
�সাইন িহলিম ইিশক রাহমাতু�ািহ আলাইিহ 
 
হািককাত িকতােবিভর �িত�াতা �সাইন িহলিম ইিশক রাহমাতু�ািহ আলাইিহ ১৩২৯ িহজির          
(১৯১১ ি��াে�) ই�ানবেুলর আইয়ুব সুলতান নামক �ােন জ��হণ কেরন। 
িতিন ১৪৪ � বই �কাশ কেরেছন, ত�েধ� ৬০� আরিব, ২৫� ফািস�, ১৪� তুক� ভাষার              
এবং বািক �েলা ���, জাম�ান, ইংিলশ, রািশয়ান এবং অন�ান� ভাষায় রিচত হেয়েছ। 
�সাইন িহলিম ইিশক রাহমাতু�ািহ আলাইিহ (�সয়দ আ�ুল হািকম আরওয়ািশ র. উনােক           
পথ িনেদ�শনা িদেয়িছেলন, িযিন তাসাউেফর �ণাবলী স�েক� গভীর �ান রােখন এবং           
পিরপূণ� সুশ�ৃল জীবন পিরচালনার িনেদ�শনা �দান করেত স�ম; িযিন �ান ও উ�            
ময�াদার অিধকারী।) িছেলন একজন দ�, িবিশ� ইসলািম িচ�ািবদ, িযিন এক� সম�ৃময়           
জীবন পিরচালনার স�ক িদক িনেদ�শনা িদেত পারেতন। িতিন ২০০১ সােলর (১৪২২ িহজরী)            
২৫ ও ২৬ অে�াবেরর (৮ ও ৯ শা’বান) মধ�বত� রােত ইে�কাল কেরন। তােক তার              
জ��ান আইয়ুব সুলতােন দাফন করা হয়। 
 
�কাশেকর কথা: 
যারা এই বই � মলূ আকৃিতেত, অন�ান� ভাষায় অনবুাদ কের �কাশ করেত ই�কু,             
তােদরেক �কােশর জন� পিরপূণ� অনমুিত �দওয়া হেলা। যারা এই মহামলূ�বান কাজ�           
স�াদন করেব আমরা �দায়া কির �য, আ�াহ �যন তােদর উপর রহমত বষ�ণ কেরন এবং              
তােদরেক আমরা অ�র �থেক জানায় ধন�বাদ। তেব অনমুিত এই শেত� �দওয়া হে�, ি�ি�ং             
এ ব�ব�ত কাগেজর মান অবশ�ই ভােলা হেত হেব, এর ��দ ও বণ�িবন�াস হেত হেব িনভু� ল,               
মািজ� ত, পির�� এবং ��। পূণ� মিু�ত বইেয়র এক� কিপ �পেল আমরা কৃত� হব।  
 
সতক� বাত� া : 
ি��ান িমশনারীরা তােদর ি��ধেম�র �চারণার জন� কেঠার পির�ম করেছ। ই�িদরা          
তােদর রাি�েদর সাজােনা বাণী �চােরর কাজ করেছ। ই�া�েুলর হািককাত িকতােবভী          
ইসলাম �চােরর জন� �েচ�া চালাে� এবং ি�ম�াসনরা �ীন -ধম�েক �ংস করার �চ�া           
করেছ। একজন মানষু তার �ান , ��া এবং িবেবক িদেয় এই�েলার মধ� �থেক স�ক�             
�হণ কের মানবতার মিু�র জন� তা �চার করেত পাের। মানবতার �সবার জন� এর �চেয়              
ভােলা আর �কান মাধ�ম �নই। 

 
 

 
িবসিম�ািহর রাহমািনর রািহম 

ভূিমকা 
 
আ�াহ তা'আলা পৃিথবীেত সকল মানেুষর �িত অন�ুহশীল। িতিন মানেুষর জন� উপকাির সকল িকছু সৃি�              
কের তােদর িনকট ��রণ কেরেছন। পরকােল িতিন জাহা�ােমর উপযু� �সসব অবাধ� মিুমনেদর মধ� হেত              
যােদর িতিন ই�া করেবন, তােদর �মা কের িদেবন এবং সরাসির জা�ােত �েবশািধকার �দান কের              
তােদর অন�ুহ করেবন। িতিন একাই �েত�ক জীবেক সৃি� কেরন, আর বাঁিচেয় রােখন এবং ভয়-ভীিত �থেক               
সবাইেক র�া কেরন। �সই আ�াহ তায়ালার উপর পিরপূণ� িব�াস কের আমরা এই বই� অনবুাদ করেত               
�� কেরিছ। 
অসীম কৃত�তা আ�াহ তায়ালার �িত! তাঁর সবেচেয় ি�য় রসূল মহুা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম)              
এর উপর শাি� ও রহমত বিষ�ত �হাক! রহমত বিষ�ত �হাক ি�য় নবীর পিরবার এবং সম� সাহাবীগেণর                
উপর! 

 
 



আ�াহ তায়ালা তাঁর বা�ােদর অেশষ রহমত দান কেরেছন এবং িতিন চান তারা �যন দিুনয়ােত              
সুখ-�া�ে�� বসবাস করেত পাের এবং পরকােল িচর�ায়ী কল�াণ অজ� ন করেত পাের। এই জন�ই িতিন              
মানবজািতর মধ� �থেক সেব�া�ম ব�ি�েদর নবী িহেসেব মেনানীত কেরেছন এবং তােদর িনকট আসমািন             
িকতাব ��রণ কের শাি� ও সুেখর পথ �দশ�ন কেরেছন। িতিন �ঘাষণা কেরেছন �য সুখ অজ� ন করার �থম                 
শত� ই হে� তাঁর এবং তাঁর নবীেদর �িত িব�াস �াপন করা এবং এরপের তাঁর পিব� আসমািন িকতােব                
বিণ�ত আেদশ পালন করা। �য ব�ি� এ�েলা িব�াস অজ� ন করেব এবং িনেদ�শনা�েলা �হণ করেব, তােক               
মিুমন ও মসুিলম িহেসেব গণ� করা হেব। 
আ�াহ তায়ালার অি�� ও এক� এবং নবীেদর �িত ঈমান আনার প�িত ব�াখ�া করার জন� ইসলামী               
পি�তগণ �ায় �িত� ভাষায় অেনক বই িলেখেছন। সে�হ ও িব�াি� িনরসেনর উে�েশ� সুসংগত, �� ও               
�বাধগম� রীিতেত িলিখত বই�েলার মেধ� আরিব ভাষার ইসবাতুন নবওুয়া অত�� কায�কর এক� বই।             
ইসলােমর সুগভীর �ােনর অিধকাির আল ইমাম আর র�ানী আহেমদ আল ফা�কী (�ি�সা িসর�হ) মা�              
১৮ বছর বয়েস এই বই� িলেখিছেলন। এই বই�েত শরেহ মাওয়ািকেফর �শষ ভাগ হেত তার িনেজর               
িনব�ািচত অংেশর ব�াখ�া রেয়েছ। এ� পািক�ােন উদু� অনবুাদসহ �থম �কািশত হেয়িছল। আল ইমাম আর              
র�ানী আহেমদ আল ফা�কী (�ি�সা িসর�হ) ৯৭১ িহজির �মাতােবক ১৫৬৪ সােল ভারেতর িসরিহ�             
শহের জ��হণ কেরন এবং ১০৩৪ িহজির �মাতােবক ১৬২৫ সােল �সখােন মারা যান। 
আমরা িবনীতভােব �দায়া কির �যন সম� মানষু িব�াি� এবং �তারণামলূক �লখার �ভাব এিড়েয় এই              
বই�েক বিু�ম�া ও মেনােযােগর সােথ পড়েত পাের, এবং এর মাধ�েম এই জগেতর শাি� এবং আেখরােতর               
িচর�ন সুখ অজ� ন করেত পাের। 
এই বইেয় অনিূদত �কারআেনর আয়ােতর অথ� মা'আল �শেরফ অথ�াৎ মফুাসিসরগেণর বণ�না অনযুায়ী            
�দওয়া হেয়েছ, যা আ�াহ তা'আলা আয়ােত যা বিুঝেয়েছন তার �ব� হেতও পাের আবার নাও হেত পাের।                
ইংেরিজ পাঠকেদর িনকট অপিরিচত আরিব এবং অন�ান� অ-ইংেরিজ পিরভাষা�েলার এক� শ�েকাষ           
বইেয়র �শেষ যু� করা হেয়েছ। 
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  ি��া�-২০০১                         িহজির শামসী-১৩৮০                          িহজির �মির-১৪২২ 

 
�থম অংশ 

নবওুয়ােতর �মাণ 
মখুব� 

 
অসীম কৃত�তা আ�াহ তায়ালার �িত িযিন মানষুেক স�ক পেথ পিরচািলত করার জন� নবীেদরেক ��রণ              
কেরেছন এবং তােদর �িত চার� �ধান �� নািযল কেরেছন। এই ���েলােত �কান �কার ভুল-�� বা               
অ�াভািবকতা �নই। তাঁর সব�েশষ নবী হযরত মহুা�াদ (সাঃ) -এর �িত নািযলকৃত ��� হে� আল              
�রআনলু কািরম, �যখােন তাঁর বা�ােদর জন� �েয়াজনীয় সকল িবষয় বিণ�ত হেয়েছ। �সই সােথ             
কােফরেদরেক জাহা�ােমর য�ণাদায়ক শাি� স�েক� সতক� করা হেয়েছ এবং িব�াসীেদর জন� জা�ােতর            
সুসংবাদ �দওয়া হেয়েছ। আ�াহ তায়ালা হযরত মহুা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ��রণ কের তার             
বা�ােদর জন� �ীনেক পিরপূণ� কেরেছন। িতিন �ঘাষণা িদেয়েছন �য িতিন ইসলােমর অনগুত �লাকেদর             
উপর স�� হেবন। পূব�বত� সমেয়ও আ�াহ তায়ালা তাঁর বা�ােদর জন� �� আয়াত এবং ���পূণ�              
মিুজযা সহকাের নবীেদর পা�েয়িছেলন। আ�াহ তায়ালা পিব� �রআেন এই �ঘাষণা িদেয়েছন �য মহুা�দ             
(দঃ) এর পের আর �কােনা নবী আসেব না। িতিন এই আেদশ িদেয়েছন �য, একজন অ� ব�ি� �যভােব অন�                  
একজন ব�ি�র িনদ�শনা �মাতােবক িনেজেক পিরচািলত কের এবং অসহায় অসু� ব�ি� িনেজেক            
সহানভূুিতশীল ডা�ারেদর যে� সেঁপ �দয়, �ক একইভােব মানষুেদরও তােদর িনকট পাঠােনা নবীগেণর            
কােছ আ�সমপ�ণ করেত হেব যােত তারা ধারণাতীত কল�াণ লাভ করেত পাের এবং িবপয�য় �থেক মিু�               
�পেত পাের। আ�াহ তায়ালা হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক সব�ে�� এবং দয়ালু িহেসেব              
পা�েয়েছন এবং তার উ�তেক সব��� উ�ত িহেসেব �ঘাষণা কেরেছন। িতিন পিব� �কারআেন হযরত             
মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম এর ব�পাের �ঘাষণা কেরন �য তাঁর আচরেণ �কান মা�ািধক� বা               

 
 



�� �নই, িতিন উ� ময�াদার অিধকারী এবং িতিন সকল সৃি�জীেবর নবী। িতিন হযরত মহুা�দ সা�া�া�               
আলাইিহ ওয়া সা�ামেক �শষ নবী িহেসেব ��রণ কেরেছন তাঁর বা�ােদর এই সত�� জানােত �য আ�াহ               
তায়ালা হেলন এক এবং তােদর অসু� �দেয়র িচিকৎসার জন�। আমরা অসংখ� দ�দ ও সালাম পাঠ করিছ                
রাসূল (দঃ) এর উপর, তাঁর পিরবােরর এবং সাহাবােদর উপর। তারা িছেলন স�ক পথ �দশ�নকারী এবং               
অ�কার �থেক �বর হেয় আেলার পেথর িনেদ�শক তারা।  
 
এখন জানা যাক �য এই ব�ি� অথ�াৎ, [আল-ইমাম আর র�ানী মজুা�াদ ই আলেফ সানী] আহমাদ ইবেন                
আবদলু আহাদ, িযিন আ�াহ তায়ালার দয়ার মখুােপ�ী এবং পুন��ান িদবেসর য�ণা �থেক িনেজেক,             
পূব�সূরী, উ�াদ ও িশষ�েদর র�া করার জন� আ�াহর কােছ �াথ�না কেরেছন। িতিন আফেসােসর সােথ ল��               
কেরেছন �য আমােদর সমেয়র �লােকরা নবীগেণর আগমেনর �েয়াজনীয়তা, �রআেন বিণ�ত ২৫জন নবী            
এবং �শষ নবীর আনীত �ীন -এসেবর �িত িব�ােস �মশ িশিথল হেয় পড়েছ। উপর� ভারেত কতৃ� �পূণ�               
অব�ােনর অিধকারী িকছু �মতাবান ব�ি� িন�ার সােথ ইসলােমর অনসুরণকারী ধািম�ক মসুলমানেদর           
উপর িনপীড়ন চািলেয় যাে�। তােদর মেধ� এমন �লাক আেছ যারা সব�েশষ নবী হযরত মহুা�দ সা�া�া�               
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর পিব� নােমর উপহাস করেতা এবং তােদর িপতামাতার �দয়া ধম�য় সু�র নােমর             
পিরবেত� অথ�হীন নাম রাখেতা। ঈদলু আযহার সময় মসুলমানেদর জন� গ� �কারবানী করা ওয়ািজব িক�              
ভারেত তা িনিষ� করা হেয়েছ। মসিজদ�িল �ভে� �ফলা হে� অথবা যাদঘুর বা �দাকােন পিরণত করা               
হে�। মসুলমানেদর কবর�ান�েলা �খলার মাঠ বা ময়লা আবজ� না �ফলার জায়গা করা হে�। �ৃিতেসৗেধর             
নােম অিব�াসীেদর গীজ� া পুনঃ�াপন করা হে�। মসুলমানেদর �ারা তােদর রীিত ও উৎসব�েলাও            
উদযািপত হে�। এক কথায়, ইসলােমর আবিশ�ক িবষয়�েলা এবং ইসলামী রীিতনীিতেক ঘৃণা করা হে�             
অথবা এেকবােরই বজ� ন করা হে�। আর এসবেক বলা হে� "প�াদমিুখতা"। অিব�াসী এবং নাি�কেদর             
�থা, িমথ�া ধম�, অৈনিতক ও িনল�� কাজকম� �শংিসত হে�। এসব �চার-�সােরর �চ�া চালােনা হে�।              
ভারতীয় কােফরেদর িবকৃত �িচ ও িনকৃ� বই, উপন�াস এবং গান মসুলমানেদর ভাষায় অনিূদত এবং              
িবি� করা হে�। এভােব ইসলাম ও ইসলােমর সু�র নীিতমালা�েলােক �ংস করার �েচ�া চলেছ, যা              
ফল��প মসুিলমেদর ঈমান দবু�ল হেয় পড়েছ। অথচ কােফর এবং নাি�কেদর সংখ�া �বেড়ই চেলেছ।             
এমনিক ধম�য় ব�ি�গণ, যারা �ফেরর িনরাময়কারী হেব, তারাও এই দেুয�ােগর মেধ� পিতত হে� এবং              
িবপয�েয়র িদেক ঝঁুেক পড়েছ। 
 
আিম মসুিলম িশ�েদর িব�ােস এই দনু�িতর কারণ িনেয় গেবষণা কেরিছ এবং তােদর সে�েহর উৎস              
উ�াবন কেরিছ। আিম এই িস�াে� এেস �পৗঁছলাম �য তােদর ঈমােনর দবু�লতার এক� মা� কারণ। আর               
এই কারণ� হেলা হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর পর অেনক সময় অিতবািহত হেয়             
�গেছ, একই সােথ িকছু ধম�া�, �� দিৃ�স��, ধম�য় �ােন অ� রাজনীিতিবদ এবং িকছু মখূ� ব�ি�, যারা                
িনেজেদরেক িব�ানী মেন কের, তারা ধম�য় িবষেয় কথা বেল এবং তােদর কথা�েলা সত� িহেসেব গৃহীত               
হেয়েছ। আিম এমন �লাকেদর সােথ কথা বেলিছ যারা িব�ােনর এই ভ�ািমযু� �লখা পেড় এবং িব�াস               
কের এবং এসেবর কারেণ িনেজেদরেক আেলািকত, আধুিনক মানষু িহেসেব অিভিহত কের। আিম �দেখিছ �য              
তারা �বিশরভাগই নবওুয়ােতর ময�াদা বঝুেত ভুল কের। আিম তােদর অেনকেক বলেত �েনিছ, "নবীগণ             
�চ�া কেরিছেলন যােত মানষু এেক অপেরর সােথ ভালভােব িমেলিমেশ থাকেত পাের এবং সু�র অভ�াস              
গেড় তুলেত পাের। পরকােলর জীবেনর সােথ এর িকছুই করার �নই। দশ�নশাে�র বই�েলােতও ভাল ব�বহার              
করার এবং ভাল অভ�াস গেড় �তালার উপায় রেয়েছ। ইমাম মহুা�দ আল-গাজালী তাঁর বই “ইহইয়া’              
উলমুদু �ীন”�ক চার ভােগ িবভ� কেরেছন। �থম ভােগ িতিন সু�র অভ�ােস বণ�না িদেয়েছন, �য�েলােক              
িতিন মনুিজয়াত (যা র�া কের) বেলেছন। অন� িতন� ভােগ িতিন নামাজ, �রাযা ও অন�ান� 'ইবাদত'               
স�েক� িলেখেছন। তাঁর এই বই� দশ�েনর বই�েলার সােথ সাদশৃ�পূণ�। আর এ �থেক �বাঝা যায় �য ইবাদত                
মনুিজ (যা র�া করেত স�ম) নয় এবং এই মিু� সু�র অভ�ােসর উপর িনভ� র কের।“ অন�রা বেল, “�য                 
ব�ি� নবী, তাঁর বাণী এবং অেলৗিকক কাজ স�েক� �েনেছ, িক� নবীজীর ইে�কােলর পর ব� শতা�ী পার                
হেয় যাওয়ায় এই তথ�েক অ�ীকার কের, �স ঐ ব�ি�র মেতাই �য পাহােড় বা ম�ভূিমেত বসবাস কের এবং                 
নবী স�েক�  কখেনাই িকছু �েনিন। পেররজেনর মেতা �থম জেনরও ঈমান থাকেত পােরনা।“ 
 
তােদর জবােব আমরা বিল �য, আ�াহ তা'আলা অন�কােলর জন� মানষুেক দয়া কেরেছন এবং তােদরেক              
সরল স�ক পেথ পিরচািলত করেত এবং তােদর অ�েরর �রাগ িনরাময় করার জন� নবীেদর পা�েয়েছন।              
এই দািয়� পালন করার �ােথ� নবীগণ অবশ�ই অবাধ� ব�ি�েদর পরকােলর শাি�র �মিক িদেয়েছন এবং              
অনগুতেদর সুসংবাদ িদেয়েছন। তাঁরা অবশ�ই �থমজনেক পরকােলর শাি�র ব�াপাের এবং পেররজনেক           

 
 



পুর�ােরর ব�াপাের জািনেয়েছন। মানষু সব�দা তার পছনেদর িজিনস�েলা অজ� ন করেত চায়। এসব            
অজ� েনর জন� �স িবপেথ যায়, পাপ কের এবং অন�েদর �িত কের। তাই মানষুেদর খারাপ কাজ �থেক                
িবরত রাখা এবং ইহকাল ও পরকােল শাি�পূণ� ও �া���ময় জীবনযাপেনর জন� নবীেদর ��রণ করা              
জ�ির িছল। ইহকােলর জীবন খুবই সংি��। িক� পরকােলর জীবন অন�। একারেণ পরকােলর সুখ শাি�              
অজ� ন করাই অ�গণ�। িনজ� মতামত ও ক�না িদেয় রিচত িকছু বই িবি� করার জন� িকছু �াচীন                
দাশ�িনক �নিতকতা সু�র করার উপায় এবং ভােলা কাজ �য�েলা তারা ঐশী ��সমেূহ পেড়েছ অথবা যারা               
এসব �ে� িব�াস কের তােদর কাছ �থেক �েনেছ, এমন কাজ করার মাধ�েম িনেজেদর সুেশািভত কেরেছ।               
��াতুল ইসলাম ইমাম মহুা�দ গাজালী রহমাতুল�ািহ আলাইিহর তাঁর �ে� ইবাদেতর �য বণ�না িদেয়েছন             
তার সােথ স�িত �রেখ িফকাহ�া�িবদগণ ইবাদতেক কীভােব পিরচালনা করেবন তা ব�াখ�া কেরেছন, িক�             
তারা তােদর সূ� িববরণ �দনিন, কারণ তােদর উে�শ� িছল স�কভােব ইবাদত স�াদন করার শত� াবলী              
ও প�িত বণ�না করা। তারা মানেুষর আ�া এবং অ�েরর িদেক তাকানিন। কারণ এেদর বণ�না করা               
তাসাউফশা�িবদগেণর দািয়�। হযরত আল-ইমাম আল-গাজালী শারীিরক উ�িত ও বািহ�ক কােজর জন�           
উপকাির ধম�য় �ানেক এক� কেরেছন তাসওয়েফর �ােনর সােথ, যা অভ��রীণ পির��তা অজ� েন            
সহায়তা কের। িতিন তার বইেয় উভয়�ই ব�াখ�া কেরেছন। িতিন পেরর�েক মনুিজয়াত নাম �দন, অথ�াৎ,              
�য িশ�া িবপয�য় �িতেরাধ কের। তবওু িতিন বেলেছন ইবাদতও মনুিজ। িফকেহর বই পড়ার মাধ�েম              
ইবাদাত যা মিু�র উপায় িহেসেব িবেবিচত তা আদায় করা িশখা যায়। �দেয়র সােথ স�িক� ত মিু�র �য                
িশ�া�িল িফকােহর বই �থেক িশখা যায়না, তা িবিশ� ইমামেদর ব�াখ�া পড়ার মাধ�েম ভালভােব বঝুেত              
পারা যায়। 
 
আমরা িচিকৎসা িব�ানী ক�ািলেনা বা ব�াকরণিবদ আমর িসবাওয়াইেক �দিখিন। িকভােব আমরা জািন �য             
তারা �ােনর �সই শাখায় িবেশষ� িছল? আমরা জািন িচিকৎসা িব�ান বলেত িক বঝুায়। আমরা              
ক�ািলেনার বই পিড় এবং তার িকছু ব�ব� �িন। আমরা িশেখিছ, িতিন অসু�েদর ওষুধ িদেয়িছেলন এবং               
তােদর িনরাময় কেরিছেলন। তাই আমরা িব�াস কির �য িতিন একজন ডা�ার িছেলন। অন�ুপভােব,             
যখন ব�াকরণ িব�ােনর কথা জােনন এমন একজন ব�ি� িসবাওয়াই এর বই পেড় বা তার িকছু কথা                
�শােন, �স বেুঝ এবং িব�াস কের �য িতিন একজন ব�াকরণিবদ িছেলন। �ক একইভােব যিদ �কান ব�ি�                
নবওুয়াত স�েক� ভালভােব জােনন এবং আল-�রআন ও হাদীস শরীফ অধ�য়ন কেরন, তেব িতিন             
পুেরাপুির বঝুেত পারেবন �য হযরত মহুা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম নবীেদর মেধ� সেব�া� ময�াদার             
অিধকারী িছেলন। �যেহতু উপের বিণ�ত আেলমেদর মেধ� কােরা িব�ােসর �লন ঘটেব না, তাই অ� ও               
পদচু�ত ব�ি�েদর অপবাদ ও �ৎসা মহুা�দ (দঃ) এর �িত কােরা ঈমানেক দবু�ল করেত পারেব না।               
�কননা, মহুা�দ (দঃ) এর সকল কথা ও কাজ মানষুেক পিরপূণ�তার পথ �দখায়, তােদর িব�াস ও আচরণ                
যথাথ� ও উপেযাগী কের �তােল এবং তােদর �দয়েক আেলািকত কের �তােল যােত তােদর �রাগ িনরাময়               
কের এবং খারাপ অভ�াস�েলা দরূীভুত কের। এটাই নবওুয়ােতর অথ�। 
 
পাহােড় বা ম�ভূিমেত বসবাসকারী (অথবা কিমউিন� �দশ) একজন ব�ি� �য নবীেদর কথা �েনিন,             
তােক শািহক আল জাবাল বলা হয়। এ ধরেনর �লাকেদর জন� নবওুয়ােত িব�াস করা অথবা নবীেদর               
পাঠােনা হেয়েছ এ�প িব�াস করা অস�ব। এটা এমিন �যন তােদর জন� �কান নবী আেসিন। তারা �মার                
�যাগ�। (মতুৃ�র পর যখন তােদর িহসাব �শষ হেয় যােব, তখন তারা �াণীেদর মেতা জা�াত বা জাহা�ােম                
�েবশ না কেরই িচরতের �শষ হেয় যােব। অিব�াসীেদর অ�া�বয়� স�ানেদর ��ে�ও একই রকম হেব।)              
তােদরেক নবীেদর �িত িব�াস �াপন করার আেদশ �দয়া হয়িন। তােদর স�েক� সূরা আল-ইসরােত �ঘাষণা              
করা হেয়েছ �য: "আিম কারও �িত নবী ��রণ না করা পয�� তােদরেক শাি� �দান কির না।“ 
 
�য সকল ব�ি� ধম�য় �ােন অ� ব�ি�েদর িলিখত বই এবং ধেম�র শ�েদর িবষা� �লখনী �থেক তােদর                
ধম�য় �ান অজ� ন কেরেছ, তােদর সে�হ ও ি�ধা দরূ করার উে�েশ� আিম যা জািন তা �লখার কথা                 
�ভেবিছ। আসেল, আিম এই কাজ�েক মেন কেরিছ এক� দািয়�, এক� ঋণ যা আিম মানবজািতর কােছ               
দায়ব�। এই বই� �লখার মাধ�েম, আিম নবওুয়ােতর অথ� ব�াখ�া করার, হযরত মহুা�াদ সা�া�া� আলািহ              
ওয়া সা�াম এর নবয়ুেতর পূণ� অিধকােরর সত�তা �মাণ করার, এ ব�াপাের অিব�াসীেদর সে�হ দরূ করার               
এবং িকছু িব�ানমন� ধম�া� যারা িনেজেদর িচ�াভাবনা ও মতামত িদেয় এই সত��েক দমন করার �চ�া               
কের তােদর ��তা ও �িতসমহূ �কাশ করার �চ�া কেরিছ। ইসলামী গেবষকেদর বই �থেক তথ� উ�ৃত               
কের এবং আমার িবনীত িচ�া �যাগ কের, আিম ইসলাম িবে�ষীেদর িচ�াভাবনা খ�ন করার �চ�া কেরিছ।               

 
 



বইেয় এক� ভূিমকা এবং দ�ু িনব� রেয়েছ। আর ভূিমকা দ�ু িবষেয় িবভ� করা হেয়েছ। আিম আ�াহর                
�িত িব�াস �রেখ িলখেত �� কেরিছ। 
 
  িহজরী �মরী-৯৯০                                 ি��া�-১৫৮২ 
 

                                আহমাদ ইবেন  
আ�ুল আহাদ  
আস িসরিহ�ী 

 
 

 
 
 
 

  

 
 



পিরচয়-২ 
২- মিুজযা  বলেত িক  বঝুায়? 

 
 

আমােদর কােছ, মিুজযা এমন একজন ব�ি�র সত�তা �মাণ কের িযিন একজন নবী িছেলন। 
মিুজযার জন� িকছু শত�  িছল: 
 
১। আ�াহ তা'আলা তাঁর নবীর সত�তা �মােণর সহায়ক িহেসেব অসামান� উপােয় মিুজযা সৃি� কেরেছন। 
 
২। এটা অসাধারণ হওয়া। �াভািবক �কান িবষয় �যমন �িতিদন পূব� িদেক সূেয�র উিদত হওয়া বা               
বস�কােল ফুল �ফাটা এসব মিুজযা িহেসেব গণ� হেত পাের না। 
 
৩। সাধারণ ব�ি�েদর জন� এই সকল কাজ করা অস�ব। 
 
৪। নবীগণ যখনই ই�া করেতন, তা সংঘ�ত হওয়া। 
 
৫। মিুজযা নবীগেণর ই�ার সােথ সাম�স�পূণ� হওয়া। উদাহরণ��প, যিদ িতিন বেলন �য িতিন �কােনা              
মতৃব�ি�েক জীিবত করেত পারেবন এবং যিদ �সটার পিরবেত� অন� িকছু হেয় যায় �যমন, যিদ এক� পব�ত                
দইু ভােগ ভাগ হেয় যায়, তেব তা মিুজযা হেব না। 
 
৬। �কােনা ব�ি�র ই�ানযুায়ী সংঘ�ত মিুজযা তােকই িমথ�া �িতপ� না করা। উদাহরণ��প, যখন িতিন              
অেলৗিককভােব �কান িনিদ�� জ�র সােথ কথা বলেছন, তখন যিদ �সই জ�� বেল, "এই �লাক িমথ�াবাদী,"               
তেব এ� মিুজযা হেব না। 
 
৭। �কউ নবী িহেসেব দািব করার পূেব� তার মিুজযা �কািশত হয় না। নবয়ুত �াি�র পূেব�র অেলৗিকক                
ঘটনাসমহূ �যমন: �দালনায় থাকাব�ায় ঈসা (আঃ) এর কথা বলা, �িকেয় যাওয়া গাছ �থেক �খজরু              
চাওয়ায় তাঁর হােত �খজরু চেল আসা, মহুা�দ (সাঃ) এর �শশবকােল তাঁর বকু িছেড় কলব ধুেয় পির�ার                
করা, তাঁর মাথার উপর �মেঘর ছায়া �দান করা এবং গাছ ও পাথেরর তাঁেক সালাম �দান করা- এ�েলা                 
মিুজযা নয় বরং কারামত। 
 
এ�েলােক বলা হয় ইরহাসাত (নবওুয়ােতর �াথিমক িচ�)। এসব নবয়ুাতেক �জারােলা কেরিছল। ওলী            
আওিলয়ােদর মাধ�েমও কারামত �কাশ স�ব। নবীেদরেক নবওুয়ােতর সংবাদ �দওয়ার পূব� পয�� তােদর            
ময�াদা আউিলয়ােদর �থেক কম নয় বরং �বিশ িছল। তােদর �থেক কারামত �কাশ �পত। নবীগণ              
নবওুয়ােতর খবর অবগত হওয়ার পরই অিবলে� মিুজযা সংঘ�ত হেত পাের। উদাহরণ��প, যিদ িতিন             
বেলন �য এই ধরেনর এক� ঘটনা এক মাস পের অনিু�ত হেব, যখন �সই ঘটনা ঘটেব তা মিুজযায় পিরণত                  
হেব। িক� এ� ঘতার আেগই তার নবয়ুােত িব�াস করা জ�ির হেব না।  
 
একজন নবীর সত�তা �মাণকারী মিুজযা বিু�র জন� �ধুমা� এক� আবশ�কীয় শত� ই নয়। অথ�াৎ, এ�              
�িতিনিধেক িনেদ�শ কের এমন �কােনা কােজর অন�ুপ নয়। �কােনা িকছু অন� িকছুর �মাণ এই িবষয়�               
বিু�র বেুঝ আসার জন� �সই দ�ু িজিনেসর মেধ� কণ স�ক� থাকা জ�রী। যখন �মাণ �দখা যায়, তখন                 
অন�িকছুর অি�� নয়; বরং ওই স�িক� ত িজিনস�র অি��ই উপলি� করা যায়। মিুজযার ��ে� িবষয়�              
এমন নয়। উদাহরণ��প: �কয়ামেতর িদন যখন পৃিথবী �ংস হেয় যােব, �সিদন আকাশ টুকেরা টুকেরা              
হেয় যােব, তারা�েলা খেস পড়েব, পাহাড়-পব�ত �েড়া �েড়া হেয় যােব। �স সময়টা �কােনা নবীর              
সুভাগমেনর সময় নয়। এসব �েত�ক নবীর ভিবষ��ািন করা মিুজযা। িক� যারা এসব �েনেছ তােদর জন�               
এটা জানা জ�ির নয় �য এসব মিুজযাই। একজন ওলীর কারামত নবীর মিুজযা হওয়ার ��ে�ও একই               
ব�াপার, যিদও �সই নবীর সােথ এর �কােনা স�ক� �নই। আমরা এ পয�� যা বেলিছ �স স�েক� �সাইয়দ                 
শরীফ আল জরু-জানীর শরেহ মাওয়ািকফ �ে� িব�ািরত বণ�না আেছ।  
 
অিধকাংশ আেলেমর মেত, যিদও �কাশ� “তাহা�ী” বা চ�ােল� �যমন: এই কথা বলা, “তুিম সামেন এিগেয়               
যাও এবং একই কাজ কেরা। িক� তুিম পারেব না” মিুজযার জন� শত� নয়, মিুজযার অেথ�র মােঝই তাহা�ী                 

 
 



বা চ�ােল� রেয়েছ। �যেহতু পু��ুান িদবস এবং ভিবষ�েতর ঘটনার ব�াপাের �যসব বণ�না রেয়েছ, �সসেব              
তাহা�ী জ�ির িবষয় নয়, তাই এসব কােফরেদর িব�ে� মিুজযাও নয়। মিুমনরা িব�াস কের �য এই               
বণ�না�েলাই মিুজযা। আউিলয়া �করাম নবয়ুেতর দািব কেরননা এবং তােদর কারামেত �কােনা তাহা�ী            
থােকনা বেল তােদর কারামতসমহূ মিুজযা নয়। চ�ােলি�ং নয় এমন িব�য়কর কাজ�েলা নবয়ুত দািব করা              
�কােনা ব�ি�র সত�তা �মাণ করেত পাের না। িক� তা এটা ইি�ত কের না �য, মিুজযাও তা পােরনা।                 
অন�িদেক, মিুজযার মাধ�েম এটাই আশা করা হয়। 
 
��ঃ “ অেলৗিকক িবষয় হওয়ায় মিুজযা নবওুয়ােতর সত�তা �মাণ কের। তাহেল �� হেলা নবওুয়াত              
�মােণর জন� মিুজযার িক আলাদা �কান �মতা আেছ? 
 
উ�রঃ ব�াপার� এরকম নয়। মিুজযা নবওুয়াত দািবর �বধতা �মাণ কের এই কারেন �য অন�রা কাজ�               
করেত পােরনা। যা ইি�ত কের, মিুজযার আলাদা �ভাব রেয়েছ। �কৃতপে� এ�ই আসল �মাণ। 
 
 
��ঃ শরেহ মাওয়ািকেফ সাঈদ শরীফ আল-জরুজানী বেলেছন, ‘�কােনা িববিৃত িনেজই �কােনা �মাণ হেত             
পাের না। �কননা িযিন িনেজেক নবী িহেসেব দািব করেছন তার সত�তার উপর িব�াস করাও জ�ির এবং                
এটা তখনই স�ব যখন আকল বা �বাধশি� তার সত�তার �ীকার কের। আর মিুজযা �দেখই আকল িব�াস                
কের �য নবী সত� বলেছন।‘ আল-জরুজানীর এই �লখা �থেক বঝুা যায়, নবীেদর সত�তা �মাণকারী মিুজযা               
আকেলর মাধ�েম িবেবচনা করা হয়, আর এর পূেব�ই িতিন বেলিছেলন �য বিু�র মাধ�েম মিুজযা িবেবচনা               
করা হেব না। এই দ�ু ব�ব� এক� আেরক�র িবপরীত নয় িক? " 
 
উ�র: উপের বিণ�ত অনেু�দ �থেক বঝুা যায়, বিু�বিৃ� নবয়ুেতর সত�য়নকারী মিুজযা িনেয় িচ�া কের।              
মিুজযার সত�তা �মােণ বিু�র �কােনা �ভাব আেছ িকনা তা িনেয় বেল না। এমনিক যিদ আমরা �ীকার                
কেরও িনই �য এ� বিু�র িকছু �ভাব আেছ বঝুায়, তবওু তা �ারা একথা বঝুােব �ন �য �কবল বিু� িদেয়ই                   
মিুজযার িবচার করা হয়। �যেহতু এে�ে� বিু�র �কান �ভাব �নই- এমন �কউই বেলনা, তাই এ ধরেনর                
�বপিরত� অবা�র। সাইয়�দ আল জরুজানী িববতৃ (নকলী) মিুজযার ব�াখ�ায় এ�প বেলেছন, যা এ �কার              
মিুজযার ��ে� যথাথ� িছল। 
 
�কােনা নবীর সত�য়নকারী মিুজযা এমন িব�াসও নয়, যা �ত িবষয় �থেক অিজ� ত হয়। এটা একটা               
�াকৃিতক িবষয়। অথ�াৎ, যখন �কােনা এক� মিুজযা �দখােনা হয়, তখন আ�াহ তা'আলা মিুজযা             
�ত��কাির ব�ি�েদরেক এই �ান� িদেয় �দন �য মিুজযা �দশ�নকাির নবয়ুেতর দািবদার ব�ি� সত�             
বলেছ। এ�ই আ�াহ তায়ালার ঐ�িরক িবধান। এ�র কারণ হেলা, একজন িমথ�াবাদী ব�ি�র মিুজযা             
�দশ�েনর স�মতা থাকেলও এ�প কখেনা ঘেটিন। যিদ নবয়ুেতর �ঘাষণাকারী ব�ি� এক� পব�তেক উপের             
উ�েয় বেল, "যিদ আপনারা আমােক িব�াস কেরন, তেব এই পব�ত� তার জায়গায় িফের যােব। যিদ               
আপনারা আমােক িব�াস না কেরন, তেব এ� আপনােদর মাথার উপর পড়েব," এবং যিদ তারা �দখেত               
পায় �য পব�ত� তােদর িব�ােসর কারেণ িনজ জায়গায় �ত�াবত� ন করেছ এবং তােদর অিব�ােসর কারেণ              
তােদর িদেক আসেছ, তাহেল ঐ�িরক িনয়েমই বঝুা যােব �য িতিন সত� বলেছন। হ�া- বিু�র িবেবচনায়,               
িমথ�াবাদী ব�ি�র পে�ও এ ধরেনর অকাট� মিুজযা �দশ�ন করা স�ব। িক� এ�প হওয়া আ�াহ তায়ালার               
ঐ�িরক িবধান নয়। অথ�াৎ, এরকম কখেনাই �দখা যায়িন। ১ উদাহরণ��প: �কােনা ব�ি� িনেজেক একজন             
রাজার দতূ বেল দািব করল এবং বলল, “যিদ �তামরা আমােক িব�াস না কেরা, আমার িচ� রাজার কােছ                 
িনেয় যাও।“ িচ�েত বলা হেয়েছ: “আিম আপনার দতূ একথা যিদ সত� হয়, তেব আপিন িসংহাসন �থেক                
�নেম �মেঝেত বসুন!” যারা তা �দখল, তারা ��ভােব িব�াস করল �য �লাক� সত� বেলেছ। এই িব�াস                
“অজানােক জানার সােথ তুলনা করা”র মেতা নয়; অথ�াৎ, অেদখা �কােনা িবষয়েক (অি��) অন� িকছুর              
মাধ�েম বঝুা। তাই, মিুজযা অবশ�ই সত�তা �মাণ কের। ম’ুতািজলা স�দােয়র মেত, �কােনা িমথ�াবাদীর             
পে� মিুজযা �দশ�ন করা স�ব নয়। 
 

যাদ ু এবং অন�ুপ অবা�ব িবষয়�েলা এমন িনিদ�� িকছু ঘটনার ফল, যা এসেবর কারণ িহেসেব কাজ কের 
অথবা কখনও এসব এমন িব�ম যা কােরা ক�নায় িচি�ত হয়, যিদও এসেবর �কােনা অি��ই �নই। এসব 
িব�য়কর িকছুই না। 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
১. মানেুষর িবেবক �কােনা িমথ�াবাদীর মিুজযােক িব�াস কের বেল, “ �যেহতু আ�াহ তায়ালা পরা�মশালী, িতিন               
এটাও করেত পােরন।“ এই িস�া� আ�াহ তায়ালার ঐ�িরক আইেনর সােথ সাম�স�পূণ� নয় অথবা এই িস�াে�র সােথ                
মানানসই িবরল �কান ঘটনার সােথও না। তেব তা আ�াহ তায়ালার ঐ�িরক িবধােনর সােথ সাম�স�পূণ� �কান               
ধারণার উপর �ভাব �ফলেত পাের না। উদাহরণ��প, �কয়ামেতর িনকটবত� সমেয় আস� িমথ�াবাদী দা�ােলর             
হত�া বা পুন��িবত করা তার িমথ�াবাদী হওয়ার তথ�েক পিরবত� ন করেব না। নম�েদর আ�েন ই�ািহম আলাইিহস               
সালাম এর না �পাড়ার িবষয়� আ�াহ তায়ালার িবধান ‘আ�েনর �পাড়ােনার �মতা’�ক পিরবত� ন কের না।              
যাইেহাক, �মােণর মাধ�েম িবেবক �ারা অিজ� ত তথ�িবেরাধী ঘটনা�েলা এই তেথ�র �িত কের।  
  

 
 



 
 

িনব�-১ 
৩- নবী ��রণ এবং এর �েয়াজনীয়তা 

 
 

মানষুেক যখন সৃি� করা হয়, তখন �স �কােনা িকছুর ব�াপােরই জােননা। তার চারপােশর জগত এতই               
িব�ৃত �য �কবলমা� আ�াহ তায়ালাই এর মা�া জােনন। সূরা আল-ম�ুাসিসর এর ৩১নং আয়ােত এ� বলা               
হেয়েছ। এক� িশ� তার ইি�য় অ��েলার মাধ�েম জীেবর ��িনিবভাগ উপলি� করেত �� কের। �েত�ক              
জীেবর ��িনেক ‘আলম’ বলা হয়। মানেুষর ইি�য়�েলার মেধ� �থেম �শ�ানভূুিত �তির করা হয়; �শ�              
করার �মতা �ারা মানষু ঠা�া, গরম, িভজা, ��, নরম, ক�ন ইত�ািদর মত িবষয় �েলা অনভুব করেত                
পাের। �শ�ানভূুিত রঙ বা শ� অনভুব করেত পাের না এবং এসব অি��হীন মেন হয়। অতঃপর দশ�ন                
ইি�য় সৃি� করা হয় এবং এর �ারা রং এবং আকার অনভূুত হয়। এই ইি�য় �াতা অনভূুত জগত                 
�শ�জগেতর �চেয় �বিচ��ময় এবং এখােন অেনক জীেবর সমােবশ। এরপর আেছ �বণ ইি�ইেয়র কাজ। এই              
অে�র মাধ�েম শ� এবং সুর অনভুব করা যায়। এরপর তার �াদ �হণ করার �মতা এবং গ� অনভুব                 
করার �মতা �তির করা হয়। এইভােব পাঁচ� ইি�য় অ� �তির করা হয় যা িব�েক পিরপূণ�ভােব উপল�                
করেত পাের। অতঃপর জীবেনর স�ম বছেরর িদেক, তাঁর বিু�-িবচ�ণতা (তাম’ইয) সৃি� করা হয়, যার              
মাধ�েম ইি�য় অে�র মাধ�েম �বাঝা যায় না এমন িবষয়ও উপলি� করা যায়। এই �মতা ইি�য়�েলার               
মাধ�েম অনভূুত িবষয়�েলােক এক� অন�� �থেক আলাদা কের। তারপর তার িবেবক বা �ান �তির করা               
হয়। উপকারী, �িতকর, ভােলা বা খারাপ এসব িবেবচনার �মতা �ারা িচি�ত করেত পাের। আর িবেবক               
�েয়াজনীয়, অনিুমত, স�ব বা অস�ব এই িবষয়�েলােক এক� অপর� �থেক আলাদা কের। িবেবক এমন              
িবষয়�েলা �বােঝ যা উপলি� ও িবেবচনার �মতা �ারা �বাঝা যায় না। আ�াহ তায়ালা তাঁর িনেজর               
িনব�ািচত বা�ােদর মেধ� িবেবেকর পাশাপািশ অন� এক� �মতাও সৃি� কেরন। িবেবেকর মাধ�েম �যসব             
িবষয় �বাঝা যায় না �স�েলা এবং ভিবষ�েত িক ঘটেব তা এই �মতা �ারা জানা যায়। এ�েক নবয়ুাত                 
বলা হয়। কারণ িবেবচনা শি� �ােনর ধীশি�র িবষয়�েলােক উপলি� করেত পাের না, এ�েলা তােদর              
কােছ অপিরিচত। �যেহতু িবেবক নবওুয়াত �ারা অনভূুত িবষয়�েলা বঝুেত পাের না, তাই িবেবক তা              
অিব�াস ও অ�ীকাত কের। বঝুেত না পারা িবষয়�েলােক অ�ীকার করা তা বঝুেত না পারারই ফল।               
�যমন: �কান জ�া� ব�ি� �কােনা রঙ বা আকৃিত স�ে� না �শানা পয�� এসব ব�াপাের িকছুই জানেব না।                 
�স এসেবর অি�ে� িব�াসই করেব না। নবওুয়ােতর শি� িবদ�মান একথা বা�ােদর কােছ �কােশর জন�              
আ�াহ তায়ালা এই �মতার অন�ুপ মানেুষর �� সৃি� কেরেছন। �ে� একজন মানষু ��ভােব �দখেত              
পাের ভিবষ�েত িক ঘটেব তা অথবা আলেম িমছােল তার ক�নায়। �� স�েক� জােননা এমন মানষুেক যিদ                
বলা হয়, “যখন মানষু অেচতন হেয় পের এবং মতৃ ব�ি�র মত িচ�াভাবনা ও ইি�য় চেল যায়, তখন �স                  
মেনর উপলি�র বাইেরর অজানা িজিনস�িলেক �দখেত পায়”, �স তা অ�ীকার করেব। এমনিক �স এমন              
িবষয়েক অস�ব িহেসেব �মাণ করার �চ�া করেব এই বেল �য, "মানষু তার পািরপাি��ক িবষয়�েলা ইি�য়               
�ারা উপলি� কের। এই অ��িল যখন অকায�কর হেয় যায়, অথ�াৎ যখন তারা কাজই কের না, তখন মানষু                 
িকছুই বঝুেত পারেব না।“ �স বরং কড়া যুি� িদেব। �যমিনভােব ইি�য় অ��েলা �ান �ারা অিজ� ত               
িবষয়�েলা �বােঝ না, একইভােব, �ানও নবওুয়ােতর শি� �ারা উপল� িবষয়�েলােক বঝুেত পাের না। 
 
যারা নবওুয়ােতর শি�র অি��েক সে�হ কের তারা এর স�াবনােকও সে�হ কের অথবা এর স�াবনা              
তােদর কােছ �হণীয় হেলও এর সংঘটেন সে�হ কের। তােদর �জেন রাখা ভােলা, এর অি�� বা সংঘটন                
�ামণ কের �য এটা স�ব। আর নবীগণ সাধারন বিু�র বাইেরর তথ� �দােনর মাধ�েম এর অি�� �মাণ                
কের িদেয়েছন। এই তথ��েলা �কান বিু�, িহসাব-িনকাশ , পরী�া বা িচ�াগেবষণার মাধ�েম অজ� ন করা              
যায় না; বরং �ধুমা� আ�াহ তায়ালার প� �থেক ইলহাম এর মাধ�েম জানা যায়। নবওুয়ােতর শি�রও               
আলাদা িকছু িবেশষ� রেয়েছ। �যেহতু �ে�র মেধ� এর এক� িবেশষ� িবদ�মান আেছ, তাই আমরা ��েক               
এর এক� উদাহরণ িহেসেব �দখেত পাির। যারা তাসাউেফর পেথ সং�াম কের, তােদর কােছ অন�ান�              
�বিশ���িল যওক তথা অিভ�তা ও সংেবদনশীলতার মাধ�েম �কাশ করা হয়। আমরা �য িবেশষ��             
এখােন �কাশ কেরিছ তা নবওুয়ােত িব�াসেক �মাণ করেত যেথ�। ইমাম মহুা�াদ আল-গাজালীও            
নবওুয়ােতর িব�াস �মাণ করার জন� তাঁর িলিখত বই আল-মিু�কদ িমন আদ-দালাল উ� িবেশষ��             
িলেখেছন। 
 

 
 



�াচীন ি�ক দাশ�িনকেদর মেত, নবওুয়ােতর �িত িব�াস করা জ�রী। তারা বেল, “নবওুয়ােতর �িত িব�াস              
�ান আহরেণ সাহায� কের। আ�াহর অি��, �মতা ও �ােনর ব�াপাের গভীর িচ�া করাও এর অন�ুপ।               
এছাড়াও, বিু�র �মতার বাইেরর অেনক উপকাির িবষয়ও নবীেদর কাছ �থেক �শখা যায়। উদাহরণ��প             
পুন��ান িদবস, পরকাল স�েক� �ান অজ� ন, �কান� ভােলা এবং �কান� খারাপ �সই স�েক� জানা এবং               
িকছু খাবার ও ওষুধ মানেুষর জন� �িতকর িকনা �িতকর তার �ান। 
 
যারা নবওুয়ােত িব�াস কের না, তারা বেল: 
১। নবী িহেসেব ��িরত ব�ি�েক এ ব�াপাের জানা উিচত �য, িযিন বেলেছন, ‘আিম আপনােক নবী িহেসেব                
��রণ কেরিছ। আপিন আমার বাত� া �পৗঁিছেয় িদন!’ িতিন আ�াহই। আর এভােব আ�াহেক জানা             
�কােনাভােবই স�ব না। সুতরাং এই কথা�েলা বলা ব�ি�� �কােনা িজন হেত পাের। তাই সকল ধািম�করাই               
িজনেকই িব�াস কের।“ 
 
উ�র: �য ব�ি�েক নবী িহেসেব পাঠােনা হেয়িছল,মিুজযার �ারা �মািণত হেয়েছ �য িতিন একজন নবী।              
আর একমা� আ�াহ তা'আলাই মিুজযা সৃি� কেরন। �কান িজন তা সৃি� করেত পাের না। না অন� �কান                 
�াণী তা করেত পাের। 
 
২। “নবীর িনকট ওহী িনেয় আগত �ফেরশতার যিদ আকৃিত থাকেতা, তাহেল �সখােন উপি�ত অন�              
ব�ি�রাও তােক �দখেত �পেতন। িক� �তামরাও বেলা �য উপি�ত �কউ তােক �দেখিন। যিদ তা ইি�য়�াহ�               
না হেয় �কােনা আ�া হেতা, তাহেল তার জন� কখেনাই কথা বলা বা �শানা স�ব হেতা না। যিদ �তামােদর                  
উ�র হয়, ‘�য �ফেরশতা আ�াহ তায়ালার প� �থেক নবীর িনকট ওহী িনেয় এেসিছেলন, িতিন ইি�য়�াহ�               
িছেলন। আ�াহ তা'আলার ই�া িছল �য তাঁর �দরেতর মাধ�েম তােক �দখা যােবনা,’ তাহেল             
অবিশ�কভােবই আমরা আমােদর সামেনর পব�ত �দখেত �পতাম না বা কােছর �কােনা �াম বাজার             
আওয়াজ �নেত �পতাম না, যা হাস�কর এক� িবষয়।“ 
 
উ�র: িযিন ওহী িনেয় আসেতন, িতিন একজন �ফেরশতা। �ফেরশতাগণ খুবই সূ� এবং ��। আ�াহ              
তায়ালা বণ�হীন এবং �� িজিনস�িল �দখােনার জন� বাধ� নন। বাতাস এক� পদাথ�। তবওু �� ও বণ�হীন                
হওয়ায় এ� �দখা যায় না। এখন যিদ বিল ক�ন ব� �দখা যায় না তাহেল তা হাস�কর হেব। এক� আ�া                   
দশৃ�মান আকৃিত িনেত, কথা বলেত এবং তােক �শানা �যেত পাের, যা অেনক সময় ঘেটেছ। 
 
৩। “�কােনা নবীেক িব�াস করার ��ে� এটা �বাঝা জ�ির �য িতিন একজন নবী। আর এ� �ধুমা� দীঘ�                 
পয�েব�েণর মাধ�েমই স�ব। তােক �দেখ তদ�েলই তার সত�য়ন করা অেযৗি�ক।“ 
 
উ�র: �কােনা নবীর মিুজযা �দখার পর িতিন সত� বলেছন তা অ�ীকার করার �কান সুেযাগ �নই। বরং                
যারা তা �দেখেছ বা এ স�েক�  �জেনেছ, অিবলে� তােদর তা �ীকার ও িব�াস করেত হেব।  
 
৪। “একজন নবীর দািয়� হেলা ভােলা কােজর িনেদ�শ �দয়া এবং �িতকর কােজর ব�াপাের মানষুেক িনেষধ               
করা। আর এ� মানবজািতর উপর �জারপূব�ক বাধ�তামলূক করা অন�ায় হেব। �তামরা বেলা �য 'আ�াহ              
তা'আলা মানেুষর কম� সৃি� কেরেছন; এই কােজ মানেুষর �কান ভূিমকা �নই।' অতএব এটা বঝুায় �য               
মানবজািত যা করেত পাের না তা করেত তােক বাধ� করা হয়।“ 
 
উ�র: বা�ার �মতা তার কেম�র সৃি�র উপর �কােনা �ভাব �ফেল না, তেব �স তার কােজর সৃি� এবং                 
এর কারণ �তির করা ই�া করেত পাের। এ�েক বলা হয় কাসব (অজ� ন)। মানবজািত তার �মতা ব�বহার                
করেত পারার সামথ�েক কাসব বলা হয়। মানবজািতেক এটাই করেত আেদশ �দওয়া হেয়েছ। 
 
৫। “�জারপূব�ক আেদশ পালন মানষু �া� হেয় পড়েব, আর তা পালন না করেল শাি� �ভাগ করেত হেব।                 
উভয়�ই মানেুষর জন� �িতকর। আর আ�াহ তায়ালা হেলন হািকম (সব��), িতিন �িতকর কাজ কেরন              
না।“ 
 

 
 



উ�র: এই ��ে� আমােদর জবাব হেলা মানবজািতেক আেদশকৃত �িত� িবষয় তােদর জন� ইহকাল ও              
পরকােল উপকারী। এসব আেদশ পালেন যতটু� �াি� লােগ এর তুলনায় এসেবর উপকািরতা ব��ণ �বিশ।              
তাই মা� অ� পির�ম এড়ােনার �চ�া কের এত �বিশ কল�াণ �থেক বি�ত হওয়া বিু�মােনর কাজ নয়। 
 
৬। “যিদ আেদশকৃত কাজ পালেনর �াি�র িবিনমেয় �িতদােনর �কােনা সুেযাগ না থােক, তাহেল এধরেনর              
আদশ �দয়া অেযৗি�ক। যিদ এর মেধ� কল�াণ িনিহত থােক এবং এসবই আ�াহ সুবহানা� তায়ালার জন�               
উপেযাগী হয়, তেব এর অথ� হল আ�াহ তায়ালার তাঁর বা�ােদরেক �েয়াজন, যা আসেলই িবপরীত। যিদ               
এ�েলা মানেুষর জন� উপকারী হয়, তেব তা কায�কর করার আেদশ �দয়া এবং এরপর এ�েলা আদায় না                
করেল শাি� �দয়া অেযৗি�ক। অন� কথায়, এই আেদেশর অথ� হেলা ‘�তামােদর জন� যা উপকারী হয় তা                
আদায় কেরা অথবা নয় আিম �তামােদর িচরকাল শাি� িদব’।“ 
 
উ�র: বিু� যা িকছু সু�র, �ৎিসত বা অেযৗি�ক মেন কের, তা সবসময় যুি�স�ত হয়না । আর এটা                
বলাও �ক নয় �য আ�াহ তা'আলার সম� সৃি�েক উপকারী হেত হেব। আমরা এই িবষয়� পের �মাণ                
করেবা। উপকারী িকছু আদায় না করার কারেণ অন�কাল শাি� �দয়া হেব তা িক� নয়; বরং বা�া তার                 
সৃি�কত� ার, তার মািলেকর আেদশ পালন না করার কারেণই তা �দয়া হেব। তাঁর আেদশ পালন না করা তাঁর                 
�িত আনগুত�হীনতা, অিব�াস ও দ�ৃতা �দশ�েনর শািমল।  
 
৭। “যিদও আ�াহ জােনন �য তাঁর বা�া এ� করেত পাের না অথবা �স িনেজর জন� ভােলা িকছু করেত চায়                   
না, তবওু �কন িতিন এমন আেদশ �দন? এমন ��ম িক তার বা�ার জন� অনপুেযাগী ও �িতকর হেব                 
না?” 
 
উ�র: �যমন� আমরা উপের বণ�না কেরিছ, যিদ আমরা �ীকার কেরও িনই �য এই ধরেনর আেদশ তাঁর                
বা�ার জন� �িতকর হেত পাের, তেব অসামান� পুর�ার অজ� েনর জন� তু� সমস�া সহ� করায় যায়।               
ইসলােমর ৭২� মতিবেরাধপূণ� দেলর অন�তম ম’ুতািজলা স�দােয়র মেত, একজন অিব�াসীর কােছ আ�াহ            
তায়ালার আেদশ ও িনেষধা�ার ��াব �দয়ারও িকছু উপকািরতা রেয়েছ। তােক সওয়াব অজ� েন উৎসাহী             
করা জ�রী। সওয়াব হেলা এমন এক কল�াণ যা আেদশকৃত কাজ স�� করার �ারা অজ� ন করা যায়। তা                 
��াবনা �থেক উ�ুত কল�াণ নয়। উদাহরণ��প বলা যায়, একজন ব�ি� কাউেক রােতর খাবাের আম�ণ              
জানায় যিদও �স িনি�ত �য �স আসেব না। এভােব �স তার উদারতা এবং দয়া �দশ�ন করেত চায়। যিদ                  
�স তােক আম�ণ না কের, তেব �স তার উে�শ� �কাশ করেত পারেব না। এই ��ে� আিম মসুিলম                 
িচ�ািবদেদর ব�ব� তুেল ধরা দরকারী বেল মেন কির: 
 
আ�াহ তা'আলা মানষুেক দবু�ল ও অভাবী কের সৃি� কেরেছন। তােদর জামাকাপড়, খাবার, বাস�ান,             
শ�েদর িব�ে� সুর�াসহ আরও অেনক িকছু দরকার। একজন ব�ি� িনেজই িনেজর সব �েয়াজন পূরণ              
করেত পাের না। তার জীবন এটার জন� খুব �ছাট। মানষু এেক অপেরর সহেযািগতা িনেয় একসে� বসবাস                
করেত হয়। একজন মানষু িনেজর �তির করা িজিনস অন�েক �দয়, যার িবিনমেয় তার �েয়াজন মেতা               
অপর ব�ি� অন� িকছু �দয়। সহেযািগতার এই আবশ�কতা এভােব �কাশ করা হয় "মানষুেক সভ� িহেসেব               
�তির করা হেয়েছ।" সভ�তায় বসবাস করা অথ�াৎ, সমােজ বসবােসর জন� ন�ায়িবচােরর �েয়াজন।            
�েত�েকই িনেজর যা �েয়াজন তা �পেত চায়। এই ই�ােক শাহওয়া বলা হয়। �য �কউ তার সুিবধা �কেড়                 
িনেল �স তার �িত ি�� হয়। তােদর মেধ� ঝগড়া, িন�ুরতা ও িনপীড়ন �দখা �দয়। সমাজব�ব�া �ভেঙ                
পেড়। সব ধরেনর ব�বসািয়ক �লনেদন িনয়�ণ এবং সমােজ ন�ায়িবচার �িত�ার জন� কিতপয় িনয়মনীিত             
স�েক� �ান থাকা জ�রী, যার �েত�ক�ই এেকক� আইন। �স�িল সবেচেয় যেথাপযু� উপােয় জানা             
উিচত। যিদ মানেুষরা এসব আইন �তির করেত পার�িরক সমেঝাতায় আসেত না পাের, তেব আবােরা              
িবশ�ৃলা �দখা িদেব। তাই এ�েলা অবশ�ই এমন একজেনর �তির করা উিচত, িযিন এর উপযু� এবং িযিন                
মানবজািতর উে��। তাঁর িস�া��েলা �হণেযাগ� হওয়ার জন� তাঁেক অবশ�ই শি�শালী হেত হেব এবং             
িস�া��েলা �য তাঁর কাছ �থেক এেসেছ তাও বঝুেত হেব। মিুজযা হল এটা �মাণ করার উপায়। যারা                
িনেজেদর স�ি� ও ই�ার (শাহওয়া) িপছেন ছুেট এবং উ�ত আচরণ কের, তারা ইসলােমর িনয়মনীিত              
পছ� কের না। তারা এই িনয়মনীিত �মেন চলেত চায় না। তারা অন�েদর অিধকার ল�ন কের এবং পাপ                 
কের। যারা ইসলাম �মেন চেল তােদর সওয়াব �দয়া হেব এবং যারা ইসলামেক অমান� কের তােদর শাি�                
�দয়া হেব- এটা �ঘাষনা �দয়ার ফেল ইসলামী ব�ব�া আেরা শি�শালী হেব। এইজন� িযিন এই িবিধিবধান               
�তির কেরেছন এবং িযিন শাি� িদেবন তাঁেক অবশ�ই জানা উিচত। এ লে�� ইবাদত করার আেদশ করা                

 
 



হেয়েছ। �িতিদন ইবাদেতর মাধ�েম তাঁেক �রণ করা হয়। তাঁর অি��, তাঁর নবী ও পরকােলর পুর�ার ও                
শাি�র �িত দঢ়ৃ িব�াস �াপেনর মধ�েমই ইবাদত �� হয়।  
 
এসেব িব�াস �াপন এবং ইবাদত করা �থেক ৩� িজিনস উ�ুত হয়: �থমত, মানষু িনেজর ই�া               
অনসুরণেক করা �থেক িবরত থােক; �দয় ও আ�া পিব� হয় এবং মানেুষর ��ােধর মা�া কেম যায়;                
কারণ কামনা এবং রাগ সৃি�কত� ােক �রণ করার �িতব�ক। ি�তীয়ত, ব�ি� িবিভ� �ান এবং তৃি�              
উপেভাগ কের, যা ইি�েয়র মাধ�েম বা িবষয়� িনেয় পরী�ার মাধ�েম �া� �ান ও তৃি�র সােথ স�িক� ত                
নয়। তৃতীয়ত, ভােলা কােজর িবিনমেয় পুর�ার �দয়া হেব এবং খারাপ কাজ করেল শাি� �পেত হেব-               
এমন� মেন করার ফেল মানেুষর মেধ� ন�ায়িবচার �িত�া হয়। মসুিলম িচ�ািবদেদর এই ব�ব�             
ম’ুতািজলােদর ব�ব� “(আেদশ পালেনর) ��াব �দয়া কায�কর, এটা যুি�স�ত” এর অন�ুপ।  
 
৮। “যিদ আ�াহ �দ� দািয়� পালন শা�ত অতীেত পূব� িনধ�ািরত হয়, তেব এই ধরেনর আেদশ অথ�হীন,                
�বমানান আর অেযৗি�ক হেব। এধরেনর অিনবায� কত� ব� পালেনর ��াব �দয়া িনরথ�ক হেব। অপরিদেক,             
শা�ত অতীেত পূব� িনধ�ািরত িছল না এমন কত� ব� পালেনর আেদশ �দয়া মােন য�ণা �দয়া। এ�র মােন                
বঝুােব, ‘অস�ব� কেরা’।“ 
 
উ�র: �যেহতু মানেুষর দািয়� পালেনর �মতা আেছ, তাই এমন আেদশ �দয়া িনপীড়ন হেব না। আর আ�াহ                
তা'য়ালার সম� আেদশ মানেুষর �মতার মেধ�। ��েমর িবষেয় এই �ে�র জবাবও আ�াহ তায়ালার সৃি�              
স�িক� ত �ে�র উ�েরর মতই হেব। অথ�াৎ, এ� বলা যােব না �য আ�াহ তাআলার এমন িকছু সৃি� করেত                 
হেব যা অতীেত িনধ�ািরত হেয়েছ। আবার এ�ও বলা যােব না �য িতিন এমন িকছু সৃি� করেত অসমথ� যা                  
পূব� িনধ�ািরত নয়। 
 
৯। “শরীেরর পে� ক�কর এমন আেদশ�েলা মানষুেক আ�াহ তায়ালার অি�� িচ�া ও উপলি� করেত              
বাধা �দয়। আর এ�েলা অন�ান� কাজ করারও সময় �দয় না।“ 
 
উ�র:আ�াহ তায়ালার িনেদ�শানা�েলা আ�াহ তা'আলার অি�ে�র �িত এবং জীবেনর িনয়মাবলী স�েক�           
�বাধগম�তা সৃি� কের। আমরা উপের স�ম �ে�র উ�ের িবষয়� িব�ািরত আেলাচনা কেরিছ। ১ 
 

 

১। এই আেদশসমহূ �হণ করা ঈমােনর অপিরহায� এক� িবষয়। অথ�াৎ, আেদশসমহূ পালন করা এবং িনেষধসমহূ               
�থেক িবরত থাকা আবশ�ক-তা িব�াস করা। যিদ �কউ অিধকাংশ আেদশ িব�াস কের, িক� এক�েক অিব�াস কের                
এবং �স� মানেত না চায়, তাহেল �স মহুা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেকও অিব�াস করেব। �স একজন                
কােফর হেয় যােব। মসুিলম হেত হেল অবশ�ই সব আেদশ িব�াস করেত হেব। িক� একজন মসুিলম �য সব আেদশ                  
িব�াস করেলও তা পালন কের না �যমন অলসতার কারেণ সালাত আদায় না কের অথবা তার খারাপ ব�ু বা                  
নাফেসর অনসুরণ কের মদ�পান কের, অথবা �কান মিহলা বা �মেয় যিদ �বপদ� া অব�ায় (হাত িকংবা মাথা না �ঢেক)                  
ঘর �থেক �বর হয়, তেব তার ঈমান ন� হেব না বা �স কােফর হেয় যােব না। এই ধরেনর ব�ি� একজন পাপী ও                      
অবাধ� মসুিলম িহেসেব গণ� হেব। যিদ �কউ �কােনা এক� আেদশ পালন করেত না চায়, অথ�াৎ যিদ তা অ�ীকার                  
কের, দািয়� িহেসেব গণ� না কের, তেব �স তার ঈমান হারােব এবং মরুতাদ (ধম�ত�াগী) িহেসেব গণ� হেব। “আিম যিদ                   
নামাজ আদায় না কির এবং মাথা না �ঢেক বাইের যাই, তাহেল িকই বা হেব? জীবনযাপন ও মানষুেক দয়া করা                   
নামােজর �চেয় �াধ�ন� পায়” এ জাতীয় ব�েব�র অথ� হেলা িকছু আেদশ �মেন �নয়া এবং বািক�েলােক অ�ীকার                
করা। �েত�ক মসুিলমেক এই সূ� িবষয়�র িদেক মেনােযাগ িদেত হেব এবং যারা আেদশ�েলা অমান� কের তােদর                
অবশ�ই সতক� থাকেত হেব �যন তারা তােদর ঈমান হািরেয় না �ফেল। আেদশ অবেহলা করা তা মান� না করার ই�া                   
�থেক িভ�। এই দেুটােক �িলেয় �ফলা উিচত নয়।  
  

 
 



১০। “মানেুষর িবেবক �য িজিনস� দরকারী বেল মেন কের তা কের, আর যা �িতকর মেন কের তা                 
কেরনা। আর যখন িবেবক যখন �কােনা িজিনস উপকারী না �িতকর তা বঝুেত পাের না, তখন তা করার                 
�েয়াজনীয়তা �দখা িদেলই কের। মানেুষর �বাধশি�র এই কম��মতার িবেবচনায়, নবীেদর ��রণ করা            
অ�েয়াজনীয়।“ 
 
উ�র: মানেুষর িবেবক বঝুেত পােরনা বা ভুলভােব বেুঝ এমন অেনক িবষয় রেয়েছ, এই িবষয়�েলা              
নবীেদর মাধ�েমই িশখেত হেব। একজন নবী একজন িবেশষ� িচিকৎসেকর মেতা। িতিন ওষুেধর �ভাব             
ভাল জােনন। িকছু ঔষেধর �ভাব দীঘ� অিভ�তার পর সাধারণ মানেুষরা বঝুেত পাের, িক� �সসব              
জানার পূেব� তারা ঝঁুিক এবং �িতর মেুখামিুখ হেত পাের এবং এর জন� �চুর সময় ও পির�েমর �েয়াজন।                 
তােদর অন�ান� �েয়াজনীয় কােজ বিু� ব�বহার করার মেতা সময় থাকেব না। ডা�ারেক সামান� �িতদান              
িদেয়ই তারা ওষুেধর সুিবধা�িল পুেরাপুির অজ� ন কের এবং তােদর অসু�তা �থেক পির�াণ পায়। নবীগণ              
অ�েয়াজনীয় বলাটা ডা�াররা অ�েয়াজনীয় বলার মেতাই। নবী কতৃ� ক �শখােনা সব আেদশ�েলা আ�াহ            
তা'আলার প� �থেক নািযলকৃত ওহী, তাই এ�েলা সবই সত� এবং উপকারী। আর ডা�ােরর �ান তার               
গেবষণা ও অিভ�তার ফল হেলও স�ূণ� সত� বলা যায় না। 
 
১১। “মিুজযার অি�� �হণেযাগ� নয়। �যেহতু এ� �াভািবক ঘটনা�িলর ব�িত�ম অেলৗিকক এক� িবষয়,             
তাই বিু� িদেয় তা অনধুাবন করা স�ব নয়। এই কারেণ নবওুয়াতও যুি�স�ত নয়।“ 
 
