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সম্রাট আওরঙ্গজেব কি সালাফী আিীদায় কবশ্বাসী কিজলন?    

প্রশ্ন: আল্লাহ আপনাজদর দুকনয়া ও আকিরাজৈ মযযাদা বৃকি িরুন, দয়া িজর আমার প্রজশ্নর উত্তর কদজয় বাকিৈ 
িরজবন। প্রশ্নকট হজলা, কহনু্দস্তাজনর শাসি মমাগল সম্রাট আওরঙ্গজেব কি সালাফী কিজলন নাকি আর দশেন মমাগল 
সম্রাজটর মজৈাই কিজলন? 

উত্তর: আলহামদুকলল্লাহ, সম্রাট আওরঙ্গজেব কযকন আবুল মুযাফফর মকহউদ্দীন মুহাম্মদ আলমগীর বা েগৈ-কবেয়ী 
নাজম িযাৈ কিজলন। কৈকন কিজলন ভারৈীয় উপমহাজদশ ও এর আশপাশস্থ রাজেযর সম্রাট। কৈকন কবিযাৈ অৈযাচারী 
মমাগল রাো কহজসজব পকরকচৈ তৈমুর লংজয়র অিঃস্তন সন্তান। ৈার েন্ম ১৫ কেলহে ১০২৪ কহেরী সাল মমাৈাজবি 
২৪ অজটাবর ১৬১৯ ঈসাজে। মৃৈুয ২৪ কেলক্বদ ১১১৮ কহেকর মমাৈাজবি ২০ মফব্রুয়াকর ১৭০৭ ইং সাজল।  

ফারসীজৈ আওরঙ্কজেব ও আওরজেজবর অর্য আরজশর মসৌন্দযয। আওরঙ্গ অর্য আরশ আর মেব অর্য মসৌন্দযয। আর 
ফারসী আলমগীর অর্য েগকিেয়ী। আলমগীর ভারৈীয় মুসকলম মমাগল সাম্রাজেযর অনযৈম মসরা সম্রাট শাহোহাজনর 
মিজল। কযকন (শাহোহান) কপ্রয়ৈমা স্ত্রীর সমাকিস্থল কহজসজব সপ্তমাশ্চজযযর অনযৈম ৈােমহল কনমযাণ িজরকিজলন। 
মযিাজন সমাকিস্থ িরা হয় মমৈাে মহল নাজম িযাৈ আবুল মুযাফফজরর েননীজি। সম্রাট ৈার ভাজলাবাসায় অকৈ 
আসক্ত কিজলন। এমনকি এ েনয কৈকন রাো কহজসজব র্ািার অজযাগয হজয় পজেন। ফজল কনে েীবদ্দশায় ভাইজদর 
সজঙ্গ এিাকিি যুজির পর আপন ৈনয় সুলৈান আবুল মুযাফফরজি রােযভার অপযণ িজরন। সম্রাট আওরঙ্গজেব 
অনয মমাগল সম্রাটজদর মজৈা কিজলন না। বরং ৈার েীবন-ির্ায় কৈকন আজলম, ইবাদৈগুযার, দুকনয়াকবমুি, মুত্তািী 
ও িকব কহজসজব সুপকরকচৈ। কৈকন শািাগৈ কবষয়াকদজৈ কিজলন হানাফী মাযহাবপন্থী। মসজহৈু কৈকন অপরাপর মমাগল 
সম্রাটজদর মজৈা কিজলন না, কিজলন ৈাজদর মজিয সবযজেষ্ঠ।  

মহান িীকৈযমালা : কৈকন কবদ‘আৈ ও িুসংস্কাজরর কবরুজি যুি িজরন। কনজে গান-বােনায় দক্ষ হওয়া সজেও ৈা 
মশানা ৈযাগ িজরন। মপৌত্তকলি ও কবদ‘আৈী উৎসবাকদ বাকৈল িজরন। রকহৈ িজরন কশর নৈ িরা এবং মাকটজৈ 
চুমু িাওয়া। যা পূবযৈন রােনযবজগযর েনয িরা হৈ। কবপরীজৈ কৈকন ইসলামী সম্ভাষণ-বািয ৈর্া  ‘আসসালামু 
‘আলাইিুম’-এর মািযজম অকভবাদন োনাজনার কনজদযশ মদন। সম্ভবৈ এ িারজণ ইসলাজমর প্রকৈ কবজিষ মপাষণিারী 
কিিু মলিি ৈাজি মগাোঁো কহজসজব অপবাদ মদন। একট সম্ভবৈ ৈাজদর িাউজি িাউজি ৈাজি সালাফী মজন 
িকরজয়কিল। অবশয এসব কবষজয় কৈকন সজন্দহাৈীৈভাজব সালাফী কিজলন। যকদও কৈকন কিজলন হানাফী মাযহাবপন্থী। 

