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সূফীবাদ
কুরআন ও সু ন্নাহ-এর মানদণ্ডে
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মুহাম্মাদ জামীল যাইনূ


অনু বাদ: মুহাম্মাদ হারূন হহাসাইন
সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকাররয়া
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বাাংলাণ্ডদণ্ডির খযারতমান সালাফী আরলম, সহীহ আলবুখারী’র বযাখযাসহ সফল অনু বাদক িাইখুল হাদীস অধ্যক্ষ
মুহাম্মাদ আবদু স সামাদ সাণ্ডহব প্রদত্ত

বাণী
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياء
:واملرسلني نبينا حممد وىلع وآهل وصحبه وسلم أمجعني وبعد
) (الصوفية يف مزيان الكتاب والسنةরকতাব খানা আরম একান্ত
মণ্ডনাণ্ডযাণ্ডের সাণ্ডথ আণ্ডদযাপান্ত পাঠ কণ্ডর হদণ্ডখরি।
রকতাবরট সাংকলন কণ্ডরণ্ডিন মক্কাণ্ডয় হমা‘আযযমার দারুল
হাদীস রবদযাপীণ্ডঠর মহামানয অধ্যাপক বহুগ্রণ্ডের প্রণ্ডণতা িাইখ
মুহাম্মাদ জামীল যাইনূ । মাননীয় হলখক উক্ত রকতাণ্ডব সূ ফীবাদী
তথাকরথত অলী-আউরলয়াণ্ডদর অন্তরনআরহত তথযারদ পররস্কারভাণ্ডব
পাঠকবণ্ডেআর সম্মু ণ্ডখ তুণ্ডল ধ্ণ্ডরণ্ডিন। উম্মণ্ডতর সালণ্ডফ
সাণ্ডলহীণ্ডনর েৃহীত পথ অনু যায়ী রকতাব ও সু ন্নাণ্ডহর আণ্ডলাণ্ডক
হলখক সূ ফীবাণ্ডদর রিকআ ও রবদ‘আতমূ লক ইসলাম রবণ্ডরাধ্ী ভ্রান্ত
ও িূ নযেভআ ‘আকীদাগুণ্ডলার রবিদ বযাখযা কণ্ডরণ্ডিন। বাাংলার
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তথাকরথত পীরভক্ত অলী-আউরলয়া প্রভারবত ধ্মআভীরু রবভ্রান্ত
মুসরলম জনতার পথরনণ্ডদআিরূণ্ডপ রকতাবরটর গুরুত্ব অতযারধ্ক
বণ্ডল আমরা একান্তভাণ্ডব রবশ্বাস করর। রকতাবরটর বঙ্গানু বাদ
এবাং বহুল প্রচার ও প্রকাি আমাণ্ডদর একান্তই কাময।
সম্প্ররত আমাণ্ডদর হেহভাজন তরুন ও উদীয়মান হলখক িাইখ
মুহাম্মাদ হারূন হহাসাইন বাাংলা ভাষায় রকতাবরট অনু বাদ
কণ্ডরণ্ডিন। অনু রদত এই পুস্তণ্ডকর নামকরণ কণ্ডরণ্ডিন “কুরআন
ও সু ন্নাণ্ডহর মানদণ্ডে সূ ফীবাদ”। রনিঃসণ্ডেণ্ডহ অনু বাদ একরট
প্রিাংসনীয় কাজ কাজ কণ্ডরণ্ডিন। িাইখ মুহাম্মাদ হারূন
হহাসাইন কতৃআক অনু রদত “কুরআন ও সু ন্নাণ্ডহর মানদণ্ডে
সূ ফীবাদ” গ্রেরটর প্রকািনার প্ররত আমরা রচন্তািীল বদানয ও
সাংস্কাররপ্রয় বযরক্তবণ্ডেআর হনক দৃ রি আকষআণ কররি এবাং গ্রেরটর
বহুল প্রচার অন্তর রদণ্ডয় কামনা কররি।

 وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وآهل،وآخر دعوانا احلمد هلل رب العاملني
.وصحبه وسلم

মুহাম্মাদ আবদু স সামাদ
১৬/০১/২০০৩
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অনু বাদণ্ডকর আরয
احلمد هلل محدا الشاكرين اذلاكرين والصالة والسالم ىلع خري

خلقه حممد األمني وىلع آهل وأصحابه أمجعني ومن سار ىلع نهجهم
.......إىل يوم ادلين وبعد
আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত সতয খুব পররস্কার। হস কারণ্ডণ
ইসলামী আকীদাহ রবশ্বাস ও সাংস্কৃরতণ্ডত হভজাল রমশ্রণ্ডণর
প্রণ্ডচিা হকপেী রবদ্বানণ্ডদর রনকট আর অস্পি থাণ্ডক না।
তারা কুরআন ও সু ন্নাণ্ডহর আণ্ডলাণ্ডক ‘হক’ বণআনা করতিঃ
হয হকাণ্ডনা হভজাল ও দূ ররভসরি সম্পণ্ডকআ মুসরলম
উম্মাহণ্ডক সতকআ ও সাবধ্ান কণ্ডর হদন। মক্কার দারুল
হাদীস-এর সু ণ্ডযােয রিক্ষক িাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনূ
প্রণীত “কুরআন ও সু ন্নাণ্ডহর মানদণ্ডে সূ ফীবাদ” নামক
বইরট অনু রূপ এক অমূ লয অবদান। এরট মাননীয়
হলখণ্ডকর ‘হক’ ও বারতণ্ডলর পাথআকয রনণ্ডদিআক সাংরক্ষ্
অথচ রনরীক্ষণমূ লক প্রামাণয বই।
মূ ল আরবী বইরট পাঠ কণ্ডর বাাংলা ভাষায় এর অনু বাদ
খুবই জরুরর মণ্ডন করর। হকননা নাণ্ডম হবনাণ্ডম উক্ত সূ ফীবাদ
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বাাংলাণ্ডদণ্ডির মুসরলমণ্ডদর আকীদা-রবশ্বাণ্ডস সু ক্ষ্ম অনু প্রণ্ডবি কণ্ডর
আণ্ডি। আর অণ্ডনণ্ডকই এ ধ্রণ্ডনর অমূ লক ধ্মআীয় রবশ্বাসণ্ডক ‘হক’
ও রনভুআল ইসলাম মণ্ডন কণ্ডর সযত্ন লালন কণ্ডর চণ্ডলণ্ডিন। এমনরক
এর রবপরীণ্ডত ‘হক’ তুণ্ডল ধ্রাণ্ডক রবভ্রান্ত ও রফতনা বণ্ডল আখযা
রদণ্ডতও কুরিত হণ্ডেন না। কাণ্ডজরই বাাংলাণ্ডদণ্ডির মুসরলম ভাই
ও হবানণ্ডদর কাণ্ডি রবষয়রট তুণ্ডল ধ্রা অরত প্রণ্ডয়াজন মণ্ডন কণ্ডর
অনু বাণ্ডদ হাত হদই। আল্লাহর ফযল ও করণ্ডম আজ বইরট
“কুরআন ও সু ন্নাণ্ডহর মানদণ্ডে সূ ফীবাদ” নাণ্ডম পাঠকণ্ডদর
রখদমণ্ডত হপি করণ্ডত হপণ্ডর আরম অতযন্ত আনরেত।
বইরট অনু বাদ হিষ কণ্ডর তা পযআাণ্ডলাচনার জনয বিুবর িাইখ
আবদু ল বারী আব্বাস ও িাইখ মতীউর রাসূ ল সা‘রয়দীণ্ডক
আহ্বান জানাই। তাণ্ডদরণ্ডক রনণ্ডয় অনবাদ পােুরলরপ মূ ল আরবী
বই-এর সাণ্ডথ রমরলণ্ডয় রনরীক্ষা করা হয়। অতিঃপর বাাংলাণ্ডদণ্ডির
খযারতমান সালাফী আরলম সহীহ বুখারীর অনু বাদক ও বযাখযাকার
িাইখুল হাদীস অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আবদু স সামাদ সাণ্ডহণ্ডবর
রখদমণ্ডত বইরট পুণিঃপযআাণ্ডলাচনা করার ও একরট মূ খবি রলণ্ডখ
হদওয়ার জনয সরবনয় হপি করর। রতরন অনু বাদ পােুরলরপ পাঠ
কণ্ডর একখানা বাণী রলণ্ডখ রদণ্ডয় বইরটর হিাভা বধ্আন কণ্ডরন।
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অবণ্ডিণ্ডষ বইরট প্রকাি করার জনয তাণ্ডয়ফ ইসলারমক
এযাডুণ্ডকিন ফাইণ্ডেিন দ্রুত উণ্ডদযাে গ্রহণ করায় আরম
তাণ্ডদরণ্ডকও ধ্নযবাদ জানাই। বইরট অনু বাদ ও প্রকািনায় যারা
হযভাণ্ডব সহণ্ডযারেতা কণ্ডরণ্ডিন, আল্লাহ তাণ্ডদরণ্ডক উত্তম জাযা দান
করুন। আমীন।
বইরট অনু বাণ্ডদর সময় হলখণ্ডকর মূ লভাব তুণ্ডল ধ্রণ্ডত খুব
হচিা করা হণ্ডয়ণ্ডি। এতদসণ্ডত্বও আমাণ্ডদর সীমাবদ্ধতা
রবরদত। তাই ভুল-ভ্রারন্ত থাকাটা স্বাভারবক। হনকীর কাণ্ডজ
সহণ্ডযারেতা মণ্ডন কণ্ডর হকাণ্ডনা উদার পাঠক ভুল-ভ্রারন্ত
ধ্ণ্ডর রদণ্ডল দীন অনু বাদক খুব খুিী হব। আল্লাহ
আমাণ্ডদরণ্ডক তাাঁর রনণ্ডভআজাল দীণ্ডনর রখদমত করার
তাওফীক রদন। আমীন!!
হদা‘আ প্রাথআী
অনু বাদক
মুহাম্মাদ হারূন হহাসাইন
তাণ্ডয়ফ ইসলারমক এযাডুণ্ডকিন ফাইণ্ডেিন
তাণ্ডয়ফ, সাউদী আরব, ০৫/১০/২০০২ইাং
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حقيقة الصوفية
সূ ফীবাণ্ডদর তত্ত্বকথা
সূ ফীবাদ ইসলামী রবণ্ডশ্ব প্রসার লাভ কণ্ডরণ্ডি। আর
মানু ণ্ডষরা এর সাহাযযকারী রকাংবা প্ররতণ্ডরাধ্কারী দু ’দণ্ডল
রবভক্ত হণ্ডয় পণ্ডেণ্ডি। কাণ্ডজই মুসরলম কীভাণ্ডব ‘হক’
রচনণ্ডব? হস রক সূ ফীণ্ডদর সাহযযকারী দণ্ডলর অন্তভুআক্ত হণ্ডব
এবাং তাণ্ডদর সাণ্ডথই চলণ্ডব? নারক হস সূ ফীণ্ডদর
প্ররতণ্ডরাধ্কারীণ্ডদর একজন হণ্ডব এবাং তাণ্ডদরণ্ডক বজআন
কণ্ডর চলণ্ডব? (এই দ্বন্দ্ব রনরসণ্ডন) অবিযই রকতাব ও
সহীহ সু ন্নাণ্ডহর রদণ্ডক রফণ্ডর হযণ্ডত হণ্ডব, যাণ্ডত তরদ্বষণ্ডয়
সরঠক তথয অবেত হওয়া যায়। এ প্রসণ্ডঙ্গ মহান আল্লাহ
বণ্ডলন,

َ
ُ َ ََ َ
ُ َ َ َ َ ُ ُّ ُ َ
]٩٥ :ول﴾ [النساء
ِ ﴿فإِن تنزعتم ِف شء فردوه إِل ٱّللِ وٱلرس

“অতিঃপর যরদ হতামরা হকাণ্ডনা রবষণ্ডয় দ্বণ্ডন্দ্ব পরতত হও,
তাহণ্ডল তা আল্লাহ ও রাসূ ণ্ডলর রদণ্ডক প্রতযাবতআন কর।”
[সূ রা আন-রনসা, আয়াত: ৫৯]
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রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম, তাাঁর সাহাবী,
তাণ্ডবঈ ও তাণ্ডব-তাণ্ডবঈণ্ডদর যু ণ্ডে ইসলাম সূ ফীবাণ্ডদর
নামও জানত না। অতিঃপর একদল সাধ্ক হশ্ররণর
আরবভআাব ঘটল। আর তারা পিমী1 কাপে পররধ্ান
করল। তখন হথণ্ডক তাণ্ডদর উপর এই নাম প্রসার লাভ
করল।
হকউ হকউ বণ্ডলন, সূ ফী কথারট (‘ )الصوفياসূ রফয়া’ িব্দ
হথণ্ডক েৃহীত। যার অথআ: রহকমত বা হকৌিল। যখন
ইউনানী (গ্রীক) দিআন িাস্ত্রাবলীর অনু বাদ হয় (তখন
হথণ্ডকই এই িণ্ডব্দর প্রণ্ডয়াে হয়)। সূ ফীণ্ডদর হকউ হকউ

1

‘ الصوفআস-হসৌফ’ হথণ্ডক সূ ফী িব্দরটর উৎপরত্ত। আর ‘হসৌফ’
বলা হয় পিমী কাপেণ্ডক। রহেুণ্ডদর হযােী-সনযাসীণ্ডদর নযায়
মুসরলমণ্ডদর এক হশ্ররণর হসৌফ বা পিমী কাপে পণ্ডর রনণ্ডজণ্ডদর
সাধ্ু রহণ্ডসণ্ডব পররচয় রদণ্ডত লাণ্ডে। তখন হথণ্ডকই ইসলাম
রবকৃতকারী এই ধ্রণ্ডণর সনযাসীণ্ডদর সূ ফী রহণ্ডসণ্ডব রচরিত করা
হয়। বতআমাণ্ডন তা একরট রনরদআি ধ্মআীয় আকীদায় পররণত হণ্ডয়ণ্ডি। অনু বাদক।
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এও ধ্ারণা কণ্ডর থাকণ্ডতন হয, তা ‘সাফা’ ( )الصفاءিব্দ
হথণ্ডক চয়নকৃত; রকন্তু প্রকৃতপণ্ডক্ষ তা নয়। হকননা
( )الصفاءিব্দরটর প্ররত সম্বি করণ্ডল (‘ )صفاىئসফাঈ’ হয়,
সূ ফী হয় না। হযমন আবুল হাসান নদভী স্বীয় রকতাব
()ربانية ال رهبانية-এ বণ্ডলন, আহা তারা যরদ সূ ফী না বণ্ডল
‘তাযরকয়া’ বা “আত্মশুরদ্ধ” কথারট বলত, হযমনরট আল্লাহ
তা‘আলা বণ্ডলন,

َ
َ ﴿ َو ُي َعل ُِم ُه ُم ٱلك َِت
]٩٢٥ :ب َوٱل ِك َمة َو ُي َزك ِي ِهم﴾ [ابلقرة

“আর রতরন তাণ্ডদরণ্ডক রকতাব ও রহকমত রিক্ষা রদণ্ডবন
এবাং পরবত্র করণ্ডবন (আত্মার পররশুরদ্ধ ঘটাণ্ডবন)।” [সূ রা
আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৯]
কাণ্ডজই এই নতুন নাণ্ডমর প্রকাি মুসরলমণ্ডদর মাণ্ডে
একরট রফরকা (রফতনা) মাত্র। তািাো প্রথম যু ণ্ডের
সূ ফীণ্ডদর হথণ্ডক হিষ যু ণ্ডের সূ ফীরা অণ্ডনকাাংণ্ডিই রভন্ন।
তাণ্ডদর মাণ্ডে এমন অণ্ডনক রবদ‘আণ্ডতর প্রচলন ঘণ্ডটণ্ডি,
যা এর পূ ণ্ডবআ রিল না। তা হথণ্ডক রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
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ওয়াসাল্লাম সতকআ কণ্ডর রদণ্ডয়ণ্ডিন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন,
َ َ ْ ُ ْ ُ َّ
ْ َّ ُ ٌ ْ َ ْ ُ َّ ُ َّ َ
ُُْ
 َوُك بِد َع ٍة، ف ِإن ُك حم َدث ٍة بِد َعة،ور
ِ « َو ِإياكم َوحمدث
ِ ات األم
ٌَ َ
»َضاللة
“হতামরা নবারবষ্কৃত রবষয়াবলী হথণ্ডক সাবধ্ান! হকননা
সকল নবারবষ্কৃত রবষয়ই রবদ‘আত। আর সকল
রবদ‘আণ্ডতর পররণাম ভ্রিতা।”2
নযায়-রবচার এই হয, আমরা সূ ফীবাণ্ডদর রিক্ষাণ্ডক
ইসলাণ্ডমর মানদণ্ডে হফলব, হযন হদখণ্ডত পাই- তা
ইসলাণ্ডমর কতখারন রনকণ্ডট অথবা কতখারন দূ ণ্ডর :
১- সূ ফীবাণ্ডদর একারধ্ক ত্বরীকা রণ্ডয়ণ্ডি। হযমন,
রতজারনয়যাহ, কাণ্ডদরীয়যাহ, নাকিবােীয়যাহ, িাযলীয়যাহ,
ররফা‘ঈয়যাহ ইতযারদ। অণ্ডনক পথ, যাণ্ডদর প্রণ্ডতযকরট
‘হক’-এর ওপর আণ্ডি বণ্ডল দাবী কণ্ডর এবাং অনযরটণ্ডক
2

রতররমযী হাদীসরট বণআনা কণ্ডরণ্ডিন। রতরন হাদীসরটণ্ডক হাসান সহীহ
বণ্ডলণ্ডিন।
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বারতল জাণ্ডন। অথচ ইসলাম দলরবভরক্ত হথণ্ডক রনণ্ডষধ্
কণ্ডর। এ মণ্ডমআ আল্লাহ তা‘আলা বণ্ডলন,
ُ َ
ُ َ ََ
َ ِين فَ َرقُوا د
َ كونُوا م َِن ٱل ُمشك
َ  م َِن ٱ ََّل٣١ َِ
ِين ُهم َوَكنوا ش َِيعا
﴿ول ت
ِ
ََ َ
ُّ ُ
َ ُ َ
]١٢ ،١٩ :﴾ [الروم٣٢ ك حِزب بِما َلي ِهم ف ِرحون
“আর হতামরা মুিররকণ্ডদর অন্তভুআক্ত হণ্ডয়া না, যারা
তাণ্ডদর ধ্ণ্ডমআ রবণ্ডভদ সৃ রি কণ্ডরণ্ডি এবাং অণ্ডনক দণ্ডল
রবভক্ত হণ্ডয় পণ্ডেণ্ডি। প্রণ্ডতযক দলই রনজ রনজ মতবাদ
রনণ্ডয় আনরেত।” [সূ রা আর-রূম, আয়াত: ৩১-৩২]
২- সূ ফীরা আল্লাহ িাো নবী, ওলী ও জীরবত, মৃতণ্ডদরণ্ডক
আহ্বান কণ্ডর থাণ্ডক। তারা বণ্ডল, হহ জীলানী! হহ ররফা‘ঈ!
হহ ফররয়াদ শ্রবণকারী আল্লাহর রাসূ ল! আপরন সাহাযয
করুন। হহ আল্লাহর রাসূ ল! আরম আপনার ওপর
ভরসাকারী। অথচ আল্লাহ অনযণ্ডক আহ্বান করণ্ডত
(অণ্ডনযর কাণ্ডি হদা‘আ করণ্ডত) রনণ্ডষধ্ কণ্ডরণ্ডিন। বরাং
এণ্ডক রিকআ রহণ্ডসণ্ডব েণয কণ্ডর আল্লাহ তা‘আলা বণ্ডলন,
ُ َ ََ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ
ُ
ت فإِنك
ون ٱّللِ ما ل ينفعك ول يُضك فإِن فعل
ِ ﴿ول تدع مِن د
َ َ
َ لظلِم
]٩٠١ :﴾ [يونس١٠٦ َ
إِذا مِن ٱ
ِ
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“আর আল্লাহ বযতীত এমন কাউণ্ডক হডণ্ডকা না, হয
হতামার ভাণ্ডলা করণ্ডব না এবাং মেও করণ্ডব না। বস্তুত
তুরম যরদ এমনরট কর, তাহণ্ডল তুরমও (তখন) যারলমণ্ডদর3
অন্তভুআক্ত হণ্ডয় যাণ্ডব।” [সূ রা ইউনু স, আয়াত: ১০৬]
আর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন,
.»«ادلاعء هو العبادة
“হদা‘আই ইবাদত।” (রতররমযী, রতরন হাদীসরটণ্ডক হাসান
সহীহ বণ্ডলণ্ডিন।
অতএব, সালাত হযমন ইবাদত হদা‘আও অনু রূপ একরট
ইবাদত। আল্লাহ বযতীত অনযণ্ডক ডাকা জাণ্ডয়য নয়, যরদও
রাসূ ল বা ওলী হহান। আর তা রিণ্ডকআ আকবর (বে রিকআ)এর একরট, যা আমল বারতল কণ্ডর হদয় এবাং তাণ্ডক
(মুিররকণ্ডক) রচর জাহান্নামী কণ্ডর।
3

আয়াণ্ডত উরল্লরখত, ( )الظالمينদ্বারা ( )المشركينবা মুিররক জনতা
উণ্ডেিয। অথআাৎ তুরম যরদ আল্লাহ বযতীত অনয কাউণ্ডক ডাণ্ডকা,
তাহণ্ডল তখন তুরমও মুিররকণ্ডদর অন্তভূ আক্ত হণ্ডয় যাণ্ডব।
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৩- সূ ফীরা এই রবশ্বাস কণ্ডর হয, তথায় আবদাল, কুতুব ও
ওলী আউরলয়া রণ্ডয়ণ্ডিন, যাণ্ডদর প্ররত আল্লাহ তা‘আলা
রবরবধ্ কমআ পররচালনা ও রনয়ন্ত্রণ্ডণর দারয়ত্ব অপআণ
কণ্ডরণ্ডিন। অথচ পূ বআকাণ্ডলর মুিররকরাও এ ধ্রণ্ডনর জঘনয
রিকআ করণ্ডতা না। রজজ্ঞাসাকাণ্ডল প্রদত্ত আরণ্ডবর
মুিররকণ্ডদর জবাণ্ডবর রববরণ রদণ্ডয় আল্লাহ বণ্ডলন,
َ ُ َُ َ َ َ َ ُ َُ ََ
ُ َ ون ٱ
]١٩ :ّلل﴾ [يونس
﴿ومن يدبِر ٱلمر فسيقول
“আর হক কমআ সম্পাদণ্ডনর বযবস্থা কণ্ডরন? তখন তারা
জবাণ্ডব বলণ্ডব, আল্লাহ।” [সূ রা ইউনু স, আয়াত: ৩]
আর সূ ফীরা রবপদ-মুসীবত আপরতত হণ্ডল আল্লাহ িাো
অণ্ডনযর আশ্রয় হচণ্ডয় থাণ্ডকন। অথচ আল্লাহ বণ্ডলন,
َ َ
ُ َ َ َ َ ََ
َ َ َ
ُ َ كٱ
ّلل ب ِ ُُض فل َكشِف ُلۥ إِل ه َو ِإَون َيم َسسك ِِبي
﴿ِإَون يمسس
َ
ُ ََ ََُ
َ
]٩١ :﴾ [االنعام١٧ ك شء قدِير
ِ فهو َع
“আর যরদ আল্লাহ হতামাণ্ডক হকাণ্ডনা কি (ক্ষরত) হদন,
তাহণ্ডল রতরন বযতীত তা অপসারণকারী হকউ হনই।
পক্ষান্তণ্ডর রতরন যরদ হতামার মঙ্গল কণ্ডরন, তণ্ডব রতরন
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সকল রকিু র ওপর ক্ষমতাবান।” [সূ রা আল-আন‘আম,
আয়াত: ১৭]
জাণ্ডহলী যু ণ্ডে মুিররকণ্ডদর ওপর আপরতত রবপদমুসীবণ্ডতর সময় তাণ্ডদর কমআকাণ্ডের রববরণ রদণ্ডয় আল্লাহ
বণ্ডলন,

