
 

 

 
 

 

সত  কািহনী স ার 
আয়াতু াহ মুতাজা মাতাহারী 

অনুবাদ : মাওলানা আলী আ াস 
িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 

১ 

রাসূেল আকরাম ( সাঃ ) ও ’ দল মুসলমান 
রাসূেল আকরাম (সাঃ) মসিজেদ নববীেত১ গেলন। দখেলন ’ দল লাক গাল হেয় বেস কান কােজ িল  আেছ। 

একদল আ াহর িযিকর-আযকার ও ইবাদত-বে গী করিছল। আেরক দল লাক (ইসলামী) িশ া-দী ার কােজ মশ ল িছল। 
রাসূল (সাঃ) ’ দলেকই দেখ খুিশ হেলন এবং তাঁর সােথর লাকেদরেক বলেলন ,“ এ ’ দল লাকই ভােলা কােজ িল  
আেছ এবং ’ দেলর অ ভু  সকল লাকই উ ম ও পূণ বান।” তারপর িতিন আেরা বলেলন ,“ িক  আমােক পাঠােনা 
হেয়েছ লাকেদরেক িশ া িদেয় ানী কের গেড় তালার জন ” । এ কথা বেলই িতিন স দেলর িদেক এিগেয় গেলন যারা 
িশ া দান ও হেণর কােজ ব িছেলন। সখােন িগেয় িতিনও তােদর সােথ বসেলন এবং িশ া দােনর কােজ লেগ গেলন।২ 



২ 

সাহায াথ  এক ব ি  
িতিন তার পছেনর িদন েলার িদেক িফের তাকােলন। তার মেন পড়িছল কতই না ক - েশর মধ  িদেয় তার িদন েলা 

কা েয়েছন। স িদন েলা তার এমন ম  কেটেছ য , সারািদন চ া কেরও িতিন তার ী ও িন াপ িশ েদর পট ভের 
খাবার যাগাড় করেত পারেতন না। মেন মেন িতিন এক  কথা িচ া-ভাবনা করেতন। য কথা  তার মেনর মেধ  জাগরণ এেন 
িদেয়িছল স এক  মা  কথাই তার অ ের এক অসাধারণ শি  যুিগেয়িছল। স কথা ই তার জীবেন এেন িদেয়িছল এক 
িব ব। বদেল িদেয়িছল তার িদনেক সুিদেন। কাল য পিরবার  সীমাহীন অভাব-অনটন আর সহায়-স লহীন থাকার কারেণ 
ল া ও লা নার জীবন যাপেন বাধ  হেয়িছল , স পিরবার ই আজ এক  মা  কথার বরকেত সুখ াছে র জীবন যাপন 
করেত লাগেলা। 

িতিন আমােদর ি য় নবী মুহা দ (সাঃ)-এর একজন সাহাবী। অভাব-অনটন আর দাির  তার উপর ছেয়িছল। একিদন 
িতিন যখন ঃখ-কে  অিত  হেয় িগেয়িছেলন। তখন তার ী তােক পরামশ িদেলন ,“ আপিন আপনার এ ঃখ-কে র কথা 
আ াহর নবী (সাঃ)-এর কােছ িগেয় বলুন” । ীর পরামেশ রাজী হেয় ি র করেলন য , িতিন রাসূেলর খদমেত হািজর হেয় 
িনেজর অভাব-অনটেনর কথা বলেবন এবং তার কাছ থেক টাকা-পয়সা সাহায  চাইেবন। 

সুতরাং িতিন তার মেনর সংক  িনেয় মহানবী (সাঃ)-এর দরবাের হািজর হেলন। িক  িতিন তার সাহায  চাওয়ার আেগই 
রাসূেলর মুখ থেক এক  কথা নেত পেলন। রাসূল (সাঃ) বলেলন ,‘ য ব ি  আমার িনকট সাহায  চাইেব আিম তােক 
সাহায  করেবা। িক  যিদ কান লাক আ াহর সৃি  কান মানুেষর কােছ হাত পাতা থেক বঁেচ থােক তাহেল আ াহ তার 
অভাব মাচন কের িদেবন। এ কথা েন িতিন রাসূেলর কােছ আর িকছু চাইেত পারেলন না এবং বািড়েত িফের এেলন। ঘের 
এেস দখেলন য , আেগর মেতাই দাির  ও অভােবর পিরেবশ ছেয় আেছ। বাধ  হেয় ি তীয় িদন আবার স সংক  িনেয়ই 
রাসূেলর খদমেত উপি ত হেলন। এ িদনও িতিন রাসূেলর মুেখ একই কথা নেত পেলন। রাসূল (সাঃ) বলেলন ,‘ য ব ি  
আমার িনকট সাহায  চাইেব আিম তােক সাহায  করেবা। িক  যিদ কান লাক আ াহর বা ার সামেন হাত পাতা থেক বঁেচ 
থােক তাহেল সত  সত ই আ াহ তােক অপেরর মুখােপ ী কের রাখেবন না’ । এবারও িতিন তার মেনর কথা না বেল বািড় 
িফের এেলন। িক  ঘেরর মেধ  িবরাজমান স অভাব-অিভেযাগ ও দাির  লেগই আেছ। সীমাহীন ঃখ-ক  ও অসহায় অব া 
তােক আবারও রাসূেলর কােছ যেত বাধ  করেলা। তাই সাহায  াথনার বল ই া িনেয়ই িতিন আবার মহানবীর িনকট 
গেলন। এবারও িতিন রাসূেলর কাছ থেক একই কথা নেত পেলন। আ াহর নবী (সাঃ) পূেবর মেতাই স কথা  আবার 
তােক শানােলন। 

এবার রাসূল (সাঃ)-এর মুখ থেক স কথা  শানার পর িতিন তার অ ের পরম শাি েবাধ করেলন। িতিন উপলি  
করেত লাগেলন যন এই এক  মা  কথাই তার জীবেনর সম  ঃখ-ক  র করার চািবকা । এবাের িতিন যখন রাসূেলর 
(সাঃ) দরবার থেক উেঠ যেত লাগেলন তখন তার মেনর মেধ  অসীম শাি  অনুভব করিছেলন। তার অ ের অত  শাি ও 
ি িনেয় িতিন িনেজর বািড়র িদেক এিগেয় চলেলন। আর মেন মেন ভাবেত লাগেলন ,‘ আগামীেত আর কানিদন কােরা 

সামেন হাত পাতেবন না। যিদ কােরা কােছ িকছু চাইেতই হয় তাহেল িনেজর ভু আ াহর কােছ চাইেবন। আর তাঁরই উপর 
ভরসা রেখ িনেজর বা বেল কাজ করেবন। িতিনই আমােক সফলতা দান করেবন এবং আমােক সকল কােরর হাত পাতা 
থেক র া করেবন’ । 



মেন মেন ভাবেত লাগেলন , আমার ারা কান কাজ স ব ? তার মেন হেলা , আপাততঃ িতিন জ ল থেক কাঠ কেট 
এেন বাজাের িবি  করেবন। এ কথা ভেব-িচে  িতিন তার িতেবশীর কাছ থেক একটা ঠার ধার িনেলন এবং জ েল চেল 
গেলন । িকছু ণ পির ম কের িতিন অেনক লাকিড় জমা করেলন আর তা এেন বাজাের িবি  করেলন। এভােব িতিন দখেত 
পেলন তার পির েমর ফল খুবই ভােলা। তাই িতিন তার এ কাজ চািলেয় যেত লাগেলন। ধীের ধীের িতিন তার আয় ারা 
এক  ঠার িকনেলন। এরপর আেরা িকছু িদেনর আয় জমা কের কেয়ক  প  ও ঘেরর েয়াজনীয় িজিনসপ  িকনেলন। িক  
িতিন বেন িগেয় কাঠ কেট আনা ও িবি  করা চািলেয় যেত থাকেলন। এভােব অ  িকছু িদেনর মেধ ই িতিন একজন ধনী 
ব বসায়ী হেয় গেলন। তখন গালাম (চাকর) ইত ািদ মািলক হেলন। 

একিদন রাসূেল আকরাম (সাঃ) তাঁর কােছ গেলন এবং মুচিক হেস বলেলন ,‘ িক ? আিম বিল িন ? য ব ি  আমার 
িনকট সাহায  চাইেব আিম তােক সাহায  করেবা। িক  যিদ কান লাক অপেরর সামেন হাত পাতা থেক বঁেচ থােক তাহেল 
মহান আ াহ তােক অপেরর মুখােপ ী হওয়া থেক বাঁিচেয় রােখন।’ ৩ 

৩ 

দায়ার আেবদন 
এক ব ি  খুবই উে গ ও উৎক ার সােথ ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ)-এর খদমেত উপি ত হেয় বলেলা ,‘ আিম খুব 

দির  ও অভাবী মানুষ। আপিন আমার জন  দায়া ক ন যন আ াহ আমার িরিযক বািড়েয় দন। আর আিম যন সম  ঃখ-
ক  থেক মুি  লাভ করেত পাির’ । 

ইমাম সািদক (আঃ) বলেলন : 
‘ আিম তামার জন  কখেনা এমন দায়া করেবা না’ । 

লাক  একটা চাপা িনঃ াস িনেয় বলেলা : 
‘ হ ইমাম! িক কারেণ আপিন আমার জন  দায়া করেবন না’ ? 

জবােব ইমাম (আঃ) বলেলন : 
‘ তুিম খুব ভালভােবই জােনা য , মহান আ াহ এ ব াপাের একটা প া িনিদ  কের রেখেছন। িতিন ম িদেয়েছন য 

, জীিবকা অজেনর জন  ঘর থেক বিরেয় পেড়া এবং পির ম কেরা। িক  তুিম চাে া য , ঘর থেক বিরেয় িগেয় জীিবকা 
অজেনর পিরবেত দায়ার ারা িরিযক ঘের ডেক আনেব’ ।৪ 

৪ 

উেটর কামর বাঁধা 
কােফলা  ব ণ পথ চেলিছল। সকেলর চহারােতই াি র ছাপ। বহনকারী প েলাও। া  হেয় পেড়িছল। এমন 

এক  ােন উপি ত হেলা যখােন িকছু পািন িছল। কােফলা থেম গল। রসুলুলাহ (সাঃ) ও এ কােফলার সােথ িছেলন। 
িতিনও উেটর িপঠ থেক নেম এেলন। সকেলই চ া করিছল য , তাড়াতািড় পািনর কােছ িগেয় অযু ইত ািদ সের নামােযর 
জন  ত হেত হেব। 



মহানবী (সাঃ)ও নামার পর পািনর িদেক এিগেয় গেলন। িক  কেয়ক ধাপ চলার পর কাউেক িকছু না বেল আবার িনেজর 
উেটর িদেক িফের এেলন। রাসূেলর সাহাবী ও সাথীগণ আ য হেয় পর ের বলাবিল করেত লাগেলন য , মেন হয় যা া 
িবরিতর জন  এ ান  আ াহর নবীর পছ  হয়িন। এখনই হয়েতা রওয়ানা হওয়ার িনেদশ দেবন। সকেলই রাসূেলর িদেক 
তািকেয় থাকেলন এবং নতুন েমর জন  অেপ া করিছেলন। লােকরা আেরা অিধক আ য হেলন তখন , যখন তারা 
দখেলন য , মহানবী (সাঃ) িনেজর উেটর কামরব নী (উেটর কামর বাঁধার রিশ িবেশষ) হােত িনেলন এবং িনেজর উেটর 
কামর বাঁধেত  করেলন। তাড়াতািড় বাঁধার কাজ শষ কের িতিন আবার পািনর িদেক গেলন । 

চারিদক থেক লােকরা এেস বলেলন ,‘ হ আ াহর রাসূল! আপিন এ কােজর জন  আমােদরেক কন ম িদেলন না 
? আপিন কন এ কাজ  করেত গেলন ? এ কাজ র জন  আপিন আবার িফের গেলন। আমরা তা অত গেবর সােথ এ 
কাজ  করার জন  ত িছলাম’ । 

ি য় নবী (সাঃ) তােদর কথার জবােব বলেলন ,‘ িনেজর কােজ কখেনা অপেরর সাহায  নয়া উিচত নয়। আর কােরা ভরসা 
করাও ক নয়। সটা এক  মসওয়ােকর ব াপারই হাক না কন অথাৎ কাজ  ছাট হাক অথবা িবরাট ,অপেরর ভরসায় 
বেস থাকার চেয় িনেজই করা উিচত’ ।৫ 

৫ 

হে র সফর স ী 
হ  থেক িফের এেস এক ব ি  তার িনেজর ও তার স ীেদর হে র সফেরর কািহনী ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ)- ক 

বণনা করিছল। স তার সাথীেদর মধ  থেক এক ব ি র িবেশষ শংসা করিছল। স বলেত লাগেলা য ,‘ কৃতপে ই স 
ব ি  খুবই মা াকী-পরেহযগার ও অত  ইবাদতকারী ব ি  িছেলন। িতিন সব সময়ই মহান আ াহর ইবাদত-বে গীেত 
কা েয়েছন। আমরা যখনই কাথাও রাি  যাপন করার উে েশ  যা া িবরিত করতাম তখনই িতিন এক িকনাের চেল যেতন 
এবং সােথ সােথই জায়নামায িবিছেয় আ াহর ইবাদেত ম  হেয় যেতন। 

ইমাম সািদক (আঃ) তােক িজ াসা করেলন :‘ তার কাজ-কম েলা আ াম িদত ক ? ক তার জ র দখােশানা 
করেতা’ ? 

জবােব লাক  বলেলা :‘ তার সম কাজ েলা কের দবার সৗভাগ  আমােদরই হেয়িছল। িতিন তা ধু তাঁর নক 
আমেলর কাজ েলােত ব  থাকেতন। এসব কােজর িত তার কান মেনােযাগ িছল না। 

ইমাম (আঃ) বলেলন ,‘ এ কারেণই তামরা সকেল উ  মা াকী পরেহযগার ও ইবাদতকারীর চেয় অিধক উ ম’ । 

৬ 

বনেভাজন 
হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) ও তাঁর স ী দল িনজ িনজ বাহেনর িপঠ থেক িনেচ নামেলন। মাল সামান েলােক খুেল 

মা েত রাখেলন। তারপর সকেল িমেল ক করেলন য , এক  া জবাই কের খাবার তরী করা হেব। 

একজন সাহাবী বলেলন ,‘ া জবাই করা আমার দািয়ে  রইেলা’ । 
আেরকজন বলেলন‘ ার চামড়া ছাড়ােনা এবং গাশত কাটার দািয়  আমার। 
তৃতীয় জন বলেলন ,‘ গাশত রা া করার দািয়  আমার। 



চতুথ জন বলেলন , 

রসুলুলাহ (সাঃ) বলেলন , কাঠ িড়েয় আনার দািয়  আমার। 

সকল সাহাবী এক সােথ বেল উঠেলন ,‘ হ আ াহর রাসূল! আমরা উপি ত থাকেত আপিন ক  করেবন কন ? আপিন 
িব াম িনন। আমরা গেবর সােথ সম  কাজ কঠাক সেট িনব।। রাসূল (সাঃ) বলেলন ,‘ আিম জািন এ কাজ তামরা কের 
িনেত পারেব। িক  মহান আ াহ স বা ােক কখেনা ভােলাবােসন না য িনেজর ব ু েদর মােঝ িনেজেক  ও উ ম মেন 
কের এবং িনেজেক অপেরর চেয় িবেশষ ব ি  ান কের’ ।৬ এ কথা বেল িতিন বেনর িদেক চেল গেলন এবং িকছু েণর 
মেধ  ালানী কাঠ ও খড়- েটা িনেয় িফের এেলন।৭ 

৭ 

হ যা ী এক কােফলা 
মুসলমানেদর এক  কােফলা ম া যাি ল। মদীনা পৗঁেছই কােফলার লােকরা কেয়ক িদেনর জন  যা া িবরিত করেলা। 

কেয়ক িদন িব াম হেণর পর তারা আবার মদীনা থেক ম ার িদেক রওয়ানা হেলা। 
ম া ও মদীনার মােঝ এক ােন এেস কােফলা আবার িব াম হেণর জন  যা া িবরিত করেলা। এ সময় কােফলার 

লাকেদর সােথ এমন এক ব ি র সা াত ঘটেলা িযিন কােফলার সকল লাকেক িচনেতন ও জানেতন। লাক  যখন 
কােফলার লাকেদর সােথ আলাপ-আেলাচনায় িল  তখন তাঁর ি  িগেয় পড়েলা এমন এক ব ি র উপর িযিন অত হািস 
মুেখ কােফলার লাকেদর খদমেত ব িছেলন। লাক  থম ি েতই স ব ি েক িচনেত পারেলন , িযিন খুব আন মেন 
লাকেদর খদমত কের চলিছেলন। তাই অত  আ য হেয় কােফলার লাকেদরেক িজ াসা করেলন ,‘ তামরা িক এ 
ব ি েক চেনা িযিন তামােদর খদমেত লেগ আেছন’ ? জবােব তারা বলেলা ,‘ না ,আমরা এ লাক েক মােটই িচিন না। 
এ লাক  তা মদীনা থেক আমােদর কােফলার সােথ শািমল হেয়েছ। তেব এ কেয়ক িদেনর সফেরর সাথী িহেসেব এেতাখািন 
বলেত পাির য , এ লাক  একজন সৎ লাক এবং অত  মা াকী-পরেহযগার। আমরা তােক বিলিন ,আমােদর কাজ কের 
দাও। িক  স িনেজই অপেরর খদমেত লেগ আেছ এবং সকেলরই সাহায -সহেযািগতা কের চলেছ’ । 

কােফলার লাকেদর ব ু  বলেলন ,‘ আিম জািন তামরা তােক মােটও চেনা না। যিদ তামরা তােক িচনেতই পারেত 
তাহেল কখনও এমন অপরাধজনক কাজ করেত পারেত না য , একজন সাধারণ খােদেমর ন ায় তামােদর খদমত আ াম 
িদেয় যেত থাকেবন িতিন’ । এ কথা েন সকেল আ য হেয় িজ াসা করেলা ,‘ িতিন ক’ ? 

লাক  বলেলন ,‘ িতিন হেলন আলী ইবনুল হাসাইন (আঃ) অথাৎ ইমাম যয়নুল আেবদীন (আঃ)’ । 
এ কথা েনই কােফলার সম েলাক হতবাক হেয় গল এবং মা াথনা করার জন  অত  আদেবর সােথ ইমােমর 

হােত চুমু খাওয়ার আশায় তাঁর িদেক এিগেয় গল। সম েলাক ইমােমর সামেন হাত জাড় কের দাঁিড়েয় অনুেযােগর সুের 
বলেত লাগেলা ,‘ হ ইমাম! আপিন আমােদর সােথ এমন  কন করেলন ? স াবনা িছল য , আমরা অ তাবশত আপনার 
সােথ মারা ক কান অপরাধ কের বসতাম তােত আমরা বড় ণাহগার-পাপী হতাম’ । 

ইমাম বলেলন ,‘ যেহতু তামরা কউ আমােক িচনেত না ,এ জন ই আিম তামােদর সফর স ী হেয়িছ । কননা আিম 
যখন চনা-জানা লাকেদর সােথ সফর কির তখন লােকরা রাসূেল খাদা (সাঃ)-এর খািতের আমােক অত  ভােলােবেস 
আমার সােথ সদয় আচরণ কের। আর তারা আমােক ছাটখােটা কান কাজও করেত দয় না। এ জন ই আিম সফেরর জন  
এমন এক  কােফলা বেছ িনেয়িছ যােদর কউ আমােক চেন না যােত কের আিম িনেজর কাজ িনেজই আ াম িদেত পাির। 



আর আিম লাকেদর কােছ আমার পিরচয় এজন  গাপন রেখিছ যােত কের আিম আমার সাথীেদর খদমত করার সুেযাগ 
লাভ করেত পাির’ ।৮ 

৮ 

এক মুসলমান ও এক আহেল িকতাব 
স সময় ফা নগরী িছল ইসলামী শাসেনরা াণেক । িসিরয়া ছাড়াও ইসলামী সা ােজ র অন  সকল ােনর সকল 

লােকর নজর তখন স নগরীর িদেকই িনব  থাকেতা এ জন  য , সখান থেক কখন কান নতুন ও পূণ ম জারী 
করা হয়। 

এ শহর থেক অেনক ের ই ব ি র সােথ রা ায় দখা হেলা। একজন মুসলমান আর অপরজন আহেল িকতাব (আহেল 
িকতাব মােন ইয়া দী বা ি ান িকংবা যারথু ীয়)। ই জেনই এেক অপেরর গ ব  স েক িজ াসা করেলা। জানা গল য 
,মুসলমান লাক  ফা শহের যােব। আর আহেল িকতাব লাক  ফার িনকেটই অন  এক ােন যােব। ইজেন িমেল ি র 
করেল য , তারা এক সােথ সফর করেব। কননা ,অেনক র পয  ইজেনর রা া একই। এক সােথ কথাবাতা বলেত বলেত 
পথ চলা যােব। 

জেনর আ িরক আলাপ-আেলাচনা ও িবিভ  কথাবাতার মধ  িদেয় পথ শষ হেয় এেলা। অবেশেষ তারা এক  ই রা ার 
মােড় এেস উপি ত হেলা যখান থেক ’ জেনর রা া ’ িদেক চেল গেছ। আহেল িকতাব লাক  তার িনেজর পথ ধের 
চলেত লাগেলা। িকছু র পথ চলার পর িপছেন িফের তািকেয় স অবাক হেয় গেলা। স দখেত পেলা তার মুসলমান ব ু  
ফার িদেক না িগেয় তারই িপেছ িপেছ চেল আসেছ। এ অব া দেখ স দািড়েয় গল এবং তার মুসলমান ব ু েক িজ াসা 

করেলা :‘ িক ভাই! তুিম না বেলিছেল য , তুিম ফা যােব’ ? 
জবােব মুসলমান ব ু  বলেলা ,‘ আিম তা এখেনা বলিছ য ,আিম ফা যােবা’ । 
আহেল িকতাব লাক  বলেলা ,‘ তাহেল তুিম এিদেক আসেছা কন ? এটা তা ফার রা া নয়। ফা যাবার রা া তা 

ঐটা। 
মুসলমান ব ু  বলেলা ,‘ আিম জািন। িক  আমার মন চাইেলা য , িকছু র পয আিম তামার স  দেবা। কননা 

আমােদর নবী বেলেছন‘ যখন ’ ব ি  এক সােথ আলাপ-আেলাচনার মধ  িদেয় পথ চেল তখন এেক অপেরর িত অিধকার 
লাভ কের। এখন তামারও আমার ওপর। সতরাং আিম অিধকার রেয়েছ। আিম স অিধকার আদায় করার উে শ  িকছু র 
পয েতামার সােথ চলেত চাই। এরপর তা আিম আমার পেথই িফের যােবা’ । 

আহেল িকতাব বলেলা ,‘ ও ! তামােদর নবী য মানুেষর উপর এেতাই ভাব িব ার কেরিছেলন এেতা ত িবে  সার 
লাভ কেরিছ ,এটা িন য় তাঁর এই উ ম চিরে রই েণ িছল।’ 

আহেল িকতাব লাক  আেরা বশী অবাক হেলা তখন যখন স জানেত পারেলা য , তার সফর স ী মুসলমান ব ু  
আর কউ নন ,বরং মুসিলম িমলােতর বতমান খিলফা হযরত আলী ইবেন আবী তািলব (আঃ)। তৎ ণাত স আহেল িকতাব 
লাক  ইসলাম হণ কের মসলমান হেয় গল এবং হযরত আলীর একজন িব ও অনুগত সাহাবীেদর মেধ  অ ভু  হেলা।৯ 

৯ 

খিলফার সাি েধ  



হযরত আলী (আঃ) ফার িদেক আসিছেলন। পেথ‘ আ ার’ নামক এক শহের উপি ত হেলন। যখানকার বশীর ভাগ 
অিধবাসী িছল ইরানী। ইরানী কৃষক ও মাত ররা যখন জানেত পারেলা য , তােদর ি য় খিলফা তােদরই শহর িদেয় অিত ম 
করেবন তখন তােদর আর আনে র সীমা রইেলা না। সকেল তােদর খিলফােক াগতম ও খাশ আমেদদ জানাবার জন  
দৗঁেড় এেলা। হযরত আলী (আঃ)-এর বাহন যখন এিগেয় চলেলা তখন লােকরাও বাহেনর আেগ আেগ দৗঁড়ােত লাগেলা। 
হযরত আলী (আঃ) িনেজর বাহন থািমেয় িদেয় লাকেদরেক ডেক পাঠােলন। লােকরা যখন তার কােছ এেলা তখন িতিন 
তােদরেক িজ াসা করেলন ,‘ তামরা এভােব দৗঁড়ােদৗিড় করেছা কন ? এভােব দৗঁড়ােদৗঁিড়র পছেন তামােদর উে শ  
িক’ ? 