আর এ মদশগুজলায় ৈিন হানাফীরা আিীদার মক্ষজে মাৈুরীদীয়যা কিজলা। অজনি েীবনীিার ৈাজি সূফী কহজসজবও 
উজল্লি িজরজিন। বস্তুৈ আল্লাহই ভাজলা োজনন ৈার অবস্থা ও কবশ্বাস সম্পজিয। ৈার সম্পজিয আমরা কনকশ্চৈরূজপ 
কিিু োকন না। েীবনাজলজিয ৈার িময ও িীকৈযই মবকশ প্রকসকি লাভ িজরজি। মযমন ৈার ইবাদৈমুকিৈা, 
দুকনয়াকবমুিৈা ও িাকমযিৈা। এসব কবষজয় েীবনীিারগণ প্রশংসনীয় অজনি কিিু কলজিজিন। প্রশংকসৈ িােগুজলার 
মজিয উজল্লিজযাগয হজলা- িুসংস্কার ও কবদ‘আজৈর কবরুজি যুি,  রাজফযী-কশয়া রােযগুজলা কনমূযল এবং কবদ’আৈী ও 
মপৌত্তকলি উৎসবাকদ কনকষি িরা ইৈযাকদ। এসজবর দাবী হজলা, কৈকন সম্মান, মযযাদা, মনি দু‘আ পাওয়ার উপযুক্ত। 
আর একটই শাসনিাযয পকরচালনায় সালাফ ৈর্া পূবযসুরীজদর িমযপন্থার বাস্তব প্রজয়াগ। এ িারজণ আরব সাকহকৈযি 
শাইি আলী ৈানৈাবী রহ. ৈার মক্ষজে ‘িুলাফাজয় রাকশদীজনর অবকশষ্াংশ’ উপাকি প্রজয়াজগর দাবী িজরজিন। ৈার 
রকচৈ ‘করোলুম কমনাৈ-ৈারীি’ (ইকৈহাজসর মনীষীরা) গ্রজন্থ কৈকন ৈার অমূলয েীবনী সংযুক্ত িজরজিন।  

আওরঙ্গজেজবর েীবনী মশষ িজরজিন কৈকন এ ির্া বজল, ‘সম্রাট এমন দু’কট কবষয় িরজৈ সক্ষম হজয়কিজলন যা 
পূবযবৈযী মিাজনা মুসকলম শাসি সক্ষম হন কন:  
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প্রর্ম: কৈকন পাঠদান িময সম্পাদন বা কিিু সংিলন ইৈযাকদ িাে দাবী িরা িাো মিাজনা আজলম বা পকিৈজি 
উপজ ৌিন বা সম্মাকন কদজৈন না। এমন যাজৈ না হয় ময কৈকন সম্পদ মপজলন আর অলস হজয় মগজলন। এজৈ িজর 
দুকট মন্দ িাজের সকিজবশ হজব- অকিিার বযৈীৈ সম্পদ গ্রহণ এবং জ্ঞান মগাপন িরা।  

কিৈীয়: কৈকন প্রর্ম বযকক্ত কযকন শরী‘আজৈর কবকি-কবিানগুজলা এি কিৈাজব কলকপবি িজরন, যাজি আইন কহজসজব 
গ্রহণ িরা হয়। ৈাোঁরই কনজদযশ, ৈোবিান ও সুনেজর ফাৈওয়া সংিলনগ্রন্থ প্রণীৈ হয়। ৈার নাজম যার নাম মদওয়া 
হয় ‘ফাৈাওয়া আলমগীরী’। একট ‘ফাৈাওয়া কহকন্দয়া’ নাজম সুকবিযাৈ। কফিজহ ইসলামীজৈ কবকি-কবিান সংক্রান্ত 
সবজচজয় কবিযাৈ ও কবনযাজসর কদি মর্জি সবজচজয় অনবদয গ্রন্থ।’ (করোলুম কমনাৈ-ৈারীি, পৃ. ২৩৬)  

