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ভুিমকা 
ইসলােমর থম যুেগ মসুলমানগণ িনঃশতভােব রআন ও াহর অ সরণ কের চলেতন। তারা িনিদ  
কান মাজহাব, তরীকা বা মতবােদর িদেক িনেজেদরেক িনসবত (স ৃ ) করেতন না। সকেলই মুসিলম 

বা মুিমন িহেসেব পিরচয় িদেতন। তেব বদেরর যু  যেহতু ইসলােমর ইিতহােস একিট পূণ যু  িছল 
এবং তােত অংশ হণ করা িবেশষ একিট ফজীলেতর কাজ িছল, তাই যারা বদেরর যুে  শরীক হেয়েছন 
তােদরেক বদরী সাহাবী, যারা বাইআেত িরযওয়ােন অংশ হণ কেরিছেলন তােদরেক আসহােব বাইআত 
এবং ীিন ইলম িশ ায় সব ণ আ িনেয়াগকারী ফফাবাসী কিতপয় গরীব সাহাবীেক আসহােব ফফা 
বলা হত। িক ু  পরবতীেত মসুলমানগণ রাজৈনিতক, ধমীয় ও অ া  কারেণ িবিভ  দেল ও উপদেল 
িবভ  হেয় যায়। মুসলমানেদর মােঝ আ কাশ কের িশয়া, খােরজী, মতুােজলা, কদরীয়া, আশােয়রা, 
জাহেময়ী এবং আরও অসংখ  বািতল িফকা ও মতবাদ। এরই ধারাবািহকতায় ফীবাদও একিট ধমীয় 
মতবাদ িহেসেব মুসলমানেদর মেধ  অ েবশ কের।  

ফী মতবাদ কখন থেক ইসলােমর মেধ  েবশ কের, তার সিঠক সময় িনধারণ করা কিঠন। তেব সিঠক 
কথা হে  এ মতবাদিট িহজরী তৃতীয় শতেক ইসলামী জগেত ছিড়েয় পেড়। তখন ধু কিতপয় লােকর 
ব ি গত বণতা, আচরণ ও আ েহর মেধ ই এিট সীিমত িছল। কিতপয় ব ি  কতৃক িনয়ার ভাগিবলাস 
ও আরাম-আেয়শ পিরহার কের ইবাদেত মশ ল হওয়ার আহবান জানােনার মাধ েম এ পেথর যা া  
হয়। পরবতীেত ব ি গতভােব গেড় উঠা আচরণ েলা উ িত লাভ কের একিট মতবােদ পিরণত হয় এবং 
সূফীবােদর নােম িবিভ  তরীকার আিবভাব ঘেট। এবাদত-বে গীেত মশ ল থাকা, আ ােক িহংসা-িবে ষ 
থেক পির  করা, আ াহর ভয় িদেয় অ র পিরপূণ রাখা, তাওবা-ইে গফার ও িযিকর-আযকােরর 

মাধ েম কলব পির ার রাখার িত সূফীরা আহবান জানায়। িনঃসে েহ এই কাজ েলার িত ইসলাম 
িবেশষ  দান কেরেছ। এ েলা ইসলােমর মৗিলক িবষেয়র অ ভূ । তেব পাথক  হে  সূফীরা 
আ ি  অজন ও আ ার উ িতর মাধ েম আ াহর সাি েধ  পৗঁছার জ  রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা ােমর দিশত পথ বাদ িদেয় কাশফ এবং মশুাহাদার  আ য় িনেয় থােকন। রআন ও াহর পথ বাদ 
িদেয় িভ  পথ অবল ণ করার কারেণ সূফীবােদর মেধ  ইউনানী, পারস , বৗ  এবং অ া  দশন েবশ 
কের। পিরণােম য ল  ও উে শ  িনেয় সূফীবােদর সূচনা হয় কােলর পির মায় তা রআন ও াহর 
আেলােক একিট অ হণেযাগ  মতবােদ পিরণত হয়। তােত েবশ কের ইসলাম ংসকারী িবিভ  িশক ও 
িবদআত। পিরি িত যখন এ প ভয়াবহ আকার ধারণ করল, তখন উ ােতর আেলমগণ লখনী ও ভাষন-
ব ৃ তার মাধ েম এই মতবােদর কেঠার িতবাদ কেরেছন এবং মুসলমানেদরেক ফী ও তােদর মতবাদ 
থেক দূের থাকার আহবান জািনেয়েছন। আ ামা ইবেন তাইমীয়ার ভূিমকা এে ে  িবেশষভােব 

উে খেযাগ । পরবতীেত ভারতীয় উপমহােদেশও সূফীবােদর অ েবশ ঘেট। আমােদর মাতৃভূিম 
বাংলােদেশও রেয়েছ অসংখ  ফী তরীকা ও মতবাদ। মুসলমানেদরেক সিঠক পেথ িফিরেয় আনার 

েচ ার অংশ িহেসেব আিম এ বে  চিলত সূফীবােদর িকছু আকীদা-িব াস,  আমল ও মূলনীিত বণনা 
করেবা। যােত একজন মসুিলম এ সমপেক সেচতন হেত পােরন এবং যারা ফী দশেন িব াসী তারাও 
যন সূফীবােদর সমস া েলা জানেত পােরন এবং চিলত সূফীবােদর িব াস, কথা ও কাজ েলা রআন 

ও হাদীেছর কতটু  কােছ বা তা থেক কতটু  দূের তাও অ মান করেত পােরন। মহান আ াহ যন 
আমােদরেক সিঠক কথা না ও তা মানার তাওফীক দন। আমীন। 
 
আ ু া   শােহদ আল-মাদানী 
ashahed1975@gmail.com 
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সূফীবােদর পিরভাষায় ফী কােক বেল? 
 ১. ফী শ িট صوف   বা (পশম) থেক উদগত হেয়েছ। কারণ, সূফীরা সহজ সাধারণ জীবন যাপেনর অংশ 
িহসােব পশমী কাপড় পিরধান করেতন। 
২. মা া জামী বেলন, শ িট (صفاء   পিব তা ও তা থেক িনগত হেয়েছ। কননা তারা পূতপিব  ও 

 জীবন যাপন করেতন। ফীর সং ায় বিণত এই কথািট িঠক নয়। কারণ সূফীরা িনেজেদরেক صوفي  
বেল উে খ কেরন। صفاء   শ  থেক ফীর উৎপি  হেয় থাকেল তারা িনেজেদরেক صفائي   সাফায়ী 
বলেতন। অথচ এই মতবােদ িব াসী কান লাক িনেজেক সাফায়ী বেলন না। বরং ফী বেলন। এ থেক 
আমরা বুঝেত পাির, ফী হে ন ঐ ব ি , িযিন পশমী ও মাটা কাপড় পিরধান কেরন এবং িনয়ার ভাগ-
িবলাস পিরহার কের সরল সাজা ও সাদামাটা জীবন যাপন কেরন।  

ফীবােদর িবিভ  তরীকার িববরণ 
ফীেদর রেয়েছ িবিভ  তরীকা। ান ও কাল অ যায়ী অসংখ  ফী তরীকা আ  কাশ করার কারেণ এর 

সিঠক সংখ া িনধারণ করা কিঠন। আমােদর ভারতীয় উপমহােদেশ অসংখ  ফী করীকা আ  কাশ 
কেরেছ। তার মেধ  িনে র কেয়কিট তরীকা িবেশষভােব উে খেযাগ । ায়ই ফী তরীকার পীর ও 
মরুীদেদর মেুখ এ সম  তরীকার নাম উ ারণ করেত না যায়। এ সম  তরীকা হে ঃ  
১) কােদরীয়া তরীকাঃ আ ুল কােদর িজলানীেক (ম ৃত ৫৬১ িহঃ) এ তরীকার িত াতা িহেসেব ফীরা 
দাবী কের থােকন। িক ু  িনরেপ  িবে ষণ ও তার জীবনী অধ ায়ন করেল জানা যায় য, িতিন কান 
তরীকা িত া কের যান িন। তার নােম য সম  কারামত বণনা করা হয় তা স ূণ বােনায়াট ও িভি হীন।  
২) নকশব ীয়া তরীকাঃ মহুা াদ বাহাউ ীন নকশব ীেক (ম ৃত ৭৯১ িহঃ) এই তরীকার িত াতা িহেসেব 
উে খ করা হয়।  
৩) িচশিতয়া তরীকাঃ খাজা মঈন উ ীন িচশতীেক (ম ৃত ৬২০ িহঃ) এ তরীকার িত াতা িহেসেব উে খ 
করা হয়। ভারেতর আজমীের তার মাজার রেয়েছ। িহ -মসুিলম সকেলই এ মাজার িযরারত কের থােক।  
৪) মুজাে দীয়া তরীকাঃ মজুাে  আলেফ ছানীেক (ম ৃত ১০৩৪ িহঃ) এই তরীকার িত াতা িহেসেব দাবী 
করা হয়।  
৫) সাহরাওয়াদী তরীকাঃ িশহাব উ ীন উমার সাহরাওয়াদীর (ম ৃত ৬৩২ িহঃ) নােম এই তরীকািটর 
িনসবত করা হয়। এই পাঁচিট তরীকার নামই আমােদর দেশর ফীেদর মেুখ ব াপকভােব উ ারণ করেত 

না যায়।   
ফীবােদর র পির মাঃ 

ক) শরীয়তঃ ইসলামী জীবন ব ব ার যাবতীয় িবধানেক শরীয়ত বলা হয়। সব থম শরীয়েতর পূণ অ সারী 
হেত হয়। শরীয়েতর যাবতীয় িবধােনর মধ  িদেয় ফী তার ব ৃ ি েক িনয়ি ত কের িতিট অ  ত েক 
আ াহর অ গত কেরন। শরীয়েতর পূণ অ সরণ ব তীত কউ ফী হেত পারেব না। ফীরা এ কথািট 
জার িদেয় বলেলও তােদর আচার-আচরণ এর স ূণ িবপরীত। কারণ অেনক ফীেকই দখা যায় তারা 

মােরফেতর দাহাই িদেয় শরীয়েতর িবধান মানেত আেদৗ ত নন।  
খ) তরীকতঃ ফীেদর পিরভাষায় তরীকত হে ; শরীয়েতর যাবতীয় িবধান অ শীলেনর পর তােক 
আধ াি ক র শরণাপ  হেত হেব। এ পযােয় তােক িবনা ে  র আ গত  করেত হেব। 
গ) মােরফতঃ ফীেদর পিরভাষায় মােরফত হে , এমন এক র যার মেধ  বা াহ উপনীত হেল স ৃ ি  
রহস  স েক অবগত হেত পাের। এ ের পৗঁছেত পারেল তার অ র আেলায় উ ািসত হেয় উেঠ। তখন 
িতিন সকল ব র আসল ত  উপলি  করেত  কেরন। মানব জীবন ও স ৃ ি  জীবেনর  রহস  তার 
িনকট সপ  হেয় ভেস ওেঠ। 
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ঘ) হািককতঃ ফীেদর ধারণায় তােদর কউ এ ের পৗঁছেত পারেল আ িরকভােব আ াহর েমর াদ 
ও পরমা ার সােথ তার যাগােযাগ হয়। এটা হে  ফী সাধনার চুড়া  র। এ ের উ ীত হেল ফী 
ধ ােনর মাধ েম িনজ  অি  আ াহর িনকট িবলীন কের দন। 
উপেরা  িনয়েম ভ েদর নামকরণ করা ও রেভদ করা একিট বােনায়াট প িত। ইসলােমর থম যুেগ 
এ েলার কান অি  িছল না। পরবতীেত ফীরা এ েলা িনেজর খয়াল খুশী মত তরী কেরেছ।   
 
  

চিলত ফীবােদর কিতপয় িব াি ঃ  
ফীবােদর যেহতু িবিভ  তরীকা রেয়েছ তাই তরীকা ও মাশােয়খ অ যায়ী তােদর রেয়েছ িবিভ  আকীদা 

ও কায ম। িনে  আমরা অিত সংে েপ তােদর কিতপয় আকীদা ও িব ােসর কথা উে খ করেবা। তেব 
এখােন মেন রাখেত হেব য, ফীবােদর সকল সমথেকর িভতেরই য িনে র ভুল- াি েলা রেয়েছ তা 
বলা কিঠন।  
১ الحلول   লুল এবং وحدة الوجود   ওয়াহদাতুল উজুদঃ  

ফীেদর য সম  ইসলাম িবেরাধী আকীদাহ রেয়েছ, তার মেধ  সবেচেয় িনকৃি  আকীদাহ (িব াস) হে  ،
আকীদাতুল লুল ওয়াল ইেعقیدة الحلول واالتحاد  হাদ।   

ফীেদর কিতপয় লাক লুল তথা স ৃ ি র মেধ  আ াহর অবতরেণ িব াস কের। লুল-এর সং ায় 
আেলমগণ বেলনঃ  

أن اهللا یحل في بعض مخلوقاتھ ویتحد معھاكاعتقاد النصارى حلولھ في المسیح عیسى ) عند الصوفیة(الحلول فمعناه  أما
حلولھ في الحالج وفي بعض مشایخ الصوفیة  ابن مریم واعتقاد بعض الناس  

লুল এর তাৎপয হে , আ াহ তাআলা তাঁর কিতপয় স ৃ ি র মেধ  অবতরণ কেরন এবং তার সােথ িমেশ 
একাকার হেয় যান। যমন খ ৃ ানেদর ধারণা য, ঈসা ইবেন মারইয়ােমর মাধ েম ¯^qs আ াহ অবতরণ 
কেরিছেলন। ফীেদর কিতপয় লােকর িব াস হে  খ াত ফী সাধক মান র হা াজ এবং অ া  
কিতপয় ফী সাধেকর মেধ  আ াহ অবতরণ কেরেছন। নাউযুিব াহ। এিট য একিট ফরী িব াস তােত 
সে েহর কান অবকাশ নই। আ াহ তাআলা বেলনঃ 
 َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوالسَّماَواُت َمْطِویَّاٌت ِبَیِمیِنِھ ُسْبَحاَنُھ َوَتَعاَلى َعمَّا ُیْشِرُكوَن َوَما َقَدُروا اللََّھ َحقَّ َقْدِرِه َواْلَأْرُض َجِمیًعا َقْبَضُتُھ  
তারা আ া  েক যথাথ েপ বুেঝ িন। িকয়ামেতর িদন গাটা প ৃ িথবী থাকেব তাঁর হােতর মেুঠােত এবং 
আসমানসমূহ ভাঁজ করা অব ায় থাকেব তাঁর ডান হােত। িতিন পিব । আর এরা যােক শরীক কের, তা 
থেক িতিন অেনক উে । (সূরা যুমারঃ ৬)  

 মান র হা াজেক তার যুেগর খলীফা চারিট কারেণ হত া কেরনঃ 
১ أنا الحق )  আনাল হ  বলার কারেণ তথা বুবীয়াত ও উলুহীয়ােতর দাবী করার কারেণ।   
২) ইসলামী শরীয়েত িনিষ  যা  চচা করার কারেণ। 
৩) শরীয়েতর ফরজ িবষয়সমূহ অ ীকার করার কারেণ। মান র হা াজ থেক বিণত হেয়েছ য, িতিন 
বেলেছনঃ কান ব ি  হ  করেত চাইেল স যিদ তার বািড়েত একিট ঘর িনমাণ কের হে র মৗ েম 
তার তাওয়াফ কের তােতই যেথ  হেব।  
৪) কারােমতা তথা বােতনী সম দােয়র িত আহবান জানােনার কারেণ। কারােমতা সম দায় কােশ  
ইসলােমর কথা বলেলও তারা িছল মূলতঃ গাপেন অি পূজক। এই সম দায় ৩১৯ িহজরী সােল কাবা ঘের 
হামলা চািলেয় হাজীেদরেক অকাতের হত া কেরিছল, যমযম প ংস কের িদেয়িছল এবং হাজের 
আসওয়াদ চুির কের িনেয় িছল। ২০ বছর পয  মুসিলমগণ হাজের আসওয়াদ িবহীন কাবা ঘেরর তাওয়াফ 
কেরেছ।   
অপর পে  ফীেদর আেরক দল ওয়াহদাতুল উজেুদ িব াসী। ওয়া  দাতুল উজুেদর এর তাৎপয হে  

أن عین المخلوقات ھو عین اهللا تعالى ) عند الصوفیة(وأما االتحاد فمعناه    
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স ৃ ি  এবং া একই িজিনষ। অথাৎ স ৃ ি জীব এবং আ াহ তাআলার মেধ  কান পাথক  নই, উভয়ই এক 
ও অিভ । ইবেন আরাবী এ মেতরই সমথক িছল। তার মেত প ৃ িথবীেত যা আেছ সবই মাবুদ। অথাৎ সবই 
স ৃ ি  এবং সবই মাবুদ। এ অেথ র, কর, বানর এবং অ া  নাপাক স ৃ ি ও মাবুদ হেত কান বাঁধা 
নই। তরাং তার মেত যারা মূিত পজূা কের তারা আ াহরই এবাদত কের। (নাউযুিব াহ)  