লােকরা বলেলা ,‘ আসেল এটা শাসকবগ ও স ািনত ব ি েদর িত স ান দশেনর একটা রীিত। ব কাল আগ থেক 
চিলত আমােদর এক  থা’ । 
হযরত আলী (আঃ) তােদরেক বলেলন ,‘ তামােদর এ কাজ িনয়ােত তামােদরেক ক  িদে  আর পরকােলও এর 

কারেণ অেনক শাি েভাগ করেত হেব। এমন কাজ কখেনা করেব না ,যা তামােদর অপমান ও লা না ডেক আেন। আর 
তামরাই দেখা য , তামােদর এ কােজর ারা তামােদর ১ নতা ও অমীেররই বা িক লাভ হয় ?১০ 

১০ 

ইমাম বাে র ( আঃ ) ও এক ি ান 
ইমাম বাে র (আঃ)। নাম মুহা দ ইবেন আলী ইবিনল হাসাইন (আঃ) । যার উপািধ িছল‘ বাে র’ । বাে র শে র 

আিভধািনক অথ ভাগ-িবেশষণকারী। তােক বলা হেতা‘ বাে ল উলুম’ যার অথ হে  ান-িব ােনর ভাগ-িবেশষণ ও 
ব াখ াকারী। 

এক ি ান‘ বাে র’ শে র িবকৃত উ ারণ কের ইমােমর সােথ ঠা া-িব প করেত চাইেলা। স ইমামেক উে েশ  কের 
বলেলা ,‘ [আনতা বা ার] অথাৎ তুিম গাভী’ । 

ইমাম কান কার অস ি  বা রাগাি ত না হেয় অত সরল ও সহজ ভাষায় বলেলন ,‘ না ভাই! আিম বা ার (গাভী) 
নই। আিম বাে র (িবেশষণকারী)’ । 

অতঃপর ি ান লাক  বলেলা ,‘ তুিম একটা রাঁধুিনর ছেল। ইমাম বলেলন ,এটা তার পশা িছল । এেত কােনা ল া 
বা ঘৃণার িকছু নই। 

ি ান লাক  আেরা বলেলা ,‘ তামার মা িছল কােলা ৎিসত। তার ল া-শরম িকছুই িছল না। আর তার ভাষাও িছল 
িব ’ । 

এবারও ইমাম অত সহজ-সরল ভাষায় বলেলন ,‘ আমার মাতা স েক তুিম য সব অপবাদ িদে া তা যিদ সত  হয় 
তাহেল মহান আ াহ যন তার ণাহ খাতা মাফ কের দন। আর যিদ িমথ া হয় তাহেল যেনা তামার অপরাধ মা কের 
দন। কননা কােরা স েক িমথ া অপবাদ দয়া বড়ই ণােহর কাজ’ । 

একজন মানুষ যার জেন  ইসলােমর বিহভূত একজন লাকেক শাি  দয়ার সব ধরেনর সামথ  তার িছল ,অথচ এতটা 
ধয  ধরেলন। এটু ই ঐ ি ান লাক র মেনর ভতের িব ব সংঘটেনর জন  এবং তােক ইসলােমর িত আকৃ  করার 
জন  যেথ  িছল। 

পরবত েত ি ান লাক  মসলমানু হয়। 



১১ 

এক আরব ব ঈন ও রাসূেল আকরাম ( সাঃ ) 
এক আরব বঈ ন মদীনা শহের এেস সাজা মসিজেদ নববীেত চেল গল। তার উে শ  িছল মহানবী (সাঃ)-এর কাছ 

থেক সানা-দানা টাকা-পয়সা িনেব। স সময় ি য় নবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীেদর ারা পিরেবি ত িছেলন। ব ঈন লাক  
রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর সামেন এেস তার আরজ পশ করেলা এবং তােক িকছু দান করার জন  আেবদন জানােলা। আ াহর 
নবী (সাঃ) তােক িকছু দান করেলন। িক  তােত স স  হেলা না। স রাসূেলর (সাঃ) দানেক সামান  গণ  করেলা। তাছাড়া 
স িকছু িব  শ  ব বহার কের রাসল (সাঃ) এর িত বয়াদিব করেলা। এ অব া দেখ রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীরা চ  রেগ 
গেলন এবং ঐ লাক েক ক ন শাি েদবার জন  ত হেয় গেলন। িক  মহানবী (সাঃ) তােদরেক থািমেয় িদেলন। 

এরপর রাসূেল খাদা (সাঃ) লাক েক সােথ িনেয় তাঁর বািড়েত গেলন এবং তােক আেরা িকছু সাহায  দান করেলন। এ 
সময় ব ঈন লাক  িনেজর চােখ দখেত পেলা য ,রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর জীবন ও অন ান  নতা ও শাসকেদর 
জীবেনর অব ার মেধ  কান িমল নই। আর স রাসূেলর কােছ য সানা দানা আশা কেরিছেলা আসেলই তা তারঁ কােছ নই। 

ব ঈন আরব স ি  কাশ করেলা এবং মুেখ কতৃ তার ভাষা উ ারণ করেলা। তখন মহানবী (সাঃ) আরব বদঈনেক 
বলেলন ,‘ গতকাল তুিম আমার স েক িব  কথাবাতা বেলছ যা আমার সাহাবীেদরেক উে িজত কের দয়। তারা তামার 
উপর খুবই অস । এখন আমার ভয় হে  য ,তারা তামার কান িত কের বসেত পাের। এখন তুিম আমার সামেন 
কৃত তার কথা বেলছ। অতএব এটা িক স ব য ,তুিম তামার এ কথা  তােদর সামেনও কাশ করেব যােত তােদর রাগ 
র হেয় যায় ? জবােব স বলেলা ,‘ এেত আমার কান আপি  নই’ । 
পরিদন ব ঈন লাক  মসিজেদ নববীেত গল। যখন সবাই সখােন সমেবত িছেলন। রাসূল (সাঃ) তােদর িদেক িফরেলন 

এবং বলেলন ,‘ লাকসকল! এ লাক  বলেছ য আমার িত স স  হেয় গেছ। িক ? এ কথা িক স ক ? 
ব ঈন লাক  বলেলা ,‘ ি  ,এটাই স ক।’ অতঃপর স ঐ কথাটাই িবড়িবড় কের বলেলা যা ইেতাপূেব বেলিছল। রসূেল 

খাদা (সাঃ) এর সাহাবীরা তখন হেস ফলেলন। 
এ সময় আ াহর নবী (সাঃ) সকেলর উে েশ  বলেলন ,‘ এ লাক  আর আমার ঘটনা র উদাহরণ হেলা স ব ি র 

মেতা ,যার উট ীয় মািলেকর িত আতি ত হেয় পািলেয় যাি ল। আর লােকরা উেটর মািলকেক সাহায  করার উে শ  
িনেয় শারেগাল কের িদল এবং স পলায়নকারী উট র িপেছ িপেছ দৗঁড়ােত লাগেলা। উট  আেরা আতি ত হেয় ত 
পালােত লাগেলা। এ অব া দেখ উেটর মািলক সকল লাকেক উে শ  কের িচৎকার িদেয় বলেলা ,‘ ভাইসব! অনুেরাধ 
করিছ আমার উেটর িপছেন কাউেক দৗঁড়ােত হেব না। আমার উটেক িকভােব শা করেত হয় সটা আিম ভােলা জািন। 

তার এ আ ান েন উেটর িপেছ দৗঁড়ােনা লাকজন থেম গল। তারপর উেটর মািলক এক মুি  ঘাস িনেজর হােত িনেয় 
আে  আে  উেটর কােছ পৗঁেছ গল। আর খুব সহেজ উেটর বলা (লাগাম িবেশষ) িনেজর হােত িনেয় িনল। উট  তখন 
মািলেকর সােথ িফের এেলা। 

গতকাল যিদ আিম তামােদরেক বারণ না করতাম তাহেল এ আরব ব ঈনেক তার জীবন হারােত হেতা। তামরা তােক 
জীিবত ছেড় িদেত না। তােত লাক  ফরী ও মূিত পূজারীর অব ায় মারা যেতা। সিদেক ল  রেখই আিম তামােদরেক 
কান পদে প িনেত দইিন। আর এখন তামরা িনেজরাই দখেত পেল য ,আিম আমার ভােলাবাসা ও ন  ব হার ারা 
লাক েক এেকবােরই মু  কের ফেলিছ’ ।১১ 



১২ 

িসিরয়াবাসী এক ব ি  ও ইমাম হাসাইন ( আঃ ) 
িসিরয়াবাসী এক ব ি  হ  অথবা অন  কান উে শ  মদীনায় আসেলা। মসিজেদ নববীেত একিদন হঠাৎ তার নজর িগেয় 

পড়েলা এমন এক ব ি র উপর িযিন মসিজেদর এক কােণ বেসিছেলন। স ভাবেত লাগেলা য ,এ লাক  ক ? িনকেটই 
দাঁড়ােনা অপর এক লাকেক িজ াসা করেলা ,‘ এ লাক  ক ভাই’ ? স বলেলা , িতিন হাসাইন ইবেন আলী ইবেন আবী 
তািলব (আঃ)’ । পূব থেকই িভি হীন িমথ া চার- পাগা া১২ তার মন-মগজেক (ইমাম হাসাইেনর িব ে ) িবগেড় 
রেখিছল। 
সুতরাং এ নাম  শানার সােথ সােথই াধ ও ােভ তার চহারা লাল হেয় গল। আর স খাদার স ি  লােভর 

িনয়েত ইমাম হাসাইেনর িব ে  গািল-গালােজর বৃি  বষণ করেত লাগেলা। অ াব  ,িব  ও ৎিসত শ  ব বহার কের স 
ইমামেক গািল িদেয় তার অ েরর ালা িমটােলা এবং তার মেনর াভ- ঃখ কাশ করেলা। ইমাম হাসাইন (আঃ) তার 
গালাগািলেত মােটও রাগ করেলন না , বরং অত  ভােলােবেস ও স বহােরর ি েত তার িদেক তািকেয় আল- কারআেনর 
স আয়াত েলা তলাওয়াত করেলন , য আয়াত েলােত ভােলা ব বহার , মা দশন ও মাজনা করার িশ া দয়া হেয়েছ। 
কারআেনর আয়াত েলা পাঠ করার পর ইমাম হাসাইন (আঃ) িসিরয়ার অিধবাসী স লাক েক উে শ  কের বলেলন 

,‘ আিম তামার য কান খদমত ও সাহায  করার জন  ত আিছ’ । তারপর তােক িজ াসা করেলন ,‘ তুিম িক িসিরয়ার 
অিধবাসী’ ? জবােব স বলেলা ,‘ হ া! আিম একজন িসিরয়ার অিধবাসী’ । তখন ইমাম তােক বলেলন ,‘ িসিরয়াবাসীেদর এ প 
ব বহােরর অিভ তা আমার আেছ। আর আিম খব ভােলাভােব জািন ,এ ব বহার ও শ তার কারণ িক’ ? 

অতঃপর ইমাম লাক েক বলেলন ,‘ তুিম এ শহের একজন মুসািফর । িবেদেশর বািড়েত যিদ তামার কান িকছুর 
েয়াজন হয় তাহেল তুিম আমােক বেলা। আিম তামার য কান খদমত করার জন  ত আিছ। আিম তামােক আমার 
মহমান করেত চাই এবং তামােক পাশাক-পির দ ও টাকা-পয়সা ইত ািদও িদেত চাই’ । িসিরয়াবাসী লাক  তার ব বহার 
ও গািলগালােজর জন  একটা কেঠার পিরণিতর অেপ া করিছল। স এমন  কখেনাই আশা করিছল না য , তার এ অপরাধ 
ও ধৃ তা এেকবােরই মা সু র ি েত িবেবচনা করা হেব। ইমােমর এ সু র ব বহার তার মেধ  এক আি ক িব ব এেন 
িদেয়েছ। স িনেজ িনেজ বলেত লাগেলা ,‘ আমার মন চায় য , মা  ফেট ি খি ত হেয় যাক আর আিম তােত ঢুেক পিড়। 
হায় আফেসাস! িনেজর অ তার কারেণ আিম যিদ এ অপরাধ না করতাম! এর আগ পয  ইমাম হাসাইন (আঃ) ও তাঁর 
িপতার চেয় বড় শমন আর কউ িছল না। আর এখন আমার ি েত ইমাম হাসাইন (আঃ) ও তাঁর িপতার চাইেত অিধক 
ি য় আর কউ নই’ ।১৩ 

১৩ 

উপেদশ াথ  এক ব ি  
এক আরব ব ঈন মদীনা শহের এেস রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর খদমেত হািজর হেয় আেবদন করেলা ,‘ হ আ াহর 

রাসূল (সাঃ)! আমােক িকছু উপেদশ দান ক ন’ । মহানবী (সাঃ) তােক বলেলন ,‘ াধাি ত হেয়া না’ । এর বিশ তােক 
আর িকছুই বলেলন না। 



অতঃপর লাক  তার গাে র মােঝ িফের গল। বািড় িফেরই স জানেত পারেলা য , তার অনুপি িতেত এক মারা ক 
ঘটনা ঘেট গেছ। তারই গাে র যুবকরা অপর এক গাে র িকছু মালামাল জারপূবক লুটপাট কের িনেয় এেসেছ। এর জবােব 
স গাে র লােকরাও এেদর অেনক মালামাল লুটপাট কের িনেয় গেছ। এভােব লুটপােটর এ ধারা উভয় গাে র মােঝ এমন 
এক পযােয় িগেয় উপনীত হেয়েছ য ,এখন ই গাে র লােকরাই এক মারা ক যু -িব হ ও খুনাখুিনর পূণ িত হণ 
করেছ। এ খবর শানা মা ই স লাক  ােধ অি শমা হেয় গল। তৎ ণাত স অ শে  সি ত হেলা এবং রণা েনর 
িদেক ছুটেলা িনেজর গাে র স  দবার জন । 

ক এমন সময় তার মেন পড়েলা য , স মদীনায় িগেয়িছল এবং রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর কােছ উপেদশ াথনা 
কেরিছল , তখন মহানবী (সাঃ) বেলিছেলন ,‘ িনেজর াধেক িনয় েণ রােখা’ । 

অতঃপর স মেন মেন ভাবেত লাগেলা ,‘ কন আিম অ শে  সি ত হলাম কান কারেণ আিম এভােব যু  করেত এবং 
খুনাখুিন করেত তির হেয় গলাম ? কনই বা আিম এ প াধাি ত হেয় গলাম’ ? এসব  তার মেন জেগ ওঠার পর 
স ভাবেলা :‘ এখনই উপযু  সময় , রসুলুলাহ (সাঃ) ছা  উপেদশ  পালন করার। 
এরপর স এিগেয় গল এবং িবেরাধী গাে র সরদারেক ডেক বলেলা , এ সংঘাত িক জেন  ? যিদ এ যুে র উে শ  

হয় স সম  মালামাল িফের পাওয়া যা আমােদর গাে র যুবকরা বাকািম কের তামােদর থেক জারপূবক িছিনেয় িনেয় 
এেসেছ , তাহেল এেসা আিম আমার িনজ  স দ থেক তামােদর িতপূর ণ কের দই। এটা একটা ভােলা কথা নয় য , 
এর কারেণ আমরা এেক অপেরর র িপপাসু হেয় যােবা’ । 

িতপ  গাে র লােকরা যখন এ ব ি র যুি পূণ ও উদারতাপূণ কথা েলা নেলা তখন তােদর মেধ ও বীর েবাধ 
জেগ উঠেলা। বলেলা ,‘ আমরাও তামােদর চেয় কান অংেশ কম নই। যিদ এমন ই হয় তাহেল আমরা আমােদর দািব 
ত াহার করলাম’ । 
তখন উভয় গাে র লােকরা িনজ িনজ বািড়েত িফের গল।১৪ 

১৪ 

এক ি ান ও হযরত আলীর লৗহ পাশাক ( যরাহ ) 
হযরত আলী (আঃ)-এর খলাফতকােল একবার ফায় তাঁর এক  যরাহ (যুে  ব ব ত লৗহ পাশাক) হািরেয় গল। 

এর িকছু িদন পেরই যরাহ  এক ি ান ব ি র িনকট পাওয়া গল। হযরত আলী (আঃ) স ি ান লাক েক সােথ িনেয় 
কাজীর (িবচারপিতর) দরবাের গেলন এবং তার িব ে  মামলা দােয়র করেলন। িতিন বলেলন ,‘ এ যরাহ  আমার । এটা 
আিম কােরা কােছ িবি ও কিরিন। আর কাউেক দান কেরও দইিন। বশ িকছুিদন পর এখন এ যরাহ  এ ব ি র িনকট পাওয়া 
গল’ । কাজী সােহব ি ান লাক র উে েশ  বলেলন ,‘ যরাহ র ব াপাের খিলফা তাঁর দািব পশ কেরেছন। এখন এ 
ব াপাের তামার ব ব  িক’ ? স বলেলা , এটা আমার িনেজর যরাহ। এর সােথ সােথ আিম খিলফােকও িমথ াবাদী বলিছ না। 
(হেত পাের িতিন এটা িচনেত ভুল করেছন)। 

কাজী হযরত আলীেক ল  কের বলেলন ,‘ আপিন দািবদার আর এ ব ি  আপনার দািব অ ীকার করেছ। সুতরাং আপনার 
কতব  হে  আপিন আপনার দািবর পে  সা - মাণ হািজর ক ন। 

হযরত আলী (আঃ) মুচিক হেস বলেলন ,‘ কাজী সােহব! সত  কথা বেলেছন। এখন আমােক সা  মাণ পশ করা 
উিচত। িক  এ ব াপাের আমার কান সা ী নই’ । 



সা - মাণ হািজর করেত না পারার কারেণ কাজী সােহব িবচােরর রায় ি ান লাক র পে  িদেয় িদেলন। কাজীর রায় 
েনই স ি ান লাক  যরাহ  তুেল িনেয় িনেজর বািড়র িদেক চলেলা। 

িক  স ি ান লাক  খুব ভােলাভােব জানেতা য , এ যরাহ  কৃতপে  কার ? সুতরাং কেয়ক কদম পথ চলার 
পর তার মেধ  আ য অব ার সৃি  হেলা। তৎ ণাত স িফের এেস বলেলা ,‘ আপনােদর এ শাসন ব ব া এবং লাকেদর 
সােথ আপনােদর এমন সু র ব বহােরর ধরন পির ার বেল িদে  য , এটা কান সাধারণ মানুেষর আচার-ব বহার নয়। 
িনঃসে েহ এটা নবী-রাসূলেদর আচার-আচরেণর মেতা’ । তখন স ীকার করেলা য , কৃতপে  এ যরাহ  হযরত আলী 
(আঃ)- এরই’ । 

শী ই লােকরা দখেত পেলা স ি ান লাক  ইসলাম হণ কের মুসলমান হেয় গেছ এবং সীমাহীন আ হ-উ ীপনা 
িনেয় হযরত আলী (অঃ)-এর পতাকাতেল থেক নাহরাওয়ান যুে ও অংশ হণ কের।১৫ 

১৫ 

ইমাম সািদক ( আঃ ) ও একদল সুফী 
সুিফয়ান সাওরী মদীনার একজন অিধবাসী। একিদন স হযরত ইমাম জাফর সািদক (আঃ)-এর খদমেত উপি ত হেলা। 

দখেত পেলা ইমাম এক  খুব নরম ও সাদা পাশাক পিরধান কের আেছন। যন িডেমর খাসা আর ভতেরর তরল অংেশর 
মধ বত  পাতলা পদা । তাই স ইমাম সািদক (আঃ)-এর িত আপি  কের বলেলা ,‘ এ পাশাক  আপনার জন  উপেযাগী 
নয়। আপনার পে  এটা কখনও স ত নয় য , িনেজেক িনয়ার আরাম-আেয়েশর সােথ জিড়েয় ফলেবন। আপনার কাছ 
থেক এটাই আশা য , খাদাভীিত ও পরহেযগারীর পথ অবল ন কের িনেজেক পািথব সুখ- া  থেক ের রাখেবন।১৬ 
ইমাম সািদক (আঃ) বলেলন ,‘ আিম তামােক এমন এক  কথা বলেত চাই যা তামার জন  িনয়া ও আেখরাত উভয় 

জগেত কল াণকর ও উপকারী হেব। তামার উে শ  যিদ হয় এ ব াপাের ইসলােমর ম-আহকাম স েক ান লাভ করা 
তাহেল আমার কথা তামার জন  অত  উপকারী হেব এবং তুিম এ ব াপাের ান লাভ করেত পারেব। িক  যিদ তামার 
উে শ  হয় ইসলাম ধেম কান বদআত েবশ করােনা এবং সত  ইসলাম থেক সরল াণ মুসলমানেদরেক িব াি র িশকাের 
পিরণত করা , তাহেল িভ  কথা। কননা পথ  ও বদাআত সৃি কারী লাকেদর জন  আমার কথা িন ল হেয় থােক। সুতরাং 
তােত আমার কথা তামার কান উপকাের আসেব না। স বত তামার মেন রাসূেল আকরাম (সাঃ) ও তার সাহাবীবৃে র 
সহজ-সরল ও দািরে র জীবন যাপেনর কথা জেগ উেঠেছ। আর তােত তুিম এ কথা মেন কের িনেয়েছা য , কয়ামত 
পয  মুসলমানেদর জন  দািরে র জীবন যাপন করা ফরজ কের দয়া হেয়েছ। কৃতপে  ব াপার তা নয়। রাসূেল আকরাম 
(সাঃ) ও তাঁর অনুগত সাথীগণ এভােব দািরে র ও ক - েশর জীবন যাপন কেরিছেলন তখন , যখন সমােজর চারিদেক 
অভাব-অনটন , ঃখ-দাির  , ক - শ , অনাহার-অধাহার ইত ািদ ছিড়েয় িছল। আর তখন লােকরা স সব মৗিলক ব  
থেক বি ত িছল যা সাধারণ মানুেষর বঁেচ থাকার জন  অত  জ রী। তাই রাসূল (সাঃ) ও তাঁর অনুগত সাহাবীেদর জীবন 
যাপেনর মান তৎকােলর সাধারণ মানুেষর অব ার সােথ িমল িছল। িক  য যুেগ জীবন যাপেনর যাবতীয় সাম ী সহেজ পাওয়া 
যায় এবং আ াহর নয়ামতসমূহ উপেভােগর সুেযাগ-সুিবধা বতমান থােক তখন তা আ াহর নয়ামতসমূহ থেক উপকার 
লাভ করার সবেচেয় বিশ অিধকার হে  তাঁর অনুগত ি য় বা ােদরই। 

আ াহর স সব নয়ামেতর উপর অসৎ ও ফােসক লাকেদর চাইেত তাঁর সৎ ও নক বা ােদর অিধকার কেতাই না 
বিশ। নয়ামতসমূেহর অিধকার কােফরেদর লত নায়সম লমানেদর কেতাই না অিধক! তুিম কান িবষয় েক আমার দােষর 



িবষয় িহেসেব িনণয় কেরেছা ? মহান আ াহর শপথ কের বলিছ ,‘ যভােব তুিম দখেত পাে া য , আিম আ াহর দয়া 
নয়ামতসমূহ ব বহার করিছ , ক তমিনভােব া বয়  হওয়ার পর থেক আজ পয আমার জীবেন এমন এক  মুহূতও 
অিতবািহত হয়িন য , আিম আমার মাল-স দ থেক অন েদর অিধকার পৗঁেছ দইিন। িত  সকাল-স া এ িচ া-ভাবনায় 
িনমি ত থািক য , আমার মাল-স েদ যার য হক আেছ তা যন যথাসমেয় তার কােছ পৗঁেছ িদেত পাির’ । 