َ
َ َ َ ُّ ُّ ُ ُ َ َ َ َ ُ
]٩١ :لُض فإِلهِ تج ُرون﴾ [انلحل
﴿ثم إِذا مسكم ٱ

“অতিঃপর যখন হতামরা দু খ-কণ্ডি পরতত হও, তখন
তাাঁরই রনকট কান্নাকারট কর।” [সূ রা আন-নাহল, আয়াত:
৫৩]
৪- সূ ফীণ্ডদর এক হশ্ররণ অদ্বদ্বতবাণ্ডদ রবশ্বাসী। তাণ্ডদর
রনকট স্রিা ও সৃ রি (খাণ্ডলক ও মাখলু ক) বলণ্ডত রকিু
হনই। সবই সৃ রি সবই ‘ইলাহ’। এণ্ডদর পুণ্ডরাধ্া হণ্ডে
রসররয়ার দাণ্ডমস্ক-এ সমারহত ‘ইবন আরাবী’। হস বণ্ডল:
يــا يلت شعري من امللكــف؟
َّ
أو قلت رب فأّن رب يكلف؟

العبد رب والرب عبـــد
إن قلت عبد فذاك حــق
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“বাোই রব, আর রবই বাো, আহা যরদ জানতাম হক
মুকাল্লাফ (িরী‘আণ্ডতর রনণ্ডদআি মানণ্ডত বাধ্য)? যরদ বরল
বাো, তাহণ্ডল তা-ই সতয। অথবা যরদ বরল রব, তণ্ডব
হকাথায় হস রব হয মুকাল্লাফ (আণ্ডদি পালণ্ডনর জনয বলা)
হণ্ডব?”4
৫- সূ ফীবাদ দু রনয়ার যাবতীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন ও
আল্লাহর পণ্ডথ রজহাদ হিণ্ডে রদণ্ডত ও ববরােযতার পণ্ডথ
হবণ্ডি রনণ্ডত আহ্বান জানায়। অথচ মহান আল্লাহ তা‘আলা
বণ্ডলন:

َ َ َ َ َ ََ ََ
َ َ َ َ
َُ ك ٱ
يبك م َِن
ّلل ٱ ََل َار ٱٓأۡلخِرة ول تنس ن ِص
﴿ َوٱب َتغِ فِيما ءاتى
]١١ :ٱ َُّلن َيا﴾ [القصص

“আল্লাহ হতামাণ্ডক যা দান কণ্ডরণ্ডিন, তা দ্বারা পরকাণ্ডলর
েৃহ অবলম্বন অনু সিান কর এবাং ইহকাল হথণ্ডক হতামার
অাংি ভুণ্ডল হযণ্ডয়া না।” [সূ রা আল-কাসাস, আয়াত: ৭৭]
(আল্লাহ আণ্ডরা বণ্ডলন,)
4

আল-ফুতুহাতুল মারক্কয়যাহ রল ইবন আরাবী।
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َ
َ
ُ
]١٠ :﴿ َوأع ُِّدوا ل ُهم َما ٱس َت َطع ُتم مِن ق َوة﴾ [االنفال
“হতামাণ্ডদর সাধ্যানু যায়ী িরক্ত-সামথআয রনণ্ডয় তাণ্ডদর সাণ্ডথ
যু ণ্ডদ্ধর জনয প্রস্তুরত গ্রহণ কর।” [সূ রা আল-আনফাল,
আয়াত: ৬০]
৬- সূ ফীরা তাণ্ডদর পীরণ্ডদর (ধ্মআেরু) হক ‘ইহসাণ্ডনর’
মরিল রদণ্ডয় থাণ্ডক এবাং আল্লাহর রযকরকাণ্ডল তাণ্ডদর পীর
ও মুরব্বীণ্ডদর িরব কল্পনায় রনণ্ডয় আসার জনয (অনু সারী)
সূ ফীণ্ডদর প্ররত আহ্বান জানায়। এমনরক সালাত আদাণ্ডয়র
সমণ্ডয়ও (তারা তাণ্ডদর পীরণ্ডদরণ্ডক সামণ্ডন কল্পনা কণ্ডর।
তাণ্ডদর মণ্ডনারিণ্ডনর উণ্ডেণ্ডিয সালাত আদায় কণ্ডর।)
আমার রনকণ্ডট এক হলাক রিল, তাণ্ডক তার পীণ্ডরর িরব
সালাণ্ডতর সামণ্ডন রাখণ্ডত হদণ্ডখরি। অথচ রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন,
ُ َ َْ ْ َ
َ ك ْن تَ َر ُاه فَإنَّ ُه يَ َر
»اك
 فإِن لم ت،«اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه
ِ
“ইহসান হণ্ডে- আল্লাহর ইবাদত এমনভাণ্ডব করণ্ডব, হযন
তুরম তাাঁণ্ডক হদখি। আর যরদ তুরম তাাঁণ্ডক না হদখ, তাহণ্ডল
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(এই রবশ্বাস হষাল আনা রাখণ্ডব হয) রতরন হতামাণ্ডক
অবিযই হদখণ্ডিন।”5
৭- সূ ফীবাদ এই দাবী কণ্ডর থাণ্ডক হয, আল্লাহর ইবাদত
তাাঁর জাহান্নাণ্ডমর িারস্তর ভণ্ডয় রকাংবা জান্নাণ্ডতর হলাণ্ডভ
করা যাণ্ডব না। এ প্রসণ্ডঙ্গ তারা রাণ্ডব‘আহ আলআদভীয়যাহ-এর রনণ্ডনাক্ত কথামালা দ্বারা দলীল রহণ্ডসণ্ডব
সাক্ষয গ্রহণ কণ্ডর:
امهلل إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقين فيها وإن كنت أعبد

.طمعا يف جنتك فاحرمين منها

“হহ আল্লাহ! যরদ হতামার জাহান্নাণ্ডমর আগুণ্ডনর ভণ্ডয়
হতামার ইবাদত কণ্ডর থারক, তাহণ্ডল তুরম তাণ্ডত আমাণ্ডক
পুরেণ্ডয় মার। আর যরদ হতামার জান্নাণ্ডতর আিায় হতামার
ইবাদত কণ্ডর থারক, তাহণ্ডল আমাণ্ডক তুরম তা হথণ্ডক
বরিত কর।”

5

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৮।

 19 

আপরন শুণ্ডন থাকণ্ডবন হয, তারা আবদু ল েনী আলনাবলু সী-এর রনণ্ডনাক্ত বাকয দ্বারা করবতা আবৃ রত কণ্ডর:
من اكن يعبد اهلل خوفا من ناره فقد عبد انلار ومن عبد اهلل طلبا
.للجنة فقد عبد الوثن
“হয

বরক্ত

আল্লাহর

ইবাদত

কণ্ডর

তাাঁর

অরির

(জাহান্নাণ্ডমর) ভণ্ডয় হস হযন আগুণ্ডনরই ইবাদত করল।
আর হয বযরক্ত জান্নাণ্ডতর প্রাথআনায় আল্লাহর ইবাদত করল,
হস হযন মূ রতআর ইবাদত করল।”
অথচ মহান আল্লাহ নবীণ্ডদর প্রিাংসা কণ্ডরন, যারা তাাঁণ্ডক
ডাকত তাাঁর জান্নাত কামনা কণ্ডর ও তাাঁর আযাবণ্ডক ভয়
কণ্ডর। রতরন বণ্ডলন,
َ
َ
َ
َ ُ َُ ُ َ
َ
َ
﴾ت َو َيد ُعون َنا َرغبا َو َرهبا
ِ ﴿إِن ُهم َكنوا يس ِرعون ِف ٱلي َر
]٥٠ :[االنبياء
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“তারা সৎ কণ্ডমআ োরপণ্ডয় পেত। তারা আিা

ভীরত6

সহকাণ্ডর আমাণ্ডক ডাকত।” [সূ রা আল-আরম্বয়া, আয়াত:
৯০]
আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর রাসূ ণ্ডল কারীমণ্ডক সণ্ডম্বাধ্ন কণ্ডর
বণ্ডলন,

ُ َ َ
ُ
َ ت َرب َع َذ
ُ اف إن َع َصي
:﴾ [االنعام١٥ اب يَوم َعظِيم
﴿قل إ ِ ِن أخ
ِ
ِ
]٩٩

“আপরন বলু ন! আরম আমার রণ্ডবর অবাধ্য হণ্ডত ভয়
পাই। হকননা আরম একরট মহা রদবণ্ডসর িারস্তণ্ডক ভয়
করর।” [সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫]
৮- অণ্ডনক সূ ফীবাদীরা হ াল-বাদয বাজনা ও উচ্চস্বণ্ডর
আল্লাহর রযরকর করাণ্ডক ববধ্ মণ্ডন কণ্ডরন। অথচ মহান
আল্লাহ বণ্ডলন,
6

অথআাৎ নবীেণ জান্নাণ্ডতর আিায় ও জাহান্নাণ্ডমর ভণ্ডয় আল্লাহণ্ডক
ডাকণ্ডতন। আল্লাহ তাণ্ডদর ডাক পিে কণ্ডরন ও তাণ্ডদর প্রিাংসা
কণ্ডরন। অথচ সূ ফীরা তার উল্টা রবশ্বাস কণ্ডর থাণ্ডক।
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ُ ُّلل َوجلَت قُل
ُ َ ِين إ َذا ُذك َِر ٱ
َ َ َ ُ ُ ََ
]٢:وب ُهم﴾ [االنفال
ِ ﴿إِنما ٱلمؤمِنون ٱَّل
ِ
“মুরমন হতা তারাই, যখন আল্লাহর নাম হনওয়া হয়, তখন
তাণ্ডদর অন্তর ভণ্ডয় ভীত হণ্ডয় পণ্ডে।” [সূ রা আলআনফাল, আয়াত: ২]
তািাো আপরন আরও হদখণ্ডবন, তারা ‘আল্লাহ’ িণ্ডব্দর
রযরকর কণ্ডর। এমন রক হিষ পযআন্ত (আল্লাহ িব্দ হিণ্ডে
রদণ্ডয়) আহ, আহ িণ্ডব্দ হপৌঁণ্ডি যায়। অথচ রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন,
»«أفضل اذلكر ال هلإ إال اهلل
“সণ্ডবআাত্তম রযরকর হণ্ডে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অথআাৎ
আল্লাহ বযতীত হকাণ্ডনা (হক) ইলাহ হনই- এই পুণ্ডরা
কাণ্ডলমা। আর রযরকর ও হদা‘আর হবলায় তা উচ্চস্বণ্ডর
করা আল্লাহর বাণী দ্বারা রনণ্ডষধ্। অথআাৎ হচচাণ্ডমরচ কণ্ডর
হদা‘আ করা রনণ্ডষধ্। আল্লাহ বণ্ডলন,

ُ
ُ ََ ُ
ُّ َ َكم ت
]٩٩ :ُضع َوخف َية﴾ [االعراف
﴿ ٱدعوا رب
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“হতামরা স্বীয় রবণ্ডক ডাক, কাকুরত-রমনরত কণ্ডর এবাং
সাংণ্ডোপণ্ডন।” [সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৫]
সাহাবাণ্ডয় হকরাম রারদয়াল্লাহু আনহুম উচ্চস্বণ্ডর আল্লাহণ্ডক
ডাকণ্ডতন। তা শুনণ্ডত হপণ্ডয় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম তাণ্ডদর উণ্ডেণ্ডিয বণ্ডলন,
َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ
َ
َُْ َ
ُ انل
ْ اس
َّ « َأ ُّي َها
 ِإنك ْم لي َس تد ُعون أ َص َّم َوال،ار َب ُعوا َىلع أنف ِسك ْم
َ ً َ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ ً َ
ُ
ُ
» َوه َو َم َعك ْم،يعا ق ِريبًا
 ِإنكم تدعون س ِم،َغئِبا
“হহ মানবমেলী! হতামরা রনণ্ডজণ্ডদর উপর দয়াবান হও।
হতামরা হকাণ্ডনা বধ্ীর ও োণ্ডয়ব সত্তাণ্ডক ডাকি না; বরাং
হতামরা হতা অরত শ্রবণকারী-রনকণ্ডট থাকা সত্তাণ্ডক ডাকিরযরন হতামাণ্ডদর সাণ্ডথ আণ্ডিন। অথআাৎ রতরন তাাঁর
শ্রবণিরক্ত ও জ্ঞান রনণ্ডয় হতামাণ্ডদর সাণ্ডথ আণ্ডিন।”7
৯- সূ ফীরা মদ ও রনিাযু ক্ত দ্রণ্ডবযর নাম রনণ্ডয় থাণ্ডক।
ইবনু ল ফাররদ্ব নামীয় জদ্বনক সূ ফী করব বণ্ডলন,

7

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ২৭০৪।
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رشبنا ىلع ذكر احلبيب مدامة
سكرنا بها من قبل أن خيلق الكرم
“রপ্রয়তণ্ডমর স্মরণ্ডণ আমরা মুদামা নামীয় সরাব পান
করলাম আর সম্মারনত সত্তার সৃ রির পূ ণ্ডবআ তদ্বারা আমরা
রনিাযু ক্ত হলাম।”
আরম তাণ্ডদরণ্ডক মুসরজণ্ডদ করবতা আবৃ রত্ত করণ্ডত শুণ্ডনরিهات كأس الراح واسقنا األقداح
“রাহ্ নামক মণ্ডদর গ্লাস দাও, আর আমাণ্ডদরণ্ডক হপয়ালা
হপয়ালা ভণ্ডর পান করাও!”
আরম বরল, হয আল্লাহর ঘর আল্লাহর রযরকর-এর জনয
রনমআাণ করা হণ্ডয়ণ্ডি, হসখাণ্ডন হারাম মদ-এর নাম রনণ্ডত
সূ ফীরা লজ্জা কণ্ডর না? অথচ মহান আল্লাহ বণ্ডলন,
َ
َ َ
َ ِين َء َام ُنوا إ َن َما ٱ
َ َس َوٱل
ُ نص
َ ﴿ َيأ ُّي َها ٱ ََّل
ُ ِ لم ُر َوٱل َمي
اب َوٱلزل ُم
ِ
َ
َ
َ
ُ ُ َ َ
َ
:﴾ [املائدة٩٠ رِجس مِن ع َم ِل ٱلشي َط ِن فٱج َتن ُِبوهُ ل َعلكم تفل ُِحون
]٥٠
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“হহ মুরমনেণ! এই হয মদ, জুয়া, প্ররতমা এবাং ভােয
রনধ্আারক িরসমূ হ- এসব িয়তাণ্ডনর অপরবত্র কাযআ বব হতা
নয়। অতএব, এগুণ্ডলা হথণ্ডক হবাঁণ্ডচ থাণ্ডকা- যাণ্ডত হতামরা
কলযাণপ্রা্ হও।” [সূ রা আল-মাণ্ডয়দাহ, আয়াত: ৯০]
১০- সূ ফীরা রযরকর-এর মজরলণ্ডস নারী ও বালকণ্ডদর
আসরক্ত, প্রবৃ রত্ত এবাং লাইলা- সু ‘আদ এতরিন্ন হপ্ররমকার
নাম জপ্ করণ্ডত থাণ্ডক। মণ্ডন হয় তারা হযন োণ্ডনর
আসণ্ডর আণ্ডি। হযখাণ্ডন আণ্ডি বাজনা, মণ্ডদর আণ্ডলাচনা,
হাততারল ও হচচাণ্ডমরচ। আর তা সু রবরদত হয, ‘হাত
তারলণ্ডতা মুিররকণ্ডদর ইবাদত ও তাণ্ডদর অভযাণ্ডসর
অন্তেআত। মহান আল্লাহ বণ্ডলন,
َ َ َ
َ ﴿ َو َما ََك َن َص َل ُت ُهم ع
]١٩ :ت إِل ُمكء َوتصدِيَة﴾ [االنفال
ِ ِند ٱلَي
“আর কা‘বার রনকট তাণ্ডদর সালাত বলণ্ডত রিস হদওয়া
আর তারল বাজাণ্ডনা িাো অনয হকাণ্ডনা রকিু ই রিল না।”
[সূ রা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৫]
১১- সূ ফীরা রযরকর-এর সময় রবরভন্ন ধ্রণ্ডনর বাজনা
বযবহার কণ্ডর, যা িয়তাণ্ডনর েীত। একদা আবু বকর
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রারদয়াল্লাহু আনহু তার কনযা আণ্ডয়িা রারদয়াল্লাহু আনহার
েৃণ্ডহ প্রণ্ডবি কণ্ডর হদখণ্ডত হপণ্ডলন তার রনকট দু ’রট
বারলকা দফ বাজাণ্ডে। তখন আবু বকর রারদয়াল্লাহু আনহু
বলণ্ডলন, িয়তাণ্ডনর েীত, িয়তাণ্ডনর েীত। অতিঃপর
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাণ্ডক লক্ষয
কণ্ডর বলণ্ডলন: হহ আবু বকর! এণ্ডদরণ্ডক হিণ্ডে দাও।
হকননা তারা হতা ঈণ্ডদর রদণ্ডন আণ্ডি।”
আবু বকর-এর কথায় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম সায় রদণ্ডলন বণ্ডট; রকন্তু তাণ্ডক এই মণ্ডমআ সাংবাদ
রদণ্ডলন হয, বারলকাণ্ডদর জনয ঈণ্ডদর রদণ্ডন এর অবকাি
রণ্ডয়ণ্ডি। তণ্ডব সাহাবী ও তাণ্ডবঈন হথণ্ডক দফ বযবহাণ্ডরর
হকাণ্ডনা প্রমাণ রমণ্ডল না; বরাং তা সূ ফীণ্ডদর হসই রবদ‘আতী
কাযআক্রণ্ডমর অন্তেআত, যা হথণ্ডক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সতকআ কণ্ডরণ্ডিন। রতরন বণ্ডলন,
َ َ َْ َ
َْ ً َ َ
»« َم ْن َع ِمل ع َمال لي َس َعليْ ِه أم ُرنا ف ُه َو َرد
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“হকউ এমন হকাণ্ডনা কাজ করল, যাণ্ডত আমাণ্ডদর হকাণ্ডনা
রনণ্ডদআি হনই তা প্রতযাখযাত।”8
১২- হকাণ্ডনা হকাণ্ডনা সূ ফীরা হলাহার খোাংি দ্বারা
রনণ্ডজণ্ডদর হদণ্ডহ প্রহার কণ্ডর আর বণ্ডল: হহ অমুক!
অতিঃপর িয়তানরা তার কাণ্ডি সহণ্ডযারেতার জনয আণ্ডস।
হকননা হসণ্ডতা োইরুল্লাহ নাণ্ডম সাহাযয প্রাথআনা কণ্ডরণ্ডি।
এ সব সাহাযযকারী হয িয়তান এণ্ডত হকাণ্ডনা সণ্ডেহ
হনই। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী:
َ َ َ
َ َ
َُ
ُ
﴿ َو َمن َيعش َعن ذِك ِر ٱ َلرِنَٰمۡح نقيِض ُلۥ شي َطنا ف ُه َو ُلۥ ق ِرين
]١١ :﴾ [الزخرف٣٦
“হয বযরক্ত দয়াময় আল্লাহর রযরকর হথণ্ডক মুখ রফররণ্ডয়
হনয়, আমরা তার জনয এক িয়তান রনণ্ডয়ারজত কণ্ডর
রদই, অতিঃপর হস-ই হয় তার সঙ্গী।” [সূ রা আয-যু খরুফ,
আয়াত: ৩৬]

8

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৭১৮।
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আর হকাণ্ডনা হকাণ্ডনা জারহল ধ্ারণা কণ্ডর হয, এই কাজরট
কারামত বা অণ্ডলৌরকক কণ্ডমআর অন্তেআত। হণ্ডত পাণ্ডর এই
কাজরটর

কতআা

একজন

ফারসক

রকাংবা

সালাত

পররতযােকারী। তাই কী কণ্ডর আমরা এণ্ডক কারামত েণয
করব? আর এ জাতীয় সম্পাদনকারী ‘হহ অমুক’ বণ্ডল
োইরুল্লাহ’র সাহাযয প্রাথআনা করল। এ কাজরট হতা রিকআ
ও হোমরাহীর কাজ, যার সম্পণ্ডকআ মহান আল্লাহ বণ্ডলন,
َ
ُ
ُ َ َ ُّ َ َ َ َ
]٩ :ون ٱّللِ﴾ [االحقاف
ِ ﴿ومن أضل مِمن يدعوا مِن د
“তার হচণ্ডয় অরধ্ক হোমরাহ হক (?) হয আল্লাহর
পররবণ্ডতআ অনযণ্ডক আহ্বান কণ্ডর....।” [সূ রা আল-আহকাফ,
আয়াত: ৫]
এরট হোমরাহীর পণ্ডথর একরট ক্রমধ্ারা। যখন বযরক্ত স্বয়াং
তার জনয এই পথ অবলম্বন কণ্ডর, তখন আল্লাহ তা‘আলা
তাণ্ডক তাণ্ডত থাকণ্ডত হদন। মহান আল্লাহ বণ্ডলন,
َ
َ َ َ َ
ُ
َ َ
]١٩ :﴿قل َمن َكن ِف ٱلضللةِ فل َيم ُدد ُل ٱ َلرح َم ُن َم ًّدا﴾ [مريم
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“(হহ নবী আপরন) বলু ন! তারা পথভ্রিতায় আণ্ডি, দয়াময়
আল্লাহ তাণ্ডদরণ্ডক যণ্ডথি অবকাি রদণ্ডবন....।” [সূ রা
মারইয়াম, আয়াত: ৭৫]
১৩- সূ ফীবাণ্ডদর অণ্ডনক তরীকা আণ্ডি। হযমন, রতজারনয়া,
িাযরলয়া, নাকিবেীয়া ইতযারদ। অথচ ইসলাণ্ডমর মাত্র
একরট তরীকা। এর প্রমাণ্ডণ ইবন মাসউদ রারদয়াল্লাহু
আনহুমা কতৃআক বরণআত হাদীসখানা প্ররনধ্ানণ্ডযােয। রতরন
বণ্ডলন,
َ ُ َّ َ
ُ ُ َ َ َّ َ
ُ
َ َ َ َ ُ
َ َّ
 "هذا َس ِبيل: ث َّم قال،اهلل َعليْ ِه َو َسل َم خ ًّطا
هلل صىل
ِ «خط نلَا رسول ا
ٌ
َ َ َ ُ َ ْ َ َ
ْ َ ً  ُث َّم َخ َّط ُخ ُط،"اهلل
-  "ه ِذهِ ُسبُل: ث َّم قال،اهل
ِ ِ وطا عن يَ ِمي ِن ِه وعن ِشم
ِ
َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ َ ْ
ِّ
ُ
ٌ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ َ َق
ِّ
: ثم قرأ،" يل ِمنها شيطان يدعو ِإيل ِه
ٍ  ىلع ُك س ِب-  متفرقة:ال ي ِزيد
َّ َ َ ُ ُ َّ َ ً َ ْ ُ ِ َ َ َ َّ َ َ
ُ َ َ َ َ ُّ
 فتَف َّرق بِك ْم،السبُل
وه َوال تت ِب ُعوا
(وأن هذا ِِصاِط مست ِقيما فات ِبع
َ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ َ
َ
»]351:ع ْن َس ِبي ِل ِه ذ ِلك ْم َو َّصاك ْم بِ ِه ل َعلك ْم ت َّتقون) [األنعام
“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমাণ্ডদর জনয
তাাঁর হাত দ্বারা একরট সরল হরখা অাংকন করণ্ডলন।
অতিঃপর বলণ্ডলন, এরট আল্লাহর হসাজা পথ। আর এর
ডাণ্ডন ও বাণ্ডম আরও কণ্ডয়করট হরখা টানণ্ডলন। এরপর
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বলণ্ডলন: এ সমস্ত পথ, যার প্ররতরটণ্ডত িয়তান আণ্ডি
এবাং হসরদণ্ডক ডাকণ্ডি। অতিঃপর আল্লাহর রনণ্ডনাক্ত বাণী
রতলাওয়াত করণ্ডলন:
َ َ َ َ ُّ
ََ َ
لس ُبل ف َتف َرق
َول تتب ِ ُعوا ٱ
َ ُ َ ُ َ َ
﴾١٥٣ بِهِۦ ل َعلكم ت َتقون