ইবেন আরাবীর মেতঃ  
العارف المكمل ھو من یرى عبادة اهللا واألوثان شيء واحد إن  

অথাৎ পিরপূণ মােরফত হািসলকারীর দ ৃ ি েত আ াহর এবাদত ও মূিতপূজা একই িজিনস। ইবেন আরাবী 
তার কিবতায় বেলনঃ  

لیت شعري من المكلفیا * رب والرب عبد  العبد  
أو قلت رب فأنى یكلف* قلت عبد فذلك حق  إن  

বা াই ভু আর ভুই বা া। আফেসাস যিদ আিম জানতাম, শরীয়েতর িবধান কার উপর েয়াগ হেব। 
যিদ বিল আিম তাঁর বা া তাহেল তা িঠকই। আর যিদ বিল আিমই রব তাহেল শরীয়ত মানার 

েয়াজনীয়তা কাথায়? উপেরা  কারণ এবং আরও অসংখ  কারেণ আেলমগণ ইবেন আরাবীেক গামরাহ 
বেলেছন। স ৃ ি  এবং া কখনই এক হেত পাের না। আ াহ ব তীত বাকী সকল ব  হে  স ৃ ি । আ াহ 
তাআলা বেলনঃ 
 ُكلَّ َشْيٍء َوُھَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم َبِدیُع السََّماَواِت َواْلَأْرِض َأنَّى َیُكوُن َلُھ َوَلٌد َوَلْم َتُكْن َلُھ َصاِحَبٌة َوَخَلَق  
িতিন নেভাম ল ও ভূম েলর আিদ া। িক েপ আ া  র পু  হেত পাের, অথচ তার কান সি নী নই? 
িতিন যাবতীয় িকছু স ৃ ি  কেরেছন। িতিন সব ব  স েক িব । (সূরা আনআমঃ ১০১)  রআন ও সহীহ 
হাদীেছ িদবােলােকর মত পির ার কের বলা আেছ য, মহান আ াহ আরেশর উপের সমু ত, তার ণা ণ 
স ৃ ি  জীেবর ণাবলী থেক স ূণ আলাদা।  
এখােন িবেশষভােব উে খ  য, আমােদর ভারতীয় উপমহােদেশর িবরাট সংখ ক মুসিলম ওয়া  দাতুল 
উজুেদ িব াসী। তাবলীগী িনসাব ফাযােয়েল আমাল বইেয় গা ুহী তার মারেশদ হাজী এমদা াহ 
মহুােজের ম ীর খদমেত িলিখত এক িচিঠেত বেলনঃ -------অিধক লখা ব-আদবী মেন কিরেতিছ। হ 
আ াহ! মা কর, হজরেতর আেদেশই এই সব িলিখলাম, িমথ াবাদী, িকছুই নই, ধু তামরাই ছায়া, আিম 
িকছুই নই, আিম যাহা িকছু সব তুিমই তুিম। ( দখনুঃ ফাযােয় আমাল, ি তীয় খ ড, ১৮৫ প ৃ া) এই কথািট 
য একিট ফরী কথা তােত কান সে হ নই। আ ন আমরা এই বাক িটর ব াপাের আরব িবে র 

আেলমেদর মূল ায়ন জানেত চ া কির। তােদর কােছ উপেরর বাক িট এভােব অ বাদ কের পশ করা 
হেয়িছল।  

، أنا ال شیئ، فإنما كتبت كل ھذه بأمر الشیخ أنا كذاب أنا ال شيء إنما أنا ظلك ، اغفر اللھم ، إطالة الكالم سوء األدب  إن
ھو أنت، وما أنا  

অ বাদিট েন তারা বেলেছনঃ شرك محض   অথাৎ এিট িশক ছাড়া অ  িকছু নয়। 
উপেরা  া  িব ােসর খ ডনঃ  
ইসলােমর ধান িট মূলনীিত এবং ইসলামী শরীয়েতর িট মূল উৎস রআন ও সহীহ হাদীেছ  
ভাষায় আ াহর পিরচয়, ণা ণ এবং তাঁর অব ান উে খ করা হেয়েছ। তােত মহান রা ুল আলামীন 
িনেজই িনেজর পিরচয় তুেল ধেরছন এবং তাঁর রাসূলও অেনক সহীহ হাদীেছ তাঁর পিরচয় বণনা কেরেছন। 
এ থেক জানা যায় য আ াহ তাআলা আকােশ এবং আরেশ আযীেমর উপর সমু ত। বশ িকছু আয়াত ও 
হাদীেছ সরাসির আরেশর উপর সমু ত হওয়ার কথা উে খ আেছ। আবার অেনক আয়াত ও হাদীেছর 
মাধ েম আকােশর উপের হওয়ার কথা জানা যায়। মূলতঃ উভেয়র মােঝ কান  নই। কননা আ াহর 
আরশ হে  সাত আকােশর উপর।   
আ াহ তাআলা আকােশর উপের সমু ত হওয়ার দলীলসমূহঃ 
আ াহ তাআলা য আকােশর উপের আেছন, রআেন এর অেনক দলীল রেয়েছ।  
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১) আ াহ তাআলা বেলনঃ 
َأَأِمنُتْم َمْن ِفي السََّماِء َأْن َیْخِسَف ِبُكْم اَألْرَض  
তামরা িক িনরাপ া পেয় গেছা য, আকােশ িযিন রেয়েছন িতিন তামােদরেক সহ ভূিমেক িসেয় 

িদেবন না? (সূরা মু  কঃ ১৬)  
২) আ া   তাআলা আরও বেলনঃ 
 َیَخاُفوَن َربَُّھْم ِمْن َفْوِقِھْم  
তারা তােদর িতপালকেক ভয় কের, িযিন তােদর উপের আেছন। (সূরা না  লঃ ৫০)  
৩) আ া   তাআলা আরও বেলনঃ 
 اِلُح َیْرَفُعُھِإَلْیِھ َیْصَعُد اْلَكِلُم الطَّیُِّب َواْلَعَمُل الصَّ   
তাঁরই িদেক পিব  বাক সমূহ আেরাহণ কের এবং সৎকম তােক উ ীত কের। (সূরা ফািতরঃ ১০)  
৪) আ া   তাআলা আরও বেলনঃ  
َتْعُرُج اْلَمَالِئَكُة َوالرُّوُح ِإَلْیِھ 
ফেরশতা এবং হ (িজবরীল) তাঁর িদেক উ গামী হয়। (সূরা মাআেরজঃ ৪)  

৫) আ াহ তাআলা আরও বেলনঃ 
ُیَدبُِّر اَألْمَر ِمَن السََّماِء ِإَلى اَألْرِض   
আ া   তাআলা আকাশ থেক প ৃ িথবী পয  সকল িবষয় পিরচালনা কেরন। (সূরা িসজদাহঃ ৫)  
৬) আ া   তাআলা আরও বেলনঃ তাআলা 
 َِّإْذ َقاَل اللَُّھ َیاِعیَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّیَك َوَراِفُعَك ِإَلي   
যখন আ াহ বলেলনঃ হ ঈসা! িন য়ই আিম তামােক ম ৃ তু দান করব। অতঃপর তামােক আমার িদেক 
উিঠেয় িনেবা। (সূরা আল-ইমরানঃ ৫৫) আ া   তাআলাউপের আেছন- এ মেম আেরা অেনক দলীল 
রেয়েছ। 
  
আ া   তাআলা আসমােন সমু ত হওয়ার ব াপাের বিণত সহীহ হাদীছসমূহঃ  
আ া   তাআলা উপের আেছন-হাদীছ শরীেফ এ ব াপাের অগিণত দলীল রেয়েছ।  
১) আওআেলর হাদীেছ নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

)والعرش فوق ذلك واهللا فوق العرش َوُھَو َیْعَلُم َما َأنُتْم َعلْیِھ(  
তার উপর আ াহর আরশ। আর আ া   আরেশর উপের। িতিন তামােদর অব া স েক অবগত আেছন। 
  
   আওআেলর হাদীেছর িব ািরত িববরণ এই য, আ াস িবন আ ুল মু ািলব (রাঃ) বেলনঃ আমরা একদা 
নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর সােথ খালা ময়দােন বসা িছলাম। তখন আমােদর মাথার উপর 
িদেয় একিট মঘখ ড অিত ম করার সময় িতিন বলেলনঃ তামরা িক জান এিট কী? আমরা বললামঃ এিট 
একিট মেঘর খ ড। অতঃপর িতিন বলেলনঃ তামরা িক জান আকাশ ও প ৃ িথবীর মাঝখােনর দূর  
কতটু ? আমরা বললামঃ আ া   ও তাঁর রাসূলই ভাল জােনন। িতিন বলেলনঃ উভেয়র মেধ  রেয়েছ 
পাঁচশত বছেরর দূর । এমিন েত ক আকাশ ও তার পরবতী আকােশর মধ বতী দূর  হে  পাঁচশত 
বছেরর পথ। এভােব স ম আকােশর উপর রেয়েছ একিট সাগর। সাগেরর গভীরতা হে  আকাশ ও 
যমীেনর মধ বতী দূরে র সমান। সাগেরর উপের রেয়েছ আটিট জংলী পাঠা। তােদর হাঁটু থেক পােয়র খুর 
পয  দূর  আকাশ ও যমীেনর মধ বতী দূরে র সমান। তারা আ াহর আরশ িপেঠ বহন কের আেছ। 
আরশ এত িবশাল য, তার উপেরর অংশ থেক নীেচর অংেশর দূর  হে  আকাশ ও যমীেনর মধ বতী 
দূরে র সমান। আর আ া   তাআলা হে ন আরেশর উপের।    
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 ২) সাদ িবন মআুয যখন বনী রায়যার ব াপাের ফয়সালা দান করেলন, তখন নবী সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম  তাঁেক উে শ  কের বলেলনঃ তুিম তােদর ব াপাের সই ফয়সালা কেরেছা, যা সাত আসমােনর 
উপর থেক আ া   তাআলাকেরেছন।   
৩) নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম একদা জৈনক দাসীেক বলেলনঃ আ া   কাথায়? দাসী বললঃ 
আকােশ। নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  তখন দাসীর মািলকেক বলেলনঃ তুিম তােক মু  কের 
দাও। কারণ স মিুমন।   
৪) আ া   তাআলাআকােশর উপের। িমরােজর ঘটনায় বিণত হাদীছ েলা তার  দলীল।  
৫) পালা েম ফেরশতােদর িনয়ােত আগমেণর হাদীেছও আ া   তাআলা আকােশর উপের সমু ত 
হওয়ার দলীল রেয়েছ। হাদীেছর িব ািরত িববরণ এই য, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

َعْصِر ُثمَّ َیْعُرُج الَِّذیَن َباُتوا ِفیُكْم َفَیْسَأُلُھْم َیَتَعاَقُبوَن ِفیُكْم َمَلاِئَكٌة ِباللَّْیِل َوَمَلاِئَكٌة ِبالنََّھاِر َوَیْجَتِمُعوَن ِفي َصَلاِة اْلَفْجِر َوَصَلاِة اْل(
)َوُھْم ُیَصلُّوَن َوَأَتْیَناُھْم َوُھْم ُیَصلُّوَن ْكَناُھْمُم ِبِھْم َكْیَف َتَرْكُتْم ِعَباِدي َفَیُقوُلوَن َتَرَوُھَو َأْعَل  

তামােদর িনকট রােত একদল ফেরশতা এবং িদেন একদল ফেরশতা পালা েম আগমণ কের থােক। 
তারা ফজর ও আসেরর নামােযর সময় একসােথ একি ত হয়। অতঃপর তামােদর কােছ য দলিট িছল, 
তারা উপের উেঠ যায়। মহান আ াহ জানা সে ও তােদরেক িজে স কেরনঃ আমার বা ােদরেক িক 
অব ায় ছেড় এেসছ? তাঁরা বেলনঃ আমরা তােদরেক নামায অব ায় ছেড় এেসিছ এবং যখন তােদর 
কােছ িগেয়িছলাম, তখন তারা নামােযই িছল।   
৬) নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আরও বেলনঃ 

َھا ِبَیِمیِنِھ ُثمَّ ُیَربِّیَھا ِلَصاِحِبِھ َكَما ُیَربِّي َمْن َتَصدََّق ِبَعْدِل َتْمَرٍة ِمْن َكْسٍب َطیٍِّب َوَلا َیْصَعُد إَلى اللَُّھ ِإلَّا الطَّیَِّب َوِإنَّ اللََّھ َیَتَقبَُّل(
)َجَبِلَأَحُدُكْم َفُلوَُّه َحتَّى َتُكوَن ِمْثَل اْل  

য ব ি  বধভােব উপািজত স দ হেত একিট খজুর পিরমাণ স দ দান কের, আর আ াহর িনকট তা 
পিব  ব তীত কান িকছুই উ মুখী হয় না, আ া   ঐ দান ীয় ডান হােত হণ কেরন। অতঃপর িতিন তা 
দানকারীর জ  িতপালন করেত থােকন। যভােব তামােদর কউ িনেজর ঘাড়ার বা ােক িতপালন 
কের থােক। শষ পয  ঐ দান পাহাড় সমুতল  হেয় যায়।   
৭) নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আরও বেলনঃ 

)ى َصْفَواٍنِإَذا َقَضى اللَُّھ اَألْمَر ِفي السََّماِء َضَرَبِت اْلَمَالِئَكُة ِبَأْجِنَحِتَھا ُخْضَعاًنا ِلَقْوِلِھ َكالسِّْلِسَلِة َعَل(  
আ াহ তাআলাযখন আকােশ কান িবষেয় ফয়সালা কেরন, তখন ফেরশতাগণ আ াহর উ  ফয়সালার 

িত অ গত হেয় তােদর পাখাসমূহ এমনভােব নাড়ােত থােকন যার ফেল শ  পাথের িশকল িদেয় হার 
করেল য ধরেণর আওয়াজ হয় স রকম আওয়াজ হেত থােক।  আ াহ তাআলা আকােশর উপের আেছন 
বািতল িফকা ব তীত কউ তা অ ীকার কেরিন।  
 
আরেশর উপর সমু ত হওয়ার দলীলসমূহঃ 
  রআন মজীেদর সাতিট আয়ােত আ াহ তাআলা ঘাষণা কেরেছন য, িতিন আরেশর উপর সমু ত।  
১) আ া   তাআলা বেলনঃ  
الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى  
দয়াময় আ াহ আরেশর উপের সমু ত হেয়েছন। (সূরা তাহাঃ ৫)  
২) আ াহ তাআলা আরও বেলনঃ 
ِإنَّ َربَُّكْم اللَُّھ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِفي ِستَِّة َأیَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش  
িন য় তামােদর িতপালক আ াহ। িতিন আসমান- রবানীেক ছয় িদেন স ৃ ি  কেরেছন। অতঃপর িতিন 
আরেশর উপের সমু ত হেয়েছন। (সূরা আরাফঃ ৫৪)  
৩) আ াহ তাআলা আরও বেলনঃ 
اللَُّھ الَِّذي َرَفَع السََّماَواِت ِبَغْیِر َعَمٍد َتَرْوَنَھا ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش  
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আ াহই ঊ েদেশ আকাশম ডলী াপন কেরেছন িবনা ে । তামরা এটা দখেছা। অতঃপর িতিন 
আরেশর উপের সমু ত হেয়েছন। (সূরা রাদঃ ২)  
 ৫) আ াহ তাআলা আরও বেলনঃ 
ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش الرَّْحَماُن  
অতঃপর িতিন আরেশর উপের সমু ত হেয়েছন। িতিন পরম দয়াময়। (সূরা ফুরকানঃ ৫৯) 
৬) আ াহ তাআলা আরও বেলনঃ 
 َأْرَض َوَما َبْیَنُھَما ِفي ِستَِّة َأیَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِشاللَُّھ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْل  
আ াহই আসমান-যমীন এবং এ েয়র মধ বতী সকল ব  ছয় িদেন স ৃ ি  কেরেছন। অতঃপর িতিন 
আরেশর উপের সমু ত হেয়েছন। (সূরা সাজদাহঃ ৫৪)  
৭) আ াহ তাআলা আরও বেলনঃ 
 ي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِفي ِستَِّة َأیَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِشُھَو اللَُّھ الَِّذ  
আ াহই আসমান-যমীনেক ছয় িদেন স ৃ ি  কেরেছন। অতঃপর িতিন আরেশর উপের সমু ত হেয়েছন"। 
(সূরা হাদীদঃ ৪) 
 
