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সূচীপ                                            الفھارس 

িবষয়: পৃ া নং الموضوع:  
ভিূমকা ৫ مقدمة في أھمیة الكتاب 
ইবাদত-বে গীেত তাওহীদ 

পনু ার 
১০ وحید في الرجوع إلى الت

  العبادات
িশ া-দী ায় তাওহীদ পনু ার ১৪  الرجوع إلى التوحید في

  العلم
চরেমানাই পীর থেক তাওহীদ 

পনু ারঃ 
২৫  الرجوع إلى التوحید والرد

على القول بأنھ البد من 
  ولي للنجاة

পরকােল মিু র জেন  কী পীর 

ধরা আবশ ক? 
২৭  ھل یجب البیعة على ید

  في اآلخرة؟ ولي للنجاة
আেখরােতর মিু ই আসল মিু  ২৮ أصل النجاة نجاة اآلخرة  
িকয়ামেতর িদন তাওহীদ ছাড়া 

উপায় নাই 
৩০  ال نجاة یوم القیامة إال

 بالتوحید
হাশেরর িদন নবী-রাসূলেদর 

পেরশানী 
৩৩ خوف األنبیاء یوم القیامة 

শাফাআেতর শত ৩৪ شروط الشفاعة 
তাওহীদ না থাকেল শাফাআত 

পাওয়া যােব না 
৩৭ ال شفاعة إال بالتوحید  

শাফাআত আ াহর কােছ চাইেত হেব ৩৯ تطلب الشفاعة من اهللا 
পলুিসরাত পার হেত পীর নয় 

তাওহীদ দরকার 
৪৩  الحاجة للتوحید عند

  الصراط ال إلى ولي
মতৃু র সময় িক পীর শয়তান 

থেক বাচঁােব ? 
৪৭  ھل الولي ینجي العبد من

 ؟الشیطان عند الموت
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তাওহীদই বা ােক শয়তান থেক 

বাচঁােব 
৫১  التوحید ھو المالذ من

 الشیطان
পীর-দরেবশ শয়তান থেক র া 

করেত পারেব না 
৫৫  ال ینفع أحد من فتنة

 الشیطان إال اهللا
পীর সােহেবর িত কেয়কিট  ৫৬ أسئلة عند الولي  

পীর নয় আ াহেক ধ ন 
৫৭ توجھوا إلى اهللا 

পীর সােহব িক নাহ মাফ করােনার 

মাধ ম? 
৫৮  ھل الولي یكون واسطة للعبد

 لمغفرة ذنوبھ؟
আ া  ই মাকারী ৬১ ال یغفر أحد إال اهللا 
বা ার তওবায় আ া   খিুশ ৬৭ إن اهللا یفرح بتوبة العبد 
িশক িনেয় মতৃু  বরণ করেল মা 

নই 
৬৯  ال یغفر اهللا من مات وھو

 یدعو هللا ندًا
আয় পীর-ওলীেক উসীলা করা 

িশক না তাওহীদ 
৭০  حكم التوسل باألولیاء في

  الدعاء
আরবী অিভধােন ও করুআেন 

উসীলার মমাথ 
৭১  معنى التوسل في اللغة

 العربیة والقرآن
ম ার কােফরেদর ঈমান ও 

ইবাদত 
৭৪ إیمان وعبادة كفار مكة 

ম ার লাকেদরেক কন মশুিরক 

বলা হেয়েছ? 
৭৮ ب شرك أھل مكة؟ما سب 

তাওহীদ স ত উসীলা ৮১ التوسل المشروع 
পীেররা িক গােয়বীভােব 

মরুীদেদরেক উ ার করেত 

পােরন? 

৯০  دعوى الصوفیة أنھم
یغیثون مریدھم من الغیب 

 والرد علیھ
কােফররা িবপেদ পড়েল িশক ৯৪  كفار مكة كانوا ال
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করত না یشركون باهللا في الشدائد 
আ া   ছাড়া কউ িবপদাপদ দরূ 

করেত স ম নয় 
১০২  ال ینفع أحد عند المصائب

 والشدائد إال اهللا
নবী (সাঃ) িনেজর ভাল-মে র 

মািলক নন 
১০৪  ال یملك النبي  لنفسھ

 نفعا وال ضرًا
একিট  ১১১ سؤال 
মােরফেতর পীরেদর দাবী, তারা 

মতৃেক জীিবত করার মতা 

রােখন! 

১১২  دعوى الولي الصوفي
م یحیون األموات أنھ

  والرد علیھ

মােরফতী পীরেদর দাবী, সূয-চ  

তােদর কথা েন থােক! 
১১৫ 

  

دعوى الولي أن الشمس 
والقمر یطیعان لھم والرد 

  علیھ

 
মােরফেতর পীরেদর দাবী তারা 

বািহ কভােব ইসলামী শরীয়েতর 

িবিধ-িবধান মানেত বাধ  নন! 

১২০  دعوى الصوفیة أنھ ال
الشریعة یلزمھم اتباع 

 ظاھرًا
কারামােত আউিলয়া ১২৫ كرامات األولیاء 
আ াহর ওলী ক? ১২৭ من ھو الولي؟ 
নবীেদর চাইেত  ওলী কউ 

নই 
১৩১ األنبیاء ھم أفضل األولیاء 

উ েত মহুা াদী সবে  ১৩১ أفضل األمم أمة محمد  
সাহাবােয় করাম সকেলই 

আ াহর ওলী 
১৩২ م أولیاء اهللالصحابة كلھ 

নবীর অনুসরণ ছাড়া ওলী হওয়া 

যােব না 
১৩৪ ال والیة إال باتباع النبي 
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ভূিমকা 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

الحمد هللا رب العالمین وال عدوان إال على الظالمین والصالة والسالم على 
محمد بن عبد اهللا وعلى آلھ سید المرسلین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین 

  :أما بعد .وصحبھ أجمعین ومن تبعھم إلى یوم الدین

বতমান িবে র আনােচ-কানােচ ায় দড়শত কািট মসুলমান 
বসবাস কের। মসুলমানেদর এই িবরাট সংখ া িনঃসে েহ একিট 
আনে র িবষয়। আজ মসুলমানগণ িবে র অন ান  জািতর সােথ 
তাল িমিলেয় সভ তা ও সাং িৃতক অ েন িতেযািগতার সােথ 
এিগেয় চেলেছ। িব ান ও যিু র এই যেুগ মসুলমানগণও 
িপিছেয় নই। িক  তােদর এই িতেযািগতা তােদরেক তােদর 
মলূ ও আসল িতেযািগতা থেক দেূর ঠেল িদেয়েছ। কের 
তেুলেছ তােদরেক ব বাদী ও ভাগিবলাসী। ফেল মসুলমান নাম 
ধারণ কেরও তােদর অেনেকর আচরণ অমসুিলম-কােফরেদর 
সােথ অেনকাংেশ িমেল যায়; বরং কান কান সময় অেনক 
মসুলমােনর িদেক তাকােল তােক চনা যায় না স কান জািতর 
অ ভূ ? তার কাযাবলীর িদেক দখেল বঝুা যায় না স কান 

আ াহর ওলীরা িক িন াপ? ১৪০  ھل أولیاء اهللا
 معصومون؟

মানসুর হা াজ ১৪৯ منصور حالج 
কান ওলী কারামেতর মািলক নয় ১৫৭ الولي ال یملك الكرامات 

মােরফেতর পীর-ওলীেদর দাবী- 

তােদর মযাদা নবীেদর চেয়ও 

বশী 

১৫৯  دعوى الصوفیة أنھم
أفضل من األنبیاء والرد 

 علیھ
শষ কথা ১৬৬ ختامًا 
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সভ তা ও কালচােরর অনসুরণ করেছ? কৃতভােব তার স াগত 
ও জািতগত পিরচয়ই বা িক? তােদর অেনেকর কথা-বাতা, চাল-
চলন, পাশাক-আশাক ইত ািদ দেখ বঝুার উপায় নই তারা িক 
মসুলমান না িহ ু না খৃ ান না ই দী।  

আবার মসুলমানেদর মেধ  যারা ইবাদত-বে গীেত 
িনেয়ািজত আেছ, তারা অিধকাংশই শতধা িবভ । িবভ  তরীকা 
ও মাযহােবর বড়াজােল িনেজেদরেক আব  কের িনেয় পর র 
থেক িবি  জীবন-যাপন করেছ। তােদর কমপ িত দখেল বঝুা 

যায় না তারা কৃত পে  কার িবধােনর অনসুরণ করেছ? কান 
নবীর উ ত িহেসেব িনেজেদর পিরচয় িদে ? 

 অিধকাংশ মসুলমান আজ ইসলােমর কৃত িশ া থেক দূের 
সের িগেয় শাখাগত িশ া-দী া িনেয় ব  আেছন। কউ আবার 
ধমুা  চািরি ক সংেশাধন ও িনিদ  কেয়কিট ইবাদেতর মােঝ 

িনেজেদরেক সীমাব  রেখেছন। িবেরাধ হেত পাের এমন িবষয় 
থেক দেূর থেক ন ােয়র আেদশ ও অন ােয়র িনেষধেক পাশ 

কািটেয় ধমুা  ফযীলেতর িবষয় েলা র  কের তার মাধ েমই 
িনেজেদর আধ াি ক উ িত িনেয় ব  আেছন। তার উপেরই 
চেল িচ া-িফিকর এবং মহনত ও গেবষণা। কউ ওযীফা ও 
িযিকর-আযকার িনেয়ই সবদা তালীম দন। বাইয়ােতর মাধ েম 
মরুীদান বিৃ েতই ােরাপ কেরন বশী। হাকীকত ও মােরফত 
এবং শরীয়ত ও তরীকেতর দী াই তােদর মলূ িবষয়; যিদও 
মােরফেতর  সখােন সবািধক এবং শরীয়ত গৗণ িবষয়। 
িকভােব সহেজ জা াত যাওয়া যােব, কিঠন িকয়ামেত িকভােব 
পির াণ পাওয়া যােব তার সহজ পথ বর কের মানষুেক 
সিদেকই আহবান করেত তারা সবদা সেচ ।  

আেরক দল লাক মানষুেক আহবান কেরন ইসলামী জাত  
িত ার নােম প াত  রাজনীিতর গালক ধাধঁায় বেঁধ সই পেথ 

অ সর হেত। দল-মত ও আকীদা-িব াস যার যা থাকুক না কন 



তাওহীদ পনু ার  ~~   www.salafibd.wordpress.com ~~ 11

সংখ া গির  লােকর রায় িনেয় শাসন মতা িত া হেয় 
গেলই ইসলাম িত া হেয় যােব। সকল মানষু এেস যােব 

ইসলােমর আওতায়। ফেল বা বায়ন করা যােব ইসলামী িবিধ-
িনেষধ এবং েয়াগ হেব ইসলােমর দ িবিধ। 

অথচ একিট িবষয় এ সকল দেলর কােছ উেপি ত। তােদর 
দাওয়াত-তাবলীগ, িশ ণ-তালীম ভিৃতেত তা অনপুি ত। আর 
তা হে  তাওহীদ। তাওহীদ স েক সাধারণ মানষু তা দেূরর 
কথা অেনক িতথযশা আেলম ও িবখ াত ইসলামী ব ি , 
িচ ািবদ ও পি েতর মেধ  কান ¯^”Q-aviYv নই। তাওহীেদর 
পিরচয় কী অিধকাংশ মানষু তা জােন না। মানেুষর মেধ  
অেনেকর ধারণা ইসলাম িশখেত হেল পীর ছাড়া উপায় নই, 
আ াহেক িচনেত ও পেত হেল পীেরর িবক  নই। িবপদ মিু , 
স ান কামনা, রাগ মিু  ইত ািদ িবষেয় পীর ছাড়া পথ নই। 
এমনিক মানষুেক এই পীেররা িশিখেয়েছন য, রাজ হাশের 
ভীষণ িকয়ামেতর মােঠ পীর ছাড়া নাজাত পাওয়া যােব না, নাহ 
মাফ পাওয়া যােব না, জা াতও পাওয়া যােব না, তাই তােদর 

রণাপ  হওয়া ছাড়া মিু র উপায় নাই। আর মানষুও তােদর 
কথায় মু  হেয় ছুেট চেলেছ তােদর পদেসবা করেত, তােদর 
ইসলাম িবেরাধী আকীদা-িব াস ও কাযকলাপ বা বায়ন করেত। 
তারপরও মানষু দাবী কের আমরা ‘তাওহীদী জনতা; িক  
তাওহীেদর কৃত অথ ও তাৎপয িক? চলমান জীবেন, দনি ন 
ইবাদেত ও কেম িকভােব তাওহীদ বা বায়ন করেত হেব তার 
িচ  অিধকাংশ মানেুষর কােছ অনপুি ত। আজ মসুিলম সমােজর 
সব ের তাওহীদই হে  সবািধক উেপ ার িবষয়। 

ফেল মসুলমানেদর মেধ  িশক দাপেটর সােথ িবচরণ করেছ। 
ইবাদত-বে গী, িশ া-দী া, মসিজদ-মাদরাসা, দাওয়াত-
তাবলীগ, রাজনীিত, শাসন কায, কথা-বাতা, সুখ- :খ, িবপদ-
আপদ, িববাহ-শাদী তথা জীবেনর ায় েত কটা  তাওহীদ 
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ন  এবং িশেকর অ কাের পিরপণূ। িক  মানষু তা মােটও 
অনধুাবন করেত পাের না। তাওহীদ ন  জীবন পিরচালনা কেরও 
তিৃ র ঢকুর তেুল আর বলেত থােক আমরা ইসলামী সমােজর 
মানষু, আমরা তাওহীদী জনতা! 

ি য় পাঠক! এই কারেণ আিম তাওহীদ পুন ার নােম এ 
পু কিট ত করার ই া কেরিছ। যােত থাকেব িকভােব 
মসুলমান সমােজর সব ের তাওহীদ আজ উেপ া ও অেবেহলার 
¯x̂Kvi হে  তার বা ব ও ামাণ  তথ । থাকেব িশেকর অ কার 
গ র থেক বর হেয় তাওহীেদর কৃত পিরচয় ও তা পনু ার 
করার সিঠক ও সহজ ব ব াপনা। িবেশষ কের বাংলােদেশর 
হ ানী পীর বেল খ াত চরেমানাই পীর ইসহাক সােহেবর িলিখত 
কেয়কিট বই থেক িকছু িশরকী ব েব  উ িৃত উে খ পবূক 
স েলা পযােলাচনা করব। সই সােথ কুরআন-হাদীেছর ব ব  

িক তা জািতর সামেন তেুল ধরেত চ া করব। কাউেক হয় বা 
খােটা করার উে েশ  নয়; বরং সত  উ াটন ও সতকী করেণর 
জেন  আিম চিলত তাওহীদ িবেরাধী িশেকর কমকা েলা তেুল 
ধরার েচ া চালাব। কননা রােতর অ কার আেছ বেলই 
আেলার মযাদা বঝুা যায়। অ তা না থাকেল ােনর মূল  বঝুা 
যেতা না। এ জেন  ওমার িবন খা াব (রাঃ) বেলেছনঃ 

“ইসলােমর িকনারা েলা একিট একিট কের ভে  যােব, যখন 
মানষু ধ ু ইসলাম জানেব িক  জােহিলয়াত জানেব না।” 
তাওহীদ জানেত ও িচনেত চাইেল িশক কােক বেল তা জানেত 
হেব, িক িক কােজ িশক হয় তা বঝুেত হেব। তাহেলই তাওহীেদর 
আেলােক জীবন গড়া যােব, িশেকর অ কার থেক মু  হওয়া 
যােব। 

িমথু েকর মেুখাশ উে াচন করাই আমার ধম 
িবদআতীর জড় কাটাই আমার কম, 

তাওহীেদর সিনক স তা বড় যা া 
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িশক পি লতা দমেন সেচ  সবদা। 
হ আ া  ! আমার এই েচ ােক তামার তাওহীদ র ার 

কােজ সামান  খদমত িহেসেব কবলু কের িনও। এ ারা তাওহীদ 
িপপাসু মানষুেক এবং তাওহীদ বি ত পথ হারা সমাজেক উপকৃত 
কেরা। আর িশক হেত বঁেচ ও মশুেরকেদর থেক সতক থেক 
তামার তাওহীেদর উপর মতৃু  অবিধ সবাইেক সুদঢ়ৃ ও অিবচল 
রেখা। আমীন॥  

এ বইিট ত করার ব াপাের যারা আমােক িবিভ ভােব 

উৎসািহত কেরেছন এবং ছাপােনার কােজ িবিভ ভােব সহেযািগতা 

কেরেছন তােদর সকেলর কৃত তা াপন করিছ। িবেশষভােব 

কৃত তা করিছ শাইখ আ র রব আ  ফান ও শাইখ আব ািহল 

হাদীর। তারা উভেয়ই বইিটর স াদনা কেরেছন। আেরা কৃত তা 

করিছ ইয়ানেবা রেয়ল কিমশন, ইয়ানেবা আল বাহার এবং আল 

ঈস ইসলামী স ােরর িশ াথী বাসী ভাইেদর যােদর 

অথানকুুেল  বইিট ছাপােনা হেয়েছ। আ া   যন তােঁদর সকল 

উেদ াগ ও েচ ােক হণ কের তােদর জন  সাদকােয় জািরয়া 

িহেসেব কবলু কের নন এবং রাজ িকয়ামেত নাজােতর উসীলা 

কের দন। য িপতা-মাতার অ া  পির ম ও একিন  আ ছাড়া 

আমার মত ু  ব ি র এই সামান  িখদমত আ াম দয়া স ব 

হত না, মহান আ া   পণূ িতদান ¯îƒc তােঁদর িঠকানা জা াতলু 

িফরদাউেস কের িদন। আমীন। 
স ািনত পাঠক-পািঠকার িনকট িনেবদন, সহী   দলীল িভি ক 

য কান সমােলাচনা সাদের হণ করা হেব। আমােদর মলূ 

উে শ  যেহতু ইসলােমর সিঠক ান লাভ করা এবং িনভূলভােব 

আ ীদা ও আমল পিরচালনা করা, তাই আমার এই বইেয় যিদ 

সরকম কান ভলূ দখা যায় তেব জানােত কাপণ  করেবন না 

এবং িনেজেক ছায়াব থেক বি ত করেবন না। নবী (সা া া  
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আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন, “কল ােণর পথ দশক, 
আমলকারীর সমপিরমাণ িতদান লাভ কের।” (িতরিমযী) 

িবনীত, মহুা আব া   আল কাফী  
mohdkafi12@yahoo.com 
 
 

তাওহীদ পুন ার 
 

1)  ইবাদত-বে গীেত তাওহীদ পুন ারঃ 
আ াহর স ি র জেন  তারঁ জা াত লােভর আশায় ইবাদত 

করেত হয়। আ াহর াধ ও জাহা াম থেক বাচঁার লে ই সৎ 

কম স াদন করেত হয়। তাহেলই স ইবাদত হেব তাওহীদ 

িভি ক এবং হণেযাগ । তাই আ া   তাআলা ঘাষণা কেরনঃ 
 ُحَنَفاَء الدِّیَن َلُھ ُمْخِلِصیَن اللََّھ ِلَیْعُبُدوا ِإال ُأِمُروا َوَما   

“তােদরেক তা ধু এ আেদশ করা হেয়েছ য, তারা ধমেক 

একিন  কের আ াহর ইবাদত করেব।” (সূরা বাইেয় না  : ৫) 

রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলনঃ 
  )َوْجُھُھ ِبِھ َواْبُتِغَي َخاِلًصا َلُھ َكاَن َما ِإلَّا اْلَعَمِل ِمْن َیْقَبُل َلا اللََّھ ِإنَّ)

“িন য় আ া   তাআলা ইখলাস ও তারঁ স ি র উে শ  ছাড়া 

অন  কান উে শ  কৃত আমল কবলু কেরন না।
1
  

 িক  উ  ইবাদেতর মাধ েম যিদ মানেুষর শংসা-ভালবাসা 

বা বাহাবা ও স ি  লাভ অথবা িনয়ার কান ¯v̂_© হািসেলর 

                                                
1 . Avey Dgvgv (ivt) †_‡K Avey `vD` I bvmvC nv`xQwU eY©bv K‡i‡Qb, ª̀t mnxn 
ZviMxe I Zvinxe nv/7 
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সামান তম ই া থােক তেব তা তাওহীদ থেক িবচু ত হেয় যােব। 

ফেল উ  ইবাদত আ াহর কােছ হেব ত াখ াত; বরং তা 

পা িরত হেব িশেক। যিদও উহা ছাট িশেকর অ ভূ । এ 

ধরেণর ইবাদতেক ইসলােমর পিরভাষায় ‘িরয়া বলা হয়। 
সাধারণ মানষু থেক  কের সমােজর এক ণীর উ  

পযােয়র লােকর মেধ  এই িরয়ার চচা ব াপক আকাের দখা 

যায়। অেনক মানষু পাচঁ ওয়া  নামােযর মেধ  ২/১ ওয়া  

নামায অনায়ােসই ছেড় দয়। িবেশষ কের ফজেরর নামােযর 

সময় তােদর অনপুি িত ল ণীয়। আবার কউ ধমুা  জুমআ বা 

ঈেদর নামায আদায় কেরই পিরতৃ । কননা এর মাধ েম 

অ তঃ মানষু একথা বলেব না য, লাকটা এত খারাপ য 

জমুআর নামায তা পেড়ই না ঈেদর নামাযও পেড় না। অথচ 

স য পাচঁ ওয়া  নামায অনায়ােস ছেড় িদে  তােত কােরা 

মাথা ব থা নই উ -বা  নই। 
য ব ি  ২/১ ওয়া  নামায ছেড় দয় তার অবিশ  নামায, 

জমুআ ও ঈেদর নামায য কবল মানষু দখােনার জেন  তা 

বলার অেপ া রােখ না। কারণ স যিদ সত ই আ া  েক 

দখােনার জেন  এবং তারঁ স ি র আশায় ইবাদত করত, তেব য 

আ া   জমুআ বা ঈেদর নামােযর িবধান িদেয়েছন িতিনই 

অন ান  নামাযও ফরয কেরেছন। এরকম সুিবধাবাদী 

মসু ীেদরেক কুরআন-হাদীেছর ভাষায় মনুািফক বলা হেয়েছ। 

আর মনুােফকেদর কাজ ধু মানষুেক স  করা এবং মুসলমান 

সমােজ িটেক থাকার ব ব া হণ করা। 
আ া   তাআলা পিব  কুরআেন বেলেছনঃ 



তাওহীদ পনু ার  ~~   www.salafibd.wordpress.com ~~ 16

َِّإَلى َقاُموا َوِإَذا َخاِدُعُھْم َوُھَو اللََّھ ُیَخاِدُعوَن اْلُمَناِفِقیَن ِإن 
   َقِلیًلا ِإلَّا اللََّھ َیْذُكُروَن اَوَل النَّاَس ُیَراُءوَن ُكَساَلى َقاُموا الصََّلاِة

“িন য় মনুােফকরা আ াহেক ধাকা িদেত চায়, অথচ িতিনই 

তােদরেক ধাকা িদেবন। ওরা যখন নামােয দ ায়মান হয় তখন 

অলস ভি েত দাড়ঁায়। তােদর উে শ  হে  মানষুেক দখােনা। 

এই কারেণ তারা খুব কমই আ াহেক রণ কের থােক।” (সূরা 

িনসাঃ ১৪২) অথাৎ তাড়া ড়া কের নামায আদায় কের।  
আ া   আেরা বেলনঃ  

ُیَراُءوَن ُھْم الَِّذیَن،َساُھوَن َصَلاِتِھْم َعْن ُھْم الَِّذیَن،ِلْلُمَصلِّیَن َفَوْیٌل   

“অতঃপর মসু ীেদর জেন  েভাগ, যারা নামােযর িবষেয় 

উদাসীন
1, যারা মানষুেক দখােনার জেন  নামায আদায় কের।” 

(সূরা মাউনঃ ৪-৬) 
আবার অেনেক বড় বড় দান-সাদকা কের মানেুষর কােছ 

শংসা শানার জেন । তাই দানকারীর নাম চার না করা হেল 

তার মন খারাপ হয়। অেনেক টাকা-পয়সা খরচ কের হ -ওমরা 

পালন কের আেস হাজী নাম ফুটােনার জেন । হ  কের এেস 

লােকরা তােক হাজী সােহব না বলেল মন খারাপ হয়। এ ধরেণর 

আেরা য সম  আমেল মানেুষর উে শ  থােক তার কানটাই 

                                                
1 . gymAve web mvÕ` web Avex Iqv°vm (ivt) †_‡K ewY©Z| wZwb e‡jb, Avwg Avgvi 
wcZv (mvÕ`)†K wR‡Ám Kijvg, evev! GB AvqvZwU m¤ú‡K© Avcbvi wK gZ? Avgv‡`i 
g‡a¨ †K Ggb Av‡Q †h, bvgvh Av`vq Ki‡Z wM‡q Zvi g‡a¨ D`vmxbZv Av‡m bv? wZwb 
ej‡jb, Zzwg hv g‡b K‡i‡Qv Zv GLv‡b D‡Ïk¨ bq; G Øviv D‡Ïk¨ n‡”Q bvgv‡hi 
mgq‡K webó Kiv| †Ljv-ayjv ev Av‡R-ev‡R wel‡q wjß _v‡K Gfv‡e bvgv‡hi mgq 
cvi n‡q hvq|-gymbv` Avey Bqvjv [ ª̀t mnxn& ZviMxe I Zvinxe nv/576| eY©bvwU 
gvIK‚d m~‡Î nvmvb] 
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আ াহর কােছ হণীয় হেব না। িকয়ামেতর িদন আ া   পাক ঐ 

সম  আমলকারীেক লাি ত-অপমািনত করেবনঃ  
রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলনঃ “ য 

ব ি  িরয়া এবং িতর উে েশ  কান আমল করেব, িকয়ামত 

িদবেস আ া   তার  অসৎ উে শ  কাশ কের িদেবন এবং 

সকেলর স েুখ তােক লাি ত করেবন।”
1
  

                                                
1 . gymbv‡` Avngv` nv/21290| ª̀t mnxn ZviMxe nv/24 
1 . gymwjg, Aby‡”Q`t †h Zvi Avg‡j Avjvni mv‡_ Ab¨‡K Askx K‡i| nv/ 5300| 
1 . nv`xQUv GiKgt A¡h¤ ýl¡ul¡ (l¡t) qa h¢ZÑa, ¢a¢e hme, l¡p§m¤õ¡q (p¡õ¡õ¡ý Bm¡C¢q 
Ju¡ p¡õ¡j) A¡j¡l ¢eLV hZÑe¡ LlRex  

Ò¢Lu¡ja ¢chp A¡õ¡q ZvevivKv Iqv ZvÕAvjv h¡¾c¡cl j¡T ¢hQ¡l-g¡up¡m¡ Ll¡l 
SeÉ Ahale Llhez fÐaÉL S¡¢a ‡m mgq nvuUzi Dci fi K‡i bZRvby Ae ’̄vq 
_vK‡e| phÑfÐbj k¡L X¡L¡ qh p HL hÉ¢š² ®k KziAv‡bi cÖPzi ÁvbvR©b Ll¢Rm, A¡l 
HL hÉ¢š² ®k A¡õ¡ql fb ¢eqa qu¢Rm Hhw HL hÉ¢š² ®k AYm pÇfcl A¢dL¡l£ 
¢Rmz pÇj¡¢ea jq¡e A¡õ¡q L¤lA¡el KvixL hmhe, A¡j¡l l¡p§ml Efl A¡¢j k¡ 
e¡¢km Ll¢Rm¡j a¡l ‘¡e ¢L ®a¡j¡L c¡e L¢l e¡C? ®p hmh, qy¡ ®q A¡j¡l fÐ¢af¡mLz 
¢a¢e hmhe, ®k ‘¡e ASÑe LlR ®p Ae¤k¡u£ ¢L A¡jm LlR? hmh A¡¢j l¡a-¢ce a¡ 
¢eu hÉÙ¹ ®bL¢R a¡l qL A¡c¡u Ll¢Rz pÇj¡¢ea jq¡e A¡õ¡q a¡L hmhex a¤¢j ¢jbÉ¡ 
hmRz ®glna¡l¡J hmhex a¤¢j ¢jbÉ¡ hmRz A¡l jq¡e A¡õ¡q hmhex hlw a¤¢j ®a¡ 
CµR Ll¢Rm ®k, (®a¡j¡L) hm¡ qh Ej¤L hÉ¢š² LÅ¡l£z A¡l a¡ ®a¡ hm¡C quRz 
(gymwj‡gi eY©bvq Av‡Q, ÒAaxfl a¡l hÉ¡f¡l ¢ecÑn ®cu¡ qhz aMe a¡L j¤Ml il 
®RyQs ¢eu k¡Ju¡ qh Hhw S¡q¡æ¡j ¢erf Ll¡ qhzÓ 

pÇfcn¡m£ hÉ¢š²L ¢eu A¡p¡ qhz pÇj¡¢ea jq¡e A¡õ¡q a¡L hmhex A¡¢j ¢L 
®a¡j¡L m¤ú‡`i cÖvPzh© c¡e L¢lwe? Hje¢L L¡l¡ j¤M¡fr£ K‡i ®a¡j¡L ivwLwb? ®p 
hmh, qÉy¡, ®q A¡j¡l hlz ¢a¢e hmhex ®a¡j¡L k¡ c¡e Ll¢Rm¡j a¡ ®L¡e L¡S 
hÉhq¡l LlR? ®p hmhx A¡aÈ£ua¡l pÇfLÑ lr¡ Lla¡j Hhw c¡e-p¡cL¡ Lla¡jz 
A¡õ¡q a¡L hmhex a¤¢j ¢jbÉ¡ hmRz ®glna¡l¡J hmhex a¤¢j ¢jbÉ¡ hmRz p¤jq¡e 
A¡õ¡q hmhex hlw a¤¢j ®a¡ CµR Ll¢Rm ®k, ®a¡j¡L hm¡ qh Ej¤L hÉ¢š² 
c¡en£mz A¡l a¡ ®a¡ AhnÉC hm¡ quRz (gymwj‡gi eY©bvq Av‡Q, ÒAaxfl a¡l 



তাওহীদ পনু ার  ~~   www.salafibd.wordpress.com ~~ 18

বরং আ া   তার আমলেক ত াখ ান কের বলেবনঃ 
 يَمِع ِفیِھ َأْشَرَك َعَمًلا َعِمَل َمْن الشِّْرِك َعْن الشَُّرَكاِء َأْغَنى َأَنا)

  (َوِشْرَكُھ َتَرْكُتُھ َغْیِري

“আিম িশককারীেদর িশকী আমল থেক মু । য ব ি  কান 

আমল কের তােত আমার সােথ অন েক অংশী করেব, আিম 

তােক এবং তার িশকী আমলেক পিরত াগ করব।”
1
  

আর এই কারেণ িকয়ামত িদবেস আ া   তাআলা সব থম 

যােদর ারা জাহা ােমর আ নেক িলত করেবন তারা িক  

সাধারণ অপরাধী নয়। যারা ব িভচারী, মদপানকারী, সুদেখার, 
ঘুষেখার, চার, ডাকাত, স াসী ভিৃত িছল, সবার আেগ এই 

পাপীেদরেক জাহা ােম িনে প করা হেব না। বখুারী ও মসুিলেমর 

                                                                                        
hÉ¡f¡l ¢ecÑn ®cu¡ qhz aMe a¡L j¤Ml il ®RyQs ¢eu k¡Ju¡ qh Hhw 
S¡q¡æ¡j ¢erf Ll¡ qhzÓ 

A¡õ¡ql fb ¢eqa hÉ¢š²L ¢eu A¡p¡ qhz A¡õ¡q a¡L hmhex ¢L L¡lZ ¢eqa 
quR? ®p hmh, ®q fÐi§! A¡fe¡l l¡Ù¹¡u ¢Sq¡c Ll¡l SeÉ A¡f¢e A¡cn Ll¢Rme, 
a¡C ms¡C Ll ¢eqa qu¢Rz A¡õ¡q a¡'A¡m¡ a¡L hmhex a¤¢j ¢jbÉ¡ hmR, 
®glna¡l¡J hmhex a¤¢j ¢jbÉ¡ hmRz A¡õ¡q hmhex hlw a¤¢j ®a¡ CµR Ll¢Rm 
®k, (®a¡j¡L) hm¡ qh Ej¤L hÉ¢š² h£l ®k¡Ü¡z A¡l a¡ ®a¡ AhnÉC hm¡ quRz 
(gymwj‡gi eY©bvq Av‡Q, ÒAaxfl a¡l hÉ¡f¡l ¢ecÑn ®cu¡ qhz aMe a¡L j¤Ml 
il ®RyQs ¢eu k¡Ju¡ qh Hhw S¡q¡æ¡j ¢erf Ll¡ qhzÓ)  

Aaxfl l¡p§m¤õ¡q (p¡õ¡õ¡ý Bm¡C¢q Ju¡ p¡õ¡j) A¡j¡l q¡yV¤l Efl A¡O¡a K‡i hmmex 
Òq A¡h¤ ýl¡ul¡! A¡õ¡ql pª¢øl jdÉ Hl¡ qm ¢ae hÉ¢š² ¢Lu¡ja ¢chp k¡`i‡K 
me©cÖ_g S¡q¡æ¡jl A¡…e fÐ‹¢ma Ll¡ qhzÓ (wZiwghx)  
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হাদীেছ মািণত আেছ য, বরং যারা সমােজর চােখ সবেচেয় 

বড় নক কাজ আ াম িদেয়েছ তােদরেকই সকেলর আেগ উে া 

কের নােকর ভের ছঁচেড় জাহা ােমর মেধ  িনে প করা হেব।
1 

2) িশ া-দী ায় তাওহীদ পুন ারঃ 
আ া   তাআলা সব থম য িবষেয়র িশ া হণ করেত 

বেলেছন তা হে  তাওহীদ িবষয়ক িশ া। িতিন এরশাদ কেরনঃ 

ُاللَّھ ِإلَّا ِإَلَھ َلا نَُّھَأ َفاْعَلْم  “অতএব তিুম িশ া অজন কর একথার 

য, আ াহ ব তীত সত  কান উপাস  নই।” (সূরা মহুা াদঃ 

১৯) িতিন আেরা e‡jbt  َفَقِد ِباللَِّھ َوُیْؤِمْن ِبالطَّاُغوِت َیْكُفْر َفَمْن
اْلُوْثَقى ِباْلُعْرَوِة اْسَتْمَسَك  “অতঃপর য তা তেক ত াখ ান 

করেব এবং আ াহর উপর ঈমান আনেব সই সুদঢ়ৃ হাতলেক 

আকঁেড় ধরেব।” (সূরা বাকারাঃ ২৫৬) অথাৎ কােলমােয় 

তাওহীদেক আকঁেড় ধরেব।  
এই কারেণ নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) তারঁ 

দাওয়াতী জীবেনর েতই মানষুেক এই তাওহীেদর িশ া দান 

 কেরেছন। আর এর উপেরই নবওুতী জীবেনর মূল বান 

তরিট বছর কািটেয় িদেয়েছন। 
মআুয িবন জাবাল (রাঃ) ক ইয়ামােনর গভণর িহেসেব রণ 

করার সময় নবী পাক (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) য িশ া 

িদেয়িছেলন সটার অনসুরেণ বতমােনও আমােদরেক িসেলবাস 

তরী করেত হেব। িতিন তােঁক বেলিছেলনঃ  
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“তিুম িকতাবধারী জনেগাি  (খৃ ান অধু িষত) এলাকায় যা , 
তিুম সব থম মানষুেক আ ান করেব কােলমা ‘লা-ইলাহা 

ই া াহর সা  িদেত। তারা যিদ এটা মেন নয়, তেব 

তােদরেক জানােব য আ া   তােদর িত পাচঁ ওয়া  নামায 

ফরয কেরেছন। তারা এটা মেন িনেল তােদরেক বলেব আ া   

তােদর স েদ যাকাত ফরয কেরেছন। ধনীেদর কাছ থেক 

যাকাত আদায় কের তথাকার দরী  জনগেণর মােঝ তা িবতরণ 

করা হেব...। -
1 

একথা হেতই পাের না য, এই কােলমা ধু মেুখ উ ারণ 

করেলই যেথ  হেয় যােব, তার কান অথ, তাৎপয ও দাবী 

থাকেব না। এর জেন  কান শতমালা থাকেব না। িক কাজ করেল 

এ কােলমা ন  হেত পাের তার কান কারণ থাকেব না। যিদ তাই 

হত তেব ম ার কােফরেদর এই কােলমা পাঠ করেত কান বাধা 

থাকেতা না। তারা িছল আরব জািত, এর িনগূড় ত  তারা বঝুেতা 

এজেন ই তারা তা পাঠ করেত A¯x̂Kvi কেরিছল। তারা এর 

তাৎপয বঝুেত পেরিছল য এটা পাঠ করেল আ াহর সােথ 

কাউেক শরীক িনধারণ করা যােব না। কােরা কােছ াথনার হ  

সািরত করা যােব না। কাউেক মাধ ম িনধারণ করা যােব না। 

অথচ তারা এ েলা করেতা। তারা গাই াহর মাধ েম িবপদ 

থেক উ ার কামনা করেতা, গাই াহেক ডাকেতা। আর 

গাই াহর জেন  নযর-মানত, প  কুরবানী, অসীলা ধরা 

ইত ািদ তা িছলই। তােদর ব াপাের আ া   বেলেছনঃ  

                                                
1 . eyLvix I gymwjg, Be‡b AveŸvm (ivt) †_‡K ewY©Z| 
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 َأِإنَّا َوَیُقوُلوَن .َیْسَتْكِبُروَن اللَُّھ ِإلَّا ِإَلَھ ال َلُھْم ِقیَل ِإَذا َكاُنوا ِإنَُّھْم 
  َمْجُنوٍن ِلَشاِعٍر آِلَھِتَنا َلَتاِرُكو

“তােদরেক যখন বলা হত, তামরা লা-ইলাহা ই া া   বল, 
তখন তারা অহংকার করত আর বলত, আমরা িক একজন পাগল 

কিবর কথামত আমােদর উপাস েদরেক পিরত াগ করব?” (সূরা 

সা  ফাতঃ ৩৫-৩৬) 
িক  আমােদর দেশর িশ া ব ব ায় এ সম  িবষয় 

অিধকাংশ ে  অনপুি ত। মসিজেদর ইমাম ও ওয়ােয়জীনেদর 

মুেখ এ ধরেণর কান কথা তমন শানা যায় না। মাটকথা িশ া 

িসেলবােস, ওয়াজ-নসীহেত তাওহীদ অবেহিলত ও উেপি ত। 

যার কারেণ য মসিজদ একিন ভােব আ াহর ইবাদত করার 

জেন  িত া করা হেয়েছ সখােন হয় িশেকর চচা।
1
 ইলেম 

                                                
1 . ‡hgb, A‡bK Bgvg mv‡ne gmwR‡`i †gniv‡e e‡m Ô†mv‡jgvbx ZvexRÕ ev Ôbv‡dDj 
Ôbv‡dDj Lvjv‡qKÕ cÖf„wZ eB †_‡K ZvexR-KeP wj‡L _v‡Kb| wkK©x I Kzdix evK¨ 
cvV K‡i wRb-fyZ Qvov‡bvi wPwKrmv K‡i _v‡Kb| G¸‡jv meB wkK© PP©v| DK¡ev web 
Av‡gi (ivt) †_‡K ewY©Z, wZwb e‡jb GK`v `kRb †jvK ivm~jyjvn& (mvt)Gi wbKU 
AvMgY Kij| wZwb Zv‡`i g‡a¨ bqR‡bi Kv‡Q evqAvZ wb‡jb wKš‘ GKR‡bi 
evqAvZ bv wb‡q nvZ ¸wU‡q wb‡jb| Zviv Avih Kij, wK e¨vcvi Zvi? wZwb ej‡jbt 
Zvi nv‡Z ZvexR evuav Av‡Q| †jvKwU Zr¶Yvr ZvexRwU ‡K‡U †djj| ZLb ivm~jyjvn& 
(mvt) Zvi Kv‡Q evqAvZ wb‡jb| Gici ej‡jbt Ò‡h e¨w³ ZvexR e¨envi Ki‡e †m 
wkK© Ki‡e|Ó (gymbv‡` Avngv`, nv‡Kg| wmjwmjv mnxnv nv/492) Zv‡eC Cmv web 
nvghv GK`v mvnvex Ave ỳjvn& web EKvBg (ivt)†K ïkÖƒlv Kivi R‡b¨ †M‡jb| Zvui 
gyLgÛj I mviv kixi dz‡j jvj eY© aviY K‡iwQj| wZwb Zv‡K civgk© w`‡jb Avcwb 
GKUv ZvexR e¨envi K‡ib bv †Kb? wZwb ej‡jbt bvDhywejvn&.. Gi PvB‡Z g„Zz̈ B 
†ekx DËg| †Kbbv bex (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg) e‡j‡Qbt Ò†h e¨w³ †Kvb wKQy 
(Mjvq ev nv‡Z) jUKv‡e, Zv‡K †mB e ‘̄i cÖwZ †mvc ©̀ Kiv n‡e|Ó (wZiwghx, nv`xQwU 
nvmvb ª̀t Qnxn wZiwghx nv/ 2072) mvnvex ûhvqdv (ivt) R‰bK i“Mxi mykÖƒlv Kivi 
R‡b¨ wM‡q †`‡Lb †m Zvi evû‡Z myZv †eu‡a e¨envi K‡i‡Q| wZwb Zv †K‡U †dj‡jb 
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ীেনর িশ াগােরর পাশাপািশ িশেকর ঘািঁটও সমভােব িতি ত। 

এ সম  মসিজদ ও মা াসার পােশ শাভা পাে  কবর ও 

মাজােরর সুেরাম  অ ািলকা। অেনক ে  মসিজদ-মা াসার 

চাইেত উ  মাজােরর চাকিচক , সৗ য ও কা কায চােখ 

পড়ার মত অবাক হওয়ার মত। অথচ ঐ সম  মাজাের অহরহ 

িশেকর চচা হে । মানষু িবপদ উ ােরর জেন , সাহায  চাইেত, 
িজন-ভেুতর উপ ব থেক বাচঁার আশায়, রাগ মিু  কামনায়, 
স ান পাওয়ার আকংখ ায় স সকল মাজাের ধণা িদে  এবং এ 

লে  নযর-মানত, প  কুরবানীসহ অসংখ  িশকী কাযকলাপ 

চািলেয় যাে । িক  তােদরেক বাধা দয়ার মত কউ নই। 

বঝুােনার মত কান ব ব া নই। 
এ সম  মা সায় পাঠ  িসেলবােস তাওহীদ নামক কান 

সা  েজ  খঁুেজ পাওয়া যােব না। ইসলামী আকীদা িক? িকভােব 

আকীদা র া করা যায়? িশক কােক বেল? কা   কা   কাজ 

করেল মানষু িশেক িল  হেত পাের এবং তার ঈমান ন  হেত 

পাের ইত ািদ কান িকছুই ছা েদরেক িশ া দয়া হয় না। যার 

কারেণ ঐ িবষেয় অ  থেকই মাসআলা-মাসােয়ল িশেখ একজন 

িশ াথী িশ া জীবন শষ কেরন। টাইেটল বা দাওরােয় হাদীছ 

পাশ কের কম জীবেন েবশ কের, সমােজর সােথ খাপ খাইেয় 

চলেত িগেয় চলমান িশেকর আখড়া কবর, মাজার বা দরবার 

ভিৃতর িব ে  কথা বলেত পােরন না, বলেত জােনন না। অেনক 

সময় তােদর অেনেকই কান না কান মাজােরর খােদম বেন যান 

                                                                                        
Ges ej‡jb, G ZvexR _vKve ’̄vq †Zvgvi g„Zz̈  n‡j Avwg †Zvgvi Rvbvhv coZvg bv| 
(Zvdmxi Be‡b Avex nv‡Zg) 
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বা িনেজই একিট দরবার শরীফ খুেল ঝাড়-ফঁুক বা তাবীজ-কবচ 

িদেয়, িজন-ভতু ছািড়েয় রমরমা ব বসা  কের দন।  
তার একিট মা  কারণ হে  তােদরেক িশ া- িত ােন 

তাওহীদ স েক কান ধারণা দয়া হয়িন। িশক এবং তার বাহন 

ও উপকরণ থেক কান প সতক করা হয়িন।   
সিত কারভােব ঐ সম  মসিজেদ যিদ তাওহীেদর দারস চালু 

থাকেতা, ঐ সম  মা াসায় যিদ তাওহীেদর ান দান করা হত 

তেব কখনই তাওহীদ ও িশক পাশাপািশ থাকেত পারত না। 

মসিজদ-মা াসা ও মাজার সহব ান করেত পারত না। হয় 

তাওহীদী িশ ায় বিলয়ান হেয় ঈমানদার জনগণ ও ছা  সমাজ 

তার িব ে  দবূার িতেরাধ গেড় তলুত, ফেল তাওহীদী িত ান 

মসিজদ-মা াসা অবিশ  থাকত এবং িশেকর আখড়া েলা ভে  

ফলা হত, অন থা মসিজদ-মা াসা অন  জায়গায় ানা িরত 

হেয় যত। 
িক  আফেসাস, তা হেব িক কের? ঐ মসিজদ ও 

মা াসা েলার অি ই তা হেয়েছ মাজারেক ক  কের, 
মাজােরর বরকেত(!) মাজাের সমািধ  আ াহর ওলীর (?) আর 

বরকেত ও তার ফায়েযর অসীলায়(!) ঐ সম  মসিজদ ও 

মা াসা তা আ াহর উে শ  তরী হয়িন। তরী হেয়েছ মাজােরর 

ওলীর উে েশ । তাই ইমাম-মআুি েনর বতন, মসিজেদর 

সং ার ও পিরচচা, মা াসার উ তী, িল াহ বািডং, িশ কেদর 

বতন-ভাতা ইত ািদ েয়াজনীয় খরেচর িসংহভাগ সং হ হয় 
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মাজােরর দান বা  থেক উ ৃ  অথ থেক।
1
 অতএব তারা িক 

কের বঝুেব য, মাজােরর ওলীর িত ভালবাসা এবং া ও 

স ান দশেনর নােম অনিু ত এ সম  কাযাবলী সবই আ াহর 

তাওহীদ িবেরাধী িশকী কমকা ? 
তাওহীেদর কৃত িশ া হে  কবর-মাজােরর সােথ স ক 

গড়া নয়; বরং তা থেক িবি  থাকা। ইসলােমর আসল িশ া 

মাজার গড়া নয়; বরং মাজার ভে  ফলা। এই জেন  ি য় নবী 

মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ইসলােমর দাওয়াত 

িদেত িগেয় সব থম কবর ও মাজার িযয়ারত িনিষ  কেরন। ধ ু

তাই নয় মদীনায় িহজরত কের আসার পর সব থম উচঁ ুকবর ও 

মাজার ভে  ফলার িনেদশ দান কেরন। 
 নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) কবেরর উপর ঘর 

তরী করেত ও কবর পাকা করেত িনেষধ কেরেছন। আবলু 

                                                
1 . kvnvRvjvj (i:)Gi gvRvi- †hLv‡b PweŸk N›Uv wk‡K©i PP©v nq| Zvi Gwiqvi g‡a¨ 
GKwU KIgx I n‡dhx gv ª̀vmv i‡q‡Q| †hLv‡b `vIiv‡q nv`xQ ch©š— wk¶v `vb Kiv 
nq| A_P †m gv ª̀vmvi e¨qfvi cwiPvjbv Kiv nq gvRv‡ii BbKvg †_‡K! 
ewikvj gnvbMixi †K we †ngv‡qZ DÏxb †iv‡Wi nRiZ †jPy kvn (it)gv ª̀vmvI GKwU 
R¡jš— cÖgvY| GwU Avwjqv gv ª̀vmv|  
‰`wbK BbwKjve cwÎKvq (30/06/2008Bs Zvwi‡L) Le‡i cÖKvkt ÒnRiZ †jPz kvn 
(i:)Gi iIRv kwid msjMœ fe‡b ZviB bv‡g bMixi K‡q‡KRb mgvR †mexi D‡`¨v‡M 
G Avwjqv gv ª̀vmvwU cÖwZwôZ nq 1984 mv‡j|.... nRiZ †jPz kvn (i:) iIRv kwi‡d 
me©̄ —‡ii gvby‡li `v‡bB cÖwZôvbwU P‡j Avm‡Q|Ó 
wK Avðh© wk¶v e¨e ’̄v! wkK© †_‡K AwR©Z A_© w`‡q KziAvb-nv`xQ wk¶v `vb? 
Gai‡Yi gvRvi msjMœ I gvRvi KwgwU cwiPvwjZ wk¶v cÖwZôvb- gmwR`-gv ª̀vmv 
Avgv‡`i †`‡k AmsL¨-AMwYZ| mZ¨ mÜvbx DrmyK gvbyl GKUz †LvuR wb‡jB Avgvi 
GK_vi mZ¨Zv Rvb‡Z cvi‡eb| 
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হায় াজ আল আসাদী থেক বিণত, িতিন বেলন, আমােক আলী 

ইবেন আবু তােলব (রাঃ) বলেলন,  
 ِتْمَثاال َتَدَع ال َأْن ؟ اللَِّھ َرُسوُل َعَلْیِھ َبَعَثِني َما َعَلى َأْبَعُثَك َأال)

 َوال ( روایة وفي ) َسوَّْیَتُھ ِإال ُمْشِرًفا َقْبًرا َوال َطَمْسَتُھ، ِإال
 ( َطَمْسَتَھا ِإال ُصوَرًة

আিম িক তামােক এমন িমশন িদেয় পাঠােবা না, রাসূলু া   

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) আমােক য িমশন িদেয় 

পািঠেয়িছেলন? আর তা িছল, কান মতূী পেল তা ভে  চরুমার 

কের িদেব, কান উচঁু কবর পেল ভে  তা মািট বরাবর কের 

িদেব।” অন  বণনায় বলা হেয়েছঃ “এবং কান ছিব পেল তা 

িমিটেয় ফলেব।”
1 

একইভােব নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) কবরেক 

পাকা করেত ও তা চনুকাম করেত িনেষধ কেরছন। জােবর (রাঃ) 

থেক বিণত, িতিন বেলন, “রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) কবরেক চনুকাম করেত, তার উপর বসেত এবং তা পাকা 

করেত িনেষধ কেরেছন।”
2 

কবর ান িযয়ারত করা মু াহাব। কননা কবেরর অিধবাসীগণ 

জীিবতেদর আর মখুােপ ী। জীিবতরা তােদর মখুােপ ী নয়। এ 

জন  তােদর উপকােরর উে েশ  কবর িযয়ারত করেত হেব, 
তােদর িনকট থেক কান উপকার পাওয়ার জন  িযয়ারত করা 