َُه َذا صِ َر ِط ُمس َتقِيما فَٱتَب ُعوه
ِ
ُ َ َ ُ َ
َعن َسبِيلِهِۦ ذل ِكم وصىكم

ََ
﴿ َوأن
ُ
بِكم

]٩٩١ :[االنعام

“আর রনশ্চয় এরট আমার সরল পথ। অতএব, এ পণ্ডথ
চল এবাং অনযানয পণ্ডথ চণ্ডলা না। তাহণ্ডল হসসব পথ
হতামাণ্ডদর তাাঁর পথ হথণ্ডক রবরেন্ন কণ্ডর রদণ্ডব।
হতামাণ্ডদরণ্ডক এ রনণ্ডদআি রদণ্ডয়ণ্ডিন, যাণ্ডত হতামরা সাংযত
হও!” [সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫৩]9
১৪- সূ ফীবাদ কািফ বা অন্তদৃ আরি ও অদৃ িয রবদযার দাবী
কণ্ডর। অথচ কুরআন তাণ্ডদর এই দাবী রমথযা প্ররতপন্ন
কণ্ডর। আল্লাহ তা‘আলা বণ্ডলন,

9

(সহীহ) আহমদ ও নাসাঈ।
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َ َ َ َ َ
َ ُ
َ
ُ َ ب إ َل ٱ
َ َ
:ّلل﴾ [انلمل
ِ ﴿قل ل َيعل ُم َمن ِف ٱلسمو
ِ ت وٱلۡر ِض ٱلغي
]١٩

“বলু ন! আল্লাহ বযতীত আসমান ও জমীণ্ডনর হকউ
োণ্ডয়ণ্ডবর রবদযা জাণ্ডন না।” [সূ রা আন-নামল, আয়াত:
৬৫]
আর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন,
»«ال يعلم الغيب إال اهلل
“আল্লাহ বযতীত হকউ োণ্ডয়ব জাণ্ডন না।”10
১৫- সূ ফীণ্ডদর রবশ্বাস হয, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাাঁর নূ র হথণ্ডক সৃ রি কণ্ডরণ্ডিন। আর
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর নূ র হথণ্ডক
সকল রকিু সৃ রি কণ্ডরণ্ডিন। অথচ আল-কুরআন তাণ্ডদর
এই দাবী রমথযা প্ররতপন্ন করতিঃ বণআনা কণ্ডর:
َ َ
َ ََ َ ُ
ُ ُ
]٩٩٠ :﴿قل إِن َما أنا بَش مِثلكم يُوح إِ َل﴾ [الكهف
10

তাবরানী, হাদীসরট হাসান।
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“(হহ নবী আপরন) বলু ন! আরম হতা হকবল হতামাণ্ডদর
মণ্ডতা একজন মানু ষ, আমার কাণ্ডি অহী করা হয়।” [সূ রা
আল-কাহাফ, আয়াত: ১১০]
আদম সৃ রি প্রসণ্ডঙ্গ মহান আল্লাহ বণ্ডলন,
َ َ
َ َ
َ
َ
َ
]١٩ :﴾ [ص٧١ َِ﴿إِذ قال َر ُّبك ل ِل َملئِكةِ إ ِ ِن خل ُِق بَشا مِن ط
“যখন আপনার রব রফররিতােণণ্ডক বলণ্ডলন, আরম মারটর
মানু ষ সৃ রি করব।” [সূ রা হসায়াদ, আয়াত: ৭১]
আর (ণ্ডয হাদীস দ্বারা ‘নবী নূ ণ্ডরর বতরর’ দাবীকারীেণ
দলীল হপি কণ্ডর থাণ্ডকন, তা হণ্ডে:)
أول ما خلق اهلل نور نبيك يا جابر
“হহ জাণ্ডবর! সবআপ্রথম আল্লাহ হতামার নবীর নূ র বতরর
কণ্ডরণ্ডিন।” এরট বাণ্ডনায়াট ও বারতল হাদীস।
১৬- সূ ফীবাদ এই ধ্ারণা কণ্ডর হয, পৃরথবীণ্ডক আল্লাহ
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর জনয সৃ রি
কণ্ডরণ্ডিন। আর কুরআন তাণ্ডদরণ্ডক রমথযাবাদী বণ্ডল আখযা
রদণ্ডয়ণ্ডি। আল্লাহ তা‘আলা বণ্ডলন,
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َ َ َ َ
ُُ
ُ َ َ ََ
]٩١ :﴾ [اذلاريات٥٦ ون
ِ لن وٱ ِلنس إِل ِلَعبد
ِ ﴿وما خلقت ٱ
“আরম রজন্ন ও ইনসানণ্ডক হকবল আমার ইবাদণ্ডতর জনযই
সৃ রি কণ্ডররি।” [সূ রা আল-জাররয়াত, আয়াত: ৫৬]
আর কুরআন তার ভাষায় রাসূ লণ্ডক (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম) সণ্ডম্বাধ্ন কণ্ডর বণ্ডল:

َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ
ُ ك ٱلَق
]٥٥ :﴾ [احلجر٩٩ َِ
﴿وٱعبد ربك حّت يأتِي

“(হহ মুহাম্মাদ!) আর আপরন আপনার রণ্ডবর ইবাদত
করুন, যতক্ষণ না আপনার কাণ্ডি রনরশ্চত রবষয় মৃতুয
আেমন কণ্ডর।” [সূ রা আল-রহজর, আয়াত: ৯৯]
১৭- সূ ফীবাদ দু রনয়াণ্ডত আল্লাহর দীদার বা দিআন রবশ্বাস
কণ্ডর থাণ্ডক। অথচ কুরআন তাণ্ডদরণ্ডক রমথযা প্ররতপন্ন
কণ্ডর। মূ সা ‘আলাইরহস সালাম-এর যবানীণ্ডত উণ্ডল্লখ
করতিঃ আল-কুরআণ্ডন বলা হণ্ডয়ণ্ডি:
َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
]٩٤١ :ب أرِ ِن أنظر إِلك قال لن ت َرى ِن﴾ [االعراف
ِ ﴿ر
“হহ আমার রব! হতামার দীদার আমাণ্ডক দাও, হযন আরম
হতামাণ্ডক হদখণ্ডত পাই, আল্লাহ বলণ্ডলন: তুরম (দু রনয়াণ্ডত)
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কখণ্ডনা আমাণ্ডক হদখণ্ডত পাণ্ডব না।” [সূ রা আল-আ‘রাফ,
আয়াত: ১৪৩]
োযালী স্বীয় ‘ইহ্ইয়াউ ঊলু রমদ দীন’ গ্রণ্ডে হপ্ররমকণ্ডদর ও
তাণ্ডদর অন্তদৃ আরিসমূ ণ্ডহর রববরণ অনু ণ্ডেণ্ডদ এ ঘটনা উণ্ডল্লখ
কণ্ডরন হয, “আবু তুরাব (তার বিুণ্ডক লক্ষয কণ্ডর) একরদন
বণ্ডলন, তুরম যরদ আবু ইয়ারযদ আল-বুস্তামীণ্ডক (রযরন
একজন সূ ফী সাধ্ক রিণ্ডলন তাণ্ডক) হদখণ্ডত! তখন তার
বিু তাণ্ডক বলল, আরম তা হথণ্ডক বযস্ত। অথআাৎ তার
আমার প্রণ্ডয়াজন হনই। আরম হতা আল্লাহণ্ডক হদণ্ডখরি।
কাণ্ডজই আল্লাণ্ডহ আমাণ্ডক আবু ইয়ারযদ হথণ্ডক অমুখাণ্ডপক্ষী
কণ্ডর রদণ্ডয়ণ্ডিন। আবু তুরাব বলল, তুরম ধ্বাংস হও! তুরম
হতা আল্লাহণ্ডক রনণ্ডয় হধ্াকায় পণ্ডে আি! যরদ তুরম
একবার আবু ইয়ারযদ আল-বুস্তামীণ্ডক হদখণ্ডত, তাহণ্ডল
আল্লাহণ্ডক সত্তর (৭০) বার হদখার হচণ্ডয় তা হতামার জনয
অরধ্ক উপকারী হত!” অতিঃপর োযালী বণ্ডলন, এ
ধ্রণ্ডনর কাশফ রবষয়ক ঘটনা অস্বীকার করা হকাণ্ডনা
মুরমন বযরক্তর জনয উরচত নয়।

 34 

আরম (ণ্ডলখক) োযালীণ্ডক বলব: বরাং তা অস্বীকার করা
মুরমণ্ডনর ওপর ওয়ারজব। হকননা তা রমথযা ও কুফর যা
কুরআন, হাদীস ও সু স্থয রবণ্ডবক রবণ্ডরাধ্ী।
১৮- সূ ফীবাদ দু রনয়াণ্ডত জাগ্রত অবস্থায় রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর দীদার বা দিআণ্ডনর দাবী
ও ধ্ারণা কণ্ডর। অথচ কুরআন তাণ্ডদর দাবী রমথযা
প্ররতপন্ন কণ্ডর। আল্লাহ তা‘আলা বণ্ডলন,
َ
َ ُ
]٩٠٠ :﴿ َومِن َو َرائ ِ ِهم بَر َزخ إِل يَو ِم ُيب َعثون﴾ [املؤمنون
“আর তাণ্ডদর সামণ্ডন পুনরুত্থান রদবস পযআন্ত পদআা অথআাৎ
বরযণ্ডখর রযণ্ডেেী রণ্ডয়ণ্ডি।” [সূ রা আল-মুরমনূ ন, আয়াত:
১০০]
অথআাৎ তাণ্ডদর সামণ্ডন পদআা আণ্ডি। যা রকয়ামত পযআন্ত
দু রনয়ার প্রতযাবতআন ও তাণ্ডদর মাণ্ডে অন্তরায় হণ্ডব।
আর (রাসূ ণ্ডলর মৃতুযর পর) হকাণ্ডনা সাহাবী রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামণ্ডক জাগ্রত অবস্থায়
হদণ্ডখণ্ডিন- এই মণ্ডমআ আমাণ্ডদর রনকট হকাণ্ডনা বণআনা আণ্ডস
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রন। তাহণ্ডল রক সূ ফীরা সাহাবী হথণ্ডক উত্তম? পরবত্রয় হহ
আল্লাহ! এ হতা বে অপবাদ।
১৯- সূ ফীবাদ ধ্ারণা কণ্ডর হয, তারা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর মাধ্যম িাো সরাসরর আল্লাহর
রনকট হথণ্ডক ‘ইলম’ গ্রহণ কণ্ডর। তারা বণ্ডল: “আমার
কলব রণ্ডবর রনকট হথণ্ডক বণআনা কণ্ডর।”
দাণ্ডমণ্ডস্ক সমারহত ইবন আরাবী স্বীয় আল-ফুসু স গ্রণ্ডে
বণ্ডলন, আমাণ্ডদর মাণ্ডে রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাণ্ডমর হকাণ্ডনা রবণ্ডিষ হলাক আণ্ডিন, রযরন
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম হথণ্ডক রহকমত
রিক্ষা কণ্ডরন অথবা ইজরতহাণ্ডদর সাহাণ্ডযয অজআন কণ্ডরন,
যা রতরন মূ ল রবদযা রহণ্ডসণ্ডবও রস্থর কণ্ডরন। অথচ
আমাণ্ডদর মাণ্ডে এমন খলীফা আণ্ডিন, রযরন আল্লাহ হথণ্ডক
সরাসরর গ্রহণ কণ্ডরন। কাণ্ডজই রতরন হণ্ডলন, আল্লাহর
খলীফা।”
আরম বরল: এই কথা বারতল; কুরআণ্ডনর রবপরীত।
কুরআণ্ডনর মূ ল বক্তবয এই হয, আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
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আলাইরহ ওয়াসাল্লামণ্ডক পারঠণ্ডয়ণ্ডিন- যাণ্ডত রতরন আল্লাহর
আণ্ডদিাবলী মানু ণ্ডষর রনকট হপৌঁণ্ডি হদন। আল্লাহ তা‘আলা
বণ্ডলন,

َ َ
ُ
َ
َ َ َ ُ
]١١ :﴿يأ ُّي َها ٱ َلر ُسول بَل ِغ َما أنزِل إِلك مِن َربِك﴾ [املائدة

“হহ রাসূ ল! হতামার রণ্ডবর পক্ষ হথণ্ডক হতামার প্ররত যা
নারযল করা হণ্ডয়ণ্ডি তা হপৌঁণ্ডি দাও!” [সূ রা আলমাণ্ডয়দাহ, আয়াত: ৬৭]
আল্লাহর পক্ষ হথণ্ডক সরাসরর অজআন করা কাণ্ডরার পণ্ডক্ষ
সম্ভব নয়। হসরট একরট রমথযা ও অণ্ডহতুক কথা।
অতিঃপর মানু ষ রনিঃসণ্ডেণ্ডহ আল্লাহর খলীফা হণ্ডত পাণ্ডর
না। হকননা আল্লাহ আমাণ্ডদর হথণ্ডক োণ্ডয়ব নয় হয, মানু ষ
তাাঁর খলীফা হণ্ডব। অপর রদণ্ডক আমরা যখন অনু পরস্থত
থারক ও সফর করর, তখন রতরনই আমাণ্ডদর খলীফা হন।
অথআাৎ আমাণ্ডদর পররবণ্ডতআ রতরন আমাণ্ডদর পররবাণ্ডরর
হদখাশুনা কণ্ডরন। এই মণ্ডমআ হাদীস এণ্ডসণ্ডি:
.» واخلليفة يف األهل،«امهلل أنت الصاحب يف السفر
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“হহ আল্লাহ! তুরমই (আমাণ্ডদর) সফণ্ডরর সাথী ও পররবার
পররজণ্ডনর খলীফা।”11
২০- সূ ফীবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর ওপর
দু রূদ পাণ্ডঠর অরধ্ণ্ডবিণ্ডনর নাণ্ডম মীলাদ মাহরফল ও
ইজণ্ডতমা অনু ষ্ঠান কণ্ডর। তারাণ্ডতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাণ্ডমর রিক্ষা রবণ্ডরাধ্ী কাজ কণ্ডর। হস কারণ্ডণ তারা
রযরকর, েযল ও করবতা আবৃ রত্তর সময় উচ্চস্বণ্ডর ডাকণ্ডত
আরম্ভ কণ্ডর যার মাণ্ডে প্রকািয রিকআ রণ্ডয়ণ্ডি। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামণ্ডক সণ্ডম্বাধ্ন কণ্ডর তাণ্ডদরণ্ডক
আরম বলণ্ডত শুণ্ডনরি:
املدد يا عريض اجلاه املــدد ويا مفيض انلور ىلع الوجود املدد
يا رسول اهلل فـــرج كربنا مــــا رآك الكــــرب إال ورشد
“সাহাযয চাই হহ প্রিস্ত মযআাদার অরধ্কারী সাহাযয চাই,
সকল রকিু ণ্ডত নূ ণ্ডরর রবতরণকারী ওণ্ডহ সাহাযয চাই।

11

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৩৪২।
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দূ র কণ্ডর দাও হহ রাসূ ল! হমাণ্ডদর রবপদ।
হতামাণ্ডক হদরখবা মাত্রই পালায় রবপদ।”
আরম বরল: ইসলাম আমাণ্ডদর প্ররত এ রবশ্বাস আবিযক
কণ্ডর হদয় হয, সকল রকিু ণ্ডত আণ্ডলা রবতরণকারী এবাং
রবপদগ্রস্তণ্ডদর রবপদ দূ রকারী একমাত্র মহান আল্লাহ।
২১- সূ ফীবাদ কবরবাসীণ্ডদর রনকট বরকত চাওয়া অথবা
কবণ্ডরর চতুষ্পাণ্ডশ্বআ তাওয়াফ করা অথবা কবণ্ডরর কাণ্ডি
যণ্ডবহ করার তীথআ যাত্রা কণ্ডর। তারাণ্ডতা রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর বাণীর রবণ্ডরাধ্ী।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন,
َ َ َ َّ ُ َ ِّ ُّ َ ُ َ
َ :الثَة َم َساج َد
 َو َم ْس ِج ِدي، ِالم ْس ِج ِد احل َ َرام
«ال تشد
ِ الرحال إِال إِىل ث
ِ
َ َ
َ َْ
ْ
.» َو َمس ِج ِد األقص،هذا
“রতনরট মসরজদ িাো (পৃরথবীর হকাথাও সাওয়াণ্ডবর
উণ্ডেণ্ডিয) সফর ববধ্ নয়। মসরজদ ৩রট হণ্ডে আল-
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মাসরজদু ল হারাম (কা‘বা ঘর), আমার এই মসরজদ
(মসরজণ্ডদ ননবী) ও আল-মাসরজদু ল আক্বসা।”12
২২- সূ ফীবাদ তার পীর-মািাইণ্ডখর অনু সরণ আবিযক
কণ্ডর হনওয়ার হবলায় অতযন্ত কট্টরপেী। যরদও তাণ্ডদর
হসসব রিক্ষা আল্লাহ ও তার রাসূ ণ্ডলর কথার রবণ্ডরাধ্ী হয়।
অথচ মহান আল্লাহ বণ্ডলন,

َ
َ ِين َء َام ُنوا َل ُت َقد ُِموا َب
َ ﴿ َيأ ُّي َها ٱ ََّل
ِ َ يَ َد ِي ٱ َّللِ َو َر ُس
﴾ِول
]٩ :[احلجرات

“হহ ঈমানদারেণ! হতামার আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ণ্ডলর
সামণ্ডন অগ্রণী হণ্ডয়া না।” [সূ রা আল-হুজুরাত, আয়াত:১]
আর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন,
ُ َ َّ َ َّ َ ْ َ
ََ َ َ
َْ
»وف
ِ  إِنما الطاعة ِيف المع ُر،«ال طاعة ألحد ِيف مع ِصي ٍة
“আল্লাহর অবাধ্যতায় কাণ্ডরা আনু েতয হনই; আনু েতয
হকবল ভাণ্ডলা কাণ্ডজ।”13
12

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১১৮৮; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৩৯৭।
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২৩- সূ ফীবাদ হকাণ্ডনা কাণ্ডজ ইণ্ডস্তখারা বা কলযাণ কামনার
জনয তারবণ্ডজর নকিা, রবরভন্ন বণআ ও সাংখযা এবাং তারবজ
তুমার ইতযারদ বযবহার কণ্ডর। আরম বরল: ইণ্ডস্তখারার
হক্ষণ্ডত্র স্বামী-স্ত্রীর নাণ্ডমর সাংখযার রহসাব কণ্ডর হকন তারা
কুসাংস্কার, রবদ‘আত ও িরী‘আত রবেরহআত রবষয়ারদর প্ররত
েুাঁণ্ডক যায়? আর সহীহ বুখারীণ্ডত বরণআত ইণ্ডস্তখারার হদা‘আ
হিণ্ডে হদয়। অথচ এ হদা‘আরট রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর সাহাবীণ্ডদরণ্ডক কুরআণ্ডনর সূ রার
নযায়

রিক্ষা

রদণ্ডতন।

রতরন

(সাল্লাল্লাহু

আলাইরহ

ওয়াসাল্লাম) বণ্ডলন, যখন হতামাণ্ডদর হকউ হকাণ্ডনা কাণ্ডজর
পদণ্ডক্ষপ হনয়, তখন হস হযন দু ’রাকাত নফল সালাত
আদায় কণ্ডর। অতিঃপর বণ্ডল: (এই হদা‘আ পাঠ কণ্ডর)
ْ َ َ ْ
ُ  «اللَّ ُه َّم إ ِِّّن أَ ْستَخ: «داعء االستخارة
 َوأ ْستَق ِد ُر َك،ري َك بِ ِعل ِمك
ِ
ِ
َ َ ُ ْ َ َ َّ َ
َ ْ َ ْ َ َُ ْ ََ َ َ ْ ُ
َ
ُ َو َت ْعلَم،ال أَقْد ُر
 ف ِإنك تق ِدر و،يم
ِ
ِ  وأسألك ِمن فض ِلك الع ِظ،بِقدرتِك
ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ ُ َّ
ُ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
ت تعل ُم أن هذا األم َر
 اللهم ِإن كن،وب
ِ  وأنت عالم الغي،وال أعلم

13

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭২৫৭ ও মুসরলম ১৮৪০।
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َ َ َ
َْ
َْ
ٌ ْ َخ
 ِيف َاع ِج ِل أم ِري: أ ْو قال- اِش َو َاعقِبَ ِة أم ِري
ِ ري ِِل ِيف ِد ِيين َو َم َع
ْ َ
َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
َ
ت تعل ُم أن هذا األم َر رش ِِل ِيف ِد ِيين
 و ِإن كن، فاق ُد ْر ُه ِِل- آج ِل ِه
ِ و
َ
َ
َ
َ َ ْ
ْ
ْ َ ََ
ُْ ْ َ
َ
َ
اِصفه
ِ َو َم َع
ِ  ِيف اع ِج ِل أم ِري و: أو قال- اِش واعقِب ِة أم ِري
ِ  ف- آج ِل ِه
ْ َ ِّ َ
ِّ ُ َ َ ُ
َ ْ َ  َواقْ ُد ْر ِل اخل،اِصفْين َعنْ ُه
» ث َّم َرض ِين بِ ِه،ري َحيْث اكن
ِ
ِ ِ عين و
“হহ আল্লাহ আরম হতামার ইলম-এর মাধ্যণ্ডম হতামার
রনকট কলযাণ কামনা কররি। হতামার কুদরণ্ডতর মাধ্যণ্ডম
হতামার রনকট িরক্ত কামনা কররি এবাং হতামার মহান
অনু গ্রণ্ডহর প্রাথআনা কররি। হকননা তুরম িরক্তধ্র, আরম
িরক্তহীন। তুরম জ্ঞানবান, আরম জ্ঞানহীন এবাং তুরম অদৃ িয
রবষয় সম্পণ্ডকআ পূ ণআজ্ঞানী। হহ আল্লাহ! এই কাজরট (এখাণ্ডন
উরেি কাণ্ডজর নাম হনণ্ডব) হতামার ইলম অনু যায়ী যরদ
আমার দীন, জীরবকা ও আমার রকাণ্ডজর পররণরতর রদক
রদণ্ডয় কলযাণকর হয় তাহণ্ডল তা আমার জনয রনধ্আাররত
কণ্ডর দাও। অতিঃপর তাণ্ডত আমার জনয বরকত দাও।
পক্ষান্তণ্ডর যরদ এই কাজরট হতামার ইলম অনু যায়ী আমার
দীন, জীরবকা ও কাণ্ডজর পররণরতর রদক রদণ্ডয় ক্ষরতকর
হয় তাহণ্ডল তুরম তা আমার রনকট হথণ্ডক দূ ণ্ডর সররণ্ডয়
দাও এবাং আমাণ্ডক তা হথণ্ডক দূ ণ্ডর রাণ্ডখা! আর হযখাণ্ডনই
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কলযাণ থাকুক না হকন, আমার জনয হস কলযাণ রনধ্আাররত
কণ্ডর দাও! অতিঃপর তাণ্ডতই আমাণ্ডক পররতুি রাণ্ডখা!”14
২৪- সূ ফীবাদ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
হথণ্ডক বরণআত দু রূদসমূ ণ্ডহর প্ররত ভ্রূণ্ডক্ষপ কণ্ডর না, বরাং
এমন সব দু রূদ নতুন কণ্ডর আরবস্কার কণ্ডর; যাণ্ডত প্রকািয
রিকআ রণ্ডয়ণ্ডি এবাং যা হসই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লামণ্ডক খুিী করণ্ডব না। যার প্ররত তারা তা পাঠ
কণ্ডর। হলবাননী সূ ফী পীণ্ডরর ররচত ‘আফ্দালু স
সালাওয়ারত’ রকতাণ্ডব পণ্ডেরি, যাণ্ডত রতরন বণ্ডলন,
امهلل صل ىلع حممد حىت جتعل منه األحدية القيومية
“হহ আল্লাহ! মুহাম্মাণ্ডদর প্ররত িারন্তধ্ারা বষআণ করুন।
এমনরক তাাঁণ্ডক একত্ব ও রচরস্থায়ীণ্ডত্বর স্তণ্ডর উন্নীত কণ্ডর
রদন।” নাউযু রবল্লাহ।
আরম বরল: ‘একত্ব রচরস্থায়ীত্ব’ আল্লাহর গুণাবলী ও
নামসমূ ণ্ডহর অনযতম। অনু রূপভাণ্ডব ‘দালাইলু ল খাইরাত’
14