২) অলী-আওলীয়ােদর আহবানঃ  

ফীেদর িবরাট একিট অংশ নবী-রাসূল এবং জীিবত ও ম ৃত অলী-আওলীয়ােদর কােছ আ কের থােক। 
তারা বেল থােকঃ ইয়া িজলানী, ইয়া িরফাঈ, ইয়া রাসূলু াহ ইত ািদ। অথচ আ াহ তাআলা তাঁেক ছাড়া 
অে েক আহবান করেত িনেষধ কেরেছন। তরাং য ব ি  আ াহ ছাড়া অে র কােছ আ করেব, স 
মশুিরক িহেসেব গণ  হেব। আ াহ তাআলা বেলনঃ  
َوال َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّھ َما ال َیْنَفُعَك َوال َیُضرَُّك َفِإْن َفَعْلَت َفِإنََّك ِإًذا ِمَن الظَّاِلِمین   
তুিম আ াহ ব তীত এমন ব েক ডাকেব না য তামার উপকার িকংবা িত কানিটই করেত পাের না। 
যিদ তুিম তাই কর তেব তুিম িনি ত ভােবই জােলমেদর মেধ  গ  হেব। (সূরা ইউ সঃ ১০৬)।  
আ াহ তাআলা আরও বেলনঃ  
 َغاِفُلوَنَوَمْن َأَضلُّ ِممَّْن َیْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّھ َمْن ال َیْسَتِجیُب َلُھ ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة َوُھْم َعْن ُدَعاِئِھْم    
এবং ঐ ব ি র চেয় আর ক বশী পথ  য আ াহ ব তীত এমন ব ি েদরেক আহবান কের যারা 
িকয়ামত পয  তার ডােক সাড়া িদেব না এবং তারা তােদর ঐ আহবান থেক সমপূণ বখবর রেয়েছ? (সূরা 
আহকাফঃ ৫)  
৩) গাউছ, তুব, আবদাল ও জাবায় িব াসঃ  

ফীরা িব াস কের য, প ৃ িথবীেত কিতপয় আবদাল, তুব এবং আওলীয়া আেছন, যােদর হােত আ াহ 
তাআলা প ৃ িথবী পিরচালনার িকছু িকছু দািয়  সাপদ কের িদেয়েছন। তরাং তারা তােদর ই ামত 
প ৃ িথবীর কাজকম পিরচালনা কের থােকন।  
তাবলীিগ নসাব ফাযােয়েল আমাল বইেয় এই ধরেণর একিট ঘটনা উে খ আেছ। ঘটনার িববরণ এই য, 
হজরত শাইখুল বেলেছনঃ আিম আমার আ াজােনর িনকট ায়ই একটা ঘটনা নতাম। উহা এই য, 
জৈনক ব ি  িবেশষ কান েয়াজেন পািন পেথ যাইেতিছল। পিথমেধ  যমনুা নদী পিড়ল, তাহার অব া 
তখন এত ভয় র িছল য, নৗকা চলাও মশুিকল িছল, লাকিট পেরশান হইয়া গল। লাকজন তাহােক 
বিলল অমকু জ েল একজন কােমল লাক থােকন, তাহার িনকট িগয়া ীয় েয়াজন পশ কর। িতিন 
িন য়ই কান ব ব া কিরেবন। তেব িতিন থেম রাগ কিরেবন। তাহােত তুিম িনরাশ হইও না। লাকিট 
তাহােদর কথায় জ েলর মেধ  িগয়া দিখেলন সই দরেবশ তাহার িবিব বা াসহ একিট ঝুপিড়র মেধ  
বাস কিরেতেছ। সই ব ি  ীয় েয়াজন ও যমনুার অব া বণনা কিরল, দরেবশ থেম অভ াস মাতােবক 
রাগ কিরয়া বিলল, আমার হােত িক আেছ? আিম িক কিরেত পাির? লাকিট কা াকািট কিরয়া আপন 
সমস ার কথা বিলল, তখন দরেবশ বিললঃ যাও, যমনুার কােছ িগয়া বলঃ আমােক ঐ ব ি  পাঠাইয়ােছ, য 
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জীবেন কখনও িকছু খায় নাই এবং িবিবর সিহত সহবাস কের নাই। লাকিট যমনুায় িগয়া দরেবেশর কথা 
জানাইল। যমুনা তাহার কথা মত শা  হইয়া গল। সই লাকিট পার হইয়া যাওয়ার পর যমনুা আবার 
ভীষণ আকার ধারণ কিরল। ( দখুনঃ ফাযােয়েল আমাল, ি তীয় খ ড, ১৬২ প ৃ া)  
ি য় পাঠক ব ৃ  ল  ক ন, এিট এমন একিট িব াস যা ম ার মশুিরকরাও পাষণ করেতা না। তারা যখন 
সাগর পেথ মণ করার সময় িবপেদ আ া  হত, তখন তারা সকল দব- দবীর কথা ভুেল িগেয় িবপদ 
থেক উ ােরর জ  এক মা  আ াহেকই ডাকেতা। আ াহ তাআলা ম ার মশুিরকেদর সই কথা 
রআেন উে খ কের বেলনঃ 

اْلُفْلِك َدَعْوا اللََّھ ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن َفَلمَّا َنجَّاُھْم ِإَلى اْلَبرِّ ِإَذا ُھْم ُیْشِرُكوَن َرِكُبوا ِفي َفِإَذا  
তারা যখন জলযােন আেরাহণ কের তখন একিন ভােব আ া  েক ডােক। অতঃপর িতিন যখন েল এেন 
তােদরেক উ ার কেরন, তখনই তারা শরীক করেত থােক। (সূরা আনকাবুতঃ ৬৫) অথচ বতমান সমেয়র 
অসংখ  মুসিলমেক দখা যায় তারা চরম িবপেদর সময়ও আ াহেক বাদ িদেয় কি ত অলী-
আওলীয়ােদরেক আহবান কের থােক, যা ম ার মশুিরকেদর িশকেকও হার মািনেয়েছ। কননা ম ার 
লােকরা ধু েখর সময়ই আ াহর সােথ অ েক শরীক করেতা, িক ু  িবপেদর সময় তারা স েলােক 

ভুেল িগেয় এক মা  আ াহেকই ডাকেতা। আর বতমান সমেয়র অেনক মুসিলম উভয় অব ােতই আ াহর 
সােথ িশক করেছ। এিদক থেক মূল ায়ন করেল দখা যায় বতমােনর মাজার পূজারী মুসিলেমর িশেকর 
চেয় ম ার আবু জােহল ও আবু লাহাবেদর িশক অিধক হালকা িছল। মাটকথা ম ার মশুিরকেদর 

তাওহীেদ বুবীয়া সমপেক য অগাধ িব াস িছল তা উে খ কের আ াহ তাআলা বেলনঃ  
 َن اْلَحيِّ اْلَمیِِّت َوُیْخِرُج اْلَمیَِّت ِمُقْل َمْن َیْرُزُقُكْم ِمَن السََّماِء َواْلَأْرِض َأْم َمْن َیْمِلُك السَّْمَع َواْلَأْبَصاَر َوَمْن ُیْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن 
َوَمْن ُیَدبُِّر اْلَأْمَر َفَسَیُقوُلوَن اللَُّھ َفُقْل َأَفَلا َتتَُّقوَن   
হ নবী! আপিন িজে স ক ন, তামােদরেক আসমান থেক ও যমীন থেক ক যী দান কেরন? িকংবা 
ক তামােদর কান ও চােখর মািলক? তাছাড়া ক জীিবতেক ম ৃ েতর ভতর থেক বর কেরন এবং কইবা 

ম ৃতেক জীিবেতর মধ  থেক বর কেরন? ক কেরন কম সমপাদেনর ব ব াপনা? তখন তারা বেল উঠেব, 
আ াহ! তখন তুিম বেলা, তারপেরও ভয় করছ না? (সূরা ইউ সঃ ৩১) 
িতিন আরও বেলনঃ  
ُیَدبُِّر اْلَأْمَر ِمَن السََّماِء ِإَلى اْلَأْرِض   
িতিন আকাশ থেক প ৃ িথবী পয  সম  কম পিরচালনা কেরন। (সূরা সাজদাঃ ৫) এখােন িবেশষভােব রণ 
রাখা দরকার য غوث ،  অথ হে  াণকতা। এিট আ াহর ণ। কান মা ষ গাউছ হেত পাের না। ঢাকা 
শহেরর মহাখালীেত মাসিজেদ গাউছুল আযম নােম িবশাল একিট মসিজদ রেয়েছ। আমরা সকেলই জািন 
এখােন গাউছুল আযম ারা বড়পীর আ ুল কােদর িজলানীেক বুঝােনা হেয়েছ। আল-গাউছুল আল-আযাম 
অথ হে  মহান াণকতা। যারা আ ুল কােদর িজলানী (রঃ) ক মহা াণকতা িহেসেব িব াস কেরন, 
তােদর কােছ আমােদর  হেলা, তারা িক এ ধরেণর কথার মাধ েম বড়পীর আ ুল কােদর িজলানী 
(রঃ) ক আ াহর সমান কের দন িন? ধু তাই নয় ফীেদর একিট দল িব াস কের য, বড় পীর আ ুল 
কােদর িজলানী িনজ হােত লাওেহ মাহফুেয নতুন কের ব ৃ ি  করেত বা তা থেক িকছু কমােনারও অিধকার 
রােখন। (নাউযুিব াহ) 
৪) ফী তরীকার মাশােয়খগণ িবপদ হেত উ ার করেত পােরনঃ  

ফীরা িব াস কেরন য, তােদর মাশােয়খ ও অলীগণ িবপদ হেত উ ার করেত স ম। তাই িবপেদ তারা 
তােদর অলীেদরেক আহবান কের থােক। তারা বেল থােক মদদ ইয়া আ ুল কােদর িজলানী, হ উমুক, হ 
উমকু ইত ািদ। এভােব িবপদাপেদ পেড় আ াহ ছাড়া অ েক আহবান করা কাশ  িশেকর অ ভূ  
আ াহ তাআলা বেলনঃ  
َوِإْن َیْمَسْسَك اللَُّھ ِبُضرٍّ َفَلا َكاِشَف َلُھ ِإلَّا ُھَو َوِإْن َیْمَسْسَك ِبَخْیٍر َفُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر   
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আর যিদ আ াহ তামােক কান ক  দন, তেব িতিন ব তীত তা অপসারণকারী কউ নাই। প া ের যিদ 
তামার ম ল কেরন, তেব িতিন সবিকছুর ওপর মতাবান। (সূরা আনআমঃ ১৭) আ া   তাআলা আরও 

বেলনঃ 
 َن اْلَخْیِر َوَما َمسَِّنَي السُّوُء ِإْن َأَنا ِإلَّا َنِذیٌر ُقْل َلا َأْمِلُك ِلَنْفِسي َنْفًعا َوَلا َضرا ِإلَّا َما َشاَء اللَُّھ َوَلْو ُكْنُت َأْعَلُم اْلَغْیَب َلاْسَتْكَثْرُت ِم

َبِشیٌر ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَنَو   
আপিন বেল িদন, আিম আমার িনেজর কল াণ সাধেনর এবং অকল াণ সাধেনর মািলক নই, িক ু  যা আ া   
চান। আর আিম যিদ গায়েবর কথা জেন িনেত পারতাম, তাহেল ব  ম ল অজন কের িনেত পারতাম। 
ফেল আমার কান অম ল কখনও হেত পারত না। আিম তা ধু একজন ভীিত দশক ও সংবাদাতা 
ঈমানদারেদর জ । (সূরা আরাফঃ ১৮৮)  
৫) এবাদেতর সময় ফীেদর অ েরর অব াঃ  
   ফীরা ীেনর সেবা  র তথা ইহসােনর ে  তােদর িনজ িনজ মাশােয়খেদর িদেক মেনািনেবশ কের 
থােক। অথচ রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ  

أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك  اإلحسان  
ইহসান হল, এমনভােব তুিম আ াহ পােকর ইবাদত করেব যন তাঁেক দখেত পা । যিদ তাঁেক দখেত 
না পাও তেব িব াস করেব য, িতিন তামােক অবশ ই দখেছন। (সহীহ মুসিলম) 
৬) নবী-রাসূলেদর সমপেক ফীেদর ধারণাঃ  
নবী-রাসূলেদর ব াপাের ফীেদর িবিভ  ধারণা রেয়েছ। তােদর কিতপেয়র কথা হে ، 

خضنا بحرًا وقف األنبیاء بساحلھ   
 অথাৎ আমরা এমন সাগের সাতার কািট, নবীগণ যার তীের দাঁিড়েয় থােকন। অথাৎ ফীগণ এমন মযাদায় 
পৗঁছেত পােরন, যা নবীেদর পে ও স ব নয়।  

৭) অলী-আওলীয়ােদর ব াপাের তােদর িব াসঃ  
অলী-আওলীয়ােদর ে  ফীেদর আকীদা হে , তােদর কউ নবীেদর চেয় অলীগণেক  মেন 
কেরন। আবার কউ কউ মেন কেরন য, অলীগণ এবং আ াহর মােঝ কান পাথক  নই। আ াহর সকল 

ণই অলীেদর মেধ  বতমান। যমন স ৃ ি  করা, িরিযক দান করা, কাউেক জীবন দান করা, কাউেক ম ৃ তু 
দান করা ইত ািদ আরও অেনক। এ জাতীয় িব াস য িশক তােত িব  মা  সে েহর অবকাশ নই। 
৮) নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর ব াপাের বাড়াবািড়ঃ ফীরা নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা ামেক নূেরর তরী মেন কের। তারা িনে র বােনায়াট হাদীছিটেক দলীল িহেসেব হণ কের থােক।  

ما خلق اهللا تعالى  نوري أول  
অথাৎ আ া   তাআলা সব থম আমার নূর স ৃ ি  কেরেছন। িবিভ  শে  একই অেথ ফীেদর িকতােব 
সনদিবহীন ভােব এই বােনায়াট হাদীছিট উে িখত হেয়েছ। আ েযর িবষয় এই আমােদর দেশর 
অিধকাংশ ী মুসলমানও এই আকীদাই পাষণ কের থােক। অথচ রআন ও সহীহ হাদীেছর ভাষ  থেক 
জানা যায় য, আমােদর নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম নূেরর তরী িছেলন না এবং িতিন সব থম 
স ৃ ি ও িছেলন না। সহীহ হাদীছ থেক জানা যায় য, আ াহ তাআলা সব থম কলম স ৃ ি  কেরেছন। রাসূল 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 

أول شيء خلقھ اهللا تعالى القلم ، وأمره أن یكتب كل شيء یكون إن  
িন য়ই আ াহ তাআলা সব থম য িজিনষিট স ৃ ি  কেরেছন, তা হে  কলম। তারপর কলমেক িকয়ামত 
পয  যা হেব তা িলখেত বলেলন। (িসলিসলােয় সাহীহা, হাদীছ নং- ১৩৩) িতিন আরও বেলনঃ  

اْكُتْب َمَقاِدیَر ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى َتُقوَم السَّاَعُة : َربِّ َوَماَذا َأْكُتُب َقاَل: َلُھ اْكُتْب َقاَل: ِإنَّ َأوََّل َما َخَلَق اللَُّھ اْلَقَلَم َفَقاَل   
আ া   তাআলা সব থম কলম স ৃ ি  কের তােক বলেলনঃ িলখ। কলম বললঃ হ আমার িতপালক! কী 
িলখব? আ া   বলেলনঃ িকয়ামত পয  আগমণকারী িতিট ব র তাকদীর িলখ।  
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আমােদর নবী মুহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম নূেরর তরীও িছেলন না। িতিন মািটর তরী মা ষ 
িছেলন। আ াহ তাআলা বেলনঃ 
 ِمْثُلُكْم ُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر   
হ নবী! আপিন বলুন য, আিম তামােদর মতই একজন মা ষ। (সূরা কাহাফঃ ১১০) এ ছাড়া রআেনর 

আরও অেনক আয়াত ারা মািণত য, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বনী আদেমরই একজন 
িছেলন। তরাং সম  বনী আদম যেহতু মািটর তরী, তাই িতিনও একজন মািটর তরী মা ষ িছেলন। 
কবল ফেরশতােকই আ াহ নূর থেক স ৃ ি  কেরেছন। যমনিট বিণত হেয়েছ সহীহ বুখারীেত আেয়শা 

(রাঃ)এর হাদীেছ। রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ 
ا ُوِصَف َلُكْم اْلَمَلاِئَكُة ِمْن ُنوٍر َوُخِلَق اْلَجانُّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر َوُخِلَق آَدُم ِممَّ ُخِلَقْت  