উ�র: পৃিথবী ও আকােশর সৃি� মিুজযার �চেয়ও �বিশ িব�য়কর। �কৃিতর িনয়েমর বাইের িনিদ�� িকছু              
িজিনস ঘটা অস�ব মােন এই নয় �য �কৃিতেত িনয়েমর বাইের িব�য়কর িকছু ঘটেত পাের না। ব� শতা�ী                 
ধের নবী ও আওিলয়ােদর মাধ�েম িব�য়কর ঘটনা ঘেটেছ। বিু�মান মানষু এই ঘটনা�েলা অ�ীকার করেত              
পাের না। মিুজযা �ারা এটাই ইি�ত করা হয় �য নবী সত� বেলেছন। এ� িব�য়করই হেত হেব; �কৃিতর                 
িনয়েমর মেধ� স�বপর �কান িকছু মিুজযা হেত পাের না। 
 
১২। এক� মিুজযা �মাণ করেত পাের না �য একজন নবী সত� বলেছন। মিুজযা আ�াহ সৃি� কেরেছন নািক                 
নবী িনেজই তা �তির কেরেছন- এটা িনি�ত নয়। জাদওু এক� িব�য়কর িবষয়। এখন �তামরাও জাদ,ু               
সে�াহন এসেব িব�াস কেরা। 
 
উ�র: অনমুান, ত� এর মত িবিভ� স�াবনা িবেবচনায় রাখা বিু�ম�া ইি�য় বা পরী�া-িনরী�ার �ারা              
অিজ� ত �ানেক িমথ�া �িতপ� কের না। এক� িনিদ�� িজিনেসর উপি�িত আমােদর এর অনপুি�িতর কথা              
িচ�া করেত বাধা �দয় না। উপেরা� বণ�নানসুাের, সবিকছুর অি�� লােভ একমা� আ�াহ তায়ালার �ভাবই              
িবদ�মান । অন� কথায়, মিুজযা আ�াহ তাআলার সৃি�, �কােনা নবীর নয়। যিদও �েত�েক যাদু ও অেলৗিকক                
কাজ স�াদন করেত পাের না, তবওু �স�েলা (নবীগেণর) সম�ুেক িবভ� করা, মতৃ ব�ি�েক জীিবত করা,               
অ� ব�ি�র দিৃ� িফিরেয় �দয়া বা এমন ব�ি�েক অসু�তা �থেক সু� করা, িচিকৎসা ��ে� যার সু� হওয়ার                 
�কান স�াবনায় িছেলা না- এসেবর সােথ সাদশৃ�পূণ� নয়। অতএব, এসব যাদু িব�য়কর মিুজযার সােথ              
�িলেয় �ফলার মত নয়। 
 

১৩। “মিুজযার ঘটনা �স স�েক� তাওয়াতুর [১] বণ�নাসমহূ �দখা বা �শানার মাধ�েম হয়। তাওয়াতুর হেলও              
�কােনা বণ�না বা�িবক িহেসেব িবেবচনা করা যায় না। অতএব, যারা মিুজযা �ত�� কেরিন, তারা �কােনা               
নবী স�েক� জানেব না, এই কারেণ �য যারা তাওয়াতুর বা সাধারণভােব অবগত িহেসেব মিুজযা বণ�না               
কের তােদর মেধ� িমথ�াবাদী থাকেত পাের।“ 
 
উ�র: �বিশরভাগ পািথ�ব িবষেয়র ��ে�, তাওয়াতুেরর মাধ�েম পাওয়া বণ�নাসমহূ িব�াস করা হয়।            
উদাহরণ��প, িদি� নােম এক� শহর আেছ, পৃিথবী চাঁেদর �চেয় বড় এবং সূেয�র �চেয় �ছাট,িবেজতা              
মহুা�দ বাইজা�াইন �ীকেদর কাছ �থেক ই�া�ুল জয় কেরিছল- এই তথ��েলা অন�েদর কাছ �থেক �শােন              
িব�াস করা হেয়েছ। 
 
১৪। আমরা ধম� িনেয় পড়ােশানা কেরিছ। আর আমরা যুি� ও িব�ােনর িবপরীত িকছু িজিনস খুেঁজ               
�পেয়িছ। এভােব আমরা এই িস�াে� �পৗঁেছিছ �য এসব আ�াহর প� �থেক নািযল হয়িন। এ�িলর উদাহরণ               
হেলা, খাওয়ার উে�েশ� হত�ার মাধ�েম প�েদর ক� �দয়ার অনমুিত �দান, িনিদ�� সমেয় উপবাস থাকা,              

 
 



িকছু সু�াদু খাবার এবং পানীয় িনিষ� করা, িনিদ�� িকছু �ান পিরদশ�ন করার উে�েশ� ক�কর �মেণর               
আেদশ করা, উ�াদ বা বা�ােদর মেতা সাঈ ও তাওয়াফ স�াদন, �কান িনিদ�� ল�� ছাড়াই পাথর িনে�প                
করা, মলূ�হীন এক� পাথর চু�ন করা, �াধীন অ�প �কােনা মিহলার িদেক তাকােনার িনেষধা�া আর              
সু�রী দাসীর িদেক তাকােনার অনমুিত �দান। 
 
উ�র: যিদও মানেুষর িবেবক ভােলা খারােপর পাথ�ক� করেত পাের এবং যিদ আমরা �ীকার কির �য আ�াহ                
তা'আলা তাঁর বা�ােদরেক উপকাির কােজর �িতই আেদশ �দন, তথািপ এটা �� �য উপেরা� �ে�              
উে�িখত কায�াবিলর উপকািরতা উপলি� করার �মতা বিু�র �নই। বিু�র এই অ�মতা এসেবর মলূ�হীন             
হওয়া বঝুায় না। আ�াহ তা'আলা এসেবর আেদশ িদেয়েছন কারণ িতিন এসেবর ��� জােনন। �যমন�              
আমরা আেগ ব�াখ�া কেরিছ, এমন অেনক িবষয় আেছ যা বিু�র �মতা �ারা বঝুা যায় না িক�                
নবওুয়ােতর শি� �ারা বঝুা যায়। আমরা ি�তীয় িনবে�র ��েত এই িবষেয় আেরা িব�ািরত আেলাচনা              
করব। 
 
 
 
 
 
 
 
 
১। তাওয়াতুর হেলা ব�াপক বা অেনক �লােকর �ারা বিণ�ত এমন এক� তথ� যা সত�তা �মােণর জন� এক�                 
���পূণ� দলীল এবং যা িমথ�া হওয়া অস�ব। 
 

 

 

 

 

 

 

িনব�-২ 
৪- হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এর নবওুয়ােতর �মাণ 

 
িবিভ� কােজর মােঝ এমন অেনক সুিবধা থােক যা বিু�র �বাধগম�তার বাইের; আর তাই বিু� এই               
সুিবধা�েলােক অ�াহ� কের। আমরা এই সুিবধা�েলা অি�� �মাণকারী িনদশ�ন�েলা িনেয় আেলাচনা করব।            
িকছু ওষুধ অ� মা�ায় �দয়া হেলও তা িকছু মানেুষর জন� �িতকর হয়, অথচ অেনক �বিশ মা�ায় �দয়ার                 
পরও তা অন� মানষুেদর জন� �িতকর হয় না। [১] এ� অিভ�তা �ারা �িতি�ত হওয়ার পরও অেনক               
মানষু তা িব�াস কের না। এমনিক তারা এটার িবপরীত �মাণ করারও �চ�া কের। �াচীন ি�ক দাশ�িনক                
এবং ব�পূজারী যারা নবীর অি�� অ�ীকার করেতা এবং তােদর অিব�ােসর িকছু কারণ উপ�াপন             
করেতা, তারাও এমন করেতা। আ�াহ তা'আলা, নবীগণ, জীন, �ফেরশতাগণ, জা�াত ও জাহা�ােমর            
তথ��েলাও তােদর বিু� �ারা উপল� িবষয়�েলার মত মেন কের তারা তােদর মেনর পিরক�নােক             
অ�ীকার করেতা। �য মানষু কখেনা �� �দেখিন, তােক যিদ �ে�র ব�াপাের বলা হয় �য “মানষু মােঝ মােঝ                 
এমন অব�ায় চেল যায় �যখােন তার সম� ইি�য়, যুি� ও িচ�াভাবনার ব�াঘাত ঘেট এবং ঐ অব�ায় �স                 
এমন সব িজিনস �দেখ যা বিু� �ারা উপলি� করা যায়না”, �স একথা িব�াস না কের বরং বলেব এটা                  
অস�ব। যিদ তােক বলা হয়, "এই জগেত এমন এক� �ছাট িজিনস রেয়েছ যা এক� শহের রাখার পর পুেরা                  
শহর�েক �াস করেব। তারপর এ� িনেজই িনেজেক �াস করেব”, তখন �স উ�র �দেব �য এটা অস�ব।                
যাইেহাক, এই কথা�েলা আ�নেকই িনেদ�শ কের। যারা আসমানী ধম�সমহু ও আেখরােতর জীবনেক অ�ীকার             
কের, তারা ঐ �লাক�র মেতাই। যার িব��তায় ব�াপাের সে�হ আেছ এমন �কােনা িব�ানী যখন ধারণা               
ও সে�েহর বশবত� হেয় বেল, ;এক� িবপয�য় আস�’ তখন তারা তা িব�াস কের �েয়াজনীয় সতক� তা               
অবল�ন কের। িক� নবীেদর �ঘাষনাকৃত দিুনয়া এবং আেখরােতর িবপদ�েলােক তারা িব�াস কের না,             
অথচ নবীেদর সত�তা সুিবিদত এবং তারা অেনক মিুজযা �দশ�ন কেরেছন। অবণ�নীয় দঃুখ-ক� ও িচর�ায়ী              

 
 



আযাব �থেক বাঁচেত তারা �কান ব�ব�া �হণ কের না। তারা ইবাদতেক বা�ােদর �খলা ও পাগেলর               
কম�কাে�র সােথ তুলনা কের, অথচ নবীগণ ইবাদেতর ��� ��ভােব বণ�না কেরেছন। 
 
��: “অিভ�তা মাধ�েম আিব�ৃত বেল দাশ�িনক, ব�বাদী ও ডা�ারেদর বিণ�ত উপকারী িজিনস�েলা            
িব�াস করা হয়। আর ইবাদেত িব�াস করা হয় না কারণ তােদর উপকািরতা স�েক� অিভ�তা অিজ� ত               
হয়িন।“ 
 
উ�র: িব�ানীেদর পরী�া-িনরী�ার কথা �েন িব�াস করা হয়। আওি�য়ােদর �ারা বিণ�ত ও পরীি�ত             
ধম�য় িবষয়�েলাও একইভােব জানা যায়। এছাড়াও, ইসলােমর িনেদ� িশত অিধকাংশ কায�াবিলর উপকািরতা           
�দখা িগেয়েছ এবং পরীি�ত হেয়েছ। [১]  
১। তদপুির, িব�ানী এবং ডা�ারেদর গেবষণায় উপকারী িহেসেব �মািণত ও ন�ায�া মেূল�র কারেণ �েত�েক সা�েহ               
িকেনেছ এমন িকছু ওষুেধর ��ত �ণালী পরবত�েত �িতকর িহেসেব পাওয়া িগেয়েছ। �শষেমষ িব�য় িনিষ� হওয়া               
এমন ওষুেধর তািলকা �া�� কতৃ� প� িনয়িমত ওষুেধর �দাকান�েলােত পাঠায়। সরকার এই ধরেনর ওষুধ �তিরর              
কারখানা�েলা ব� কের �দয়। �দিনক পি�কা�েলার জন� িনত�-�নিমি�ক িবষয় হেয় দাঁিড়েয়েছ �য ব�াপক চািহদা              
থাকা িকছু ওষুধ পরবত�েত �িতকর িহেসেব �মািণত হেয়েছ। সা�িতক বছর�েলােত বারবার �কািশত �দিনক             
পি�কার এক� িনয়িমত খবর হেলা- এি�বােয়া�ক নােম পিরিচত শত শত জনি�য় ওষুধ �দেরাগ ও ক�া�ার ঘটায়                
এবং িকছু িডটারেজ� �াে��র জন� �িতকর। 
যিদ ইসলােমর িবধানাবিলর উপকািরতা পরী�ার �ারা উদঘা�ত নাও হেতা, তবওু এ�েলার �িত িব�াস             
�রেখ �েয়াজনীয়তা�িল পূরণ করা যুি�যু� হেতা। ধরা যাক, একজন িচিকৎসেকর বিু�মান �ছেল �য             
ওষুধ স�েক� িকছুই জােন না, �স অসু� হেয় পেড়। �স অেনক �লােকর কাছ �থেক তার বাবার সাফেল�র                 
কথা �েনেছ, এমনিক সংবাদপে�ও তার বাবার সাফেল�র কথা পেড়েছ এবং �স জােন �য তার বাবা তােক                
অেনক ভােলাবােস। তার বাবা তােক িকছু ঔষধ �দয় এবং বেল �য �স ওষুধ�েলা �হণ করেল তাড়াতািড়                
সু� হেয় উঠেব, কারণ ওষুধ�েলা �স �বশ কেয়কবার িনেয়েছ। িক� যখন �স �দেখ �য ওষুধ�               
ইনেজকশেনর মাধ�েম �দয়া হেব এবং এেত �স ব�থা পােব, তখন তার বাবােক এই বেল ম�ব� করা িক                 
যুি�স�ত হেব �য, “আিম এই ঔষধ� কখেনা িনইিন। এটা আমার জন� ভাল িকনা আিম জািন না।                
আপনার কথা স�ক হেলও আিম িব�াস করেত পািরনা।" এই ধরেনর উ�র পৃিথবীর �ক �হণ করেব? 
 
��: “িকভােব জানা যায় �য- নবী তাঁর উ�তেক ততটাই ভােলাবােসন, যতটা বাবা তার স�ানেক              
ভালবােস এবং তাঁর আেদশ ও িনেষধা�া�িল উপকারী?” 
 
উ�র: স�ােনর �িত বাবার ভােলাবাসা িকভােব জানা যায় ? এই ভােলাবাসা িনেজই দশৃ�মান বা �শৃ� িকছু               
নয়। এ� �ধুমা� তার আচরণ, মেনাভাব, স�ােনর সােথ তার কথাবাত� া �থেক জানা যায়। একজন              
বিু�মান ও িনরেপ� ব�ি� যিদ হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণীসমেূহর �িত             
মেনািনেবশ কের এবং মানষুেক স�ক পেথ পিরচািলত করার জন� তাঁর �েচ�া, �েত�েকর অিধকার             
সুর�ায় তাঁর কেঠারতা এবং সু�র �নিতকতা �িত�ার জন� তাঁর উদার ও দরদী �েচ�া স�িক� ত              
হাদীসসমহূ পেড়, তেব ঐ ব�ি� ��ভােব �দখেত পােব �য উ�েতর �িত হযরত মহুা�দ (দঃ) এর               
ভালবাসা স�ােনর �িত তার বাবার ভােলাবাসার �চেয়ও অেনক �বিশ। �য ব�ি� তাঁর িব�য়কর             
অজ� ন�িল, তাঁর পিব� মখু িনঃসৃত �রআন মািজেদর িব�য়কর আয়াতসমহূ এবং পৃিথবীর �শষ সমেয়             
সংঘ�ত ঘটনা�েলা স�েক� ভিবষ��াণী �দয়া তাঁর বাণীসমহূ উপলি� কের, �স অবশ�ই বঝুেত পারেব �য              
িতিন �ােনর সেব�া� �র অজ� ন কেরিছেলন এবং বিু�র �বাধগম�তা ও উপলি� সীমার বাইেরর             
িবষয়�েলাও বঝুেত পারেতন। এভােবই তার কােছ �� হেব �য তাঁর সম� বাণী সত�। �য িবেবকবান               
ব�ি� আল �রআন কািরেম বিণ�ত �ান অজ� ন কের তা িনেয় গেবষণা কেরন এবং রাসূল (দঃ) এর জীবনী                 
পেড়ন, �স এই সত�� পির�ারভােব �দখেব। ইমাম মহুা�াদ আল-গাজালী রহমাতু�ািহ আলাইিহ বেলেছন,            
“�য ব�ি� কােরা নবী হওয়ার ব�াপাের সে�হ �পাষণ কের, তার উিচত হেলা নবীর জীবনী অধ�য়ন করা                
অথবা তাঁর জীবন স�িক� ত বণ�না�েলা িনরেপ�ভােব পড়া। �য ব�ি� িচিকৎসািব�ান বা ইলেম িফকহ             
স�েক� জােন, �স �কােনা িচিকৎসা িব�ানী বা িফকহিবদ স�েক� �ান অজ� ন করেব তার জীবন স�িক� ত               
বণ�না�েলা অধ�য়েনর মাধ�েম। উদাহরণ��প, ইমাম শােফয়ী রহমাতু�ািহ আলাইিহ একজন ফকীহ িছেলন           
িকনা বা ক�িলেনা একজন িচিকৎসক িছেলন িকনা তা জানার জন� �ােনর ওই শাখা স�েক� ভােলাভােব               
জানা এবং এরপর �ােনর ওই শাখায় তােদর রিচত বইসমহূ পড়া �েয়াজন। অন�ুপভােব, �য ব�ি�              
নবওুয়াত স�েক� �ান অজ� ন কের এবং আল �রআন ও হাদীস শরীফ অধ�য়ন কের, �স পুেরাপুির বঝুেব                
�য হযরত মহুা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম একজন নবী এবং নবয়ুেতর সেব�া� আসেন অিধি�ত।             

 
 



আর যিদ �স অ�র পির��করেণ তাঁর বাণীসমেূহর কায�কািরতা স�েক� জােন এবং তাঁর �সই বাণীসমেূহর              
অনসুরণ কের �য�েলার মাধ�েম তাঁর �দয় সত�েক �দখেত �� কের, তেব নবওুয়ােতর �িত তার িব�াস               
দঢ়ৃ হেব। �স অব�াহতভােব এই হাদীস�েলার মম�াথ� উপলি� করেত পারেব- "�য ব�ি� �স যা জােন তার                
উপর আমল কের, তেব আ�াহ তাআলা তােক যা �স জােন না তাও িশ�া �দন"; “�য ব�ি� অন�ায়কারীেক                 
সাহায� কের, �স তার �থেকই �িত�� হেব" এবং, "�য ব�ি� �িতিদন সকােল আ�াহর ভালবাসা অজ� েনর               
কথা িচ�া কের, আ�াহ তায়ালার প� �থেক তার দিুনয়া ও আেখরােতর ই�াসমহূ পূরণ করা হেব”। এভােব                
তার �ান ও ঈমান শি�শালী হেব। ঈমান যওকী হওয়ার জন� অথ�াৎ, ঈমানেক এমন এক পয�ােয় উ�ীত                
করা �য পয�ােয় �কউ মেন কের �য �স বা�বতােক �দখেত পায়, এর জন� �েয়াজন তাসাউেফর পেথ িনরলস                 
সাধনা। 
 
ইসলািম িবশারদগণ িবিভ� প�িতেত �মাণ কেরেছন �য হযরত মহুা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম             
আ�াহর ��িরত একজন নবী। আমরা তা �থেক িকছু ব�াখ�া করব: 
 
হযরত মহুা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম �ঘাষণা কেরিছেলন �য িতিন একজন নবী এবং তাঁর কথা              
�মাণ করার জন� মিুজযা �দশ�ন কেরিছেলন। এই িবষয়� বত� মান সময় পয�� তাওয়াতুেরর প�িতেত             
অথ�াৎ সব�স�তভােব এেসেছ। সব�ে�� মিুজযা হেলা আল �রআনলু কিরম। 
 
আল �রআন হেলা মিুজযা অথ�াৎ, যার সমতুল� �কউ �তির করেত পারেব না। িতিন চ�ােল� জািনেয়িছেলন:               
“যাও এবং অন�ুপ িকছু বেলা!” আরেবর িবখ�াত কিবরা তােদর সেব�া� �চ�া কেরও এক� আয়াতও বলেত               
পেরিন। সূরা তূেরর ৩৪ নং আয়ােত বলা হেয়েছ: “অতঃপর তারা �যন এর সদশৃ �কােনা রচনা িনেয় আেস।“                 
সূরা আল-�েদর ১৩তম আয়ােত বলা হেয়েছঃ "তােদর বলনু, তেব �তামরাও এর অন�ুপ দশ� �রিচত              
সূরা �তরী কের িনেয় এেসা।“ সূরা আল বাকারার ২৩ নং আয়ােত বলা হেয়েছঃ “আিম আমার বা�ার �িত                 
যা অবতীণ� কেরিছ, তােত যিদ �তামােদর �কােনা সে�হ থােক, তেব এর মত এক� সূরা রচনা কের িনেয়                 
এেসা। যিদ �তামরা সত�বাদী হও, তেব আ�াহ ব�তীত �তামােদর সব সাহায�কারীেদরেকও আহবান কেরা।             
(�তামরা কখেনাই অন�ুপ সূরা রচনা করেত পারেব না)।“ �সই সমেয়, আরবেদর মােঝ কিবতা রচনার              
িবেশষ আ�হ িছল। তােদর মেধ� অেনক কিব িছল। তারা কিবতা �িতেযািগতার আেয়াজন করত এবং              
িবজয়ীেদর িনেয় গব� করেতা। তারা সবাই একি�ত হেয় আল �রআেনর সূরা�েলার অন�ুপ এক� সংি��              
সূরা রচনা করার কেঠার �চ�া কেরিছল। তােদর রিচত কিবতা� হযরত মহুা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া              
সা�াম এর কােছ িনেয় যাওয়ার পূেব� আল �রআেনর এক� সূরার সােথ তা তুলনা কেরিছল। তারা               
�রআেনর সূরার বাি�তা �ত�� কের িনেজেদর কিবতায় এতটাই লি�ত িছল �য, তারা হযরত মহুা�দ              
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনকট তােদর রিচত কিবতা িনেয় �যেত পােরিন। তা সে�ও, তারা              
�ােনর মাধ�েম িবেরাধীতা �ছেড় িদেয় আ�মণা�ক ব�ব�া �হণ �� কেরিছল। এরপর তারা তরবাির             
িদেয় মসুলমানেদর আ�মণ করেত লাগল। এমনিক তারা হযরত মহুা�দ সা�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম �ক              
হত�া করার িস�া� িনেয়িছল। তারা �শষ পয�� �য চ�া� কেরিছল তা পূরণ করার সব�া�ক �চ�া কেরিছল,                
িক� তােদর �সই চ�া�ও ব�থ� হয় এবং তারা ল�াজক পরাজয় বরণ কেরিছল। মহুা�দ (দঃ) কতৃ� ক এত                
অবমাননাকর চ�ােল� ওবং সি�িলত �েচ�ার পর তারা যিদ �রআেনর �কােনা এক� সূরার সমতুল�             
সংি�� িকছুও রচনা করেত পারেতা, তেব তা তারা নবী (দঃ) এর িনেয় এেস এক �শারেগাল সৃি� করেতা।                 
তােদর এই দিুব�নীত কাজ� আেলাচনার িবষয়ব� হেয় উঠেতা এবং তা ইিতহােসর পাতায় িলিপব� হেতা।              
এ� জনসভায় ব�ৃতা �দানকােল �কান ব�ার খুেনর ঘটনার মেতা িবখ�াত হেয় উঠেতা। তােদর ব�থ�তা              
�কাশ�ভােব �মান কের �য আল-�রআন এক� মিুজযা এবং এ� �কােনা মানেুষর বাণী নয়। 
 
��: “ম�ার বাইেরর কিবরা হয়েতা “�তামরাও �চ�া কর এবং অন�ুপ আয়াত �তির কর” এই আয়াত�               
অথবা মহুা�দ (দঃ) এর অন�ুপ চ�ােল��েলা �শােনিন। অথবা হেত পাের তারা িকছু সুিবধার জন� বা               
আমরা জািন না এমন অন� �কােনা চুি� বা ল�� অজ� েনর জন� িনেজেদরেক দেূর �রেখিছল। উদাহরণ��প,               
িতিন �য রা� �িত�া করেত যাি�েলন, �সখােন িকছু িবেশষ সুিবধা লােভর অ�ীকােরর জন� তারা িপিছেয়               
�যেত পাের। অথবা, ��েত তারা তাঁর �ঘাষণার �িত সামান�ই মেনােযাগ িদেয়িছল এবং তােক এর জবাব               
�দয়ার �েয়াজনেবাধ কেরিন; িক� পের, িতিন �য �মতা অজ� ন করেছন এবং তার অনসুারীর সংখ�া বিৃ�               
পাে� �দেখ তারা তাঁেক আর জবাব �দয়ার সাহস কেরিন। অথবা, �যাগ� কিবেদর তােদর জীিবকা অজ� েন               
সমস�া থাকেত পাের এবং এ কারেণ তারা তাঁেক উ�র �দওয়ার মত সময় খুেঁজ পায়িন। আবার এটাও হেত                 
পাের �য তারা উপযু� জবাব িদেয়িছেলা, িক� তােদর সাফল� ভুেল িগেয়িছল বা �কান কারেণ তােদর এই                

 
 



সাফল� পরবত� �জে�র কােছ �পৗঁছায়িন। উদাহরণ��প, পরবিত� েত মসুলমানেদর সংখ�া বিৃ� �পেয়           
শি�শালী হওয়ার এবং িতন� মহােদেশর ছিড়েয় পড়ার পর, মসুলমানরা এই সাফেল�র বণ�না�েলা �ংস             
কের �ফলেত পাের। অথবা, সমেয়র পির�মায় এই ধরেনর বণ�না�েলা িব�ৃত হওয়ার কারেণ হািরেয় �যেত              
পাের।“ 
 
উ�র: এধরেনর িবিভ� সে�েহর উ�র পূব�বত� িনবে� সংি��ভােব �দওয়া হেয়েছ। আিম উে�খ কেরিছ             
�য আ�াহ তায়ালার িনয়েম সৃ� িকছু অথ�াৎ, ইি�য় অ� ও অিভ�তার মাধ�েম অিজ� ত িশ�া যিদ যুি�র                
িবপরীত হয়, এটা তােদর তা িশখেত বাধা িদেব না। আিম বেলিছ �য ইি�েয়র মাধ�েম �া� িশ�া�েলা                
এমিন। এখন আিম উপের উে�িখত সে�হ�েলার �েত�ক�র আলাদা আলাদা উ�র �দান করব। সব��থম,             
অবশ�ই এই িস�াে� আসা উিচত �য, িযিন িনেজেক একজন নবী বেল দািব কেরন, িতিন যিদ তাঁর                
নবওুয়ােতর �মাণ��প �কােনা মিুজযা �দশ�ন কেরন এবং অন�েকও একই কাজ করার জন� চ�ােল� কেরন              
িক� �কউ তার িব�ে� দাঁড়ােত পােরিন, তেব িতিন সত� বেলেছন। অথ�াৎ, তাঁেক িব�াস করা �েয়াজন।               
তারপেরও তাঁর িব�ে� িকছু বলা হয় স�ূণ� অেযৗি�ক আর িভি�হীন। তারা এেকবাের ��েত তাঁেক তু�               
িহেসেব �দেখিছল এবং পের ভয় �পেয়িছল বেল তারা তাঁর জবাব �দয়িন বলাটাও অনিুচত। �যেহতু কােরা               
চ�ােল� �হণ কের তার উপযু� জবাব িদেত পারাটা অেনক বড় স�ােনর এবং �েত�েকর কােছ �হণেযাগ�               
���ে�র কাজ হেতা, �েত�েক এমন ব�ি�র �শংসা করেতা, তােক ভােলাবাসেতা এবং অনসুরণ করেতা।             
পৃিথবীেত �ক এটা পছ� করেব না? যিদ একজন ব�ি�র �স চ�ােল� �মাকািবলা করার �মতা থাকা সে�ও                
�স �মাকািবলা কেরিন, তাহেল বঝুেত হেব �য �িতপ� স�ক এবং সত�বাদী িছল। তৃতীয় সে�েহর ��ে�,               
এ� ভালভােব জানা থাকা দরকার �য একজন ব�ি� যার �মাকািবলা করার �মতা আেছ, তার জন� �ধু                
জবাব �দয়াই যেথ� নয় বরং তা �দশ�নও করেত হেব। �কবলমা� �দশ�েনর মাধ�েমই উে�শ� হািসল করা               
যােব। িকছু �লাকেক িনিদ�� িকছু জায়গায় এবং িনিদ�� �কান সমেয় সীমাব� কের রাখার মেতা অব�া               
িবদ�মান থাকেলও তা এটা বঝুায় না �য একই অব�া সব�� িবদ�মান। আসেল এরকম �কােশ� �দখাও               
িগেয়েছ। �কােনা িলিখত উ�র �গাপন রাখা অস�ব। সুতরাং, �ে� উে�িখত সে�হ�েলা িভি�হীন। 
 
ইসলামী গেবষকগণ আল �রআেনর ইজায তথা অেলৗিককতা স�েক� িবিভ� ব�াখ�া িদেয়েছন। অেনেক            
বেলেছন �য আল �রআেনর ছ� িছল খুবই িব�য়কর এবং এর বণ�নাৈশলী িছল অসাধারন। এ� এক�               
মিুজযা িছল, কারণ এর ছ� এবং বণ�নাৈশলী আরেবর কিবেদর মেতা িছল না। সূরা�েলার ��, �শষসহ               
বণ�নার মেধ�ও গেদ�র িমল রেয়েছ।। আয়াত�েলার মধ�কার �যাগসু� �যন শাজ এর মেতা। [১] আল              
�রআেন িবদ�মান এই সািহিত�ক উপাদান�িল আরব কিবেদর রচনা �থেক িভ�, যারা আল �রআেন             
�দিশ�ত উপােয় �সসব উপাদান ব�বহার করেত পােরিন। ভােলা আরিব জানা একজন ব�ি� ��ভােব এর              
ইজায স�েক� জানেত পাের। কািদ বিকললানী [২] বেলেছন, �রআেনর ইজায এর অল�রণ এবং এর             
িব�য়কর ছ� উভয়� �থেকই �কাশ পায়। অন� কথায়, আল �রআেনর কািব�ক �প স�ূণ� িভ� িছল।               
�কউ �কউ বেলন �য অ�াত িবষেয় তথ� �দানই এর ইজায এর কারণ । উদাহরণ��প, সূরা আর �েমর                 
তৃতীয় আয়ােত, "যিদও তারা িজেতেছ, দশ বছেরর মেধ� তারা পরািজত হেব", ভিবষ��াণী করা হেয়িছেলা              
�য বাইেজ�াইন স�াট �হরাি�য়াস ৩ ইরােনর শাহ খস� পারেভেজর �সনাবািহনীেক দশ বছেরর মেধ�            
পরািজত করেব। আর ভিবষ��াণী অনযুায়ী তা হেয়িছলও। িকছু উলামােয় �করােমর মেত, �রআেনর            
ইজায হে� �রআন খুব দীঘ� এবং পুনরাবিৃ�মলূক হওয়া সে�ও এেত �কােনা �� বা অস�িত �নই। এটা এই                 
কারেণ �য সূরা িনসার ৮২ নং আয়ােত বলা হেয়েছ, "এ� যিদ আ�াহ ব�তীত অন� কােরা িনকট হেত                 
অবতীণ� হেতা, তেব এেতা অবশ�ই ব� �বপিরত� থাকেতা। “ কিতপেয়র মেত, আল-�রআেনর ইজায এর             
অেথ�র মােঝ িনিহত। আমােদর নবী হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এর আেগ, আরবরা আল              
�রআেনর অন�ুপ ব�ব� রচনা করেত পারেতা, িক� আ�াহ তা'আলা তােদর �রআেনর মেতা িলখা �রাধ              
কেরিছেলন। িতিন িকভােব তােদর �িতেরাধ কেরিছেলন তা িবিভ� উপােয় বণ�না করা হেয়েছ। আহেল             
সু�ােহর একজন গেবষক হযরত আবু ইসহাক ই�াহীম আল-ইসফারাঈনী [৪] এবং ম’ুতািযলােদর গেবষক আবু            
ইসহাক িনজামী আল বাসরী বেলন �য পািথ�ব সুিবধা হারােনার ভয় তােদরেক বাধা িদেয়িছল। [�িসিনয়�া              
বইেয়র �লখক] িশয়া �লার আলী মরুতদা বেলন, আ�াহ তা'আলা তােদর �রআেনর সােথ �িত�ি�তা             
করার �ানেক ভুিলেয় িদেয়িছেলন। 
 

যারা �রআন মজীদেক মিুজযা িহেসেব মােন না তারা বেল, "ইজায অবশ�ই সু�� হেত হেব। ইজােযর               
িবিভ� ব�াখ�া রেয়েছ তাই এর অথ� িনিদ��ভােব বলা স�ব নয়।“ এর জবােব গেবষকগণ বেলেছন �য িকছু                
িকছু ��ে� ব�াখ�া�িল বঝুায় না �য স�ূণ� �রআন কািরম ম'ুিজয নয়। 

 
 



 

�কারআন কািরেমর বাি�তা, অতুলনীয় কাব�, অজানা তথ��েলার বণ�না, এর মােঝ িনিহত �ান ও �থা              
স�িক� ত িবদ�া এবং ইজােযর আরও অেনক িবষয় যা উপের বণ�না করা হেয়েছ তা স�ূণ� ��। মানেুষর                
দিৃ�ভি� ও �বাঝার পাথ�েক�র কারেণ সৃ� িভ� িভ� ব�াখ�া এটা িনেদ�শ কের না �য আল-�রআন মিুজযা                
নয়। �কউ যিদ উপের উে�িখত �ণাবলীর মেধ� �কােনা এক� এর মিুজযা হওয়ার কারণ িহেসেব না পায়,                
তাহেল এর অথ� এই নয় �য সব�েলাই �রআেনর মিুজযা হওয়ার কারণ নয়। অেনক কিবই অত��               
বাকপটুময় গদ� ও পদ� রচনা করেত পাের, আবার অন� �কােনা সময় তা করেত পােরনা। অথ�াৎ, �কােনা                
িকছু একবার করেত পারা মােনই �য সবসময় তা করেত পারেব তা নয়। এক� দেলর মেধ� তার �েত�ক                 
ভােগর �বিশ���েলা থাকা জ�ির নয়। এই উ�র� �বাঝায় �য �রআন কািরম স�ূণ�টাই মিুজযা তেব এর               
সংি�� সূরা�েলা মিুজযা নাও হেত পাের। িক� এ� স�ক নয়; আমরা পূেব� �যমন� ব�াখ�া কেরিছ, এর                
সবেচেয় �ছাট সূরাও মিুজযা। সুতরাং বলা �যেত পাের �য স�ূণ� �রআন �েত�ক িদক �থেক মিুজযা, তেব                
এর সূরা�িল িকছু ��ে� মিুজযা। তেব এ� উপেরর  
 

১. শাজ অথ� হেলা কবতুেরর অিবরাম �জন। গেদ�র মেধ� এর অথ� হেলা িম�া�রতা, যা গেদ�র �শেষ �দখা যায়। 
২. আব ুবকর বািক�ানী। মতুৃ� ৪০০ িহজরী। 
৩. �হরাি�য়াস। মতুৃ� ২০ িহজরী। 
৪. ই�ািহম িনশাপুির। মতুৃ� ৪০০ িহজরীর পর। 
�ে�র উ�র হেব না। কারণ ��� ইজােযর কারণ স�েক� �� ব�াখ�া দািব কেরেছ। সুতরাং, এই ধরেনর                
ব�াখ�া ইজােজর �� কারণ �কাশ কের না। 
 
তােদর ি�তীয় িবেরােধ বলা হেয়েছ: "আল �রআেনর িকছু অংশ ব�াপাের সাহাবােয় �করােমর সে�হ িছল।              
আবদ�ুাহ ইবেন মাসউদ রািদয়া�া� আন� বেলেছন, সুরা আল ফােতহা এবং ময়ুাি�যাতান [১] এর সূরা�েলা             
�রআেনর অ�গ�ত িছল না। অথচ এই িতন সূরা আল �কারআেনর সবেচেয় সুপিরিচত সূরা। যিদ এ�েলার               
বাকপটুতা স�িক� ত ইজােযর �কান এক� মা�া থাকেতা, তেব এ�েলা �রআেনর ইজায ব�তীত অন�             
িকছুর সােথ ��ত িমলেতা না এবং এই সূরা�েলা �রআেনর অ�ভূ� � িকনা এ ব�াপাের কােরারই সে�হ               
থাকেতা না।“ 

 
উ�র: �কারআন কািরেমর িকছু সূরা স�েক� সাহাবােয় �করােমর �য সে�হ িছেলা তা �কারআেনর             
বাকপটুতা বা ইজােযর কারেণ িছল না, বরং এই কারেণ িছল �য এই সুরা�েলা মা� একজন ব�ি� হেত                 
বিণ�ত িছল। উসূেল হািদেসর নীিত অনযুায়ী, একজন ব�ি� �ারা বিণ�ত তথ� িনি�ত নয়, এ�              
সে�হজনক। তাওয়াতুর এর মাধ�েম বিণ�ত তথ��েলা সুিনি�ত। আল �কারআন কািরম স�ূণ�ভােব           
তাওয়াতুেরর মাধ�েম িনি�ত করা হেয়েছ অথ�াৎ এ� সব�স�িত�েম অনেুমািদত। এই কারেণ, িনি�তভােব            
জানা যায় �য �কারআন কািরম আ�াহ তা'য়ালার বাণী। এ�ও িনি�তভােব জানা যায় �য একজন              
বণ�নাকারী �ারা বিণ�ত �সই সূরা�েলাও আ�াহ তায়ালার প� �থেক হযরত মহুা�াদ সা�া�া� আলাইিহ             
ওয়া সা�ােমর কােছ নািযল হেয়েছ এবং এ�েলার বাকপটুতা ইজােযর মা�ার অ�গ�ত িছল। যাইেহাক, এই              
সূরা�েলা �রআেনর অ�গ�ত িছেলা িক িছেলা না তা িনেয় মতিবেরাধ িছল, যা আমােদর কারেণর সােথ               
িবেরাধপূণ� নয়। 
 
তােদর তৃতীয় মতিবেরােধ বলা হেয়েছ, “হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর ইে�কােলর পর             
হযরত আবু বকর (রাঃ) এর �খলাফতকােল যখন আল �রআন সংকলন করা হেয়িছল, যিদ �কান              
অপিরিচত ব�ি� এক� আয়াত উে�খ কের, তাহেল তার সত�তা িনি�ত হওয়ার জন� তােক শপথ করেত               
হেতা বা দইুজন সা�ী আনেত হেতা; সুতরাং আয়াত� আল �রআেনর অ�ভু� � এটা িনি�ত হওয়ার পরই               
তা �রআেনর অ�ভু� � করা হেতা। যিদ �কান আয়ােত বাকপটুতার ইজায থােক, তাহেল বঝুা �যেতা �য               
এ� এক� আয়াত এবং তাই ওই আয়াত বণ�নাকারীর সত�তা িনি�ত করেতা; এে�ে� �কােনা শপথ বা               
দইুজন সা�ীর �েয়াজন হেতা না।“  
 
উ�র: এই শত� �েলা আেরাপ করা হেয়িছল �রআন মজীেদ ওই আয়ােতর অব�ান িনধ�ারণ এবং আয়াত�              
অন� আয়ােতর আেগ বা পের হেব িকনা তা জানার জন�। আয়াত�েলা আল �রআেনর অ�গ�ত িকনা তা                
ইি�ত করা উে�শ� িছল না। হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম আল �রআন পাঠ করেতন              
এবং যারা �রআন পাঠ করেতন তােদরটাও �নেতন। এটা ��ভােব জানা িছল �য �েত�ক� আয়াত              
�কারআন কািরম এর অংশ। �কারআেনর আয়াত�েলার �ম িনধ�ারেণর জন�ই শপথ বা সা�ীর �েয়াজন             

 
 



িছল। তদপুির, আয়াত�েলার ইজােযর মা�ায় থাকা িনি�ত কের �য এ�েলা আয়াত িছল। যিদ এক বা দইু                
আয়াত ইজােযর মা�ায় না থােক তেব তা ���পূণ� নয়। �যেহতু �ু�তম সূরা� িতন আয়াতিবিশ�, তাই               
আল �রআেনর সকল সূরাই ম'ুিজযা। 
 
তােদর চতুথ� মতিবেরােধ বলা হেয়েছ, "িশে�র �িত� শাখার সীমা রেয়েছ, যা অিত�ম করা যায় না।               
�কননা িশে� �িত� ��ে� এমন একজন িশ�ী, িযিন এে�ে� তার সহকম�েদর সবসময় ছিড়েয় যান। তাই               
মহুা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম তার সমেয়র কিবেদর মেধ� সবেচেয় �বিশ বা�ী িছেলন। িতিন             
এমন িকছু বলেত পারেতন যা তাঁর সমেয়র কিবরা �কাশ করেত পারেতা না। যিদ এ� মিুজযা িহসােব                
িবেবিচত হয়, তাহেল অন� �য �কােনা শাখার �া�ন খ�াত ব�ি� কতৃ� ক স�� এমন �কােনা কাজ যা তার                 
সহকম�েদর �ারা করা স�ব হত না, তাও অবশ�ই মিুজযা বলেত হেব, যা ওই ��ে� অেযৗি�ক ব�ব�                
হেতা।“ 
 
উ�র: মিুজযা অথ� হেলা, এক� িনিদ�� সমেয় সংঘ�ত ঘটনা এবং এর অেনক ��� রেয়েছ কারণ এ� �সই                 
সমেয়র অিধকাংশ �লােকর �ারা করা স�ব নয়, যারা এ� করেত স�ম তারা এ� সেব�া� পয�ােয় করেত                
পােরন এবং যা মানবশি� �ারা অিত�া� নয় বেল সব�স�িত�েম �হণেযাগ� এবং �ধুমা� এমন ব�ি�ই              
তা করেত পারেবন িযিন আ�াহ তা'আলার ই�ার কারেণ তা ঘটেব বেল িব�াস কেরন। এসব �বিশ��               
ব�তীত �কােনা িকছুেক মিুজযা বলা যায় না। হযরত মসূা ১ আলাইিহস সালাম এর সময় যাদরু �চলন িছল।                
�সই সমেয় যারা যাদু অনশুীলন করেতা, তােদর কােছ জাদরু সেব�া� �র িছেলা, অবা�ব, অি��হীন বা               
িব�ম সৃি�কারী িজিনস�েলােক এমনভােব �দখােনা �যন বা�িবক �স�েলার অি�� আেছ। যখন তারা            
�দেখিছল �য মসুা আলাইিহস সালাম এর লা� বড় সােপ পিরণত হেয় তােদর িনেজেদর যাদিুবদ�ায় �তির               
করা সাপ�েলা �খেয় �ফলেছ, তখন তারা বঝুেত �পেরিছল �য এ� জাদরু সীমার বাইের মানেুষর �মতার               
উে��। এভােব তারা মসুা আলাইিহস সালাম এর (নবয়ুেতর) �িত ঈমান এেনিছল। �ফরাউন এই বা�বতা              
স�েক� অ�াত িছল বেল তার ভুল ধারণা হেয়িছল �য মসুা আলাইিহ সালাম জাদকুরেদর �নতা এবং তােদর                
জাদু িশিখেয়িছেলন। হযরত ঈসা আলাইিহস সালাম এর সময়ও ওষুেধর ��ে�ও একই অব�া িছল। এ� খুব               
উ�ত �েরর িছল। ডা�ারগণ তােদর অজ� েন গিব�ত িছেলা। িবখ�াত িবেশষ�রা বেলিছল �য মতুৃ�র পর              
পুন��ীিবত করা বা জ�গত অ� মানেুষর �চাখ খুলেত পারার জন� তােদর িচিকৎসা-�ান যেথ� নয়।              
তারা িব�াস কেরিছল �য এ ধরেনর মানেুষরা �ধুমা� আ�াহ তা'আলার ��েম িনরাময় হেত পাের। �ক               
একইভােব হযরত মহুা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সমেয় কিবতা ও বাকপটুতার িশ� সেব�া�             
�ের �পৗেছিছল। কিবরা তােদর কিবতার বাকপটুতার িনেয় এেক অপেরর কােছ গব� করেতা। এমনিক             
সাত� কিবতা এতটাই �শংিসত হেয়িছল �য তা কাবার দরজায় ঝুিলেয় রাখা হেয়িছেলা। �কউই তােদর মত               
িলখেত পারেতা না। এ� ইিতহােসর বইেয় িব�ািরতভােব �লখা আেছ। যখন হযরত মহুা�দ সা�া�া�             
আলাইিহ ওয়াসা�াম �রআন কািরমেক িনেয় এেসিছেলন, তখন মানেুষর মেধ� �� �দখা িদেয়িছল। �কউ             
�কউ এ কথা অ�ীকার কেরিছল �য এ� আ�াহর বাণী এবং তারা কােফর অব�ায় মতুৃ�বরণ কেরিছল।               
�কারআন কািরেমর বাকপটুতার ইজায �দেখ িকছু কিব বঝুেত �পেরিছেলন �য এ� আ�াহর কালাম এবং              
তারা মসুলমান হেয়িছেলন। িকছু মানষু তােদর অনকুরণীয় ব�ি�েদর অনসুরণ কের অিন�াকৃতভােব           
ইসলাম �হণ কেরিছল; তারােদরেক মনুািফক বলা হেতা। �কউ �কউ অ�� �িতি�য়া জািনেয় সত�েক             
অ�ীকার করার �চ�া কেরিছল; এইজন� যারা যুি� �দিখেয়িছল তােদর কােছ তারা িনেজরাই িনেজেদরেক             
উপহােসর পা� বিনেয়িছেলা। উদাহরণ��প, “ওয়ায�ািরয়ািত যারআন” এই আয়ােতর সােথ িমল �রেখ           
তারা বেলিছল, “ফালহািসলািত হাসদান ওয়া�ািহনািত তাহনান ওয়া�ািবখািত তাবখান, ফাল আিকলািত          
আকলান।“ ১ বািক মানেুষরা িবেরািধতা �� কেরিছল। হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�া�            
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক �িতেশা�লূক হত�া �েচ�ায় তারা তােদর স�ি�, জীবন, �ী ও স�ানেদর ঝঁুিকর             
মেুখ �ফেলিছল। এভােব িনি�তভােব �বাঝা িগেয়িছল �য আল �রআন আ�াহ তা'আলার প� �থেক             
নািযলকৃত। ২ 
১. তারা িনেজরাই তােদর রিচত কিবতা �েলা পছ� করেতা না, তাই তারা হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ                
ওয়াসা�াম এর কােছও তারা তােদর রচনা পাঠ করেতা না। 
২. পূেব� আমরা �যমন� �দেখিছ, মিুজযা আ�াহ তাআলারই সৃি�। সবিকছুই আ�াহ সৃি� কেরেছন। আ�াহ ছাড়া অন�                
�কান সৃি�কত� া �নই। পৃিথবীেত এবং পািথ�ব িবষয়�িলেত িনয়ম থােক বেলই িতিন িকছু কারেণর উপর িনভ� রশীল               
িহেসেবই সবিকছু সৃি� কেরেছন। �কান ব�ি� িকছু �তির করেত চায়েল �স ঐ িজিনস�র কায�করণা�ক িবষয়�েলা               
�েয়াগ কের। �বিশরভাগ কারণই িচ�া, অিভ�তা বা িহসাবিনকােশর �ারা পাওয়া যায়। যখন �কানিকছুর কারণ              
�েয়াগ করা হয়, আ�াহ ই�া করেল তা সৃি� কেরন। মিুজযা বা কারামাত এর ��ে� ব�াপার� এমন নয়, আ�াহ                  
তা'আলা �কােনা কারণ ছাড়াই এ�েলােক অসাধারন উপােয় সৃি� কেরেছন। কারণ�েলা ধারণ করার অথ� তাঁর              

 
 



কায�করেণর নীিত অনসুরণ করা। যখন িতিন �কান কারণ ছাড়াই িকছু সৃি� কেরন, তখন িতিন তাঁর এই িনয়ম                 
�িগত �রেখ অসাধারণ উপােয় তা �তির কেরন। মিুজযা �ধুমা� নবী মাধ�েমই ঘেট। এটা অন�ান� মানেুষর মাধ�েম                
ঘেট না। "িতিন এক� অেলৗিকক কাজ কেরেছন" বা "িতিন অেলৗিককভােব �বেঁচ িগেয়েছন" এ�েলা কােরা �শংসা               
করার ��ে� বলা হয়। এই কথা�েলা ‘উে�িখত �লাক� একজন নবী’ একথা বলার মেতাই। এই ��ে�, উে�শ� নয়;                 
বরং অিভব�ি�ই িবেবচনা করা উিচত। এ� কােরা কােছ নবয়ুতেক অিব�ােসর কারণ হয়। এ�প করেল ঈমান               
হারায়। আ�াহ ব�তীত অন� কাউেক সৃি�কত� া বলা অথবা �কউ এ জাতীয় এরকম িকছু সৃি� কেরেছ বলাও অন�ুপ।                 
তাই মসুিলমেদর এই ধরেনর কথা বলা �থেক অবশ�ই িবরত থাকেত হেব। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



তােদর প�ম মতিবেরাধ হেলা: "ইসলাম িবেশষ�েদর মােঝ �রআন িতলাওয়ােতর প�িত ও �রআন            
মজীেদর অথ� উভয় িবষেয়ই মতিবেরাধ রেয়েছ। অন�িদেক, আ�াহ তা'আলা বেলেছন �য �রআেন            
মতিবেরাধ করার �কান সুেযাগ �নই। উদাহরণ��প, িতিন সূরা আন-িনসার ৮২ নং আয়ােত বেলেছন;             
‘এটা যিদ আ�াহ ব�তীত অন� কােরা প� �থেক নািযল হেতা, তেব এেতা অবশ�ই ব� �বপিরত� �দখা                
�যেতা।‘ সূরা �ািরয়ার প�ম আয়ােত “কাল ইহিনল মানফুশ” এর �েল অেনেকই “কা�সািফল মানফুস”             
পড়েতা। সূরা আল-জমুার নবম আয়ােত “ফাসআও ইলা িযকির�ািহ’ এর �েল “ফামদু ইলা িযকির�াহ”             
পড়েতা। সূরা আল বাকারার ৭৪ নং আয়ােত “ফা-িহয়া কালিহজারিত” এর �েল �কউ �কউ “ফা-কানাত              
কাল িহজারিত” পড়া হেতা। সূরা আল-বাকারার ৬১ নং আয়ােত “আলাইিহমযু িয�াতু ওয়াল-মাসকানাত”            
এর �েল �কউ �কউ “আলাইিহমলু মাসকানাত ওয়ায িয�াত” পড়েতা। �রআন কািরেমর অেথ�র ��ে�             
মতিবেরাধ�েলার উদাহরণ �দয়া �যেত পাের: সূরা সাবার ১৯ নং আয়ােত বলা হেয়েছ, “র�ানা বা’িয়দ              
বায়না আসফািরনা”। এর অথ� হেলা, ‘�হ আমােদর �িতপালক! আমােদর সফেরর মনিযেলর ব�বধান বিধ�ত             
কেরা’। এ� আ�াহর কােছ এক� আ�ান। �কউ �কউ এ�েক “র�নুা বা’আদা বায়না আসফািরনা” পেড়।              
তখন এর অথ� হয়, 'আমােদর রব আমােদর গ�ব� আমােদর কাছ �থেক সিরেয় িনেয়েছন।‘ সূরা মািয়দার               
১১২ নং আয়ােত বলা হেয়েছ, “হাল ইয়াসতাতীয়ু র�কুা”। যার অথ�, ‘আপনার রব িক আপনার �াথ�না               
�হণ কেরন?’ �কউ �কউ এই আয়াত এভােব পেড়, “হাল তাসতািতয়ু র�াকা” যার অথ� 'তুিম িক �তামার                
রেবর কােছ �াথ�না করেব?'” 
 
উ�র: উপের উি�িখত মতিবেরাধ�েলার �েত�ক� একজন ব�ি�র কারেণ সৃ� হেয়িছল। তাফসীর ও            
ি�রাত িবেশষ�গণ মতিবেরাধ সৃি�কারীেদর ি�রাতেক �ত�াখ�ান কেরিছেলন। �য ি�রােত ঐকমত� িছল,           
তারা �স�ই �হণ কেরিছেলন। হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “�রআন কািরম            
সাত� হরেফ ১ নািযল হেয়েছ, যার �েত�ক� কায�কর এবং পয�া�।“ এইজন� �রআেনর ি�রাত বা অথ� িনেয়               
মতিবেরাধ�েলা �রআেনর মিুজযা হওয়ার বাঁধা নয়। 

 
তােদর ষ� মতিবেরােধ বলা হেয়েছ, “�রআেন িনরথ�ক সুর এবং পুনরাবিৃ� রেয়েছ। উদাহরণ��প, “ই�া             
হাযানী লা-সাহীরানী” এ ধরেনর এক� সুর। পুনরাব�ৃ পােঠর উদাহরণ হেলা সূরা আর রহমান। অেথ�র              
পুনরাবিৃ�র উদাহরণ হেলা মসূা আলাইিহস সালাম ও ঈসা আলাইিহস সালােমর ঘটনা�েলা।“ 
 
১। িরয়াদ আন-নাশীহীন বইেত �লখা আেছ, 'হারফ' শ��র অথ� উপভাষা, পঠন। হযরত আবু বকর রািদয়া�া�               
আন� �ারা সংগৃহীত �রআন কািরেমর অনিুলিপেত সাত� িভ� ধরেনর ি�রাত বা পঠন প�িত অ�ভু� � িছল।               
হযরত উসমান রািদয়া�া� আন� খিলফা হেয় সকল সাহাবােয় �করামেক একি�ত করেলন এবং সবাই একমত হেলন               
�য হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর জীবেনর �শষ বছের �য রীিতেত �রআন পাঠ কেরেছন, �স                
রীিতেত �রআেনর নতুন কিপ �লখা হেব। এভােবই �রআন পাঠ করা ওয়ািজব। আর অন� ছয় রীিতেত �রআন                
পাঠও জােয়জ। 
  

 
 



উ�র: ১ পুনরাবিৃ�র ��ে� বলা যায়, পুনরাবিৃ�র ফেল �য অথ�� মেন �গেঁথ যায় তা অন�ীকায�। িভ� িভ�                
অিভব�ি�র মাধ�েম �কােনা অথ� ব�াখ�া করার িশে�র ��� সািহেত�র রচনাৈশলী স�েক� অবগত            
ব�ি�েদর জানা রেয়েছ। এমনিক িবিভ� জায়গায় কিতপয় ঘটনা সমি�ত �কােনা গে�র পুনরাবিৃ�ও িভ�             
িভ� ঘটনার ��� �কাশ কের। ২ 
 

হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ব� মিুজযা িছল। �যমন, তাঁর বরকত পূণ� আঙুেলর             
ইশারা্য় চাঁেদর ি�খি�ত হওয়া, পাথর ও গােছর কথা বলা এবং তাঁর সােথ চলাচল করা, প�পািখেদর তাঁর                
সােথ কথা বলেত পারা, সামান� খাবার িদেয় অেনক মানষুেক তৃি� সহকাের খাওয়ােনা, তাঁর আ�লু হেত               
পািন �বািহত হওয়া, তাঁর বণ�নাকৃত অতীত এবং ভিবষ�েতর িকছু ঘটনা যা �কউ জানেতা না ইত�ািদ               
আেরা অেনক িকছু। যিদও তাঁর সকল মিুজযা ঐকমেত�র িভি�েত বিণ�ত হয় িন, তবওু তাঁর ব� মিুজযা                
আেছ �য�েলা ঐকমেত�র িভি�েত বিণ�ত। হযরত আলী (রাঃ) এর বীর� ও হােতম তায়ীর আিতেথয়তার              
[প�ম �রামান স�াট �নেরার িন�ুরতা ও অত�াচার] মত তাঁর এসব মিুজযাও আেলাচনার িবষয়ব� হেয়েছ।              
আমরা তাঁর নবওুয়ােত িব�াস করার জন� এসব �মাণই যেথ�। 
 
হযরত মহুা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এর নবওুয়াত �মাণ করার ি�তীয় উপায় হল তাঁর             
নবওুয়ােতর �ঘাষণা �দওয়ার পূেব�র, নবয়ুেতর �ঘাষণা �দয়ার সময়কার ও নবয়ুেতর ঘটনা জানাজািন            
হওয়ার পেরর তাঁর আচরণ, সু�র �নিতক �ণাবলী এবং তাঁর �ানগভ� কথা�েলা অধ�য়ন করা।             
উদাহরণ��প, িতিন পািথ�ব বা পরকালীন িবষেয় কখেনাই িমথ�া বেলন িন। িতিন যিদ তাঁর জীবনকােল              
একবারও িমথ�া বলেতন, তাহেল তাঁর শ�রা �সকথা সব�� ছিড়েয় �দয়ার জন� এেক অপেরর সােথ              
�িতেযািগতায় নামেতা। তাঁর নবওুয়ােতর পূেব� বা নবয়ুতকালীন সমেয় তাঁেক কখেনাই �কান অেশাভন            
কাজ করেত �দখা যায়িন। যিদও িতিন উ�ী (অথ�াৎ, িতিন কখনও কােরা কাছ �থেক িশ�া �হণ কেরন িন)                 
িছেলন, তাঁর ব�ব� িছল সরল এবং িমি�। এই কারেণ িতিন বেলেছন, "আমােক ‘জাওয়ািমউল কািলম’ (অ�               
কথায় অেনক তথ� �দওয়ার �মতা) �দয়া হেয়েছ”। আ�াহ তায়লার �ীন �চােরর জন� িতিন অেনক ক�               
সহ� কেরেছন। এ কারেণই িতিন বেলিছেলন, "অন� �কান নবী আমার মত ক� বা অত�াচার �ভাগ কের                
িন।" িতিন সব ক� সহ� কেরেছন। তবওু িতিন তাঁর দািয়� �ছেড় �দনিন। তাঁর শ�েদর পরাজেয়র পর এবং                 
�েত�েক যখন তাঁর আেদশ �হণ কেরিছল, তখনও তাঁর সু�র �নিতকতা, দয়া বা িবনয়ী আচরেণ �কােনা               
পিরবত� ন ঘেটিন। িতিন তাঁর জীব�শায় সবাইেক স�� কেরিছেলন। িতিন কখেনাই িনেজেক অন�েদর �চেয়             
��� মেন কেরনিন। তাঁর সকল উ�েতর �িতই একজন িপতার মেতাই (তার স�ানেদর �িত)             
সহানভূূিতশীল িছেলন। তাঁর অসামান� দয়ার জন�ই সুরা ফািতেরর ৮ নং আয়ােত আ�াহ তায়ালা বেলন,              
"আপিন তােদর জেন� অনতুাপ কের িনেজেক �ংস করেবন না“ এবং সূরা কাহােফর ৬ নং আয়ােত আ�াহ               
তায়ালা বেলন, “আপিন তােদর ভুেলর জন� অনতুাপ কের িনেজর জীবনেক �ংস কের িদেবন?” তাঁর              
উদারতা িছল সীমাহীন। তাঁর এই উদারতােক িকছুটা শীতল করার জন� সূরা আল-ইসরার ২৯ নং আয়াত�               
নািযল করা হেয়িছল, "আপিন এেকবাের ম�ু হ�ও হেবন না!" 
 
 
১। এখােন, আল-ইমাম আর র�ানী (�ি�সাহ িসর�হ) "শর�-ই-মাওয়ািকফ"এর উে�খ কের িব�ািরত িলেখেছন �য             
বালাগােতর (অলংকার শা�) িনয়মানসুাের, "হাযানী লা-সািহরানী" আয়াত�র মেধ� ইজায এর মা�া রেয়েছ। এই             
অংশ� আমরা অনবুাদ কিরিন। 
২। যারা ইংেরিজ সািহত� এবং ভাষাত� অধ�য়ন কের, তারা অবশ�ই �মৗিখক উপমা অথ�াৎ অ�ানােফারা,              
ক�াটােফারা,  এিপে�ািফ, িস�লস, এ�ানিডে�ািসস, এপানােলপিসস, এি��িফ পিল�টন িবষয়�েলা স�েক�  জােন। 
িতিন কখেনাই পৃিথবীর অ�ায়ী ও �তারণামলূক �সৗ�েয�র িদেক নজর �দনিন। িতিন যখন �থম তাঁর              
নবওুয়ােতর �ঘাষণা িদেয়িছেলন, �স সময় �রাইশ �নতারা তাঁেক বেলিছেলা, "আমরা �তামােক �সই            
পিরমাণ স�দ িদেবা যতটা তুিম চাও। আমরা �তামােক �তামার পছে�র �মেয়র সােথ িবেয় �দব। আমরা               
�তামােক ম�ার �নতৃ� িদেবা যা তুিম চাও। িক� তুিম ইসলাম �চার করা �ছেড় দাও।" িতিন তােদর সকল                 
�লাভনীয় ��াব�েলােক �ত�াখ�ান কেরেছন। িতিন অসহায় ও দির�েদর �িত দয়ালু ও িবনয়ী িছেলন এবং              
�চুর স�দ ও জিমর অিধকারীেদর �িত উ�তিশর ও গ�ীর িছেলন। উ�দ, আহজাব (পিরখা) এবং              
�নাইেনর মেতা ভয়ংকর যুে�র সবেচেয় ভয়াবহ ম�ুেত� ও িতিন ইসলাম �চার �থেক সের আসার িচ�া              
কেরনিন। এসব ঘটনা তাঁর পিব� �দেয়র শি� ও তাঁর সাহিসকতার �মাণ �দয়। যিদ আ�াহ তায়ালার               
িনরাপ�ার �িত তাঁর স�ূণ� আ�া বা ভরসা না থাকেতা �যমন� আ�াহ তায়ালা ওয়াদা কেরেছন পিব�               
�কারআেনর সূরা মােয়দার ৭০ নং আয়ােত, "আ�াহ তায়ালা মানেুষর �িতর িব�ে� �তামােদর র�া             

 
 



কেরন!", তাহেল তাঁর জন� এই অসাধারণ সাহস �দশ�ন করা স�ব হেতা না। পিরি�িত বা অব�ার               
পিরবত� েনর ফেল তাঁর সু�র �নিতকতা বা অন�েদর �িত আচরেণ িব�মুা� পিরবত� ন হেতা না। যারা              
�যাগ�ব�ি�েদর িলিখত সত� ও বা�ব ঘটনা সংবিলত ইিতহােসর বই পেড় তারা আমােদর কথা�েলা ভাল              
বঝুেত পারেব। এই �বিশ���িলর মেধ� এককভােব �কােনা� নবওুয়ােতর দািলিলক �মাণ হেত পাের না;             
অথ�াৎ, উ� �বিশ���েলার �কােনা এক� কােরা মােঝ পাওয়া �গেলই তা নবয়ুেতর ইি�ত করেব না। �কবল               
নবীেদর মােঝই এই সম� ���� একে� থাকেত পাের। হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এর              
মােঝ এই সকল ���� একি�ত হওয়া�ও িতিন �য আ�াহ তায়ালার নবী একথার শ�েপা� �মাণ। ১ 
 
হযরত মহুা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম �য আ�াহ তা'আলার নবী একথার তৃতীয় �মাণ হেলা ইমাম              
ফখ��ীন আর-রাজী �য �মাণ� বণ�না কেরেছন। হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এমন এক             
স�দােয়র নবী হেয়িছেলন যারা ঐশী �� স�েক� অ�াত িছল এবং �ান ও িব�ােনও কাঁচা িছেলা। এ�                
এমন এক� স�দায় িছল, যারা সত� পথ �থেক িবচু�ত হেয় িগেয়িছল। মশুিরকরা মিূত� (পাথর বা ধাতুর                
�তির মিূত� ও মনষু�কৃিত) পূজা করত; তােদর মেধ� কেয়কজন ই�িদেদর �ারা �তািরত হেয়িছেলা এবং              
তােদর িমথ�া, বােনায়াট, �সং�ারা�� কািহনী�েলােক ধম� িহসােব �হণ কেরিছল; এক� �ছাট দল            
যাদকুেররা দইু �দবতার পূজা করেতা এবং তারা িনেজেদর কন�া ও িনকটা�ীয়েদর িবেয় করেতা এবং              
বািকরা িছল ি��ান, যারা ঈসা আলাইিহস সালামেক আ�াহর স�ান িহেসেব িব�াস করেতা এবং িতন              
�দবতার উপাসনা করেতা। এ ধরেনর িবশ�ৃল জািতর মােঝ নবী িহেসেব আগমন করেলন হযরত মহুা�দ              
সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম। �রআনলু কািরম নামক এক� �� আ�াহ তাআলা তাঁর নবীর কােছ              
নািযল করেলন। িতিন অসু�র ব�ি�েদর কাছ �থেক সু�র অভ�াস এবং খারাপ �লাকেদর কাছ �থেক              
সৎপেথ পিরচালনাকারী ভােলা আমল�েলা �বর কের এেনিছেলন। িতিন খাঁ� ঈমান ও ইবাদত            
িশিখেয়িছেলন। যারা তাঁর উপর ঈমান এেনিছল, তারা এই ঈমান ও ইবাদেতর মাধ�েম আেলািকত             
হেয়িছেলন। িতিন িবকৃত ও সাজােনা ধম� �থেক মানবতােক উ�ার কেরিছেলন। িতিন আ�াহ তায়ালার             
�িত�ত িবজয় অজ� ন কেরিছেলন। অিত �ত তাঁর সব শ� �ংস হেয় িগেয়িছল। দ�ুির�, অ�ীল, খারাপ               
কথা ও কেম�র অবসান ঘেটিছল। মানষু একনায়কত�, অন�ায়ভােব �মতা দখলকারী ও িন�ুরতা �থেক             
মিু� 

 
১। যারা হযরত মহুা�াদ সা�া�া� আলাইয়িহ ওয়াসা�াম এর সু�র জীবন স�েক� জানেত চায়, তােদর আমরা তুিক�                
বই ‘Qisâs-i Anbiyâ’ এবং ‘Mawâhib-i ladunniyya’ পড়ার অনেুরাধ কির। এছাড়াও, Endless Bliss এর মলূ              
তুিক� বইেয়র �থম অংেশ এবং ইংেরিজ সং�রণ (অধ�ায় ৫৬) এর �থম অংেশ িহলইয়ািয় সাদাত িশেরানােম িবশদ                
তথ� রেয়েছ। 
�পেয়িছল। �তৗিহেদর সূয� এবং তানিজেহর চাঁেদর আেলায় �িত� জায়গা আেলািকত হেয় িগেয়িছল। এটাই             
নবয়ুেতর অ�িন�িহত অথ�, কারণ নবী শে�র অথ�ই হল ��� ব�ি� িযিন মানেুষর �নিতকতােক সু�র কেরন               
এবং �দয় ও আ�ার ব�ািধর ঔষধ দান কেরন। �বিশরভাগ মানষুই তােদর নাফেসর দাস। তােদর আ�া               
অসু�। তােদর িনরামেয়র জন� একজন আ�া এবং নীিতশা� িবেশষে�র �েয়াজন হয়। হযরত মহুা�দ             
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃ� ক আনীত ধম� এই অসু�তার মেহৗষধ। এটা অ�েরর ম� এবং িবে�ষেক              
িনমূ�ল কের িদেয়িছল। এই িবষয়� স�ূণ�ভােব �মাণ কের �য িতিন আ�াহর রাসূল এবং িতিন নবীগেণর               
(আলাইিহমসু সালাম) মেধ� সেব�া� ময�াদাবান। হযরত ইমাম ফখ��ীন আর-রাজী তাঁর বই           
‘আল-মাতািলব আল-আিলয়�া’ �ত ব�াখ�া কেরেছন �য এই িবষয়� মহুা�দ (দঃ) এর নবওুয়াত �মাণ             
করার সবেচেয় সু�� �মাণ। 
 
বইেয়র ��েত আিম ব�াখ�া কেরিছ �য নবওুয়াত অথ� িক এবং �মাণ কেরিছ �য হযরত মহুা�াদ সা�া�াহ                
আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সােথ যা ঘেটেছ, তা অন� কােরা সােথই ঘেটিন। এভােব, �বাঝা যায় �য িতিন                
অন�েদর �চেয় ���। তাঁর মিুজযাসমহূ অধ�য়ন কেরও তাঁর এই ���� �মাণ করা যায়। িক� এই প�িত�                
িচ�ািবদেদর নবওুয়ত �মােণর িনব�ািচত প�িতর অন�ুপ। তােদর প�িত� মলূকথা এভােব বলা �যেত            
পাের �য ইহকাল ও পরকােল শাি� সমিৃ�র জন� মানেুষর আ�াহ তায়ালার ��িরত আইন-কানেুনর             
�েয়াজন। 
 
আমার বইেয়র ি�তীয় িনব� এখােনই �শষ। অতএব এ� �� হেয়েছ �য �াচীন ি�ক দাশ�িনকরা ভুল পেথ                
িছল এবং যারা তােদর ব�ি�গত দিৃ�ভি�র আেলােক িলিখত ধম� ও নবওুয়ত িবষয়ক বই�েলা পেড়, তারা               
ভুল ধম�য় তথ� অজ� ন করেব এবং তারা িনি�তভােব �ংেসর পেথ যােব। 
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ি�তীয় অংশ 
অন�ান� িবষয় 