                                                
1 . [Qnxn] gymwjg, Aa¨vqt Rvbvhv, Aby‡”Q`t Kei‡K †f‡½ gvwU eivei Kiv| 
nv/1609| 
2 . [Qnxn] gymwjg, Aa¨vqt Rvbvhv, Aby‡”Q`t Kei‡K cvKv Kiv I PzbKvg Kiv 
wb‡la| nv/1610| 
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যােব না। কবরবাসীর িনকট থেক উপকার লােভর আশায় য 

িযয়ারত করা হয়, তা িবদআতী িযয়ারত। প া ের য িযয়ারেতর 

উে শ  হেব, মতৃ লাকেদর উপকার সাধন ও তােদর অব া থেক 

িশ া হণ, তেব তা হেব শরীয়ত স ত বধ িযয়ারত। 
কবর িযয়ারেতর কারেভদঃ 
মানষু কবেরর কােছ যা কের তা কারঃ  

 থমতঃ শরীয়ত স ত। অথাৎ শরীয়ত অনেুমািদত িনয়েম 

কবর িযয়ারত। কবর িযয়ারেতর উে েশ  সফর করেব না। 

কবর িযয়ারেতর মাধ েম সু ােতর অনসুরণ, আেখরােতর 

রণ ও কবর থেক িশ া হেণর িনয়ত করেব। 
ি তীয়তঃ িনিষ  িযয়ারত। এটা আবার কারঃ  
ক) যা হারাম ও িশেকর পযােয় পৗছঁায়। যমন, কবর শ 

করা এবং কবরবাসীেক আ াহর নকট  লােভর উসীলা বা মাধ ম 

সাব  করা। কবেরর কােছ সালাত আদায় করা, কবরেক 

আেলািকত করা, কবর পাকা করা এবং কবেরর অিধবাসীেদর 

মা ািতির  শংসা করা। যিদও তা ইবাদেতর মযাদায় না 

পৗেঁছ।  
 
খ) বড় িশরক: যমন-কবরবাসীর কােছ আ করা। তােদর 

িনকট সাহয  চাওয়া, তােদর িনকট য়াজন পরূণ পরুেণর আশা 

করা ইত ািদ। এটা ঠক তমন িশরক যা মিুত পজুকরা কের থােক। 
রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) কবর ভে  

ফলার ব াপাের য কড়াকিড় আেরা তার কারণ িক? কারণ িতিন 
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জানেতন
1
 য কবর-মাজাের সমািধ  লাকেদর িত অিতভি  

িশেকর গাড়া প ন করেব। িতিন জানেতন মানষু কবেরর কােছ 

ঘন ঘন গমণ করেল শয়তান তােদরেক কবরি ত ব ি র সােথ 

স িকত কের িশেকর সূচনা ঘটােব। 
নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) তাঁর কবরেক বারবার 

িযয়ারত করেত িনেষধ কেরেছন। আরও িনেষধ কেরেছন আ 

করার জন  ও নকট  লােভর উে েশ  সখােন জমােয়ত হওয়ােক 

অভ ােস পিরিণত করেত। এর পিরবেত বশী বাশী দ ও 

সালাম পড়েত বলেছন। কারণ তা তারঁ িনকেট পৗেঁছ থােক। 

অতএব নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর কবর এভােব 

বারাবার িযয়ারত কারা যিদ িনিষ  মািণত হয় তেব অন ান  

কবর ও কথাকিথত মাযারেক ক  কের উ স পালন উৎসব 

উ  যাপন করা বা মাযােরর মতৃ ব ি র জ  ও মতৃু  বািষকী 

পালন করার িনিষ তা আরও ভালভােব মািণত হয়। 
আব ু রায়রা (রাঃ) থেক বিণত, িতিন বেলন, রাসূলু া   

(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন,  
 َعَليَّ َوَصلُّوا ،ِعیًدا َقْبِري َتْجَعُلوا َوَلا ،ُقُبوًرا ُبُیوَتُكْم َتْجَعُلوا ال)

 ( ُكْنُتْم َحْیُث ِنيَتْبُلُغ َصَلاَتُكْم َفِإنَّ
“ তামােদর গৃহ েলােক গার ােন পিরণত কেরা না, (বরং 

িনেজর ঘের িবিভ  সময় নামায আদায় করেব) আমার কবরেক 

উৎসব েল পা িরত কেরা না। তামরা আমার উপর দ দ পাঠ 

                                                
1 . ivm~jyjvn& (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg) hv Rv‡bb Zv ïaygvÎ Inxi wfwË‡ZB 
Rvb‡Zb| †Kbbv, wb‡Ri B”Qvq wZwb †Kvb K_v ej‡Zb bv| Avjvn& e‡jb, ÒwZwb 
cÖe„wËi Zvobvq †Kvb K_v e‡jb bv, wZwb hv e‡jb, Zv †Zv Inx|Ó (m~iv bRgt 3-4) 
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কর, যখােনই থাক না কন তামােদর দ দ আমার কােছ পৗেঁছ 

দয়া হয়।”
1 

বতমান যেুগ অেনক মানষু সু  ভাষায় আ াহর সােথ িশক 

কের থােক। তারপরও স িনেজেক পা া ও খািঁট মসুলমান মেন 

কের। 
2
  

                                                
1 . [Qnxn] Avey `vD`, Aa¨vqt gvbv‡mK, Aby‡”Q`t Kei whqviZ, nv/1746| ª̀t 
Qnxûj Rv‡g Avjevbx nv/7226| 
2 . 2001 mv‡j ¯̂cwievi n¾ Kivi mgq AvivdvZ ‡_‡K wd‡i gyh`vwjdvq G‡m 
Avgiv hLb gvMwie I Gkvi bvgvh Rvgv‡Zi mv‡_ GK‡Î Av`vq K‡i wb ª̀vi cȪ ‘wZ 
wbw”Q, ZLb GK`j nvRx Avgv‡`i †_‡K mvgvb¨ ~̀‡i gvMwie I Gkvi bvgvh Av`vq 
K‡i wb ª̀vi cȪ ‘wZ ev` w`‡q nvjKv‡q whwK‡ii R‡b¨ e‡m †Mj| Zv‡`i Bgvg myjwjZ 
K‡Ú wewfbœ whwKi cvV Ki‡Q Avi Zvi mv‡_ Ab¨ivI GKB ¯̂‡i Zv cvV Ki‡Q| H me 
cvV Ki‡Z Ki‡Z Zviv Ggb wKQy ej‡Z jvMj hv ï‡b Avgvi kix‡ii †jvg †hb Lvov 
n‡q †Mj| Zviv ej‡Z jvMj Bqv ivm~jyjvn&! Bqv Avey eKi! Bqv Igvi! Bqv EQgvb! 
Bqv Avjx! Ges Av‡iv A‡b‡Ki bvg D”PviY K‡i †k‡l ejj Bqv Ave ỳj Kv‡`i 
Rxjvbx g``| A_© Ô†n Ave ỳj Kv‡`i Rxjvbx Avgv‡`i‡K mvnvh¨ Ki“b|Õ Avwg Avi 
e‡m _vK‡Z cvijvg bv| Avwg D‡V wM‡q Zv‡`i mvg‡b `Ûvqgvb njvg, Zv‡`i‡K 
j¶¨ K‡i ejjvg| fv‡qiv Avgvi! Avcbviv n¾ Ki‡Z G‡m‡Qb Avjvn‡K WvKzb! 
†Kb Avcbviv Ave ỳj Kv‡`i Rxjvbxi Kv‡Q mvnvh¨ PvB‡Qb? Avgvi GB K_v †hb 
Zv‡`i KY© Kzû‡i XyKjB bv| Zviv Zv‡`i whwKi Pvwj‡q †h‡Z _vKj| Avwg ZLb 
D‰”Pt¯̂‡i wPrKvi K‡i Zv‡`i‡K j¶¨ K‡i ejjvg| Avwg GKwU cÖkœ KiwQ, 
Avcbv‡`i cvjbKZ©v wK g„Zz̈  eiY K‡i‡Qb? ZvB Avcbviv wPiÄxe Ave ỳj Kv‡`i 
Rxjvbxi Kv‡Q mvnvh¨ PvB‡Qb?! wKš‘ Zviv †KD Avgvi K_vi w`‡K †KvbB å“‡¶c 
Kij bv| Zviv Zv‡`i KvR Pvwj‡q †Mj| 

wcÖq cvVK! j¶¨ Ki“b, n‡¾i gv‡V G‡m Zviv hw` Ave ỳj Kv‡`i Rxjvbxi Kv‡Q 
mvnvh¨ PvB‡Z cv‡i, Z‡e Zvi PvB‡Z eo wkK© Avi Kx n‡Z cv‡i? A_P Zviv gy‡L cvV 
K‡i‡Qt ..jveŸvBKv jv kvwiKv jvKv jveŸvBKv..| A_©vr †Zvgvi †Kvb kixK †bB, 
†Zvgiv `iev‡i Avgiv nvwRi †n Avjvn&| jveŸvBK AvnŸv‡b Zviv wK mZ¨ev`x? KLbB 
bq| Zv‡`i †P‡q g°vi Kv‡di m¤cÖ̀ vq AwaK mZ¨ev`x wQj| ZvivI n¾ KiZ Ges 
jveŸvBK& ejZ| wKš‘ Zviv †h‡nZz wkK© KiZ, Avjvn& Qvov A‡b¨i Kv‡Q g`` ev 
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মাটকথা সকল কার ইবাদত বে গী িনরংকুশ ভােব এক ও 

অি তীয় আ াহর জন  সমপাদন করােক তাওহীদ বলা হয়। 

প া ের কান ইবাদত আ াহ ছাড়া অন  কােরা উে েশ  

সমপাদন করাটাই িশরক। হ আ া   তিুম আমােদর িশরক থেক 

র া কর। (আমীন)   
 
 

 
৩) চরেমানাই পীর থেক তাওহীদ পুন ারঃ 

 

বাংলােদেশ য সম  পীর সােহব আেছন তােদর মেধ  

চরেমানাই পীর একজন অন তম নামকরা। তার ল  ল  ভ  ও 

মরুীদান বাংলােদেশর আনােচ কানােচ ছিড়েয় িছিটেয় আেছ। 

দেশর বাইেরও তার মরুীদ থাকেবন তােত আ েযর িকছু নই। 

তার মরুীদেদর মেধ  আেছন অসংখ  আেলম-ওলামা, মা াসার 

িশ ক। িতিন মানষুেক আধ াি কতার িশ া দান কেরন। তার 

কােছ বাইআত কিরেয় কলব পির ার করার মাধ েম নিতক 

চির  সংেশাধন করার দাওয়াত দন। নামােযর পাব  হওয়া, 
পদা র া করা, সুদ-ঘুষ থেক বেঁচ থাকা ভিৃত িবষয় েলােক 

ে র সােথ াধান  দয়া হয়। আর এ জেন  িনধারণ করা 

আেছ দনি ন ওজীফা। যা িসেলবাস আকাের মরুীদেদরেক জপ 

                                                                                        
mvnvh¨ PvBZ, ZvB Zviv ejZ: ..jveŸvBKv jv kvwiKv jvKv Bjv kvixKvb& Zvg‡jKzû 
Iqvgv gvjvK&..| †n Avjvn& †Zvgvi †Kvb kixK †bB, Z‡e †mB kixK e¨ZxZ Zzwg hvi 
gvwjK Ges †m hv wKQyi gvwjK Zzwg ZviI gvwjK| 
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করেত হয়। সই সােথ কসরত করেত হয় িনিদ  িকছু মরুাকাবার। 

তাহেলই মরুীদ মােরফেতর িসঁিড় বেয় উ ের যেত পারেবন 

এবং আ া   ওয়ালা হেত পারেবন। 
চরেমানাই দরবার শরীেফর িত াতা হে ন মাওলানা সয়দ 

মাহা াদ ইছহাক সােহব। িতিন মতৃু  বরণ করেল তার ছেল 

সয়দ মাঃ ফজললু করীম খলাফত লাভ কেরন। িতিন িপতার 

তরীকা অনসুাের মানষুেক মরুীদ কেরন। তার মতৃু র পর এছহাক 

সােহেবর আেরক ছেল সয়দ রজাউল করীম এখন খলাফেতর 

দািয়  পালন করেছন। সয়দ এছহাক সােহব মানষুেক সহেজ 

ইসলাম িশ া দয়ার জেন  ছাট-বড় ২৭খানা কতাব রচনা 

কেরেছন। িতিন বেলেছনঃ “২৭ খানা কতাব বাংলা ভাষায় 

িলিখয়া িদলাম। ইহা পাঠ কিরয়া আমল ক ন, আপন বাড়ী 

বেহশেত চলনু।” ( ভেদ মােরফতঃ ৯৪ পৃ া)  
ঐ সম   সব েলাই আমার সং হ করা ও পাঠ করা স ব 

হয়িন। ৩/৪িট বই আমার হােত পেড়েছ। তা পাঠ কের আমার 

কােছ মেন হেয়েছ, পীরেদর হােত যারা বায়আত কেরিন িবে র 

এরকম কািট কািট মসুলমান জাহা ােমর পেথ এ ে ন। আর 

তারা এবং তােদর মত অন  হ ানী (?) পীর ও তােদর খািঁট 

মরুীদরা িনেজেদর তরী জা ােতর পেথ এ ে ন।  
কৃতপে  ঐ বই সমহূ পাঠ কের, তার মেধ  যা আেছ তার 

িত িব াস রেখ, স অনযুায়ী আমল কের একজন মুসলমান 

কান পেথ এ েবন তার জেন  িচ াশীল, সু  িবেবক স  এবং 

কুরআন ও ছহী   হাদীেছর সামান  ােনর অিধকারী পাঠেকর 

সামেন িকছু কথা উে খ করা জ রী মেন করিছ। অতঃপর 
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কুরআন ও ছহী   সু াহর আেলােক তার িবে ষণ কের 

সত াসেত র িবচার পাঠেকর উপর ছেড় িদি । 
িনে  মহুতারাম পীর সােহেবর মা  িট বই (১) ‘ ভেদ 

মােরফত বা ইয়ােদ খাদা
1
 এবং (২) ‘আেশক মা ক বা এে  

এলাহী
2
 থেক সারসংে প িকছু উি  উে খ করব। তারপর তার 

িবে ষণ করব। ইনশাআ া  । 
 

1) পরকােল মুি র জেন  িক পীর ধরা আবশ ক? 
 

পীর সােহব িলেখেছনঃ “সত ই কয়ামেতর অব া এই প 

(ভয়ানক) হইেব এবং আ াহর কুেম সই িদন িনঃসে েহ 

পীরগণ থেক সাহায  পাওয়ার আশা করা যায়। ( ভেদ মােরফতঃ 

২৫-২৬) 
পীর সােহব আেরা িলেখেছনঃ কােমল পীর হইেলন 

আেখরােতর উকীল ¯îƒc|Ó ( ভেদ মােরফতঃ ৬১ পঃৃ) 
পীর সােহব আেরা িলেখেছনঃ “হযরত থানবী িলিখয়ােছন, 

জৈনক দরেবশ সােহেবর মতৃু র পর এক কাফন চার কবর 

খুিড়য়া (দরেবেশর) কাফন খুিলেত লািগল। দরেবশ সােহব 

চােরর হাত ধিরয়া বিসেলন। তা দেখ চার ভেয়র চােট িচৎকার 

মািরয়া ব শঁ হইয়া মিরয়া গল। দরেবশ ¯ĉœ‡hv‡M তার এক 

খলীফােক আেদশ কিরেলন চারেক তার পাে  দাফন কিরেত। 

                                                
1 . cÖKvkKt gynv¤§` ZvwiK AvRv` †PŠayix, Avj GQnvK cÖKvkbx, 37, b_©eª“K nj 
†ivW, evsjvevRvi, XvKv- 1100 †dvbt 7123526| ms‡kvwaZ ms¯‹iYt b‡f¤̂i, 
2005 Bs|  
2 . cÖKvkK I cªKv‡ki mbt H  
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খলীফা এেত আপি  কিরেল দরেবশ বিলেলনঃ কাফন চােরর 

হাত আমার হােতর সে  লািগয়ােছ, এখন কয়ামত িদবেস ওেক 

ছািড়য়া আিম কমেন পুলেছরাত পার হইয়া যাইব?” ( ভেদ 

মােরফতঃ ২৭-২৮ পঃৃ) 
িতিন আেরা িলেখেছনঃ কয়ামেতর সই মহািবপেদর সময় 

হ ানী পীর সােহবগণ আপন মরুীদগণেক হযরত নবী করীম (সঃ) 

এর কােছ পৗছঁাইয়া িদেবন। এবং জেুর আকরাম (সাঃ) 

তাহািদগেক হাউেজ কাউছােরর পািন পান করাইেবন।” (আেশক 

মা ক পঃৃ ৬৬) 
িতিন আেরা িলেখেছনঃ “এ পভােব পরকােলও তাহঁােদর 

(ওলীেদর) মতার সীমা থািকেব না। হাশেরর মােঠ একজন 

আওিলয়ােয় করােমর উিছলায় জরু ছা া া  আলাইেহ ওয়া 

ছা ােমর হাজার নাহগার উ তেক আ া   পাক মাফ কিরয়া 

িদেবন।” (আেশক মা ক পঃৃ ৮১) 
পযােলাচনাঃ 
আেখরােতর মুি  আসল মুি ঃ  
স ািনত পাঠক! পেূবর কথা েলা আপনােদর কােছ অ  

নয়। কিঠন হাশেরর িদেন পীর-দরেবশগণ তােদর মরুীদেদর 

সাহায  করেবন, তােদর পে  ওকালতী করেবন, তােদর না   

মাফ কিরেয় িদেবন, তােদর িনেয় পলুিসরাত পার হেবন, 
তােদরেক হাওেয কাউছােরর কােছ পৗিঁছেয় িদেবন। অতএব 

মরুীদেদর আর কান িচ া নাই। সব সমস ার সমাধান তা তারা 

কেরই িদেলন। কারণ আেখরােতর সমস াই তা বড় সমস া। 

আেখরােতর িবপদই তা বড় িবপদ। মিুমেনর জেন  আেখরােতর 
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জীবনই সবেচেয় পণূ। তার কাি ত কামনা হে  জা াত 

লাভ। তাই যখন িকনা পীরেদর কােছ বায়আত করেল, তােদর 

পাগিড় ধরেল তােদর কথা মত িযিকর-িফিকর ও ওযীফার আমল 

করেল এই উে শ  হািসল হেয় যােব, কাি ত লে  পৗছঁা যােব 

তখন আর িচ া িকেসর? এই জেন ই মেন হয় ল  ল  মানষু 

তােদর হােত মরুীদ হওয়ার জেন  িতেযািগতা কেরন এবং 

তােদর সাহায  ও পািরশ লােভর আশায় তােদরেক স  রাখার 

যাবতীয় ব ব া কেরন। নানান রকেমর হািদয়া, নযরানা, মানত 

ইত ািদ পশ কের তােদর মন তু  করার চ া কেরন। কননা 

পীর সােহব অস  হেল িবপদ। িতিন তখন আর ওকালিত 

করেবন না। অতএব যাবতীয় কাকুিত-িমনতী তারঁ কােছ িনেবদন 

করা ছাড়া উপায় নাই। 
যখন িকনা এই পীর সােহবগণ কিঠন আেখরােতর মােঠ মহা 

তাপশালী আ াহর দরবাের মুরীদেদর উপকার করেত পারেবন, 
আ াহর াধ থেক বাচঁােনার জেন  তােদরেক সাহায  করার 

মতা রােখন, তখন িনয়ার জীবেন মরুীদেদর সাহায  করা তা 

খুবই সামান  ও সাধারণ ব াপার! অতএব িবপদ উ ার, রাগ 

মিু , মামলায় জতা, শ েক পরািজত করা, গযব-আযাব থেক 

র া, নাহ মাফ, স ান লাভ, িজন-ভেুতর উপ ব থেক বাচঁা 

ভিৃত উে েশ  তােদর কােছ না যাওয়া ও তােদরেক আ ান না 

করার তা ই উেঠ না। এই কারেণই মেন হয় মানষু উ  

উে েশ  অহিণশ তােদর দরবাের ছুেট চেলেছন। তারা য ঐ 

সম  কােজরও দািয়  পালেনর দাবী কের থােকন তার িববরণ 

িকছু ণ পের দয়া হেব ইনশাআ াহ। 
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জনাব পীর সােহবেদর িত আমার  হে , একবারও িক 

আপনারা িচ া কেরেছন আপনােদরেক সই কিঠন হাশেরর িদেন ক 

সাহায  করেব? ক আপনােদর জেন  সুপািরশ করেব? ক 

আপনােদরেক পলুিসরাত পার করােব? ক আপনােদর নাহ মাফ 

কিরেয় িদেব? নািক আপনারা আ াহর িনকট থেক অি ম ছাড়প  

পেয় গেছন য আপনােদর কান না   হেব না? আপনারা নবী-

রাসূলেদর মত িন াপ? নািক এমন কান গ রাি বাতা পেয় 

গেছন বা আপনােদর কােছ ওহী হেয়েছ য হাশেরর মােঠ 

আপনােদর কান সাহােয র দরকার পড়েব না- আপনারা িবনা 

িহেসেব মিু  পেয় যােবন? আপনারা িক িনি তভােব জা ােতর 

িটেকট খরীদ কের িনেয়েছন? ক িবি  করল আপনােদর কােছ 

জা ােতর িটেকট? কাথায় পেলন এই মতা? আ া   িক 

আপনােদরেক তারঁ মতার অংশ িবেশষ দান কের আরাম করেছন? 
(নাউযিুব া  ) আপনারা িক আ াহর পাকড়াও থেক িনরাপদ হেয় 

গেছন? ক আপনােদরেক িনরাপ া বাতা পৗছঁােলা? আ া   িক 

বেলন িন? 
 اتََّقى ِبَمِن َأْعَلُم ُھَو ُكْمَأْنُفَس ُتَزكُّوا َفَلا  

“অতএব তামরা িনেজেদরেক পিব  কেরা না। িতিনই বশী 

জােনন ক বশী আ াহেক ভয় কের।” (সূরা নাজমঃ ৩২) 
ি য় পাঠক! জনাব পীর সােহবসহ তার মরুীদান ও সম  

মসুলমান জািতেক িনে র আয়াত সমহূ ও হাদীছ েলা গভীরভােব 

অনধুাবন ও পযেব ণ করার আ ান জানাি ঃ 
 
িকয়ামেতর িদন তাওহীদ ছাড়া উপায় নাইঃ 
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আ া   তাআলা পিব  কুরআেন যারা আ া  র িত ঈমান 

রােখ, তারঁ তাওহীদেক বা বায়ন কের, তারঁ সােথ কাউেক শরীক 

কের না, আেখরাতেক িব াস কের, স িদন িহসােবর স িুখন 

হওয়ার ভয় কের তােদরেক আ ান কের এরশাদ কেরনঃ 
 َلا َیْوٌم َیْأِتَي َأْن َقْبِل ِمْن َرَزْقَناُكْم ِممَّا َأْنِفُقوا َآَمُنوا الَِّذیَن َأیَُّھا َیا 

  َشَفاَعٌة َوَلا ُخلٌَّة َوَلا ِفیِھ َبْیٌع

“ হ ঈমানদারগণ! আিম তামােদরেক য যী িদেয়েছ তা 

থেক আ াহর পেথ খরচ কর সই িদন আসার পেূব যখন না 

আেছ বচা- কনা, না আেছ ব ু  আর না আেছ কান সুপািরশ।” 

(সূরা বাকারাঃ ২৫৪)  
আ া   আেরা বেলনঃ  

 ِمْن َلُھْم َلْیَس َربِِّھْم ِإَلى ُیْحَشُروا َأْن َیَخاُفوَن الَِّذیَن ِبِھ َوَأْنِذْر 
  َشِفیٌع َوَلا َوِليٌّ ُدوِنِھ

“ হ মহুা াদ (সাঃ) আপিন এই কুরআন ারা তােদরেক ভীিত 

দশন ক ন যারা তােদর পালনকতার কােছ একি ত হওয়ােক 

ভয় কের, সিদন িতিন (আ া  ) ব তীত তােদর কান 

সাহায কারী ব ু থাকেব না এবং কান সুপািরশকারী হেব না।” 

(সূরা আনআমঃ ৫১) ইমাম ইবেন কাছীর (রহঃ) বেলনঃ অথাৎ 

আ া   যিদ তােদরেক শাি  দয়ার ই া কেরন তেব তা থেক 

র া করার জেন  কান ব ,ু কান আ ীয়, কান সুপািরশকারী 

থাকেব না। (তাফসীর ইবেন কাছীরঃ ৩/২৫৯) 
যারা তাওহীদপ ী কৃত ঈমানদার তােদর একটা পিরচয় 

আ া   পিব  কুরআেন উে খ কেরেছন। িতিন বেলনঃ َوَیْخَشْوَن 
اْلِحَساِب ُسوَء َوَیَخاُفوَن َربَُّھْم  “তারা তােদর পালনকতােক ভয় 
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কের এবং তারা িকয়ামত িদবেস কিঠন িহসােবর স িুখন হওয়ার 

আশংকা কের।” (সূরা রাদঃ ২১) 
এই পীর সােহবগণ িক িকয়ামত িদবেস আ াহর সামেন 

দ ায়মান হওয়ার ভয় কেরন না? তারা িক আ াহর িহসােবর 

স িুখন হওয়ার ব াপাের শংকামু  ও িনরাপদ হেয় গেছন? তারা 

িনেজরাই যিদ িহসােবর স িুখন হন তেব অেন র ওকালতী 

করেবন িকভােব? আ া   বেলন,  
اْلَخاِسُروَن اْلَقْوُم ِإلَّا اللَِّھ َمْكَر َیْأَمُن َفَلا اللَِّھ َمْكَر َأَفَأِمُنوا   

“ওরা িক আ াহর পাকড়াও থেক িনরাপদ হেয় গেছ? 
িত  জািত ছাড়া কউ আ াহর পাকড়াও থেক িনেজেক 

িনরাপদ ভাবেত পাের না।” (সূরা আরাফঃ ৯৯) 
আয়াতলু কুরসীর মেধ  আ া   বেলনঃ ِعْنَدُه َیْشَفُع الَِّذي َذا َمْن 

ِبِإْذِنِھ ِإلَّا   “ ক সই এমন ব ি  য আ াহর কােছ তারঁ অনমুিত 

ব তীেরেক কােরা জেন  সুপািরশ করেত পারেব?” (সূরা বাকারাঃ 

২৫৫) 
আ া   আেরা বেলনঃ  ِإْذِنِھ َبْعِد ِمْن ِإال َشِفیٍع ِمْن َما  “তারঁ 

অনমুিত ব তীত কউ কােরা জেন  সুপািরশ করেত পারেব না।” 

(সূরা ইউনসুঃ ৩) 
মরুীদেদর সাহায  বা সুপািরশ করার জেন  পীর সােহবগণ িক 

িনয়ােতই আ াহর কাছ থেক অনমুিত িনেয় িনেয়েছন? কাথায় 

সই অনমুিত প , দয়া কের তারা দখােবন িক? 
আ া   ব তীত সুপািরেশর কউ মািলক নয়, অিধকারী নয়, 

অতএব তারঁ অনমুিত ব তীত কউ সুপািরশ করার মতা রােখ 

না। কউ যিদ আ াহর অনমুিত না পেয়ই িনি তভােব 
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আেখরােত সুপািরশ করেত পারেব এমন দাবী িনয়ােত কের 

বেস, তেব স য িনেজেক আ াহর সমক  িনধারণ কের িনল 

এবং মিুশরক হেয় গল তােত কান সে েহর অবকাশ নই। 
আ া   বেলনঃ 

َشْیًئا َیْمِلُكوَن َلا َكاُنوا َأَوَلْو ُقْل ُشَفَعاَء اللَِّھ ُدوِن ِمْن اتََّخُذوا َأِم 
 َواْلَأْرِض السََّماَواِت ُمْلُك َلُھ َجِمیًعا الشََّفاَعُة ِللَِّھ ُقْل ،َیْعِقُلوَن َوَلا
   ُتْرَجُعوَن ِإَلْیِھ ُثمَّ

“তারা িক আ া   ব তীত অন েক সুপািরশকারী হণ কেরেছ? 
তােদরেক িজে স ক ন! তােদর কান িকছুেত মািলকানা না 

থাকেলও এবং তারা না বঝুেলও (সুপািরশ করেত পারেব)? বেল 

িদন, যাবতীয় সুপািরশ আ াহরই আয় াধীন, আসমান ও যমীেন 

তারঁই স াজ । অতঃপর তারঁই কােছ তামরা ত াবিতত হেব।” 

(সূরা যমুারঃ ৪৩-৪৪) 
 
হাশেরর মােঠ নবী-রাসূলেদর পেরশানীঃ 
কিঠন হাশেরর িদন পীর সােহবগণ মরুীদেদর পে  ওকালতী 

করেবন তা দেূরর কথা সিদন তা িন াপ নবী-রাসূলগণই 

হয়রান পেরশান থাকেবন।  
বখুারী ও মসুিলেম বিণত হেয়েছ য, হাশেরর মােঠ মানষু 

যখন িবপেদ পেড় যােব এবং অসহনীয় আযােব ার হেব, 
তখন তারা একজন সুপািরশকারী খঁুেজ িফরেব। যােত কের তারা 

এই ভীষণ সংকট থেক রহাই পেত পাের। থেম তারা আদম 

(আঃ)এর কােছ গমণ করেব। অতঃপর পযায় েম নূহ, ইবরাহীম, 
মসূা, ঈসা (আঃ)এর কােছ যােব। তারঁা কউ সুপািরশ করেত 
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সাহস করেবন না। েত ক নবী িনেজেদর অ মতার কথা কাশ 

করেবন। অবেশেষ তারা নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম)এর কােছ আসেব। িতিন মানষুেক এই িবপদজনক অব া 

হেত মু  করার জন  আ াহর আরেশর নীেচ িসজদাবনত হেবন। 

আ াহর শংসা ও ণকীতণ করেবন। তখন আ া   তােঁক মাথা 

উিঠেয় াথনা করার অনমুিত িদেবন। িতিন তখন সম  মানেুষর 

িহসাব-িনকােশর জেন  আ াহর কােছ সুপািরশ করেবন। আ াহ 

তারঁ আ এবং শাফাআত কবলু করেবন। এিটই হল ‘মা ােম 

মাহমদূ বা সুমহান মযাদা, যা আ াহ তােক দান কেরেছন।
1 

 
শাফাআেতর শতঃ 
সহী   হাদীছ মাতােবক সে হ নই য, আ াহর অনমুিত 

পেয় আমােদর নবী মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

সুপািরশ করেবন। অন ান  নবী-রাসূল, সত বাদীগণ, শহীদগণ 

এবং নককারগণ সুপািরশ করেবন। 
িক  এই কার শাফায়ােতর জন  ৩িট শত রেয়েছ। যথাঃ 

১- শাফায়াতকারীর উপর আ াহর স ি  থাকা। 
২- যার জন  সুপািরশ করা হেব, তার উপরও আ াহর স ি  

থাকা। আর তাওহীদ ও রাসূল (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

                                                
1 . Gm¤ú‡K© `xN© nv`xQ ewY©Z n‡q‡Q| †`Lybt mnxn& eyLvix, Aa¨vqt ZvInx`, 
Aby‡”Q`t wKqvg‡Zi w`b bex-ivm~j I Ab¨‡`i mv‡_ Avjvni K_v ejvi weeiY, 
nv/6956| mnxn& gymwjg, Aby‡”Q`t Rvbœv‡Zi me©wbgœ gh©v`vi AwaKvix e¨w³ nv/ 
286| 
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সা াম)এর তরীকায় িতি ত থাকা ব তীত কেরা উপর 

আ া   স  হেবন না। 
৩- শাফায়াতকারীর জন  আ াহর প  থেক শাফায়াত করার 

অনমুিত থাকা।  
থম শেতর দলীলঃ আ া   পাক বেলন, الشََّفاَعُة َتْنَفُع َلا َیْوَمِئٍذ 

َقْوًلا َلُھ َوَرِضَي الرَّْحَمُن َلُھ َأِذَن َمْن ِإلَّا   “দয়াময় আ া   যােক 

অনমুিত দেবন এবং যার কথায় স  হেবন স ছাড়া কােরা 

সুপািরশ সিদন (িকয়ামেতর িদন) কান উপকাের আসেব না।” 

(সূরা াহাঃ ১০৯)  
ি তীয় শেতর দলীলঃ আ া   বেলনঃ  

َبْعِد ِمْن ِإلَّا َشْیًئا َشَفاَعُتُھْم ُتْغِني َلا السََّماَواِت ِفي َمَلٍك ِمْن َوَكْم 
  َوَیْرَضى َیَشاُء ِلَمْن اللَُّھ َیْأَذَن َأْن

“আকােশ অেনক ফেরশতা আেছ। তােদর সুপািরশ কান 

কােজ আসেব না, যত ণ আ া   যার জেন  ই া ও যােক পছ  

কেরন, অনমুিত না দন।” (সূরা নাজমঃ ২৬)  
সু◌ুবহানা া  ! ফেরশতােদর সুপািরশও আ াহর দরবাের 

তারঁ অনমুিত ব তীেরেক ফল সূ হেব না? অথচ ফেরশতারা তা 

িন াপ। অবশ  হাদীেছ মািণত হেয়েছ য ফেরশতারাও মিুমন 

বা ােদর জেন  সুপািরশ করেবন। িক  তা হেব আ াহর িনকট 

থেক অনমুিত পাওয়ার পরই। পীর সােহবগণ িক ফেরশতােদর 

চেয়ও আ াহর িনকট পিব  ও স ািনত? যার কারেণ তারা 

িনি তভােব বলেত পােরন য, “ সই িদন িনঃসে েহ পীরগণ 

থেক সাহায  পাওয়ার আশা করা যায়”!? 
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আ াহ পাক বেলনঃ  اْرَتَضى ِلَمِن ِإلَّا َیْشَفُعوَن َوَلا  “আ া   

যার িত স  স ছাড়া কােরা জন  সুপািরশ করা হেব না।” 

(সূরা Avw¤̂qvt ২৮) িতিন আেরা বেলনঃ 
َلُھ َأِذَن ِلَمْن ِإال َدُهِعْن الشََّفاَعُة َتْنَفُع َوال  

“যার জেন  অনমুিত দয়া হেব স ছাড়া তারঁ িনকট কােরা 

জেন  সুপািরশ ফল সূ হেব না।” (সূরা সাবাঃ ২৩) অথাৎ মু‘িমন 

ছাড়া কােরা জেন  সুপািরশ করার অনমুিত দয়া হেব না। িক  

যারা আ াহর সােথ শরীক কের তারা কােরা সুপািরশ পাওয়ার 

যাগ তা রােখ না। তাই তােদর ব াপাের সুপািরশ করারও কান 

অনমুিত দয়া হেব না। 
তৃতীয় শেতর দলীলঃ  
আ া   বেলনঃ ِبِإْذِنِھ ِإلَّا ِعْنَدُه َیْشَفُع الَِّذي َذا َمْن  “ ক সই 

এমন ব ি  য আ াহর কােছ তারঁ অনমুিত ব তীেরেক কােরা 

জেন  সুপািরশ করেত পারেব?” (সূরা বাকারাঃ ২৫৫) 
আ া   আেরা বেলনঃ  ِإْذِنِھ َبْعِد ِمْن ِإال َشِفیٍع ِمْن َما  “তারঁ 

অনমুিত ব তীত কউ কােরা জেন  সুপািরশ করেত পারেব না।” 

(সূরা ইউনসুঃ ৩) 
যিদ ধের নয়া যায় য, পীরেদর উপর আ া   স  হেয় 

তােদরেক সুপািরশ করার অনমুিত িদেবন। (যিদও তা সুদরূ 

পরাহত) িক  পীর সােহবরা িক কের জানেলন য তােদর 

মরুীদেদর উপরও আ া   স  হেয় যােবন ফেল তােদরেক 

সুপািরশ কের জা ােত িনেয় যােবন? যার কারেণ তারা 

মরুীদেদরেক “কােমল পীর হইেলন আেখরােতর উকীল ¯îƒc|Ó 

অথবা “ সই িদন িনঃসে েহ পীরগণ থেক সাহায  পাওয়ার 
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আশা করা যায়।” ইত ািদ কথা বেল তােদর কাছ থেক বায়আত 

িনেয় থােকন? ( হ আ া   তিুম আমােদরেক ঈমান ব বসায়ীেদর 

কবল থেক র া কর) 
ম ার কােফর-মশুিরকরা মিুতেদর িনকট থেক এই সাহায  বা 

সুপািরশ পাওয়া ব তীত অন  কান আশা কেরিছল িক? তােদর 

স েক আ া   বেলন, اللَِّھ ِعْنَد ُشَفَعاُؤَنا َھُؤَلاِء وَنَوَیُقوُل  “তারা 

বেল, এরা (মিুত েলা) আমােদর জন  আ াহর কােছ 

সুপািরশকারী।” (সূরা ইউনসুঃ ১৮) 
অতএব য সম  মসুলমান অ তা বশতঃ এ সম  পীেরর 

ধাকাপণূ কথা িব াস কের তােদর হােত বায়আত কের তােদর 

কাছ থেক সাহায  বা শাফাআেতর আশা কেরেছন তােদরেক 

বলেত চাই এই শাফাআত তােদর কান কােজ আসেব না। আ াহ 

তাআলা বেলন, 
الشَّاِفِعیَن َشَفاَعُة َتْنَفُعُھْم َفَما  

“ কান সুপািরশকারীর সুপািরশ তােদর উপকাের আসেব না।” 

(সূরা মু া  িসরঃ ৪৮) কারণ আ াহ তাআলা মশুিরকেদর িশেকর 

উপের স  নন। তােদরেক শাফায়ােতর অনমুিত দয়াও স ব নয়। 

আ াহ যার উপর স  হেবন, কবল তার জন ই সুপািরশ বধ হেব। 
 
তাওহীদ না থাকেল শাফাআত পাওয়া যােব নাঃ 
ইমাম ইবনলু কাইেয় ম (রহঃ) বেলন, “এ সকল মশুিরকেদর  

অ ের য িবষয়িট ব মলূ আেছ তা হে , তােদর ওলীগণ তােদর 

জেন  আ াহর কােছ সাহায -সুপািরশ করেবন। এই িব াসটাই হে  

আসল িশক। আ া   তাআলা ¯̂xq িকতােব এিব াসেকই ত াখ ান 
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ও বািতল কেরেছন, বেলেছন পরকােল সাহায -সুপািরেশর পরুা 

িবষয়টাই তাঁর অিধেন। তাঁর অনমুিত না পেয় কউ কােরা জেন  

সুপািরশ করেত পারেব না। যার কথা ও কােজ িতিন স  থাকেবন 

তার পে ই সুপািরশ করার অন◌ুুমিত দয়া হেব। আর তারা হে  ঐ 

সকল মানষু যারা তাওহীদ বা বায়ন কেরেছ এবং যারা আ া   ছাড়া 

কান পীর-ওলীেক সাহায  বা সু◌ুপািরশকারী হণ কেরিন। আ া   

যােক চাইেবন তােদর জেন  সুপািরশ করার অনমুিত িদেবন। তখন 

তারা হেব সুপািরশ লােভ সবািধক ধন  মানষু।”
1
  

ইমাম ইবনলু কাইেয় ম (রহঃ) আেরা বেলন, আবু রায়রা 

(রাঃ)এর ে র জবােব নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর 

এই বাণীিট গভীরভােব ল  ক ন। আবু রায়রা (রাঃ)  

করেলন, হ আ াহর রাসূল! িকয়ামত িদবেস আপনার শাফায়াত 

লােভ সবািধক সৗভাগ বান মানষু ক হেব? িতিন বেলন, “ য 

ব ি  একিন  অ ের ‘লা-ইলাহা ই া া  পাঠ করেব।” (সহীহ 

বখুারী) ল  ক ন! নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

িকভােব খােলস তাওহীদেক তারঁ শাফায়াত পাওয়ার বড় কারণ 

িহেসেব উে খ কেরেছন। অথচ মশুেরকরা ধারণা কের য, 
মানষুেক ওলী বা মাধ ম িহেসেব মানেল তােদর িনকট থেক 

সুপািরশ বা সাহায  পাওয়া যােব। ওলী-আউিলয়ােদর সােথ স ক 

রাখেল তারা ওকালিত কের তােদরেক পার কের িদেবন। য মানষু 

খােলসভােব কােলমা পাঠ কেরেছ স কখেনাই তার মত আেরক 

মানষুেক মধ  ধারণা করেত পাের না। কারণ আ াহর কােছ 

                                                
1 . gv`v‡iRym& mv‡jKxb 1g LÛ, 255 c„ôv 
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যাওয়ার জন  কাউেক মধ  ধরাটাই হে  আসল িশক। য িশেক 

িল  িছল ম ার আব ুজােহল-আবু লাহাব সম দায়। ওরা তা ধ ু

মিুত েলার িনকট থেক এই শাফাআত পাওয়ারই আশা কেরিছল। 

য স েক আ া   বেলন, اللَِّھ ِعْنَد ُشَفَعاُؤَنا َلاِءَھُؤ َوَیُقوُلوَن  “তারা 

বেল, এরা আমােদর জন  আ াহর কােছ সুপািরশকারী।” (সূরা 

ইউনুসঃ ১৮)
1
 অতএব িকভােব নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) িশককারীেদর জেন  সুপািরশ করেবন? িতিন বেলন, 
“আমার পালনকতার প  থেক জৈনক ফেরশতা আগমণ 

কের আমােক িট িবষেয়র য কান একিট িকয়ামত িদবেস হণ 

করার জন  ¯v̂axbZv দন। একিট হে  আমার উ েতর অেধক 

মানষু জা ােত েবশ করেব। ি তীয়িট হে  িকয়ামত িদবেস 

আিম তােদর জেন  শাফাআত করব। আিম সুপািরেশর িবষয়িটেক 

হণ কির। আমার শাফাআত ঐ লাকেদর জেন  যারা আ াহর 

সােথ কান িকছুেক শরীক না কের (তথা তাওহীদ িনেয়) মতৃু  

বরণ কেরেছ।”
2
  

 
শাফাআত ধ ুআ াহর কােছ চাইেত হেবঃ 
সকল শাফাআেতর মািলক যেহতু একমা  আ া   তাআলা, 

যেহতু তারঁ অনমুিত ছাড়া কউ শাফাআত করেত পারেব না, 
যেহতু নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বা অন  কউ 

                                                
1 . g°vi Kv‡di‡`i ZvInx` I wk‡K©i wel‡q we —̄vwiZ Av‡jvPbv mvg‡b †ck Kiv n‡e 
BbkvAvjvn&| 
2 . AvId web gv‡jK AvkRvC (ivt) †_‡K Bgvg wZiwghx ÔkvdvAvZÕ Aby‡”Q‡` 
nv`xQwU eY©bv K‡ib| nv/2365|  Be‡b gvRvn& nv/4301 I 4308|  
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কােরা জন  শাফাআত করেবন না য পয  তার জন  আ া   

অনমুিত না িদেবন, যেহতু তাওহীদ প ী ছাড়া আ া   কােরা জন  

অনমুিত িদেবন না, যেহতু িশক করেল শাফাআত থেক বি ত 

হেত হেব, যেহত ু মািণত হল য সব শাফাআত একমা  

আ াহর- সেহত ুআমরা এই শাফাআত একমা  আ াহর কােছই 

চাইিছ। কান নবীর কােছ নয়; কান ওলী বা দরেবশ বা পীেরর 

কােছ নয়। 
 
পীেরর মরুীদ হেলই যিদ আেখরােত পার পাওয়া যায়, তেব 

পীেরর আ ীয় হেল তা কান কথাই নই। স তা জা ােত 

চেলই গেছ। অথচ নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) তারঁ 

িনকটা ীয়েদর ব াপাের এরকম কান দািয়  ননিন বা তােদরেক 

পার কের দয়ার আ াসও দনিন। 
সহী   বখুারী ও সহী   মসুিলেম আব ু রায়রা (রাঃ) থেক 

বিণত হেয়েছ, আ া   যখন নািযল করেলনঃ َعِشیَرَتَك َوَأْنِذْر 
এবং আপনার বংেশর িনকটা“ اْلَأْقَرِبیَن ীয়েদরেক জাহা ােমর 

ভয় দখান।” (সূরা আরাঃ ২১৪) তখন নবী (সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) িনজ বংশ কুরায়শ এবং কুরায়েশর অন ান  গা েক 

একি ত করেলন এবং বলেলনঃ  
 َعْنُكْم ُأْغِني َلا َأْنُفَسُكْم اْشَتُروا َنْحَوَھا َكِلَمًة َأْو ُقَرْیٍش َمْعَشَر َیا)

 َیا َشْیًئا اللَِّھ ِمْن َعْنُكْم ُأْغِني َلا َمَناٍف ِدَعْب َبِني َیا َشْیًئا اللَِّھ ِمْن
 َصِفیَُّة َوَیا َشْیًئا اللَِّھ ِمْن َعْنَك ُأْغِني َلا اْلُمطَِّلِب َعْبِد ْبَن َعبَّاُس

 ِبْنَت َفاِطَمُة َوَیا َشْیًئا اللَِّھ ِمْن َعْنِك ُأْغِني َلا اللَِّھ َرُسوِل َعمََّة
 (َشْیًئا اللَِّھ ِمْن َعْنِك ُأْغِني َلا َماِلي ِمْن ِشْئِت اَم َسِلیِني ُمَحمٍَّد
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“ হ কুরায়শ সম দায় তামরা িনেজেদরেক জাহা াম থেক 

র া কর, আিম আ াহর পাকড়াও থেক তামােদর কান কােজ 

আসব না। হ আবেদ মানাফ গা ! আ াহর পাকড়াও থেক 

আিম তামােদর কান উপকার করেত পারব না। হ আমার চাচা 

আ াস িবন আব ল মু ািলব! আ াহর পাকড়াও থেক আিম 

আপনার কান উপকার করেত পারব না। হ ছািফয়া! রাসূলু াহর 

ফুফু, আ াহর পাকড়াও থেক র া করার জেন  আিম আপনার 

কান উপকার করেত পারব না। হ মহুা ােদর কন া ফািতমা! 