ফেরশতােদরেক স ৃ ি  করা হেয়েছ নূর থেক। িজনেদরেক স ৃ ি  করা হেয়েছ ধাঁয়া িবহীন অি  থেক। আর 
আদমেক স ৃ ি  করা হেয়েছ ঐ ব  থেক যার িববরণ তামােদর কােছ পশ করা হেয়েছ। (সহীহ মসুিলম) 

তরাং িতিন মািটর তরী হওয়া সে ও আ া   তােক নবুওয়ত ও রসালােতর মাধ েম স ািনত কেরেছন।  
নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর ব াপাের ফীরা আরও িব াস কের য, িতিন হে ন স ৃ ি  জগেতর 

া তথা গ ুজ। িতিন আরেশ সমাসীন। সাত আসমান, সাত যমীন আরশ- রসী, লাওেহ মাহফুয, কলম 
এবং সম  স ৃ ি গত মুহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর নূর থেক স ৃ ি  করা হেয়েছ। এ কথার 
সত তা যাচাই করেত বুেসরীর কাসীদাতুল বুরদার একিট লাইন দখুনঃ  

ومن علومك علم اللوح والقلِم + من جودك الدنیا وضرَّتھا  فإنَّ  
হ নবী! আপনার দয়া থেকই িনয়া ও আেখরাত স ৃ ি  হেয়েছ। আর আপনার ান থেকই লাওেহ মাহফুয 

ও কলেমর ান উ ািসত হেয়েছ। ফীেদর কিতপয় লােকর িব াস য, িতিন হে ন সব থম স ৃ ি । 
এিটই খ াত ফী সাধক ইবেন আরাবী ও তার অ সারীেদর আকীদা। কিতপয় ফীবােদর মাশােয়খ 
এমতেক সমথন কেরন না; বরং তারা এ কথা েলার িতবাদ কেরন এবং তারা নবী সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা ামেক মা ষ মেন কেরন ও তাঁর রসালােতর ীকৃিত দান কেরন। তেব তারা রাসূেলর কােছ 
শাফাআত াথনা কেরন, আ াহর কােছ তাঁর উসীলা িদেয় আ কেরন এবং িবপেদ পেড় রাসূেলর কােছ 
আ য় াথনা কের থােকন। আ ন দিখ বুেসরী তার কিবতায় িক বেলেছনঃ  

سواك عند حلول الحوادث العمم + أكرم الخلق ما لي من ألوذ بھ  یا  
হ স ৃ ি র সরা স ািনত! আমার জ  ক আেছ আপিন ব তীত, যার কােছ আিম কিঠন বালা মসীবেত 

আ য় াথনা করেবা? (নাউযুিব ােহ) ফীবােদর সমথক ভাইেদর কােছ  হেলা বুেসরীর কিবতার উ  
লাইন িটর মেধ  যিদ িশক না থােক, তাহেল আপনারাই বলুন িশক কােক বেল? পিরতােপর িবষয় হে  
আমােদর দেশর মা াসা িশ া বােডর িসেলবােস িশক িমি ত এ জাতীয় কিবতা পাঠ  করা হেয়েছ। ল  
ল  িশ াথী এ েলা পাঠ কের ইসলামী িশ ার নােম িশক ও িবদআতী িশ ায় িশি ত হে । আমােদর 
জাতীয় পযােয়র িশ কগণ যিদ িশক িমি ত িসেলবাস  
িনধারণ কের তা িদেয় আমােদর জািত গঠেনর কােজ আ িনেয়াগ কেরন, তাহেল আমরা তাওহীেদর সিঠক 
িশ া পােবা কাথায়? 
৯) ফরাউন ও ইবলীেসর ে  ফীেদর িব াসঃ 
   ফীেদর কিতপয় লাক ইবলীস ও ফরাউনেক পিরপূণ ঈমানদার ও আ াহর  বা া মেন কের। 

ফী দশেনর মেত ইবলীস সেবা ম স ৃ ি র অ ভূ  এবং স পিরপূণ ঈমানদার।  
আর িমশেরর ফরাউন স েক ফীেদর কিতপেয়র কথা হে , ঈমােনর পিরপূণ হাকীকত অ ধাবন করেত 
স ম হেয়িছল বেলই স একজন সৎ লাক িছল। িফরআউেনর কথাঃ أنا ربكم األعلى  আিম তামােদর 
মহান ভু এর তাৎপয বণনা করেত িগেয় ফীরা বেলঃ িফরআউন িনেজর িভতের উলুহীয়ােতর অি  
খুেঁজ পেয়িছল বেলই এ রকম কথা বেলেছ। কননা তােদর মেত প ৃ িথবীর িতিট ব ই আ াহ। তরাং 
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িতিট স ৃ ি ই এবাদত পাওয়ার অিধকার রােখ। তরাং য ব ি  ইবলীেসর এবাদত করল, স আ াহরই 
এবাদত করল এবং য িফরআউেনর এবাদত করল স আ াহরই এবাদত করল। (নাউযুিব াহ) 
মান র হা াজ এবং ইবেন আরাবী মেন কের, শয়তানেক আ াহর রহমত থেক িবতািরত করা হয় িন এবং 
স জাহা ামীও নয়। স তাওবা কের পির  হেয় জা াতী হেয় গেছ। হা াজ ভােবই উে খ 

কেরেছ য, শয়তান ও িফরআউন হে  তার আদশ ও ইমাম। এই জাতীয় কথা য, বািতল ও িমথ া তার 
িতবাদ ছাড়াই ইসলাম স েক সামা  ধারণার অিধকারী অিত সহেজই বুঝেত পােরন। আ াহ তাআলা 

বেলনঃ 
 نَّاُر ُیْعَرُضوَن َعَلْیَھا ُغُدّوًا َوَعِشّیًا َوَیْوَم َتُقوُم السَّاَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِبال  
সকােল ও স ায় তােদরেক আ েনর সামেন পশ করা হয় এবং যিদন কয়ামত সংঘিটত হেব, সিদন 
আেদশ করা হেব, ফরাঊন গা েক কিঠনতর আযােব দািখল কর। (সূরা মিুমনঃ ৪৬)  
ইবলীস আ াহর আেদশ অমা  কের তাঁর রহমত থেক িবতািরত হেয় কােফের পিরণত হেয়েছ। 
িকয়ামেতর িদন স তার অ সারীসহ জাহা ােম েবশ করেব। এিট রআন ও সহীহ হাদীছ ারা 

মািণত। আ াহ তাআলা বেলনঃ 
َدَم َفَسَجُدوا ِإلَّا ِإْبِلیَس َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِریَن ُقْلَنا ِلْلَمَلاِئَكِة اْسُجُدوا ِلَآ َوِإْذ  

এবং যখন আিম আদমেক সজদাহ করার জ  ফেরশতাগণেক িনেদশ িদলাম, তখনই ইবিলস ব তীত 
সবাই িসজদাহ করেলা। স (িনেদশ) পালন করেত অ ীকার করল এবং অহংকার দশন করেলা। ফেল 
স কািফরেদর অ ভূ  হেয় গল। (সূরা বাকারাঃ ৩৪) আ া   তাআলা ইবলীেসর জাহা ামী হওয়া স েক 

বেলনঃ 
وُن َلَك َأْن َقاَل َفاْھِبْط ِمْنَھا َفَما َیُك) ١٢(َما َمَنَعَك َألَّا َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنا َخْیٌر ِمْنُھ َخَلْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُھ ِمْن ِطیٍن  َقاَل

َقاَل َفِبَما ) ١٥(َقاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظِریَن ) ١٤(َیْوِم ُیْبَعُثوَن  ِإَلىَقاَل َأْنِظْرِني ) ١٣(َتَتَكبََّر ِفیَھا َفاْخُرْج ِإنََّك ِمَن الصَّاِغِریَن 
َتِجُد  َلاُھْم ِمْن َبْیِن َأْیِدیِھْم َوِمْن َخْلِفِھْم َوَعْن َأْیَماِنِھْم َوَعْن َشَماِئِلِھْم َوُثمَّ َلَآِتَینَّ) ١٦(َأْغَوْیَتِني َلَأْقُعَدنَّ َلُھْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقیَم 

َقاَل اْخُرْج ِمْنَھا َمْذُءوًما َمْدُحوًرا َلَمْن َتِبَعَك ِمْنُھْم َلَأْمَلَأنَّ َجَھنََّم ِمْنُكْم َأْجَمِعیَن) ١٧(َأْكَثَرُھْم َشاِكِریَن   
আিম যখন িনেদশ িদেয়িছ, তখন তােক িকেস সজদাহ করেত বারণ করল ? স বললঃ আিম তার চেয় 

। আপিন আমােক আ ন ারা স ৃ ি  কেরেছন এবং তােক স ৃ ি  কেরেছন মািটর ারা। বলেলন তুই 
এখান থেক যা। এখােন অহংকার করার কান অিধকার তার নাই। অতএব, তুই বর হেয় যা। তুই 
হীনতমেদর অ ভূ । স বললঃ আমােক কয়ামত িদবস পয  অবকাশ িদন। আ া   বলেলনঃ তােক 
সময় দয়া হল। স বললঃ আপিন আমােক যমন উ  া  কেরেছন, আিমও অবশ  তােদর জে  আপনার 
সরল পেথ বেস থাকেবা। এরপর তােদর কােছ আসব তােদর সামেনর িদক থেক, পছন িদক থেক, ডান 
িদক থেক এবং বামিদক থেক। আপিন তােদর অিধকাংশেক কৃত  পােবন না। আ া   বলেলনঃ বর 
হেয় যা এখান থেক লাি ত ও অপমািনত হেয়।  
তােদর য কউ তার পেথ চলেব, িন য় আিম তােদর সবার ারা জাহা াম পূণ কের িদব। (সূরা আরাফঃ 
১২-১৮)  
১০) কবর ও মাজার স েক ফীেদর আকীদাঃ  
   ফীও িফবােদর ভািবত ব ি গণ অলী-আওলীয়া ও তরীকার মাশােয়খেদর কবর পাকা করা, কবেরর 
উপর গ ুজ িনমাণ, তােত বািত ালােনা, কবর ও মাযার িযয়ারত করার উপর িবেশষ র  দান কের 
থােক। এমন িক ফীরা বশ িকছু মাজােরর চার পােশ তাওয়াফও কের থােক িমশের সােয় দ বদভীর 
কবেরর চতুিদেক ফীরা কাবা ঘেরর তাওয়ােফর ায় তাওয়াফ কের থােক। অথচ সকল মসুিলেমর কােছ 
অিত  য তাওয়াফ এমন একিট এবাদত, যা কাবা ঘেরর চতুর পাে  এবং একমা  আ াহর জ ই 
করেত হেব। তরাং কান কবরেক ক  কের তাওয়াফ করা বড় িশক, যা ইসলাম থেক বর কের দয়। 
আ াহ তাআলা বেলনঃ 

ِباْلَبْیِت اْلَعِتیِق  َوْلَیطَّوَُّفوا  
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এবং তারা যন এই সংরি ত (পিব ) গ ৃ েহর তওয়াফ কের। (সূরা হা ঃ ২৯) নবী সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম কবর িনেয় বাড়াবািড় করেত উ াতেক সতক কেরেছন। িতিন বেলনঃ 

َعْل َقْبِري َوَثًنا ُیْعَبُد اْشَتدَّ َغَضُب اللَِّھ َعَلى َقْوٍم اتََّخُذوا ُقُبوَر َأْنِبَیاِئِھْم َمَساِجَدَلا َتْج اللَُّھمَّ  
 হ আ া  ! আমার কবরেক পূজার ােন পিরণত কেরা না, যােত এর ইবাদত করা হয়। আ া   অিভশাপ 
কেরেছন ঐ জািতেক যারা তােদর নবীেদর কবর সমূহেক ক  কের মসিজদ তরী কেরেছ। (মুসনােদ 
আহমাদ) আব ু রায়রা (রাঃ) এর সূে  বুখারী ও মুসিলেমর বণনায় বলা হেয়েছঃ 

اللَُّھ اْلَیُھوَد َوالنََّصاَرى اتََّخُذوا ُقُبوَر َأْنِبَیاِئِھْم َمَساِجَد   َلَعَن  
ই দী খ ৃ ানেদর িত আ া  র লানত। কারণ তারা তােদর নবীেদর কবর েলােক মসিজেদ পা িরত 
কেরেছ। 
আলী (রাঃ) থেক বিণত। িতিন আবুল হায় ায আল আসাদীেক বেলন, আিম িক তামােক এমন আেদশ 
িদেয় রণ করব না, যা িদেয় নবী (সাঃ) আমােক রণ কেরিছেলন؟ 

َتُھَلا َتَدَع ِتْمَثاًلا ِإلَّا َطَمْسَتُھ َوَلا َقْبًرا ُمْشِرًفا ِإلَّا َسوَّْی َأْن  
কান মূিত পেলই তা ভে  চুরমার কের ফলেব। আর কান কবর উঁচু পেলই তা ভে  মািট বরাবর 

কের িদেব। (মসুিলম) 
এমিনভােব নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম িনেষধ কেরেছন, কবর পাকা করেত, চুনকাম করেত, তার 
উপর বসেত, কবের িলখেত। আর িতিন অিভশাপ কেরেছন ঐ সম  ব ি েদরেক যারা কবরেক মসিজদ 
বানায় এবং সখােন বািত ালায়। (মসুিলম) সাহাবা, তােবঈন ও তােব তােবঈন (রাঃ)এর যুেগ ইসলামী 
শহর সমূেহ কান কবর পাকা করা বা কবেরর উপর গ ুজ িনমাণ করা হয় িন। না নবী (সাঃ) এর কবের না 
অ  কারও কবের। এরপরও িক আমােদর সমােজর িবপথগামী লাকেদর শ হেব না? 
১১) ম ৃত আওলীয়ার নােম মা ত পশ করাঃ  
   ফীবােদ িব াসীগণ ম ৃত অলী-আওলীয়ােদর কবর ও মাজােরর জ  গ , ছাগল, হাস-মরুগী-কবুতর, 
টাকা-পয়সা ইত ািদ মানত করােক ছাওয়ােবর কাজ মেন কের থােক। অথচ রআন ও সহীহ হাদীেছর 
মাধ েম জানা যায় য মানত হে  িবরাট একিট এবাদত, যা আ াহ ছাড়া অ  কারও উে েশ  করা স ূণ 
িশক।  

তরাং মা ত যেহতু আ াহর একিট পূণ এবাদত, তাই আ াহ ছাড়া অ  কারও স ু ি  ও নকট  
অজেনর জ  তা পশ করা িশক। যমন কউ বললঃ উমকু ব ি র জ  নযর মেনিছ। অথবা এই কবেরর 
জ  আিম মা ত কেরিছ, অথবা িজবরীল (আঃ) এর জ  আমার মানত রেয়েছ। উে শ  হল এ েলার 
মাধ েম তােদর নকট  অজন করা। িনঃসে েহ ইহা িশেক আকবেরর অ গত। এ থেক তাওবা করা 
আবশ ক। আ াহ তাআলা বেলনঃ 

ْن َنْذٍر َفِإنَّ اللََّھ َیْعَلُمُھ َوَما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َأْنَصاٍر  َأْنَفْقُتْم ِمْن َنَفَقٍة َأْو َنَذْرُتْم ِم َوَما  
তামরা যাই খরচ কর বা নযর মা ত কর, আ া   স স েক অবগত থােকন। আর জােলমেদর জ  কান 

সাহায কারী নই। (সূরা বাকারাঃ ২৭০) কান ব েক আ া  র ইলেমর সােথ স ৃ  করা হেল স িবষয় 
হল ছাওয়াব অজেনর ান। আর য িবষেয় ছওয়াব পাওয়া যায় সটাই তা ইবাদত। আর ইবাদত মা ই 
গাই াহর জ  সমপাদন করা অৈবধ। আ াহ তাআলা আরও বেলনঃ  
 ُیوُفوَن ِبالنَّْذِر َوَیَخاُفوَن َیْوًما َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطیًرا 
তারা মা ত পূণ কের এবং সিদনেক ভয় কের, যিদেনর অিন  হেব দূর সারী। (সূরা দা  রঃ ৭) আর এ 
ধরেণর মা ত যিদ আ াহ ছাড়া অে র স ু ি  ও নকট  লােভর আশায় করা হয়, যমন কউ মা ত করল, 
আিম আজমীর শরীেফ িকংবা বড় পীর আ ুল কােদর িজলানী অথবা খাজা বাবার উে েশ  একিট ছাগল 
যবাই করেবা, তাহেল িশক হেব এবং তা থেক িবরত থাকা ওয়ািজব। 
১২) অলী-আওলীয়ার উসীলাঃ  
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   সকল কার ফী তরীকার লাকেদর আকীদার একিট অিবে দ  অংশ এই য, তারা ম ৃত অলীেদর 
উসীলা িদেয় আ কের থােকন, না   থেক আ াহর দরবাের মা াথনা কেরন। উসীলা অথ হে , যার 
মাধ েম কারও নকট  অজন করা যায়, তােক উসীলা বলা হয়। আর রআন ও হাদীেছর পিরভাষায় য 
সম  িবষয় ারা আ াহর নকট  হািসল করা যায়, তােক উসীলা বলা হয়। রআন মাযীেদ আ াহ তাআলা 
বেলনঃ 
 َوَجاِھُدوا ِفي َسِبیِلِھ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَنَیاَأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َواْبَتُغوا ِإَلْیِھ اْلَوِسیَلَة    
হ ঈমানদারগণ! তামরা আ াহেক ভয় কর এবং তাঁর িনকট উসীলা াথনা কর এবং তাঁর পেথ িজহাদ 