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৬৩৮২।
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গ্রণ্ডে রবদ‘আতী দু রূদসমূ হ রণ্ডয়ণ্ডি, যা আল্লাহ ও তাাঁর
রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) রারজ হণ্ডবন না।
২৫- হহ মুসরলম ভাই! সূ ফীণ্ডদর আকীদাহ ও আমলসমূ হ
ইসলাণ্ডমর মানদণ্ডে যাচাই কণ্ডর হদণ্ডখরি হয, সূ ফীবাদ
ইসলাম হথণ্ডক বহু দূ ণ্ডর। আর রনিঃসণ্ডেণ্ডহ সু স্থয রবণ্ডবক
এই সমস্ত রবদ‘আত, ভ্রিতা ও িরী‘আত রবেরহআত কাযআযারদ
(যাণ্ডত রিকআ ও কুফুরী রণ্ডয়ণ্ডি) বজআন করণ্ডব।
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সূ ফীবাণ্ডদর করতপয় বাণী
অণ্ডনক মানু ষ আণ্ডি, যারা ধ্ারণা কণ্ডর হয, সূ ফীবাদ
ইসলাণ্ডমরই একরট িাখা। তাণ্ডদর মাণ্ডে অলী-আউরলয়া
রণ্ডয়ণ্ডিন। হস কারণ্ডণ আরম চাই প্রণ্ডতযক মুসরলম ভাই
তাণ্ডদর কথাগুণ্ডলা পযআণ্ডবক্ষণ কণ্ডর হদখুন, যাণ্ডত অবিযই
হদখণ্ডত পাণ্ডবন হয, তারা ইসলাম ও কুরআনী রিক্ষা
হথণ্ডক বহু দূ ণ্ডর।
১- দাণ্ডমণ্ডস্ক সমারহত একজন বে সূ ফী পীর মরহউরেন
ইবন আরাবী তার ‘ফুতুহাত আল-মারক্কয়যাহ’ গ্রণ্ডে বণ্ডলন,
বণআনাসূ ণ্ডত্র হকাণ্ডনা হাদীস সহীহ হণ্ডত পাণ্ডর। তণ্ডব
কাশফওয়ালা বযরক্ত সচণ্ডক্ষ হদখণ্ডত পান। অতিঃপর রতরন
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামণ্ডক এই হাদীস সম্পণ্ডকআ
রজজ্ঞাসা কণ্ডরন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম তা অস্বীকার কণ্ডরন। আর তাণ্ডক লক্ষয কণ্ডর
বণ্ডলন, আরম এই হাদীস বরল রন এবাং আরম হকাণ্ডনা
আণ্ডদি হদই রন। কাণ্ডজই রতরন হজণ্ডন হনন হয, হাদীসরট
দ‘ঈফ। হস কারণ্ডণ রণ্ডবর স্পি রনণ্ডদআিনার আণ্ডলাণ্ডক এই
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হাদীণ্ডসর ওপর আমল পররতযাজয। যরদও বণআনা সূ ণ্ডত্রর
রবশুদ্ধতার কারণ্ডণ হাদীসণ্ডবত্তােণ এরটর ওপর আমল
কণ্ডর থাণ্ডকন। অথচ রবষয়রট অনু রূপ নয়।”
উপণ্ডরাক্ত কথাগুণ্ডলা ‘আল-আহাদীি আল-মুিতাহারা রলল
আজলূ নী’ নামক রকতাণ্ডবর ভূ রমকায় রণ্ডয়ণ্ডি। এরট জঘনয
কথা। নবীর হাদীণ্ডসর ওপর আঘাত এবাং ইমাম বুখারী ও
মুসরলম-এর নযায় হাদীস রবিারদ রবদ্বাণ্ডনর ওপর অপবাদ
হদওয়া।
২- ইবন আরাবী ইয়াহূ দী, খৃৃ্স্টান, হপৌত্তরলক ও দীন
ইসলামসহ সকল ধ্ণ্ডমআর সমন্বণ্ডয় এক ধ্মআ েণয করা
প্রসণ্ডঙ্গ বণ্ডলন,
وقد كنت قبل ايلوم أنكر صاحيب إذا لم يكن ديين إىل دينه دان
فمريع لغزالن ودير لرهبان

وألواح توراة ومصحف قرآن

فأصبح قليب قابال ُك حــالة

وبيت الوثان وكعبـــة طائف

“যখন রিল না তার ধ্ণ্ডমআ
ধ্মআাধ্ীন ধ্মআ আমার
ঘৃ রনতাম তখন সাথীণ্ডর আরম
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রদন পূ বআ আরজকার
আরজ হৃদয় আমার প্রসন্ন
স্বােণ্ডতর তণ্ডর সব হালত
রক হররণ্ডণর চারণ ভূ রম
রক পাদরীর েৃহ ইবাদত।
মূ রতআেৃহ হহৌক আর তাওয়াফকারী
কা‘বা হহৌক, হহৌক তা
তাওরাণ্ডতর খে, হহৌক
পােুরলরপ কুরআণ্ডনর।”
আল-কুরআণ্ডন ইবন আরাবীর উক্ত কথার খেন করতিঃ
আল্লাহ বণ্ডলন,

ََ
َ
َ
ُ
َ ﴿ َو َمن يَب َتغِ َغ
ي ٱ ِلسل ِم دِينا فلن ُيق َبل مِن ُه َوه َو ِف ٱٓأۡلخ َِرة ِ م َِن
َ
َ خ ِس
]٥٩ :﴾ [ال عمران٨٥ ين
ٱل
ِ

“আর হয বযরক্ত ইসলাম িাো অনয হকাণ্ডনা দীন (ধ্মআ)
তালাি কণ্ডর, করিনকাণ্ডলও তা গ্রহণ করা হণ্ডব না এবাং
আরখরাণ্ডত হস হণ্ডব ক্ষরতগ্রস্ত।” [সূ রা আণ্ডল ইমরান,
আয়াত: ৮৫]
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৩- ইবন আরাবী এই ধ্ারণা কণ্ডর হয, আল্লাহই সৃ রি, আর
সৃ রিই আল্লাহ। তারা উভণ্ডয় এণ্ডক অণ্ডনযর ইবাদত কণ্ডর।
হস তার রনণ্ডনাক্ত বাণী দ্বারা তা উণ্ডেিয কণ্ডর। (ণ্ডস বণ্ডল)
:
فيحمدِّن وأمحده ويعبدِّن وأعبده
“রতরন আমার প্রিাংসা কণ্ডরন এবাং আরমও তার প্রিাংসা
করর। আর রতরন আমার ইবাদত কণ্ডরন এবাং আরমও তার
ইবাদত করর।”
৪- ইবন আরাবী স্বীয় ‘ফুসু স’ গ্রণ্ডে বণ্ডল :
إن الرجال حينما يضاجع زوجته إنما يضاجع احلق
“রনশ্চয় হকাণ্ডনা বযরক্ত যখন তার সাণ্ডথ স্ত্রীর সাণ্ডথ
আরলঙ্গন কণ্ডর হস ‘হক’ তা‘আলাণ্ডকই আরলঙ্গন কণ্ডর।” –
নাউযু রবল্লাহ।
৫- সূ ফী নাবলু সী উক্ত কথার বযাখযায় বণ্ডল : إنما ينكح
 احلقঅথআাৎ “হস অবিযই ‘হক’ তা‘আলার সাণ্ডথ সহবাস
কণ্ডর।” –নাউযু রবল্লাহ।
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৬- সূ ফী আবু ইয়ারযদ আল-বুস্তামী আল্লাহণ্ডক সণ্ডম্বাধ্ন
কণ্ডর

বণ্ডলন,

“(হহ

আল্লাহ!)

আমাণ্ডক

হতামার

ওয়াহদারনয়যাত বা একত্ববাণ্ডদ মরেত কর! আমাণ্ডক
হতামার রাব্বারনয়যাণ্ডতর বসন পররধ্ান কররণ্ডয় দাও! আর
আমাণ্ডক হতামার একত্ববাণ্ডদর মরিণ্ডল উরঠণ্ডয় নাও, যাণ্ডত
হতামার সৃ রি যখন আমাণ্ডক হদণ্ডখ, তখন তারা হযন বণ্ডল :
‘আমরা হতামাণ্ডকই হদখলাম।’
আর হস তার রনণ্ডজর সম্বণ্ডি বণ্ডল :
 اجلنة لعبة صبيان، ما أعظم شأِّن،سبحاِّن سبحاِّن
“আরম পরবত্রময় সত্তা, কতই না, বে আমার িান।
জান্নাত বালণ্ডকর হখলনা িাো হতা রকিু নয়!”
৭- জালালু েীন রুমী বণ্ডলন, আরম মুসরলম তণ্ডব আরম
খৃস্টান ও যরাদাশতী। আমার একক হকাণ্ডনা ইবাদতেৃহ
হনই; বরাং মসরজদ, েীজআা অথবা মূ রতআেৃহ সবই সমান।
৮- ইবনু ল ফাররদ্ব স্বীয় আত-তারয়য়াহ কাণ্ডবয বণ্ডলন,
ক্বাণ্ডয়ণ্ডসর জনয লায়লার আকৃরতণ্ডত, কুিাইণ্ডয়র এর জনয
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‘আযযার আকৃরতণ্ডত এবাং জারমল-এর জনয বুিায়নার
আকৃরতণ্ডত আল্লাহই নূ ণ্ডরর েলকরূণ্ডপ প্রকাি হপণ্ডয়ণ্ডিন।
হস স্বীকার কণ্ডর হয, এরট হক তা‘আলার তজরল্লর অাংি
রবণ্ডিষ।
৯-সূ ফী রাণ্ডব‘আহ আদওরয়য়াহ (রাণ্ডবয়া বসরী) হক
রজজ্ঞাসা করা হণ্ডলা: তুরম রক িয়তানণ্ডক অপিে কর?
জবাণ্ডব হস বলল : “আল্লাহর জনয আমার ভাণ্ডলাবাসা
আমার অন্তণ্ডর কাউণ্ডক অপিে করা অবরিি রাণ্ডখ না।”
আর হস আল্লাহণ্ডক সণ্ডম্বাধ্ন করতিঃ বণ্ডল : (ণ্ডহ আল্লাহ!)
আরম যরদ হতামার জাহান্নাণ্ডমর ভণ্ডয় হতামার ইবাদত কণ্ডর
থারক, তাহণ্ডল হস জাহান্নাণ্ডমর অরি দ্বারা আমাণ্ডক পুরেণ্ডয়
মার!” অথচ আল্লাহ আমাণ্ডদরণ্ডক জাহান্নাম হথণ্ডক সতকআ
কণ্ডরন। রতরন বণ্ডলন,

َ ُ
ُ َ ُ
َ ُ
]١ :﴿قوا أنف َسكم َوأهل ِيكم نارا﴾ [اتلحريم

“হহ ঈমানদারেণ! হতামরা রনণ্ডজণ্ডদরণ্ডক ও হতামাণ্ডদর
পররবারবেআণ্ডক জাহান্নাম হথণ্ডক বাাঁচাও!” [সূ রা আততাহরীম, আয়াত: ৬]
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উক্ত সূ ফী নারী রাণ্ডব‘আহ প্রসণ্ডঙ্গ তারা বণ্ডলন, হস রিল
একজন োরয়কা ও বাদক বাজাণ্ডনওয়ালী হমণ্ডয়। তাই কী
কণ্ডর কুরআণ্ডনর রবপরীণ্ডত তার কথা গ্রহণ করা যায়?
১০- সু দাণ্ডনর নবয সূ ফী িাইখ উসমান আল-বুরহানী15
একরট রকতাব রচনা কণ্ডরন, যার নামকরণ কণ্ডরন
“ইনণ্ডতসারু আউরলয়া-ইর রাহমান আলা আউরলয়া-ইিিাইত্বান।” এ গ্রণ্ডে হস ‘আউরলয়া-উি-িাইত্বান’ দ্বারা
িাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদু ল ওয়াহহাণ্ডবর
অনু সারী সহীহ আকীদার ধ্ারক-বাহক এবাং ইখওয়ানু ল
মুসরলমীণ্ডনর আণ্ডলমণ্ডদরণ্ডক উণ্ডেিয হনয়।

15

সু দাণ্ডনর আদালত তাণ্ডক হতযার আণ্ডদি হদয়। অতিঃপর তাণ্ডক
হতযা করা হয়।
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সূ ফীণ্ডদর করামতসমূ হ
সূ ফীরা ধ্ারণা কণ্ডর হয, তাণ্ডদর রকিু ওলী আউরলয়া
আণ্ডিন যাণ্ডদর অণ্ডনক কারামত আণ্ডি। এক্ষণ্ডণ তাণ্ডদর
আউরলয়া কতৃআক প্রকারিত রকিু কারামত আরম সম্মারনত
পাঠকণ্ডদর রখদমণ্ডত হপি করব। তাণ্ডত হদখা যাণ্ডব হয,
এগুণ্ডলা সবই উিব, ভ্রিতা ও কুফুরী। িা‘রানী প্রণীত
‘আত-ত্বাবাকাতুল

কুবরা’-এর

বণআনা

মণ্ডত

সূ ফী

আউরলয়াণ্ডদর কারামতসমূ হ:
১- আর রতরন (জদ্বনক সূ ফী সাধ্ক) খৃস্টানণ্ডদর পােেীর
নযায় নকিা করা একরট হালকা পােেী পররধ্ান করণ্ডতন।
আর তার হদাকানরট দু েআিযু ক্ত ও হনাাংরা রিল। যত মরা
কুকুর ও দু ম্বা হপণ্ডতন তা রতরন হদাকাণ্ডনর রভতণ্ডর হরণ্ডখ
রদণ্ডতন। হস জনয হকউ তার রনকট বসণ্ডত পারত না।
আর রতরন মসরজণ্ডদর রদণ্ডক রওয়ানা হণ্ডয় রাস্তায় কুকুণ্ডরর
পারন পান করার পাত্র হথণ্ডক পরবত্রতা অজআন (অযু )
করণ্ডতন। অতিঃপর োধ্ার প্রস্রাণ্ডবর স্থান রদণ্ডয় অরতক্রম
করণ্ডতন।
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২- আর রতরন যখন হকাণ্ডনা মরহলা অথবা দাাঁরে েজাবার
পূ ণ্ডবআকার হকাণ্ডনা রকণ্ডিারণ্ডক হদখণ্ডত হপণ্ডতন, তখন রতরন
তার প্ররত হপ্রমাসক্ত হণ্ডয় পেণ্ডতন। আর তার রনতম্ব
স্পিআ করণ্ডতন। চাণ্ডহ হস আমীর অথবা মন্ত্রীর হিণ্ডল
হহাক। এমনরক যরদও তার রপতা অথবা অনয হয কাণ্ডরার
উপরস্থরতণ্ডত হহাক। এ হক্ষণ্ডত্র রতরন হকাণ্ডনা মানু ণ্ডষর প্ররত
তাকাণ্ডতন না।
৩- িা‘রাণী তার সূ ফী গুরু আলী উহাইি সম্পণ্ডকআ বণ্ডলন,
রতরন যখন িহণ্ডরর হকাণ্ডনা প্রধ্ান বা অনয কাউণ্ডক
হদখণ্ডত হপণ্ডতন, তখন তাণ্ডক োধ্ার উপর হথণ্ডক নারমণ্ডয়
রদণ্ডতন। আর তাণ্ডক বলণ্ডতন, োধ্ারটর মাথা ধ্ণ্ডরা, যাণ্ডত
এরটর সাণ্ডথ রমলন করর। যরদ িহণ্ডরর প্রধ্ান এণ্ডত
অস্বীকার করণ্ডতন তাহণ্ডল রতরন তাণ্ডক জরমণ্ডত (ণ্ডপণ্ডরে
হমণ্ডর আটকাণ্ডনার নযায়) আটরকণ্ডয় রাখণ্ডতন। ফণ্ডল, রতরন
এক কদমও চলণ্ডত পারণ্ডতন না।
৪- িা‘রাণী তার সূ ফী গুরু মুহাম্মাদ আল-খুজারী সম্পণ্ডকআ
বণ্ডলন, িাইখ আবুল ফাযল আস-সারসী জানান হয,
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একদা হকাণ্ডনা এক জুমু‘আয় রতরন তাণ্ডদর মাণ্ডে আেমন
করণ্ডলন। অতিঃপর তারা তার রনকট খুতবা দাণ্ডনর
আহ্বান জানাণ্ডলা। রতরন রমম্বণ্ডর আণ্ডরাহন কণ্ডর আল্লাহর
একক প্রিাংসা ও গুণোণ্ডনর পর বলণ্ডলন:
أشهد أن ال هلإ لكم إال إبليس عليه الصالة والسالم
“আরম সাক্ষয রদরে হয, ইবরলস ‘আলাইরহস সালাম
বযতীত হতামাণ্ডদর হকাণ্ডনা ইলাহ হনই।” (নাউযু রবল্লাহ)
অতিঃপর জনেণ বণ্ডল উঠল : হলাকরট কুফুরী কণ্ডরণ্ডি।
তখন রতরন তরবারী উরচণ্ডয় রমম্বর হথণ্ডক হনণ্ডম পেণ্ডলন।
আর সকল জনেণ জাণ্ডম মসরজদ হথণ্ডক (ভণ্ডয়) পারলণ্ডয়
হেল।
অতিঃপর রতরন আসণ্ডরর আযান পযআন্ত রমম্বণ্ডর বণ্ডস
থাকণ্ডলন। কাণ্ডরা সাহস হণ্ডলা না জাণ্ডম মসরজণ্ডদ
প্রণ্ডবণ্ডির। এরপর পাশ্বআবতআী িহণ্ডরর রকিু হলাক আসল।
প্রণ্ডতযক িহণ্ডরর হলাণ্ডকরা বলল, রতরন তাণ্ডদর রনকট
খুতবা রদণ্ডয়ণ্ডিন ও তাণ্ডদরণ্ডক রনণ্ডয় সালাত আদায়
কণ্ডরণ্ডিন। আমরা গুণ্ডণ হদখলাম হসরদনও তার প্রদত্ত
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খুতবা রিল ৩০রট। অথচ হদখরি রতরন আমাণ্ডদর এখাণ্ডন
খুতবায় বসা16।

16

রচন্তা কণ্ডর হদখুন, এ হণ্ডে সু ফীণ্ডদর তথাকরথত কারামত। যা

তাণ্ডদর হলাক দ্বারাই বরণআত। হকাণ্ডনা সাধ্ারণ মুসরলম হয কাজ করণ্ডল
ইসলাম হথণ্ডক হবর হণ্ডয় যায় তা তাণ্ডদর তথাকরথত ওলী দ্বারা
সাংঘরটত কণ্ডর কারামাত বানাণ্ডনা হণ্ডলা। আমরা বলব, এসব ওলী
রনিঃসণ্ডেহ িয়তাণ্ডনর হদাসর। তারা কখণ্ডনা আল্লাহর ওলী হণ্ডত
পাণ্ডরন না। হসসব তথাকরথত ওলী যা যা অস্বাভারবক কাজ করত তা
হকবল িয়তাণ্ডনর সহণ্ডযারেতায় করণ্ডত সমথআ হণ্ডতা। [সম্পাদক]
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সূ ফীবাণ্ডদর রনকট রজহাদ
সূ ফীবাণ্ডদর রনকট রজহাদ খুবই কম। তাণ্ডদর ধ্ারণা মণ্ডত
তারা রনণ্ডজণ্ডদর নফণ্ডসর সাণ্ডথ রজহাণ্ডদ বযস্ত। তারা
(তাণ্ডদর মণ্ডতর সমথআণ্ডন) একখানা হাদীস বণআনা কণ্ডরন যা
িাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইরময়যাহ রহ. উণ্ডল্লখ
কণ্ডরন। আর হসরট রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাণ্ডমর বাণী:
»«رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب وهو جهاد انلفس
“আমরা হিাট রজহাদ হথণ্ডক বে রজহাণ্ডদর রদণ্ডক রফণ্ডর
এলাম। আর তা হণ্ডে- নফণ্ডসর রজহাদ।” তণ্ডব এই
হাদীসরট রবদ্বানণ্ডদর হকউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লা-এর বাণীসমূ হ হথণ্ডক বণআনা কণ্ডরন রন। বরাং
কুরআন ও সু ন্নাহর স্পি বক্তবয এই হয, কারফরণ্ডদর
সাণ্ডথ রজহাদ করা আল্লাহর বনকটয লাণ্ডভর উপায়সমূ ণ্ডহর
মাণ্ডে সবণ্ডচণ্ডয় বে। এখাণ্ডন রজহাদ সম্পণ্ডকআ সূ ফীবাণ্ডদর
রকিু কথা উদ্ধৃত করা হণ্ডলািঃ
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১- িা‘রাণী বণ্ডলন, আমাণ্ডদর হথণ্ডক এই মণ্ডমআ অঙ্গীকার
েৃহীত হণ্ডয়ণ্ডি হয, আমরা আমাণ্ডদর ভাইণ্ডদরণ্ডক আণ্ডদি
হদণ্ডব হযন তারা যু ে ও হস যু ণ্ডের অরধ্বাসীণ্ডদর সাণ্ডথ
তাল রমরলণ্ডয় চণ্ডল। তাণ্ডদর ওপর আল্লাহ কাউণ্ডক মরিল
দান করণ্ডল তাণ্ডক হযন তারা কখনও তুে মণ্ডন না কণ্ডর।
যরদও দু রনয়া ও দু রনয়ার হনতৃণ্ডত্বর রবষয় হয়।
২- ইবন ‘আরাবী বণ্ডলন, রনশ্চয় আল্লাহ যখন হকাণ্ডনা
জারতর ওপর হকাণ্ডনা যারলম িাসক চারপণ্ডয় হদন, তখন
তার রবরুণ্ডদ্ধ উত্থান করা ওয়ারজব নয়। হকননা হস
আল্লাহর পক্ষ হথণ্ডক তাণ্ডদর জনয িারস্তস্বরূপ।
৩-দু ’জন বে সূ ফী হনতা ইবন আরাবী ও ইবনু ল ফাররদ্ব
ক্রুণ্ডসড যু ণ্ডদ্ধর সময় জীরবত রিণ্ডলন। রকন্তু তাণ্ডদর কাউণ্ডক
যু ণ্ডদ্ধ অাংি রনণ্ডত অথবা যু ণ্ডদ্ধর প্ররত আহ্বান জানাণ্ডত
রকাংবা তারা তাণ্ডদর হকাণ্ডনা করবতায় অথবা েণ্ডদয
মুসরলমণ্ডদর ওপর হনণ্ডম আসা হবদনায় অনু ভূরত প্রকাি
করণ্ডত আমরা শুরন রন। উপরন্তু তারা মানু ষণ্ডক দৃ ঢ়তা
রদণ্ডয় বলণ্ডতন: “রনশ্চয় আল্লাহ সবরকিু হদখণ্ডিন। কাণ্ডজই
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মুসরলমেণ ক্রুণ্ডসডারণ্ডদরণ্ডক হিণ্ডে রদক! তারা হতা ঐ
আকৃরতণ্ডত আল্লাহর সত্তা বব আর রকিু নয়।