সুিফয়ান সাওরী ইমােমর যুি সংগত কথার জবাব িদেত পারেলা না এবং মাথা ঝঁুিকেয় চেল গল। তারপর স তার ব ু -
বা ব ও তার মতবােদ িব াসীেদর সােথ সা াৎ কের সম ঘটনা তােদরেক শানােলা। তােত তারা সকেল িমেল ফয়সালা 
করেলা য , তারা সকেল সি িলতভােব ইমাম সািদক (আঃ)-এর সােথ এ িবষেয় তক-িবতক করেব। 

অবেশেষ একিদন সুিফয়ান সাওরী ও তার সকল সাথী ইমাম সািদক (আঃ)-এর খদমেত হািজর হেলা। তারা বলেলা 
,‘ আমােদর ব ু  তার কথােক হক মাণ করার ব াপাের উপযু  দিলল- মাণ পশ করেত পােরিন। তাই আমরা এখন সু  
দিলল- মােণর ারা আপনােক িন র করেত এেসিছ’ । 

ইমাম সািদক (আঃ) বলেলন ,‘ বেলা! তামােদর স সম  মাণ িক যা িদেয় তামরা আমােক িন র করেত চাও’ । 
তারা বলেলা ,‘ আমরা কারআেনর আয়াত িদেয়ই আমােদর দিলল- মাণ পশ করেত চাই’ । 
সােথ সােথই ইমাম (আঃ) বলেলন ,‘ কারআেনর চাইেত উ ম দিলল আর িক হেত পাের ? সুতরাং তামরা তামােদর 

দিলল উপ াপন’ কেরা। আিম তামােদর দিললািদ শানার জন  স ূণ েপ ত রেয়িছ’ । তারা বলেলা ,‘ আমরা আমােদর 
মতিব ােসর সত তা মােণর জন  কারআেনর  আয়াত তুেল ধরেবা। আর আমােদর কথা পির ার করার জন  এ  
আয়াত যেথ । আল কারআেনর এক ােন মহান আ াহ রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর কান কান সাহাবােদর শংসা এভােব 
কেরেছন : 

‘ যিদও তােদর িনেজেদর েয়াজন িমটেতা না এবং অভাব-অনটন ও দাির  অব ায় িছল িনমি ত। তবুও অপর 
লাকেদরেক িনেজেদর উপর াধান  িদেয়েছ এবং তােদর েয়াজন িম েয়েছ। আর যারা িনেজেদরেক কৃপণতা থেক র া 
কেরেছ তারাই সফলকাম’ ।১৭ 

আল কারআেনর অন  এক া্েন’ বলা হেয়েছ : 
‘ যিদও তােদর খাদ -খাবােরর েয়াজন ও আ হ িছল স অব ােতও তারা িনেজেদর খাবার ইয়ািতম , িমসকীন ও 

কেয়িদেক দান কের িদেয়েছ’ ।১৮ 
তােদর ব ব  শষ হওয়ার সােথই সােথই এ মজিলেস উপি ত এক ব ি  য এেতা ণ তােদর কথাবাতা েলা মেনােযাগ 

িদেয় নিছল , স িনেজর প  থেক বেল উঠেলা ,‘ তামােদর এেতা েণর আলাপ-আেলাচনায় আিম যা বুঝেত পেরিছ 
তা হেলা- তামােদর কথাবাতায় তামােদর িনেজেদরই আ বল নই। আসেল এ সম  দিলল ারা তামােদর উে শ  হে  
য , লােকরা যেনা িনেজেদর ধন-স দ ও মািলকানার িত কান কার মায়া-আকষণ না রােখ এবং তার বিশর ভাগ 
অংশ যেনা তামােদর মেতা ফিকর-িমসিকন লাকেদরেক িদেয় দয় যােত তামরা তােদর পিরবেত ভাগ করেত পােরা। 

এ কারেণ বা েব তামােদরেক দখা যায়িন য , তামরা উ ম উ ম খাবার ত াগ কেরেছা। ইমাম (আঃ) বলেলন 
,‘ আপাতত এসব কথা বাদ দাও কান ফল নই’ । এরপর ইমাম (আঃ) সুফীেদরেক উে শ  কের বলেলন ,‘ তামরা তা 
কারআন মজীদ থেক দিললািদ পশ করেছা। িক  তার আেগ একটা কথা বেলা , তামরা িক আল- কারআেনর‘ মাহকাম-
মাতাশােবহ’ ও‘ নােসখ-মানসুখ’ আয়াত েলার মােঝ পাথক  করেত পােরা ? এই উ েতর থেক যারাই পথ  হেয়েছ 
তারা এ পেথই পথ  হেয়েছ। কারণ তারা কারআেনর স ক খবর না রেখই তা আঁকেড় ধের। 



সুফীরা বলেলা ,‘ এ িবষেয় আমােদর ান মাটাম । িক  পূণা  ান আমােদর নই’ । ইমাম বলেলন , তামােদর ভাগ  
এটাই। কারআেনর আয়ােতর মেতা রাসূেল পাক (সাঃ)-এর হাদীসও রেয়েছ। এ েলার উপর পূণ অবগিত রাখা দরকার। িক  
তামরা কারআেনর য আয়াত েলােক পাঠ কেরছ , তােত তা আ াহর নয়ামতসমূহ ব বহার করা হারাম বলা হয়িন। এ 
আয়াত েলা বদান তা , দয়া-দান ও ত ােগর সােথ স ৃ । এ আয়াত েলােত আল- কারআন স সকল লােকর শং া 
করেছ যারা একটা িবেশষ সমেয় অপরেক িনেজেদর উপর াধান  িদেয়েছন। অন েদর েয়াজনেক অ ািধকার িদেয় তারা 
িনেজেদর হালাল মাল িনেজরা ব বহার করার পিরবেত অপরেক দান কের িদেয়েছন। যিদ তারা এ মাল না িদেতন তাহেলও 
তােদর কান ণাহ হেতা না। কননা মহান আ াহ তােদরেক ম কেরনিন য , অবশ ই এটা করেত হেব। তমিন আ াহ 
তােদরেক এ কাজ করেত বাধাও দনিন। সুতরাং তারা িনেজরা দয়া ও সহানুভূিতর বশবত  হেয় িনেজরা ক  কেরেছন এবং 
তােদর মাল-স দ অপরেক িদেয় িদেয়েছন। যার িতদান মহান আ াহ তােদরেক দেবন। অতএব এ আয়াত েলা ও 
তামােদর দািবর মেধ  কান িমল নই। কননা তামরা স সম  লােকর িতর ার ও িন া করেছা যারা িনেজেদর মাল-
স দ ও খাদার দয়া নয়ামত ভাগ কের থােক। 

িতিন বলেলন , স সম েলাক , [রাসূেল খাদা (সাঃ)-এর সাহাবাগণ] সিদন এ ধরেনর দান- খয়রােতর া  রেখেছন। 
িক  পরবত েত মহান আ াহর প  থেক এ ব াপাের পিরপূণ িবধান এেসেছ যখােন আ াহ এ কােজর একটা সীমা িনিদ  
কের িদেয়েছন। যেহতু এ ম  পের এেসেছ তাই তােদর (সাহাবােদর) স আমলেক রিহত কের িদেয়েছ। সুতরাং 
আমােদরেক এ ম মেন চলা উিচত। স আমলেক নয়। 

মহান আ াহ মিমন-মসলমানেদর অব ার সংেশাধেনর জন  এবং তার িবেশষ রহমেতর ারা এ িনেষধা া জাির কেরেছন 
য , কান লাক িনেজর পিরবার-পিরজনেক কে র মেধ  রেখ তার সম  সহায় অপরেক দান কের দেব। কননা তার 
পিরবাের এমন িশ  , বৃ  ও বল লাকজন থােক যারা এ ক  সহ  করেত পাের না। ধের নাও , আমার কােছ এক   
আেছ আর আিম তা অন েক িদেয় িদলাম। তখন তার পিরণিত এই দাঁড়ােব য , আমার পিরবার-পিরজন যােদর ভরণ- পাষেণর 
দায় 

দািয়  আমার উপর রেয়েছ তারা না খেয় ংেসর মুেখ পিতত হেব। এ জন  রাসূেল আকরাম (সাঃ) বেলেছন , যিদ 
কান লােকর কােছ িকছু খারমা অথবা িকছু  িকংবা িকছু িদনার বা টাকা থােক আর স দান করেত চায় , তাহেল থেম 
উিচত তার িপতামাতােক দান করেব। ি তীয় পযােয় িনেজর ও তার ী-স ােনর জন  দান করেব। তৃতীয় পযােয় তার আ ীয়-
জন ও মুিমন ভাইেদরেক দান করেব। আর চতুথ পযােয় ভােলা ও কল াণ কােজ দান করার পালা। এভােব দান-খয়রাত 

ইত ািদর পালা আেস সবার শেষ। 

রসূলুলাহ (সাঃ) যখন নেত পেলন য , এক আনসার মারা গেছ , আর তার ছাট ছাট ছেলেমেয় বতমান রেয়েছ , 
এিদেক মৃতু র পূেব স তার সম  স দ আ াহর পেথ দান কের িদেয়েছ। তখন রাসূল (সাঃ) বলেলন , এ সংবাদ যিদ তামরা 
আমােক পূেবই িদেয় িদেত তাহেল আিম তােক মুসলমানেদর কবর ােন দাফন করার অনুমিত িদতাম না। স তার ছেল-
মেয়েদরেক অসহায় অব ায় রেখ গেছ। এখন তারা অপেরর সামেন হাত পাতেছ। 

আমার িপতা হযরত ইমাম বােকর (আঃ) আমার কােছ বণনা কেরন য , রাসূেল পাক (সাঃ) বেলেছন , সব সময় 
দানখয়রােতর ব াপাের িনেজর স ানেদর থেক করেব। এরপর আ ীয়- জেনর য যত িনকেটর হেব স তেতা াধান  
পােব। 



এতসব িকছু ছাড়াও আল- কারআন তামােদর মতিব ােসর িবপে  রায় দান কের থােক। আল কারআেনর এক ােন 
এভােব বলা হেয়েছ : 

মা াকী , পরেহযগার ও খাদাভী েলাক তারাই যারা দান করার ে  বাড়াবািড়ও কের না। কৃপণতাও কের না , বরং 
মধ ম নীিত অবল ন কের।১৯ কারআন মজীেদর অেনক আয়ােতই যমিনভােব কৃপণতা করেত িনেষধ করা হেয়েছ , ক 
তমিনভােব খরচ ও দান করার ে ও অিতির  ও অপাে  করেত বাধা দান কেরেছ। এ ব াপাের আল- কারআন এক  
মধ ম নীিত িনধারণ কের িদেয়েছ। এটা উিচত নয় য , কান লাক তার সম স দ অপর লাকেদর মেধ  ব ন কের িদেয় 
িনেজ দাির  ও অভাব  হেয় মহান আ াহর দরবাের াথনা করেছ ,‘ হ পেরায়ারিদগার! আমােক িরিযক দান কেরা’ । মেন 
রাখেব য , মহান আ াহ এমন লাকেদর দায়া কখেনা কবুল কেরন না। আ াহর নবী (সাঃ) বেলেছন , মহান আ াহ িকছু 
সংখ ক লাকেদর দায়া কখেনা কবুল কেরন না। তারা হেলা : 

(ক) য ব ি  আ াহর িনকেট িনেজর িপতামাতার অকল াণ াথনা কের। 

(খ) য ব ি  িনেজর স দ কাউেক ধার দয়। িক  কান সা ীও রােখ না আর িলিখত কান মাণও রেখ দয় না। 
এিদেক ঋণ হীতা টাকা েলা মের দয়। তখন স হাত তুেল দায়া কের আ াহর কাছ থেক সমাধান চায়। তাহেল আ াহ 
তার দায়া কখেনা কবুল কেরন না। কননা স কান কার সা - মাণ না রেখ অপরেক ঋণ িদেয় িনেজই সমাধােনর পথ 
িবন  কের ফেলেছ। 

(গ) য ব ি  মহান আ াহর দরবাের এ দায়া কের য , তােক যেনা তার ীর অিন তা হেত মুি  দান কেরন , তাহেল 
এমন ব ি র দায়া মহান আ াহ মােটও শােনন না। এ জন  য , ীর অিন তা থেক মুি  লােভর প া ও প িত তার 
িনেজর হােতই রেয়েছ। যিদ সত  সত ই স ীর ব াপাের অিত  হেয় গেছ তাহেল তার অিধকার রেয়েছ য , এমন ীেক 
তালাক িদেয় িনেজর মুি র পথ বেছ নেব। 

(ঘ) য ব ি  িনেজর ঘের হােতর উপর হাত রেখ বেস থােক আর িরিযেকর জন  দায়া কের আ াহর কােছ তখন এমন 
লােকর দায়ার জবােব আ াহ বেলন : 

হ আমার বা া! আিম িক তামার জেন  নড়াচড়া ও চলােফলার রা া খালা রািখিন ? আিম িক তামােক িনখঁুত ও 
মজবুত অ - ত  দান কিরিন ? আিম তামােক হাত-পা , কান-নাক ও আকল- বুি  দান কেরিছ যােত কের তুিম এ েলা 
িদেয় দেখ- েন ও িচ া-ভাবনা কের হাত-পা ইত ািদ ব বহার কের িরিযেকর স ােন বিরেয় পড়েত পােরা। এ সকল অ -
ত  সৃি র একটা উে শ  আেছ। এ নয়ামত েলার কৃত তা হে  য , তুিম এ েলার স বহার করেব। এভােব আিম 

আমার ও তামার মােঝ উিসলা িনধারণ কেরিছ যােত কের তুিম িত  িজিনস হািসল করার জন  তামার মহনেতর ারা 
পদে প হণ করেত পােরা। আর ম-সাধনার সােথ স ৃ  কাজ েলা পালন করেত পােরা এবং অেন র কাঁেধর বাঝা 
যেনা তামােক হেত না হয়। তামার চ া যিদ আমার ই া মাতােবক হয় তাহেল আিম তামােক যেথ  পিরমােণ িরিযক 
দান করেবা । আর যিদ সংগত কান কারেণ তামার উ িত না হয় তাহেলও তুিম অ ত এ শাি লাভ করেত পারেব য , 
তামােক চ া করেত বলা হেয়িছল , তুিমও চ া কেরেছা। এখােন তামার কােনা দাষ নই। 

(ঙ) স ব ি  যােক মহান আ াহ অেনক ধন-স দ িদেয়েছন। আর স দান করেত িগেয় তার সম স দ শষ কের 
িদেয়েছ। এর পের স আ াহর কােছ এ দায়া কের : হ আমার ভু! আমােক িরিযক দান কেরা। তখন আ াহ এমন লােকর 
জবােব বেলন : 



আিম িক তামােক অেনক অেনক িরিযক দান কিরিন ? তুিম কন মধ ম নীিত অবল ন কেরািন ? আিম িক এ ম দইিন 
য , দান করার ব াপাের মধ ম নীিত অবল ন কেরা ? আিম িক দান-খয়রােতর বলায় বিহসােব খরচ করার ব াপাের 
তামােদরেক িনেষধ কিরিন ? (চ) স ব ি র দায়াও কবুল হয় না , য ব ি  মহান আ াহর দরবাের আ ীয়তার স ক 
িছ  করার ব াপাের দায়া কের। আর য আ াহর কােছ এমন িজিনস াথনা কের যা ারা আ ীয়তার স ক িছ  হওয়াটা 
অবশ াবী হেয় পেড়। 

মহান আ াহ কারআন পােক িবেশষভােব তাঁর রাসূলেক দান করার প িত িশিখেয়েছন। এক  ঘটনা এভােব বিণত হেয়েছ 
য , আ াহর নবী (সাঃ)-এর িনকট িকছু ণমূ া িছল। িতিন তা দির  লাকেদর মেধ  ব ন কের িদেত চাি েলন। িতিন চানিন 
য , এক রােতর জন ও স ণমু া েলা তার ঘের পেড় থা ক। তাই িতিন সারািদন ধের স মু া েলা লাকেদর মেধ  ব ন 
কের িদেলন। পরিদন সকােল একজন িভ ু ক তাঁর বািড়েত আসেলা এবং সাহায  াথনা করেলা। স িভ ু ক  তার েয়াজেনর 
তািগেদ বার বার সাহােয র াথনা করেলা। স িভ ু ক  তার েয়াজেনর তািগেদ বার বার সাহােয র আেবদন জানাি ল। িক  
নবী (সাঃ)-এর কােছ তােক দবার মেতা িকছুই িছল না। এেত িতিন খুবই ঃিখত হেলন। তখন কারআন মজীেদর এ আয়াত 
অবতীণ হেলা যখােন মহান আ াহ দান করার ব াপাের তাঁর িবধান জাির কেরেছন : 

িনেজর হাতেক মুি ব  কেরা না। আর না এেতাখািন খুেল রেখা , যােত কের পের খািল হাত হেয় যেত হয় এবং 
িভ ু েকর সাহায  াথনার সময় লি ত ও ঃিখত হেত হয়।২০ 

এ েলা স সম  হাদীস যা হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) থেক বিণত হেয়েছ। আর আল- কারআেনর আয়াতসমূহ এ 
হাদীস েলােত বিণত িবষয়ািদেক সমথন কের। তাহেল আল- কারআেন িব াসী ঈমানদার লাক যারা , তারা কারআেন বিণত 
িবষয়ািদর িত ও ঈমান রােখ। 

মৃতু র সমেয় হযরত আবু বকরেক বলা হেয়িছল : আপনার ধন-স দ স েক অিসয়ত (অি ম উপেদশ) ক ন। িতিন 
বলেলন , আমার স েদর এক-প মাংশ দান কের িদও। আর অবিশ াংশ উ রািধকারীেদর জন  রইেলা। এক-প মাংশ 
স দ কম নয়। ব ত হযরত আব বকর ীয় স েদর এক-প মাংেশর ব াপাের অিসয়ত কেরেছন। কৃতপে  একজন 
রাগীর অিধকার হে  মৃতু  রােগর সময়ও স তার স েদর এক-তৃতীয়াংেশরই অিসয়ত করেব। যিদ জানেতন য তার 
সমুদয় অিধকারেক কােজ লাগােনা উ ম হেব তাহেল এক-তৃতীয়াংেশরই ওসীয়ত কের যেতন। 

হযরত সালমান ফারসী ও হযরত আবু যার িগফারীর খাদাভীিত-পরেহযগারী ও অন ান  ফিজলত ও মযাদার কারেণ সবাই 
তােদরেক খবু ভােলাভােব চেন। তােদর জীবন যাপেনর প িত ও চির - আখলাকও িছল এ প। 

হযরত সালমান ফারসী যখন বাইতুলমাল থেক িনেজর বাৎসিরক ভাতা হণ করেতন তখন সখান থেক এক বছেরর 
খরচািদেক িবেবচনা কের েয়াজনীয় টাকা-পয়সা িনেজর কােছ সংরি ত রাখেতন যােত কের পরবত  বছেরর ভাতা পাওয়া 
পয েকান অসুিবধায় পড়েত না হয়। লােকরা সালমানেক িজ াসা করেলা : 

আপিন এেতা বড় একজন মা াকী পরেহযগার লাক হেয়ও এক বছেরর পঁুিজ জমা কের রাখার িচ া-ভাবনা করেছন! 
ধ ন আজকােলর মেধ ই আপনার মৃতু  হেয় গল এবং বছেরর শষ পয জীিবত থাকেত পারেলন না তাহেল এক বছেরর 
পঁুিজ জমা কের রাখার পছেন ফায়দা িক ? তােদর ে র জবােব হযরত সালমান ফারসী বলেলন , হেত পাের আিম মরেবা 
না। তামরা কন এ কথা ধের িনেয়েছা য , আিম মেরই যােবা। এর বদেল তামরা এটাও ধের িনেত পােরা য , আিম আগামী 
বছর পয েবঁেচ থাকেবা। আর যিদ আিম জীিবত থেক যাই তাহেল আমার জীবন যাপেনর জন  েয়াজনীয় খরচািদর সবাব ায় 
দরকার হেব। হ অ  লােকরা! তামরা এ বা ব সত  স েক মােটও ধারণা রােখা না য , মানুেষর কােছ যিদ জীবন 



যাপেনর িনত  েয়াজনীয় ব ািদ বতমান না থােক তাহেল তার মন আ াহর আনুগত  করার ব াপাের বপেরায়া হেয় যায় 
এবং আলার আনুগত  করার জন  অ েরর য ি ও শাি দরকার তার মেধ  সটার অভাব দখা দয়। আর যিদ জীবনযাপন 
সাম ী তার কােছ পুেরাপুির বতমান থােক তাহেল স আ াহর আনুগত  করার ে  মােটও অবেহলা কের না। 

িক  হযরত আবু যার িগফারীর িনকট িকছু উট ও ভড়া-বকরী িছল , য েলার ধ পান কের িতিন জীবন যাপন করেতন। 
কখেনা যিদ তার গাশত খাবার ই া হেতা িকংবা বািড়েত যিদ কান মহমান আসেতা অথবা কান দির -গিরব মানুেষর 
অভাব-অনুভব করেতন তাহেল স জ েলা ারা েয়াজন মটােতন। অন  লাকেদর মােঝ গাশত ব ন করার সময় 
িনেজর অংশটু নও রেখ িনেতন। 

তােদর চাইেত বড় মা াকী ও পরেহযগার লাক আর ক িছেলন ? মহানবী (সাঃ) তােদর স েক যা িকছু বেলেছন তা 
তামরা ভােলা কের জােনা। তারা তাকওয়া-পরেহযগারীর নােম িনেজেদর সব িকছু িবিলেয় দনিন। আজ তামরা জীবন 
যাপেনর য প া ও মতবাদ উ াবন কেরেছা এবং চার কের বড়াে া য , লােকরা যন িনেজেদর পিরবার-পিরজেনর 
িচ া-ভাবনা না কের িনেজেদর সম  অথ স দ থেক হাত েয় নয় এবং িনয়া ত াগ কের বরাগ বাদ হণ কের। 
প া ের রাসূেল পােকর সাহাবাগণ কখেনা এ প া অবল ন কেরনিন। 

আিম আনু ািনকভােব এ হাদীস  বণনা করিছ , যা আমার িপতা ও তার িপতৃ পু ষগণ রসুলু াহর মাকবুল (সাঃ) থেক 
বণনা কেরেছন। আিম তামােদরেক সতক কের িদি । রাসূেল আকরাম (সাঃ) বেলেছন : 

ঈমানদার লােকরা আ যজনক ণ- বিশে র অিধকারী হেয় থােক। যিদ তার দহেক কেট টুকেরা টুকেরা করা হয় 
তােতও তার জন  ম ল ও কল াণ িনিহত রেয়েছ। আর যিদ তােক পৃ িথবীর পূব ও পি েমর সম েদশ েলার রাজ  দান 
করা হয় তাহেল সটাও তার জন  ম ল ও কল ােণর ব াপারই হেব। 

ঈমানদার লাকেদর কল াণ ও ম ল িক এেতই িনিহত য , স অবশ ই দির  ও অভাব হেব ? মুিমনেদর উ  মযাদা 
িনভর কের ঈমান ও আকীদা িব ােসর উপর। তাই স দির  ও অভাব  অব ায় থা ক অথবা স েদর াচুেয ডুেব থা ক 
, কতব েলা যথারীিত আ াম িদেয় থােক। এটাই স িবেশষ ও ব িত ম ণ- বিশ  যা একজন মেদ মুিমেনর মেধ  
পিরপূণ েপ পাওয়া যায়। আর এ কারেণই য কান কােরর ক  ও অভাব-অনটন এবং আরাম ও সুিবধা তার জন  কল াণ ও 
ম ল হেয় যায়। 

আিম জািন না এ িবষেয় এেতা ণ পয  আিম য ব ব  রেখিছ , তা তামােদর জন  যেথ  িকনা ? নািক এ িবষেয় 
আমােক আেরা িকছু বলেত হেব ? তামরা জােনা য , ইসলােমর থম িদেক মুসলমানেদর সংখ া খুবই কম িছল। তখন 
িজহােদর িবধান িছল এই য , একজন মুসলমান দশজন কােফেরর মাকািবলায় লড়াই করেব। আর য এমনটা না করেতা স 
ণাহগার , নাফরমান ও অপরাধী বেল িবেবিচত হেতা। িক  যখন মুসলমানেদর সংখ া বেড় গল এবং কােফরেদর িব ে  