সম্রাজটর কনিটৈম সমজয় কযকন ৈাোঁর েীবনী রচনা িজরজিন, কৈকন হজলন আবুল ফযল মুহাম্মদ িলীল ইবন আলী 
আল-মুরাদী রহ. (মৃৈুয : ১২০৬ কহ.)। কৈকন আওরঙ্গজেবজি সূফী-সািি কহজসজব কবজশকষৈ িজর ৈার েীবনীজৈ 
কলজিজিন : ‘(সম্রাট আওরঙ্গজেব) আমাজদর যুজগ কহনু্দস্থাজনর সম্রাট, আকমরুল মুকমনীন ও ইমাম ৈর্া মুকমনজদর 
মনৈা ও আমীর, মুসকলমজদর এবং রাষ্ট্রবযবস্থার স্তম্ভ, আল্লাহর পজর্র মুোকহদ, কবকশষ্ আজলম ও আল্লামা, 
আজরফকবল্লাহ বা আল্লাহর পকরচয় লাভিারী সূফী এবং দীজনর সাহাজযয অটল বাদশাহ। কনে মদজশ কৈকন িাকফরজদর 
কনমূযল িজরন। ৈাজদর িজরন পরাস্ত। ৈাজদর কগেযাগুজলা গুোঁকেজয় মদন। ৈাজদর অংশীদারজদর িজরন দুবযল। 
ইসলাজমর সাহাযয িজরন এবং কহনু্দস্থাজন ইসলাজমর কমনার উোঁচু িজরন। আল্লাহর িালামজি িজরন এিমাে বুলন্দ। 
কহনু্দস্থাজনর িাকফরজদর মর্জি কৈকন কেযয়া গ্রহণ িজরন। শকক্ত ও সংিযাকিিয মহৈু যা ইজৈাপূজবয মিাজনা বাদশাহ 
গ্রহণ িরজৈ সক্ষম হন কন। অবযাহৈভাজব কৈকন সুকবশাল সব রােয কবেয় িজর যান। যিনই কৈকন মিাজনা শহর 
কবেয় িরজৈ চাইজৈন, ৈা িজরই িােজৈন। এমনকি আল্লাহ ৈাজি সম্মাজনর েগজৈ স্থানান্তর অকে কৈকন কিজলন 
কেহাজদ। যাবৈীয় সময় বযয় িজরজিন িীজনর িলযাণ ও মহান পালনিৈযার মিদমজৈ। মযমন কসয়াম, কিয়াম ও 
সািনায়- যার মিাজনাকটও অজনিগুজলা মানুজষর েনয িকঠন। এটা আসজল আল্লাহর অনুগ্রহ যাজি ইচ্ছা কৈকন ৈা 
দান িজরন। সম্রাট আলমগীর কনজের সময়গুজলা ভাগ িজর কনজৈন। কনকদযষ্ সময় কিল ইবাদৈ, পাঠদান, সামকরি 
দফৈর, ফকরয়াদিারী, কদজন-রাজৈ আগৈ রাজেযর সংবাদ ও কচকঠ পাঠ ইৈযািার প্রজৈযি িাজের েনয। এিকট 
িাজের সজঙ্গ অনয িাজের সময় িিজনা এিািার হৈ না। এিির্ায় কৈকন কিজলন সমজয়র মসৌন্দযয-কৈলি, সাম্রােয 
পকরচালনায় ৈুলনারকহৈ। ৈাোঁর সাম্রােয ও উত্তম েীবনী কনজয় ফারসীজৈ অজনি দীর্য বই সংিকলৈ হজয়জি। আগ্রহী 
বযকক্তগণ চাইজল মসসব পজে মদিজৈ পাজরন।’ (কসলিুদ-দুরার ফী আ‘ইয়াকনল িারকনি-িানী ‘আশার: ৪/১১৩) 