৫-ধম�য়�ােন অ� এক ব�ি�র জন� উ�র 
আমােদর ি�য় নবী হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম �ঘাষনা কেরেছন, “�িত� িশ� পৃিথবীেত             
মসুিলম হওয়ার জন� এক� িন�াপ উপযু� �াণ িনেয় আেস। পরবত�েত তােদর িপতামাতা তােদর নাি�ক              
বানায়।“ এ �থেক বঝুা যায় �য িশ�েদর ইসলাম ধম� িশখােনা �েয়াজন। তােদর পিব� অথ�াৎ িন�াপ �াণ                
ইসলািম �ানাজ� েনর জন� উপযু�। ইসলািম �ানাজ� ন কেরিন এমন এক� িশ� ধম� িবে�ষীেদর িমথ�া ও              
�ৎসায় পিতত হেয় ইসলামেক ভুল বঝুেব। �স ভাবেব �য এ� প�াৎগামী বা ভয়�র। যিদ �কান ব�ি�                
ইসলাম ধম� িবষেয় অ� এবং ইসলাম ধেম�র �কােনা িনেদ�শনা বা ধারণা না পায়, তেব �স ইসলােমর                
শ�েদর ফাঁেদ পিতত হেয় স�ূণ� িভ� িকছু িশখেব, সেব�াপির ইসলামী রীিতনীিতর িবপরীত িশ�া অজ� ন              
করেব। �স অপব�খ�া �ারা �িত�� হেব আর ঘৃণ�ভােব অসত� �লখনী তােক পিরচািলত করেব। �স এই               
পৃিথবীেত শাি� খুেঁজ পােব না। আর �স আিখরােতর িচর�ায়ী িবপয�য় ও শাি�র িদেক ধািবত হেব। 

�েত�ক মসুলমান, এমনিক �েত�ক ব�ি�েক অবশ�ই জানেত হেব- ত�ণেদর �তািরত করার উে�েশ�           
ইসলােমর শ�রা �য িমথ�াচার কের- তা কতটা হীন আর কতটা িনকৃ�। আর এসব িমথ�াচাের িব�াস কের                
জাহা�ােম পিতত হেত না চাইেল, আমােদর উিচত ইসলােমর মহা�� উপলি� করা, সােথ সােথ এটাও বঝুা               
�য ইসলাম �ান, িব�ান, �নিতকতা, �া�� িবষয়ক �ানাজ� ন সমথ�ন কের এবং এ� কাজ, উ�য়ন,              
সহেযািগতা এবং পার�িরক ��হ-মমতা �দশ�েনর িনেদ�শ �দয়। একজন �ানী, সেচতন ও সং�ৃতমনা            
ব�ি�, �য স�কভােব এবং ভালভােব ইসলামেক বেুঝেছ, �স ইসলােমর শ�েদর িমেথ�সমহূ িব�াস করেব             
না। ধম�য়ভােব অ�, অিশি�ত, �তািরত ও হতভাগ� মানষুেক �দেখ �স তােদর �িত দয়া করেব। �স               
চায়েব তারা �যন �সই িবপয�য়মলূক অব�া �থেক মিু� পায় এবং স�ক পেথ িফের আেস। 

আমরা এমন এক �তািরত এবং ধম�য়ভােব অ� ব�ি�র িবকৃত িলখিনযু� কেয়ক পৃ�ার এক� পু�ক              
�পেয়িছ। িবষা� অপবাদসমহূ �চার-�সােরর উে�েশ� পির�� �দয়েক আি�ক ব�ািধেত আ�া� করেত           
তােক িশখােনা হেয়িছল, যা তােক সীমাহীন িবপয�েয়র মেুখ �ঠেল �দয়; �স ভাল মানষুেদরেক নীিত�� ও               
অধঃপিতত করেত চায়। �কােনা �লখেকর উপািধ আর �যাগ�তােক �িলেয় �ফেল, যারা এর সত�-ভােলা             
-�নিতকতা িবেরাধী িবষয়ব��েলা �দেখ, তারা মেন কের �য এ� �ান পয�েব�েণর উপর িভি� কের              
হেয়েছ এবং এ�র ���ও রেয়েছ। এ� �য দঃুেখর উে�ক কেরেছ তা িনমূ�ল করার জন� িন�িলিখত ১২�                
অনেু�েদ জঘন� অপবােদর জবাব িহেসেব সত�� িলখা �েয়াজনীয় বেল মেন হেয়েছ। এই িনছক িমথ�া�েলা              
ও এ�েলার সত�তা �দেখ সরলমনা ত�েণরা ইসলােমর শ�েদর অপেকৗশল ও ধূত� তা পির�ারভােব �দখেত             
পােব এবং িনেজেদর �গিতশীল বেল দািবকারী অ�, দনু�িত�� অিব�াসীেদর সহেজই িচেন িনেব। 

১। �স বেল, “সমাজ জীবেন হ�ে�প করা ধম�য় িচ�া এবং প�িত সমােজর অ�গিতর পেথ �িতব�েকর               
মত।“ 

উ�রঃ হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম �ঘাষনা কেরেছন �য “তুিম পািথ�ব সুিবধার জন�              
এমনভােব কাজ কর �যন তুিম কখেনা না মেরা।“ ইমাম আল-মানাবী হেত বিণ�ত হাদীেস এেসেছ,              
“আল-িহকমাতু দা�াত আল-মিুমন” (�ব�ািনক �ান িব�াসীেদর জন� হারােনা  স�ি�। �স �যখােনই এটা            
পােব, তা অজ� ন করা উিচত)। িব�ােনর সকল মানষু, শ� ও ব�ুেদর সব�স�ত মত হেলা, ইসলাম ধম�                
সামািজক অ�গিতেক সমথ�ন কের এবং সভ�তার পেথ আেলাড়ন সৃি� কের। উদাহরণ��প: ি��শ লড� জন              
�ডেভনেপাট� বেলেছন, “মসুলমানেদর �চেয় �ান ও সং�ৃিতর �িত গভীর ��া �াপনকারী �কােনা ব�ি�             
কখেনাই আিবভূ� ত হয়িন” ১ এবং িব�ািরত উদাহরণ এবং নিথ িদেয় ব�াখ�া কেরেছন �য ইসলাম সমাজেক              
অ�গিত ও সমৃ্ি�র িদেক পিরচািলত কের। 

১৯৭২ সােল �ট�ােসর �টকিনক�াল ইউিনভািস��র ইিতহােসর একজন আেমিরকান অধ�াপক ড. ি�স           
�াগলেরর িবপুল ��াতা সমাগেম এক ব�ৃতায় বেলেছন �য ইউেরাপীয় নবজাগরেণর অনেু�রণা ও িবকােশর             
উৎস িছল ইসলাম; ��ন এবং িসিসিলেত আগত মসুলমােনরা আধুিনক কলােকৗশল ও িবকােশর িভি�             
�াপন কেরিছল এবং িশিখেয়িছল �য �ব�ািনক অ�গিত �ধুমা� রসায়ন, িচিকৎসা, �জ�ািতিব�দ�া,           

 
 



�নৗিবদ�া, ভূেগাল, মানিচ�া�নিবদ�া এবং গিণতশাে� উ�িতর মাধ�েম স�ব হেব; এবং �ােনর এই            
শাখা�েলা মসুিলমেদর মাধ�েমই উ�র আি�কা এবং ��ন �থেক ইউেরােপ এেসিছল। আধুিনক           
সংবাদমাধ�েমর িবকােশর এক ���পূণ� মাধ�ম িহেসেব পাচ� েম� ও প�ািপিরর িবষয়ক িলিখত ইসলামী            
�ােনর অবদােনও িতিন �জার িদেয়িছেলন। ২ �ধুমা� উপািধ ব�তীত যার �কােনা �ানই �নই ইসলােমর             
এমন এক নীিতহীন, জঘন� শ�র িমথ�াচার �কােনাভােবই উপেরা� সত�� �গাপন করেত পাের না।             
আঠােলা কাদা িদেয় সূয�েক �ঢেক �দয়া যায় না। 

২। তার মেত, “ধেম�র �িতব�কতা �থেক রা�েক উ�ার করা জ�ির। সমসামিয়ক পি�মা সভ�তার সােথ              
তাল িমিলেয় চলার জন� সিত�কার ধম�িনরেপ� ব�ব�া �িত�া করা �েয়াজন।“ 

উ�রঃ ইসলােম �ান, �নিতকতা, ন�ায়পরায়ণতা ও ন�ায়িবচােরর িভি�েত স�ূণ� উদার, গণতাি�ক রা�           
�িতি�ত হেয়েছ। এ� রাজৈনিতক ��রাচারীেদর হােত �খলনায় পিরণত হওয়া �থেক রা�েক র�া কের।             
পুিঁজবাদী, ��রশাসক এবং কিমউিনে�র দােসরা এই �াধীন শাসনব�ব�ােক তােদর িনেজেদর িন�ুরতা,           
িনয�াতন এবং অৈনিতকতার ��ে� বাধা ও �িতব�কতা মেন কের। খুিন, �চার এবং অসৎ �লােকরা              
ন�ায়িবচার ও দ�িবিধসমহূেক িনেজেদর জন� বাধা িহেসেব �দেখ। ধেম�র িব�ে� শ�তা �কােশর মাধ�ম            
িহসােব ধম�িনরেপ�তােক ব�বহারকারী ও ধম�িনরেপ�তার ছ�েবেশ ইসলামেক ধবংেসর �েচ�াকারী         
অিব�াসীর অ�তা এবং মখূ�তা বণ�নার �কােনা �েয়াজন �নই। এই মানষু� ধম� �থেক রাে�র িবি��তা              
চায়না; বরং ধেম�র �ংস চায়। এটা �� �য, একজন িনেব�াধ �য �ান, িব�ান, কেঠার পির�ম এবং               
�নিতকতার মাধ�েম জািত বা রা��িলর অ�গিত �ত�াশা কের না; বরং এই সকল �ণাবলী             
�িতিনিধ�কারী ইসলােমর �ংেসর মাধ�েম অ�গিত চায় এবং �য পা�ােত�র অৈনিতকতা, অ�ীলতা ও            
�াথ�পরতার আকা�া কের, �স �ধু �ান-��াহীনই নয়; বরং �নিতকতা িববিজ� তও। 
 

১। হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম এবং �কারআন।  অংশ-২, অধ�ায়-২; ল�ন। 
২। সা�ািহক পি�কা, িদ মসুিলম ওয়া�� , পািক�ান, আগ� ২৬, ১৯৭২। 
 

 

 

৩। �স বেল, “ইসলােমর স�ি�র দশ�ন �ারা মানষুেক অসাড় করার মাধ�েম,তারা মানষুেদর িনজ�            
অিধকার দািব না কের এমন এক� িনি�য় অব�ায় পিরণত করার আশা কের। তারা ধম�িবেরািধতা              
�িতেরাধ করেব এই অজহুাত িদেয় দাস� এবং পরকালীন জীবেনর �িত মানেুষর িব�ােসর ধারণােক র�া             
কের। স�ি� �শাষেণর জন� এক� �িতমধুর শ�। ইসলােমর অনসুারীরা এই �শাষেণর িব�ার কের।“ 

উ�র: “ইসলােমর পিরতৃি�র দশ�ন” এধরেনর িকছু অেযৗি�ক শ��� থাকেত পাের। দশ�ন বলেত িক            
বঝুায় তা আমরা Endless Bliss �ে� ব�াখ�া কেরিছ এবং ইসলােম �কান দশ�ন �নই এই িবষয়�ও ��                
কেরিছ। এ ধরেনর ভুল শ��� �মাণ কের �য এ� ব�বহারকারী ব�ি� ইসলাম বা দশ�েনর িকছুই জােন না                 
এবং �স ব�ি� অথ� স�েক� না �জেনই কেয়ক� শ��� মখু� কের ইসলােমর �িত তার শ�তা ছিড়েয়                
�দওয়ার জন� অেনক শ� �তির কের। শতা�ী ধের ইসলােমর শ�রা ধািম�েকর ছ�েবশ ধারণ কের আসেছ               
এবং এই ধরেনর মেুখােশর িপছেন তােদর আ�মণ চািলেয় যাে�। িক� বত� মােন তারা �কােনা উপািধ বা               
অব�ান অজ� েনর পর �কােনা �পশা বা িশে�র �ধান ব�ি�র ভান কের আ�মণ কের। �যসব িমথ�াবাদী               
মসুলমানেদর �তারণা করার জন� িব�ানীর ছ�েবশ ধারণ কের এবং তােদর অ-�ব�ািনক িববিৃত তথ�             
িহেসেব উপ�াপন কের, তােদর “িব�ােনর �বচঁক” বলা হয়। �ধু ইসলামই নয়, বরং �েত�ক জািতর              
নীিতশা� স��ীয় বই�িলও স�ি�র �শংসা কের। িব�ােনর এই �বচঁেকর িমেথ�কথার িবপরীেত, স�ি�            
মােন কােরা অিধকার �ছেড় �দওয়া এবং িনি�য় হওয়া নয়। স�ি� মােন �কান ব�ি�র অিধকার, যা �স                
অজ� ন কের তা িনেয় তু� থাকা এবং অন�েদর অিধকার ল�ন না করা। তাছাড়া, এ� �লােকেদর িনি�য়                
কের না, বরং তােদর কাজ এবং অ�গিতর �িত উৎসািহত কের। এই �বচেকর িমথ�াবাদীতার িব�ে�,              
ইসলাম দাস� র�া কের না বরং �ীতদাসেদর মিু�র আেদশ �দয়। দাস� ইসলােম �নই, বরং              
একনায়কতে� ও কিমউিনজেম আেছ। আসমািন িকতাবসমহূ এবং নবীগণ (আলাইিহমসু সালাম), যােদর          
অেলৗিকক ঘটনা�িল �ত�� হেয়িছল, পরকালীন জগেতর অি�� স�েক� জািনেয়িছল এবং ��া, �ান ও             
িব�ান এটা অ�ীকার করেত পাের না। এই পথচু�ত মেুখ�র কথা�েলা িনছক আেবগ�বণ ও এক�ঁেয় অন�ায়               

 
 



তক� । �স �কােনা তথ�সূ� বা �ব�ািনক িভি� �কােনা�ই উে�খ কেরিন। পরকালীন জগেতর িব�াস সমাজ              
ও �দশ�িলেত অনশুাসন, ন�ায়িবচার, পার�িরক �সৗহাদ� � এবং ঐক� সৃি� কের। এেত অিব�াস            
ভবঘুেরপনা, িনি�য়তা, দািয়�শীলতা �াস, অহংকার, িবে�ষ ও শ�তা সৃি� কের। কায�কর িকছুেত িব�াস             
করা অবশ�ই ভােলা। অ�মািণত, িভি�হীন ও িনরথ�ক �কান িকছু এিড়েয় চলা যুি�স�ত এবং অপিরহায�।              
ইসলাম �শাষণ ও মানবািধকার ল�নেক �ত�াখ�ান কের। �শাষণ �যমন এক� পাপ, তাই �িত�� হওয়ার              
কারেণ তা উেপ�া করাও জােয়জ নয়। ইসলােম অ�তা, অলসতা, কােরা অিধকারেক উেপ�া করা এবং              
�তািরত হওয়া অজহুাত নয়, এ�েলা অপরাধ। �িস� এক� উি� আেছ, “�য ব�ি� �িত�� হওয়ার              
স�িত �দয়, �স দয়া পাওয়ার �যাগ� নয়।“ িকভােব ইসলােম �শাষণ থাকেত পাের? িকভােব একজন �ানী               
ও যুি�বাদী ব�ি� এ�প বলেত পাের? �য অ� ব�ি� এ ধরেনর কথা বলেত পাের, �স িক কখেনা                 
মানবািধকার র�া িবষয়ক �রআেনর �কান আয়াত বা হািদস �েনিন? না জানা বা না �শানা এসব তার                
জন� �কােনা অজহুাত নয়! 

৪। �স বেল, “�ােচ�র �লােকরা ধেম�র �নশায় িনমি�ত হেয় অসু� হেয় পেড়েছ। ঈমান থাকার অথ� দাস�                
করা।“ 

উ�র: ইিতহােসর �য �কােনা পাঠক সাহাবােয় �করাম (রািদয়া�া� আন�ম) এর ���� এবং ইসলাম �য              
সি�য়, অধ�বসায়ী, ন�ায়িন� এবং সাহসী জািত গঠন কেরেছ তা ��ভােব �দখেব। এই সেত�র �কাশকারী              
হাজার হাজার উদাহরণ এবং ল� ল� বই আেছ। এ� এক� ল�া �য একজন অ� ব�ি� সূয� �দখেত                 
পায়না। এটা িক সূেয�র �দাষ �য �স তােক �দেখ না? �ক একইভােব এক� মিহমাি�ত ধেম�র �িত একজন                 
অ�, �তািরত ব�ি�র িমথ�া অপ�চােরর িকই বা মলূ� আেছ? সকল �ানী ও সভ� ব�ি� ব�ু �হাক বা                 
শ� সুখ এবং সভ�তার উৎস এই ধেম�র �শংসা কেরেছ। ব�� বা িলিখত িকছু তার ব�া বা �লখকেকই                 
�িতফিলত কের। �বিশরভাগ মানষু, যখন শ�েদর উপর রাগাি�ত হয়, তখন তারা িনেজেদর ম�             
আচরণ�েলা শ�েদর উপর চািপেয় �দয়। �িত� ধারক যা ধারণ কের তা ফাঁস কের �দয়। সুতরাং নীচ                
ব�ি�র কথা তােকই উপ�াপন কের। �য অভী� িবষেয় এ ধরেনর ঘৃণ� অপবাদ �দয়া হয় তা আবজ� নায়                
পিতত হীেরর মত। একজন দ�ু ব�ি�র ইসলামেক আ�মণ করা অবাক হওয়ার মেতা িকছু নয়।              
আ�য�জনক ব�পার হেলা িকছু মানষু আেছ যারা এই িভি�হীন, অেযৗি�ক অপবাদ�েলা সত� িহেসেব �হণ              
কের, এসব িব�াস কের এবং পরবিত� েত িবপয�েয় পেড়। এই অপবাদ�েলা উ�র �দয়ার মেতা নয়। সূেয�র               
অি�� স�েক� অ� ব�ি�র কথা বলা বা একজন িলভােরর �গীর িচিন �কমন িমি� বলার �চ�া করা                
স�ূন�ই অথ�হীন। পিরপূণ� এবং উ�তর �কান িজিনস অসু� বা িনচু মেনর মানেুষর কােছ বণ�না করা যায়                
না। এসেবর জবাব �দয়ার উে�েশ� হেলা অন�েদর এসব িব�াস করা �থেক র�া করা। �রাগীেক ঔষুধ �দয়া                
হয় মতুৃ� �থেক র�া করার জন�, মতৃেক জীিবত করার জন� নয়। 
 
সভ�তার পথেক ইসলাম িকভােব আেলািকত কেরিছেলা তার �শংসা স�িলত ল� ল� অনেু�দ রেয়েছ,             
ত�েধ� দ�ু আমরা উ�ৃত করিছ। আমরা তােদর িনব�াচন করেবা �াচ�েদর কাছ �থেক নয়, যােদর �স               
অপবাদ �দয় এবং ঘৃণা কের; বরং পি�মােদর �থেক করা হেব, যােদর �স �শংসা কের। �মােচইম ১ বেলন,                
“এ� সত� �য দশম শতা�ী �থেক ইউেরােপ ছিড়েয় পড়া �ব�ািনক �ান, পদাথ�িব�ান, রসায়ন,             
�জ�ািতিব�দ�া এবং গিণতশা� ইসলািমক �ুল�েলা �থেক গৃহীত হেয়িছল, িবেশষত আ�ালিুসয়ার (��ন)           
মসুিলমেদর কাছ �থেক যারা ইউেরােপর মেধ� ��� িছল। আ�ালিুসয়া দখল করার জন� �রামান ও �গাথরা               
দ’ু�শা বছর ধের লড়াই কেরিছেল। অন�িদেক, মসুলমানরা িবশ বছের স�ূণ� উপ�ীপ জয় কেরিছল।             
পাইেরিনস অিত�ম কের, তারা �াে� �পৗঁেছিছল। �ান ও �নিতকতার ��ে� মসুলমানেদর ���� তােদর             
অে�র �চেয় কম কায�কর িছল না।“ লড� �ডেভনেপাট� বেলন, “ইউেরাপ আজও মসুলমানেদর কােছ ঋণী।              
হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, ‘ময�াদা, স�ান ও ���� স�ি� �ারা নয় বরং              
�ান ও ��া �ারা পিরমাপ করা হয়।‘ শতা�ী ধের ইসলামী রা��িল সব�ািধক শি�শালী হােত পিরচািলত               
হেয়েছ। মসুলমানেদর িতন� মহােদেশ ছিড়েয় পড়া ইিতহােসর সবেচেয় স�ানজনক িবজয়।“ 
 
�যখােন একজন মখূ�, মি�� িবকৃত �লখক তার বইেয় িলেখেছ �য �াচ�সমাজ ধেম�র �নশায় ম� িছল, আর                
ি��শ লড� জন �ডেভনেপাট� এর মেতা অমসুিলম িনরেপ� �লখেকরা যুি� িদেয় িলেখিছেলন, “আ�ালিুসয়ার             
মসুলমানরা �যমন পা�ােত� �ান-িব�ােনর বীজ বপন করিছল, �তমিন মাহমদু আল-গজনবী �ােচ�           
�ান-িব�ান ছিড়েয় িদি�েলন এবং তার �দশ িব�ােনর �ক� হেয় উেঠিছল। ইসলামী শাসকগণ উৎপাদন             
বিৃ� কেরিছল এবং �দেশর স�দ �থেক সংগৃহীত অথ� ভাল কােজর জন� ও �দেশর উ�য়েনর জন� ব�ব�ত                
হেতা। �ােচ� সমিৃ� ও সভ�তা যখন অ�গিত অজ� ন কেরিছল, �াে�র স�ম লইুস িভি� শহর দখল কের                

 
 



�নয়, আ�ন ধিরেয় �দয় এবং �তেরাশ �লাকেক পুিড়েয় হত�া কের। �সই িদন�িলেত গৃহযু��েলার কারেণ              
ইংল�াে� মতুৃ� ছিড়েয় পেড়িছল, �যখােন জিম চাষ করা হেতা না এবং সবিকছু �ংস হেয় িগেয়িছল। চতুদ�শ                
শতা�ীেত অ�াংেলা-��� যু��িল এত মম�াি�ক ও ধংসা�ক িছল �য এ ধরেনর অন� �কােনা যু� ইিতহাস               
�ত�� কেরিন। িক� �সসময় �ােচ� মসুিলম �দশ�েলােত, তৃতীয় িফেরাজ শাহ তুঘলক, িযিন ৭৫২ িহজরী              
�মাতােবক ১৩৫১ সােল িদি�র স�াট হেয়িছেলন, িতিন ৭৯০ িহজরীেত তার মতুৃ�র আগ পয�� প�াশ� বাঁধ               
ও খাল, চি�শ� মসিজদ, ি�শ� �ুল, একশ� সরকাির বাস�ান, একশ� হাসপাতাল, একশ� সরকাির             
�ানাগার এবং একশ প�াশ� �সতু িনম�াণ কেরিছেলন। শাহজাহােনর শাসনামেল ভারেত সমিৃ� ও সুখ             
িবরাজমান িছেলা। িতিন �েকৗশলী আলী মরুাদ খানেক িদেয় িদি� খাল িনম�াণ কেরিছেলন। শহেরর �িত�              
অংেশ মােব�ল পাথেরর �ফা্য়ারা এবং মােব�ল পাথেরর সরকাির �ানাগার িনম�ান করা হেয়িছল। �িত� ঘের              
পািন সরবরাহ করা হেতা। সারােদেশ িনরাপ�া িবরাজ করেতা।“ 
 
৫। তার মেত, “ধম� অদ�ৃবাদ এবং তৃি�র এক অিভব�ি�। এ� পরকাল সংি�� এক� ধারণা, যা িনপীিড়ত                
ও �ুধাত� েক বি�ত কের। এটা িশ�া �দয় �য পরকালীন জীবেন কল�াণ অজ� েনর জন� পৃিথবীর িজিনসপে�র               
�িত অিত আ�হী হওয়া যােব না। �বেঁচ থাকার আন� ও �েয়াজন অদ�ৃবাদ ও আ�তুি�র ধারণােক               
�ভেঙ িদেয়েছ এবং উ�ত জীবনযাপেনর জন� সং�ােমর ধারণার জ� িদেয়েছ। যারা জমাটবাঁধা ও             
ছাঁেচ-গড়া �থা িনভ� র রীিতনীিতর িবেরািধতা কের, ধম� তােদর ভয় পায়। ধেম�র আিফম একজন মানষুেক              
তু�, অধীন� এবং জীিবকা িনব�ােহর উপায়হীন বানােয় �ফেল।“ 
 
উ�র: এই ধরেনর িমথ�া এবং ঘৃণ� অপবাদ�েলা উ�র �দওয়ার মেতা নয়, কারণ সত� স�েক� অবগত               
�কােনা �ানী ব�ি� এসব িব�াস কের না। তবওু ইসলােমর শ�রা �ানী না হেলও তারা বিু�মান।               
যুবকেদর �তািরত করার জন�, তারা তােদর িনরথ�ক কােজর সােথ ব�� রােখ এবং তােদর নফেসর জন�               
আন�দায়ক ও লালসা �মটােনার উপযু� ওষুধ �দয়। এভােবই তারা যুবকেদর ধম�য় �ান �শখা �থেক              
িবরত রােখ। এসকল সরলমনা িন�াপ যুবকেদর এইসব িমথ�া িব�াস করা �থেক এবং িবপয�েয়র হাত র�া               
করার জন�, সত� িনেয় �লখােলিখ করা খুবই জ�রী। �য ভাগ�বান যুবক আমােদর বই Endless bliss               
ভালভােব পড়েব, �স স�কভােব ইসলাম িশখেত পারেব এবং �স কখেনাই এসব িমথ�াচার িব�াস করেব              
না। আমােদর নবী হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর বাণী, “যার �ান আেছ, �স              
মসুলমান হয়। অ�ব�ি� ধেম�র শ�েদর �ারা �তািরত হেব” এর মাধ�েম আমােদরেক ভালভােব �ান             
অজ� েনর উপেদশ িদেয়েছন। 
 
এটা সত� �য ধম� ভাগ� এবং স�ি�েত িব�াস কের। িক� এই অে�র িচ�াভাবনার িবপরীেত, ভাগ� বলেত                
কাজ না করা বা আকাঙ�া না করা বঝুায় না। �দর বলেত বঝুায় মানষু িক করেব তা আ�াহ তাআলা                  
আেগই জােনন, আ�াহ তাআলা মানষুেক কাজ করার আেদশ �দন। যারা ��ম অনযুায়ী কাজ কের আ�াহ               
তােদর �শংসা কেরন। িতিন সূরা আন-িনসার ৯৪নং আয়ােত �ঘাষণা কেরেছন, “যারা িজহাদ এর পিরবেত�              
ঘের বেস �ধু ইবাদাত কের তােদর �চেয় যারা িজহাদ কের, সং�াম কের, এবং কেঠার পির�ম কের তাঁরাই                 
উ�ম ও ময�াদাবান।“ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, “যারা কাজ কের জীিবকা অজ� ন কের               
তােদর আ�া� তায়ালা পছ� কেরন।“ ইিতহাসশা� এবং Endless bliss এর তুিক� সং�রেণর আয় এবং              
ব�বসায় িশেরানােমর অধ�ায় পেড় জানা যায় �য ইসলাম কাজ এবং উ�য়েনর ধম�। হযরত মহুা�দ              
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম �দিনক কায�ািদ ও উ�িতর িনেদ�শ িদেয় বেলেছন, “�য ব�ি� পরপর দ’ুিদন              
�শেষ একই অব�ােন থােক বা �কােনা কাজ না কের, তেব �স িনেজেকই �তািরত করেলা।“ িতিন আরও                
বেলেছন, “�কান কাজ িনেয় পেরর িদন পয�� গিড়মিস কেরা না, অন�থায় তুিম �ংস হেয় যােব!” এবং                
“িবেদশী ভাষা িশেখা। তাহেল শ�েদর অিন� �থেক িনরাপদ থাকেত পারেব।“  
 
এটা বলা অনিুচত �য পরকােলর সুখ-শাি�র িচ�া কােজ বাধার সৃি� কের। হাদীসসমহূ, “�য ব�ি� পির�ম               
কের উপাজ� ন কের, �স �কয়ামেতর িদেন পূণ� চাঁেদর মেতা উ�ল হেব“; “�ানীর ঘুমও ইবাদাততুল�”;              
“হালাল উপােয় উপাজ� ন কেরা এবং উপকাির খােত ব�য় কেরা”; “�য ব�ি� ধেম�র ভাইেদর টাকা ধার �দয়                
তােক �মা কের �দয়া হেব” এবং “সবিকছুরই �েবশািধকার আেছ। তেব জা�ােত �েবেশর মাধ�ম হেলা              
�ান” এই হাদীসসমেূহ আমােদরেক কাজ কের উপাজ� ন করেত আেদশ �দয়া হেয়েছ এবং বলা হেয়েছ �য যারা                
হালাল উপােয় উপাজ� ন কের, পৃিথবীেত উপকারী কােজ তােদর উপাজ� ন ব�য় কের, তারা পরকােল সওয়াব              
অজ� ন করেব। তার মেত, “ধম� মানষুেক িবে�াহ �থেক বাধা �দয়। সুতরাং এ� এক� আিফম।“ �লখকেকর               
এসকল বােজ কথা �ারা ধম� ও সভ�তা স�েক� তার কতটু� �ান আেছ তা ��ভােবই বঝুা যায়। এটা                 

 
 



�� �য এই কথা�েলা �ান বা গেবষণাল� অিভব�ি� নয়। এ� �শাষেণর এক� ধরন ছাড়া আর িকছুই                
নয়, যার উে�শ� হেলা ধেম�র �িত অ� শ�তা �দখােনার মাধ�েম কিমউিন� �নতােদর �তাষােমাদ কের              
�কােনা অব�ান বা পদ অজ� ন করা। যারা পািথ�ব �কােনা িকছু অজ� েনর জন� ঈমান ত�াগ কের, তােদর                
“ধেম�র ভ�” বলা হয়। তারা সবসময় �া� এবং িবপয�েয়র িদেক ধািবত হেয়েছ। তারা যােদর �তাষােমাদ               
কের আ�াভাজন হেত �চেয়েছ, তােদর �সই কত� াব�ি�েদর পদাবনিত ঘেটেছ। �েত�ক মরণশীল সৃ�জীেবর            
মেতা, এই �নতােদরও আ�াহ তায়ালার উপি�িতেত িবচার করা হেব, যােক তারা কেঠারভােব অ�ীকার             
কেরিছল এবং যার িবেরািধতা কেরিছল, এরপর তােদর ক�ন শাি�র স�ুখীন হেত হেব। তােদর             
�তাষােমাদকািররা তােদরেক ভুেল িগেয়েছ এবং ব�ি�গত সুিবধার জন� অন� পে�র কােছ �ানা�িরত হেয়             
তারা অন� আেরক মরণশীেলর উপাসনা �� কেরেছ। 
 
৬। �স বেল, “আরব �দশ�িলেত ম�ভূিমর আইন�িল �াধান� িব�ার কেরেছ, তারা ব�বাদ ও ব�বাদী              
দশ�নেক আ�মণ কের আসেছ।“ 
 
উ�র: পূেব� ধেম�র শ�রা তাসাউেফর সাধকেদর কাছ �থেক কেয়ক� মলূ�বান বাণী মখু� কের অথ� না               
বেুঝই �বপেরায়াভােব এসব �লখেতা ও বলেতা এবং তারা যুবকেদর ফাঁেদ �ফলার জন� �রীকাপ�ী হওয়ার              
ভান করেতা। িক� বত� মােন, পা�ােত�র িব�ানীেদর িকছু কথা ও ধারণা মখু� কের, তােদর             
কত� াব�ি�েদর পা �চেট ও মেদর �াস পূণ� কের �দয়ার মাধ�েম তারা এক� িডি� লাভ কের এবং এক� পদ                  
দখল কের। সং�ৃতবান ও �ানী �সেজ তারা �সই মখু� করা বাণী আওিড়েয় ইসলােমর িব�ে� তােদর               
উগেড় �দয়, �সসব ত�ণেদর কােছ উপ�াপন কের এবং �স�েলােক ম�াসন ও সাম�বাদীেদর আকষ�ণীয়             
উপহার িহেসেব �দশ�ন কের মসুিলম িশ�েদর �তারণা করার �চ�া কের। 
 
যােদর �ব�ািনক �ােনর অভাব আেছ, িক� �বআইনী উপােয় িডি� অজ� ন কের এবং যারা "িব�ানী"র              
মেুখাশ এর আড়ােল ইসলােমর উপর হামলা কের, �সসব অ� �লােকেদর "িব�ােনর �বঁচক" বেল অিভিহত              
করা হয়। এক সময় এ ধরেনর এক ভুয়া িব�ানী তার সে�হজনক িডি�র কারেণ এলাকার কত� াব�ি� হেয়                
ওেঠ। মানষুরা তােক ���পূণ� একজন িহেসেব গণ� করেছ না �দেখ �স এক� সভার আেয়াজন কের               
�ামবাসী ও ধািম�ক ব�ি�েদর জেড়া কের এবং 'ব�বাদী দশ�ন', ‘আধুিনক’ ও ‘আেলািকত মানষু’ এসব              
িবষেয় বেল। তার িদেক নজর না িদেয় সকেলই ধািম�ক ব�ি�েদর ��া করেছ, এটা �দেখ �স অ�ান হেয়                 
�গল। �স বােজ কথা বলিছল যা তার কটু চির� এবং ম� িচ�ার বিহঃ�কাশই। এিদেক ধািম�ক �লাকেদর                
ইি�ত কের �স বেলিছল, “�য ইউেরােপ যায়িন, �স গাধা।“ মফুিত এেফ�ী �ধয�হারা হেয় বেলিছেলন,              
“আপনার পূব�পু�ষরা িক কখেনা ইউেরােপ এেস ইউেরাপেক ধন� কেরেছ?” যখন অেন�রা সম�ের "না"             
জবাব িদেয়িছল, তখন মফুিত এেফ�ী এই বেল �শষ করেলন, “তাহেল আপনার ���� অবশ�ই গদ�ভতুল�              
িপতৃে�র হেব”, এভােবই �সই কতৃ� �বান ব�ি� িনেজই িনেজর ফাঁেদ পেড়িছল। ‘�গিতশীল’ ও ‘আেলািকত’             
িক� মাথােমাটা-অ� �লােকরা, যারা ইসলামী আেলমেদর মহা�� বা িব�ব�াপী লাইে�ির�িলেত পূণ� থাকা            
ইসলামী সভ�তার সুপিরিচত ও �গৗরবাি�ত ���� স�েক� জােন না, তারা �খলনা ব�কু িদেয় ইসলােমর              
ই�াতসম দেুগ� আ�মণ কেরেছ, তাই বলা যায়, তারা িনেজরাই লাি�ত ও অপমািনত হেয়েছ। 
 
৭। �স বেল, “যারা অথ�নীিতেত পতন ঘ�েয়িছল, তারা তখন এই বেল �স পিরি�িতর সুিবধা িনেয়িছল �য,                
�েত�েকর ভাগ� িনধ�ািরত অ� খাদ� ও এক বে� স�� থাকা উিচত। এটা ধেম�র িবষা� �ভাব �দশ�ন                
কের। সভ�তার অথ� �বিশ অথ�ৈনিতক সমিৃ� অজ� েনর আকা�া এবং এর জন� পির�ম করা। িক� ধম�               
ভােগ� তুি�, পরকাল, আধ�াি�কতা ইত�ািদ ধারণার মাধ�েম সমাজ উ�য়েনর এই আে�ালনেক �ভে�            
িদেয়িছল এবং ি�িমত কের িদেয়িছল।“ 
 
উ�র: এখােন পা-চাটা �গালােমর আেরক� �� িচ� রেয়েছ, যা আমরা পূব�বত� অনেু�েদ �কাশ কেরিছ!              
ি�শ বছের িতন� মহােদেশ অিভবািসত ইসলামী �যা�ারা পারস� ও �রােমর (�সই সমেয়র দ�ু শি�শালী              
সা�াজ� এবং িবেশষত সম� পারস� সা�ােজ�র পতন ঘ�েয়িছল) �সন�বািহনীেক পরািজত কেরিছল এবং            
তারা তােদর ন�ায়পরায়ণতা ও সু�র �নিতকতার মাধ�েম �েত�ক জািতর ভােলাবাসা অজ� ন কেরিছল,            
‘তারা নািক অকােজর ও আিফম �হণকারী িনে�জ মানষু িছল’- এটা িক সাংঘািতক িমথ�া! �য িব�মুা�               
ইিতহাস জােন, �সও এই ঘৃণ� ও িভি�হীন অপবাদ অব�া করেব এবং িবর� হেব। ইসলাম মানষুেক কাজ                
করার এবং উ�িত করার আেদশ �দয় এবং �যসব ধনী দির�েদর সাহায� কের তােদর জন� জা�ােতর               
�িত�িত �দয়। যিদ এই �লখক ইসলামী িশ�কলা, যা ইউেরাপীয় এবং আেমিরকানেদর অবাক কের �দয়              

 
 



এবং �ান-িব�ােন মসুিলমেদর অজ� েনর �শংসায় তােদর িলিখত আ�� েকল�েলা �দখেতা, তেব �স স�বত            
এই লাইন�েলা �লখার জন� লি�ত হেতা। আমরা এখােন 'স�বত' বেলিছ কারণ লি�ত হওয়া এক� �ণ               
এবং একজন অসৎ ব�ি�র কাছ �থেক তার লি�ত হওয়ার আশা করা যায় না। 
 
ইসলাম মসুলমানেদর কাজ করেত এবং উ�িত করেত আেদশ কের। পিরতৃি� মােনই এক কাপেড় তু� থাকা               
এবং অলস হেয় বেস থাকা নয়। মসুলমানরা �মােটও এরকম নয়। পিরতৃি� মােন িনেজর উপাজ� েন স��               
হওয়া এবং অেন�র উপাজ� েন �লালপু দিৃ� না �দয়া। ইসলামই ইউেরােপ সভ�তা িনেয় এেসিছল, কারণ ইসলাম               
অথ�ৈনিতক সমিৃ�র পথ �দখায় এবং তা অজ� েনর জন� মানষুেক কাজ করার িনেদ�শ �দয়। িনে�া�              
হাদীস�েলা সহ অন�ান� অেনক হাদীস �ারা বঝুা যায় �য উপের বিণ�ত কথা�েলা স�ূণ� বােনায়াট: “�সই               
সবেচেয় দয়ালু ও ��� �য অন�েদর কােছ ভােলা”; “সবেচেয় বড় উপকার হেলা দান করা”; “�তামােদর মেধ�                
সবেচেয় দয়ালু ব�ি� �স, �য মানষুেদর মােঝ �বিশ খাবার সরবরাহ কের” এবং “�তামােদর মেধ� সবেচেয়               
উপকারী হল এমন ব�ি�, �য অন�েদর কাছ �থেক িকছু আশা না কের িনেজই কাজ কের এবং িনেজর                 
জীিবকা অজ� ন কের।“ 
 
৮। তার মেত, “ধেম�র অপিরহায� শি� ইিতহােসর সমসামিয়ক সভ�তার সােথ মািনেয় �নওয়ার �েচ�ায়             
বাধা �দান কেরেছ। ধেম�র অপিরহায� কতৃ� �, যা িব�েবর উে�শ��েলােক �িতহত কের, তা �ংস করা              
উিচত।“ 
 
উ�র: এই ভুয়া িব�ানী "সভ�তা" শ�� পুনরাবিৃ� কের এই জাদকুির শে�র মাধ�েম ত�ণেদর মি��েক              
সে�ািহত করার �চ�া কের। �স মেন কের �য িবশাল, ভারী িশ�-কারখানা �িত�া করা, ইেলক�িনক              
�মিশন, পরমাণশুি� চািলত কারখানা �তির করা এবং ব�িভচারেক সহজতর করার উপায় ও �বিচ��             
িহেসেব নারীেক ব�বহার করা- এসবই সভ�তা। �স িবেদিশ ম�ুা, িমথ�া, �তারণা এবং ফটকা �চারাচালােনর              
মাধ�েম একজন �নতা হেত চায়, অথবা �িমকে�ণীর ব�েয় জীবনযাপন কের িনেজর পাশিবক আকা�া             
পূরণ করেত চায়। ইসলামী আেলমগণ �য সভ�তা বণ�না কেরেছন এবং মসুলমানেদর অজ� ন করার আেদশ              
িদেয়েছন তা হেলা "তা’মীর-ই িবলাদ ওয়া তারফীহ-ই ইবাদ" অথ�াৎ এ� হল ভবন, �মিশন ও কারখানা               
িনম�ােণর মাধ�েম এক� �দেশর উ�য়ন করা এবং জনগেণর �াধীনতা, কল�াণ ও শাি�র জন� �যুি� ও সব                
ধরেনর রাজ� ব�বহার করা। িবংশ শতা�ীেত সভ�তা্র এ দ�ু িদক�িলর মেধ� �থম� িবদ�মান আেছ।              
�যুি�র উ�িত�িল চমক�দ হেলও অথ�ৈনিতক ও �ােয়ািগক আিব�ার�িল জনগণেক দাসে�র জন�,           
িন�ুরতা ও িনয�াতন চালােনার জন� ব�বহার করা হয়। কিমউিন� রা� এবং ��রাচারী শাসন এর              
উদাহরণ। িবংশ শতা�ী হেলা �যুি�র শতা�ী। িক� এ� সভ�তার শতা�ী হওয়া �থেক এখনও অেনক              
দেূর। 
 
এই সমাজতাি�ক �লখক তার ধম� �ংস করার ই�ার ব�াপাের অত�� কেঠার, কারণ ইসলাম অৈনিতকতা,              
অসততা, �শাষণ, ভ�ািম, একনায়কত�, িন�া এবং এক কথায় মানবতািবেরাধী সব ধরেনর খারাপ            
আচরণেক িনিষ� কের। একজন দনু�িত�� খারাপ ব�ি� কখেনাই ভােলা িকছু �হাক এটা চান না।              
সংকীণ�মনা পরািজত ব�ি�রা ��ত ইসলােমর গঠনত�েক ভয় কের। ইসলাম সভ�তার গিতেরাধ কেরেছ            
একথা িব�াসেযাগ� কের �তালার জন� এই অসৎ অিব�াসী ইিতহাসেক িবকৃত বেল। যিদ তার ইিতহাস              
স�েক� িব�মুা� �ান থাকেতা, তাহেল স�বত �স িনেজেক এই জঘন� কথা �লখা �থেক িবরত রাখেতা।               
এমনিক অমসুিলম ঐিতহািসকরাও �ীকার কেরেছ �য ইসলাম সভ�তােক লালন কেরেছ এবং ইউেরাপ ও             
আেমিরকােত আধুিনক উ�য়েনর উপর আেলাকপাত কেরেছ। 
 
এ� �� �য িব�ােনর এই অ� �তারক �লাক� িনেজই এইসব িমথ�া রচনা করার মেতা এতটা �ানী বা                 
িশি�ত নয়। �স ইউেরােপ ি��ান ধেম�র িব�ে� করা আ�মণ�েলা উ�ৃত কের ইসলামেক অস�ািনত             
করার �চ�া কের। যাইেহাক, �স ভুল এবং তার �ােনর মত তার �দখা ও বঝুার �মতাও অপয�া�, একারেণ                 
�স এসব তালেগাল পািকেয় �ফেল। 
 
এখােন ি��ধেম�র িব�ে� শ�তােপাষণকারী ও �কন তারা ি��ধম�েক আ�মণ কের �স স�েক� �লখা এবং              
এসব আ�মণ �য ইসলােমর িব�ে� নয় তা ব�াখ�া করা �াসি�ক হেব। 
 

 
 



ি��াধম� কন��া�াইন দ� ��েটর সময় সব�� এর ঐ�িরক ��� হািরেয় রাজৈনিতক সুিবধার অজ� েনর             
এক� মাধ�ম হেয় উেঠিছল। পা�ীবগ� অ-খৃ�ানেদর িব�ে� র��য়ী যু� �� কেরিছল। তারা সবাইেক             
অে�র মত ি��ান হেত বাধ� কেরিছল। লথুার এই উ�াদ আ�মেণ মা�া ছািড়েয় িগেয়িছল। ��ােট��া�              
িছেলা না এমন �যেকােনা ধম�, �যেকােনা জািতর �িতই �স চরম ি�� িছল। অন�িদেক, িমশনাির              
সংগঠন�েলা সবাইেক িব�া� করার �চ�া কেরিছল, সবার িবেবকেক িব�া� কেরিছল এবং �িতিদন নতুন             
নতুন কথার মাধ�েম ি��ধম� �চার করেতা। ি��ান আ�মণ�িল, না �কান �ােনর সােথ না �কান              
িব�ােনর সােথ সাম�স�পূণ� িছল বরং কখনও কখনও তা র�পােতর মাধ�েম বা কখনও কখনও �তারণার              
মাধ�েম সংঘ�ত হেতা, যা অ�াদশ শতা�ীেত ইউেরােপ ি��ানেদর �িত গভীর ঘৃণার সৃি� কেরিছল। এটা              
�লখা হি�ল �য যাজকরা �লােকেদর �তািরত করিছল, তােদরেক অ�কারা��তার �িত িব�াস করেত            
বাধ� করিছল এবং সবাইেক তােদর ধারনা�েলার দাস� করােনার �চ�া করিছল। তেব এই আ�মণ �ধুমা�              
ি��ানধেম�র িব�ে�ই সীমাব� থােকিন। এমন �লােকরও �দখা িমলল যারা �েত�ক ধম�েকই আ�মণ            
করেতা। ধম�েক কলিুষতকরণ ও ধম� �থেক িবি��তা �থেকই যাজকেদর ম� কাজ�িলর সূ�পাত- এ             
ব�পার� বঝুার পিরবেত� তারা মেন কেরিছল �য এসব ধেম� �থেকই উ�ূত। ধম� স�েক� ভােলাভােব না               
পেড়ই তারা খৃ�ধেম�র অ�িন�িহত খারাপ িদক�েলা সব ধেম�র ��ে�ই আেরাপ করেতা এবং ধম��েলােক             
আ�মণ করেতা। যারা ধেম�র সােথ চরম শ�তা কেরিছেলা তােদর মেধ� ভলেতয়ার একজন। লথুােরর মত              
�সও ইসলােমর িন�া কেরিছল এবং আমােদর হযরত মহুা�দ স�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ব�াপাের            
লথুার যা বেলিছল �সও তাঁেক �তমিন �ভেব তাঁর ব�াপাের ম� কথা বেলিছল। ইসলাম অধ�য়ন ছাড়াই               
তারাও সাধারণ ি��ানেদর মেতা সম� ধম�েক আ�মণ কেরিছল। 
 
উনিবংশ শতা�ীেত �থমবােরর মেতা, জাম�ািনর ভন �হড� ার বেলিছল, ধেম�র িব�ে� অে�র মত শ�তা             
�পাষন করা �জার কের ি��ান বানােনার মতই ভুল। �স ধম� চচ� ার �িত ���ােরাপ কের, িবেশষত ইসলাম                
ধম� অধ�য়ন করার �েয়াজনীয়তা তুেল ধের। যার ফেল ইউেরােপর �লােকরা হযরত মহুা�দ সা�া�া�             
আলাইিহ ওয়া সা�াম এর জীবন এবং ব�ি�, পিরবার ও সমাজ পিরচালনার জন� ইসলােমর �দখােনা              
আেলািকত পেথর িব�য়কর ���� বঝুেত �� কেরিছল। ি��শ িচ�ািবদ কাল�াইল তার বই The             
Heroes এ A Hero Who is the Prophet িশেরানােম হযরত মহুা�দ সা�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর               
জীবন, �নিতক �ণাবলী এবং কৃিতে�র �শংসা কেরেছন। এই বই� িতিন ১৮৪১ সােল িলেখেছন। িতিন এই               
বই�েত িলেখেছন, “একজন স�ািনত ব�ি� িযিন বােরা শতা�ী ধের ল� ল� মানষুেক পিরচালনা কেরেছন              
এবং িযিন পূব� ও পি�েম সভ� রা� �িত�ার কারণ হেয়েছন, িতিন লথুার ও ভলেতয়ার �যমন িলেখেছ                
�তমন �কােনা জািলয়াত হেত পােরন না। একজন িনচু মানিসকতার মানষু কখেনাই হযরত মহুা�দ             
সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর �যাগ�তা উপলি� করেত পারেব না। �ধুমা� িব�াস ও �নিতকতার             
অিধকারী একজন সিত�কার মানষু অন�েদর িব�াস িদেত পােরন। হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া             
সা�াম মানবজািতেক উ�ত করার জন� জ��হণ কেরিছেলন। যিদ তা না হেতা, তাহেল �কউই তাঁেক              
অনসুরণ করেতা না। হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সকল কথা সত�, �কননা একজন              
িমথ�াবাদী �কােনা ধম� ত দেূর থাক, �কােনা বািড়ই �িত�া করেত পােরনা।“ কাল�াইেলর সময় ইউেরােপ              
�কান িনভ� রেযাগ� ইসলামী বই িছল না। যাইেহাক, তার গভীর অ�দৃ� ি� এবং ব� বছেরর অধ�য়েনর কারেণ               
িতিন ি��ানেদর ও ধেম�র শ�েদর িমথ�ােক িব�াস কেরনিন এবং ইিতহােসর সত�তা �দখেত স�ম             
হেয়িছেলন। বত� মােন অেনক ইসলামী বই ইউেরাপীয় ভাষায় অনিুদত হে� এবং কাল�াইেলর ঐিতহািসক            
�লখা�েলার ভুল �বাঝাবিুঝ এবং অিন�য়তা�িল �� করা হে�। 
 
যিদ আল �রআেনর িব�ে� লথুােরর ঘৃণ� �লখােলিখ এবং হযরত মহু�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম              
স�েক� ভলেতয়ােরর কটুি��েলােক কাল�াইেলর A Hero Who is the Prophet �লখা�র সােথ তুলনা             
করা হয়, তাহেল ভােলাভােব বঝুা যােব �য ধম�া� ি��ান ও ধেম�র অ� শ�েদর দিৃ�েত এবং একজন                
�ানী ও পয�েব�ণ�মতা স�� ব�ি�র দিৃ�েত ইসলাম কতটা িভ�। কাল�াইেলর পর ি��শ গেবষক লড�              
�ডেভনেপাট� হযরত মহু�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম এর জীবন ও �নিতক চিরে�র �সৗ�য� এবং আল               
�রআন �য এমন এক �ােনর উৎস যা মানষুেক সুখ ও শাি�র পেথর িনেদ�শ কের, এই িবষেয় িব�ািরত                 
আেলাচনা কেরন। যারা আল �রআন ও হযরত মহুা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম এর িন�া              
কেরিছল িতিন তােদর এমন �িতি�য়া ব�� কেরিছেলন যা তােদর চুপ কিরেয় িদেয়িছল। 
 

 
 



�যমন� �দখা যায়, বত� মােন ইসলােমর শ�রা িমথ�া ব�েব�র আ�ন �ালাবার জন� িতন� উৎস �থেক              
িবষ সং�হ কের: ি��ান িমশনাির, যারা ভলেতয়ােরর মত অ�ভােব ধম�েক আ�মণ কের, কিমউিন�             
যারা সব ধরেনর সত�েক িনমূ�ল করার জন� মানষুেক �াণী ও যে�র মেতা ব�বহার কের এবং ধািম�কতা। 
 
৯। �স বেল, “ধম� অথ� হেলা যা আেছ তাই মািনেয় �নয়া, আ�তুি�, দেুভ� াগ ও �বষম� �মেন �নয়া। এ� হল                   
সমােজর িবদ�মান সীমাব�তা ি�র কের রাখা। এ� সুখময় জীবন অজ� েন বাধা �দয় যা সামািজক ��ণী               
�বষম� �াস কের এবং �শাষণেক বাধা �দয়। এই িনয�াতন জাহা�ােমর ভয় �দিখেয় স�� হয়। যারা ক�                
কের তারা জা�ােতর সা�না লাভ কের। যা ব�ি�র ব�ি�স�ােক খুন কের।“ 
 
উ�র: উপের বিণ�ত িতন� উৎস �থেক �া� িবষ �ারা �স মসুিলম িশ�েদর িবষা�া� করেত চায়, িক� �স                 
এ� করেত পারেব না। বত� মােন, যুবকরা ইসলামী বই পেড় এবং তােদর িব�াস স�কভােব িশেখ। হযরত               
মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম �ঘাষণা কেরেছন: “একজন ব�ি� পরপর দইু িদেন সমান উপাজ� ন             
�ারা �িত�� হেয়েছ। একজন মসুলমানেক অবশ�ই �িতিদন উ�িত করেত হেব।“ �য িব� যুবক হযরত              
মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এর এই িনেদ�শ �েনেছ এবং রাসূল (দঃ) এর খিলফা, হযরত উমর               
(রাঃ) �থেক বিণ�ত “ছিড়েয় দাও” এই িনেদ�শনা� সাবধানতার সােথ পেড়, �স কখেনাই এমন �কান অ�               
ব�ি�র িমথ�ােক িব�াস করেব না �য িনেজেক “�গিতশীল” মানষু ভােব। ইসলাম �বষম� অনেুমাদেনর             
িনেদ�শ �দয় না, বরং সমতা ও এ�েলা িনমূ�েলর আেদশ �দয়। “আিম এমন একজন ন�ায়বান শাসেকর সময়                
এেসিছ,” এই হািদস শরীফ� আসমািন িকতাবিবহীন অিব�াসীেদর ন�ায়পরায়ণতার �শংসা কের।          
আল-মানাবী ও আদ-দায়লামী িকতােব িলিখত এক� হাদীেস বিণ�ত হেয়ছ, “জা�ােত সবার আেগ তারাই             
�েবশ করেব যারা ন�ায় িবচারক এবং ন�ায়িন� শাসক।“ এই হািদস� িক দেুভ� াগ এবং �বষম� �চােরর               
অথবা দেুভ� াগ ও �বষম� এড়ােনার িনেদ�শ কের? আমােদর পাঠকেদর িবেবক অবশ�ই এর স�ক উ�র �দেব,               
এবং এ�ও খুব ভালভােব বঝুা যােব �য একজন অ� �লখক কতটু� িবপথগামী হেত পাের এবং �স কােদর                 
পিরেতােষর �চ�া করেছ। 
 
ইসলাম যাকাত, ঋণ এবং পার�িরক সাহায� করার আেদশ �দয়। এর �ারা বঝুা যায় �য যারা সামািজক                
��ণী �বষম� দরূ কের এমন আেদশসমহূ পালন কের, তারা জা�ােত যােব। যারা ক� �ভাগ কের �ধু তারাই                 
নয়; বরং যারা িনেজেদরেক ক�দানকারী ��ার কােছ সেঁপ �দয়, তারা জা�ােত �েবশ করেব। ইসলাম              
এক� উ�ত ও �গিতশীল ধম� যা সবার জন� উ�ত জীবন ব�ব�া িনেদ�শ কের। ইসলাম “িবদ�মান               
সীমাব�তা” ি�র রােখনা; বরং শাসকেদর বািণজ�, িশ�, কৃিষ, যু� �যুি�র সমসামিয়ক অব�ার সােথ             
ধােপ ধােপ অ�সর হেত এবং অ�গিতর জন� সব ধরেনর �ব�ািনক আিব�ার �েয়ােগ �াধীনতা �দয়।              
আ�াহ তায়ালা তাঁর ি�য় নবী সব�ে�� এবং সব��ানী মানষু হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া              
সা�ামেক িনেদ�শ িদেয়েছন, “সাহাবােয় �করামেদর সােথ পরামশ� ক�ন। �য �কান িবষেয় তােদর সােথ             
�যাগােযাগ রাখুন!” ইসলােমর �েত�ক খিলফার পরামশ�দাতা, উপেদ�া িছেলন। তােদর পরামশ� ছাড়া িকছুই            
করার অনমুিত িছল না। ইবাদত এর মেধ� �কান পিরবত� ন বা সং�ার অনেুমািদত নয়, িক� �যুি�র               
অ�গিত এবং পািথ�ব িবষেয় উ�িতর িবষেয় আেদশ �দয়া হেয়েছ। এ কারেণই �াচ� ও পা�ােত�র �য �কােনা                
জায়গােতই �িতি�ত ইসলামী রা��েলা �িত� ��ে� উ�ত হেয় উেঠিছল। ইসলাম এমন এক� ধম� যা              
ব�ি� সুিবধা এবং িচ�ার �াধীনতা �দয়। �িত� মসুিলম সম� িবে�র �চেয় �বিশ মলূ�বান। 
 
১০। �স বেল, “ধম� অভ��রীণ ও বািহ�ক �শাষেণর ফল। পিরতৃি� এবং তাকদীর �মেন �নয়া অলসতা এবং                
�শাষেণর কারণ। উৎপাদেনর সকল স�দ িনিদ�� ব�ি�েদর কােছই পু�ীভূত িছল। জনগণেক পািথ�ব সুেখর             
�যাগ� বেল িবেবচনা করা হেতানা। ‘সামান� খাবার ও এক ব�’ এই দশ�েনর মানেুষর �বেঁচ থাকার ও                
সং�ােমর শি� দরূ কের িদেয়িছল। পরকালীন জীবেনর �ত�াশা দঃুখ-দদু�শার কারণ।“ 
 
উ�র: ধম� স�েক� কথা বলার জন� ধেম�র ব�াপাের ন�ূনতম �ান থাকা �েয়াজন। আজেকর পুিঁজবাদী ও               
কিমউিন� �শাষকেদর সােথ ইসলােমর তুলনা করার মাধ�েম ধেম�র �িত আ�মণ করা ইসলােমর িব�ে�             
তার শ�তা �কাশ কের। তার শ�তার মা�া এেতা �বশী �য এ� তার �চাখেক অ� কের �দয় এবং রাগ                  
তার বিু�েক �ঢেক �দয়। পি�মা পুিঁজবাদী ও িন�ুর কিমউিন�, যারা উৎপাদেনর সকল উপকরণ িনিদ��              
ব�ি�েদর কােছ পুি�ভুত কের এবং মানষুেদর �শাষণ কের, তােদর িব�ে� িকছু না বেল; বরং সামািজক               
সমতার িনেদ�শদানকারী ইসলােমর �িত তার এই আ�মণ িনছক ইসলােমর �িত ঘৃণা ও রািশয়ার �িত              
উ��ু দাসে�র বিহঃ�কাশ। �যেহতু তার �কােনা ইসলামী �ান �নই, তাই বারবার �স পিরতৃি� ও              

 
 



তাকদীেরর �িত িব�ােসর উপর আ�মণ কের। সভ�তার নােম �স �ধুমা� অথ�নীিত এবং অথ� উপাজ� েনর              
কথা বেল। �স �বােঝ না �য পিরতৃি� এমন এক িবষয় যা মানিসক �রাগ �িতেরাধ কের, অস�িত এবং                 
শ�তা দরূ কের এবং সমােজ শ�ৃলা বজায় রােখ। পিরতৃি� ইসলােমর সারা িবে� ছিড়েয় পড়া এবং �ান ও                 
িব�ােনর �ারক �াপনার কাজ� সহজতর কেরেছ। “�য পির�ম কের �স উপাজ� ন করেব”, ও “�িত�              
মানষু যা করেব তারই �িতদান পােব” এই আয়াতসমহূ এবং আল-মনুাভী �ে� উে�িখত হাদীস-“আ�াহ             
তাআলা পির�ম কের উপাজ� নকারীেদর পছ� কেরন”, “�যসব যুবেকরা কাজ কের না, আ�া� তাআলা             
তােদর পছ� কেরন না” এ�েলা িক মসুলমানেদর কাজ কের উ�িত করার নািক অলস হওয়ার িনেদ�শ               
�দয়? উমাইয়া, আ�াসী, গজনী, ভারতীয় তা�ুরলাইন, আ�ালিুসয়ান ও অেটামান সভ�তা �য�েলা           
মসুলমানেদর �ারাই �িতি�ত হেয়িছল, তােদর এই অজ� ন িক কম�তৎপরতা নািক আলেস�র িনদশ�ন?            
�কােনা এক দরেবেশর বলা "সামান� খাবার ও এক ব�" কথা� িক আল �রআন ও হাদীেসর আেদশ                
পিরবত� ন করেত পাের? উ�িসত অব�ায় বলা দরেবেশর এই কথা� �ধুমা� তার িনেজর অব�ার জন�              
যেথাপযু�, িক� তা স�ূণ� ইসলােমর নয়। পরকালীন িব�াস �পাষণ করা ক�কর নয়, বরং এ� ব�ি�,               
পিরবার এবং সমােজ শ�ৃলা ও সহজতা বজায় রােখ। ইিতহাস ��ভােব এ�ই �দখায়। ইসলাম আ�পীড়ন              
নয়; বরং �বষিয়ক ও আধ�াি�ক দেুভ� ােগর সমাি� এবং অসুিবধা ও দঃুখ এড়ােনার িনেদ�শ �দয়। 
 
১১। তার মেত, “এই �দশ�েলা এখনও ম�ভূিমর আইন �ারা পিরচািলত হে�।“ 
 
উ�র: আ�াহ তায়ালার প� হেত নািযলকৃত আল �রআন ও হাজার হাজার হাদীেস বিণ�ত আেদশ ও               
িশ�াসমহূ সারািবে�র �ানী ও ��াবান ব�ি�েদর �শংসা �িড়েয়িছল। এই িশ�া ও আেদশ�েলার ����             
ও ��� ব�াখ�া করার জন� ইসলামী গেবষকগণ হাজার হাজার বই িলেখেছন, ত�েধ� কেয়ক� বইেয়র নাম               
এই বইেয় উে�খ করা হেয়েছ। এমনিক অ-মসুিলম �ানী ব�ি�রাও সহেজই এই সত� �কাশ কের। �গােথ               
বেলেছ, “�য ব�ি� আল �রআন �থমবার পেড় �স তৃি� অজ� ন করেত পাের না, িক� এরপের এ� পাঠকেক                 
িনেজর �িত আকষ�ণ কের। এ� তার �সৗ�েয�র মাধ�েম তােক জয় কের �নয়।“ িগবন বেলেছ,              
“আল-�কারআন �ধুমা� আ�াহ তায়ালা ও পরকােলর �িত িব�াস �াপনই বণ�না কেরনা বরং এেত             
নাগিরক আইন ও �ফৗজদাির আইনসমহূও রেয়েছ। আল �কারআন আ�াহ তাআলার অপিরবত� নীয়           
আেদশসমহূ এবং মানেুষর সম� িবষয় ও রা� পিরচালনারব আইন�েলা িনেয় এসেছ।“ 
 
�ডভনেপাট� বেলেছ, “আল-�কারআন ধম�য় দািয়�, �দনি�ন িবষয়, আধ�াি�ক ��তা, শারীিরক �া��,           
সামািজক ও নাগিরক কত� ব� ও অিধকার, মানষু ও সমােজর জন� উপকারী িবষয় এবং �নিতক িশ�া,               
অপরাধীেদর শাি� ইত�ািদ িনয়�ন কের। �রআন কািরম এক� রাজৈনিতক ব�ব�া। আল-�কারআন           
�িত� জীিবত এবং িনজ�ব �েত�েকর অব�া িনয়�ন কের। �নিতকতার িদক �থেক এ� খুব সুশ�ৃল এবং               
খুব কেঠার। আল-�কারআন সব�দা সাহায� করেত িনেদ�শ �দয়। এ� সামািজক সমতােক শি�শালী কের।             
সভ�তার ��ে� এর অন�ুল �ভাব রেয়েছ। অ� সমােলাচনা �ারা �রআন এর �মাকােবলা করার মেতা              
অেযৗি�ক ও হাস�কর কাজ িকছুই �নই। এ� মানবজািতর কল�াণ এবং সুেখর জন� আ�াহ তা'আলা ��িরত               
সবেচেয় মলূ�বান বই।“ 
 
�যমন �দখা যায়, �েত�ক �ানী ও িব� ব�ি� আল �রআেনর সং�েশ� আেস এবং �স যতটু�ই �বােঝ �স                 
অনযুায়ী �রআেনর স�ান কের। এই পিব� বই স�েক� "ম�ভূিমর আইন" বলার মেতা অৈনিতকতা,             
হীনতা বা মখূ�তা িকছুই হেত পােরনা। 
 
১১। �স বেল, “�ােচ�র অন�ান� �দশ�েলা ম�ভূিমর আইন বাদ িদেয় িনেজেদর পি�মা মতাদেশ�র িদেক              
পিরচািলত করেছ এবং ধেম�র আিফমেক পিরত�ােগর ফেল তারা িবেবকবান হেয় উঠেছ।“ 
 
উ�র: অমসুিলমরাও ইসলােমর �িত তােদর ��া �কাশ কের, আর এই অ�, বব�র �লখক ইসলামেক              
আিফম বেল। �মােচইম বেলেছ, “দশম শতা�ীর ঐ কােলািদন�েলার মত খারাপ িদন আর হেত পাের না               
যখন পুেরা ইউেরাপেক অ�কার �াস কেরিছল। এমনিক যুেগর সব�ািধক অ�সর ল�া�ন জািতরও            
�ান-িব�ােনর নােম যুি� ছাড়া আর িকছুই িছল না। যুি�িবদ�া �ােনর অন�ান� শাখা �থেক উ�তর বেল               
মেন করা হেতা। �সই সমেয় মসুলমানরা ��ন এবং ইতািলেত �ুল �তির কেরিছল। ইউেরাপীয় যুবকরা              
�ান অজ� েনর জন� এই �ুল�েলােত িভড় করেতা। ইসলামী গেবষকেদর িশ�া-প�িত �শখার পর, তারা             
ি��ান �ুল চাল ুকেরিছল।“ 

 
 



 
িব� ইিতহােসর বই�িলেত িলিখত সব�স�িত�েম �শংিসত ইসলািমক সভ�তা তােদর মাধ�েমই �িতি�ত           
হেয়েছ যারা �রআন মজীেদর অনসুরণ কেরিছল। বত� মােন িব�ান অ�গিত অজ� ন কেরেছ এবং ইউেরাপ,             
আেমিরকা ও রািশয়ায় বড় বড় িশ�-কারখানা �িতি�ত হেয়েছ। মহাকাশ �মণ �� হেয়েছ, িক� এই              
�দশ�েলার এক�েতও মানিসক শাি� �িতি�ত হয়িন। িনেয়াগকত� ােদর অপব�য় ও অপচয় এবং �িমকেদর            
দািরে��র অবসান ঘেটিন। সাম�বােদ রা� জনগণেক �শাষণ কের; ল� ল� মানষু �ধুমা� তােদর খােদ�র              
জন� কাজ কের, তারা এখনও �ুধাত� ও ন�; এবং এক িন�ুর, র�েলালপু সংখ�ালঘু ��িন তােদর খরেচ                
জীবনযাপন কের। তারা �াসােদ এক� আন�দায়ক জীবনযাপন কের এবং সবধরেনর িন�ুর, জঘন� কাজ             
কের। �যেহতু তারা �রআন মজীদ মান� কের না, তাই তারা শাি�-�া��� অজ� ন করেত পাের না। সভ�                
হওয়ার জন� িব�ান ও �যুি�েত তােদর অনকুরণ করা, পির�ম করা এবং তারা যা কের �স অনযুায়ী                
কাজ�েলা স�াদন করা �েয়াজন; �কননা,আল �রআন ও হািদস আমােদর িব�ান ও িশে� অ�গিত             
অজ� েনর িনেদ�শ �দয়। উদাহরণ��প, ইবেন আদী ও আল-মনুাভী (রাহমাতু�িহ তাআলা আলাইিহমা) বিণ�ত            
এক হািদস �ঘাষণা কের, “আ�াহ তা'আলা অবশ�ই তাঁর �সসব বা�ােক পছ� কেরন �য উ�িত কের এবং                
কা�কাজ কের।“ হাকীম-িতরিমযী এবং আল মনুাভী �ে� িলিখত অন� এক� হাদীেসত �ঘাষণা করা হয়,              
“আ�াহ তায়ালা তাঁর বা�ােদর �নপুণ� �দখেত পছ� কেরন।“ তেব �ধুমা� এ� অজ� ন করাই সভ� হওয়ার               
জন� যেথ� নয়। অিজ� ত সুিবধা�েলা সবার মােঝ সমানভােব ব�ন করা উিচত এবং �িমকেক তার �েমর               
মলূ� �দয়া উিচত। আর এই সুিবচার �ধুমা� �কারআন আল-কািরম অনসুরণ কেরই পাওয়া যায়। আজ              
ইউেরাপ, আেমিরকা ও রািশয়া �সসব ��ে� সফল হেয়েছ �যসব ��ে� তারা ইসলােমর সােথ সাম�স� �রেখ               
কাজ কের। যাইেহাক, �যেহতু আল �রআেন ন�ায়িবচােরর নীিত অনসুাের সুেযাগ-সুিবধা�েলা ব�ন করা            
হয় না, তাই �লােকরা শাি�-�া��� অজ� ন করেত পাের না এবং ��ণী �� এড়ােত যায় না। যারা �রআন                 
মজীেদর অনসুরণ কের না, তারা কখেনাই সুখী হেত পাের না। যারা িব�াস বা অিব�ােসর সােথ               
�কারআনেক মান� কের অথ�াৎ, মসুিলম �হাক বা অমসুিলম, তােদর এই আনগুেত�র মা�া অনসুাের এই              
পৃিথবীেত তারা অেনক উপকার লাভ কের। আর যারা িব�াস কের এবং মান� কের, তারা দিুনয়া ও                
পরকােল এেথেক উপকার লাভ কের; তারা এই পৃিথবীেত সুখ-�া�ে�� বাস কের এবং পরকােল অেশষ              
রহমত ও সীমাহীন কল�াণ অজ� ন করেব। ইিতহাস এবং �দনি�ন ঘটনা উভয়�ই ��ভােব �মাণ কের �য               
এই কথা� সত�। �রআন মজীেদ বিণ�ত পথ অনসুরণ না করেল তারা মসুলমান �হাক বা না �হাক, যত                 
দেূরই থা�ক না �কন, তারা অবণ�নীয় ক� �ভাগ করেব এবং তােদর ভিবষ�ত আরও িবপয�� হেব। 
 