আমার িনকট িনয়ার স দ থেক যা ই া চেয় নাও। আ াহর 

পাকড়াও থেক বাচঁােনার জেন  আিম তামার কান উপকার 

করেত পারব না।”
1
  

 নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) জানেতন য িতিন 

িকয়ামেতর িদন আ াহর অনুমিতেত মিুমনেদর জেন  সুপািরশ 

করেবন, সুপািরশ করেবন কাবীরা নােহ িল  লাকেদর জেন ও। 

তারপরও িতিন িনকটা ীয় হওয়ার সূে  এই লাক েলার জেন  

কান ধরেণর সাহায  করার িবষয়েক নাকচ কের িদেলন। যারা 

মশুিরক তােদর কথা বাদ িদেল তা অন  যারা ঈমানদার িছেলন, 
তােদর িবষয়িট তা নাকচ করার কান কারণ নই। িক  যেহত ু

িতিন িনিদ ভােব ব ি  িবেশেষর জেন  সুপািরশ করার িবষেয় 

কান মতা রােখন না, তাই িতিন তা নাকচ কের িদেয়েছন। যােত 

কের আ ীয় হওয়ার দাবীেত কউ এই আশা রাখেত না পাের য 

আমরা নবীজীর মাধ েম পার পেয় যাব। আ া   অনমুিত না িদেল 

                                                
1 . bvmvC, Aby‡”Q`t ImxqZ, nv/ 3586 [ ª̀: mnxn& bvmvC Avjevbx nv/3646, I mnxn& 
gymwjg, Aby‡”Q`t Avjvni evYx: َوَأْنِذْر َعِشیَرَتَك اْلَأْقَرِبیَن Gi e¨vL¨v, nv/ 305| 
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এবং শাফাআতকৃত ব ি র উপর আ া   স  না হেল নবীজী 

তার জেন  কখনই সুপািরশ করেবন না। অতএব নবী  (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম)এর সবেচেয় িনকটবতী লাকেদর যখন এই 

অব া তখন অন েদর অব া িক প হেত পাের তা সহেজই 

অনেুময়।  
এই আেলাচনার পরও যিদ কান মানষু দাবী কের য, স 

িকয়ামেত আ াহর কােছ কােরা জেন  সুপািরশ করার মতা 

রােখ, তেব স য িনেজেক আ াহর সম  িনধারণ কের মুশিরক 

হেয় গল একথা সূেযর মত । অনু পভােব একথাও কাশ 

হেয় গল য, কউ যিদ িব াস কের িনিদ ভােব উমকু ব ি  

তার এবং আ াহর মােঝ মধ তাকারী িহেসেব িতিন তার জেন  

আ াহর কােছ সুপািরশ করেবন সও কােফর মশুিরক। যিদও স 

কােলমা ‘লা-ইলাহা ই া া   পাঠ কের, নামায পেড়, যাকাত দয়, 
রাযা রােখ, হ -ওমরা কের এবং দাবী কের য আিম মুসিলম। 

এর স েকই আ া   বেলন,  
اْلَحَیاِة ِفي َسْعُیُھْم َضلَّ الَِّذیَن ،َأْعَماًلا ِباْلَأْخَسِریَن ُنَنبُِّئُكْم َھْل ُقْل 

   ُصْنًعا ُیْحِسُنوَن َأنَُّھْم َیْحَسُبوَن َوُھْم َیاالدُّْن

“আপিন বলনু, আিম িক তামােদরেক সংবাদ িদব, কােদর 

যাবতীয় আমল বরবাদ? তারা হে  সই লাক িনয়ার জীবেন 

যােদর কম েচ া মরাহীর পেথ পিরচািলত হেয়েছ; অথচ তারা 

মেন কের য তারা নক আমল করেছ।” (সূরা কা  ফঃ ১০৩-

১০৪) 
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পুলিসরাত পার হেত পীর নয় তাওহীদ দরকারঃ 
 

একমা  তাওহীদ ও নক আমলই মানষুেক পলুিসরাত পার 

কিরেয় জা ােত িনেয় যােব। পীেরর হােত হাত রাখেল জা াত 

পাওয়া যােব একথা কুরআন-সু ােতর কাথাও নই। 
পলুিসরাত পার হওয়ার সময় মিুমনেদরেক তােদর ঈমান ও 

আমল অনসুাের আেলা দয়া হেব। যার আমল সবেচেয় বশী হেব 

তার আেলা হেব পাহােড়র মত িবশাল। আর যার আমল সবেচেয় 

কম হেব তার আেলা হেব অিত ু , যা তার পােয়র বৃ া েুলর 

এক পােশ থাকেব। ঐ আেলাকরি েত তারা পুলিসরাত পার হেব। 

মিুমন ব ি  কউ চােখর পলেক কউ িব েতর বেগ, কউ 

ঝেড়র বেগ, কউ পািখর মত, কউ তগামী ঘাড়ার মত এবং 

কউ সাধারণ আেরাহীর মত পুলিসরাত অিত ম করেব। “তােদর 

মেধ  কউ কউ িনরাপেদ পার হেব, কােরা শরীেরর গা  িছঁেড় 

যােব, কউ আবার জাহা ােম পেড় যােব।” (বখুারী ও মুসিলম) 

িক  মনুােফকরা কান আেলা পােব না। তারা মিুমনেদর কােছ 

আেলা িভ া চাইেব। তােদরেক বলা হেব িপছেন িফের িগেয় 

আেলা অনসু ান কেরা। আেলার খােঁজ িফের গেল তােদর মােঝ 

এবং মিুমনেদর মােঝ একিট দয়াল খাড়া কের দয়া হেব। (সূরা 

হাদীদঃ ১৩) তারপরও তারা পুলিসরাত পার হওয়ার জন  অ সর 

হওয়ার চ া করেল জাহা ােমর মেধ  িগেয় িনি  হেব। 
নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন, “আমার 

উ েতর মেধ  স র হাজার লাক িবনা িহসােব জা ােত েবশ 

করেব। ওরা হে  এমন লাক যারা ঝাড়-ফঁুক কের না, কােরা 
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কােছ ঝাড়-ফঁুক চায় না, পািখ উিড়েয় ভাল-ম  িনধারণ কের না। 

তারা আ াহর উপর পিরপণূ েপ ভরসা কের।”
1
  

আ া   তাআলা বেলন:  
ُمھَْتُدوَن َوُھْم الَْأْمُن َلُھْم ُأوْلَِئَك ِبظُْلٍم إِیمَاَنُھْم یَلِْبُسوا وََلْم آمَُنوا الَّذِیَن 

“যারা ঈমান এেনেছ এবং তারা তােদর ঈমানেক িশেকর সােথ 

িমি ত কেরিন, তােদর জন  রেয়েছ িনরাপ া আর তারাই হল 

সুপথ া ।” (সূরা আনআম: ৮২) 
অথাৎ যারা ঈমান আনার পর একিন  থেকেছ, খােলসভােব 

আ াহর ইবাদত কেরেছ এবং তারঁ ইবাদেত কাউেক শরীক 

কেরিন তারা িকয়ামত িদবেস জাহা ােমর শাি  থেক িনরাপ া 

লাভ করেব এবং তারাই িনয়া ও আেখরােত সুপথ া ।
2
  

উবাদাহ িবন সােমত (রা:) হেত বিণত, রাসূলু া   (ছা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন: 
ْن( ِھَد َم ا َأْن َش َھ َل ا ِإَل ُھ ِإلَّ َدُه اللَّ ا َوْح ِریَك َل ُھ َش ًدا َوَأنَّ َل ُدُه ُمَحمَّ  َعْب

وُلُھ ى َوَأنَّ َوَرُس ُد ِعیَس ِھ َعْب وُلُھ اللَّ ُھ َوَرُس ا َوَكِلَمُت ى َأْلَقاَھ ْرَیَم ِإَل  َم
 ِمَن َكاَن َما َعَلى اْلَجنََّة اللَُّھ َأْدَخَلُھ َحقٌّ َوالنَّاُر َحقٌّ َواْلَجنَُّة ِمْنُھ َوُروٌح
  (اْلَعَمِل

“ য ব ি  এই সা  দয় য, আ া   ছাড়া কৃত কান 

উপাস  নই িতিন এক তার কান শরীক নই। (আেরা সা  দয় 

য) মহুা াদ (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) আ া  র বা া ও  

                                                
1 . eyLvix, Aby‡”Q`t hviv Svo-dzuK K‡i bv, nv/ 5311, 6059 I gymwjg, Aby‡”Q`t 
gymjgvb‡`i g‡a¨ wKQz †jvK webv wnmv‡e webv Avhv‡e Rvbœv‡Z cÖ‡ek Ki‡eb Zvi 
`jxj, nv/ 320, 323| 
2 . Zvdmxi Be‡b Kvmxi 3/294 c„t, m~iv AvbAv‡gi 82 bs Avqv‡Zi Zvdmxi| 
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রাসূল আর ঈসা (আঃ) আ া  র বা া ও রাসূল এবং তাঁর কােলমা 

যা িতিন মারয়ােমর মেধ  অনু েবশ কিরেয়িছেলন ও তাঁর প  

থেক একিট হ এবং (আেরা সা  দয় য) জা াত সত , 
জাহা াম সত । তাহেল আ া   তােক জা ােত েবশ করােবন স 

য কান আমেলর উপর িতি ত থাক না কন।”
1 

ঈতবান িবন মােলক (রাঃ) থেক বিণত, িতিন বেলন, 
রাসূলু া   (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন, 

 (اللَِّھ َوْجَھ ِبذَِلَك یَبَْتِغي اللَُّھ ِإال إَِلَھ ال قَاَل َمْن النَّاِر عََلى َمَحرَّ َقْد اللََّھ فَِإنَّ)
“ য ব ি  আ াহর স ি  অজেনর উে েশ  [লা ইলাহা 

ই া াহ] বলেব, আ াহ তার উপর জাহা ােমর আ ন হারাম 

কের িদেবন।”
2 

য ব ি  আ াহর স ি র িনিমে  উহা পাঠ করেব, স 

কখনই তারঁ সােথ িশেক িল  হেত পাের না। কখনই তােঁক বাদ 

িদেয় পীর-ফকীর-মাজাের ধণা িদেত পাের না। অথবা তােঁক 

পাওয়ার জেন  তার মতই আেরক মানষুেক উসীলা বা মাধ ম 

মানেত পাের না। (উসীলা স েক অিচেরই িব ািরত আেলাচনা 

আসেব, ইনশাআ া  )  
 

                                                
1 . eyLvix, Aa¨vqt bex‡`i nv`xQ, Aby‡”Q`t Avjvni evYxt یاأھل الكتاب...  nv/3180| 
gymwjg, Aa¨vqt Cgvb, Aby‡”Q`t †h e¨w³i ZvInx‡`i Dci g„Zz̈  eiY Ki‡e †m 
Rvbœv‡Z cÖ‡ek Ki‡e Zvi `jxj| nv/41| 
2 . eyLvix, Aa¨vqt mvjvZ, Aby‡”Q`t M„‡n gmwR`... nv/3180| gymwjg, Aa¨vqt 
gmwR` I bvgv‡hi ’̄vb, Aby‡”Q`t webv Ih‡i Rvgv‡Zi bvgv‡h Abycw ’̄Z _vKvi 
AbygwZ| nv/1052| 
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আবু যার (রাঃ) থেক বিণত, িতিন বেলন, রাসূলু া   

(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন, আ া   বেলন,  
ْن( ي َوَم َراِب َلِقَیِن َأْرِض ِبُق ًة اْل ِرُك ال َخِطیَئ ي ُیْش ْیًئا ِب ُھ َش  َلِقیُت

 )َمْغِفَرًة ِبِمْثِلَھا
“ য ব ি  পিৃথবী পণূ পাপ িনেয় আমার কােছ আসেব এ 

অব ায় য আমার সােথ কাউেক শরীক কেরিন, তেব অন◌ুু প 

(পিৃথবী পণূ) মাগিফরাত িনেয় আিম তার সােথ সা াত করব।”
1 

মআুয িবন জাবাল (রাঃ) থেক বিণত, 
تُ  اللَِّھ َعَلى اْلِعَباِد َحقُّ َوَما ِعَباِدِه َعَلى اللَِّھ َحقَّ َتْدِري َھْل ُمَعاُذ َیا  ُقْل

ُھ وُلُھ اللَّ ُم َوَرُس اَل َأْعَل ِإنَّ َق قَّ َف ِھ َح ى اللَّ اِد َعَل ُد َأْن اْلِعَب ا وُهَیْعُب  َوَل
ذِّبَ  َلا َأْن اللَِّھ َعَلى اْلِعَباِد َوَحقَّ َشْیًئا ِبِھ ُیْشِرُكوا نْ  ُیَع ا  َم ِركُ  َل ھِ  ُیْش  ِب

  َشْیًئا

রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) তােঁক িজে স 

করেলন, মআুয! তিুম িক জান বা ার উপর আ াহর দাবী িক? 
আর আ াহর উপর বা ার দাবী িক? িতিন বলেলন, আ া   ও 

তারঁ রাসূলই অিধক জােনন। নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বলেলন, বা ার উপর আ াহর দাবী হে  তারা 

এককভােব তারঁ ইবাদত করেব, তারঁ সােথ কাউেক শরীক করেব 

না। আর আ াহর উপর বা ার দাবী হে , য বা া িশক মু  

ইবাদত করেব িতিন তােক শাি  িদেবন না।” (বখুারী ও মসুিলম) 

                                                
1 gymwjg, Aa¨vqt whwKi, ỳÕAv, ZIev I B‡ —̄Mdvi, Aby‡”Q`t whwKi, ỳÕAv, ZIev I 
Avjvni ˆbKU¨ AR©‡bi dhxjZ| nv/4852| 
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এই অথেবাধক আেরা অসংখ  আয়াত ও হাদীছ রেয়েছ। যা 

ারা বঝুা যায় য, িশক মু  খািঁট ঈমান এবং সু াত মাতােবক 

নক আমলই মানষুেক িনরাপেদ পলুিসরাত পার হেয় জা ােত 

পৗেঁছ িদেত এবং জাহা াম থেক বাচঁােত সহেযািগতা করেব । 

জীিবত বা মতৃ পীেরর হােত হাত লাগেল বা তার কােছ বায়আত 

করেল এরকম কান িনরাপ া পাওয়া যােব না; বরং তােদর িত 

ঐ প িব াস রাখেল মশুেরক হেয় মরেত হেব এবং আেখরােতর 

িনরাপ া হারােত হেব। কারণ পীেররা িনেজরাই জােনন না তারা 

িনরাপেদ পলুিসরাত পার হেত পারেবন িক না, অন েক পার করা 

তা দেূরর কথা। অন েক মিু  কিরেয় দয়া তা দেূরর কথা তারা 

িনেজরাই জােনন না আ া   তােদরেক মিু  িদেবন িক না! “ য 

িনেজই িভ কু স অন েক িভ া িদেব িকভােব?” 
 

2) মৃতু র সময় পীর িক শয়তান থেক বাঁচােব? 
চরেমানাই পীর মাওলানা এছহাক সােহব িলেখেছনঃ মতৃু র 

সময় যখন শয়তান ঈমান লিুটবার জন  আিসেব, তখন পীর ছাড়া 

উপাই নাই.....।
1
 ( ভেদ মা' রফত ৩২ পঃৃ) 

                                                
1 . GLv‡b cxi mv‡ne GKwU NUbv D‡jL K‡i‡Qbt ÒBgvg dLi“Ïxb ivhx GKRb 
Kv‡gj cx‡ii Kv‡Q gyix` n‡Z PvB‡jb| cx‡ii `iev‡i Dcw ’̄Z n‡j cxi mv‡ne 
ewj‡jb, evev, Avcbvi g‡a¨ GZ G‡jg †h Gj‡g gv‡idZ XywKevi RvqMv bvB| 
Kv‡RB Avcbv‡K gyix` Kwi‡Z Avwg A¶g| Bgvg mv‡ne ewj‡jb, ûRyi Z‡e Avgvi 
DcvB wK? ûRyi ewj‡jb, Òevev GK KvR Ki“b, GK ermi hver wKZve †`Lv eÜ 
Kwiqv †`b, Zvnv‡Z hZUzKz RvqMv Lvwj nB‡e, HLv‡b wKQy Gj‡g gv'†idZ ivwL‡Z 
†Póv Kwie|Ó AZtci Bgvg mv‡ne R½‡j wM‡q GK eQi hveZ †Kvb wKZve bv †`‡L 
GKwU Zvdmx‡ii wKZve iPbv Kwi‡jb| GK eQi †k‡l ûRy‡ii Kv‡Q †diZ G‡j 
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িতিন আেরা িলেখেছনঃ পীর যিদ সনদ িবহীন বা বদআতী 

হয়, তেব স মতৃু র সময় কান কােজ আিসেব না। ( ভেদ 

মা' রফতঃ ৬২ পঃৃ) 
 
শয়তান মানব জািতর বড় শ ঃ 

                                                                                        
ûRyi ewj‡jb, Avcwb GZeo wKZve bv ‡`wLqv wjwLqv‡Qb Bnv‡Z Avcbvi G‡jg 
Av‡iv e„w× cvBqv‡Q, ZvB Avcbv‡K Avwg gyix` Kwi‡Z cvwie bv, Avcbv‡K Avwg ỳÕAv 
Kwie|Ó Bgvg mv‡ne ỳtwLZ gb wb‡q ivIqvbv Kwi‡jb Ges wPš—v Kwi‡jb †h, g„Zz̈ i 
mgq hLb kqZvb Cgvb jywUevi Rb¨ Avwm‡e, ZLb cxi Qvov DcvB bvB, cxi mv‡ne 
†Zv Avgv‡K gyix` Kwi‡jb bv- GLb Avgvi Dcvq wK?... Gici Bgvg mv‡ne 
kqZvb‡K civwRZ Kivi R‡b¨ Avjvni Aw —̄Z¡ cÖgv‡Y GK nvRvi `jxj Dc ’̄vcb 
Kwi‡jb| wKš‘ kqZv‡bi mv‡_ ZK© K‡i Zvi mKj `jxj †kl nBqv †Mj| Gevi Bgvg 
mv‡ne wec‡` cwoqv †M‡jb Ges Zvi Cgvb nviv‡bvi m¤¢vebv †`Lv w`j| Ggb mgq 
H cxi mv‡ne e`bv nv‡Z wb‡q IRy Kwi‡ZwQ‡jb| wZwb Bgvg mv‡n‡ei GB fqvbK 
Ae ’̄v †`wL‡Z cvB‡jb| AZtci cxi mv‡ne Bgvg mv‡n‡ei evoxi w`‡K wKQy cvwb 
wb‡¶c Kwiqv ewj‡jb, Bgvg dLi“Ïxb ivhx Zzwg kqZvb‡K ewjqv `vI, webv `jx‡j 
Avjvn& cvK GK, wZwb GK nBevi R‡b¨ †Kvb `jx‡ji `iKvi nq bv| K‡qK gv‡mi 
iv —̄v ~̀i nB‡Z Avjvn& cv‡Ki ing‡Z H AvIqvR Bgvg mv‡n‡ei K‡Y© †cŠuwQev gvÎ 
Bgvg mv‡ne ewj‡jb, kqZvb GLvb †_‡K fvM Ges Rvwbqv ivL, webv `jx‡j Avjvn& 
GK| kqZvb GB K_v ïwbqv GB ewjqv Pwjqv †Mj, †Zvgvi fvM¨ fvj †h, GKw`b 
Kv‡gj cx‡ii ỳÕAv wbqvwQjv, b‡Pr †Zvgv‡K †eCgvb K‡i Avgvi m‡½ Rvnvbœv‡g wbqv 
hvBZvg|Ó (‡f‡` gv‡idZt 31-32 c„ôv) 
myweÁ cvVK! GB NUbv c‡o hv eySv hvq Zv n‡”Qt (1) gv‡idZ †c‡Z n‡j kixq‡Zi 
Ávb AR©b †_‡K weiZ _vK‡Z n‡e| (2) kixq‡Zi G‡jg _vK‡j †mLv‡b gv‡id‡Zi 
G‡jg XyK‡e bv| Ab¨ K_vq g~L©Zv n‡”Q Gj‡g gv‡id‡Zi eo eÜz| (3) g„Zz̈ i mgq 
cxi mv‡ne Cgvb evuPv‡bvi R‡b¨ gyix`‡`i Kv‡Q nvwhi n‡eb| (4) gyix` †hLv‡bB 
_vK, Zv‡K Zvi cxi †`L‡Z cvb Ges Zv‡K mvnvh¨ Ki‡Z cv‡ib| (5) hviv cx‡ii 
Kv‡Q gyix` nqwb ev Zvi ỳÕAv ‡bqwb, Zv‡`i †eCgvb n‡q Rvnvbœv‡g hvIqvi m¤¢vebv 
Av‡Q| (bvDhywejvn&)  
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শয়তান মানব জািতর সবেচেয় বড় ও কাশ  শ । আদম 

সৃি র সূচনা ল  থেক তার সােথ মানব জািতর শ তার উৎপি । 

আদমেক িসজদা না করার অপরােধ স আ াহর রহমত থেক 

িবতািড়ত হয়। িক  স আ াহর কােছ আেবদন কের য, 
ি য়ামত পয  তােক যন হায়াত দয়া হয়; স তার সকল 

েচ া ও সবশি  িনেয়াগ করেব আদেমর স ানেদর িব া  

করার জেন । কুফরী ও িশেক িল  কের তােদরেক জাহা ােম তার 

সাথী বানােনার জেন । তার কথা আ া   কুরআেন উে খ 

কেরেছন। িতিন বেলনঃ 
اْلِقَیاَمِة َیْوِم ِإَلى َأخَّْرَتِن َلِئْن َعَليَّ َكرَّْمَت الَِّذي َھَذا َأَرَأْیَتَك َقاَل 
 َجَھنََّم َفِإنَّ ِمْنُھْم َتِبَعَك َفَمْن اْذَھْب َقاَل ،َقِلیًال ِإالَّ ُذرِّیََّتُھ َأْحَتِنَكنََّل

 ِبَصْوِتَك ِمْنُھْم اْسَتَطْعَت َمِن َواْسَتْفِزْز ،َمْوُفوًرا َجَزاًء َجَزاُؤُكْم
 ِدَواَألْوال ْمَواِلاَأل ِفي ِرْكُھْمَوَشا َرِجِلَكَو ِبَخْیِلَك َعَلْیِھْم َوَأْجِلْب
   .ُغُروًرا ِإال الشَّْیَطاُن َیِعُدُھُم اَوَم َوِعْدُھْم

“শয়তান বলল, আপিন কী মেন কেরন, তােক য আপিন 

আমার উপর মযাদা দান করেলন, যিদ ি য়ামত িদবস পয  

আপিন আমােক অবকাশ দন, তাহেল তার বংশধরেদর মেধ  

থেক অ  কয়জন ছাড়া সকলেক সমেূল আিম িবন  (িব া ) 

কের ফলব। আ া   বলেলন, িঠক আেছ যাও, তামার এবং 

তামার যারা অনসুরণ করেব সকেলর জন  পিরপণূ শাি  হল 

জাহা াম। তােদর মেধ  যােক পার তামার আ ান ারা 

পদ িলত কর, তামার অ ােরাহী ও পদািতক বািহনী ারা 

তােদরেক (কুফরী, িশক, িব াি  ও অন ােয়র পেথ ধািবত করার 

জন ) আ মণ কর এবং তােদর ধন-স দ ও স ান-স িতেত 
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শরীক হেয় যাও।
1
 আর তােদরেক (যা ই া) িত িত দাও। 

ব তঃ শয়তান তােদরেক য িত িত দয় তা ধু ধাকা ও 

ছলনা।” (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৬২-৬৪) 
এই শ  এবং তার চ া  থেক র া পাওয়া মানেুষর জন  

অেনকটা অসাধ । এর অিন  থেক বাচঁােনার মািলক একমা  

আ া   তাআলা। িতিন ছাড়া পিৃথবীর কান শি  শয়তান থেক 

মানষুেক র া করার মতা রােখ না। িতিনই শয়তানেক সৃি  

কেরেছন, িতিনই জােনন িকভােব এেক িতহত করেত হয়।  
ইমাম ইবেন কাছীর (রহঃ) বেলন, মানষু পী শয়তােনর সােথ 

স াব গেড় তলুেল, তােদর সােথ সদাচরণ দখােল অেনক সময় 

তােদর চ া  ও ষড়য  থেক বাচঁা যায়। িক  ইবিলস শয়তান 

থেক বাচঁার কান কৗশল কােজ লােগ না। এই জেন  িযিন তােক 

সৃি  কের তামার িব ে  লিলেয় িদেয়েছন, তারঁ রণাপ  হেল 

তারঁ কােছ আ য় াথনা করেল িতিন তােক িতহত করেবন এবং 

তামােক তার ওয়াসওয়াসা থেক বািঁচেয় িদেবন তামার িব ে  

তার ষড়য েক বানচাল কের িদেবন।”
2
  

                                                
1 . A_©vr gvby‡li ab-m¤ú‡` kqZv‡bi kixK nIqvi A_© n‡”Q mỳ -Nyl, AvZ¥mvZ, Pzwi-
WvKvwZ, mš¿vm I ỳb©xwZi gva¨‡g Zv AR©b Kiv Ges Ab¨vq c‡_ Zv e¨q Kiv| mš—v‡b 
kixK nIqvi A_© n‡”Q e¨wfPv‡ii gva¨‡g RviR mš—vb cq`v nIqv| kqZv‡bi cÖwZkÖ“wZ 
n‡”Qt ỳwbqvUvB Avmj, †Kvb cybi“Ìvb †bB, †Kvb wnmve-wbKvk ev cÖwZ`vb †bB, 
RvbœvZ-Rvnvbœvg ej‡Z wKQy †bB| (Zvdmxi Be‡b Kvmxi, ª̀t m~iv evbx BmivC‡ji 63 I 
64 bs Avqv‡Zi Zvdmxi)  
2 . Zvdmxi B‡eb KvQxi 7/181 c„t m~iv dzm&‡mjvZ 36 bs Avqv‡Zi Zvdmxi| 
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এই জেন  আ া   তাআলা তারঁ নবী মহুা াদ (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) ক শয়তান থেক বাচঁার পথ বাতেল 

িদেয়েছন। িতিন এরশাদ কেরনঃ  
الَّذِیَن ِإنَّ عَلِیٌم، َسمِیٌع إِنَُّھ بِاللَِّھ فَاسَْتِعْذ َنْزٌغ الشَّْیطَاِن ِمَن یَْنَزغَنََّك وَِإمَّا 

  مُْبِصُروَن ُھْم فَِإذَا َتَذكَُّروا الشَّْیطَاِن ِمَن طَاِئٌف َمسَُّھْم ِإذَا اتََّقوْا

“শয়তােনর কুম না যিদ তামােক েরািচত কের তেব তুিম 

আ াহর কােছ আ য় াথনা কর, িতিন সবে াতা ও সব । যারা 

আ াহেক ভয় কের চেল, শয়তান যখন তােদরেক কুম না িদেয় 

খারাপ কােজ িনম  কের, সােথ সােথ তারা আ সেচতন হেয় 

আ াহেক রণ কের। ফেল তৎ ণাৎ তােদর ান চ  ু খুেল 

যায়।” (সূরা আরাফঃ ২০০-২০১) 
শয়তান থেক র া পাওয়ার জেন  আ া   তারঁ নবীজীেক 

আেরা তালীম িদে নঃ  
َأْن َربِّ ِبَك َوَأُعوُذ الشََّیاِطیِن، َھَمَزاِت ِمْن ِبَك َأُعوُذ َربِّ َوُقْل 

  َیْحُضُروِن
“আর আপিন বলনু! হ আমার পালনকতা! আিম আপনার 

কােছ শয়তােনর েরাচনা ও কুম না থেক আ য় াথনা করিছ 

এবং আপনার কােছ আেরা আ য় কামনা করিছ য তারা 

(শয়তানরা) যন আমার কােছ উপি ত হেত না পাের।” (সূরা 

মু' মননূঃ ৯৭-৯৮) 
 

তাওহীদই বা ােক শয়তান থেক বাঁচােবঃ 
শয়তান থেক বাচঁার পণূ উপায় হে ঃ বা া যিদ 

তাওহীদেক িনেজর জীবেন বা বায়ন কের তথা একিন  ভােব 
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আ াহর ইবাদত কের, সবে ে  আ াহর উপর ভরসা রােখ, 
আ াহেক ভয় কের চেল, আ াহর কােছ যাবতীয় আশা-আকাংখা 

পশ কের, ভালবাসা এককভােব আ াহেক িনেবদন কের, িনেজর 

যাবতীয় িবষয় যিদ আ াহর উপর সাপদ কের, েত ক কােজ 

আ াহেক রণ কের,1 আ াহই একমা  তার কল াণ ও 

অকল ােণর অিধকারী িব াস কের, পিৃথবীর কান িকছুই আ াহর 

িনেদশ না হেল তার কান িত করেত পারেব না এরকম দঢ়ৃতা 

অ ের পাষণ কের, তারঁ সােথ কান িকছুেক শরীক কের না, 
িনয়ার কান মানষুেক অদশৃ  ােনর অিধকারী মেন কের না, 

জীবন-মতৃু েত সাহায -সহেযািগতা একমা  আ া   ছাড়া কউ 

করেত পাের না এই িব াস রােখ এবং সই সােথ আ াহর 

িনেদিশত যাবতীয় ফরয ইবাদত যথাযথভােব বা বায়ন কের ও 

তারঁ িনিষ  িবষয় থেক িবরত থােক। মাটকথা আ া   ও তাঁর 

রাসূেলর িবধান সমহূ যথাযথভােব মেন চেল, রাসূলু া   

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) য সম  প িতেত শয়তান 

থেক বাচঁার ব ব াপনা িদেয়েছন তার িত আমল কের, তেব 

                                                
1 . mvC` web hyevBi (in:) Ave ỳjvn& web AveŸvm (iv:) †_‡K e‡jb: kqZvb Av̀ g mš—
v‡bi Aš—‡i †P‡c e‡m _v‡K| hLb †m fyj K‡i ev D`vmxb nq, ZLbB †m Kzgš¿bv †`q| 
AZtci hLb †m ûuwkqvi n‡q Avjvn‡K §̄iY K‡i, ZLb †m cðv‡Z m‡i hvq Kzgš¿bv 
†`qv †Q‡o †`q| (gyQvbœvd Beby Avex kvqev- 7/ 135 c„t) 
Beby QIi Zvi wcZvi wbKU †_‡K eY©bv K‡ib| wZwb e‡jb: Kzgš¿bv `vbKvix kqZvb 
ebx Av`‡gi my‡L- ỳt†L Zvi Aš—‡i dzrKvi (cÖ‡ivPbv) †`q| wKš— Avjvn&‡K ¯§iY 
Ki‡jB kqZvb cðv‡Z m‡i hvq| (Zvdmxi Zvevix- 30/355c„t) 
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আ া   তাআলা িনজ ক ণায় তােক সবধরেণর শয়তান থেক 

র া করেবন, পির াণ িদেবন তােদর চ া  থেক।
1
  

                                                
1 . wbgœ wjwLZ e¨e ’̄vcÎ MÖnY Ki‡j GKRb gvbyl kqZvb †_‡K †eu‡P _vK‡Z cvi‡e 
BbkvAvjvn&|  
1) me©ve ’̄vq Avjvn&i `iev‡i weZvwoZ kqZvb †_‡K Avkªq Kvgbv Kiv| †h 
mKj ‡¶‡Î kqZvb †_‡K Avkªq Kvgbv Ki‡Z nq Zv nj: Qvjv‡Zi ïi“‡Z, 
KziAvb †ZjvIqvZ Kivi mgq, †i‡M ‡M‡j, mKvj-mÜvq, wbRM„‡n cÖ‡ek 
Kivi mgq, Øx‡bi †gŠwjK †Kvb wel‡q m‡›`n n‡j, ¿̄x mnevm Kivi Av‡M, 
Nygv‡bvi mgq, †Kvb Lvivc ¯̂cœ †`L‡j| 
2) KziAvb †ZjvIqvZ Kiv| we‡kl K‡i m~iv evK¡viv cvV Kiv| †h M„‡n m~iv 
evKviv cvV Kiv nq †mLv‡b kqZvb cÖ‡ek Ki‡Z cv‡i bv| (gymwjg) 
3) Nygv‡bvi Av‡M AvqvZyj Kzimx (m~iv evK¡vivi 255 bs AvqvZ) cvV Kiv| 
Zvn‡j mviv ivZ Zvi Kv‡Q kqZvb Avm‡Z cvi‡e bv| (eyLvix I gymwjg) 
4) ‡ekx †µvavw¤̂Z n‡j AvDhywejvn... cvV Kiv Ges Ihy Kiv| †Kbbv Zv 
GKwU kqZvbx cÖeYZv| kqZvb Av¸b _‡K m„wó n‡q‡Q| Avi cvwb Av¸b‡K 
wbwf‡q †`q|  
5) AwaKnv‡i B‡ —̄Mdvi (¶gv cÖv_©bv) Kiv| ÔjvnIjv Iqvjv KyIq¨vZv Bjv 
wejvn&Õ ‡ekx †ekx cvV Kiv|  
6) kqZvb‡K Lykx K‡i Ggb Avmeve †_‡K wbR M„n‡K gy³ Kiv| †hgb ev`¨-
hš¿, N›Uv, KzKzi, Qwe, cÖwZK…wZ, fv®‹h© Ges hveZxq †Lj-Zvgvkv I Mwn©Z 
welq-e ‘̄ †_‡K evox‡K gy³ I msi¶Y Kiv|  
7) cwievi Ges mš—vb‡`i‡K kixqZ m¤§Z ỳÔAv-whK&i Øviv Svo-duy‡Ki gva¨‡g 
†ndvhZ Kiv Ges G Svo-dzuK wbqggvwdK memgq Kiv| †hgb: AvqvZyj Kzimx, 
m~iv BLjvQ, dvjvK¡ I bvm cÖf„wZ cvV Kiv| (wZiwghx, bvmvC, Be‡b gvRvn) 
8) `„wó AebZ ivLv| cibvixi cÖwZ `„wócvZ Kiv †_‡K weiZ _vKv| †Kbbv 
bvix hLb mvg‡b Av‡m ZLb kqZv‡bi AvK…wZ‡Z Av‡m Avi hLb wd‡i hvq 
ZLb kqZv‡bi AvK…wZ‡Z wd‡i hvq|  
9) ‡eMvbv bvixi mv‡_ wbR©b bv nIqv| †Kbbv D³ve ’̄vq kqZvb Zv‡`i 
Z…ZxqRb wn‡m‡e †mLv‡b weivR K‡i| 
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আ া   তাআলা এরশাদ কেরনঃ 
 َیَتَوكَُّلوَن َربِِّھْم َوَعَلى آَمُنوا الَِّذیَن َعَلى ُسْلَطاٌن َلُھ َلْیَس ِإنَُّھ   

“যারা ঈমানদার এবং যারা তােদর পালনকতার উপর ভরসা 

কের তােদর উপর শয়তােনর কানই কতৃ - মতা নই।” (সূরা 

নাহালঃ ৯৯) 
আ া   আেরা বেলনঃ 

َُّسْلَطاٌن َعَلْیِھْم َلَك َلْیَس ِعَباِدي ِإن  

                                                                                        
10) B”QvK…Z fv‡e kqZvbx Kv‡Ri we‡ivwaZv Kiv| †hgb, Wvb nv‡Z Lvbv-wcbv 
Kiv| †Kbbv kqZvb evg nv‡Z Lvbv-wcbv K‡i| (eyLvix I gymwjg)  
11) Ace¨vq AcPq bv Kiv| †Kbbv Ace¨vqKvix kqZv‡bi fvB| (m~iv evbx 
BmivCjt 27)  
12) cÖwZwU wel‡q axi ’̄xiZv Aej¤b̂ Kiv| †Kbbv Zvovûov kqZv‡bi KvR 
Ges axi ’̄xiZv Avjvn&i c¶ †_‡K| (wZiwghx) 
13) mva¨vbyhvqx nvB DVv‡bv‡K cÖwZ‡iva Kiv| †Kbbv nvB kqZv‡bi c¶ 
†_‡K Av‡m| nvB DVv‡bvi mgq [nv] Ki‡j kqZvb nv‡m| (eyLvix)  
14) cÖ‡Z¨K Kv‡Ri mgq wemwgjvn& ejv| †Kbbv wemwgjvn& ej‡j kqZvb ¶ỳ ª 
n‡q hvq GgbwK gvwQi gZ †QvÆ n‡q hvq|  
15) w`‡b GKkZevi cvV Kiv ÔjvBjvnv Bjvjvû Iqvn&̀ vû jvkvixKv jvû 
jvûj gyjKz Iqvjvûj nvg ỳ IqvûIqv Avjv Kzwj kvBwqb K¡v`xi|Õ Zvn‡j 
kqZvb cÖwZnZ n‡e|  
16) cÖ_g Iqv‡³ dR‡ii bvgvh Av`vq Kiv| †Kbbv †h dRi mvjvZ Av`vq 
Ki‡e †m Avjvn&i wh¤§v`vixi g‡a¨ n‡q hv‡e|  
17) mvjvZ Ae ’̄vq Gw`K Iw`K bv ZvKv‡bv| †Kbbv mvjvZve ’̄vq Gw`K-
Iw`K `„wócvZ Kiv kqZv‡bi c¶ †_‡K n‡q _v‡K| (eyLvix) 
18) webv cÖ‡qvR‡b bvixi wbR M„n †_‡K evB‡i bv hvIqv| †Kbbv hLb †m 
†ei nq ZLb kqZvb Zv‡K Af¨_©bv Rvbvq Ges DuwK w`‡q †`‡L|  
19) ¿̄x mnev‡mi mgq `yÕAv cvV Kiv| Zvn‡j mš—vb Rb¥ n‡j Zv‡K kqZvb 
†Kvb ¶wZ Ki‡Z cvi‡e bv| 
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“িন য় আমার ( কৃত) বা ােদর উপর তামার কানই কতৃ  

নই।” (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৬৫) 
অতএব শয়তােনর কতৃ  থেক বাচঁেত হেল, তার হাত থেক 

রহাই পেত হেল আ াহর িত পণূ ঈমােনর অিধকারী হেত 

হেব। জীবেনর সবিকছু আ াহর কােছ সাপদ করেত হেব। 

সকলেক তারঁ উপেরই আশা-ভরসা রাখেত হেব এবং মহান 

আ াহর কৃত ‘আ  বা দােস পিরণত হেত সেচ  হেত হেব। 

তেবই পরািজত হেব শয়তান। িবজয়ী হেব আ াহর বা া। 
 
 
 
পীর-দরেবশ শয়তান থেক র া করেত পারেব নাঃ 
 

িক  যারা আ া  েক ছেড় িদেয় পীর-দরেবশ অথবা আেরক 

দবূল মানষুেক শয়তান থেক র াকারী খঁুেজ বড়ােব তােদর 

উপরই শয়তান কতৃ  করার সুেযাগ পােব। আর যেহতু আ া   

তােদর সাহায  করেবন না, তাই তারা পীর-মিুশদেদর সাহােয র 

অেপ ায় বেস থাকেব। তােদরেকই য শয়তান িব া  করেত 

পারেব তার অি কার স আ াহর িনকট থেক িনেয়ই এেসেছ। 

আ া   বেলনঃ 
اْلُمْخَلِصیَن ِمْنُھُم ِعَباَدَك ِإال َأْجَمِعیَن، ألْغِوَینَُّھْم َفِبِعزَِّتَك 

“(শয়তান বেলেছ) আপনার ই েতর শপথ কের বলিছ ( হ 

আ া  !) আিম তােদর সবাইেক িব া  করব। িক  তােদর মেধ  
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যারা খােলছ বা একিন ভােব আপনার ইবাদত করেব
1
 তােদরেক 

িব া  করেত পারব না।” (সূরা সায়াদঃ ৮২-৮৩) 
এই জেন  নবীকুল িশরমনী মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) িনেজ িবিভ  সময় শয়তােনর অিন  থেক বাচঁার জন  আ 

কেরেছন। নামায  করার সময়
2
 কুরআন তলাওয়াত করার 

সময়
3
 এমনিক মতৃু র সময়ও যন শয়তান িত করেত না পাের 

তার াথনা মহা মতাধর আ াহর কােছই পশ কেরেছন।
4
 িতিন 

কান পীর-মেুশদ  ও ওলী-আউিলয়া খঁুেজ বড়ানিন। কারণ আ া   

যিদ কাউেক িনজ মতায় সাহায -সহেযািগতা না কেরন তেব 

কান পীর-ওলী, মিুশদ-দরেবশ কােজ আসেব না। আর িতিন যিদ 

                                                
1 . A_©vr †h e¨w³ Avjvni Kv‡Q mvnvh¨ PvB‡e, D×v‡ii cÖv_©bv Ki‡e, Avjvni Kv‡Q 
Avkªq PvB‡e, Avkv-AvKvsL¨v, fq-fimv ïay Zvi Kv‡QB ivL‡e Zv‡K kqZvb †Kvbw`b 
weåvš— Ki‡Z cvi‡e bv- GgbwK g„Zz̈ i mgqI bq| 
2 . bex (mvt) bvgv‡hi ïi“‡Z mvbv cvV Kivi ci ej‡Zbt  َأُعوُذ ِباللَِّھ السَِّمیِع اْلَعِلیِم ِمْن
 Òme©‡kªvZv me©Á Avjvni Kv‡Q Avwg weZvwoZ الشَّْیَطاِن الرَِّجیِم ِمْن َھْمِزِه َوَنْفِخِھ ونفثھ
kqZvb, Zvi cÖ‡ivPbv I dzurKvi †_‡K Avkªq cÖv_©bv KiwQ|Ó (gymwjg) 
3 . GB wel‡q AvjvnB bexRx‡K wk¶v w`‡q‡Qbt  َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرَآَن َفاْسَتِعْذ ِباللَِّھ ِمَن
 ÒAvcwb hLb KziAvb cvV Avi¤¢ Ki‡eb ZLb weZvwoZ kqZvb †_‡K  الشَّْیَطاِن الرَِّجیِم
Avjvni Kv‡Q Avkªq cÖv_©bv Ki“b|Ó (m~iv bvnvjt 98) 
4 . Aveyj Bqvmvi †_‡K ewY©Z, wZwb e‡jb, ivm~jyjvn& (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg) 
GB ỳÕAvwU cvV Ki‡Zbt َوَأُعوُذ ِبَك َأْن َیَتَخبََّطِني الشَّْیَطاُن ِعْنَد اْلَمْوِت  Ò‡n Avjvn& 
Avwg Avcbvi Kv‡Q Avkªq cÖv_©bv KiwQ, kqZvb †hb Avgv‡K g„Zz̈ i mgq weåvš— Ki‡Z 
bv cv‡i (Avgvi we‡eK I Øxb bó bv Ki‡Z cv‡i Avgvi †Kvb ¶wZ Ki‡Z bv cv‡i|) 
(Qnxn& mybvb Avey `vD`) cÖkœB D‡V bv †h kqZvb bex (mvt)†K g„Zz̈ i mgq weåvš— 
Ki‡Z cvi‡e| wKš‘ wZwb Zvui D¤§Z‡K kqZvb †_‡K evuPvi R‡b¨ wb‡R ỳÕAv c‡o 
wKfv‡e Avjvni ¯§iYvcbœ n‡Z nq Zvi c×wZ wkwL‡q w`‡q‡Qb| wZwb wKš‘ kqZvb 
†_‡K evuPvi R‡b¨ †Kvb cxi-ev gywk©̀  LyuR‡Z e‡jbwb| AZGe mveavb †n gymwjg 
RvwZ| 
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কাউেক সাহায  কেরন তেব কান পীর-ওলী, মিুশদ-দরেবেশরও 

দরকার পড়েব না। 
 
পীর সােহেবর িত কেয়কিট ঃ  

এই পীর সােহবেদর মরুীদরা যিদ িবে র িবভ  ােন ছিড়েয় 

থােক (এবং আেছও তারা সভােব) আর যিদ গাড়ী এি েড , 
ভিুমক , মহামারী বা অন  কান কারেণ- একই সময় একািধক 

ােন একািধক ব ি র মতৃু র সময় উপি ত হয়, তখন িকভােব 

পীর সােহব সকল ােন একই সময় উপি ত হেয় মরুীদেদরেক 

শয়তান থেক হফাযত করেবন? 
নাকী পীর সােহেবর সােথ মালাকুল মওত তথা মতৃু র 

ফেরশতার গাপন কান চিু  আেছ য িতিন না আসা পয  যন 

তার মরুীেদর জান কবজ না করা হয়? 
নাকী ইবিলস শয়তানেক িতিন পেকেট রেখেছন িতিন যা 

বলেবন, শয়তান তাই নেব? নাকী শয়তােনর সােথ পীর 

সােহেবর কান ক া  আেছ য, এরা এরা আমার মরুীদ, তইু 

তােদর ঈমান লটু করেত পারিব না, অন থা তার খবর আেছ? 
নাকী আ া   পীর সােহবেক সই মতা িদেয়েছন য একই 

সময় িতিন একািধক ােন গমণ করেত পারেবন এবং মরুীেদরেক 

শয়তােনর হাত থেক র া করেত পারেবন? মতা হ া েরর 

কাথায় সই চিু প  আমরা একট ু দখেত পাির িক? 
 
পীর নয় আ াহেক ধ নঃ 
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স ািনত মসুিলম ভাই এবং মরুীদানেদরেক আহবান জানাি  

আসুন! পীর নয়, আমরা আ াহেক ধির, তারঁ িত ঈমানেক দঢ়ৃ 

ও মজবতু কির। কননা যারা কৃত ঈমানদার তােদর িনয়া ও 

আেখরােত হফাযেতর দািয়  আ াহ িনেজই িনেয়েছন। িতিন 

এরশাদ কেরনঃ 
َوِفي الدُّْنَیا َحَیاِةاْل ِفي الثَّاِبِت ِباْلَقْوِل َآَمُنوا الَِّذیَن اللَُّھ ُیَثبُِّت 

  َیَشاُء َما اللَُّھ َوَیْفَعُل الظَّاِلِمیَن اللَُّھ َوُیِضلُّ اْلَآِخَرِة

“যারা ঈমানদার তােদরেক আ া   সুদঢ়ৃ-শা ত বাণী ারা 

িনয়ার জীবেন এবং পরকােল সু িতি ত রাখেবন। আর যারা 

যািলম তােদরেক আ া   রাখেবন িব াি েত; আ া   যা ই া 

তাই কেরন।” (সূরা ইবরাহীমঃ ২৭) 
তােদর িনেভজাল তাওহীেদর কারেণ, িব  ঈমােনর ফেল, 

একিন তার কারেণ, আ াহর িত অগাধ িব াস ও ভালবাসা থাকার 

ফল িতেত, আ াহর দাবী বা বায়ন করার পরু ার ¯̂iƒc- আ া   

তােদরেক শা ত বাণী কােলমােয় তাওহীেদর উপর অটল রাখেবন 

এবং শয়তান ও তার চ া  থেক হফাযত করেবন। আ াহর 

অি কার িমথ া নয়। হ আ া  ! আমােদরেক সই সুদঢ়ৃ ঈমােনর 

অিধকারী কেরা। َِّدیِنَك َعَلى َقْلِبْي َثبِّْت اْلُقُلوِب ُمَقلَِّب َیا اللھم  

(আ া া ইয়া মকুাে বা   কুলবূ ছাে ত কালবী আল ীেনকা) “ হ 

অ করেণর পিরবতণকারী আ া  ! আমার অ রেক তামার ীেনর 

উপর অটল-অিবচল রাখ।” (িতরিমযী, ইবেন মাজাহ) َُّمَصرَِّف اللَُّھم 
َطاَعِتَك َعَلى ُقُلوَبَنا َصرِّْف اْلُقُلوِب  (আ া া মসুা  েরফাল কুলবূ 

সা  েরফ কুলবূানা আলা াআেতকা) “ হ অ করণেক বািহতকারী 
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আ া  ! আমােদর অ র েলােক তামার আনগুেত র কােজ বািহত 

কেরা।” (মসুিলম)
1
  

 

3) পীর সােহব িক নাহ মাফ করােনার মাধ ম? 
চরেমানাই পীর সােহব িলেখেছনঃ “পীেরর কােছ মরুীদ হওয়ার 

অথ আ াহ পােকর কােছ মানেুষর িবি  হইয়া যাওয়া। পীর 

সেহব ধু উছীলা মা । বা া অসংখ  ণাহ করার ফেল আ া   

পাক তাহােক কবলু কিরেত চান না। পীর সােহব আ া   পােকর 

দরবাের অুননয় িবনয় কিরয়া ঐ বা ার জন  ◌ুআ কিরেবন, 
যাহােত িতিন তাহােক কবলু কিরয়া নন।” ( ভেদ মােরফতঃ ৩৪ 

পঃৃ) 
জনাব পীর সােহব! দয়া কের বলেবন িক বা া ণাহ করেল 

আ া   তােক মাফ করেত চান না এ কথা আপিন কাথায় 

পেলন? কুরআেনর আয়াত বা নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম)এর হাদীেছ িক এরকম কান কথা আেছ? নািক আ া   

আপনােক ওহী কের একথা বেলেছন? তাই আপিন নাহগার 

বা ােক আ াহর দরবাের কবলু করােনার দািয়  িনেয়েছন। 
য সম  বা া অসংখ  নাহ কেরেছন িক  আ াহর দরবাের 

কবলু পাওয়ার জন  তারা এখনও আপনার দরবাের যায়িন বা 

অন  কান পীর সােহেবর উিছলা কেরিন, তােদরেক িক তাহেল 

                                                
1 . ivm~jyjvn& (mvjvjvû AvjvB‡n Iqv mvjvg) wb‡R GB ỳÕAv ỳwU cvV Ki‡Zb Ges 
ej‡Zb, ÒmKj ev›`vi Aš—i mg~n Avjvni ỳÕwU Av½y‡ji g‡a¨ i‡q‡Q| wZwb B‡”Q 
Ki‡j ‡h †Kvb mgq ev›`vi Aš—‡ii g‡a¨ cwieZ©b K‡i w`‡Z cv‡ib|Ó AZGe GB 
„̀pZv Avjvni Kv‡QB PvB‡Z n‡e| hv‡Z K‡i wZwb Aš—i‡K Cgv‡bi Dci AUj iv‡Lb 

Ges Kzdix, gybv‡dKx I Aeva¨Zvi w`‡K cwieZ©b bv K‡ib| 
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আ া   মাফ করেবন না? নােহর পাহাড় মাথায় িনেয় তারা 

িনেজরা যিদ হাত তেুল আ াহর কােছ মা াথনা কের তবওু 

আ া   তােদর কবলু করেবন না? তােদর মেুখ হয়েতা আপনােদর 

মত সুলিলত কে  ভাষা বর হেব না; িক  ভ  দেয় একিন  

মেন তারা যিদ মহাদয়াবান ক ণামেয়র সামেন চােখর পািন 

ফেল বকু ভাষায় তবওু িক তারা আপনােদর উিছলা না করার 

অপরােধ(?) ব থ হেয় যােব? আ া   িক বা ার িত এতই 

কেঠার? 
সাহাবী জু বু (রাঃ) থেক বিণত হেয়েছ। িতিন বেলন, 

 ال َواللَِّھ َقاَل َرُجًال َأنَّ َحدََّث َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َأنَّ
 ال َأْن َعَليَّ َیَتَألَّى الَِّذي َذا َمْن َقاَل َتَعاَلى اللََّھ َوِإنَّ ِلُفالٍن اللَُّھ َیْغِفُر
  َعَمَلَك َوَأْحَبْطُت ِلُفالٍن َغَفْرُت َقْد َفِإنِّي ِلُفالٍن َأْغِفَر

একদা রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) পবূ যেুগর 

একজন লােকর কথা উে খ করেলন, লাকিট বেলিছল: আ াহর 

শপথ উমকু লাকিটেক আ া   মা করেবন না। তখন আ া   

তাআলা বলেলন, “ ক সই য আমার উপর শপথ কের বলেছ, 
আিম উমকুেক মা করব না? আিম উমকুেক মা কের িদলাম, 
আর তামার যাবতীয় আমল ংস কের িদলাম।” (সহী   

মসুিলম)  
পীর সােহেবর উে িখত উি  ারা বঝুা যায় য, পীর 

সােহেবর কান না   হয় না বেলই িতিন অেন র না   মাফ 

কারােনার দািয়  িনেয়েছন। অথচ রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) বেলেছন, ُّاْلَخطَّاِئیَن َوَخْیُر َخطَّاٌء آَدَم اْبِن ُكل 
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আদম স“ التَّوَّاُبوَن ান সকেলই না   কের, নাহকারীেদর 

মেধ  সই ব ি  উ ম য তাওবা কের।”
1
  

পীর সােহেবর কথায় আেরা বঝুা যায় য, তার মরুীদগণ 

সকেলই নাহগার। তাই িতিন তােদর নাহ মােফর ওকালতীর 

দািয়  িনেয়েছন। িতিন িক কের জানেলন য তার মুরীদ অসংখ  

নােহ িল  হেয়েছ? অথচ কার কতটকুু না  , ক কত বড় 

নাহগার তা আ া   ব তীত কউ জােন না। কননা আ া   

বেলন,  َبِصیًرا َخِبیًرا ِعَباِدِه ِبُذُنوِب ِبَربَِّك َوَكَفى ÒAvcbvi 

পালনকতা তারঁ বা ােদর না   স েক যেথ  খবর রােখন এবং 

তা দেখন।” (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ১৭)  
 
আ া  ই মাকারীঃ 
আ া   তালার অেনক সু র সু র নাম আেছ যমনঃ رغفو  

গাফূর, غفار গা  ফার, ٌّعفو আফুউ, সবকিটর অথ মহান 

মাশীল। িতিন تواب (তাওয়াব) বা ার তওবা কবলুকারী। 

এজেন  বা া নাহ কের তারঁ কােছ মা াথনা করেল িতিন 

খুিশ হন। মা না চাইেল বজার হন। তারঁ দরবার সকেলর জেন  

উ ু , তারঁ দরজা কােরা জেন  ব  নয়। িতিন িনয়ার রাজা-

বাদশােহর মত যােলম-অত াচারী নন য, তারঁ কােছ পৗছঁার 

জেন  ম ী-এমিপর দরকার পড়েব বা িতিন সরাসির বা ার কথা 

নেবন না। বা া যতবড় অপরাধ ক ক, যত বশী নাহ ক ক 

                                                
1 . Avngv̀ , wZiwghx, Be‡b gvRvn, nv̀ xQwU nvmvb, ª̀t mnxûj Rv‡g nv/8644 Avbvm 
(ivt) †_‡K ewY©Z| 



তাওহীদ পনু ার  ~~   www.salafibd.wordpress.com ~~ 66

য কান সময় তারঁ কােছ যেত পারেব। তাই তারঁ কােছ মা 

াথনার জেন  কান পীর বা ওলী-আউিলয়া ধের তার মাধ েম 

যেত হেব না। 
বা া তােক ডাকেলই িতিন তার ডােক সাড়া িদেবন এই 

অি কার কেরেছন। িতিন এরশাদ কেরনঃ 
َعْن َیْسَتْكِبُروَن الَِّذیَن ِإنَّ َلُكْم َأْسَتِجْب اْدُعوِني َربُُّكُم َوَقاَل 

   ِخِریَنَدا َجَھنََّم َسَیْدُخُلوَن ِعَباَدِتي

“ তামােদর পালনকতা বেলেছন, তামরা আমােক ডাক আিম 

তামােদর ডােক সাড়া িদব। িন য় যারা আমার কােছ আ কের 

না- আ করেত অহংকার কের- তারা অিচেরই লাি ত হেয় 

জাহা ােম েবশ করেব।” (সূরা ম'ু মনঃ ৬০) 
িতিন আেরা বেলনঃ 

ِإَذا الدَّاِع َدْعَوَة ُأِجیُب َقِریٌب يَفِإنِّ َعنِّي ِعَباِدي َسَأَلَك َوِإَذا 
   َیْرُشُدوَن َلَعلَُّھْم ِبي َوْلُیْؤِمُنوا ِلي َفْلَیْسَتِجیُبوا َدَعاِن