যু  করার অ -সর াম ও সুেযাগ-সুিবধা বৃি  লাভ করেলা তখন মহান আ াহ তাঁর দয়া ও মেহরবানী ারা স িবধােনর 
পিরবতন কের িদেলন। তখন েত ক মুসলমােনর দািয়  হেলা স ইজন কােফেরর সােথ মাকািবলা করেব। এর চেয় বিশর 
সােথ লড়াই করা তার কতব  নয়। 

আিম তামােদরেক ইসলােমর িবচার আদালত এবং িবচার আইন িবষেয়  করেবা। ইসলােম মজলুেমর িত ন ায়-
ইনসাফ করার এবং অপরাধীর শাি  দােনর ব াপাের িক িবধােনর ব ব া’্ রেয়েছ ? ধেরা তামােদর মেধ  থেক কােরা িব ে  
ইসলামী আদালেত তার ীর খারেপােষর িবষেয় মামলা দােয়র করা হেয়েছ। আর িবচারক তার িব ে  এ রায় দান করেলা 
য , তােক তার ীর খারেপাষ িদেত হেব। তখন স িক ওযর-আপি  পশ করেব এবং িনেজর ীর খারেপােষর ব ব া 



িকভােব করেব ? তখন িক স এ ওযর-আপি  পশ করেব য , আিম একজন মা াকী- পরেহযগার মানুষ এবং আিম 
িনয়ার অথ-স দ পিরত াগ করার নীিত অবল ন কেরিছ ? তখন িক তার এ আপি  হণেযাগ  বেল িবেবিচত হেব ? আর 
এটা িক স ত হেব ? তামােদর আকীদা িব াস মেত িক িবচারেকর এ িনেদশ ন ায়-ইনসাফ িভি ক নয় ? নািক সটা অন ায়-
অিবচার িভি ক ? যিদ তামরা বেলা য , িবচারেকর এ ম অন ায় ও অিবচার িভি ক তাহেল তার অথ এ দাঁড়ােব য , 
তামরা পির ার িমথ া বলেছা। ধু তাই নয় , বরং তামােদর এ িমথ া ারা তামরা সম  মুসলমােনর সােথ অন ায় ও 
বইনসাফীর কাজ করেছা। আর যিদ বেলা য , িবচারেকর এ িবচার স ক তাহেল তার অথ হেব য , তামােদর ওযর-আপি  
হণেযাগ  নয় এবং তা বািতল। সুতরাং তামরা এ কথা ীকার কের নাও য , তামােদর জীবন প িত ও মতবাদ া ও 
বািতল। 

এখােন আেরা এক  িবষয় উে খ করা যেত পাের য , মানুেষর জীবেন এমন অেনক েলা অব া আেছ যখােন 
মুসলমানরা অেনক জ ির ও অজ ির খরচ আ াম িদেয় থােক। যমন কখেনা যাকাত িদেত হয়। আবার কখেনা কাফফারা 
(অপরােধর শরীয়তী মা ল) িদেত হয় , তাহেল যিদ তামােদর মনগড়া সংেশাধন মেন নয়া হয় এবং সম েলাক ( তামােদর 
মেতর) মা াকী পরেহযগার হেয় যায় আর সকল লাকই যিদ জীবেনর েয়াজনীয় িজিনসপ  থেক মুখ িফিরেয় নয় , তখন 
এমন অব ায় এ সম  ফরজ সদকা ও কাফফারার িক হেব ? সানা- পা , ভড়া-বকরী , গ -মিহষ , উট- া ও অন ান  
জ -জােনায়ার , খারমা , িকশিমশ ইত ািদর যাকাত দয়া ফরজ। তাহেল এসব িজিনেসর ফরজ যাকােতর িক হেব ? যাকাত 
িক এ জন  ফরজ করা হয়িন য , এর ারা গিরব ও অসহায় লাকেদর জীবনেক সু র কের গড়া যায় ? আর গিরব লাকও 
সুখ- া ে র জীবন যাপন করেত পাের ? দান-উপহােরর ারা সৗভাগ বান হেত পাের ? ইসলােমর এ িবধান  িনেজই এ 
কথার সা - মাণ বহন কের য , ইসলােমর সম  আইন-কানুেনর ল  ও উে শ  হে  মানুেষর জীবনযা ােক সুখ-
সমৃি র পাে  পৗঁেছ দয়া এবং তার সুখ িনি ত করা। আর যিদ ীেনর উে শ  হেতা দাির  ও িনয়া ত াগ এবং ীেনর 
িশ া-দী ার ল  ও উে শ  যিদ এটা হেতা য , মানুষ এ িনয়া ও তার ধন-স দ থেক ের থাকেব এবং ফিকর ও 
দিরে র জীবন বেছ নেব , তাহেল তা তার অথ এ দাঁড়ােব য , যারা গিরব-িমসিকন তারা জীবেনর আসল ও উ  ল  
হািসল কের ফেলেছ। কােজই তােদরেক আর কান িকছু দয়া উিচত হেব না যােত কের তােদর এ ম ল ও কল াণকর 
অব া থেক সের যেত না পাের। এর সােথ সােথ গিরব-িমসকীনেদর উিচত হেব য , তারা কােরা কাছ থেক কান দান 
ইত ািদ কখেনাই হণ করেব না যােত কের তােদর কল াণ ও ম লকর অব া ায়ী থেক যায় । 

মূল কথা হেলা য , যিদ তামােদর কথা সত  িহসােব মেন নয়া হয় তাহেল তা কান লাকেকই তার ধন-স দ তার 
কােছ রেখ দয়া উিচত নয় , বরং তার সম  স দ অন েদর মেধ  ব ন কের দয়া উিচত। ফেল যাকােতর কান অবকাশই 
বািক থােক না। 

তাহেল এখন এ কথা পির ারভােব জানা গল য , তামরা একটা মারা ক ও খারাপ রা া অবল ন কেরেছা এবং একটা 
ম  পেথ লাকেদরেক আহবান করেছা। তামরা য মতবােদ িব াস করেছা এবং অপরাপর লাকেদরেকও স পেথর িদেক 
আহবান করেছা তার িভি  হেলা মুখতা , কারআনী িশ া স েক এবং রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস ও সু ত স েক অ তা। 
এ হাদীস েলা স হাদীস নয় যা সে েহর চােখ দখা যেত পাের , বরং এ েলা স হাদীস যার সত তা ও িব তার সা ী 
য়ং আল- কারআন। িক  তামরা স িনভরেযাগ  ও সনদ যু  হাদীস েলা হণ করেত অ ীকার করেছা কারণ স েলা 
তামােদর মনগড়া মতাদেশর মাতােবক নয়। আর এটাও তামােদর আেরকটা মুখতা। তামরা আল- কারআেনর আয়ােতর 



মেধ  িনিহত উ ম ও আ যজনক ভদ েলার িত িচ া-ভাবনা কেরা না। নােসখ-মানসখ ও মাহকাম- মাতাশােবহ 
আয়াত েলার মধ কার পাথক  িনণয় করেতও তামরা অনিভ । আর আেদশ ও িনেষধ েলাও তামরা িনণয় করেত পার না। 

তামরা আমােক হযরত সুলাইমান ইবেন দাউদ (আঃ)-এর কািহনীর ব াপাের জবাব দাও- িযিন মহান আ াহর দরবাের 
এমন এক  রাজ  চেয়িছেলন যার চাইেত বৃহৎ আর কান রাজ  কউ পেত না পাের।২১ আর মহান আ াহ তােক ক 
তমিন এক  রাজ  দানও কেরিছেলন। আর এেত কান সে েহর অবকাশ নই য , আ াহর নবী সুলাইমান (অঃ) তার 
াপ  অিধকার ব তীত াথনা করেত পারেব না। মহান আ াহ কারআন মজীেদ এটােক সুলাইমােনর দােষর িবষয় বেল 

সাব  কেরনিন আর কান মুিমন দােষর িবষয় বেল সাব  কেরনিন। আজ পয  কাউেক এ কথা বলেত দখা যায়িন য , 
হযরত সুলাইমান (আঃ) এ পৃিথবীেত এেতা িব ৃ ত ও নিজরিবহীন রাজ  কন ত াশা করেলন ? এমিনভােব হযরত সুলাইমান 
(আঃ) এর পূেব (তার িপতা) হযরত দাউদ (আঃ) এর ঘটনা রণেযাগ । অনু পভােব হযরত ইউসফু (আঃ)-এর ঘটনােতও 
দখা যায় হযরত ইউসুফ (আঃ) তৎকালীন বাদশার িনকট সরকািরভােব একথা বলেছন : রােজ র কাষাগােরর তথা অথৈনিতক 
িবষয়ািদর দায়-দািয়ে র কাজ  আমার উপের ছেড় িদন। কননা আিম িনভরেযাগ  , িব ও অিভ ।২২ 

অতঃপর অব া এই দাঁড়ােলা য , িমশর থেক ইয়ােমন পয  িব ৃ ত িবরাট সা ােজ র সম দায়- দািয় ই তার উপর 
ন  হেলা। িতিন হেলন সা ােজ র বাদশাহ। এ সময় আশপােশর দশ েলােত দখা িদল িভ । স সব দেশর লােকরা 
তার রাজ  থেক শাক-সবিজ , খাদ -খাবার ইত ািদ িকেন িনেয় যেতা। িক  না , হযরত ইউসুফ (অঃ) কানিদন কােরা সােথ 
বইনসাফী ও অন ায় কাজ কেরেছন। আর না তার থেক কান দােষর কথা আ াহ কারআেন বেলেছন। ক তমিনভােব 
জনাব যুলকারনাইেনর কািহনীও কােরা অজানা নয়। িতিন খাদার এমন এক বা া িছেলন য , মহান আ াহেক ভােলাবাসেতন। 
আর আ াহও তােক ভােলাবাসেতন। তাই তা জাগিতক কারণসমূহ তার অিধকাের চেল আেস। িতিন পূব থেক পি ম পয  
জগেতর অিধপিত হন। 

শােনা হ সুফীদল! এ া পথ পিরত াগ কেরা এবং ইসলােমর কৃত িভি েলা আঁকেড় ধেরা। মহান আ াহ য সব 
িবষেয় িবিধ-িনেষধ আেরাপ কেরেছন তার সীমা লংঘন কেরা না। আর িনেজেদর মনগড়া কান িকছু আিব ার কেরা না। য সব 
িবষেয় তামােদর ান নই সখােন হ  প কেরা না। স সব িবষেয়র ান ানী লাকেদর কাছ থেক অজন কেরা। 
নােসখ ,মানসুখ , মাহকাম , মাতাশােবহ ও হালাল-হারােমর ান হািসেলর চ ায় িল  থােকা। এেত কবল তামােদর 
ান অজেনর কল াণই নয় , বরং তামােদরেক অ তা ও মুখতার অিভশাপ থেক মুি  দেব। অ তা থেক ের থােকা। 
কননা অ তার প পািত কারীেদর সংখ া অেনক। তার িবপরীেত ােনর সমথক বড়ই কম। মহান আ াহ বেলন , ান 
গিরমা ও বি ম া , ানী বুি মানেদর চাইেতও বড়।২৩ 

১৬ 

হযরত আলী ( আঃ ) ও আেছম 
জাে  জামাল বা উে র যু ২৪ শষ হবার পর হযরত আলী (আঃ) একবার বসরা শহের গেলন। বসরায় অব ানকােল 

একিদন িতিন তাঁর এক অসু  ব ু  আলা ইবেন িযয়াদ হােরছীেক দখেত বািড়েত গেলন। তার বািড়  িছল খুব কা  ও 
জাঁকজমকপূণ। হযরত আলী (আঃ) তাঁর ব ু র এ িবরাট বািড়র সৗ য দেখ তােক বলেলন ,‘ এ িনয়ােত তামার এেতা 
িবরাট ও সু র একটা বািড় কা  কােজর জন  , তুিম যখন পরকােল একটা শ ও সু র বািড়র অিধক দরকার মেন করেছা 
? িক  তুিম যিদ এখন চাও তেব িনয়ােত তামার এ বািড় েক আেখরােতর এক  জাঁকমজকপূণ বািড় লাভ করার উিসলা 



বানােত পােরা। তার প া হেলা য , তুিম তামার এ বািড়েত মহমানেদর আপ ায়েনর ব ব া করেব। লাকেদর সােথ ন  ও 
ভােলাবাসার মন িনেয় আচার-ব বহার করেব। এ বািড়েত মুসলমানেদর য হক অিধকার রেয়েছ তা যথাযথ আদায় কেরা এবং 
লাকেদরেক তােদর হক অিধকার দােনর ব াপাের স াব  সব রকেমর সাহায -সহেযািগতা করেব যােত কের লােকরা এ 
বািড় েক তােদর াপ  অিধকার পাওয়ার ক  বেল ীকার কের নয়। আসল কথা হেলা তুিম এ বািড় েক কবল তামার 
িনেজর কােজর জন ই ব বহার করেব না , বরং সাধারণ মুসলমানেদর উপকার ও কল ােণর ক  বািনেয় দাও দেব। 

আলা : হ আমী ল মুিমনীন (আঃ)! আিম আমার ভাই আেছম স েক আপনার কােছ এক  অিভেযাগ পশ করেত 
চাই। 

বেলা , তামার িক অিভেযাগ ? স িনয়ােক স ূণ েপ ত াগ কেরেছ এবং ছঁড়া-ফাঁড়া জামা-কাপড় পিরধান কের 
বরাগ বাদ হণ কেরেছ। কােরা সােথ তার কান স ক নই। 
তােক আমার সামেন হািজর কেরা। 

আেছমেক তাঁর সামেন হািজর করা হেলা। হযরত আলী (আঃ) তােক বলেলন , হ িনেজর জীবেনর শমন! শয়তান 
তামার ান-বুি  হরণ কের িনেয়েছ। আিম বুঝেত পারিছ না য , তামার ী ও স ানেদর িত কন তামার মায়া-দয়া 
হে  না ? তুিম িক এ কথা মেন কের িনেয়েছা য , য মহান আ াহ এ িনয়ার সম  পাক-পিব  িনয়ামত তামার জন  
হালাল ও বধ বেল ঘাষণা কেরেছন , িতিনই আবার তামার উপর এ কারেণ নারাজ হেয় যােবন য , তুিম স সম  নয়ামত 
উপেভাগ করেছা ? তুিম িক খাদার কােছ এ িনয়ামতসমূহ থেক তু  ? 

জবােব আেছম বলেলা ,‘ হ আমী ল মািমনীন! আপিনও তা আমার মেতাই। আপিনও তা িনেজর ওপর অেনক ক  
িদে ন। আপিনও তা নরম কাপড়- চাপড় পিরধান কেরন না এবং িচস  খাদ  খাবার খাে ন না। এভােব আিমও স 
সম  কাজই করিছ যা আপিন করেছন। আিম স পেথরই অনুসরণ কের চেলিছ য পেথ আপিন চলেছন। 

হযরত আলী (আঃ) বলেলন , হ আেছম! তুিম ভুল করেছা। আমার ও তামার মােঝ একটা পাথক  রেয়েছ। আিম য 
পেদ অিধি ত আিছ তুিম তা নও। আিম উ েতর নতা , শাসক ও পথ দশেকর মযাদায় অিধি ত। আর শাসক ও পথ 
দশেকর জীবন যাপেনর প িত ও দায়-দািয়  সাধারণ মানুষেদর চাইেত িভ তর অথাৎ একজন শাসন কতার য কতব  

একজন সাধারণ মানুেষর তা নয়। মহান আ াহ ন ায়পরায়ণ শাসকেদর জন  ফরজ কের িদেয়েছন য , স তার জািতর বল 
ও িন  রর লাকেদর জীবন যাপেনর িত ি  রেখ িনেজর জীবন পিরচালনা করেব। মহান আ াহর ম মাতােবক 
ন ায়পরায়ণ শাসেকর এভােব জীবন যাপন করা উিচত যভােব গিরব ও িন েরর লাকেদর অ ের ঃখ না থােক এবং দাির  
ও অভাব-অনটন তােদর অ ের কান ভাব িব ার করেত না পাের। এ কারেণ আমার কতব  এক প আর তামার কতব  
অন প।২৫ 

১৭ 

ধনী ও দির  
হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) তাঁর সব সমেয়র িনয়ম মাতােবক িনেজর বািড়েত দরবাের বেসিছেলন। তাঁর সাথী ও ব ু গণ 

আশপােশ তাঁেক এভােব িঘের রেখিছল , যমন আং র মােঝ পাথর। এমন সময় ছঁড়াফাঁড়া জামা-কাপড় পিরিহত একজন 
গিরব লাক রাসূেলর (সাঃ) এ মজিলেস হািজর হেলা। ইসলামী রীিতনীিতর ি েত মজিলেস উপি ত েত েকই সমমযাদার 
অিধকারী এবং বঠেকর আদব ও রীিত হে  নবাগত ব ি  যখােনই খািল ান দখেব সখােবই বেস যােব। কােরা এটা মেন 



করা উিচত হেব না য , অমুক ান আমার মযাদার সােথ মানানসই নয়। স িহসােব উ  গিরব লাক  বসার জন  এক  
খািল জায়গা খঁুজেত লাগেলা। স চারিদেক তািকেয় এক কাণায় এক  খািল জায়গা দখেত পেলা। তাই চুপচাপ সখােন 
িগেয় বেস পড়েলা। ঘটনা েম সখােন পূব থেকই একজন ধনী লাক বসা িছল। ঐ গরীব লাক েক তার পােশ বসেত দেখ 
স তার মূল বান জামাকাপড় টেন িনল এবং এক পােশ সের গল। রাসূেল খাদা (সাঃ) খুব ল  কের এ শ  দখিছেলন। 
ধনী লাক র এ আচরণ দেখ মহানবী (সাঃ) তােক উে শ  কের বলেলন , তুিম ভয় পেয়েছা য , এ গিরব লাক র দাির  
ও অভাব অনটেনর ছায়া আবার তামার উপরও যন না পেড়। 

স বলেলা , না! হ আ াহর রাসূল! এমনটা নয়। 

রাসূল (সাঃ) বলেলন , তাহেল এমন িক কারণ িছল য , তিমু এ গিরব লাক েক দেখই এক পােশ সের গেল ? 

স বলেলা , হ আ াহর রাসূল! আমার ভুল হেয় গেছ। আিম আমার অন ায় ীকার করিছ। এখন আিম এ অপরােধর 
কাফফারা িদেত ত আিছ। আিম আমার এ অপরােধর কাফফারা িহসােব আমার স েদর অেধক অংশ এ গিরব ভাইেক দান 
কের িদেত চাই। 

ধনী লাক র এ কথা েন স গিরব লাক  বেল উঠেলা , িক  আিম তা হণ করার জন  মােটও ত নই। 

রাসূল (সাঃ)-এর দরবাের বসা অন  সম েলােকরা িজ াসা করেলা , কন ? 

উ ের স বলেলা , আমার ভয় হে  য , আবার ধন-স েদর াচুেয একিদন আিমও এ প অহংকারী হেয় না যাই। 
আিমও আমার অপর মুসিলম ভাইেয়র সােথ এধরেনর আচরণ কের না দই , যমন  আজ এ ব ি  আমার সােথ কেরেছ।২৬ 

১৮ 

এক দাকানী ও এক পিথক 
চু-ল া ও শ েদেহর অিধকারী এক ব ি  একিদন ফার বাজােরর ভতর িদেয় যাি েলন। তার চহারায় এমন সব 

িনদশন পিরলি ত হি ল , য েলােক রণা েনর ৃ িতিচ  বলা যেত পাের। তার চােখর পাশ িদেয় কাটা িচ  দখা যাি ল। 
এিদেক এক দাকািন তার দাকােন বেসিছল। ব ু েদরেক হাসােনার জন  স এক মুি  ময়লা তার উপর িনে প করেলা। 
দাকানদােরর এ অভ  আচরেণর জন  স পিথক কান কার রাগ বা াধ কাশ না কের অত  শি ও িনি মেন 
এভােব পথ এিগেয় চলেলন যন কান িকছুই ঘেটিন। পিথক িকছু র চেল যাবার পর দাকািনর এক ব ু  তােক বলেলা , তুিম 
য পিথেকর উপর ময়লা িনে প কের তার অবমাননা কেরেছা , িতিন ক তা িক তুিম জােনা ? দাকািন বলেলা , না , অিম 
তা তােক মােটও িচিন না। আিম তা মেন কেরিছ সহ  পিথেকর ন ায় িতিনও একজন। তামার যিদ জানা থােক তাহেল 
বেলা , এ লাক  ক ? 

ব ু  বলেলা , আসেলই তুিম তােক চন না ? বড় আ েযর িবষয়! িতিন আর কউ নন। িতিন হেলন ইসলামী সনাবািহনীর 
খ াত সনাপিত জনাব মািলক আশতার নাখঈ। বড় আ েযর কথা! িতিন িবখ াত সনাপিত মািলক আশতার ? সই মািলক 

আশতার ,যার ভেয় বােঘর কিলজাও পািন হেয় যায়। যার নাম েন শ পে র দহ-মন কেপঁ ওেঠ! 

:হ ◌্যাঁ! হ াঁ!! িতিন স মািলক আশতার। 



:হ ◌ায় অফেসাস! আিম তা অেনক বড় অন ায় কের ফেলিছ। এ ণই িতিন ম িদেবন আমার অপরােধর ক ন শাি  
দয়া হাক! আিম এ ণই তার িপছু িপছু দৗঁেড় যাই এবং তার কােছ িনেবদন কির য , আমার অপরাধ মা কের িদন। না 
জেন আিম এ অন ায় কাজ কের ফেলিছ। 
এ কথা বেলই দাকানদার জনাব মািলক আশতােরর পছেন পছেন দৗঁড়ােত লাগেলা। িকছু র যাবার পর স দখেত 

পেলা য , মািলক আশতার একটা মসিজেদর িদেক যাে ন। দাকানীও তার িপেছ িপেছ মসিজেদ েবশ করেলা। দখেত 
পেলা িতিন নামায আদায় করেছন। িকছু ণ পয  স সখােন অেপ া করেলা। নামায শষ হবার সােথই সােথই দাকািন 
জনাব মািলক আশতােরর সামেন এেস অত  লি ত ও িবন ভােব িনেজর পিরচয় িদেয় বলেলা , আিম স লাক , য 
িনেজর অ তা ও বাকািমর কারেণ আপনার সােথ অন ায় কেরিছ। হযরত মািলক আশতার বলেলন , খাদার কসম কের 
বলিছ , মসিজেদ আসার আমার আেদৗ ই া িছল না। আিম তা কবল তামার জন ই এখােন এেসিছ। কননা আিম বুঝেত 
পারলাম য , তুিম একটা অ  , জােহল ও পথ  লাক। আর লাকেদরেক অন ায়ভােব ক  িদেয় থােকা। তামার এ অ তা 
দেখ আমার মেন ব থা পলাম। তাই আিম মসিজেদ চেল এেসিছ এ জন  য , আ াহর িনকট তামার স ক পেথ হদােয়ত 
লােভর জন  দায়া করেবা। তুিম য ভয় পা  তমন কােনা উে শ  আমার িছল না।২৭ 

১৯ 

ইমাম গাযযালী ও ডাকাত দল 
ইসলামী ান রােজ র খ াত পি ত ব ি  ইমাম গাযযালী ইরােনর তুস নগরীর অিধবাসী িছেলন। পিব  মাশহােদর 

িনকটতম এক  এলাকার নাম তুস। সকােল িনশাপুর িছল ইসলামী িশ া-দী ার াণেক । 
প ম িহজরী শতা ীর কথা। িনশাপুর শহর  তখন ইসলামী ােনর াণেক  িহেসেব পিরগিণত হেতা। পৃিথবীর িবিভ  

া  থেক িশ াথ রা িশ া অজেনর জন  এখােন আসেতা। তাই গাযযালীও ান অজেনর জন  এখােন আসেলন। দীঘিদন 
পয  সুেযাগ  ও াদ ও ওলামাগেণর ত াবধােন িবেশষ মেনােযাগ ও আ েহর সােথ ান িশ া করেত থােকন। তার িনয়ম 
িছল এই য , অিভ  আেলম ও পি ত ব ি েদর সাি েধ  বেস য সব ান অজন করেতন তা িতিন খাতায় িলিপব  করেতন 
যােত ও ােদর স িশ া ভুেল না যান এবং েয়াজেনর সময় তা ারা আেরা বশী উপকার লাভ করেত পােরন। এভােব ছা  
জীবেন জনাব গাযযালী িবিভ  িবষেয়র উপর এক মূল বান ান- ভা ার জমা করেলন যা তার িনকট িনেজর জীবেনর চাইেতও 
অিধক মূল বান ও ি য় িছল। 

কেয়ক বছর পয  িনশাপুের ছা  জীবন অিতবািহত করার পর যখন গাযযালী িনেজর দেশ িফের যাবার মন  করেলন 
তখন িনেজর জমাকৃত সম  ান-ভা ার এক  কের এক  পুটুিল বাঁধেলন এবং তা সােথ িনেয় দেশর িদেক যা া করেলন। 

পেথ একদল ডাকাত তােদর কােফলার উপর আ মণ করেলা। ডাকাতরা কােফলােক চারিদক থেক িঘের ফেল 
লাকেদর িজিনসপ  মালামাল ও টাকা-পয়সা িছিনেয় িনেয় এক জায়গায় জমা করেত লাগেলা। 
এভােব িকছু েণর মেধ ই ডাকাত দল ইমাম গাযযালীর মালামােলর িনকট এেস গল। ডাকাতরা ইমাম গাযযালীর িনকট 

এেস তার পুটুিল িছিনেয় িনেত চাইল। এমন সময় িতিন ডাকাতেদর সামেন দাঁিড়েয় হাউমাউ কের কাঁদেত লাগেলন এবং 
ডাকাতেদর বলেলন , দেখা এ পুটুিল ব তীত তামরা আর যা িকছু িনেত চাও সব িনেয় যাও। িক  আমার িনেবদন হে  এ  
তামরা আমার কােছই রেখ দাও। 



গাযযালীর কথা েন ডাকাতরা ভাবেলা মেন হয় পুটুিলেত অেনক টাকা রেয়েছ। এ জন ই লাক  এ  হাতছাড়া করেত 
চায় না। তাই তারা এটা কেড় িনল। যখন তারা সটা খুলেলা তখন দখেলা য , এর মেধ  কাগেজর জমাকৃত প ব তীত 
আর িকছুই নই। তারপর ডাকাতরা ইমাম গাযযালীেক িজ াসা করেলা , এ পুটুিলেত িক এমন িবরাট স দ িছল যা র া 
করার জন  তুিম এভােব হাউমাউ কের কাঁদিছেল ? আমােদর িচ ায় আেস না য , এসব কাগজপ  িদেয় তুিম িক উপকর 
লাভ করেব ? এ কাগজ েলা তামার িক কােজ আসেব ? 