একজন সািকপ সাবানজী নােম এক সুপিরিচত তুিক� ব�বসায়ী বেলেছন �য, যখন িতিন এক ���পূণ�              
�দেরােগর অপােরশেনর জন� আেমিরকােত িছেলন, তখন ওই হাসপাতােল িনেয়ািজত একজন ��ােট��া�           
যাজক অপােরশেনর আেগ তার কােছ িগেয় বলেলা, “আগামীকাল আপনার এক� ���পূণ� অপােরশন হেব।             
আপিন আমার ধেম�র নন; আপিন একজন মসুিলম। িক� আমরা সবাই একই সৃি�কত� ােক িব�াস কির।              
আমরা সবাই তাঁর বা�া। তাঁর সকল বা�ার কত� ব� এ�প অব�ায় তাঁর কােছ আ�য় চাওয়া। অতএব               
আিম আজ রােত আপনার জন� �াথ�না করব।“ সািকপ সাবানজীর অিভব�ি� হেলা: “পুেরািহেতর এই             
কথা�েলা আমােক কীভােব অন�ুািণত কেরিছল এবং উ�সািহত কেরিছল, তা আিম �কাশ করেত পারিছ             
না।“ তার িনে�া� আ�� েকল “Turning Towards Spiritual Values” িশেরানােম ৮ই মাচ� ১৯৮১ এই             
তািরেখ এক� �দিনক পি�কায় �কািশত । 
 
“এটা সত� �য িব�ান ও �যুি�র উ�িতর �কান সীমা �নই। তেব, আেরক� �� বা�বতা হল িব�ান এবং                 
�যুি�র উ�িত, ব�গত �মতা বিৃ� এবং �দনি�ন জীবনযা�ার মােনর উ�িত মানেুষর শাি�র জন� যেথ�              
নয়। 
 
আর সেব�াপির, িনিদ�� িকছু পয�ােয় �পৗঁছােনার পের, িব�ান ও �যুি�র উ�িত ও ব�গত স�দ বিৃ�র               
সাফল� 'আধ�াি�ক ও �নিতক �ণাবলী’ অজ� েনর �ারা স�ূণ� হয়। 
 
'জাপানী মেডল' নােম পিরিচত উ�য়ন এর এক� উ��ু উদাহরণ। তুরে� আজেকর িদেন �দনি�ন             
জীবনযা�ায় ‘জাপানী ধরেনর র�ািন’ এবং 'জাপািন ধরেনর িশ�' এর আকা�া �ায়শই পুনরাবিৃ� হয়। 
 

 
 



জাপানীরা আেমিরকা যু�রাে� িবশাল বহের গািড় �তির প�িত িশেখিছল। অ� সমেয়র মেধ�, তারা             
আ�জ� ািতক, এমনিক আেমিরকার বাজােরও এই �িত�ান�িলর সােথ �িতেযািগতা করেত স�ম হেয়িছল।           
তারা আরও সফলভােব পণ� িবি� পিরচালনা করেত �পেরিছল। 
 
আমার িব�াস অনযুায়ী, এই অজ� েনর িতন� কারণ রেয়েছ: 
১। �যুি�। 
২। সুশ�ৃলা প�িতেত কাজ করা। 
৩। ঐিতহ� এবং আধ�াি�ক মলূ�েবােধর অনসুরণ করা। 
 
িনিদ�� ব�য় বা ক� সে�ও এক �দশ �থেক অন� �দেশ �যুি�র �ানা�র স�ব।  
িক� মলূ� পিরেশাধ কেরও সুশ�ৃলা কাজ, ঐিতহ� ও আধ�াি�ক মলূ�েবােধর আনগুত� এসব �ানা�র করা              
যায় না। দভু� াগ�বশত, এই িবষয়�েলা আমােদর �দেশ অবেহিলত ও মানহীন। 
 
যখন আমরা মেনােযাগ সহকাের আমােদর অতীত পয�েব�ণ কির এবং জাপােনর সােথ তুলনা কির, আমরা              
�দখেত পাই �য ঐিতহ� �মেন চলা, শ�ৃলা বজায় �রেখ কাজ করা এবং আধ�াি�ক মলূ�েবাধ পয�েব�ণ               
করার ��ে� তুিক� রা িবে�র ��কেয়ক জািত�েলার মেধ� এক�। 
 
এখােন শি�শালী পিরবািরক কাঠােমা িবদ�মান। পিরবােরর সকেলই বেয়াৈজ��েক িঘের জেড়া হয়। তার            
উ� ময�াদা রেয়েছ এবং িতিন ত�ণেদর র�া করার জন� দািয়�শীল। 
 
তুিক� রা তােদর �দশ, পতাকা, ধম� ও পিব�তা র�ােথ� লড়াই কের। এ� তােদর জন� এক� পিব� লড়াই। 
 
�স আ�াহর নােম যু� কের। নতুন �কান কাজ �� কের আ�াহর নাম িদেয়। �স তার ি�য়জনেদর আ�াহর                 
কােছ ন�� কের। 
 
তুিক� েদর মেধ� কা�িশ� ও ব�বসায িনয়�েনর এক� প�িত ও ঐিতহ� রেয়েছ। সমােজর পুরেনা             
ব�বসায়ীরা, সংঘ�েলা, �িত� কা�িশে�র র�াকত� া এবং �ধান-সহকারী �ধান-িশ�ানিবশ স�ক� �েলা         
িনয়মানবুিত� তার উদাহরণ, �য�েলা বািণজ� ও কা�িশে�র ��ে� তুিক� েদর �ারা �িতি�ত। 
 
শতা�ী ধের ইসলােমর ধম� িব�ব�াপী �িত� �কােণ িবি�� ল� ল� তুক�েদরেক �মৗিলক আধ�াি�ক             
িশ�ার মাধ�েম এক কের �রেখেছ। 
 
১৯৮১ সােলর ি�তীয়ােধ�র িদেক আমােদর তুরে�র এক� িচ� মলূ�ায়ন করার সময় আমােদর অতীেতর             
এই 'আধ�াি�ক মলূ�েবাধ' মেন রাখার অেনক সুিবধা রেয়েছ তেব সা�িতক সমেয় আমরা এ�েক অবেহলা              
কেরিছ। 
 
আমরা আমােদর ��তর সামািজক ও রাজৈনিতক িবশ�ৃলােক দায়ী করেত পািরনা, যা আমরা এখন             
�কবলমা� অথ�ৈনিতক কারেণ স�ূণ�ভােব এিড়য় যাওয়ার যাওয়ার �চ�া করিছ। 
 
আমােদর জনসংখ�া, যা বত� মােন ৫ �কা� ছািড়েয়েছ এবং �িত বছর ১০ ল� কের বিৃ� পায়, তােদর জন�                 
‘সমসামিয়ক সভ�তার িভি�েত উ�ত এক� �দশ’ এবং ‘মানব সভ�তার সােথ স�িতপূণ� জীবনযা�ার মান’             
িনি�ত করেত বাধ�। তেব আমরা সফল হব। আমরা যতই সফল হই না �কন, এ� �� �য �কবলমা�                 
ব�গত উপােয় ৫ �কা� মানষুেক সুখী রাখা ক�ন হেব। 
 
আমােদর সকেলর ���পূণ� কত� ব� হেলা এমন �কােনা আধ�াি�ক মলূ�েবােধর স�ান করা এবং তা সকেলর              
কােছ তুেল ধরা, �য মলূ�েবাধ এই ৫�কা� মানষুেক একি�ত করেব এবং একে� শাি�পূণ�ভােব কাজ করার               
দঢ়ৃসংক� �দেব। ৫ �কা�র মানেুষর মধ�কার ঐক� অনধুাবন করেত হেল এই �িশ�ণ �েয়াগ করা              
আবশ�ক। 
 

 
 



যারা ব�গত সমস�ার িবষেয় অসহায় তােদর জন� অত�াবশ�কীয় হেলা আ�াহর �িত িব�াস, তাঁর �িত              
ভয় এবং ইসলাম ধম�ই, যা তােদর কােজর �িত আকা�া ও আ�হ �জাগােব। 
 
এটা বঝুা �গেছ �য অথ�ৈনিতক িবকােশর জন� আধ�াি�ক উ�য়ন �েয়াজন। 
 
অন�ুহ কের মেন রাখেবন �য মহাকাশচারী চাঁেদর উপর অবতরণ কেরিছেলন তার পেকেট তার ধেম�র              
এক� বই িছল। 
 
আমােদর উে�শ� হওয়া উিচত: 
চাঁদ �মেণর �যুি� ও �মতার অিধকারী হওয়া। িক� যিদ আমরা এই �যুি� ও উপায় উ�াবন কির,                
আমােদর অবশ�ই আ�াহর শি� ও সাহায� �াথ�না অব�াহত রাখেত হেব।  
 
নতুন �জ�েক আধ�াি�ক মলূ�েবােধর �িত উৎসািহত কের আমােদর ইসলামী ধেম�র িবশাল শি� ব�বহার             
করার অনসু�ান বজায় রাখেত হেব। আমরা �ুেল আধ�াি�ক সহায়তা িহসােব ধম�য় িশ�া উপর চাপ              
িদেত বাধ�। আধ�াি�ক সহায়তা িহেসেব �ুল�েলােত ধম�য় িশ�ার উপর ��� িদেত হেব। আেরা সময়              
ন� হওয়ার আেগই আমােদর উিচত আমােদর িবদ�ালয়�েলােত পয�া� ধম�য় িশ�া কায��ম �� করা। 
 
ঐিতহ� �মেন চলার ফেল িচ�াভাবনা ও কম� স�েক� পার�িরক সহনশীলতা সৃি� হেব এবং পার�িরক              
স�ীিত ও ��া �তির হেব, যা আমােদর জন� খুবই �েয়াজন। এ� পার�িরক িবেরাধেক �াস করেব এবং                
অভ��রীণ শাি� �িত�ায় সহায়তা করেব। এর ফেল এক� িনভ� রযাগ� এবং শি�শালী সমাজ �িতি�ত             
হেব। 
 
অন�থায় আধ�াি�ক মলূ�েবাধ ও ঐিতহ� �থেক বি�ত জনগণেক সুখী করা ও পিরচালনা করা খুব ক�ন।               
এ ধরেনর সমােজ সহেজই সামািজক শ�ৃলা �িতি�ত হেব না। 
 
আল �রআেন বলা হেয়েছ, ‘�তামরা হতাশ হেয়া না; িচ�া কেরা না। যিদ �তামার িব�াস দঢ়ৃ হয়, তাহেল                 
তুিম অবশ�ই সফল হেব।‘ 
 
বত� মােন আমরা �নিছ ও পড়িছ �য িব�জেুড় মানষু এেক অপেরর সােথ আরও �বিশ ঘিন�ভােব পিরিচত               
হওয়ার �চ�া করেছ এবং তারা �য�িল �ত�াখ�ান করেতা �স�েলােক এখন �বিশরভাগ ��ে� িভ� দিৃ�েকাণ              
�থেক �দখেছ। এক� সহজ উদাহরণ �দয়া যাক: আেমিরকানরা দািব করেতা �য ইসলােম অেনক িন�ুর              
িনয়মকাননু রেয়েছ এবং চুিরর অপরােধ �চােরর হাত �কেট �দয়া এ�েলার মেধ� এক�। আেমিরকার             
ইিলনয় রােজ�র িসেনটর ডগলাস হােফর সা�িতক ��াব �েন আমরা না �হেস পািরিন এবং অবাক              
হেয়িছলাম। তার রােজ� ডাকািত বিৃ� পাওয়ায় �স বেলিছল �য মসুিলম �দশ�িলেত �যভােব �চােরর হাত              
�কেট �ফলা হয় �ক �তমিন তার রােজ�ও �চােররহাত কাটার ব�াপাের আইন পাস করা হেব। িসেনটর তার                
��ােব িলেখিছল, ‘এ� আপনােক িন�ুর বেল মেন করেত পাের। িক� আিম অন� �কান সমাধােনর কথা               
ভাবেত পািরনা। আিম মেন কির ঈ�র তাঁর বা�ােদর জন� উপযু� শাি�র িবধান �বত� ন কেরন। যারা               
অপরাধ কের, তােদর তাঁেক ভয় করা উিচত।‘ �যমন� আপিন �দখেছব, িদন িদন মানষু ইসলােমর              
িনয়ম�েলার কাছাকািছ আসেছ। এক সৃি�কত� ায় িব�ােসর �িত আহবানকারী সব�েশষ ধম� ইসলােমর           
িব�ধম� হওয়ার সব �যাগ�তা আেছ। 
 
আমরা আবারও বলিছ �য ধম� শি�র ভা�ার যা আমােদর �িতকর এবং ম� কাজ�েলা �থেক দেূর রােখ,                
আমােদর উ�াকা�া�িলেক বাধা �দয়, আমােদর আ�ােক িব�� ও পিব� কের �তােল,আমােদর ভাল            
অভ�াস�েলা উে�াচন কের আমােদর দয়ালু ও সহায়ক কের �তােল-যারা বড়েদর মান� কের, িবে�াহ ও              
আইন অমান� করা �থেক আমােদরেক িবরত রােখ, আমােদর ল�� অজ� েনর জন� উৎসাহ �দয়, আমােদর              
ব�থ�তায় সা�না �দয়, আমােদর দঃুখ কিমেয় �দয়, আমােদর শি� ও আশা জািগেয় �তােল, আমােদরেক              
স�ক ও খাঁ� মিুমন বািনেয় আ�াহর পেথ পিরচািলত কের, এক কথায়, আমােদর এই পৃিথবীর শাি� এবং                
পরকােলর িচর�ায়ী সুখ অজ� ন করেত স�ম কের। 
 

 
 



আমােদর অবশ�ই আমােদর ধম�েক �হণ করেত হেব, ধেম�র আেদশ ও িনেষধসমহূ �মেন চলেত হেব এবং এর                
মলূ� বঝুেত হেব। িক� আমােদরেক তু� ব�ি�গত সুিবধা ও দিুনয়ািব িবষইয়ািদ অজ� েনর উে�েশ� ধম�েক              
ব�বহার বজ� ন করেত হেব। �যসব �ধাঁকাবাজ িনেজেদর ব�ি�গত উ�াকা�া এবং �ৎিসত উে�শ�            
হািসেলর জন� ‘ধম� হািরেয় যাে�’ একথার মাধ�েম �লাকেদর �তািরত কেরিছল, তােদর কারেণ এই             
বরকতময় �দশ এবং এই পিব� ধেম�র অেনক �িত হেয়িছল। তারা সবাইেক িবে�াহী হেত �েরািচত              
কেরিছেলা। 
 
ধম� ও িব�ােনর �বঁচেকরা এই �দেশর, আমােদর জািতর শাি� িবন� কেরেছ। ধেম�র �বঁচেকরা ধম�েক              
তােদর ব�ি�গত সুিবধা ও রাজৈনিতক উে�েশ� ব�বহার কের ধেম�র বাইেরর িবষয়েক ধম�য় বেল অ�ভু� �              
কেরেছ। একই সােথ ভুয়া িব�ানীরাও তােদর ব�ি�গত ও রাজৈনিতক উে�েশ� সাধেনর জন� ত�ণেদর             
িব�াসেক �ংস করার �চ�া কেরিছল এবং এ উে�েশ�, ত�ণেদর কােছ �ব�ািনক �ান িহেসেব গৃহীত              
হওয়ার জন� তারা তােদর অৈব�ািনক, �ংসা�ক ও িবেভদসৃি�কারী কথা�েলা �কাশ কেরিছল।           
ধািম�েকর ভান কের ধেম�র �বঁচকরা ধেম�র �িত �লােকেদর আনগুত�েক �শাষণ কেরিছল, আর িব�ােনর             
�বঁচেকরা িব�ানীর ভান কের ও তােদর িডি� �দিখেয় �ব�ািনক �ােন জনগেণর আ�ােক �শাষণ             
কেরিছল। আমােদর অবশ�ই ধেম�র ও িব�ােনর এই ভ� �লাকেদর �কৗশল স�েক� পুেরাপুির সেচতন হেত              
হেব। 
 
সা�িতক সমেয়ও এমন িকছু ভ� হািজর হেয়েছ যারা ধম� ও িব�ানেক রাজনীিতর হািতয়ার িহেসেব              
ব�বহার করেত চায়। এ� �কািশত হেয়েছ �য �নরাজ�সৃি�কারী ও দসু�, যারা তােদর �বামা, �টিলে�ািপক              
ব�কু, অ�াি�ট�া� রেকট এবং খবর আদান-�দােনর �রিডও �সট�েলা সহ ধরা পেড়েছ, তেদর            
�বিশরভাগই িব�িবদ�ালয়�েলােত িব�ােনর ভূয়া �লােক পিরণত হেয়েছ। বািকরা হল তােদর �ারা           
�তািরত �িমক ও ছা�-ছা�ী। �যমনটা আমরা সংবাদপ��িলেত পিড় �য এই িব�াসঘাতকতা ও হত�াকা�             
বা�েব �েয়াগ করা হেয়েছ বা িব�ােনর এই হাজার হাজার ভ�েদর িদেয় এ�েলা অনশুীলন করােনা হেব,               
আমরা তােদর ভয়াবহতা ও িন�ুরতায় বঝুেত পাির �য তারা আমােদর �দশেক কী ভয়াবহ িবপয�য় বা               
�ংেসর িদেক পিরচািলত করেছ। আমরা �সই সকল কমা�ারেদর িকভােব ধন�বাদ জানােবা জািন না,             
যারা জািতর ডােক সাড়া িদেয় সাহােয�র জন� এিগেয় এেসিছেলা এবং এই ভয়ানক পথ ব� কের িদেয়                
আমােদরেক এই িবপয�য় �থেক উ�ার কেরিছেলা। রাতিদন আমরা তােদর জন� �দায়া কির যারা আমােদর              
র�া কেরিছেলা। �য কল�াণ আমরা লাভ কেরিছ, তার উপযু� কৃত�তা �কাশ করা স�ব হেব না, এমনিক                
যিদ �িতমহূুেত� আমরা আমােদর রেবর �িত কৃত�তা �কাশ কির, িযিন আমােদর র�ার জন� তােদর              
পা�েয়িছেলন! এই অসাধারণ দয়ার জন� আমােদর �িতপালেকর �িত অপিরসীম কৃত�তা! 
 
ধম� এবং িব�ান দ�ুই মানেুষর জন� খুব �েয়াজনীয়,খুব উপকাির সহায়ক। �ব�ািনক �ান শাি�, সমিৃ�              
এবং সভ�তার �েয়াজনীয় উপকরণ �তির কের। আর ধম� শাি�, সমিৃ� এবং সভ�তার এসব উপকরেণর              
ব�বহার সহজ কের। কিমউিন�রা জাম�ািন এবং আেমিরকা �থেক চুির করা �ব�ািনক �ােনর সাহােয�             
িবশাল িশ�, িবশাল কারখানা, চমক�দ রেকট এবং স�ােটলাইট �াপন কেরেছ। তবওু তােদর মেধ�             
�কবলমা� িব�ান রেয়েছ, �কান ধম�য় উপাদান �নই। এজন�ই তারা তােদর জনগণেক িনয�াতন, অন�েদর             
আ�মণ এবং িবে�র অন�ান� অংেশ িবে�াহ ও িব�ব ঘটােত �ব�ািনক সাম�ী ব�বহার কের। তারা �িত�               
�ান অ��েপ পিরণত কেরেছ। িব�ােন তােদর অ�গিত সভ�তা নয়; বরং বব�রতার সৃি� কেরেছ। শাি�,              
সমিৃ� এবং মানবািধকার লি�ত হেয়েছ। সংখ�ালঘুেদর সুেখর জন� লাখ লাখ মানষু িনঃ� হেয় যাে�। এই               
কারেণ, আমােদর সত� ধম� িশখার এবং স�ক মসুিলম হওয়ার �চ�া করেত হেব। 
 
�রআন সিত�কার মসুলমানেদর স�েক�  িক বেলেছ �দখুন: 
‘ভােলা কের �জেন রাখুন, আ�াহ তাআলার ব�ুেদর �কােনা ভয় �নই। তারা হতাশ হেব না।‘ (সূরা ইউনসূ,                
আয়াত নং ৬২) 
 
আসুন আমরা ইসলােমর িবিধিবধােন িব�াস কির, অথ�াৎ, আ�াহ তায়ালার আেদশ ও িনেষধা�া �মেন             
চিল। এই িনয়ম �মেন চলার মাধ�েম, আমােদর ি�য় পাঠেকরা, আমরা এেক অপেরর সাহায� করেত স�ম               
হব, আমােদর �দশেক শাি�, সমিৃ� এবং সুখ অজ� ন করেত সহায়তা করেত পারেবা।“  

 
 



৬- কিমউিনজম এবং ধেম�র িব�ে� কিমউিন�েদর শ�তা 
 
সামািজক ন�ায়িবচার এমন এক� ধারণা যা �াচীনকাল �থেকই িবেবিচত হেয় আসেছ এবং সকল ধম�,              
শাসনব�ব�া ও সামািজক স�দায় �ারা সমিথ�ত ও �িত�ত। �ধুমা� সামািজক ন�ায়িবচােরর মাধ�েম            
সমােজর ব�ি� ও ��িন�েলার মেধ� �কােনা ঘৃণা-িবে�ষ ছাড়াই এক� সুসংগ�ত ও িনয়মতাি�ক সমাজ             
�িত�া করা স�ব। 
 
সামািজক ন�ায়িবচার মােন �েত�েকই তার কাজ, �ান, �িতভা এবং সাফল� অনযুায়ী যথাযথ পাওনা             
পাওয়া এবং �কউ অপব�বহার বা �শাষেণর িশকার না হওয়া। সামািজক ন�ায়িবচার মােন এমন ব�ি�র              
জন�ও জীবনযাপেনর �ীকৃিত �দয়া �য ন�ূনতম কাজ কের। সামািজক ন�ায়িবচােরর �াথিমক শত� হেলা             
�িত� কম�রত ব�ি� �যন ন�ুনতম জীবনযা�ার মান অজ� ন করেত পাের। 
 
সামািজক ন�ায়িবচার বলেত সামািজক সমতা বঝুায় না। সবার সমান আয় হওয়াটা ন�ায়িবচার নয়; বরং              
অিবচার হেব, কারণ এ� এক� ��ণীেত থাকা সকল িশ�াথ� সফল �হাক বা না �হাক সকেলর পরী�ায়                
পাস করার মেতা। না �কৃিতেত, না সমােজ বা অন� �কাথাও, �কাথাও পরম সমতা �নই। 
 
আইেনর সমতা মােন একই ��� এবং অব�ায় সকেলর জন� একই ব�ব�া �েয়াগ করা। সামািজক এবং               
িবেশষত অথ�ৈনিতক সমতা দািব করা ও আশা করা অ�েয়াজনীয় এবং অ�াসি�ক, কারণ এ�             
ন�ায়িবচােরর ধারণা অনসুাের নয়। িকভােব িবদ�মান স�দ জন�িত ভাগ ও ব�ন করা যায়- তা িবেবচ�               
নয়; িবেবচ� িবষয় হল িকভােব �েত�েকর �যাগ�তার সােথ কাজ করার ও উপাজ� েনর অব�া ��ত করা               
যায় এবং িকভােব �েত�েক�র �মানযুায়ী উপাজ� ন ও �াপ� িনি�ত করা যায়। 
 
সামািজক ন�ায়িবচার জাতীয় আেয়র সবেচেয় উপযু� ব�ন িনি�ত কের এবং �শাষণ ও অবাধ�তা িনমূ�ল              
কের। এ� এক� িনিদ�� এবং �ু� দেলর হােত মলূধন পুি�ভুত হওয়া �িতেরাধ কের। এ� �েত�কেক               
িনেজর মান অনযুায়ী এক� জীবন পিরচালনার অিধকার �দয়। এ� ��ণী ও স�দােয়র মেধ� শ�তািবহীন              
এক� সমাজ �িত�া কের। এই ধরেনর সমােজর �লােকরা তােদর বত� মান এবং ভিবষ�েতর িবষেয় িনরাপদ              
�বাধ কের। 
 
এক� জাতীয়তাবাদী দিৃ�ভি� এবং উদারপ�ী উপাদান�র �িত ���দানকারী িম� অথ�নীিতর মাধ�েম           
সামািজক ন�ায়িবচার উপলি� করা যায়। 
 
জাতীয়তাবাদ জািতর উ�িত সাধেন ব�ব�ত এক� গভীর অনভূুিত। জাতীয়তাবাদ বলেত বঝুায় িনেজর            
জািতর �িত ভােলাবাসা, এর অ�গিতর জন� কাজ করা, এর ময�াদা, �িত�ান, ধম� ও ঐিতহ� র�া করা ও                 
বজায় রাখা। �য শি�� সামািজক ন�ায়িবচােরর সেব�া�ম এবং সব�ািধক ফল�সূ �প উপ�াপন কের, তা              
হল ইসলাম ধম�। মসুলমানরা িব�াস কের �য তারা এেক অপেরর ভাই এবং �স অনযুায়ী এেক অপরেক                
ভােলাবােস। এমনিক তারা অমসুিলমেদর স�ি�, জীবন ও পিব�তায় আ�মণ কের না। ইসলাম ধম�             
মানেুষর মােঝ পার�িরক ভালবাসা এবং সাহায� সৃি� কের, িববাদ �িতহত কের, হালাল পেথ অথ� উপাজ� ন               
করার িনেদ�শ �দয়, �েত�ক �মজীবী মানষুেক তার পাওনা �দয় এবং �েত�েকর স�দ র�া কের। �িত�               
মসুলমান, তার উপাজ� েন স�� হেয় শাি�েত বসবাস কের। �কউ অেন�র স�দ এবং জিমর �িত কের না।                
যারা সামািজক ন�ায়িবচার স�েক� জােন এবং �সসেবর ব�পাের আ�িরক, তােদর অবশ�ই ইসলােমর �িত             
��া ও সমথ�ন জানােত হেব। সমাজত� মােনই সামািজক ন�ায়িবচার নয়। এদ�ুর সাধারণ নামকরণ সে�ও              
তারা িভ� এমনিক স�ূণ� িবপরীত। এ�েলা ঈমান ও �ফর (অিব�াস) এর মেতাই অথ�াৎ, �কােনা জায়গায়               
এক� থাকেল অন�� থাকেত পােরনা। 
 
সমাজত� ব�ি�গত মািলকানা, উৎপাদন ও বািণেজ�র সকল উপকরণ �ক�ীভূত রা�, একনায়কত�           
�িত�া, ধেম�র িব�ে� শ�তা, সকল কম�জীিব মানষুেক �িমেক পিরণত করা এবং ধম�, ইিতহাস, জািত,              
�দশ এবং রাে�র ধারণা�িল �ংসেক সমথ�ন কের। একজন ব�ি�র সম� আয় এবং উপাজ� ন তার কাছ               
�থেক িনেয় �ফেল, তােক খুব সামান� খাদ�, �পাশাক, গৃহ�ািল জীবেনর অপিরহায� �ব�ািদ, ও এক বা দইু                
ক� তােক �দয়া হয়, যা �ারা �কান ব�ি� সু�ভােব জীবন পিরচালনা করেত পাের না। এভােব মানষু সব                 
ধরেনর উেদ�াগ, �িতেযািগতা, অনসু�ান, িব�াস এবং উ�িত �থেক বি�ত হয়। তােদর সব �িতভা এবং              

 
 



ব�ি�� ন� হেয় যায়। দয়ামায়াহীন, িন�ুর, িনদ�য় �কে�র িনপীড়ন ও িনয�াতেনর মাধ�েম িনয়ি�ত             
�ীতদাস বা �রাবটেদর মেতা, তােদর সম� শি� �শষ না হওয়া পয�� তােদর খাটােনা হয়। 
 
আজ সমাজত� লাল এবং হলদু সা�াজ�বাদ একনায়কতে�র জন� এক� মেুখাশ এবং এক� হািতয়ার হেয়              
উেঠেছ। সমাজতে�র উপেরা� নীিত�িলর এক বা একািধক� যিদ হালকাভােব �েয়াগ করা হয় বা �েয়াগ              
করা না হয়, তেব এ� জাতীয় সমাজত� বলা হয়। যিদ সব�েলা নীিত িনয�াতন ও খুন-খারািবর সােথ                
�েয়াগ করা হয়, তাহেল এ�েক িব�বী সমাজত� বা কিমউিনজম বলা হয়। তাই বলা যায়, সমাজত� ও                
কিমউিনজম হল নাি�ক�বােদর �থম ও �শষ নাম। উভয়�ই মানষুেক ব�পূজা এবং ইি�য়গত আকাংখা             
করেত �শখায়। মানষুেক আ�াহ, তার িনজ স�া ও িবেবক স�েক� অসেচতন কের তারা তােক �াণীর মেতা                
�ধু খাবােরর জন� বাঁচেত �শখায়। আর ��রাচারী সংখ�ালঘু শাসেকরা পাগলা ��েরর মত মানষুেদর এবংু              
এেক অপরেক ছ�েবেশ ও িনখুঁতভােব হামলা কের এবং হত�া কের। এইজন�ই �িত বছর রািশয়া ও চীেন                
লাখ লাখ মানষু খুন হয়। 
 
কিমউিনজম �কবল িন�ুর ও বব�েরািচতই নয়, বরং ভয়ানক িব�াসঘাতক ও সং�ামক। এ� চাতুয� ও              
নারকীয় প�িতেত িনরলসভােব কাজ কের। এ� �ধুমা� িবিভ� ছ�েবশ ধারনই কেরনা; বরং ল��ব�র             
দবু�লতা, দবু�ল জায়গা�েলােত িকভােব আঘাত হানেত হয় তাও জােন। দদু�শা ও দাির�তার সুিবধা িনেয়              
এবং উ�ািনমলূক প�িতর মাধ�েম সামািজক �ম ন� কের এক� জািতর মেধ� ��িন�� সৃি� কের। এ�               
��চরবিৃ� এবং �চারকােজর �নটওয়াক� মাকড়সার জােলর মত ছিড়েয় �দয়। টাকা ছিড়েয় তারা হীন, নীচ              
ও অ� মানষুেদর তােদর এই জােল আটিকেয় �ফেল। অতপরঃ মতুৃ�র �মিক িদেয় তােদরেক সব ধরেনর               
খারাপ কাজ করেত বাধ� কের। এই শয়তািন চাল �চেল তােদরেক ব�বহার কের অভ��রীণভােবই তােদর              
ল�� �ংেস পয়তারা কের। 
 
�কােনা �দশ একবার এর ভয়ংকর থাবায় পড়েল তােদর পির�ােণর �কােনা আশা �নই। কিমউিনজম এক�              
�দেশর জন� রাজৈনিতক িবপয�য় এর মত ও জািতর জন� মানেুষর ব�ি�গত জীবেনর ক�ানসােরর মতই              
ভয়ংকর এবং মারা�ক। 
 
কনিমউিনজমেক গণত�-�িতি�ত রাজৈনিতক দল�িলর এক� মেন কের িনেজেক �তািরত করা উিচত           
নয় এবং ভিবষ�ৎ গ�ব� সহ �াধীনতার ছােদর িনেচ জনগেণর ই�ার উপর স�ূণ� িনভ� রশীল হেয় তােদর               
�ভােটর �ারা �মতায় আসেত পাের এবং ম�ু িবে� �যমন� �দখা যায় �তমিন এক� সভ� এবং মানিবক                
দিৃ�ভি� অনসুরণ করা উিচত। কিমউিনজেমর আকষ�ণীয় এবং �লাভনীয় কথা িব�াস কের, এক� বড়             
সােপর িবষা� দাঁেত জ� হওয়া এক� দবু�ল ব�ােঙর মত অব�ান �তির করা উিচত নয়। 
 
কিমউিন�রা দরূ �থেক সহেজই িব�াস কের �নয় এমন মানষুেদর কােছ চকচেক "জা�ােতর বাগান" িহেসেব              
যা �দখােত �চ�া কের, তা স�ূণ�ই �চােরর আড়ােল থাকা মরণ ফাঁদ যা ল� ল� িনরীহ মানেুষর অি�                 
�ারা পিরপূণ�। এসব যারা �হণ কের এবং তােদর �কৗতূহল �মটােত এসেবর ভ� হেয় যায় এবং মায়াবেল                
ম�ু িবে�র ভূখে� ছিড়েয় পড়া �চােরর �াদ িনেত পছ� কের, যারা এই অলীক ক�নার �ভােব               
কিমউিনজমেক পছ� কের, সত� উপলি� করার পর তােদর �সই ভােলাবাসা, মায়া অনেুশাচনা এবং             
অনতুােপ পিরণত হয়। 
 
১৯৫২ সােল, ইতািলর কিমউিন� �নতা মােসে�ােক তার িবে�াহী কায�কলােপর জন� ইতালীর আদালেত            
িতন বছেরর কারাদ� �দওয়া হয়। �কানভােব �স �জল �থেক পািলেয় �যেত স�ম হয় এবং              
�চেকাে�াভািকয়ােত পািলেয় যায়, যা ইিতমেধ�ই "জা�ােতর বাগান" িহেসেব পিরিচিত লাভ কেরেছ। �সখােন            
তার �� �ভে� যাওয়ােত, তী� �বদনাদা্য়ক বা�বতা �দেখ �স �বিশিদন �সখােন থাকেত পােরিন।             
িকছুিদেনর জন�, �স তার দঃুখ-ক� �গাপন করার �চ�া কেরিছল, িক� �শষ পয�� �স ম�ু রা� অি�য়ােত                
পািলেয় যায়, �সখােন �স বেলিছল �য তার িতন বছেরর কারাদ� স�ূণ� করার জন� �যন তােক ইতািলেত                
হ�া�র করা হয়। �স বেলেছ, “ইতালীর কারাগােরর জীবন কিমউিন� �দশ�েলােত বসবােসর �চেয় �বিশ             
আরামদায়ক এবং ভাল, �য �দশ�েলােক আমরা জা�াত মেন কির।“ আরও িকছু ব�ি� িছেলা যারা একই               
দঃুখ অনতুােপ দ� হেয় এই মতুৃ�ফাদ �থেক �বেঁচ িগেয়িছেলা, এই িবে� তারাও পিরিচত মখু। এেদর মেধ�-                
�াভেচে�কা, সাখারভ, কািসয়ােনাভা এবং আেরা অেনেক। এ� সুিবিদত সত� �য �ায় পেনেরা ল�             
দদু�শা�� মানষু, যােদর মেধ� �বিশরভাগ �ামবাসী ও �িমক পি�মা �দশ�েলা �থেক পািলেয় যায় এবং              

 
 



ি�তীয় িব�যুে�র িবপদ �থেক পািলেয় �াধীন �দশ�েলােত তােদর সুেযাগ �হণ কের আ�য় �নয়। তাহেল,              
�সই উ��ৃল বামপ�ীরা কীভােব এই দ��া� �লাকেদর দঃুখ ব�াখ�া করেব, যারা �সই র�া� পৃিথবী �থেক               
পািলেয় িগেয়িছেলা, �য �দশ�েলােক তারা "জা�াত" িহেসেব ভুলভােব উপ�াপন কের? 
 
মেুখাশধারী িব�াসঘাতক �লােকরা �িমকেদর জন� কারখানা ও অন�ান� িশ�, কৃষকেদর িবশাল ভূিম            
এলাকা এবং তােদর কাি�ত �দশ�েলার জনগেণর শাি�, �াধীনতা ও সমিৃ� �িত�ার �িত�িত �দয়।             
এখন �দখা যাক, তারা �শ জনগণ, কেকশাস, তুিক� �ান, ইউে�ন, লাটিভয়া, িলথয়ুািনয়া, এে�ািনয়া এবং             
অন�ান� �দশ�েলােত িক িদেয়েছ। �িমক ও কৃষকেদর �য কারখানা ও ভুিমর �িত�িত িদেয়িছল তার              
পিরবেত� এ� �কবল িব�ৃত, ফাঁকা সাইেবিরয়া উপহার �দয়িন, যা িচর�ায়ী বরেফ আ�ািদত এবং প�াশ              
িডি�-শনূ�-তাপমা�ায় সি�ত; বরং তী� শীেত বেনর গাছপালার ঝেড় পড়ার সােথ সােথ তােদরও �ুধার             
�ালায় সহেজ মারা যাওয়ার সুেযাগ কের িদেয়িছল। �িত�ত �াধীনতার পিরবেত� তােদরেক দাসে�র শ�ৃেল             
আব� করা হেয়িছল। কল�ােণর পিরবেত� , এক� য�ণাদায়ক দঃুখ-ক�, দদু�শা, �ুধা িদেয়েছ। আর এ�             
�দশ�েলা ল�ার �দয়াল �ারা �ঘরাও ও �লাহার গরােদর �পছেনর কারাগার পিরণত কেরিছল। ১৯২৭ �থেক              
১৯৩৯ সােলর মেধ� �ধু রািশয়ায় এক �কা� স�র লাখ িনেদ� াষ মানষুেক িনমূ�ল করা হেয়িছল, অথচ               
�সখােন �াধীনতা, শাি� ও সমিৃ�র �িত�িত �দওয়া হেয়িছল। এ� �কান গ� নয় বরং �� সত� ঘটনা। 
 
রািশয়ায় িব�ব ও গৃহযুে�র আেগ, হঠাৎ অেনক সমাজতাি�ক দেলর উদয় হল। এ�েলার মেধ� িছল              
�লবারার �ডেমাে�টস, িপজা� �ডেমাে�টস, বলেশিভিক, �মনেশিভিক, ডানপ�ী ও বামপ�ী িলবােরল এবং           
কােদত পা�� । এেদর �েত�েকই িবিভ� ধারনা এবং �চারণা উ�থাপন কের। তারা বড় বা �ছাট �যেকােনা               
জমােয়েত ব�ৃতা �দান কের। এই কায��ম �াম, কারখানা, �ছাট কম�শালা, চ�র এবং এমনিক সংকীণ�              
রা�ায়ও অিবচল িছল। আকষ�ণীয় ব�ৃতা ও মানেুষর �িত সব ধরেনর �িত�িত িদেয় দল�িল �তারণা              
করেতা এবং স�ল ও �বকারেদর জেড়া করেতা। এই অশাি� কেয়ক মাস ধের চেলিছল। এই িবরিতহীন               
ব�ৃতা ও কথা �সসব মানষুেদর িবি�ত কেরিছল, যারা স�ক ও ভুেলর মেধ� পাথ�ক� করেত িগেয় হতভ�                
হেয় িগেয়িছেলা। মানষু অেচতন এবং ম� হেয় যাি�েলা। 
 
সবেচেয় �বিশ �িত�িত �দয়া দল বলেশিভক কিমউিন� পা�� এই দল�েলার মেধ� সবেচেয় �বিশ শি�শালী              
িছল। তারা �ধু �িমক ও কৃষকেদর সে�াধন করেতা। তারা বেলিছল �য �িমক ও কৃষেকরা তােদর               
িনেয়াগকত� ার �ান �হণ করেব এবং ব�বসা ও ভূখে� সমান অংশীদার হেয় উঠেব, আর ধনীেদর দাস�               
থাকেব না, তারাও ধনীেদর মেতা অ�াপাট� েমে� বাস করেব, ধনী ব�ি�রাও রা�া পির�ার করেব ও ঝাড়ু               
িদেব, কৃষকেদর জিমর মািলক বানােনা হেব এবং কৃষকেদর জিম কম�রত কৃষকেদর মােঝ িবতরণ করা              
হেব। 
 
বলেশিভক পা�� ও �লবারার পা�� র �চারণার ��ে� সাধারণ এক� িবষয় িছল, তা হেলা তােদর দাসে�র               
অবসােনর �িত�িত। তারা ভিবষ��াণী কেরিছল �য মিু�র িদন িনকটবত�। 
 
এই সমাজতাি�ক ও কিমউিন� দল�েলা বারবার বেলিছল �য তারা �িমক ও কৃষকেদর অিধকার র�া              
করার জন� সং�াম করেছ যােত তােদর উ� মােনর জীবনযাপেনর ব�ব�া করা যায়। �িমক ও কৃষকরা               
তােদর অনসুরণ করেল তারা তােদরও উ�ারকারী হওয়ার স�ােনর অংশীদার করেব। 
 
তারা বলেতা, “�হ �িমক ও কৃষক! �তামরা যিদ বেুজ� ায়া, পুিঁজবািদ, ভূপিত এবং অন�ান� সকল শাসেকর               
�শাষণ �থেক বাঁচেত চাও, তেব কিমউিন� পা�� েক �ভাট দাও এবং এর চারপােশ জেড়া হও।“ 
 
িবেশষ কের অবেহিলত �িমক এবং কৃষেকরা তােদর জন� �কান� ভাল, �কান� খারাপ �স পাথ�ক� করেত               
পারত না এবং তারা বারবার িমথ�া �িত�িতর িশকার হেতা। দঃুেখর সােথ বলা যায়, আজেকর রািশয়ান               
�িমকেদর দঃুখজনক ও িবপয�য়জনক পিরি�িত তােদর অসেচতনতা ও িনবু�ি�তার ফল। 
 
িব�েবর ��েত, কিমউিন� কতৃ� প� পাগলা ��েরর মেতা অেনক �বাকা �লাকেক এমনভােব নাড়া িদেলা             
�য তােদর সবিকছু �ংস হেয় �গল। তারা িজ�াসাবাদ ছাড়াই িনেদ� াষ মানষুেক ধিরেয় িদেতা। �বিশরভাগ              
কিমউিন� �নতারা ই�িদ িছল, যারা �িতেশােধর জন� রািশয়ান জনগণেক এেক অপেরর িব�ে� উসেক             
িদেয় �িতেশাধ �নওয়ার �চ�া করেতা। �লিনন (মতুৃ�: ১৩৪২/১৯২৪) এবং �টি� (��ািলন যােক            

 
 



�মি�েকােত িনব�াসেন পা�েয়িছেলা এবং �সখােনই �স ১৩৫৮/১২৪০ সােল মতুৃ�বরণ কের) কাল� মাক� স            
(মতুৃ�: ১৩০০/১৮৮৩) এর পদা� অনসুরণ কের সা�দািয়কতার পতাকার অধীেন গণহত�ার নীিত           
অনসুরণ কেরিছল। তারা �যসব হত�াকা� ঘেটেয়িছল তা এতটাই �ৎিসত িছল �য িবেবকবান �লােকরা             
এ� �ীকার করেত পাের বা িব�াস করেত পােরিন। �থমত, সামািজক ��িণ�েলােক এেক অপেরর �িত              
শ�ভাবাপ� করা হেয়িছল। ফেল রািশয়া জেুড় শ�েদর কাছ �থেক ব�ুেদর আলাদা করা ক�ন হেয়              
উেঠিছল যােত কার সােথ �ক িছল তাও জানা না যায়। এ� গৃহযুে�র সূচনা কের, যা স�ােনর িব�ে�                 
িপতার যু�, ভাইেয় ভাইেয় যু� বাঁিধেয় িদেয়িছল এবং সম� রািশয়া রে� রি�ত হেয়িছল। গৃহযু� কেয়ক               
বছর ধের চেলিছল এবং ল� ল� মানষু মারা িগেয়িছল। �দেশর সব�� পুেড় িগেয়িছল এবং �ংস হেয়িছল।                
সম� সরকাির কাজ ব� িছল এবং �বকার�, অি�রতা এবং অসু�তা মানষুেদর �ংস কের িদি�ল। 
 
িব�েবর আেগ, সম� রািশয়ায় আিধপত� িব�ােরর উে�েশ� কিমউিন�রা এক� িন�ুর �শাসন �িত�া            
কেরিছেলন এবং একনায়কত� �িত�া কেরিছেলা যা �িমক ও কৃষকেদর কােছ অেনক �িত�িত িদেয়িছল             
�য তােদর অবেহিলত �নতারা মেন কেরিছল �য তারা এক� �ররগীয় জীবন অজ� ন করেব। পরবিত� েত              
�িমক ও কৃষকেদর কেয়ক বছর সময় �লেগিছল এটা বঝুেত �য তারা িকছুই পায়িন, তােদরেক �বাকা               
বানােনা হেয়েছ, এবং ফাঁেদ �ফলা হেয়েছ এবং তােদর স�ূণ� িমথ�া আ�াস �দয়া হেয়েছ। িক� এটা বঝুেত                
তারা অেনক �দির কের �ফেলিছল। এখন ��রাচারী রা� তােদরেক এেক অপেরর �িত সহানভূুিতশীল হেত              
বাধা �দয় এবং সমেয় সমেয় গণহত�া সংঘ�ত কের। 
 
�সািভেয়ত রািশয়ার রা�পিত �ক �ভােকািশেলাভ ১৯৩৪ সােল রািশয়ার �দওয়া এক� �ভােজর সময়            
আেমিরকার রা�দতূ উইিলয়াম িস বিুলটেক িন�িলিখত ঘটনা� বণ�না কেরিছেলন: “১৯১৯ সােল আিম            
সজােরর দশ হাজার অিফসারেক তােদর �ীেদরসহ একে� আ�সমপ�ণ করেত রািজ কিরেয়িছলাম এবং            
�িত�িত িদেয়িছলাম, যিদ তারা আ�সমপ�ণ কের তাহেল তারা �িত�� হেব না। তারা আমােক িব�াস              
কেরিছল এবং আ�সমপ�ণ কেরিছল। আিম তােদর সবাইেক তােদর �ছেলেদর সােথ একসে� মতুৃ�দ� িদেয়িছ             
এবং তােদর �ী-কন�ােদর পিততালেয় পা�েয়িছলাম যােত তােদরেক রািশয়ান �সন�রা ব�বহার কের।“ িতিন            
আেরা বেলন �য, িনঃ� নারীরা এই ভয়াবহ ক� সহ� করেত পােরিন এবং িতন মােসর মেধ� মারা িগেয়িছল। 
 
১৯১৭ সােলর িব�েবর িকছুসময় পর, িসজার িনেকালােক সপিরবাের এমনিক তার িশ�স�ানেকও ি�য়া�            
বেন হত�া করা হয়। ১৯১৭ সাল �থেক ১৯৪৭ সাল পয�� রািশয়ায় �য র�া� িব�ব ঘেটিছেলা, �সই সময়                 
হত�া এবং �ুধা ও অনাহাের মারা যাওয়ার সংখ�া িছল ৬৩,৮০০,০০০। র�   ও হােড়র উপর �িতি�ত               
এক� ধম�হীন সরকার �য �দশ�েলা দখল কের �সসব �দেশ িক িনেয় আসেব তা ��ভােব �দখােনার জন�                
িন�িলিখত পিরসংখ�ান এবং নিথ�েলা �দওয়া হেয়েছ। এই নিথ�েলা খুব িনভ� রেযাগ� উৎস �থেক সং�হ             
করা হয়। যারা এখেনা �জেগ উঠেছ না তারা কতই না দভু� াগা! 
 
রািশয়ায় �ংস�া� মসিজদ: 
তুিক� �ােন �চৗ� হাজার বড় এবং �ছাট মসিজদ, কেকশাস ও ি�িময়ায় ৮,০০০, তাতাির�ান ও মলূ              
�িদ��ােন ৪,০০০ মসিজদ �ংস করা হেয়িছেলা। �ধু বখুারা শহেরই ৩৬০ � মসিজদ �ংস করা              
হেয়িছেলা। �ধু এক� মা�াসা (�ুল) বািক িছল যা এখন নাি�কতার এক� যাদঘুর িহেসেব ব�ব�ত হয়।               
আর সমরক� শহের উলগু �ব মা�াসা নাি�কতার এক� যাদঘুর িহেসেব আেছ এবং দ�ু গীজ� া অভ��রীণ               
বাে�টবল এবং ভিলবল �খলার জন� ব�ব�ত হয়। 
 
ধেম�র �লাকেদর হত�া: 
২৭০০০০ এরও �বিশ মসুিলম আেলমেদর হত�া করা হেয়িছল। অন�রা সাইেবিরয়ার ক�াে� িনব�ািসত            
হেয়িছেলন, �যখােন শেূন�র নীেচ ৬৫ িডি� �সলিসয়াস তাপমা�ার ঠা�া িছল। �ধুমা� তুিক� �ােন ধম�য়             
িব�ােসর কারেণ ি�শ লে�র �বিশ মানষু শহীদ হেয়িছেলন। িডেস�র ১৯৭৯ সােল তারা আফগািন�ােন             
�েবশ করেল রািশয়ানরা অিবলে� �ােম�েলােত হামলা চালায়। তারা সব ধরেণর খাবার, �পাশাক,            
গৃহ�-সাম�ী এবং গহনা জ� কের। তারা আগত মসুলমানেদর হত�া কের, নারী ও িশ�েদরেকও একইভােব              
হত�া কের। উদাহরণ��প, যখন তারা ট�াংকসহ �ে� শহের �েবশ কেরিছল, তখন তারা �সখানকার বড়              
মসিজেদ মসুলমানেদর �াথ�নারত অব�ায় �বামা হামলা কেরিছল, তখন �সখােন শত শত মসুলমান শহীদ             
হেয়িছল। 
 

 
 



যারা িব�ব ও �পৗ�িলকতার িবেরািধতা কেরিছল তােদর উপর চালােনা কিমউিন�েদর ভয়ানক গণহত�া            
বা সাইেবিরয়ান িশিবর�েলােত িনব�াসন স�েক� উপের �দ� পিরসংখ�ান�েলা বব�রতার এক উে�কজনক           
িচ� তুেল ধেরেছ যা সম� মানবতার জন� এক� পাঠ� হওয়া উিচত। 
 
ধম�য় বই এবং �ৃিত�� �ংস করা: 
বখুারা, সমরক�, কাকা�, কাযান, িখভা, উফা, বা�, তাসক�, বাখিছসরাই, ডারেব�, িতিমরহান,           
কাশগার, আলম�, িতরিম ইত�ািদ শহর�েলা ইসলাম �হণ করার পর তুিক� েদর িনিম�ত �ৃিত�ে� সাজেনা             
িছল এবং ইসলামী �াপত�কলা �ারা �ােচ�র ��� িশে� পিরণত হেয়িছল। কিমউিন�রা সম� ধম�য় কৃিত              
জ� কেরিছল, �ধানত �রআন আল-কািরম�েলা ও হাদীস শিরেফর ��সমহূ এবং িনল��ভােব ও            
িনদ�য়ভােব �স�েলা টুকেরা টুকেরা কের �কেট, িছঁেড় �ফলা হেয়িছল এবং রা�ায় পুিড়েয় িদেয়িছল।             
এছাড়াও, জনগণেক ধম�য়, জাতীয় ও ঐিতহািসক বই�িল �দান করার আেদশ �দওয়ার পর তারা এই              
বই�িল জ� কের এবং একইভােব �স�েলা �ংস কের �দয়। এিদেক, িকছু মসুলমান জীবেনর ঝঁুিক িনেয় এই                
যািলমেদরেক তােদর বই�েলা �দওয়ার বদেল �স�েলা তােদর বেুক লিুকেয় �রেখিছল। এই কাজ করেত িগেয়              
বই হ�া�র কেরিন এমন হাজার হাজার ধািম�ক শিহদ হেয়িছল। 
 
 
ধেম�র িব�ে� িনয�াতন ও �চারণা: 
ধেম�র উপর ��তর আঘাত ও ধম���েদর গণহত�ার পর ল� ল� িনেদ� াষ �লােকর মতৃেদেহর উপর              
�িতি�ত �পৗ�িলক কিমউিন� রা� �ধানত ধেম�র িব�ে� িনে�া� িনপীড়ন ও �চারণা চালায়: 
 
১। �ুেলর পাঠ��েম ধম�িশ�া িনিষ� িছল। 
২। মসিজেদ ইবাদাত করা এবং সকল মি�ের উপাসনা করা িনিষ� িছল। 
৩। রাে�র �কান ��ে� ধম�য় �লাকেদর �কােনা �ান িছল না। 
৪। বািড়েত ত�ণেদর ধম�য় বা জাতীয় িশ�া কেঠারভােব িনিষ� িছল। 
৫। সংবাদপ�, ম�াগািজন, �িভ ও �রিডও স�চােরর মাধ�েম ধম�িবেরাধী �চারণা �চািরত হেতা এবং             
িমথ�া নাটক �দিশ�ত হেতা। 
৬। সব�দা বলা হেতা �য আ�াহ তায়ালার �কান অি�� �নই (নাউযু িব�াহ) এবং পিব� ���েলা               
�সং�ারপূণ� িমথ�া। 
৭। দ� গডেলস �সাসাই� এবং িদ অ�ােসািসেয়শন অফ দ� ইয়ং গডেলস নামক সং�া�েলা কতৃ� ক শহর ও                
�াম�িলেত সে�লন অনিু�ত হেতা। ধম�, আ�াহ তায়ালা ও নবী (আলাইিহমসু সালাম)�দর িনেয়            
ঠা�া-িব�প করা হেতা এবং নাি�কতায় মানষুেক িনেয়ািজত করার জন� িনয়িমত রাি�কালীন �কােস�র            
ব�ব�া করা হেয়িছল। 
৮। িবেনাদেনর �ান�েলােত, �যমন িথেয়টার এবং চলি�ে� আ�াহ তায়ালা, ইসলাম, �কারআন           
আল-কািরম, নবীগণ, ধম�য় �লাক ও ধািম�ক �লাকেদরেক সব�দা উপহােসর পা� বানােনা হেতা। এভােব,             
ত�ণ মি���েলা িবষা�া� করেতা। 
৯। মসুলমানেদর �ধান ধম�য় কত� ব� �যমন সালাত, �রাজা, হ� এবং যাকাত অবিশ�কভােব িনিষ� িছল।              
এমনিক কািলমা শাহাদাত পাঠ করা বা আ�াহ তায়ালার নাম উ�ারণ করাও অপরােধ িহেসেব িবেবিচত              
হত। ধািম�ক �লােকরা উপের উে�িখত ইবাদাত পালন করেল �গাপন পুিলশ তােদরেক িনিব�চাের মামলা             
িদেতা এবং িবেশষ কের "�সং�ার �চারণা", "রাে�র িবেরািধতা" এবং "শাসেনর িবেরািধতা ও িবে�াহ"             
করার দােয় অিভযু� হেল মতুৃ�দ� �দান করা হেতা। 
 
মতৃেদর অস�ান করা: 
১। মতৃেদেহর �গাসল �দয়া ও জানাজা নামায আদায় করা স�ূণ� িনিষ� িছল। 
২। �কউ মারা �গেল তােক �থেম এক� গেত� র মেধ� রাখা হেতা এবং �থেম চুন ও পের মা� িদেয় �ঢেক                   
�দয়া হেতা। 
৩। শহেরর কবর�ান �থেক উে�ালনকৃত মানেুষর হাড় এবং �ৃিত�� �থেক সং�হ করা পাথর িদেয় শহের               
িনচু জায়গা�েলা ভরাট করা হেতা। 
৪। �ােমর কবর�ান �থেক পাওয়া মানেুষর হাড়�িল মা�েত সার িহেসেব ব�ব�ত হেতা। 
 

 
 



ি�য় পাঠক! তােদর সকল অত�াচার, গণহত�া , িনব�াসন িদেয়ও কিমউিন�রা মানেুষর মেধ� িবদ�মান             
ঐ�িরক ভােলাবাসােক দরূ করেত স�ম হয় িন; তারা পিব� ব�ন ভা�েত পােরিন। তােদর শত �েচ�া,               
িনয�াতন-িনপীড়ন সে�ও কিমউিন� শাসেনর অধীেন থাকা বত� মান ১৪ �কা� মসুলমানেদর মেধ� �যসব            
মসুলমানেদর তারা িনেজেদর দেল িভিড়েয়েছ এবং ধম�হীন কেরেছ তােদর সংখ�া ৫ শতাংশ অিত�ম             
কেরিন। এমন �কান জাগিতক শি� �নই যা ধম� বা �খাদা�দ� ঈমানেক �ংস করেত পাের। তােদরেক               
িনিষ� করা �যেত পাের, িক� �ংস করা যােব না। একজন মসুিলম তার জীবন িদেয় িদেব তারপরও তার                 
ধম� ও পিব�তা িবসজ� ন �দেব না। ১৯৮৬ সােলর আফগান দঘু�টনায় রািশয়ানরা এ� খুব ভালভােব বেুঝ               
িছল। �সসময় হাজার হাজার রািশয়ান �সনা রেকট ও িবমান িদেয় আ�মন কেরিছল এবং নারীসহ              
�ামবাসীেদর হত�া কেরিছল। মসুিলম িশ�েদরেক িবধম� বানােনার জন� মে�ােত িনেয় যাওয়া হেয়িছেলা।            
মসিজদ, িবদ�ালয়, ঘর ও খাবােরর �দাকান পুেড়েয় িদেয়িছল। ১৯৭৯ �থেক ১৯৮৬ সাল পয��             
মসুলমানেদর মেৃতর সংখ�া ১০ লােখরও �বিশ। হাজার হাজার মসুিলম �যা�া শিহদ হওয়ার পরও অবিশ�              
�যা�ারা িবধম�েদর কােছ আ�সমপ�ণ কেরনিন। মসুিলম �দশ�েলা �থেক তােদর এই অপকম��েলা �গাপন            
করার জন� রািশয়ান এমন সব বই �তির কেরেছ ও মসুিলম �দশ�েলােত িবনামেূল� িবতরণ কেরেছ, �য               
বই�েলােত উে�খ করা িছল- রািশয়ায় ধম�, ইসলািমক িব�ান ও ইসলােমর রীিতনীিত পালেনর �াধীনতা             
রেয়েছ। রািশয়ার মসুলমানরা এই বই�িল স�েক� অবগত িছল না, কারণ �স বই�েলা �কবল রািশয়ার              
বাইের িবতরণ করা হেয়িছল। রািশয়ায় তা িবতরণ করা িনিষ� করা হয়, অন�থায় এটা কিমউিনজেমর              
িব�ে� িব�াসঘাতকতা হেব। ১৯৮৬ সােল আলেজিরয়ার জনগেণর মেধ� িবতরণ করা এই বই�িলর            
কেয়ক� আমােদর কােছ পাঠােনা হেয়িছল। উ� মােনর কাগজ এবং িগে�ড বাইি�ং করা এই             
অফেসট-�ি�য়াভু� আরিব বই�িলর উপর "১৪০০ িহজরী, তাসক�" �লখা আেছ। এই বই�েলােত িকছু            
সংখ�ক কিমউিন� মসুলমানেদর পাগিড় এবং �পাশাক পিরধানরত অব�ার ছিব িচি�ত হেয়েছ �যন তারা             
মফুিত, ইমাম বা ধম�য় কায�ালেয়র �ধান! এই কিমউিন� �চারণা আফগািন�ােন রািশয়ান কতৃ� ক            
মসুলমানেদর িনয�াতেনর িবপরীত। এই �চারণা প�িত এমনভােব �তির করা হেয়িছল �য, �য ব�ি� ইসলাম              
ধম� এবং কিমউিনজেমর আভ��রীণ িবষয়�েলা স�েক� জােন না, �স এই �কৗশল ও িমথ�া�েলা �ারা              
সহেজই �তািরত হেব এবং ইসলােমর এই চরম ��েদর ব�ু �ভেব ক�ন দেুয�ােগ পিতত হেব। 
 
এ�েক সমাজত�, �জাত�, গণত� যাই বলা �হাক না বা এমনিক �দেশর ছ�েবেশই থা�ক না �কন অথবা                
এর �চারণা যতই মধুর ও ধুত� �হাক না �কন, কিমউিনজম এমন এক� শাসনব�ব�া যা িনেজেক সবসময়                
সব�ে�ে� স�ূণ� �াধীনতার িবপরীেত �মাণ কের। এ� এক� িবধম�, িনদ�য় ও িন�ুর সংখ�ালঘুেদর             
একনায়কত�। এ কারেণই এই কিমউিন� ইসলােমর চরম শ�। আসেল, রািশয়ার নাম হল ‘The Union              
of Soviet Socialist Republics’, যা 'কিমউিনজম' শ�� ধারণ কের না। কিমউিন� পূব� জাম�ািনর             
নাম িছল ‘The German Democratic Republic’ এবং যুেগা�ািভয়ার নাম িছল ‘The Federal            
Republic’। একইভােব, �রড চীন, বলুেগিরয়া, হাে�ির, �পাল�া� এবং অন�ান� সকল কিমউিন� �দশ            
তােদর নােম িকছুটা �জাত� ধারণ কের। কিমউিনজম িব� মানবতার জন� এক� িবপ�নক অথ�েক             
জািগেয় �তােল এবং যারা এর ফাঁেদ পেড়েছ তারা এেক �চুর ঘৃণা কের, এমনিক কিমউিন�রাও এই নাম�                
ব�বহার করা �থেক িনেজেদরেক িবরত রােখ এবং �াধীন �দেশর িশেরানাম�িল সংযু� কের তােদর িনজ�              
�দেশর নামকরন করা �েয়াজনীয় মেন কের। 
 
কিমউিনজম যতই ছ�েবশ িনক না �কন, �সই ছ�েবশ সামান� �কাশ হেলই িন�ুর শাসন িনেজই তা �কাশ                
কের। �থম দশ�েনই কিমউিনজেমর �িতিনিধ�কািরেদর িচ�� কী? এর িবিভ� িশেরানাম �যমন           
�ডেমাে��ক, িরপাবিলক, িপপলস বা িকংডম, থাকেলও িকভােব �থম দশ�েন কিমউিনজমেক �চনা যায়?            
এটা িনেদ�শ করা যাক। কিমউিনজেমর একক �ত� �বিশ�� হল �ক�ীয় রাে�র িনয়�ণ ও ধেম�র �িত               
শ�তার নীিত। এমন এক� �দশ �যখােন সবিকছুই রাজ� �ারা িনয়ি�ত হয়, �যখােন মসুলমানেদরেক             
প�াদপদ এবং ক�রপ�ী বলা হয় এবং �যখােন নন-কিমউিন�রা "ফ�ািসবাদী" িহেসেব গণ� হয়, �যই নামই              
�হাক না �কন এ� এক� কিমউিন� রা�। �য �দশ রা� িনয়�েণর নীিত �থেক যত দেূর থােক এবং আ�াহ                  
তা'আলা ও তাঁর নবী হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �িত যত ��াশীল হয়, �স �দশ               
কিমউিনজম �থেক তত দেূর থাকেব। ধেম�র �িত শ�তা �পাষেণর পাশাপািশ রা� িনয়�ণ হল             
কিমউিনে�র আসল পিরচয়। 
 
যারা রা� িনয়�েণর ক�র নীিত সমথ�ন কের এবং যারা িবদ�ালয় �থেক ধম�য় িশ�া�েলা বাদ �দয়ার �চ�া                
কের তােদর একমা� উে�শ� হেলা কিমউিনজম �িত�া করা। কিমউিনজেমর �যুি�গত সং�া হল,            

 
 



"�যৗথীকরণ ও ধেম�র �িত ��তার মাধ�েম সবিকছু রাে�র িনয়�েণ িনেয় আসা।“ একবার সবিকছু রা�ীয়              
িনয়�েণর অধীেন হেয় �গেল কেয়ক ঘ�ার মেধ� গডেলস �সাসাই� �িতি�ত হেয় যায়। 
 
ম�ু �দশ�েলােত কিমউিনজম �চার ও �িত�ার উে�েশ� World Communism Organization          
কিমউিনজেমর �কনা কেমােরডেদর ১৮� িনেদ�শনা িদেয়েছ। তােদর মেধ� ১০� িন��প: 
 
১। �তামােদর �দেশ কিমউিন� বা সমাজতাি�ক দল�েলা �িত�া করার জন� উৎসািহত করার �চ�া             
কেরা। যিদ তারা ইিতমেধ� �িতি�ত থােক, তাহেল তােদরেক সহেযািগতা কেরা। 
২। �তামার জািতেক যতটা স�ব ততটা ��নী এবং স�দােয় িবভ� কেরা। 
৩। সব�দা কম�চারী এবং িনেয়াগকত� ােদর মেধ� মতিবেরাধ �াপন করার �চ�া কেরা। 
৪। কিমউিন� শাসন �িতি�ত না হওয়া পয�� লড়াই কেরা এবং �চ�া কেরা। সবাইেক িব�াস করাও �য                
কিমউিন� শাসন �িতি�ত হেয় যাওয়ার পর �তামার �দেশর জন� �কােনা �মিক থাকেব না। যারা �তামার               
িচ�া �চতনা এবং উে�শ� ল�� কের এবং যারা িব�াি� উ�ািনমলূক ঘটনার সত�তা �কাশ করার �চ�া               
কের তােদরেক �দাষােরাপ কেরা। 
৫। মাযহাব ও তরীকার মেধ� �� ও িবশ�ৃলা সৃি� কেরা। সরাসির অথবা �গাপেন ধেম�র �িত শ�তার                
মেনাভাব �তির কেরা। 
৬। আদশ� �লাক যােদরেক জনগণ অেনক ভােলাবােস তােদর জন� ব�ানার �তির কেরা। তারাও �তামার              
দেলর এটা �দখাও। 
৭। উপন�াস, কিবতা, িনব� এবং কাটু� েনর মাধ�েম �িমক এবং �ামবাসীেদর দাির��তােক অিতর�ন কের             
�তােলা। 
৮। ম�ু �দশ�েলার �িত িবেরাধী মেনাভাব বজায় রােখা এবং পি�মা �দশ�েলার িব�ে� ��তা �চার              
কেরা। 
৯। �ম ইউিনয়ন, যুব সংগঠন, এবং িশ� �িত�ােনর উপর িনয়�ণ রােখা। 
১০। জনগেণর মেধ� িবরাজমান অ�ি� �েলার কারণ অনসু�ান কের �সসব �বর কেরা এবং তা জনি�য়               
কের �তালার �চ�া কেরা। 
 
কিমউিনজেমর িবপয�য়�েলা ধরার জন� সামান�তম সুেযাগ অবশ�ই কােজ লাগােত হেব এবং কিমউিনজেমর            
এই বীজ�িলেক িনর� করেত হেব। 
 
কিমউিন� �গিতর িব�ে� সহেযািগতা করা, সংগ�ত হওয়া এবং সতক� তা অবল�ন করা �েয়াজন।            
কিমউিন�েদর �েভ�া জানােনা, তােদর �িত খুিশ হওয়া, তােদর বই, সংবাদপ� ও ম�াগািজন �য় করা,              
�দাকােন �দশ�ন করা বা িবি� করা, অথবা িব�াপেনর মাধ�েম তােদর সংবাদপ� ও ম�াগািজন সমথ�ন              
করা ইত�ািদ কিমউিনজেমর ছুিরেক আেরা ধারােলা করেব। 
 
সরকার �ধানরা রািশয়ান কিমউিন�েদর তােদর �াসােদ আম�ণ করেতা, তােদর িবিভ� কােজর �শংসা            
করেতা, তােদর িডনােরর আম�ন করেতা এবং তােদর িবিভ� নতুন ধারনার কথা �নেতা। িক� যখন              
িব�ব সংঘ�ত হেয়িছল, তখন তােদর এই ব�ুরাই তােদরেক, তােদর স�ানেদরেক, এমনিক �ছাট নাবালক             
বা�ােদরেকও হত�া কেরিছল। 
 
কিমউিনজেম �বাধগম�তা, িব��তা, মানেুষর মলূ�, দয়া, িব�াস বা যুি�র �ান �নই। 
 
১৯৮০ সােল রািশয়ান �ারা পিরচািলত আফগান �ােম িবমান হামলা কিমউিন� অত�াচার ও বব�রতার             
এক� নতুন ও ভয়ানক �মাণ। 
 
কিমউিন�রা তােদর �িত শ�তা �পাষণ কের যারা আ�াহ তায়ালার �িত, িবেবক ও �নিতকতায় িব�াস              
রােখ। �স এই মানব অনভূুিত�িলেক তার শাসন ও নীিতর িব�ে� অসু�তা, িনবু�ি�তা এবং             
িব�াসঘাতকতা িহেসেব িবেবচনা কের। তার পাসওয়াড�  হেলা “িবভ� কেরা এবং শাসন কেরা।“ 
 
কিমউিনজেমর �িত �থেক িনেজেদর র�া করার জন� এক� সূ� রেয়েছ: 

 
 



একই প�িতেত িবপরীত িদক �থেক আ�মণ করা, অথ�াৎ �জারপূব�ক তােদর মেুখ থথুু �দওয়ার এ�র উপর               
কেঠার িনয়�ণ বজায় রাখার, সৎ �লাকেদর �থেক এ�েক দেূর রাখা এবং এ�েক তার অব�ায় �ছেড় �দয়া। 
 
রািশয়ান িব�েবর সময় ৫�কা� ২০ল� মানষুেক হত�া করা হেয়িছেলা, যার মেধ� ৪�কা� িছল কৃিষ ও               
কারখানা �িমক। �িত�িত �দয়া হেয়িছেলা �য, “কৃষকেদর জিম �দয়া হেব এবং �িমকেদর ব�বসােয়র             
অংশীদার করা হেব।“ িক� তা না িদেয় উে�া দির� কৃষকেদর সামান� জিম ও �িমকেদর মািলকানাধীন               
��র�েলা দখল কের �নয় এবং যারা আ�াহেক িব�াস করেতা এবং আ�াহর কথা বলেতা তােদরেক হত�া               
করা হেয়িছল। 
 
লাল িব�ব হল এক� �লাভী দানব যা �িমকেদর শি�র ছ�েবেশ �িমকেদরই �িত কের। এ� এমন               
গণহত�া ও ল�ুন সৃি� কের �য, যারা এই গণহত�া ও লটুপাট কােজ তােক স� িদেয়িছেলা, তারাও এই                 
গণহত�া ও লটুপাট �থেক র�া পায় িন। 
 
কিমউিনজেমর কারেণ জীবন, স�ি�, ধম� ও িব�ােসর িব�ে� �� হওয়া িবে�ষ মানবতািবেরাধী এক             
দঃুখজনক �েপ পিরণত হেয়িছল এবং িকছু িন�ুর �নতােদর পিরক�না অনযুায়ী কাজ করেত ��             
কেরিছল। তখন তারা বঝুেত �পেরিছল �য এ� কতটা িমথ�া িছল, িক� তখন অেনক �দির হেয়               
িগেয়িছেলা। 
 
�গাপন কিমউিন� পা�� র সংিবধােনর চতুথ� অনেু�দ� িন��প: 
“সা�ােজ�র �ানীয় বািস�া, ভূিম, বািড়, ফ�া�িরর মািলকেদর, মধ�িব� ��ণীর কািরগর এবং           
ব�বসায়ীেদর, সকল ধম�য় মানষু এবং তােদর আেলম ও গেবষকেদর, সকল কম�রত ও অবসর�া� সামিরক              
কম�কত� া, পুিলশ বািহনী এবং সরকারী কম�কত� া কম�চারী, এক কথায় যারা িব�েবর বাইেরর, কিমউিন�             
পা�� র তােদর সবার চরম শ�।“ 
 
িব�েবর জন� �লিনেনর মলূম� িছল: “সি�য় কম�েদর যত তাড়াতািড় স�ব এবং যত �বিশ সংখ�ক স�ব               
�মের �ফলনু যােত আমােদর করার মেতা সামান� কাজ বািক থােক।“ 
 
পিরেশেষ বলা যায়, যােদরেক হত�া করা হেয়িছেলা তারা ব�তীত সকল �নতারা িনেজেদর শতভাগ িনরাপেদ              
�রেখিছেলন। 
 
�লিনেনর মেত, “লাল আিধপত� র�ণােব�ণ লাল িব�েবর ধারাবািহকতার উপর িনভ� রশীল।“ এ�ই িছেলা            
শাসক কতৃ� ক �িমকেদর িবরিতহীন গণহত�ার কারণ। �রড চায়নায় কিমউিন� একনায়ক মাও এর            
আেদেশ �িত� পাওনা পিরেশাধ আে�ালেনর সময় ৩০০,০০০ �িমকেক হত�া করা হয়। এই খুন ধম� ও               
পরকােলর িব�ােসর �িত �বরীভাবাপ� সংখ�ালঘুেদর �ারা সংঘ�ত হেয়িছল। 
 
রািশয়া আজ �কান �ের �পৗঁেছেছ? তােদর জনগণ কতটা সুখী? এই িবষয়�েলা �� না কেরই িনচু               
মানিুষকতা হেব এই কথা বলা �য, “তারা ��েস �মণ করেছ”, অথবা িন�ুর সংখ�ালঘুেদর িবলাসব�ল,              
চমৎকার এবং আন�দায়ক জীবনযা�ার �শংসা করা। এক সময় িমসেরর িপরািমডও ��� িশ�কম� িছল।             
আমরা িক �ু� সংখ�ালঘুেদর ই�া পূরেণর লে�� ল� ল� মানেুষর র�   ও লােশর উপর এবং �ুধাত� ,                
দদু�শা�� �িমকেদর কাছ �থেক িছিনেয় �নয়া অথ� িদেয় িনিম�ত িশ�-কারখানা ও রেকট�েলােত সামািজক             
কল�ােণর িনদশ�ন�েলা িচি�ত করেত পাির? অথ� সং�ানেক জীবন ল�� িহেসেব �দশ�ন করা জীবেনর             
সােথই িব�াসঘাতকতা। 
 
আমরা খুব অবাক হই �য িকছু �লখক বা অন�রা এখন যা �লেখ বা বেল তার এক শতাংশও উ�ারণ করেত                   
পারেল তারা িক কিমউিন� �দেশ িছেলা? 
  