“এবং যখন আমার বা াগণ আমার স েক আপনােক 

িজে স কের, তখন তােদরেক বেল িদনঃ িন য় আিম তােদর 

সি কেটই। কান ব ি  যখনই আমােক আ ান কের, তখনই 

আিম তার আ ােন সাড়া িদেয় থািক; সুতরাং তারাও যন আমার 

ডােক সাড়া দয় এবং আমােক িব াস কের, তাহেলই তারা সিঠক 

পেথ চলেত পারেব।” (সূরা বাকারাঃ ১৮৬) 
আ া   আেরা বেলনঃ  

َما َیْعَلُمَو السَّیَِّئاِت َعِن َوَیْعُفو ِعَباِدِه َعْن التَّْوَبَة َیْقَبُل الَِّذي َوُھَو 
  َتْفَعُلوَن
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িতিনই তারঁ বা ােদর তওবা কবুল কেরন এবং পাপরাশী মা 

কেরন, আর তামরা যা কর িতিন তা জােনন।” (সূরা শূরাঃ ২৫) 
আ া   পাক আেরা এরশাদ কেরনঃ  

ُتْفِلُحوَن َلَعلَُّكْم اْلُمْؤِمُنوَن َأیَُّھا َجِمیًعا اللَِّھ ِإَلى َوُتوُبوا  

“ হ মিুমন সম দায় তামরা সবাই আ াহর িনকট তওবা কর, 
যােত তামরা সফল হেত পার।” (সূরা নরূঃ ৩১)  

ক ণাময় মিহয়ান আ া   তাআলা আেরা বেলনঃ 
َحرََّم الَِّتي النَّْفَس َیْقُتُلوَن َوَلا َآَخَر ِإَلًھا اللَِّھ َمَع َیْدُعوَن ال َوالَِّذیَن 

 َلُھ ُیَضاَعْف ،َأَثاًما َیْلَق َذِلَك َیْفَعْل َوَمْن ُنوَنَیْز َوَلا ِباْلَحقِّ ِإلَّا اللَُّھ
 َوَعِمَل َوَآَمَن َتاَب َمْن ِإلَّا،ُمَھاًنا ِفیِھ َوَیْخُلْد اْلِقَیاَمِة َیْوَم اْلَعَذاُب

 َغُفوًرا اللَُّھ َوَكاَن َحَسَناٍت َسیَِّئاِتِھْم اللَُّھ ُیَبدُِّل َفُأوَلِئَك َصاِلًحا َعَمًلا
  یًماَرِح

“আর যারা আ াহর সােথ অন েক মাবদূ িহেসেব ডােক না, 
যথাথ কারণ ছাড়া আ া   যােক হত া করেত িনেষধ কেরেছন 

তােক হত া কের না এবং ব িভচার কের না। ব তঃ য এ েলা 

করেল স শাি  ভাগ করেব। িকয়ামত িদবেস তার শাি  ি ণ 

করা হেব এবং তথায় হীন অব ায় ায়ীভােব বসবাস করেব। 

তেব তারা নয়, যারা (খািঁট) তওবা কের ঈমান আনেব ও সৎকম 

করেব; বরং আ াহ (তােদরেক মা কের িদেবন এবং) তােদর 

পাপসমহূেক পূণ  ারা পিরবতন কের িদেবন। আ া   তা 

মাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা ফুরকানঃ ৬৮-৭০) 
ি য় পাঠক! ল  ক ন, উপেরা  আয়াত েলােত িক  

আ াহেক ডাকার জেন  কান মাধ ম ধরেত বলা হয়িন। এ 

ধরেণর আয়াত পিব  কুরআেন আেরা অসংখ  রেয়েছ। 
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িবেবকবােনর জেন  এতটকুুই যেথ । অতএব য কান বা া 

সরাসির িনঃস েচ আ াহেক ডাকেত পাের, আ াহর কােছ মা 

াথনা করেত পাের, তারঁ দরবাের িফের যেত পাের, তারঁ কােছ 

তওবা করেত পাের। কােরা কান উসীলার দরকার নই। কান 

ওলী-আউিলয়া বা মরুেশদ ধের তােঁক ডাকেত হেব না। 
অনু পভােব রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)ও 

আমােদরেক আ াহর কােছ মা াথনা করার পথ বাতিলেয় 

িদেয়েছন। িকভােব কা   সময় কা   কােজর মাধ েম আ া   

বা ােক মাফ করেবন তার িব ািরত িববরণ িতিন আমােদর সামেন 

রেখ গেছন।  
আবু রায়রা (রাঃ) থেক বিণত, রাসূলু া   (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছনঃ 
 اللَّْیِل ُثُلُث ْمِضيَی ِحیَن َلْیَلٍة ُكلَّ الدُّْنَیا السََّماِء ِإَلى اللَُّھ َیْنِزُل)

 َلُھ َفَأْسَتِجیَب َیْدُعوِني الَِّذي َذا َمْن اْلَمِلُك َأَنا اْلَمِلُك َأَنا َفَیُقوُل اْلَأوَُّل
 َفَلا َلُھ َفَأْغِفَر َیْسَتْغِفُرِني الَِّذي َذا َمْن َفُأْعِطَیُھ َیْسَأُلِني الَِّذي َذا َمْن

 (ْجُراْلَف ُیِضيَء َحتَّى َكَذِلَك َیَزاُل
“ েত ক রােতর এক ততৃীয়াংশ সময় অিতবািহত হওয়ার পর 

আ া   তাআলা িনয়ার আকােশ অবতরণ কেরন, অতঃপর 

বেলন, আিমই কৃত বাদশাহ, আিম রাজািধরাজ ক আমােক 

ডাকেব আিম তার ডােক সাড়া িদব, ক আমার কােছ কান িকছু 

চাইেব করেব আিম তােক দান করব, ক আমার কােছ মা 

াথনা করেব আিম তােক মা কের িদব। এভােব ফজর উিদত 

হওয়া পয  িতিন বা ােদর ডাকেত থােকন।” (বখুারী ও 

মসুিলম) 



তাওহীদ পনু ার  ~~   www.salafibd.wordpress.com ~~ 69

আ া   তাআলা বা ােক ডেক বেলন, “ হ আমার বা াগণ 

তামরা িদবারাি  পাপ কম কর, আর আিম সকল পাপরাশী মা 

কির। সুতরাং আমার কােছ মা াথনা কর, আিম তামােদরেক 

মা করব।” (সহী   মসুিলম) 
আবু যা  র (রাঃ) হাদীেছ কুদসী বণনা কেরেছন িতিন বেলনঃ 

রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছনঃ 
 َفَسُلوِني َھَدْیُتُھ َمْن ِإلَّا َضالٌّ ُكلُُّكْم ِعَباِدي َیا َتَعاَلى اللَُّھ َیُقوُل)

 َوُكلُُّكْم َأْرُزْقُكْم َفَسُلوِني َأْغَنْیُت َمْن ِإلَّا َفِقیٌر َوُكلُُّكْم َأْھِدُكْم ىاْلُھَد
 اْلَمْغِفَرِة َعَلى ُقْدَرٍة ُذو َأنِّي ِمْنُكْم َعِلَم َفَمْن َعاَفْیُت َمْن ِإلَّا ُمْذِنٌب

 (ُأَباِلي َوَلا َلُھ َغَفْرُت َفاْسَتْغَفَرِني
আ া   তাআলা বেলনঃ “ হ আমার বা ারা আিম যােক 

হদায়াত কির স ছাড়া তামরা সকেলই িব া । অতএব তামরা 

আমার কােছ হদায়াত চাও আিম তামােদরেক সিঠক পেথ 

পিরচািলত করব। আিম যােক স দশালী কির স ছাড়া তামরা 

সবাই ফকীর। অতএব তামরা আমার কােছ চাও, আিম 

তামােদর িরিযেকর ব ব া কের িদব। আিম যােক িনরাপদ রািখ 

স ব তীত তামরা সকেলই নাহগার। য ব ি  জানেব য আিম 

মাগিফরােতর মতা রািখ অতঃপর স আমার কােছ মা াথনা 

কের, আিম তােক মা কের িদব, আিম কান পেরায়া কিরনা।”
1
  

হাদীেছ কুদসীেত আ া   আেরা ঘাষণা কেরেছনঃ  

                                                
1 . wZiwghx nv/2419 ª̀t Qnxn ZviMxe Zvinxe nv/ 1625|  
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 كَاَن مَا َعلَى َلَك َغَفْرُت َوَرَجْوَتِنْي َعْوَتِنْيَد مَا إنََّك آَدَم اْبَن یَا)
 ُثمَّ السَّمَاِء َعنَاَن ُذُنْوُبَك َبَلَغْت َلْو آَدَم اْبَن یَا ُأبَاِلْي، َوَال ِمْنَك

 (ُأبَاِلْي َوَال َلَك َغَفْرُت اْسَتْغَفْرَتِنْي
“ হ আদম স ান! যখনই তিুম আমায় আ ান করেব এবং 

আমার িনকট আশা-আকাংখা পশ করেব আিম তামােক মা 

কের িদব, তামার পাপরাশী যত অিধক থাক না, এেত আিম 

কান পেরায়া কির না। 
হ আদম স ান! তামার নাহ সমহূ যিদ আকােশর উ তায় 

পৗেঁছ যায়। অতঃপর তিুম আমার কােছ মাফ চাও, আিম তামােক 

মাফ কের িদব। এেত আিম কান িকছুর তায়া া কির না।”
1
  

রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) আের বেলনঃ 
 اْلَمْشِرِق َبْیَن مَا ِمْصَرَعْیِھ َبْیَن مَا َعْرُض بَابًا ِللتَّْوَبِة إنَّ)

 ُیْغَلُق َال ) عَامًا َسْبِعْیَن َمِسْیَرَة َعْرُضُھ( :روایة وفي َواْلَمْغِرِب،
 (َمْغِرِبھَا ِمْن الشَّْمُس َتْطُلُع َحتَّى

“িন য় তওবার একিট দরজা আেছ। উহার শ তা পবূ 

িদগ  থেক পি ম িদগ  সম। অন  বণনায় বলা হেয়েছঃ উহার 

শ তা স র বছেরর রা া বরাবর। পি মাকােশ সূয উিদত 

হওয়ার আগ পয  তা ব  করা হেব না।”
2
  

কান দেশ অপরাধীেদর ব াপাের যিদ স দেশর িসেড  

বা বাদশা সাধারণ মা ঘাষণা কের আর বেল দন য, অপরাধী 

িনেজ রা ধান বরাবর দরখা  িলেখ আ সমপণ কের তেব 

তােক মা করা হেব, তার দ  মওকুফ করা হেব, তােক শাি  

                                                
1 . wZiwghx, mnxûj R‡g nv/4338 
2 . Z¡vevibx, nv`xQ mnxn& ª̀t mnxûj Rv‡g nv/2177| 
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থেক অব াহিত দয়া হেব। আর এর জেন  সময়সীমা বেঁধ দয়া 

হয়, তখন িক  অপরাধীর আর ভাবনা থাকেব না, িনেজেক মু  

করার জেন  কােরা কােছ ধণা দয়ার দরকার মেন করেব না। 

উকীল-ব াির ার িনেয়াগ করার জেন  কাউেক খঁুেজ বড়ােব না, 
কােরা সােথ চিু  স াদন করার িচ া তার মাথায় আসেব না। 

িনি ে  ও িনিবে  রা ধােনর কােছ িগেয় িনেজেক সমপণ 

করেব। 
মহান আ াহর সােথ কােরা উদাহরণ পশ করা সমীিচন নয়। 

মহান আ া   রাজািধরাজ মহা তাপশালী মতাবান, বা ােদর 

অপরাধ মাজনা করার জেন  সবসময় সাধারণ মা ঘাষণা 

কেরই রেখেছন। ধু তার সবেশষ সময়সীমা হে  মতৃু  উপি ত 

হওয়া। মতৃু র গরগরা আসার আেগ কউ যিদ তারঁ সুমহান 

দরবাের যথাযথভােব আ সমপণ করেত পাের, তেব স তারঁ 

সীমাহীন ক ণার সাগের ডুব িদেয় িনেজেক পতূ-পিব  করেত 

স ম হেব এবং আেখরােত নাজােতর ব ব া পাকােপা  কের 

িনেব। িক  যেহতু মানষু জােননা কখন তার মতৃু  আসেব, 
সেহত ুসবদা তওবা-ইে গফাের িল  থাকেব। যমনিট নবী 

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) সবাদা তওবা-ইে গফাের ব  

থাকেতন। অথচ তারঁ কান নাহই িছল না। মতৃু র পেূব তওবা 

কের িনব এমন ধারণা কের বেস থাকেব না। অথবা আজ নয় কাল 

তওবা করব এভােব কালে পণ করেব না। 
বা ার তওবায় আ া   খুিশঃ 
এজন  কান মানষু যিদ আ াহর কােছ তওবা কের, তেব িতিন 

খুবই খুিশ হন এবং স  হন উ  বা ার িত।  
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একজন মানষু জনমানবহীন ম ভিূমেত িগেয় িনেজর বাহণ 

হািরেয়, খাদ -পানীয় হািরেয় যখন মতৃু  হর নেত থােক এমন 

সময় হঠাৎ স তার বাহণ ও খাদ -পানীয় িফের পেয় সা াৎ 

মতৃু র হাত থেক বেঁচ যাওয়ায় যমন আনি ত হয়, বা া পাপ 

করেত করেত শয়তােনর দেল শািমল হেয় যাওয়ার পর হঠাৎ যখন 

অনতু  হয়, িনেজর ভুল বঝুেত পাের িফের আেস মহান ক ণাময় 

আ াহর কােছ এবং খািঁট মেন তওবা কের তারঁ দরবাের তখন 

িতিন তার িত খুিশ হেয় যান। মতৃু র হাত থেক বেঁচ যাওয়া 

ব ি  িনেজর জান ফরত পাওয়ায় যতটকুু আনি ত হয়, তওবা 

করেল আ াহ তার চেয় বশী বা ার উপর খুিশ হন।
1 

উপের বিণত আয়াত ও হাদীছ েলা ারা বঝুা যায় কান মানষু 

যিদ ব িভচার, মদ পান, চিুর-ডাকািত, খুন-খারাবী, রাহাজািন 

ইত ািদ মহাঅন ায় কের, এমনিক িশক-কুফরীেত িল  হয়, 
নামায- রাযা পিরত াগ করার মত িবশাল অপরােধ জিড়ত হয়, 
অতঃপর িনয়ার জীবেন মতৃু র পেূবই অনতু  হয় এবং খািঁট মেন 

তওবা কের একিন ভােব আ াহর কােছ মা াথনা কের, 
দঢ়ৃভােব িব াস কের একমা  আ া   ছাড়া কউ তােক মা 

করেত পারেব না, কউ নােহর সাগর থেক উ ার করেত 

পারেব না, তেব িতিন তােক মা কের িদেবন। পেূবর সম  

পাপেক ংস কের িদেবন। িতিন কােরা পেরায়া কেরন না। 

কননা তারঁ নবী মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

                                                
1 . eyLvix I gymwj‡g mvnvex nv‡iQ web myIqvB` (ivt) KZ©„K ewY©Z nv`x‡Qi mvivsk| 
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এরশাদ কেরেছনঃ َلُھ َذْنَب ال َكَمْن ِبالذَّْن ِمْن التَّاِئُب )) “পাপ 

থেক তওবাকারী এমন ব ি র ন ায় যার কানই পাপ নই।”
1
  

 
িশক িনেয় মৃতু  বরণ করেল মা নইঃ 
বরং কান মানষু যিদ িশক ও কুফরীর িন  পযােয়র উ  

পাপ েলা িনেয় তওবা না কেরই মতৃু  বরণ কের, তবুও স 

আ াহর ই াধীন থাকেব। আ া   ই া করেল তােক মা কের 

জা ােত িদেয় িদেবন, ই া করেল তােক শাি  িদেবন। িক  িশক 

িনেয় মতৃু  বরণ করেল আ া   তেক মাফ করেবন না। কননা 

আ া   এরশাদ কেরনঃ 
َّاُءَیَش ِلَمْن َذِلَك ُدوَن َما َوَیْغِفُر ِبِھ ُیْشَرَك َأْن َیْغِفُر َلا اللََّھ ِإن  

“আ াহর সােথ িশক করা হেল স পাপ িতিন মা কেরন না। 

আর যােক ই া িতিন এর িন পযােয়র পাপ মা করেত 

পােরন।” (সূরা িনসাঃ ৪৮ ও ১১৬)  
হাদীেছ কুদসীেত আ া   তাআলা বেলনঃ 

 ُتُھَلِقی َشْیًئا ِبي ُیْشِرُك َلا َخِطیَئًة اْلَأْرِض ِبُقَراِب َلِقَیِني َوَمْن)
 (َمْغِفَرًة ِبِمْثِلَھا

“ য ব ি  পিৃথবী পণূ পােপর বাঝা িনেয় আমার দরবাের 

উপি ত হেব, এ অব ায় য স আমার সােথ কান িকছুেক শরীক 

কেরিন, তাহেল পিৃথবীপণূ মা িনেয় আিম তার সামেন উপি ত 

হব।”
2
  

                                                
1 . mnxn& Be‡b gvRvn& nv/4250, mnxûj Rv‡g nv/3008| 
2 . mnxn& gymwjg nv/ 4852| 
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অতএব সে হ নই য, কান মানষু যিদ আ াহর সােথ 

কাউেক শরীক াপন করার পর তওবা না কের মতৃু  বরণ কের 

তেব িতিন তােক মা করেবন না। আর ঐ মশুেরেকর জেন  

জা াত হারাম হেয় যােব। তার িচরকালীন িঠকানা হেব জাহা াম।  

যমন আ া   বেলনঃ 
النَّاُر َمْأَواُهَو اْلَجنََّة َعَلْیِھ اللَُّھ َحرََّم َفَقْد ِباللَِّھ ُیْشِرْك َمْنُ  ِإنَُّھ 
   َأْنَصاٍر ِمْن ِللظَّاِلِمیَن َوَما

“ য ব ি  আ াহর সােথ িশক করেব, আ া   তার জেন  

জা াতেক হারাম কের িদেবন। তার িঠকানা হেব জাহা াম। আর 

যােলমেদর জন  কান সাহায কারী থাকেব না।” (সূরা মােয়দাঃ 

৭২) 
 

আয় পীর-ওলীেক উসীলা করা িশক না তাওহীদ? 
পীর ধরা বধ করার জেন  চরেমানাই পীর সােহব পিব  

কুরআেনর সূরা মােয়দার ৩৫নং আয়াতিট উে খ কের দলীল 

পশ কেরেছন।
1
 মহান আ া   বেলনঃ  

َوَجاِھُدوا اْلَوِسیَلَة ِإَلْیِھ َواْبَتُغوا اللََّھ اتَُّقوا َآَمُنوا الَِّذیَن َأیَُّھا َیا 
  ُتْفِلُحوَن َلَعلَُّكْم َسِبیِلِھ ِفي

“ হ মিুমনগণ! তামরা আ াহেক ভয় কর এবং তারঁ সাি ধ  

অনসু ান কর ও আ াহর পেথ িজহাদ করেত থাক, আশা করা 

যায় য, তামরা সফলকাম হেব।” (সূরা মািয়দাঃ ৩৫) 
 

                                                
1 . †`Lyb cxi mv‡n‡ei eB †f‡` gv‡idZt 11 c„t| 
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আরবী অিভধােন ও কুরআেন উসীলার অথঃ 
ইবনলু আছীর [িনহায়া ফী গারীিবল আছার ৫/৪০২ পঃৃ] ে  

বেলন, الواسل অথ- আ হী, الوسیلة উসীলাঃ নকট  ও 

মধ তা। যার মাধ েম কান ব র কােছ পৗছঁা যায় ও তার 

িনকটবতী হওয়া যায়। এর ব বচন হে   وسائل 
িফেরাযাবাদী [আল ামসুূল মহুীত ৩/১৭৮] ে  বেলন, 

توسیًال تعالى اهللا إلى َوسََّل   অথ- এমন িকছু আমল কেরেছ যা 

ারা আ াহর নকট  অজন কেরেছ। 
এছাড়া الوسیلة  শ িটর অন  আর একিট অথ রেয়েছ। তা 

হে , মািলক বা বাদশা  র দরবাের স ান, মযাদা, ও নকট । 

যমিন হাদীেছ শ িটর ব বহার ‘জা ােত সেবা  স ািনত ােনর 

অেথ হেয়েছ।
1
  

 
কুরআেন উসীলার অথঃ 
পেূবে িখিত অথ েলাই অিভধােন ¯x̂K…Z| এেত কান 

মতিবেরাধ নই। এই কারেণ সালােফ ছােলহীন ও তাফসীেরর 

                                                
1 . ivm~jyjvn&  e‡jb, ÒgyAvh&wh‡bi Avhvb ï‡b †Zvgiv Zvi Reve `vI| Zvici Avgvi 
Dci `iƒ̀  cvV Ki| †Kbbv †h e¨w³ Avgvi Dci GKevi `iƒ̀  cvV Ki‡e, Avjvn& Zvi 
Dci `kevi ingZ bvwhj Ki‡eb| Gici †Zvgiv Avgvi Rb¨ Avjvn&i Kv‡Q Dmxjv 
PvB‡e| †Kbbv Dnv Rvbœv‡Zi GKwU ’̄v‡bi bvg| hv Avjvn&i ev›̀ v‡`i g‡a¨ †_‡K GKRb 
ev›̀ vi Rb¨B wba©vwiZ| Avkv Kwi Avwg †mB ev›̀ v| AZGe †h e¨w³ Avgvi Rb¨ Dmxjvi 
cÖv_©bv Ki‡e Zvi Rb¨ Avgvi ïcvwik Avek¨K n‡q hv‡e|Ó (mnxn& gymwjg) 
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ইমামগণ KziAv‡bالوسیلة  শ িটর ব াখ া সভােবই কেরেছন, 
যভােব অিভধােন তার অথ বণনা করা হেয়েছ। 

আ া   বেলন,  
ِفي َوَجاِھُدوا اْلَوِسیَلَة ِإَلْیِھ َواْبَتُغوا اللََّھ اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذیَن َیاَأیَُّھا 

 ُتْفِلُحوَن َلَعلَُّكْم َسِبیِلِھ
“ হ ঈমান ারগণ! তামরা আ াহেক ভয় কর। আর তারঁ 

নকট  অনসু ান কর। তারঁ পেথ িজহাদ কর। তাহেল তামরা 

সফলতা লাভ করেব।” (সূরা মেয়দা  - ৩৫) 
িতিন আেরা বেলন, 

َأْقَرُب َأیُُّھْم اْلَوِسیَلَة َربِِّھْم ِإَلى َیْبَتُغوَن َیْدُعوَن الَِّذیَن ُأْوَلِئَك 
 َمْحُذوًرا َكاَن َربَِّك َعَذاَب ِإنَّ َعَذاَبُھ َوَیَخاُفوَن َرْحَمَتُھ َوَیْرُجوَن

“ওরা (মশুিরকগণ) যােদরেক আহবান কের, তারা িনেজরাই 

তা তােদর পালনকতার নকট  (উসীলা) অনসু ান কের, কান 

িজিনসিট সবািধক িনকটবতী। তারা তারঁই ক ণার আশা কের 

এবং তারঁ শাি েক ভয় কের। িন য় তামার পালনকতার শাি  

অবধািরত।” (সূরা বানী ইসরাঈল- ৫৭)  
থম আয়ােতর তাফসীর করেত িগেয় ইমামলু মফুা  েসরীন 

হােফয ইবন ু জারীর বারী (রহঃ) বেলন, ওেহ তামরা যারা 

আ া   এবং তারঁ রাসূলেক সত ায়ন কেরেছা, তােঁদর সংবাদ 

সমহূ, ছওয়ােবর অি কার ও শাি র ধমক.. ইত ািদ মেন 

িনেয়েছা- তামরা আ া  েক ভয় কর। অথাৎ- আনগুেত র সােথ 

তারঁ আেদশ-িনেষধ বা বায়ন কর। আর তারঁ কােছ পৗছঁার জেন  

উসীলা অনসু ান কর, অথাৎ- بما بالعمل إلیھ القربة واطلبوا 
তােঁক স یرضیھ কারী কেমর মাধ েম তারঁ নকট  অনুস ান 
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কর।
1
 হােফয ইবন ুকাছীর (রহঃ) উ  আয়ােতর তাফসীের ইবন ু

আ াস (রাঃ) থেক য অথ সংকলন কেরন, তা হে  الوسیلة -
অথঃ নকট । অনু প অথ বিণত হেয়েছ তােবঈ মজুািহদ, আবু 

ওয়ােয়ল, হাসান বাছরী, আব া   িবন কাছীর, সু ী, ইবন ুযায়দ 

মখু থেক। ইবেন কাছীর াতাদা থেক বণনা কেরন, াতাদা 

বেলন: یرضیھ بما والعمِل بطاعتھ إلیھ تقربوا  ‘আ া  র আনগুত  

ও তােঁক স কারী আমল ারা তাঁর নকট  অজন কর। এরপর 

ইবন ুকাছীর বেলন, ইমামগণ থেক বিণত উ  তাফসীর েলার 

মেধ  কান মতেভদ নই। কননা উসীলা হে - যার মাধ েম 

িনিদ  উে েশ  পৗছঁা স ব।”
2
  

তাফসীরিবদেদর মেত দখা যায়, আ া   য উসীলা অনসু ান 

করেত বেলেছন, তার ‘পীর অনসু ান করার অেথ ব বহার হয়িন। 

এধরেণর অথ তাফসীরিবদ কন কান ইমাম বা মহুাে ছই 

কেরনিন। কারণ কান পীর মানষুেক আ াহর কােছ পৗেঁছ িদেত 

পারেব না। একজন মানষু িকভােব আেরক মানষুেক আ াহর কােছ 

পৗছঁােত পাের? য ব িট মানষুেক আ াহর কােছ পৗেঁছ িদেত 

পাের, য িবষয়িট বা ােক তাঁর কােছ কবুল করােত পাের তা হে  

িনর শু তাওহীদ ও নক আমল- এছাড়া অন  িকছু নয়। 
ি তীয় আয়ােতর তাফসীের স ািনত ছাহাবী আব া   িবন 

মাসঊদ (রাঃ) বেলন, আয়াতিট একদল মশুিরক আরেবর 

ব াপাের নািযল হেয়েছ। তারা কিতপয় িজেনর ইবাদত করত। 

                                                
1 . Zvdmx‡i Zvevixt 10g LÛ, 290 c„t| 
2 . Beby KvQxi- 3/103 c„t 
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সই িজেনরা মসুলমান হেয় যায়। িক  ঐ মশুিরকরা তােদর 

ইসলােমর কথা জানেতা না।
1
  

হােফয ইবন ু হাজার (রাঃ) বেলন, ‘অথাৎ য সকল মানষু 

িজনেদর ইবাদত করেতা তারা তােদর ইবাদত করেতই থাকেলা। 

িক  িজেনরা সটা পছ  করিছল না, কননা তারা তা মুসলমান 

হেয় গেছ। তাই তােদর ব াপাের আ াহ বেলন, “তারাই তা 

তােদর পালনকতার নকট  লােভর উপায় ও প া অনুস ান 

করেছ।” এটাই হে  এ আয়ােতর িনভরেযাগ  তাফসীর।
2
  

ইমামেদর থেক উসীলার এই অথ বণনা করার পর আমরা 

দখব জীিবত বা মতৃ কান মানষুেক আ াহর কােছ 

সু◌ুপািরশকারী িব াস করেল তাওহীদ িঠক থােক িক না? 
 
ম ার কােফরেদর ঈমান ও ইবাদতঃ 
সবে  ও সবেশষ নবী মহুা াদ (ছাঃ) ক আ া   এমন 

জািতর কােছ রণ কেরিছেলন, যারা আ াহেক সবময় মতার 

অিধকারী িব াস করত, িব াস করত য িতিনই সৃি কতা, 
হায়াত-মওেতর মািলক, িরিযকদাতা, বিৃ দাতা, িতিনই আরেশর 

মািলক, িতিনই আ য়দাতা। ধু তাই নয় কােফররা আ াহর 

িনকট মা াথনা করত, তারঁ ইবাদত করত, কাবা ঘেরর 

তওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সাঈ করত, হ  করত, দান-সাদকা 

করত। িক  এত িকছুর পরও তারা িকছু লাকেক তােদর মােঝ ও 

                                                
1 . gymwjg 8/245 bfyex, Abyiƒcfv‡e eyLvix 8/320-321 dvZûjevix| eyLvixi eY©bvq 
ejv nq, wR‡biv gymjgvb n‡q †Mj wKš‘ gykwiKMY Zv‡`i Bev̀ Z Ki‡ZB _vKj| 
2 . dvZûj evix 10/12, 13| 
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আ াহর মােঝ মধ তা িনধারণ করত। তারা যিু  পশ করত 

য, আমরা এই মধ তাকারী লাকেদর মাধ েম আ াহর নকট  

চাই, আ াহর কােছ পৗছঁেত চাই। তারা আমােদর জন  আ াহর 

দরবাের সুপািরশ করেবন। এমনিক কােফররা য সকল মতূীর 

পজূা করত তারা সকেলই ¯x̂Kvi করত য, এ মতূী েলা সকেলই 

আ াহর রাজ , কতৃ  ও আয়ে র মেধ । 
আ াহর িত তােদর ঈমান কমন িছল তার পিরচয় আ া   

পাক পিব  কুরআেন িদেয়েছন। িতিন এরশাদ কেরনঃ 
 ْل ْن ُق ْرُزُقُكْم َم َن َی َماِء ِم َأْرِض السَّ ْن َأْم َواْل ُك َم ْمَع َیْمِل  السَّ

نَ  اْلَمیَِّت َوُیْخِرُج اْلَمیِِّت ِمَن اْلَحيَّ ُیْخِرُج َوَمْن َواْلَأْبَصاَر يِّ  ِم  اْلَح
   َتتَُّقوَن َأَفَلا َفُقْل اللَُّھ َسَیُقوُلوَنَف اْلَأْمَر ُیَدبُِّر َوَمْن

“( হ নবী ) আপিন তােদর িজে স ক নঃ ক িতিন, িযিন 

তামােদরেক আসমান ও যিমন হেত িরিযক পৗিঁছেয় থােকন? 
অথবা ক িতিন, িযিন কণ ও চ সুমেূহর উপর পণূ অিধকার 

রােখন? আর িতিন ক, িযিন জীব েক াণহীন থেক বর কেরন, 
আর াণহীনেক জীব  হেত বর কেরন? আর িতিন ক িযিন 

সম  কাজ পিরচালনা কেরন? তখন অবশ ই তারা বলেব য, 
(এসব িকছু একমা ) আ াহই (কের থােকন)। অতএব আপিন 

বলনুঃ তেব কন তামরা িশরক হেত বেঁচ থাকেছা না?” (সূরা 

ইউনসুঃ ৩১) 
আ া   আেরা বেলন, 

أَ  ِلَمِن ُقْل نْ  ْرُضاْل ا  َوَم ُتمْ  ِإْن ِفیَھ ونَ  ُكْن َیُقوُلونَ  ،َتْعَلُم ھِ  َس  ِللَّ
ْل ا ُق َذكَُّروَن َأَفَل ْل ،َت ْن ُق َماَواِت َربُّ َم ْبِع السَّ ْرِش َوَربُّ السَّ  اْلَع

یمِ  َیُقوُلوَن ،اْلَعِظ ھِ  َس ْل ِللَّ ا ُق ونَ  َأَفَل ْل ،َتتَُّق ْن ُق ِدهِ  َم وُت ِبَی لِّ َمَلُك  ُك
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ُتمْ  ِإْن َعَلْیِھ ُیَجاُر َوَلا ُیِجیُر َوَوُھ َشْيٍء ونَ  ُكْن َیُقوُلونَ  ، َتْعَلُم ھِ  َس  ِللَّ
   ُتْسَحُروَن َفَأنَّى ُقْل

“( হ নবী ) আপিন কােফরেদর িজে স ক ন, তামােদর 

যিদ ান থােক, তেব বল তা এই পিৃথবী এবং এর মেধ  যা িকছু 

আেছ তা কার অিধকাের? তৎ ণাত তারা জবােব বলেবঃ আ াহর 

অিধকাের। বলনু, তবওু িক তামরা িশ া হণ করেব না? 
তােদরেক আেরা িজে স ক ন, ক স াকাশ ও মহা আরেশর 

অিধপিত? তারা জবাব িদেব, আ াহই এর অিধপিত। বলনু, 
তারপরও িক তামরা সাবধান হেব না? ওেদরেক আেরা  

ক ন, তামরা যিদ জােনা তেব বল তা, সবিকছুর কতৃ  কার 

হােত, িযিন আ য় দান কেরন এবং যারঁ উপর কউ আ য়দাতা 

নই? তারা বলেব, এসব িকছুর কতৃ  আ াহর হােত। আপিন 

তােদরেক বলনু, এরপরও কমন কের তামরা িব া  হে া?” 

(সূরা মু' মননূঃ ৮৪-৮৯)
1 

সূরা ফীেলর তাফসীর পড়েল আমরা বঝুেত পাির আবরাহা 

বািহনীেক িতহত করার জন  মশুিরকরা িকভােব িবষয়িটেক 

মহান আ াহর উপর ন  কেরিছল। িক দঢ়ৃ িব াস ও অগাধ 

আ া িছল তােদর আ াহর উপর। বেলিছল, আ াহর ঘর আ াহই 

র া করেবন। এখােন আমােদর করণীয় িকছু নই।  
ধু তাই নয়, মশুিরকরা হে র মওসুেম হে র জন  ইহরাম 

বাধঁত তালিবয়া পড়ত। তােদর তালিবয়ার বাক  িছল এ পঃ 

লা াইক, আ া া লা াইক, লা াইক লা শারীকা লাকা, ই া 

                                                
1 . G m¤ú‡K© cweÎ KziAv‡bi GB AvqvZ¸‡jvI †`Lv †h‡Z cv‡i †h Avjvni Dci 
Kv‡di‡`i ‡Kvb Cgvb wQj wK bv? m~iv BDbymt 31, AvbKve~Zt 61, †jvKgvb 25, 
hygvit 38, hyLi“dt 9 I 38| 
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শারীকা   ওয়া লাকা, তা  েলকু  ওয়ামা মালাক। (আিম হািজর, 
আিম হািজর হ আ া  , আিম হািজর, তামার কান শরীক নই, 
তেব তামার সই শরীক ব তীত- তিুম যার মািলক এবং স যা 

িকছুর মািলক তিুম তারও মািলক।)
1 

তারা হ  করত বেলই তা ি য় নবী মহুা াদ (সাঃ) 

হাজীেদরেক ইসলােমর দাওয়াত দয়ার সুেযাগ পেয়িছেলন। 

তার ফল িতেত মদীনা (ততকািলন ইয়াছেরব) থেক মুশেরক 

অব ায় হ  করেত এেস কিতপয় গাপেন নবীজীর দাওয়াত 

পেয় মসুলমান অব ায় িনজ দেশ ফরত িগেয়েছেলন। তােদর 

ারাই ইসলামী সমােজর বীজ বপন হেয়িছল, যা পরবতীেত 

ইসলামী রাে র মিহ হ আকাের নবীজীর িহজরেতর পর কাশ 

পেয়িছল। 
 
 
 
ম ার লাকেদরেক কন মুশিরক বলা হেয়েছ? 
আ াহর িত এত িব াস ও এই ইবাদেতর পেরও িক  

তােদরেক মশুেরক ঘাষণা দয়া হেয়েছ। কুরায়শেদর আ াহেক 

¯x̂Kvi করা- িতিন জগেতর কতৃ কারী ঘাষণা দয়া বা তাওহীেদ 

বিুবয় ােক মান  করা ইসলােম েবেশর জন  যেথ  িছল না। 

তােদরেক মশুিরক ঘাষণা দান এবং তােদর জান-মাল হালাল 

করার মূল কারণ িছল, তারা ফেরশতা, নবী এবং ওলী-

                                                
1 . †`Lyb Be‡b AveŸvm (ivt) Gi eY©bvq mnxn& gymwj‡g Aby‡”Q`: ÔZvjweqv I Zvi 
c×wZÕ nv/ 2032| 
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আউিলয়ােক শাফাআতকারী িহেসেব হণ কেরিছল এবং আ াহর 

নকট  পাওয়ার জন  তােদরেক উসীলা মেন কেরিছল। ওলী-

আউিলয়ােদরেক মতূী আকাের বািনেয় তারা কাবা ঘের বা 

িনেজেদর বাড়ীেত রাখেতা এবং ঐ সম  আ া   িমেকর উসীলা 

ধের আ াহেক ডাকেতা। উে শ  একটাই তারা যন তােদর জেন  

আ াহর কােছ সুপািরশ কের দন এবং আ াহর নকট  পাওয়ার 

ব ব া কের দন। কননা আ াহর কােছ তােদর িবেশষ মযাদা 

আেছ এবং তারা আ াহর খািঁট িমক। তােদর এই যুি েক 

আ া   পিব  কুরআেন উে খ কেরেছন। িতিন বেলনঃ  
زُْلَفى اللَِّھ إَِلى لُِیَقرُِّبونَا إِلَّا َنعُْبُدُھْم مَا لِیَاَءَأْو ُدوِنِھ ِمْن اتََّخُذوا وَالَّذِیَن  

“আ াহেক বাদ িদেয় যারা অন েক ওলী িহেসেব হণ 

কেরেছ, তারা বেলঃ আমরা তা এেদর পজূা এজেন ই কির য, 
এরা আমােদরেক আ াহর সাি েধ  এেন িদেব।” (সূরা যমুারঃ ৩) 

মতূী েলার মাধ েম আ াহর নকট  পাওয়ার আশা করাটাই 

তােদর ইবাদত করা। অতএব এখনও কউ যিদ িব াস কের য, 
কান মানষু তােক আ াহর সাি েধ  এেন িদেব, তেব স মুশিরক 

হেয় যােব। যমন মশুিরক িছল ম ার মখূ লােকরা। 
কউ হয়েতা  করেত পাের য, কােফররা মিুতেদর িনকট 

থেক কল াণ পাওয়ার আশা করেতা। আর আিম সা  দান 

কির য, আ াহই ধমুা  উপকার-অপকার ও কতেৃ র মািলক। 

নককারেদর হােত কান িকছু নই। িক  ধমুা  আ াহর কােছ 

সুপািরেশর উে েশ  নককারেদর কােছ গমণ কের থািক। 
উ ের আমরা বলব এ কথািট ব  কােফরেদর কথার 

অনু প। তারাও আ াহেক সকল িকছুর কতেৃ র মািলক িব াস 
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করত এবং ধমুা  সুপািরশ পাওয়ার আশায় তােদর কােছ যত। 

আ াহর বাণীঃ  
ُدوَن ْن َوَیْعُب ِھ ُدوِن ِم ا اللَّ ا َم رُُّھْم َل ا َیُض ْنَفُعُھْم َوَل وَن َی  َوَیُقوُل

  اللَِّھ ِعْنَد ُشَفَعاُؤَنا َھُؤَلاِء

“ওরা আ া   ছাড়া এমন িকছুর উপাসনা কের, য তােদর 

কান উপকার এবং অপকার করার মতা রােখ না। তারা বেল, 
এরা আমােদর জন  আ াহর কােছ সুপািরশকারী।” (সূরা ইউনসুঃ 

১৮) 
অতএব সু  হেয় গল য, আয় পীর সােহবেক উসীলা 

করা কাশ  িশক এবং একাজ ম ার কােফর মশুিরকেদর 

অনসুরণ-অনকুরণ। 
আ া   কােক শাি  িদেবন কােক িদেবন না, কােক কবলু 

করেবন কােক কবলু করেবন না এটা একা  তারঁ ই াধীন িবষয় 

এখােন কােরা কান অিধকার নই। আর আ া   কােরা কােছ স 

িবষেয় কিফয়ত িদেবন না। িতিন এরশাদ কেরনঃ 
 َأْرَسْلَناَك َوَما ُیَعذِّْبُكْم َیَشْأ ِإْن َأْو َیْرَحْمُكْم َیَشْأ ِإْن ِبُكْم َأْعَلُم َربُُّكْم 

   َوِكیًال َعَلْیِھْم
“ তামােদর পালনকতা ভাল জােনন, িতিন চাইেল তামােদর 

িত ক ণা করেবন চাইেল তামােদরেক শাি  িদেবন। হ নবী 

আপনােক আিম তােদর উপর কতৃ কারী িহেসেব রণ কিরিন।” 

(সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৫৪) 
একিট ঃ পীর সােহেবর দাবী মেত নাহগার বা ােক 

আ াহ কবলু করেত চান না, তখন িতিন আ কের কাকুিত িমনতী 

কের আ াহর কােছ তােক কবলু কিরেয় দন। পীর সেহবেক িক 
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আ া   কবলু কের িনেয়েছন? জবাব যিদ হ া ঁহয়, তেব  কার 

আয় িতিন আ াহর কােছ কবলু পেলন? তেকর খািতের যিদ 

মেন নয়া যায় য, আ া   তােক কবলু কের িনেয়েছন, তেব  

হে ঃ িকভােব িতিন জানেলন য আ া   তােক কবলু কের 

িনেয়েছন? তার কােছ কান ওহী নািযল হেয়েছ? 
আেরকিট ঃ যিদ পীর সােহেবর আয় আ া   মানষুেক 

কবলু কের নন, তেব তা আমেলর দরকার পেড় না? আর যিদ 

বলা হয় য অিধক আমল ও পীেরর আর মাধ েম আ া   কবলু 

করেবন, তেব তা পেূব উে িখত কুরআেনর আয়াত ও 

হাদীছ েলা িমথ া হেয় যায়। কননা সখােন তা ধু আমলেকই 

কবলু হওয়ার কারণ িহেসেব উে খ করা হেয়েছ। কান নবী-

ওলীেক মাধ ম ধরেত বলা হয়িন।  
অবশ  নক লােকরা আেরকজেনর জেন  আ াহর কােছ আ 

করেত পােরন। িক  আ াহর কােছ কবলু করােত পােরন না। 

কননা কান পীেরর সােথ আ াহর চিু  নই য, িতিন আ 

করেলই আ া   তােক কবলু কের িনেবন এবং এ ব াপাের 

আ াহর কান বাধ বাধকতা নই।  
 
তাওহীদ স ত উসীলাঃ 
ইসলামী শরীয়েত বধ উসীলা মা  িতন কার।  
১) আ া   তা‘আলার সু র নাম ও সুউ  ণাবলী ারা উসীলা 

হণঃ এই উসীলার পে  দলীল হে , আ া   বেলন,  
ِبَھا َفاْدُعوُه اْلُحْسَنى اْلَأْسَماُء َوِللَِّھ 
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“আর আ া  র অেনক সু র সু র নাম রেয়েছ। সই নােমর 

মাধ েম তামরা তােঁক আহবান কর।” (সূরা আ‘রাফ- ১৮০) অথাৎ- 

আ া   তা‘আলােক তারঁ সু র সু র নােমর উসীলায় আহবান কর। 

আনাস (রা:) থেক বিণত। িতিন বেলন, যখন কান িবষয় নবী 

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক ভাবনায় ফলত, তখন িতিন 

বলেতন,  
َأْسَتِغیُث َرْحَمِتَكِب َقیُّوُم َیا َحيُّ َیا  

“ হ িচরি ব, িচর ায়ী আপনার ক ণার উসীলায় আপনার 

কােছ উ ার কামনা করিছ।” (িতরিমযী, হােকম, হাদীছ হাসান) 
নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) নেত পেলন জৈনক 

ব ি  আ পাঠ করেছ:  
 َبِدیَع َیا اْلَمنَّاُن َأْنَت ِإالَّ ِإَلَھ َال ْمَداْلَح َلَك ِبَأنَّ َأُلَكَأْس ِإنِّي اللَُّھمَّ)

 ِإنِّي َقیُّوُم َیا َحيُّ َیا َواْلِإْكَراِم اْلَجَلاِل َذا َیا َواْلَأْرِض السََّمَواِت
  (الناَِّر ِمَن ِبَك وأُعوُذ الجنة َأْسَأُلَك

“ হ আ া   আিম আপনার কােছ াথনা করিছ, কননা সম  

শংসা তামার জন  িনেবিদত, তিুম ছাড়া কৃত কান উপাস  

নই। তিুম একক তামার কান শরীক নই। তিুম সািবক উপকার 

সাধনকারী। হ আকাশম িল ও পিৃথবীর া। হ স ান ও 

মহে র অিধকারী। হ িচরি ব িচর ায়ী। আিম আপনার কােছ 

জা াত চাইিছ এবং জাহা াম থেক আ য় াথনা করিছ।” তখন 

নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) সাহাবীেদর বলেলন, 
তামরা জান স িক আ কেরেছ? তারঁা বলেলন, আ া   ও তারঁ 

রাসূল অিধক জােনন। িতিন বলেলন, “শপথ সই স ার যার 

হােত আমার াণ িনঃসে েহ স আ া  র সুমহান নােমর (ইসেম 
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আ‘যম) উসীলায় ‘আ কেরেছ। য নােম তােঁক ডাকা হেল িতিন 

সাড়া দন, তারঁ কােছ িকছু চাওয়া হেল িতিন তা দান কেরন।” 

(আবু দাঊদ, নাসাঈ, আহমাদ, সনদ ছহী  ) 
২- ঈমান ও সৎ আমেলর উসীলা করাঃ মসুিলম ব ি  এভােব 

‘আ করেবঃ হ আ া   আপনার িত আমার ঈমান, ভালবাসা, 
আপনার রাসূেলর আনগুেত র উসীলায় াথনা করিছ আপিন 

আমােক মা ক ন। 
অথবা এ প বলেব, হ আ া  ! মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) এর িত আমার ভালবাসা ও ঈমােনর উসীলায় 

আপনার কােছ াথনা করিছ, আমার িবপদ দরূ ক ন। 
অথবা ‘আ করার সময় িনেজর এমন পণূ নক আমল 

উে খ করেব, যা সিত কার অেথ আ া  েক ভয় কের হেয়েছ, 
সবিকছুর উে  তারঁ রযামি  ও স ি  কামনা করা হেয়েছ, 
এককভােব তারঁই আনগুত  করা হেয়েছ, তারপর তার উসীলা 

কের আ া  র কােছ ‘আ করেব। আশা করা যায় এধরেণর ‘আ 

হণীয় হওয়ার অিধক িনকটবতী। 
বখুারী ও মসুিলেম রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) থেক বিণত হেয়েছ য, পবূ যামানায় িতন ব ি  একদা 

একিট গেতর মেধ  আটকা পেড়। কা  একিট পাথর গেতর মেুখ 

গিড়েয় পেড়, ফেল তারা বর হেত পারিছল না। তখন তারা 

িনেজেদর নক আমল েলার উসীলা কের উ  িবপদ থেক 

উ ােরর জেন  আ াহর কােছ আ কেরিছল। থম ব ি  উসীলা 

কেরিছল িপতা-মাতার সােথ স বহারেক, তােদর িত তার দয়া 

ও অত িধক অনকু া দশনেক। ি তীয় ব ি  ব িভচােরর 
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কলষুতা থেক পিব তােক উসীলা কেরিছল। আর ততৃীয় ব ি  

িমেকর পাির িমক সংর ণ করােক উসীলা িহেসেব উে খ 

কেরিছল। ফেল আ া   তােদরেক িবপদ থেক উ ার কের দন। 

পাথরিট অেলৗিককভােব গেতর মখু থেক সের যায়। তারাও 

িনরাপেদ বর হেয় আেস।
1
  

তারা কান পীেরর হােত বায়আত না করার পরও আ া   

তােদরেক মিু  িদেয়েছন- ধমুা  একিন ভােব স ািদত 

আমেলর উসীলায়।  
শায়খ আলবানী (রহঃ) বেলনঃ এ হাদীছ থেক মািণত হয় 

য, এই িতনজন মু‘িমন ব ি  কিঠন িবপেদ পড়েল, িনয়া তােদর 

িনকট সংকীণ হেয় উঠেলা, িবপদ থেক উ ােরর জন  একমা  

আ া  র দরবার ছাড়া সকল পথ থেক িনরাশ হেয় গল। তখন 

তারা তাঁর ক ণা িভ া চাইল, একিন ভােব তারঁ কােছ াথনা 

জানােলা। আর মাধ ম িহেসেব পশ করল িনেজেদর ঈমান ও 

িকছু নক আমেলর। আমল েলা তারা সুেখর সময় আ া  র 

আনগুেত র জন ই কেরিছল- এই আশা রেখ য, িবপেদর সময় 

আ া   তােদরেক সাহায  করেবন। নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বেলন, “সুেখর সময় তিুম আ া  েক চন (তারঁ আেদশ-

িনেষধ মেন চলার মাধ েম)। ঃেখর সময় িতিন ( ঃখ দরূ ও 

িবপদ মাচেনর মাধ েম) তামােক িচনেবন।”
2 

                                                
1 . nv`xQwU Ave ỳjvn& web Igvi (ivt) †_‡K ewY©Z n‡q‡Q| 
2 . Be‡b AveŸvm (ivt) †_‡K Avngv` nv`xQwU eY©bv K‡i‡Qb, nv`xQwUi mb` Qnxn&| 
ª̀t AvZ&ZvIqvm&myj Avb&IqvDû I Avn&Kvgyû- Avjevbx 38 c„t|  
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৩- নক লােকর আর উসীলা করাঃ অথাৎ এমন একজন 

নক ব ি র কােছ আর আেবদন করা িযিন জীিবত আেছন এবং 

িতিন আর আেবদনকারীর সামেন উপি ত আেছন। মতৃ কান 

নবী বা ওলীর কােছ যমন আর আেবদন রাখা যােব না অনু প 

জীিবত িক  অনপুি ত এরকম কান ওলী-আউিলয়ার কােছও 

আর আেবদন করা যােব না। 
আনাস িবন মােলক (রাঃ) থেক বিণত। িতিন বেলনঃ একবার 

নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর যেুগ িভ  দখা 

গল। িতিন একদা জমুআর িদন খুতবা  িদি েলন এমন সময় 

একজন াম  লাক মসিজেদ েবশ করল। স রাসূলু া   

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর স েুখ দ ায়মান হেয় 

বলল, হ আ াহর রাসূল! (বিৃ র অভােব) স দ িবন  হেয় 

গল, পিরবার-পিরজন ধুাথ হেয় গল (অন  বণনায়, ঘাড়া, 
ছাগল মারা যাওয়ার উপ ম হল।) তাই আপিন আমােদর জন  

আ াহর দরবাের আ ক ন। িতিন হ  উপের উে ালন 

করেলন। এমনিক আিম তারঁ বগেলর  অংশ দখেত পলাম। 

িতিন আ করেলন, হ আ া   আমােদর উপর বিৃ  বষণ ক ন! 