17

৪- োযালী স্বীয় ‘আল মুনরক্বয রমনাদ্ব দ্বালাল’-গ্রণ্ডে
সূ ফীবাণ্ডদর ত্বরীকা অনু সিানকাণ্ডল বণ্ডলন, ক্রুণ্ডসড যু ণ্ডদ্ধর
সময় রতরন কখনও দাণ্ডমণ্ডস্কর গুহায় আবার কখনও
বাইতুল মুকাোণ্ডসর বে পাথণ্ডরর আোণ্ডল রনজআণ্ডন
ধ্যানমি রিণ্ডলন। আর দু ’বৎসণ্ডরর অরধ্ককাল পযআন্ত রতরন
উভয় রনজআন কণ্ডক্ষর দরজা বি কণ্ডর রাখণ্ডতন। অতিঃপর
যখন ক্রুণ্ডসডারণ্ডদর হাণ্ডত ৪৯২ রহজরী সণ্ডন বাইতুল
মুকাণ্ডেণ্ডসর পতন ঘটল, তখন োযালী সামানয বীণ্ডরর
লোইও কণ্ডরন রন। এমন রক তা পুনরুদ্ধাণ্ডরর জনযও
রজহাণ্ডদর ডাকও হদন রন। অথচ রতরন বাইতুল
মাকারদণ্ডসর পতণ্ডনর পর আরও ১২ বৎসর জীরবত
রিণ্ডলন।

17

নাউযু রবল্লাহ, তারা অমুসরলম কাণ্ডফরণ্ডদরণ্ডক আল্লাহর সত্তা

বারনণ্ডয়ণ্ডি!
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আর রতরন তার রকতাব ইহ্ইয়াউ ঊলু রমদ্ দীন’-এ রজহাদ
রবষণ্ডয় হমাণ্ডটও হকাণ্ডনা আণ্ডলাচনা কণ্ডরন রন। বরাং রতরন
এণ্ডত অণ্ডনক কারামত রবষণ্ডয় আণ্ডলাচনা কণ্ডরণ্ডিন, যা
সবই অবান্তর ও কুফুরী।18
৫- ‘তাররখুল আররবল হাদীি ওয়াল মাআরসর’ গ্রে
প্রণ্ডণতা উণ্ডল্লখ কণ্ডরন হয, সূ ফীবাণ্ডদর অনু সারীরা অণ্ডনক
অবান্তর ও রবদ‘আণ্ডতর প্রসার ঘরটণ্ডয়ণ্ডি। আর তারা
যু ণ্ডদ্ধর হবলায় রপিু টান পথ এখরতয়ার কণ্ডরণ্ডি। এমন রক
সাম্রাজযবাদীরা তাণ্ডদরণ্ডক তাণ্ডদর পণ্ডক্ষ হোণ্ডয়োণ্ডদর নযায়
বযবহার কণ্ডরণ্ডি।
৬- মুহাম্মাদ রফহর িাক্বফা আস-সু রী স্বীয় ‘আততাসাউফ’ গ্রণ্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় বণ্ডলন, বাস্তবতা ও
ঐরতহারসক সণ্ডতযর আণ্ডলাণ্ডক আমাণ্ডদর প্ররত আবিযক
হযন আমরা উণ্ডল্লখ করর হয, রসররয়ায় ফরাসী
ঊপরনণ্ডবিকাণ্ডল তারা সূ ফীবাণ্ডদর রতজানীয়াহ ত্বরীকার
18

উক্ত রকতাব ৪/৪৫৬ পৃ িঃ দ্রিঃ।
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প্রসাণ্ডর হচিা কণ্ডররিল। এটাণ্ডক গুরুত্ব প্রদাণ্ডনর জনয
ফরাসী িাসক হশ্রণী করতপয় সু ফী পীরণ্ডক ভাো
কণ্ডররিল। ফ্রাণ্ডের প্ররত েুাঁণ্ডক যায় এমন একরট জারত
বতররর জনয তারা তাণ্ডদর প্ররত সম্পদ ও সম্মান হপি
কণ্ডররিল। রকন্ত মরণ্ডক্কার মুজারহদরা হদণ্ডির রনষ্ঠাবান
বযরক্তবেআণ্ডক রতজানীয়া ত্বরীকার ভয়াবহতা সম্পণ্ডকআ সাংগ্রাম
করণ্ডত সতকআ ভূ রমকা পালন কণ্ডর। (তারা বুোণ্ডত সক্ষম
হয় হয, ধ্মআীয় রলবাণ্ডস এরট একরট ফরাসী ঊপরনণ্ডবি
প্ররতষ্ঠার কূটদ্বকািল। ফণ্ডল, প্রচে প্ররতবাণ্ডদর মুণ্ডখ
ঊপরনণ্ডবিবাদীণ্ডদর হাত হথণ্ডক দাণ্ডমণ্ডস্কর পুণ্ডরা পতন
ঘণ্ডট।”
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সূ ফীণ্ডদর রনকট ওলী দ্বারা উণ্ডেিয
অরধ্কাাংি মানু ণ্ডষর রনকট ওলী দ্বারা উণ্ডেিয ঐ বযরক্ত যার
ক্ববণ্ডর বে েম্বুজ থাণ্ডক অথবা যাণ্ডক মসরজণ্ডদ দাফন করা
হয়। আর করথত এই ওলীর প্ররত কখনও এমন অসতয
অবান্তর হকাণ্ডনা হকাণ্ডনা কারামত জুরেণ্ডয় হদওয়া হয়।
যাণ্ডত (সাধ্ারণ জনেণণ্ডক হধ্াকা রদণ্ডয়) তারা অনযায়ভাণ্ডব
মানু ণ্ডষর ধ্ন-সম্পদ আত্মসাৎ ও ভক্ষণ করণ্ডত পাণ্ডর।
আর েম্বুণ্ডজর রচন্তা ও রবদ‘আতী আচার-অনু ষ্ঠান যা দ্রুজ
নামীয় রি‘আ রফরকা উিাবন কণ্ডরণ্ডি এবাং তারা
রনণ্ডজণ্ডদর নামকরণ কণ্ডরণ্ডি ফাণ্ডতমী বণ্ডল। যাণ্ডত তারা
মানু ষণ্ডদরণ্ডক মসরজদ হথণ্ডক রবমূ খ করণ্ডত পাণ্ডর। আর ঐ
সমস্ত েম্বুজ ও রবদ‘আতী আড্ডার মূ লতিঃ হকাণ্ডনা রভরত্ত
হনই; বরাং সবই অবান্তর ও রমথযা। এমন রক হুসাইন
রারদয়াল্লাহু আনহুর কবরও রমসণ্ডর নই। রতরন হতা ইরাণ্ডক
িহীদ হণ্ডয়রিণ্ডলন। আর মসরজণ্ডদ দাফন করা ইয়াহূ দী ও
খৃস্টানণ্ডদর কাজ; যা হথণ্ডক রাসু লল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম সতকআ কণ্ডরণ্ডিন। রতরন বণ্ডলন,
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ْ َ َ ُ ُ ُ َ َّ
َ ُ َ ُ َّ َ َ َ
َ انل َص
َّ ود َو
»ور أن ِبيَائِ ِه ْم َم ْس ِج ًدا
 اَّتذوا قب،ارى
«لعن اَّلل ايله
“ইয়াহূ দী ও খৃস্টানণ্ডদর প্ররত আল্লাহর লা‘নত। তারা
তাণ্ডদর নবীণ্ডদর কবরসমূ হণ্ডক মসরজদ রহণ্ডসণ্ডব গ্রহণ
কণ্ডরণ্ডি।”19
হকাণ্ডনা হকাণ্ডনা মানু ষ ধ্ারণা কণ্ডর হয, রাসু লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লামণ্ডক তার মসরজণ্ডদই দাফন করা
হণ্ডয়রিল। এরট একরট বে ভ্রান্ত ও রমথযা কথা; হকননা,
রাসু লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর বাসেৃণ্ডহই
দাফনপ্রা্ হণ্ডয়রিণ্ডলন। উমাইয়া িাসন পূ বআ পযআন্ত ৮০
বৎসর কালবযাপী তাাঁর কবর হসই অবস্থায়ই রিল।
অতিঃপর উমাইয়া িাসকেণ প্রিস্ত কণ্ডর কবরণ্ডক তাণ্ডত
িারমল কণ্ডর হনয়।20

19

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৩৩০; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৫২৯।

20

তবু ও একরট প্রাচীর দ্বারা কবরণ্ডক মসরজদ হথণ্ডক আলাদাভাণ্ডব
রচরিত কণ্ডর রাখা আণ্ডি। যাণ্ডত হকউ কবরণ্ডক মসরজদ রহণ্ডসণ্ডব
েণয না কণ্ডর। -অনু বাদক। যরদও তখনকার জীরবত আণ্ডলমেণ
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অণ্ডনক মুসরলম তাণ্ডদর মৃতণ্ডদরণ্ডক মসরজণ্ডদ দাফন কণ্ডর
থাণ্ডকন। রবণ্ডিষতিঃ হকাণ্ডনা পীর হণ্ডল হতা আর কথা
হনই। অতিঃপর দীঘআকাল অরতবারহত হণ্ডলই তাণ্ডত েম্বুজ
বতরর কণ্ডরন এবাং তার চতুপআাণ্ডশ্ব তাওয়াফ কণ্ডরন। আর
(এভাণ্ডবই) তারা রিণ্ডকআ পরতত হণ্ডয় যান। অথচ মহান
আল্লাহ বণ্ডলন,

َ َ
َ ََ َ
َ َ َََ
]٩٥ :﴾ [اجلن١٨ ج َد ِّللِ فل تد ُعوا َم َع ٱّللِ أ َحدا
ِ ﴿وأن ٱلمس

“আর রনিঃসণ্ডেণ্ডহ সাজদার স্থানসমূ হ হকবল আল্লাহর।
অতএব, আল্লাহর সাণ্ডথ আর কাউণ্ডকও হডণ্ডকা না।” [সু রা
আল-রজন্ন, আয়াত: ১৮]
ইসলাণ্ডমর মসরজদসমূ হ মৃতণ্ডদর দাফণ্ডনর কবরস্থান নয়;
বরাং হসগুণ্ডলা সালাত ও এককভাণ্ডব আল্লাহর ইবাদণ্ডতর
জনয। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন,
َ
َ ُ َ
ُُْ
» َوال جتلسوا علي َها،ور
ِ «ال تصلوا إىل القب
হসটার রবণ্ডরারধ্তা কণ্ডররিণ্ডলন। হযমন, প্রখযাত তাণ্ডব‘ঈ সাঈদ
ইবনু ল মুসাইণ্ডয়যবসহ আরও অণ্ডনণ্ডক। [সম্পাদক]
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“কবণ্ডরর রদণ্ডক মুখ কণ্ডর হতামরা সালাত আদায় কর না
এবাং কবণ্ডরর উপণ্ডর হতামরা বণ্ডসা না।”21
হহ মুসরলম ভাই! কবণ্ডরর রদণ্ডক মুখ কণ্ডর সালাত আদায়
করা অথবা তাণ্ডত উপণ্ডবিন হথণ্ডক সতকআ হউন।

21

সহীহ মুসরলম।
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আর-রহমান-এর আউরলয়া
১- আল্লাহ তা‘আলা বণ্ডলন,
َ َ ََ
َ
َ َُ َ ُ ََ
َ َ َ
َ  ٱ ََّل٦٢ ون
ِين
﴿أل إِن أو ِلَا َء ٱّللِ ل خوف َعلي ِهم ول هم يزن
َ ُ
ُ َ
]١١ ،١٢ :﴾ [يونس٦٣ َء َام ُنوا َوَكنوا َي َتقون
“অবরহত হও! যারা আল্লাহর বিু তাণ্ডদর হকাণ্ডনা ভয়
হনই। আর তারা রচরন্ততও হণ্ডব না; যারা ঈমান এণ্ডনণ্ডি ও
তাকওয়া অবলম্বন কণ্ডরণ্ডি।” [সূ রা ইউনু স, আয়াত: ৬২৬৩]
২- আল্লাহ আরও বণ্ডলন,

َ ُ َ
َ ُ
]١٤ :﴿إِن أو ِلَاؤهُۥ إِل ٱل ُم َتقون﴾ [االنفال

“মুত্তাকীরাই হকবল আল্লাহর ওলী।” [সূ রা আল-আনফাল,
আয়াত: ৩৪]
৩- আল কুরআণ্ডন ওলী বলণ্ডত ঐ মুসরলমণ্ডক বুোয়, হয
আল্লাহণ্ডক তাকওয়া অবলম্বন কণ্ডর চণ্ডল; তার নাফরমানী
কণ্ডর না। তাণ্ডকই ডাণ্ডক, তার সাণ্ডথ কাউণ্ডক িরীক কণ্ডর
না। এই ধ্রণ্ডনর পরণ্ডহজোর বযরক্তণ্ডক কি হদওয়া তার
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প্ররত সীমালঙ্গন করা ও তার সম্পদ ভক্ষণ করা হথণ্ডক
আল্লাহ সাবধ্ান কণ্ডর রদণ্ডয়ণ্ডিন। হাদীণ্ডস কুদরসণ্ডত আল্লাহ
তা‘আলা বণ্ডলন,

ُ َْ ْ ََ
َ
».....« َم ْن َاعدى ِِل َو ِ ًّيلا فقد آذنتُه بِاحل َ ْر ِب

“হয বযরক্ত আমার হকাণ্ডনা ওলীর ওপর িত্রুতা/সীমালঙ্গন
করণ্ডব, আরম তার সাণ্ডথ যু ণ্ডদ্ধর হঘাষণা রদলাম ...।”22
কখনও এই ধ্রণ্ডনর তাওহীদবাদী আল্লাহর আনু েতযিীল
মুসরলম ওলীর দ্বারা মহান আল্লাহ প্রণ্ডয়াজণ্ডনর হক্ষণ্ডত্র
কখনও হকাণ্ডনা কারামত প্রকাি ঘরটণ্ডয় তাণ্ডক সম্মারনত
কণ্ডরন। এ ধ্রণ্ডনর হবলাণ্ডয়ত/বিুত্ব ও কারামণ্ডতর কথা
কুরআনু ল কারীণ্ডম সাবযস্ত রণ্ডয়ণ্ডি। এর প্রমাণ্ডণ মারইয়াম
আলাইহাস সালাম-এর ঘটনা প্ররনধ্ানণ্ডযােয। রতরন আপন
েৃণ্ডহ হথণ্ডকই যখন রররযক ও খাদয প্রা্া হণ্ডতন। তার
িাণ্ডন মহান আল্লাহ বণ্ডলন,

22

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৬৫০২।
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َ َ َ
َ َ
َ ﴿ ُُكَ َما َد َخ َل َعلَي َها َز َكر َيا ٱل ِمح َر
ِندها رِزقا قال ي َمر َي ُم
اب َو َج َد ع
ِ
َ
َ ُ ََ َ ُُ َ ََ َ َ
َ ُ َ َ َ َ ِ َ أ َن ل
ِك هذا قالت هو مِن عِن ِد ٱّللِ إِن ٱّلل يرزق من يشاء بِغي
]١١ :ح َِساب﴾ [ال عمران
“যখনই যাকাররয়যা রমহরাণ্ডব তার (মারইয়াণ্ডমর) কাণ্ডি
আসণ্ডতন তখনই রকিু খাবার হদখণ্ডত হপণ্ডতন। রজণ্ডজ্ঞস
করণ্ডতন: মারইয়াম! হকাথা হথণ্ডক এসব হতামার কাণ্ডি
এণ্ডলা? রতরন বলণ্ডতন: এসব আল্লাহর রনকট হথণ্ডক
এণ্ডসণ্ডি। আল্লাহ যাণ্ডক ইো হবরহসাব রররযক দান
কণ্ডরন।” [সূ রা আণ্ডল ইমরান, আয়াত: ৩৭] অতএব,
ওলাণ্ডয়ত ও কারামত প্রমারণত। তণ্ডব তা হকবল
আনু েতযিীল তাওহীদবাদী মুরমন হথণ্ডকই প্রকাি পাণ্ডব।
সালাত পররতযােকারী অথবা গুনাণ্ডহ রল্ হকাণ্ডনা ফারসক
বযরক্ত কতৃআক প্রকাি পাওয়া সম্ভব নয়। উপরন্তু কারামত
প্রকাি হওয়ার জনয ওলী হওয়ার িতআাণ্ডরাপও করা হয়
রন, বরাং কুরআনু ল কারীম িতআ কণ্ডরণ্ডি হকবল ঈমান ও
তাক্বওয়াণ্ডক।
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িয়তাণ্ডনর আউরলয়া
হোনাণ্ডহর ওপর আস্ফালন করা রকাংবা োইরুল্লাহর কাণ্ডি
সাহাযয প্রাথআনা করা ফারসক ও মুিররকণ্ডদর কাজ। এ
ধ্রণ্ডনর পাপী/মুিররক বযরক্ত কী কণ্ডর সম্মারনত
আউরলয়াণ্ডদর অন্তভুআক্ত হণ্ডত পাণ্ডর? অনু রূপভাণ্ডব কারামত
বাপ–দাদার বপরত্রক সম্পরত্ত সূ ণ্ডত্রও হয় না; বরাং তা
ঈমান ও হনক কমআ দ্বারা হয়। এমরনভাণ্ডব কারামত প্রকাি
হপণ্ডত পাণ্ডর না হকাণ্ডনা রবকৃতকারীর হাণ্ডত। যারা তাণ্ডদর
োণ্ডয় তরবারীর আঘাত করা অথবা আগুন হখণ্ডয় হফলার
দ্বারা কারামণ্ডতর দাবী কণ্ডর। হকননা তা িয়তান ও
অরিপূ জকণ্ডদর কাজ। তাণ্ডদর দ্বারা এ জাতীয় রকিু
সাংঘরটত হওয়া (আল্লাহর পক্ষ হথণ্ডক) ইণ্ডস্তদরাজ বা িাে
প্রদান মাত্র, হযন তারা ভ্রিাতায় রনপরতত হণ্ডয় পণ্ডে।
আল্লাহ তা‘আলা বণ্ডলন,
َ َ َ
َ َ
َُ
ُ
﴾٣٦ ﴿ َمن َيعش َعن ذِك ِر ٱ َلرِنَٰمۡح نقيِض ُلۥ شي َطنا ف ُه َو ُلۥ ق ِرين
]١١ :[الزخرف
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“হয বযরক্ত রহমাণ্ডনর স্মরণ হথণ্ডক হচাখ রফররণ্ডয় হনয়,
আমরা তার জনয এক িয়তান রনণ্ডয়ারজত কণ্ডর রদই,
অতিঃপর হস-ই হয় তার সঙ্গী।” [সূ রা আয-যু খরুফ,
আয়াত: ৩৬]
এ ধ্রণ্ডনর কমআকাে ইসলাম সমথআন কণ্ডর না। হকননা
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তা কণ্ডরন রন
এবাং তাাঁর পণ্ডর তাাঁর সাহাবীেণও তা কণ্ডরন রন। হসরট
নতুন আরবষ্কৃত রবদ‘আণ্ডতর অন্তভুআক্ত, হস সম্পণ্ডকআ
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন,
َ َ ْ ُ ْ ُ َّ
ْ َّ ُ ٌ ْ َ ْ ُ َّ ُ َّ َ
ُُْ
 َوُك بِد َع ٍة، ف ِإن ُك حم َدث ٍة بِد َعة،ور
ِ « َو ِإياكم َوحمدث
ِ ات األم
ٌَ َ
»َضاللة
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“হতামরা নবারবষ্কৃত রবষয়ারদ হথণ্ডক হবাঁণ্ডচ থাণ্ডকা। হকননা
সকল নবারবষ্কৃত রবষয়ই হণ্ডে রবদ‘আত। আর প্রণ্ডতযক
রবদ‘আণ্ডতর পররণাম ভ্রিতা।”23
ভারতবণ্ডষআর কারফরেণ এর হচণ্ডয় হবরি (অণ্ডলৌরকক কাে
কণ্ডর থাণ্ডক। হযমনরট ইবন বাতুতা তার ভ্রমণ কারহনীণ্ডত
এবাং িাইখুল ইসলাম ইবন তাইরময়যাহ রহ. স্বীয়
রকতাবসমূ ণ্ডহ তাণ্ডদর উদ্ধৃরত রদণ্ডয় বণআনা কণ্ডরণ্ডিন। তবুও
রক আমরা তাণ্ডদর তরফ হথণ্ডক বলব হয, তাণ্ডদর
আউরলয়াণ্ডদর কারামত রণ্ডয়ণ্ডি (?) বরাং এরট িয়তানী
কমআ। এর সম্পাদনকারীণ্ডক করঠনভাণ্ডব ভ্রিতায় রনণ্ডক্ষণ্ডপর
জনয এরট একরট িাে মাত্র। এ প্রসণ্ডঙ্গ মহান আল্লাহ
তা‘আলা বণ্ডলন,
َ
َ َ َ َ
ُ
َ َ
]١٩ :﴿قل َمن َكن ِف ٱلضللةِ فل َيم ُدد ُل ٱ َلرح َم ُن َم ًّدا﴾ [مريم

23

রতররমযী (হাসান সহীহ)।
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“বলু ন! যারা গুমরাহীণ্ডত আণ্ডি, দয়াময় আল্লাহ তাণ্ডদরণ্ডক
যণ্ডথি অবকাি রদণ্ডবন।” [সূ রা মারইয়াম, আয়াত: ৭৫]
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ভয়-ভীরত ও আিা-আকাঙ্খা
আল্লাহ তা‘আলা বণ্ডলন,