�হ যুবক! �তামার িব�� �দয় এবং সেতজ আ�া এই ধরেনর িব�াি�কর �িত�িত ও িমথ�ার �িত               
সমথ�নকাির। িক� তুিম পের এর জন� অনতুাপ করেব। 
 

 
 



কিমউিনজেমর অত�াচার �থেক মানবতা র�ার একমা� হািতয়ার হল তােদর মধুর িবষ ও চকচেক             
কলষুতায় পিতত না হওয়া। আর এর জন� �েয়াজন জনগেণর মেধ� আ�াহ তায়ালার �িত িনিবড় িব�াস,               
শাি�পূণ� �দয় এবং ন�ায়িবচার ও �াধীনতায় বসবাস। িক� এ� �ধুমা� এক� ঐ�িরক, অনমনীয় এবং              
অপিরবত� নীয় �� অনসুরণ এবং �নিতকতা এবং উে�শ� পির�� করার �ারা অিজ� ত হেত পাের। এই              
িব��তা �ধুমা� ইসলাম �ারাই সরবরাহ করা �যেত পাের যা সব ধরেনর �সং�ার ও অত�াচার �থেক               
ম�ু। ইসলাম পিরপূণ� সামািজক ন�ায়িবচার এবং কিমউিনজেমর ভয়ংকর �লাকেদর থাবা �থেক মানষুেক            
র�া করার জন� এক� শি�শালী ঢাল সরবরাহ কের। ইসলাম পিরচয�া করার �ারা কিমউিনজেমর �ংস              
স�ব। ইসলাম ও কিমউিনজম একসােথ থাকেত পাের না। এ� এক� সুিবিদত িবষয় �য িকছু ��রাচারী,               
যারা মসুিলম �দশ�েলার উপর �মতা ও কতৃ� � অজ� ন কেরেছ, তারা তােদর �দশ�েলার "The Socialist              
Islamic Republic" এ ধরেনর নাম িদেয়েছ। তােদর "�সাস�ািলজম" শ��র ব�বহার মসুলমানেদর জন�            
নয়; বরং কিমউিন�েদর জন�। ইসলাম ও সমাজত� শ�দ�ু একে� ব�বহার করাটা মসুলমানেদর �তািরত             
করার এক� ফাঁদ, �কননা ইসলাম ও সমাজত� একসােথ হেত পাের না। একজন মসুিলম কখেনা              
�সাস�ািল� হেত পাের না। এই কারেণই কিমউিন� বব�ররা মসুিলম �দশ�েলার জনগণেক কিমউিন�েদর            
ধের �ফলেত �থেম ইসলামেক আ�মণ কের �চুর চাপ সৃি� কের। ধেম�র �িত কিমউিন�েদরও শ�তা              
�পছেনও একই কারণ রেয়েছ। 
 
�িত� জািতর মেধ� অ�, অেযৗি�ক, অধািম�ক, অৈনিতক িকছু �লাক রেয়েছ যারা �েলািভত, �তািরত             
হেয় কিমউিন� হেয় �যেত পাের। লাল এবং হলদু �ক��িল �ারা ��ত �কৗশল�িল �ারা তারা কিমউিন�               
িব�েবর চ�া� করেত পাের। এই ধরেনর ভয়ানক ও র�া� িব�েবর ছিড়েয় পড়া �থেক জািতর সুর�ার               
জন� ধম�য় �ান এবং ইসলামী নীিতর মাধ�েম িশ�াদান করেত হেব। �েত�ক বাবার অবশ�ই তার স�ানেক               
আল �রআন িকভােব পড়েত হেব তা িশখােত হেব, তােদরেক ধম�য় িশ�া �কে� পাঠােত হেব, িকভােব               
ওযু, �গাসল করেত হয়, সালাত আদায় করেত হয়, �রাজা রাখেত হয়, �কান� হালাল এবং �কান� হারাম                
তা িশ�া িদেত হেব এবং তােদরেক এর অনশুীলন করােত হেব। এভােব �বেড় উঠা �কােনা মসুিলমেক               
কিমউিন�রা িব�া� করেত পাের না। এর মেধ� �� উদাহরণ হেলা রািশয়ান ও চীনা িনপীড়ন ও               
বব�রতার মেধ� ল� ল� মসুলমান ��ন করেছ। তারা সব ধরেণর অত�াচার, িনয�াতন ও এমনিক মতুৃ�               
সহ� কের, িক� কিমউিন� হয় না। তারা হয় মতুৃ�বরণ কের অথবা পািলেয় যায়। 
 
তারা কখেনাই মসুলমানেদর �তারণা করেত বা ইসলামী �দেশ িব�ব আনেত স�ম হেব না �দেখ িন�ুর               
কিমউিন�রা ইসলামী �দশ�েলােত আ�মেণর জন� ভারী িশ� ও যুে�র মাধ�ম�িল উ�ত করার �চ�া             
কের। পৃিথবীেত সম� মসুলমানেক �ংস করার জন� তারা অ�, রেকট, িফউশন �বামা, নতুন �জট              
�যা�ােদর এবং রাসায়িনক অ� িনেয় আ�মণ করার ��িত িনে�। অতএব, িব�জেুড় মসুলমানেদর            
অবশ�ই সহেযািগতা করেত হেব, সা�দািয়ক পাথ�ক� দরূ করেত হেব এবং আহেল সু�ােহর অধীেন একি�ত              
হেত হেব, যা পির�ােণর একমা� উপায়। কিমউিন�েদর দমন করেত নতুন অ� �তিরর জন� তােদর সম�               
শি� ব�বহার করেত হেব। 
 
যখন িব�ােসর ঐক�, �নিতকতার ঐক� এবং ন�ায়িবচাের ঐক� �িতি�ত হেব এবং সবাই এক হেয়              
অত�াধুিনক অ� �তির করেব, তখন কিমউিন�েদর অিভযান আর �মিকর মেতা হেব না। 
 
১৯৮২ সােল ইউেরােপর িবখ�াত �লখক রজার গ�া�িড কতৃ� ক �খালা �গেটর মাধ�েম, মহাসাগেরর            
অিধনায়ক কি�ও, তার জাহােজর গিতপথ ইসলােমর িদেক ঘুিরেয় িদেয়িছল; �বজাট� , িযিন ব�ােলট িবে�র             
সুপিরিচত ব�ি�েদর মেধ� একজন, িতিন মসুিলম স�দােয় পা রােখন। মহান পি�ত ও �লখক রজার              
গ�া�িড ৮ এি�ল, ১৯৮৩ সােল �বনগািজেত Garyunes University এর কনফাের� হেল বেলেছন, 
 
“এটা সত� �য আিম ইসলাম �হণ কেরিছ। �তামরা �চেয়ছ �কন আিম ইসলামেক �বেছ িনেয়িছ। ইসলামেক               
পছ� কের আিম এক� আধুিনক যুগ �বেছ িনেয়িছ।“ 
 
৭০ বছর বয়েসর রজার গ�া�িডই, কেয়ক দশক ধের �াে� সাম�বাদী ব�ব�ােক তী�ভােব র�া             
কেরিছেলন। িব�িবদ�ালয় এবং রাজৈনিতক ��াটফম��েলােত িতিন বারবার ফরাসী ও পি�মােদর কােছ           
মাক� সবােদর ব�াখ�া িদেয়িছেলন, এই �ভেব �য এই অনন� ব�ব�ায় মানেুষর পির�াণ িনিহত আেছ। িতিন              
আধুিনক ফরািস কিমউিনে�র 'আধ�াি�ক �পিত' িহেসেব পিরিচত িছেলন। �যখােনই কিমউিন�েদর �ারা           

 
 



আেয়ািজত �কােনা সভা, সে�লন বা �সিমনার িছল, �সখােনই গ�া�িড উপি�ত িছল। িতিন তার ধারনা,              
কলম ও ব�ৃতার মাধ�েম ক�াথিলক ও ি��ধেম�র িব�ে� ��তর সং�াম চািলেয়িছেলন। 
 
একিদন পি�মােদর িশ�, �লখনী ও রাজৈনিতক জগেত এক� �বামা িবে�ািরত হয়: “রজার গ�া�িড             
ইসলাম �হণ কেরেছ!” সংবাদ সং�া�েলার �টেলে�র মাধ�েম এই সংবাদ সারা িবে� ছিড়েয় পেড়িছল,             
��মিলন এই সংবাদ �েন ভয়ংকরভােব হতবাক হেয়িছল, কারণ ��মিলন ফরািস কিমউিন�েদর একজন            
সব�ে�� ��েক হািরেয়িছল; গ�া�িড িছল একজন সুপিরিচত �লার, যার �লখনীর মাধ�েম �শষ            
বছর�িলেত মাক� সবাদ �চািরত হেয়িছল। 
 
এই মহান মানষু� এখন সত� বলেছ: “ইসলাম এমন ধম�, যুেগরা যার অনসুরণ কের। অন�ান� ধম��েলা               
যুেগর �পছেনই ছুেট। অথ�াৎ, ইসলাম ব�িতেরেক সম� ধম� যুেগ যুেগ পিরবিত� ত ও পুনগ��ত হেয়েছ এবং               
তােদর পিব� ���িল সমেয়র শত� অনযুায়ী িবকৃত হেয়েছ। িক� �রআন আল-কািরম অবতীণ� হওয়ার             
পর �থেকই যুগ যুগ ধের �াধান� িব�ার করেছ। আল �রআন নয়, বরং সময়ই এর অনসুরণ কের। সময়                 
অিত�া� হওয়ার সােথ সােথ �কারআন এখনও আেগর মেতাই নতুন আেছ। যুেগ যুেগ ঘেট যাওয়া ঘটনা               
এ�। এই ঘটনা ভয়াবহ সামািজক, রাজৈনিতক ও অথ�ৈনিতক িবপয�য় যা ইিতহােস অেনক যুে�র জ�              
িদেয়েছ তার �চেয়ও অেনক �বিশ মলূ�বান। ইসলাম �কবল ব�বাদী বা ইিতবাচকবােদর উপরই জয়ী নয়,              
বরং অি��বােদর উপরও জয়ী। যাইেহাক, এ�েলার �কান�ই ইসলােমর উপর জয়ী নয়। 
 
ইসলােমর মহান নবী হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম সবিকছু ব�াখ�া কেরেছন। 
‘পরকােলর জন� এমনভােব কাজ কেরা �যন তুিম আগামীকালই মারা যােব এবং এই পৃিথবীর জন�              
এমনভােব কাজ কেরা যােত তুিম মেরও অমর হেয় থােকা’। ইসলাম �ধু জাগিতক িবষেয়র িনয়�ন কের না                
বরং আধ�াি�কতারও িনয়�ণ কের। সুতরাং, এই দ�ুর এক�েক অন�� �থেক পৃথক করা যােব না।              
িকভােব এ দ�ু আলাদা হেব �যখােন ইসলামই বেলেছ: '�ান অজ� ন কেরা সুদরূ চীন �দেশ থাকেলও’, এবং                
'�ব�ািনক �ান িব�াসীেদর হারােনা স�দ; �যখােনই �স এ� খুেঁজ পায়, �সখান �থেকই তা সং�হ করা               
উিচত!’ �ান ও কাজ ইসলােম সীমাব� নয়। এই দেুটা িবষয় স�েক� �কান সীমা �নই, যা িব�েক িবি�ত                 
কের, ইসলাম িব�েক িবি�তই কেরেছ। 
 
“মানষুেক ��� ও সবেচেয় স�ািনত �াণী বেল সং�ািয়ত কের ইসলাম এ� বিুঝেয়েছ �য, মানেুষর              
�শাষেণর িশকার হওয়া উিচত নয়। এ� এমন সব িনয়মনীিতর সমাহার যা অপচয়, আড়�রতা,             
িবলািসতার অনেুমাদন �দয় না; �সসব উপাজ� নেক আয় িহেসেব সং�ািয়ত কের যা ঘাম ঝরার মাধ�েম              
অিজ� ত হয়; সুষম ও �নিতক শাসেনর মাধ�েম বিধ�ত স�দ গিরবেদর মােঝ ব�ন কের; সুদ িনিষ� কের যা                 
অলসতার কারণ এবং এভােবই �বআইনী স�দ �ংস কের। ইসলাম এ�েক বাধ�তামলূক কেরেছ �য             
খিলফা ও �ীতদাস একই অিধকার ভাগাভািগ করেব। উেটর ঘটনা� িছল একজন রাজার তেলায়ােরর             
�চেয়ও তী�তর বা�বতা: এক শহের �থেক অন� শহের �মেণর সময় হযরত উমর ও তাঁর �ীতদাস               
পালা�েম উেঠর িপেঠ আেরাহণ করিছল এবং খিলফা ও �ীতদাস পালা�েম উেটর দিড় ধের �হেট চলিছল।               
ন�ায় ও আইেনর ��ে� এখােনই ইসলােমর িব�ব। 
 
মাক� সবাদ এবং পুিঁজবাদ উভয়ই এমন ব�ব�া যা মানষুেক �শাষণ কের। এ�েলার িবপরীেত ইসলাম এক�              
�গ�য় ধম� যা মানবতার �িত মানেুষর �িতপি� পুন��ার কের। 
 
 
 
  

 
 



৭- একজন খাঁ� মসুিলম মলূত িক পছ� কের? 
 
�থম িবষয়� হেলা, আহেল সু�ােতর আেলমগণ তােদর বইেয় যা িলেখেছন �স অনযুায়ী ঈমান �� করা।               
এ� একমা� মাযহাব যা জাহা�াম �থেক র�া পােব। মহান আ�াহ তায়ালা ঐ সকল মহান �লাকেদরেক               
তােদর �েচ�ার জন� পুর�ৃত ক�ন! চার মাযহােবর আেলমগণ, যারা মজুতািহেদর �ের �পৗঁেছেছন এবং             
তারা যােদর িশ�া িদেয়েছন �সই আেলমেদরেক আহেল সু�ােতর আেলম বলা হয়। ঈমান �� করার পর,               
িফকােহর �ান, অথ�াৎ শরীয়ােতর িনয়মানযুায়ী ইবাদতসমহূ পালন করা অথ�াৎ শরীয়েতর আেদশসমহূ           
পালন করা এবং িনেষধসমহূ �থেক িবরত থাকা। একজন ব�ি�র �িতিদন পাঁচ ওয়া� নামাজ �কান�কার              
অিন�া বা অলসতা ছাড়া পালন করা উিচত, এবং নামােজর শত� -�কন ও তা’দীেল আরকান স�েক�              
সতক� থাকা উিচত। যাঁর িনসাব পিরমান স�দ আেছ তার যাকাত আদায় করেত হেব। ইমাম-ই আযম               
আব ুহািনফা বেলন, “এছাড়াও, মিহলােদর অল�ার িহেসেব ব�ব�ত �সানা ও �পার যাকাতও িদেত হেব।“ 
 
�কান তু� িবষেয়র জন� কােরা তার মলূ�বান জীবন ন� করা উিচত নয় যিদও তা অনিুমত (মবুাহ) হয়।                 
হারাম কােজ �কােনাভােবই সময় ন� করা উিচত নয়। আমােদর গান-বাজনা, বাদ�য�, গান করা িনেয়              
ব�� থাকা উিচত নয়। আমােদর নফসেক আন� দান কের এমন কােজর �ারা আমােদর �তািরত হওয়া               
উিচত নয়। এ�েলা হেলা মধু িমি�ত ও িচিনেত ঢাকা িবষ। 
 
�কােনা মসুলমােনর গীবত করা উিচত নয়। গীবত করা হারাম। (গীবত অথ� হেলা �কান মসুলমান বা               
িজি�র অনপুি�িতেত তার �দাষ-�� বণ�না করা। তেব হারবীেদর �দাষ, �কােশ� পাপ কাজ করা �লাকেদর              
পাপ, যারা মসুলমানেদর িনয�াতন কের এবং যারা ব�বসােয়র ��ে� মসুলমানেদর সােথ �তারণা কের             
তােদর �দাষ স�েক� মসুলমানেদর জানােনা দরকার। এভােব মসুলমানগণ তােদর �িত স�েক� সেচতন            
হেত পারেব। যারা ইসলাম স�েক� িমথ�া কথা বেল ও �লেখ, তােদর �সই িমথ�াচার �কাশ কের �দয়া গীবত                 
নয়। (র�লু মহুতার: ৫-২৬৩)) 
 
কােরা জন� উিচৎ হেব না �য এক মসুলমােনর কথা অন�েদর মেধ� ছিড়েয় �দয়া। এ� �ঘাষণা করা হেয়েছ                 
�য, যারা এই দইু ধরেনর পাপ করেব তােদর িবিভ� ধরেনর শাি� �ভাগ করেত হেব। এছাড়াও িমথ�া বলা                 
ও কাউেক অপবাদ �দয়া হারাম; এসব �থেক দেূর থাকা আবশ�ক। এই দইু পাপ কাজ �েত�ক ধেম�ই হারাম।                 
এই পােপর শাি� খুবই ক�ন। মসুলমানেদর ���েলা �গাপন করা, তােদর �গাপন পাপ ছিড়েয় না �দয়া               
এবং তােদর ভুল�েলা �মা কের �দয়া খুবই সওয়ােবর কাজ। একজেনর অধীেন যারা থােক (�যমন �ী,               
িশ�, ছা�, �সিনক) তােদর �িত ও দির� ব�ি�েদর �িত দয়া �দখােনা উিচত। কাউেক তার ভুেলর জন�                
অপমান করা উিচত নয়। �কান নগণ� কারেণ কাউেক বার বার আঘাত করা বা মেন ক� �দয়া বা শপথ                  
করােনা উিচত নয়। কােরা স�ি�, জীবন, স�ান বা পিব�তায় আ�মণ করা উিচত নয়। কােরা কােছ বা                
সরকােরর কােছ ঋণ থাকেল তা পিরেশাধ করা উিচত। ঘুষ �হণ বা �দান উভয়�ই হারাম। যাইেহাক, যিদ                
অন� �কান উপায় না থােক তখন তা �দয়া ঘুষ হেব না। �যমন, িনয�াতন-অত�াচােরর অধীেন থাকেল।               
যাইেহাক, এমন পিরি�িতেতও ঘুষ �নয়া হারাম। �েত�েকই তােদর িনেজেদর �� �দখা এবং �িত ঘ�ায়              
আ�াহর সামেন করা কৃতকেম�র �� িনেয় িচ�া করা উিচত। তােদর সবসময় মেন রাখা উিচত �য আ�াহ                
তায়ালা তােদরেক শাি� �দয়ার ��ে� তাড়া�ড়া কেরন না এবং িতিন তােদর জীিবকা িনব�াহ ব� কের �দন                
না। শরীয়েতর সােথ সাম�স�পূণ� িপতামাতার আেদশ বা সরকােরর আেদশ অবশ�ই পালন করেত হেব এবং              
শরীয়েতর সােথ অসাম�স�পূণ� আেদশ�েলা �িতেরাধ করেত হেব যা িফতনা সৃি� কের। (মাকতুবােত            
মাসুিময়�া বইেয়র ি�তীয় খে�র ১২৩ তম িচ�� �দখুন)। 
 
ঈমান �ি�করণ ও িফকােহর আেদশ পালন করার পর, একজন ব�ি�েক সব�দা আ�াহর �রেণ সময় ব�য়               
করা উিচত। আেলমগণ �যভােব িশিখেয়েছন �সভােব আ�াহর িযিকর ও �রণ করা উিচত। ঐ সকল              
িজিনেসর �িত �বিরতা �পাষণ করা উিচৎ যা �দয়েক আ�াহর �রণ �থেক দেূর রােখ। যত �বিশ তুিম                
শিরয়ত �মেন চলেব, তাঁর �রেণ তত �বিশ �াদ পােব। শরীয়ত �মেন চলেত অলসতা করেল, �সই �াদ                
ধীের ধীের �াস পােব, অবেশেষ এই �াদ আর থাকেবই না। আিম ইিতমেধ�ই যা িলেখিছ তার �চেয় �বিশ                 
আর িক িলখেত পাির? একজন �যৗি�ক ব�ি�র জন� এসব যেথ� হেব। ইসলােমর শ�েদর ফাঁেদ ও               
িমথ�াচাের িব�াস কের তােদর ফাঁেদ পা �দয়া উিচত নয়। 
 
 
 
 



  

 
 



৮- এক িব�িবদ�ালয় ছাে�র �তু��র 
 
িন�িলিখত িচ�� আ�ুল হািকম আরওয়াসী (�ি�সা িসর�হ)’র �দয়া এক িব�িবদ�ালয় ছাে�র �তু��েরর            
সরল অনবুাদ, যা অেটামান সা�ােজ�র পতনশীল বছর�েলােত িতিন মা�াসাত আল-মতুাহাসিসসীন এ           
ধম�ত� িবভােগ তাসাউেফর িসিনয়র অধ�াপক থাকাব�ায় িদেয়িছেলন। মা�াসা� অবি�ত িছল ই�া�ুেলর           
সুলতান �সিলম মসিজেদর িভতের। 
 
যিদ �তামরা পােরা, তাহেল �তামােদর সব শি�-�মতা িনেয় আ�াহ তায়ালার সাব�েভৗমে�র সীমানা �থেক             
�বিরেয় যাও! তবওু, �তামরা তা করেত পারেব না। এই মহািবে�র বাইেরর জগত অি��হীন। িক� এই               
অি��হীন জগত�ও মহান আ�াহর অধীেন। 
 
�কান এক অন�ুােন এক ব�ি� মহান ওলী ই�াহীম িবন আদ’হাম(�ি�সা িসর�হ) এর কােছ পরামশ�              
চাইেলন। িতিন বলেলন: 
 
যিদ তুিম ছয়� িজিনস �হণ কেরা, তাহেল তুিম যাই কেরা �তামার �কােনা �িত হেব না। এই ছয়� িজিনস                  
হল: 
 
১। যখন তুিম �কান পাপ করার ই�া কেরা, তখন তাঁর (আ�াহ তায়ালার) �দয়া �কান খাবার খােব না!                 
তাঁর �দয়া খাবার �খেয় তাঁর অবাধ�তা করা িক �তামার জন� �যৗি�ক হেব? 
 
২। যখন তুিম তাঁর িব�ে� িবে�াহ করার ই�া কেরা, তখন তাঁর রাজ� �থেক �বিরেয় যাও। তাঁর রােজ�                 
বসবাস কের তাঁর িব�ে� িবে�াহ করা িক �তামার জন� উপযু� হেব? 
 
৩। যখন তুিম তাঁর অবাধ� হেত চাও, তখন এমন জায়গায় পাপ কেরা না �যখােন িতিন �তামােক �দখেত                 
পান; বরং এমন �ােন পাপ কেরা �যখােন িতিন �তামােক �দখেত পান না! এটা �ভাবতই অনিুচত �য, তাঁর                 
পৃিথবীেত বসবাস কের, তাঁর খাদ� �হণ কের এমন জায়গায় পাপ কম� করা �যখােন িতিন �তামােক �দখেত                
পান! 
 
৪। যখন মতুৃ�র �ফেরশতা �তামার �হ কবজ করেত আসেব, তখন তােক তুিম একটু তাওবা করা পয��                
অেপ�া করেত বেলা! তুিম �স �ফেরশতােক িফিরেয় িদেত পারেব না! িতিন আসার আেগই তওবা করার               
জন� যেথ� সুেযাগ আেছ, তাই িতিন আসার আেগই তাওবা কেরা। কারণ মতুৃ�র �ফেরশতা অ�ত�ািশতভােব              
আেস। 
 
৫। যখন দজুন �ফেরশতা মনুকার ও নািকর কবের �তামােক �� করেত আসেব, তখন তােদর িফিরেয়               
িদও! তখন তােদরেক �তামার পরী�া �নয়ার সুেযাগ িদেয়া না! 
 
“এটা অস�ব”, তার কােছ উপেদশ চাইেত আসা ব�ি�� বলল। তখন �শখ ই�ািহম বলেলন, “তাহেল এখন               
�তামার উ�র ��ত কেরা!” 
 
৬। �কয়ামেতর িদন যখন আ�াহ তা'আলা �ঘাষণা করেবন: “পাপীরা সবাই জাহা�ােম যাও!”, তখন বেলা              
�য িক তুিম যােবনা! 
�লাক� বলল, “�কউ আমার কথা �নেব না” এবং তারপর �স �লাক� তওবা করল। িতিন মতুৃ� পয��                
কখেনা তার অনেুশাচনােবাধ অ�ীকার কেরনিন। আওিলয়ােদর কথায় আধ�াি�ক �ভাব রেয়েছ। 
 
ই�াহীম ইবেন আদ’হাম(�ি�সা িসর�হ)�ক একবার িজ�াসা করা হেয়িছল, “আ�াহ তায়ালা �ঘাষণা           
িদেয়েছন: ‘�হ আমার সৃ� মানবজািত! আমার কােছ চাও, আিম তা �হণ করেবা, আিম �তামােদর চাওয়া               
পূরণ করেবা!’ অথচ আমরা চাওয়ার পরও িতিন �দন না? হযরত ই�াহীম বলেলন: 
 
“তুিম আ�াহর কােছ চাও িক� তুিম তাঁর আনগুত� কেরা না। তুিম তাঁর নবী হযরত মহুা�দ সা�াআ�া�                
আলাইিহ ওয়া সা�ামেক জােনা, িক� তুিম তাঁেক অনসুরণ কেরা না। তুিম �রআনলু কািরম �তলাওয়াত              

 
 



কেরা, িক� তুিম এ�র আেদশ িনেষধ পালন কেরা না। তুিম আ�াহ তায়ালার �নয়ামতসমহূ �ভাগ কেরা,               
িক� তাঁর �কিরয়া আদায় কেরানা। তুিম জােনা যারা ইবাদাত বে�গী কের তােদর জন� জা�াত রেয়েছ,               
িক� তুিম এর জন� ��িত নাও না। তুিম জােনা �য িতিন অবাধ�েদর জন� জাহা�াম সৃি� কেরেছন, িক�                 
তুিম এেত ভীত নও। তুিম �তামার িপতা এবং িপতামেহর সােথ িক ঘেটেছ �দেখেছা, িক� তারপরও               
সতক� তা অবল�ন কেরা না। তুিম �তামার িনেজর �দাষ�� �দখেত পাও না, িক� অন�েদর �দাষ��              
অনসু�ান কেরা। এ ধরেনর �লাকেদর কৃত� হওয়া উিচত, কারণ তােদর উপের পাথর বষ�ণ হয় না,               
তােদরেক মা�েত দািবেয় �দয়া হয় না এবং আকাশ �থেক তােদর উপর আ�ন বষ�ণ হয় না! তারা এর                 
�থেক �বিশ আর িক চায়? তােদর �াথ�নার �িতদান িহেসেব এসব যেথ� হেব না?” 
 
(আ�াহ তায়ালা সূরা মিূমন এর ৬০ নং আয়ােত �ঘাষণা কেরেছন, “আমার কােছ �দায়া কেরা, আিম কবলু                
করেবা (আমার কােছ চাও, আিম িদেবা)”। �দায়া কবলু হওয়ার জন� পাঁচ� শত� রেয়েছ। �য ব�ি� �দায়া                
করেব, তােক অবশ�ই মসুিলম হেত হেব; আহেল সু�ােতর িব�াস থাকেত হেব; হারাম কাজ করেত পারেব               
না, িবেশষ কের হারাম িজিনস খাওয়া এবং পান করা �থেক িবরত থাকা; ফরয কাজ�েলা আদায় করেত                
হেব; পাঁচ ওয়া� নামাজ পড়েত হেব; রমজান মােস �রাযা রাখেত হেব; যাকাত �দান করেত হেব; আ�াহ                
তায়ালার কাছ �থেক �য িজিনস� চাওয়া হে� তার কারন স�েক� �ান থাকেত হেব এবং তা �মেন চলেত                 
হেব। আ�াহ সুবহানা� ওয়া তায়ালা এক� িনিদ�� উপােয় সবিকছু সৃি� কেরন। এক� িনিদ�� িজিনস চাওয়া               
হেল, িতিন ঐ িজিনেসর কারণ সৃি� কেরন এবং �সই িজিনস� কায�কির কের �তােলন। মানষু এই কারেণর                
সােথ িনেজেক সংযু� কের এবং ঐ িজিনস� অজ� ন কের। িতিন তাঁর আওিলয়ােদর জন� সাধারণ উপায়               
�থেক পৃথক ব�ব�া কেরন। যখন আওিলয়ােয় �করামগণ �কান �দায়া কেরন অথবা তােদর উিসলায় �দায়া              
করা হয়, তখন তােদর কারামত িহেসেব �কােনা কারণ ছাড়াই চাওয়া িজিনস� িদেয় �দয়া হয়।) 
 
এই পৃিথবীেত অি��হীন �থেক অি�ে� তুিম িনেজ আেসা িন, তাই তুিম িনেজর ই�ায় �স অব�ায় �যেত                
পারেব না। �য �চাখ িদেয় তুিম �দেখা, �য কান িদেয় তুিম �নেত পাও, �য অ��িল �ারা তুিম অনভুব                  
করেত পােরা, �য বিু� িদেয় তুিম িচ�া কেরা, �য হাত-পা তুিম ব�বহার কেরা, �য সকল রা�া তুিম অিত�ম                  
কেরা, �যসব জায়গায়, এক কথায়, �তামার শরীর এবং আ�ার সে� সংযু� �িত� অংশ এবং কায��ি�য়া,               
সবিকছুর মািলক আ�াহ তায়ালা এবং িতিনই সব সৃি� কেরেছন। তুিম তাঁর �কান িকছু অন�ায় কােজ               
ব�বহার করেত পােরা না! িতিন িচর�ীব ও সবিকছুর সংর�ণকারী, অথ�াৎ, িতিন সবিকছু �দেখন, জােনন              
ও �বণ করেত পােরন এবং িতিন অি��শীল সবিকছু সব�দা িবদ�মান রােখন। এমনিক এক ম�ুেত� র জন�ও               
িতিন সকেলর অব�া ও িনয়�ণ স�েক� অসেচতন হন না । িতিন কাউেক তাঁর স�ি� চুির করেত �দন                 
না। িতিন তাঁর আেদশ অমান�কারীেদর শাি� �দােন অসমথ� নয়। িতিন �কান পাথ�ক� সৃি� কেরন না,               
উদাহরণ��প, িতিন �যমন চাঁদ, ম�ল বা অন�ান� �েহ মান�ািতেক সৃি� কেরনিন, �তমিন যিদ িতিন              
পৃিথবীেতও �কােনা মানষু সৃি� না করেতন, তবওু এেত �কান পাথ�ক� হেতা না। 
 
এক� হাদীস �দসীেত আেছ, “যিদ �তামার সকল পূব�পু�ষ ও বংশধর, যুবক ও ব�ৃ, জীিবত ও মতৃ, মানষু                 
ও িজন, আমার সবেচেয় িনেবিদত�াণ, সবেচেয় অনগুত বা�া (আলাইিহস সালাম) এর মেতা হেতা, আমার              
মহা�� বিৃ� �পত না।“ অপরিদেক, যিদ �তামরা সবাই আমার শ� হেত, যারা আমার িবেরািধতা কের এবং                
আমার নবীেদর অবমাননা কের, তবওু আমার মহা�� �াস �পত না। আ�াহ তায়ালা �তামােদর �েয়াজন              
�থেক ম�ু। �তামােদর কাউেকই তাঁর �কান �েয়াজন নাই; বরং �তামােদর অি�� বজায় রাখা এবং �তামরা               
যা িকছুই কর, সবিকছুেত তাঁেক �তামােদর �েয়াজন।“ 
 
িতিন সূেয�র মাধ�েম আেলা এবং তাপ �দান কেরন। িতিন চাঁদ �থেক আেলার তর� (�জাছনা) �িতফলন               
কেরন। কােলা মা� �থেক িতিন অেনক রঙ, িমি�-সুগ�যু� ফুল এবং সু�র �চহারা �তির কেরেছন।              
বাতাস �থেক িতিন �াস ��াস �দান কেরন �দেয় �াণ সরবরাহ কেরন। ল� বছর দেূর থাকা তারার �থেক                 
িতিন পৃিথবীেত বিৃ� বষ�ণ কেরন, এবং �যই মা� �থেক �তামােক সৃি� করা হেয়েছ �শষ পয�� �সই মা�েতই                 
�তামােক দাফন করা হেব। ক�েনর মাধ�েম, িতিন কায�কির কণা সৃি� কেরন। (একিদেক �তামরা যা              
অপছ� কেরা ও ঘৃণা কেরা �সই ময়লা িতিন তাঁর সব�ািধক �ু� �াণী (জীবাণ)ু এর মাধ�েম মা�েত পিরণত                 
কেরন; যার উপর �তামরা িবচরণ কেরা �সই মা�েক গােছর কারখানা �থেক ��া�েনর মেতা �তামােদর              
�দেহর গঠনমলূক পদােথ� পিরণত কেরন, যা িডেমর সাদা অংেশর অন�ুপ। অপরিদেক, পৃিথবীর জলেক             
ঘূণ�ায়মান গ�ােসর সােথ িমিশেয়, উি�দ �তিরর জন� আকাশ �থেক পাঠােনা শি�র মেধ� ভর কের, িতিন               
অনমনীয় এবং িমি� পদাথ� ও �তল�িল �তির কেরন শি�র উৎস িহেসেব যা �তামােদর শরীর এর               

 
 



অভ��রীণ িবন�াস িনয়�ন কের)। এভােব, গাছপালা বা উি�েদ যা িতিন মাঠ, পাহাড়, ম�ভূিমর ও নদীেত               
�তির কেরেছন; �ািণেত �য�েলােক িতিন পৃিথবী ও সমেু� বাঁিচেয় রােখন, তােত �তামােদর জন� খােদ�র              
ব�ব�া কেরেছন যা �তামােদর শরীের িগেয় �তামােদর পুি� �দয়। �তামােদর ফুসফুেস রসায়ন ল�াবেরটির             
�াপন কের, িতিন �তামােদর র�   �থেক িবষেক কিমেয় �দন এবং তদ�েল দরকারী অি�েজন রােখন।              
�তামােদর মি�ে� পদাথ�িবদ�া ল�াবেরটির �াপন কের, �তামােদর �ায়ু�িলর মাধ�েম উপলি� শি� �থেক            
�া� তথ� �সখােন িনেয় যাওয়া হয় এবং �যমন িতিন �লাহার পাথেরর মেধ� �চৗ�কীয় শি� �রেখেছন,               
�তমিন বিু�ম�ার �মতা যা িতিন �তামােদর ��ইেন �াপন কেরেছন তার মাধ�েম িতিন �তামােদর �দেয়              
িবিভ� পিরক�না, আেদশ এবং কম� �রেখেছন যা একইসােথ ��ত করা হয়। �তামার �দয় খুব ক�ন               
সমীকরেণর মাধ�েম কাজ কের, যা তুিম খুব অসাধারণ মেন কেরা, এর মাধ�েম িতিন �তামার র� নালীর                
�ভতের রে�র নদীর �বাহ সৃি� কের িদেয়েছন। িতিন �তামার �ায়ুর মধ� জােলর মত অেনক পথ �তির                
কের িদেয়েছন। িতিন �তামার �পশীেত অেনক ই�ীয়�াহ� ব� মজদু কের �রেখেছন। এরকম আেরা অসংখ�              
িকছুর �ারা িতিন �তামােক সাজােনা �গাছােনা পিরপূণ� এক� শরীর িদেয়েছন। িতিন এক িবন�াস ও              
�তামােদর �দয়া নাম পদাথ�িবদ�ার িনয়ম, রাসায়িনক �িতি�য়া বা �জিবক ঘটনা এসেবর সােথ সাম�স�             
�রেখ সবিকছু �াপন কেরেছন ও মানানসই কেরেছন। িতিন �তামােদর অভ��ের এক� শি� �ক� �াপন              
কের িদেয়েছন। িতিন �তামােদর মন এবং �চতনার মেধ� �েয়াজনীয় িকছু সতক� তা �তির কের িদেয়েছন।              
িতিন বিু�ম�া নােমর এক স�দ, যুি� নােমর মানদ�, মাধ�ম িহেসেব িচ�াশি� ও ই�াশি�, যােক              
�তামরা চািব বেলা, উপহার িদেয়েছন। তুিম �যন এ�েলা স�কভােব ব�বহার করেত পােরা, এজন� িতিন              
�তামােক িমি� এবং িত� সতক� তা, ইি�ত, �বণতা এবং উ�াকা�া িদেয়েছন। আর সবেচেয় বড় রহমত              
িহেসেব, িতিন একজন িব�� এবং িনভ� রেযাগ� নবী (আলাইিহমসু সালাম) এর মাধ�েম িনেদ�শাবলী            
পা�েয়েছন। পিরেশেষ, �তামার শরীর নামক য� � পিরচালনা ও এর পরী�ার জন� �তামােক িনেদ�শ িদেয়               
িতিন �তামার শরীরেক �তামার কােছই হ�া�র কেরেছন যােত তুিম এ� সু�ুভােব ব�বহার করেত পােরা।              
িতিন এসব এজন� কেরন না �য, �তামােদর তাঁর �েয়াজন আেছ বা �তামার �কান ই�া বা সহেযািগতা তাঁর                 
�েয়াজন বেল; বরং িতিন এসব কেরন �তামােদর তাঁর সকল জীেবর মেধ� এক� ��� অব�ান ও কতৃ� �                
দান কের �তামােদর সুখী করার জন�। যিদ িতিন �তামােদর হাত, �তামােদর পা এবং শরীেরর অন�ান�               
অ��িলেক �তামার ই�ামত ব�বহার করেত �দয়ার পিরবেত� , �স�েলা �তামােদর �দেয়র ��ন,           
ফুসফুেসর �সারণ-সংেকাচন ও র�-স�ালন ইত�ািদর মেতা িতিন �তামােদর অজাে�ই ব�বহার করেতন,           
যিদ িতিন �জার কের �তামার হাত ও পােয়র ি�য়া ব� কের �দওয়ার মাধ�েম �তামােদর পিরচালনা               
করেতন,যিদ �তামােদর �িত� কাজ ক�ন ও �তামােদর চলেফরা আকি�ক হেতা, তেব িক �তামরা             
�তামােদর িনেজেক ও �তামােদর অ�পত�ে�র মািলকানা দাবী করেত পারেত? যিদ িতিন �তামােদর            
বিহরাগত এবং অভ��রীণ শি��িলর �ভােবর অধীেন পিরচািলত কেরন জীবজ�র িনজ�ব বা অেযৗি�ক            
এবং অবেচতন শি�র মেতা এবং যিদ িতিন দলব� �ািণেদর মত �তামােদরও সামান� খাবার িরিযক              
িদেতন, যা �তামরা এখন অগিণত অজ� ন কেরা, তাহেল িক �তামরা �সই সামান� খাবার �হণ করেত               
পারেত? 
 
তুিম �তামার জে�র পূেব� ও জে�র সমেয় �তামার অব�া িনেয় কখেনা �ভেব �দেখেছা? �য পৃিথবীেত তুিম                
বাস কেরা, পানাহার কেরা, চলােফরা কেরা, িনেজেক িনেয় আন� কেরা, �তামার �রাগ �িতকােরর             
উপায়�েলা এবং বন� ও িবষা� �াণীর আ�মণ �থেক ও ��র হাত �থেক িনেজেক র�া করার উপায়�িল                
আিব�ার কেরা, �সই পৃিথবী সৃি�র সময় তুিম �কাথায় িছেল, িক অব�ায় িছেল? এই পৃিথবীর সৃি�র সময়                
যখন পাথর ও মা� আ�েনর তােপ ক�ন হি�ল এবং যখন সব�শি�মােনর রসায়ন গেবষনাগাের পািন ও               
বাতাস িনঃসরণ হি�ল, তখন তুিম �কাথায় িছেল? তুিম িক কখনও �ভেব �দেখেছা? আজেক �য ভূিম               
িনেজর বেল দািব করেছা, তা যখন সমেু� ভাসমান িছেলা, যখন পাহাড়-পব�ত, নদী,মালভূিম ইত�ািদ সৃি�              
হি�েলা, তখন তুিম �কাথায় িছেল? যখন আ�াহ তা'আলার শি�র মাধ�েম সমেু�র লবণা� জল�িল             
বা�ীভূত হেয় আকােশ �মঘ �তরী হি�েলা এবং যখন �সই �মঘ �থেক বিৃ� হি�েলা, এবং �পাড়া ও �কেনা                 
মা� তা �থেক খাদ� (আকােশ িবদ�ুৎ ও শি� তরে�র �ারা ��ত খােদ�র জন�) এবং যখন এই (আেলা ও                  
তােপর রি�র �ভাব �ারা আেলািড়ত) পদাথ��িল �কাষ�িলেক �ি�ত ও পু� কের তুলিছল �সসময় তুিম              
�কাথায় িছেল, �কমন িছেল? 
 
আজ তারা বেল �য �তামরা বানেরর বংশধর, আর �তামরা এ� িব�াসও কেরা। যখন তারা বেল �য                
আ�াহ �তামােদর সৃি� কেরেছন, িতিন �তামােদরেক জীিবত রাখেছন, �তামােক মতুৃ� দান করেছন এবং             
একমা� িতিনই সবিকছু কেরন, তা �তামরা িব�াস করেত চাও না। 

 
 



 
�হ মানষু! তুিম িক? তুিম �তামার বাবার ধমনীেত তুিম কী িছেল? একসময় তুিম �তামার বাবার ধমনীর                
মেধ� িছেল যােক তুিম মখূ�, �সেকেল, প�া�ামী িহেসেব অপমান কেরা, িতিন �তামার কারেণ অ�ি� �বাধ               
করেতন। ঐ সময় �ক �তামােক নড়াচড়া করেত িশিখেয়িছেলা, �কন তুিম তােক ফাঁেদ �ফেলেছা? যিদ িতিন               
ই�া করেতন, তাহেল �তামােক এক� আবজ� নার মেধ� �ফেল িদেত পারেতন, িক� িতিন তা কেরনিন।              
িতিন �তামােক এক� আমানেতর মত �হফাজত কেরেছন। যখন িতিন �তামােক অত�� দয়ামায়া কের             
একজন পিব� মিহলার কােছ ন�� কেরিছেলন, �যখােন তুিম পুি� আহেরাণ কেরেছা এবং দীঘ�িদন ধের িতিন               
�তামােক র�া করার জন� সং�াম কেরেছন, �কন তুিম তােক ধন�বাদ �দয়ার পিরবেত� , �য সৃি�কত� া              
�তামােক এত �নয়ামত িদেয়েছ তাঁেক ধন�বাদ �দয়ার পিরবেত� �তামার অসুিবধার জন� �তামার িপতােক             
দায়ী কের তােক অপমান করেছা? তদপুির, �কন তুিম �তামার আমানত সকেলর �ারা ন� করা আবজ� নার               
মেধ� �ফেল িদে�া? 
 
যখন �তামার চারপােশর �লােকরা �তামার ই�া ও আকা�ােক অনসুরণ কের, তখন তুিম িব�াস কেরা              
�য, তুিম �সসব �তামার বিু�, �ান, িব�ান, শি�, িদেয় ও �তামার �িতভা িবকিশত কের �তির কেরেছা।                
আ�াহ তা'আলা �তামােক �য দািয়� িদেয়েছন তা তুিম ভুেল িগেয়েছা; তুিম �সই ময�াদাস�� দািয়� �ছেড়               
িদেয় আমানেতর মািলকানা দািব করার �চ�া করেছা। তুিম মািলক এবং শাসক িহেসেব িনেজেক উপ�াপন              
এবং �িতিনিধ� করেত চাও। 
 
অন�িদেক, যখন �তামার আেশপােশর �লােকরা �তামার ই�া�িল অনসুরণ কের না, যখন মেন হয় বািহ�ক              
বািহনী �তামােক পরাভূত কের �ফেলেছ, তখন তুিম িনেজর মেধ� অনেুশাচনা, হতাশা, অস�ূণ�তা এবং             
অেযাগ�তা ছাড়া অন� িকছুই �দখেত পাওনা। এরপর তুিম দািব কেরা �য তুিম �কান িকছুর মািলক নও,                
তুিম সবিকছুর দাসে�র অধীন, তুিম এক� যে�র মেতা, যা �য়ংি�য় িক� ভাঙা ি�ংযু�। তুিম �দর               
তথা ভাগ�েক �কান শা�ত �ান নয়; বরং ��রাচারী চাপ বা বল �েয়াগ িহেসেব বেুঝা। এই কথা� বলার                 
সময় �তামার মখু� �য �রকড� -��য়ােরর মেতা নয় এ স�েক�  তুিম অসেচতন নও। 
 
যখন �তামার ি�য় খাবার �তামার �টিবেল না থােক, তখন তুিম িনেজেক সংযত কের �তামার সামেথ��র               
অধীন �কেনা �� �খেত পােরা, যিদও তুিম খাওয়া- না খাওয়ার ব�াপাের �াধীন এবং �ুধায় মারা �যেত                
পােরা, িক� এই �কেনা খাবার�েলা �জার কের �তামােক খাওয়ােনা হয়না। তুিম খাবার� খাও �কই,              
িক� মেন মেন িচ�া কেরা �য তুিম �তামার ই�া �থেক বি�ত হে�া এবং তথািপ এেতা�ন যা কেরেছা তা                  
�কান অৈনি�ক আে�ালেনর কারেণ �কােনা �মধারা নয়। যাইেহাক, যিদও বাধ�বাধকতা পালেনর ��ে�            
তুিম িনেজর আ�িনয়�েণর অিধকারী, তবওু তখন তুিম িনেজেক বাধ� বা দাস এককথায় বািহ�ক শি�র              
িব�ে� িনছক িকছুই নয় মেন কেরা। 
 
�হ মানষু! এই তুিম �ক? যখন তুিম সফলতা বা িবজয় অজ� ন কেরা, তখন তুিম সবিকছু হওয়ার দািব                 
কেরা। আর যখন িবপরীতটা ঘেট তখন ভােগ�র িনয়�েণ তুিম িকছুই নয় বেল দািব কেরা। তুিম িক                
আসেলই ‘সবিকছু' না ‘িকছুই নয়’? 
 
�হ মানবজািত! �হ অভাব এবং খামেখয়ালীপনায় ভাসেত থাকা মানষু! তুিম ‘সবিকছু’ও নও, আবার ‘িকছুই              
নয়’ও নও। �যেকােনা ��ে� তুিম এই দ’ু�র মাঝামািঝ। তেব হ�াঁ, তুিম উ�াবক, �ভাবশালী এবং সবিকছু               
উপর িবজয়ী হওয়া �থেক দেূর। িক� �তামার এক� �াধীনতা, সুেযাগ এবং এক� আকা�া বা পছ�               
আেছ যা তুিম কতৃ� ে� �পা�র করেত পােরা। �তামরা �েত�েকই আ�াহ তায়ালার (িযিন অতুলনীয় �মতার              
অিধকাির এবং �কান�কার শত� ছাড়াই একক মািলক) ��েম একজন দা�িরক, দািয়�বান এবং �যৗথ             
কােজর অংশীদার। তাঁর �ারা িনধ�ািরত িনয়ম ও িবিধ�িলর মেধ� সীমাব� �থেক তুিম তাঁর �দয়া �যাগ�তা               
অনযুায়ী দািয়��িল আমানত িহসােব পালন করেব। িতিনই একমা� ��মদাতা, একক শাসক এবং একক             
মািলক। িতিন ছাড়া আর �কােনা ��মদাতা �নই, তাঁর অন�ুপ �কান শাসক বা মািলকও �নই। তুিম �য                
ল� এবং উে�শ��িল দািব কেরা এবং এত িচৎকার কের িনেজর �গৗরব�িল িনেয় গব� কেরা এ�েলা সবই                
িমথ�া এবং অথ�হীন, এসবই একমা� তাঁেকই মানাই। তাহেল �কন তুিম �তামার অ�েরর িমথ�ােক সমথ�ন              
কেরা এবং ব�ই�রবােদ িব�াস কেরা? �কন তুিম মহা পরা�মশালী আ�াহ তায়ালার আেদশ অমান� কেরা,              
যােক তুিম অতুলনীয় ও একক শাসক এবং সৃি�কত� া িহেসেব জােনা? অথচ তুিম হাজার হাজার কা�িনক               
মিূত� র �পছেন �দৗঁেড়া এবং িবপয�েয় পিতত হও? তুিম যার �পছেনই �দৗঁড়াও না �কন, তা িক এমন আদশ�,                 

 
 



পছ� আর িব�াস নয় যা �তামােক �টেন িনেয় যায়? �কন আ�াহ তা'আলা ব�তীত অন�িকছুর মেধ�               
আদেশ�র স�ান কেরা? �কন তুিম সরাসির আ�াহ তা'আলােক িব�াস কেরা না এবং �তামার িবক��েলা              
এই িব�ােস ও এই িব�ােসর কাজ�েলা ব�য় কেরানা ? 
 
যখন তুিম আ�াহ তায়ালােক সব�ে�� শাসক িহেসেব জােনা এবং তাঁর িনয়মাবলী ও আইন ল�ন না কের                
কাজ কেরা, তখন তুিম এেক অপরেক কতই না ভােলাবাসেব, �াতৃ�ব�েন আব� হেব! আ�াহ তায়ালার              
দয়া এই �াতৃ�ব�ন �থেক িক সৃি� কের না? তুিম �য সকল অন�ুহ লাভ কেরা তা আ�াহ তায়ালার �িত                  
িব�ােসর কারেণ গের ওঠা �াতৃে�র ফল, তাঁর দয়া ও উদারতা। তুিম �য সকল সমস�া বা দেুয�ােগর িশকার                 
হও, তা হল ��াধ, িবরি� ও ��তার ফল যা অেন�র �িত িন�ুরতা ও অিবচােরর জন� এবং আ�াহ                 
তায়ালার �িত মেনােযাগী না হওয়ার জন� হেয়েছ। আর এ�েলা িনেজই িনয়ম �তির করা এবং যারা আ�হর                
সােথ �িতদি�তা করেত চায় তােদর অনসুরণ করার ফল, এক কথায় তাঁর এক�বােদ একিন� িব�ােসর              
মাধ�েম তাঁেক িব�াস না করার ফল। 
 
এক কথায়, সকল �কার মানিবক সমস�া�িলর �ধান কারণ হেলা আ�াহ তায়ালার িব�ে� �যেয়             
ব�ই�রবােদ িব�াস করা। চারিদেক �ান ও িব�ােনর এেতা উ�িতর পেরও মানবতার িব�ে� এেতা             
নশৃংসতা হে�, তা একমা� আ�াহ তায়ালার �িত অিব�াস এবং পার�িরক ভােলাবাসার অভােবর ফল।             
তেব ক�ন মানেুষরা �চ�া করেব, িক� তারা এেক অপরেক ভাল না বাসেল এই িবপয�য় �থেক র�া পােব                 
না। আর যত�ন না তারা আ�াহেক জােন, তাঁেক ভালবােস, তাঁেক সাব�েভৗম শাসক িহেসেব গণ� কের এবং                
তাঁর ইবাদাত কের, তত�ন মানষু এেক অপরেক ভালবাসেত পাের না। আ�াহ তায়ালা ও তাঁর পথ ব�তীত                
যা িকছু িচ�া করা হয় তার সবই �� ও দঃুখ-কে�র সৃি� কের। তুিম িক �দেখা না �য মসিজেদ গমনকািররা                   
এেক অপরেক ভােলাবােস এবং যারা শহীদ হেয়েছ তােদরেক ভােলাবাসা? 
 
যাইেহাক, তুিম আ�াহ তায়ালা ব�তীত তুিম যার ইবাদত করেব, যােক �তামার ভােলাবাসা িদেব, তােদর              
�েত�েকই �তামার িবেরািধতা করেত পাের। আর তােদর সবাই সব�শি�মান আ�াহ তায়ালার ই�াধীন।            
িতিন একক শাসক যার �কান অংশীদার, সমক�, িবপরীত বা সমতুল� �নই এবং িতিনই একমা� স�া যার                
সমতুল� অি�� অস�ব। 
 
তুিম আ�াহ তাআলা ব�তীত যারই অনসুরণ কেরা, উপাসনা কেরা, ভােলাবােসা এবং পরম শাসক িহেসেব              
গণ� কেরা, �জেন �রেখা �য তারা �তামােক সােথ িনেয়ই আ�েন �লেব। 
 
Markaj-I dâ’ira-I iflâs es bî nawâî  
Sar shâr-I khodgâmî wa nâ âshinâî  
As-Sayyid Abdulhakîm-î arwâsî 
 

অংশ- ৩ 
জীবিন 

৯- �সয়দ ১  আ�ুল হািকম আরওয়াসী এর জীবিন 
(�সয়দ ফািহম আরওয়াসী এর একজন িশষ� ) 

 
িতিন �শষ খিলফাতুল-মসুিলমীন সুলতান মহুা�দ ওয়ািহদ আদ-দীন খােনর শাসনামেলর সব�ে�� আেলম ২           
িছেলন। িতিন �ভায়ােনর িনকটবিত� বাশকাল শহের ১২৮১ িহজরী �মাতােবক ১৮৬৫ ি��াে� জ��হণ            
কেরন এবং ১৩৬২ িহজরী �মাতােবক ১৯৪৩ সােল আ�ারায় ইে�কাল কেরন। যখন কিমউিন�,            
ি�ম�াসন, ওয়াহাবী, ধম�ত�াগী, রাফীদী, ই�দী ও ি��ানরা মসুলমান িশ�েদর িনজ ধম�িব�াস �থেক            
িবরত রাখার জন� তােদর সকল �কাশনা, �চারণা, সাব�েভৗম শি� ও স�দ িনেয় ইসলােমর উপর              
আ�মণ চালাি�ল, তখন িতিন তার িবিভ� ব�ৃতা, ধম�ানশুাসন ও বই রচনার মাধ�েম আহেল সু�াতেক ৩              
�ংেসর হাত �থেক র�া কেরিছেলন এবং যুবকেদর উপর �য িবষা� িমথ�াচার আেরাপ করা হেয়িছেলা তা               
দ�তার সােথ �মাচন কেরিছেলন। এই কােজর জন� িতিন অেনক ক� ও অত�াচার সহ� কেরিছেলন              
(রহীমা��া� তায়ালা)। আ�ুল হািকম এেফি�র িপতা খিলফ ম�ুফা এেফ�ী হা�রী (পূব� আনােতািলয়ান            
শহর) শহেরর ইউকেসােকাভার সািকতান �ােমর অিধবাসী িছেলন।  

 
 



 
আ�ুল হািকম এেফি�র দাদা সাইেয়�দ আ�ুর রহমান িছেলন সাইেয়�দ আবদ�ুাহর পু�। সাইেয়�দ            
আ�ু�াহেক আরভােস �সয়দ ফািহম এর িশয়েরর পােশ দাফন করা হেয়েছ। সাইেয়�দ আ�ু�াহর মতুৃ�র পর              
আরভাসী পিরবােরর ধারাবািহকতার জন� সাইেয়�দ আ�ুর রহমােনর মা তােক িবেয় করার পরামশ� �দন।             
তাঁর পাঁচ পু� িছল- তািহর, আ�ুর রহীম, লৎুফী, আ�ুল হামীদ ও মহুা�দ। �সয়দ তািহর বসরার গভন�র                
িছেলন। সাইেয়�দ আ�ুর রহীম ১২০০ িহজরী �মাতােবক ১৭৮৬ সােল মতুৃ�বরণ কেরন। তাঁেক, তাঁর পু�              
হাজী ই�াহীম ও তাঁর নািত আ�ুল আিজজেক �দায়ু বায়ািজেদ আহমদ হািন সমািধ�েল সমািধত করা হয়।               
আবদলু আিজজ এেফি�র িতনজন স�ান, তারা হেলন মহুা�দ আমীন, ওমর এেফি� এবং �সয়দা খািদজা।              
তােদর �েত�েকর স�ান ও নািতগণ �েত�েকই ধম�য় ও পািথ�ব �ােন সম�ৃ এবং দ� িছেলন। মহুা�াদ               
আমীন এেফি�র চার পু� িছল। তােদর নাম আবদলু আিজজ, আ�ুল কািদর, আ�ুল হািকম ও মাহমদু               
এেফি�। আ�ুল হািকম এেফি�র পু� আহমাদ এেফ�ী তুিক� �দিনক পি�কার কলাম �লখক থাকাব�ায়             
১৪০৯ িহজরী �মাতােবক ১৯৮৮ সােলর �শষ িদন ই�ানবেুল মারা যান। 
১। �সয়দ: হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম এর বংশধর। 
২। আেলম: ইসলাম িবেশষ�। 
৩। আহেল সু�াত: হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম এর সিত�কার এবং পূণ�া� অনসুাির। 
সাইেয়�দ আবদরু রহমান িছেলন তাঁর সমেয়র মিুশ�েদ আকমল (পিরপূণ� মিুশ�দ)। আ�াহ তায়ালার হাজার             
হাজার ��িমক তাঁর �সাহবায় (ধম� �চারণায়) উপি�ত হেতন এবং ফেয়জ অজ� ন করেতন। িতিন দরূবত�              
�দশ�েলােত পরামশ�প� পাঠােতন। তাঁর ফারিস ভাষায় িলিখত িচ� যা ইিরসােনর বাদশাহ শরফু�ীন            
আ�াসীেক পাঠােনা হেয়িছেলা তা খুবই মলূ�বান। এমিন এক িচ�েত িতিন তাঁর মহুা�দ কািরম খান,              
ম�ুফা ও ফইজ�ুাহ �বগ এর জন� সালাম ��রণ কেরেছন ও তােদর জন� �দায়া কেরেছন।  
 
শরাফু�ীন �বগ তাঁর অন� এক� িচ�েত িনে�া� লাইন যু� কেরেছন: (১১৯২ িহজরী �মাতােবক ১৭৭৮              
সােল মওলানা সােহব এই ফিকেরর (িতিন িনেজেক ইি�ত কেরেছন) কােছ িচ�� িলেখেছন। িতিন বেলন �য               
ক� �মাকােবলায় �ধেয�র �েয়াজন এবং �ধেয�র ��� বণ�না কেরেছন। কেয়কমাস পর আমার িপতা             
আ�ু�াহ হান �বগ মারা যান। মওলানা সােহেবর কারমাত এ �থেকই বঝুা যায়।) সাইেয়�দ আবদরু              
রহমানেক �হাসােব দাফন করা হয়। 
 
�সয়দ লৎুফী এেফ�ীর এগােরা জন পু� িছল। 
 
�সয়দ লৎুফী এেফি�র �থম পু� িছেলন আ�ুল ঘানী, যার পু� িছেলন মীর হক, তার পু� িছেলন আবদরু                 
রহমান, তার পু� মহুা�দ সাঈদ এেফ�ী। লৎুফু�াহ ইেফি�র ি�তীয় পু� িছেলন আ�ুল গা�ফার এেফ�ী,              
তার �ছেল শরীফ, তার �ছেল মহুা�দ শিফক এেফ�ী। লৎুফু�াহ এেফি�র তৃতীয় পু� িছেলন মহুা�দ, িযিন               
হযরত �সয়দ ফািহেমর সৎ িপতা িছেলন। তাঁর পু� তািহর, যার পু� িছেলন �রসুল, তার পু� িছেলন                
আবদ�ুাহ এেফ�ী।  
 
লৎুফু�াহ এেফি�র চতুথ� পু� িছেলন �রসূল এেফ�ী। তাঁর প�ম পু� �সয়দ িসবগাতু�াহ এেফ�ী িছেলন              
�সয়দ �হা হ�ারীর িশষ�। তাঁর পু� িছেলন জালাল�ুীন, তার পু� িছেলন আলী, তার পু� সালাহাদদীন               
এেফ�ী। তার দইু পু� কাম�ন ইনান ও জয়নাল আেবদীন ইনান িবটিলেসর িসেনটর ও সংসদ সদস�               
িছেলন। 
 
তাঁর ষ� পু� িছেলন জামাল�ুীন, তার পু� িছেলন আ�ুল মিজদ, যার পু� িছেলন সা’দ�ুাহ, তার পু� িছেলন                 
মহুীউ�ীন, যার পু� িছেলন আ�ুর রহমান, যার পু� লৎুফু�াহ, যার পু� িছেলন ন�ূ�াহ এেফ�ী। 
 
আ�ুল হািমদ এেফি�র দইু পু� িছল, তাঁেদর মেধ� একজন িছেলন �মা�া সাফী, যার নািত িছেলন আ�ুল                
হামীদ এেফ�ী। তাঁর ি�তীয় পু� হযরত �সয়দ ফািহম আরওয়াসী (�ি�সা িসর�হ)। 
 
�সয়দ মহুা�েদর সাত পু� এবং হািমদা হানীম নােম এক কন�া িছল। হািমদা হানীম িছেলন তীমরু ১ বংেশর                
�রেরম �বগ এর �ী। তার িছেলা িতন পু�, তােদর নাম সািলহ, মামদহু ও সাঈদ। সাঈদ �বেগর দইুজন                 
স�ান িছেলন �তৗিফক �বগ ও আিমনা হািনম। আিমনা হানীম িছেলন ম�ী এেফি�র �থম �ী। তার ি�তীয়                
�ী আিফফা হািনম। �সয়দ মহুা�েদর �থম পু� িছেলন মাহমদু এেফ�ী। তার িতনজন কন�া িছেলা, তােদর               

 
 



নাম যুবায়দা, মারইয়াম ও আসমা। আসমা হানীম িছেলন আবদলু হাকীম এেফি�র �থম �ী এবং িতিন               
খুবই ধম��াণ ও পিব�া মিহলা িছেলন। তাঁর ি�তীয় �ী িছেলন আেয়শা হািনম িযিন �সয়দ ফািহম আরওয়াসী                
(�ি�সা িসর�হ) এর নাতনী িছেলন। িতিন আহমদ ম�ী এবং মিুনর এেফি�র মা িছেলন। তাঁর তৃতীয় �ী                
িছেলন আইশা হানীম িক� তােক িনেন হানীম বেল ডাকা হেতা এবং তার চতুথ� �ী িছেলন বদিরয়া হানীম।                 
তাঁর প�ম �ী িছেলন মাইদা হানীম, িতিন ১৩৯৬ িহজরী �মাতােবক ১৯৭৬ সােলর �ম মােস ই�া�ুেল মারা                
যান। 
 
�সয়দ মহুা�েদর ি�তীয় পু� মহুীউ�ীন এেফ�ী। তাঁর দইু �ছেল এবং দইু �মেয় িছল। তার কন�ােদর মেধ�                
�বয়াজ হানীম িছেলন ফা�ক �বেগর মা এবং জািলহা হািনম িছেলন আবদরু রিহম যাপসুর মা। তার দজুন                
পু� হেলন হাসান এেফি� ও ম�ুফা এেফি�। হাসান এেফি�র সাত পু� এবং সাত কন�া িছল, তােদর মেধ�                 
চারজন পু� িশ� অব�ায় মতুৃ�বরণ কেরন। প�ম পু� মাজহার এেফ�ী িছেলন নািসেব হািনেমর �ামী। ষ�               
পু� মহুীউ�ীন এেফ�ী আ�ারায় মতুৃ�বরণ কেরন। স�ম পু� নাজমিু�ন এেফ�ী আদালেতর আিপল            
িবভােগর সদস� িছেলন। িতিন িছেলন নাইমা হািনেমর �ামী এবং আহমদ এেফি�র জামাতা। তাঁর কন�ােদর              
মধ� �থেক িনেন আইশা হািনম িছেলন আবদলু হাকীম এেফি�র �ী, িদলবার হািনম িছেলন �হা এেফি�র �ী                
িছেলন, ফািতমা হািনম িছেলন �সয়দ ই�াহীম এেফ�ীর ও সািবহান হািনম িছেলন আ�ু�াহ �বেগর �ী। 
 
ম�ুফা এেফি�র নয় পু� ও দইু �মেয় িছল। �থম �ছেল িছেলন �সয়দ আ�ুল হাকীম এেফ�ী, ি�তীয়জন                
ই�াহীম এেফ�ী, তৃতীয় �হা এেফ�ী, চতুথ� আ�ুল কািদর এেফ�ী, প�ম শামসু�ীন এেফ�ী, ষ�             
িজয়াউ�ীন এেফ�ী, স�ম ইউসুফ এেফ�ী, অ�ম মাহমদু এেফ�ী, নবম কািসম এেফ�ী। আ�ুল হািকম             
এেফি� সবার বড় িছেলন এবং সবার �শেষ মারা যান। আ�ুল কািদর এেফি�র িতন নািত জয়নাল               
আেবদীন, বদ��ীন ও ফাহ��ীন এখনও জীিবত আেছন। 
 
শামসু�ীন এেফি�র এক পু� ও দইু �মেয় িছল। তােদর মেধ� একজন আিফফা হািনম িছেলন ম�ী এেফি�র                
�ী। ি�তীয় �মেয়, নািজফা হািনম ১৯৮৬ সােলর মাচ� মােস মারা যান। তার �ছেল জামাল এেফ�ী িছেলন                
একজন ধািম�ক ব�ি�। িতিন ই�ানবেুলর িকরাজলী মসিজেদর ইমাম ও খিতব (�চারক) িছেলন এবং             
জালালিু�ন �মীর মসনবী শরীেফ তার গভীর ও অসামান� �ান িছল। িতিন ১৩৯৬ িহজরী �মাতােবক              
১৯৭৬ সােল ই�ানবেুল মতুৃ�বরণ কেরন। ইউসুফ এেফি�র পু� �সয়দ ফা�ক ইিশক িছেলন �কাট� অফ              
একাউে�র �ধান এবং �ভায়ান �েদেশর একজন িসেনটর। িতিন ১৯৭২ সােল আ�ারায় মারা যান। ফা�ক              
�বেগর দইুজন স�ান, �সয়দ �নৗজাদ ও �সয়দ �চান তারা এখনও জীিবত এবং তােদরও পু� আেছ। ১৩৯১                
িহজরী �মাতােবক ১৯৭১ সােল �সয়দ �চানেক �ম ম�ণালেয়র কাউি�ল িহেসেব িনযু� করা হেয়িছল।             
মাহমদু এেফি�র মা িছেলন মিরয়ম হািনম। তার অন� সকল ভাই ও �বানরা হােনা হািনেমর স�ান। 
 
মাহমদু এেফি�র �মেয় �কাইয়া হািনম। ম�ুাফা এেফি�র �থম কন�া ম’ুতাবার হািনম িছেলন �তমরু             
বংেশর সাঈদ �বেগর �ী এবং একইসােথ আহমদ ম�ী এেফি�র ফুফু এবং শা�ড়ী িছেলন। ১৩৪১ িহজরীেত               
িতিন মারা যান এবং তােক এিদিন�কািপ কবর�ােন দাফন করা হয়। তাঁর ি�তীয় �মেয় িছল রািবয়া হািনম। 
 
�সয়দ মহুা�েদর তৃতীয় পু� িছেলন ন�ূ�ীন এেফ�ী। তাঁর িছেলা দইু পু� তােদর নাম মািজদ এেফ�ী ও                
আলী এেফ�ী। মিজদ এেফি�র পু� ই�ত �বগ নািফয়া হািনেমর �ামী িছেলন এবং িতিন �ভায়ােন ১৯৮১               
সােল মারা যান। তাঁর চারজন স�ান িছল। 
 