হ আ া   আমােদর উপর বিৃ  বষণ ক ন!! হ আ া   আমােদর 

উপর বিৃ  বষণ ক ন!!! লােকরাও তারঁ সােথ হাত উিঠেয় আ 

করেলন। [এসময় িতিন চাদর উি েয়েছন wK¤̂v িকবলামখুী 

হেয়েছন এরকম কথা বণনায় উে খ করা হয়িন।]  িতিন বেলন, 
আ া  র শপথ আমরা আকােশ ছাট-বড় কান ধরেণর মঘমালা 

দিখিন। আামেদর এবং সালা পাহােড়র মধ বতী ােন বাড়ী-

ঘেরর উপর মঘমালার কান িকছুই িছলনা। আকাশ িছল কােঁচর 
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মত পির ার। িতিন বেলন, ধনেুকর মত মঘমালা পাহােড়র 

িপছেন দখা গল। তা আকােশর মাঝমািঝ ােন পৗেঁছই ছিড়েয় 

পড়ল এবং বিৃ  হেত লাগল। আ া  র শপথ বিৃ  ব  হল না বরং 

মঘমালা পাহােড়র িবশাল আকার ধারণ কের চতিুদেক ছিড়েয় 

পড়ল। িতিন wg¤̂i থেক অবতরণ করার পেূবই মষুল ধারায় বিৃ  

বষণ  হল, আিম দখলাম বিৃ র পািন তারঁ (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) দািঁড় মাবারক িদেয় গিড়েয় পড়েছ। িতিন 

wg¤̂i থেক অবতরণ কের সালাত আদায় করেলন। আমরা পািন 

ভে  বািড় পৗছঁলাম। (অন  বণনায় রেয়েছ, অিধক বিৃ র কারেণ 

বাড়ী পৗছঁেত আমােদর ক  হি ল।) সই িদন, পরবতী িদন, 
তার পরবতী িদন এভােব পেরর জমুআ পয  িবরামহীন বিৃ  হল, 
এমনিক মদীনায় বন া হেয় যাওয়ার উপ ম হল। (অন  বণনায়, 
আ া  র শপথ আমরা ছয় িদন সূয দিখিন।) পরবতী জুমআয় 

উ  াম  ব ি  অথবা অন  একজন দািঁড়েয় বলল, হ আ াহর 

রাসূল! -িতিন তখন খুতবা িদি েলন- বিৃ র পািনেত তা ঘর-

বািড় েস পড়ল রা া-ঘাট ব  হেয় গল, মাল-স দ ডুেব 

গল, প -পািখ ংস হেয় গল। তাই বিৃ  ব  হওয়ার জন  

আ াহর কােছ আ ক ন। নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

মচুকী হাসঁেলন। তারপর হাত উে ালন কের ‘আ করেলন, হ 

আ া  ! আমােদর পা বতী এলাকা েলােত বিৃ  বষণ ক ন, 
ই লপষ ঊভষ বুঁ হ আ া  ! পাহােড়র চুঁড়ায়, বধ  ভিুমেত, ছাট 

ছাট িটলার উপর, উপত কায়, গাছ-পালায়। িতিন একিদেক 

ইি ত করেতই মঘমালা সিদেক সের গল এবং আকাশ 

পির ার হেয় গল। মদীনার চতপুাে  বিৃ  হেত থাকল। দেখ 
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মেন হি ল মদীনা যন একিট শ  গত। এক ফাটা পািনও 

মদীনায় পড়ল না। আমরা সূেযর রােদর মেধ  মসিজদ থেক 

বর হলাম। আ া   তারঁ নবীর কারামত দখােলন এবং তাঁর ‘আ 

কবলু করেলন। ায় একমাস উপত কা সমেূহ পািন বািহত হেত 

থাকল। য কান া  থেক য কউই এল সবাই মষুলধাের 

চরু বিৃ পােতর কথা বলেত থাকল।” (সহী   বখুারী) 
এই হাদীছ থেক মািণত হল য, সাহাবীরা (রাঃ) নবীজীর 

কােছ উপি ত হেয় তােদর সমস ার কথা তেুল ধেরেছন। িতিন 

যন তােদর জেন  আ াহর কােছ আ কেরন এই আেবদন 

কেরেছন। িক  নবীজীর মতৃু র পর তারঁা আর নবীজীর কবেরর 

কােছ দািঁড়েয় তােদর সমস ার কথা উে খ কেরন িন এবং তারঁ 

কােছ আরও আেবদন রােখনিন। 
আনাস িবন মােলক (রাঃ) থেক বিণত। ওমার িবন খা াব 

(রাঃ) তারঁ খলাফতকােল িভে র সময় আ াস িবন আব ল 

মু ািলেবর আর মাধ েম বিৃ র জন  াথনা করেতন। িতিন 

আয় বলেতন, “ হ আ া   আমরা ইেতাপেূব আমােদর নবীর 

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) মাধ েম তামার কােছ বিৃ  

াথনা করতাম, তিুম আমােদরেক বিৃ  দান করেত। এখন 

আমােদর নবীর চাচা (আ ােসর) মাধ েম বিৃ  াথনা করিছ, 
আপিন আমােদরেক বিৃ  দান ক ন।” (সহীহ বখুারী)   

শায়খ আলবানী (রহঃ) বেলনঃ এর অথ হে , আমরা নবী 

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর িনকট যতাম, তােঁক 

অনেুরাধ করতাম ‘আ করার জন । এখন িতিন মতৃু  বরণ কেরেছন, 
সুমহান ব রু দরবাের চেল গেছন। িতিন আমােদর জন  ‘আ 
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করেবন এটা স ব নয়। এজন  আমরা নবী Gi চাচা আ ােসর 

রণাপ  হেয়িছ, তােঁক অনেুরাধ করিছ, িতিন আমােদর জন  ‘আ 

করেবন।
1
  

নক লােকর উসীলা করা বধ হেল তা সাহাবীেদর আ াস 

(রাঃ)এর কােছ যাওয়ার ই উঠত না। অথবা আেগর হাদীেছ 

অনাবিৃ র জেন  লাকেদর নবীজীর কােছ উপি ত হেয় আর 

আেবদন করারও দরকার িছল না, িনেজরা ঘের বেস নবীজীেক 

উসীলা কের আ করেলই হত। িক  এ প মাণ আমরা 

সাহাবীেদর (রাঃ) আমল থেক পাই না। 
এজেন  একজন মিুমন আেরক মিুমেনর জেন  সেবা  যা 

করেত পােরন তা হে  িতিন তার জেন  আ াহর কােছ আ 

করেবন। এই আ য কউ য কােরা জেন  করেত পাের। িক  

একথা বলার অিধকার কােরা নই য, আিম তামােক আ াহর 

কােছ মাফ কিরেয় িদব বা তারঁ দরবাের কবলু কিরেয় িদব। 

কননা কাউেক মাফ করা না করা, কবলু করা না করা আ াহর 

ই াধীন। িতিন যােক ই া কবলু করেত পােরন, যােক ই া 

ত াখ ান করেত পােরন। তারঁ উপর দাবী করার মত কােরা কান 

অিধকার নই। কননা  ُیِریُد ِلَما َفعَّاٌل  “িতিন যা ই া তাই 

কেরন।” (সূরা বু জঃ ১৬)  َُیْسَأُلون َوُھْم َیْفَعُل َعمَّا ُیْسَأُل َلا  
“িতিন যা কেরন স স েক তােঁক কােরা কােছ জবাবিদিহ করেত 

হেব না। িক  তারা যা করেব স স েক আ াহর কােছ 

িজ ািসত হেব।” (সূরা Avw¤̂qvt ২৩)  

                                                
1 . ª̀t AvZ&ZvIqvm&myj Avb&IqvDû I Avn&Kvgyû- Avjevbx 44 c„t| 
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অনু পভােব একজন মানষু কান নক ও পরেহজগার ব ি র 

কােছ সেবা  এই আশা করেত পাের য, িতিন তার জেন  

আ াহর কােছ আ করেবন। স ঐ নক ব ি র কােছ উপি ত 

হেয় তার আেবদন পশ করেব িতিন যন তার জেন  আ কেরন। 

যমন সাহাবােয় করাম (রাঃ) িবিভ  সময় বিৃ র জেন  শ র 

িব ে  িবজেয়র জেন  নবী (সাঃ)এর কােছ িগেয় আর আেবদন 

করেতন। িক  ঐ নক ব ি র িত এই িব াস কের বেস থাকেব 

না য, িতিন আ করেলই আমার নাহ আ া   মাফ কের িদেবন 

বা আমার কাজ হেয় যােব। আমােক আ াহর কােছ িকছুই বলেত 

হেব না; বরং স িনেজও আ াহর কােছ আ করেব। আমরা জািন 

নবী (সাঃ) আ করেলই িনি তভােব কবলু হেয় যােব, িক  

তারপরও িতিন সাহাবীেদরেক তারঁ আর উপর ভরসা কের বেস 

থাকেত বেলনিন। িতিন আ াহর কােছ আ কের তারঁ নাহগার 

উ তেক কবলু কিরেয় িনেবন এরকম কান আশা দনিন; বরং 

িতিন তােঁদরেক আমেলর তািগদ িদেয়েছন, আ াহর কােছ কবলু 

হওয়ার জেন  তােঁদরেক শত শত আ িশিখেয়েছন। কা   আমল 

কা   সময় িকভােব করেল নাহ মাফ হয় এরকম হাজােরা 

আমেলর িববরণ িদেয়েছন। িবেশষ েয়াজেন কউ আর 

আেবদন করেল তার জেন  িতিন আ কেরেছন সই সােথ িক 

বেল আ করেত হেব তাও তােক িশিখেয় িদেয়েছন। আবু রায়রা 

(রাঃ) থেক বিণত, িতিন বেলন, রাসূলু া   (সাঃ) বেলেছনঃ (  َمْن
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َِعَلْیھ َغِضَب ُسْبَحاَنُھ اللََّھ َیْدُع َلْم ) “ য ব ি  আ াহর কােছ আ 

কের না, আ াহ তার উপর রাগ কেরন।”
1
  

নক লােকরা যমন অন  মানেুষর জেন  আ করেবন, 
তােদর জেন ও অন রা আ করেব। সাধারণ মানেুষর যমন 

আ াহর নকট  দরকার। বািহ কভােব সমােজ পিরিচত ঈমানদার 

নক ও সৎ লােকরা জীিবত হেল তােদর যাবতীয় আমল কবলু 

হওয়ার জন , আ াহর নকট  লােভর জেন , তােদর আমেল যন 

‘িরয়া েবশ না কের, আ গিরমায় পিতত হেয় যন তােদর নক 

আমল ংস না হেয় যায় ইত ািদর জেন  অেন র আর দরকার। 

তারা মতৃ হেল তােদর মাগিফরােতর জেন , তােদর উপর ক ণা 

বষণ করার জেন , আ াহর কােছ তােদর মযাদা উ ীত করার 

জেন  তারা জীিবতেদর আর মখুােপ ী থােকন। এই কারেণই 

তা আমরা সাহাবােয় করােমর জন  সব ণ আ কির 

রািযয়া া  তাআলা আন ম (আ া   তােদর িত স  হন) 

বেল। সাহাবােয় করামও একজন অপরজেনর িনকট আর 

আেবদন করেতন।
2 

                                                
1 . Be‡b gvRvn, nv`xQwU nvmvb ª̀t Qnxn Be‡b gvRvn nv/3827 wmjwmjv mnxnv 
nv/2654 
2 . Zv‡eC MyhvBd web nv‡iQ †_‡K ewY©Z| wZwb e‡jb, GK`v Avwg Igvi web LvËve 
(ivt)Gi wbKU w`‡q hvw”Qjvg| ZLb Avwg evjK wQjvg| Avgv‡K †`‡L wZwb ej‡jbt 
evjKwU LyeB fvj| ZLb R‰bK e¨w³ Avgvi Kv‡Q D‡V G‡jb AZtci ej‡jb, fvwZRv! 
Avgvi R‡b¨ Avjvni Kv‡Q Kj¨v‡Yi ỳÕAv Ki| Avwg ejjvg, wKš‘ Avcwb †K? wZwb 
ej‡jb, Avwg Avey hvi& ivm~jyjvn& (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg)Gi mvnvex| GK_v ï‡b 
Avwg ejjvg, Avjvn& Avcbv‡K gvd Ki“b, AvcwbB †Zv Avgvi PvB‡Z †ekx Dchy³; eis 
Avcwb Avgvi R‡b¨ ỳÕAv Ki‡eb| wZwb ej‡jb, Zv wVK Av‡Q fvwZRv| wKš‘ Avwg GKUz 
Av‡M ï‡bwQ Igvi (ivt) †Zvgvi m¤ú‡K© e‡j‡Qb, †Q‡jUv LyeB fvj| Avi Avwg 
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4) পীেররা িক গােয়বীভােব মুরীদেদরেক িবপদ থেক 

উ ার করেত পােরন? 
  

চরেমানাই পীর মাওলানা এছহাক সােহব হযরত রশীদ 

আহমাদ গা হুী সােহেবর একিট কারামাত িলেখেছনঃ ঘটনািট 

সংে েপ এ পঃ দওব  মা াসার মাহতািমম মাওলানা আহমদ 

হাছােয়ন সােহব হ  থেক ফরার পেথ তােদর ীমার সাগেরর 

মেধ  ভয়ানক তফুােনর মেধ  পিতত হয়। ীমার লাইন ছেড় 

২০০ মাইল অন  িদেক সের যায়। তখন হাজী সােহবগণ খুরমা, 
সুরমা, মাল ইত ািদ ম া শরীফ থেক যা িনেয় এেসিছেলন তা 

সামেন রেখ আ াহেক ডাকেত লাগেলন, ওেগা আমার মাওলা! 

আমােদর ােণর টকুরা ছেলেমেয় আপনার নাবােলগ ব না   

                                                                                        
ivm~jyjvn& (mvt)Gi wbKU ï‡bwQ, Òwbðq Igvi †h K_v e‡j Avjvn& Zvi g‡a¨ mZ¨ wbwnZ 
†i‡L‡Qb|Ó (wZiwghx, Be‡b gvRvn&, NUbvwU Bgvg Avngv̀  web nv¤̂vj dvhv‡q‡j mvnvev 
MÖ‡š’ eY©bv K‡i‡Qb 1/6 c„t) 
DevB ỳjvn& web Avey mv‡jn e‡jbt GK`v Z¡vDm (cÖL¨vZ Zv‡eC) Avgvi ïkÖƒlv Kivi 
R‡b¨ G‡jb| Avwg Zvu‡K ejjvg, †n Avey Ave ỳi ingvb! Avcwb Avgvi R‡b¨ ỳÕAv 
Ki“b| wZwb ej‡jbt Zzwg wb‡R wb‡Ri R‡b¨ ỳÕAv Ki| †Kbbv ‡Kvb wec`MȪ — †jvK 
hLb Avjvn‡K Wv‡K ZLb wZwb Zvi Wv‡K mvov w`‡q _v‡Kb|Ó  

Iqvnve web gybv‡eŸn (int) e‡jbt c~e© hy‡Mi wKZv‡e Avwg c‡owQt Avjvn& e‡jb, 
ÔAvwg Avgvi B¾‡Zi kc_ K‡i ejwQt †h e¨w³ Avgv‡K AvuK‡o a‡i _vK‡e, hw` 
AvKvk I Zvi Awaevmxiv Ges c„w_ex I Zvi Awaevmxiv Zvi wei“‡× lohš¿ K‡i, Z‡e 
Avwg ‡mLvb †_‡K Zvi D×v‡ii e¨e ’̄v K‡i w`e| Avi ‡h e¨w³ Avgv‡K AvuK‡o bv 
_vK‡e, Avwg Zvi cv‡qi bx‡Pi gvwU `vwe‡q Zv‡K aŸwm‡q w`e A_ev Zv‡K ï‡b¨ 
Dwo‡q w`e A_ev Zv‡K Zvi wb‡Ri Dci †mvc ©̀ K‡i w`e|Õ (Zvdmxi Be‡b KvQxi 
6/204 c„t) 
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বা ােদর জন ই আমরা এইসব আিনয়ািছ, তাহােদর উছীলায় 

আমরা নাহগার বা ািদগেক এই মহাসংকট হইেত বাচঁাইয়া 

রাখুন। 
হযরত মাওলানা সােহব ( দওবে র মাহতািমম) বেলন, “ স 

সময় আমার চােখ একট ুত া আিসল। ঐ ত ার মেধ  দিখেত 

পাইলাম য, কুতেুব আলম হযরত গ হুী রাহমাতু ািহ আলাইেহ 

একখানা ছাট নৗকার উপর বিসয়া আমােদর ীমারখানা কােঁধর 

সে  লাগাইয়া ধিরেয় রািখয়ােছন। আমার ত া ভাি য়া গল। 

আিম হাজী সােহবেদর বিললাম কান িচ া নই আমােদর 

বাচঁাইবার জেন  আ া   পাক মেহরবানী কিরয়া তাহার কুতবু 

পাঠাইয়া িদয়ােছন।” 
পীর সােহব ঘটনার সারাংেশ িলেখেছনঃ “এখন ল  ক ন 

মাওলার খািঁট আেশক হইেত পািরেল িতিন আপন আেশকেক 

কতদরূ মতবা ও িক পিরমাণ মতা দান কিরয়া থােকন। আেরা 

ল  ক ন য, িনয়ােত যাহােক এত শি  দান কিরয়ােছন, 
আেখরােত য তাহঁােক কত শি , কত মতবা িদেবন তাহার কান 

সীমা থািকেব না।” (আেশক মা ক বা এে  এলাহীঃ ৬০-৬১ 

পৃ া) 
আেরকিট ঘটনাঃ 
চরেমানাই পীর সােহব হযরত গ হুী সাহেবর আেরকিট 

কারামাত িলেখেছনঃ “জৈনক বেৃ র এক ছেল িতনিদন যাবত 

িন ে শ িছল। বৃ  ছেলেক উ ােরর জন  গ হুী সােহেবর িনকট 

দরখা  করেলন। তখন গ হুী সােহব মরুাকাবায় বেস বেৃ র 

ছেলেক উ ার কের িদেলন এবং তােক বলেলন, বািড় যাও, 
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তামার ছেল বািড় আিসয়ােছ।”
1
 (আেশক মা ক বা এে  

এলাহীঃ ৬২-৬৩ পৃ া) 
 
িবে ষণঃ 
উপেরর ঘটনা িট ারা যা বেুঝ আেস তা িন পঃ 
ক) য সকল িবষেয় আ া   ছাড়া কউ সাহায  করার মতা 

রােখ না, স ে  মােরফেতর পীররা ভ েদর সাহায  

কের  থােকন। 
খ) কিঠন িবপেদর মহূূেত আ করার জন  উসীলা করার 

িনয়ম। আর তা হে  নক লাকেদর উসীলা করা। 

                                                
1 . Pi‡gvbvB cxi NUbvwU we —̄vwiZ GiKg wj‡L‡Qbt ÔnhiZ M½ynx (int) GKw`b 
Avcb ˆeVKLvbvq ewmqv LvQ †jvKw`M‡K IqvR bQxnZ ïbvB‡Z‡Qb| GgZve ’̄vq 
GKRb e„× †jvK Avwmqv ewjj, ûRyi Avgvi †Q‡j wZbw`b hveZ †Kv_vq wMqv 
jyKvBqv‡Q Rvwb bv| eû †LvuR KwiqvI Zvnvi †Kvb mÜvb cvB‡ZwQbv| ûRyi! 
†g‡nevbx Kwiqv Avjvn cv‡Ki Kv‡Q LvQ †`vqv KiZt Avgvi †Q‡jwU‡K nvwRi Kwiqv 
†`b| GB ewjqv e„× Kuvw`‡Z jvwMj| KzZz‡e Avjg e„×‡K mvš—bv w`qv ‡gvivKvevq 
Pwjqv †M‡jb| wKQy mg‡qi g‡a¨ wZwb gv_v DVvBqv ewj‡jb, ey‡ov! GLb Zzwg evwo 
hvI †Zvgvi †Q‡j evwo Avwmqv‡Q| ZLb ey‡ov Lye Lywk nBqv evwoi w`‡K †`Šo w`j| 
wMqv †`‡L, †Q‡j Zvnvi evwoi `iRvq †eûk nBqv cwoqv Av‡Q| A‡bK h‡Zœi d‡j 
†Lv`vi ing‡Z †Q‡ji ûk nBj| Lvbv-wcbvi ev‡` Zvnvi evev wRÁvmv Kwij, evev! 
Zzwg †Kv_vq wMqvwQjv? †Q‡jwU ewjj, evevRvb! Avwg iv‡Î Gkvi bvgvh cwoqv evwni 
nIqv gvÎ GKwU R¡xb Avgv‡K awiqv wbqv GKwU mvM‡ii Øxc P‡i †dwjqv †`q| ... 
†mLv‡b Avgvi wZbw`b KvwUqv hvq| Avwg Rxe‡bi Avkv Z¨vM KiZt ewmqv 
Kvuw`‡ZwQ| †ejv `kUvi mgq nVvr KzZz‡e Avjg M½ynx ivngvZzjvwn AvjvBwn Avgvi 
m¤§y‡L `vuovBqv e‡jb †h, †n †Q‡j! Zzwg GLv‡b †Kb AvwmqvQ? Zzwg Avgvi mv‡_ Pj, 
Avwg †Zvgv‡K evwo w`qv Avwm| GB ewjqv wZwb Avgvi nvZ awi‡jb| Zvici wK 
nBqv‡Q Zvnv Avwg Rvwb bv...|Õ (Av‡kK gvÕïK ev G‡¯‹ Gjvnxt 60-61 c„ôv) 
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গ) িবপদ-মসুীবেত পড়েল তা থেক উ ােরর জন  

মােরফেতর পীরেদর কােছ আেবদন করা যায়।  
ঘ) মােরফেতর পীররা গােয়বীভােব মরুীদেদর িবপেদর কথা 

নেত ও জানেত পােরন এবং যতদেূরই তারা থাক না কন 

¯k̂ix‡i উপি ত হেয় তােদরেক উ ার কেরন। 
ঙ) মােরফেতর পীররা ¯k̂ix‡i উপি ত না হেয়ও 

গােয়বীভােব মরুীদেদর সাহায  করেত পােরন। 
চ) ওরা িনয়ােত যমন মরুীদেদর উপকার কেরন, 

আেখরােতও তােদর উপকার করেবন।  
 

উপেরর ঘটনা িট কা   দরেবেশর মাধ েম ঘেটেছ, আেদৗ 

ঘেটেছ িক না, ঘটনা সত া না িমথ া, ঘটেল কখন ঘেটেছ ইত ািদ 

িবষয় আমােদর আেলাচ  নয়। আমােদর আেলাচনার িবষয় হে , 
আ াহর বা া এবং যারা নবী মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম)এর উ ত তােদরেক িনেয়। ইসলামী শরীয়েত এমন কান 

উদাহরণ আেছ িক য মানষু কানভােব শরীয়েতর বািহ ক িবিধ-

িনেষধ থেক দেূর থাকেত পারেব? এমন কান সু◌ুেযাগ আেছ িক 

য পিব  কুরআন ও সহী   হাদীেছর সু  ল ণ কান কাজ 

কেরও মানষু মসুলমান থাকেত পারেব? ইসলােমর ¯Ŷ© যেুগ, ওহী 

নািযল হওয়ার যেুগ, সাহাবােয় করােমর যেুগ, তােবঈেদর যেুগ 

এরকম কান নযীর আেছ িক? যা আমরা উপের দখলাম?  
নবী-রাসূল পাঠােনার মলূ উে শ  কী িছল? আমােদর নবী 

মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর সােথ ম ার 

লাকেদর কী িনেয় SMov-wem¤̂v` িছল? ঐ সম  লাকেদর 
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ঈমান-আমলই বা কী িছল য নবীজী তােদর সােথ িমশেত 

পারেলন না? আর তারাও তােঁক সহ  করল না? বেধ গল িবশাল 

িবশাল যু  ও হেয় গল র পাত? 
আমরা এ িবষেয় পেূব িকছুটা আেলাচনা কেরিছ। সখােন 

উে খ করা হেয়েছ য ম ার কােফরগণ িকছু িবষেয় আ াহর 

িত ঈমান রাখেতা। িবেশষ কের য সম  কাজ আ া   ছাড়া 

কউ করেত পারেব না, স সকল িবষেয় তারা আ াহর উপর 

িনখাদ দঢ়ৃ িব াস রাখত। আমরা আেরা দেখিছ য, কােফররা 

কান কান সময় তওয়াফ, হ  ইত ািদর মাধ েম আ াহর 

ইবাদতও করত। িক  তারা যেহতু উপকার-অপকােরর ে  

মিুত ইত ািদেক উসীলা বা মাধ ম িব াস করত। মেন করত য 

ওরা তােদর জেন  আ াহর কােছ সুপািরশকারী এই কারেণ তারা 

িছল মশুিরক।
1 

 
কােফররা িবপেদ পড়েল িশক করত নাঃ 
পিব  কুরআন অধ য়ন কের দখা যায়, ম ার কােফররা 

কিঠন িবপেদর মহূূেত একিন ভােব আ া   তাআলােক ডেকেছ। 

িক  আ া   তােদর িবপদ দরূ কের িদেল আবার তারা িশক  

কের িদেয়েছ। অথাৎ কিঠন িবপেদর মহূূেত তারা পাকা ঈমানদার 

হেয় যত, িবপদ শষ হেল ঈমান হািরেয় ফলত। আ া   পাক 

কােফরেদর অব া বণনা কের এরশাদ কেরনঃ  

                                                
1 . ‡`Lyb 74 †_‡K 79 c„ôv| 
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اْلُفْلِك ِفي ُكْنُتْم ِإَذا َحتَّى َواْلَبْحِر اْلَبرِّ ِفي ُیَسیُِّرُكْم الَِّذي ُھَو 
 َعاِصٌف ِریٌح َجاَءْتَھا ِبَھا َوَفِرُحوا َطیَِّبٍة ِبِریٍح ِبِھْم َوَجَرْیَن
 اللََّھ َدَعُوا ِبِھْم ُأِحیَط َأنَُّھْم َوَظنُّوا َمَكاٍن ُكلِّ ِمْن اْلَمْوُج َوَجاَءُھُم

 ،الشَّاِكِریَن ِمَن َلَنُكوَننَّ َھِذِه ِمْن َأْنَجْیَتَنا َلِئْن الدِّیَن َلُھ ُمْخِلِصیَن
  اْلَحقِّ ِبَغْیِر اْلَأْرِض ِفي َیْبُغوَن ُھْم ِإَذا َأْنَجاُھْم َفَلمَّا

“িতিনই তামােদরেক লভােগ ও জলভােগ পির মণ করান; 
এমনিক তামরা যখন নৗকায় বা জাহােজ অব ান কর, আর সই 

নৗকা েলা যা ীেদর িনেয় অনকূুেল বায়ুর সাহােয  চলেত থােক, 
আর তারা তােত আনি ত হয়, এমন সময় হঠাৎ তােদর উপর এক 

চ  িতকূল ঝড় এেস পেড় এবং েত ক িদক হেত তর মালা 

তােদর িদেক ধেয় আেস, আর তারা মেন কের য তারা তা িবপেদ 

বি ত হেয় পেড়েছ, তখন সকেল খািঁট িব ােসর সােথ একমা  

আ াহেকই ডাকেত থােক, হ আ া  ! যিদ আপিন আমােদর র া 

কেরন, তেব অবশ ই আমরা কৃত  হেয় যাব। অন র যখনই আ া   

তােদর উ ার কের নন, তখনই তারা ভ-ূপেৃ  অন ায়ভােব 

িবে াহচারণ করেত থােক।” (সূরা ইউনসুঃ ২২, ২৩)  
িবপেদর সময় কােফরেদর আ ও ইবাদেতর একিন তার 

আেরা িববরণ আ া   িদেয়েছন। িতিন বেলনঃ 
َنجَّاُكْم َفَلمَّا ِإیَّاُه ِإلَّا َتْدُعوَن َمْن َضلَّ اْلَبْحِر ِفي الضُّرُّ َمسَُّكُم َوِإَذا 

  َكُفوًرا اْلِإْنَساُن َوَكاَن ْعَرْضُتْمَأ اْلَبرِّ ِإَلى

“সমু বে  যখন তামােদরেক িবপদ শ কের তখন 

কবলমা  আ াহ ব তীত যােদরেক তামরা আ ান কের থাক 

তােদর কথা তামােদর মন থেক সের যায় ( যেহত ুএই িবপেদর 

মহূুেত ওরা এখন কান উপকাের আসেব না)। িক  িতিন 
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লভােগ তামােদরেক পৗেঁছ িদেয় িবপদ থেক উ ার কের 

দন, তখন তামরা মখু িফিরেয় নাও। আসেল মানষু বড়ই 

অকৃত ।” (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৬৭)  
অথাৎ- কােফররা সব ণ িশক ও কুফরীেত িল  থাকা সে ও 

আ াহর উপর তােদর িব াস এত দঢ়ৃ িছল য, যখন ঝড়-

তফুােনর মত কিঠন িবপেদ পড়ত, তখন তারা তােদর মাবূদ মতুী 

পীর-দরেবশেদর কথা বমালমু ভেুল যত। তারা পণূ েপ জানত 

যােদরেক তারা ডেক থােক তারা এই ভয়াবহ িবপেদ কান 

ধরেণর সাহায  বা িব মুা  সহেযািগতা করার ব াপাের খুবই 

নগন  ও অত  দবূল। বরং তারা তা তােদর ডাকই নেত পােব 

না, সাড়া দয়া তা দেূরর কথা। এই কারেণ তখন তারা আ াহ 

ছাড়া কােরা কােছ সাহােয র আশা করত না আেবদন করত না। 

আর সাহায  পাওয়ার আশায় এককভােব খািঁট মেন আ াহেক 

ডাকেত থাকত। উ ার পাওয়া পয  তারা আ াহর খািঁট বা ায় 

পিরণত হেয় যত। তারা জানত য এই কিঠন িবপেদ আ া   

ছাড়া পিৃথবীর কান ব ি  কান শি  তােদর উপকার করেত 

পারেব না, তােদরেক উ ার করেত পারেব না। িক  আ াহর 

সাহায  পাওয়ার পর তারা আবার আ া   থেক মখু িফিরেয় িনত, 
তারঁ সােথ হঠকারী আচরণ  কের িদত। পবূ অভ াস অনযুায়ী 

িশক ও কুফরীেত িল  হত- মনগড়া মাবদূেদর উে েশ  মা ত 

করত, প  যেবহ করত। নীেচর আয়ােত তােদর সই আচরেণর 

িববরণ পাওয়া যায়। আ া   বেলনঃ  
َفَلمَّا الدِّیَن َلُھ ُمْخِلِصیَن اللََّھ َدَعُوا اْلُفْلِك ِفي َرِكُبوا َفِإَذا 

  ُیْشِرُكوَن ُھْم ِإَذا اْلَبرِّ ِإَلى َنجَّاُھْم
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“তারা যখন নৗযােন আেরাহণ করত, তখন িব িচে  

একিন ভােব আ াহেক ডাকত; অতঃপর িতিন যখন েল িভিড়েয় 

তােদরেক উ ার করেতন, তখন তারা িশেক িল  হত।” (সূরা 

আনকাবতূঃ ৬৫) 
এই আয়ােতর তাফসীের ইমাম ইবেন জারীর তাবারী (রহঃ) 

বেলেছনঃ ‘মশুিরকরা যখন সমু  মেণর উে েশ  জাহাজ বা 

ীমাের মণ করত এবং কান কারণ বশতঃ তা ডুেব যাওয়ার 

ভয় করত, তখন তারা একিন ভােব ধমুা  আ াহর কােছই আ 

করত। কিঠন িবপেদর আশংকা করেল একিন ভােব আ াহর 

এক বাদেক মেন িনত, এককভােব তারঁ আনগুত  করত এবং 

তারঁ বাধ গত দােস পিরণত হেয় যত। স সময় তােদর 

মাবদূেদর মাধ েম বা অন  কােরা মাধ েম উ ার কামনা করত না। 

িক  তােদর া আ া   যখন তােদরেক মিু  িদেয় িদেতন, 
তােদরেক িনরাপেদ েল পৗেঁছ িদেতন, তখন তারা আবার 

ইবাদেত িশক করা  করত এবং আ াহর সােথ অন ান  মাবদূ 

ও মিুত, দব- দবীেক ডাকা  করত।
1
  

ইকেরমা িবন আব ুজােহল (রাঃ) িবপেদ পেড় আ াহর কােছ 

সাহায  চেয় িবপদমু  হওয়ার কারেণই ইসলাম হণ 

কেরিছেলন। ম া িবজেয়র সময় নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) ঘাষণা িদেয়িছেলন য, আব ু জােহল পু  ইকেরমােক 

যখােনই পােব হত া করেব। যিদও স কাবার গলাফ আকঁেড় 

ধের থােক, তব ুতােক হত া করেব। এ সংবাদ পেয় ঈকেরমা নবী 

                                                
1 . Zvdmxi Be‡b Rvixi Zvevix 20/60 c„ôv 
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(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর পাকড়াও থেক পািলেয় 

যাওয়ার উে েশ  ম া ত াগ কেরিছেলন। লািহত সাগর পািড় 

িদেয় দূর দেশ কাথাও চেল যােবন। জাহােজ আেরাহণ করার পর 

তারা ঝেড়র কবেল পড়েলন। তখন জাহােজর লােকরা বলল, 
সবাই একিন ভােব আ াহেক ডাক, উ ার পাওয়ার জন  তাঁর 

কােছ আ কর। কননা তামােদর মাবদূ দব- দবী এখন কান 

উপকার করেত পারেব না। একথা েন ইকেরমা বলেলন, আ াহর 

শপথ সাগেরর মেধ  একমা  আ া   ছাড়া কউ যিদ আমােক 

বাচঁােত না পাের, তেব তা লভােগও িতিন ছাড়া আমােক কউ 

বাচঁােত পারেব না। তারপর িতিন আ করেলনঃ হ আ া  ! আিম 

আপনার কােছ অি কার করিছ, আপিন যিদ আমােক এই িবপদ 

থেক উ ার কের দন, তেব আিম মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) এর িনকট আগমণ করব এবং তারঁ হােত হাত রেখ 

ইসলাম হণ করব। আিম অবশ ই তােঁক উদার- মাশীল  ও 

স ািনত পাব। অতঃপর ইকেরমা িবপদ মু  হেয় আর পলায়ন 

কেরনিন, ম ায় িফের এেস ইসলাম হণ কেরেছন।
1
  

সুবহানা া  ! কােফররা িবপেদর মহূুেত িশকমু  হেয় একিন  

মেন আ াহেক ডাকত। কুরআেনর ¯̂v¶¨ অনযুায়ী তারা সামিয়েকর 

জেন  হেলও হেয় যত তাওহীদপ ী। উ ােরর জেন  ধমুা  তারঁ 

কােছই ফিরয়াদ করত। িক  আমরা পেূব উে িখত ঘটনায় কী 

দখলাম? ঝড়-তফুােন পথহারা জাহােজর যা ীরা কিঠন এই 

িবপেদর মহূুেতও খািঁটভােব আ াহেক না ডেক উ ার পাওয়ার 

                                                
1 . mybvb bvmvC, Aa¨vqt gyiZv‡`i weavb nv/ 3999| nv`xQwU mnxn, †`Lyb mnxn& 
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জেন  অন  মানষুেক উসীলা িহেসেব পশ করেছ? আেরক দবূল 

মানেুষর সাহােয র অেপ ায় চাখ বুঁেজ তার আগমেণর অেপ া 

করেছ। এতবড় িবপেদ পেড়ও যিদ মানষু আ াহর দার  না হয়, 
তারঁ কােছ কাকুিত িমনতী না কের তেব কখন তারা আ াহর িত 

একিন  হেব। হায় আফেসাস! ম ার কােফররা নৗকা- ীমাের 

িবপেদর সময় তােদর পালনকতা আ াহেক িচনল, িক  বতমান 

যেুগর মসুলমানরা িঠক ঐ ধরেণর িবপেদ কৃত উ ারকারী 

আ াহেক িচনল না, িচনল কুতবু ও ওলী-আউিলয়ােদরেক! যারা 

অেন র উপকার তা দেূরর কথা িনেজরা িনেজেদর উপকার সাধন বা 

িত রােধর িব মুা  মতা রােখন না! 
এ জেন  িবে র অন তম তাওহীেদর অ দতূ, মুজাে দ 

শায়খুল ইসলাম মহুা াদ িবন আব ল ওয়া  হাব (রাহ:) উে খ 

কেরন, বতমান যেুগর পীরপ ী কবর পজুারীরা এত অিধক িশক 

চচা কের য, তােদর িশক পবূ যেুগ ম ার কােফর-মশুিরকেদর 

িশক থেকও অেনক ভয়াবহ ও কিঠন। িতিন বেলন, 
“ জেন রাখুন! বতমান যেুগর মশুিরকেদর চেয় থম যেুগর 

মশুিরকেদর িশক হালকা িছল। কননা আেগর যেুগর লােকরা ধ ু

¯̂”QjZvi সময় িশক করত। ফেরশতা, ওলী-আউিলয়া ও দব-

দবীেদর ডাকত। িক  কিঠন িবপদাপেদর সময় িশক করত না। স 

সময় একিন ভােব আ াহর কােছ আ করত। যমনিট কুরআেন 

সূরা বানী ইসরাঈেলর ৬৭ নং আয়ােত উে খ হেয়েছ য, সমু  পেথ 

তারা িবপেদ পড়েল সবিকছু ছেড় িদেয়, সকলেক ভেুল িগেয় 

একমা  আ াহর কােছ রানাজারী  কের িদত। আ াহ তােদরেক 

মিু  িদেয় িদেল তারা আবার িশেক িল  হেয় যত। এছাড়া সূরা 
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আনআেমর ৪০-৪১নং আয়াত
1, সূরা যমুােরর ৮নং আয়াত

2
 এবং 

সূরা লাকমােনর ২২ নং আয়ােত
3
 উ  কথা উে খ আেছ।” 

িতিন বেলন, “আপিন যখন এ িবষয়িট বঝুেলন য, রাসূলু া   

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) সই সকল মশুিরকেদর িব ে  

যু  কেরিছেলন, যারা ¯̂”QjZvi সময় আ াহেকও ডাকত এবং 

অন েকও ডাকত। িক  িবপদ-মসুীবেত একক আ াহ ব তীত আর 

কাউেক ডাকত না, অন  কােরা রণাপ  হত না; ভেুল যত তােদর 

পীর-মাশােয়খ ও দব- দবীেক। তখন আপনার কােছ সু  হেয় 

গল বতমান যেুগর লাকেদর িশক আর সই যেুগর লাকেদর 

িশেকর মােঝ পাথক ।”
4
  

হানাফী মাযহােবর আেলম শায়খুল কুরআন শায়খ গালাম 

(রহঃ) (মতৃু  ১৯৮০ খৃঃ) বেলন: “উে িখত আয়াত সমূহ ারা 

পির ার হেয় গল য, ম ার মশুিরকরা িবপদ-মসুীবেতর সময় 

একমা  আ াহ ছাড়া আর কােরা রণাপ  হেতা না। তারপরও 

তারা িছল মশুিরক। কননা তারা অন  সময় গাই াহর রণাপ  

                                                
1 . Avjvn e‡jb, ÒAvcwb Zv‡`i wR‡Ám Ki“b, ej‡Zv, hw` ‡Zvgv‡`i Dci Avjvni kvw —̄ 
cwZZ nq, wKsev †Zvgv‡`i Kv‡Q wKqvgZ G‡m hvq, Z‡e ‡Zvgiv wK Avjvn e¨ZxZ Ab¨‡K 
WvK‡e hw` †Zvgiv mZ¨ev̀ x nI? eis †m mgq †Zvgiv ‡Zv †Kej Zvu‡KB WvK‡e| AZtci 
†h wec` †_‡K D×v‡ii Rb¨ Zvu‡K WvK‡e, B”Qv Ki‡j wZwb Zv ~̀iI K‡i †`b| Avi †m 
mgq hv‡`i‡K Askx Ki‡Z Zv‡`i‡K fy‡j hv‡e|Ó 
2 . Avjvn& e‡jb, hLb gvbyl ỳtL-K‡ó cwZZ nq, ZLb †m GKvMÖwP‡Ë ïay Zvi 
cvjbKZ©v‡K †W‡K _v‡K| AZtci wZwb hLb Zv‡K †bqvgZ `vb K‡ib, ZLb †mB 
ỳtL-K‡ói K_v fy‡j hvq- c~‡e© hvi Rb¨ †m Avjv‡K †W‡K wQj Ges Avjvni kixK 
’̄xi K‡i, hv‡Z K‡i Ab¨‡K Avjvni c_ †_‡K weåvš— K‡i|Ó 

3 . Avjvn& e‡jb, ÒhLb (mgỳ ª e‡¶) †gNgvjv m „̀k †XD Zv‡`i‡K Av”Qvw`Z K‡i, 
ZLb Zviv LuvwU g‡b Avjvn‡K WvK‡Z _v‡K|Ó  
4 . Kvkdzk ïeynvZ ki‡n Be‡b DQvBgxb 102 c„t|  
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হত। িক  বতমান যেুগর পীরপ ীরা ম ার মশুিরকেদরেক ট া 

িদেয় সীমাল ন কেরেছ। তারা সধারণ সমেয় তা অবশ ই 

এমনিক িবপদাপেদর মহূুেতও আ াহেক বাদ িদেয় তােদর পীর-

মাশােয়খ, কুতবুেদরেক ডেক থােক, তােদর কােছ সাহােয র 

াথনা জানায়। বেলঃ আমােদর ীমার সমেু  িবপদ খু হেয়েছ, হ 

আ াহর ওলী আমােদর সাহায  ক ন..।”
1
  

 
একিট ঃ আ া   িক গ হুী সােহবেক বা ােদর উ ােরর 

জেন  িনেয়াগ িদেয় রেখেছন? কাথায় সই িনেয়াগপ , আমরা 

দখেত পাির িক? যােত কের আমরাও িবপদাপেদ তােক রণ 

কের উ ার পাই? আ া   িক বা ােদর সরাসির হফাযত করেত 

অপারগ তাই আেরকজেনর তারঁ সাহােয র দরকার? এই ঘটনা 

থেক িক একথা মাণ হয় না য, মানষু যিদ পীরেদর িত 

িব াস রােখ তেব িবপদাপেদ তারা সাহােয র জেন  এিগেয় 

আসেবন? তাহেল িশক কােক বেল? আ াহর মতােক ভাগ কের 

নয়ার দাবী করেলও যিদ তা িশক না হয়, তেব িশক কী?  
আফেসাস! পীর সােহেবর এই সম  িলখনীর মেধ  যিদ 

মানষুেক িশক থেক বেঁচ থাকার জন  আহবান করা হত, কতই 

না ভাল হত! িক  িশক িক? িক কাজ করেল িশক হয় তার কান 

িববরণ তার বইেয় খঁুেজ পাওয়া যােব না। 
 

                                                
1 . Ryn~̀ yj Djvgv Avj nvbvwdq¨vn& dx BeZvwj AvKv‡qw`j Kzeywiq¨v| (Kei cyRvix 
cxicš’x‡`i åvš— AvKx`v g~jrcvU‡b nvbvdx Av‡jg‡`i cÖ‡Póv- †jLKt W: kvgmyÏxb 
AvdMvbx (int) 2/1188 c„t)  
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আ া   ছাড়া কউ িবপদাপদ দূর করেত স ম নয়ঃ 
আ া   বেলনঃ 

الضُّرِّ َكْشَف َیْمِلُكوَن َفال ُدوِنِھ ِمْن َزَعْمُتْم الَِّذیَن اْدُعوا ُقِل 
 اْلَوِسیَلَة َربِِّھُم ِإَلى َیْبَتُغوَن َیْدُعوَن الَِّذیَن ُأوَلِئَك،َتْحِویال َوال َعْنُكْم
 َكاَن َربَِّك َبَعَذا ِإنَّ ُھَعَذاَب َوَیَخاُفوَن َرْحَمَتُھ َوَیْرُجوَن َأْقَرُب َأیُُّھْم

 َمْحُذوًرا
“আপিন বলনু, তামরা আ া   ব তীত যােদর কােছ সাহায -

সহেযািগতা পাওয়ার ধারণায় তােদরেক ডেক থাক, তারা তা 

তামােদর িবপদাপদ দরূ করার মতা রােখ না এবং (তােত 

সামান তম) পিরবতন করারও কান শি  তােদর নই। যােদরেক 

তারা ডেক থােক তারা িনেজরাই তা তােদর িতপালেকর নকট  

লােভর উপায় অনুস ান কের বড়ায় য, তােদর মেধ  ক কত 

আ াহর িনকটবতী হেত পাের। তারঁা আ াহর দয়া ত াশা কের 

এবং তারঁ শাি েক ভয় কের।” (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৫৬-৫৭) 
মানষু যােত মানষু মখুী না হেয় আ াহ মখুী হয়, িবপদাপেদ 

ধু আ াহরই রণাপ  হয় এ জেন  আ া   তাআলা তারঁ নবীেক 

িবিভ ভােব উপেদশ ও িনেদশনা িদেয়েছন। মানষুেকও সই কথা 

িনেয় িদেত আেদশ কেরেছন। িতিন এরশাদ কেরনঃ 
ُھَو ِإلَّا َلُھ َكاِشَف َفال ِبُضرٍّ اللَُّھ َیْمَسْسَك َوِإْن   

“আ াহ যিদ আপনােক কান িবপেদ ফেলন, তেব তা থেক 

িতিন ছাড়া উ ার করার মতা কউ রােখ না।” (সূরা আনআমঃ ১৭, 
ইউনুসঃ ১০৭) 

আ া   আেরা বেলনঃ 
ا َوال َنْفًعا ِلَأْنُفِسِھْم َیْمِلُكوَن ال َأْوِلَیاَء ُدوِنِھ ِمْن َأَفاتََّخْذُتْم ُقْلَضر  



তাওহীদ পনু ার  ~~   www.salafibd.wordpress.com ~~ 107

“আপিন বেল িদন, তামরা িক আ াহেক বাদ িদেয় অন েক 

ওলী িহেসেব হণ করেব? ওরা তা িনেজেদরই না উপকার করার 

মতা রােখ না কান িত করার সামথ রােখ।” (সূরা রাদঃ ১৬) 
আ া   আেরা বেলনঃ  

ا ِبُكْم َأرَاَد ِإْن شَیًْئا اللَِّھ ِمَن َلكُْم َیْمِلُك َفَمْن ُقْلَنْفعًا ِبكُْم َأَراَد َأْو َضر 
“আপিন বেল িদন, আ া   যিদ তামােদর িত করার ই া কের 

অথবা তামােদর উপকার করার ই া কেরন, তেব ক আ াহর 

ই ােক েখ দয়ার মতা রােখ?” (সূরা ফাতা   : ১১) 
আ া   আেরা বেলন,  

َیْمِلُكوَن َوَلا ُیْخَلُقوَن َوُھْم َشْیًئا َیْخُلُقوَن َلا َآِلَھًة ُدوِنِھ ِمْن َواتََّخُذوا 
  ُنُشوًرا َوَلا َحَیاًة َوَلا َمْوًتا َیْمِلُكوَن َوَلا َنْفًعا َوَلا َضرا ِلَأْنُفِسِھْم

“ওরা আ াহেক বাদ িদেয় মাবদূ হণ কেরেছ। অথচ ঐ 

মাবদূরা কান িকছু সৃি  করেত পাের না; বরং তােদরেকই সৃি  

করা হেয়েছ। ওরা িনেজেদর কান ভাল-ম  করার মতা রােখ 

না। কাউেক মতৃু  দয়া, জীবন দয়া এবং কােরা পনু ােনর 

মািলক নয়।” (সূরা ফুরকানঃ ৩) 
অতএব সাবধান হ মসুিলম! কান পীর আপনার কান কল াণ 

আনয়ন করেত পারেব না এবং আপনােক কান অকল াণ থেক 

বাচঁােতও পারেব না। এমনিক িতিন ঐ ে  আপনার জন  

আ াহর কােছ আপনার মধ  হওয়ারও মতা িকংবা যাগ তা 

কানটাই রােখন না। কারণ িতিন িনেজই আ াহর কল ােণর 

মখুােপ ী। আ াহর সাহায  ছাড়া অকল াণ থেক িনেজ িনেজ বেঁচ 

থাকেত অপারগ। 
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নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) িনেজর ভাল-মে র 

মািলক ননঃ 
 

রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) আ াহর ি য় 

পা  হওয়ার সূে  মানষু যন তারঁ কােছ এমন িকছু কামনা না 

কের যােত আ া   ছাড়া কােরা মতা নই, িতিন িনেজর কান 

উপকার বা বা অপকার করার মতা রােখন না, একথা  

ভাষায় আ া   বেল িদেয়েছনঃ  
ا َوال َنْفًعا ْفِسيِلَن َأْمِلُك ال ُقْلَأْعَلُم ُكْنُت ْوَوَل اللَُّھ َشاَء َما ِإال َضر 

 َنِذیٌر ِإال َأَنا ِإْن السُّوُء ِنَيَمسَّ َوَما اْلَخْیِر ِمَن ْسَتْكَثْرُتال اْلَغْیَب
  ُیْؤِمُنوَن ِلَقْوٍم َوَبِشیٌر

“( হ রাসূল!) আপিন বেল িদন, আ া   যা ই া কেরন তা 

ব তীত আিম আমার িনেজর আ ার ভাল-ম , লাভ- িত 

ইত ািদ িবষেয় আমার কান অিধকার নই। আিম যিদ গােয়বী 

িবষেয়র খবর জানতাম তেব আিম অেনক কল াণ লাভ করেত 

পারতাম, আর কান অকল াণই আমােক শ করেত পারত না। 

(অতএব আিম গােয়েবর কান খবরই রািখ না) আিম ধ ুমিুমন 

সম দােয়র জেন  একজন সতককারী ও সুসংবাদবাহী।” (সূরা 

আরাফঃ ১৮৮)
1
  

রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) যিদ িনজ 

কল ােণর মািলক হেতন বা িনেজেক অকল াণ বা িবপদ থেক 

র া করার মতা রাখেতন, তেব আ া   তােক সই মািলকানা 

                                                
1 . ivm~jyjvn& (mvt) †h wb‡Ri AvZ¥vi †Kvb ai‡Yi Kj¨vY-AKj¨v‡Yi gvwjK bb 
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িদেয় িদেতন এবং ফেল িতিন ইসলামী দাওয়াত-তাবলীেগর 

ভয়ানক ক কাকীণ পেথ কান ধরেণর সমস ার স িুখন হেতন 

না। িক  আমরা সবাই জািন য, িতিন তােয়েফ ইসলাম চার 

করেত িগেয় কােফরেদর রাঘােত ত-িব ত হেয়েছন। তাঁর 

পিব  শরীর রে  রি ত হেয়েছ। উ েদর া ের তারঁ দ ন 

মাবারক শহীদ হেয়েছ। ই দী মিহলা দাওয়াত কের তােঁক িবষ 

িমি ত গা  খাইেয় িদেয়েছ। আ া   তােঁক অেলৗিকক কান 

মতা িদেয় থাকেল, তার বেল িতিন কােফরেদর পাথরেক 

িফিরেয় িদেত পারেতন। অথবা উ েদর া ের কােফরেদর বশার 

আঘাত থেক িনেজর শরীরেক, মখুম ল ও দ নেক র া করেত 

পারেতন। অথবা িতিন গােয়েবর খবর জানেল ই দী মিহলার িবষ 

িমি ত গা  খেতন না। র া করার এই িবষয় েলা পুরাটাই 

একমা  আ াহর হােত কােরা হােত নই। 
 
নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) উ েতরও ভাল-

মে র মািলক ননঃ 
অন  িদেক রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) তারঁ 