َ
]٩١ :﴿ َوٱد ُعوهُ خوفا َو َط َمعا﴾ [االعراف

“আর হতামরা তাাঁণ্ডক (আল্লাহ) ডাণ্ডকা ভয়-ভীরত ও আিাআকাঙ্খা সহকাণ্ডর।” [সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৬]
মহান পরবত্রময় আল্লাহ তাাঁর জাহান্নাণ্ডমর আযাণ্ডবর ভণ্ডয়
এবাং জান্নাত ও রন‘আমণ্ডতর আিায় তাাঁর বাোণ্ডদরণ্ডক
তাণ্ডদর স্রিা ও মা‘বূ দণ্ডক ডাকার (ইবাদণ্ডতর) জনয আণ্ডদি
কণ্ডরন। হযমন, আল্লাহ তা‘আলা সূ রা রহজর-এর মণ্ডধ্য
বণ্ডলন,
ُ  َوأ َ َن َع َذاب ُه َو ٱل َع َذ٤٩ ِيم
ُ ﴿ َنبئ ع َِبادِي َأن َأنَا ٱل َغ ُف
ُ ور ٱ َلرح
اب
ِ
ِ
ِ
َ
]٩٠ ،٤٥ : ﴾ [احلجر٥٠ ٱل ِل ُم
“আপরন আমার বাোণ্ডদরণ্ডক জারনণ্ডয় রদন, রনিঃসণ্ডেণ্ডহ
আরম অতযন্ত ক্ষমািীল ও দয়ালু । আর আমার িারস্তই
যন্ত্রণাদায়ক িারস্ত।” [সূ রা আল-রহজর, আয়াত: ৪৯-৫০]
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হকননা আল্লাহর ভয় বাোণ্ডক তাাঁর নাফরমানী ও রনরষদ্ধ
রবষয়ারদ হথণ্ডক দূ ণ্ডর রাখণ্ডত উদ্বু দ্ধ কণ্ডর। আর তাাঁর
জান্নাত রহমত লাণ্ডভর আিা বাোণ্ডক হনক আমল
সম্পাদন ও হযসব কাজ তার রবণ্ডক সন্তুি কণ্ডর, তা
আদায় করণ্ডত অরধ্ক আগ্রহারন্বত কণ্ডর।
এই আয়াত যা যা রনণ্ডদআি কণ্ডর :
১- বাো তার রবণ্ডকই ডাকণ্ডব, রযরন তাণ্ডক সৃ রি কণ্ডরণ্ডিন
এবাং রতরনই তার ডাক শুণ্ডনন ও তার ডাণ্ডক সাো হদন।
২- আল্লাহ িাো আর কাউণ্ডক না ডাকা। যরদও রতরন নবী,
ওলী অথবা রফররিতা হহান। হকননা সালাত হযমন
ইবাদত; হতমরন হদা‘আও একরট ইবাদত, যা আল্লাহ িাো
আর কাণ্ডরার জনয (সম্পাদন করা) জাণ্ডয়য নয়।
৩- বাো তার রবণ্ডক তাাঁর জাহান্নাণ্ডমর ভণ্ডয় ও জান্নাণ্ডতর
আিায় ডাকণ্ডব।
৪- অত্র আয়াতরটণ্ডত সূ ফীণ্ডদর ভ্রান্ত উরক্তর খেন করা
হণ্ডয়ণ্ডি। হকননা তারা আল্লাহর ভণ্ডয় রকাংবা তাাঁর রনকট হয
সমস্ত (রন‘আমত) রণ্ডয়ণ্ডি তার আিায় তাাঁর ইবাদত কণ্ডর
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না। অথচ ভয়-ভীরত ও আিা-আকাঙ্খা ইবাদণ্ডতর
হশ্ররণসমূ ণ্ডহর অন্তভুআক্ত। আল্লাহ এ ভয়-ভীরত ও আিা
আকাঙ্খা রনণ্ডয় ইবাদত করার কারণ্ডণ তার নবীণ্ডদর
প্রিাংসা কণ্ডরন, যারা হশ্রষ্ঠ মানু ষ। আল্লাহ তা‘আলা বণ্ডলন,
َ ُ َ َ
َ
َ
َ ُ َُ ُ َ َ
َ
ت َو َيد ُعون َنا َرغبا َو َرهبا َوَكنوا َلَا
ِ ﴿إِن ُهم َكنوا يسرِعون ِف ٱلي َر
َ َخشِ ع
]٥٠ :َِ﴾ [االنبياء
“রনশ্চয় তারা সৎ কমআসমূ ণ্ডহ োাঁরপণ্ডয় পেণ্ডতন তারা আিা
ও ভীতসহ আমাণ্ডক ডাকণ্ডতন এবাং তারা রিণ্ডলন আমার
কাণ্ডি রবনীত।” [সূ রা আল-আরম্বয়া, আয়াত: ৯০]
৫- অত্র আয়াতরটর রিক্ষা দ্বারা ‘আল-আরবাইন আলনব্বীয়া রকতাণ্ডবর একরট হাদীণ্ডসর বযাখযায় প্রদত্ত একজন
ইমাণ্ডমর কথারও প্ররতবাদ রণ্ডয়ণ্ডি। নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর বাণী:
 إنما األعمال بانلياتহাদীসখানার বযাখযা প্রসণ্ডঙ্গ ইমাম নববী
বণ্ডলন, যরদ হকাণ্ডনা আমল পাওয়া যায় এবাং তার সাণ্ডথ
রনয়তযু ক্ত হয়, তাহণ্ডল তা ৩রট অবস্থা হণ্ডয় যায়। যথা:
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প্রথমত: আমলরট হস সম্পাদন করণ্ডব আল্লাহর ভণ্ডয়।
আর এরটই একজন দাণ্ডসর ইবাদত।
রদ্বতীয়ত: আমলরট হস সম্পাদন করণ্ডব জান্নাত ও সাওয়াব
লাণ্ডভর উণ্ডেণ্ডিয। আর এরটই একজন বযবসায়ীর ইবাদত।
তৃতীয়ত: হস আমলরট সম্পাদন করণ্ডব আল্লাহ হথণ্ডক
লজ্জা কণ্ডর এবাং যথাথআ বণ্ডেেী ও শুকররয়া আদাণ্ডয়র
রনরমণ্ডত্ত। আর এরট একজন স্বাধ্ীন বাোর ইবাদত।
উপণ্ডরাক্ত বক্তণ্ডবযর প্ররত রটকা রনণ্ডদআি করতিঃ সারয়যদ
মুহাম্মাদ রিীদ ররদা স্বীয় ‘মাজমুআতুল হাদীস আননাজরদয়ায়’ বণ্ডলন, এ রবভরক্তরট হাদীণ্ডসর সূ ক্ষ্ম জ্ঞান
সম্পন্ন রবদ্বানণ্ডদর কথার হচণ্ডয় সূ ফীণ্ডদর কথার সাণ্ডথ
অরধ্কতর সাদৃ িযিীল। রবশুদ্ধ কথা এই হয, পররপূ ণআ
বণ্ডেেী হণ্ডলা ভয়-ভীরত ও আিা-আকাাংঙ্খার মাণ্ডে
সমন্বয় করা। ভয় সহকাণ্ডর আমল করা। যাণ্ডক রতরন
হোলাণ্ডমর ইবাদত বণ্ডল আখযা রদণ্ডয়ণ্ডিন। অথচ আমরা
সবই আল্লাহর হোলাম। আর আল্লাহর সাওয়াব ও
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অনু গ্রণ্ডহর আিায় আমল করা যাণ্ডক রতরন বযবসায়ীণ্ডদর
ইবাদত বণ্ডল নামকরণ কণ্ডরণ্ডিন।
আরম বরল! সূ ফী িাইখ মুতাওয়াল্লী আি-িা‘রাণী তার
পুরস্তকায় এ আকীদার কথাই রবধ্ৃ ত কণ্ডরণ্ডিন। এমন রক
রতরন তাণ্ডত আণ্ডরা অরতরিন কণ্ডরণ্ডিন। আর হটরলরভিণ্ডন
আল্লাহর বাণী ) (وال يرشك بعبادة ربه أحداআয়াতাাংণ্ডির
বযাখযা করণ্ডত রেণ্ডয় বণ্ডলন, আর তাাঁর ইবাদণ্ডত কাউণ্ডক
িরীক কণ্ডরা না। এখাণ্ডন ‘কাউণ্ডক’ বলণ্ডত জান্নাত
উণ্ডেিয। অথআাৎ জান্নাত লাণ্ডভর আিায় ইবাদত করা
24

রিকআ।

24

নাউযু রবল্লাহ। রকভাণ্ডব তার কুরআন ও সু ন্নাহ রবণ্ডরাধ্ী কথা বণ্ডল

হসটাণ্ডক তাওহীদ বলণ্ডি, আর কুরআন ও সু ন্নায় যা এণ্ডসণ্ডি হসটাণ্ডক
রিকআ বলণ্ডি। [সম্পাদক]
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ক্বাসীদাতুল বুরদা সম্পণ্ডকআ
আপরন রক জাণ্ডনন?
করব ‘আল-বুসীরী’-এর এই করবতা/ক্বাসীদা জনেণ
রবণ্ডিষতিঃ সূ ফীণ্ডদর রনকট হবরি পরররচত। যরদ আমরা
এর অথআ রনণ্ডয় ভারব তাহণ্ডল আমরা হদখণ্ডত পাব এণ্ডত
কুরআনু ল কারীম ও রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাণ্ডমর সু ন্নাণ্ডতর অণ্ডনক রবণ্ডরারধ্তা রণ্ডয়ণ্ডি। রতরন
তার করবতায় বণ্ডলন,
سواك عند حلول احلادث العمم

 يا أكرم اخللق ما ِل من ألوذ به-1

“ওণ্ডহ সৃ রির হশ্রষ্ঠ তব রভন্ন হমার নারহ হকহ আর
বযাপক মুসীবত আপরতণ্ডত আর লইব আশ্রয় কার?”
করব রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর রনকট
আশ্রয় প্রাথআনা কণ্ডরণ্ডিন। আর তাাঁণ্ডক সণ্ডম্বাধ্ন কণ্ডর
বণ্ডলন, সাধ্ারণ রবপদ আসণ্ডল আশ্রয় প্রাথআনার জনয
আপরন বযতীত আর কাউণ্ডক আরম পাই না। রনিঃসণ্ডেণ্ডহ
এরট ‘রিকুআল আকবার’ বা বে রিকআ, যা হথণ্ডক তাওবা না
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করণ্ডল মুিররকণ্ডক রচর জাহান্নামী কণ্ডর হদয়। হস প্রসণ্ডঙ্গ
আল্লাহ বণ্ডলন,
ُ َ ََ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ
ُ
ت فإِنك
ون ٱّللِ ما ل ينفعك ول يُضك فإِن فعل
ِ ﴿ول تدع مِن د
َ َ
َ لظلِم
]٩٠١ :﴾ [يونس١٠٦ َ
إِذا مِن ٱ
ِ
“আর আল্লাহ বযতীত এমন কাউণ্ডক হডণ্ডকা না, হয
হতামার ভাণ্ডলা করণ্ডব না মেও করণ্ডব না। বস্তুত তুরম
যরদ এমন কাজ কর, তাহণ্ডল তখন তুরমও যারলমণ্ডদর
অন্তভুআক্ত হণ্ডয় যাণ্ডব।” [সূ রা ইউনু স, আয়াত: ১০৬]
এখাণ্ডন যারলমণ্ডদর অন্তভুআক্ত দ্বারা মুিররকণ্ডদর অন্তভুআরক্ত
হওয়াণ্ডক বুোণ্ডনা হণ্ডয়ণ্ডি। হকননা রিকআ হণ্ডে সবণ্ডচণ্ডয়
বে যু লুম।
আর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন,
َّ
ُ ْ ُ َْ ََْ َ َ ْ َ
َ انل
َّ اَّلل نِ ًّدا َد َخ َل
»ار
ِ ون
ِ «من مات وهو يدعو ِمن د
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“হয বযরক্ত মারা যাণ্ডব এমতাবস্থায় হয, আল্লাহ িাো অনয
কাউণ্ডক (অথআাৎ আল্লাহর সমকক্ষ রস্থর কণ্ডর) ডাণ্ডক, হস
জাহান্নাণ্ডম প্রণ্ডবি করণ্ডব।”25
অনু রূপভাণ্ডব বুসীরী তার করবতায় আরও বণ্ডলন,
ومن علمك علم اللوح والقلم

 فإن من جودك ادلنيا ورضتها-2

“দু রনয়া ও তাণ্ডত আণ্ডি যা সব হতামার বদানযতা
হলৌহ ও কলম-এর ইলম হয হতামার রবদযাবত্তা।”
এরটও কুরআনণ্ডক রমথযা প্ররতপন্ন কণ্ডর। হকননা কুরআণ্ডন
আল্লাহ বণ্ডলন,

َ ُ
َ َ َ
]٩١ :﴾ [الليل١٣ ﴿ِإَون َلَا لٓأۡلخ َِرةَ َوٱلوى

“আর রনশ্চয় আমরা ইহকাল ও পরকাণ্ডলর মারলক।”
[সূ রা আল-লাইল, আয়াত: ১৩]
কাণ্ডজই দু রনয়া ও আরখরাত আল্লাহর পক্ষ হথণ্ডক
আল্লাহরই সৃ রির অন্তেআত। তা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
25

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৪৪৯৭।
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আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর বদানযতা ও তাাঁর সৃ রি নয়। আর
লাওণ্ডহ মাহফূণ্ডয যা রকিু আণ্ডি, তার ইলম রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রাণ্ডখন না। একক আল্লাহ
বযতীত এর ইলম আর হকউ জাণ্ডন না। সু তরাাং তা
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর প্রিাংসায়
সীমালাংঘন ও অরতমাত্রায় বাোবারে। যার ফণ্ডল রস্থর
কণ্ডরণ্ডি- দু রনয়া ও আরখরাত তাাঁর )সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম) বদানযতারই ফল এবাং লাওণ্ডহ মাহফূণ্ডযর
ইলম রতরন জাণ্ডনন- এই ধ্ারণা। বরাং তাাঁর জ্ঞাণ্ডনরই
ফল। অথচ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
আমাণ্ডদরণ্ডক এরূপ বাোবারে হথণ্ডক রনণ্ডষধ্ করতিঃ বণ্ডলন,
ُ َُ
ْ َ َْ َ َ
َ َ َ َّ َ
َ انل َص
َّ ت
ُ ُْ َ
 فقولوا، ف ِإن َما أنا عبْ ُد ُه،ارى ابْ َن َم ْر َي َم
 كما أطر،وِن
ِ «ال تطر
َّ ُ ْ َ
ُ ُ  َو َر ُس،اَّلل
»وهل
ِ عبد
“মারইয়াম তনয় ঈসাণ্ডক রনণ্ডয় খৃস্টানরা হযভাণ্ডব
বাোবারে কণ্ডরণ্ডি, হতামরা আমাণ্ডক রনণ্ডয় হসভাণ্ডব
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বাোবারে কণ্ডরা না! আরম হতা হকবল একজন বাো।
অতএব, হতামরা বল: আল্লাহর বাো ও তাাঁর রাসূ ল।”26
অনু রূপভাণ্ডব বুসীরী তার করবতায় আরও বণ্ডলন,
إال ونلت جوارا منه لم يضم

 ما سامين ادلهر ضيما واستجرت به-3

যু ণ্ডের দাহন পীো রিি হবদনায়
হচণ্ডয়রি যত সারন্নধ্য তা হপণ্ডয়রি দু লআভ আশ্রয়।”
অথআাৎ করব বণ্ডলন, হয হকাণ্ডনা হরাে-বযারধ্ অথবা দু রশ্চন্তায়
যখন তাাঁর রনকট হিফা হচণ্ডয়রি অথবা দু রশ্চন্তা মুরক্ত
হচণ্ডয়রি, রতরন আমাণ্ডক হিফা কণ্ডরণ্ডিন এবাং আমার
রচন্তামুক্ত কণ্ডর রদণ্ডয়ণ্ডিন।
অথচ কুরআণ্ডন কারীণ্ডম ইবরাহীম ‘আলাইরহস সালাম-এর
বাচরনক উদ্ধৃরত উণ্ডল্লখ কণ্ডর বরণআত হণ্ডয়ণ্ডি:
َ ََُ ُ
َ َ
]٥٠ :﴾ [الشعراء٨٠ َِ
ِ ﴿ِإَوذا م ِرضت فهو يشف
“আর যখন আরম অসু স্থ হই, রতরনই (আল্লাহ) আমাণ্ডক
26

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৩৪৪৫।
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আণ্ডরােয প্রদান কণ্ডরন।” [সূ রা আি-শু‘আরা, আয়াত: ৮০]
আল্লাহ তা‘আলা বণ্ডলন,
ُ َ َ َ َ ََ
َ َ َ
ُ َ كٱ
]٩١ :ّلل ب ِ ُُض فل َكشِف ُلۥ إِل ه َو﴾ [االنعام
﴿ِإَون يمسس
“আর যরদ আল্লাহ হতামাণ্ডক হকাণ্ডনা কি হদন, তণ্ডব রতরন
বযতীত তা অপসারণকারী হকউ হনই।” [সূ রা আলআন‘আম, আয়াত: ১৭]
আর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন,
» وإذا استعنت فاستعن باهلل،«إذا سألت فاسأل اهلل
“যখন তুরম প্রাথআনা করণ্ডব, তখন আল্লাহর কাণ্ডি করণ্ডব।
আর যখন সাহাযয চাইণ্ডব, তখন আল্লাহর রনকণ্ডটই সাহাযয
চাইণ্ডব।”27
অনু রূপভাণ্ডব বুসীরী তার করবতায় আরও বণ্ডলন,
وهو أوىف اخللق باذلمم
27

 فإن ِل ذمة منه بتسمييت حممدا-4

রতররমযী, হাদীস নাং ২৪১৬ (হাসান সহীহ)।
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“হরণ্ডখরি নাম মুহাম্মাদ তাই চুরক্ত তার সাণ্ডথ আমার
রতরনইণ্ডতা হশ্রষ্ঠ সৃ রি পূ রণ্ডণ অরঙ্গকার।”
করব বলণ্ডত চান! আমার নাম মুহাম্মাদ। হস কারণ্ডণ রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর সাণ্ডথ আমার চুরক্ত
রণ্ডয়ণ্ডি হয, রতরন আমাণ্ডক জান্নাণ্ডত প্রণ্ডবি করাণ্ডবন।
এই চুরক্ত হস হকাণ্ডত্থণ্ডক হপল? অথচ আমরা জারন, অণ্ডনক
ফারসক ও সমাজতারন্ত্রক মুসরলণ্ডমর নাম রণ্ডয়ণ্ডি মুহাম্মাদ।
তণ্ডব রক মুহাম্মাদ নাণ্ডম নামকরণই তাণ্ডদরণ্ডক জান্নাণ্ডত
রনষ্কলু ষ প্রণ্ডবি কররণ্ডয় রদণ্ডব? অথচ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় কনযা ফাণ্ডতমা রারদয়াল্লাহু
আনহাণ্ডক লক্ষয কণ্ডর বণ্ডলন,
َْ ْ ُ َ
ْ َ َّ َ
ْ َ
َ ْ
َ
»اَّلل شيئًا
ِ يين ما ِشئ
ِ ت ِمن م ِاِل ال أغ ِين عن ِك ِمن
ِ «س ِل
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“(হহ ফাণ্ডতমা!) যা ইৃ্ো আমার সম্পদ হথণ্ডক হচণ্ডয় নাও!
(ণ্ডরাজ রকয়ামণ্ডত) আল্লাহর হণ্ডকর হবলায় আরম হতামার
হকাণ্ডনা উপকাণ্ডর আসব না।”28
অনু রূপভাণ্ডব বুসীরী তার করবতায় আরও বণ্ডলন,
تأيت ىلع حسب العصيان يف القسم

 لعل رمحة ريب حني يقسمها-5

“আমার রণ্ডবর রহমণ্ডত যণ্ডব বন্টন হয় সম্ভবণ্ডত
ভাণ্ডে আণ্ডস তা নাফরমানীর পররমাণ মণ্ডত।”
তা সম্পূ ণআ অসতয কথা। কারণ যরদ নাফরমানী অনু পাণ্ডত
রহমণ্ডতর পররমাণ আসত, তাহণ্ডল করবর কথা অনু যায়ী
অরধ্ক রহমত লাণ্ডভর আিায় হবরি নাফরমানী করা
মুসরলম-এর ওপর আবিযক হণ্ডয় পেত। এ ধ্রণ্ডনর কথা
হকাণ্ডনা মুসরলম ও জ্ঞানী বলণ্ডত পাণ্ডর না। হকননা তা
আল্লাহর বাণীর রবপরীত। আল্লাহ বণ্ডলন,

َ ﴿إ َن َر
َ ت ٱ َّللِ قَريب م َِن ٱل ُمحسِ ن
َ ح
]٩١ :َِ﴾ [االعراف
ِ
ِ

28

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৪৭৭১।
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“রনশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকমআিীলণ্ডদর রনকটবতআী।”
[সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৬]
আল্লাহ তা‘আলা আণ্ডরা বণ্ডলন,
َ َُ
َ ُ
َ ُ َ َ َُُ َ َ َ
َ ﴿ َو َر
ِين َي َتقون َو ُيؤتون
ح ِّت َوس َِعت ك شء فسأكتبها ل َِّل
َ
َ
ُ َ َ َ َ َ َ
]٩٩١ :ِين هم أَِبيت َِنا يُؤم ُِنون﴾ [االعراف
ٱلزكوة وٱَّل
“আর আমার রহমত সব রকিু র উপর পররবযা্। সু তরাাং
তা তাণ্ডদর জনয রলণ্ডখ হদণ্ডব- যারা তাকওয়া অবলম্বন
কণ্ডর, যাকাত দান কর এবাং যারা আমার আয়াতসমূ ণ্ডহর
ওপর ঈমান আণ্ডন।” [সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৬]
অনু রূপভাণ্ডব বুসীরী তার করবতায় আরও বণ্ডলন,
لواله لم َّترج ادلنيا من العدم

 وكيف تدعوا إىل ادلنيا رضورة من-6

“প্রণ্ডয়াজণ্ডনর তণ্ডর দু রনয়ার রদণ্ডক
হকমন কর তুরম আহ্বান,
অথচ, হয (মুহাম্মাদ) না হণ্ডল না হত
িূ নয হথণ্ডক দু রনয়ার উত্থান।”
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করব বণ্ডলন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম না
হণ্ডল দু রনয়া সৃ রি হণ্ডতা না। আল্লাহ তার এ কথা রমথযা
প্ররতপন্ন কণ্ডর বণ্ডলন,

َ َ َ َ
ُُ
ُ َ َ ََ
]٩١ :﴾ [اذلاريات٥٦ ون
ِ لن وٱ ِلنس إِل ِلَعبد
ِ ﴿وما خلقت ٱ

“আরম মানব ও রজন্ন জারতণ্ডক হকবল আমার ইবাদত
করার জনযই সৃ রি কণ্ডররি।” [সূ রা আয-যাররয়াত, আয়াত:
৫৬]
এমনরক ইবাদণ্ডতর জনয ও এর প্ররত দাওয়াণ্ডতর জনয
স্বয়াং মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামণ্ডক সৃ রি

করা হণ্ডয়ণ্ডি। আল্লাহ তা‘আলা বণ্ডলন,

َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ
ُ ك ٱلَق
]٥٥ :﴾ [احلجر٩٩ َِ
﴿وٱعبد ربك حّت يأتِي

“ইয়াকীন তথা মৃতুয আসা পযআন্ত তুরম হতামার রণ্ডবর
ইবাদত কর!” [সূ রা আল-রহজর, আয়াত: ৯৯]
অনু রূপভাণ্ডব বুসীরী তার করবতায় আরও বণ্ডলন,
من قلبه نسبة مربورة القسم

 أقسمت بالقمر املنشق إن هل-7
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“কসম করর আরম রদ্ব-খরেত চাাঁণ্ডদর
তাণ্ডত আণ্ডি কসণ্ডমর পূ ণআতা,
হকননা মুহাম্মাণ্ডদর হৃদণ্ডয়র সাণ্ডথ
আণ্ডি তার েভীর সখযতা।”
করব চাাঁণ্ডদর কসম খাণ্ডেন। অথচ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন,
»«من حلف بغري اهلل فقد أرشك
“হয বযরক্ত আল্লাহ িাো অণ্ডনযর নাণ্ডম কসম খাণ্ডব হস রিকআ
করণ্ডব।”29
অতিঃপর করব বুসীরী রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লামণ্ডক সণ্ডম্বাধ্ন করতিঃ বণ্ডলন,
أحيا اسمه حني يدىع دراس الرمم