�সয়দ মহুা�েদর চতুথ� পু� িছেলন আহমদ এেফ�ী। তার িছেলা িতন স�ান, তারা হেলন উবাইদ, শওকত ও                
িশহাবউি�ন। 
 
�সয়দ মহুা�েদর প�ম পু� িছেলন হািমদ পাশা। তাঁর িছেলা চার পু�, আহমদ, আ�ু�াহ, ফাহিম ও ই�াহীম                
এবং িতন �মেয়, নািফয়া, নাসীবা ও আেয়শা। তােদর মেধ� সাঈদ ই�ািহম আরওয়াস িছেলন আবদলু হাকীম               
এেফি�র জামাতা এবং িতিন বছরখােনক �ভায়ােন এম.িপ. িহেসেব �সবা �দান কেরন। িতিন ১৯৬৫ সােল              
আ�ারায় মতুৃ�বরণ কেরন। তাঁর �ছেল িছেলন �সয়দ িস�ীক এবং তার �মেয় িছেলন �লসুম ও হািময়�াত।               
�সয়দ আহমদ িছেলন মহুা�াদ িস�ীক এেফি�র জামাতা এবং নাঈমা হািনেমর িপতা। মহুা�দ িস�ীক             
এেফ�ী িছেলন হযরত �সয়দ �হা এর নািত অথ�াৎ, �সয়দ উবাইদ�ুাহর পু� এবং শহীদ আ�ুল কােদর               

 
 



এেফ�ীর ভাই। নািফয়া হািনম িছেলন ই�ত �বেগর �ী। নাসীবা হািনম মাজহার এেফ�ীর �ী এবং আয়শা               
হািনম মহুা�দ মাসুম এেফ�ীর �ী িছেলন। 
 
�সয়দ মহুা�দ এর ষ� পু� হেলন, �সাইন এেফ�ী। তাঁর চারজন পু�; তারা হেলন জালাল, আলাউি�ন,               
�সয়দ গািজ এবং বাহাউ�ীন। জালাল এেফি�র পু� সাঈফু�ীন �বগ হেলন �কাইয়া হািনেমর �ামী এবং              
আইিদন, জালাল এেফি� ও লাইলা হািনেমর িপতা। আইিদন এেফি� ১৯৮৩ সােল আনাওয়াতান পা�� র             
প� �থেক �ভায়ােনর এম.িপ. িহেসেব িনব�ািচত হেয়িছেলন। তাঁর স�ানরা হেলন জনুাইদ, মািলহ �চান,             
ফািতহ এবং মরুাদ এেফি�। তারা তাঁর �যাগ� উ�রািধকারী িছেলন। 
 
�সয়দ মহুা�দ এর স�ম পু� ইউসুফ এেফি�।  
 
�সয়দ আ�ুল হািকম এেফি�র িতন পু� ও দইু কন�া িছল। তােদর মেধ� আেনায়ার ও শািফয়া িছেলন আসমা                 
হািনেমর স�ান। শািফয়া হািনম সািলহ �বেগর �ী িছেলন। িতিন অিভবাসেনর সময় �মাসুেল মতুৃ�বরণ             
কেরন। আেনায়ারও ১৩৩৬ িহজরী �মাতােবক ১৯১৮ সােল এসিকেশিহের অিভবাসেনর সময় মতুৃ�বরণ           
কেরন। তাঁর ি�তীয় পু� আহমদ ম�ী উিচিশক এেফি� তার বাবার কাছ �থেক এবং আরিব ও ফারিস বই                 
�থেক িবশদভােব ধম�য় �ান অজ� ন কেরন এবং িতিন ১৩৮৭ িহজরী �মাতােবক ১৯৬৭ সােল ই�ানবেুল              
মারা যান। তােক বালমু কবর�ােন দাফন করা হয়। তাঁর িনভ� রেযাগ� ফেতায়ার মাধ�েম িতিন একজন              
সম�ৃ ব�ি�ে�র অিধকাির িছেলন, যার সমতুল� সারা পৃিথবীেত ি�তীয়� খুেঁজ পাওয়া ক�ন িছল। িতিন              
অেনক অিভ�তাস�� এবং ধম�য় �ােন পারদশ� ব�ি�েদর িশ�া িদেয়িছেলন। িতিন ঐ সকল ব�ি�েদর             
ঔষধ �দান করেতন যারা িব�ান এবং আধ�াি�ক �ােন অ� িছেলন। আ�াহ তাআলা সম� ই�ানবলু              
শহর ও ইসলামী িব�েক তার পিব� উপি�িত �ারা স�ািনত ও সম�ৃ কেরেছন। �সয়দ আহেমদ ম�ী               
এেফি�র চার পু�- বািহক, বাহা, মাদানী ও িহকমত এবং এক কন�া জািহদা। তারা �েত�েকই              
নীিতৈনিতকতা ও ধম�পালেন আদশ� ব�ি� িছেলন। তাঁর নািত, �হা উিচিশক, ফািহম ও মহুা�দ এেফি�              
এবং তাঁর কন�া শফীয়া হানীম, তারা এেককজন এেকক� র� িছেলন। �সয়দ আ�ুল হািকম এেফি�র              
তৃতীয় পু� �সয়দ মিুনর এেফ�ী ই�ানবলু �পৗরসভার িব�য় িবভােগ ব� বছর ধের কাজ কেরেছন এবং               
তার সততা, অধ�বসায় এবং সু�র আচরেণর জন� তাঁর সহকম�-সহেযাগীেদর কাছ �থেক ��া ও             
ভােলাবাসা �পেয়েছন। িতিন ১৩৯৯ িহজরী �মাতােবক ১৯৭৯ সােল মারা যান। তােক বাগলমু কবর�ােন             
দাফন করা হেয়িছল। 
 

১৩৩২ িহজরীর (১৯১৪ সাল) রজব মােস �সয়দ আ�ুল হািকম এেফ�ী বাশকালা �থেক �ানা�িরত হন।              
িতিন ১৩৩৭ িহজরীেত ই�া�ুেল এেসিছেলন। িতিন �থেম আইয়ুব সুলতােনর ইয়ািজলী মা�াসায় এবং পের             
�মশু�য়ু পাহােড় মতু� াদা এেফি� �টে�িসেত �ায়ী হন। িবিভ� মসিজেদ খুতবা �দওয়ার সময় এবং �ভফা              
উ� িবদ�ালেয় ও সুলতান �সিলম মসিজেদর সুেলইমািনয়া মা�াসায় িশ�ক থাকাকালীন িতিন ইসলাম            
�চার, ইসলােমর শ�েদর নীরেব পরািজত করা �� কেরন। ১৩৩৭ িহজরীর িজল�দ মােসর ৮ তািরখ              
�মাতােবক ১৯১৯ সােলর ৫ই আগ� সুলতােনর ফরমােন (আেদেশ) সুলাইমািনয়ার িব�িবদ�ালয় পয�ােয়র           
এক� মা�াসায় িসিনয়র অধ�াপক িহেসেব িনযু� হন। ফরমােন বলা হেয়িছল,  
 
দার আল িখলাফত আল-আিলয়া সুলাইমািনয়া মা�াসার িন�িলিখত শনূ� পেদর জন� িনযু� হেলন-দাবরািল            
উইলদান ফাইক এেফি� মহুা�ীস পেদ; হ�ারীর মেধ� অন�তম একজন উলামা আ�ুল হািকম এেফ�ী             
তাসাউফ িশ�ক পেদ;……… হ�ারীর একজন �া�ন �িতিনিধ �সয়দ �হা এেফি� িফকেহ শােফয়ীর            
িশ�ক পেদ। এই “আল-ইরাদাতুস-সািনয়�া” (রা�ীয় �িতিলিপ) পিরপূণ� করার জন�, মািশ�াত          
আল-ইসলািময়�াহ (ধম�য় িবষয়ক কায�ালয়)�ক িনযু� করা হেয়েছ। মহুা�দ ওয়ািহদ আদ-দীন।" 
 
এই ফরমান� জািরদা-ই ইলিময়�া এর ১৪৮৪ পৃ�ার ৪৮ নং ইসু�েত �লখা রেয়েছ। 
 
মরুতদা এেফ�ী, িযিন ম�া আল-মকুাররমার আহমদ ইয়াকদে�র কাছ �থেক ফেয়য �পেয়িছেলন, িতিন            
িশপইয়ােড� র �ধান িহসাব র�ক িহেসেব অবসর �হণ কেরিছেলন। িতিন ১১৫৮ িহজরীেত �মশুসুয়ুর            
কাছাকািছ ইি�স িকেয়া� এ সমেু�র িদেক মখু কের এক� মসিজদ িনম�াণ কেরিছেলন। িতিন ১১৬০              
িহজরীেত মতুৃ�বরন কেরন এবং সম�ুমিুখ এক� �াচীের তােক দাফন করা হয়। তাঁর �ছেলেদরও �সখােন              

 
 



দাফন করা হেয়িছল। এই মসিজদ�র �থম ইমাম আ�ু�াহ কাশগির এর পর তাঁর পু� উবাইদ�ুাহ এেফ�ী               
দশ বছর ধের ইমাম িছেলন। ঈসা এেফি� িছেলন পরবত� ইমাম, িযিন ১২০৬ িহজরীেত মারা যান। �সিলম                
খান তার জন� এক� সমািধ িনম�াণ কেরিছেলন। পরবিত� েত আ�ু�াহ এেফি�র জামাতা ছালািব            
উবাইদ�ুাহ এেফ�ী ১২০৮ িহজরী সােল মারা যান। সব�েশষ আ�ুল হািকম এেফ�ী িযিন দশৃ�মান ও              
অদশৃ�মান সকল �ােন পারদশ� িছেলন, তােক ইমাম ও খিতব (�চারক) িহেসেব িনযু� করা হয়। ১৩৬২               
িহজরী �মাতােবক ১৯৪৩ সােল তাঁর মতুৃ� পয�� িতিন এখােন এবং অন�ান� মসিজদ ও িবদ�ালয়�েলােত              
ইসলাম �চার করেতন। 
 
�েসইন িহলিম এেফি� বেলেছন, “১৩৪৭ িহজরী �মাতােবক ১৯২৯ সাল �থেক �� কের সাত বছর ধের               
অব�াহত সাহচায� বজায় রাখার পর এবং আিম যখন আ�ারায় িছলাম তখন �ায় সাত বছর ধের বারংবার                
তাঁেক পিরদশ�েনর পর, আিম িক �সই দরজা (আবদলু হাকীম এেফ�ী) �থেক এই পৃিথবী ও পরকােলর জন�                
যা িকছু দরকার তা সং�হ করেত �পেরিছলাম? যিদও আিম ইসলািমক �ান অধ�য়ন করেত পািরিন এবং               
ইসলািমক �ণাবলী ও ���� স�েক� অনবিহত িছলাম, তেব আিম �সই মহান ওলীর পৃ�েপাষকতা, দয়া ও               
সমেবদনাসহ িকছু ইলম (�ান) এবং ইখলাস (িব��তা, আ�িরকতা) �বাঝার স�মতা অজ� ন কেরিছ। আিম             
�দেশর অন�ান� অ�ল �থেক এবং িবেদশ �থেক অেনক ��াবান ও �কৗতুহলী মানষুেদরেক তার কােছ              
আসেত �দেখিছ এবং আগত ব�ি�গণ �ান ও িব�ােনর িবষেয় অেনক িকছু িজে�স তার কাছ �� করেতন                
এবং পিরপূণ� সে�াষজনক উ�র িনেয় িফের �যেতন। যাইেহাক, এমন মানষুও িছল যারা পািথ�ব সুিবধার              
জন� বা শ�তা �পাষেণর জন� তাঁর িনকট আসেতা। িতিন তাঁর গভীর দরূদিৃ�র মাধ�েম তােদর              
উে�শ��িল বঝুেত পারেতন। িক� �যেহতু িতিন িছেলন ন�, সহানভূুিতশীল এবং দরূদিৃ�স�� একজন            
ব�ি�, িতিন ব�ু ও শ�েদর মেধ� �কানরকম �বষম�মলূক আচরণ করেতন না, সবার সােথ ন�-ভ� ও               
শালীন আচরণ করেতন। যারা আ�াহর জন� তােদর িব�� �দয় িনেয় ইসলািম গেবষকেদর কােছ এেসিছল              
এবং যারা ফেয়য �হণ কেরেছ, তারা তােদর �িত� পদে�েপ ইসলািম িনয়ম অনযুায়ী জীবনযাপন কেরেছ।              
যারা বেল �য তারা তােদর দরজা �থেক ফেয়য িনেয়েছ িক� তারা ইবাদত বে�গী �থেক িবরত থাকল এবং                 
সকল �কার হারাম ১ ও খারাপ কােজ িনেজেদরেক ব�� �রেখিছল, তেব তােদরেক মনুািফক ও �শাষক িহেসেব               
গণ� করা হয়।“ 
 
উপের বিণ�ত ই�ীস িকেয়া� ই�াস হািকম িবন �সামা�ীন কতৃ� ক িনিম�ত হেয়িছল। বােয়জীদ ও ইয়াভুজ              
যুেগর একজন অিভ� আেলম এই ব�ি� ইরানী সীমাে� বসবাসরত ২৫ � জনেগা�ীেক অেটামান শাসেনর              
অধীেন িনেয় এেসিছল কােছ। এভােব িতিন চালিদরান িবজেয় ব�াপকভােব অবদান রােখন। িতিন ৯৩২             
সােল মারা যান। তােক এক� ঝণ�ার পােশ তীের দাফন করা হেয়েছ যা িতিন বলুবেুলর রীেলর পােশ িনম�াণ                 
কেরিছেলন। তাঁর �ী জয়নব খাতুন ইি�স িকেয়াে�র কােছ এক� মসিজদ িনম�াণ কেরিছেলন এবং             
মসিজদ� তার �ীর নােম পিরিচত। মসিজদ এলাকােতই কািরয়াকিদ �টে� (এক� দরেবশ ��র) আেছ।             
এর িপছেন �মশুসুয়ু ঝণ�া। কািরয়াকিদ �টে��েক �কালাক �েসইন �টে�ও বলা হয়। এ� ৩য় ম�ুাফা কতৃ� ক               
িনিম�ত হেয়িছল। দরেবশ মহুা�দ ১২৩০ সােল এই �টে�র �পছেন এক� �মৗলবীখানা  িনম�াণ কেরিছেলন। 
 
�সয়দ আ�ুল হািকম এেফ�ী ধম�য় �ােন এবং তাসাউেফর মা'আরেফর ২ �ােন পারদশ� িছেলন।            
িব�িবদ�ালেয়র সদস�, িব�ানী ও রাজনীিতিবদ �যসব �ে�র উ�র পাওয়া অস�ব বেল মেন করেতা �সসব              
ক�ন �� িজে�েসর জন� তাঁর কােছ আসেতা, িক� তারা স�� হেয় �যেতা, কারণ এক ঘ�া তাঁর                
�সাহবেত থাকেলই �সসব �শ িজে�স করার পূেব�ই তারা উ�র খুেঁজ �পেতা। যারা তাঁর তাওয়া�হু              
(মেনােযাগ, পৃ�েপাষকতা) এবং ভালবাসা অজ� ন কেরিছ, তারা অসংখ� কারামত ৩ �দখেত �পেতা। িতিন            
অত�� িবনয়ী এবং িনরহ�ার িছেলন। িতিন কখেনা এমন কথা বলেত �শানা যায়িন, "আিম ব�ি�গতভােব              
..." িতিন বেলিছেলন, "আমােদর িবেবচনায় �নয়া হেব না ...। এই উঁচু ব�ি�রা িক িলেখেছন তা আমরা                
বঝুেত পারিছ না। আমরা �কবল তােদর বরকত লােভর জন� পিড়।" যাইেহাক, িতিন িনেজও একই �ােন               
একজন িবেশষ� িছেলন। �েসইন িহলিম এেফি�র ��র ইউসুফ িজয়া আিকিশকও তাঁর ঘিন� িছেলন এবং              
কারমেুস�ল �ট�টাইল ফ�া�িরর একজন পিরচালক িছেলন। িতিন বেলন, "আিম �ে� আ�ুল হািকম            
এেফি�র হােতর তালু চু�ন করলাম এবং এই িবষয়� তােক জানােনার জন� পরিদনই আইয়ুব সুলতােন              
তার বািড়েত �গলাম। আিম সব�দা তার সােথ �দখা করার সময় �যভােব তার চু�ন কির �সভােবই তাঁর                
হাত চু�েনর জন� ঝঁুকলাম। িতিন তাঁর বরকতপূণ� হাত আমার িদেক �সািরত কের হােতর তালু �দিখেয়               
বলেলন, 'গত রােত আপিন �যভােব এ� চু�ন কেরেছন �সভােবই এখন চু�ন ক�ন’ এবং উদারতা��প              
িতিন অেনক িবষয় ব�াখ�া কের �নােলন।“ 

 
 



 
 
১.  ইসলােমর িনিষ� কাজ। 
২.  আ�াহ স�িক� ত গভীর �ান যা আওিলয়ােদর অ�ের ফঁুেক �দয়া হয়। 
৩.  িব�য়কর িকছু কাজ যা আ�াহ তায়ালা ওলী আওিলয়ােদর মাধ�েম �কাশ কেরন। 
 
যারা আবদলু হািকম এেফি�েক অেনক ভােলাবাসেতন, �েসইন িহলিম এেফ�ী তােদর মেধ� একজন। িতিন             
বণ�না কেরন, “একবার আিম এবং দা�শ শাফাকা উ� িবদ�ালেয়র একজন তুিক� িশ�ক যার নাম িরফিক               
এেফি�, আমরা আ�ুল হািকম এেফি�র বািড়েত িগেয়িছলাম। রােতর নামােজর পর, িতিন িনরেব বেস             
ভীষণ িচ�া করিছেলন। তােক খুব িচি�ত �দখাি�ল। িকছু�ণ পর িতিন হঠাৎ বলেলন, ‘উেঠা এবং এখান               
�থেক চেল যাও!’ এটা খুবই অ�াভািবক িছল এবং আমরা সাধারণত অনমুিত িনেয় তারপর �বর হতাম।               
আমরা চেল যাবার সমেয়র �থা অনযুায়ী তাঁর হাত চু�ন করেত �চেয়িছলাম, িক� িতিন বলেলন,              
'তাড়াতািড় কেরা! এখিন যাও!’ িরফিক এেফি� �দৗেড় বাগান হেয় রা�ায় চেল �গেলন। আিম আমার জতুার               
িফতা বাধার জন� বাগােন দাঁড়ালাম। একজন আমার কােছ এেস বলল, ‘তুিম এখেনা এখােন �কেনা! এ�ুিণ               
যাও!’ আিম তািকেয় �দখলাম িতিন আ�ুল হািকম এেফি�। আিম বললাম আিম আমার জেুতার িফতা              
বাঁধিছলাম। িতিন বলেলন এই কাজ� আমার রা�ায় করা উিচত। আিম তখন লাফ িদেয় রা�ায় �যেয়               
জতুার িফতা বাঁধলাম। পেরর িদন সকােল আমরা �নলাম �য, আমরা সামেনর �গট �থেক �বিরেয় যাওয়ার               
কেয়ক িমিনট পর পুিলশ িপছেনর �গট িদেয় বাগােন ঢুেক বািড় ত�ািশ কের এবং আ�ুল হাকীম এেফি�েক                
পুিলশ ��শেন িনেয় যায়।“ 
 

১৩৪৯ িহজরী �মাতােবক ১৯৩১ সােল আ�ুল হািকম এেফ�ীেক তাঁর বািড় �থেক �মেনিমেনর আদালেত             
�নয়া হয়। ইসলােমর িব�ে� শ�তার জন� �িস� �দিনক পি�কা�িল সংবাদ �কাশ কের এইভােব,             
“িরেয়কশন গ�াং এর আিখসার শাখার সি�য় কমা�ার �শখ আ�ুল হািকমেক ��ফতার করা হেয়েছ!” �যন              
পাহােড়র �গিরলা �সনাপিতেক দীঘ� যুে�র পর ��ফতার করা হেয়েছ। এই পি�কা�েলা সারা �দেশর মানষুেক              
স�াসবােদ পূণ� কের িদেয়িছল এবং মসুলমানেদর উপর আ�ন িছ�েয়িছল। অপরােধর ধারণা অিনি�ত            
হেয় িগেয়িছল: �রআন িশ�কেদর ঘর অনসু�ান করা হেয়িছল; �রআেনর পুি�কা ও ধম�য় �� পুিড়েয়              
�ফলা হেয়িছল। মসুলমানেদর �কারআন ও ধম�য় ���েলা িচেলেকাঠা ও গেত� লিুকেয় রাখেত হেতা।             
মদ�পােনর আসর�েলােত ইসলােমর শ�রা �নশা�� অব�ায় িচৎকার কের বলেতা, "আিম আরব           
মহুা�াদেক তার কবর �থেক �বর কের আনব এবং তার পা �কেট �ফলব!"(নাউযু িব�াহ) তারা কিতপয়               
�তাষােমাদকারী ও চাটুকার ব�ি�েদর �ারা �শংিসত হেতা। যখন তারা তােদর পেকেট হাজার টাকার �নাট              
ব�বহার করল, তারা ব�াংক রিশদ ন� করা �� করল। আেম�িনয়ানেদর মাধ�েম তারা �রামািনয়া �থেক              
সু�র সু�র �ছেলেদর �য় কের আনেতা পুেলর মেধ� তােদর সাঁতার কাটার দশৃ� �দখার জন�। এই ��ে�,                
অত�িধক �েচ�া করা হেয়িছল এবং অেনক িব�াি�র সৃি� হেয়িছল। �যেহতু আযান তােদর গােনর মাধ�েম              
আন� উদযাপেন বাধা �দয়, তাই তারা বেলিছল �য িমনার�িল �ভেঙ �ফলা উিচত। আ�াহ তায়ালার              
আেদশ�েলােক উেপ�া করা হি�ল। উদাহরণ��প, তারা মানষুেদর ইসলাম �থেক �বর হওয়ার জন� বাধ�             
করেতা এই কথা�েলা বেল: "আমার �মেয়! �তামার চুল খুেল দাও! রা�েসর মত বেসা না!” �নশা�� ব�ি�রা                
এেক অেন�র কাছ �থেক নতুন ধম� ও অেলৗিকক িকছু সৃি�র আশা কেরিছল। যুবকেদর িশ�াদােনর উে�েশ�               
�দিনক পি�কা হাকীকত এ (২ রমযান, ১৩৯০ িহজরী; ২ নেভ�র, ১৯৭০, নং ১৯৫) স�াসবাদ িকভােব               
বিু�েক িবপয�� আর িবেবকেক দ� করিছল তা �কাশ কের “Our Distressful Days” এই িশেরানােম              
এমন এক� নিথ �কািশত হেয়িছল । 
 
ইসলােমর শ�রা যখন মসুলমানেদর উপর অত�াচাের করেত করেত অেনক দেূর িগেয়িছল, তখন একিদন             
�দিনক পি�কা�িল আেগর িদন যােদর ফাঁিসেত ঝুলােনা হেয়িছল তােদর স�েক� এই �িতেবদন� �কাশ             
কেরিছল, "আ�ুল হাকীম ও তার সহেযাগীেদর স�েক� আদালেতর িস�া� আগামীকাল �ঘাষণা করা হেব।“             
�েসইন িহলিম এেফি� �সই িদন স�েক�  িন�িলিখত �লখা� িলেখেছন: 
 
"�সই রােত আিম অেনক িযিকর কেরিছলাম এবং অেনক �দায়া কেরিছলাম। ভয় ও উে�েগর মেধ� আিম               
ঘুিমেয় পড়লাম। আিম �� �দখলাম �য আ�ুল হািকম এেফ�ী এবং আিম আইয়ুব মসিজেদর মাঝখােনর              
�গেটর বাম িদেক �ে� মেুখামিুখ বেসিছলাম। িতিন হাসিছেলন। িতিন তাঁর ওভারেকােটর ডান িদেকর             

 
 



�ভতেরর পেকট �থেক এক� সাদা প�ােকট �বর করেলন এবং এ� খুেল আমােক এক� িমছির িদেলন। আিম                
এ� �খলাম এবং �জেগ উঠলাম। আিম এখনও �সই �� এবং িমছিরর �াদ অনভুব কির। আিম আনে�র                
সােথ সকােলর জন� অেপ�া করিছলাম। আিম সকােল এক� পি�কা িকেনিছলাম এবং বড় অ�ের �লখা              
িশেরানাম� �দখলাম: "অ�াটিন� �জনােরল মতুৃ�দ� দািব কেরিছল, িক� আদালত তা �হণ কেরিন।"            
আদালত ১৯৩১ সােলর ১২ই �ফ�য়ারী তািরেখ আবদলু হািকম এেফি� ও তাঁর সােথ থাকা পাঁচজনেক              
�বকসুর খালাস কের �দন। আিম আ�াহ তায়ালার কােছ �কিরয়া �াপন কির। আমার �ে� িমছির              
খাওয়ার িবষয়� এই খুিশর সংবােদর �তীক যা সত� হেয়েছ।“ 
 
�েসইন িহলিম এেফ�ীর আ�ুল হািকম এেফি�েক এক পিরদশ�নকােল তাঁেক বাগােন একজন �লােকর সােথ             
কথা বলা অব�ায় �দখেত পান। িতিন �লাক� চেল যাওয়া পয�� একটু দেূর দাঁিড়েয় িছেলন, এরপর আবদলু                
হাকীম এেফ�ী তােক ডাকেলন। তারপর িক হেয়েছ তা িহলিম এেফি� ব�াখ�া কেরেছন: 
 
“আিম তাঁর কােছ �গলাম এবং আদেবর সােথ বসলাম। আিম আমার সামেনর িদেক তািকেয় িছলাম। আিম               
তাঁর �চহারার িদেক তাকােত পারিছলাম না আর আমার �চাখ সরাি�লাম না। িতিন বলেলন, “তুিম িক এই                
�লাক� �চেনা? তার নাম মাজহার �তাবরু। িতিন আমােদর পছ� কেরন এবং আমরা তােক পছ� কির।               
িক� িতিন আমােদর কথা �শােনন না। িতিন আ�ারার এক� উ� িবদ�ালয় রসায়ন পড়ান। আিম তােক               
পরামশ� িদেয়িছ এবং বেলিছ এইভােব এইভােব ক�ন, িক� তােক যা বলা হেয়েছ িতিন তা কেরন না। িতিন                 
িনেজর মতামত অনযুায়ী কাজ কেরন। তাই, িতিন আেগ-ভােগ িনেজর পাঠ-��িত এবং পরী�ার খাতা             
মলূ�ায়ন কেরই খুব �া� হেয় যান। তার ছা�রা, তােদর বাবা-মা এবং �ুল �শাসন তােক পছ� কের না।                 
িতিন যিদ আমােদর কথা �নেতন, তেব িতিন �া��� �বাধ করেতন এবং �েত�েকই তােক পছ� করত।'               
তার পরামশ� ব�াখ�া করার পর িতিন আমার মেুখর িদেক তািকেয় বলেলন, ‘আমার এই পরামশ�� ভুেল �যও                
না। যখন তুিম একজন িশ�ক হেব, তখন আমােদর �রণ কেরা। আিম যা বিল তাই কেরা। এটা �তামার                 
জন� খুবই উপকারী হেব।' িক� আিম এই দয়া ও িপতৃতুল� পরামেশ�র িবপরীেত এক� ��তর              
অস�ানজনক ভুল কের বললাম, ”জনাব, আিম একজন ফাম�ািস� অিফসার এবং আিম হাসপাতােল কাজ             
কির। িশ�েকরা আমােদর �চেয় িভ�। তারা িশ�া �দন িক� আমরা িশ�া �দই না।' এই অ�েয়াজনীয় ও                
অেশাভন উ�র িদেয় আিম তার পরামশ� �হণ কিরিন মেন হেয়িছল। আিম এখনও আমার �সই ভুেলর জন�                
ক� পায়। যখন আিম এটা মেন কির, তখন আমার �চাখ অ�েত িভেজ যায় এবং আমার �দয় ��ন                 
কের। ওহ যিদ �ধু একবার... আিম এক মহূুেত� র জন� িবনীতভােব আচরণ করতাম, �কবল যিদ আিম               
বলতাম, ‘আনে�র সােথ, জনাব!' যিদ আিম �সই বরকতপূণ� �দয় �ভে� না িদতাম, যােত �কান সে�হ �নই                
�য, আ�াহ তা'আলা তােক অেনক ভােলাবাসেতন, যা িতিন �িত ম�ূেত� �কাশ করেতন এবং িতিন িছেলন               
হযরত মহুা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম �থেক �কািশত ফেয়য এবং মািরফেতর ভা�ার যা            
আওিলয়া �করামেদর �দেয়ও িবচরণ কেরিছল। আিম এখনও আমার �সই আচরেণর জন� ল�া অনভুব             
কির এবং আমার নীচতা �দখেত পাই। 
 
�সৗভাগ�বসত, আ�াহ �দ� দয়া, �ধয�, �মা ও বদান�তার ধারক এই মহান ব�ি� দরদমাখা কে� আবােরা               
বলেলন, 'তুিম যখন একজন িশ�ক হেব, তখন আমার এই কথা�েলা ভুেল �যও না। তুিম এর �ারা উপকৃত                 
হেব’। আ�াহ তায়ালার �িত �কিরয়া! আিম বললাম, ‘আনে�র সােথ, জনাব!’ আ�াহ তায়ালা আমােক             
ি�তীয়বার অস�া�� কাজ করা �থেক র�া কেরেছন। 
 
আমােক ১৩৬৬ িহজরী �মাতােবক ১৯৪৭ সােল বাস�া সামিরক উ� িবদ�ালেয় রসায়ন িশ�ক িহেসেব             
িনযু� করা হেয়িছল। পের আমােক িশ�ক �ােফর পিরচালক িহেসেব িনযু� করা হয়। একিদন �ুেলর              
সামেন আ�ুল হািকম এেফি�র উপেদশ�েলা এেক এেক মেন করিছলাম। 'িতিন ভিবষ��াণী কেরিছেলন �য             
আিম একজন িশ�ক হব। িতিন এই কাজ� অজ� েনর জন� িকভােব কাজ করেত হেব তাও �দিখেয়িছেলন’,               
িনেজ িনেজ এই কথা�েলা বেল আমার �চাখ িভেজ �গেলা। আিম তাঁর �েহর মাগিফরােতর জন� �রআন               
কািরম িতলাওয়াত করলাম এবং �ুল ভবেন �েবশ করলাম। আিম ১৩৭৯ িহজরী �মাতােবক ১৯৬০ সােল              
অবসের যাওয়া পয�� তার পরামশ� অনযুায়ী কাজ কেরিছ। আর আিম এখনও তার পরামশ� অনসুরণ কির।               
সবাই আমােক পছ� কের। �িতটা কােজ আিম সবসময় সফল হই। আিম আরাম এবং �া�ে�� বসবাস               
কেরিছ। 
 

 
 



আ�ুল হািকম এেফি� তাঁর মতুৃ�র পূেব� িকছুিদন কথা বেলনিন। তাঁর মতুৃ�র আেগর িদন তাঁর �চাখ �ধু                
তািকেয় িছল এবং তাঁর �চহারা অেনক হাে�সা�ল িছল। িতিন হঠাৎ আমার িদেক তাকােলন এবং বলেলন,               
'আিম' আরশ আল-ইলাহী (�গ�য় �ান) �দেখিছ। কত সু�র, কত সু�র! আিম আমার িবেবকবিু� হািরেয়              
�ফিলিন। আিম সেচতনভােবই কথা� বলিছ।‘” 
 
কায়সািরর আবদলু কািদর �বই িযিন তুলার ব�বসা করেতন এবং ব� বছর ধের আ�ুল হািকম এেফি�র               
�খদমত কেরেছন, িতিন িহলিম এেফ�ীেক বেলন: 
 
“�ী�কােল একিদন বরকতপূণ� আইয়ুব মসিজেদ আ�ুল হািকম এেফ�ী এবং আিম একসে� দপুুেরর নামাজ             
আদায় কেরিছলাম। তারপর আমরা হযরত খািলদ (িবখ�াত সাহািব) এর মাজাের �েবশ করলাম। ঐ সময়              
ওখােন �কউ িছল না। আমরা কবেরর পােয়র িদেক হাঁটু �গেড় বসলাম। িতিন আমােক তাঁর কােছ বসেত                
বলেলন এবং আমার �চাখ ব� করেত বলেলন। যখন আিম �চাখ ব� করলাম, তখন �দখলাম হযরত               
খািলদ আমােদর সামেন দাঁিড়েয় আেছন। িতিন আমােদর কােছ আসেলন। িতিন ল�া এবং সুঠাম �দেহর              
অিধকাির িছেলন এবং তার �চহারা �মাবারেক সু�র দািড় িছল। আ�ুল হািকম এেফি� আমােক তাঁর হােত               
চুমু িদেত বলেলন। আমােক �যভােব আেদশ করা হেয়েছ আিম তাই করলাম। তারা িনরেব এেক অপেরর               
সােথ কথা বলিছেলন। আিম তােদর �নেত পারিছলাম না। আিম স�ােনর সােথ তােদর �দখিছলাম। আ�ুল              
হািকম এেফি� আমােক আমার �চাখ খুলেত বলেলন। যখন আিম �চাখ খুললাম তখন আিম �দখলাম �য               
আমরা দজুন কবেরর পােশ বেস আিছ। আমরা �সখান �থেক �বর হলাম। তখন আসর নামােজর আজান               
হি�েলা। িতিন আমােক িজে�স করেলন আিম িক �দেখিছ। আিম তােক সব বললাম। িতিন আমােক বলেলন               
তাঁর মতুৃ�র আগ পয�� আিম �যন এই িবষেয় কাউেক না বিল। তাঁর মতুৃ�র পর আজ চি�শ বছর �পিরেয়                  
�গেছ। আজেক আিম আপনার কােছ �কাশ কেরিছ কারণ আপিন এ ব�াপাের অনসু�ান করেছন।“ 
 
  

 
 



১০- �সয়দ ফািহম আরওয়াশী এর জীবিন 
(�সয়দ �হা আল হা�ারী এর একজন িশষ�) 

 
�সয়দ মহুা�দ ফািহম িবন আ�ুল হামীদ ইেফ�ী ১২৪১ িহজরীেত জ��হণ কেরন এবং ১৩৯৩ িহজরী              
�মাতােবক ১৮৯৫ সােল মারা যান। তাঁর মা িছেলন আিমনা হানীম। িতিন �ভায়ান �জলার মকুস এর               
আরওয়াস �ােমর বািস�া িছেলন। িতিন ল�া এবং িচকন মানষু িছেলন। তাঁর মধ�ম আকােরর দািড়              
িছেলা। তার নােকর মাঝখােনর অংশটু� একটু উঁচু িছল। তার কপাল িছল �শ�। িতিন �চহারার রঙ িছেলা                
সাদা। তার �চায়ােল সব�েলা দাঁত িছেলা এবং খুব সু�র দাঁত িছেলা। িতিন বড় আকৃিতর পাগিড় ব�বহার                
করেতন। িতিন সাদা রেঙর এমন এক �পাষাক পিরধান করেতন যা িতন টুকরা কাপড় িবিশ�, সবজু বা                
নীল রেঙর ল�া �পাশাক, উেলর �মাজা এবং চামড়ার চ�ল পিরধান পরেতন। িতিন তার জীবেনর �শষ               
কেয়ক বছের চশমা ব�বহার কেরেছন। তার �চাখ িছল কােলা এবং চুেলর অিধকাংশ অংশই সাদা িছল। তার                
দইু �র মাঝখােন সংযু� িছল। িতিন মতুৃ�র আগ পয�� �কান সফের �বর হেল সবসময় �ঘাড়া ব�বহার                
করেতন। �শষ সমেয় িতিন এত দবু�ল হেয় পেড়িছেলন �য িতিন তার িনজর পাগিড়� অেনক কে� বহন                
করেতন। নামাজ আদায় করার সময় িতিন আবানী নামক এক� কাপড় িদেয় তার পাগিড় �পিঁচেয় িনেতন।               
শাওয়াল মােসর ১৪ তািরেখ িতিন ইে�কাল কেরন। িতিন ল�া িছেলন, তাই তার কবর�ও িছল ল�া, যা                
পের আেম�িনয়ানরা �ংস কের �ফেল। িতিন িব�য়কর �চহারার অিধকারী িছেলন। মানষু তােক �দেখ ভয়              
�পেতা। যারা তােক �দেখিছল তারা তােক আ�াহ তায়ালার একজন ি�য় বা�া িহেসেব িচেনিছল। �ভায়ােন              
এবং তার সমেয় িতিন িছেলন অতুলনীয়। িতিন �ােনর সকল শাখায় পারদশ� িছেলন, এমনিক কৃিষ, িশ� ও                
রাজৈনিতক �ােনও িতিন পারদশ� িছেলন। তাঁর �ান িছেলা আ�াহ তা'আলার �দ� �ান। �ভায়ােনর             
গভন�র তােক িজ�াসা কের তার সমস�ার সমাধান করেতন। িতিন তার সারাজীবেন কখেনা জামায়ােতর             
সােথ নামাজ ও তাহা�দু �ছেড় �দনিন। 
 
মা�াসায় ধম�য় ও িব�ান িবষেয় �ান অজ� নকােল িতিন মিুশ�েদ কািমল হযরত �সয়দ �হা আল-হা�ারী              
(িযিন পূব� আনতািলয়ার �তুব িছেলন) এর তাওয়া�হু লাভ কেরিছেলন।  
 
যখন িতিন আিবরী, বলুািনক, মশূ এ মতুাওয়াল পড়ার উে�েশ� শামিদনান ত�াগ কেরন, তখন তার মিুশ�দ               
তােক বলেলন, "বইেয়র �কােনা িবষয় বঝুেত অসুিবধা হেল আমােক �রণ কেরা! আমােক ক�না কেরা!”              
পরবত�েত একিদন তার উ�াদ �মা�া রাসূল িসবকীর কােছ মতুাওয়াল পড়ার সময় এক� বাক� বঝুেত              
পারিছেলন না। তার উ�াদ ি�তীয়বার তা ব�াখ�া করেলন। িতিন তার উ�াদেক পুনরায় িব�ািরত ব�াখ�া              
করেত বেলন। �মা�া রাসুল আস-িসবকী �বশ কেয়কবার বাক�� পড়েলন এবং বঝুােলন অতঃপর বলেলন,             
"আজ আিম �া�, আিম আগামীকাল আবার ব�াখ�া করব।" পেরর িদন িতিন আবােরা ব�াখ�া করেত              
পারেলন না। যখন তার উ�াদ বারবার তা পড়িছল, হযরত �সয়দ ফাহীম তার �চাখ ব� কের মিুশ�েদর                
িদেক মেনািনেবশ করার �চ�া করেলন। �সয়দ �হা তাঁর হােত এক� বই িনেয় �সয়দ ফািহেমর সামেন               
হািজর হেলন। িতিন �সয়দ ফািহেমর সামেন বই� খুেল িদেলন। এ� মতুাওয়াল এর ওই পৃ�াই িছল, যােত                
অ�� বাক�� �লখা িছেলা। �সয়দ �হা বাক�� সু�র কের ব�াখ�া সহকাের পড়েলন এবং �সয়দ ফািহম               
মেনােযাগ সহকাের তাঁর কথা �নেলন এবং �দখেলন �য িতিন এক� অিতির� ওয়ােয়-আিতফা (ওয়া)             
পেড়েছন। যখন �সয়দ �হা অদশৃ� হেয় �গেলন, তখন িতিন �চাখ খুলেলন এবং �দখেলন �য তার উ�াদ                
�মা�া রাসুল তখনও ওই বাক�� পড়েছন এবং িচ�া করেছন। তখন িতিন িনেজ এই বাক�� পড়ার অনমুিত                
চাইেলন এবং তার মিুশ�দ �থেক �যভােব �েনিছেলন �ক �সইভােব 'ওয়া' �যাগ কের পড়েলন। তার িশ�ক               
তােক বলেলন, "এখন এর অথ� ��।" তারা উভেয়ই এখন অথ�� পুেরাপুির বঝুেত �পেরেছন। �মা�া রাসুল               
বেলন, "আিম িবগত িবশ বছর ধের এই লাইন�িল না বেুঝ পড়িছ ও ব�াখ�া করিছ, এখন আিম ��ভােব                 
এর অথ� বঝুেত পারলাম। এখন আমােক বেলা। এটা স�কভােব পড়া �তামার িনেজর �যাগ�তার বাইের।              
আিম ব� বছর ধের এটা বঝুেত পািরিন। তুিম িকভােব এটা করেল? তুিম এক� ওয়া �যাগ করেল এবং অথ�                  
�� হেয় �গল?" হযরত �সয়দ ফাহীম তার িশ�কেক বলেলন, িযিন মেূশর আলাউি�ন পাশা মসিজেদর              
দরজার পােশ িব�াম করেছন, িতিন রবীতার মাধ�েম কীভােব এটা িশখেলন। 
 
হযরত �সয়দ ফাহীম বছের একবার মকুস �ছেড় �যেতন এবং এক মাস বা দইু মাস িতিন �ভায়ােন অব�ান                 
করেতন। যারা তােক ভােলাবাসেতা, তারা তার চারপােশ ভীড় করেতা এবং ফেয়জ লাভ করেতা। িতিন              
সচরাচর আহমদ নােম তার এক �ভাকাি�র ঘের অিতিথ হেতন, িযিন তােক অেনক ভােলাবাসেতন, তার              

 
 



এই �ভাকা�ী �সই সময় আদালেতর �থম সিচব িছেলন। �য বছর তার এই �ভাকাি� আহেমদ হে�               
িগেয়িছেলন, �স বছরও �সয়দ ফািহম তার বািড়েত িছেলন। একিদন মাঝরােত িতিন তার একজন স�ীেক              
�ডেক বলেলন, “সবাইেক জািগেয় তুলনু! আমরা এখন এখান �থেক চেল যাব এবং …… এর ঘের যাব।“                
তােক বলা হল, “�জরু, এই মধ�রাে� িক রওয়ানা হওয়া অনপুযু� হেব না? আমরা িক আগামীকাল               
রওয়ানা হেত পািরনা?” িতিন বলেলন, "না, আমরা এখিন যাব। আহমদ �বই এর পু�েদর বলনু।“ আহমদ               
�বই এর পু� আসেলন এবং �মা �চেয় বলেত লাগেলন, “�জরু, আমরা যিদ �কান ভুল কের থািক তাহেল                 
আমােদর �মা ক�ন। আমােদরেক �ছেড় যােবন না। বাবা �নেল অেনক ক� পােব। িকভােব আমরা তােক               
উ�র িদেবা? দয়া কের আমােদর �মা ক�ন।" তারা অেনক দঃুখ �কাশ কেরিছল। হযরত �সয়দ ফাহীম               
বলেলন, "না। আিম �তামােদর উপর খুব স��। আমােদর যখন যা �েয়াজন িছেলা �তামরা তা পূরণ               
কেরেছা। আিম �তামােদর জন� অেনক �দায়া কির। িক� এখন আমােদর �যেত হেব।“ আহমদ �বই এর               
�ছেলরা বলেলা, “�ক আেছ আপিন �যমন� চাইেবন তাই হেব।“ মাঝরােত তারা তােদর অন� এক              
�ভাকাি�র বািড়েত �গেলন। পেরর িদন তার পু� মহুা�দ আমীন এেফ�ী তােক বেলিছেলন �য আহমাদ              
�বই এর পু�রা গভীর দঃুখ �কাশ কেরিছল। িতিন িজে�স করেলন,”বাবা! আমরা সকাল পয�� তােদর ঘের               
থাকেল িক হেতা?” হযরত �সয়দ ফাহীম বলেলন, “�হ আমার পু�! এখন কাউেক এই কথা বেলা না। গত                 
রােত ম�া আল-মকুররামায় আহমদ �বই ইেতকাল কেরেছন। এই ঘর এখন অনাথেদর ঘর হেয় �গেছ। এই               
স�ি� এখন তার স�ানেদর হেয় �গেছ। আমরা সবিকছু ব�বহার করতাম এবং পানাহার করতাম, কারণ              
আিম জানতাম �য আহমদ �বই িনজ ই�ায় আমােদর সবার জন� সবিকছু হালাল কেরেছন। িক� এখন               
আমরা তার উ�রািধকারী, যােদর সােথ আমরা পিরিচত িছলাম না, তােদর স�দ ব�বহাের অনমুিত �া�              
নয়। আিম হঠাৎ কেরই চেল এেসিছ কারণ তােদর অিধকার অন�েদর �ারা ন� হওয়া �থেক িবরত থাকা                
দরকার।“ এক মাস পের হাজীেদর কােফলা িফের আসেলা এবং কােফলার সবাই িফের আসল, িক� আহমদ               
�বই িফের আসেলা না। “িতিন মধ�রােত ম�ায় মারা যান”, তারা বেলিছল। পরবিত� েত িদন গণনা করা               
হেয়িছেলা এবং তা ঐ মধ�রােতর সােথ িমেল িগেয়িছেলা। 
 
একবার হযরত �সয়দ ফািহম তাঁর িশষ�েদর সােথ �ভায়ােনর এক� �েদর তীর িদেয় হাঁটিছেলন, তখন              
আহতামার �ীেপর আেম�িনয়ান চােচ� র একজন যাজক উপি�ত হল এবং �স পািনর উপর িদেয় হাঁটেত              
লাগল। তাঁর িশষ�েদর কেয়কজন ভাবেলন, “একজন যাজক যােক আমরা আ�াহর শ� বেল থািক, �স যিদ               
পািনর উপর িদেয় হাঁটেত পাের, তাহেল হযরত �সয়দ ফািহম যােক আমরা মহান ওলী এবং আ�াহ তায়ালার                
ি�য় একজন বা�া িহেসেব জািন, িতিন তীর িদেয় হাঁটাচলার পিরবেত� একই রকম করেত পােরন না?”               
হযরত �সয়দ ফািহম এই িচ�ার িবষেয় িকছুটা বঝুেত �পেরিছেলন। িতিন তার চ�জতুা তাঁর বরকতপূণ� পা               
�থেক খুেল �ফলেলন এবং হােত িনেয় তােদর এক� অপর�েত আঘাত করেত লাগেলন। তােদর এেকক�              
আঘােত �সই যাজক একটু একটু কের পািনর মেধ� ডুেব যাি�েলা। যখন যাজেকর ঘাড় পয�� পািন �পৗেছ                
�গেলা তখন িতিন আরও একবার আঘাত করেলন এবং যাজক স�ূণ� ডুেব �গল। এরপর হযরত �সয়দ               
ফািহম তােদর িদেক তাকােলন যারা ঐ যাজেকর ব�াপাের িচ�া করিছেলা এবং বলেলন "�স যাদবুেল পািনেত               
চলিছেলা যােত �স �তামােদর ঈমান �ংস করেত পাের। যখন আিম আমার চ�ল�েলােক আঘাত করলাম,              
তখন তার জাদু �ংস হেয় �গল এবং �স ডুেব �গল। মসুলমানরা যাদু ব�বহার কের না এবং আ�াহ তাআলা                  
কাছ �থেক কারামাত �চেয় �নয়ােক ল�াজনক মেন কের।“ িতিন তার কারামত িদেয় যাজেকর যাদু �ভেঙ               
িদেয়িছেলন। 
 
আ�ুল ওয়াহাব এেফ�ী ১৯৬৩ সােল মারা যান এবং িতিন িরফাত �বই এর িপতা িছেলন। িরফাত �ব                
িছেলন একজন সাবান ��তকারক। আ�ুল ওয়াহাব এেফি� বেলন, "যখন আিম এরজ�ুেম মা�াসায়            
পড়া�না �শষ কেরিছলাম, তখন আিম আেরা অধ�য়ন করেত �চেয়িছলাম। বলা হয় �য, আিম �য মহান               
গেবষকেক খুজঁিছলাম িতিন িছেলন আ�ুল জিলল এেফি�, িযিন িবটিলেস বসবাস করেতন। আিম িবটিলেস             
তার কােছ িগেয়িছলাম িক� আমােক বলা হেয়িছল �য িতিন চেল �গেছন এবং �ভায়ান �থেক তার িফের                
আসা পয�� আমােক অেপ�া করেত হেব। আিম �ধয� ধরেত না �পের �ভায়ােন �গলাম এবং জানলাম �য                
আিম তােক শাহবািনয়া মসিজেদ মকুেসর শায়খ হযরত �সয়দ ফািহম িযিন স�িত �ভায়ােন এেসেছন তার              
সােথ পােবা। আিম তাঁেক মকুেসর শাহবািনয়ার মসিজেদ �পলাম। িতিন িম�ের কথা বলিছেলন এবং �েত�েক              
তার ব�ব� �থেক উপকৃত হি�েলন। আিম মসিজেদ �েবশ করলাম এবং �দখলাম �য সবাই আদেবর সােথ               
বেস আেছ, তােদর মাথা িছল অবনত। �েবশ�ার �পিরেয় উ�ল �চহারার ও ভ� একজন ব�ি� উঁচু এক�                
জায়গায় বেসিছল। �েত�েক আদেবর সােথ তার িদেক মখু কের বেসিছল। আিম �ভেবিছলাম এই িব�য়কর              
ব�ি�� অবশ�ই আ�ুল জিলল এেফি� হেবন। িক� ঐ ম�ূেত� এমন �কউ িছল না যাঁর কােছ আিম তার                 

 
 



স�েক� িজ�াসা করেত পাির, কারণ সকেলই মাথা িনচু কের সামেনর িদেক তািকেয় িছল। হঠাৎ একটা               
যুবক আমার কােছ এেস বলল আিম কােক খুজঁিছ। হযরত আ�ুল জালীেলর কথা উে�খ করার পর, �স                
িপছেনর সািরেত মাথা নত কের বেস থাকা একজন ব�ি�র িদেক ইশারা কের বলল, ‘উিন ওখােন। যিদ                
আপিন চান তেব বসেত পােরন।‘ আিম িজে�স করলাম ব�া� �ক? ‘হযরত �সয়দ ফাহীম’, যুবক� বলল,               
যােক আিম অেনক বছর পর �সয়দ আ�ুল হািকম এেফি� িহেসেব জানলাম। একটু পেরই আযান �দয়া হল।                
সু�াত নামাজ আদায় করা হেলা। হযরত �সয়দ ফাহীম ইমামিত করেলন। আমরা সবাই কাতার �সাজা কের               
দাড়ালাম। যখন ইমাম সােহব ‘আ�া� আকবার’-তাকবীর বলেলন, তখন আমরা, পুেরা জামায়াত কাঁপেত            
লাগেলা �যন িবদ�ুেতর শক �দয়া হেয়েছ। তারপর �থেক ৬০ বছর পার হেয়েছ। যখনই আিম �রণ কির �য                 
ওই ইমাম তাকবীর বলেছন, তখনই আিম কাঁপেত থািক এবং আমার �দেয় এক উ�ান অনভুব কির               
�যমন� �সিদন হেয়িছল।“ 
 
হযরত �সয়দ ফািহেমর কারামত এবং আ�াহ তা'আলার কােছ তাঁর ময�াদার মা�া স�কভােব মাপা বা              
বণ�না করা যায় না। তাঁর সব�ািধক সু�� কারামত হেলা আিরফ ১  এর উপর পিরপূণ� 
১। একজন মহান ওলী িযিন আ�াহ তা'আলার স�া ও �ণাবলী স�েক� সকল �ান অজ� ন কেরেছন। ময�াদার িদক                 
িবেবচনা কের আিরফ এর মেধ� ��� হল কািমল।একজন আিরফ কািমল িযিন এই �ান তাঁর িশষ�েদর �দেয় �ঢেল                 
িদেত পােরন তােক "মকুাি�ল" বলা হয়। 
�ান অজ� ন করা, ওলী মকুাি�ল হওয়া �যমন� িছেলন হযরত আ�ুল হািকম এেফি�। “�ভােবর মেধ�              
িনয়মতাি�কতা �মাণ কের কারণ িনখুঁত হওয়া।“ 
 
হযরত �সয়দ ফািহম আল-আরওয়াসী ইসলােমর একজন মহান আেলম এবং সুিফইয়�া আল আিলয়�া ১ �দর             
মেধ� একজন িছেলন। িতিন িসলিসলাত আল-আিলয়�ােত ৩৩তম িছেলন। িতিন �সয়দ �হা আল হা�রী এর              
�থেক পিরপূণ� �সাহবাত অজ� ন কেরন। ১২৬৯ িহজরী �মাতােবক ১৮৫৩ সােল �সয়দ �হা এর ইে�কােলর              
পর �থেক িতিন িনয়িমত তাঁর ভাই �সয়দ �মাহা�দ সািলহ এর সােথ �দখা করেত �যেতন িযিন ১২৮১                
িহজরী �মাতােবক ১৮৬৪ সােল ইে�কাল কেরন। আরও িব�ািরত তেথ�র জন� অন�ুহ কের আ�ুল হািকম              
এেফ�ী ও তাহা-আল হা�রী এর জীবনী পড়ুন। তাঁর বাবা িছেলন �মা�া আ�ুল হািমদ এেফি�। 
 
তাঁর দাদা িছেলন �সয়দ আ�ুর রহমান, িযিন �সয়দ আ�ুল হািকম এেফি�র দাদা িছেলন। আ�ুল হািমদ               
এেফি� হেলন �মা�া সিফউি�েনর নািত িযিন �সয়দ ফািহম এেফি�র ভাই িছেলন এবং িতিন ১৯৬৭              
ি��াে� ইে�কাল কেরন। 
 
�সয়দ ফািহম এেফি�র ৯ পু� এবং ৪ �মেয় িছল: 
 
১। রােশদ এেফ�ীর এক �ছেল যার নাম মহুা�দ বািকর এবং এক �মেয় িছল যার নাম আেয়শা হািনম।                 
আেয়শা হািনম আ�ুল হািকম এেফ�ীর ি�তীয় �ী িছেলন। 
 
২। মহুা�াদ আিমন এেফ�ী তাঁর ভাইেদর মেধ� ��� িছেলন। িতিন একজন গেবষক, ধািম�ক এবং              
সািহিত�ক িছেলন। িহযাজ �থেক িফের আসার পর িতিন তূর-ই সীনােত ইে�কাল কেরন। ফািতমা নােম তার               
এক� �মেয় িছল। 
 
৩। মহুা�দ মাসুম এেফ�ী িছেলন একজন �ানী ও খাঁ� ধািম�ক ব�ি�। িতিন আ�ুল হািকম এেফি�র               
পূেব�ই আরওয়ােস ইে�কাল কেরন। তাঁর আট পুে�র মেধ� আ�ুল হািকম এেফি� ১৯৫৭ সােল সংসদ সদস�               
হেয়িছেলন। িতিন সংসেদ �যাগ �দওয়ার আেগই ই�ানবেুল ইে�কাল কেরন এবং তােক এিদেন�কািপ            
কবর�ােন দাফন করা হয়। �হা এেফ�ীর ি�তীয় পু� িযিন ছাতাক শহের বসবাস করেতন, িতিন ১৪০০               
িহজরীেত ম�ায় হ� পালেনর সময় মারা যান। তাঁর পু�গণ হেলন অজু� মা�, আতাউ�াহ, উবাইদ�ুাহ ও              
আ�ার এেফি�। তাঁর িতনজন কন�াও িছল। তাঁর তৃতীয় পু� মহুা�দ আমীন গারবী ইেফ�ী িছেলন              
ই�াহীম আরওয়াস �বেগর জামাতা। তার �ছেল মরুাদ ও হািমদ এেফি� ই�ানবেুল আেছন। তাঁর চতুথ� পু�               
বািকর এেফ�ী ১৩৯৯ িহজরীেত �কািনয়ায় ইে�কাল কেরন। তাঁর চার স�ান। তাঁর প�ম পু� �সিলম              
এেফি� ১৩৯২ িহজরীেত অরওয়ােস মারা যান। তার পু� জয়নাল আেবদীন এেফি� ই�ানবেুল িশ�কতা             
কেরন। তাঁর ষ� পু� সালাহ উি�ন ইেফ�ী ১৯৩৯ সােল মারা যান। তার পু� হেলন ইয়ািহয়া এবং তার                 

 
 



কন�া সাহাবাত ও মযুায়�ান। তাঁর স�ম পু� ই�াহীম এেফ�ী। তাঁর অ�ম পু� বদ�ি�ন এেফি� এবং তার                
পু�রা হেলন হািবব, মিুহব এবং ইরফান ইেফ�ী। 

 
৪।মহুা�দ িসি�ক এেফি� �ভায়ােনর মফুিত থাকাব�ায় আেম�িনয়ানেদর �ারা শহীদ হন। তােক �ভায়ােনর            
�রিপনার শহেরর আশায়ী খায়মায এ দাফন করা হয়। তার পু� ফাহিম এেফ�ী ও মা�ক এেফ�ী               
�রিপনার শহেরর ইমাম। 
১। তাসাউেফর �ােন পারদিশ� ব�ি�বগ�। যােদর ময�াদা অেনক উঁচু। আউিলয়াগণ 
 
৫। �সয়দ হাসান এেফি� ১৩৮৮ িহজরী �মাতােবক ১৯৬৮ সােল মিদনায় ইে�কাল কেরন। তার িতন              
পুে�র মেধ� নািজমিু�ন এেফি� ১৯৫৯ সােল মতুৃ�বরণ কেরন। মহুা�দ রিশদ এেফি� ১৯৪৫ সােল এবং              
িসি�ক এেফি� ১৯৮২ সােল মতুৃ�বরণ কেরন। �থম স�ােনর িতন পু�, ি�তীয় স�ােনর এক �ছেল-সাইদ              
এেফি� এবং তৃতীয় স�ােনর িছল চার পু�। মহুা�দ রিশদ এেফি� িহজেরত হািনেমর �ামী িছেলন। 
 
৬। �মা�া �েসইন এেফ�ী িছেলন ধািম�ক কািশম এেফ�ীর িপতা, িযিন �ভায়ােনর �া�ন মফুিত িছেলন              
এবং শামসুি�ন ও ইহসান এেফি�র িপতা িছেলন। 
 
৭। মাজহার এেফি�। তাঁর পুে�র নাম মাজহার, তার পুে�র নাম আ�ুল আহাদ এবং তার পু� মহুা�দ নরূী,                 
বাহজাত, সারওয়াত, ফািতহ এবং নাজদাত এেফি�। 
 
৮। মহুা�দ সািলহ এেফ�ী। তাঁর �ছেল মাজহার এেফি�। 
 
৯। িনজামিু�ন এেফি�। তাঁর �ীেদর মধ� �থেক একজেনর ঘের দজুন স�ান িছল। সদ�ি�ন এেফি� ও               
িহজেরত হািনম। ১৩৯৩ িহজরীেত সদ�ি�ন এেফি� িদয়ারবািকের ইে�কাল কেরন। তােক �ভায়ােন দাফন            
করা হেয়িছল। তার চারজন স�ান িছল, সবাই তার ি�তীয় �ীর। তােদর মেধ� একজন ওয়াহিব এেফি�               
ই�ানবেুলর �ছমেবরিলটাশ এ কৃিষিবদ িছেলন। নাসীবা হািনম িছেলন সা�� ফাইড পাবিলক অ�াকাউে��           
হায়ািত িছফটিলক �বেগর �ী। আিসয়া হািনম এর �ামী হেলন আবদরু রহমান ইিকনিজ িযিন ইসলাম �চার               
করেতন। সািরয়া হািনম �ভায়ােন থােকন। সাঈদ এেফ�ী িহজরত হািনম এর পু� এবং স�ািনত কািসম              
এেফ�ী িহজরত হািনম এর চার জামাতার মেধ� একজন। ি�তীয়জন হেলন আইিদন �বগ, িযিন �িকয়া              
হািনেমর �ছেল এবং হযরত আ�ুল হািকম এেফি�র ভািতজা। তৃতীয় জামাতা হেলন ফাম�ািস� তার নাম              
ফািতহ ইলিময �বগ। িতিন ফািতহেত �ম�ল ুফােম�িসর মািলক িছেলন।  চতুথ� জামাতা হািবব এেফ�ী।  
 
�েসইন ও আিমন পাশা হেলন �সয়দ ফািহম এেফ�ীর দইুজন জামাতা। তাঁর তৃতীয় �মেয় এসমা হািনম এর                
িতন পু�, তােদর নাম শাওিক, ফা�ক ও নিব।  
 
�সয়দ ফািহম এেফ�ী �ি�সা িসর�হ িছেলন একজন পিরপূণ� মানষু। তাঁর অন�তম িশষ� িছেলন আ�ুল              
হািকম এেফি�, িযিন িছেলন একজন ওলীেয় কািমল। �সয়দ ফাহীম এেফ�ী ১৩০০ িহজরীর ১৭ জমািদউস              
সানী (এি�ল, ১৮৮৩ সাল) তািরেখ িলিখত িচ�েত িলেখেছন: 
 
“আমার ি�য়, স�ািনত �সয়দ ইবরািহম ও �সয়দ �হা! আ�াহ তায়ালা আপনােদর উভয়েক র�া ক�ন!              
আিম আপনােদর জন� অেনক �দায়া কির। আপনারা জােনন �য আপনােদর ভাই �সয়দ �মা�া আ�ুল              
হািকম গত শরৎকােল এখােন িছেলন এবং অধ�য়ন �� কেরেছন। এই অধম য�সহকাের এবং আিম যা               
বেলিছ তা পরী�া করার মাধ�েম তােক িশ�া িদে�। �সও আমার মেতা তার ব�ি�গত অধ�য়েন এবং               
পােঠর সময় খুবই মেনােযাগী ও দদু� া�। পড়া�না ছাড়া আর অন� �কান কােজ ব�� করার মেতা সময় আিম                 
তার জন� রািখিন। এখন �স সমসামিয়ক প�িত অনযুায়ী সব বই স�� কেরেছ। আিম আমার িশ�েকর               
কাছ �থেক �যভােব �াতক স�� কেরিছ �ক একইভােব আিম তােক প�িতগত িব�ান, িফকহ ও হাদীেস               
�াতক স�� কিরেয় িদি�। এখন �থেক তােক আপনােদর ভাই িহেসেব িবেবচনা করেবন না। ইলেমর              
স�ােনর �িত ��াশীল হওয়ার জন� তাঁর �িত ন�তা �দশ�ন ক�ন। আিম আপনােদর ভােলার জন� এই               
িচ� িলখিছ। এ ছাড়া ইলেমর অপমান করা মােন আ�াহ তায়ালােক অপমান করা। আমার এই �ছা� িচ�                
�থেক অেনক সেচতন হওয়ার িবষয় আেছ! আস-�সয়দ ফািহম রহীমা��ািহ তায়ালা।“ 
 

 
 



িতিন তাঁর ি�তীয় িচ�েত উে�খ কেরেছন: “আমার ি�য় পু�! আমার �চােখর মিন �সয়দ �মা�া আ�ুল               
হািকম! আমার অগিণত �দায়ার পর, আিম �তামার কাছ �থেক �কান খবর না পাওয়া্য় আমার মেন অেনক                
ক� জেম আেছ। আ�াহ তায়ালা সব �গাপন জােনন। আিম বলেত পাির �য আমার �দয় সব সময় �তামার                 
সােথ আেছ, িতিন অবশ�ই জােনন। িক� আমার িচ�া দরূ করার জন� �তামার উিচত িছেলা সবসময়               
�তামার সুিবধা অসুিবধার খবর �দয়া। এভােব ভােলাবাসার ব�ন সচল হেব। যিদ �স আমার �চােখর মিন               
হয় এখােন ফিকর স�েক� িজ�াসা কের, তেব সম� �শংসা ও কৃত�তা আ�াহর জন�! আমােদর শরীেরর               
ও চারপােশর �া��� ও িন�য়তা িদন িদন বাড়েছ। আ�াহ তায়ালা আমােদর �দয় ও আমােদর সকল               
ভাইেদর অ�েরর িন�য়তা দান ক�ন! আিমন। অন�ুহ কের আমার �দায়া�েলা আ�ুল হািমদ, হাসান ও              
�সয়দ ই�ািহমেক বলেব। আিম �হা এেফি� এবং মাজহার এেফি�র জন� অেনক �দায়া কির। তুিম আমার               
�িতিনিধ িহেসেব আমার এই �দায়া তুিম যার জন� উপযু� মেন কেরা তােক বলেব। এছাড়াও যারা               
�নহরীেত আেছ তােদর অব�া, তারা ভাল আেছ না খারাপ আেছ, এ স�েক� িলেখা। আমরা              
�নে�ািরয়ানেদর অত�াচার স�েক� �েনিছ এবং তারা �য চারশত মসুিলম হত�া কেরেছ তাও �জেনিছ।             
আিম �তামার কাছ �থেক জানেত চায় �য তারা িক কেরেছ এবং তারা �কন এমন কেরেছ। ওয়াস সালাম। ৩                  
জানয়ুাির, ১৩০১। �তামার �দায়া�াথ�, পাপী �সয়দ ফািহম।“ 
 
�সয়দ আ�ুল হািকম এেফ�ীর তাঁর ভাই �হা এেফি�র কােছ িলিখত এক� িচ�:  
 
“মবুারকপূণ� বাগােনর ত�ণ বীজ, �হা এেফ�ী! আপনার �লখা সু�র িচ� আিম �পেয়িছ। আমরা এটা              
�েন খুব খুিশ হেয়িছ �য আমার ি�য় পু� এবং তার স�ীরা িনরাপদ আেছ এবং এ� আমােদর সিত�কােরর                 
মাতলবু (ি�য়) এর জন� আকা�া ও আ�হ �তির কেরেছ। এক� লাইন: 
 
জীবন �থেক বস� চেল যাওয়াটা আমার জন� না। 
 
আ�াহ তায়ালা আপনার এই তৃ�ােক বািড়েয় িদন। আপিন িজ�াসা কেরিছেলন, ‘পথ�দশ�েকর কি�ত ছিব             
�ব� তার মেতাই হওয়া জ�ির িকনা’। 
 
আমার ি�য় পু�, এটা একই রকম হওয়া জ�রী নয়। রািবতা এর উে�শ� হেলা দিৃ� বা মেনােযােগর                
পিরবত� ন কের ক�নার িদেক িনেয় যাওয়া। এটা ক�নার িচ�া করা এবং কি�ত ব�ি�র কাছ �থেক সাহায�                
আশা করা। কি�ত ব�ি�েক জানা বা িচনেত পারা জ�ির নয়। এ�েক ক�না বা িচ�ার ফল িহেসেব ধের                 
�নয়া যায়। �বিশরভাগ সময়ই আ�া শরীেরর আকাের এবং অন�ান� �েপ �দখা যায় কারণ এ� সংযু�               
�দেহর সােথ অভ�� হেয় পেড়। �য�প এবং �য অব�ােতই �দখা যাক না �কন, যিদ কি�ত িবষয়� সু�র,                 
িমি� এবং আন�দায়ক �দখা যায় এবং যিদ এ� ভালবাসা ও (অ�েরর) শাি� বিৃ� কের, তেব বঝুেত হেব                 
�য এ� রহমানী (আ�াহর প� হেত)। ক�নার �িত আকা�া ও ভােলাবাসা বিৃ�র জন� যতটা স�ব �চ�া                
ক�ন। এর মােঝ িনেজেক িবলীন কের িদন। যিদ কি�ত িবষয়� �ৎিসত এবং ভয়ানক হয় তাহেল বঝুেত                
হেব এ� শয়তানী দিৃ�। এর িদেক তাকােবন না, এ�েক চেল �যেত িদন। আপিন �� কেরেছন, িযিকর                
করার সময় অন� যা িকছু মেন আেস তা �থেক পির�াণ �পেত কী করেত হেব। �হ আমার ি�য় বৎস! এই                   
সকল িচ�াধারা আ�াহ তায়ালার ��েম দ�ু উপােয় চেল যােব অথবা �ংস হেয় যােব। �থম উপায় হেলা,                
রািবতার সময় দশৃ�মান ক�নার িদেক স�ূণ��েপ মেনােযাগ িদেত হেব, অন�� হেলা �বিশ �বিশ িযিকর              
করেত হেব, পিরপূণ� মেনােযাগী হেয় ও িনজ ই�ায় অ�েরর সম� শি� িদেয় রািবতা করেত হেব। ১৮                
অে�াবর ১৩০৮।“ 
  

 
 



১১- �সয়দ �হা আল হা�াির এর জীবিন 
(মাওলানা খািলদ আল বাগদাদী এর একজন িশষ�) 

 
�সয়দ �হা িবন আহমাদ িবন ই�াহীম (�ি�সা িসর�হ) মহান আউিলয়া �করামেদর একজন িছেলন। িতিন              
আ�ুল কািদর িজলানীর বংশধর। িতিন মওলানা িজয়া উদদীন খািলদ আল-বাগদাদী এর একজন �যাগ�             
খিলফা িছেলন এবং ঐ�িরক �ােনর ভা�ার িছেলন। 
 
তাঁর দইুজন স�ান িছেলা, তােদর একজেনর নাম উবাইদ�ুাহ এবং আেরক স�ােনর নাম আলাউি�ন।             
আলাউি�ন এেফ�ীেক শামিযনােনর িহজেন �ােম দাফন করা হয়। তাঁর নািত মহুা�দ িসি�ক এেফি�             
মিরয়ম হািনমেক তার �ামী ম�ুফা এেফি�র মতুৃ�র পর িবেয় কেরিছেলন। মিরয়ম হািনেমর ঘের �হা              
এেফি� জ��হণ কেরন। �সয়দ �হা এেফি�র এক �ছেল মহুা�দ িসি�ক এেফ�ী, ইরািক সরকােরর �ডপু�              
�মাসুল থাকাব�ায় বাগদােদ মারা যান। অেটামান সা�াজ� যখন িবভ� হেয় যায় তখন তাঁর অন� দইু পু�                
মহুা�দ সািলহ দা� ও মাজহার এেফি� তােদর স�ি� িনেয় ইরােক বসবাস করেতন। তারা ১৪০০ িহজরী               
�মাতােবক ১৯৮০ সােল তুরে� �ানা�িরত হন। 
 
ইসলােমর �েয়াদশ শতা�ীর �তুব হযরত মাওলানা খািলদ ভারেত িছেলন, �যখােন িতিন �গালাম-ই আলী             
আ�ু�াহ আদ-�দহলবীর উপি�িতেত স�ািনত হন। িতিন তার উপযু� ময�াদা (ফজল) ও পিরপূণ�তা            
(কামািলয়াত) অজ� েনর পর আ�াহ তা'আলার স�ক পথ �দশ�েনর জন� বাগদােদ বািড় িফের আেসন।             
�যেহতু সম� িব� মাওলানার �দয় �থেক উ�ূত আেলা (আধ�াি�ক আেলা) �ারা আেলািকত হেয়িছল, তখন              
�সয়দ আ�ু�াহ, িযিন অধ�য়নকােল তাঁর ব�ু হেয়িছেলন, িতিন সুলাইমািনয়ায় তাঁর কােছ িগেয়িছেলন এবং             
তাঁর �সাহবত লাভ কের তার �যাগ� খািলফা (খিলফা আল-আকমাল) হেয়িছেলন। িতিন হযরত মাওলানােক             
তার ভািতজা �সয়দ �হার অসাধারন �ণাবলীর কথা বেলিছেলন। মওলানা তার পরবত� সফেরর সময়             
ভািতজােক িনেয় আসার আেদশ �দন। �সয়দ আবদ�ুাহ হযরত মাওলানার িনেদ�শ �মাতােবক �সয়দ �হােক             
বাগদােদ িনেয় যান। হযরত মাওলানা �সয়দ �হােক �দখা মা�ই তােক �ত হযরত আ�ুল কািদর িজলািন               
রহমাতু�ািহ আলাইিহর দরবাের িগেয় ইি�খারা (�ে�র �ারা বণ�না করা) করার আেদশ করেলন। হযরত             
আবদলু কািদর িজলানী রহমাতু�িহ আলাইিহ তােক অবগত করেলন �য তাঁর তরীকত সবেচেয় িব��             
হওয়া সে�ও �স সমেয় তার দরবাের �কােনা িবেশষ� �নই এবং মওলানা তার সমেয়র িব�� �দশ�ক               
িছেলন, এবং তােক তৎ�ণাৎ মাওলানার কােছ যাওয়ার িনেদ�শ িদেলন। এই আধ�াি�ক আেদেশর িভি�েত,             
�সয়দ �হা দইু সুলকূ অথ�াৎ, আিশ িদন মওলানার অধীেন অধ�য়ন কেরন এবং পের বারদা সুর শহের গমন                 
কেরন। যখন �সয়দ আবদ�ুাহ মারা যান, তখন িতিন �নহরীর শহের চেল যান এবং �সখােন িবিভ� িবষেয়                
িনেদ�শনা �দয়া �� কেরন। �বয়াি�শ বছর িতিন �সখােন তাঁর িশষ�েদরেক ফেয়য িদেয়েছন। সম� �ান              
হেত তার �ভাকা�ীরা দী�া �নওয়ার জন� তার কােছ পতে�র মত জেড়া হেত থােক। 
 
িতিন তার িপতার কাছ �থেক উ�রািধকার পাওয়া এক� �ছা� বািড়েত ইবাদত পালন করেতন। অন�              
সমেয় িতিন আকলী (িব�ান) ও নকলী (বণ�নাকৃত) িবষেয় িশ�া িদেতন। িতিন দিুনয়ািব এবং রাজৈনিতক              
�কান কােজ সহেযািগতা করেতন না, তাঁর উপি�িতেত দিুনয়া ও রাজৈনিতক িবষেয় �কান আেলাচনাও করা              
�যত না। িতিন �িতিদন মাকতুবাত পড়েতন। িতিন সবার অ�ের উপেদশ (সকেলর �িত সহানভূুিতশীল             
হওয়া এবং কারও �িত �িতেশাধপরায়ণ বা শ�তা না কের �ধয��শীল হওয়া পাশাপািশ সরকােরর �িত              
স�ান ও সহানভূুিত �দশ�েনর মাধ�েম সরকারেক সাহায� করা) অ�ন কের িদেতন। ১২০০ বছর ধের তাঁর               
সকল িশ�করা সব�দা ইসলােমর এই �নিতকতা িশ�া িদি�েলন, তারা সবাই রা� ও আইেনর �িত ��াশীল               
িছেলন। তােদর কখেনা সরকার িবেরাধী িবে�াহ করার কথা �শানা যায়িন, ইিতহােস এমন �ৎিসত �কান              
ঘটনা �নই। িকছু িবে�ষী এবং ঈষ�াি�ত ব�ি�রা পািথ�ব স�ি�-খ�ািতিল�ু সাম�বাদী ও অন�েদর মখু�,             
জঘন� ও িনবু�ি� আচরণ�েলা �ারা এই বরকতপূণ� ব�ি�েদর িব�ে� সরকােরর িব�ে� িবে�ােহর �চ�ার             
অিভেযাগ আনার �চ�া কেরিছল যােত এই ময�াদাবান �লাকেদর কেয়কজনেক অ��েপ ��রণ করা যায়, এ              
সকল �লােকরা �ােনর এই উৎস�েলা এবং সু�র �নিতক মলূ�েবাধ�েলা �থেক উপকৃত হেত পােরিন, কারণ              
তারা এ�েলা �থেক অেনক দেূর িছল। িক� তারা সফল হয়িন, আইন ও িবচার তােদরেক িনেদ� াষ বেল                
�মািণত কেরিছল এবং তােদর সােথ অেশাভন আচরেণর জন� আ�িরকভােব �মা�াথ�না কেরিছেলা।           
ইিতহাস ও িবিভ� বই�িলেত �ায়ই �দখা যায় �য এমন নশৃংস তীর�িল হযরত �সয়দ �হা এর উপর �ায়ই                 
আঘাত কেরিছেলা এবং এই দভু� াগা ব�ি�রা এই �ান-�নিতকতার সূয�েক কি�ত ও �ৎিসত অপবাদ িদেয়              
মলীন করার �চ�া কেরিছল। িক� �যেহতু সত� লকুােনা যায় না, তাই �য সকল �সৗভাগ�বান ও সতক�                

 
 



মানষুরা বঝুেত �পেরিছেলন �য িতিন সাধারণ �কউ নন; বরং িহদায়েতর �দশ�ক এবং তার �দিশ�ত পথ               
সত�, তারা এসব অপবােদ িব�াস কের �বাকা হয়িন, তােক ভােলােবেসিছেলা এবং তার �শংসা করেতা।              
তার �দেয়র নেূরর আেলায় আেলািকত হেয় দিুনয়া ও আেখরােত শাি�, �া��� ও অ�হীন সুখ অজ� ন               
কেরিছল। 
 
হযরত �সয়দ আ�ুল হািকম আরওয়াসীর দাদা �সয়দ মহুা�দও তােদর মেধ� একজন যারা �ভায়ান �থেক              
এেসিছেলন এবং এই উৎস �থেক ফেয়য লাভ কেরিছেলন। �সয়দ �হা �ভায়ােন থাকা অব�ায় �সয়দ              
মহুা�েদর ঘের অব�ান করেতন। িসবগাতু�াহ এেফি�, িযিন �সয়দ মহুা�েদর ভাই লৎুিফর পু� িছেলন,             
িতিন িহযান �থেক �ভায়ােন এেসিছেলন এবং �সয়দ �হার সাি�েধ� িছেলন। পের িতিন িহজােন িফের যান,               
�যখােন তার িপতা বসবাস করেতন এবং �সখােন িতিন খুব িবখ�াত হেয় ওেঠন। িতিন তাঁর শত শত                
িশষ�েদর সােথ িনেয় �িত বছর �নহির �যেতন। এমিন �কােনা এক �মণকােল িতিন তাঁর চাচা �মা�া আ�ুল                
হািমদ এেফি�র �ছেল �সয়দ ফািহমেক িনেয় যান, িযিন তখন যুবক বয়সী িছেলন। হযরত �সয়দ ফিহম               
রাি� যাপেনর জন� �য বািড়েত িছেলন �সই বািড়র মািলকেক িজে�স কেরিছেলন �য হা�ারীর গভন�র              
�কমন িছেলন? মািলক বেলন �য িতিন িদনরাত মাতাল হেয় থােকন। সারা রাত �সয়দ ফািহম ভাবেলন �য,                
এমন এক �দেশ থাকা িক �ক হেব �যখানকার গভন�র সবসময় মাতাল থােক। পেরর িদন তারা রাসুলান                
�ােম আসেলন, িসবগাতু�াহ এেফি� �সখানকার বািস�ােদর িজে�স করেলন �য গভন�র �কমন মানষু।            
তারা বলল �য িতিন একজন ভােলা মানষু। সাইেয়�দ ফািহম �যাগ কেরন, “আমার ভাই! �স একজন               
মাতাল। �কন তােক একজন ভাল ব�ি� বলা হল? 
 