কর, যােত তামরা সফলকাম হেত পার। (সূরা মািয়দাঃ ৩৫) সাহাবী, তােবয়ী এবং পূববতী স ািনত 
উলামােয় িকরাম থেক উসীলার য অথ বিণত হেয়েছ, তা হল ভাল আমল করার মাধ েম আ াহর নকট  
অজন করা। ইমাম ইবেন যারীর (রঃ َواْبَتُغوا ِإَلْیھ اْلَوِسیَلة )  এর ব াখ ায় বেলনঃ আ াহর সে াষ জনক আমল 
করার মাধ েম তামরা আ াহর িনকটবতী হওয়ার চ া কর। ইমাম ইবেন কাছীর (রঃ) ইবেন আ াস 
(রাঃ) হেত বণনা কের বেলন, উসীলা অথ নকট । মজুািহদ, হাসান, আব াহ ইবেন কাছীর, ী এবং 
ইবেন যােয়দ থেকও অ প কথা বিণত হেয়েছ। কাতাদাহ (রঃ) বেলন, আ াহর আ গত মূলক এবং 
সে াষ জনক কাজ করার মাধ েম আ াহর নকট  অজন কর। উপেরা  কথা েলা বণনা করার পর ইবেন 
কাছীর (রঃ) বেলন, উসীলার ব াখ ায় যা বলা হেলা, এেত ইমামেদর িভতের কান মতিবেরাধ নই। কােজই 
আয়ােতর মােঝ উসীলার অথ অত  সপ । ( দখনু তাফসীের ইবেন কাছীর, ৩/১০৩) উপেরা  
আয়াতেক দলীল িহসােব হণ কের যারা আ ীয়ােয় িকরাম, আওলীয়ােদর ব ি স া এবং তােদর স ােনর 
উসীলা দয়া বধ মেন কের, তােদর ব াখ া সমপূণ বািতল এবং রআেনর আয়াতেক পিরবতেনর শািমল। 
এমনিক রআেনর আয়াতেক এমন অেথ ব বহার করা, যার কান স াবনা নই এবং যার পে  হণেযাগ  
কান মফুাসিসেরর উি  নই। আমােদর দেশর িকছু তথাকিথত আেলম উপেরা  আয়ােতর ব াখ ায় বেল 

থােক, আ াহ তায়ালা এখােন পীর ধরেত বেলেছন। পীরই হেলা উসীলা। পীর না ধরেল কউ জা ােত 
যেত পারেব না। এ ধরেণর ব াখ া সমপূণ বােনায়াট। পূব যুেগর হণেযাগ  কান আেলম এ ধরেণর 

ব াখ া কেরন িন। 
১৩) ইসলােমর কন েলা পালেনর ে  ফীেদর দ ৃ ি ভি ঃ ফীবােদ িব াসীগণ মেন কেরন য, 
তােদর কি ত অলীেদর উপর নামায, রাজা, হ , যাকাত ইত ািদ কান িকছুই ফরজ নয়। কননা তারা 
এমন মযাদায় পৗঁেছ যান, যখােন পৗঁছেত পারেল এবাদেতর েয়াজন হয় না। তােদর কথা হে ঃ 

حصلت المعرفة سقطت العبادة إذا  
মােরফত হািসল হেয় গেল এবাদেতর কান েয়াজন নই। তারা তােদর মেতর পে  রআেনর একিট 
আয়াতেক দলীল িহেসেব পশ কের থােক। আ াহ তাআলা বেলনঃ 
 واعبد ربك حتى یأتیك الیقین  
তুিম ইয়াকীন আসা পয  তামার রেবর এবাদত কর। (সূরা িহিজরঃ ৯৯) ফীরা বেল থােক এখােন 
ইয়াকীন অথ হে , মােরফত। এই মােরফত হািসল হওয়ার পূণ পয  আ াহর এবাদত করেত হেব। তা 
হািসল হেয় গেল এবাদেতর আর কান েয়াজন নই। তােদর এই কথািট স ূণ বািতল। ইবেন আ াস 
(রাঃ)সহ অিধকাংশ মফুাসিসেরর মেত এখােন ইয়াকীন অথ হে , ম ৃ তু । ( দখনুঃ ইবেন কাছীরঃ (৪/৫৫৩ (
   

তরাং তােদর কথা হে  নামায, রাজা, হ , যাকাত ইত ািদ এবাদত সাধারণ লােকরা পালন করেব।  
১৪) ফীেদর িযিকর ও অযীফাঃ  
   নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম একজন মুসিলম ঘুম থেক উেঠ, ঘুমােনার সময়, ঘের েবশ িকংবা 
ঘর হেত বর হওয়ার সময় থেক  কের জীবেনর িতিট ে  পিঠতব  অসংখ  িযিকর-আযকার 
িশিখেয়েছন। িক ু  সম  ফী তরীকার লােকরা এ সম  িযিকর বাদ িদেয় িবিভ  ধরেণর বােনায়াট িযিকর 
তরী কের িনেয়েছ। নকশব ী তরীকার লােকরা িযকের মফুরাদ তথা ধু (اهللا   আ াহ (اهللا )  আ াহ) বেল 
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িযিকর কের। শােযলী তরীকার ال إلھ إال اهللا   এবং অ া  তরীকার লােক ধু ھوھو     বেল িযিকর কের 
থােক। আ ামা ইবেন তাইিময়া বেলনঃ এভােব আওয়াজ কের বা আওয়াজিবহীন একক শ  ারা িযিকর 
করার কান দলীল নই; বরং এ েলা মা ষেক িবদআত ও গামরাহীর িদেক িনেয় যায়। (মাজমুআেয় 
ফেতায়াঃ প ৃ া নং- ২২৯) আমােদর দেশর িবিভ  পীরেদর মরুীদেদরেক িযকের জলী ও িযিকরী খফী নােম 
িবিভ  ধরেণর িবদআতী িযিকর করেত দখা যায়, য েলার কান শরঈ িভি  নই।  
১৫) চুেল ও দািড়েত ঝট বাধঁাঃ  
   ফীবােদর নােম কিতপয় লােকর মাথায় ও দািড়েত ঝট বাঁধেত দখা যায়, কারও শরীের লাহার  
িশকল, কাউেক উল  বা অধ উল  অব ায় দখা যায়। এিট সাহাবী, তােবয়ী বা তােদর পরবতী যুেগর 
কান আেলম বা সাধারণ সৎ লােকর িনদশন িছল না। এমন িক আ ুল কােদর িজলানী, শাইখ আহমাদ 
রফায়ী এবং ফীরা যােদরেক ফীবােদর িত াতা বেল মেন কেরন তােদর কউ এ ধরেণর লবাস হণ 

কেরন িন।  
১৬) অলী-আওলীেদর নােম শপথঃ  
   অলী-আওলীয়ার নােম শপথ করা ফী তরীকার লাকেদর একিট সাধারণ ব াপার। অথচ রাসূল সা া া  
আলাইিহ সা াম বেলনঃ 

َحَلَف ِبَغْیِر اللَِّھ َفَقْد َأْشَرَك َمْن  
য ব ি  আ া   ছাড়া অে র নােম শপথ করল স িশক করল। (আব ুদাউদ) 

১৭) হালাল-হারামঃ য সম  ফী ওয়াদাতুল উজুেদ িব াসী তারা কান িকছুেকই হারাম মেন কের না। 
মদ, িজনা-ব িভচারসহ সকল কার কবীরা নাহেত িল  হওয়াই তােদর জ  বধ।   
১৮) িজন-ইনসান স ৃ ি র উে শ ঃ  
   ফীেদর কথা হে , িজন-ইনসানসহ সম  সিৃ  জগত নবী মহুা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর 
জ  স ৃ ি  করা হেয়েছ। আফেসােসর িবষয় এই য, আমােদর দেশর অেনক ব ােকই অত  মধুর কে  
ওয়াজ করার সময় এবং িমলাদ শরীফ পােঠর সময় বলেত না যায় য, নবী না আিসেল ধরায় কান িকছুই 
স ৃ ি  হত না। অথচ আ াহ তাআলা বেলনঃ  
َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن   
আর আিম মানব এবং িজনেক কবল আমার দাস  করার জ  স ৃ ি  কেরিছ। (সূরা যািরয়াতঃ ৫৬) তরাং 
িজন-ইনসান ও অ া  স ৃ ি র উে শ  একটাই। আর তা হে  মহান আ াহর এবাদত তথা প ৃ িখবীেত 
তাওহীদ িত া করা।  
১৯) ফীরা জা ােতর আশা ও জাহা ােমর ভয় কের নাঃ  
   ফীরা মেন কেরন জাহা ােমর ভেয় এবং জা ােতর আশায় আমল করা িঠক নয়। তােদর কথা হে  
আ াহর মেধ  িবলীন হেয় যাওয়াই ফী সাধেকর কৃত ল  ও উে শ । আ াহ তাআলা বেলনঃ  
 اُنوا ُیَساِرُعوَن ِفي اْلَخْیَراِت َوَیْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَھًبا َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعیَنِإنَُّھْم َك   
তারা সৎকেম ঝাঁিপেয় পড়ত, তারা আশা ও ভীিত (জা ােতর আশা ও জাহা ােমর ভীিত) সহকাের আমােক 
ডাকত এবং তারা িছল আমার কােছ িবনীত। (সূরা আ ীয়াঃ ৯০)  
২০) গান-বাজনাঃ  
   ফীবােদর দাবীদার িকছু লাক গান, বাজনা ও ন ৃ েত র মাধ েম িযিকর কের থােক। অথচ ইসলাম 
এ েলােক ভােব হারাম বেল ঘাষণা কেরেছ। নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ আেখরী 
যামানায় কান কান জািতেক মািটর িনেচ দািবেয় দয়া হেব, কান জািতেক উপের উিঠেয় িনে প কের 

ংস করা হেব। আবার কােরা চহারা পিরবতন কের কর ও বানের পিরণত করা হেব। নবী সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা ামেক িজে স করা হেলা কখন এ প করা হেব? িতিন বলেলনঃ যখন গান-বাজনা এবং 
গািয়কার সংখ া ব ৃ ি  পােব। (ইবেন মাজাহ) 
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২১) ফীেদর যােহরী ও বােতনীঃ  
   ফীরা ীনেক যােহরী ও বােতনী এই িট ের ভাগ কের থােক। শরীয়তেক তারা যােহরী র িহেসেব 
িব াস কের, যা সকেলর জ  মা  করা জ রী। বােতনী র পয  ধু িনবািচত ব ি রাই পৗঁছেত পাের। 
ইসলামী শরীয়েত যােহরী ও বােতনী বলেত িকছু নই। রআন ও াহর মেধ  যা আেছ, তাই ইসলাম। 
রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনঃ   

 ِذ َوِإیَّاُكْم َوُمْحَدَثاِت اُألُموِر َفِإنَّ ُكلََّعَلْیُكْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء اْلَمْھِدیِّیَن الرَّاِشِدیَن َتَمسَُّكوا ِبَھا َوَعضُّوا َعَلْیَھا ِبالنََّواِج(   
)ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة َوُكلَّ ِبْدَعٍة َضَالَلٌة  

আমার পের তামােদর মেধ  যারা জীিবত থাকেব, তারা অেনক মতিবেরাধ দখেত পােব। তরাং তামরা 
স সময় আমার াত এবং খালাফােয় রােশদার াতেক আকঁেড় ধরেব তামরা ীেনর মােঝ নতুন 

িবষয় আিব ার করা থেক িবরত থাকেব, কননা েত ক নতুন িবষয়ই িবদআত। আর িতিট িবদআেতর 
পিরণাম গামরাহী বা তা। (আবু দাউদ, অধ ায়ঃ িকতাবু   াহ, িতরিমযী, অধ ায়ঃ িকতাবুল ই  ম। 
ইমাম িতরিমযী বেলনঃ হাদীছিট হাসান সহীহ। মসুনােদ আহমাদ, (৪/১২৬), মাজমওুয়ােয় ফাতাওয়া 
১০/৩৫৪) 
২২) শােয়খ বা পীেরর আ গত ঃ  
   ফীবােদর কথা হে , চাখ ব  কের এবং িবনা শেত ফী তরীকার পীর বা শােয়েখর আ গত  করেত 
হেব এবং মরুীদেদরেক তােদর সামেন পাপ কের থাকেল তা ীকার করেত হেব। ভ রা পীেরর হােত 
সরকম আটকা থাকেব যমন গাসল দাতার হােত ম ৃত ব ি ।  

২৩) পীেরর আ ার সােথ মরুীেদর আ ার স ক তরী করাঃ  
   ফীেদর কথা হে  শত শত বই-পু ক পাঠ কের কান মিুমন সিঠক পেথ চলেত পারেব না। পীর বা 
শােয়েখর অ েরর সােথ মরুীেদর অ র যু  না হওয়া পয  ীিন ইলম ও আমেল পিরপ  হওয়া যােব না। 
২৪) ইলেম লা ী নােম কি ত এক িব াসঃ  
   ফীরা বশী বশী ইলেম লা ীর কথা বেল থােক। ইলেম লা ী বলেত তারা বুঝােত চায় য, এিট 
এমন একিট ইলম যা আ াহর প  হেত িবেশষভােব ফীরা পেয় থােক। সাধনা ও চ ার মাধ েম এিট 
অজন করা যায় না। তােদর কি ত কথা হে  অলী-আওলীয়ারা আ াহর প  হেত ইলেম লা ী অজন 
কের থােক।  
তােদর বােনায়াট কথার মেধ  এিটও একিট বােনায়াট ও কি ত কথা এবং আ াহর নােম চরম িমথ াচার 
ছাড়া আর িকছু নয়। এই উ েতর থম কাতােরর সৎ লাক তথা সাহাবীেদর মােঝ এ ধরেণর কথা না 
যায় িন। তারা ঈমান, আমল ও তাকওয়ায় এত বশী অ গামী িছেলন য, আ া   তাআলা তােদর শংসায় 

রআেন একািধক আয়াত নািযল কেরেছন এবং রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তােদর অেনকেকই 
জা াতী বেল ঘাষণা িদেয়েছন।    
২৫) কারামােত আওলীয়ার ে  ফীেদর বাড়াবািড়ঃ 
কারামেত আওলীয়ার ব াপাের আ  লু   ােতর িব াস হে  আউলীয়ােদর কারামত এবং আ াহ 
তাআলাতােদর হােত অেলৗিকক ও সাধারণ অভ ােসর িবপরীত য সম  ঘটনা কাশ কের থােকন আমরা 
তােত িব াস কির। তেব অলী হওয়ার জ  কারামত কািশত হওয়া জ রী নয়। আওলীয়ােদর কারামত 
সত । আ াহ তাআলা তােদর হােত অেলৗিকক ও সাধারণ িনয়েমর িবপরীত এমন ঘটনা কাশ কের 
থােকন যােত তােদর কান হাত নই। তেব কারামত চ ােল  আকাের কািশত হয় না; বরং আ াহই 
তােদর হােত কারামত কাশ কেরন। এমনিক অলীগণ তা জানেতও পােরন না। পূববতী যুেগর অেনক সৎ 
লাক, সাহাবী, তােবয়ী এবং পরবতী যুেগর অেনক সৎ লােকর হােত আ া   কারামত কাশ কেরেছন। 
যমন মারইয়াম (আঃ), আসহােব কাহাফ, জুরাইজ, আ াদ িবন িবশর, উমার িবন খা াব, উসােয়দ ইবেন 
যােয়র এমিন আরও অেনক সাহাবীর হােত আ াহ তাআলা কারামত কাশ কেরেছন। যারা রআন ও 
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হাদীেছর অ সরণ কেরন, তােদর হােতই কারামত কাশ হেত পাের। য ব ি  রআন ও হাদীেছর 
অ সরণ কের না, তার হােত যিদ সাধারণ অভ ােসর িবপরীেত কান িকছু বর হয়, যমন আ েন েবশ 
করা, েণ  উড়াল দয়া, সাগেরর উপর িদেয় হঁেট যাওয়া ইত ািদ তাহেল বুঝেত হেব য এ েলা 
ধা াবািজ, শয়তািন ও ভ ডামী। তা কখনও কারামত হেত পাের না। কারামত ও ভ ডামীর মেধ  পাথক  
করার জ  রআন ও হাদীছ হে  একমা  মাপকািঠ।  
   ফীরা তােদর জীিবত ও ম ৃত কি ত পীর ও অলীেদর মযাদা বাড়ােনার জ  তােদর কারামত বণনায় 
িমথ ার আ য় িনেয় মা ািতির  বাড়াবািড় কের থােক। এখােন িবেশষভােব রণ রাখা দরকার য, য 
সম  কাজ আ াহ ছাড়া অ  কউ করার মতা রােখ না িকংবা য েলা আ াহর িসফাত, তা কখনও 
অলীেদর কারামত হেত পাের না। যমন ম ৃতেক জীিবত করা, অলীেদর আেদেশ নদ-নদী ও আসমান-
যিমেনর কাজ পিরচািলত হওয়া ইলেম গােয়েবর দাবী করা ইত ািদ। আমরা ফীেদর ধারণায় অলীেদর 
কেয়কিট বােনায়াট কারামেতর উদাহরেণর মাধ েম িবষয়িট পির ার করার চ া করেবা।  
  