ইমাম গাযযালী বলেলন , এ পুটুিলেত যা আেছ িনঃসে েহ তা তামােদর কান কােজ আসেব না। িক  আমার জন  তা 
অেনক উপকারী ও মূল বান স দ। 

: িক  এ কথাও তা বলেব য , এ েলা তামার কান কােজর জন  ? 

:এ কাগজ েলা আমার এ পয কার ছা  জীবেনর মূল বান স দ যা আিম আমার উ  মযাদাস  ও াদগেণর সাহােয  
জমা কেরিছ। তামরা যিদ আমার এ ান-ভা ার িছিনেয় নাও তাহেল আমার সম  ান-ভা ার ংস হেয় যােব। আর আমার 
এেতা বছেরর মহনত হেব বৃথা। : এটাই িক সত  কথা য , তামার সারা জীবেনর সম  ান-ভা ার এ পুটুিলেত রেয়েছ ? 

: ী হ াঁ! 

: য ান কান পুটুিল িকংবা িস ু েকর মেধ  আব  কের রাখা যায় বা চার-ডাকাত িছিনেয় িনেয় যেত পাের কৃতপে  
তা ানই নয়। যাও এবং িনেজর অ তা ও বাকািমর উপর িচ া-ভাবনা কেরা। আমােদর ভেব পাই না , সটা িক ধরেনর ও 
ান যা চার-ডাকাতরা চুির কের িনেয় যেত পাের ? 

ডাকাতেদর এ সহজ-সরল ও সাধারণ কথায় গাযযালীর মেতা যাগ  ও পির মী ছাে র অ ের দাগ কাটেলা। য গাযযালী 
এতিদন ও ােদর কাছ থেক শানা িত  কথাই খাতায় িলেখ রাখেতন এখন িতিনই এ চ ায় িল  হেলন য , িচ া-ভাবনা 
ারা িনেজর ান-বুি র লালন করেবন। আর অনুস ান ও যাচাই-বাছাই কের িনেজর ৃ িতর খাতায় িলেখ রাখেবন। 

ইমাম গাযযালী িনেজই বেলেছন , ডাকাতেদর মুখ থেক িনঃসৃত কথা আমার জন  িছল উ ম উপেদশ এ উপেদশই 
আমার জীবেন িচ া-গেবষণার িদকিনেদশনা দান কেরেছ।২৮ 

২০ 

ইবেন সীনা ও মাস িবয় াহ 
আবু আলী ইবেন সীনা িবশ বছর বয়েসই ােনর সকল িবষেয় পারদিশতা অজন কের িনেয়িছেলন। খাদাত  , াকৃিতক 

িব ান গিণতশা  ও ধমতে  ইবেন সীনা িছেলন তার সমেয় তম পি ত। একিদন িতিন সকােলর িবখ াত ও নামকরা 
িব  আেলম জনাব ইবেন মাস িবয় াহর এক ােস গেলন এবং অত গব ও অহংকােরর সােথ এক  আখেরাট ফল ইবেন 
মাস িবয় াহর সামেন রেখ বলেলন , এ আখেরাট র পিরিধ কেতা ? 

ইবেন মাস িবয় াহ তার রিচত িকতােবা তাহারাতুল আ’ রাক নামক  ইবেন সীনার িদেক এিগেয় িদেয় বলেলন , 
থেম তুিম তামার চির  সংেশাধন কেরা। আর আিম এ আখেরাট র পিরিধ বর কির। এ আথেরাট র পিরিধ িনণয় করা আমার 

জন  যতটা না েয়াজন তার চেয় তামার িনেজর চির  সংেশাধন করা তামার জন  বিশ েয়াজন। 
আবু আলী ইবেন সীনা জনাব ইবেন মাস িবয় াহর কথা েন খুবই লি ত হেলন। আর আজীবন এ কথা েক তার চিরে র 

পথিনেদশক িহসােব ান িদেলন।২৯ 



২১ 

িনয়াত াগীর উপেদশ 
ী কাল। চ  গরম ও খর রৗ তােপ মদীনা শহর ও তার আশপােশর বাগ-বািগচা ও ত- খামার েলা ঝলেস 

যাি ল। এমন সময় মুহা দ ইবেন মুনকািদর নােম এক ব ি  য িনেজেক একজন বড় মা াকী , পরেহযগার , খাদাভী  
ইবাদতকারী ও িনয়াত াগী মেন করেতা , ঘটনা েম কান এক কােজ মদীনা শহর থেক বর হেলা। হঠাৎ তার ি  এমন 
একজন া বান লােকর উপর পড়েলা িযিন খর রােদর পেরায়া না কের িনেজর িকছু সংখ ক সাথীেক সােথ িনেয় কাথাও 
যাি েলন। মাটা-তাজা দেহর অিধকারী স লাক র চলার ধরেন বাঝা যাি ল য , িতিন তার ত-খামার দখা নার 
জন  যাি েলন। আর তার সােথর লাকজন চাকর-বাকর ইত ািদ হেব। 

িনয়াত াগী স লাক  ভাবেলা , এ লাক  ক িযিন এ কেঠার গরেমর িদেন রােদর মেধ ও িনেজেক িনয়াদারীর মেধ  
িল  রেখেছ ? এ কথা ভেবই ত পেদ স লাক র িনকট পৗঁেছ গল। তার িনকেট পৗঁেছ স আেরা আ য হেলা য 
, িতিন আর কউ নন , য়ং মুহা দ ইবেন আলী ইবিনল হাসাইন (আঃ)। অথাৎ ইমাম মুহা দ বাে র (আঃ)। 

িনয়াত াগী লাক  ভাবেত লাগেলা , এ স া  লাক  এভােব িনয়াদারীর িপছেন কন লেগ আেছ ? যাই হাক না 
কন , আমার তা একটা কতব  আেছ। আিম এ স া  লাক েক িকছু উপেদশ দেবা যােত কের িতিন িনয়াদারী থেক 
িবরত থােকন। 

এ কথা ভেব িনয়াত াগী লাক  হযরত ইমাম বাে র (আঃ)-এর িনকট এেস তােক সালাম জানােলা। ইমাম (আঃ) 
িনেজর ঘাম মুছেত মুছেত তার সালােমর জবাব িদেলন। িনয়াত াগী লাক  বলেলা , এটা িক স ত কাজ হেব য , আপনার 
মত একজন স া ব ি  এ চ গরম রােদর মেধ  িনয়াদারীর িপছেন ঘর থেক বর হেবন , িবেশষত আপনার মেতা 
একজন ু ল দেহর অিধকারী লােকর জন  তা এ রাদ ও গরম আেরা অিধক ক দায়ক। 

স আেরা বলেলা , মৃতু র সংবাদ ক জােন ? কই বা জােন য , স কখন মত র সােথ আিল ন করেব ? হেত পাের 
এখনই আপনার মৃতু  এেস যােব। আ াহ এমন  না ক ন , যিদ এ অব ায় আপনার মৃতু  এেস যায় তাহেল আপনার িক অব া 
হেব ? আমার মেত আপনার মেতা লাকেদর পে  শাভা পায় না য , এেতা কড়া রােদ ও এেতা কেঠার গরেমর মেধ  
এভােব ক  করেবন। যা হাক আিম আপনােক পরামশ দেবা য , আপনার মেতা লােকর পে  এভােব িনয়াদারীেত িল  
হওয়াটা কখনই উিচত হেব না। 

হযরত ইমাম বাে র (আঃ) তার একজন সাথীর কাঁেধ হাত রেখ একটা দয়ােলর সােথ ঠস িদেয় দাঁিড়েয় তােক বলেলন 
,‘ যিদ এ সময় আমার মৃতু  এেস যায় তাহেল আমার মৃতু  হেব ইবাদতরত অব ায় এবং আিম মহান আ াহর প  থেক 
অিপত ফরজ কাজ পালনরত অব ায় এ পৃিথবী থেক িবদায় নেবা। তামার হয়েতা জানা নই য , এখন আিম য কােজ 
িল  আিছ তা আ াহর কৃত আনুগত  ও ইবাদত-বে গীরই একটা কাজ। তুিম মেন কের িনেয়েছা য , ধু আ াহর িযিকর 
, নামায ও দায়া করাটাই আ াহর ইবাদত। আমারও তা িনেজর জীবন আেছ। আিম যিদ পির ম ও ক  না কির তাহেল 
আমার জীবন যাপেনর জন  েয়াজনীয় ব  ও খরচািদর জন  তামার বা তামার মেতা অন েদর কােছ হাত পাতেত হেব। 
আিম এখন িরিযেকর স ােন ও জীবন সাম ীর তালােশ যাি  যােত কের আমার েয়াজেনর সময় অপেরর সাহায  হণ 
করেত না হয়। মৃতু র ভয় তা মানুষেক তখন করা উিচত যখন স ণােহর কাজ , অন ায় ও আ াহর েমর বরেখলাফ 
কাজ করেব। মানুষ যখন আ াহর ইবাদেত িল  থাকেব তখন নয়। আিম এ সময় আ াহর েমর আনুগত  করিছ। িযিন 



আমােদর জন  ফরজ কের িদেয়েছন য , অপেরর ে র বাঝা হেয়া না , বরং িনেজর ম-সাধনার ারা িনেজর আয়- জীর 
ব ব া কেরা। 

িনয়াত াগী লাক  বলেলা : আিম তা একটা আ যজনক িব াি ও অ তার িশকার িছলাম। আিম িনেজর মেন ধারণা 
কের রেখিছলাম য , এ ব াপাের অন েদরেক উপেদশ দেবা। িক  এখন বুঝেত পারলাম য , আিম িনেজই একটা ভুেলর 
মেধ  িল  িছলাম। আিম একটা া ধারণা পাষণ কের ভুেলর মেধ  জীবন যাপন করিছলাম এবং আমার িনেজরই সংেশাধেনর 
েয়াজন িছল অতীব জ রী।৩০ 

২২ 

খিলফার দরবাের 
মুতাওয়াকিকল একজন রাচারী আ াসীয় শাসক। স হযরত ইমাম হাদী (আঃ)-এর িত জনগেণর আধ াি ক টান 

ত  কের সব সময় ভীত-স  থাকেতা। তার মনঃকে র শষ িছল না যখন দখেতা লােকরা আ িরকতা ও ার সােথ 
ইমােমর ম ও িনেদশবালীর আনুগত  করার জন  ত। শাসেকর পরামশদাতারা তােক আেগই বেল রেখিছল য , আলী 
ইবেন মুহা দ আন নাকী (আঃ) অথাৎ ইমাম হাদী (আঃ) আপনার শাসন ব ব ার িব ে  গাপেন িবে াহ ও িব ব করার 
ই া রােখ। কােজই এটা অস ব িকছু নয় য , তার বাড়ী থেক এমন সব কাগজপ  ও সাজ সর াম বিরেয় পড়েব যা এ 
কথােক মাণ করেব। তাই মুতাওয়াকিকল এক রাে  যখন সবাই ঘুিমেয় পড়েলা , মধ  রােতর নীরব িনশীেথ তার একদল 
জলাদ কৃিতর িনদয় লাকেক ম িদল য , ইমাম হাদী (আঃ)-এর ঘর তলািশ কেরা । তারপর তােক আমার দরবাের হািজর 
কেরা। মুতাওয়াকিকল এ িস া  তখন িনেয়িছল যখন স তার শরাবেখার ব ু েদর সােথ মদ পােন িল  িছল। 

যা হাক , মুতাওয়াকিকেলর িনেদশ পাওয়া মা  তার লােকরা আন -উলাস কের ইমােমর বািড়েত হানা িদল। তারা 
সব থম ইমাম (আঃ)- কই খঁুেজ বর করেলা। দখেত পেলা ইমাম (আঃ) এক  ক  িনজন করা এবং কােপট  একপােশ 
গাটােনা। আর িতিন বালু ও নুিড়র উপর বেস বেস আ াহর িযিকর ও তার সােথ মেনর গাপন ভদ কােশর কথাবাতায় 
মশ ল আেছন। তারপর শাসক সবাদাসরা ইমােমর ঘর তলািশ  করেলা। তারা ঘেরর আনােচ-কানােচ তলািশ করিছল। 
তারা যা চাি ল তমন িকছুই হ গত হেলা না বাধ  হেয় তারা কবল ইমাম (আঃ)- ক ধের এেন মুতাওয়াকিকেলর সামেন 
হািজর করেলা। 

হযরত ইমাম হাদী (আঃ) যখন উপি ত হেলন তখন দখেত পেলন মদ পােনর আসর জমজমাট। আর মুতাওয়াকিকল 
তার মােঝ বেস মদ পােন িল । ইমামেক দেখ স বলেলা ,‘ তােক আমার পােশই বসার আসন দাও। ইমাম বসেলন। 
মুতাওয়াকিকল ইমােমর িদেক মেদর পয়ালা এিগেয় িদল। িতিন তা হণ করেত অ ীকার করেলন এবং বলেলন , খাদার 
কসম। আমার র -মাংেস কান িদন মদ েবশ কেরিন। সুতরাং এ িবষেয় তুিম আমােক মা কেরা। 

মুতাওয়াকিকল ইমােমর আপি  মেন িনল এবং বলেলা , তাহেল িকছু কিবতা আবৃি  কের শানান। গযেলর মন-মাতােনা 
ছে র সূের আমােদর এ আসরেক আেরা সৗ য-মি ত ও আন দায়ক কের তুলুন। 

ইমাম (আঃ) বলেলন , আিম কান কিব নই। পূবতন কিবেদর কিবতা সামান ই আমার রেণ আেছ। মুতাওয়াকিকল বলেলা 
, উপায় নই। কিবতা আপনােক পড়েতই হেব। 

ইমাম (আঃ) কিবতা আবৃি  আর  করেলন।৩১ যার িবষয়ব  এই : 



*অেনক লােকরাই এ পৃিথবীেত িনরাপদ-িনি ে  ও আরাম-আেয়েশ বসবাস করার জন  চু চু িবরাট িবশাল দালান-
কাঠা ও মজবুত গ গেড় তুেলেছ। তােদর িনরাপ া ও হফাযেতর জন  তারা সব সময় সশ  সা ী পাহারাদার িনেয়াগ কের 
রেখেছ। িক  সশ  এ িসপাহী-লশকররা কউই তােদর মৃতু র সােথ মাকািবলা করেত পােরিন। আর না তােদর িবপেদর সময় 
তােদরেক র া করার ে  সফলতা লাভ করেত পেরেছ। 

*অবেশেষ একিদন তােদরেক এসব চু চু অ ািলকা , সুরম  মহল ও সু ঢ়-মজবুত িকলােথেক টেন- চেড় কবর 
বািড়র ছা  অ কার কবেরর গেতর মেধ  িনেয় যাওয়া হেয়েছ। অতীব ভাগ জনকভােব ও অত  অসহায় অব ার মেতা 
ছা  এক  সংকীণ পিরসের িন দীপ আঁধার গাের , িচরিদেনর জন  বসবােসর কানা বানােত বাধ  হেয়েছ। 

*এমতাব ায় অ শ  আহবানকারী ডেক িজে স কের তােদর তামােদর স শান-শওকত আর তখত ও তাজ কাথায় 
চেল গেছ আজ ? কাথায় রেখ এেসেছা তামােদর ভাব- িতপি  আর অহংেবাধ ? 

* কাথায় তামােদর স চহারা  , যা তামরা নাজ- নয়ামত খেয় খেয় না শ-নু শ কের লালন কেরিছল ? চকচেক 
ঝলমল রশমী িমিহ পদার আড়ােলর গব-অহংকাের ভরপুর স মুখ  কাথায় , যা তামরা গণমানষ থেক অেনক ের 
লুিকেয় রেখিছেল ? 

*ভাগ  িবপযয় কবর িদেয়েছ তােদরেক পিরণিত লা না আর অবমাননার। ভাগ-িবলােস লািলত দহ েক সঁেপ িদেয়েছ 
লােকরা স মা র দয়ার কােছ , য মা েক পদতেল িপেষ চলেতা দ  অহংকার ভের। 

*দীঘকাল ধের এরা পৃিথবীেত াদ-আ ােদর রকমাির খাদ  খাবার ভ ণ কের চেল এেসিছল। িক  আজ তারাই পিরণত 
হেয়েছ মা র খাদ েপ। আর তারা মা র গেভই তােদর পিরণিত ভুগেত থাকেব িচরকাল-িচরিদন।৩২ 

হযরত ইমাম (আঃ) িনজ  িবেশষ ভি েত এ কিবতা  আবৃি  করেলন এমনভােব য , উপি ত সকেলর এমন িক য়ং 
মুতাওয়াকিকেলর অ েরর গভীের িগেয় দাগ কেটেছ। কিবতা আবৃি  শষ হবার সােথ সােথ মদ পােনর এ আসের 
অংশ হণকারী সকেলর মেদর নশা কেট গল। মুতাওয়াকিকল মেদর পয়ালা  ছঁুেড় মারেলা। আর তার চাখ িদেয় 
অ বািহত হেত লাগেলা। 

এভােব মদ পােনর এ আসর র পিরসমাি  ঘটেলা। কৃত সেত র আেলা একজন জািলম কৃিতর শাসেকর অ ের 
িবরািজত গব-অহংকােরর কািলমােক পির ার কের িদল , যিদও তার িতি য়া অ  িকছু ণই অবিশ  িছল।৩৩ 

২৩ 

ঈেদর নামায 
মামুন একজন চালাক-চতুর , সেচতন ও পিরণামদশ  আ াসীয় খিলফা। স ীয় ভাই মুহা দ আমীনেক শাচনীয়ভােব 

পরািজত কের তােক হত া কের। সময়কার িব ৃ ত সা ােজ র সম  অ লই স িনেজর করতলগত কের। তার এ ব তার 
সময় স মারভ নামক ােন অব ান করিছল। মারভ খারাসােনর একটা এলাকা িছল। মারেভ থেক মামুন এক  প  হযরত 
ইমাম রজা (আঃ)-এর নােম মদীনায় পাঠায়। পে  স ইমামেক মারেভ আসার আম ণ জানায় । জবােব হযরত ইমাম রজা 
(আঃ) িবিভ  কারেণ অপারগতা কাশ কের বেলন , এ মুহূেত মদীনা ত াগ করার মেতা অব া আমার নই। মামুন তার ই া 
থেক িনবৃ  হেলা না। তাই স পরপর কেয়ক  িচ  ইমােমর খদমেত পাঠােলা। িত  িচ েতই ইমামেক মারেভ আসার 
আম ণ জািনেয়িছল। এভােব ইমাম বুঝেত পারেলন য , খিলফা মামুন তার ই া থেক িপছু হটবার পা  নয়। 



অবেশেষ ইমাম রজা (আঃ) মদীনা থেক রওনা হেলন এবং মারেভ এেস উপি ত হেলন। মামুন াব িদল , আসুন! 
খলাফেতর দািয় ্ভার হণ ক ন। ইমাম (আঃ) মামুেনর মেনর ভদ স েক অবগত িছেলন। সুতরাং তাঁর বুঝেত দরী 
হেলা না য , এ ােবর একশ ভাগই রাজৈনিতক চালািকর অংশ িবেশষ। তাই িতিন খলাফেতর দািয় ভার হেণ অ ীকার 
করেলন। 

ায় ই মাস এভােব অিতবািহত হেয় গল। একপ  থেক বল চাপ আর অপর প  হণ না করার িস াে  অটল। 

অবেশেষ যখন মামুন বুঝেত পারেলা য , ইমাম রজা (আঃ) খলাফেতর দািয়  হেণ মােটও রাজী নন , তখন স 
তার পরবত  যুবরাজ পেদ াব রাখেলা। ইমাম এ াব  এ শতসােপে  হণ করেলন য , তার ওপর কান দায়-দািয়  
অপণ করা যােব না। রা ীয় কান ব াপাের ইমাম কান হ ে প করেবন না। মামুন ইমােমর সম  শত মেন িনল। 

অতঃপর মামুন লাকেদর কাছ থেক ইমােমর যুবরাজ পেদ বাইয়াত (শপথ) আদায় করেলা। রাজ ব াপী ফরমানও জাির 
কের পাঠােলা। মামুন আেরা ম জাির করেলা য , ইমাম রজা (আঃ) এর নােম মু া চালু করা হেব এবং সারা দেশর সম  
মসিজদ েলার িম ার থেক ইমােমর নােম খাৎবা পাঠ করা হেব। সুতরাং সম  দশ জুেড়ই মামুেনর িনেদশ পািলত হেলা। 

কারবানীর ঈদ এেসেছ। মামুন এক ব ি েক ইমােমর খদমেত পাঠােলা এবং িনেবদন করেলা : এ বছর ঈেদর নামায 
আপিন পড়ােবন যােত কের লাকেদর ঢ় িব াস হেয় যায় য , পরবত েত খলাফেতর লািভিষ  ব ি  আপিনই। 

ইমাম (আঃ) বাতা পাঠােলন , আমােদর মেধ  এ অ ীকার হেয়িছল য , আিম সরকারী কান কােজই হ ে প করেবা 
না। সুতরাং এ কাজ  আ াম িদেত আিম অপারগ। 

মামুন উ র পাঠােলা : সমেয়র দািব হে  আপিন লাকেদর ঈেদর নামায পড়াবার জন  ঈদগােহ যােবন। তােত কের 
যুবরােজর িবষয়  পুেরাপুির িত া লাভ করেব। মা াকথা মামুন এেতা বশী িজদ ধরেলা য , অবেশেষ ইমাম (আঃ) জবাব 
িদেলন , যিদ তুিম আমার অপারগতা মেন নাও তাহেল সটাই উ ম। আর যিদ ঈেদর নামায পড়াবার জন  আমােক অবশ ই 
যেত হয় তাহেল আিম খাদার এ িবধান েক এমনভােব পালন করেবা , য ভােব মহানবী (সাঃ) ও হযরত আলী ইবেন আবী 
তািলব (আঃ) পালন করেতন। 