উ েতরও কল াণ-অকল াণ ও ভাল- মে র মািলক নন। 

িনয়াবী কল াণ-অকল াণ তা অবশ ই এমনিক কাউেক হদায়াত 

বা মরাহ করার মতাও তারঁ অিধকাের নই। এসব িকছুর 

অিধকারী মািলক হেলন একমা  আ া   তাআলা। িতিন এরশাদ 

কেরনঃ 
ا َلُكْم َأْمِلُك ال ِإنِّي ُقْلَرَشًدا َوال َضر 
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“আপিন বেল িদন, আিম তামােদর কােরা জেন  কান 

ধরেণর অিনে র এবং কল ােণর মািলক নই।” (সূরা িজনঃ ২১)  
নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর িপতবৃ  আবু তােলব 

নবীজীেক নানাভােব আজীবন সহেযািগতা কেরেছন। তারঁ জন  

নানান ক  হািঁস মেুখ বরণ কের িনেয়েছন। এমনিক িতিন 

নবীিজেক িব াসও করেতন। িতিন এটাও মানেতন য, ইসলামই 

সত  ধম এবং মিূত িমথ া। িক  জীবন সায়াে  িতিন আব ু

তােলবেক শত অনেুরাধ কেরও কােলমা পাঠ করােত পােরনিন। 

তােক হদায়াত করেত পােরনিন। কারণ িতিন হদায়ােতর মািলক 

নন। এজেন  আ া   তােঁক কুরআন নািযল কের আ  কেরেছনঃ 
بِاْلُمْھَتِدیَن َأْعَلُم َوُھَو َیَشاُء َمْن َیْھِدي اللََّھ َوَلِكنَّ َأْحَبْبَت َمْن َتْھِدي ال ِإنََّك  

“আপিন কাউেক ভালবাসেলই তােক হদায়াত করেত পােরন 

না। িক  আ া   যােক ই া হদায়াত করেত পােরন। 

হদায়াত া েদর স েক িতিন অিধক ান রােখন।” (সূরাঃ 

কাসাসঃ   )   
শায়খ আব র রহমান সাদী (রহঃ) বেলনঃ “যারা উপকার 

পাওয়ার আশায় এবং িবপদ মিু র জেন  নবী (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম)এর রণাপ  হয় এই আয়াত সমহূ তােদর 

মখূতােক সু েপ বণনা কের িদেয়েছ। নবী (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম)এর হােত কান কতৃ  নই। আ াহ যার 

কল াণ করেবন না, িতিন তার কান কল াণ বেয় আনেত পারেবন 

না। আ াহ যার িবপদ দূর করেবন না, িতিন তােক িবপদ থেক 

উ ার করেত পারেবন না। আ া   পাক তােঁক যা িশিখেয়েছন বা 

জািনেয়েছন তা ব তীত িতিন অিতির  িকছুই জােনন না। িতিন 
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মানব জািতর য উপকার করেত পােরন তা হে  িতিন তােদরেক 

জা ােতর সুসংবাদ িদেয়েছন এবং জাহা ােমর ভয় দিখেয়েছন। 

সৎ আমল করেল জা াত অসৎ আমল করেল জাহা াম। তাঁর প  

থেক এটাই সবে  উপকার মানেুষর জেন । এ উপকার িপতা-

মাতা, ব ু-বা েবর সকল উপকােরর চাইেত অিধক ও । 

কননা িতিন আ াহর বা ােদরেক যাবতীয় কল ােণর রা া 

দিখেয়েছন এবং েত ক িত ও অকল ােণর িবষয় থেক সতক 

কেরেছন। আর এ িবষয় েলা সু ভােব বণনা িদেয় গেছন।”
1
  

আ াহর নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) মতুার যুে  

সাহাবীেদরেক পািঠেয়িছেলন। যেু  সাহাবীগণ ভীষণ িবপেদর 

স িুখন হেয়িছেলন। তােঁদর সনাপিতগণ এেক এেক শহীদ হেয় 

যাি েলন। িক  তারপরও তাঁরা আ াহর সবে  ওলী 

সাইেয় ল মরুসালীেনর কাছ থেক সাহােয র কান আশা 

কেরনিন, তারঁা একবারও ভােবনিন য, আমােদর সােথ আেছন 

দাজাহােনর মিু  দতূ, িতিন আমােদর র ায় এিগেয় আসেবন। 

আর আ া   তাআলাও নবীজীেক গােয়বীভােব তােদর সাহােয র 

জেন  রণ কেরনিন। সাহাবীগণ এক আ াহর উপর ভরসা কের 

ধমুা  তারঁ িনকট থেকই সাহােয র আশায় যু  চািলেয় গেছন। 

শষ পয  আ া  ই তােদরেক সাহায  কেরেছন। দান কেরেছন 

িবশাল িবজয়। 
উ লু ম'ু মনীন আেয়শা (রাঃ)এর চির  িনেয় মনুােফকরা 

কটিু  কেরিছল। ফেল নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

তােত পেরশােনর হালেত িদন কাটাি েলন। এমনিক িতিন 

                                                
1 . Zvdmx‡i mvÕ`x 1/311 
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আেয়শা (রাঃ) ক তাওবা করারও ইি ত িদেয়িছেলন। ওিদেক 

আেয়শা (রাঃ) ঃি া করেত করেত অসু  হেয় গিছেলন। ায় 

একমাস অি রতার সােথ তােঁদর িদন কেটেছ। তারপরও নবীজী 

গােয়বী ােনর জাের দাবী করেত পােরনিন য, আেয়শা (রাঃ) 

সত - মনুােফকরা িমথু ক। শষ পয  আ া   ওহী নািযল কের 

তােঁদর িচ া মু  কেরন। িচরসত বাদী আব ু বকর (রাঃ) এর 

িচরসত বাদীনী কন া মা আেয়শা (রাঃ) ক কুরআেনর আয়াত 

নািযল কের পতুপিব  ঘাষণা কেরন।
1 

অতএব গ হুী সােহেবর মাধ েম নয়; বরং আ াহর িবেশষ 

রহমেত হাজী সােহবেদর জাহাজ পথ খঁুেজ পেয়েছ। িযিন মহান 

একক মতাবান। িযিন মানষুেক জেল ও েল মণ করান। সই 

আ াহই তােদরেক র া কেরেছন, উ ার কেরেছন। কননা 

িতিনই তােদর সােথ িছেলন এবং সকেলর সােথ থােকন। কান 

নবী বা ওলী বা পীর মানেুষর সােথ থােকন না। মানেুষর ভাল-

ম  িবষয় ত  কেরন না। আ া   তােদরেক ডুিবেয় মারেল 

হাজার গ হুী, হাজার পীর, হাজার গাউছ, হাজার কুতবু একি ত 

হেয়ও কান উপকার করেত পারেব না। আ া   বেলনঃ 
ِمنَّا َرْحَمًة ِإال،ُیْنَقُذوَن ُھْم َوال َلُھْم َصِریَخ َفال ُنْغِرْقُھْم َنَشْأ َوِإْن 

  ِحیٍن ِإَلى َوَمَتاًعا

“আিম ই া করেল তােদরেক িনমি ত কের িদেত পাির। স 

অব ায় তারা সাহায  করার জেন  আতনাদ বণকারী কাউেক 

পােব না এবং তারা পির াণও লাভ করেব না। িক  আমার প  

থেক রহমত এবং তােদরেক িকছুকাল জীবেনাপেভাগ করার 
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সুেযাগ দয়ার জেন  আিম তােদরেক ডুিবেয় মাির না।” (সূরা 

ইয়াসীনঃ ৪৩, ৪৪) 
 কননা গ হুী সােহবেক আ া   জাহাজ র া বা এরকম কান 

িবপদ থেক উ ােরর দািয়  দান কেরনিন। সারা জীবন ধের 

তােক ডাকেল বা তার কাছ থেক সাহােয র আশা করেল, 
সামান তম উপকার তা দেূরর কথা িতিন মানেুষর ডাকই নেত 

পােবন না। কা   মানষু িক অব ায় আেছ তা িতিন জানেতই 

পারেবন না। অতএব- 
َیْوِم ِإَلى َلُھ َیْسَتِجیُب َلا َمْن اللَِّھ ُدوِن ِمْن َیْدُعو ِممَّْن لَُّأَض َوَمْن 

  َغاِفُلوَن ُدَعاِئِھْم َعْن َوُھْم اْلِقَیاَمِة

“তার চাইেত অিধক িব া  আর ক হেত পাের, য ব ি  

আ াহেক বাদ িদেয় এমন কাউেক আ ান কের য ি য়ামত 

পয  তার ডােক সাড়া িদেব না এবং স তােদর আ ান m¤̂‡Ü 

কান িকছু অবিহতও নয়।” (সূরা আ  কাফঃ ৫)  
 সুতরাং গ হুী বা এরকম কান পীেরর উপর এধরেণর িব াস 

আ াহর সােথ কাশ  িশক এবং তারঁ উপর অেনক বড় অপবাদ। 

যার পে  আ া   কান দলীল নািযল কেরনিন। আ া   বেলন,  
َوَلْم ِإَليَّ ُأوِحَي َقاَل َأْو َكِذًبا اللَِّھ َعَلى اْفَتَرى مَِّنِم َأْظَلُم َوَمْن 

  َشْيٌء ِإَلْیِھ ُیوَح

“ঐ ব ি র চেয় বড় যােলম আর ক হেত পাের য আ াহর 

উপর িমথ া আেরাপ কের অথবা বেল য তার কােছ িনেদশনা 

এেসেছ অথচ তার কােছ কানই িনেদশনা আেস িন।” (সূরা 

আনআমঃ ৯৩) 
এই িশক আ া   কখনই মা করেবন না। িতিন বেলন,  
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ََّیَشاُء ِلَمْن َذِلَك ُدوَن َما َوَیْغِفُر ِبِھ ُیْشَرَك َأْن َیْغِفُر َلا اللََّھ ِإن 
“িনঃসে েহ আ া   তােক মা কেরন না, য লাক তারঁ 

সােথ কাউেক শরীক কের। িতিন মা কেরন এর চাইেত িন  

পযােয়র পাপ, যার জন  িতিন ই া কেরন।” (সূরা িনসাঃ ৪৮ ও 

১১৬)  
এধরেণর িশক িনেয় মতৃু  বরণ করেল তার পিরণিত অত  

ভয়াবহ। আ া   বেলন,  
ا  النَّاُر َوَمْأَواُه اْلَجنََّة َعَلْیِھ اللَُّھ َحرََّم َفَقْد ِباللَِّھ ُیْشِرْك َمْنُ  ِإنَُّھ  َوَم

  َأْنَصاٍر ِمْن ِللظَّاِلِمیَن

“িন য় য আ াহর সােথ কাউেক অংশী াপন কের, আ াহ 

তার জন  জা াতেক হারাম কের িদেয়েছন। তার িঠকানা হে  

জাহা াম। আর যােলমেদর কান সাহায কারী নই।” (সূরা 

মােয়দাঃ ৭২) 
 
একিট ঃ আমােদর দেশ তা ায়ই ল - ীমার ডুবীর 

খবর শানা যায়, কই একবারও তা আমােদর মহুতারাম পীর 

সােহব বা তার খলীফারা তা উ ার করেলন না? ায় রিডও-িটিভ 

ও পি কায় িনেখাজঁ সংবাদ শানা যায়, আমােদর জেুররা তা 

তােদরেক উ ার কের দন না। নািক এই জেুররা গ হুী জরুেদর 

মতবায় উ ীত হেত পােরনিন, তােদর মত মারাকাবা করেত 

িশেখনিন এবং তােদর মত মতা লাভ কেরনিন? অথবা নািক 

তােদর মরুীদরা দওবে র মাহতািমেমর মত জেুরর উপর 

মজবতু িব ােসর অিধকারী হেত পােরনিন, যার কারেণ গ হুী বা 

মাওলানা এছহাক বা তার পীর মাওলানা ইবরাহীম একবারও 
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উ ােরর জেন  এিগেয় আেসন না, ফেল বারবার এরকম ল -

ীমার ডুবীর খবর পাওয়া যায়? মরুীদরা যিদও জরুেদর উপর 

পাকা ঈমােনর অিধকারী নাও হন তবওু তা জরুেদর উিচত িছল 

তােদর ঈমানেক পাকা করার জেন  গ হুী জেুরর কারামেতর 

িকি ত হেলও বাংলার দবূল মানষুেদর সামেন জািহর করা। নাকী 

ধ ুউনােদর কারামতী তােদর মরুীদেদর মেধ ই সীমাব ? িবপেদ 

পেড়ল মরুীদরা িঠকই পীরেদর উসীলায় উ ার পেয় যান। িক  

যারা মরুীদ নয় তারা ‘মরুীদ না হওয়ার অপরােধ পীর সােহবেদর 

দয়া-দাি ণ  থেক মাহ ম থেক যায়? 
যিদ মাওলানা এছহাক বা তার খলীফারা গ হুী বা শামসু   

তাবিরজী জরুেদর মত মতা না পেয় থােকন, তেব তা তােদর 

কােছ বায়আত কের লাভ নই। অতএব উনারা ঐ ধরেণর মতা 

আেগ লাভ ক ন, তারপর আমরা সবাই িগেয় তােদর কােছ 

বায়আত হব, িদল পির  কের তােদর িশখােনা তরীকায় রাত-

িদন সাধনা করব, িযিকর ও ওজীফা পাঠ করব। তখন আর 

বাংলােদেশ কান মসুীবত আসেব না, কান িসডর, জেলা াস, 
বন া হানা িদেয় মরুীদেদরেক ংস কের িদেব না, কােরা স ান 

িনেখাজঁ হেব না, কােরা কান সমস া থাকেব না। 
 
আেরকিট ঘটনাঃ  
চরেমানাই পীর সােহব আেরকিট ঘটনা উে খ কেরেছনঃ 

হযরত শামছুত তাবিরজী (রঃ) একদা রাম শহেরর িদেক 

রাওয়ানা হেলন। পিথমেধ  জৈনক অ  বৃ েক একিট লাশ স েুখ 

িনয়া কািঁদেত দখেলন। কারণ িজে স কিরেল বৃ  বিলল, 
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আমার কউ নই, ১২ বছর বয়  এটা আমার নাতী গাভী পািলয়া 

আমােক  খাওয়াইত এবং আমার খদমত কিরত। এখন 

আমার কান উপায় নাই তাই কািঁদেতিছ। তখন জরু (তাবিরজী) 

বিলেলন, হ ছেল, তিুম আমার কুেম দাড়ঁাও। তখনই ছেলিট 

উিঠয়া দাড়ঁাইল। তাহােক িজ াসা করা হইল িক েপ জীিবত 

হইেল? নািত বিলল, আ াহর ওলী আমােক জ া কিরয়ােছন। 

এখবর খািঁট মসুলমান বাদশার কােছ পৗিঁছেল িতিন কুতবুেক 

ডেক বলেলনঃ যিদ আ াহর আেদেশ জ া হইেত বিলেতন। 

কুতবু সােহব উ র কিরেলন, মাবেুদর কােছ আবার িক িজ াসা 

কিরব- তাহঁার আ াজ নাই? এই বেৃ র একিট মা  পু  িছল 

তাহাও িনয়ােছ। বাকী িছল এই নািতিট, য গাভী পালন কিরয়া 

কান েপ িজে গী জরান কিরত, এখন এিটও িনয়া গল। তাই 

আিম আ া   পােকর দরবার থেক জারপবূক হ িনয়া 

আিসয়ািছ...।  
ঘটনা এখােনই শষ নয়ঃ  
বাদশা   তাবিরজী সােহবেক বিলেলন, আপিন শরীয়ত মােনন 

িকনা? িতিন বিলেলনঃ িন য়, শরীয়ত না মািনেল ভীষণ 

িকয়ামেতর িদন জুর ছা া াহ আলাইিহ ওয়াসা ােমর শাফায়াত 

পাওয়া যাইেবনা। বাদশা বিলেলন, আপিন শেরক কিরয়ােছন, 
সই অপরােধ আপনার শরীেরর সম  চামড়া খসাইয়া ফিলেত 

হইেব। আ াহর কুতবু কথা না মা  ই হােতর আ িুল ারা 

পােয়র নীচ থেক আর  কিরয়া গােয়র সম  চামড়া খসাইয়া 

বাদশাহর স েুখ ফিলয়া জ েল চিলয়া গেলন। জ েল বিসয়া 

আ াহর জেকের মশ ল হইয়া গেলন। ভার বলা সূেযর তাপ 
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চমহীন শরীের লাগা মা  ক  পাইেলন এবং সূযেক ল  কিরয়া 

বিলেলন, হ সূয  আিম শরীয়ত মািনয়ািছ, কােজই তিুম আমােক 

ক  িদওনা। ইহা বলা মা  ঐ দেশর জন  সূয  অ কার হইয়া 

গল। দেশর িভতর একটা সারেগাল পিড়য়া গল। বাদশা   

অি র হইয়া ঐ জরুেক তালাশ কিরেত লািগেলন। ব  চ ার পর 

এক জ েল িগয়া তাহার সা াৎ পাইেলন এবং আরজ কিরেলন 

জরু শরীয়ত জারী কিরেত িগয়া আমরা িক অন ায় কিরলাম, 
যাহার জন  আমােদর এই মসুীবত আিনয়া িদয়ােছন? জরু তখন 

সূয েক ল  কিরয়া বিলেলন, হ সূয  তামােক বিলয়ািছ 

আমােক ক  িদওনা, িক  দশবাসীেক ক  দও কন? ইহা বলা 

মা  সূয  আেলািকত হইয়া গল। আ া   পাক তাহার ওলীর 

শরীর ভাল কিরয়া িদেলন। 
চরেমানাই পীর সােহব উ  ঘটনা উে খ কের িটকায় 

িলেখেছনঃ   
এধরেনর কথা বলা আমােদর মত সাধারণ লাকেদর জন  

পির ার কুফুির বিলয়া গণ  হইেব। িক  আ া   পােকর দওয়ানা 

বা াগণ এ  েকর চরম হালেত অ েরর ভারসাম  হারাইয়া এক কার 

ব শ অব ায় কদািচৎ এ প বিলয়া ফেলন। আ া   পােকর 

আেশকেদর এধরেনর ঊি  এশেকর জাশ বশতঃ ঘিটয়া যায়, তাই 

আ া   পােকর িনকট তাহা অপরাধ বিলয়া গণ  হয়না। য প িশ  

যিদ িপতার মেুখ থা ড় মাের িকংবা দািড় িছিড়য়া ফেল, িপতার 

িনকট তাহা পীড়াদায়ক হয়না বরং তাহােত আেরা মহ েতর জায়ার 

উেঠ। [ ঃ ভেদ মা' রফত বা ইয়ােদ খাদাঃ ১৫-১৭ নং পৃ া] 
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িবে ষণঃ 
স ািনত পাঠক! আেগর ঘটনা িটেত য িশক ও কুফরীর িবষয় 

উে খ হেয়েছ এই ঘটনায় তা আেরা কট আকাের কািশত 

হেয়েছ। সনদ ও সা - মাণ িবহীন এ ধরেণর িমথ া, উ ট, 
ক না সূত ও িবেবক বিজত ঘটনা উে খ কের সরলমনা 

মানেুষর ঈমান লটু করার উে শ  িক তা সহেজই অনমুান করা 

যায়। আর তা হে  সুমহান আ াহেক বাদ িদেয় পীরেদর ছায়া 

তেল আ য় নয়ার জেন  মানষুেক আ ান জানােনা। যেহতু 

তােদর সােথ আ াহর হট লাইন আেছ, চিু  আেছ, মতা 

ভাগাভািগ আেছ, তাই আ াহর কােছ অত দরূ না িগেয় িনেজর 

পীেরর কােছ গেলই তা সব কাজ হেয় যােব। পীেরর হােত 

িনেজেক সঁেপ িদেল িবপদ থেক উ ার পাওয়া যােব, কউ িনেখাজঁ 

হেল তােক ফরত পাওয়া যােব, স ান পাওয়া যােব, ব বসায় 

লাভবান হওয়া যােব, শ  পরািজত হেব, মামলায় জতা যােব, 
এমনিক মতৃেকও জীিবত কের পাওয়া যােব। সুতরাং আর িচ া 

িকেসর? 
তাবিরজীর ঘটনা থেক আমরা য িবষয় েলা দখেত পাই তা 

িন পঃ 
ক) মােরফেতর পীররা মৃতেক জীিবত করার মতা 

রােখন! এ ে  তারা আ াহর অনমুিতর তায়া া কেরন না।  
িক  ইসলাম কী বেল? মানষুেক জীবন দয়া ও মতৃু  দয়া 

একমা  আ াহরই কাজ। িতিনই জীবন-মতৃু  সৃি  কেরেছন।
1
 এ 

                                                
1 . ª̀t m~iv gyjKt 2 bs AvqvZ| 
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কােজ িতিন কাউেক অংশীদার কেরনিন। নবী-রাসূলেদর (আঃ) 

মা' জযা ¯îƒc কিতপয় ঘটনা পাওয়া যায়, যােত তােঁদর মাধ েম 

মতৃ জীিবত হেয়েছ। িক  স েলা সবই িছল তােঁদর নবুওতেক 

মাণ করার জেন  মা' জযা ¯îƒc| ধু আ া  র িনেদেশই তা 

স ব হেয়েছ।
1
 িক  ঐ নবীগণ (আঃ) আ াহর এত ি য়পা  

হওয়া সে ও কখেনা এ প বেলনিনঃ তিুম আমার কুেম জ া 

হও। অথবা তারা কখেনা আ াহর িনকট থেক হ িছিনেয় িনেয় 

আসার ধা দখানিন। কননা তারঁা সবাই আ াহর িনেদেশ 

চলেতন। তার িনেদেশর বাইের কখেনা চলেতন না। তাবরীিজ 

সােহব যিদ আ াহর িনেদেশ চলেতন বা তার কােছ তাওহীদ 

থাকত, তেব মহান মািলেকর অনমুিত িনেয়ই হ িনেয় আসার 

ব ব া করেতন। একক মতাবান আ াহর কােছ আেবদন 

করেতন। যেহতু িতিন িনেজর কুেম মতৃেক জ া কেরেছন 

এবং জার কের হ িনেয় এেসেছন, সেহত ুআমরা িনি ত য, 
(যিদ এ ঘটনা সত  হয় তেব) আ াহর কাছ থেক নয়; বরং 

শয়তােনর কােছ সাহায  িনেয়েছন। অথাৎ শয়তান ঐ ছেলর 

আকৃিত ধারণ কের বেৃ র স েুখ উপি ত হেয়েছ। যার কারেণ ঐ 

ছেলর মখু িদেয় বর হেয়েছ য, আ াহর ওলী আমােক জ া 

কিরয়ােছ।  

                                                
1 . †hgb Cmv (Avt) m¤ú‡K© KziAv‡b ejv n‡q‡Q wZwb Avjvni ûKz‡g g„Z‡K RxweZ 
Ki‡Zb| Avjvn& e‡jb,   ِھ ِإْذِن اللَّ  ,Cmv (Avt) evbx BmivCj‡K ej‡jb َوُأْحِیي اْلَمْوَتى ِب
ÒAvjvni ûKz‡g Avwg g„Z‡K RxweZ Kwi|Ó (m~iv Av‡j Cgivbt 49) Avjvn& ZvÕAvjvI 
Cmv (Avt)†K ‡m K_v ¯§iY Kwi‡q e‡jb,    ِإْذِني ْوَتى ِب ِرُج اْلَم  ÒZzwg hLb Avgvi َوِإْذ ُتْخ
wb‡ ©̀‡k g„Z‡K RxweZ Ki‡Z|Ó (m~iv gv‡q`vt 110) 
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আমরা জািন িকয়ামেতর পেূব দা াল বর হেব স মানেুষর 

কােছ িগেয় তােদর মতৃ বাবা-মােক জীিবত কের িদেব। তখন 

মানষু দা ােলর উপর ঈমান আনেব। একজন িজন শয়তান তার 

বাবার আকৃতী ধারণ করেব আেরকজন িজন শয়তান তার মােয়র 

আকৃতী ধারণ করেব আর তারা বলেব ইিন (দা াল) তামােদর 

রব। তামােদরেক একথা বেল দয়ার জেন  িতিনই আমােদরেক 

জ া কেরেছন।
1 

অতএব তাবিরজী সােহব কান মানষুেক জ া কেরেছন 

এ প িব াস করা তাওহীদ িবেরাধী সু  কুফরী এবং িশক। যা 

থেক তাওবা করা আবশ ক। 
আমার মেন হয় এই পীর সােহব যিদ রাসূলু া   (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম)এর যেুগ থাকেতন, তেব মানষু তার কােছই 

ছুেট যত। কারণ তার কােছ িগেয় আেবদন করেল মতৃ স ানেক 

জীিবত কের পাওয়া যায়। আর রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) স কাজ কের িদেতন না, িতিন আ াহর মতা 

কেড় নয়ার ঃসাহস করেতন না; বরং িতিন মানষুেক সবেরর 

উপেদশ িদেতন। 
                                                
1 . ivm~jyjvn& (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg) e‡j‡Qbt 

َفَیُقوُل  َوِإنَّ ِمْن ِفْتَنِتِھ َأْن َیُقوَل ِلَأْعَراِبيٍّ َأَرَأْیَت ِإْن َبَعْثُت َلَك َأَباَك َوُأمََّك َأَتْشَھُد َأنِّي َربَُّك (
 ) ْم َفَیَتَمثَُّل َلُھ َشْیَطاَناِن ِفي ُصوَرِة َأِبیِھ َوُأمِِّھ َفَیُقوَلاِن َیا ُبَنيَّ اتَِّبْعُھ َفِإنَُّھ َربَُّكَنَع

`v¾v‡ji wdZbv n‡”Qt †m R‰bK MÖvg¨ ‡jvK‡K ej‡e, Zzwg wK g‡b Ki Avwg †Zvgvi 
evev-gv‡K hw` RxweZ K‡i †`B, Z‡e wK Avgv‡K ie e‡j gvb‡e? †m ej‡et n üv| 
ZLb ỳÕRb kqZvb Zvi evev-gvi AvK…wZ aviY K‡i †mLv‡b Dcw ’̄Z n‡e, AZtci 
ej‡e, erm! G‡K ‡g‡b Pj, Bwb †Zvgvi cvjbKZ©v|Ó (Avey Dgvgv ev‡njx †_‡K 
Be‡b gvRvn& nv`xQwU eY©bv K‡i‡Qb| nv`xQwU Qnxn&, ª̀t mnxn Be‡b gvRvn nv/4077, 
Qnxûj Rv‡g nv/13833) 
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 َِّباْلَمْرَحَمِة َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر َوَتَواَصْوا َآَمُنوا الَِّذیَن ِمَن َكاَن ُثم   

“অতঃপর সই সব লাকেদর অ ভূ  হেব যারা ঈমান 

এেনেছ এবং পর রেক ধয ধারণ ও দয়া-দাি েণ র উপেদশ 

দান কেরেছ।” (সূরা বালাদঃ ১৭)  
এরকমই একিট ঘটনা রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম)এর যেুগ ঘেটিছল। আনাস িবন মােলক (রাঃ) থেক বিণত। 

িতিন বেলন, একদা রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

কাথাও যাি েলন। দখেত পেলন জৈনক মিহলা একটা কবেরর 

কােছ বেস ন করেছ। িতিন তােক েনর কারণ িজে স 

করেল স অিভেযাগ করল য, আমার বা ািট মারা গেছ তাই 

তার শােক কাঁদিছ। নবীজী তােক বলেলনঃ َواْصِبِري اللََّھ اتَِّقي  

“আ াহেক ভয় কর এবং সবর কর।” অথাৎ এখােন কাদঁার িক 

আেছ অথবা আ াহর উপর অস  হওয়ার কী আেছ? িতিন তা 

বা ােদর িত যলুুম কেরন না। যােত বা ার কল াণ আেছ িতিন 

তাই কের থােকন। জীবন-মতৃু  যেহত ু আ াহরই হােত সুতরাং 

এেত আফেসােসর িকছু নই; বরং তিুম সবর কর, তেবই আ া   

তামােক ভালবাসেবন এবং এই ঃেখ িতদান িদেবন। তখন 

মিহলািট বলল, আপিন আমার থেক দেূর যান। এই স ান মারা 

যাওয়ােত আমার কত িবপদ তা আপিন িক বুঝেবন? মিহলািট 

রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক িচনেত পােরিন। 

নবীজী চেল গেল মিহলােক বলা হল, তিুম জান কার সােথ কথা 

বলিছেল? িতিন িছেলন রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম)। একথা েন মিহলািট লি ত ও আতি ত হেয় উঠল। 

কননা নবীজীর সােথ বয়াদবী মূলক আচরণ কেরেছ। তাই স 
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তারঁ বাড়ীর দরজায় িগেয় উপি ত হল। দরজায় কান দােরায়ান 

পল না। তারপর বলল, হ আ াহর রাসূল! আিম আসেল 

আপনােক িচনেত পািরিন। তখন িতিন বলেলনঃ ِعْنَد الصَّْبُر ِإنََّما 
ِالصَّْدَمة َأوَِّل  “ কৃত সবর হে  ওটাই যা থম চােট হেয় 

থােক।” অথাৎ- িবপদ ঘেট যাওয়ার থম ধা ােতই যিদ সবর 

করা হয় তেব তার িবিনমেয় আ াহর কােছ অফুর  ছায়াব পাওয়া 

যােব। হায়- তাশ ও িচৎকার কের কা াকািট করার পর সবর 

করেল ওটােক সবর বেল না।  (হাদীছিট বণনা কেরেছন বুখারী ও 

মসুিলম) 
অতএব তাবিরজী সােহেবর উিচত িছল বৃ েক সবেরর উপেদশ 

দয়া, আ াহর ফায়সালায় মন ু  না হেয় সবর কের তারঁ কােছ 

িনেজেক সাপদ করা, তাঁর কােছ এর িতদান কামনা করা। 

মিুমেনর যখােন কল াণ আেছ আ া   সটাই ফায়সালা কেরন। 

িতিন কােরা িত যলুুম কেরন না। তারঁ ফায়সালা মেন নয়ােতই 

মিুমেনর ইহ-পরকােল সুখ-শাি  ও সৗভাগ  িনিহত আেছ। 
  

আব ু মসূা আশআরী (রাঃ) থেক বিণত। নবী (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলনঃ “যখন কান বা ার স ােনর জান 

কবজ করা হয় তখন আ া   ফেরশতােদরেক বেলন, তামরা 

আমার বা ার স ােনর জান কবজ কের িনেয়ছ? তারঁা বেলন, 
হ া।ঁ আ া   আবার বেলনঃ তামরা আমার বা ার দেয়র টকুরার 

হ কবজ কের িনেয়ছ? তারঁা বেলন, হ াঁ। তখন আ া   িজে স 

কেরন, এত বড় মসুীবেত আমার বা া কী বেলেছ? ফেরশতারা 

বেলন, স আপনার (ফায়সালা মেন িনেয়েছ, আপনার উপর 
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অস  হয়িন; বরং আপনার) শংসা কেরেছ এবং ই ািল া   ... 

পেড়েছ। আ া   বেলনঃ আমার বা ার জেন  জা ােত একিট ঘর 

তরী কের দাও, আর তার নাম রাখ বায়তুল হা  দ বা শংসার 

ঘর।”
1
  

ি য় পাঠক! আপনার কােছ সু  হেয় গেছ এই তাবিরজী 

সােহব এবং তার দেলর মােরফত প ীরা যিদ সিত কার আ া   

মী ও ি য় নবীর খািঁট অনসুারী হেতন, তেব আ াহর ব ু 

মহানবী মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর তরীকায় 

িনেজেদরেক পিরচািলত করেতন। মানষু িবপেদ পড়েল তােদরেক 

সবেরর উপেদশ িদেয় বড়েজার তােদর জন  আ াহর কােছ আ 

করেতন। কখেনা আ াহর সােথ বয়াদবী মূলক আচরণ করেতন 

না বা তােদর অনসুারীরা ঐ অেসৗজন  মলূক অৈবধ (কুফরী) 

কথােক বধ করার জেন  অপব াখ া করেতন না। অতএব 

মােরফেতর নাম কের তােদর আ া   েমর দাবী ও নবী েমর 

মহড়া য িনছক ভ ামী ও মানষুেক ধাকা িদেয় ¯v̂_© িসি  করার 

উে েশ  তা আর ব াখ া কের বলেত হেব না। আ া   সত ই 

বেলেছনঃ 
اتََّخُذوُھْم َما ِإَلْیِھ ُأْنِزَل َوَما َوالنَِّبيِّ ِباللَِّھ ُیْؤِمُنوَن َكاُنوا َوَلْو 

  َفاِسُقوَن ِمْنُھْم َكِثیًرا َلِكنََّو َأْوِلَیاَء

“ওরা যিদ সিত কার ভােব আ া  , নবী এবং তারঁ িনকট যা 

নািযল হেয়েছ তার িত ঈমান রাখত, তেব তােদরেক ওলী িহেসেব 

                                                
1 . wZiwghx, nv`xQwU nvmvb, ª̀t wmjwmjv mnxnv nv/1408| 
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হণ করত না। িক  তােদর অেনক লাকই ফােসক।” (সূরা 

মােয়দাঃ ৮১) 
  
খ) সূয-চ  মােরফতী পীরেদর কথা েন থােক! 
তাবিরজী সােহবেক ক  না দয়ার জেন  সূয অ কার হেয় 

গল, আবার তার হােতর ইশারায় আেলা িদেত লাগল, এিটও 

একিট জঘণ  িমথ াচািরতা। যার কান সূ  ও মাণ নই। আর তা 

িব াস করা এবং বণনা করাও সু  কুফরী। কারণ সূয-চ  

ইত ািদ আ াহর আ াবহ, কান মানেুষর আ াবহ নয়। এ েলা 

আ াহর বড় বড় িনদশন। আ া   বেলনঃ 
َواْلَقَمُر َوالشَّْمُس َوالنََّھاُر اللَّْیُل آَیاِتِھ َوِمْن  

“এবং তারঁ িনদশন সমেূহর মেধ  রেয়েছ- িদবস, রজনী, সূয 

ও চ ।” (সূরা হা-মীম আ   সাজদা   : ৩৭) 
ِفیِھنَّ اْلَقَمَر َوَجَعَل ِطَباًقا، َسَمَواٍت َسْبَع اللَُّھ َخَلَق َكْیَف َتَرْوا َأَلْم 

   ِسَراًجا الشَّْمَس َوَجَعَل ُنوًرا

“ তামরা িক ল  কেরা না য, িকভােব আ া   স  আকাশ 

ের ের সৃি  কেরেছন। এবং সখােন চ েক কেরেছন আেলা 

¯îƒc ও এবং সূযেক কেরেছন দীপ ¯îƒc|Ó (সূরা নহূঃ ১৬-

১৭) 
সূয-চ সহ পিৃথবীর সবিকছুই আ াহেক িসজদা কের থােক। 

আ া   বেলনঃ  
اْلَأْرِض ِفي َوَمْن السََّماَواِت ِفي َمْن َلُھ َیْسُجُد اللََّھ َأنَّ َتَر َأَلْم 

 ِمَن یٌرَوَكِث وَالدََّوابُّ َوالشََّجُر َواْلِجَباُل َوالنُُّجوُم َواْلَقَمُر َوالشَّْمُس
  النَّاِس
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“আপিন িক দেখন না, আকাশ সমেূহ যা িকছু আেছ এবং 

পিৃথবীেত যা িকছু আেছ সকেলই আ াহেক িসজদা কের, 
আ াহেক আেরা িসজদা কের সূয, চ , ন , পাহাড়, বৃ , 

াণীকুল এবং অেনক মানষু..।” (সূরা হা ঃ ১৮) 
এই সূয-চ -ন  আ াহর িনেদেশ চেল। আ াহর িনেদেশই 

তােদর গিত থেম যােব, তােদর আেলা িনেভ যােব। আ া   

বেলনঃ  
اْنَكَدَرْت النُُّجوُم َوِإَذا ،ُكوَِّرْت الشَّْمُس ِإَذا   

“যখন সূয আেলাহীন হেয় পড়েব, যখন ন  মিলন হেয় 

যােব...।” (সূরা তাকভীরঃ ১-২) সে হ নই য িকয়ামেতর 

সময়ই চ -সূেযর এই অব া হেব, তার পেূব নয়। আ া   বেলন, 
َوُجِمَع ،اْلَقَمُر َوَخَسَف ،اْلَبَصُر َبِرَق َفِإَذا ،اْلِقَیاَمِة َیْوُم َأیَّاَن َیْسَأُل 

   اْلَمَفرُّ َأْیَن َیْوَمِئٍذ اْلِإْنَساُن َیُقوُل ،َواْلَقَمُر الشَّْمُس

“ স আপনােক িজে স কের, িকয়ামত কখন হেব? যখন দিৃ  

চমেক উঠেব, চ  জ ািতহীন হেয় যােব এবং সূয ও চ েক 

একি ত করা হেব। সিদন মানষু বলেব, পালােনার জায়গা 

কাথায়?” (সূরা িকয়ামা   : ৬-১০) 
অতএব সূযেক আেদশ-িনেষধ করার মতা কান মানেুষর 

নই এবং এ প দাবী কউ করেল িনঃসে েহ তা কুফরী বেল 
গণ  হেব। আমােদর বেুঝ আেস না চরেমানাই পীর সােহব 
িকভােব এই কুফরী কথা িনেজর পু েক উে খ কের এরকম 
একিট সু  গামরাহী মলূক কথােক বধতা দয়ার জেন  
সাফাই গাইেলন! আ া   আমােদর সবাইেক তাওহীেদর সিঠক 

ান দান ক ন এবং সই পেথ পিরচািলত ক ন। 
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গ) মােরফেতর পীরগণ বািহ কভােব ইসলামী শরীয়েতর িবিধ-

িবধান মানেত বাধ  নন!  
ঘ) আ াহর শােন বয়াদবী মূলক কথা মুেখ উ ারণ করেলও 

মােরফেতর পীরেদর কান অপরাধ নই! 
আ াহর বা ারা সবাই এক সমান। সবাইেক আ া   এবং তারঁ 

রাসূেলর িবিধ-িবধান মেন চলেত হেব। ধমুা  িতন ণীর 

মানেুষর উপর থেক িহসােবর কলম উিঠেয় রাখা হেয়েছ। তাছাড়া 

সকেলই বািহ কভােব ও আভ রীন ভােব ইসলামী শরীয়েতর 

িবিধ-িনেষধ মানেত বাধ । উ  িতন ণী হে ঃ িশ  যতিদন না 

স া  বয়  হয়, পাগল- যত ণ না তার সু  িবেবক িফের 

আেস এবং ঘুম  ব ি - যত ণ না স জা ত হয়।
1
  

চরেমানাই পীর মাওলানা এছহাক সােহেবর কথা অনযুায়ী 

শামসু   তাবিরজী সােহব পাগল িছেলন। িতিন বেলেছনঃ আ া   

পােকর দওয়ানা বা াগণ এ  েকর চরম হালেত অ েরর ভারসাম  

হারাইয়া এক কার ব শ অব ায় কদািচৎ এ প বিলয়া 

ফেলন।... তাই আ া   পােকর িনকট তাহা অপরাধ বিলয়া গণ  

হয়না। তাহেল তা পাগেলর উপর শরীয়েতর িবিধ-িনেষধ েজায  

হয় না। পীর সােহব ¯̂xKvi কেরেছন য, এধরেনর কথা বলা 

আমােদর মত সাধারণ লাকেদর জন  পির ার কুফির বিলয়া গণ  

হইেব।  তাই পাগল বা ব েশর মখু থেক িশকী-কুফরী কথা, 
আ াহর শােন বয়াদবী মলূক কথা বর হেল বা য কান কাজ 

করেল তােত অপরাধ হেব না। তার জন  কলম ধরা হেব না- তার 

কান নাহ লখা হেব না। অতএব িকভােব বাদশা   শরীয়েতর 

                                                
1 . Avjx (ivt) †_‡K Avey `vD` I wZiwghx nv`xQwU eY©bv K‡i‡Qb| 
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দাহাই িদেয় বলেলন, আপিন শেরক কিরয়ােছন, সই অপরােধ 

আপনার শরীেরর সম  চামড়া খসাইয়া ফিলেত হইেব? অথচ 

বাদশা   মখূ িছেলন না। চরেমানাই পীর সােহেবর উি  মেত 

বাদশা িছেলন খািঁট মসুলমান। পীর সােহেবর কথামেত আ া   

পােকর িনকট অপরাধ বেল গণ  না হওয়ার পরও িকভােব বাদশাহ 

তােক শাি  িদেত চাইেলন? আর তাবিরজী সােহবও বাদশার কথার 

িতবাদ না কের শরীয়ত মেন িনেয় িবেবক বিজত কা িনক 

হাস কর একিট কাজ করেলন- িনেজর শরীেরর চামড়া িনেজ খুেল 

িদেয় িদেলন? এেথেকই বঝুা যায় িতিন পাগল িছেলন না- সু  

িবেবক স  মানষু িছেলন।  
আসেল (চরেমানাই) পীর সােহব বঝুােত চেয়েছন য, 

শরীয়ত ও মােরফত িট স ণূ আলাদা িবষয়। শরীয়তী ধেম যা 

অপরাধ মােরফতী ধেম তা অপরাধ নয়। অথাৎ মােরফতী মেত 

উিন (তাবিরজী সােহব) কান অপরাধ কেরনিন িক  শরীয়তী 

মেত অপরাধ কেরেছন।  
তাহেল  উেঠঃ আ াহর কােছ িক িনয়ম রকম? তারঁ 

িনকট যা অপরাধ বেল গণ  নয় শরীয়েত মহুা াদীেত তা অপরাধ 

বেল গণ ? িক আ য সংঘষময় কথা? তাহেল িক শরীয়েত 

মহুা াদী যােলম-অত াচারী? িনরাপরাধেকও শাি  দয়? নাকী 

এই শরীয়ত অন  আ া   থেক এেসেছ? (নাউযিুব া  ) মহুা াদ 

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর শরীয়ত তাহেল আ াহর 

ওলীেদরেক চেন না, তােদরেক স ান িদেত জােন না? ই দী-

খৃ ান কােফর-মশুেরকরা এঘটনা পেড় িক বলেব না য, 
মহুা ােদর ধেম আ াহর ওলীেদর স ান দয়া হয় না, তােদর 
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উপর অত াচার করা হয়? এর কান জবাব আেছ িক জনাব 

চরেমানাই পীর সােহেবর কােছ বা তার মরুীদেদর কােছ? 
নাকী তাবিরজী সােহব অন  কান ধেম আ াহর পাগল িছেলন 

বা অন  নবীর উ ত িছেলন, তাই তার পাগলামী মহুা ােদর 

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ধেম হণীয় হয়িন, তােক 

শাি র কাঠগড়ায় দাড়ঁােত হেয়েছ? আ া   বেলনঃ 
ِمَن اآلِخَرِة ِفْي َوُھِو ِمْنُھ ُیْقَبَل َفَلْن ِدْینًا اإلْسَالِم َغْیَر َیْبَتِغ َوَمْن 

   اْلخَاِسِرْیَن

“ য ব ি  ইসলাম ব তীত অন  ধেমর A‡¤̂lY করেব তার 

থেক তা হণ করা হেব না। আর স পরকােল িত েদর 

দলভূ  হেব।” (সূরা আেল ইমরানঃ ৮৫) 
চরেমানাই পীর সােহব ঘটনায় উে িখত তাবরীজী সােহেবর 

আ াহর শােন বয়াদবী মূলক আচরেণর অযহুাত দখােত িগেয় 

িপতার সােথ িন াপ িশ র বয়াদবীর উদাহরণ িদেয়েছন। িতিন 

বেলনঃ য প িশ  যিদ িপতার মেুখ থা ড় মাের িকংবা দািড় 

িছিড়য়া ফেল, িপতার িনকট তাহা পীড়াদায়ক হয়না বরং তাহােত 

আেরা মহ েতর জায়ার উেঠ। 
এই উদাহরণ উে খ কের িতিন পরে াভােব তাবরীজী 

সােহেবর আ াহর শােন বয়াদবীেক ¯x̂Kvi কের িনেয়েছন। তার 

এই ¯x̂Kv‡ivw³ মাতােবক িক  তাবরীজী সােহব কােফর মািণত 

হেয় যায়। িক  তােক বাচঁােত িগেয় পীর সােহব এমন একিট 

উদাহরণ পশ কেরেছন যা মােটও হণেযাগ  নয়। কারণ কান 

িশ  যখন িপতার মেুখ থা ড় মাের বা দাড়ী িছেড় তখন স না 

বেুঝই তা কের থােক। তার এই অনভুিুত নই বা ান নই য 
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িপতার শােন এধরেণর আচরণ চরম বয়াদবী- অেনক বড় 

অন ায়। একারেণ িপতাও তার এ কাজেক অপরাধ মেন কেরন 

না। তার শঁ হয়িন একথা বেল তােক মা কের দন, আদর-

সাহাগ কেরন। আমরা পেূব হাদীছ উে খ কেরিছ য, িশ  া  

বয়  হওয়া পয  আ াহ তার কান অপরাধই িলিপব  কেরন 

না। অতএব িপতা িক েপ তার অপরাধ মা না কের পােরন? 
এখন  তাবরীজী সােহব িক ঐ িশ র মত অনভুিুতহীন, 

অ ান ও শঁহারা য আ াহর শােন তার বয়াদবী মলূক আচরণ 

অপরাধ বেল গণ  হেব না? 
 