ক) ম ৃতেক জীিবত করাঃ 

ফীরা িব াস কের তােদর অলীরা ম ৃতেক জীিবত করেত স ম।  
চরেমানাই পীেরর লখা ভেদ মােরফত বা ইয়ােদ খাদা বইেয়র ১৫ প ৃ ায় ম ৃতেক জীিবত করার য 
গ টা আেছ তা ি পঃ  
শাম ীন তা ীজী নােমর এক লাক িছেলন। লােকরা তােক পীর সােহব কবলা বলত। এবার আিস মূল 
গে ।  
একদা হযরত পীর সােহব িকবলা রাম শহেরর িদেক রওয়ানা হইেলন। পিথমেধ  ঝুপিড়র ভতর এক অ  
ব ৃ েক লাশ সামেন িনয়া কাদঁেত দিখেলন। জুর ব ৃ েক  কিরেল ব ৃ  উ র কিরেলন, জুর এই 
প ৃ িথবীেত আমার খাঁজ-খবর কিরবার আর কউ নাই, একিট পু  িছল স আমার যেথ  খদমত কিরত, 
তাহার ইে কােলর পর স একিট নািত রািখয়া যায়। সই ১২ বছেরর নািত একটা গাভী পািলয়া আমােক 

 খাওয়াইত এবং আমার খদমত কিরত, তার লাশ আমার স ু েখ দিখেতেছন। এখন উপায় না দিখয়া 
কাঁিদেতিছ। জুর বিলেলন এ ঘটনা িক সত ? ব ৃ  উ র কিরেলন এেত কান সে হ নই। তখন জুর 
বিলেলনঃ " হ ছেল আমার েম দাঁড়াও"। ছেলিট উেঠ দাঁড়াল এবং দা েক জড়াইয়া ধিরল, ব ৃ  তােক 
িজে স কিরল তুিম িক েপ িজ া হইেল। ছেল জবাব িদল, আ াহর অিল আমােক িজ া কেরেছন। 
(নাউজিুব াহ) তারপর ঐ অ েলর বাদশাহ জুেরর এই খবর পেয় উনােক তলব কিরেলন। উনােক পের 
িজে স কিরেলন "আপিন িক বিলয়া ছেলিটেক িজ া কিরয়ােছন"। জুর বিলেলন আিম বেলিছ হ ছেল 
আমার আেদেশ িজ া হইয়া যাও। অতঃপর বাদশাহ বিলেলন, যিদ আপিন বিলেতন আ াহর আেদেশ। 
জুর বিলেলন "মাবুদ! মাবুেদর কােছ আবার িক িজে স কিরব। তাহার আ াজ নাই (নাউ-যুিব াহ)। এই 

ব ৃ ে র একিট মা  পু  িছল তাহাও িনয়ােছ, বাকী িছল এই নািতিট য গাভী পালন কিরয়া কান প 
িজে গী গাজরান কিরত, তাহােকও িনয়া গল। তাই আিম আ াহ পােকর দরবার থেক জাড়পূবক হ 
িনেয় আিসয়ািছ। (নাউ-যুিব াহ)। 
   এরপর বাদশাহ বিলেলন আপিন শরীয়াত মােনন িকনা? জুর বিলেলন িন য়ই! শরীয়াত না মািনেল 
রাসূল (সাঃ) এর শাফায়াত পাইব না। বাদশাহ বিলেলন, আপিন িশক কিরয়ােছন, সই অপরােধ আপনার 
শরীেরর সম  চামড়া তুেল নয়া হেব। এই কথা িনয়া আ াহর তুব িনেজর হােতর অ ুিল ারা িনেজর 
পােয়র তলা থেক আর  কের পুেরা শরীেরর চামড়া ছািড়েয় িনেলন, তা বাদশাহর কােছ ফিলয়া জ েল 
চিলয়া গেলন। পরিদন ভারেবলা যখন সূয উিঠল তার চমহীন গােয় তাপ লািগল তাই িতিন সূযেক ল  
কিরয়া বিলেলন হ সূয, আিম শরীয়াত মািনয়ািছ, আমােক ক  িদওনা। তখন ওই দেশর জ  সূয অ কার 
হইয়া গল। দেশর মেধ  শারেগাল পিড়য়া গল। এই অব া দিখয়া বাদশাহ জুরেক খুিঁজেত লািগেলন। 
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জ েল িগয়া জুেরর কােছ বিলেলনঃ শরীয়াত জাির কিরেত িগয়া আমরা িক অ ায় কিরলাম, যাহার জ  
আমােদর উপর এমন মিুসবত আিনয়া িদেলন। তখন জুর সূয ক ল  কিরয়া বিলেলনঃ আিম তামােক 
বিলয়ািছ আমােক ক  িদওনা, িক ু  দশবাসীেক ক  দাও কন? সূযেক বশ করা িক কান মা েষর পে  
স ব? ইহা বলা মা  সূয আেলািকত হইয়া গল। আ া   পাক তাহার ওলীর শরীর ভাল কিরয়া িদেলন। 
ি য় ভাই ও ব ু গণ! চরেমানাই পীর কতৃক বিণত উপেরা  বােনায়াট কািহনীেত গভীরভােব দ ৃ ি  িদেল 
দখা যায় য এেত একািধক িশক িবদ মান। যমনঃ 

১) রআন বলেছ, জীিবতেক ম ৃ তু দয়া এবং ম ৃতেক জীিবত করা একমা  আ াহর কাজ। কান নবী বা 
অলী ম ৃতেক জীিবত করার মতা রােখ না। আ া   তাআলা বেলনঃ 
 اْلَمیِِّت َوُیْخِرُج اْلَمیَِّت ِمَن اْلَحيِّ ُقْل َمْن َیْرُزُقُكْم ِمَن السََّماِء َواْلَأْرِض َأْم َمْن َیْمِلُك السَّْمَع َواْلَأْبَصاَر َوَمْن ُیْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن 

ُر اْلَأْمَر َفَسَیُقوُلوَن اللَُّھ َفُقْل َأَفَلا َتتَُّقوَنَوَمْن ُیَدبِّ   
হ নবী! আপিন িজে স ক ন, তামােদরেক আসমান থেক ও যমীন থেক ক যী দান কেরন? িকংবা 
ক তামােদর কান ও চােখর মািলক? তাছাড়া ক জীিবতেক ম ৃ েতর ভতর থেক বর কেরন এবং কইবা 

ম ৃতেক জীিবেতর মধ  থেক বর কেরন? ক কেরন কম সমপাদেনর ব ব াপনা? তখন তারা বেল উঠেব, 
আ াহ! তখন তুিম বেলা, তারপেরও ভয় করছ না? (সূরা ইউ সঃ ৩১) 
এই আয়াত থেক বুঝা যায় ম ার মশুিরকরাও এ কথা িব াস করত না য, আ া   ছাড়া অ  কউ ম ৃতেক 
জীিবত বা জীিবতেক ম ৃ তু দান করার মতা  রােখন না। অথচ চরেমানাইেয়র পীর ও মরুীদগণ তা িব াস 
কের থােকন। আ া   তাআলা আরও বেলনঃ 
َواللَُّھ ُیْحِیي َوُیِمیُت َواللَُّھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر  
অথচ আ া  ই জীবন দান কেরন এবং ম ৃ তু দন। তামােদর সম  কাজই, তামরা যা িকছুই কর না কন, 
আ া   সবিকছুই দেখন। (সূরা আল-ইমরানঃ ১৫৬) আ াহ তাআলা আরও বেলনঃ 
َكَذِلَك ُیْحِیي اللَُّھ اْلَمْوَتى َوُیِریُكْم َآَیاِتِھ َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن  
এভােব আ া   ম ৃতেক জীিবত কেরন এবং তামােদরেক তার িনদশনসমূহ দশন  কেরন, যােত তামরা 
িচ া কর। (সূরা বাকারাঃ ৭৩) আ া   তাআলা আরও বেলনঃ 
َأِم اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِھ َأْوِلَیاَء َفاللَُّھ ُھَو اْلَوِليُّ َوُھَو ُیْحِیي اْلَمْوَتى َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر   
তারা িক আ া   ব তীত অপরেক অলী (অিভভাবক ও ব ু ) ি র কেরেছ? উপর ু  আ া  ই তা একমা  
অলী (অিভভাবক ও ব ু ) । িতিন ম ৃতেদরেক জীিবত কেরন। িতিন সব িবষেয় মতাবান। (সূরা শূরাঃ ৯) 
এমিন আরও অেনক আয়াত রেয়েছ, যা থেক মািণত হয় য, আ াহ ছাড়া অ  কউ ম ৃতেক জীিবত 
করেত পাের না। এিট একমা  আ াহর বিশ । এমন িক আমােদর নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর 
অসংখ  মেুজযা থাকা সে ও ম ৃতেক জীিবত করার মেুজযা তাঁেক দয়া হয় িন। এিট িছল একমা  ঈসা 
(আঃ)এর মেুজযা।  
   এ ব াপাের তােদর দাপট দেখ মেন হয় তােদর কি ত অলীরা ম ৃতেক জীিবত করার ে  ঈসা 
(আঃ)এর চেয়ও বশী মতা স । কারণ ঈসা (আঃ) ম ৃতেক জীিবত করেতন ُقْم ِبِإْذِن اللَِّھ   অথাৎ তুিম 
আ াহর আেদেশ জীিবত হও। যমন আ াহ তাআলা ঈসা (আঃ) ক ল  কের বেলনঃ 
 
َوِإْذ ُتْخِرُج اْلَموَتى ِبِإْذِني 
এবং যখন তুিম আমার আেদেশ ম ৃতেদরেক বর কের দাড় কিরেয় িদেত। (সূরা মািয়দাঃ ১১০)  
আর চরেমানাই পীর ও মরুীদেদর িব াস হে , তােদর অলীগণ ُقْم ِبِإْذني    অথাৎ আমার আেদেশ উেঠ দাঁড়াও 
এ কথা বেল ম ৃতেক জীিবত কের থােকন। 
   তরাং কউ যিদ িব াস কের য, কান পীর বা অলী ম ৃতেক জীিবত করেত পাের, তাহেল স মুশিরক 
িহেসেব গণ  হেব।  
২) চ -সূয, নদ-নদী, িদবা-রাি  ইত ািদ আ া   ছাড়া অ  কারও েম চেল না। আ াহ তআলা বেলনঃ 
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 َر ُكلٌّ َیْجِري ِلَأَجٍل ُمَسمى ُیَدبُِّر اللَُّھ الَِّذي َرَفَع السََّماَواِت ِبَغْیِر َعَمٍد َتَرْوَنَھا ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَم
َمدَّ اْلَأْرَض َوَجَعَل ِفیَھا َرَواِسَي َوَأْنَھاًرا َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل  ِذيَلَعلَُّكْم ِبِلَقاِء َربُِّكْم ُتوِقُنوَن َوُھَو الَّ اْلَأْمَر ُیَفصُِّل اْلَآَیاِت

ِفیَھا َزْوَجْیِن اْثَنْیِن ُیْغِشي اللَّْیَل النََّھاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَآَیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفكَُّروَن  
আ া  , িযিন উ েদেশ াপন কেরেছন আকাশম লীেক  ব তীত। তামরা স েলা দখ। অতঃপর 
িতিন আরেশর ওপর অিধি ত হেয়েছন। এবং সূয ও চ েক কেম িনেয়ািজত কেরেছন। েত েক িনিদ  
সময় মাতােবক আবতন কের। িতিন সকল িবষয় পিরচালনা কেরন, িনদশন সমূহ কাশ কেরন, যােত 
তামরা ীয় পালনকতার সােথ সা াত সম ৃ ে  িনি ত িব াসী হও। িতিনই ভূম লেক িব ৃত কেরেছন 

এবং তােত পাহাড়-পবত ও নদ-নদী াপন কেরেছন এবং েত ক ফেলর মেধ  ই কার ( জাড়ায় 
জাড়ায়) স ৃ ি  কেরেছন। িতিন িদনেক রাি  ারা আব ৃত কেরন। এেত তােদর জে  িনদশন রেয়েছ, যারা 

িচ া কের। (সূরা রাদঃ ২-৩) আ াহ তাআলা আরও বেলনঃ 
 َفُكوَنَوَلِئْن َسَأْلَتُھْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر َلَیُقوُلنَّ اللَُّھ َفَأنَّى ُیْؤ  
যিদ আপিন তােদরেক িজে স কেরন, ক নেভাম ল ও ভূম ল স ৃ ি  কেরেছ, চ  ও সূযেক কেম 
িনেয়ািজত কেরেছ? তেব তারা অবশ ই বলেব ‘আ া  । তাহেল তারা কাথায় ঘুের বড়াে ? (সূরা 
আনকাবুতঃ ৬১) আ া   তাআলা আরও বেলনঃ 
 َر ِفي اللَّْیِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َیْجِري ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى َوَأنَّ اللََّھ ِبَما َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّھ ُیوِلُج اللَّْیَل ِفي النََّھاِر َوُیوِلُج النََّھا
 َتْعَمُلوَن َخِبیٌر
তুিম িক দখ না য, আ া   রাি েক িদবেস িব  কেরন এবং িদবসেক রাি েত িব  কেরন? িতিন চ  ও 
সূযেক কােজ িনেয়ািজত কেরেছন। েত েকই িনিদ কাল পয  পির মণ কের। তুিম িক আরও দখ না 
য, তামরা যা কর, আ া   তার খবর রােখন? (সূরা লুকমানঃ ২৯( 

 
খ) ফীেদর অলীগণ মা ষেক প  বািনেয় ফলেত পােরনঃ 
এখােন ফীেদর একিট বােনায়াট কারামেতর ঘটনা উে খ করা  িবেশষ েয়াজন মেন করিছ। এিট এমন 
একিট ঘটনা, যা বণনা কেরেছন আল আযহার িব িবদ ালেয়র একজন শাইখ। আ ন ঘটনািট িন। 
শাইখ তার আেলাচনায় বেলনঃ পূবকােল এমন একজন আেলম ও সৎ লাক িছেলন, িযিন মা ষেক সৎ 
কােজর আেদশ িদেতন এবং অসৎ কােজর িনেষধ করেতন। এমনিক িতিন হাঁেট-বাজাের িগেয়ও দাওয়াতী 
কাজ অব াহত রাখেতন। একবার িতিন বাজাের িগেয় দখেলন একজন আতর ব বসায়ী মাদক ব  তথা 
নশা জাতীয় ব  িব য় করেছ। এ দ ৃশ দেখ ীয় অভ াস মাতােবক িতিন জারােলা িতবাদ করেলন। 