মামুন বলেলা , আপনার পূণ অিধকার ও াধীনতা রেয়েছ। যভােব চান সভােবই পড়ােবন। ঈেদর িদন সকােল 
সনাবািহনীর বড় বড় কমকতা ও ঊ তন নতাবগ , অিভজাত মহল ও সাধারণ লাকজন খিলফােদর সময়কার চিলত িনয়ম 
অনুযায়ী মূল বান নতুন নতুন পাশাক পিরধান কের সুসি ত ঘাড়ার িপেঠ আেরাহণ কের ঈেদর নামােয শরীক হবার জন  
ইমােমর বািড়র সামেন পৗঁেছ গল। অন ান  লাকজনও অিলেত-গিলেত দাঁিড়েয় যুবরােজর রাজিসক আগমন ত  করার 
জন  তার বাহেনর অেপ ায় অেপ া করেত থােক। যােত কের তারাও ঈদগাহ পয  যুবরােজর বাহেনর পছেন পছেন 
ঈদগােহ যেত পাের। এমনিক অগিণত নারী-পু ষ িনেজেদর ঘর-বািড়র ছােদর উপর দাঁিড়েয় ইমােমর শান-শওকত , পূণ 
যা ার অেপ ায় রইেলা। সকেলর ি  ইমােমর বািড়র আি নার িদেক িনব  িছল এবং অধীর আ েহ সকেলই ইমােমর অেপ া 
করিছল। 

অপরিদেক হযরত ইমাম রজা (আঃ) পূব থেকই খিলফা মামুেনর কাছ থেক এ অ ীকার িনেয় রেখিছেলন এবং এ 
শতসােপে  িতিন ঈেদর নামােয অংশ হেণ রাজী হেয়িছেলন য , খাদায়ী এ িবধান পালন করার ে  খিলফােদর নয় , 
বরং মহানবী (সাঃ) ও হযরত আলী (আঃ)-এর িনয়ম অনুসরণ করেবন। স মেত িতিন ঈেদর িদন সকােল সব থম গাসল 
করেলন। মাথায় পিরধান করেলন সাদা পাগিড়। পাগিড়র এক মাথা বুেকর উপর ঝুিলেয় িদেলন এবং অপর মাথা  ই কাঁেধর 
মাঝামািঝ রেখ িদেলন। অতঃপর জামার আঁচলেক উপের ওঠােলন ও খািল পা হেয় গেলন। তারপর তার সাথীগণেক বলেলন 



, তামরাও আমার মেতা হেয় যাও। এরপর িতিন লা  হােত িনেলন যার অ ভাগ িছল লাহার। এবার িতিন তাঁর সাথীেদরেক 
সােথ িনেয় ঘর থেক বাইের আসেলন। ঘর থেক বিরেয় আসার সােথ সােথই ইমাম (আঃ) এিদেন ইসলামী সু ত মাতােবক 
তাকবীর িন উ রণ করেলন : (আলা  আকবার , আ া  আকবার)। 

লােকরা ইমােমর কে  ক  িমিলেয় উ ের তাকবীর িন উ ারণ করেলা। এ সময় মেন হি ল য , আসমান-যমীন 
ও িত  দয়াল থেক তাকবীর িন িত িনত হে । ইমাম (আঃ) িকছু ণ বািড়র স ুেখ দাঁড়ােলন এবং অিত উ  ের 
এ কথা েলা বলেলন : (আলা  আকবার , আলা  আকবার , আলা  আকবার , আলা-মা-হাদানা , আ া  আকবার আলা- 
রাজাকানা িমন বাহীমািতল আনআিম , আল হাম িললািহ আলা-মা-আবালানা। 

সম েলােকরা উ  ের সি িলতভােবও পর র সম র এ বাক  পুনরাবৃি  করেলা। 

অব া তখন এমন িছল য , সকেল অেঝাের কাঁদিছল। লাকেদর চাখ িদেয় বিরেয় আসা অ “ এ কথারই সা  িদি ল 
য , সমেবত েত ক  লােকর মেধ ই জাশানুভূিত জেগ উেঠিছল। সনাবািহনীর কমকতা ও অন ান  শাসিনক কমকতা 

, যারা মূল বান সরকারী পাশাক পিরধান কের উ ম ঘাড়ায় আেরাহণ কের এেসিছল , যারা িনেজেদর মেন এ ধারণা পাষণ 
কের রেখিছল য , খিলফার যুবরাজ অত শান-শওকতপূণ খুব দামী পাশাক পিরধান কের ঈদগােহ গমন করেবন। িক  
তারা যখন দখেত পেলা য , ইমাম (আঃ) এেকবাের সাধারণ পাশাক পের এবং খািল পেদ ঘর থেক বর হেলন আর 
পিরপূণ েপ মহান আ াহর িত অ র িনব  আেছন , তখন তারা এমন আেবগময় হেয় উঠেলা য , তােদর অজাে ই চাখ 
িদেয় অ বািহত হেত লাগেলা। তারাও সব জােরেশাের তাকবীর িন উ ারণ করেত করেত িনেজেদর বাহেনর িপঠ থেক 
নেম পড়েলা এবং িনেজেদর জুতার িফতা চা  িদেয় কেট ফলেলা। যােত কের খািল পা হেত দরী না হয়। েত েকর 
চ া িছল য , স তার অপরাপর সাথীেদর আেগই শূন  পদ হবার সৗভােগ র অিধকারী হেব। 

মার  শহেরর সব  আেবগ , উে জনা আর কা ার আওয়াজ ছিড়েয় পেড়িছল। ইমাম (আঃ) িত দশ কদেম একবার 
দাঁিড়েয় যাি েলন এবং উ  ¯ ের চারবার তাকবীর বলিছেলন। িবরাট সংখ ক একদল লাক অত  জাশানুভূিতর সােথ 
ইমােমর সােথ সােথ এিগেয় চলিছল। জনগণ যারা ব গত ও জাগিতক জাকজমক ত  করার অেপ ায় িছল , মুহূেতই 
যন তােদর স ত াশা উেঠ গল। 

এ সংবাদ খিলফা মামুেনর িনকট পৗঁেছ গল। মামুেনর সাথী-ব ু রা তােক পরামশ িদেয় বলেলা যিদ এ অব া আেরা 
িকছু ণ ায়ী থােক এবং ইমাম আলী ইবেন মূসা আর রজা (আঃ) ঈদগােহ পৗঁেছ যান তাহেল িব ব ঘেট যাবার িবপদ 
রেয়েছ। মুহূেতই মামুন েপ উঠেলা। তৎ ণাৎ সংবাদ পাঠােলা : ( হ ইমাম) আপিন িফের আসুন। তা না হেল আপনার 
সােথ কান ঃখজনক ঘটনার অবতারণা হেয় যেত পাের। ইমাম (আঃ) িনেজর জুতা ও জামা কাপড় চেয় পাঠােলন এবং 
স েলা পিরধান কের বাড়ী িফের গেলন। আর বলেলন , আিম তা আেগই বেলিছলাম য , এ কাজ করেত আিম অপারগ।৩৪ 

২৪ 

মােয়র দায়া বণ 
স রাে । মা ঘেরর একেকােণ কবলার িদেক মুখ কের আ াহর ইবাদেত ম  িছেলন। পােশ থেকই স ান মােয়র মুখ 

থেক িনঃসৃত িত  কথাই মেনােযাগ িদেয় নিছল। মােয়র - সজদা ও ওঠা-বসা অত  গভীরভােব ল  কেরিছল। 
যিদও িশ  িছল িক  শেব জুমআ’ য় মাতা সম  মুসলমান নরনারীর জন  ম ল কামনা কের দায়ায় িল  আেছন , একজন 



একজন কের সকেলর নাম িনে ন আর মহান আ াহর দরবাের তােদর কল াণ , উ িত ও ম ল চেয় াথনা করেছন , 
দখেত হেব তার িনেজর জন  িক াথনা কেরন ? 
রাত কেট গল। তার মাতা সারা রাত অন  মুসলমান নরনারীেদর জন  ম ল কামনা কের দায়া করেত থাকেলন। এভােব 

ইবাদত-বে গী ও দায়ার মেধ  িদেয় সকাল হেয় গল। িক  ইমাম হাসান (আঃ) তার মােয়র মুেখ তার িনেজর ব াপাের 
কান দায়া করেত নেত পেলন না। তাই িতিন সকাল বলা তার মােক িজ াসা করেলন , আ াজান! আিম সারা রাত 
জেগ জেগ আপনার দায়া মেনােযাগ িদেয় নিছলাম। িক  আপািন মহান খাদার দরবাের কবল অন  লাকেদর জন  
দায়া করেত থাকেলন। িনেজর জন  তা কান দায়া করেলন না ? 

মাতা হযরত ফািতমা যাহরা (আঃ) হভরা কে  বলেলন , হ আমার ি য় স ান! থেম পাড়া- িতেবশীেক দখেত 
হয়। তারপর িনেজর ঘর।৩৫ 

২৫ 

িবচারেকর দরবাের 
একজন অিভেযাগকারী তদানী ন তাপশালী খিলফা ওমর ইবেন খা ােবর দরবাের তার অিভেযাগ পশ করেলা। উভয় 

প েক িবচারালেয় হািজর হেত হেব নানীর জন । যার িব ে  অিভেযাগ  দােয়র করা হেয়িছল িতিন িছেলন আমী ল 
মুিমনীন হযরত আলী ইবেন আবী তািলব (আঃ)। 

হযরত ওমর উভয় প েক তলব করেলন। ইসলামী িবিধ-িবধান মাতােবক উভয় প েকই পর েরর পাশাপািশ বসেত 
হেব যােত আদালেতর ি েত সকেলর মযাদা সমান এটা বা বায়ন হয়। খিলফা বাদীেক তার নাম ধের ডাকেলন এবং িনেদশ 
িদেলন য , িবচারেকর সামেন িনিদ  ােন দাঁড়ােত। অতঃপর খিলফা হযরত আলীর িদেক ল  কের বলেলন , হ আবুল 
হাসান (হাসােনর িপতা)! আপিনও বাদীর পােশ দাঁিড়েয় যান। এ কথা েন হযরত আলী (আঃ)-এর চহারায় অস ি  ও 
রােগর িচ  দখা গল। খিলফা িজ াসা করেলন , হ আলী! আপিন িক আপনার বাদীর পােশ দাঁড়ােত অপছ  করেছন ? 

জবােব হযরত আলী (আঃ) বলেলন , আমার অস ি  ও রােগর কারণ এটা িছল না য , আিম আমার বাদীর পােশ দাঁড়ােত 
নারাজ , বরং আিম অসু  এ জন  য , আপিন ন ায়পরায়ণতােক পুেরাপুিরভােব অনুসরণ কেরনিন। কারণ আমােক আমার 
িনয়ত (আবুল হাসান) বেল ডাকেলন। িক  আমার িতপ  বাদীেক তার সাধারণ নাম ধেরই ডেকেছন। কৃতপে  আমার 

রাগ ও অস ি র কারণ এটাই।৩৬ 

২৬ 

িমনার ময়দােন 
হে র উে েশ  আগত লােকরা িমনার ময়দােন সমেবত িছল। ইমাম জাফর সািদক (আঃ) একদল সাহাবীেদরেক িনেয় 

ময়দােনর এক কােণ বেস তােদর সামেন রাখা আ ুর খাি েলন। 
এমন সময় এক িভ ু ক এেস িকছু সাহায  চাইল। ইমাম তােক িকছু আ ুর িদেত চাইেলন। িভ ু ক আ ুর িনেত অ ীকার 

কের বলেলা , আমােক আ ুর নয় , বরং িকছু টাকা পয়সা িদন। ইমাম বলেলন , আমার কােছ তামােক দবার মেতা পয়সা 
নই। িনরাশ হেয় িভ ু ক চেল গল। 



িকছু র িগেয় স লি ত হেলা এবং িফের এেস ইমামেক বলেলা , স আ ুরই আমােক িদন। ইমাম বলেলন , না , স 
আ রও এখন দয়া যােব না। 

এর অ  িকছু ণ পর আেরকজন িভ ু ক এেস সাহায  চাইেলা। ইমাম তােক এক  আ ুেরর ছড়া িদেলন। স আ ুর হােত 
িনেয় বলেলা , মহান আ াহর র য , িতিন আমােক িরিযক দান করেলন। ইমাম (আঃ) তার এ কথা েন তােক দাঁড়ােত 
বলেলন। তারপর ইমাম ীয় অ িল ভের তােক আেরা আ ুর িদেলন। এবারও আ ুর হােত িনেয় স আ াহর র আদায় 
করেলা। 

আবারও ইমাম (আঃ) তােক বলেলন , থােমা! যেয়া না। তারপর ইমাম পােশই দাঁড়ােনা তাঁর এক সাথীেক িজ াসা 
করেলন , তামার কােছ কত টাকা আেছ ? স তালাশ কের দখেলা , ায় িবশ িদরহাম আেছ। ইমাম বলেলন , সম  
টাকাটাই তােক িদেয় দাও। টাকা পেয় িভ ু ক তৃতীয়বােরর মেতা মহান আ াহর িনকট কৃত তা কাশ কের বলেলা , হ 
আ াহ! সম শংসা ও কৃত তা তামারই। হ খাদা! তুিমই সম  নয়ামেতর দাতা। তামার কান অংশীদার নই। 

এ কথা েন ইমাম (আঃ) িনেজর গােয়র জামা খুেল তােক িদেয় িদেলন। এখােন এেস িভ ু ক তার ভাষা বদল কের য়ং 
ইমাম জাফর সািদক (আঃ)-এর শােন কৃত তাসূচক িকছু কথা বলেলা। তারপর ইমাম তােক আর িকছুই িদেলন না। স চেল 
গেলা। সখােন উপি ত ইমােমর সাহাবীরা বলেলন , আমরা তা মেন কেরিছলাম য , এভােব িভ ু ক যিদ খাদার র 
আদায় করেত থাকেতা , তাহেল ইমামও তার দান কেরই যেতন। িক  যেহতু িভ ু েকর ভাষা বদেল যায় এবং স য়ং 
ইমােমর কিরয়া আদায় কের , স কারেণ ইমাম তাঁর দােনর হাতেক থািমেয় িদেলন।৩৭ 

২৭ 

ভার উে ালন িতেযািগতা 
একদল মুসলমান যুবক শি  পরী া ও ভার উে ালন িতেযািগতায় িল  িছল। সখােন খুব ভারী একটা পাথর পেড় 

িছল। যুবক দল স ভারী পাথর  উে ালন করার ে  িনেজেদর শি  ও বাহা রী দশন করিছল। েত েকই িনেজর শি  
অনুযায়ী স পাথর  উে ালেনর চ া করিছল। এমন সময় রাসূেল আকরাম (সাঃ) সখােন পৗঁছেলন এবং যুবকেদরেক 
িজ াসা করেলন , তামরা িক করেছা ? 

যুবকরা বলেলা , আমরা শি  পরী া করিছ। আমরা দখেত চাই য , আমােদর মেধ  সবেচেয় বশী শি শালী ক ? 

রাসূল (সাঃ) বলেলন , তামরা যিদ বেলা তাহেল আিম বেল িদেত পাির তামােদর মেধ  সবািধক শি শালী ক ? তারা 
বলেলা , জী হ াঁ! অবশ ই! এর চেয় উ ম আর িক হেত পাের য , আপনার মেতা ন ায়পরায়ণ ব ি  আমােদর িতেযািগতার 
িবচারক হেবন ? 

সকেলই আ েহর সােথ অেপ া করিছল য , রাসূেল আকরাম (সাঃ) কােক সব চাইেত শি শালী বেল ঘাষণা কেরন। 
কউ কউ ভাবিছল য , এখনই রাসল (সাঃ) তার হাত ধের সকেলর সামেন ঘাষণা দেবন য , তামােদর মধ  থেক এ 
ছেল  সবেচেয় শি শালী। 

আ াহর নবী (সাঃ) বলেলন , সবচাইেত শি শালী স ব ি  , যার কান িজিনস খুব পছ  হয় আর স ঐ িজিনেসর িত 
আস ও হেয় পেড়। িক  স িজিনেসর আসি  তােক সত  পথ ও মানবতা থেক িবচু ত করেত পাের না। আর মে র ারা 
কলুিষত কের না। আর যিদ স ব ি  কান িবষেয় অস  হয় এবং রাগ ও ােভর কারেণ অি শমা হেয় যায় তাহেল স 



অব ােতও স িনেজেক সংযত রােখ , সত  ছাড়া িমথ া বেল না। স যিদ তাপশালী হয় এবং বাধাসমূহ তার সামেন থেক 
সের যায় তাহেলও তার অিধকােরর বাইের স হাত বাড়ায় না।৩৮ 

  

২৮ 

নওমুসিলম 
ই িতেবশী! একজন মুসলমান ও অন জন ি ান। তারা মােঝ মােঝ ইসলাম ধম িনেয় পর ের আলাপ-আেলাচনা 

করেতা। মুসলমান লাক  িছল খুবই ীনদার-ইবাদতকারী। আলাপ-আেলাচনার সময় স ইসলাম ধেমর এেতা শংসা ও 
 তুেল ধরেতা য , তার ি ান ব ু  ইসলােমর িত আকৃ  হেয় গেলা। অবেশেষ িকছুিদন পর স ি ান লাক  

ইসলাম ধম হণ কের িনেলা। 

রােতর বশীর ভাগ সময় পার হেয় সহরীর সময় হেয়িছল। নও মুসিলম স ি ান লাক  বুঝেত পারেলা য , কউ 
তার ঘেরর দরজায় টাকা িদে । স -ব হেয় দরজার িনকট এেস িজ াসা করেলা , ক ? 

দরজার বািহর থেক জবাব এেলা , আিম অমুক অথাৎ দরজায় আওয়াজ দয়া লাক  িনেজর পিরচয় িদল। এ সই 
মুসলমান িতেবশী লাক  যার হােত ি ান লাক  কেয়কিদন পূেব ইসলাম হণ করার সৗভাগ  অজন কেরিছল। স নও 
মুসিলম ি ান লাক  িতেবশী ব ু েক িজ াসা করেলা , এেতা রােত িক দরকাের এেসেছা ? 

মুসলমান ব ু  বলেলা , তাড়াতািড় অযু কের নাও। তারপর কাপড়- চাপড় পের বিরেয় এেসা। ফজেরর নামায পড়ার 
জন  মসিজেদ যেত হেব। স নতুন মুসলমান  জীবেন থমবােরর মেতা অযু করেলা। তারপর মুসলমান ব ু র সােথ মসিজেদ 
চেল গল। এখনও সকাল হেত অেনক দরী। রােতর নফল নামােযর সময় আেছ। দই ুব ু  বশ িকছু ণ ধের নফল নামায 
আদায় করেলা। এমন সময় সহরীর সময় পার হেয় সাদা আভা দখা িদল অথাৎ ফজেরর নামােযর সময় হেলা। তারা ফজেরর 
নামায আদায় করেলা। এরপর দায়া-দ দ ইত ািদেত িল  হেলা। এভােব পূণ সকাল হেয় গল। তাই নও মুসলমান  মসিজদ 
থেক বািড় যাবার জন  উেঠ দাঁড়ােলা। তার মুসলমান ব ু  িজ াসা করেলা , কাথায় যাে া ? 

জবােব নও মুসিলম  বলেলা , বািড় যাি । সকােলর নামায তা পেড় িনলাম। এখন আর এখােন িক কাজ ? 

মুসলমান ব ু  বলেলা , আর একটু দরী কেরা। নামােযর পেরর দায়া-দ দ ইত ািদও পেড় নাও। এরই মেধ  সূযও উদয় 
হেয় যােব। 

নও মুসিলম ব ু  বলেলা , বশ ভােলা। 

এ কথা বেল স মসিজেদ বেস গল এবং খাদার িযিকর-আযকাের িল  হেলা। সূয উেঠ গল। স আবার বািড় যাবার 
জন  উঠিছল। এমন সময় তার মুসলমান ব ু  কারআন মজীদ তার িদেক এিগেয় িদেয় বলেলা , আপাতত িকছু ণ কারআন 
িতলাওয়াত কেরা। এেত কের সূযটা ও ভােলাভােব উেঠ যােব। আর আিম তামােক উপেদশ দেবা য , আজ তুিম রাযার 
িনয়ত কের নাও। তুিম িক জােনা না রাযা কত সওয়াব ও ফিজলেতর কাজ ? 

এভােব ধীের ধীের যাহেরর নামােযর সময় হেয় এেসেছ। স মুসলমান ব ু  বলেলা , আর একটু দরী কেরা। যাহেরর 
নামােযর সময় ায় হেয় গেছ। যাহেরর নামাযও মসিজেদ পেড় নাও। যাহেরর নামাযও পড়া হেলা। তারপর মুসলমান ব ু  
বলেলা , আর অ  িকছু ণ দরী কেরা। আসেরর নামােযর ফিজলেতর সময় খুবই িনকটবত । এ নামাযটাও ফিজলেতর সমেয় 



আদায় কের নয়া যাক। আসেরর নামায শষ হবার পর তার নও মুসিলম ব ু েক বলেলা , সূযা  খুব িনকেট। আর অ  পেরই 
মাগিরব নামােযর সময় হেয় যােব। নও মুসিলম লাক  মাগিরব নামােযর পর বািড় যাবার ই া করেলা। সারা িদন রাযা রাখার 
পর এখন ইফতার করেব। তার মুসলমান ব ু  বলেলা , এখন একমা  এশার নামাযই বািক আেছ। আর খািনক সময় অেপ া 
কেরা। ঘ া খািনেকর মেধ  এশার নামােযর ফিজলেতর সময়। এভােব এশার নামাযও স নওমুসিলম লাক  মসিজেদ আদায় 
করেলা। এরপর বািড় িফের গেলা। 

ি তীয় রােত সহরীর সময় স নও মুসিলেমর কােন দরজা টাকােনার শ  এেলা। স িজ াসা করেলা , ক ? 