যখন তারা �নহিরর জন� বাশখাল �ছেড় চেল যাযন, তখন �সয়দ মহুা�দ এেফ�ী �সয়দ ফাহীমেক বলেলন,               
"আমার ি�য় ফািহম! �সয়দ �হা, যার উপি�িতেত তুিম �বলায়ত ১ এর উ�তর িডি� অজ� ন কের একজন               
মহান ব�ি� হেত পারেব, তার কাছ �থেক পিরপূণ�তা, ফেয়য অজ� ন না করা পয�� তােক �ছেড় �যও না।“                 
তারা �নহির �থেক ��ান করার সময় সবাই মসিজদ সামেন দাঁিড়েয় হযরত �সয়দ �হা এর হাত চু�ন                
কেরিছেলন। �সয়দ ফািহমেক িপছেন �দেখ িসবগাতু�াহ এেফ�ী িপছেন এেস হযরত �সয়দ �হা এর কােছ              
�সয়দ ফািহেমর িফের আসার িবষেয় অনমুিত চাইেলন। িতিন �স অনমুিত �দনিন বরং তােক �সখােন              
থাকার আেদশ �দন। পিরদশ�েকরা রওনা �দওয়ার পরপর যখন তারা উভেয় হাঁটিছেলন, িতিন �সয়দ  
১। �বলায়ত: ওলী হওয়ার অব�া। 
 
ফািহমেক এক� কাজ িদেলন এবং তােক িশ�া �দয়া �� কেরন। এক গরেমর িদেন, িতিন তােক যা িকছু                 
িশিখেয়িছেলন তা সব পুনরাবিৃ� করােলন। �সয়দ ফাহীম তােক �শখােনা সবিকছু �কঠাক পুনরাবিৃ�            
করেলন, �ধুমা� ‘হে� তূলানী’ এর পিরবেত� “হে� তূলী” ব�তীত। �সয়দ �হা তােক ভুল�েলা সংেশাধন কের               
িদেয়িছেলন। তখন �সয়দ ফাহীম খুব �ছাট িছেলন এবং তখনও তার মা�াসায় পড়া স�� হয়িন। একিদন               
�সয়দ �হা মসিজেদর �দয়ােল �হলান িদেয় বেস িছেলন তখন �সয়দ ফাহীম তাঁর িনকট আসেলন। িতিন তাঁর                
বরকতপূণ� হাত িদেয় তােক কােছ আসার ইশারা করেলন এবং �সয়দ ফাহীম তাঁর িনকট আসেলন। িতিন               
বলেলন, “তুিম খুব �মধািব একজন ছা�। �তামার ‘মতুাওয়াল’ পড়া উিচত।“ �সয়দ ফাহীম বলেলন,             
“মহুতারাম, আমার কােছ বই� �নই। এছাড়াও, এই বই� আমার �দেশ পড়ােনা হয়না।“ �সয়দ �হা তােক               
তাঁর িনেজর বই� িদেলন। হযরত �সয়দ ফাহীম তাঁর িশ�া স�� করার জন� আিবরী, বলুািনক ও মশূ                
�ােম যান, �সখােন িতিন �মা�া রাসূেলর উপি�িতেত স�ূণ� মতুাওয়াল অধ�য়ন কেরেছন। িতিন            
�বলায়েতর উ� �র অজ� েনর জন� বছের দবুার �নহির, অথ�াৎ শামদীনােন �যেতন। �িত� সফেরর সময়              
িতিন �সয়দ �হার িবিভ� �সৗজন�মলূক কম�সূিচর মাধ�েম স�ািনত হেতন। উদাহরণ��প, একিদন দপুুের            
�সয়দ �হা মসিজেদর অভ�থ�না কে� মসুি�েদর সামেন মাকতুবাত পড়িছেলন। িকছু দেূর দাঁিড়েয় �সয়দ             
ফাহীম �নিছেলন। হযরত �সয়দ �হা বই �থেক তাঁর মাথা উ�েয় বলেলন, “�মা�া ফাহীম। এখন িক               
পৃিথবীেত �কান মিুশ�দ আেছ?” �সয়দ ফাহীম উ�র িদেলন, “বত� মান মিুশ�েদর মত �কউ আেসিন।“ তার              
উ�ের �সয়দ �হা বই� ব� কের িনেজর ঘের চেল �গেলন। 
 
�সয়দ ফািহম পিরপূণ�তা (কামাল) ও পুণ� �যাগ�তা (তাকিমল) অজ� ন এবং তাঁেক িখলাফত আল-মতুলাকা             
(��� �িতিনিধ) �ারা অন�েদর িনেদ�শনা �দােনর অনমুিত �দওয়ার পর, িতিন বেলন �য িতিন এই দািয়ে�র               
জন� যেথ� �যাগ� িছেলন না। �সয়দ �হা তােক এই দািয়� �হণ করার জন� �জার িদেয়িছেলন এবং তােক                 
তার জ��ান আরওয়াসেক স�ািনত করার িনেদ�শ িদেয়িছেলন। �সয়দ ফািহম যখন ঐ �ান ত�াগ কের              
�নহির পব�েতর উপের আেরাহণ করিছেলন, তখন �সয়দ �হা তােক �ডেক তার উপি�িতেত তার বই �থেক               

 
 



পুরাতন িচ��েলা �দিখেয় বলেলন, “এ�েলা িক �তামার ইখলাস ও ভালবাসার বিহঃ�কাশ িছল না? �কন              
তুিম এই দািয়� �থেক পািলেয় যা�?” �সয়দ ফািহম আেগ �যমন কের �িতবছর �নহির পিরদশ�েন �যেতন,               
িখলাফত আল-মতুলাকা অজ� ন করার পরও িতিন �িত বছর �নহির পিরদশ�েন �যেতন। 
 
১২৬৯ িহজরী �মাতােবক ১৮৫৩ সােল হযরত �সয়দ �হা ইে�কাল কেরন। এক িবেকেল, িতিন গাছ�েলার              
মােঝ বেস িছেলন তখন তােক দ�ু িচ� �দওয়া হয়। িতিন তাঁর জামাতা আ�ুল আহাদ এেফি�েক িচ�                
পড়েত �দন। িতিন ম�ব� করেলন, “এই পৃিথবী �ছেড় যাওয়ার সময় হেয়েছ।“ তাঁর জামাতা বলেলন, “�জরু               
দােম� �থেক আসা এই িচ� িদেয় আমরা িক করেবা? �সিদন খতেম খাজা ১ পড়ার পের �সয়দ �হা তাঁর ঘের                  
�গেলন, �যখােন িতিন বােরা িদন অসু� হেয় িছেলন। তাঁর বরকতপূণ� আ�া আসেরর নামােজর সময়              
রিফেক আ’লা ২ �ত পািড় জমান। তাঁর হাজার হাজার ভ�ব�ৃ মতুৃ� সংবাদ �েন �শাকাহত হেয় পড়ল। িতিন                
অসু� 
 
১। খতেম খাজা: িনিদ�� িকছু িবষয় মিুশ�দ ও তার িশষ�রা িনরেব পাঠ কের। এরপর মিুশ�েদর িসলিসলায় �য সকল                  
আওিলয়াগণ আেছন তােদর নাম উে�খ করা হয় এবং যা পাঠ করা হয় তার সওয়াব তােদর �েহ জন� বকিশশ করা                   
হয়, যােদর কাছ �থেক ফেয়য ও মািরফাত চাওয়া হয়। 
২।  রিফেক আ’লা: জা�ােতর সেব�া� অব�া, যা নবীর �শষ ই�া িহেসেব আেবদন করা হেয়িছল। 
 
থাকাব�ায় চাি�েলন �য তাঁর ভাই �শখ সািলহ িযিন বারদা সুর শহের বাস করেতন িতিন �যন �নহরী                
শহের আেসন। িতিন তাঁর ভাই �সয়দ সািলহেক খতেম খাজা ও তাওয়া�হু আদায় করার আেদশ �দন।               
“আমার ভাই সািলহ একজন িনখুতঁ মানষু। �িত� মানেুষর মাথা তার ডানার িনেচ,” িতিন বেলিছেলন।              
হযরত �সয়দ ফাহীম �শখ সািলহেক তার শায়খ-ই-সুহবা ১ িহেসেব �হণ কেরিছেলন। ১২৮১ িহজরী            
�মাতােবক ১৮৬৪ সােল �শখ সািলহ এর মতুৃ� না হওয়া পয�� িতিন বছের দবুার �নহির সফর করেতন এবং                 
�শখ সািলহ এর মতুৃ�র পেরও িতিন ১৩১৩ িহজরী �মাতােবক ১৮৯৫ সােল িনেজর মতুৃ�র আগ পয�� এই                
রীিত ত�াগ কেরনিন। 

 
�সয়দ মহুা�াদ সািলহ ব�তীত �সয়দ �হা হা�ারীর সবেচেয় অনগুত িশষ� িছেলন �সয়দ িসবগাতু�াহ             
আরওয়াসী। তাঁর অনসুারীগণ �ফরাভী মহুা�দ। �সয়দ িসবগাতু�াহ তাঁর িশষ�েদর কােছ িবিভ� নােম            
পিরিচত িছেলন �যমন গাউস-উল-আজম এবং গাউস-ই িহজানী। ১২৮৭ িহজরীেত িতিন মারা যান। তাঁর             
িশষ�েদর মেধ� আ�ুর রহমান তাহী নরূশীনী উ�াদ-ই আযম ও সাঈদা নােম পিরিচত িছেলন। তাঁর িশষ�েদর               
মেধ� উিনশ জন: ফাতহ-উ�াহ ওয়ারকসানীিস, আ�ু�াহ নরুশীনী, �মা�া রিশদ নরুশীনী, আ�ুল কাহহার            
িযিন আ�ামা �মা�া হািলল িসিরদীন এর নািত িছেলন, আ�ুল কািদর িহজানী, �সয়দ ই�াহীম আিসরদী,              
আ�ুল হািকম ফারসাফী, ই�াহীম িননকী, তািহর আবারী, আ�ুল হাদী, আবদ�ুাহ ��সী, ই�াহীম            
চুক�শী, হািলল চুক�শী, আহমাদ তাশকাসানী, মহুা�াদ সামী এরিজনজামী, ম�ুাফা, সুলাইমান, ইউসুফ           
িবটিলসী এবং আ�ুর রহমান তাহী ১৩০৪ িহজরীেত মারা যান। ইবরাহীম চুক�শী তাঁর বাণী�েলা             
"ইশারাত" নামক বই এ সংকলন কেরিছেলন। এ� খুবই িনভ� রেযাগ� এবং ���পূণ� এক� বই। ফাতু�াহ              
ওয়ারকািনিস ১৩১৭ িহজরীেত মারা যান। তাঁর িশষ�েদর মেধ�, আবদরু রহমান তাহী এর পু� মহুা�দ              
িজয়াউি�ন নরূসীিন ১৩৪২ িহজরী �মাতােবক ১৯২৪ সােল িবটিলেস মারা যান। তাঁর বই "মাকতুবাত" এর              
মেধ� একেশা �চৗ�� িচ� রেয়েছ। তাঁর �তেরা জন িশষ�েদর মেধ� মহুা�দ আলাউি�ন উহীনীই �থম তাঁর               
িশ�েকর িচ� সং�হ কেরিছেলন। ি�তীয় জন হেলন আহমদ হাযনাভী। মহুা�দ মাসুম, �সয়দ মহুা�দ             
শরীফ আরাবেক�ী ও আ�ুল হািকম এেফি� আিদয়ামান তাঁর িশষ� িছেলন। �শেষরজন ১৩৯৯ িহজরী             
�মাতােবক ১৯৭৮ সােল মারা যান। মহুা�দ রশীদ এেফি� িছেলন তাঁর পু�। 
 
১। শায়খ-ই সুহবা: একজন ওলীর ি�তীয় মিুশ�দ যােক িতিন িনেজর �চেয় �বিশ ময�াদাবান িহেসেব জােনন এবং িনেজর                 
মিুশ�েদর মতুৃ�র পর যার �সাহবাত �হণ করা হয়। 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
  

 
 



 
১২- �সাইন িহলিম িবন সাইদ এেফি�র জীবনী 
(�সয়দ আ�ুল হািকম আরওয়ািস এর একজন িশষ�) 

 
১৩২২ িহজরী �মাতােবক ১৯১১ সােলর (১৩২৯ িহজরী) ৮ই মাচ� বসে�র এক সু�র সকােল ই�ানবেুলর              
এইয়ুব সুলতােন জ��হণ কেরন। তার িপতা সাঈদ এেফি� এবং িপতামহ ই�াহীম ইেফি� বলুেগিরয়ার             
�লাফজা এর িনকট �টেপাভা �ােমর বািস�া িছেলন এবং তার মা আইশা হািনম এবং নানা �েসইন আগা                
�লাফজার বািস�া িছেলন। রািশয়ার িব�ে� “৯৩” এর যু� চলাকালীন (১২৯৫ িহজরী, ১৮৭৮ সাল)             
সাঈদ এেফি� ই�ানবেুল �ানা�িরত হন এবং �ভিজরেটে�েত �ায়ীভােব বসবাস �� কেরন, �সখােন িতিন             
িবেয় কেরন। যু� ও অিভবাসেনর ফেল সৃ� দঃুখ-কে�র কারেণ িতিন �ুেল �যেত পােরনিন এবং              
�পৗরসভােত ওজন িনয়�েণর একজন কম�কত� া িহসােব িনযু� হন, �যখােন িতিন চি�শ বছেররও �বিশ             
সময় কাজ কেরিছেলন। িতিন ই�া�ুেলর িবখ�াত মসিজেদ খ�াতনামা গেবষকেদর মাহিফল�েলােত িনয়িমত           
�যাগ িদেত লাগেলন এবং ফেল ধেম�র গভীর �ান অজ� ন কেরন। তার কম�জীবেনর অিভ�তার �ারা িতিন               
িনেজর �মধা �থেক চার� গািণিতক সমস�া সমাধােন এত দ� হেয় উেঠিছেলন �য িতিন িনেজই আ�য� হেয়                
উঠেতন। 
 
�েসন িহলিম এেফি� পাঁচ বছর বয়েস আইয়ুব মসিজদ এবং �বা�ান ওয়�ারেফর মােঝ অবি�ত             
িমহর-ই-শাহ সুলতান �ুেল িগেয়িছেলন। এখােন িতিন দইু বছের �কারআন আল-কািরম �শষ কেরেছন। সাত             
বছর বয়েস িতিন �রশিদয়া নমুনূী ম�েব �াথিমক িশ�া �� কেরন, যা সুলতান �রসাদ হান এর সমািধর                
িনকটবত� িছল। ছু�র সমেয় তার বাবা তােক হািকম �তুব�ুীন, কােলনেদর হােন ও এব�ুসু’উদ নামক              
ধম�য় �ুল�েলােত পাঠােতন এবং তার ভােলাভােব �বেড় উঠার �িত ��� িদেতন। �েসইন িহলমী এে��ী              
১৯২৪ সােল সেব�া� স�াননা লােভর মাধ�েম �াথিমক িবদ�ালয় �শষ কেরন, �িত� িবষেয় �সানার িগ�              
পুর�ার �পেয়িছেলন, যা �ারা এক� বড় অ�ালবাম পূণ� হেয় িগেয়িছল। �য বছর িতিন �কািনয়া �থেক               
ই�ানবলু চেল িগেয়িছেলন, তােক হািলচও্য়ালু সামিরক উ� িবদ�ালেয় ভিত� করা হেয়িছল ভিত� পরী�ায়             
চমৎকার ��ড সহ। একই বছর িতিন �সরা িশ�াথ� িহসােব মাধ�িমক িবভােগর ি�তীয় ��ণীেত উ�ীত হন।               
�িত বছর ভােলা ছা� িহেসেব তার পদ বজায় রাখার পর, িতিন �াস ক�াে�ন িহেসেব সামিরক উ�                
িবদ�ালয় �থেক �াতক হন এবং ১৯২৯ সােল িমিলটাির �মিডেকল �ুেলর জন� িনব�ািচত হন। 
 
উ� িবদ�ালেয়, জ�ািমিত িশ�ক �েত�ক পাঠ �শেষ �েসন িহলিম এেফি�র মাধ�েম পােঠর পয�ােলাচনা             
করােতন। তার ব�ুরা বলেতা �য তারা �েসইন িহলমীর পয�ােলাচনা �থেক �িত� িবষয় আরও ভাল কের               
বঝুেত পারেতা। উ� িবদ�ালেয়র ি�তীয় ��িণর এক� ঘটনা, একিদন �ােস, “এক� সমেকাণেক সমেকাণ             
িহেসেব �ে�পেণর জন� এর �যেকােনা এক� বা� ভূিমর সমা�রাল হওয়া জ�রী ও যেথ�“ এই উপপাদ��               
ব�াখ�া করার সময় িতিন হঠাৎ �থেম �গেলন। িশ�ক ক�াে�ন ফুয়াদ �বই তােক সাহায� করার �চ�া               
কেরিছেলন, িক� িতিন বলেলন, "স�ার, আিম এটা বঝুেত পারিছ না। আিম বঝুেত পারিছ আপিন িক               
�বাঝােত চাে�ন, িক� দ�ু ব�াখ�া এেক অন�েক ব�াখ�া কের।“ ফুয়াদ �বই তখন �ােসর ি�তীয় �সরা               
ছাে�র মতামত জানেত চাইেলন, িযিন তার �িত��ী িছেলন। িতিন বেলন, “না, স�ার, িহলিম এেফি� ভুল               
বেলেছ। পাঠ�পু�েকও তাই �লখা যা আপিন বেলেছন।“ যখন িহলিম এেফি� �জার িদেয় বলেলন �য িতিন               
এ� বঝুেত পারেছন না, তখন ফুয়াদ �বই িহলিম ইেফি�েক বলেলন, “দয়া কের বেস পেড়া।“ এরপর               
বলেলন, িহলিম এেফ�ী, আমরা সবাই মানষু। স�বত আজ তুিম অেনক কাজ কেরেছা এবং �া� �বাধ               
করেছা। অথবা �তামার অন� �কান সমস�া হে�। তুিম পের �কান এক সময় এ� বঝুেত পারেব। সুতরাং                
িচ�া কেরা না।“ রােত সম� ছা�রা ঘুমােনার পর পাহারাদার িহলিম এেফি�েক ঘুম �থেক জািগেয় িদেয়               
বলেলন �য জ�ািমিত িশ�ক িশ�ক-�েম �তামার জন� অেপ�া করেছন। িতিন উেঠ দাঁড়ােলন, িনেজর             
কাপড় পের িনেলন এবং িদেশহারা অব�ায় �েমর িদেক �গেলন। ফুয়াদ �বই বলেলন, “�হ আমার �ছেল!               
আিম বািড়েত যাওয়ার পের একটা িবষয় িচ�া করলাম। আিম িনেজ ভাবিছলাম, 'িহলিম এেফি� �িত�              
নতুন পাঠই সাবলী�ভােব পুনরাবিৃ� কের এবং সবেচেয় ক�ন গািণিতক সমস�ার সমাধান করেত পাের।             
িন�য় �কােনা কারণ আেছ যা তােক এই উপপােদ�র মেধ� �বপিরত� আেছ বলেত বাধ� করেছ।‘ আিম এটা                
িনেয় অেনক িচ�া কেরিছ এবং �দেখিছ �য তুিম পুেরাপুির স�ক বেলছ। পাঠ�বই�র ফরািস �লখক হাদামার               
এ� ভুলভােব িলেখেছন এবং ইজিমর উ� িবদ�ালেয়র জ�ািমিত িশ�ক আহেমদ নাজিম �বই ভুল� �দেখনিন              
আর আিমও অেনক বছর ধের এ� ভুলভােব িশ�া িদি�। তুিমই স�ক। আিম �তামােক অিভন�ন              

 
 



জানাি�। �তামার মত একজন ছা� �পেয় আিম গিব�ত। আিম সকাল পয�� অেপ�া করেত পারিছলাম না।               
আিম চাি�লাম �য তুিম শা�ভােব আনি�ত হেয় ঘুমাও।“ তারপর িতিন িহলিম এেফি�র কপােল চুমু িদেয়               
চেল �গেলন। 
 
িহলিম এেফ�ী �রাজার মােস িমিলটাির উ� িবদ�ালেয় তাঁর পড়া�না চলাকালীন সব �রাজা রাখেতন এবং              
িনয়িমত নামাজ আদায় করেতন। বড়েদর মেধ� একমা� িতিনই িছেলন িযিন িনয়ম অনযুায়ী পাঁচ ওয়া�              
নামাজ আদায় করেতন। �তািরত বা ইসলােমর শ�েদর ভাড়ােট িকছু িশ�ক িছল, তারা তার সহপা�েদর              
িমথ�াচার, অপবাদ এবং িব�ােনর িমথ�া ব�াখ�া �ারা ইসলােমর �িত অসহেযািগতা ও শ� মেনাভাব সৃি�              
করার �চ�া চািলেয় যাি�ল। ভুেগাল িশ�ক আেদম �নিজহী, পদাথ�িব�ান িশ�ক সাবির, দশ�ন িশ�ক             
�সিমল �সনা এবং ইিতহাস িশ�ক বাগদােদর �মজর গািলব তােদর খারাপ িশ�া দােন চূড়া� পয�ােয়র              
িছেলন। িক� িতিন এই িশ�কেদর িব�াস কেরনিন। িতিন তােদর িবষয়�েলা �বিশ �বিশ অধ�য়ন কেরন              
এবং তােদর পরী�ায় �বিশ না�ার পান, পাশাপািশ তােদর �শংসাও অজ� ন কেরন। 
 
সামিরক উ� িবদ�ালেয় যখন িতিন িসিনয়র িছেলন, তার িপতা সাঈদ এেফি� মারা যান। �ুেলর কম�কত� া,               
িশ�ক ও িশ�াথ�রা তার িপতার জানাযা্য় উপি�ত হেয়িছেলন। এইয়ুেবর জনগেণরা জানাযায় িবপুল            
সংখ�ক মানেুষর আগমেন অবাক হেয় িগেয়িছল। 
 
িহলিম ইেফ�ী বােয়িজদ �য়ােরর �যয়নাব ওয়ািলেদ সুলতান হেল িব�ান অনষুেদ অধ�য়নকােল খুব অ�ি�             
�বাধ করেতন। যখনই িতিন বােয়িজদ মসিজেদ ��বার জমুার নামােজ �যেতন, িতিন �দখেতন ইমােমর             
িপছেন মসুি�েদর মা� এক� কাতার হেতা এবং তারা সবাই িছল ব�ৃ। িতিন িচি�ত হেয় পেরন �য এভােব                 
চলেল কেয়ক বছর পর এখােন �কােনা মসুলমান থাকেব না এবং িতিন এর কারণ খুেঁজ �বর করার �চ�া                 
কেরন। �কােনাভােবই িতিন এরকমটা হেত িদেত পােরন না। তার মন হতাশা�� হেয় পড়ল, িক�              
িবদ�ালেয় তার এমন �কােনা ব�ু িছল না, যার সােথ িতিন এই িবষেয় আ�িরকভােব কথা বলেত পােরন বা                 
তার কাছ �থেক সাহায� িনেত পােরন। 
 
একিদন িতিন ক�া�াস �ছেড় �যাহর নামােজর উে�েশ� বােয়িজদ মসিজেদ �েবশ কেরন। নামাজ আদায়             
করার পর িতিন মসিজেদর বাম পােশ িকছু মানষুেক ধম� �চার করেত �দেখন। িতিনও �সখােন বেস               
পরেলন। �চারক তার হােত থাকা এক� পাতলা, �ছাট বই �থেক ঈমােনর ছয়� �মৗিলক িবষয় ব�াখ�া               
করিছেলন। যা িকছু ব�াখ�া করা হি�ল িহলমী এেফি� তা জানেতন, িক� িতিন ঐ জায়গা �ছেড় উেঠনিন                
এই ভেয় �য �চারক তার মেন ক� পােবন এবং ভাবেবন তার ব�াখ�ায় হয়েতা িতিন খুিশ হনিন।                
ব�তপে�, এই কথা�েলা িকছু সংখ�ক ব�ৃ �লাকই �নিছেলন। িতিন তার কথা সংি�� করেলন এবং তার               
হােত থাকা বই� �দিখেয় বলেলন, “�েত�েকর কােছ এই বই� থাকা দরকার। আিম বই�েলা িবি� করেবা।“               
তার অব�া �দেখ মেন হি�েলা িতিন খুব দির�। �কউ �কােনা বই িকনেলা না। িহলিম এেফ�ীর �চারেকর                
�িত দয়া হেলা এবং বই� �কােনা এক যুবকেক িদেবন �ভেব বইেয়র দাম িজে�স করেলন। িক� যখন                
�লাক� পিঁচশ ��শ বলেলন, তখন তার ভাবনা� �ছেড় িদেলন, কারণ তার কােছ এত টাকা িছল না এবং                 
বই�ও �স দােমর িছল না। তখনকার ম�ুা�েলা খুব মলূ�বান িছল; একজন ইমাম এবং একজন �লফেটন�া�               
যথ�েম ১৭ এবং ৬১ িলরা ১ কের �পেতন। বই�র মলূ� সেব�া� পাঁচ ��শ হওয়া দরকার িছেলা এবং                
�চারেকর এেতা �বিশ দাম চাওয়াটাও তার কােছ অনিুচত মেন হল। “এটা আ�াহর জন� িবনামেূল� �দওয়া               
উিচত িছেলা। তেব যিদ িতিন এর উপর িনভ� র কের জীিবকা িনব�াহ কের থােকন, তাহেল তার পাঁচ ��শ                 
দাম চাওয়া উিচত”, িতিন অ�ীকৃিতর িচ�া করেলন। িতিন হাঁটেত হাঁটেত মসিজেদর অন� িদেক �গেলন।              
মসিজেদর �ভতেরর এবং বাইেরর এই অংশ�েত খুব ভীড় িছল। িভতের বসা একজন ব�ৃ �লাক কথা               
বলিছল। ক� কের িতিন �ভতের �েবশ করেলন এবং ব�ৃ �লাক�র িপছেন বসেলন। ব�ৃ �লাক� এক� বই                
পড়িছল এবং মসুলমানরা কীভােব আওিলয়ােদর �যয়ারত করা উিচত তা ব�াখ�া করিছেলন। িহলমী            
এেফি� এই িবষয় স�েক� িকছুই জানেতন না, িক� এ ব�াপাের িশখেত খুব আ�হী িছেলন। এসব �শানার                
সময়, িতিন অন� �চারেকর কথা িচ�া না কের পারেলন না এবং বারবার িনেজেক বলিছেলন, “িন�য় �য                
আ�াহেক ভালবােস, তার অবশ�ই ধম�য় বই�িলেক িবনামেূল� িবতরণ করা উিচত।“ ইিতমেধ�, মসিজেদ            
আসর নামাজ �� হেয় �গল এবং ব�ৃ �লাক� �য বই� পড়িছেলন �স� ব� কের িহলিম এেফ�ীেক িদেয়                 
িদেলন এবং বলেলন, “এটা আমার প� �থেক আ�াহর স�ি�র জন� একজন যুবক এেফি�েক হািদয়া“,              
এরপর নামাজ �� করেলন। যিদও এই �চারক িহলিম এেফ�ীেক �দেখনিন, িতিন জানেতন �য িহলমী              
এেফি� তার িপছেন বেস আেছ। িহলিম এেফ�ী বই� িনেলন এবং নামােজ �যাগ িদেলন। নামােজর পর               

 
 



িতিন বই�র নাম �দখেলন "Râbita-I Sherifa" এবং এর নীেচ �লখেকর নাম "আ�ুল হািকম"। িতিন              
মসিজেদর একজেনর কাছ �থেক জানেত পারেলন �য, িযিন তােক বই� িদেয়েছন িতিনই আ�ুল হািকম              
এেফ�ী এবং িতিন �িত ��বার এইয়ুব মসিজেদ ইসলাম �চার কেরন। িতিন বােয়িজদ টাওয়ােরর কােছ              
অবি�ত "�বিকর আ’য়া বলুয়ুু" নামক ভবন�েত িফের যান, �যখােন িতিন থাকেতন। 

 
�সিদন�েলার সা�ািহক ছু�র িদন ��বাের, িতিন বড় মসিজেদ িগেয়িছেলন। িতিন �সই �চারকেক            
খুজঁিছেলন িক� তােক পাি�েলন না। তারপর িতিন জানেত পারেলন �য িতিন অন� এক� মসিজেদর ইমাম               
এবং িতিন নামােজর পর এখােন আসেবন। িতিন িভতের থাকেত পারেলন না, �সখান �থেক �বর হেয়               
আসেলন। িতিন এক বইিবে�তার ��া� এর পােশ �চারকেক দাঁিড়েয় থাকেত �দখেলন। িতিন িপছন �থেক              
তার িদেক অ�সর হেলন এবং তার িদেক অপলক দিৃ�েত তািকেয় রইেলন। িতিন বই িবে�তােক বলেত               
�নেলন, “জনাব দাঁিড়েয় থাকেবন না, এই �চয়াের বসুন“, যা বরেফ ঢাকা িছল।  
 
১।  ১০০ ��েশ ১ িলরা। 

 
 
যখন িতিন বসেত যাি�েলন, িহলিম এেফ�ী লাফ িদেয় কােছ এেস বলেলন, “দয়া কের একটু অেপ�া               
ক�ন।“ এরপর িহলমী ইেফি� তার �মাল িদেয় বরফ�েলা পির�ার কের িদেলন। িতিন তার             
ওভারেকাট� খুেল �ফেল ভাজ কের �চয়াের রাখেলন এবং বলেলন, “দয়া কের এখন বসুন।“ আ�ুল হািকম               
তার িদেক তাকােলন। তাঁর বরকতপূণ� �চহারা, কােলা �, �চাখ এবং �গালাকার দািড় খুব সু�র ও মায়াময়                
িছল। আ�ুল হাকীম এেফ�ী বলেলন, “�তামার ওভারেকাট নাও” এবং খািল �চয়াের বসেলন। িহলিম             
ইেফ�ী িকছুটা দঃুখ �পেলন, িক� যখন তােক বলা হল, ”এটা আমার �পছেন রােখা”, তখন িতিন খুিশ হেয়                 
�গেলন। যখন িকছু �লাক মসিজদ �থেক �বর হেয় �গল, তখন িতিন মসিজেদ ঢুেক ডান পােশর �মেঝেত                
রাখা উঁচু গিদেত বসেলন এবং সামেন �ছাট �টিবেল (�রহলা) রাখা বই �থেক ব�াখ�া িদেয় আেলাচনা ��                
করেলন। িহলিম ইেফ�ী �থম সািরেত তার মেুখামিুখ বেস মেনােযাগ সহকাের তার কথা�েলা �নিছেলন।             
িতিন ধম�য় ও দিুনয়ািব তথ� সংবিলত কথা�েলা �েন খুবই আন� পাি�েলন, কারণ িতিন পূেব� এই               
কথা�েলা কখেনা �েননিন। িতিন এমন একজন দির� ব�ি�র মেতা িছেলন �য এক� ধনভা�ার খুেঁজ              
�পেয়েছ অথবা তৃ�াত� ব�ি�র মেতা �য শীতল পািন খুেঁজ �পেয়েছ। �সয়দ আ�ুল হািকম এেফি�র �থেক               
িতিন �চাখ সরােত পারিছেলন না। িতিন তার সুদশৃ�, উ�ল �চহারায় এবং তার বলা মলূ�বান কথা�েলা               
�শানার মেধ� হািরেয় িগেয়িছেলন। িহলিম এেফ�ী িনেজর িবদ�ালয়, পািথ�ব কায�কলাপ ও সবিকছু ভুেল             
�গেলন। মধুর িকছু তার �দয় আেলািড়ত কের তুলেলা; �যন িমি� িকছু �ারা তােক পির�� করা হি�ল।                
এ� তার জীবেনর সব��থম �সাহবাত িছেলা, যা িতিন আ�ুল হািকম ইেফ�ীর কাছ �থেক �হণ কেরেছন।               
তাই অ� িকছু কথাই তার জন� যেথ� িছল তার �ভতর ‘ফানা’ সৃি� করার জন�, যা অজ� েন অেনক বছর                  
ক� সহ� করেত হয়। দভু� াগ�বশত, �সাহবাত এক ঘ�ার মেধ� �শষ হেয় িগেয়িছল। িহলিম এেফ�ীর কােছ               
এই এক ঘ�া এক� মহূুেত� র মত মেন হি�েলা। �যন এক িমি� �� �দেখ �জেগ উেঠেছন, িহলমী ইেফ�ী তার                  
�নাটবকু পেকেট �রেখ বাইের �বর হওয়ার সািরেত দাঁড়ােলন। যখন িতিন জতুার িফতা বাধিছেলন, তখন              
�কউ একজন বাকা হেয় িফসফস কের তােক বলল, “�হ যুবক ইেফি�, আিম �তামােক অেনক ভােলাবািস।               
আমােদর বািড় িসেমি�েত, একিদন আমােদর বািড়েত আেসা। আমরা একসােথ কথা বলব।“ �সয়দ আ�ুল             
হািকম এেফ�ীই এই সু�র, অনেু�রণামলূক কথা�েলা বেলিছেলন। ঐিদন রােত িহলিম ইেফ�ী এক�            
পির�ার, উ�ল, আেলািকত নীল আকাশ, মসিজেদর গ�ুেজর মেতা সু�াে�র �� �দেখিছেলন। হােস�া�ল            
�চহারার একজন মানষু �সখােন হাঁটিছেলন। যখন িহলমী এেফি� তার িদেক দিৃ� িদেলন, �দখেলন �য িতিন               
�সয়দ আ�ুল হািকম এেফ�ী,এবং আনে� �জেগ উঠেলন। কেয়কিদন পর িতিন �ে� �দখেলন চাঁেদর মত              
উ�ল �চহারার অিধকারী একজনেক, িযিন হযরত খািলদ আইয়ুব আল আনসারীর মাজাের মাথার িদেক             
বেস আেছন এবং �লাকজন তার হাত চু�ন করার জন� সািরব� হেয় দাঁিড়েয় আেছ। িহলিম এেফি�ও চু�ন                
করার জন� সািরেত দাঁড়ােলন। িক�  িতিন তার হাত চু�ন করেছন এমন সমেয় তার ঘুম �ভেঙ যায়। 
 
যখন িহলিম এেফ�ী ফািতহেত বসবাস করেতন, তখন �িত ��বার �সয়দ আ�ুল হািকম এেফি�র             
বািড়েত �যেতন। মােঝ মােঝ িতিন ফজেরর নামােজর পূেব� �যেতন এবং রােত ইশার নামােজর পের              
অিন�াসে� িফের আসেতন। সবিকছু নতুন কের �দখেল িতিন ভুেল �যেত পােরন, তাই িতিন সবসময়              
আ�ুল হািকম এেফি�র কাছাকািছ থাকেতন, এমনিক খাওয়া, ইবাদত বে�গী, িব�াম এবং �কান �ান             
পিরদশ�ন করার সময়ও িতিন সব�দা আ�ুল হািকম এেফি�র িনকেট থাকেতন। িতিন সব�দা তার আচরণ              

 
 



মেনােযাগ সহকাের ল� করেতন এবং তার কথা �নেতন। িতিন এক ম�ূত� ও ন� না হওয়ার �চ�া করেতন।                
িতিন �িত ছু�র সময় এবং যখনই অবসর সময় �পেতন, তার কােছ �যেতন। িহলমী এেফি� মসিজেদ               
�দানকৃত আ�ুল হািকম ইেফি�র সকল নিসহত �নেতন। �থমত িকছুিদন তুিক� বই পড়ােনা হেতা। কেয়ক              
মাস পর আরিব সরফ ১ এবং না� ২ �শখােনা হেতা। আমিসলা, আওয়ািমল, �সমািয় মাসদার, কািসদা-ই             
আমলী, মাওলানা খািলেদর িদওয়ান এবং যুি� �� ইসা�জী মখু� করােনা হেতা। এক� ��াক, এক� লাইন               
বা এক� আরিব অথবা ফািস� বাক� �িত� দরেস �লখােনা এবং ব�াখ�া করা হেতা। যা’ই �লখােনা হত তাই                 
মখু� করােনা হেতা। 
 
�সয়দ আ�ুল হািকম এেফি� কতৃ� ক �েসইন িহলিম এেফি�েক আেরািপত �থম কাজ িছেলা �া’দা ও �দর               
িবষেয় আল-ইমাম আল-বাগভী এর �লখা �থেক �ছা� এক� প�ারা আরবী �থেক তুিক� ভাষায় অনবুাদ              
করা। িতিন রােত ঘের বেস এই অনবুাদ ৩ কেরিছেলন এবং পেরর িদন তার িশ�কেক িদেয়িছেলন। তার               
িশ�ক খুিশ হেয় তােক বাহবা িদেলন এবং বলেলন, “তুিম স�কভােব অনবুাদ কেরেছা। আমার ভােলা              
�লেগেছ।“ 

 
�েসইন িহলিম এেফি� �সরা ছা� িহসােব �মিডেকল �ুেলর ি�তীয় ��ণী উ�ীণ� হেলন। একবার তার              
িশ�েকর সােথ আইয়ুব-এ সফরকােল বাগােন বেস থাকার সময়, এক কাকতালীয় ব�াপার ঘটল, িতিন             
অি�ওেলািজর �কাস� �শষ কেরিছেলন এবং িতিন এক� মতৃেদহ িনেয় কাজ �� করেত যাি�েলন। তার              
িশ�ক িতিন িব�িবদ�ালেয় �কান িবষেয় পড়েছন তা জানেত চাইেলন। তার উ�ের, �সয়দ আ�ুল হািকম              
এেফ�ী বলেলন, “তুিম িচিকৎসক হেয়া না। �তামার ফাম�ািস �ানা�র হওয়া ভােলা।“ িহলিম এেফি�             
বলেলন, “�ােস আমার সেব�া� ��ার আেছ। �ুল �থেক আমােক ফােম�িস �ুেল �যেত �দেব না।“ তার িশ�ক                
তােক বলেলন, “তুিম আেবদন জমা দাও। ইনশাআ�াহ, আ�াহ তাআলা তা কবলু করেবন।“ অেনক আেবদন              
করার পর, িহলিম এেফি� �থম �সিম�ােরর �শেষর িদেক ি�তীয় �সিম�ােরর ছা� িহসােব ফােম�িস �ুেল              
�েবশ কেরন। যিদও পাঠ��েমর অেধ�ক স�� হেয়িছল এবং �থম বছেরর �দ� �কাস��িলর জন� তােক              
আেরা িকছু পরী�া িদেত হেয়িছল, িতিন ি�তীয় �সিম�ােরর �শেষ সব পরী�ায় উ�ীণ� হন। িতিন ফােম�িস               
�ুল �থেক �াতক এবং সেব�া� স�ােনর সে� �লহােন হাসপাতােল এক বছেরর িশ�ানিবস স�� কেরন।              
িতিন �থেম সামিরক �মিডেকল �ুল এ �লফেটন�া� সহকারী িশ�ক িহসােব িনযু� হন। িতিন আ�ুল              
হািকম এেফি�র িনেদ� েশ প�ািরেস �কািশত '�ল মািতন' পি�কায় সাব�াইব কেরিছেলন এবং ফােম�িস �ুেল             
পড়ােশানা করার সময় িতিন ফরািস ভাষায় তার �ান বিৃ� কেরন। যখন িতিন সহকারী িশ�ক িছেলন,               
তখন আ�ুল হািকম এেফি�র আেদেশ �কিমক�াল ইি�িনয়ািরং �ুেল পড়ােশানা �� কেরন। িতিন ভন             
িমেসেসর কাছ �থেক ক�াল�লাস, �েফসর ��গ এর কাছ �থেক �মকািন�, �ডমবােরর কাছ �থেক             
পদাথ�িবদ�া এবং গস এর কাছ �থেক কািরগির রসায়ন িশেখেছন। িতিন রসায়ন িবভােগর অধ�াপক আ��              
এর সােথও িকছুিদন কাজ কেরন এবং তার �শংসা লাভ কেরন। তার ত�াবধােন পিরচািলত গেবষণার �শষ               
ছয় মােস, িতিন এ�ােরর জন� এক� ফমু�লা সংে�িষত কেরন ও িনধ�ারণ কেরন: "িফনাইল সায়ােনা              
নাইে�া-িমেথন-িমিথল”। 
 
এই িবষেয় এ�ই িছল িবে�র সফল গেবষণা। এই গেবষণাকম�� The Journal Of The Istanbul              
Faculty of Science এবং জাম�ান রাসায়িনক পি�কা Zentral Blatt (সংখ�া ২৫১৯, সাল ১৯৩৭) এ              
�েসইন িহলিম ইশক নােম �কািশত হয়।। 
 
১।  আরিব ব�করণ বা  শ�ত� সং�া� �ান। 
২। আরিব বাক�ত� সং�া� �ান। 
৩। �েসইন িহলিম ইশক এর করা �থম অনবুাদ� ENDLESS BLISS এর ি�তীয় খে�র চতুথ� অধ�ােয়র �শেষ                
রেয়েছ। 
১৯৩৬ সােল যখন িতিন ক�ািমক�াল ইি�িনয়ািরংেয় �াতেকা�র িডি� (নং ১/১) লাভ কেরন, তখন �েসইন              
িহলিম ইশক তুরে�র �থম ও একক রাসায়িনক �েকৗশলী িহেসেব �দিনক পি�কায় তার নাম আেস। তার               
সাফেল�র কারেণ, িতিন মামাক, আংকারােত, িবষা� গ�াস িবভােগর �কিমক�াল অিফসার িহেসেব িনযু�            
হন। িতিন এগােরা বছর ধের �সখােন কাজ কেরন, যার �বিশরভাগই িতিন অ�াওেয়র ফ�া�িরর �জনােরল              
িডের�র �মজ� বাচার, রসায়নিবদ ড�র �গা��াইন এবং চ�ুিবষক ড�র িনউম�ান এর সােথ কাজ            
কেরন। িতিন তােদর কাছ �থেক জাম�ান ভাষা িশেখিছেলন। িতিন িবষা� গ�ােসর ��ে� একজন িবেশষ�              
হেয় ওেঠন। িতিন �সবা �দওয়া �� করেলন। উদাহরণ��প, ি�তীয় িব�যুে�র সময় ইংল�া� �পাল�াে�র             

 
 



কােছ একশত হাজার গ�াসমা� িবি� কের। মা��েলা যখন ডারেডেনলস এর পেথ, তখন জাম�ানরা             
�পাল�া� আ�মণ কের এবং ি�েটন তুরে�র কােছ মা��েলা িবি� করেত �চেয়িছল। ক�াে�ন �েসইন             
িহলিম ইশক মা��িল পরী�া কের �দেখেছন এবং িতিন বঝুেত পােরন মাে�র িফ�ার�িল িবষা� গ�ােস              
িলক হেয় �গেছ। তখন িতিন এই �িতেবদন জমা �দন �য "এ�েলা ব�বহােরর অেযাগ�,অেকেজা”। জাতীয়              
�িতর�া ম�ণালয় ও ি��শ রা�দতূ খুব উি�� হেয় পেড়ন এবং �িতেবদন� তারা িব�াস কেরনিন। “এ�               
িকভােব স�ব �য এক� ি��শ পণ� ��পূণ� হেত পাের?” তারা এটা বলেলিছল। িতিন তার �িতেবদন সত�                
িহেসেব �মাণ কেরন। �শষ পয�� তােক এই িনেদ�শ িদেত হেয়িছল �য �স এ�েলা �ভে� টুকরা কের য�াংশ                 
ব�বহার করা �যেত পাের, এেত কের ি��শরা তােদর অথ� �পেত স�ম হেয়িছল। 
 
�সাইন িহলিম এেফি� আংকারায় কম�রত থাকাব�ায় �িত� উপলে� ই�ানবেুল �যেতন। যখন ই�ানবেুল            
যাওয়া ক�ন হেয় �গল, িতিন ই�ানবেুল িচ� িলেখ িনেজেক শা� রাখেলন। ই�ানবলু �থেক মামাক �ােম               
আ�ুল হািকম এেফি� তার বরকতময় হােত এর উ�র িদেতন। তার উ�র�েলা:  
 
“ি�য় িহলিম! আিম �তামার সু�াে��র জন� আ�াহ তায়ালার কােছ �কিরয়া জানাই। আিম �েন খুিশ হেয়িছ               
�য তুিম �তামার ভাই �সদাদেক আওয়ািমলl ১ িশ�া িদে�া। আিম জািন �য �কান কারেণ তুিম শহর �থেক                
দেূর থাকার িস�া� িনেয়েছা। আশা কির �তামরা উভয় অেনক উপকৃত হেব। আিম �তামার জন�, �তামার               
মা ও �বানেদর জন� আমার সালাম ও �দায়া িদি�। আমােক িনয়িমত িচ� �লেখা এবং িব�ািরতভােব               
�তামার অব�া স�েক�  জানাও। পিরদশ�েনর পর তাৎ�িণক �তামার অব�া িক তাও জািনেয়া।“ 
 
“আমার ি�য় িহলিম ও �সদাদ! আিম �তামার িচ� �পেয়িছ। এই জন� আিম আ�াহ তায়ালার কােছ কৃত�তা                
এবং অেনক �কিরয়া জানাই। �সদাদ খুব সু�রভােব আওয়ািমল অনবুাদ করেত �পেরেছ এবং বঝুেতও             
�পেরেছ। িহলিম এটা �থেক উপকৃত হেব। �সদাদ এ� �থেক উপকৃত হেব। আওয়ািমেলর এক� শর� এবং               
এক� ম’ুরাব আেছ। আিম কারও মাধ�েম তা পা�েয় িদেবা। �কৃতপে�, তারা না� এর ��ে� যেথ� হেব।                
তারপের, রাসায়িনক �েকৗশলী হওয়ার পাশাপািশ তুিম সারফ এবং না�েতও একজন �েকৗশলী হেয় উঠেব।             
অন�ান� �েকৗশলীেদর সংখ�া বিৃ�র সােথ সােথ তােদর মলূ� কেম যােব মান। তেব �েকৗশল িবভােগর এই               
শাখা� িনেজই মলূ�বান হওয়ার পাশাপািশ আরও মলূ�বান হেয় উঠেব কারণ এই শাখার িবেশষ� হােত              
�গানা কেয়কজন অথবা তারা হািরেয় যাে�ন। �তামার এই শাখায় থাকার কারণ- মেন হে� এটা �তামােক               
িবরাট সমিৃ� (দওলেত আিযম) লাভ করেত স�ম কের তুলেব। আমার অেনক সালাম ও �দায়া রইেলা।“ 
 
১। না�র িবখ�াত এক� বই। 
 
“িহলিম! �তামার সব�েশষ িচ� পড়ার পের আিম অেনক আন� অনভুব কেরিছ। আিম চাই তুিম যা িলেখেছা                
তােত িব�াস কেরা। আিম laxative (এক �কার ওষুধ) �থেক অেনক উপকৃত হেয়িছ। যিদ এটা সহজ হয়                
তাহেল আেরা িকছু �তির কের আমােক পাঠাও।“ 
 
“আলাই�ম সালাম! যখন �কউ �কারআন িতলাওয়াত কের তখন সালাম �দয়া সু�াত নয়। যখন �কউ              
সালাম �দয়, তখন জবাব �দওয়া ওয়ািজব। �কারআন কািরম িতলাওয়াত করার সময় �তলাওয়াতকারী            
একটু িবরিত িদেয় সালােমর জবাব �দয়, অতঃপর পুনরায় িতলাওয়াত �� কের, �যেহতু �রআন             
�তলাওয়াত সু�াত আর সালােমর জবাব �দয়া ওয়ািজব। এক� সু�াত পালেনর জন� ওয়ািজব পিরত�াগ বা              
িবলি�ত করা যােব না, তেব এক� ওয়ািজেবর জন� সু�াত পিরত�াগ করা বা িবল� করা যায়। �তামার                
ি�তীয় �ে�র জন�, আেগ এ� পড়েত হেব এবং বঝুেত হেব! �কৃতপে�, এই িবষেয়র ��ি�েত হ�               
(অিধকার) �ারা �রমত (স�ান) বঝুােনা উে�শ�। 'িব-হ�-ই মহুা�াদ', আ�াহ তােক রহমত ক�ন ও             
িনরাপদ রাখুন এর অথ� হেলা 'িব-�রমত-ই মহুা�াদ'। মাও�ফাত বই এর �লখক ধের িনেয়েছন হ� হেলা               
হে� শরয়ী (�বধ অিধকার) অথবা এক� 'হে� আকলী' (�যৗি�ক অিধকার)। যিদ এরকমই হয়, তেব িতিন               
স�ক। এই �দায়া অেনক আেগ �থেকই এভােব পড়া হয়। এটা সত� �য, আ�াহ তা'আলার উপর আইনী বা                 
যুি�গতভােব �কােনা বাধ�বাধকতা �নই। 'হ�' �ারা এরকম িকছু বঝুােনা হয় না। স�বত অনবুাদক এ�              
ভুল বেুঝিছেলা। �হ আমার ি�য়! �তামার মত অেনেকই একই সমস�ায় অি�র এবং একই দঃুেখ দঃুখী। যিদ                
তা না হেতা, তাহেল �লােকরা অন� উপােয় দদু�শা�� হেতা। এতাই আদেত আ�াহ (আ�াহ তা'আলার              
আইন)। এক� আরবী ��াক আেছ, ‘��ু মান তাল�া� ইয়াসকা� দাহরা�।/ ইয়া লায়তা শা’রী হািযিহদ              
দিুনয়া িলমান?’ অথ�াৎ, ‘�স �যই �হাক তার অব�া িনেয় তুিম অিভেযাগ কেরা/ওহ, যিদ আিম জানতাম এটা                

 
 



কার জগত িছল।‘ সুতরাং তুিম এখনও ভাল আছ। (সুতরাং �তামার দঃুখ �সংশনীয় এবং এ� ভাল মানষু                
হওয়ার এক� িনদশ�ন)।“ 
 
“িহলিম! আিম �তামার িচ�র জন� কৃত�। আিম �তামার সু�াে��র জন� আ�াহ তায়ালা কােছ �কিরয়া              
�াপন করিছ। তুিম অবশ�ই জােনা �য, মাকতুবাত (আল-ইমাম আর-রা�ানী আহমদ আল-ফা�কী           
আস-িসরিহ�ী রিচত) বই এর িকছু অংশ পড়া এবং বঝুেত পারাও এক� বড় �িতভা ও বরকতময়,               
ইসলােমর ধেম�র উপর এর মেতা বই ইিতপূেব� �লখা হয়িন এবং এ� �তামার �ীন এবং দিুনয়ার কােজ                
সবেচেয় �বিশ সাহায� করেব।“ 
ই�ানবলু �থেক মামাক �ােম পাঠােনা এই িচ��িলর হ�িলিখত কিপ�িলেক “�মেমািরয়াল �লটাস�” নােম            
এক� ফাইেল রাখা হেয়েছ। 
 
মামােক �েসইন িহলিম এেফি� �বশ কেয়কবার আল ইমাম আর র�ানী ও তার �ছেল মহুা�দ মা’তুম এর                
মা�ুবাত �ে�র তুিক� অনবুাদ পেড় তা বঝুার �চ�া কেরন। যার �েত�ক�র িতন� খ� আেছ এবং িতিন                
ছয়�র এক� সংি�� সূচক সংকলন কেরিছেলন। যখন িতিন ই�ানবলু এেসিছেলন, তখন িতিন তার             
৩৮৪৬ � সারাংশ �সয়দ আ�ুল হািকম এেফি�র কােছ পেড়ন, িযিন কেয়ক ঘ�া ধের এ� �েনেছন এবং                
অেনক পছ� কেরেছন। যখন আ�ুল হািকম এেফ�ী বেলন, “এ� এক� বই �তির কের। এর িশেরানাম দাও                
'অমলূ� রচনা'।“ তখন �েসইন িহলিম এেফি� অবাক হেয় �গেলন। তখন িতিন বলেলন, “আপিন িক এ�               
পানিন? তােদর মলূ� িক কখনও অনমুান করা যায়?” �থম খ� �থেক �া� এি��িল পের বণ�ান�ুিমক সূচী                
িহেসেব তুিক�  মাকতুবাত তারজমুািস’র �শেষ �যাগ করা হেয়িছল। 
 
১৩৫৯ িহজরী �মাতােবক ১৯৪০ সােল িহলিম ইশক তার িশ�ক আ�ুল হািকম এেফি�েক িজে�স করেলন,              
“জনাব, আিম িবেয় করেত চাই। আপনার মত িক?” 
“তুিম কােক িবেয় করেব?” তার িশ�ক িজে�স করেলন। 
“আপিন যােক িবেয় করার অনমুিত িদেবন।“ 
“সিত�?” 
“�ী, জনাব।“ 
“তাহেল িজয়া �বইেয়র �মেয় �তামার জন� উপযু�।“ 
যখন িহলিম এেফি� আংকারায় যাওয়ার পূেব� তার �কৗতূহল� �কাশ করেত �চেয়িছেলন, তখন আ�ুল             
হািকম এেফি� পেরর িদন িজয়া �বইেক �ডেক পাঠােলন এবং দীঘ� আেলাচনার পর তার �িত�িত পাওয়া               
�গল। এক স�াহ পের িহলিম এেফি� আবার ই�ানবলু এেসিছেলন এবং আ�ুল হািকম এেফি�র বরকতপূণ�              
হােতর �ারা িনজ হােত আং� পিরধান কেরন। িতিন সরকাির িনব�ন কের হানাফী ও শােফয়ী মাযহাব               
অনসুাের ইসলািম িববােহর ব�ব�া কেরন। দইু মাস পর িববাহ অনিু�ত হয়। িববােহর অন�ুােন আ�ুল              
হািকম এেফ�ী িহলিম এেফ�ীর পােশ বেসিছেলন এবং রােত নামাজ পড়ার পর ব�ি�গতভােব িহলিম             
এেফ�ীর জন� �দায়া কেরন। এক স�াহ পের যখন দ�িত তার সােথ �দখা করেত আসেলন, তখন আ�ুল                
হািকম এেফ�ী নববধূেক তাওয়া�হু (�াগত) জানােলন এবং বলেলন, “তুিম আমার কন�া ও পু�বধূ             
উভয়ই।“ 
 
১৩৬২ িহজরী �মাতােবক ১৯৪৩ সােলর শরৎকােলর এক� কথা, তখন িহলিম এেফি� আ�ারায়            
হামামনেুত তার বািড়েত িছেলন। একিদন ফা�ক �বই এর পু� ব�াির�ার �নভজাদ ইিশক তার কােছ এেস               
বলেলন, “স�ার, আ�ুল হািকম ইেফি� আমােদর বািড়েত আপনার জন� অেপ�া করেছন।“ িহলিম এেফি�             
িজে�স করেলন, “আপিন িক মজা করেছন? িতিন �তা ই�ানবেুল। আপিন �কন বলেলন িতিন আমার              
অেপ�া করেছন?” �নভজাদ �বই শপথ করেলন এবং একসে� তারা হাজী বাইরােম ফা�ক �বই এর              
বািড়েত আসেলন। িতিন �সখােন জানেত পারেলন �য পুিলশ আ�ুল হািকম এেফি�েক ই�ানবেুলর এইয়ুেব             
তার বািড় �থেক ধের িনেয় ইজিমের িনেয় যায় এবং পের আ�ারায়। অেনক অননুেয়র পর, তােক পুিলশ                
ত�াবধােন তার ভািতজা ফা�ক �বই এর বািড়েত থাকার অনমুিত �দওয়া হয়। িতিন অিতির� িচ�া এবং               
�মেণর কারেণ দবু�ল এবং �া� হেয় পেড়েছন। িতিন িহলিম এেফি�েক বলেলন, “�িতিদন আমার কােছ              
এেসা।“ �িত স��ায় িহলিম এেফ�ী তার �শাবার ঘের আসেতন, তােক ক�ল িদেয় মিু�েয় িদেতন এবং চেল                
যাওয়ার পূেব� সুরা ফালাক ও নাস পেড় ফঁু িদেয় িদেতন। িদেন �দখা করেত আসা ভ�ব�ৃরা ঘর জেুড়                 
সািরব� কের রাখা �চয়াের বেস িকছু কথা বেল �ত চেল �যেতা। িতিন িহলিম এেফি�েক সবসময় তার                
িবছানার পােশ বসােতন এবং িনচু�ের তার সােথ কথা বলেতন। যখন আ�ারার িনকটবত� বা’লমু �ােম              

 
 



তােক দাফন করা হয়, তখন িহলিম এেফ�ী কবর�ােন যযান এবং আ�ুল হািকম এেফি�র পু� আহমদ               
মা�ী এেফ�ীর িনেদ� েশ িকছু ধম�য় দািয়� পালন কেরন। আ�ুল হািকম এেফি�র পু� মা�ী এেফি�              
বলেতন, “বাবা িহলিমেক খুব ভােলাবাসেতন। িতিন তার ক��র �চেনন। িহলমী তালকীন ১ পড়েব!” এই             
স�ানজনক কাজ�ও িহলিম এেফি�র ভােগ� পড়ল। কেয়ক বছর পর িহলিম এেফ�ী কবেরর মাথার িদেক              
এক� মােব�ল পাথর �াপন কেরিছেলন, যা িতিন ই�ানবেুল িলেখিছেলন। িতিন �ভায়ােনর হযরত �সয়দ             
ফািহেমর কবেরও এক� মােব�ল পাথর �াপন কেরিছেলন এবং ই�ানবেুলর আ�ুল �ফ�াহ, মহুা�দ আমীন             
�তাকািদ ও �ছরেকস হাসান �বই এর মাজার�েলা �মরামত কেরিছেলন। িতিন ১৩৮৯ িহজরী �মাতােবক             
১৯৬৯ সােল  
১। তালকীন হেলা এমন িকছু বাক� উ�ারণ করা যার �ারা মতৃ ব�ি�র কলব ও আ�া ঈমােনর কথা �রণ করেত                   
পাের। 
 
ি�তীয় আ�ুল হািমেদর �ী িবহােজ িময়ান সুলতােনর ওিসয়ত অনযুায়ী তার নামােজ জানাজা পড়ান এবং              
ইয়াহইয়া এেফি� কবর�ােন তার কবেরর উপের এক� মাজার িনম�াণ কেরিছেলন। ১৩৯১ িহজরী            
�মাতােবক ১৯৭১ সােলর শরৎকােল িতিন িদি�, �দওব�, িসরিহ� ও করািচ �মণ কেরন এবং পািনপথ              
শহের হযরত সানাউ�াহ এবং মাজহার-ই জান-ই জানােনর �ীর কবর পােয়র তলাউ িনি�� হে� �দেখ              
এ�েলা �মরামত ও সুর�ার জন� পাঁচ শত ডলার দান কেরন। 
 
�েসইন িহলিম এেফি� ১৯৪৭ সােল বরুসা সামিরক উ� িবদ�ালেয় রসায়ন িশ�ক িহসােব িনযু� হন,              
পরবিত� েত িতিন �সখানকার অধ�� হন। এরপর িতিন �েলিল (ই�ানবলু) এবং এরিজনযান সামিরক উ�             
িবদ�ালেয় অেনক বছর রসায়ন িশ�ক িহেসেব িছেলন। শত শত কম�কত� ােদর িশ�া �দােনর পর িতিন              
১৯৬০ সােলর অভু��ােনর পর অবসর �হণ কেরন। পরবত�েত িতিন �ভপা, ইমাম খিতব, ছায়া’অলু সহ              
ই�ানবেুলর আর অেনক উ� িবদ�ালেয় গিণত এবং রসায়ন িশ�া �দন। িতিন অেনক িব�� যুবকেদর              
�িশ�ণ �দন। িশ�াদান ব� না কেরই, িতিন ১৯৬২ সােল ই�ানবেুলর উপকে� ইেয়িশলেকােত মারেকজ             
ফােম�িস িকেনন এবং ব� বছর যাবৎ মািলক এবং ম�ােনজার িহেসেব �া��েসবা �দান কেরন। িতিন              
ই�ানবেুলর �েলিল িমিলটাির উ� িবদ�ালেয় রসায়ন িশ�া �দওয়ার সময় উস�দােরর মফুিত আহমাদ            
মা�ী এেফি�র কাছ �থেক মা’�ল, মান�ল, ঊসূল এবং ফু� িশেখিছেলন, যা িফকহ, তাফসীর এবং হাদীস               
এর সােথ স�িক� ত। ১৩৭৩ িহজরী �মাতােবক ১৯৫৩ সােল �েসইন িহলিম এেফি� ধম�য় িনেদ�শনা             
�মাতােবক ইজাজােত মতুলাকা (পিরপূণ� অিধকােরর সনদ) িনেয় �াতক স�� কেরন। 
 
১৯৫৬ সােল িতিন সা’দােত এিবিদয়�া ১ (Endless Bliss) �কাশ কেরন। িতিন ১৯৬৭ সােল ই�ানবেুল             
ইিশক িকতােবভী �িত�া কেরন এবং ১৩৯৬ িহজরী �মাতােবক ১৯৭৬ সােল ওয়াকফ ইখলাস �িত�া             
কেরন। িতিন িব�ব�ািপ তার তুিক� , জাম�ান, ���, ইংেরিজ এবং অফেসট আরিব বই �চার কেরিছেলন এবং               
হাজার হাজার অিভন�ন, মলূ�ায়ন এবং ধন�বাদ িলিখত িচ� �পেয়িছেলন। তার িকছু বই জাপািন, এিশয়              
ও আি�কান ভাষায় অনিুদ হয়। িতিন সব�দা বলেতন �য এই সকল কােজ তার �কান �মতা বা দ�তা িছল                  
না; বরং সব কাজই হযরত �সয়দ আ�ুল হািকম এেফি�র আধ�াি�ক সাহায� ও অন�ুহ এবং ইসলােমর               
আেলমেদর �িত তার অত�িধক ভালবাসা ও ��া �থেক �া� বরকেতর ফল। 
 
�েসইন িহলিম এেফ�ী সব�দা বলেতন �য িতিন �সয়দ আ�ুল হািকম এেফি�র কথা ও �সাহবেতর �াদ               
�পেয়েছন যা িতিন অন� িকছুেতই পানিন এবং তার সবেচেয় আনে�র মহূুত� হে� যখন িতিন আ�ুল হািকম                
এেফি�র সােথ কাটােনা আন�ময় ম�ুত� �িল �রণ কেরন। িতিন বেলন যখন ঐিদন�েলার কথা �রণ             
কেরন তখন দঃুেখ কে� তার নািসকা হাড়�েলা �বিরেয় আেস। িতিন �ায়ই এক� ��াক আবিৃ� করেতন:  
 
 
১। বােরাশ পৃ�ায় িলিখত তুিক� বই� এক� চমৎকার রচনা এবং ধম�য়ও পািথ�ব �ােনর সম�ু। এর অংশ�েলা                
ইংেরজীেত “১, ২, ৩, ৪ ও ৫”  খে� অনবুাদ করা হেয়েছ। এর আরিব অনবুাদ চলমান। 
 
 
 

“Zi-hijr-I dositân, Khun shud darûn-i sîna jân-I man, 
Firâq-I ham-nashînân sokht, maghz-I istakhân-i man!” 