কারামােত আউিলয়া 
কউ হয়েতা বলেত পােরন আপনারা িক কারামােত আউিলয়া 

িব াস কেরন না? যেুগ যেুগ কােল কােল আ াহর ওলীেদর 

মাধ েম য কারামাত কাশ হেয়েছ তা মােনন না? জবােব আমরা 

বলবঃ অবশ ই, আমরা কারামােত আউিলয়ােত িব াস রািখ। তেব 

আ াহর শােন বয়াদবী মলূক কান কথােক কারামত িব াস কির 

না। আমরা িব াস কির না য, কান মানষু বািহ কভােব 

শরীয়েতর পব  হেব, আর মােরফেতর নাম কের 

আভ িরনভােব তার িবপরীত চলেব আর বলেব এটা কারামিত। 

আমরা িব াস কির এধরেণর আচরণ আ াহর ওলী তা দেূরর 

কথা সাধারণ মসুলমােনর জেন ও শাভনীয় নয়; বরং তা 

শয়তােনর ওলী তথা মনুােফকেদর আচরণ।  
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আমরা মািন য আ াহর ওলীেদর মাধ েম অেনক কারামত 

কাশ ঘেটেছ এবং এখনও ঘেট থােক। এটা আহেল সু াত ওয়াল 

জামােতর িব াসও বেট। ইমাম ইবেন তাইিময়া (রহঃ) বেলেছনঃ  
“আহেল সু াত ওয়াল জামােতর আকীদার মূলনীিতর অ গত 

হে , আউিলয়ােদর কারামতেক সত  বেল িব াস করা। ওলীেদর 

মাধ েম মানেুষর বাধগম  নয় এমন অেলৗিকক ঘটনা ঘটেত 

পাের তা মেন নয়া।”
1
  

এ িবষেয় আিম একট ু িব ািরত আেলাচনা করেত চাই। 

করামাত স েক আেলাচনায় বৃ  হওয়ার পেূব ‘ওলী ক, 
িকভােব আ াহর ওলী হওয়া যায়, ওলীেদর পিরচয় িক.. ইত ািদ 

িবষেয় আেলাচনা করা েয়াজন। 
 
আ াহর ওলী ক? 
য ব ি  আ াহর িত ঈমান রাখেব, তােঁক ভয় কের তারঁ 

আেদশ-িনেষধ মেন চলেব এবং তারঁ নবী মহুা াদ (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম)এর সু াতেক মান  কের িনেজর জীবনেক 

পিরচালনা করার পাশাপািশ যাবতীয় িশক ও িবদআত থেক বেঁচ 

থাকেব সই আ াহর ওলী বা আ াহর ব ।ু আ া   তাআলা 

বেলনঃ 
َآَمُنوا الَِّذیَن ،َیْحَزُنوَن ُھْم َوال َعَلْیِھْم َخْوٌف ال اللَِّھ َأْوِلَیاَء ِإنَّ َأال 

   َیتَُّقوَن َوَكاُنوا
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“ জেন রাখ, িন য় আ াহর ওলীেদর কান ভয় নই এবং 

তারা ঃি া  হেব না। আর ওরা হে  তারাই যারা ঈমানদার 

এবং আ াহেক ভয় কের চেল।” (সূরা ইউনসুঃ ৬২, ৬৩)  
আ া   আেরা বেলন,  

النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ِمَن ُیْخِرُجُھْم َآَمُنوا الَِّذیَن َوِليُّ اللَُّھ  

“যারা ঈমানদার আ া   তােদর ওলী (ব ু), িতিন তােদরেক 

অ কার থেক আেলার পেথ িনেয় আেনন।” (সূরা বাকারাঃ 

২৫৭) 
িতিন আেরা এরশাদ কেরনঃ  

الصََّلاَة ُیِقیُموَن الَِّذیَن َآَمُنوا َوالَِّذیَن َوَرُسوُلُھ اللَُّھ َوِلیُُّكُم ِإنََّما 
 َوالَِّذیَن َوَرُسوَلُھ اللََّھ َیَتَولَّ َوَمْن ،َراِكُعوَن َوُھْم الزََّكاَة َوُیْؤُتوَن

   َغاِلُبوَناْل ُھُم اللَِّھ ِحْزَب َفِإنَّ َآَمُنوا

“ তামােদর ব ু তা আ া   ও তারঁ রাসূল (সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) এবং মিুমনরা- যারা সালাত আদায় কের, যাকাত 

আদায় কের এবং যারা িবনয়ী। আর য ব ি  ব ু  রাখেব 

আ াহর সােথ, তারঁ রাসূেলর সােথ এবং মিুমনেদর সােথ, (তারা 

আ াহর দলভু  হল এবং) িন য় আ াহর দলই িবজয়ী।” (সূরা 

মােয়দাঃ ৫৫, ৫৬) 
আমর িবন আস (রাঃ) থেক বিণত, িতিন বেলন, আিম েনিছ 

রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) গাপেন নয়; বরং 

D‰”Pt¯‡̂i বেলেছন,  
 اللَُّھ َوِلیَِّي َماِإنَّ ِبَأْوِلَیاَء ِلي َلْیُسوا ُفالًنا َیْعِني َأِبي آَل ِإنَّ َأال)

  )المتقون روایة وفي اْلُمْؤِمِنیَن َوَصاِلُح
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“ তামরা জেন রাখ, উমকু বংেশর লােকরা আমার ব ু নয়; 
বরং আমার ব ু হে ন আ া   এবং নককার মিুমনগণ। (অন  

বণনায়) আমার ব ু হেলন মু াকী বা আ া  ভী গণ।”
1
  

অতএব যারা আ াহর িত িশক মু  ঈমান রােখ এবং 

আ াহেক ভয় কের তারঁ িবিধ-িনেষধ মেন চেল তারাই আ াহর 

ওলী। তারা রাসূেলর ওলী, মিুমনেদর ওলী। َواْلُمْؤِمُنوَن 
َبْعٍض َأْوِلَیاُء َبْعُضُھْم َواْلُمْؤِمَناُت  “মিুমন পু ষ ও মিুমন নারীগণ 

পর র পর েরর ওলী- ব ।ু” (সূরা তাওবাঃ ৭১) 
ََّسِبیِل ِفي َوَأْنُفِسِھْم ِبَأْمَواِلِھْم َوَجاَھُدوا َوَھاَجُروا َآَمُنوا الَِّذیَن ِإن 

  َبْعٍض َأْوِلَیاُء َبْعُضُھْم ُأوَلِئَك َوَنَصُروا َآَوْوا َوالَِّذیَن اللَِّھ
“িন য় যারা ঈমান এেনেছ, িহজরত কেরেছ, িনেজেদর জান-

মাল িদেয় আ াহর রা ায় িজহাদ কেরেছ এবং যারা আ য় 

িদেয়েছ ও সাহায  কেরেছ তারা পর র পর েরর ব ু।” (সূরা 

আনফালঃ ৭২)  
আ াহর িত যার ঈমান যত মজবতু, ভয়-ভীিত, ভালবাসা ও 

আশা-আকাংখা িনেয় য যত বশী আ াহর িত দঢ়ৃ ভরসা ও আ া 

রেখেছ, তারঁ কােছ সাহায  ও মা াথনা কেরেছ, িশক ও কুফরী 

থেক িনেজর ঈমানেক হফাযত রেখেছ, যাবতীয় ইবাদত 

িনর ুশভােব আ াহর উে েশ  স াদন কেরেছ, আ া   যােক 

ভালবােসন তােক ভালেবেসেছ, িতিন যােক ঘৃণা কেরন তােক ঘৃণা 

কেরেছ, জীবেনর সব ে  আ াহেক ভয় কের চেলেছ, আ াহর 

িনধািরত হালাল-হারােমর সীমানােক ল ণ কেরিন, নবী (সা া া  
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আলাইিহ ওয়া সা াম)এর সু াতেক সবিকছুর উেধ ান িদেয়েছ, 
িনেজর প  থেক নতনু কান ইবাদত সৃি  কেরিন, িবদআত-

কুসং ার থেক দেূর থেকেছ, মিুমনেদর সােথ সুস ক বজায় 

রেখেছ, আ াহর স ি র উে েশ  মিুমনেদরেক ভালেবেসেছ সই 

কৃতপে  আ াহর ওলী। এই বিশ েলা যার মেধ  য পিরমাণ 

িবদ মান থাকেব, স সই পিরমাণ আ াহর ব ু  অজন করেব। 
টাইেটল, সািটিফেকট-সনদ, সাইনেবাড, দরবার শরীফ, 

বংেশর শাজারা নামা, বািহ ক অেলৗিককতা, মরুীদ ইত ািদ না 

থাকেলও আ াহর বা া আ াহর ওলী হেত পাের। আওলােদ 

রাসূল বা সয়দ পিরবাের জ  হণ করা ওলী হওয়ার জেন  শত 

নয়। িবশাল পাগড়ী বা আলেখ াধারী হওয়া ওলীর জন  শত 

নই। আবশ ক নয় য মানেুষর মােঝ ওলী িহেসেব তােক পিরিচত 

হেত হেব। এও আবশ ক নয় য তার খানকা বা দরবার শরীফ না 

থাকেল িতিন ওলী হেত পারেবন না। কননা ওলী হওয়ার িভি  

হে  তাকওয়া বা আ া   ভীিত। আ া   বেলন, 
 ََّأْتَقاُكْم اللَِّھ ِعْنَد َأْكَرَمُكْم ِإن  

“ তামােদর মেধ  সই ব ি  আ াহর কােছ সবািধক স ািনত 

য বশী আ াহেক ভয় কের।” (সূরা জরুাতঃ ১৩) রাসূলু া   

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন, 
  (ىَوْقالتَِّب إالَّ يءٍِّمَجَع ىَلَع يٍِّبَرَعِل َلْضَف َال) 

“তাকওয়া বা আ াহ ভীিতর মাপকািঠ ব তীত অনারব মানেুষর 

উপর কান আরেবর কান মযাদা নই।”
1
 িতিন আেরা বেলন, َمْن 
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َنَسُبُھ ِبِھ ُیْسِرْع َلْم َعَمُلُھ ِبِھ َبطََّأ  “যার আমল তােক প ােত 

ফেলেছ, তার বংশ মযাদা তােক অ গামী করেত পারেব না।” 

(সহী   মসুিলম) কথায় বেল, “জ  হাক যথা তথা কম হাক 

ভাল।” 
আ াহর ওলীরা ফরয ও নফল ইবাদেতর পাব  হয়। তােদর 

স েক রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলনঃ 

আ া   তাআলা বেলনঃ “ য ব ি  আমার ওলীর সােথ শ তা 

পাষণ করেব, স আমার সােথ যেু র ঘাষণা িদল। বা ার উপর 

আিম যা ফরয কেরিছ তার মত এমন কান আমল নই যা 

স াদন কের স আমার িনকটবতী হেত পাের। এরপর বা া 

নফল ইবাদত করেত করেত আমার আেরা িনকটবতী হেত থােক, 
এমনিক আিম তােক ভালেবেস ফিল। যখন আিম তােক ভালবািস 

তখন আিম তার বণ হেয় যাই যা ারা স শােন, তার দিৃ  হেয় 

যাই যা ারা স দেখ, তার হাত হেয় যাই যা ারা ধের, তার পা 

হেয় যাই যা ারা স চেল। স আমার ারাই শােন, আমার ারাই 

দেখ, আমার ারাই ধের এবং আমার মাধ েমই চেল। ( স 

আ াহর এত বশী িনকটবতী হয় য,) আমার কােছ িকছু চাইেল 

আিম তােক দান কির, আ য় াথনা করেল আিম তােক আ য় 

দই।”
1
  

ইমাম ইবেন তায়িময়া বেলনঃ ‘আ াহর নকট  অজেনর জেন  

এ হাদীেছ িট র উে খ করা হেয়েছ। থমতঃ ফরয ইবাদেতর 

মাধ েম নকট  অজন। ি তীয়তঃ ফরেযর পর নফল ইবাদত 

আদায় কের নকট  অজন।
2
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নবীেদর চাইেত  ওলী কউ নইঃ 
সবে  আ াহর ওলী হে ন তারঁ নবীগণ। নবীেদর মেধ  

সেবা ম হে ন রাসূলগণ। রাসূলেদর মেধ  সবে  হে ন উলু   

আযম পাঁচ জন। তাঁরা হেলন: নহূ, ইবরাহীম, মসূা, ঈসা ও 

মহুা াদ (সা া া  আলাইিহম ওয়া সা াম)। এেঁদর মেধ  

সবে  হে ন আমােদর নবী মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম)। িতিন খাতামু ািবিয় ন, ইমামলু মু াকীন, আদম 

স ােনর মেধ  সবে । নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক 

রণ কের তােঁকই আ া   পাক তারঁ ব ু ও শ েদর মােঝ 

পাথেক র মাপকািঠ িন পন কেরেছন। অতএব িতিন যা িনেয় 

এেসেছন তার িত পিরপণূ েপ ঈমান না আনেল এবং জােহরী ও 

বােতনীভােব তারঁ অনসুরণ না করেল কখনই আ াহর ওলী হওয়া 

যােব না। 
  
উ েত মুহা াদী সবে ঃ 
সম  উ েতর মেধ  নবীেদর পর সবে  হে ন উ েত 

মহুা াদী। আ া   e‡jb, ِللنَّاِس ُأْخِرَجْت ُأمٍَّة َخْیَر ُكْنُتْم   “ তামরাই 

সবে  উ ত, মানেুষর কল ােণর জেন  তামােদরেক পাঠােনা 

হেয়েছ।” (আেল ঈমরানঃ ১১০) এই আয়ােতর ব াখ ায় ি য় নবী 

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) e‡jbt  ُأمًَّة َسْبِعیَن َتِتمُّوَن ِإنَُّكْم
اللَِّھ َعَلى َوَأْكَرُمَھا َخْیُرَھا َأْنُتْم  “ তামােদর মাধ েম পিৃথবীেক 
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স রিট জািত পণূ হেয়েছ। তামরা তােদর মেধ  সেবা ম ও 

আ াহর িনকট সবািধক স ািনত।”
1
  

 
সাহাবােয় করাম সকেলই আ াহর ওলীঃ 
আর এই উ েতর মেধ  সবে  ওলী হে ন আবু বকর 

(রাঃ), তারপর ওমার (রাঃ) তারপর উছমান (রাঃ), তারপর আলী 
(রাঃ)। তােঁদর পর হে ন জা ােতর সুসংবাদ া  অবিশ  
সাহাবীগণ। তােঁদর পর নবুওেতর থম যেুগ ইসলাম হণকারী 
মহুােজর ও আনসার সাহাবােয় করাম এবং তােঁদর পর সবে  
হে ন অন ান  সাধারণ সাহাবীগণ (রািযয় া া  আন ম 
আজমাঈন)। অথাৎ সাহাবােয় করােমর পর িকয়ামত পয  এমন 
কান মানষু আসেব না িযিন বলায়াত ও মযাদার িদক িদেয় 

সাহাবীেদর সমতলু  হেত পারেবন। তােঁদর ে র ও তােঁদর 
িত স ি র সনদ িদেয়েছন ¯q̂s আ া   তাআলা। িতিন বেলন, 

اتََّبُعوُھْم َوالَِّذیَن َواْلَأْنَصاِر اْلُمَھاِجِریَن ِمَن اْلَأوَُّلوَن َوالسَّاِبُقوَن 
   َعْنُھ َوَرُضوا َعْنُھْم اللَُّھ َرِضَي ِبِإْحَساٍن

“ য সব মহুািজর ও আনসার ঈমান আনয়েন অ বতী ও 
থম, আর যসব লাক একা  িন ার সােথ তােদর অনগুামী, 

আ া   তােদর িত স  হেয়েছন এবং তারঁাও তারঁ িত স  
হেয়েছন।” (সূরা তাওবাঃ ১০০) 
িতিন আেরা বেলন,  

الشََّجَرِة َتْحَت ُیَباِیُعوَنَك ِإْذ اْلُمْؤِمِنیَن َعِن اللَُّھ َرِضَي َلَقْد  

“আ া   স  ঐ সকল মিুমনেদর িত যারা বৃ তেল আপনার 

িনকট বায়আত হণ কেরেছন।” (সূরা ফাতা   : ১৮) রাসূলু া   

                                                
1 . evnh web nvKxg (ivt) †_‡K gymbv‡` Avngv̀ , wZiwghx, Be‡b gvRvn, nv̀ xQwU nvmvb| 
ª̀t mnxûj Rv‡g nv/4065 
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(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলনঃ ِممَّْن َأَحٌد النَّاَر َیْدُخُل ال 
الشََّجَرِة َتْحَت َباَیَع  “যারা বৃ তেল আমার িনকট বায়আত িনেয়েছ 

তােদর কউ জাহা ােম েবশ করেব না।”
1
  

সাহাবােয় করােমর ে র সনদ বণনা িদেয় রাসূলু া   

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) আেরা এরশাদ কেরনঃ َخْیُر 
َیُلوَنُھْم الَِّذیَن ُثمَّ َیُلوَنُھْم الَِّذیَن ُثمَّ َقْرِني النَّاِس  “সেবা ম মানষু 

হে  আমার যেুগর মানষু। তারপর তােদর পেরর যেুগর মানষু। 

তারপর তােদর পেরর যেুগর মানষু।”
2
  

আব া   িবন মাসউদ (রাঃ) বেলনঃ “আ া   তাআলা সকল 

বা ার অ েরর িত দিৃ পাত কের মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম)এর অ রেক সবে  পেয়েছন তাই তাঁেক িনেজর 

জন  চয়ন কেরেছন এবং তােঁক তারঁ িরসালােতর দািয়  দান 

কের রণ কেরেছন। মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম)এর পর অপর বা ােদর কলেবর িত দিৃ পাত কের তারঁ 

সাহাবীেদর কলব সবািধক উ ম পেয়েছন, তাই তােঁদরেক তারঁ 

                                                
1 . nv`xQ mnxn ª̀t mnxn& Avey `vD` nv/4653, mnxn wZiwghx nv/3860| 6ô 
wnRix‡Z û`vqweqv bvgK GjvKvq g°vi Kv‡di‡`i mv‡_ ivm~jyjvn& (mvjvjvû 
AvjvBwn Iqv mvjvg)Gi †h Pzw³wU ¯̂v¶wiZ nq, BwZnv‡m Zv‡K û`vqweqvi mwÜ 
wn‡m‡e AvL¨v †`qv n‡q‡Q| G mwÜi Av‡M DQgvb (ivt)†K ~̀Z wnm‡e g°vq cvVv‡bv 
n‡qwQj G msev` w`‡q †h, gymjgvbMY Igiv cvj‡bi R‡b¨ AvMgY K‡i‡Q, ZvB 
Zv‡`i‡K g°vq cÖ‡e‡ki my‡hvM †`qv †nvK| wKš‘ Kv‡diiv ~̀‡Zi mv‡_ cÖPwjZ 
AvPiY f½ K‡i, DQgvb (ivt)†K ew›` K‡i| GLie gymjgvb wkwe‡i Qwo‡q co‡j 
Zvu‡K D×vi Kivi R‡b¨ mvnvev‡q †Kivg bex (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg) Gi 
nv‡Z nvZ †i‡L AvgiY hy× Kivi evBqvZ MÖnY K‡ib| KziAvb-nv`x‡Q GNUbvwU‡K 
evBqvZzi& wihIqvb e‡j AvL¨v †`qv n‡q‡Q| Avi H evBqvZwU GKwU e„‡¶i bx‡P 
n‡qwQj|  
2 . Ave ỳjvn& web gvmE` (ivt) ‡_‡K mnxn gymwj‡g nv`xQwU ewY©Z n‡q‡Q| 
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(মহুা াদ সাঃ) সহেযাগী িহেসেব িনধারণ কেরেছন। তারঁ ীন 

র ার জন  তারঁা ঐক ব ভােব লড়াই কেরেছন।”
1
  

সাহাবােয় করােমর ে র মােণ এরকম ব  আয়াত, 
হাদীছ ও মিনষীেদর উি  রেয়েছ, যা উে খ করেল আলাদা 

একিট িকতাব রচনা করা দরকার। অতএব আ াহর মােরফেতর 

িবষেয়, জােহরী-বােতনীভােব আ াহেক ভয় করার ব াপাের, 
ইবাদত-বে গী, অনসুরণ-অনকুরণ ভিৃত ে  সাহাবােয় 

করাম সবে  ও সবািধক ানী িছেলন। তােঁদর সমতলু  কান 

ওলী, কান আেবদ, কান আেলম, কান যা া বা অন  কউ 

পিৃথবীেত আগমণ করেব না। তােঁদর যেুগ যা ীেনর কাজ বা 

ইবাদত েপ পিরিচত িছল না, পরবতী যেুগ তা হণীয় হেত পাের 

না। 
 
নবীজীর অনুসরণ ছাড়া ওলী হওয়া যােব নাঃ 
কােফর, মশুিরক ও ই দী খৃ ানরা যমন আ াহর ওলী হেত 

পাের না, তমিন মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর 

উ ত দাবী করার পর, তারঁ শরীয়ত জােহরী ও বােতনীভােব 

কান মানষু অনসুরণ না করেলও স আ াহর ওলী হেত পারেব 

না।  
অনু পভােব কান মানষু যিদ দাবী কের য, মহুা াদ 

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর শরীয়ত সাধারণ 

মসুলমানেদর জন  েজায , িক  যারা আ াহর ওলী, বা 

                                                
1 . gymbv‡` Avngv̀  nv/3600, gIK‚d m~‡Î nvmvb, ª̀t ki‡n AvKx̀ v Zvnvweqv 530 c„t| 
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আবদাল, বা কুতবু ইত ািদ তারা বােতনীভােব তা মানেত বাধ  

নন, অথবা তারা বােতনীভােব সরাসির আ াহর কাছ থেক 

আেদশ-িনেষধ লাভ কেরন, অথবা দাবী কের য, আ াহর িকছু 

ওলী আেছন যােদর কােছ রাসূল রণ করা হয়িন এবং তােদর 

তা দরকারও নই; বরং আ াহর কােছ যাওয়ার তােদর আলাদা 

কান রা া আেছ, অথবা বেল য তারা েয়াজনীয় িবষয় কান 

মাধ ম ছাড়া সরাসির আ াহর কাছ থেক লাভ কেরন, অথবা 

বেল য, এরা শরীয়েতর বািহ ক িবষয় েলা মােনন িক  বােতনী 

মােরফতী িবষেয় তােদর রা া িভ  তেব এরা কউ আ াহর ওলী 

নয়; বরং শয়তােনর ওলী। কননা আ াহর নবী ও রাসূলগণই 

(আঃ) হে ন বা ার সােথ আ াহর যাগসূে র মাধ ম। তােঁদর 

মাধ েমই আ া   ধেমর তাবলীগ কেরেছন। তারঁ আেদশ-িনেষধ, 
শাি  ও শাি র ওয়াদা, হালাল-হারাম ভিৃত বা ার কােছ 

পৗিঁছেয়েছন। অতএব ধম ওটাই যা আ াহর রাসূলরা ঘাষণা 

িদেয়েছন। সুতরাং কান মানষু যিদ িব াস রােখ য নবী-

রাসূলেদর পথ ও প িতর অনসুরণ ছাড়া কান ওলীর আ াহর 

কােছ পৗছঁার ব ব া আেছ, তেব স আ াহর ওলী নয়; 
শয়তােনর ওলী।  

পবূ যেুগ নবী-রাসূলগণ এলাকা িভি ক রীত হওয়ার কারেণ 

এক এলাকার লােকর অন  এলাকার নবীর অনসুরণ বাধ  িছল 

না। যমন িখিযর (আঃ)এর জন  মসূা (আঃ)এর অনসুরণ বাধ  

িছল না। িক  মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

খাতামু ািবিয় ন, তারঁ পর আর কান নবী আসেব না, িতিন 

িকয়ামত পয  িজন-ইনসান সকেলর কােছ নবী েপ রীত। তারঁ 
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মাধ েমই আ া   ীন ইসলামেক পিরপণূ প দান কেরেছন। (সূরা 

মােয়দাঃ ৩) িতিন যা িনেয় এেসেছন তার েত কটা িবষেয়র উপর 

য ঈমান না আনেব স মিুমন নয়; আ াহর ওলী হওয়া তা দেূরর 

কথা। যিদ এ প দাবী কের য, যােহরীভােব সব িকছুর উপর 

ঈমান রােখ বােতনীভােব নয় তেব স কােফর-মনুােফক। যিদ 

দাবী কের য শরীয়ত হে  যােহরী রা া আর মােরফত বােতনী 

রা া, অথবা দাবী কের য শরীয়েতর ান লাভ কের মােরফত 

হােসল করা যােব না অথবা বেল য, মােরফেতর রা া শরীয়ত 

থেক আলাদা তেব সও আ াহর ওলী নয়; শয়তােনর ওলী। 

অথবা কউ যিদ দাবী কের য শরীয়ত তথা কুরআন-সু াহর ান 

পিরপণূ েপ লাভ কেরও আ াহেক পাওয়া যােব না, িকংবা বেল 

য, মােরফেতর রা া খুবই গাপন ও সত  তাই একজন পীর বা 

ওলী না ধরেল এবং তােদর কােছ মােরফেতর ান না পেল 

আ াহেক চনা যােব না, তেব সও কখনই আ াহর ওলী নয়; 
বরং স শয়তােনর ওলী। কননা আ াহ তাআলা তারঁ নবী মুহা াদ 

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক িট রা া দনিন। িতিন তােঁক 

য রা া িদেয়েছন স স েক বেলন, 
اْلِكَتاِب ِمَن َیَدْیِھ َبْیَن ِلَما ُمَصدًِّقا ِباْلَحقِّ اْلِكَتاَب ِإَلْیَك َوَأْنَزْلَنا 

 َعمَّا َأْھَواَءُھْم َتتَِّبْع َوال اللَُّھ َأْنَزَل ِبَما َبْیَنُھْم َفاْحُكْم َعَلْیِھ َوُمَھْیِمًنا
  َوِمْنَھاًجا ِشْرَعًة ِمْنُكْم َجَعْلَنا ِلُكلٍّ اْلَحقِّ ِمَن َجاَءَك

“আর আিম আপনার কােছ এ িকতাব (কুরআন) নািযল কেরিছ 

সত সহকাের, যা পবূবতী িকতাব সমেূহর সত তা মাণকারী এবং 

ঐ সম  িকতােবর সংর কও; অতএব আপিন তােদর 

পার িরক িবষেয় আ াহর অবতািরত এ িকতাব অনযুায়ী 
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মীমাংসা ক ন, আপনার কােছ য সত  এেসেছ তা বাদ িদেয় 

তােদর বিৃ র অনসুরণ করেবন না। আপনােদর েত েকর জেন  

আিম িনিদ  শরীয়ত এবং িনিদ  প া িনধারণ কেরিছ।” (সূরা 

মােয়দাঃ ৪৮) 
َّلَا الَّذِیَن َأْھوَاَء تَتَِّبْع َوال فَاتَِّبْعھَا الَْأْمِر ِمَن َشرِیَعٍة عََلى َجعَلْنَاَك ُثم 

  َیعَْلُموَن

“এরপর আিম আপনােক িতি ত কেরিছ ীেনর িবেশষ 

শরীয়েতর উপর; সুতরাং আপিন তার অনসুরণ কেরন, অ েদর 

বিৃ র অনসুরণ করেবন না।” (সূরা জািছয়াঃ ১৮) 
িতিন আেরা বেলন, 

َِّبُكْم َفَتَفرََّق السُُّبَل َتتَِّبُعوا َوَلا َفاتَِّبُعوُه ِقیًماُمْسَت ِصَراِطي َھَذا َوَأن 
  َتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم ِبِھ َوصَّاُكْم َذِلُكْم َسِبیِلِھ َعْن

“এটাই আমার সাজা পথ, তামরা এটারই অনসুরণ কর। 

এপথ ছাড়া অন  কান পেথর অনসুরণ কর না, অন থায় 

তামােদরেক তারঁ সিঠক রা া থেক িবচু ত কের দেূর সিরেয় 

িদেব। আ া   তামােদরেক এই িনেদশ িদেলন, যােত তামরা 

বেঁচ থাকেত পার।” (সূরা আনআমঃ ১৫৩) 
আব া   িবন মাসউদ (রাঃ) থেক বিণত, িতিন বেলন, 

একদা নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) আমােদর সামেন 

একিট সরল রখা আকঁেলন, তারপর বলেলনঃ এটা হে  আ াহর 

পথ। অতঃপর তার ডােন ও বােম কত েলা রখা টানেলন এবং 

বলেলন এ েলাও পথ, িক  েত কটা পেথ একজন কের 

শয়তান বেস আেছ স মানষুেক তার পেথ আ ান কের। অতঃপর 

িতিন পেূবর আয়াতিট তলাওয়াত করেলনঃ َِّصَراِطي َھَذا َوَأن 
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َفاتَِّبُعوُه ُمْسَتِقیًما ... (এটাই আমার সরল পথ, তামরা এটারই 

অনসুরণ কের চল।) 
1
  

আ াহর নবী মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর 

পথ খুবই পির ার ও ¯^”Q এখােন কান গাপনীয়তা নই রাখ-

ঢাক নই। িতিন বেলনঃ Ò¯”̂Q ও  দলীল মােণর উপর 

আিম তামােদরেক ছেড় যাি । িদেনর মত রাতও পির ার। 

অথাৎ এখােন কান সংশয়-সে হ, অ তা নই িকংবা 

গাপনীয়তা নই। ংস া  লাক ছাড়া তা থেক কউ িবচু ত 

হেব না। যারা বেঁচ থাকেব তারা অিচেরই অেনক িবেভদ দখেত 

পােব, তখন আবশ ক হে , তামরা আমার এবং সুপথ া  

খালাফােয় রােশদার সু াত সমহূেক আকঁেড় ধরেব।”
2
  

িতিন আেরা বেলনঃ  
  (َلُكْم بُیَِّن َوَقْد ِإال ،النَّاِر ِمَن وُیبَاِعُد اْلَجنَِّة، ِمَن ُیَقرُِّب ْيٌءَش َبِقَي َما)

“জা ােতর িনকটবতী কের, আর জাহা াম থেক দেূর রােখ 

এমন কান িবষয় বাকী নই, যা তামােদর িনকট বণনা করা 

হয়িন।”
3
 অথাৎ জা ােত যাওয়ার জন  য সব আমল দরকার তার 

সবিকছুই িতিন আমােদর সামেন কাশ কের গেছন এবং 

জাহা ােম িনেয় যেত পাের এরকম সকল আমল থেক িতিন 

আমােদরেক সতক কেরেছন।  

                                                
1 . nv`xQwU Bgvg Avngv`, bvmvC eY©bv K‡i‡Qb, mb` nvmvb ª̀t mnxn †gkKvZ- 
Avjevbx, Aby‡”Q`t KziAvb-mybœvn AvuK‡o aiv nv/166 
2 . Gievh web mvwiqv (ivt) †_‡K nv`xQwU mnxn, ª̀t mnxn& Be‡b gvRvn nv/43 
3 . Z¡veivbx, nv`xQ mnxn, ª̀t wmjwmjv mnxnv nv/1803  
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অতএব শরীয়ত, তরীকত, মােরফত, হাকীকত য নামই 

ব বহার করা হাক না কন, য পেথই আহবান করা হাক না কন, 
তা যিদ পিব  কুরআন এবং নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম)এর সহী   হাদীছ মাতােবক না হয় তেব তা ত াখ াত। 

আ াহর নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছনঃ َعِمَل َمْن 
َردٌّ َفُھَو َأْمُرَنا َعَلْیِھ َلْیَس َعَمًال  “ য ব ি  এমন আমল করেব, 

যােত আমার িনেদশনা নই, তেব তা ত াখ াত।”
1
 সুতরাং আমল 

বেলন, আর তরীকাই বেলন যিদ তার অি  নবীজীর শরীয়েত 

খঁুেজ না পাওয়া যায়, তেব আ াহর কােছ তা হণীয় হেব না; বরং 

িশক অথবা িবদআত বেল গণ  হেব- যার পিরণাম জাহা াম ছাড়া 

অন  িকছু নয়। 
আ াহর ওলীরা িক িন াপ? 
আ াহর ওলী হওয়ার জেন  এমন কান শত নই য িতিন 

িন াপ হেবন, তার কান ভুল হেব না কান িট হেব না বা তার 

ারা নাহর কাজ সংঘিটত হেব না। হেত পাের আ াহর কান 

িবধান িতিন জােনন না। হেত পাের ীেনর কান িবষেয় িতিন 

ি ধা- ে  ভগুেছন, ফেল ধারণা করেছন য এটা আ া  র আেদশ 

বা ওটা তারঁ িনেষধ; িক  বা বতা তার িবপরীত। হেত পাের তার 

মাধ েম আ য কান ঘটনা ঘেট গেছ আর িতিন ধের িনেয়েছন 

এটা কারামােত আউিলয়া; অথচ ােন িট থাকার কারেণ হয়েতা 

শয়তান তােক িব াি েত ফেল িদেয়েছ। িক  িতিন বুঝেতই 

                                                
1 . Av‡qkv (ivt) †_‡K mnxn& gymwjg, Aa¨vqt wKZveyj AvKRxqv, Aby‡”Q`t Ab¨vq 
ûKzg Ges be Avwe¯‹…Z welqmg~n cÖZ¨vL¨vZ nIqv cÖm‡½, nv`xQ/ 3243| 
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পারেছন না য, এটা শয়তােনর প  থেক। অবশ  এ সম  

কারেণ িতিন আ াহর বলায়াত বা ওলীর মযাদা থেক বর হেয় 

যােবন না। কননা ভুল- িটর নাহ আ াহ বা ােক মা কের 

িদেয়েছন। ঐ সম  ে  আ া   িশিখেয় িদেয়েছনঃ 
اَأْخَطْأَن َأْو َنِسیَنا ِإْن ُتَؤاِخْذَنا ال َربََّنا  

“ হ আমােদর পালনকতা! আমরা যিদ ভেুল যাই অথবা ভলু 

কের ফিল তেব আমােদরেক পাকড়াও করেবন না।” (সূরা 

বাকারাঃ ২৮৬) 
এই জেন  যেহতু আ াহর ওলীর ভলু হওয়ার স াবনা আেছ 

সেহত ু তার যাবতীয় কথােক মেন নয়া বা িনভলু মেন করা 

জােয়য নই। কারণ িনভলু মেন করেল তােক নবীর আসেন 

বিসেয় দয়া হল। অনু পভােব কান ওলীর জেন  জােয়য নই 

য, তার অ ের কান িবষেয়র উৎপি  হেলই যন তার উপর 

িতিন ভরসা না কেরন যত ণ িবষয়িটেক শরীয়েতর সােথ িমিলেয় 

না িনেবন। চাই উ  িবষয় কান এলহাম হাক বা গােয়বী 

আওয়াজ হাক বা কান কারামত হাক। মহুা াদ (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম)এর শরীয়েতর সােথ সাম স পণূ হেল 

িতিন তা হণ করেবন, অন থা ত াখ ান করেবন।  
আমরা জািন ইসলােমর ি তীয় খলীফা ওমার িবন খা াব 

(রাঃ) আ াহর  ওলীেদর মেধ  অন তম। তারঁ ফযীলত 

অতলুনীয়। িতিন অেনক ে  য মত পাষণ কেরেছন তা 

আ াহর প  থেক এলহামকৃত িছল।
1
 এজেন  তারঁ সমথেন 

                                                
1 . †hgb e`i hy‡×i e›`x‡`i wel‡q ivm~jyjvn& (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg) Ges 
Avey eKi gZ †cvlY K‡iwQ‡jb gyw³cY wb‡q e›`x‡`i‡K †Q‡o †`qv| Avi Igvi 
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কুরআেন অেনক আয়াতও নািযল হেয়েছ; বরং িতিন রাসূলু া   

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর ¯v̂¶¨ অনযুায়ী এলহামকৃত 

ব ি  িছেলন।
1
 আ াহর প  থেক (ঐশী িনেদেশ) তারঁ অ ের 

য কথার সৃি  হত, তা সেত  পিরণত হত। তারঁ স েক নবী 

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন, “আমার পর কউ নবী 

হেল ওমার নবী হত। িক  আমার পর কান নবী নই।”
2
  

রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) আেরা বেলনঃ 

“ হ ওমার! শপথ সই স ার যার হােত আমার াণ, তিুম এমন 

ব ি  শয়তান তামােক কান রা ায় চলেত দখেল স অন  

রা া িদেয় যায়।”
3
  

অথচ তারঁ কাছ থেকও ভলু কািশত হেয়েছ। যিদও িতিন 

িনজ ভেুলর উপর িতি ত িছেলন না বা িতিন িনেজর মতেক 

অেন র উপর চািপেয় দয়ার চ া কেরনিন। িতিন িনেজ কখেনা 

দাবী কের বেলনিন য, আিম এলহামকৃত ব ি ; বরং িতিন 

                                                                                        
(ivt) Zvu‡`i wecixZ gZ †cvlY K‡iwQ‡jb| wZwb e‡jwQ‡jb, e›`x‡`i‡K nZ¨v K‡i 
†dj‡Z| A_P Igvi (ivt)Gii gZB mwVK wQj| GR‡b¨ Zvui mg_©‡b AvqvZI bvwhj 
nq| ‡`Lyb m~iv Avbdv‡ji 67-69 bs Avqv‡Zi Zvdmxi| NUbv ewY©Z n‡q‡Q gymbv‡` 
Avngv‡` I wZiwghx‡Z gvbv‡Ke Aa¨v‡q| 
1 . bex (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg) e‡jb, Ò†Zvgv‡`i c~e© RvwZi g‡a¨ Ggb wKQy 
†jvK wQj hv‡`i Kv‡Q Gjnvg nZ, Avgvi D¤§‡Zi g‡a¨ GiKg †KD _vK‡j Igvi 
Zv‡`i Ab¨Zg|Ó (eyLvix‡Z dvhv‡q‡j mvnvev Aa¨v‡q I gymwj‡g dvhv‡q‡j mvnvev 
Aa¨v‡q ewY©Z n‡q‡Q) 
2 . DK¡ev web Av‡gi (ivt) †_‡K wZiwghx nv`xQwU eY©bv K‡i‡Qb, nv`xQwU nvmvb, ª̀t 
†gkKvZ nv/ 6038 
3 . mvÕ` web Avex Iqv°vm †_‡K eyLvix I gymwjg nv`xQwU eY©bv K‡i‡Qb| 
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আ াহ এবং তারঁ রাসূেলর িবধােনর সামেন ম ক অবনত কের 

তােঁদর কথা িনঃশতভােব মেন িনেয়েছন।  
যমন দায়িবয়ার সি র া ােল সি র শত েলা 

বািহ কভােব অপমান জনক হওয়ার কারেণ িতিন িকছুেতই তা 

হণ করেত পারিছেলন না। এজন  িতিন রাসূলু া   (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম)এর সামেন কাশ  িতবাদও কেরেছন। 

নবীজী তারঁ কথােক াহ  না করেল িতিন একই িতবাদ আব ু

কবর (রাঃ)এর সামেনও পশ করেছন। িক  আবু বকরও তারঁ 

কথায় আমল দনিন। পরবতীেত ওমার যখন বঝুেলন রাসূলু া   

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর িস া ই সিঠক িছল। িতিন 

িনেজর ভলু বঝুেত পারেলন এবং ঐ িতবাদেক নােহর কাজ 

মেন কের তা থেক তওবা করেলন এবং অেনক েলা নক কাজ 

করেলন যন আ া   তােক মা কের দন।
1 

আেরকিট উদাহরণ নবীজী ইে কাল করেল ওমার (রাঃ) তা 

িকছুেতই মেন িনেত পারিছেলন না। বরং িতিন উ ত তরবারী 

হােত বেলিছেলন, য বলেব মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) মতৃু  বরণ কেরেছ তােক আিম ি খি ত কের িদব। 

িনিভক সিনক রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর 

যাগ  উ রসূরী আবু বকর (রাঃ) তারঁ হােত ঝাকুঁিন িদেয় 

বেলিছেলন, ওমার! তিুম িক পাগল হেয় গছ? আব ুবকর (রাঃ) 

†g¤̂v‡i আেরাহণ কের বলেলন, জেন রাখ! যারা মহুা ােদর 

ইবাদত করত, মহুা াদ মতৃু  বরণ কেরেছন। আর যারা আ াহর 

                                                
1 . G NUbv we —̄vwiZfv‡e eyLvix‡Z kZ© Aa¨v‡q I gymwj‡g wRnv̀  Aa¨v‡q ewY©Z n‡q‡Q|  



তাওহীদ পনু ার  ~~   www.salafibd.wordpress.com ~~ 147

ইবাদত কর, আ া   িচরি ব িচর ায়ী িতিন কখেনা মতৃু  বরণ 

করেবন না। আর িতিন তলাওয়াত করেলন আ াহর কুরআনঃ 
 َأْو َماَت َأَفِإْن الرُُّسُل َقْبِلِھ ِمْن َخَلْت َقْد َرُسوٌل ِإلَّا ُمَحمٌَّد َوَما 

  َأْعَقاِبُكْم َعَلى اْنَقَلْبُتْم ُقِتَل
“মহুা াদ তা আ াহর রাসূল ছাড়া অন  িকছু নন, তারঁ পেূব 

সম  রাসূল গত হেয়েছ। িতিন যিদ মতৃু  বরণ কেরন অথবা 

িনহত হন, তেব িক তামরা িক ীন পিরত াগ করেব?” (সূরা আল 

ঈমরানঃ ১৪৪) এই আয়াত েন ওমার (রাঃ)এর চতনা িফের 

এল। িতিন িনেজর ভুল বঝুেত পারেলন।
1 

সাহাবােয় করােমর অেনেকর ে  এরকম অসংখ  উদাহরণ 

রেয়েছ, িক  কখনই তারা িনেজেদর মতেক অেন র উপর চািপেয় 

দনিন বা কাশ  শরীয়েতর খলাফ কান কাজ কের বেলনিন য 

বােতনীভােব এটা িঠক আেছ, অথবা তারঁা আধ াি কতা বা 

মােরফত িশ া দয়ার নাম কের লাকেদরেক পরকােল তােদর 

উসীলায় পার হওয়ার দাওয়াত দনিন বা এ উে েশ  কাউেক 

মরুীদ কেরনিন। অথচ তারঁা িছেলন এ উ েতর মেধ  আ াহর 

সবে  ওলী। যমনিট আমরা পেূব উে খ কেরিছ। কননা ইমাম 

মােলক (রহঃ) বেলেছনঃ “ িনয়ার সকল মানেুষর কথা 

হণেযাগ ও হেত পাের ত াখ াতও হেত পাের, িক  একমা  

রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর সকল কথা 

হণেযাগ ।”
2 

                                                
1 . NUbvwU we —̄vwiZ †`Lyb mnxn Be‡b gvRvn nv/1627| Avi& ivnxKzj gvLZzg- 
mdxDi ingvb gyeviKcyix cÖYxZ ivm~j (mvt)Gi Abycg Rxebx MÖš’| (evsjvq Ab~w`Z) 
2 . wgbnvR mybœvn beweq¨vn- Be‡b ZvBwgqvt 3/503 c„t| 
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অতএব কাশ  শরীয়েতর খলাফ কাজ কেরও যিদ কান 

অেলৗিকক ঘটনা কাশ হেয়ও যায়, তেব তা ারা মাণ হেব না 

য স আ াহর ওলী। কননা ইমাম শােফঈ, জনুাইদ বাগদাদী, 
আব ু ইয়াযীদ বা ামী (রহঃ) মখূ মিনষীগণ বেলেছন, “যিদ 

দখ য কান লাক পািনর উপর িদেয় হঁেট যাে , অথবা 

বাতােস উেড় যাে , তােক দেখ ধাকায় পড়েব না, যত ণ 

বািহ কভােব তার মেধ  শরীয়েতর আেদশ-িনেষেধর িবষেয় 

রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর পণূ অনসুরণ না 

পাওয়া যােব।”
1 

তাহেল িকভােব চরেমানাই পীর সােহব বলেত পােরনঃ 

“শরীয়েতর কােমল পীর সােহব যিদ এমন কান কুম দন, যাহা 

কােশ  শরীয়েতর খলাফ হয়, তবওু তিুম তাহা িনরাপি েত 

আদায় কিরেব। কননা, িতিন রা া সব তরী কিরয়ােছন। িতিন 

তাহার উচঁ-ুনীচ ু অথাৎ ভাল-ম  সব িচেনন, কম বেুঝর দ ণ 

জােহরাভােব যিদও তিুম উহা শরীয়েতর খলাফ দখ িক  মেূল 

খলাফ নেহ।”? (আেশক মা ক বা এে  এলাহীঃ ৪১ পৃ া) 
সুবহানা া  ! কন? উিন িক আলাদা কান নবীর কাছ থেক 

শরীয়ত িশেখেছন বা আলাদা কান ভরু কাছ থেক শরীয়ত 

পেয়েছন য, সাধারণ আেলমগণ য কাজেক শরীয়েতর কাশ  

খলাফ বেলন; অথচ িতিন গাপেন তা সিঠক-  পেলন? আলী 

                                                
1 . Ijx msµvš— GB Av‡jvPbv¸‡jvi AwaKvskB Bgvg Be‡b Zvqwgqv (int) cÖYxZ 
ÔAvj& dziKvb evqbv AvDwjqvBi& ingvb Iqv AvDwjqvBk& kvqZvbÕ bvgK MÖš’ †_‡K 
msKjb Kiv n‡q‡Q| 
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(রাঃ) থেক বিণত, রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

বেলেছনঃ 
  (اْلَمْعُروِف ِفي الطَّاَعُة ِإنََّما اللَِّھ َمْعِصَیِة ِفي ِلَبَشٍر َطاَعَة ال)

“আ াহর নাফরমানী কের কান মানেুষর আনগুত  করা যােব 

না, আনগুত  ধু শরীয়ত স ত ভাল কােজ করেত হেব।”
1 

                                                
1 . eyLvix I gymwjg, Avey `vD`, bvmvC, gymbv‡` Avngv`| kvqL Avjevbx wmjwmjv 
mnxnv MÖ‡š’ (1g LÛ 180 c„ôv, nv`xQ bs/181) e‡jbt D³ nv`xQwUi †cÖ¶vcU n‡”Q, 
†Kvb GK hy‡× ivm~jyjvn& (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg)ˆmb¨ evwnbx †cÖiY K‡i 
R‰bK †jvK‡K Zv‡`i Avgxi wbhy³ K‡ib| H Avgxi AwMœKzÛ R¡vwj‡q Zvi evwnbx‡K 
e‡jb, †Zvgiv Av¸‡b cÖ‡ek Ki| ZLb Zv‡`i g‡a¨ GK`j †jvK Av¸‡b cÖ‡ek Kivi 
B”Qv Kij| (†h‡nZz Avgx‡ii K_v †g‡b Pjvi wb‡ ©̀k Av‡Q) wKš‘ Av‡iK `j ejj, 
Avgiv †Zv Av̧ b †_‡KB evuP‡Z Pvw”Q| (Zvn‡j wKfv‡e GLb Av¸‡b cÖek Kie?) 
cieZx©‡Z welqwU ivm~jyjvn& (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg)Gi wbKU D‡jL Kiv nj| 
hviv cÖ‡ek Ki‡Z †P‡qwQj wZwb Zv‡`i‡K ej‡jbt Ò†Zvgiv Av¸‡b cÖ‡ek Ki‡j 
wKqvgZ ch©š— †mB Av¸‡bi g‡a¨B Ae ’̄vb Ki‡Z|Ó Avi Aci `jwU‡K wZwb fvj 
K_v ej‡jb| Zvici ej‡jbt ÒAvjvni bvdigvbx K‡i †Kvb gvby‡li AvbyMZ¨ Kiv 
hv‡e bv, AvbyMZ¨ ïay kixqZ m¤§Z fvj Kv‡R Ki‡Z n‡e|Ó (eyLvix I gymwjg) 
kvqL Avjevbx e‡jbt G nv`xQwU †_‡K eySv hvq, Avjvn& ZvevivK Iqv ZvÕAvjvi 
bvdigvbx K‡i †Kvb e¨w³i AvbyMZ¨ Kiv Pj‡e bv, PvB †m †Kvb ev`kvn& ev Avgxi 
‡nvK A_ev Av‡jg †nvK ev Ijx-cxi ev kvqL †nvK| G nv`xQ Øviv K‡qKwU `‡ji 
weåvwš— mn‡RB AeMZ nIqv hvqt 
cÖ_g `jt cxi I mydx-mvaK‡`i Abymixiv| Zviv Zv‡`i cxi-kvqL‡`i AÜ AbymiY 
K‡i _v‡K| hw`I cxi Zv‡`i‡K cÖKvk¨ kixq‡Zi †Ljvd Av‡`k K‡ib| GB Kvi‡Y 
†h, welqwU gyix‡`i bh‡i cÖKvk¨ kixq‡Zi †Ljvd n‡jI g~jZt Zv bq| †Kbbv cxi 
mv‡ne hv ‡`‡Lb I Rv‡bb gyix` Zv Rv‡b bv I †`‡L bv| Avwg GiKg R‰bK kvqL‡K 
Rvwb, whwb wb‡R‡K cxi-gywk©̀  e‡j `vex K‡ib| wZwb GK`v †Kvb GK gmwR‡` 
gyix`‡`i mvg‡b eqvb Ki‡Z wM‡q GKwU NUbv D‡jL K‡ib| NUbvwUi mvims‡¶c 
GiKgt R‰bK mydx-mvaK (gv‡id‡Zi Kv‡gj cxi) Zvi GK gyix`‡K Av‡`k K‡ib, 
AvR iv‡Z Zzwg †Zvgvi wcZv‡K †Zvgvi gv‡qi cv‡k kvwqZ Ae ’̄vq cv‡e, Zv‡K nZ¨v 
K‡i Avm‡e| Av‡`kgZ gyix` Zvi wcZv‡K nZ¨v K‡i| AZtci cx‡ii Av‡`k ev —̄
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evqb Ki‡Z †c‡i, cx‡ii Kv‡Q Lywk n‡q Dcw ’̄Z nq| ZLb cxi mv‡ne Zvi w`‡K 
†mœ‡ni bh‡i ZvwK‡q e‡jbt Zzwg wK g‡b Ki cÖK…Zc‡¶ †Zvgvi wcZv‡K nZ¨v Ki‡Qv?  
hv‡K Zzwg nZ¨v K‡i‡Qv, †m †Zvgvi gv‡qi kh¨v m½x (e¨wfPvix)| †Zvgvi cÖK…Z wcZv 
whwb wZwb ‡Zv Abycw ’̄Z| 
kvqL Avjebx e‡jbt NUbvwU †h evwZj I wg_¨v Zv‡Z †Kvb m‡›`n †bB †Kbbvt 

cÖ_gZt H e¨w³ e¨wfPvix n‡j Zvi Dci `Ûwewa cÖ‡qvM Kivi AwaKvi 
cxi mv‡n‡ei †bB| GB AwaKvi n‡”Q GKgvÎ †`‡ki kvmbKZ©vi ev Zvi 
cÖwZwbwai| 

 wØZxqZt hw` nZ¨vB Ki‡Z nq, Z‡e cyi“lwU‡K ïay †Kb? gwnjvwU‡KI 
†Zv nZ¨v Kiv DwPZ| Df‡qB GKmgvb Acivax| 

Z…ZxqZt weevwnZ e¨wfPvixi kvw —̄ n‡”Q cȪ —ivNv‡Z Zv‡K nZ¨v Kiv| Ab¨ 
†Kvbfv‡e bq| 
AZGe H cxi †h K‡qK w`K †_‡K kixq‡Zi †Ljvd KvR K‡i‡Qb Zv mȳ úó| 
wØZxq `jt gyKv‡j̀ MY| hviv ivm~jyjvn& (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg)Gi K_vi PvB‡Z 
gvhnv‡ei K_v‡K AMÖMY¨ g‡b K‡i| A_P gvhnv‡ei A‡bK K_v mȳ úó nv̀ xQ we‡ivax| 
†hgb KvD‡K ejv nj, dR‡ii dih bvgvh Pjve ’̄vq mybœvZ bvgvh co‡e bv| †Kbbv G 
wel‡q mȳ úófv‡e ivm~jyjvn& (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg) wb‡la K‡i‡Qb| ZLb 
gyKv‡j̀  GK_v gvb‡e bv, ej‡e Avgv‡`i gvhnv‡e Giƒc Kiv Rv‡qh| hw` ‡Kvb 
gyKvwj̀ ‡K e‡jb, wnjv weevn evwZj| †Kbbv Giƒc †h K‡i Zv‡K ivm~jyjvn& (mvjvjvû 
AvjvBwn Iqv mvjvg) jvÕbZ (Awfkvc) K‡i‡Qb| ZLb Avcbv‡K ej‡e, Avgv‡`i gvhnv‡e 
GUv Rv‡qh| Gfv‡e nvRvi nvRvi gvmAvjvq gyKvwj̀ MY mnxn& nv̀ x‡Qi we‡ivwaZv K‡i 
_v‡K|  
Z…Zxq `jt hviv †bZ…e„›` I kvmK‡`i AbymiY K‡i| kixq‡Zi cÖKvk¨ †Ljvd weavb 
iPbv Ki‡jI Zviv Zvi AbymiY K‡i _v‡K| †hgb ag©wbi‡c¶Zvev` ev Abyiƒc 
Ab¨vb¨ cÖKvk¨ kixqZwe‡ivax gZev` mg~n| Zv‡`i g‡a¨ wbK…ó Iiv, hviv H 
gZev`¸‡jv‡K Bmjv‡gi mv‡_ mvgÄm¨ cÖ̀ v‡bi e¨_© Ac‡Póv Pvjvq| eZ©gvb hy‡M 
cvwÛZ¨ I Áv‡bi `vex`vi A‡bK †jvK GB AcK‡g© Rwo‡q c‡o‡Q| d‡j Zv‡`i Øviv 
mvaviY Rb‡Mvwô ‡avKvq c‡o weåvš— n‡”Q|  
      we‡klÁ Av‡jg‡`i gZvbyhvqx Gmg —̄ †jvK Ges Zv‡`i Abymvix‡`i †¶‡Î cweÎ 
KziAv‡bi GB AvqvZwU cÖ‡Rvh¨t Avjvn& e‡jbt  اتََّخُذوا َأْحَباَرُھْم َوُرْھَباَنُھْم َأْرَباًبا ِمْن
 ÒIiv Avjvn‡K †Q‡o Zv‡`i cwÛZ‡`i‡K Ges `i‡ek‡`i‡K ÔieÕ wn‡m‡e ُدوِن اللَِّھ
MÖnY K‡i‡Q|Ó (m~iv ZvIevt 31) 
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িতিনই (চরেমানাই পীর) আবার িলেখেছনঃ “ কান পীর সােহব 
যিদ মেয়েলাকেক স েুখ যাইেত বেল, বা তাহার সে  কথা 

বিলেত চােহ, তেব মেন কিরেবন, এই ব ি  পীর নেহন বরং 
দা াল।” ( ভেদ মা' রফতঃ ৫৬ পঃৃ)  

কন? ইিন দা াল হেবন কন? মেয়েলাকেক স েুখ যেত 

বলা জােহরীভােব শরীয়েতর খলাফ হেলই বা িক, পীেরর কােছ 

তা মেূল খলাফ নয়, কারণ উিন তা ভাল-ম  বেুঝন, তাই তার 

উপর খারাপ ধারণা পাষণ করা িঠক হেব িক? নািক আপনােদর 

কাছ থেক উিন কােমল হওয়ার সনদ িনেয় শরীয়েতর জােহরী 

খলাফ কুম িদেল সটােত আপি  করা যােব না? িক  স সনদ 

না পেল তার জােহরী শরীয়েতর খলাফ আেদেশ আপি  করা 

যােব? আ য আপনােদর িবচার! 
মলূ কথা হে  পীর সােহব কােমল হান বা নােকস হান তার 

কাশ  শরীয়ত িবেরাধী কান আেদশই হণ করা যােব না- আমল 

করা যােব না। এরকম আেদশ এেলই সােথ সােথ তােত আপি  

জানােত হেব এবং তার িবেরাধীতা করেত হেব। অতএব পীর 

সােহেবর পেরর উি  অনযুায়ী আেগর উি  বািতল মািণত হল।  
আেরা বািতল মািণত হল য, কােশ  শরীয়েতর খলাফ 