জবাব এেলা , আিম তামার িতেবশী অমুক। অযু কের কাপড়- চাপড় পের তাড়াতািড় বিরেয় এেসা। এক সােথ মসিজেদ 
িগেয় ফজেরর নামায আদায় করেবা। 

নও মুসিলম বলেলা , আিম গতকাল মসিজদ থেক িফের এেস তখনই ইসলাম ধম ত াগ কেরিছ। তুিম চেল যাও। আমার 
থেক বকার কান লাক খঁুেজ নাও যার কােছ নামায , রাযা ও আ াহর ইবাদত ব তীত িনয়ার আর কান কাজ নই। স 
তার সম  সময় মসিজেদ কা েয় দেব। আিম দির  ও অভাব েলাক। তা ছাড়া আমার উপর আমার পিরবার-পিরজেনর 
ভরণ- পাষেণর দািয়  রেয়েছ। সুতরাং আমার নামায- রাযা ও খাদার ইবাদত ছাড়া আেরা কাজ-কম রেয়েছ। আমােক আমার 
পিরবােরর লাকেদর জন  খাওয়া পরার ব ব াও করেত হেব। 

হযরত ইমাম জাফর সািদক (আঃ) তাঁর সাহাবীেদর িনকট এ ঘটনা  বণনা করার পর বেলন , এভােব এ কেঠার ও চরম 
ইবাদতকারী পরহেযগার লাক  একজন অমুসিলমেক মুসলমান তা বানােলা , িক  িনেজর ক র মেনাভাব অবল েনর কারেণ 
স তার িনেজরই হােত করা নওমুসিলম ব ু েক ইসলােমর গ ী থেক বিরেয় যেত বাধ  কেরেছ। অতএব তামােদরেক 
সবদা এ সত  সামেন রাখেত হেব য , লােকরা তামােদর কেঠার মেনাভাব ও চরম প া অবল েনর কারেণ যেনা িবর  
না হেয় যায়। তােদর সামথ  ও স মতার িত ি  রেখ কাজ হেব যােত কের তারা ীন ইসলাম ও এর সৗ েযর িত 
আকৃ  হেয় িনেজ িনেজই ইসলােমর িত অনু ািণত হয়। ইসলাম থেক যন সের না পড়েব। তামােদর িক এ কথা জানা 
নই য , কেঠারতা ও বল েয়াগ উমাইয়া শাসকেদর নীিত িছল ? িক  আমােদর নীিত হে । মধুর চির  , ন  আচরণ , 
ভােলাবাসা ও পর র আ িরকতা িভি ক। িনেভজাল ইসলামী চির  ও উ ম আচরেণর ারা লাকেদর অ র জয় কের 
নয়াই আমােদর প া।৩৯ 

২৯ 

খিলফার দ রখান 
শারীক ইবেন আ ু াহ নাখায়ী ি তীয় িহজরী শতা ীর খ াতনামা ফকীহেদর মেধ  অন তম িছেলন। িতিন ান-িব ান ও 

তাকওয়া-পরেহযগারীর জগেত এক উেলখেযাগ  ব ি  িছেলন। আ াসীয় খিলফা মাহদী ইবেন মানসুেরর আ িরক ই া 
িছল য , তােক ধান িবচারপিতর পদ  দয়া হেব। িক  শারীক ইবেন আব াহ জুলুম-অত াচার ও বইনসাফীর িভি র 
উপর িতি ত শাসন ব ব া থেক িনেজেক ের রাখার জন  স পদ  হণ করেত রাজী িছেলন না। খিলফার আেরা এক  
ই া িছল য ,শারীক ইবেন আব াহ ক তার স ানেদর িবেশষ িশ ক িহেসেব িনেয়াগ করেব যােত কের তার স ানরা 
শারীেকর মেতা যাগ  ও ােদর কাছ থেক হাদীসশাে  পাি ত  অজন করেত পাের। িক  িতিন স দটাও হণ করেত 
রাজী িছেলন না। ব ত িতিন দাির  ও াধীন জীবন যাপেনই পিরতৃ  িছেলন। 



একিদন খিলফা তােক দরবাের ডেক পাঠােলা এবং বলেলা , আিম আপনার সামেন আজ পূণ িতন  াব রাখিছ। 
আপিন এ িতন র য কান এক  বেছ িনেত পােরন। হয় িবচারপিতর পদ  হণ করেবন অথবা আমার ছেল-স ানেদর 
িশ া-দী া দােনর দািয় ভার হণ করেবন িকংবা আজ পুের আমার সােথ একই দ রখােন বেস খাবার খােবন। 

জনাব শারীক িকছু ণ িচ া-ভাবনা কের বলেলন এ ভােব জার যবরদ ী ও বাড়াবািড়র পিরি িতেত এ িতন  ােবর 
মেধ  তৃতীয় াব  আমার জন  সহজতর। খিলফা তার িবেশষ বাবুিচেক ডেক ম িদল য , আজ জনাব শারীক ইবেন 
আ ু াহর মেতা িব  ব ি র জন  অিত উ ম ও িচস ত খাদ -খাবার ত কেরা। খিলফার িনেদশ পেয় শাহী 
খদমতগাররা রকমারী খাদ  খাবার িদেয় দ রখানা সািজেয়িছল। 

শারীক এর পূেব এমন সব খাদ -খাবার কখনও দেখনিন। সুতরাং রং- বরংেয়র খাদ সাম ী দেখ তার ু ধা বেড় গল। 
িতিন খুব পিরতৃ  হেয় খাওয়া খেলন। তার খাওয়ার ধরন দেখ খানসামা খিলফার কােন আে কের বলেলা , খাদার কসম! 
এখন আর এ ব ি  আমােদর থাবা থেক ছাড়া পােব না। 

এরপর খুব বশী িদন দরী হেলা না শারীক খিলফার স ানেদর িশ া দয়ার দািয় ভার  হণ কের িনেলন। এরপর 
িবচারপিতর পদ ও হণ করেলন। বাইত মাল থেক তার মািসক ভাতাও িনধািরত হেলা। 

একিদন ভাতা হেণর সময় লনেদেনর ব াপাের কাষাধ ে র সােথ শারীেকর ঝগড়া হেয় গেলা। খাজা ী তােক বলেলা 
, আপিন তা আমার কােছ গম িবি  কেরনিন য , িহসাব িকতােব এ রকম পাই পাই িহসাব করেবন। 

শারীক বলেলা , তুিম হয়েতা জােনা না য , আিম গম থেক আেরা অেনক মূল বান ও উ ম িজিনস িবি  কের 
িদেয়িছ।আিম তা আমার ীন-ধম িবি  কের িদেয়িছ।৪০ 

৩০ 

িতেবশীর অিভেযাগ 
এক ব ি  রাসূেল খাদা (সাঃ)-এর খদমেত এেস তার িতেবশীর িব ে  অিভেযাগ পশ করেলা। স বলেলা , আমার 

িতেবশী আমােক এমন িবর  কের য , আমার বঁেচ থাকা দায় হেয় দাঁিড়েয়েছ। 

রাসূেল আকরাম (সাঃ) বলেলন , ধয ধারণ কেরা , িতেবশীর িব ে  শারেগাল কেরা না , বরং িনেজর চাল-চলেন 
িকছুটা পিরবতন আনয়ন কেরা। িকছু িদন পর স লাক  আবার রাসূেলর খদমেত এেস িতেবশীর িব ে  অিভেযাগ করেলা। 
এবারও রাসল (সাঃ) বলেলন , ধয ধারণ কেরা। এরপর আেরা িকছুিদন পর স তৃতীয়বার অিভেযাগ িনেয় আ াহর নবীর 
খদমেত হািজর হেলা। স বলেলা , হ আ াহর রাসূল (সাঃ)! আমার এ িতেবশী তার ম  কাজ থেক িবরত হে  না। 
আেগর মেতাই স আমােক ও আমার পিরবারবগেক িবর  কেরই চেলেছ। 

এবার মহানবী (সাঃ) তােক বলেলন , বার িদন আসেল তামার ঘেরর সম  মালামাল বর কের রা ার মাথায় এমন 
এক ােন রেখ দেব , যখান িদেয় লােকরা যাতায়াত করার সময় তা দখেত পায়। তামার মালপ  রা ার উপর পেড় 
থাকেত দেখ লােকরা তামােক িজ াসা করেব য , তামার সম  মালামাল এভােব রা ার উপর রেখ দয়ার কারণ িক 
? তুিম লাকেদরেক বলেব , আিম আমার িতেবশীর ব বহাের অিত  হেয় খুবই িবপদ  এভােব জনসাধারেণর সামেন 
তুেল ধেরা। 



অিভেযাগকারী মহানবী (সাঃ)-এর কথা মেতা ক তাই করেলা। ক দানকারী িতেবশী ভেবিছল য , আ াহর নবী সবদা 
ধয  ধারণ করার উপেদশই িদেয় যােবন। তার এ কথা জানা িছল না য , যখন জুলুম-অত াচার ঠকাবার ও অিধকার বাঁচাবার 

 দখা দয় তখন সীমা লংঘনকারীর কান মযাদা ইসলােমর ি েত অবিশ  থােক না। যখনই স এ িবষেয় খবর পল 
তখন স খুব ভয় পেয় গল এবং স লাক র কােছ িগেয় অনুনয়-িবনয় করেত লাগেলা , ভাই , তামার মালামাল িনেয় 
ঘের চেলা। ধু তাই নয় , বরং স তার সােথ অ ীকার করেলা য , আগামীেত স আর কখনও ক  দেব না এবং িবর  
করেব না।৪১ 

৩১ 

খুরমা গাছ 
এক আনসারীর বাগােন সামারাতা িবন জুনদার নােমর এক ব ি  এক  খুরমা গাছ লািগেয়িছল। স আনসারীর বসতবািড়ও 

এ বাগােনর মেধ ই িছল যখােন তার পিরবার-পিরজনও বসবাস করেতা । সামারাহ মােঝ মােঝ তার গাছ  দখােশানা করার 
জন  অথবা খুরমা তালার জন  স আনসারীর বাগােন যাতায়াত করেতা। ইসলামী িবধান মেত স আনসারীর ঘের আসা-যাওয়া 
করার অিধকার সামারার িছল , গােছর পিরচযা উপলে  বাগােন আসা-যাওয়ার সুবােদ। 

সামারাহ তার গােছর পিরচযাকে  বাগােন গেল স আনসারীর বািড়েত আকি কভােব িবনা অনুমিতেত েবশ করেতা। 
ঘের েবশ করার সময় তার ি  ঘেরর অন  লাকেদর উপরও পড়েতা। 

একবার ঘেরর মািলক সামারােক বলেলা , ঘের েবশ করার সময় আকি কভােব েবশ করা উিচত নয়। স ত কাজ হে  
ঘের েবশ করার আেগ শ  ইত ািদ করা। সামারাহ এ কথা মেন িনেত অ ীকার করেলা। ঘেরর মািলক বাধ  হেয় মহানবী 
(সাঃ)-এর খদমেত এেস অিভেযাগ কের বলেলা , এ লাক  আকি কভােব অনুমিত ছাড়াই আমার ঘেরর মেধ  েবশ 
কের। আপিন তােক একটু বেল িদন যেনা স ঘের েবশ করার পূেব তার আগমন সংবাদ িদেয় দয় যােত কের আমার 
পিরবােরর লােকরা তার ি  থেক িনেজেদরেক র া করেত পাের। 

হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) সামারােক ডেক বলেলন , অমুক ব ি  তামার িব ে  এ অিভেযাগ কেরেছ য , তুিম 
সংবাদািদ না িদেয়ই ঘের ঢুেক পেড়া। আর তুিম তার পিরবােরর লাকেদরেক এমন অব ায় দেখ নাও যা তােদর িনকট 
অপছ নীয়। কােজই আগামীেত স ব ি র ঘের েবশ করার আেগ আওয়াজ িদেয় তােদরেক তামার অগমন স েক সতক 
কের দেব। কােরা ঘের তার অনুমিত ছাড়া েবশ করা উিচত নয়। সামারাহ রাসূল (সাঃ)-এর এ কথায় স ত হেলা না। 

রাসূল (সাঃ) তােক বলেলন , আমার এ কথা যিদ তামার িনকট হণেযাগ  না হয় তাহেল তুিম তামার গাছ  িবি  কের 
দাও। স এ কথােতও রাজী হেলা না। রাসূল (সাঃ) গােছর মূল  আেরা িকছু বািড়েয় িদেলন। তােতও স িনেজর িজেদ অটল 
থাকেলা। কান মূেল ই স গাছ  িবি  করেত ত হেলা না। রাসূেল অকরাম (সাঃ) বলেলন , যিদ তুিম এ কাজ কেরা 
তাহেল বেহশেতও তামােক এক  ফেলর গাছ দয়া হেব। এতসব কথা শানার পরও স গাছ  িবি  করেত ত হেলা 
না। স তার গাঁয়াতুমীেত অনড় থাকেলা। স বলেলা , আিম এ গাছ  িবি  করেবা না আর এ বাগােন েবশ করার সময় 
বাগােনর মািলেকর কাছ থেক অনুমিতও নেবা না। 

সািবক অব া িবেবচনা কের আ াহর নবী (সাঃ) বলেলন , তুিম একজন অিন ি য় ও পাষাণ দেয়র লাক। ইসলােম 
কাউেক ক  দয়া বা কােরা িত করার কানই অিধকার দয়া হয়িন। অতঃপর রাসেল আকরাম (সাঃ) স বাগােনর মািলক 
আনসারীর িত ল  কের বলেলন , যাও বাগান থেক খুরমার গাছ  উপেড় ফেলা এবং সামারার সামেন ফেল দাও। 



রাসূেলর কথা মেতা তারা বাগােন গল এবং সম কাজ স াদন করেলা। রাসূেল খাদা (সাঃ) সামারােক বলেলন , যাও 
আ াহর যমীন খালা আেছ। যখােন তামার মন চায় সখােন িগেয় তামার গাছ লাগাও।৪২ 

৩২ 

উে  সালমার ঘের 
স রােত রাসূেল আকরাম (সাঃ) উে  সালমার ঘের রাত যাপন করিছেলন। মধ  রােত উে  সালমা ঘুম থেক জেগ 

গেলন। দখেত পেলন আ াহর নবী (সাঃ) তার িবছানায় নই। িতিন িচ ায় পেড় গেলন য , ঘটনা িক ? নারীসুলভ ঈষার 
কারেণ িতিন খঁুজেত লাগেলন রাসূেল আকরাম (সাঃ) কাথায় গেলন ? িতিন দখেলন য , আ াহর নবী (সাঃ) ঘেরর এক 
অ কার কােণ দাঁিড়েয় আসমােনর িদেক হাত তুেল েদ েদ মহান আ াহর দরবাের াথনা কের বলেছন : 

হ পেরায়ারিদগার! য সম  নয়ামত তুিম আমােক দান কেরেছা তা আমার থেক ফরত িনও না। হ আমার ভু! 
আমার শমন ও িবে ষীেদর ঃখ-কে  আনি ত হওয়া থেক আমােক র া কেরা। হ িব  জাহােনর মািলক! য সম  ম  
ও গিহত কাজ থেক আমােক ের রেখেছা স েলার িদেক আমােক কখনও িনেয় যেয়া না। হ খাদা! এক মুহূেতর 
জন ও আমােক তুিম আমার িনেজর ওপর ছেড় িদও না। 

হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর মুেখ এ কথা েলা েন উে  সালমা েপ উঠেলন। িতিন আর দাঁিড়েয় থাকেত 
পারেলন না। ঘেরর এক কােণ িগেয় বেস কাঁদেত লাগেলন। হযরত উে  সালমার কা া এমন আকার ধারণ করেলা য , 
অবেশেষ নবী (সাঃ) য়ং তার কােছ আসেলন এবং তােক িজ াসা করেলন : 

হ উে  সালমা! তুিম এভােব কাঁদেছা কন ? 

উে  সালমা বলেলন , আিম কন কাঁদেবা না ? মহান আ াহর দরবাের আপনার িবরাট মযাদা ও স ান রেয়েছ। আপিন 
তার িনকটতম বা া। তারপরও আপিন খাদার ফিরয়াদ করেছন এক মুহূেতর জন ও যন িনেজর ওপর ছেড় না দন। 

মহানবী (সাঃ) বলেলন , হ উে  সালমা! আিম কমন কের অি র না হেয় থাকেত পাির ? আর িক কেরই বা িনি ত 
থাকেত পাির ? যখােন ইউনুস (আঃ)- ক। এক মুহূেতর জন  আ াহ তােক তার িনেজর হােল ছেড় িদেয়িছেলন। এেতই 
তার মাথার উপর য িবপদ আসার িছল তাই এেলা।৪৩ 

৩৩ 

কােলাবাজার 
পিরবাের লাকসংখ া বৃি র কারেণ হযরত ইমাম জাফর সািদক (আঃ)-এর খরচািদ অেনক বেড় গেলা । তাই িতিন 

সাংসািরক খরচািদ মটাবার জন  ব বসা-বািণজ  বা অন  কান উপােয় আেয়র উৎস বাড়ােনার িচ া-ভাবনা করেত লাগেলন। 
একবার িতিন এক হাজার িদনার যাগাড় কের তার গালাম মুসািদফেক িদেয় বলেলন , এ এক হাজার িদনার িনেয় িমসের 
িগেয় ব বসা করার িত হণ কেরা। 

মুসািদফ স িদনার িদেয় এমন সব মালামাল খিরদ করেলা সাধারণত িমসেরর বাজাের য েলা চািহদা বশী। এরপর 
িমসরগামী একটা ব বসায়ী কােফলার সােথ শািমল হেয় িমসেরর িদেক চলেলা। 



িমসেরর িনকট পৗঁছেল িমসর থেক ত াগত অপর এক  ব বসায়ী কােফলার সােথ তােদর সা াৎ হেলা। উভয় কােফলার 
লােকরা পর েরর হাল অব া িজ াসা করেলা। আলাপ-আেলাচনা ও কথাবাতার মেধ  িদেয় তারা জানেত পারেলা য , 
মুসািদফ ও তার সফর-সাথীেদর সােথ য মালামাল রেয়েছ , িমসেরর বাজাের তার খুব চািহদা আেছ। চািহদা স  মালামােলর 
অিধকারীরা খুিশেত আ হারা। ঘটনা েম তােদর কােছ য মালামাল িছেলা তা সাধারণ মানষেদর অিত েয়াজনীয়। য কান 
মূেল  মানুষ এসব মালামাল খিরদ করেত বাধ । 

ব বসায়ীরা এ খুিশর সংবাদ পেয় সকেল িমেল এ িস া িনেলা য , আমরা আমােদর মালামাল শতকরা এক শত ভাগ 
লাভ না কের িবি  করেবা না। 

িমসের পৗঁেছই তারা বুঝেত পারেলা য , রা ায় া  খবর স ূণ সত । তােদর মেধ  কৃত িস া  অনুযায়ী তারা থেম 
কােলাবাজািরর পিরেবশ সৃি  করেলা। কউ তােদর মাল ি ণ দােমর কেম িবি  করেলা না। যেহতু বাজাের স সব মােলর 
সরবরাহ কম িছেলা এবং চািহদা িছল বশী। তাই অ  িদেনর মেধ ই তােদর সম মালামাল ি ণ দােম িবি  হেয় গেলা। 

অন ান  ব বসায়ীর ন ায় মুসািদফও এক হাজার িদনার মুনাফা িনেয় মদীনায় িফের আসেলা। স খুব আনি ত মেন ইমাম 
সািদক (আঃ)-এর খদমেত উপি ত হেলা। এক হাজার িদনার কের  থিল ইমােমর সামেন রেখ িদেলা। ইমাম িজ াসা 
করেলন , এ েলা িক ? জবােব মুসািদফ বলেলা , এর মেধ  এক  থিলেত স টাকা যা আপিন আমােক পুিজঁ িহেসেব 
িদেয়িছেলন। আর ি তীয় থিলেত ব বসােয়র মুনাফার টাকা যা পঁুিজর সমান। 

ইমাম (আঃ) বলেলন , মসািদফ! অেনক বশী মুনাফা দখা যাে । বেলা তা , িকভােব তামরা এেতা বশী লাভবান 
হেয়েছা ? 

মুসািদফ বলেলা , ঘটনা  িছেলা এই য , আমরা যখন িমসেরর কাছাকািছ পৗঁছলাম তখন সংবাদ পলাম য , আমরা 
য সব মালামাল িনেয় যাি লাম স েলার িমশের খুবই চািহদা। তারপর আমরা ব বসায়ীরা সি িলতভােব িস া িনলাম য , 
শতকরা এক শ ভাগ মনাফা না কের আমরা কউ মাল িবি  করেবা না। এ িস া অনুযায়ী আমরা কাজ করলাম। 

ইমাম (আঃ) বলেলন , সুবহানা াহ! তামরা এমন এক  কাজ কেরেছা! তামরা আেগই িস া  িনেয়েছা য , 
মুসলমানেদর মেধ  কােলাবাজািরর পিরেবশ সৃি  করেব। তামরা কসম কেরেছা য , পঁুিজর সমান মুনাফা না কের মাল কউ 
িবি  করেব না। আিম এ ধরেনর ব বসা ও লাভ কানিদন কখনও পছ  কির না। 

অতঃপর হযরত ইমাম জাফর সািদক (আঃ) এক  থিল তুেল িনেলন এবং বলেলন , এটা আমার পঁুিজ। ি তীয় থিল  
সখােন পেড় থাকেলা। ইমাম বলেলন ,ও টাকার সােথ আমার কান স ক নই। 

এরপর ইমাম (আঃ) বলেলন , হ মুসািদফ। হালাল িজর মাকািবলায় তেলায়ার চালনা সহজতর।৪৪ 

৩৪ 

কােফলা থেক িবি  
রােতর অ কাের এক যুবেকর ক ণ আ ান র থেক শানা যাি ল। স অত ক ণ কে  সাহােয র আেবদন করিছেলা 

এবং স আ াজান , আ াজান কের ডাকিছল। আসেল তার বল রাগা উট  কােফলা থেক িপিছেয় পেড়িছল। শষ পয  
উট  া হেয় যমীেন েয় পেড়িছল। সব রকেমর চ া কেরও স উট েক ওঠােত স ম হেলা না। কান উপায়া র না 
দেখ স উট র মাথার কােছ দাঁিড়েয় ন করেত লাগেলা। এমন সময় মহানবী (সাঃ) , িযিন সবদা কােফলার সকেল িপেছ 



চেল থােকন , যােত কের কান বল ও বৃ  লাক কােফলা থেক িপেছ পেড় গেল একা অসহায় না হেয় পেড় , িতিন র 
থেক স যুবেকর ফিরয়াদ নেত পেলন। িতিন যখন যুবক র কােছ পৗঁছেলন তখন িজ াসা করেলন , ক তুিম ? 

যুবক  বলেলা , আিম জােবর। রাসূল (সাঃ) বলেলন , তুিম এেতা অি র ও ি া  কন ? 

যুবক বলেলা , হ আ াহর রাসূল (সাঃ)! আমার উট  বল ও াি র কারেণ কােফলা থেক িবি  হেয় গেছ। এখন 
স বেস পেড়েছ আর উঠেতই চায় না। ওিদেক কােফলা এিগেয়ই চেলেছ। 

রাসূল (সাঃ) িজ াসা করেলন , তামার কােছ কান লা  আেছ িক ? 

স বলেলা , জী হ াঁ। রাসূল (সাঃ) বলেলন , দাও। আমােক দাও। এরপর মহানবী (সাঃ) লা র সাহােয  উট েক ধা া 
িদেলন। উট  উেঠ দাঁড়ােলা। িতিন আবার স েক বিসেয় িদেলন। তারপর িতিন ীয় হাতেক পাদানী বািনেয় ধরেলন এবং 
জােবরেক বলেলন , আেরাহণ কেরা। 

জােবর উেটর িপেঠ চেড় রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর সােথ সােথ চলেলন। এবার জােবেরর উট  আেগর চেয় আেরা 
ত চলেত লাগেলা। পেথ আ াহর নবী (সাঃ) জােবেরর িত সবদা দয়া দশন করিছেলন। জােবর গণনা কের দখেলন য 

, রাসূল (সাঃ) পথ চলেত চলেত ায় পঁিচশবার তার জেন  মহান আ াহর দরবাের মা াথনা কেরেছন। 

পেথ রাসূল (সাঃ) জােবর ইবেন আব াহেক িজ াসা করেলন , তামার িপতা থেক তামরা কেতা ভাইেবান আেছা ? 

জােবর বলেলন , ইয়া রাসূলুলাহ! আমার সাত  বান আেছ। আর আিমই একমা  ভাই। 

রাসূল (সাঃ) িজ াসা করেলন , তুিম িক তামার িপতার সম ঋণ পিরেশাধ কের িদেয়েছা ? নািক এখেনা িকছু বাকী 
আেছ ? 

জােবর বলেলন , না! এখেনা িকছু লােকর ঋণ বািক আেছ। 

রাসূল (সাঃ) বলেলন , মদীনায় পৗঁেছ তুিম পাওনাদারেদর সােথ ঋণ পিরেশােধর িবষেয় কথাবাতা বেল িনও। আর যখন 
খুরমা তালার সময় আসেব তখন আমােক খবর িদও। 

: আ া! ক আেছ। 

: তুিম িক িবেয় শাদী কেরেছা ? 

: ী হ াঁ। 

: কােক িবেয় কেরেছা ? 

: আিম অমুেকর মেয় অমুকেক িবেয় কেরিছ। স মদীনার একজন িবধবা রমণী। 

: তুিম এক  মারী মেয়েক কন িবেয় করেল না ? তামার মেতা একজন যুবেকর জন  তা মারী মেয়ই স ত 
িছেলা। 

: হ আ াহর রাসূল (সাঃ)! আমার কেয়ক  অনিভ  যুবতী বান আেছ। এ জন  অনিভ া যুবতী মেয়েক িবেয় করেত 
চাইিন। বরং কল াণকর মেন করলাম য , একজন বুি মতী অিভ া িবধবা নারীেক ী িহেসেব হণ কির। 

: এটা তুিম একটা উ ম কাজ কেরেছা। এ উট  তুিম কেতা টাকা িদেয় িকেনেছা ? ইশত িদরহাম । 



: এই টাকা মূেল ই উট  আমােক দাও। মদীনায় এেস তুিম আমার কাছ থেক তা িনেয় িনও। এভােব কেয়কিদন সফর 
কের কােফলা মদীনায় এেস পৗঁছেলা। জােবর তার উট  িনেয় রাসূেল খাদার খদমেত হািজর হেলন উট  হ া র করেবন 
বেল। রাসূল (সাঃ) জােবরেক দেখই িবলালেক ডেক বলেলন , জােবরেক ইশত িদরহাম িদেয় দাও। এটা তার উেটর মূল । 
তােক আেরা একশ িবশ িদরহাম িদেয় দাও যােত তার বাবার ঋণ পিরেশাধ করেত পাের। তার সােথ এ উট ও তােক ফরত 
িদও। এটা তারই থাকেব। 

এরপর রাসূল (সাঃ) জােবরেক িজ াসা করেলন , পাওনাদারেদর সােথ িক তামার কান কথাবাতা হেয়েছ ? 