 لو ناسبت قدره آيته عظيما-8

“যরদ তাাঁর মু‘রজযাসমূ হ
মহণ্ডত্বর সাণ্ডথ রমণ্ডি যায়,
29

আহমদ (সহীহ হাদীস)।
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তণ্ডবই নাম রনণ্ডয় ডারকণ্ডল তাাঁর
পাঁচােলা লাি জীবন পায়।”
অথআাৎ যরদ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর
মু‘রজযাসমূ হ তাাঁর মহণ্ডত্বর সাণ্ডথ রমরলত হয়, তাহণ্ডল
মৃতণ্ডদহ যা পণ্ডচ েণ্ডল রনরশ্চি প্রায় হণ্ডয় হেণ্ডি, তা রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর নাণ্ডমর স্মরণ্ডণই জীরবত
হণ্ডয় ওণ্ডঠ এবাং নোচো কণ্ডর। এরট এ কারণ্ডণ সাংঘরটত
হণ্ডে না হয, আল্লাহ তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লামণ্ডক যথাথআ মু‘রজযা প্রদান কণ্ডরন রন। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামণ্ডক ‘হক’ হদন রন- এ মণ্ডমআ
এরট হযন আল্লাহর প্ররত প্ররতবাদ করা (নাউযু রবল্লাহ)।
করবর এ করবতারট আল্লাহর প্ররত রমথযাণ্ডরাপ করা।
হকননা আল্লাহ তা‘আলা প্রণ্ডতযক নবীণ্ডক উপযু ক্ত
মু‘রজযাসমূ হ দান কণ্ডরণ্ডিন। হযমন, ঈসা ‘আলাইরহস
সালামণ্ডক অি ও কুষ্ঠণ্ডরােী ভাণ্ডলা করা এবাং মৃত
বযরক্তণ্ডক জীরবত করার মু‘রজযা দান কণ্ডরণ্ডিন। আর
আমাণ্ডদর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামণ্ডক
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কুরআনু ল কারীম, পারন, খাদয বৃ রদ্ধ ও চন্দ্র রদ্ব-খরেত করা
ইতযারদ মু‘রজযা দান কণ্ডরণ্ডিন।
আশ্চযআ কথা হয, হকাণ্ডনা হকাণ্ডনা মানু ষ বণ্ডল: এই
ক্বাসীদা/করবতাণ্ডক বুরদাহ ও বুরাআহ বলা হয়। হকননা
তাণ্ডদর ধ্ারণা মণ্ডত এই ক্বাসীদার রলখক অসু স্থ রিণ্ডলন।
অতিঃপর

রতরন

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আলাইরহ

ওয়াসাল্লামণ্ডক হদখণ্ডত হপণ্ডলন। তখন রতরন (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) তাণ্ডক তাাঁর জুব্বা দান কণ্ডর
রদণ্ডলন। অতিঃপর রতরন তা পররধ্ান করণ্ডল হরাে মুরক্ত
লাভ কণ্ডরন।
এই ক্বাসীদার গুরুত্ব বাোণ্ডনার জনয এরট একরট রমথযা
বাণ্ডনায়াট কথা। এ ধ্রণ্ডনর কুরআন ও রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর রহদায়াত রবণ্ডরাধ্ী কথায় কী কণ্ডর
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সন্তুি হণ্ডবন।
অথচ তাণ্ডত পররস্কার রিকআ রণ্ডয়ণ্ডি।
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আর জ্ঞাত কথা হয, জদ্বনক বযরক্ত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর রনকট আেমন কণ্ডর তাাঁণ্ডক
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) লক্ষয কণ্ডর বলল :
ما شاء اهلل وشئت
“আল্লাহ যা চান এবাং আপরনও যা চান।” তখন তাণ্ডক
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলণ্ডলন :
»«أجعلتين هلل ندا؟ قل ما شاء اهلل وحده
“তুরম রক আমাণ্ডক আল্লাহর সমকক্ষ রস্থল কণ্ডরি? বল
আল্লাহ এককভাণ্ডব যা চান।”30
হহ মুসরলম ভাই! এই ক্বাসীদা এবাং অনু রূপ কুরআন ও
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর রহদায়াত
রবণ্ডরাধ্ী করবতা পাঠ হথণ্ডক রবরত হহান! আশ্চযআ এই হয,
হকাণ্ডনা হকাণ্ডনা মুসরলম হদণ্ডি এ ধ্রণ্ডনর আবৃ রত্ত কথা
দ্বারা কবর অরভমুণ্ডখ তাণ্ডদর মরণ্ডদহ হিাকযাত্রা কণ্ডর

30

নাসাঈ (সনদ হাসান)।
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থাণ্ডকন। তারা এই ভ্রিতার সাণ্ডথ আণ্ডরা একরট রবদ‘আত
সাংযু ক্ত কণ্ডরন। অথচ জানাযাসমূ হ বহনকাণ্ডল নীরবতা
পালন করণ্ডত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
আণ্ডদি কণ্ডরণ্ডিন।
ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم
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‘দালাইলু ল খাইরাত’
রকতাব সম্পণ্ডকআ রক জাণ্ডনন?
মুহাম্মাদ ইবন সু লাইমান আল-জাযূ লী প্রণীত ‘দালাইলু ল
খাইরাত’ রকতাবখানা ইসলামী রবণ্ডশ্ব বযাপক প্রসাররত।
রবণ্ডিষতিঃ মসরজদসমূ ণ্ডহ তা রবদযমান। মুসরলমেণ হবরি
পররমাণ্ডণ তা পাঠ কণ্ডর থাণ্ডকন। বরাং কখনও তারা
কুরআণ্ডনর উপণ্ডর এণ্ডক প্রধ্ানয হদন। আর জুমু‘আর রদণ্ডন
হতা হকাণ্ডনা কথাই হনই।
অথআদ্বনরতক ও দু রনয়াবী স্বাণ্ডথআর হলাণ্ডভ প্রকািকেণ এর
প্রকাণ্ডি হমণ্ডত ওণ্ডঠন। আরখরাণ্ডতর হয ক্ষরত তাণ্ডদর
পাণ্ডব- হসরদণ্ডক তারা হকাণ্ডনা নজর হদন না। আমার কাণ্ডি
হয করপখানা আণ্ডি, তার কভাণ্ডর রলখা আণ্ডি : “আলহারামাইন হপ্রস প্রকািনা ও রবতরণ রসঙ্গাপুর, রজো।”
যরদ হকাণ্ডনা রবণ্ডবকবান স্বীয় ধ্মআীয় রবরধ্ রবধ্াণ্ডনর সমযক
জ্ঞানী মুসরলম রকতাবখানার পাতা উল্টান, তাহণ্ডল তাণ্ডত
িরী‘আত রবণ্ডরাধ্ী অণ্ডনক বে বে রবষয় হদখণ্ডত পাণ্ডবন।
তন্মণ্ডধ্য রবণ্ডিষ করতপয় রবণ্ডরারধ্তা রননরূপ :
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১- হলখক রকতাবখানার ভূ রমকার ১২ পৃষ্ঠায় বণ্ডলন, “আরম
সু মহান হযরণ্ডতর সাহাযয প্রাথআনা করর....।” এর দ্বারা
রতরন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামণ্ডক উণ্ডেিয
কণ্ডরন।
আরম বরল : এ কথারট কুরআনু ল কারীণ্ডমর রবপরীত যা
আল্লাহ বযতীত অণ্ডনযর কাণ্ডি সাহাযয কামনা জাণ্ডয়য কণ্ডর
না। আল্লাহ তাাঁর প্রজ্ঞাময় রকতাণ্ডব বণ্ডলন,
ُ ُ
َ َ
َ
ََ
ُ َ ُ َ
ُ
ُ
ِبوا َوت َتقوا َو َيأتوكم مِن فورِهِم هذا ُيمدِدكم َر ُّبكم
ِ ﴿بل إِن تص
َ َ َ َ
َ ََ َ
َ كةِ ُم َسوم
]٩٢٩ :﴾ [ال عمران١٢٥ َِ
ِ ِِبمسةِ ءالف مِن ٱلملئ
ِ
“অবিযই হযাাঁ, যরদ হতামরা সবর কর এবাং তাকওয়া
অবলম্বন থাণ্ডকা! আর তারা যরদ তখনই হতামাণ্ডদর ওপর
চোও হয়, তাহণ্ডল হতামাণ্ডদর রব রচরিত হঘাোর উপর
পাাঁচ হাজার রফররিতা হতামাণ্ডদর সাহাণ্ডযয পাঠাণ্ডত
পাণ্ডরন।” [সূ রা আণ্ডল ইমরান, আয়াত: ১২৫] (সু তরাাং
সাহাযয হকবল আল্লাহর কাণ্ডিই চাইণ্ডত হণ্ডব, রাসূ ণ্ডলর
কাণ্ডি নয়। [সম্পাদক])
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অনু রূপভাণ্ডব ‘দালাইলু ল খাইরাত’ রকতাণ্ডবর উপণ্ডরাক্ত
কথা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর বাণীরও
রবপরীত। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
বণ্ডলন,
» وإذا استعنت فاستعن باهلل،«إذا سألت فاسأل اهلل
“যখন তুরম প্রাথআনা করণ্ডব, তখন আল্লাহর কাণ্ডিই করণ্ডব।
আর যখন হকাণ্ডনা রবষণ্ডয় সাহাযয চাইণ্ডব, তখন আল্লাহর
রনকণ্ডটই সাহাযয চাইণ্ডব।”31
২- আবুল হাসান আি-িাযলী নসর বণ্ডলন, তা ৭নাং
টীকায় রলরখত আণ্ডি :
 يا من بفضله نسألك العجل، يا هو، يا هو،يا هو
“ওণ্ডহ রতরন, ওণ্ডহ রতরন, ওণ্ডহ রতরন, ওণ্ডহ যার অনু গ্রহ
দ্বারা (কামনা করা হয়), আমরা হতামার রনকট দ্রুততা
কামনা করর।”

31

রতররমযী, হাদীস নাং ২৫১৬ (হাসান সহীহ)।
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আরম বরল : ‘রতরন’ িব্দরট আল্লাহর সু ের নামসমূ ণ্ডহর
অন্তভুআক্ত নয়; বরাং এরট একরট সবআনাম যা তার পূ বআবতআী
িণ্ডব্দর প্ররত প্রতযাবতআন কণ্ডর। হস কারণ এর পূ ণ্ডবআ ()يا
‘হহ’ সূ চক অবযয় দ্বারা আহ্বান করা জাণ্ডয়য নয়। হযমনরট
সূ ফীরা কণ্ডর থাণ্ডক। এরট তাণ্ডদর পক্ষ হথণ্ডক একরট
রবদ‘আত। আল্লাহর নামসমূ ণ্ডহ তারা এমন রকিু বারেণ্ডয়
থাণ্ডকন যা তাাঁর (নামসমূ ণ্ডহর) মণ্ডধ্য হনই।
৩- অতিঃপর হলখক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাণ্ডমর এমন রকিু নাম ও গুণ্ডণর কথা উণ্ডল্লখ
কণ্ডরন, যা আল্লাহ বযতীত কাণ্ডরা জনয হিাভা পায় না।
এরট পররস্কার হয, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাণ্ডমর বাণীণ্ডতই তাাঁর নামসমূ ণ্ডহর কথা বরণআত
হণ্ডয়ণ্ডি। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন,
ُ  َوأَنَا ال ْ َماِح َّاذلي َي ْم،مح ُد
َ ْ َ َوأَنَا أ، أَنَا ُحمَ َّم ٌد،اء
ُ حو
ً «إ َّن ِل أَ ْس َم
َ اهلل
ِب
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ
َ َ ُ َّ ُ َ ْ ُ
ُ َوأَنَا الْ َعاقب،َم
ََّ ىلع قَ َد
اذلي ُيرش انلاس
ِ ارش
ِ
ِ  وأنا احل،الكفر
َّ
ً
َ
ْ
ٌ
َ
َّ
ً
َ
ُ  َوقد سم ُاه،اذلي لَي ْ َس َب ْع َدهُ أَحد
»اهلل َر ُءوفا َر ِحيما
ِ
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“রনশ্চয় আমার করতপয় নাম রণ্ডয়ণ্ডি : আরম মুহাম্মাদ,
আরম আহমদ, আরম মাহী অথআাৎ আরম হসই বযরক্ত হয,
আমার দ্বারা আল্লাহ কুফুরী রমরিণ্ডয় হদন। আর আরম
আল-হারির, অথআাৎ আরম হসই বযরক্ত হয, আমার পদদ্বণ্ডয়র
উপর মানু ণ্ডষর হাির ঘটাণ্ডনা হণ্ডব। আর আরম আলআরক্বব। যার পণ্ডর আর হকাণ্ডনা (নবী) হনই। আর আল্লাহ
তাাঁর নাম হরণ্ডখণ্ডিন রা‘উফুর রাহীম।”32
আবূ মূ সা আি‘আরী বণ্ডলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম আমাণ্ডদরণ্ডক তাাঁর রনজর করতপয় নাম
জানাণ্ডলন। অতিঃপর রতরন বণ্ডলন,
ْ َ ِّ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ٌ َّ َ ُ َ َ
َ ْ الر
َّ يب
َّ يب
ُ ِ َ احل
ُّ َ َون،اتل ْوبَ ِة
ُّ َ َون،ارش
»مح ِة
 و، والمقِّف، وأمحد،«أنا حممد
ِ
ِ
“আরম মুহাম্মাদ (প্রিাংরসত), আহমদ (প্রিাংসতম), আলমুক্বাফ্ফা

32

(সবআণ্ডিণ্ডষ

আেমনকারী),

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ২৩৫৪।

আল-হারির
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(সমণ্ডবতকারী) নাবীউত তাওবা (তাওবার নবী) ও
নাবীউর রাহমাত (রহমণ্ডতর নবী)।”33
৪- রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর নামসমূ হ যা
‘দালাইলু ল খাইরাত’ রকতাণ্ডব হলখক উণ্ডল্লখ কণ্ডরণ্ডিন, তা
(উক্ত রকতাণ্ডবর) ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা দ্রিঃ। (আর তা হণ্ডে)
মুইরয়, মুনারজ্জ, নারসর, োউস, রেয়াি, সা-রহবুল ফারাজ,
কারিফুল

কারব

ও

িাফী।”

অথআাৎ

জীবনদাতা,

নাজাতদাতা, সাহাযযকারী, ফররয়াদ শ্রবণকারী, মুরক্তদাতা,
রবপদ দূ রকারী ও হিফাদাতা।”
আরম বরল : এই সকল নাম ও গুণাবরল আল্লাহ িাো আর
কাণ্ডরার জনয হিাভা পায় না। অতএব, হায়াতদাতা,
নাজাতদাতা, সাহাযযদাতা, আশ্রয়দাতা, হরােমুরক্তকারী
রবপদ-আপদ দূ রকারী ও মুরক্তদানকারী হণ্ডলন একমাত্র
পরবত্র সত্তা আল্লাহ তা‘আলা। আল-কুরআন হস রদণ্ডকই

33

সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ২৩৫৪।
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রনণ্ডদআিনা রদণ্ডয়ণ্ডি। ইবরাহীম ‘আলাইরহস সালাণ্ডমর
বাচরনক উদ্ধৃরত উণ্ডল্লখ করতিঃ আল্লাহ তা‘আলা বণ্ডলন,
َ َ
َ
ََ ُ ُ َُ
َ ﴿ٱ ََّلِي َخلَ َقن َف ُه َو
 ِإَوذا٧٩ َِ
د
ه
ي
ِ  وٱَّلِي هو يطعِم ِن ويسق٧٨ ِين
ِ
ِ
ُ َُ ُ ُ َ َ
َ
َ
ََُ ُ
،١٥ :﴾ [الشعراء٨١ َ
ِ ِ  وٱَّلِي ي ِميت ِن ثم يي٨٠ َِ
ِ م ِرضت فهو يشف
]٥٩
“রযরন আমাণ্ডক সৃ রি কণ্ডরণ্ডিন, অতিঃপর রতরন আমাণ্ডক
পথ প্রদিআন কণ্ডরন। রযরন আমাণ্ডক আহার ও পানীয় দান
কণ্ডরন। আর যখন আরম অসু স্থ হই, তখন রতরন আমাণ্ডক
আণ্ডরােয দান কণ্ডরন। রযরন আমার মৃতুয ঘটাণ্ডবন, রতরনই
আবার পূ নজআীবন দান করণ্ডবন।” [সূ রা আি-শু‘আরা,
আয়াত: ৭৮-৮১]
আর আল্লাহ তা‘আলা মানু ষণ্ডক বণ্ডল হদওয়ার জনয তার
রাসূ লণ্ডক (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) আণ্ডদি কণ্ডরন:
ُ
َ َ
َ ُ َ ُ َ َ
]٢٩ :﴾ [اجلن٢١ ﴿قل إ ِ ِن ل أمل ِك لكم ضا َول َرشدا
“বলু ন! আরম হতামাণ্ডদর ক্ষরত সাধ্ন করার ও সু পণ্ডথ
আনয়ণ্ডনর মারলক নই।” [সূ রা আল-রজন্ন, আয়াত: ২১]
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মহান আল্লাহ আণ্ডরা বণ্ডলন,
َ ُ َ ََ َ َ
َ ََ َ ُ
ُ ُ
﴾﴿قل إِن َما أنا بَش مِثلكم يُوح إ ِ َل أن َما إِل ُهكم إِله َوحِد
]٩٩٠ :[الكهف

“বলু ন! আরম হতা হতামাণ্ডদর মতই একজন মানু ষ।
আমার প্ররত ওহী হয় হয, হতামাণ্ডদর ইলাহ-ই একমাত্র
একক ইলাহ।” [সূ রা আল-কাহাফ, আয়াত: ১১০]
আরম বরল : ‘দালাইলু ল খাইরাত’ প্রণ্ডণতা কুরআণ্ডনর
হখলাফ কণ্ডরণ্ডিন এবাং আসমা ও রসফাণ্ডতর হবলায়
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ লণ্ডক সমান কণ্ডর হদণ্ডখণ্ডিন। অথচ
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তা হথণ্ডক মুক্ত।
যরদ রতরন (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) তা শুনণ্ডতন,
তাহণ্ডল এর প্রবক্তাণ্ডক রিণ্ডকআ আকবর তথা বে রিকআকারী
রহণ্ডসণ্ডব হুকুম রদণ্ডতন।
জদ্বনক বযরক্ত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর
রনকট আেমন কণ্ডর তাাঁণ্ডক বলল :
ما شاء اهلل وشئت
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“আল্লাহ যা চান এবাং আপরনও যা চান।” তখনই
হলাকরটণ্ডক উণ্ডেিয কণ্ডর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বলণ্ডলন : তুরম রক আমাণ্ডক আল্লাহর সমকক্ষ
রস্থর কণ্ডরণ্ডি? বল! আল্লাহ এককভাণ্ডব যা চান।”34
আর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন,
ُ َُ
ْ َ َْ َ َ
َ َ َ َّ َ
َ انل َص
َّ ت
ُ ُْ َ
 فقولوا، ف ِإن َما أنا عبْ ُد ُه،ارى ابْ َن َم ْر َي َم
 كما أطر،وِن
ِ «ال تطر
َّ ُ ْ َ
ُ ُ  َو َر ُس،اَّلل
»وهل
ِ عبد
“মারইয়াম তনয় ঈসাণ্ডক রনণ্ডয় খৃস্টানরা হযভাণ্ডব
বাোবারে কণ্ডরণ্ডি, হতামরা আমাণ্ডক রনণ্ডয় হসভাণ্ডব
বাোবারে কণ্ডরা না। আরম হতা হকবল একজন বাো।
অতএব, হতামরা বল: আল্লাহর বাো ও তাাঁর রাসূ ল।”35
এখাণ্ডন বাোবারে দ্বারা উণ্ডেিয প্রিাংসার হক্ষণ্ডত্র অরতরিন
করা। আর রকতাব ও সু ন্নাণ্ডত যা বরণআত হণ্ডয়ণ্ডি হসই
আণ্ডলাণ্ডক প্রিাংসা করা ববধ্।
34

নাসাঈ (সনদ হাসান)।

35

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৩৪৪৫।
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৫- অতিঃপর হলখক স্বীয় গ্রণ্ডের ৪১-৪২ পৃষ্ঠায় রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর আণ্ডরা রকিু নাম উণ্ডল্লখ
কণ্ডরণ্ডিন। হযমন, মুহাইরমন, জব্বার ও রূহুল কুদু স।
অথচ রাসূ ণ্ডলর জনয এ ধ্রণ্ডনর রসফাত কুরআন অস্বীকার
কণ্ডর।
কুরআণ্ডন তাাঁণ্ডক (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) সণ্ডম্বাধ্ন
কণ্ডর বলা হণ্ডয়ণ্ডি :

َ َ َ
]٢٢ : ﴾ [الغاشية٢٢ ت َعلي ِهم ب ِ ُم َصي ِطر
﴿ لس

“আপরন তাণ্ডদর ওপর িাসক (িরক্ত প্রণ্ডয়ােকারী) নন।”
[সূ রা আল-োরিয়াহ, আয়াত: ২২]
অনযত্র আল্লাহ বণ্ডলন,

َ َ َ ََ
]٤٩ :نت َعلي ِهم ِِبَ َبار﴾ [ق
﴿وما أ

“আপরন তাণ্ডদর ওপর হজারজবরদরস্তকারী নন।” [সূ রা
ক্বাফ, আয়াত: ৪৫]
আর রূহুল কুদু স হণ্ডলন রজরবীল ‘আলাইরহস সালাম। এ
প্রসণ্ডঙ্গ মহান আল্লাহ তা‘আলা বণ্ডলন,
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َ َ
ُ ُ ُ ُ َُ ََ ُ
َ ك بٱ
]٩٠٢ :ل ِق﴾ [انلحل
ِ ِ ﴿قل نزلۥ روح ٱلقد ِس مِن رب
“বলু ন! এণ্ডক ‘রূহুল কুদু স’ তথা পরবত্র রফররিতা হতামার
রণ্ডবর পক্ষ হথণ্ডক সতযসহ নারযল কণ্ডরণ্ডিন।” [সূ রা আননাহল, আয়াত: ১০২]
৬- অতিঃপর গ্রে প্রণ্ডণতা এমন রকিু গুণ্ডণর কথা উণ্ডল্লখ
কণ্ডরণ্ডিন, যা রাসূ ল হতা দূ ণ্ডরর কথা এ কাজ মুসরলমণ্ডকও
হিাভা পায় না। আর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম হণ্ডলন হশ্রষ্ঠ মানু ষ। হলখক রাসূ ণ্ডলর নাম ও
গুণ সম্পণ্ডকআ বণ্ডলন, উহাইদ, আজীর ও জারিু মা।36
গ্রণ্ডের শুরুণ্ডত হলখক রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লামণ্ডক ঊলু রহয়যাণ্ডতর দরজায় হপৌঁণ্ডি রদণ্ডলন।
হযমন, মুইরয়, নারসর, িারফ ও মুনরজ ইতযারদ গুণ ববরিিয
যা পূ ণ্ডবআ অরতবারহত হণ্ডয়ণ্ডি। আর এখাণ্ডন এণ্ডস রাসূ লণ্ডক
রনকৃি জীবাণু ও ভাোণ্ডট পযআাণ্ডয় নারমণ্ডয় রদণ্ডলননাউযু রবল্লাহ। এ ধ্রণ্ডনর হীন কথায় হদহ হকাঁণ্ডপ যায় ও
36