গ্রন্থিার উপজরাক্ত বক্তজবযর পর আরও কলজিন, ‘কৈকন ১০৬৮ সাল মর্জি রােয পকরচালনায় কনযুক্ত হন।   
কহনু্দস্থানবাসীজদর েনয আল্লাহ িলযাজণর ইচ্ছা িজরন। তিতি জুলুম ও অিযাচার উকঠজয় মদন। কহনু্দস্তাজনর কদগজন্ত ৈাোঁর 

ঊষা উকদৈ হয়। তৈমূজরর গমু্বজে পূকণযমার চাোঁদ উদ্ভাকসৈ হয়। ৈার মযযাদার নক্ষে রূ্ণযায়মান। ৈার মসৌভাজগযর 
মসৈারা সুপ্রসাকরৈ। কৈকন অকিিাংশ প্রকসি কহনু্দ রাোজি বন্দী িজরন। ৈাজদর রােযগুজলা ৈাোঁর আনুগজৈযর অিীজন 
আজস। ৈাোঁর িাজি সম্পদরাকশ সূ্তপীিৃৈ হজৈ র্াজি। কবকভি মদশ ও প্রোরা ৈার আনুগৈয িজর। কৈকন সবযদা 
কেহাজদ সজচষ্ র্ািজৈন। রােয ও রােত্ব মর্জি (কেহাজদর উজদ্দজশয) মবর হওয়া পর আপন কনবাজস আর কফজর যান 
কন। এিকট মদশ কবেজয়র পরই আজরিকট কবেজয়র েনয প্রস্তুকৈ কনজয়জিন। সংিযাকিজিযর দরুণ ৈাোঁর তসনয কিল 
গণনাৈীৈ। ৈার মহে ও শকক্ত কিল বণযনাৈীৈ। রােত্ব বাকনজয়জিন কৈকন এিমাে আল্লাহর েনযই। কৈকন কহনু্দস্থাজন 
ইলম-জ্ঞাজনর রােয প্রকৈষ্ঠা িজরন। আজলম ও জ্ঞানীজদর সম্মান এজৈাটা বৃকি িজরন ময কবকভি মদশ মর্জি ৈাজদর 
সমাজবশ র্টজৈ র্াজি।  
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সারির্া: সচ্চকরে, আল্লাহভীকৈ ও ইবাদৈকনষ্ঠায় ৈাোঁর যুজগ মুসকলম সম্রাটজদর মিাজনা উপমা কিল না। কৈকন কবকভি 
রাজেযর হানাফী আজলমজদর ৈার নাজম এমন ফাৈওয়া-গ্রন্থ সংিলজনর কনজদযশ মদন, যাজৈ শরী‘আজৈর প্রজয়ােনীয় 
কবকি-কবিান সম্পকিযৈ ৈাজদর মাযহাজবর প্রায় সবই সকিজবকশৈ হজব। কনজদযশমাকফি বহু িজি ৈা রকচৈ হয় এবং 
এর নামিরণ িরা হয় ‘ফাৈাওয়া আলমগীরী’। একট প্রকসকি লাভ িজর কহোয, কমসর, শাম ও মরামি মদশগুজলায়। 
এর উপিাকরৈা বযাপিৈর রূপ মনয় এবং একট মুফৈীজদর উিৃকৈগ্রন্থ কহজসজব সুপকরকচৈ হজয় ওজঠ। কৈকন ১১১৮ 
ঈসাজে কযলিদ মাজস হারাম শরীজফর রুিজন ইয়ামানীজৈ মশষ কনঃশ্বাস ৈযাগ িজরন। ৈাোঁর মরজদহ বাপ-দাদার 
মদজশ স্থানান্তর িরা হয়। কৈকন মমাট ৫০ বির রােত্ব পকরচালনা িজরন। আল্লাহ ৈাোঁর ওপর রহমৈ বষযণ িরুন।’ 
(প্রাগুক্ত)   

আরও কবস্তাকরৈ োনজৈ উস্তায আেুল মুন‘ইম নাকমর রকচৈ ‘ৈাকরিুল ইসলাম কফল কহন্দ’ গ্রজন্থর ২৮৬ নং পৃষ্ঠা 
মদিুন। 
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