 
 



 
(কারণ আিম আমার ি�য় মানষু �থেক দেূর আিছ, আমার মন সব�দা কা�াকা� করেত করেত বকু িভিজেয়                
�দয়, 
তার �থেক িবে�দ হওয়া্য় আমার �পাড়া অি� ম�া িনেয় বেস আিছ)। 
 
�েসইন িহলিম এেফ�ী ইসলােমর আেলমেদর রিচত বই�েলা পেড়ন অ�েভজা �চােখ আল-ইমাম           
আর-র�ানী এবং আ�ুল হািকম আরওয়াসী’র কথা উ�িৃত কেরন। িতিন বলেতন, “কালাম-ই িকবার,            
িকবার-ই কালমাসত।“ (��� ব�ি�েদর কথা�েলা ��� কথা)। িতিন �ায়ই আ�ুল হািকম এেফ�ীর এক�             
বাণী উ�ৃত করেতন: 
 
“যােক �িতকর িহেসেব সৃি� করা হেয়েছ, তার �িত �দেখ �তামরা �কন অবাক হও? িকভােব �তামরা তার                
কাছ �থেক কল�াণ আশা করেত পােরা? �তামােদর অবাক হওয়া �দেখ আিম িবি�ত। �স এক� অিমি�ত               
ম�। তার �দাষ িব�য়কর হওয়ার মেতা নয়। যিদ �তামরা তােক �কান ভাল কাজ করেত �দেখা, তাহেল                
�তামরা অবাক হেত পােরা! তখন িচ�া কেরা, �স কীভােব ভাল কাজ করেত পাের?” 
 
“ইসলােমর আেলমগণ িনখুতঁ মানষু িছেলন। তােদর পােশ আমরা িকছুই নয়। যিদ আমরা তােদর মােঝ              
বসবাস করতাম, তাহেল আমরা কখেনাই মানষু িহেসেব গণ� হতাম না। যিদ আমরা হািরেয় �যতাম, �কউ               
আমােদর স�ান করেতা না!” 
 
“যিদ Tekkes ১  ব� না হেতা, তাহেল অেনক ওলী এখান �থেক �িশ�ণ�া� হেতা।“ 

 
“মসুলমানেদরেক িনেদ�শ �দওয়ার দািয়� পালন করার �কােনা স�াবনা বা সুেযাগ আিম পাইিন।“ 
 
“যিদ আিম িবেদশী (পা�াত�) ভাষায় কথা বলেত পারতাম, তাহেল আিম ইসলােমর আেরা �বিশ �সবা              
করেত পারতাম!” 
 
“ি��শরা হেলা ইসলােমর সবেচেয় বড় শ�। তারা তােদর সা�ােজ�র সকল �সন�, �নৗবহর ও তােদর              
উপিনেবশ�েলা �থেক সংগৃহীত অগিণত �ণ� খরচ কের। এককথায় তােদর সকল রাজকীয় শি� ব�বহার             
কের ইসলামেক �ংস করার �চ�া কেরিছল। তবওু, ি��শেদর এই সকল �দত� শি�র �িতর পিরমাণ              
িছেলা মাধ�ম পয�ােয়র, ইসলােমর আেরা ভয়ংকর শ� �শমিস�ীন �নালটাই।“ 
 
“একজন সংেবদনশীল ব�ি� ঐ খাদ� কখেনাই �খেত পাের না যা �স িনেজই এক� বা�ার �সাবভিত� পাে�                
�রেখ িদেয়েছন। িতিন যখন �ফেল �দয়ার িবষয়� মেন কেরন তখন িতিন ঘৃণা �বাধ কেরন। �ফরীর               
কারণ হয় এমন �কােনা িজিনস ব�বহার করারও একই �ভাব রেয়েছ। একজন ব�ি� যার ঈমান দঢ়ৃ এবং                
�য ইসলােমর �িত পিরপূণ� িব�াসী, অন�রা এসেবর যতই �শংসা ক�ক না �কন, �স তা কখেনাই ব�বহার                
করেব না।“  
 
১। �যখােন মিুশ�দরা তােদর িশষ�েদর �িশ�ণ িদেতন। 
“সবাই ইমাম আর-র�ানী এর মাকতুবাত বই� বঝুেত পাের না, কারণ এ� হািফজ-ই িশরাজীর কিবতার              
বই বা খামসা এর মেতা নয়। আমরা এটা বঝুার জন� পিড়না; বরং পেড় বরকত লােভর জন� পিড়।“ 
 
“নামাজ আদায় করা মােন আ�াহ তা'আলার িদেক িফের যাওয়া। যারা এই পৃিথবীেত শরীয়েতর             
িনয়মানযুায়ী নামাজ আদায় কের, তােদর কােছ বা�বতা �� হেয় যায়। তােদরেক ইলেম লাদিু� ১ দান করা               
হয়। এই ইলম (�ােনর শাখা) বাহা�র �কার িবিবধ �ের িশখা হয়। িযিন সব�িন� �ের রেয়েছন, িতিন এক                 
নজের বলেত পােরন এক� গােছর কত� পাতা আেছ এবং ভােলা ও খারাপ মানু্েষর মেধ� পাথ�ক� করেত                
পােরন। এধরেনর মানষু তােদর কবেরর মেধ�ও নামাজ আদায় কেরন। এই ধরেনর নামােজ ি�য়াম বা ��               
থােক না; এর অথ� হেলা আ�াহ তায়ালার িদেক মেনািনেবশ করা।“ 
 
িনে�র �লখা� �েসইন িহলিম ইশক ১৪১০ িহজরীর ২৪ রিবউল আউয়াল �মাতােবক ২৪ তাশরীিন             
আউয়াল, ১৯৮৯, ম�লবার িলেখিছেলন। 

 
 



 
এই পৃিথবীেত আট ধরেনর মানষু আেছ: 
 
১। িব�াসী যারা সািলহ (ধািম�ক এবং ভাল)। �স বেল �য �স একজন মসুিলম এবং �স আহেল সু�ােতর                 
আকীদার অনসুারী। �য ব�ি� আহেল সু�ােতর িব�াসেক ধারণ কের, তােক বলা হয় সু�ী। �স িনেজই               
আহেল সু�ােতর চার� মাযহােবর মধ� �থেক �যেকােনা এক�েক �হণ কের। এভােবই �স শরীয়েতর             
িনয়মানযুায়ী তার সব কাজ স�াদন কের। �স তার মাযহাব অনযুায়ী ইবাদাত বে�গী কের। �স হারাম               
কাজ (ইসলােম িনিষ� কাজসমহূ) এিড়েয় চেল। যিদ �স অসাবধানতাবশত �কান ভুল কের থােক, তেব �স               
তার অব�া পয�েব�ণ কের তাওবা কের। �স তার স�ানেদর �াথিমক িবদ�ালেয় পাঠােনার আেগ একজন              
সৎ ইমাম বা �রআন কািরম িশ�েকর কােছ তােদর পাঠায়। �স তার স�ানেদর �রআন মজীদ িকভােব               
�তলাওয়াত কের তা িশখােনার, নামােজর মেধ� �তলাওয়ােতর জন� সূরা মখু� করােনার এবনহ ইলেম হাল              
িশখােনার �চ�া কের। এ�েলা সব িশখােনার পের �স তার স�ানেদর �াথিমক িবদ�ালেয় পাঠায়। �স তার               
স�ানেদর িশ�ার জন� মাধ�িমক িবদ�ালয়, িব�িবদ�ালেয় পাঠায়। এ� অবশ�ই জ�রী �য িশ�রা তােদর             
�াথিমক িশ�ার আেগ ধম�য় �ান িশখেব এবং �িতিদেনর নামাজ আদায় করেত �� করেব। �য বাবা               
তার স�ানেদর এভােব গেড় তুলেত পােরনা, �স কখেনাই একজন খাঁ� মসুিলম হেত পাের না। �স এবং তার                 
স�ান জাহা�ােম যােব। �স �য ইবাদাত বে�গী কেরেছ উদাহরণ��প, হ� আদায়, তা তােক জাহা�াম              
�থেক র�া করেব না। একজন খাঁ� মসুিলম কখেনাই জাহা�ােম �েবশ করেব না। 
 
২। এমন িব�াসী �য পথ��। �স বেল �য �স একজন মসুিলম এবং �স একজন মসুিলমও। িক� �স সু�ী নয়।                   
�স মাযহােবর অনসুারী নয়। অন� কথায়, তার িব�াস আহেল সু�ােতর আেলমেদর �শখােনা িব�ােসর             
অন�ুপ নয়। অতএব তার �কান ইবাদাত �হণ করা হেব না। �স জাহা�াম �থেক বাঁচেব না। যিদ �স                 
ইবাদাত পালন না কের এবং হারাম কাজ কের, তেব �স এই পােপর জন� অিতির� সময় জাহা�ােম থাকেব।                 
�যেহতু তার িবপথগামী িব�াস �ফরীর কারণ নয়, তাই �স িচরকাল জাহা�ােম থাকেব না। এ ধরেনর               
�লাকেদর উদাহরণ হেলা িশয়া যারা ইমািময়া নােমও পিরিচত। 
 
১। এ� এমন এক �ান যা আ�াহ তায়ালার প� �থেক আওিলয়ােদর অ�ের �দওয়া হয়। 
৩। একজন পাপী িব�াসী, �সও িনেজেক মসুলমান িহেসেব দািব কের এবং �স একজন সুি�ও। অথ�াৎ, �স                
আহল সু�ােতর আকীদায় িব�াস রােখ। তারপরও �স িকছু বা সম� ইবাদাত বে�গীেক অবেহলা কের এবং               
হারাম কাজ কের। একজন পাপী িব�াসী ব�ি� জাহা�ােমর আ�েন পুড়েব, যিদ �স তাওবা না কের অথবা                
শাফা'আত না পায় (নবী হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বা একজন আউিলয়ার অথবা              
একজন খাঁ� মসুিলম ব�ি�র) বা আ�াহ তা'আলার �মা লাভ করেত না পাের। এই ��ে�ও �স িচরতের                
জাহা�ােম থাকেব না। 
 
৪। জ� �থেক অিব�াসী একজন ব�ি� যার িপতামাতা কােফর িছল অথবা আেছ। �স অিব�াসী িহেসেব               
�বেড় উেঠেছ। �স হযরত মহুা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এর নবয়ুেত িব�াস কের না। ই�দী ও               
ি��ানরা আসমািন িকতাব�া� অিব�াসী। কিমউিন� এবং ি�ম�সনরা িকতাবহীন অিব�াসী। তারা          
মতুৃ�র পেরর পুনজ�বেন িব�াস কের না। যারা িবিভ� মিূত� বা �িতমা পূজা কের, তােদর মশুিরক বলা হয়।                 
কােফররা জাহা�ােম যােব এবং অন�কাল জাহা�ােমর আযাব �ভাগ করেব। পৃিথবীেত তারা যত ভােলা             
কাজ কেরেছ তা �কােনা উপকাের আসেব না এবং তােদরেক জাহা�াম �থেক র�াও করেব না। যিদ �কান                
অিব�াসী মতুৃ�র পূেব� মসুিলম হেয় যায়, তােক �মা করা হেব এবং �স একজন খাঁ� মসুিলম হেয় যােব । 
 
৫। একজন মরুতাদ (ধম�ত�াগী) ব�ি� �য ইসলাম পিরত�াগ কের এবং অিব�াসী হয়। মসুলমান িহেসেব �স               
�য সকল ইবাদাত কেরেছ �স�েলা মেুছ �ফলা হেব এবং মতুৃ�র পের �সসেবর �কােনা মলূ� থাকেব না। যিদ                 
�স আবার মসুলমান হেয় যায়, তেব তােক �মা করা হেব এবং একজন খাঁ� িব�াসী হেয় উঠেব। 
 
৬। মনুািফক �য বেল �স একজন মসুিলম। তবওু �স মসুিলম নয়। �স অন� �কান ধেম�র অনসুারী। �স                 
একজন অিব�াসী। �স মসুলমানেদর সােথ �তারণা করার জন� একজন মসুলমান হওয়ার ভান কের।             
একজন মনুািফক, অিব�াসী কােফেরর �চেয়ও খারাপ। �স মসুলমানেদর জন� �বিশ �িতকর। পূেব�            
মনুািফকেদর সংখ�া  অেনক �বিশ িছল। �সই তুলনায় এখন কম। 
 

 
 



৭। একজন িজ�ীকও বেল �য �স একজন মসুলমান। তবওু �স �কান ধেম�র অ�ভু� � নয়। �স মতুৃ�র পর                 
পুনজ�বেন িব�াস কের না। �স একজন িব�াসঘাতক কােফর। মসুলমানেদরেক ইসলাম �থেক িব�া� করা             
এবং ধম�েক িভতর �থেক �ংস করার জন� �স ইসলােমর নােম তার অিব�াস�েলা উপ�াপন কের। এই দেল                
কািদয়ানী, বাহায়ী ও �বকতাশীরা রেয়েছ। 
 
৮। একজন মলুিহদও িনেজেক মসুিলম বেল দািব কের এবং মেন কের �স একজন মসুিলম। �স ইসলােমর                
ইবাদতসমহূ আদায় কের এবং হারামেক এিড়েয় চেল। তবওু �স আহেল সু�ােতর �রআন আল-কািরম             
িভি�ক িকছু ব�াখ�ােক অিব�াস কের যার �ারা �স তার ঈমানেক ন� কের। এই দেল নসুাইির ও ইসমাঈলী,                 
দ�ু িশয়া স�দায় ও ওয়াহাবী রেয়েছ। তারা িনেজেদরেক িব�াসী এবং সুি� িহেসেব উপ�াপন করার �চ�া               
কের, যারা �কৃতপে� স�ক িব�াসী মানষু, িক� তােদর িব�াস কােফরেদর মেতা। যিদ �কান ব�ি� মিুমন               
ব�ি�েক কােফর বেল তাহেল �স িনেজই কােফর হেয় যােব। এই সকল �লােকরা মসুলমানেদর কােছ              
কােফরেদর �চেয়ও �বিশ �িতকর। 
 
�যেকােনা �ানী ব�ি�ই দিুনয়ায় শাি�ও �া�ে�� বসবাস করেত চায় এবং সকল য�ণা �থেক দেূর �থেক               
আেখরােতর অসীম রহমত-বরকত অজ� ন করেত চায়। আিম আমার বই ‘সা’দােত এিবিদয়�া’�ত এই িবষেয়             
িলেখিছ। আিম িব�জেুড় সকল ধরেণর মানেুষর জন� সুেখর পথ �দখােনার �চ�া কেরিছ। �থমত, আিম              
িনেজ িশখেত �চ�া কেরিছ। ব� বছর ধের আিম শত শত বই পেড়িছ। আিম ইিতহাস এবং তাসাউফ িবষেয়                 
খুব কেঠার গেবষণা কেরিছ। আিম �ব�ািনক �ান িনেয়ও গভীরভােব গেবষণা কেরিছ। আিম ভােলাভােব             
বঝুেত �পেরিছ এবং ��ভােব িব�াস কির �য দিুনয়ােত শাি� লাভ এবং আেখরােতর অন�কােলর সুখ              
পাওয়ার জন� খাঁ� মসুিলম হওয়া দরকার। আর একজন খাঁ� মসুিলম হওয়ার জন�, আহেল সু�ােতর              
গেবষকেদর �লখা বই�েলা �থেক ইসলামী িবষেয় �ান অজ� ন জ�রী। একজন অ� ব�ি� খাঁ� মসুিলম              
হওয়া দেূর থাক, মসুিলমই হেত পাের না। আিম আমার বই ‘সা’দােত এিবিদয়�া’�ত িব�ািরতভােব ব�াখ�া              
কেরিছ িকভােব একজন খাঁ� মসুিলম হওয়া যায়। সংে�েপ: 
 
১। আহেল সু�ােতর আেলমেদর �ারা �শখােনা সকল িবষেয় িব�াস করেত হেব। অন� কথায়, তােক অবশ�ই               
সু�ী হেত হেব। 
 
২। চার� মাযহােবর �যেকােনা এক�র িফকেহর বই পেড় শরীয়েতর িশ�া স�কভােব �হণ করেত হেব, �স               
অনযুায়ী ইবাদাত বে�গী করেত হেব এবং হারাম �থেক দেূর থাকেত হেব। যিদ �কউ চার� মাযহােবর               
�যেকােনা এক� মাযহাবেক অনসুরণ না কের অথবা চার� মাযহােবর মেধ� সুিবধািদ বাছাই কের চার�              
মাযহােবর মেধ� িম�ণ সৃি� কের, তােক মাযহাবহীন বলা হয়। আর একজন মাযহাবহীন ব�ি� আহেল              
সু�ােতর পথ �থেক দেূর সের যায়। �য ব�ি� সু�ী নয়, �স অবশ�ই হয় মতিবেরাধী, নয়েতা কােফর। 
 
৩। একজন ব�ি� �বেঁচ থাকার জন� অবশ�ই কাজ করেত হেব। আ�াহর ��েমর সােথ সাম�স� �রেখ               
হালাল উপােয় জীিবকা অজ� ন করা উিচত। আমরা এমন এক যুেগ বাস কির �য একজন দির� ব�ি� খুব                 
কমই তার িব�াস এবং সততা র�া করেত পাের, িক� তার ব�ি�গত অিধকার র�া করেত পাের না। এই                 
মলূ��িল র�া এবং ইসলােমর �সবা করার জন�, তার আধুিনক �ব�ািনক সং�ার এবং সুিবধা�িল ব�বহার              
করা উিচত। হালাল উপােয় উপাজ� ন করা এক� মহান ইবাদাত। উপাজ� েনর এমন উপায় যা �িতিদেনর              
নামাজ আদােয় বাধা না �দয় এবং হারােমর কােজর কারণ না হয়, তা ভােলা এবং বরকতময়। 
 
ইবাদাত এবং পািথ�ব কায�ািদর জন�; উপকারী ও বরকতময় হওয়া �কবলমা� সবিকছু আ�াহ তায়ালার             
জন� হওয়ার উপর িনভ� র কের। অথ�াৎ যা িকছু উপাজ� ন করা �কবলমা� আ�াহর জন�ই করা এবং �ধুমা�                
আ�াহর জন�ই দান করা, এককথায় ইখলােসর উপর অটল থাকা। ইখলাস মােন �কবল আ�াহেকই             
ভালবাসা এবং �ধুমা� আ�াহ তা'আলার জন�ই ভােলাবাসা। �কউ যখন কাউেক ভালবােস, তখন তােক             
বারবার �রণ কের। তার �দয় সব�দা তার িযকর কের, অথ�াৎ, তার �রণ এবং উে�খ কের। 
 
যিদ একজন মানষু আ�া� তায়ালােক ভালবােস, তেব �স তােক বারবার মেন করেব, অথ�াৎ, তার �দেয়               
সবসময় তাঁর িযকর করেব। এ কারেণই �রআন মজীেদ বলা হেয়েছ, “�বিশ �বিশ আ�াহ তায়ালার িযিকর               
কেরা।“ িনে�া� হাদীস�েলা আিম �নযূ উদ-দা�াক �ে� িলিপব� কেরিছ: “উ� ময�াদাবান হেলা তারাই             
যারা আ�াহ তায়ালার িযিকর কের“, “আ�াহর �িত ভালবাসার িচ� হেলা তাঁর িযিকর করা”, “�য              

 
 



আ�াহেক অেনক ভালবােস �স সকল �কার অপকম� �থেক ম�ু থাকেব”, “আ�া� তায়ালা তােকই �বিশ              
ভালবােসন �য তাঁর অেনক িযিকর কের।“ তাসাউেফর আেলমগণ আ�াহ তায়ালার �বিশ �বিশ িযিকর             
পালন করার প�িত �দিখেয়েছন। এই প�িত�েলার মেধ� সবেচেয় সহজ পথ হেলা একজন মিুশ�েদ-কািমেলর             
�খাঁজ করা, তাঁর �িত ভালবাসা �দশ�ন করা, তাঁর �িত আদােবর িনয়মাবলী পালন করা এবং এভােব তাঁর                
�দয় �থেক ফেয়জ আদায় করা। 
 
মিুশ�েদ কািমল হেলন একজন ইসলািম আেলম িযিন তাঁর পূেব�র মিুশ�েদ কািমেলর কাছ �থেক ফেয়জ �পেয়েছন               
এবং এভােব ফেয়জ �দওয়ার �যাগ�তা অজ� ন কেরেছন। যখন িতিন এই �যাগ�তা অজ� ন কেরন, তখন িতিন               
তার মিুশ�েদর কাছ �থেক এক� িলিখত সনদ পান �য িতিন এই �যাগ�তা অজ� ন কেরেছন। মিুশ�দেদর এেক                
অেন�র কাছ �থেক উ�রািধকার সূে� ফেয়জ �াি�র িবষয়� এক� ধারার মেতা, যা হযরত মহুা�দ              
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সময় পয�� সংযু�। অন� কথায়, একজন মিুশ�েদ কািমল হযরত মহুা�দ              
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কাছ �থেক মিুশ�দেদর এক� পর�রার মাধ�েম আসা ফেয়জ, হাল এবং             
বরকত তাঁর �দেয় �হণ কেরন। তারপর িতিন অন�েদর �দেয়ও তা �ঢেল �দন। 
 
মিুশ�দ ও মিুরদ যারা তাঁর কাছ �থেক ফেয়জ িনেত চায়, তােদরেক খাঁ� মসুিলম হেত হেব। এমন একজন                 
ব�ি� �য আহেল সু�ােতর আকীদায় িব�াস কের না, উদাহরণ��প, যিদ �কউ সাহাবােয় �করামেদর             
ব�পাের বােজ ম�ব� কের বা চার মাযহােবর �কােনা এক� মাযহাবেক �হণ না কের; অথবা যিদ �কউ                
হারামেক এিড়েয় না চেল, �যমন, তার �ী বা �মেয়র পদ� া ছাড়া ঘেরর বাইের যাওয়ােক সমথ�ন কের, যিদও                 
�স তােদর �িতেরাধ করেত পাের; অথবা �য তার স�ানেদর ইসলাম এবং আল-�রআন পড়েত �শখােনার              
�চ�া কের না, তারা খাঁ� মসুিলম হেত পােরনাএবং এমন ব�ি�র একজন মিুশ�দ হওয়া �তা অস�ব। মিুশ�দ                
যা িকছু বেলন বা যা কেরন তা আহেল সু�াহ’র মলূনীিত ও ইলেম হাল �ে�র িশ�ার সােথ সাম�স�পূণ�।                 
হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িহজরত (মিদনায় �ানা�র হওয়া) এর এক হাজার বছর              
পের আেখির যামানা (সব�েশষ সময়) নামক এক� যুেগর সূচনা হয় এবং পৃিথবী �শষ হওয়ার িনদশ�েনর               
সংখ�া বিৃ� পায়। এই সময়কােল, আ�াহ তায়ালার রাগ (�াহর) ও কেঠারতার (জালাল) �ণাবলী �কাশ              
হেব এবং এই সমেয় অপকম� এ দদু�শা বাড়েত থাকেব। ধম�য় িশ�া কেম যােব এবং আহেল সু�ােতর আেলম                 
ও মিুশ�েদ কােমেলর সংখ�া �াস পােব। 
 
�মৗিখক িযিকর অথ�াৎ, “আ�াহ, আ�াহ বলা” এ�প িযিকের সাওয়াব (আেখরােতর পুর�ােরর উপযু�)            
রেয়েছ এবং অ�েরর িযিকেরর উপেযািগতা সৃি� করেব। যাইেহাক, অ�েরর িযিকেরর জন� খাঁ� মসুিলম             
হওয়া এবং বছেরর পর বছর িযিকর করা �েয়াজন। যিদ একজন মিুশ�েদ কােমল একজন ব�ি�েক িযিকর               
করা এবং তার িদেক তাওয়া�হু বিৃ� করা িশ�া �দয়, অথ�াৎ, তার মিুশ�দেক এই ব�ি�র �দেয়র িযিকেরর                
জন� সাহােয�র আেবদন কের, অতঃপর অিবলে� তার �দয় িযিকর �� কের। যিদ �কান ব�ি� মিুশ�েদ               
কােমল খুেঁজ না পায়, তেব তােক �যেকােনা মিুশ�েদ কািমেলর কথা (যাএ স�েক� �স �েনেছ বা পেড়েছ)                
�রণ করেত হেব। অথ�াৎ, তার উিচত �স তােক �দখেছ ক�না করা এবং আদােবর সােথ তাঁর মেুখর িদেক                 
তাকােনা এবং তার �দেয়র মাধ�েম তাঁর �িত তাওয়া�হু সৃি�র অনেুরাধ করা। এটােক রািবতা বলা হয়।               
এই িবষেয় বারাকাত বই�র সেতরতম পৃ�ায় বণ�না �দওয়া হেয়েছ: “একজন স�ািনত ভারতীয় আেলম             
খাজা বরুহান উদদীন, তার অ�রেক িযিকের িল� করার �চুর �চ�া কেরন। তার সাধ�তীত �চ�ার পরও               
িতিন এই রহমত� অজ� ন করেত পােরনিন। অতঃপর িতিন একজন মিুশ�েদ কািমেলর �খাঁজ কেরন। িতিন              
িদি�েত হযরত মহুা�দ বাকী-িব�াহ এর সােথ সা�াৎকােল এব�াপাের তাঁেক অনেুরাধ কেরন। এই মহান             
মিুশ�দ তােক পরামশ� িদেলন �য, িতিন �যখােনই থা�ন না �কন তার িদেক রািবতা করার জন�। অথ�াৎ                
িনেজ িনেজ তাঁর �চহারা ক�না কের তার কােছ ফয়েজর জন� অনেুরাধ করা। তাঁর পরামেশ� অবাক হেয়                
খাজা মহান মিুশ�েদর ব�ুেদর কােছ িগেয় বলেলন, ‘এই পরামশ�� তার কােছ আসা নবীনেদরেক �থমবােরর              
মেতা �দওয়া হেব। আিম উঁচু �েরর এক� কাজ চাই।‘ তারা তােক বেলিছেলন �য তার পরামশ� অনসুরণ                
করা ব�তীত অন� �কান উপায় �নই। �যেহতু িতিন স�ূণ��েপ বঝুেত পােরন �য এই মহান ব�ি� একজন                
মিুশ�েদ কািমল িছেলন, তাই িতিন িনেজ িনেজ তার বরকতপূণ� �চহারার িদেক তািকেয় ক�না কেরন এবং               
অনেুরাধ করেত �� কেরন। িতিন িনেজেক হািরেয় �ফেলন এবং তার �দয় িযিকর করেত �� কের।               
িতিন শারীিরক ��ন �থেক দেূর সের �নেত পান �য তার �দয় িযিকর করেছ।“ হযরত ইমাম-ই রা�ানী                
কারমেতর উপর িলিখত বই ‘হাদরাতুল �দস’ এ বিণ�ত কারামত�েলার চুয়া�তম� বণ�না কেরন এভােব:             
“হযরত মাওলানা আ�ুল হািকম িসয়াল��, একজন ভারতীয় আেলম, যার বই ও নাম িব�খ�াত, িতিন              
বেলন: ’আিম অেনক িদন যাবত হযরত ইমাম-ই রা�ানীেক িচিন এবং পছ� কির। তবওু আিম তার সােথ                

 
 



সং�েশ� আিসিন। এক রােত িতিন আমার �ে� আমার িদেক তাওয়া�হু করেলন। আমার �দয় িযিকর              
করেত �� করল। দীঘ�িদন এই িযিকর অব�াহত থাকায় আিম অেনক মলূ�বান রহস�ময় বরকত অজ� ন              
কেরিছ। িতিন আমােক উওয়াইিস নামক প�িতেত দরূ �থেক িশ�া �দন। পের, আিম তার �সাহবাত অজ� ন               
করলাম।‘“ এ� আটষি�তম কারামতেক এভােব বণ�না কেরেছ: “হযরত ইমাম-ই রা�ানীর একজন আ�ীয়            
তাঁর সং�েশ� আসেত �চেয়িছেলন। তবওু �স এটা বলেত পারিছল না। এক রােত �স িস�া� িনেলা �য তাঁেক                 
পেরর িদন সকােল বলেব। �সই রােত �স িনেজেক এক জল�পােতর কােছ দাঁিড়েয় থাকেত �� �দখল। অন�                
পাশ �থেক হযরত ইমাম-ই র�ানী তােক ডাকেছন, ‘এখােন আেসা, �ত এখােন আেসা, �ত! তুিম �দির               
করেছা।‘ যখন �স এই কথা �নেত �পেলা তখন তার �দয় িযিকর �� করেলা। পেরর িদন সকােল �স তাঁর                  
কােছ িগেয় বলল, তার অ�ের িক হে�, িতিন বলেলন, ‘এটাই আমােদর পথ। এটা চািলেয় যাও।‘” 
 
আ�াহ তায়ালার �রআন মজীেদ সূরা আল ইমরােনর একি�শ না�ার আয়ােত �ঘাষণা কেরেছন, “তােদরেক             
বলনু: যিদ �তামরা আ�াে�ক ভালবাস তেব �তামরা আমার অনসুরণ কেরা। আ�াহ তায়ালা তােদরেক             
ভােলাবােস যারা আমার অনসুর কের এবং �তামােদর পাপ �মা কের �দেবন (যিদ �তামরা তা কর)।               
আ�াহ তা'আলা �মাশীল ও অত�� দয়াল।ু“ িতিন সূরা িনসার ঊনআিশ নং আয়ােত �ঘাষণা কেরেছন: “�য               
ব�ি� নবীেক মান� কের, �স আ�াহেক মান� করেব।“ আমােদর নবী হযরত মহুা�দ স�াআ�া� আলাইিহ              
ওয়া সা�াম বেলেছন, “�তামরা আমার অনসুরণ কেরা এবং আমার পের আমার চার খিলফার অনসুরণ              
কেরা!” �য সকল ইসলামী গেবষক চার খিলফার পথ অনসুরণ কের তােদরেক আহেল সু�াত বলা হয়।               
�যমন� �দখা যায়, আ�াহ তায়ালার �িত ভালবাসা অজ� েনর জন� ঈমান থাকা জ�রী �যমন� আহেল              
সু�ােতর আেলমেদর �ে� �লখা রেয়েছ এবং তােদর পরামশ� অনযুায়ী তােদর সকল কথা �মেন চলা              
�েয়াজন। এর অথ� এই �য, �য ব�ি� আ�াহ তায়ালার ভালবাসা অজ� ন করেত চায় �স অনযুায়ীই তার �িত                 
ঈমান আনেত হেব এবং �স অনযুায়ী জীবনযাপন করেত হেব। যিদ �কােনা ব�ি� এই দ'ু� শত� পালন না                 
কের, তেব �স একজন খাঁ� মসুিলম হেত পারেব না। িতিন দিুনয়ােত ও আেখরােত সুখ-শাি� অজ� ন করেত                
পারেব না। 
 
এই দইু� মলূ�বান িবষয় বই পড়ার �ারা িশখা যায়, অথবা মিুশ�েদ কািমেলর অনকুরণ কের অজ� ন করা                
যায়। মিুশ�েদ কািমেলর কথা, নজর এবং তাওয়া�হু একজন মানেুষর �দয়েক পির�� কের। আর যখন              
কােরা �দয় পির�� হয়, তখন �স ঈমান ও ইবাদাত বে�গী �থেক আন� অনভুব করা �� কের এবং                 
হারাম কাজ তার কােছ িত�, �ৎিসত এবং ঘৃণ� মেন হয়। যখন আ�াহ তায়ালা তাঁর বা�ােদর �িত                
অত�িধক দয়ালু হন, তখন মিুশ�েদ কািমেলর সংখ�া বিৃ� পায় এবং তােদর সহেজই �চনা হয়। �কয়ামত যত                
িনকেট আসেব আ�াহ তায়ালার রাগ তত �বিশ তী�তরভােব �কাশ হেব, মিুশ�েদ কািমেলর সংখ�াও কমেত              
থাকেব এবং তােদর সহেজ �চনা যােব না। অ�, দ�ৃুিতকারী, িবে�ষভাবাপ� ব�ি�রা ধম�য় মানষু িহেসেব              
আিভভূ� ত হেব এবং মানষুেক িবপয�েয়র িদেক �ঠেল �দেব, এভােব আ�াহ তায়ালার ভালবাসার পথ ধীের              
ধীের ব� হেয় যােব। 
 
এমন িবপয�� সমযেয় যারা আহেল সু�ােতর আেলমেদর িলিখত বই�িল �থেক ঈমােনর িশ�া �হণ কের              
এবং শরীয়েতর িশ�া অজ� ন করেব, তারা িনরাপদ থাকেব এবং যারা অ� ব�ি�েদর �ারা িলিখত বােজ               
ধম�য় �ে� িচ�াকষ�ক এবং উে�জনাপূণ� কথা পড়েব, তারা িবপদ�� হেব এবং স�ক পথ �থেক িছটেক               
পড়েব। এধরেনর সমেয় �দয়েক �� করার জন� এবং যত তাড়াতািড় স�ব িযিকর স�ালেনর জন�              
�যেকােনা �ােন, �যেকােনা সময় পূেব�র �িস� �কােনা মিুশ�েদ কািমলেক �রণ করা উিচত, তেব নামাজ              
আদায়কালীন সময় ব�তীত। আশা করা উিচত �য হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম �থেক             
মিুশ�েদর �দেয় �বািহত ফেয়জ �তামার �দেয়ও �বািহত হেব। মেন রাখেত হেব �য মিুশ�েদ কািমলগণ              
হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উ�রািধকারী এবং আ�াহ তা'আলা সব�দা তাঁর �দেয়            
রহমত �দান কেরন। মহান মিুশ�দ হযরত মহুা�াদ মাসুম তাঁর প�াশতম িচ�েত বেলন, “মিুশ�েদর সােথ              
সরাসির �যাগােযাগ �মাগত রািবতা িনি�ত কের। ফল��প, ফেয়য সহেজ �হণ করা যায়। একজন             
মিুশ�েদর উপি�িতেত থাকার অন�ান� উপকািরতাও আেছ। একজন মিুরদ �য রিবতােক উপযু�ভােব           
পিরচালনা করেত পাের না, তার মিুশ�েদর �সাহবেত থাকা জ�রী। রাসূল (দঃ) এর �সাহবেতর কারেণই              
সাহাবােয় �করাম এেতা উঁচু ময�াদা লাভ কেরিছেলন। ওেয়ইস আল-করানী দরূ �থেক রািবতার মাধ�েম             
ফেয়য লাভ কেরিছেলন; তবওু িতিন �সাহবাত অজ� ন করেত পােরনিন বেল সাহাবােয় �করােমর �ের উ�ীত              
হেত পােরনিন।“ িতিন তার আটা�রতম িচ�েত বেলন, “মিুশ�েদ কািমল �থেক ফেয়য ও বরকত �া� হওয়ার               
জন�,িনেজেক আঁর �িত ভালবাসার সােথ সংযু� করা �েয়াজন। সাহাবােয় �করাম হযরত মহুা�দ সা�া�া�             

 
 



আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কাছ �থেক �িতফলেনর মাধ�েম ফেয়য লাভ কেরিছেলন। �ক একই উপােয় �য             
ব�ি� মিুশ�েদ কািমেলর সামেন আদাব এবং ভােলাবাসা িনেয় বেস, �স তার কাছ �থেক ফেয়জ লাভ করেত                
পারেব। �য �কউ, ত�ণ �হাক বা ব�ৃ, জীিবত বা মতৃ সবাই এই ফেয়জ পােব। রািবতা হেলা মিুশ�েদ কািমল                  
আপনার সামেন বেস আেছ আর আপিন ��া ও ভােলাবাসা িনেয় তার িদেক তািকেয় আেছন এই ক�না                
করা। এই রািবতা খুবই উপকারী, কারণ মানষু হারােমর মেধ� ডুেব আেছ এবং তার �দয় অ�কারা��               
হেয় �গেছ। যত�ণ না �স এই অব�ায় আেছ, তত�ণ �স আ�াহ তায়ালার কাছ �থেক ফেয়জ ও বরকত                 
পােব না। এর জন� এক� মাধ�ম অপিরহায�। অথ�াৎ, এমন একজন উ�তচির�বান ব�ি� আেছন, িযিন এই               
ফেয়জ �হণ করেত এবং যারা এ� দািব কের তােদর এ� �দান করেত স�ম। আর এই ব�ি�ই একজন                 
মিুশ�েদ কািমল।“ িতিন একশত পয়ষি�তম িচ�েত বেলন, “আপনার �দেয় মিুশ�েদ কািমেলর �চহারা রাখােক             
রািবতা বলা হয়। একজন মিুরদেক মিুশ�েদর সােথ সংযু� করার সবেচেয় শি�শালী পথ হেলা রািবতা। যখন               
রািবতা দঢ়ৃ হেয় যায়, তখন �স �যখােনই তাকােব �সখােনই তার মিুশ�দেক �দখেত পােব।“ একশত              
সাতান�ইতম িচ�েত িতিন বেলন, “যখন রািবতা দঢ়ৃ হয়, তখন মিুশ�েদ কািমেলর কাছ �থেক দেূর �থেক               
�া� ফেয়জ ও মিুশ�েদর কােছ �থেক �া� ফেয়েজর মেধ� �কােনা পাথ�ক� আেছ বেল মেন হয়না। তবওু এই                 
দ�ু সমান হেত পাের না। রািবতা যত শি�শালী হেবও, পাথ�ক� তত কম হেব।“ 
 
িতিন প�ম খে�র ঊনন�ইতম িচ�েত বেলন, “একজন মহান �ানী বেলেছন, ‘যিদ আ�াহ তায়ালা             
বরকত িদেত না চাইেতনন, তেব িতিন তা �দয়ার ই�া করেতন না। আমােদর পেথর মলূই হে� �সাহবত।                
�সাহবেতর বরকত �ারা একজন �িতভাবান মিুরদ তার �িতভা ও মিুশ�েদর �িত তার ভালবাসার অনপুােত              
মিুশ�েদর কাছ �থেক ফেয়জ �হণ করেব। �স তার খারাপ অভ�াস �থেক ম�ু হেব, যা তার মিুশ�েদর ভাল                 
অভ�ােসর �ারা পিরবিত� ত হেব। এ কারেণই তারা বেল �য, শায়খ (মিুশ�েদ কািমল) এর মেধ� ফানী হওয়া                
ফানা-িফ�াহ (তাসাউউেফর ��ে�) এর �থম �র। যিদ আপিন �সাহবত অজ� ন করেত না পােরন ,তেব              
�কবল ভােলাবাসার মাধ�েম এবং মিুশ�েদর �িত আপনার তাওয়া�হু এর পিরমােণর উপর িভি� কের ফেয়য              
পােবন। আ�াহ তায়ালার ি�য় মানষুেদরেক ভােলাবাসাও অেনক বরকতপূণ�। এই ভােলাবাসার মাধ�েম           
আপিন তােদর �দয় �থেক িনগ�ত ফেয়য অজ� ন করেত পারেবন।মিুশ�েদর অনপুি�িতেত তাঁর �িত তাওয়া�হু             
করার বরকত ত�াগ করা উিচত নয়। আপনার শরীয়ত িশখা এবং �সই অনযুায়ী আমল করা উিচত।               
�ধুমা� আন�ফূিত� কের আপনার জীবেনর সময় ন� করা উিচত নয়। শরীয়েতর সােথ মতিবেরাধী             
িবষয়�িলেক দিুনয়া বলা হয়। সুতরাং এই িজিনস�েলােক িনরথ�ক এবং কবর বা িবচােরর িদন এ�েলা              
মলূ�হীন মেন করা উিচত। সু�াত আকেড় ধরা এবং িবদয়াত �ছেড় �দয়ার মেধ� িনরাপ�া রেয়েছ।              
(সু�াতেক আকেড় ধরার অথ� হেলা, আহেল সু�ােতর আিকদা�েলা িশ�া করা এবং িব�াস কের �মেন              
�নওয়া, এরপর আেদশ�িল পালন করা ও িনেষধা�া�িল এিড়েয় চলা এবং এরপর সু�াত কাজ�েলা             
স�াদন করা। যখন এই সু�াত�েলা এই ধারাবািহকতা ব�িতেরেখ স�� করা হয়, তখন এটােক সু�াত              
বলা যায় না। এটা হয় িবদয়াত। উদাহরণ��প, দািড় ল�া রাখা সু�াত হেব না। এ� এক� িবদয়াত হেব।                 
এরকম দািড় ই�দী, রািফদী, বা ওয়াহাবীেদর দািড় হেত পাের।) �কান িবদয়াতপি� বা মলুিহদ (�য ব�ি�               
মাযহাব মােন না এবং সু�ী নয়) এর সােথ ব�ু� করা উিচত নয়। তারা িব�াস চুির কের। তারা আপনার                  
ধম� এবং িব�াসেক কলিুষত করেব। (হাদীস শরীেফ বিণ�ত হেয়েছ �য, িবদয়াতপি� মানষু�েলা জাহা�ােমর             
��ের পিরণত হেব।) 
 
হযরত ইমাম-ই র�ানী একশত সাতািশতম িচ�েত বেলন, “যিদ মিুশ�েদ কািমেলর ছিব সব�� মিুরদেক             
�দখােনা হয়, তেব এ� ইি�ত কের �য রািবতা খুব শি�শালী। রািবতা এক �দয় �থেক অন� �দেয় ফেয়য                 
�বািহত কের। এই মহান বরকত �ধুমা� িনব�ািচত মানষুেদরেক �দওয়া হেব।“ 
 
এ পয�� যা িকছু বলা হেয়েছ তার �মাণ হেলা এই হািদস শিরফ�েলা: “�েত�ক িকছুরই উৎস আেছ। আর                 
তাকওয়ার উৎস হেলা আকজন আেরেফর অ�র”; “যখন আউিলয়ােয় �করামগণেক �দখা হয়, তখন            
আ�াহর িযিকর সৃি� হয়”; “এক� আেলেমর �চহারার িদেক তাকােনা ইবাদাত”; “যারা তােদর সং�েশ�             
থােক, তারা শা�ী হেব না”; “আমার উ�েতর উপর ধেম�র পাপাচারী ব�ি�েদর কারেণ িবপয�য় আসেব“              
এবং অন�ুপ আেরা অেনক হাদীস শরীফ। এই হািদস�েলা হাদীেসর িবিভ� �ে� উে�িখত আেছ             
উদাহরণ��প: �নজু-উদ-দাকাইক। 
 
হযরত �সয়দ আ�ুল হািকম আরওয়াসী �য একজন মিুশ�েদ কািমল িছেলন তা তাঁর মিুশ�দেদর �লখা ইজাযত               
এর িচ� �থেক, আমার (তুিক� ) বইেয়র একশত একষি�তম পৃ�ায় উে�িখত িচ� �থেক, তাঁর �ােনর              

 
 



গভীরতা �থেক, তাঁর সু�র �নিতকতা এবং তাঁর কারামাত �থেক সূেয�র মত পির�ারভােব বঝুা যায়।              
একবার তাঁর ছিব �দখেল, তাঁর বরকতপূণ� �চহারা� মেন রাখা সহজ। তাঁেক �রণ করা এবং তাঁর               
বরকতময় �চহারা �থেক ফেয়জ �নয়া মসুলমানেদর জন� আ�াহ তায়ালার প� �থেক অেনক বড়             
রহমত��প। আমােদর মত মানষু, যােদর �দয় পােপর কারেণ কলিুষত হেয় িগেয়েছ, আমরা অবশ�ই এই              
বরকত অজ� ন �থেক অেনক দেূর। আমােদর উে�শ� �ধু স�দ আহরেণর প�া খুেঁজ �বর করা। স�বত তা                
অজ� েনর মেতা মানষুও রেয়েছ, যিদও আমরা পািরিন। এই �শষ িদন�িলেত এই ঘটনা�িল �শানা, এসব              
িব�াস করা এবং এই বরকত অজ� েনর �চ�া করা িকছু মানেুষর ভােগ� থাকেব। আমােদর রেবর (আ�াহ)               
কােছ অেনক �কিরয়া �য িতিন আমােদরেক তাঁর ি�য়জনেদর জানার ও ভালবাসার তাওিফক িদেয়েছন। 
 
�হ �ভু! আমােদর পাপ অেনক ও ��তর, আপনার �মা এবং দয়া সীমাহীন। আমােদর �িত দয়া ক�ন                
এবং আপনার ি�য় বা�ােদর উিসলায় আমােদর �মা ক�ন! আিমন। 
 
 
 
  

 
 



�কা 
 

তাসাউফ স�িক� ত িবষয়�েলা আহমাদ আল-ফা�কী আস-িসরিহ� রহমাতু�ািহ তায়ালা আলায়হ এর          
মা�ুবাত িকতাব �থেক ভালভােব িশখা যায়। 
 
আিবদ: �য �বিশ ইবাদাত বে�গী কের। 
 
আহেল বায়ত: হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িনকটা�ীয়। (অিধকাংশ আেলেমর মেত)            
চাচােতা ভাই এবং জামাতা আলী; কন�া ফািতমা; নািত হাসান ও �সাইন (রািদয়া�া� আন�ম)। 
 
আ’ই�াত আল মাযািহব: মাযহাবসমেূহর ইমামগণ। 
 
আেলম: ইসলােমর একজন মসুিলম গেবষক। 
 
আ�াহ তায়ালা: আ�াহ িযিন সকল ���ে�র অিধকারী। 
 
আনসার: ম�া িবজেয়র পূেব� ইসলাম �হণকারী মদীনাবাসী। 
 
আ�ছা: পয়সা, টাকার একক। 
 
আরাফাত: ম�া �থেক ২৪ িকেলািমটার উ�েরর �খালা ময়দান। 
 
আরশ: স� আকাশ ও �রসীর (স� আকােশর বাইের ও আরেশর অভ��ের) সীমােরখা।  
 
আসর আস-সা’আদা: ইসলােমর �ণ�ালী যুগ, সমিৃ�র যুগ। হযরত মহু�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম            
এবং চার খিলফা(রািদয়া�া� আন�ম) এর সময়কাল। 
 
আউিলয়া: ওলীর ব�বচন। 
 
আওকাফ: ধম�য় সং�া। 
 
আয়ােত করীমা: আল �রআেনর আয়াত। 
 
আযীমা: ধম�য় কাজ করার ক�ন উপায়। 
 
িবসিম�াহ: আরিব বাক� “িবসিম�ািহর রহমািনর রিহম” (পরম ক�ণাময়, অসীম দয়ালু আ�াহ নােম ��             
করিছ)। 
 
বািতল:  অৈবধ, ভুল, িবফল। 
 
িযকর: �িতম�ুেত�  আ�াহ তা'আলােক �রণ করার বাক� বা বাক�াংশ । 
 
িদরহাম: িতন �ােমর ওজেনর ইউিনট। 
 
এেফ�ী : অেটামান রা� কতৃ� ক �েদয় রা�নায়ক এবং িবেশষত ধম�য় গেবষকেদর উপািধ; পিরিচিত, যার             
অথ� “মহান ব�ি�” 
 
ফকীহ: িফকহশা�িবদ, ব�বচন-ফুকাহা। 
 
ফরজ: �রআন কািরেম বিণ�ত আ�াহ তায়ালার আেদশকৃত কাজসমহূ। �যমন: নামাজ, �রাজা। 

 
 



 
ফরেজ আইন: যা আদায় করা �েত�ক মসুলমােনর জন� ফরজ। 
 
ফরেজ �কফায়া: কমপে� একজন মসুিলম �ারা স�াদনকৃত ফরজ কাজ। 
 
ফািতহা: পিব� �রআন মািজেদর ১১৪� সূরার �থম সূরা, যার সাত� আয়াত রেয়েছ। 
 
ফতওয়া: ১। মজুতািহেদর ইজিতহাদ; ২। িফকেহর বইেয় �নয় এমন �কােনা কাজ এর অনেুমাদেনর ব�াপাের              
মফুিতেদর িস�া�; ইসলামী আেলমেদর �দয়া ধম�য় �ে�র উ�র; ৩। �খসা।  
 
িফকহ: মসুলমানেদর কী করা উিচত এবং কী করা উিচত নয় এই স�িক� ত �ান; কম�, ইবাদাত। 
 
িফ�না, ফাসাদ: মসুলমান ও ইসলামেক �িত�� কের এমন িববিৃত ও কম�কা� সমহূ। 
 
ফুকাহা: ফকীহ এর ব�বচন। 
 
গাবান ফাহীশ: (�য় করার মাধ�েম �তািরত হওয়া) িনিদ�� মেূল�র তুলনায় দাম �বিশ রাখা; অিতির�              
দাম। 
 
গাজওয়া: অমসুিলমেদর ইসলােমর িদেক িনেয় আসার জন� তােদর িব�ে� যু�; িজহাদ। 
 
গাজী: যু�রত মসুিলম ব�ি�। 
 
হাদীস শরীফ: ১। হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর বাণী; আল-হাদীস আশ-শরীফ: সম�            
হাদীস; ২। ইলমলু হাদীস; ৩। হাদীস��সমহূ; ৪। হাদীেস �দসী, সহীহ, হাসন: হাদীেসর �কারেভদ। 

 
হযরত: ইসলামী গেবষকেদর নােমর আেগ ব�ব�ত স�ানসূচক উপািধ। 
 
হ�: ম�াতুল মকুাররমার ফরজ িযয়ারত করা। 
 
হালাল: ইসলােম �বধ কাজ সমহূ। 
 
হানাফী: হানাফী মাযহােবর একজন সদস�। 
 
হা�লী: হা�লী মাযহােবর একজন সদস�। 
 
হারাম: ইসলােম িনিষ� কাজসমহূ। 
 
িহজরত: হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ম�া �থেক মদীনায় �ানা�িরত হওয়া। 
 
িহজায: �লািহত সাগেরর উপ�েল আরব উপ�ীেপর অ�ল, �যখােন ম�া ও মিদনা অবি�ত। 
 
িহজির: আরবী সন। 
 
�জরাত আস-সা’আদা (আল-ময়ুা�ারা): �সই ক� �যখােন হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম           
এবং তাঁর পরবত� দজুন িবেশষ খিলফার কবর রেয়েছ। 
 
ইবাদত: উপাসনা; এমন কাজ যার জন� আেখরােত সওয়াব বা পুর�ার �দওয়া হেব। 
 
ঈদ: ইসলামী দ�ু উৎসেবর এক�। 

 
 



 
ইজিতহাদ: (মজুতািহদ এর �কাশকৃত অথ�, ব�াখ�া বা িস�া� যার মাধ�েম) �রআেনর আয়াত বা হািদেসর              
অ�িন�িহত অথ� বঝুার �চ�া করা। 
 
ইলম: �ান, িব�ান; ইলেম হাল: �কােনা মাযহােবর ইসলািম িশ�া যা �েত�ক মসুলমানেক িশখেত হেব;              
ইলেম উসূল: িফকহ ও কালােমর প�িতগত �ান। 
 
ইমাম: ১। গভীর �ান স�� আেলম; ২। �কান এক� জামায়ােতর �নতা; ৩। খিলফা। 
 
ঈমান: ইসলােমর �িত িব�াস। 
 
ই’িতকাদ: ঈমান, িব�াস। 
 
জােহিলয়�া: অ�তার যুগ, অথ�াৎ, �াক-ইসলামী আরব। 
 
জাম’আত: স�দায়। এক� মসিজেদ মসুলমানেদর এক� দল (ইমাম ব�তীত)। 
 
জািরয়া:  যুে� আটককৃত অমসুিলম মিহলা �ীতদাসী। 
 
িজহাদ: অমসুিলমেদরেক ইসলােমর িদেক আনার জন� (বা িনেজর নফেসর িব�ে�) যু� করা। 
 
জমুা: ��বােরর নামাজ। 
 
কা’বা আল ময়ুা�ামা: ম�ার মসিজেদ হারােমর অভ��ের অবি�ত বড় ঘর। 
 
কালাম: ইমােনর �ান, ইলম আল-কালাম। 
 
কািলমােয় শাহাদত: এমন এক� বাক� যা আশহাদু িদেয় �� হেয়েছ। ইসলােমর পাঁচ� মলূনীিতর মেধ�              
এক�। যার মাধ�েম ইসলােমর �িত িব�ােসর �ঘাষণা �দয়া হয়।  
 
কারামত: ওলীেদর মাধ�েম �কািশত অেলৗিকক ঘটনা। 
 
খিলফা: মসুিলম জাহােনর খিলফা। 
 
খােরজী: িবে�ষী মসুিলম, যারা আহেল বায়াত বা তােদর বংশধরেদর �িত শ�তা �পাষণ কের। 
 
খুতবা: জমুা ও ঈেদর নামােজ ইমােমর �দানকৃত ধম�য় ব�ব� যা আরবীেত পাঠ করেত হয়। 
 
মাযহাব: িফকেহর বা ই’িতকােদর একজন ইমাম যা িকছু �াপন কেরেছন। 
 
মিদনা মনুাওয়ারা: পিব� মদীনা শহর। 
 
মাহশর: �শষ িবচার। 
 
ম�া মকুাররামা: পিব� ম�া শহর। 
 
মাক�হ: হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃ� ক অপছ�নীয় কাজসমহূ; মাক�েহ তাহিরমী:           
�জারােলাভােব িনিষ� কাজসমহূ, হারােমর কাছাকািছ কাজসমহূ। 
 
মােলকী: মােলকী মাযহােবর একজন সদস�। 

 
 



 
মা’�রফত: আ�াহ তায়ালার পিব� স�া ও �ণাবলী স�িক� ত �ান, যা আউিলয়ােদর অ�ের �ঢেল �দয়া              
হয়। 
 
মারওয়া: মসিজেদ হারােমর িনকেট অবি�ত দ�ু পাহােড়র এক�। 
 
মসিজদ: �সজদার �ান; মসিজেদ হারাম: ম�ার মহান মসিজদ; মসিজেদ নববী (আস-সা’দা, আন-নবী):            
মিদনার এক� মসিজদ, যা হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সময় িনিম�ত হেয়িছল এবং             
পরবিত� েত িবিভ� সমেয় তা সং�ার করা হয়, �যখােন রাসূল (দঃ) এর রওজা �মাবারক রেয়েছ। 
 
মওযূ: হাদীেসর এক� �কার, মহুাি�সেদর বিণ�ত সহীহ হাদীেসর শত� �েলার �কােনা এক� না থাকা হাদীস। 
 
িমলাদী: ি��যুগ; ��গিরয়ান ক�ােল�ার। 
 
মীনা: ম�া �থেক ছয় িকেলািমটার উ�ের এক� �াম। 
 
মবুাহ: �য কােজর অনমুিত আেছ; �য কােজর আেদশ �দয়া হয়িন আবার িনেষধও করা হয়িন।  
 
মফুিসদ: এমন কাজ, যা অন� কাজেক িবেশষত নামাজ বািতল কের �দয়। 
 
মফুিত:  একজন বড় আেলম িযিন ফেতায়া �দান কেরন। 
 
মহুািজর: ঐ সকল ম�াবাসী যারা ম�া িবজেয়র পূেব� ইসলাম �হণ কেরেছ। 
 
মজুাি�দ: ইসলামেক শি�শালীকারী বা নবায়নকারী। 
 
মিুজযা: নবীেদর মাধ�েম আ�াহ তায়ালার প� �থেক সংঘ�ত অেলৗিকক ঘটনা। 
 
মকুাি�দ: মাযহাব অনসুরণকারী ব�ি�। 
 
ম�ুাহাব: এমন ইবাদাত যা করেল সাওয়াব পাওয়া যায়। িক� না করেল �কােনা �নাহ নাই। আর অপছ�                
করেল �ফরী হয়না। 
 
ম’ুতািজলা: ইসলােমর ৭২ � মতিবেরাধপূণ� �গা�ীর মেধ� এক�। 
 
মওুয়াজাহাত আস-সা’আদা: হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর রএজা মবুারেকর �াচীেরর          
স�ুখভােগর �ান, �যখােন �যয়ারতকারীরা রওজার িদেক মখু কের দাঁড়ায়। 
 
মযুদািলফা: ম�া নগরী ও আরাফােতর ময়দােনর মধ�বত� এলাকা। 
 
নাফস:  মানেুষর অ�র যা ধম�য়ভােব �িত করেত চায়। 
 
নাজাসাত: ধম�য়ভােব অপিব� িজিনস। 
 
গায়ের-মাহরাম: িবপরীত িলে�র একজন আ�ীয়া যার সােথ িববাহ ব�েন আব� হওয়া িনিষ� নয়।  
 
�নকাহ: ইসলামী প�ায় িবেয়। 
 
পাশা: অেটামান সরকার কতৃ� ক রা�পিত, গভন�র এবং িবেশষ কের উ� পদময�াদার কম�কত� ােদর �দানকৃত             
উপািধ। 

 
 



 
কাযী: মসুিলম িবচারক। 
 
ি�বলা: ইবাদােতর সময় িবেশষত নামােজর সময় �য িদেক (ইসলােম, কা’বাত আল-ময়ুা�ামা) মখু কের             
আদায় করা হয়। 
 
�রাইশ: আরেবর এক� �গাে�র নাম এবং হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর পূব�পু�ষ। 
 
�রআনলু করীম: পিব� �রআন মািজদ। 
 
রাক’আত: নামােজর মেধ� সূরা পাঠ, ��, িসজদা ইত�ািদর ধারাবািহকতা। যা কমপে� দইু এবং সব�ািধক              
(ফরয নামােজর ��ে�) চার রাক’আত হয়। 
 
রমযান: মসুিলম ক�ােল�ােরর পিব� মাস, ৯ম মাস। 
 
রাসূল�ুাহ: হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম; আ�াহর রাসূল। 
 
রওজােয় মতুাহহারা: হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর রওজা ও মসিজেদ নববীর িম�েরর            
মধ�বিত�  এক� �ান। 
 
�খসা: এক� ধম�য় কাজ সহজ উপােয় আদায় প�িত। 
 
সাফা: মসিজদলু হারােমর িনকটবত� দ�ু পাহােড়র মেধ� এক�। 
 
সাহাবী: সাহাবােয় �করাম, যারা ঈমান থাকা অব�ায় হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক             
অ�ত একবার �দেখেছন; রাসূল (দঃ) এর সািথ। 
 
সহীহ: ১। ধম�য়ভােব �বধ, ইসলােমর সােথ সংগিতপূণ�; ২। হাদীেসর এক� �কার, মহুাি�সেদর বিণ�ত সকল              
শত� স�িলত হাদীস। 
 
সালাত: �দায়া করা, কমপে� দইু রাকাত নামাজ আদায় করা, ফািস� ভাষায়-নামাজ; সালাতুল জানাযা:             
মতৃব�ি�র জন� আদায়কৃত নামাজ। 
 
সালাওয়াত: িবেশষ �দায়া যা হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উপর পাঠ করা হয়। 
 
সােলহ: িযিন ধািম�ক এবং সকল �নাহ �থেক ম�ু। 
 
শােফয়ী: শােফয়ী মাযহােবর সদস�। 
 
শায়খুল ইসলাম: ইসলামী রাে�র ধম� িবষয়ক কায�ালেয়র �ধান। 
 
িশয়া: ইসলােমর মতিবেরাধপূণ� ৭২� �গা�ীর মেধ� এক�। 
 
িশরক: আ�াহ তায়ালার সােথ অংশীদার সাব�� করা। 
 
সুলাহা: সৎ ব�ি�। 
 
সু�াত: ইসলােমর �য সকল আমল আ�াহ তা'আলা কতৃ� ক আিদ� না, তেব হযরত মহুা�দ সা�া�া�              
আলাইিহ ওয়াসা�াম আদায় করেতন ও পছ� করেতন। তা আদায় করেল সওয়াব রেয়েছ, আর আদায় না               

 
 



করেল �কােনা �নাহ �নই। যিদ একনাগেড় �ছেড় �দয় তেব �নাহ হেব এবং যিদ তা অপছ� কের, �ফরী                 
হেব। 
 
সূরা: আল �রআেনর এক� অধ�ায়। 
 
তােব-তােবয়ীন: ওই সকল আেলম যারা হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম ও সাহাবীেদরেক            
সা�াৎ পানিন, তেব তােবয়ীেদর সা�াৎ �পেয়িছেলন। তাই তারা তােদর উ�রািধকারী। 
 
তা’আ: �যকাজ�েলা আ�া� তাআলা পছ� কেরন। িক� আ�াহ �য পছ� কেরন তা না �জেনই কাজ�েলা               
করা হয়। 
 
তােবয়ী: ঐ সকল মসুলমান যারা হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সা�াৎ পানিন, িক�              
সাহাবােয় �করােমর সা�াৎ �পেয়িছেলন। 
 
 
তা’দীেল আরকান: নামােজর মেধ� িবিভ� কাজ ধীর ি�রভােব স�� করা। 
 
তাফসীর: পিব� �কারআেনর ব�াখ�া ��। 
 
তাকিলদ:অনসুরণ করা; চার মাযহােবর �কােনা এক�র অনসুরণ করা। 
 
তাকওয়া: আ�াে�ক ভয় করা; হারাম �থেক িবরত থাকা; আযীমা কাজ�েলার চচ� া করা। 
 
তাসাউফ: (ইসলােমর পিরভাষায় ইসলামী সুিফবাদ) �ান এবং (িফকেহর �িত আকৃ� হওয়ার পর) হযরত             
মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জীবনাচরেণর অনশুীলন যা ঈমান মজবতু কের, িফকেহর           
অনশুীলন সহজ কের �তােল এবং মা’�রফত �দান কের;  ইলেম তাসাউফ। 
 
তাওয়াফ: হে�র সময় কাবা শিরেফর চারপােশ ঘুের ইবাদাত করা। 
 
তাওয়া�ুল: �ধুমা� আ�াহ তায়ালার �িত আ�া রাখা এবং আ�াহ তায়ালার কােছই �ত�াশা করা; �কােনা              
কাজ করার পর আ�াহ তায়ালার প� �থেক অই কােজর কায�কিরতা �ত�াশা করা। 
 
তাওহীদ: আ�াহ তায়ালার এক�বােদর �িত িব�াস করা। 
 
তা’যীর: ইসলােম বিণ�ত এক ধরেনর শাি�। 
 
সওয়াব: আ�াহ তায়ালা যা পছ� কেরন, যা পালন করা ও বলার কারেণ আ�াহ তায়ালা কতৃ� ক �ঘািষত                
পুর�ার; দিুনয়ােত ইবাদাত বে�গীর পুর�ার, যা পরকােল �দওয়া হেব। 
 
উলামা: ইসলােমর আেলমগণ। 
 
উ�ত: একজন নবীর িব�াসী স�দায়, উ�ত; হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম এর উ�ত;              
মসুিলম উ�াহ। 
 
উসূল: ১। ইসলামী িব�ােনর �াথিমক প�িত বা �মৗিলক রীিতনীিত; ২। �মৗিলক ইসলামী িব�ান প�িত,              
ইলেম উসূল। 
 
ওয়ািজব: ঐ সকল ইবাদাত যা হযরত মহুা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম কখেনাই বাদ িদেতন না এবং               
যা ফরেযর কাছাকািছ ও �ছেড় �দয়া যােবনা। 
 

 
 



ওলী: আ�াহ তায়ালা যােক ভালবােসন এবং সুরি�ত রােখন; একজন সােলহ িযিন িনেজর অ�র পির��              
কেরেছন। 
 
ওয়ারা: (হারাম �থেক �বেঁচ থাকার পর) সে�হজনক ব� �থেক দেূর থাকা। 
 
যােহদ: যুহদ অবল�নকারী। সব�দা ভােলা কাজ করার �চ�াকারী। 
 
যাকাত: �িতবছর িনিদ�� সমেয় িনিদ�� পিরমাণ স�েদর �থেক িনিদ�� খােত দান করােক যাকাত বেল, যার               
মাধ�েম স�দ পিব� হয়। 
 
যুহদ: পািথ�ব সকল িবষয় �থেক িবরত থাকা এমনিক মবুাহ কাজ �থেকও। 
 
 
 
 
 
 

c/o Alhaji Umar Waisu Zaria, 
  

 
 



C/O Alhaji Omar Waisu Zaria 
Kaduna State Polytechnic, 
P.M.B 1061 Zaria, 
Koduna State, NIGERIA. 
Friday 23rd October 1992. 
 
িবসিম�ািহর রহমানীর রিহম! আসসালামু আলাই�ম ওয়া রহমাতু�ািহ ওয়াবারাকাতুহ। ি�য় ইসলািম ভাই           
ও �বােনরা! আ�া� সুবহানা� ওয়া তায়ালার িনকট সত� ও একমা� সাব�জনীন ধম� হেলা ইসলাম। আমােদর               
ি�য় নবী হযরত মহুা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম ওয়াসা�ােমর উপর আ�াহর শাি�, �দায়া ও             
রহমত বিষ�ত �হাক। 
 
সব�শি�মান আ�াহ তায়ালার �িত আমার আ�িরক কৃত�তা এবং ধন�বাদ, িযিন আমােক এই িচ��             
�লখার তাওিফক দান কেরেছন এবং এ� আপনার কােছ, আপনার পিরবার এবং সারা িবে�র সকল              
মসুলমান ভাই �বানেদর কােছ অত�� উ�তর ইসলামী �চতনা এবং সু�া�� �পৗঁেছ িদক। 
 
�থেম আপনার তৃতীয় পােস�ল �াি� �ীকার কির, কারণ আমরা দইু বছর আেগ এেক অপেরর সােথ               
�যাগােযাগ �� কেরিছলাম। সম� পৃিথবীেত ইসলাম �চাের আপনার সফলতা �দেখ আিম খুব কৃত� এবং              
আনি�ত । আ�াহ আপনার মহৎ �েচ�ায় বরকত দান ক�ক এবং আপনােক মহা পুর�াের পুর�ৃত              
ক�ক, আমীন। আপিন আমার এ পয�� �া� বই�েলার িশেরানাম জানেত �চেয়েছন, আর তা হল: Answer               
To An Enemy of Islam (ইসলােমর এক শ�র িব�ে� জবাব), The Religion Reformers in              
Islam (ইসলােমর ধম� সং�ারকগণ), Belief And Islam (ঈমান ও ইসলাম), The Sunni Path (সুি�              
পথ) এবং Endless Bliss (অ�হীন সুখ) (�থম এবং তৃতীয় খ�) সব�েমাট ছয়�। আিম ইেতামেধ� চার�               
বই পেড়িছ, যার মেধ� দ�ু দবুার কের পেড়িছ এবং Answer To An Enemy of Islam পড়েত ��                 
কেরিছ যা আপনার কাছ �থেক স�িত �া� দ�ু বইেয়র এক�। এর অথ� হে� আিম িনে�া� বই�িল                
পাওয়ার অেপ�ায় আিছ: Endless Bliss (অ�হীন সুখ) (ি�তীয়, চতুথ�, প�ম ও ষ� খ�), The Proof               
of Prophethood (নবওুয়ােতর �মাণ), Advice For The Muslim (মসুিলমেদর জন� উপেদশ), Islam            
And Christianity (ইসলাম এবং ি��ধম�) এবং Could Not Answer (উ�র �নই)। 
 
উপের উে�িখত বই�িলর মেধ� �য �কান এক� বই পাওয়ার জন� আিম অেপ�া করিছ এবং আিম আমার                
দইু ব�ুেক ওয়াকফ ইখলাস স�েক� পিরচয় কিরেয়িছ, তােদর মেধ� একজন নতুন ইসলাম �হণ কেরেছ, খুব               
শী�ই তারা আপনােক িলখেব ও বইেয়র অনসু�ান করেব। ইিতমেধ� তারা আমার কাছ �থেক দ�ু বই               
িনেয়েছ। অন�ুহপূব�ক আমার উ� �েভ�া �হণ ক�ন। আ�াহ আমােদরেক তাঁর স�ক পেথ পিরচািলত             
ক�ন। আিমন। আপনার কাছ �থেক উ�েরর অেপ �ায় থাকলাম। 
 
সালামাে�। 
আপনার ইসলােমর ভাই 
Aliyu Umar Waisu Zaria 
  
Aliyu Umar Waisu, C/O Alhaj› Umar Waisu, Kaduna State Polytechnic, P.M.B 1061 
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