কাজ কের বা আেদশ কের কউ আ াহর ওলী হেত পাের না এবং 

তার ারা কান কারামত ঘেট গেল সটা য শয়তােনর কাজ তা 

বলার অেপ া রােখ না। যমন তাবিরজী সােহেবর বলায় 

(চরেমানাই পীর সােহেবর বণনা অনযুায়ী) ঘেটেছ। যমন গ হুী 

সােহব কতকৃ জৈনক বেৃ র হারােনা ছেলেক িনজ দরবাের বেসই 

মারাকাবার মাধ েম উ ার করার ে  ঘেটেছ। কৃত পে  

তাবিরজী সােহব মতৃেক জীিবত কেরনিন; বরং শয়তান ঐ ছেলর 

আকৃতী ধারণ কের তােক িব া  কেরেছ। এমিনভােব িজন-
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শয়তান ঐ হারােনা ছেলর আকৃিত ধারণ কের বেৃ র বাড়ীেত 

উপি ত হেয়েছ। অনু পভােব ভি র আিতশেয  এবং গ হুী 

সােহেবর উপর অগাধ িব াস থাকার কারেণ মাহতািমম সােহব 

তার পীর গ হুী সােহবেক জাহাজ উ ারকারী িহেসেব দেখেছন। 

িক  কৃতপে  িতিন যা দেখেছন তা িছল শয়তান। তােক 

িব া  করার জন  গ হুী সােহেবর আকৃিতেত উ ারকারী িহেসেব 

ত ার িভতের স উপি ত হেয়েছ। 
অনু পভােব “গ হুী সােহেবর শরীেরর ৩৬০িট জাড়া সব 

পথৃকভােব জরার মেধ ই ছড়াইয়া পিড়য়া রিহয়ােছ। সম  শরীর 
মাথা হইেত আর  কিরয়া হাত-পােয়র েত কিট জাড়া হইেত 

আ া  যেকর বািহর হইেতেছ।” (আেশক মা ক বা এে  

এলাহীঃ ৫৯ পঃৃ) কথা েলাও িমথ া এবং কান আ াহর ওলীর 

কাজ নয় বা কান কারামতীও নয়। এ ধরেণর অব া যা  ছাড়া 

অন ভােব স ব নয়। কননা একাজ স ণূ শরীয়েতর খলাফ। 

শরীয়েতর খলাফ কাজ কখেনা কারামতী হেত পাের না। এ 

ধরেণর িযিকেরর নযীর শরীয়েত মহুা াদীেত নাই। সুতরাং তা 

বািতল ও বােনায়াট কথা। তাছাড়া ধমুা  ‘আ া  শ  উ ারণ 

করা কান িযিকর নয়; বরং অনথক কাজ। কুরআেন এর কান 

দলীল নই। নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম), সাহাবােয় 

করাম (রাঃ), তােবঈন, স ািনত চার ইমাম, মহুাে ছীেন করাম 

(রহঃ) কউ এরকম ধু ‘আ া  শ  উ ারণ কের িযিকর 

কেরেছন তার কান মাণ নই। সুতরাং িনঃসে েহ তা িবদআত 

বা মরাহী। আর িবদআত কের কান ব ি  আ াহর ওলী হেত 

পাের না। যিদও তার ারা কান আ য ঘটনা কাশ হেয় যায়, 
তেব তা য শয়তােনর প  থেক তােত কান সে হ নই। 
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একইভােব “মঈনউু ীন িচশতী কান সময় আঘাত পাইেল 
তাহার শরীর মাবারক হইেত য র  বািহর হইত, তাহা জিমেন 

পড়া মা  কােলমােয় তেয়বার ন া হইয়া যাইত।” (আেশক 

মা ক বা এে  এলাহীঃ ৫৩ পঃৃ) চরেমানাই পীেরর এই কথািটও 

া  ও শরীয়ত িবেরাধী হওয়ার কারেণ বািতল এবং তা 

কারামেতর অ ভূ  নয়। কারণ তােয়েফ আ াহর নবী মুহা াদ 

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর শরীর মাবারক থেক র  

বর হেয়েছ িক  তা ারা কােলমার ন া তরী হয়িন। তাছাড়া 

শরীর থেক র  গিড়েয় পড়েল তা নাপাক, ওয ু ভে র একিট 

কারণ।
1
 এই অপিব  ব  ারা পিব  কােলমা িলখা হেয় যাওয়া 

শরীয়ত িবেরাধী কথা। এই কারেণ তা পিরত াজ । 
 
মানসুর হা াজঃ অনু পভােব মানসুর হা ােজর বলায় 

ঘেটেছ। হা ােজর ারা য সকল কারামত জােহর হেয়েছ বেল 

কিথত আেছ তা সবই িমথ া ও শয়তানী কথা। হা াজ স েক 

চরেমানাই পীর সােহব িলেখেছন য, “ ফরাউন বড়াই কের 

‘আনাল হক বলার কারেণ ংস হইয়ােছ এবং হা াজ মাওলার 

মহুা েতর জােশ ‘আনাল হক বিলয়া খদার নেূরর সােথ িমিশয়া 

িচর অমর হইয়া রিহয়ােছন।” (আেশক-মা ক পঃৃ ৪৯) 
আিম  কির, মানসূর হা াজ বািহ কভােব শরীয়েতর 

খলাফ কাজ কেরও িকভােব আ াহর ওলী থাকেলন বা আ াহর 

হাবীব হেলন? িতিন য সিত ই আ াহর ওলী িছেলন এবং আ া   

                                                
1 . welqwU gZwe‡ivac~©Y| nvbvdx gvhnve g‡Z kixi †_‡K i³ Mwo‡q co‡j Ihy f½ 
n‡q hvq| wKš‘ Ab¨vb¨ gvhnv‡e GUv Ihy f‡½i KviY wn‡m‡e MY¨ bq| (Avjvn&B 
mwVK Ávb iv‡Lb) 
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তােক মাহববূ বেল ঘাষণা িদেয়েছন স স েক িক জনাব পীর 

সােহেবর কােছ কান ওহী নািযল হেয়েছ? আর উ  ওহীর 

আেলােক িতিন হা াজেক আ াহর ওলী হওয়ার সনদ িদে ন। 

নািক িতিন গােয়েবর খবর রােখন? আমরা জািন কান মানেুষর 

বািহ ক কথা-বাতা ও কাজ-কম তার অ েরর সূচীপ । হা াজ 

যিদ অ েরর িদক থেক সিত ই আ াহর িত পণূ ঈমানদার 

হেতন, তেব বািহ কভােব তার কাজ-কমও তার পিরচয় িদত। 

তার মখু থেক িশকী কথা কখনও উ ািরত হত না। যমন িছেলন 

সাহাবেয় করাম, তােবঈন ও আইেয় ােয় ীন (রাঃ)। নাকী 

মহুা াদী শরীয়ত আ াহর ওলীেদরেক চেন না? ফেল 

বােতনীভােব আ াহর ওলীেদরেকও তার খলাফ হওয়ার কারেণ 

শাি  দয়? তাহেল তা এমন শরীয়েতর অনসুরণ করা উিচত 

নয়!!! (নাউযিুব া  ) 
 
 
হা ােজর চেয় ফরাউন উ মঃ 
গভীরভােব পযেব ণ করেল বঝুা যায়, হা ােজর চেয় 

ফরাউন অেনক ভাল িছল। কারণ ফরাউন বািহ কভােব কুফরী 

করেলও মেন মেন আ াহেক এবং নবী মসূা (আঃ) ক িব াস 

করত। আ া   বেলন, ا ْلًماُظ َأْنُفُسُھْم َواْسَتْیَقَنْتَھا ِبَھا َوَجَحُدواَوُعُلو  

“অন ায় ও অহংকার বশতঃ তারা তা A¯̂xKvi কেরিছল, িক  

তােদর অ র সমহূ তা সত  বেল িব াস কেরিছল।” (সূরা নমলঃ 

১৪) অথাৎ মসূা (আঃ)এর আিনত িবধান সত - আ াহর প  

থেক নািযলকৃত, িতিন সত ই আ াহর নবী, তােদর যা  িমথ া 
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ইত ািদ িবষয় ফরাউন ও তার অনসুারীেদর অ র ¯x̂Kvi 

কেরিছল, িক  ধ ুহঠকািরতার কারেণ বািহ কভােব তারা স েলা 

অমান  কেরেছ। এজেন  তারা হেয়েছ কােফর- আ াহর শ ।
1
  

ফরাউেনর বািহ ক এই অহংকােরর একিট কারণও িছল। 

তােক আ া   িবশাল মতার অিধকারী কেরিছেলন। তােক িবরাট 

রাজ  দান কেরিছেলন। সই রাজ  ও মতার দাপেট স 

মানষুেক বঝুােত স ম হেয়িছল য, “আিমই তামােদর সেবা  

পালনকতা।” (সূরা নােযআতঃ ২৪) আমরা জািন মানষু শে র 

ভ , সবেলর িত দবূল। ফরাউেনর অহংকােরর কারণ স েক 

আ া   বেলনঃ 
َوَھِذِه ِمْصَر ُمْلُك ِلي َأَلْیَس َقْوِم َیا َقاَل ِھَقْوِم ِفي ِفْرَعْوُن َوَناَدى 

 الَِّذي َھَذا ِمْن َخْیٌر َأَنا َأْم،ُتْبِصُروَن َأَفَلا َتْحِتي ِمْن َتْجِري اْلَأْنَھاُر
 َجاَء َأْو َذَھٍب ِمْن َأْسِوَرٌة َعَلْیِھ ُأْلِقَي َفَلْوَلا ،ُیِبیُن َیَكاُد َوَلا َمِھیٌن ُھَو

 َقْوًما َكاُنوا ِإنَُّھْم َفَأَطاُعوُه َقْوَمُھ َفاْسَتَخفَّ ،ُمْقَتِرِنیَن َلاِئَكُةاْلَم َمَعُھ
   .َفاِسِقیَن

“ ফরাউন তার সম দায়েক ডাক িদেয় বলল, হ আমার 

সম দায়! িমসেরর বাদশাহী িক আমারই নয়? তামরা িক দখ না 

এই নদী েলা আমার পাদেদেশ বািহত? আিম িক এই ব ি  

(মসূা আঃ)র চেয় উ ম নই? য িকনা হীন ও দবূল এবং সু েপ 

কথাও বলেত পাের না। িতিন যিদ সিত ই নবী হেতন, তেব তােক 

কন ¯̂‡Y©i বালা দয়া হল না? কনই বা তার সােথ ফেরশতারা 

সািরব ভােব নািযল হল না? (ইত ািদ ধাকাপণূ কথাবাতা বেল) 

                                                
1 . ª̀t Zvdmxi Zevix I Zvdmxi Be‡b KvQxi m~iv hyLi“‡dzi 51-54 bs Avqv‡Zi 
Zvdmxi| 
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স তার সম দায়েক হতবিু  কের িদল, (তােদরেক িব া  কের 

িদল) ফেল তারা তােক মেন িনল তার আনগুত  করল। মলূতঃ 

তারা িছল এক অবাধ  সম দায়।” (সূরা যখু ফঃ ৫১- ৫৪) 
স ািনত পাঠক! ফরাউেনর মানিষক অব ার পিরচয় আমরা 

কুরআন থেক পলাম। িক  মানসূর হা ােজর আভ রীণ 

ঈমােনর পিরচয় আমােদরেক ক িদেব? ফরাউন অ ের িব াস 

রাখার পেরও জােহরা শরীয়েতর খলাফ চলার কারেণ যিদ 

আ াহর শ  হয়, তেব িকভােব হা াজ আ াহর ব  ুহেত পাের? 
অথচ সও তা জােহরী শরীয়েতর খলাফ চেলেছ। উপর  তার 

অ ের ঈমান আেছ িক না স স েক আমরা িনি ত নই, স 

ব াপাের আমােদর কােছ কান ওহীও নই।  
যিদ বলা হয়, আ াহর মহুা েতর অিতির  এে  পেড় িতিন 

পাগল হেয় এরকম কথা (আনাল হক- আিমই আ া  ) বেলেছন। 

তাহেল তা পাগেলর উপর ইসলােমর কান কুম েজায  নয়। 

পাগেলর উপর থেক িহসােবর কলম উিঠেয় নয়া হেয়েছ। 

যমনিট আমরা পেূব উে খ কেরিছ। িনয়ার জীবেন পাগেলর 

িববাহ-শাদী, বচা- কনা ইত ািদ কান কায-কলাপ বধ নয়, 
তাহেল ইবাদেতর ে  তােক িক বাধ  করা যােব? অথবা তার 

ারা অন ায় ঘেট গেল তােক দ  দয়া যােব? 
যিদ বলা হয়, মানসূর হা াজেক শাি  দয়ার সময় তার 

মাধ েম ব  কারামতী জােহর হেয়েছ, তােতই বঝুা যায় িতিন 

আ াহর আেশক ও ওলী িছেলন। তেব আমরা বলব, য সম  

কারামতীর কথা উে খ করা হয়, স েলা সবই িমথ া ও 

বােনায়াট। তার কান সনদ নই, দলীল- মাণ নই। 
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ইমাম ইবেন তায়িময়া (রহঃ) িলেখেছনঃ “যারা উে খ কেরেছ 

য, হা াজেক হত া করার সময় তার র  মািটেত পেড় ‘আ াহ 

শে র ন া হেয় যত, ( যমন- চরেমানাই পীর িলেখেছনঃ “তার 

েত ক ফাটা র  যমীেন পড়ামা  ‘আনাল হক বিলেত লািগল.... 

শরীর থেক র  যমীেন পিড়য়া আনাল হক ন া হইয়া যাইত।”- 
আেশক মা কঃ ৫৩ পঃৃ)

1
 ইত ািদ কথা িন:সে েহ িমথ া ও 

বােনায়াট। এ সম  কথা জােহল-মখূ অথবা মনুােফক ব তীত কউ 

বণনা করেত পাের না। কান িযনদীক-বক ধািমক ইসলােমর শ  

একথা েলা বােনায়াট ভােব উে খ কেরেছ। যােত কের ইসলােমর 

শ রা বলেত পাের য, মহুা াদ িবন আব া   (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম)এর শরীয়েত আ াহর ওলীেদরেক হত া 

করার অনমুিত রেয়েছ। আমরা জািন ইিতহােস অেনক নবী (আঃ) ক 

হত া করা হেয়েছ, তােঁদর অনসুারীেদরেক হত া করা হেয়েছ। 

আমােদর নবী মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর 

অেনক সাহাবীেক হত া করা হেয়েছ। অেনক তােবঈেক হত া করা 

হেয়েছ। তাছাড়া অগিণত নক লাকেকও হত া করা হেয়েছ। যােদর 

সিঠক সংখ া আ া   ছাড়া কউ বলেত পারেব না। তারঁা ফােসক 

কােফর ও জােলমেদর তরবারীেত িনহত হেয়েছন। অথচ তােঁদর 

কােরা র  ারা ‘আ া   নােমর ন া হয়িন। অতএব হা াজ িক এই 

সম   লাকেদর চেয়ও উ ম? তার র  িক এই পণূ বানেদর 

রে র চেয়ও পিব ?  

                                                
1 . D³ cȳ —‡K Pi‡gvbvB cxi mv‡ne nvjvR m¤ú‡K© Av‡iv A‡bK D™¢U I nvm¨Ki K_v 
D‡jL K‡i‡Qb, `jxj-cÖgvY wenxb D³ Aevš—i K_v¸‡jv D‡jL K‡i eB‡qi K‡jei 
e„w× Kiv mwgPxb bq, ZvB Zv †Q‡o w`jvg| (†`Lyb D³ eB‡qi 48-53 c„ôv) 
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হা াজ যিদ বেঁচ থাকত, তােক যিদ হত া না করা হত, তেব 

আেরা অেনক জােহল-মখূ তার ারা িব া  হত। কননা স 

মানেুষর মােঝ িব াি , কুসং ার ছড়ােতা, শয়তানী হালত তার 

উপর গােলব িছল। এই জেন  তােক স ান কের তারাই যারা 

শয়তানী হালতেক স ান কের, বিৃ র অনসুরণ কের এবং 

িমথ াচািরতােক আ য় দয়। যারা আ াহর কৃত ওলী, যারা 

হা ােজর কৃত অব া স েক অবগত তারা কখেনা তােক স ান 

কেরন না। এই জেন  শায়খ আবুল কােসম কুশায়রী সুফী-সাধক 

মাশােয়খেদর মেধ  হা াজেক গণ  কেরনিন। শায়খ আব ুইয়াকূব 

নাহারজরূী িনেজর মেয়েক হা ােজর সােথ িববাহ িদেয়িছেলন। 

িক  িতিন যখন হা ােজর অব া জানেলন, জানেলন য স 

িযনদীক বা বক ধািমক, তখন মেয়েক ছািড়েয় িনেয়েছন। শায়খ 

আমর িবন উছমান উে খ করেতন য স িছল কােফর। িতিন 

বেলন, আিম একদা তার কােছ িছলাম। এমন সময় হা াজ 

জৈনক লাকেক কুরআন পড়েত েন বলল, আিমও এ প 

কুরআন রচনা করেত পাির।”
1
  

ইবেন তায়িময়া (রহঃ) আেরা বেলনঃ “অেনক মসুলমান 

ঐিতহািসক িবিভ  ে  হা ােজর ঘটনা উে খ কেরেছন। 

হা াজেক হত া করার সময় অেনেক উপি তও িছেলন। ছােবত 

িবন িসনান ‘আখবা ল খালাফা ে  হা ােজর কথা উে খ 

কেরন। হা াজেক হত ার সময় িতিন সখােন উপি ত িছেলন। 

আেরা উপি ত িছেলন ইসমাঈল িবন আলী হাতাফী। িতিন 

                                                
1 . gvRg~ dvZvIqv 9/214 c„t 
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‘তারীেখ বাগদাদ নামক ে  হা ােজর হত ায  কািহনী উে খ 

কেরেছন। অনু পভােব আেরা অেনেক হা ােজর ঘটনা উে খ 

কেরেছন। যমন ঐিতহািসক হােফয আব ুবকর খাতীব বাগদাদী 

‘তারীেখ বাগদাদ ে । আেরা উে খ কেরেছন কাযী আব ু বকর 

ইবেন তীব, আবু মহুা াদ ইবেন হাযম মখূ। আেরা উে খ 

কেরেছন আবু ইউসুফ কাযভীনী এবং আবলু ফারাজ ইবনলু 

জাওযী। এেদর মেধ  কউ উ  কা িনক কথা উে খ কেরনিন 

য, হা াজেক হত া করার সময় তার র  ারা ‘আ া   শ  বা 

‘আনাল হক শে র ন া তরী হেয়েছ, অথবা হত া করা হেব এই 

খবর েন হা াজ আন  কাশ কেরেছ... ইত ািদ কথা উ ট ও 

বােনায়াট।”
1
  

 
হানাফী মাযহােব কারামতঃ 
এই জেন  কারামাত স েক হানাফী মাযহােবর রা লু মহুতার 

ে  (১৬/৩৭১) বলা হেয়েছঃ  
কউ যিদ বেল য, ওলীর কারামত ¯îƒc তার জন  দেূরর 

ান িনকটবতী হেয় যাওয়া জােয়য, স জােহল- মখূ। যাআফরানী 

এমত পাষণ কেরেছন। িক  ইবেন মকুােতল এবং ইমাম আব ু

হানীফার ছা  মহুা াদ িবন ইউসুফ (রহঃ) এধরেণর কথােক 

কুফরী বেলেছন। 
উ  ে র (৪/৪৪৭) হািশয়ােত বলা হেয়েছঃ ফাতাওয়ােয় 

বা  যািযয়ায় বলা হেয়েছঃ “আমােদর ওলামাগণ উে খ কেরেছন 

                                                
1 . gvRgyÕ dvZvIqvt 1/201 c„t  
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য, বড় বড় মা' জযা সমহূ যমন: মতৃেক জীিবত করা, লািঠ 

সােপ পা িরত হওয়া, চ  ি খি ত করা, সামান  খাদ  ারা 

অেনক লাকেক পিরতৃ  করা, আ েুলর ফাঁক িদেয় পািনর ঝণা 

বর হওয়া ভিৃত কান ওলীর কারামত হেত পাের না। 

অনু পভােব দরূবতী ান িনকটবতী হেয় যাওয়াও কান ওলীর 

কারামত হেত পাের না। কননা নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বেলেছনঃ “আ া   আমার জেন  যমীনেক িটেয় 

িদেয়েছন।” (িতরিমযী) ফেল িতিন দেূরর িজিনসেক িনকেট 

দখেত পেতন। যিদ এ েলা অেন র কারামত িহেসেব যািহর 

হেত পাের তেব তা নবীেদর জন  খাস করার কান উপকার থােক 

না।”  
যিদও ফেতায়া বা  যািযয়ার সকল িবষেয় আমরা একমত নই, 

কননা ইিতহােস মাণ আেছ য, নবীেদর মা' জযা সমেূহর 

কান কান িবষয় কারামত িহেসেব সাহাবােয় করাম বা 

তােবঈেদর বলায়ও ঘেটেছ।  
 
কান ওলী কারামেতর মািলক নয়ঃ 

কারামত মলূতঃ আ া   তাআলা তারঁ ওলীেদরেক সাহায  

করার জন  অথবা তােদর থেক কান িবপদ দরূীভতূ করার জন  

িদেয় থােকন। আ াহর ওলীরা কান কারামেতর মািলক নন। 

তারঁা ই া করেলই য কান সময় য কান কারামত দখােত 

পােরন এমন কান মতা তােঁদর নই; বরং এ িবষয়িট স ণূ 

আ াহর হােত। যিদ তাই হেতা তেব নবী-রাসূলগণ এ িবষেয় 

অ সর হেতন। কােফরেদরেক হদােয়ত করার জন  যখন ই া 
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মা' জযা দিখেয় চমক লাগােতন এবং তখন সবাই হদােয়ত 

হেয় যত। এজন  কােফররা অেনক সময় নবী (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম)এর কােছ অবা ব িকছু আবদার পশ 

করত িক  নবীজী তার কান জবাব িদেতন না। আ া   বেলনঃ  
َأْو ،َیْنُبوًعا اْلَأْرِض ِمَن َلَنا َتْفُجَر َحتَّى َلَك ُنْؤِمَن َلْن َوَقاُلوا 

 َأْو ،َتْفِجیًرا ِخَلاَلَھا اْلَأْنَھاَر َرَفُتَفجِّ َوِعَنٍب َنِخیٍل ِمْن َجنٌَّة َلَك َتُكوَن
 َمَلاِئَكِةَواْل لَِّھِبال َتْأِتَي َأْو ِكَسًفا َعَلْیَنا َزَعْمَت َكَما السََّماَء ُتْسِقَط
 َوَلْن السََّماِء ِفي َتْرَقى َأْو ُزْخُرٍف ِمْن َبْیٌت َلَك َیُكوَن َأْو ،َقِبیًال
 َھْل َربِّي ُسْبَحاَن ُقْل َنْقَرُؤُه ِكَتاًبا َعَلْیَنا َلُتَنزِّ َحتَّى ِلُرِقیَِّك ُنْؤِمَن
   .َرُسوًلا َبَشًرا ِإلَّا ُكْنُت

“তারা বেল, আমরা কখনই আপনার উপর ঈমান আনব না, 
যত ণ না আপিন আমােদর জেন  ভিূম হেত এক ঝণাধারা 

উৎসািরত করেবন। অথবা আপনার হেব খজেুরর িকংবা আ েুরর 

বাগান যার ফাঁেক ফােঁক আপিন অজ  ধারায় বািহত কের 

দেবন নদী-নালা। অথবা আপিন যমন বেল থােকন, তদানযুায়ী 

আকাশেক খ -িবখ  কের আমােদর উপর ফেল িদন, অথবা 

আ া   ও ফেরশতােদরেক আমােদর সামেন উপি ত কের 

দখান। অথবা আপনার হেব ¯Ŷ©wbwg©Z একিট গৃহ, অথবা আপিন 

আকােশ আেরাহণ করেবন; অবশ  আপনার আকাশ আেরাহেণও 

আমারা িব াস করেবা না যত ণ না আপিন আমােদর িত এক 

িকতাব অবতীণ করেবন যা আমরা পাঠ করব। আপিন বলুন ( হ 

রাসূল!) আমার িতপালক পিব  মহান, আিম তা ধ ুএকজন 

মানষু এবং আ াহর বাতাবাহী একজন রাসূল।” (সূরা বানী 

ইসরাঈলঃ ৯০-৯৩) 
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সউদী আরেবর ায়ী ফেতায়া বােডর ওলামােয় করাম 

িলেখেছনঃ কারামত হে  একিট অেলৗিকক িবষয় যা আ া   

তাআলা পণূ বান বা ার মাধ েম কাশ কের থােকন। উ  বা া 

জীিবত হাক বা মতৃ হাক। উে শ  হে , তােঁক িবপদমু  করা, 
উপকৃত করা বা তারঁ মাধ েম সেত র িবজয় ঘটােনা। কারামেতর 

এই িবষয়িটেত নক বা ার কান হাত নই য, িতিন ই া 

করেলই কারামাত দখােত পারেবন। যমনিট মা' জযা দখােনার 

ব াপাের নবী-রাসূলেদর িনেজর কান মতা িছল না। এসব 

িকছুর মািলক ও কতা হেলন একমা  আ া   তাআলা। িতিন 

বেলন, ِعْنَد اْلآَیاُت ِإنََّما ُقْل َربِِّھ ِمْن آَیاٌت َلْیِھَع ُأْنِزَل َلْوَلا َوَقاُلوا 
ُمِبیٌن َنِذیٌر َأَنا َوِإنََّما اللَِّھ  “তারা বেল, তার (নবীর) পালনকতার 

প  থেক তার িত িকছু িনদশন অবতীণ হল না কন? বলনু, 
িনদশন তা আ াহর ই াধীন। আিম তা একজন সু  

সতককারী মা ।” (সূরা আনকাবতূঃ ৫০)
1
  

 
মােরফেতর পীর-ওলীেদর মযাদা নবীেদর চেয়ও বশী!  
জনাব চরেমানাই পীর সােহেবর মেত মােরফেতর পীররা 

নবীেদর চাইেত উ ের পৗছঁেত পােরন; বরং তার দাবী মেত 

মােরফত প ী একজন সাধারণ মখূ লাক য ের পৗছঁেত পাের 

তা নবীেদর পে ও স ব নয়। িতিন িলেখেছনঃ “ হ ম◌ুুিমন ভাই 

সকল! এখন বিুঝয়া লউন য, মখূ লাক মা' রফেতর উপেরর 

দরজায় পৗছঁেত পাের িকনা এবং ইহাও খয়াল ক ন য, 

                                                
1 . d‡Zvqv jvRbv `v‡qgv 2/237 
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মা' রফেতর রা া কত বড় কিঠন ও কত গাপন, যখােন মছূা 

(আঃ)এর মত অত বড় cqMv¤̂iI একজন সাধারণ রাখােলর হাল 

বিুঝেত পােরন নাই।” (আেশক মা ক ৮৮-৯০ পঃৃ)
1 

স ািনত পাঠক! এই উি  ারা জনাব পীর সােহব মানষুেক 

যা বঝুােত চেয়েছন তা হলঃ  
১) আ াহেক চনা ও পাওয়ার পেথ শরীয়ত প ী মূসা 

(আঃ)এর চাইেত মােরফত প ী রাখােলর ানই বশী, রাখােলর 

মযাদাই অিধক! কননা আ াহেক পাওয়ার পেথ রাখাল যতদরূ 

অ সর হেত পেরেছ, মসূা (আঃ) তার কুলিকনারাই পানিন! 

রাখাল আ াহর যত িনটকবতী হেত পেরেছ মসূা (আঃ) তার 

ধাের কােছও পৗছঁেত পােরনিন! অতএব মসূা (আঃ)এর মত নবী 

য হাল বঝুেত পােরন না, য নবী আ াহেক স কারী (?) 
কথাবাতােক িশকী কথা বেল িতবাদ কেরন, সই নবীর অনসুরণ 

                                                
1 . GB Dw³i c~‡e© cxi mv‡ne K‡cvjKwíZ, ev‡bvqvU, wfwËnxb I D™¢U GKwU Kvwnbx 
D‡jL K‡i‡Qb| KvwnbxwU co‡j GKRb Ab¨Zg †kªô bexi kv‡b Pig †eqv`ex I 
a„óZviB cÖgvY †g‡j| bex-ivm~j‡`i cÖwZ kª×vkxj †Kvb Av‡jg †Zv ~̀‡ii K_v 
mvaviY gymjgv‡bi c‡¶ Gai‡Yi Kzi“Pxc~Y© Kvwnbx eY©bv Kiv ‡gv‡UI †kvfbxq bq|  
NUbvwU ms‡¶‡c wbgœiƒct Òg~mv (Avt) GKw`b c_ PjwQ‡jb, Ggb mgq †`‡Lb R‰bK 
ivLvj a¨vbgMœ n‡q ¸b¸b K‡i ejwQjt I‡Mv Avjvn& ‡Zvgv‡i hw` cvBZvg mvevb w`qv 
†Mvmj KivBZvg, gv_vi Pzj AvuPovBqv w`Zvg, AvZi-myigv jvMvBqv w`Zvg...| Gme 
ï‡b g~mv (Avt) Zv‡K agK w`‡jb, wK Av‡R-ev‡R eK‡Qv? G¸‡jv †Zv †k‡iKx K_v| 
ivLvj f‡q R½‡j cvwj‡q †Mj| ZLb Avjvn& ZvÕAvjv g~mv (Avt)†K WvK w`‡q 
wZi¯‹vi Ki‡jb Ges Rvbv‡jb ivLv‡ji K_vq wZwb mš‘ó wQ‡jb| g~mv (Avt) cqM¤̂ix 
nviv‡bvi f‡q ivLvj‡K Lyu‡R ‡ei K‡i Zvi Kv‡Q ¶gv PvB‡jb| ZLb ivLvj Rvbv‡jv 
†m wm`ivZzj gybZvnv cvi n‡q Avi‡ki KvQvKvwQ †cŠu‡Q †MwQj| wKš‘ wZwb Zv‡K evav 
w`‡q Avjvni `x`vi n‡Z ewÃZ Ki‡jb|Ó Gici Pi‡gvbvB cxi mv‡ne D‡jwLZ    
gš—e¨ †ck K‡ibt 
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করার কান দরকার আেছ িক? বরং সই রাখালেদর পথ ধের 

তােদর হােত মরুীদ হেলই তা আ াহেক পাওয়া যােব, তাঁর 

আেশক হওয়া যােব, তারঁ দীদার লাভ করা যােব, তারঁ নেূর গরক 

হেয় সদরাতলু মু াহায় পৗছঁা যােব। অতএব য শরীয়েতর 

জােহরা পেথ চেল আ াহর দীদার পাওয়া যায় না, আ াহেক চনা 

যায় না, আ াহর সােথ মালাপ করা যায় না, স পেথ চলারও 

দরকার পেড় না এবং স পেথর িত আ ান করারও দরকার 

নই। ঐ জেন ই মেন হয় ইমাম রাজীর পীর সােহব ইমামেক 

মা' রফেতর পেথ িদ ীত করার পেূব একবছর িকতাব দখেত 

বারণ কেরিছেলন।
1
 কারণ িক? কারণ সু - একবছর িকতাব না 

দখেল িতিন ইসলাম ভেুল যােবন, অ র থেক ইলম মেুছ যােব 

আর সখােন মখূতা জড় গেড় বসেব। তখন সই ইলম ন  মখূ 

দয় মােরফত নামক ধাকাবাজীর ান ারা পিরপণূ করা যােব। 

এই জেন ই পীর সােহবরা মানষুেক তাওহীদ ও সু াত বা কুরআন 

ও হাদীেছর ােন পারদশী হওয়ার চাইেত মা' রফেতর ােনর 

িতই বশী আ ান কের থােকন- য ােনর কান পিরচয় নই, 
নই কান নীিতমালা, নই কান দীলল- মাণ ও বই-পু ক। 

 
২) পীর সােহব উে িখত উি  ারা পেরা ভােব মানষুেক 

নবী-রাসূলেদর অনসুরণ থেক িবরত রেখ মা' রফেতর পীরেদর 

অনসুরেণর িত আ ান কেরেছন। ইি ত কেরেছন য, নবীেদর 

চাইেত পীেররাই আ াহেক অিধক চেনন এবং আ াহর অিধক 

                                                
1 . NUbvwU †`Lyb 47-48 c„t| 
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িনকটবতী হেত পােরন। এই কারেণ তােদর মেত শরীয়েতর 

আমল-আখলাক েলা ধু লেবল। আ াহেক পাওয়ার আসল ও 

আভ রীন মাল-মসলা ও প িত একমা  তােদর কােছই আেছ! 

তারা ঐ রাখালেদর পেথ চেল তােদর িসনা বিসনায় (অ র থেক 

অ ের) চেল আসা মােরফেতর গূঢ় ত  লাভ কের থােকন, 
এজেন  শরীয়েতর বািহ ক িবষয় সমহূ তােদর কােছ ধ ু লাক 

দখােনা িকছু আমল। এই কারেণ দখেবন (আমােদর দেশ) 

শরীয়েতর ােন পারদশী (দাওরােয় হাদীছ বা টাইেটল পাশ 

কেরও) আেলম সমাজ ঐ িসনা-বিসনায় চেল আসা মােরফতী 

ান পাওয়ার উদ  বাসনায় ছুেট চেলন নামধারী পীর সােহবেদর 

খানকা ও দরবার শরীেফ। ধন  কেরন পীর সােহবেদর পদেসবা 

কের িনেজর জীবনেক। এই কারেণ তা মা' রফেতর ান মলূতঃ 

কী স স েক কউ কান ধারণা িদেত পােরন না। স স েক 

 করেল তার উ র হে  পীর সােহব। অথাৎ পীর মােনই 

মােরফত। আর পীর না থাকেল মােরফত নই। এ জেন  ইসলামী 

শরীয়েতর উপর যত বই-িকতাব িলখা হেয়েছ, তার িবপরীেত 

এলেম মােরফেতর কান পু ক আেছ িক? 
আমরা Rvwbمعرفة  (মা' রফত) শ িট আরবী, তার অথ চনা 

বা জানা। একজন মানষু কান িবষয় স েক জানেল বা িচনেল 

তার মা' রফত হািসল হল। আ াহেক চনা ও জানার জন  তারঁ 

দ  িকতাব ও তারঁ রাসূল মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম)এর সু াত ব তীত ততৃীয় কান রা া নই। এজেন ই নবী 

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) িবদায় হে  বেলিছেলনঃ 

 َوُسنََّة اللَِّھ ِكَتاَب ِبِھَما َتَمسَّْكُتْم َما َتِضلُّوا َلْن َأْمَرْیِن ِفیُكْم َتَرْكُت
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আিম তামােদর জেন“ َنِبیِِّھ  িট ব  ছেড় যাি , তামরা 

যত ণ তা আকঁেড় ধের থাকেব (অথাৎ তার অনসুরণ করেব) 

কখনই পথ  হেব না। একিট হে  আ াহর িকতাব অপরিট 

হে  তারঁ নবীর সু াত তথা জীবনাদশ।”
1
  

 
৩) এখােন আেরকিট কথা পির ার য, নবী-রাসূেলর পেথ না 

চেলও আ াহেক পাওয়া যায় স কথার িত পীর সােহব ইি ত 

কেরেছন। অন থা এরকম সনদ িবহীন একিট উ ট িমথ া ঘটনা 

উে খ করার কী কারণ থাকেত পাের? পীর সােহব মলূতঃ এই 

আকীদা তার পবূসূরী িব া  ইবেন আরাবীর িনকট থেক হণ 

কেরেছন।  
ইমাম ইবেন তাইিময়া িলেখেছনঃ “ইবেন আরাবী তার রিচত 

‘ফুসুস নামক ে  িলেখেছনঃ “আ াহর ওলীগণ কান মাধ ম 

ছাড়াই সরাসির আ াহর িনকট থেক িনেদশ পান। আর নবীগণ 

ফেরশতার মাধ েম িনেদশনা লাভ কের থােকন।” তার এই কথা 

িমথ া ও বািতল। কননা কান ওলী আ াহর িনেদশনা লাভ 

করেত পােরন না, তারঁ কােছ রীত নবী-রাসূেলর মাধ ম ছাড়া। 

অবশ  ওলীর কােছ যিদ কান িবষেয় এলহাম
2
 হয়, তেব তা িভ  

কথা। িক  সই এলহােমর সত তা যাচাই করেত হেব কুরআন-

সু াহর মাপকািঠেত।”
3
 কননা নবী-রাসূল ছাড়া পিৃথবীেত কান 

যেুগ কান মানষু সেত র মাপকািঠ হেত পাের না। অতএব কােরা 

                                                
1 . gyAvZ¡v gv‡jK nv/ 1595 
2 . Avjvni c¶ †_‡K g‡bi g‡a¨ †Kvb welq RvMÖZ nIqv‡K Gjnvg ejv nq| 
3 . gvRgyÕ dvZvIqvt 1/149 
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কােছ কান িবষেয় এলহাম হেল, সই এলহাম সত ই আ াহর 

প  থেক হেয়েছ না শয়তােনর প  থেক তা যাচাই করেবন 

িকভােব?1
 তা যাচাই করার জন  নবী-রাসূেলর কােছ রীত 

িবধােনর মাপকািঠেত তােক যাচাই কের িনেত হেব। তার অনকুুেল 

হেল হণেযাগ  হেব অন থায় ত াখ াত হেব। যাচাই করার 

দরকার না হেল তা য কউ দাবী করেত পাের য, আমার কােছ 

এলহাম হেয়েছ। 
কননা আ া   তাআলা তােঁক পাওয়ার জন  নবী-রাসূলেদর 

মাধ ম ছাড়া অন  কান পথ িনধারণ কেরনিন। কননা িতিন 

তােঁদরেক রণ কেরেছন তারঁ বাণী চার করার জন । কা   কােজ 

িতিন খুিশ হন এবং কা   কােজ নােখাশ হন মানষুেক তা িশ া 

দয়ার জন । এজন  িতিন সাধারণ মানেুষর কােছ শরীয়ত তথা 

আেদশ-িনেষধ বা ইবাদত m¤̂wjZ কান ওহী নািযল কেরনিন। 
আ া   বেলনঃ  

                                                
1 .  GKgvÎ bex-ivm~j Qvov c„w_exi †Kvb gvbyl kqZvb †_‡K wbivc` bq| PvB wZwb 
Ijx †nvb ev Ab¨ †KD| GB Kvi‡Y Igvi web LvËve (ivt) ivm~jyjvn& (mvjvjvû 
AvjvBwn Iqv mvjvg)Gi gva¨‡g Rvbœv‡Zi mymsev` cvIqvi ciI AvksKv Ki‡Zb †h, 
nq‡Zv wZwb wb‡Ri ARv‡š— gybvwdKx Kg© K‡i †d‡j‡Qb wKbv? GR‡b¨ wZwb ûhvqdv 
(ivt)†K wR‡Ám K‡iwQ‡jb, Avcbv‡K Avjvni kc_ w`‡q ejwQ, Avgvi g‡a¨ wK 
gybv‡d‡Ki ‡Kvb AvjvgZ we`¨gvb Av‡Q? ûhvqdv e‡jwQ‡jb, bv †bB| Avcbvi ci 
Avwg Avi KvD‡K Gai‡Yi cÖ‡kœi Reve †`e bv| (D‡jL¨ †h, ûhvqdv (ivt)Gi wbKU 
bex (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg) gybv‡dK‡`i cwiPq I ZvwjKv †Mvc‡b cÖKvk 
K‡iwQ‡jb Ges Zv Kv‡iv mvg‡b cÖKvk Ki‡Z wb‡la K‡iwQ‡jb|) 
Zv‡eC Be‡b Avex gyjvBKv e‡jb, Òbex (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg)Gi mvnvex‡`i 
g‡a¨ †_‡K wZwik Rb Ggb mvnvex‡K Avwg †c‡qwQ, hvuiv mK‡jB gybv‡dK n‡q 
hvIqvi wel‡q AksKv Ki‡Zb| Zvu‡`i g‡a¨ †KD `vex Ki‡Zb bv †h, Avgvi Cgvb 
wReivCj ev wgKvCj (Avt)Gi Cgv‡bi b¨vq|Ó (eyLvix) 



তাওহীদ পনু ার  ~~   www.salafibd.wordpress.com ~~ 168

َأْو ِحَجاٍب َوَراِء ِمْن َأْو َوْحًیا ِإالَّ اللَُّھ ُیَكلَِّمُھ َأْن ِلَبَشٍر َكاَن َوَما 
  َحِكیٌم َعِليٌّ ِإنَُّھ َیَشاُء َما ِبِإْذِنِھ َفُیوِحَي َرُسوًال ُیْرِسَل

“ কান মানেুষর এমন মযাদা নই য, ওহীর মাধ েম িকংবা 

পদার অ রােল অথবা দতূ রণ ব িতেরেক আ া   তার সােথ 

সরাসির কথা বলেবন। তারঁ ই ানসুাের তারঁই অনমুিত েম দতূ 

(িজবরীল বা অন  ফেরশতা) ওহী আনয়ন কের থােকন। িন য় 

িতিন সমু ত, াময়।” (সূরা শূরাঃ ৫১) 
আমরা পেূব উে খ কেরিছ য, ইসলামী শরীয়েতর পিরপণূ 

অনরুসণ ছাড়া কান মানুষ পিরপণূ আ াহর ওলী হেত পাের না; 
বরং য যত বশী শরীয়েতর অনসুরণ করেত স ম হেয়েছ স 

তত বড় আ াহর ওলী। কননা আ াহ যােক ভালবােসন, যােক 

ওলী বা ব  ু িহেসেব হণ কেরন তােকই তাঁর যাবতীয় িবিধ-

িনেষধ যথাযথভােব মেন চলার তাওফীক দান কেরন। আর সই 

ওলীেদর মেধ  সবে  হেলন নবী-রাসূলগণ। তােঁদর কােছ যা 

নািযল হেয়েছ জােহরী-বােতনীভােব তারই অনসুরণ করা িতিট 

মানেুষর জেন  অপিরহায। 
নবী-রাসূলগণ যা িনেয় এেসেছন, য িবষেয় সংবাদ িদেয়েছন 

তার সবিকছুেক িব াস করা ও আমল করা আবশ ক এবং তােঁদর 

িবিধ-িবধান বাদ িদেয় কান ওলীর অনসুরণ হারাম স স েক 

পিব  কুরআেন ব  আয়াত নািযল হেয়েছ। যমন আ া   বেলনঃ  
ِإْبَراِھیَم ِإَلى ُأْنِزَل َوَما ِإَلْیَنا ُأْنِزَل َوَما ِباللَِّھ َآَمنَّا ُقوُلوا 

 ُموَسى ُأوِتَي َوَما َواْلَأْسَباِط َوَیْعُقوَب َوِإْسَحاَق َوِإْسَماِعیَل
 ِمْنُھْم َأَحٍد َبْیَن ُنَفرُِّق َلا َربِِّھْم ِمْن النَِّبیُّوَن ُأوِتَي َماَو َوِعیَسى

   ُمْسِلُموَن َلُھ َوَنْحُن
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“ তামরা বল, আমরা ঈমান এেনিছ আ াহর উপর এবং যা 

আমােদর িনকট নািযল করা হেয়েছ তার উপর। আেরা যা নািযল 

করা হেয়েছ ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তারঁ 

বংশধরেদর িনকট এবং মসূা ও ঈসােক যা দান করা হেয়েছ 

এবং অন ান  নবীগণ তােঁদর ভ ুহেত যা দ  হেয়িছেলন তদ 

সমদুেয়র উপর ঈমান এেনিছ। তােদর মেধ  কাউেকও আমরা 

েভদ কির না এবং আমরা তারঁই িনকট আ সমপণকারী।” 

(সূরা বাকারাঃ ১৩৬)  
আ া   পাক বেলনঃ  

َأْوِلَیاَء ُدوِنِھ ِمْن َتتَِّبُعوا َوَلا َربُِّكْم ِمْن ِإَلْیُكْم ُأْنِزَل اَم اتَِّبُعوا  

“ তামােদর পালনকতার প  থেক যা নািযল করা হেয়েছ, 
তামরা তারই অনসুরণ কর, তা ব িতেরেক কান ওলী-

আউিলয়ার অনসুরণ কর না।” (সূরা আরাফঃ ৩) 
ইমাম ইবেন হাজার হায়তামী (রহঃ) বেলন, ‘ কান মানষু যিদ 

ধারণা কের য, অ েরর িব তার মাধ েম নব◌ুুওেতর স ান 

লাভ করা যায়, অথবা িব াস কের য, কান কান ওলী নবী 

থেক উ ম, অথবা বেল য তার কােছ আ াহর প  থেক 

িনেদশনা এেস থােক- যিদও স নবুওেতর দাবী না কের, তেব এ 

ব ি  কােফর ও মরুতাদ িহেসেব গণ  হেব। মসুিলম শাসেকর 

উপর ওয়ািজব হে  তােক হত া করা।
1 

ইমাম ইবেন তাইিময়া বেলনঃ ইমাম গাজালী (রহঃ) 

সু েপ একথা উে খ কেরেছন য, কান মানষু যিদ 

                                                
1 . Avj hvIqv‡Ri Avb BK¡wZivwdj Kvev‡qi 1/66 c„t|  
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নবওুেতর মতবার উপের বলায়ােতর মতবােক উ  দাবী কের, 
তেব তােক হত া করা আমার িনকট একশত কােফরেক হত া 

করার চাইেত অিধক পছ নীয়। কননা এই ব ি  ারা ীেনর 

ভয়ানক িত সািধত হেব।
1
  

 
শষ কথাঃ তাওহীেদর আেলাচনার শষ নই। আ া   যমন 

আেছন- িতিন িচর ীব-িচর ায়ী, তাঁর তাওহীদও তমন িবদ মান- 

অ য়, অমিলন, িচরকালীন। অপর িদেক এই পিৃথবী যতকাল 

থাকেব আ া   এবং তাঁর তাওহীেদর িব ে  শয়তান ও তার 

দাসরেদর েচ া অব াহত থাকেব। মিুমন বা া এেদর িব ে  

জে া-িজহাদ কের আ াহর তাওহীদেক িতি ত করেত সেচ  

থাকেব, যমন কের নবী-রাসূলগণ তাওহীেদর বাণীেকই সমু ত 

করার জেন  িনর র েচ া চিলেয় গেছন। আ াহর অিধকার 

আদায় করার জন  অ া ভােব অিবরাম পির ম কেরেছন। 
আমরা ব মান পু েক য আেলাচনা উপ াপন করলাম তার 

সারসংে প হে ঃ 
1) আ া   তাআলা মানব-দানবেক একমা  তারঁ ইবাদত 

তথা এক বাদ িত া করার জেন  সৃি  কেরেছন।  
2) তাওহীদ বা এক বাদ িত ার জন  িব  িশ া ব ব ার 

িবক  নই। তাই সকল িশ া ব ব ােক তাওহীদ মখুী 

করেত হেব। তাওহীেদর বই-পু ক পাঠ  িসেলবােসর 

অ ভূ  করেত হেব। যােত কের তাওহীদ ও িশেকর মােঝ 

                                                
1 . gvRgy dvZvIqv 4/104 c„t 
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পাথক  জানা যায়। কননা বতমােন অসংখ  িশক 

ইসলােমর লবাস ধারণ কের মসুলমান সমােজ িবরাজ 

করেছ। 
3) িশক ও িবদআত চচা পিরত াগ কের, পিব  কুরআন ও 

সহী   হাদীেছর আেলােক তাওহীদ ও সু ােতর চচা করেত 

হেব। 
4) কবর ও মাজােরর সােথ ইসলােমর কান স ক নই; 

বরং এসব িনেয় গেবষণা-আেলাচনায় বৃ  হেল িশেকর 

দরজা উ ু  হেব। অতএব মতৃ ব ি র কল াণ কামনা ও 

িনেজর মরণেক রণ ছাড়া অন  উে েশ  কবর িযয়ারত 

করা যােব না।  
5) অিতভি  িশেকর গাড়া প ন কের, তাই কান মানেুষর 

িত অিতভি , অিত া, অিতর ন থেক সাবধান 

থাকেত হেব। এমনিক রাসূলু া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) ক িনেয়ও বাড়াবািড় করা যােব না। িতিন 

বেলেছন, “ যমন কের খৃ ানরা ঈসা িবন মারইয়াম 

(আঃ) ক িনেয় বাড়াবািড় কেরেছ; তামরা আমােক িনেয় 

অনু প বাড়াবািড় কেরা না। আিম তা আ াহর একজন 

বা া। তাই তামরা আমােক বল আ াহর বা া ও তারঁ 

রাসূল।” (সহী   বখুারী)  
6) ইসলােম পীর-মিুরদী ব ব ার কান ান নই। িনছক ¯v̂_© 

িসি  তথা ব বসার উে েশ ই এই থার বতন করা 

হেয়েছ। অতএব সকল পীর থেক সাবধান। 
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7) েত ক মানেুষর িনজ  খািঁট ঈমান ও সহীহ হাদীছ 

মাতােবক সিঠক আমল তার নাজােতর উসীলা বা 

মাধ ম। মানষু মানেুষর উসীলা হেত পাের না। 
8) িনয়া-আেখরােতর যাবতীয় কল াণ আ াহর কােছই 

আেছ। অতএব সরাসির একমা  তারঁ কােছই তা াথনা 

করেত হেব; অন  কােরা কােছ নয়। কােরা মাধ েম নয়, 
কােরা উসীলায় নয়। 

9) েত ক ঈমানদার, মু াকী ব ি ই আ াহর ওলী- যিদও 

কান মানষু তােক না চেন। ওলী হওয়ার জন  িবেশষ 

কান বািহ ক আলামত, ব ব াপনা ও Avo¤̂‡ii দরকার 

নই। 
হ আ া  ! আমােদরেক তামার তাওহীেদর মম উপলি  করার 

ান দাও। দেয় তাওহীদ ধারণ কের তার উপর বািঁচেয় রাখ এবং 

জীবন পিরচালনা করার তাওফীক দাও। মতৃু র সময় তাওহীেদর 

বাণী পাঠ করার সুেযাগ িদও। আর তাওহীেদর িতদান ¯̂iƒc 

আমােদরেক জা াতলু িফরদাউেস ান িদও। আমীন॥ 
রজব, ১৪৩১ িহ মাতােবক 

জনু, ২০১০ খৃ া । 
  إلیك وأتوب أستغفرك أنت إال إلھ ال أن أشھد وبحمدك اللھم سبحانك

 أجمعین وصحبھ آلھ وعلى محمد نبینا على اهللا وصلى

 
=== 