িতিন অনবরত িতবাদ চািলেয় যেত থাকেলন। এেত আতর ব বসায়ী অস ু  হেলা। িতবােদর এক 
পযােয় উ  আেলম ও সৎ লাকিট প র ায় ান ণ  হেয় গেলা। তাঁর অ সারী ও ছা গণ তাঁেক 
বািড়েত িনেয় গেলা। তারা তােদর উ ােদর িবষয়িট িনেয় হতাশ হেয় গেলন এবং িচিকৎসার ব াপাের 
ব  হেয় গেলন। িচিকৎসা স েক তারা লাকেদরেক িজে স করা  করেলন। লােকরা এমন 
একজনই িচিকৎসেকর কথা বলেলা, যােক যুল জানাহাইন তথা ই ডানা ওয়ালা বেল ডাকা হয়। অথাৎ 
তােদর িব াস িছল যুল জানাহাইন ই কার ইলেমর অিধকারী। একিট হে  শরীয়েতর ইলম তথা যােহরী 
ইলম আর অপরিট হে  হাকীকত-মােরফত তথা বােতনী ইলম।  
যাই হাক তােক সই যুল জানাহাইেনর কােছ িনেয় যাওয়া হেলা। ছা রা যুল জানাহাইেনর কােছ তােদর 
উ ােদর ঘটনা বণনা করার পর স বললঃ আতর ব বসায়ীর (িব য়কারীর) কােজ িতব কতা স ৃ ি  করার 
কারেণই তামােদর উ ােদর এই অব া হেয়েছ। তামরা িক জান না য, উ  মদ ব বসায়ী মা েষর মােঝ 
িবরাট একজন অলী িহসােব পিরিচত? এরপর যুল জানাহাইন ছা েদরেক বললঃ তামরা তােক ঐ আতর 
ব বসায়ীর ( নশা জাতীয় ব  িব য়কারীর) কােছ িনেয় যাও এবং তার কােছ মা চাও। এেত তামােদর 
উ াদ ান িফের পােব। তারা তাই করেলা। তারা তাঁেক িনেয় উ  আতর িবে তা এবং কি ত অলীর 
কােছ িনেয় গেলন এবং তােদর উ াদেক মা কের দয়ার আেবদন করেলন। এেত আতর ব বসায়ী অলী 
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আেলেমর উপর স ু  হেয় গল। িকছু ণ পরই ঘুম  মা ষ জা ত হওয়ার ায় উ াদ াভািবক অব া 
িফের পেলন এবং িতিন স ূণ  হেয় গেলন।  
এবার শরীয়েতর এই আেলম তাঁর মুসীবেত পড়ার কারণ বুঝেত পারেলন এবং ইলেম মােরফেতর ও 
বুঝেত স ম হেলন। তরাং িতিন ঐ আতর ব বসায়ী (হাশীশ, মদ, হেরাইন ইত ািদ) িব য়কারীর কােছ 

মা চাইেলন। 
ি য় ভাই ও ব ু গণ! এই ঘটনার বণনাকারী হে ন িমশেরর নাম ধ  ইসলামী িবদ াপীঠ আল আযহার 
িব িবদ ালেয়র একজন শাইখ। িতিনও এই ধরেণর কি ত কািহনীেত িব াস কেরন এবং মা েষর কােছ 
তা বণনা কেরন। আমােদর দেশর িদেকও যিদ আমরা একটু দ ৃ ি  দই তাহেল দখেত পাব আমােদর 
দেশর িব িবদ ালয়, কেলজ ও উঁচু মােনর মাদরাসা েলার েফসর, মহুাি ছ, মফুাসিসর, িশ ক, 

আদালেতর িবচারপিত, আইনজীিবসহ সকল পশার িশি ত লােকরা পশাগত দািয়  পালেন খবুই 
য শীল। তারা যখন ছা েদরেক ােশ পাঠ দান করেত যান তখন তারা িতিট িবষয় পড়ােত িগেয় 
ছা েদর জ  উপযু  রফাের  সরবরাহ করেত সেচ  থােকন এবং সিঠক ও িনভুল তথ িটই দান 
করেত িগেয় িবষয়ব র চুলেচরা িবে ষণ কেরন। কােটর িবচারপিত ও আইনজীিবগণ আসামীেক অিভযু  
করার জ  একািধক সা ী ও দলীল মাণ খুজঁেত থােকন। 
িক ু  যখন তারা কান পীেরর হােত মরুীদ হেত যান তখন তারা পীেরর এমন কারামত ও কািহনীর কথা 

েন মু  হেয় যান এবং চাখ ব  কের তা িব াস কেরন, যা স ূণ িভি হীন। তারা একবােরর জ ও 
যাচাই-বাছাই কের দেখন না য, ইসলামী শরীয়েতর সােথ এ িবষয় েলা সাংঘিষক িক না ؟ 
আযহােরর শাইখ য িক ািট নােলন তােত দখা যাে  শরীয়েতর  আেদশ লংঘনকারীও আ াহর 
অলী হেত পাের, শরীয়েতর কান িবধান না মানেলও কৃত পে  তারা আ াহর অলী। কননা তারা তা 
কারামত দখােত পাের। তারা মা ষেক পাগল কের িদেত পাের, ম ৃতেক জীিবত করেত পাের, ব ৃ ি  বষণ 
করেত পাের এবং নদ-নদীও তােদর আেদেশ চেল।  
আমরা বলিছঃ এ েলা কারামত নয়। এ েলা হে  শয়তানীয়াত বা শয়তােনর খলা-তামাশা। এরা 
আ াহর অলী নয়; শয়তােনর অলী। এই সম  শয়তানীয়ােত যারা িব াস কের তােদর জীব শায় যিদ 
িমথু ক ও কানা দা াল আেস তেব তারা সই দা ােলর কথাও িব াস করেব। িকয়ামেতর আেগ দা াল 
এেসও অেনক বড় বড় কাজ কের দখােব। স আকাশেক ব ৃ ি  বষেণর আেদশ িদেল আকাশ ব ৃ ি  বষণ 
করেব, ঐ জিমনেক ফসল উৎপ  করেত বলেল জিমন তা পালন করেব এবং স ম ৃত মা ষেকও জীিবত 
কের দখােব। এ েলা দিখেয় স বুবীয়েতর দাবীও করেব। ফীবােদর মাশােয়খরা এভােব মা েষর 
জ  িমথ া ও বােনায়াট কারামত বণনা করার মাধ েম মসুিলমেদর জ  দা ােলর িত িব াস করার পথই 
য সহজ কের িদে  তােত কান সে হ নই।  

আর আহেল াত ওয়াল জামআেতর লােকরা অলীেদর কারামেত িব াসী। াভািবক ও চিলত রীিতর 
বাইের যা কািশত হয় তাই কারামত। তার মােঝ এবং শয়তানীয়ােতর মেধ  পাথক  করার মূলনীিত হে , 
আমরা দখেবা য কার থেক তা বর হেয়েছ? িতিন যিদ রআন ও নাহ-এর অ সারী মিুমন ব ি  হেয় 
থােকন এবং হারাম ও গিহত কাজ থেক দূের থােকন তাহেল আমরা তাঁর কারামেত িব াস কির। এ 
ধরেণর অেনক কারামত সাহাবী ও সালাফেদর থেক বিণত হেয়েছ। এ েলা আমরা কখন-ই অ ীকার কির 
না।  
প া ের যারা মদ পায়ী, হারাম কােজ সদা মশ ল এবং শরীয়েতর উপর আমল কের না, তােদর থেক 
িচরাচিরত িনয়েমর বাইের িকছু বর হেল আমরা স েলােক দা াল ও শয়তােনর কাজ বেলই মেন কির। 
এ েলা ইসলােমর পে  নয়; বরং িবপে  এবং ইসলােমর জ  খবুই িতকর। এখােন আেরকিট কথা 
িবেশষভােব রণ রাখা দরকার য, য সম  িসফাত ( ণা ণ ও কম) ধু আ াহর জ ই িনিদ  তা 
কখনও অলীেদর কারামত হেত পাের না। তরাং য সম  পীর শরীয়েতর পুেরাপুির অ সরণ কের বেল 
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দাবী কের এবং তােদর মেধ  ইসলামী আমল ও আদব-আখলাক দখা যায় তারাও যিদ এমন িকছু দাবী 
কের, যা আ াহর ণা ণ ও িসফােতর সােথ খাস তাও ভ ডামী।  
আমােদর দেশর দওয়ানবাগী, ছারিছনা, চরেমানাই, ফুরফুরা শরীফ, তাবলীগ জামাআত এবং অ া  
তরীকার পীরেদর মােঝ ইসলামী লবাস পিরলি ত হেলও তােদর বই-পু ক ও ভাষণ-ব ৃ তায় এমন 
অেনক কারামেতর বণনা পাওয়া যায়, যা আ াহর িসফােতর অ ভূ । তরাং এ েলাও কারামত নয়; বরং 
শয়তানীয়াত। এ সব থেক মুসিলমেদর সাবধান ও সতক থাকা জ রী। সিঠক ইসলাম স েক ান 
অজনই সকল কার গামরাহী থেক বাঁচার একমা  উপায়।  
শরীয়ত ও অ া  িবষেয় ান অজেনর ে  ফীবােদর মূলনীিতঃ 
  সকল মাজহােবর লাকগণ ইসলােমর মূলনীিত িহেসেব রআন ও াহেক সেবা  ান িদেয় থােকন। 
িক ু  ফীবােদর মূলনীিত স েক যতদূর জানা যায়, তােদর মূলনীিতর ব াপাের যেথ  গড়িমল রেয়েছ। 
কিতপয় ফীবােদ রআন ও হাদীছেক বাদ িদেয় িনে  মূলনীিত েলার উপর তারা স ূণভােব িনভর কের 
থােকন। আবার কিতপয় ফী তরীকার লােকরা রআন ও হাদীেছর সােথ আরও অেনক েলা কা িনক 
মূলনীিত থেক তথাকিথত আ ি র জ  িবিভ  িদকিনেদশনা হণ কের থােক। আ ন আমরা তােদর এ 
মূলনীিতিট একটু িব ািরত আেলাচনা কির। 
১) কা  ফঃ 
িবিভ  িদক িনেদশনা ও আধ াি ক উ িতর জ  ফীগেণর সবেচেয় অিধক িনভরেযাগ  মূলনীিত হে  
কাশফ। ফীেদর িব াস হে  আধ াি ক সাধনার মাধ েম একজন ফী সাধেকর দেয়র পদা উেঠ যায় 
এবং তােদর সামেন স ৃ ি  জগেতর সকল রহস  উ ু  হেয় যায়। তােদর পিরভাষায় এেকই বলা হয় 
কাশফ।  

اإلطالع على ما وراء الحجاب من المعاني الغیبیة واألمور الحقیقیة وجودًا : عرف أھل التصوف الكشف بأنھ وقد
 وشھودًا

ফীগণ কাশেফর সং ায় বেলেছন, য পদার আড়ােল য সম  গােয়বী তথ  ও কৃত িবষয়সমূহ লুকািয়ত 
আেছ তা পাওয়া ও দখার নামই হে  কাশফ। কাশফ হািসল হেয় গেল আ াহ এবং ফী সাধেকর মােঝ 
কান অ রায় থােক না। তখন তারা জা াত, জাহা াম, সাত আসমান, Rwgb, আ াহর আরশ, লাওেহ 

মাহফুজ পয  ঘুের আসেত পােরন। তারা গােয়েবর সকল খবর, মা েষর অ েরর অব া এবং সাত 
আসমােন I জিমেন যা আেছ তার সবই জানেত পােরন। এমন িক তােদর অবগিত ব তীত গােছর একিট 
পাতাও ঝেড়না, এক িব  ব ৃ ি ও বিষত হয় না, আসমান-যমীেনর কান িকছুই তােক অ ম করেত পাের 
না। এমন িক লাওেহ মাহফুেয যা আেছ তাও তারা অবগত হেত পােরন। এমিন আরও অসংখ  মতা 
অজেনর দাবী কের থােকন, যা একমা  মহান আ াহর ণ। 
কাশেফর একিট উদাহরণঃ 
   তাবলীিগ নসাব ফাযােয়েল আমাল নামক বইেয়র মেধ  কাশফ-এর একািধক ঘটনা বিণত হেয়েছ। 
পাঠকেদর জ  আমরা এখােন মা  একিট ঘটনা উে খ করিছ। 
   শায়খ আব ুইয়ািজদ রতুবী (রঃ) বেলনঃ আিম িনয়ািছ, য ব ি  স র হাজার বার লা-ইলাহা ই া াহ 
পেড় স দাযেখর আ ন হইেত নাজাত পাইয়া যায়। আিম এই খবর িনয়া এক নছাব অথাৎ স র 
হাজার বার আমার ীর জ  পিড়লাম এবং কেয়ক নছাব আমার িনেজর জ  পিড়য়া আেখরােতর স ল 
কিরয়া রািখলাম। আমােদর িনকট এক যুবক থািকত। তাহার স ে  িস  িছল য, তাহার কা  ফ হয় এবং 
জা াত-জাহা ামও স দিখেত পায়। ইহার সত তার ব াপাের আমার িকছুটা সে হ িছল। একবার সই 
যুবক আমােদর সিহত খাওয়া-দাওয়ায় শরীক িছল। এমতাব ায় হঠাৎ স িচৎকার িদয়া উিঠল এবং তাহার 

াস ব  হইয়া যাওয়ার উপ ম হইল এবং স বিললঃ আমার মা দাযেখ িলেতেছ, আিম তাহার অব া 
দিখেত পাইয়ািছ। রতুবী (রহঃ) বেলনঃ আিম তাহার অি র অব া ল  কিরেতিছেলন। আমার খয়াল 
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হইল য, একিট নছাব তাহার মার জ  বখিশয়া দই। যাহা ারা তাহার সত তার ব াপােরও আমার 
পরী া হইয়া যাইেব। অথাৎ তাহার কা  ফ হওয়ার ব াপারটাও পরী া হইয়া যাইেব। তরাং আমার জ  
পড়া স র হাজােরর নছাবসমূহ হইেত একিট নছাব তাহার মার জ  বখিশয়া িদলাম। আিম আমার 
অ ের ইহা গাপন রািখয়ািছলাম। িক ু  ঐ যুবক তৎ নাৎ বলেত লািগল চাচা! আমার মা দাযেখর আ ন 
হইেত র া পাইয়া িগয়ােছ। 

রতুবী (রহঃ) বেলনঃ এই ঘটনা হইেত আমার ইিট ফায়দা হইল। এক. স র হাজার বার কােলমা 
তাইেয় বা পড়ার বরকত স েক যাহা আিম িনয়ািছ উহার অিভ তা। ই. যুবকিটর সত তার (তার 
কা  ফ হওয়ার) একীন হইয়া গল।  
দখনুঃ ফাযােয়েল আমাল, ১ম খ ড, ১৩৫ প ৃ া, থম কাশ, অে াবর-২০০১ ইং। দা ল িকতাব, ৫০ 

বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০ থেক কািশত) এমিন আরও অেনক িশকী ও িবদআতী কথা ফাযােয়েল আমল 
বইিটেত রেয়েছ, যা সেচতন পাঠক একটু খয়াল কের বইিট পড়েল সহেজই ধরেত পারেবন। 
ি য় পাঠক ভাই ও ব ু গণ! জা াত ও জাহা ােমর ব াপাের আ াহর িকতাব ও রাসূেলর ােত যতটু  
বলা হেয়েছ, তা ব তীত অ  কান খবর জানার কান উপায় নই। কারণ এ েলা গােয়বী িবষয়। আ া   
তাআলা আমােদর ি য় নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর মাধ েম আমােদরেক যতটু  বেলেছন, 
আমরা ধু ততটু ই জািন। তরাং কান ব ি  যিদ এর অিতির  িকছু দাবী কের, তাহেল স িমথ াবাদী। 
তা িব াস করা  িশক। আ া   তাআলা বেলনঃ 
 یٌر َن اْلَخْیِر َوَما َمسَِّنَي السُّوُء ِإْن َأَنا ِإلَّا َنِذُقْل َلا َأْمِلُك ِلَنْفِسي َنْفًعا َوَلا َضرا ِإلَّا َما َشاَء اللَُّھ َوَلْو ُكْنُت َأْعَلُم اْلَغْیَب َلاْسَتْكَثْرُت ِم
  َوَبِشیٌر ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن
আপিন বেল িদন, আিম আমার িনেজর কল াণ সাধেনর এবং অকল াণ সাধেনর মািলক নই, িক ু  যা আ া   
চান। আর আিম যিদ গায়েবর কথা জেন িনেত পারতাম, তাহেল ব  ম ল অজন কের িনেত পারতাম। 
ফেল আমার কান অম ল কখনও হেত পারত না। আিম তা ধু একজন ভীিত দশক ও -সংবাদ দাতা 
ঈমানদারেদর জ । (সূরা আরাফঃ ১৮৮) আ াহ তাআলা বেলনঃ   
 ْل َیْسَتِوي اْلَأْعَمى ِإلَّا َما ُیوَحى ِإَليَّ ُقْل َھُقْل َلا َأُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللَِّھ َوَلا َأْعَلُم اْلَغْیَب َوَلا َأُقوُل َلُكْم ِإنِّي َمَلٌك ِإْن َأتَِّبُع 
 َواْلَبِصیُر َأَفَلا َتَتَفكَُّروَن
আপিন বলুনঃ আিম তামােদরেক বিল না য, আমার কােছ আ া  র ভা ার রেয়েছ। তাছাড়া আিম অদ ৃশ  
িবষয় অবগতও নই। আিম এমনও বিল না য, আিম ফেরশতা। আিম তা ধু ঐ অহীর অ সরণ কির, যা 
আমার কােছ আেস। আপিন বেল িদনঃ অ  ও চ ু ান িক সমান হেত পাের? তামরা িক িচ া কর না? 
(সূরা আনআমঃ ৫০) আ া   তাআলা বেলনঃ 
َعاِلُم اْلَغْیِب َفَلا ُیْظِھُر َعَلى َغْیِبِھ َأَحًدا ِإلَّا َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل   
িতিন অদ ৃ েশ র ানী। িতিন অদ ৃশ িবষয় কারও কােছ কাশ কেরন না। তেব তাঁর মেনানীত কান রাসূল 
ব তীত। (সূরা িজনঃ ২৬-২৭) আেয়শা (রাঃ) বেলনঃ 