দালাইলু ল খাইরাত/৭৭-১১৫।
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মন রিউণ্ডর ওণ্ডঠ। মানু ণ্ডষর কাণ্ডি তা রবরদত হয, হসরট
(জরিু মা) হণ্ডে ক্ষরতকর রমল হরাণ্ডের নযায় একরট
জীবাণু, যা প্ররতণ্ডষধ্ণ্ডকর বযবস্থা হনওয়া হণ্ডব। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এ হথণ্ডক এণ্ডকবাণ্ডরই
পরবত্র ও মুক্ত। রতরন হতা উম্মণ্ডতর কলযাণ কণ্ডরণ্ডিন।
ররসালাণ্ডতর দারয়ত্ব আিাম রদণ্ডয়ণ্ডিন এবাং রতরন তাাঁর
রিক্ষা দ্বারা মানু ষণ্ডক যু লুম, রিকআ ও রবভরক্ত হথণ্ডক উদ্ধার
কণ্ডর নযায় রনষ্ঠা ও তাওহীণ্ডদর প্ররত পররচারলত কণ্ডরণ্ডিন।
আর যরদ জীবাণু দ্বারা রতরন মূ ল কারণও উণ্ডেিয রনণ্ডয়
থাণ্ডকন, তবুও তা সরঠক নয়।
৭- অতিঃপর এ অবান্তর কথা বলার পর রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাণ্ডমর জনয এমন রমথযা রসফাত
সাবযস্ত করণ্ডত রফণ্ডর এণ্ডসণ্ডিন যাণ্ডত রণ্ডয়ণ্ডি এমন রিকআ,
যা আমল বারতল কণ্ডর হদয়। রতরন তার রকতাণ্ডবর ৯০
পৃষ্ঠায় বণ্ডলন,
 واخرضت من بقية ماء،امهلل صل ىلع من تفتقت من نوره األزهار

.وضوءه األشجار
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“হহ আল্লাহ! ঐ নবীর প্ররত রহমত বষআণ করুন, যার নূ ণ্ডর
ফুলসমূ হ সু ণ্ডিারভত হণ্ডয় উণ্ডঠণ্ডি এবাং তাাঁর অযু র অবরিি
পারন দ্বারা সবুজ িযামল হণ্ডয় উণ্ডঠণ্ডি বৃ ক্ষরারজ।”
অথচ মহান আল্লাহই সৃ রি কণ্ডরণ্ডিন বৃ ক্ষরারজ। আর রতরন
তার ফুলসমূ হ কণ্ডরণ্ডিন সু ণ্ডিারভত ও তাণ্ডত সবুজ রঙ
দান কণ্ডরণ্ডিন।
৮- অতিঃপর গ্রণ্ডের ১০০ পৃষ্ঠায় বণ্ডলন, সকল রকিু র
অরস্তণ্ডত্বর মূ ল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম।
যরদ রতরন তদ্বারা উণ্ডেিয কণ্ডরন- সকল অরস্তত্ব সম্পন্ন
রবষয়ারদ আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাণ্ডমর জনয সৃ রি কণ্ডরণ্ডিন, তাহণ্ডল তা রমথযা।
হকননা মহান আল্লাহ বণ্ডলন,

َ َ َ َ
ُُ
ُ َ َ ََ
]٩١ :﴾ [اذلاريات٥٦ ون
ِ لن وٱ ِلنس إِل ِلَعبد
ِ ﴿وما خلقت ٱ

“আরম রজন্ন এবাং ইনসান জারতণ্ডক হকবল আমার
ইবাদণ্ডতর জনয সৃ রি কণ্ডররি।” [সূ রা আয-যাররয়াত,
আয়াত: ৫৬]

 104


৯- অতিঃপর গ্রণ্ডের ১৮৯ পৃষ্ঠায় হলখক বণ্ডলন,
 ورسحت، ومحت احلوائم،امهلل صل ىلع حممد ما سجعت احلمائم
. ونفعت اتلمائم،ابلهائم
“হহ আল্লাহ! মুহাম্মাদ-এর প্ররত কবুতর োাঁণ্ডকর বাকুম
বাকুম ডাণ্ডকর, ঘুরঘুরকারী পাখীসমূ হ রডণ্ডমর তা প্রদান,
চতুষ্পদ জন্তুর রবচরণিীলতা ও তারবজ-তুমাণ্ডরর উপকার
পররমাণ িারন্তধ্ারা বষআণ করুন।”
এ ধ্রণ্ডনর কথাগুণ্ডলা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাণ্ডমর বাণীর রবণ্ডরাধ্ী। হযখাণ্ডন রতরন (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) তারবজ-ক্ববজ হথণ্ডক রনণ্ডষধ্
কণ্ডরণ্ডিন। রতরন বণ্ডলন,
»«من تعلق تميمة فقد أرشك
“হয বযরক্ত তারবজ েুলাণ্ডলা, হস রিকআ করণ্ডলা।”37

37

আহমদ, সহীহ।
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আর তারমমাহ বা তারবজ বলা হয় কু-দৃ রি প্ররতণ্ডরাণ্ডধ্র
জনয পশুর চামো বা কােণ্ডজর টুকরা ইতযারদর নযায় যা
রকিু সন্তাণ্ডনর িরীণ্ডর োরে অথবা বারেণ্ডত লটকাণ্ডনা হয়।
হসরট রিণ্ডকআর অন্তেআত। আর হলখণ্ডকর কথা কুরআণ্ডনর
রবপরীত। কুরআন বণ্ডল : উপকার করা বা ক্ষরত সাধ্ন
করা আল্লাহর তরফ হথণ্ডক হয়। আল্লাহ তা‘আলা বণ্ডলন,
َ َ
ُ َ َ َ َ ََ
َ َ َ
ُ َ كٱ
ّلل ب ِ ُُض فل َكشِف ُلۥ إِل ه َو ِإَون َيم َسسك ِِبي
﴿ِإَون يمسس
َ ُ ََ ََُ
َ
]٩١ :﴾ [االنعام١٧ ك شء قدِير
ِ فهو َع
“আর যরদ আল্লাহ হতামাণ্ডক হকাণ্ডনা কি হদন, তণ্ডব রতরন
বযতীত তা অপসারণকারী হকউ হনই। পক্ষান্তণ্ডর যরদ
হতামার মঙ্গল কণ্ডরন, তণ্ডব রতরন সব রকিু র ওপর
ক্ষমতাবান।” [সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৭]
১০- ‘দালাইলু ল খাইরাত’ গ্রে প্রণ্ডণতা আল-জাযু লী আরও
বণ্ডলন,
 وارحم حممدا،امهلل صل ىلع حممد حىت ال يبىق من الصالة ِشء

 وبارك ىلع حممد حىت ال يبىق من،حىت ال يبىق من الرمحة شيئ
. وسلم ىلع حممد حىت ال يبىق من السالم ِشء،الربكة ِشء
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“হহ আল্লাহ! মুহাম্মাণ্ডদর প্ররত এমনভাণ্ডব সালাত হপি
কর, যাণ্ডত সালাণ্ডতর রকিু অবরিি না থাণ্ডক। মুহাম্মাণ্ডদর
প্ররত এমনভাণ্ডব রহমত নারযল কর, যাণ্ডত রহমণ্ডতর রকিু
অবরিি না থাণ্ডক। মুহাম্মাণ্ডদর প্ররত এমন বরকত দাও,
যাণ্ডত বরকণ্ডতর রকিু বারক না থাণ্ডক। আর মুহাম্মাণ্ডদর
প্ররত এমন সালাম/িারন্তধ্ারা বষআণ কর, যাণ্ডত িারন্তধ্ারার
রকিু ই বারক না থাণ্ডক।”38
এটা ভ্রান্ত কথা; যা কুরআণ্ডনর হখলাফ। হকননা আল্লাহ
তা‘আলা বণ্ডলন,
َ
َ َ َ َ َ
َ َ َ ُ
َ َ
ت َر ِب َلَف َِد ٱلَح ُر قبل أن تنف َد
ِ ﴿قل لو َكن ٱلَح ُر م َِدادا ل َِك ِم
ََ َ ُ َ َ
]٩٠٥ :﴾ [الكهف١٠٩ جئ َنا ب ِ ِمثلِهِۦ َم َددا
ِ ُك ِمت ر ِب ولو
“বলু ন! আমার রণ্ডবর কথা রলখার জনয যরদ সমুণ্ডদ্রর পারন
কারল হয়, তণ্ডব আমার রণ্ডবর কথা হিষ হওয়ার আণ্ডে হস
সমুদ্র রনিঃণ্ডিষ হণ্ডয় যাণ্ডব। যরদও আমরা এণ্ডন হদই

38

ঐ ৬৮ পৃ ষ্ঠা।
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অনু রূপ আণ্ডরা একরট সমুদ্র।” [সূ রা আল-কাহাফ,
আয়াত: ১০৯]
১১- গ্রণ্ডের হিণ্ডষ গ্রেকার সালাতুল মারিরিয়া নাণ্ডম এক
প্রকার দু রূদ-এর কথা উণ্ডল্লখ কণ্ডরন, যা ২৫৯-২৬০
পৃষ্ঠার টীকায় রণ্ডয়ণ্ডি। এর উদ্ধৃরত এই :
 وفيه، وانفلقت االنوار،امهلل صل ىلع من منه إنشقت األرسار

وال ِشء إال هو به منوط إذا لوال الواسطة ذلهب.....ارتقت احلقائق
.كما قيل املوسوط
“হহ আল্লাহ! ঐ নবীর প্ররত িারন্তধ্ারা বষআণ করুন, যার
অনু গ্রণ্ডহ হোপন রহসযসমূ হ রবদীণআ হণ্ডয়ণ্ডি। আণ্ডলাসমূ হ
উিারসত হণ্ডয়ণ্ডি এবাং সতযসমূ হ পূ ণআতা লাভ কণ্ডরণ্ডি।
রতরন (রাসূ ল) বযতীত হকাণ্ডনা রকিু রই অরস্তত্ব হনই। আর
(আল্লাহ) তাাঁর ওপর রনভআরিীল। যরদ তাাঁর মাধ্যম না
হণ্ডতা, তাহণ্ডল হযমন বলা হয় যার (রনকট হপৌঁিার) জনয
মাধ্যম রস্থর করা হয়, হস রবলীন হণ্ডয় হযত।”
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আরম বরল: প্রথমাাংণ্ডির কথারট বারতল। আর হিষাাংিরট
জ্ঞানহীণ্ডনর প্রলাপ। অতিঃপর গ্রণ্ডের ২৬ পৃষ্ঠায় এই
হদা‘আর অবরিিাাংণ্ডি বণ্ডলন,
 وأغرقين يف، وانشلين من أوحال اتلوحيد،وزج ِب يف حبار األحدية
. حيت ال أرى وال أسمع وال أحس إال بها،عني حبر الوحدة
“আমাণ্ডক একণ্ডত্বর সােণ্ডর ভারসণ্ডয় দাও। আমাণ্ডক
তাওহীণ্ডদর ময়লা-আবজআনা হথণ্ডক উরঠণ্ডয় নাও এবাং
আমাণ্ডক একণ্ডত্বর সমুদ্র েরণায় ডুরবণ্ডয় দাও! হযন আরম
তা বযতীত আর রকিু না হদরখ, না শুরন ও না অনু ভব
করর।”
লক্ষয করুন হহ মুসরলম ভাই! এ হদা‘আণ্ডত দু ’রট রবষয়
রণ্ডয়ণ্ডি :
এক- তার কথা (আমাণ্ডক তাওহীণ্ডদর ময়লা হথণ্ডক উরঠণ্ডয়
নাও!) তণ্ডব রক তাওহীণ্ডদর ময়লা-আবজআনা আণ্ডি? রনশ্চয়
ইবাদত ও হদা‘আয় আল্লাহর তাওহীদ পররেন্ন তাণ্ডত
হকাণ্ডনা প্রকার ময়লা ও আবজআনা হনই। হযমনরট ইবন
মািীি ধ্ারণা কণ্ডর থাণ্ডক। প্রকৃতপণ্ডক্ষ নবী অথবা
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ওলীণ্ডদর নযায় োইরুল্লাহর রনকট হদা‘আ চাওয়ার মাণ্ডে
কদযআ ও ময়লা রণ্ডয়ণ্ডি। আর এরটই রিণ্ডকআ আকবার তথা
বে রিণ্ডকআর অন্তেআত। যা আমল পে কণ্ডর এবাং
সম্পাদনকারীণ্ডক রচর জাহান্নামী কণ্ডর হদয়।
দু ই- তার কথা : (আমাণ্ডক রনণ্ডয় একণ্ডত্বর সােণ্ডর ভারসণ্ডয়
দাও। আর আমাণ্ডক একণ্ডত্বর সমুদ্র েরণায় ডুরবণ্ডয় দাও!)
এরট এক হশ্ররণর সূ ফীণ্ডদর অদ্বদ্বতবাদী রবশ্বাস। যা তাণ্ডদর
পুণ্ডরাধ্া দাণ্ডমণ্ডস্ক সমারহত ইবন আরাবী তার ‘আলফুতুহাত আল-মারক্কয়যাহ’ গ্রণ্ডে বযক্ত কণ্ডরণ্ডিন।
রতরন বণ্ডলন,
يا يلت شعري مـــن امللكف؟

العبد رب والرب عبــد

أو قلت رب فاِّن رب يكلف؟

إن قلت عبد فذاك حق

“বাোই রব, আর রবই বাো, আহা যরদ জানতাম হক
মুকাল্লাফ (িরী‘আণ্ডতর রনণ্ডদআি মানণ্ডত বাধ্য)? যরদ বরল
বাো, তাহণ্ডল তা-ই সতয। অথবা যরদ বরল রব, তণ্ডব
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হকাথায় হস রব হয মুকাল্লাফ (আণ্ডদি পালণ্ডনর জনয বলা)
হণ্ডব?””
লক্ষয করুন! কীভাণ্ডব হস বাোণ্ডক রব আর রবণ্ডক বাো
রস্থর করল? ইবন আরাবী ও ইবন মািীি-এর
(সূ ফীদ্বণ্ডয়র) রনকট রব ও বাো উভয়ই সমান। যা
‘দালাইলু ল খাইরাত’ গ্রণ্ডে উণ্ডল্লখ হণ্ডয়ণ্ডি।
১২- হলখক গ্রণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায় উণ্ডল্লখ কণ্ডরন :
امهلل صل ىلع اكشف الغمة وجميل الظلمة وموىل انلعمة ومؤيت

.الرمحة

“হহ আল্লাহ! আপরন (মুহাম্মাদ-এর) ওপর সালাত হপি
করুন,

রযরন

হমঘমালা

রবদূ রণকারী,

আাঁধ্ারণ্ডক

আণ্ডলাকময়কারী, রন‘আমণ্ডতর মারলক ও রহমতদাতা।”
আরম বরল: এরট প্রিাংসার হক্ষণ্ডত্র অরতমাত্রায় বাোবারে, যা
ইসলাম হমণ্ডন হনণ্ডব না।
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১৩- আলী ইবন সু লতান মুহাম্মাদ আলক্বারী (সূ ফী) স্বীয়
‘আল-রহযবুল আজম’ নামীয় কাবযগুণ্ডে (যা ‘দালাইলু ল
খাইরাত/১৫-এর টীকায় িাপা আণ্ডি) বণ্ডলন,
.امهلل صل ىلع سيدنا حممد السابق للخلق نوره
“হহ আল্লাহ! আমাণ্ডদর হনতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাণ্ডমর প্ররত িারন্তধ্ারা বষআণ করুন, যার নূ র সৃ রির
অগ্রবতআী।”
আরম বরল: এরট বারতল কথা। রনণ্ডনাক্ত হাদীসরট এণ্ডক
রমথযা প্ররতপন্ন কণ্ডর। হাদীণ্ডস বরণআত হণ্ডে :
»«إن أول ما خلق اهلل القلم
“রনশ্চয় আল্লাহ সবআপ্রথম ক্বলব সৃ রি কণ্ডরন।”39
পক্ষান্তণ্ডর “সবআপ্রথম আল্লাহ হতামার নবীর নূ র সৃ রি
কণ্ডরণ্ডিন হহ জাণ্ডবর!” হাদীসখানা মুহারেসণ্ডদর রনকট
রমথযা, বাণ্ডনায়াট ও বারতল।
39

আহমদ, (আলবানী সহীহ বণ্ডলণ্ডিন)।
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১৪- ‘দালাইলু ল খাইরাত’ গ্রণ্ডের হকাণ্ডনা হকাণ্ডনা সাংখযার
হিষ ক্বাসীদা/করবতায় এণ্ডসণ্ডি :
يا أىب خليل شيخنا ومالذنا قطب الزمان هو املسىم حممد
“হহ বাবা! গুরুধ্ন কুতুণ্ডব যমান
রতরন হতা গুরু মুহাম্মাদ আমাণ্ডদর আশ্রয়স্থান।”
করব বণ্ডলন, রনশ্চয় হস তার সূ ফী িাইখ মুহাম্মাণ্ডদর কাণ্ডি
আশ্রয় চায় ও রবপদ-আপণ্ডদ তাাঁরই রদণ্ডক হস প্রতযাবতআন
কণ্ডর। আর তা সু স্পি রিকআ। হকননা মুসরলম আল্লাহ
বযতীত আর কাণ্ডরা রনকট আশ্রয় প্রাথআনা কণ্ডর না এবাং
রবপণ্ডদ কাণ্ডরার রদণ্ডক প্রতযাবতআন কণ্ডর না। রনসণ্ডেণ্ডহ
আল্লাহ রচরিীব ও ক্ষমতাবান। পক্ষান্তণ্ডর তা (ঐ করবর)
সূ ফী িাইখ মৃত অক্ষম; হকাণ্ডনা উপকার সাধ্ন ও ক্ষরত
করণ্ডত পাণ্ডরন না।
হস এও ধ্ারণা কণ্ডর হয, তার িাইখ ‘কুতুবুয যামান’।
এটা সূ ফীণ্ডদর রবশ্বাস। তারা বণ্ডলন, পৃরথবীণ্ডত কতক
কুতুব আণ্ডিন, তারা পৃরথবীর রবষয়ারদ আবতআন-রববতআন
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ঘটান। এমনরক (এই সূ ফীরা) তাণ্ডদর কুতুবণ্ডদর পৃরথবী
রনয়ন্ত্রণ্ডণ আল্লাহর অাংিীদার সাবযস্ত কণ্ডরণ্ডি। অথচ পূ বআ
যু ণ্ডের মুিররকরা পযআন্ত এই রবশ্বাস হপাষণ করত হয,
পৃরথবীর রনয়ন্ত্রক/পররচালক একমাত্র আল্লাহ।
আল্লাহ বণ্ডলন,

ُ ُُ َ َ ُ
َ لس َما ِء َوٱلَۡر ِض أَ َمن َيمل ُِك ٱ
َ كم م َِن ٱ
لسم َع
﴿قل من يرزق
َ
َ َ َ َ ُ ُ َ ح م َِن ٱل َمي
َ َ َوٱلب َص َر َو َمن ُير ُج ٱل
ح
ِ ِ
ِ ت ويخ ِرج ٱلميِت مِن ٱل
ِ
َ ُ َُ َ َ َ َ ُ َُ ََ
ُ َ ون ٱ
]١٩ :ّلل﴾ [يونس
ومن يدبِر ٱلمر فسيقول

“বলু ন! আসমান ও যমীন হথণ্ডক হক হতামাণ্ডদরণ্ডক রুযী
দান কণ্ডর অথবা হক হতামাণ্ডদর কান ও হচাণ্ডখর মারলক?
তািাো হক জীরবতণ্ডক মৃণ্ডতর রভতর হথণ্ডক এবাং মৃতণ্ডক
জীরবণ্ডতর মধ্য হথণ্ডক হবর কণ্ডরন। আর হক কমআ
সম্পাদণ্ডনর বযবস্থা কণ্ডরন? তখন তারা বণ্ডল উঠণ্ডব :
আল্লাহ।” [সূ রা ইউনু স, আয়াত: ৩১]
১৫- ‘দালাইলু ল খাইরাত’ গ্রণ্ডে সহীহ হদা‘আও বরণআত
আণ্ডি। তণ্ডব তাণ্ডত রবদযমান পূ ণ্ডবআারল্লরখত বে বে
ধ্বাংসাত্মক (আকীদা-রবশ্বাস) পাঠণ্ডকর আকীদায় রবপযআয়
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ঘরটণ্ডয় হদণ্ডব। যরদ হস তা রবশ্বাস কণ্ডর। কাণ্ডজই সরঠক
হদা‘আসমূ হ তার উপকাণ্ডর আসণ্ডত পাণ্ডর এমনরট ভাবা
যায় না। আর রকতাণ্ডব হতা অণ্ডনক অণ্ডনক ভুলভ্রারন্ত
আণ্ডি। হকউ যরদ রবস্তাররত জানণ্ডত চান তাহণ্ডল উস্তাদ
মুহাম্মাদ মাহদী ইস্তাম্বুলী প্রণীত ‘কুতুবুন লাইসাত রমনাল
ইসলাম’ গ্রেখানা পাঠ কণ্ডর হদখণ্ডত পাণ্ডরন। হস গ্রেরটণ্ডত
রতরন ‘দালাইলু ল খাইরাত’ ক্বাসীদাণ্ডয় বুরদাহ, মাওরলদু ল
আরূস, ত্বাবাকাতুল আউরলয়া রলি িা‘রাণী ও তাইয়যাতু
ইবরনল ফাররদ্ব, আনওয়ারুল কুদরসয়যাহ, আত-তানরভর
ইসকারত তাদবীর, রম‘রাজ ইবন আব্বাস ও আল-রহকামু
রল ইবন আতাউল্লাহ আল-ইস্কােরী ইতযারদ গ্রেসমূ হ যা
আগুণ্ডন পুরেণ্ডয় হফলণ্ডত হলখক হচণ্ডয়ণ্ডিন। হকননা তাণ্ডত
মুসরলমণ্ডদর আকীদায় ক্ষরতকর প্রভাবকারী এমন সব
রবষয় আণ্ডি।
১৬- হহ মুসরলম ভাই! এসব রকতাব পাঠ হথণ্ডক রবরত
হহান। আপরন িাইখ ইসমাঈল আল-ক্বাজী প্রণীত ও
মুহারেস আলবানী কতৃআক তাহকীককৃত, ফযলু স সালাত
আলান নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) রকতাবখানা
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পাঠ করুন। অনু রূপভাণ্ডব খাইরুেীন ওয়ারয়লী প্রণীত
‘দলীলু ল খাইরাত’ নামক একরট নতুন রকতাব রণ্ডয়ণ্ডি।
হসখাণ্ডন রলখক রবশুদ্ধ দু রূদ ও হদা‘আসমূ হ সাংকলন
কণ্ডরণ্ডিন। ‘দালাইলু ল খাইরাত’ যা আপনাণ্ডক রিকআ ও
গুনাণ্ডহ পরতত করণ্ডব- তা হথণ্ডক আপনার জনয এরটই
যণ্ডথি হণ্ডব।
امهلل أ رنا احلق وارزقنا اتباعه وحببنا فيه وأرنا ابلاطل باطال
.وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه وصىل اهلل ىلع حممد وىلع آهل وسلم
সমা্

সূ ফীবাদ: এ গ্রণ্ডে সূ ফীবাণ্ডদর হাকীকত,
তাণ্ডদর করতপয় বাণী, ওলী কাণ্ডক বণ্ডল,
কাসীদাণ্ডয় বুরদা কী, দালাইলুল খাইরাত
গ্রণ্ডের পররচয় ইতযারদ রনণ্ডয় আণ্ডলাচনা করা
হণ্ডয়ণ্ডি।
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