ُھ مًَّدا َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َرَأى َربََّمْن َتَكلََّم ِبَواِحَدٍة ِمْنُھنَّ َفَقْد َأْعَظَم َعَلى اللَِّھ اْلِفْرَیَة ُقْلُت َما ُھنَّ َقاَلْت َمْن َزَعَم َأنَّ ُمَح َثَلاٌث
َتَم َشْیًئا ِمْن ِكَتاِب اللَِّھ َفَقْد َأْعَظَم َعَلى َفَقْد َأْعَظَم َعَلى اللَِّھ اْلِفْرَیة َقاَل َقاَلْت َوَمْن َزَعَم َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َك

َقاَلْت َوَمْن َزَعَم َأنَُّھ ُیْخِبُر  ِرَساَلَتُھَما ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت  اللَِّھ اْلِفْرَیَة َواللَُّھ َیُقوُل َیا َأیَُّھا الرَُّسوُل َبلِّْغ
ِض اْلَغْیَب ِإلَّا اللَُّھ اْلَأْرِبَما َیُكوُن ِفي َغٍد َفَقْد َأْعَظَم َعَلى اللَِّھ اْلِفْرَیَة َواللَُّھ َیُقوُل ُقْل َلا َیْعَلُم َمْن ِفي السََّمَواِت َو  

য ব ি  বলেব য, মহুা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তার রবেক চে  দেখেছন স আ াহর উপর 
িবরাট িমথ াচার করল। য ব ি  বলেব য, মহুা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আ াহর িকতােবর 
িকছু অংশ িতিন গাপন কেরেছন, স আ াহর উপর িবরাট িমথ া রচনা করল। আ া   তাআলা বেলনঃ হ 
রসূল! পৗঁেছ িদন আপনার িতপালেকর প  থেক আপনার িত যা অবতীণ হেয়েছ। আর যিদ আপিন 
এ প না কেরন, তেব আপিন তার পয়গাম িকছুই পৗঁছােলন না। (সূরা মািয়দাঃ ৬৭) আর য ব ি  িব াস 
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করেব য মুহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়াস সা াম (গােয়েবর) আগাম খবর িদেত পারেতন সও আ াহর 
উপর চরম িমথ া রচনা করল। (িতরিমযী, হাদীছিট সহীহ( 
বুখারী শরীেফ রবী িবনেত মআুওিভয (রাঃ) হেত বিণত, িতিন বেলনঃ নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
আমার ঘের েবশ করেলন। তখন কিতপয় ছাট মেয় দফ তথা একিদেক খালা ঢাল বাজাি ল এবং 
বদেরর যুে  িনহত তােদর িপতােদর বীর গাঁথা বণনা করিছল। মেয়েদর মধ  হেত একিট মেয় বেল 
ফললঃ 

ِت َتُقوِلیَنَنِبىٌّ َیْعَلُم َما ِفى َغٍد َفَقاَل النَِّبىُّ صلى اهللا علیھ وسلم  َال َتُقوِلى َھَكَذا  َوُقوِلى َما ُكْن َوِفیَنا  
 আমােদর মেধ  এমন একজন নবী আেছন, িযিন আগামীকােলর খবর বলেত পােরন। তখন নবী সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম ঐ বািলকার কথার িতবাদ কের বলেলনঃ এই কথা অথাৎ আমােদর মেধ  এমন 
একজন নবী আেছন, িযিন আগামীকােলর খবর বলেত পােরন- এিট বাদ দাও। আর বাকী কথা েলা বলেত 
থােকা। (সহীহ বুখারী হাদীছ নং- ৪০০১)        
   এমিন আরও রআন অেনক আয়াত ও সহীহ হাদীেছর মাধ েম জানা যায় য, আ াহ ছাড়া গােয়েবর 
খবর আর কউ জােন না। 
২) নবী ও ম ৃত অলী-আওলীয়াগণঃ ফীেদর আরও কথা হে , তারা আমােদর নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা ােমর সােথ জা ত অব ায় সরাসির িমিলত হেয় থােকন। ধু তাই নয় তারা অ া  নবীেদর েহর 
সােথও সা াত কেরন ও তােদর আওয়াজ েনন এবং িবিভ  িদক িনেদশনা লাভ কেরন। ম ৃত অলী-
আওলীয়া, ফেরশতােদর সােথও তারা সা াত কেরন এবং তােদর থেক িবিভ  িবষেয় ান অজন কেরন।  
  
৩) িখিজর আলাইিহস সালামঃ  

ফীেদর মেধ  িখিযর (আঃ)এর ব াপাের অেনক কা িনক ঘটনা চিলত রেয়েছ। তাঁর সােথ সা ােতর 
িবষেয়ও অসংখ  কািহনী বিণত রেয়েছ। তােদর ধারণা িখিজর (আঃ) এখনও িজবীত আেছন। িতিন িযিকর 
ও ি নী মাহিফেল হািজর হন। ফীরা তাঁর সােথ সা াত কেরন এবং তাঁর কাছ থেক ি নী িবষেয়র ান, 
শরীয়েতর ম-আহকাম ও িযিকর-আযকার িশ া কেরন। তােদর এ কথািট বােনায়াট। কান ম ৃত ব ি র 
সােথ জীিবত মা েষর কথা বলার ধারণা একিট ফরী িব াস।  
   আ ু াহ ইবেন উমার (রাঃ) বেলনঃ রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তাঁর শষ জীবেণ একদা 
আমােদরেক িনেয় ইশার নামায আদায় করেলন। সালাম িফরােনার পর িতিন বলেলনঃ 

َلْیَلَتُكْم َھِذِه َفِإنَّ َرْأَس ِماَئِة َسَنٍة ِمْنَھا َال َیْبَقى ِممَّْن ُھَو َعَلى َظْھِر اَألْرِض َأَحٌد   َأَرَأْیَتُكْم  
আজেকর রাি র  স েক তামােদর কান ধারণা আেছ িক? আজেকর এই রাি েত যারা জীিবত 
আেছ, আজ থেক  কের একশত বছর পর প ৃ িথবীেত তােদর কউ আর জীিবত থাকেবনা। (বুখারী 
হাদীছ নং- ১১৬) 
  এই হাদীছ থেক জানা গল য, িখিযর (আঃ)ও ইে কাল কেরেছন। িতিন িকয়ামেতর পূেব কারও সােথ 
সা াত করেবন না। 
৪) ইলহামঃ  
আ াহর প  হেত মিুমন ব ি র অ ের য ইলম পিতত হয়, তােক ইলহাম বেল। এভােব া  অ েরর 
ইলহাম অ যায়ী মিুমন ব ি  কাজ করেত পাের বা িস া  িনেত পাের। তেব তা ারা দলীল হণ করা 
স ূণ িনিষ । িক ু  ফীরা তােদর কি ত অলীেদর কি ত ইলহামেক শরীয়েতর একিট িবরাট দলীল 
মেন কের এবং ফীবােদর ভ রা তা পালন করা আবশ ক মেন কের। তারা মেন কের অলীরা সরাসির 
আ াহর কাছ থেক ইলহাম া  হন। এ জ  ফীরা অলীেদর রেক নবুওয়েতর রেক উ ম মেন কের 
থােক। কননা নবীরা ীেনর ইলম হণ করেতন ফেরশতার মাধ েম আর অলীরা হণ কেরন সরাসির 
িবনা মধ তায় আ াহর িনকট থেক।  
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৫) িফরাসাতঃ   
 িফরাসাত অথ হে  অ দ ৃ ি । ফী সাধকরা দাবী কের য, অ িদি র মাধ েম তারা মা েষর অ েরর 
গাপন অব া ও খবরািদ বেল িদেত পােরন। অথচ রআন ও হাদীেছর ভাষ  ারা বুঝা যায় অ েরর খবর 

আ াহ ছাড়া অ  কউ জােন না। আ া   তাআলা বেলনঃ  
َیْعَلُم َخاِئَنَة األْعُیِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدوُر  
 চােখর চুির এবং অ েরর গাপন িবষয় িতিন জােনন। (সূরা গােফরঃ ১৯) 
৬) হাওয়ােতফঃ 
 ফীেদর অ তম মূলনীিত হে  হাতাফ। এর মাধ েম তারা আ া   তাআলা, ফেরশতা, িজন, অলী, এবং 
িখিযর (আঃ)এর কথা সরাসির অথবা ে র মাধ েম নেত পায় বেল দাবী কের থােক। 
৭) ফীেদর িমরাজঃ 

ফীরা মেন কের অলীেদর হ উ  জগেত আেরাহন কের, সখােন ঘুের বড়ায় এবং সখান থেক িবিভ  
ান ও রহস  িনেয় আসেত পাের। 

৮) ে র মাধ েম ত ােদশ াি ঃ 
 হে  ফীেদর অ তম একিট িনভরেযাগ  মূলনীিত। তারা ধারণা কের ে র মাধ েম তারা আ াহর 

প  থেক অথবা নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর কাছ থেক িকংবা তােদর কান ম ৃত বা জীিবত 
অলী ও শােয়েখর কাছ থেক শরীয়েতর ম-আহকাম া  হওয়ার ধারণা কের থােক। ে র ব াপাের 
সিঠক কথা হে , নবীগেণর ই কবল অহী এবং তার মাধ েম া  িবধান অ সরণেযাগ । িক ু  সাধারণ 
মিুমনেদর ে র ব াপাের কথা হে , তা ারা শরীয়েতর কান িবধান সাব  হেব না।  
  
৯) ম ৃত কি ত অলী-আওলীয়ােদর সােথ ফীেদর যাগােযাগঃ 
বতমান চরেমানাই পীেরর িপতা ম ৃত মাওলানা ইসহাক তার ভেদ মােরফত বইেয় িলেখেছনঃ হযরত থানবী 
িলিখয়ােছন, জৈনক দরেবশ সােহেবর ম ৃ তু 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 তার এক খলীফােক আেদশ কিরেলন চারেক তার পাে  দাফন কিরেত। 
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 প ৃ ঃ)  

১০) শয়তানঃ 
ফীেদর িকছু িবরাট এক দেলর লখনী থেক জানা যায় য, তারা শয়তােনর কাছ থেকও িবিভ  িবষেয় 

িদক িনেদশনা পেয় থােকন। তাবিলগী িনসাব ফাযােয়েল আমাল বইেয় হজরত জুনাইদ (রঃ) হইেত বিণত 
হইয়ােছ য, িতিন একবার শয়তানেক উল  অব ায় দিখয়া িজ াসা কিরেলন, মা েষর সামেন উল  
হইয়া থািকেত তার িক ল া হয় না? শয়তান বিলল, ইহারা িক মা ষ? মা ষ তা উহারা, যাহারা 
শািনিযয়ার মসিজেদ বসা আেছন। যাহারা আমার শরীরেক বল কিরয়ািছ, আমার কিলজােক পুিড়য়া 

কাবাব কিরয়া িদয়ােছ। হজরত জুনাইদ (রহঃ) বেলন, আিম শািনিজয়ার মসিজেদ িগয়া দিখলাম 
কেয়কজন বুযুগ হাঁটুর উপর মাথা রািখয়া মারাকাবায় মশ ল রিহয়ােছন। তাঁহারা আমােক দিখয়া বিলেত 
লািগেলন, খবীস শয়তােনর কথায় কখনও ধাকায় পিড়ও না। 
মাসূহী (রহঃ) হইেতও অ প বণনা করা হইয়ােছ য, িতিন শয়তানেক উল  দিখয়া িজ াসা কিরেলন, 
মা েষর মেধ  এইভােব উল  হইয়া চলােফরা কিরেত তার ল া হয় না? স বিলেত লািগল, খাদার 
কসম, ইহারা তা মা ষ নয়। যিদ মা ষ হইত তেব ইহােদর সিহত আিম এমনভােব খলা কিরতাম না, 
যমন বা ারা ফুটবল িনয়া খলা কের। মা ষ ঐ সম  লাক, যাহারা আমােক অ  কিরয়া িদয়ােছ। এই 

কথা বিলয়া স িফয়ােয় করােমর জামােতর িদেক ইশারা কিরল।  
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) দখুনঃ ফাযােয়েল আমাল, ি তীয় খ ড, ৩৭৬-৩৭৭ প ৃ া, দা ল িকতাব, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেক 
২০০১ সােল থম কািশত) 
ইহা জানা কথা য শয়তান হে  মানব জািতর কাশ  শ । স সবদা মা ষেক ঈমান থেক িবচু ত কের 
গামরাহীর িদেক িনেয় যাওয়ার জ  অিবরাম চ া চািলেয় যাে । স আ াহর সােথ এ ব াপাের চ ােল  

কেরেছ। তার কথা আ া   তাআলা রআন মযীেদ উে খ কেরেছন। আ া   তাআলা বেলনঃ 
ُد ْسَتِقیَم ُثمَّ َلَآِتَینَُّھْم ِمْن َبْیِن َأْیِدیِھْم َوِمْن َخْلِفِھْم َوَعْن َأْیَماِنِھْم َوَعْن َشَماِئِلِھْم َوَلا َتِجَفِبَما َأْغَوْیَتِني َلَأْقُعَدنَّ َلُھْم ِصَراَطَك اْلُم َقاَل

 َأْكَثَرُھْم َشاِكِریَن 
স বললঃ আপিন আমােক যমন উ  া  কেরেছন, আিমও অবশ  তােদর জে  আপনার সরল পেথ বেস 

থাকেবা। এরপর তােদর কােছ আসব তােদর সামেনর িদক থেক, পছন িদক থেক, ডান িদক থেক এবং 
বামিদক থেক। আপিন তােদর অিধকাংশেক কৃত  পােবন না। (সূরা আরাফঃ ১৬-১৭) এেত সহেজই বুঝা 
যায় একজন মা ষ িক কতটু  মূখ এবং অ  হেল ইবলীসেক সিঠক িদক িনেদশক ও পরামশ দাতা 
িহেসেব িব াস করেত পাের। অথচ আমার তাবলীগ জামােতর ভাইগণ আ া   াহী পািপ  ইবলীস 
শয়তানেকও তােদর  মেন কের থােকন। ফাযােয়েল আমাল বইেয়র এ জাতীয় বােনায়াট কািহনী েলা 
চােখ আ ুল িদেয় দিখেয় দয়ার পরও িক তারা বইিটর পে  উকালিত করেবন? বােনায়াট িক া-

কািহনীেত ভরপুর এই বইিট বাদ িদেয় রআন ও হাদীেছর িনেভজাল ইসলােমর িদেক িফের আসার সময় 
িক এখনও হয় িন? 
  
উপসংহারঃ 
পিরেশেষ বলেত চাই য, বতমােন মুসিলমরা য সমস ার স ুখীন তার অ তম কারণ হে  ফীবােদর 
িব াি । এই পঁচা মতবােদর কারেণই মসুিলম জািত িনয়ার বুেক তােদর মযাদা হািরেয়েছ। িবশাল 
উছমানী খলাফেতর লতানগণ ইসলােমর সিঠক আকীদাহ থেক সের িগেয় যখন ফীবােদর বড়াজােল 
আটেক পেড়ন তখন থেক তােদর শি েত ভাটা পড়েত থােক। এক পযােয় উছমানী স ােজ র িভি  
এেকবাের বল হেয় পেড় এবং পতেনর িদেক ত অ সর হেত থােক।  
তাই আজ মসুিলমেদর হারােনা শি  ও মযাদা ফরত পেত চাইেল খালাফােয় রােশদার যুেগর ায় 
িনেভজাল তাওহীেদর িদেক ফরত আসেত হেব। অ থায় তারা ীন ও িনয়ার উ িত ও অ গিত অজন 
করার চ া কের কখনই সাফল  লাভ করেত পারেব না। 
আ া   তাআলার কােছ আ কির িতিন যন পথহারা এই জািতেক ফীবাদসহ সকল িব াি  থেক উ ার 
কেরন এবং িনেভজাল তাওহীেদর িদেক ফরত আসার তাওফীক দন।   
 