জােবর বলেলন , না! হ আ াহর রাসূল (সাঃ)! 

রাসূল (সাঃ) আেরা িজ াসা করেলন , তামার িপতা য স দ রেখ গেছন তা িদেয় িক তামার বাবার ঋণ পিরেশাধ 
করা যেথ  হেব ? 

জােবর বলেলন , না। হ আ াহর নবী (সাঃ)! তা যেথ  নয়। 

রাসূল (সাঃ) বলেলন , তাহেল খুরমা তালার সময় হেল আমােক খবর িদও। 

এর িকছুিদন পেরই খুরমা তালার মওসম এেস পৗঁছল ।জােবর রাসূল (সাঃ)- ক খবর িদেলন। মহানবী (সাঃ) িনেজ িগেয় 
সম ঋণ পিরেশাধ কের িদেলন। আর জােবেরর পিরবার-পিরজেনর ভরণ- পাষেণর জন  যেথ  টাকা অবিশ  রেখ িদেলন।৪৫ 

৩৫ 

জুতার িফতা 
হযরত ইমাম জাফর সািদক (আঃ) কিতপয় সাহাবীেক িনেয় তাঁর এক আ ীয়েক সা না দােনর জন  তার বািড়েত 

যাি েলন। পেথ ইমােমর জুতার িফতা িছেড় গেলা। তােত ইমাম জুতা পােয় িদেয় চলেত পারিছেলন না। িতিন জুতা খুেল 
হােত িনেলন এবং খািল পােয় চলেত লাগেলন। 

এ অব া দেখ তাঁর অন তম সাহাবী ইবেন আবী ইয়াফুর তৎ ণাৎ ীয় পােয়র জুতা খুেল ফলেলা। স তার জুতার িফতা 
খুেল ইমােমর িদেক এিগেয় িদেলা যােত কের ইমাম জুতা পােয় িদেয় চলেত পােরন। আর স িনেজ খািল পােয় চলেব। 

ইমাম সািদক (আঃ) আব াহ ইবেন আবী ইয়াফুেরর এ কােজ অস  হেয় তার থেক মুখ িফিরেয় িনেলন। কান 
অব ােতই তার িফতা হণ করেত রাজী হেলন না। িতিন বলেলন , যিদ কােরা উপর কান িবপদ এেস পেড় তখন স িবপদ 
বহন করা তার জন ই উ ম কাজ। এটা িকছুেতই স ত কাজ হেত পাের না য , িবপদ আসেব একজেনর উপর আর তা বহন 
করেব অন জন।৪৬ 

৩৬ 

িহশাম ও ফারাযদাক 
ি তীয় িহজরী শতা ীর থম িদেকর কথা। তখন উমাইয় ােদর শাসন মতা এেকবাের তুে । িহশাম ইবেন আব ল মােলক 

খিলফার পরবত  লািভিষ  িনযু  হেয়েছ। খলাফেতর পরবত  উ রািধকারী িহশাম একবার হ  করেত গেলা। স কাবাঘর 
তওয়াফ করার পর হাজের আসওয়াদ চু ন করার জন  সব রকেমর চ া করেলা। িক  লাকেদর িভেড়র চােপর কারেণ তার 
মেনর আশা পূরণ হেলা না। স হাজের আসওয়ােদর িনকেট পৗঁছেত ব থ হেলা। সকেলই ইহরােমর পাশাক পরা। মুেখ মুেখ 



আ াহর িযিকর জাির িছেলা। হাজীগণ একই আমল অনুশীলন করেছন। মাট কথা সকেল িমেল এক আধ াি ক পিরম েল 
পাক-পিব  ধ ান-ধারণা ও নক িচ া-ভাবনায় এমনই িনমি ত িছেলা য , িহশােমর পািথব ব ি  ও সামািজক মযাদার 
িত ল  করার সময় তােদর িছল না। িহশােমর সােথ আগত সাথীরা অবশ  এ ব াপাের খুবই তৎপর িছল য , যুবরােজর 

ব ি  ও শান-শওকত যেনা সুরি ত থােক। তােদর কােছ হে র আরকান-আহকাম ও আমল-অন ােনর তমন কান 
 িছল না। তােদর িনকট আ াহর স ি  িবধােনর চাইেত খিলফার উ রািধকারীর স ি র িচ াই বড় িছল। 

যা হাক , িহশাম িনেজেক হাজের আসওয়াদ পয  পৗঁছাবার জন  স াব  সব রকেমর চ াই কেরেছ যােত কের হে র 
িনয়ম অনুযায়ী ীয় হাতেক স পিব  পাথেরর সােথ শ করেত পাের। িক  ঠাসা িভেড়র কারেণ তার সব চ াই ব থতায় 
পযবিসত হেয়েছ। বাধ  হেয় স িফের এেলা। তার সবাদাস সাথীরা একটা চয়ার এেন একটু চু এক ােন রেখ িদেলা। 
িহশাম স চয়ার েত বেস হে র শ  দখেত লাগেলা। িসিরয়া থেক আগত তার সাথীরা তােক িঘের দাঁড়ােলা। িহশােমর 
সােথ তারাও খাদার আেশক বা ােদর আকীদা-িব াস ও আ হ-উ ীপনার দশৃ  দখেত থাকেলা। 

ক এমিন সমেয় এক সুদশন ব ি র আিবভাব ঘটেলা যার চহারায় অতীব তাকওয়া-পরেহযগারীর িনদশনািদ পির  
হি ল। তার শরীেরও িছেলা অপরাপর হাজীেদর ন ায় একটা সাদা পাশাক। তার চহারা থেক খাদার ইবাদত-বে গীর 
িনদশন কািশত হি েলা। থেম িতিন কাবাঘর তাওয়াফ করেলন। অতঃপর অত  শি ও শা অ ের হাজের 
আসওয়ােদর িদেক ধীের ধীের এ েত লাগেলন। চ  সই িভড় সে ও লােকরা যখনই তােক দখেলা সােথ সােথ সের 
িগেয় পথ বর কের িদল। িতিন হাজের আসওয়ােদর িনকট পৗঁেছ গেলন। িসিরয়া থেক আগত িহশােমর স ী-সাথীরা এ 
শ  খুব ভােলাভােব ত  করিছেলা। এর আেগ তারা দেখিছেলা য , খিলফার যুবরাজ এেতা শান-শওকত িনেয় আ াণ 
চ া কেরও হাজের আসওয়ােদর িনকট পৗঁছেত পােরিন। সুতরাং এ শ  তােদরেক িবি ত কের দয়। তােদর মেধ  থেক 
একজন য়ং িহশামেকই িজ াসা করেলা , এ ব ি  ক ? 

িহশাম খুব ভােলাভােবই জানেতা য , িতিন হযরত আলী ইবিনল হাসাইন (অঃ) অথাৎ ইমাম যায়নুল আেবদীন (আঃ)। 
িক  স না চনার ভান কের বলেলা , আিম তােক িচিন না। 

এমতাব ায় িহশােমর ভয়-ভীিতর সামেন কার এ সাহস িছল য , ইমােমর পিরচয় তুেল ধরার জন  মুখ খুলেব ? সকেলই 
জােন য , িহশােমর তেলায়ার থেক সবদা র  ঝরেত থােক। এ সময় মুখ খালা মােনই হে  িহশােমর তেলায়াের িনেচ 
গদান পেত দয়া। িক  এমিন মুহূেতও তৎকালীন আরেবর িবখ াত কিব হা াম ইবেন গািলব িযিন কিব ফারাযদাক নােম খ াত 
িছেলন , িতিন তার আেবেগর জাশ দমন কের রাখেত পারেলন না। সােথ সােথই িনভেয় বেল উঠেলন , িক  আিম তােক 
খুব ভােলাভােবই িচিন। এতটু ন বেলই িতিন থামেলন না। বরং িনকেটই এক  চু ােন দাঁিড়েয় গেলন এবং ইমােমর 
শংসা কের অত েজাশ ও উদ েমর সােথ িনজ  িবেশষ সুের িহশােমর মুেখর সামেনই কিবতা আবি ৃ   করেলন। 

ফারাযদােকর এ কিবতা আরবী সািহেত  শীষ ােনর অিধকারী। কিবতা  পাঠ করেল মেন হয় যেনা তার জযবা জাশ ও 
উ ীপনার সাগের জায়ার এেসিছল। িতিন তার আি ক জযবােক কিবতার ছে  যভােব প িদেয়েছন তার জন  দরকার 
এক  মু  পিরেবশ। অথচ বা ব অব া্’ িছল স ূণ িবপরীত। ফারাযদােকর চােখর সামেনই িহশােমর খালা তেলায়ার 
চমকাি ল। তবুও িতিন তার মুেখর উপরই কিবতা রচনা কেরই চলিছেলন। কিব ফারাযদাক তার কিবতায় হযরত ইমাম যায়নুল 
আেবদীন (আঃ)-এর পিরচয় তুেল ধের এভােব বেলন : 

*িতিন সই ব ি  যােক ম -ম ার িত  পাথরকণা খুব ভােলাভােব চেন। এ পিব  কা’ বাঘর তার পিরচয় স েক 
যথাযথ অবগত। পিব  হেরম শরীেফর ধুলা-বািলর িত  অণু-পরমাণুর কােছ রেয়েছ তার পিরিচিত। হেরেমর বাইের মা র 
কােছও িতিন অজানা অপিরিচত নন। 



*িতিন মহান আ াহর অিত ি য় বা ার স ান। যার তাকওয়া পরেহযগারীর কান তুলনা হয় না। পুত-পিব  আ ার অিধকারী 
ব ি  বেল সারা িবে  তার খ ািত ছিড়েয় আেছ। এরপর িহশাম ইবেন আব ল মািলকেক ল  কের িতিন ইমােমর শংসা 
এভােব তুেল ধেরন : *তুিম বলেছা য , তুিম তােক চেনা না। িক  তামার এ বলার ারা তার িকছুই আেস যায় না অথাৎ 
তামার এ কথা বলার ারা উ  মযাদার অিধকারী এ ব ি র  ও মযাদায় িব ু মা  কমেব না। যিদ ধের নয়া যায় য , 
তুিম একা তােক চেনা না তাহেল সটা খুব বড় কথা নয়। কননা আরব-অনারেবর সকেলর কােছই িতিন খুব ভােলাভােব 
পিরিচত আেছন। 

কিব ফারাযদােকর এ কিবতা েন িহশাম ােধ অি মূিত ধারণ করেলা। সােথ সােথই ম জাির করেলা বাইতুলমাল 
থেক ফারাযদাকেক য ভাতা দয়া হেতা তা ব  কের দয়া হেলা। ধু এখােনই শষ নয় , বরং তােক ফতার কের ম া 
ও মদীনার মধ বত ◌া অসফান নামক ােন ব ী কের রাখা হেলা। ফারাযদাকেক এসব শাি  এ জন  দয়া হেয়িছল য , িতিন 
বীর  দশন কের িনেজর আকীদা-িব ােসর কাশ কেরেছন। িক  ফারাযদােকর ি েত এ প পািথব ক - শ ও িবপেদ 
পিতত হওয়াটা এেকবােরই াভািবক ব াপার িছল। তার বাহা রী ও সাহিসকতার নমুনা এমন িছল য , ব ী দশার জীবেনও 
িতিন িহশােমর কমকাে র কেঠার সমােলাচনা কের তার ভৎসনা করা থেক িবরত হনিন। 

হযরত ইমাম যায়নুল আেবদীন (আঃ) যখন জানেত পারেলন য , তার সরকারী ভাতা ব  কের দয়া হেয়েছ এবং িতিন 
ব ীশালায় আটক রেয়েছন তখন িতিন তার জেন  িকছু টাকা-পয়সা জলখানায় পা েয় িদেলন। িক  ফারাযদাক তা হণ 
করেত অ ীকার কের বলেলন , আিম আমার স কিবতা  কবল আমার ঈমান-আকীদার তািগেদ ও আ াহর স ি  িবধােনর 
জন ই রচনা কেরিছলাম। অতএব আিম তার বদেল টাকা পয়সা হণ করেত চাই না। 

ইমাম আলী ইবিনল হাসাইন (আঃ) পুনরায় স টাকা পা েয় িদেয় সংবাদ িদেলন , আ াহ তামার িনয়ত ও ই া স েক 
অবগত আেছন। স অনুযায়ী তামােক িতদানও দেবন। তুিম যিদ আমার পাঠােনা এ সাহায  হণ কেরা তাহেল সখান 
থেক কেম যােব না। এ পযােয় ইমাম তােক হণ করার ব াপাের কসম িদেয়িছেলন। আর িতিনও তা হণ কের নন।৪৭ 

৩৭ 

বুযনতী 
আহমদ ইবেন মুহা াদ ইবেন আবী নছর বুযনতী সকােলর স ািনত ও উ  মযাদাস  ওলামা ও ানীেদর মেধ  

পিরগিণত হেতন। অেনক িদন পয তার ও ইমাম আলী রজা (আঃ)-এর মেধ  প  িবিনময় হি ল। বুযনতী অসংখ   িলেখ 
ইমােমর কােছ পাঠােতন। ইমাম (আঃ) তার িত  ে র জবাব অত  যুি পূণভােব িদেতন। অবেশেষ বুযনতী ইমােমর 
ইমামেত িব াসী হেয় গেলন। একিদন িতিন ইমােমর কােছ আেবদন জানােলন , সরকাের প  থেক আমার উপর চলােফরার 
ব াপাের কান িবিধ-িনেষধ নই। য কান ােন যাতায়ােতর াধীনতা আমার আেছ। অতএব আমার মেনর অেনক আশা য 
, একিদন আিম আপনার বািড়েত আসেবা এবং আপনার ান- গিরমা থেক আেরা উপকৃত হেবা। 

একিদন ইমাম আলী রজা (আঃ) িনেজর িবেশষ বাহন পা েয় বুযনতীেক িনেজর মহমান িহেসেব ডেক পাঠােলন। ান-
গভ িবষয় িনেয় আলাপ-আেলাচনা ও -উ েরর মেধ  িদেয় আধা রাত পিরেয় গেলা। বুযনতী এেকর পর এক  করেত 
থােকন এবং ইমাম (আঃ) অত  িব তার সােথ জবাব িদেত থােকন। বুযনতী িনেজর মেন এ ধারণা পাষণ কের অত  
আনি ত ও গিবত িছেলন য , আজ ইমাম তােক মহমান িহেসেব ডেক পা েয়েছন আর িতিন ব ি গতভােব ইমােমর 
কাছ থেক ান অজন করার সৗভােগ র অিধকারী হেয়েছন। 



রাত অিতবািহত হেত লাগেলা। এভােব ঘুেমর সময় হেলা। ইমাম (আঃ) তার খােদমেক ডেক বলেলন , আিম য িবছানায় 
শয়ন কির স িবছানা  এেন িবিছেয় দাও। তােত বুযনতী িব াম িনেব। 

এমন আ িরক ভােলাবাসা বুযনতীর দেয় একটা অসাধারণ দাগ কােট। িতিন ক নার জগেত হািরেয় গেলন। মেন মেন 
ভাবেত লাগেলন , আজ আমার চেয় বশী সৗভাগ বান লাক িনয়ােত আর কউ নই। ইমাম আমার আসার জন  তার 
িনেজর িবেশষ বাহন পা েয়েছন। আিম সই ব ি  যার সােথ ইমাম রজা (আঃ) অধরাত পয  আলাপ-আেলাচনা কেরেছন 
এবং আমার াবলীর জবাব িদেয়েছন। আিম স সৗভাগ বান , যখন আমার িব াম নয়ার সময় হেয়েছ তখন ইমাম িনেদশ 
িদেলন তার িনেজর িবছানা আমার জন  িবিছেয় িদেত। কােজই জগেত আমার চেয় বশী ভাগ বান আর ক হেত পাের ? 

এ িনয়া ও িনয়ার সব িকছুেক িনেজর পােয়র িনেচ দখিছেলন। হঠাৎ ইমাম (আঃ) বসা থেক দাঁড়ােত দাঁড়ােত 
বুযনতীেক ইয়া আহমদ বেল ডাকেলন। ইমােমর ডােক তার ক নার রােজ  ছদ গেলা। অতঃপর ইমাম (আঃ) তােক বলেলন 
, আজ তামার সােথ যা িকছু ঘেটেছ সটােক তুিম িনেজর জন  গব করার এবং অপরাপর মুসলমানেদর উপর িনেজেক  
ভাববার িবষয় িহসােব হণ কেরা না। কননা ছা’ ছায়া ইবেন ছাহান হযরত আলী (আঃ)-এর বড় সাহাবী িছল। একবার স 
অসু  হেল হযরত আলী (আঃ) তােক দখার জন  তার বািড়েত গেলন। অেনক ণ পয  তার সােথ আ িরক ভােলাবাসা 
ও হসুলভ আচরণ করেলন। দীঘ ণ ধের তার মাথায় হাত বলােলন। িক  সখান থেক যাবার সময় আলী (আঃ) তাঁর 
ব ু েক উে শ  কের বলেলন , আজেকর আমার এ আচরণ তামার জন  গব ও বড়াই করার িবষয় িহসােব িনেয়া না। কননা 
এটা তামার  ও মহে র িনদশন নয়। আিম এ কাজ েলা আমার দািয়  ও কতব  কাজ মেন কের আ াম িদেয়িছ। 
সুতরাং কখেনা কােরা এ িচ া করা উিচত নয় য , এ জাতীয় কাজ তার জন  ে র িনদশন।৪৮ 

৩৮ 

আলীর মহমান আকীল 
আমী ল মুিমনীন হযরত আলী (আঃ)-এর খলাফতকাল। তার ভাই জনাব আকীল একবার ফায় তার বািড়েত মহমান 

হেলন। হযরত আলী (আঃ) তার বড় ছেল ইমাম হাসানেক ইি ত করেলন য , ীয় চাচা আকীলেক এক  জামা উপহার 
দাও। ইমাম হাসান এক  জামা ও িনেজর প  থেক এক  িরদা (চাদর) চাচার খদমেত উপহার িহেসেব পশ করেলন। িদন 
শেষ রাত এেলা। ী কাল। হযরত আলী ও তাঁর ভাই আকীল দা ল খলাফেতর ছােদ বেস আলাপ-আেলাচনা করিছেলন। 
কথাবাতার মধ  িদেয় রােতর খাবার সময় হেয়েছ। জনাব আকীল িনেজেক খিলফার মহমান িহসােব ভাবিছেলন । তাই তার 
আশা িছল য , আজ দ রখােন রকমারী ও রং বরংেয়র মজাদার খাবার সাজােনা থাকেব। িক  তার আশার িবপরীত 
অত সাধারণ খাবার দ রখােন দখেত পেলন। অবাক হেয় দ রখােনর িদেক তািকেয় িজ াসা করেলন , খাবার জেন  
তামােদর যা িত তা িক ধু এই ? 

আলী (আঃ) বলেলন , এ েলা িক খাদার নয়ামত নয় ? আিম তা খাদার এ নয়ামত েলার জন ই লাখ লাখ র 
আদায় কির। 

জনাব আকীল বলেলন , তাহেল আমার েয়াজেনর কথাটা তামােক বেল তাড়াতািড় এখান থেক িবদায় নেবা। আসল 
কথা হেলা , আিম ঋেণর দােয় জজিরত আিছ। এখন তুিম ম দাও খুব তাড়াতািড় যন বাইতুলমাল থেক আমার ঋণ 
পিরেশােধর ব ব া করা হয়। এ ছাড়াও ভাই িহসােব যত র তামার পে  স ব আমােক সাহায  কেরা যন শাি র মন িনেয় 
বািড় িফরেত পাির। 



হযরত আলী (আঃ) িজ াসা করেলন , আপনার ঋণ কত টাকা ? 

জনাব আকীল বলেলন , এক লাখ িদরহাম। 

হযরত আলী (আঃ) বলেলন , উ ! এক লাখ িদরহাম ? এেতা িবরাট অংেকর টাকা ? অত  আফেসােসর সােথ বলেত 
হে  য , আমার কােছ এেতা টাকা নই য , আপনার ঋণ পিরেশাধ করেত পাির। িক  িকছুিদন অেপ া ক ন। আমার 
মািসক ভাতা পাওয়ার সময় িনকটবত । আমার ভাতার টাকা থেক আিম আমার িনেজর অংশটা আপনােক িদেয় দেবা। 
ভাইেয়র িত ভাইেয়র য অিধকার রেয়েছ স ব াপাের আিম িব ু মা  কাপণ  করেবা না। যিদ পিরবার-পিরজেনর দায়-দািয়  
আমার উপর না থাকেতা তাহেল আিম আমার সম  পয়সাই আপনােক িদেয় িদতাম। আমার িনেজর জন  িকছুই রাখতাম না। 

জনাব আকীল বলেলন , তুিম এসব িক বলেছা ? আিম তামার বতন পাওয়া অবিধ অেপ া করেবা ? তুিম এ ধরেনর 
কথাবাতা কন বলেছা ? দেশর সম  টাকা পয়সা ও বাইতুলমাল তামার হ গত। আর তুিম নািক আমােক বলেছা বতেনর 
সময় িনকটবত । কােজই বতন হওয়া অবিধ আিম অেপ া করেত থাকেবা। তারপর তুিম তামার বতেনর িকছু অংশ আমােক 
দেব। অথচ বাইতুলমাল তামার হােতই। তুিম যত ই া বাইতুলমাল থেক িনেত পােরা। তাহেল কন আমােক বতেনর 
হাওয়ালা িদে া ? আর কেতা টাকাই বা তুিম বাইতুলমাল থেক বতন পাও ? ধের নাও তুিম তামার সম  বতনটাই 
আমােক িদেয় িদেল , তােতও তা আমার ব থার উপশম হেব না। 

হযরত আলী (আঃ) বলেলন , আপনার িচ া-ভাবনার উপর আিম অবাক হি । রাে র বাইতুলমােল টাকা পয়সা আেছ িক 
নই তােত আমার আর আপনার িক আেস যায় ? আমার ও আপনার তা ততটু  অিধকার যেতাটু  আর সব মুসলমান 
ভাইেয়র রেয়েছ। এ কথা সত  য , আপিন আমার ভাই। অতএব আমার কতব  রেয়েছ য , যথাসাধ  আপনার সাহায  করা। 
িক  স সাহায  বাইতুলমাল থেক নয় , বরং ব ি গত অথ থেক। 

এভােব ই ভাইেয়র মেধ  আলাপ-আেলাচনা চলেত থােক। জনাব আকীল ীয় াতা আলীেক বার বার বলেত থাকেলন 
য , বাইতুলমােলর ার খুেল িদেয় সখান থেক তার েয়াজনীয় অথ তােক িদেয় িদেত যােত কের িতিন লাকেদর পাওনা 
পিরেশাধ কের ি র িনঃ াস িনেত পােরন। 

তারা যখােন বেস কথাবাতা বলিছেলন সখান থেক ফার বাজার পির ার দখা যাি ল। ব বসায়ী-বিণকেদর িনেজেদর 
টাকা পয়সা রাখার িস ু ক েলাও ি েগাচর হি ল। জনাব আকীল বার বার তার ভাই আলীর কােছ খাশােমােদর ভাষায় িজদ 
করিছেলন , আমােক বাইতুলমাল থেক েয়াজনীয় টাকা পয়সা িদেয় দাও , যােত কের আিম ঋণমু  হেত পাির। 

হযরত আলী (আঃ) বলেলন , আপিন খািল খািল িজদ করেছন আর আমার কথা বুঝেত চাে ন না। আপিন যিদ আমার 
কথা বুঝেত চান তাহেল আসুন আিম আপনােক একটা প া বেল িদি । যিদ স প া অবল ন করেত পােরন তাহেল আপনার 
সম ঋণ পিরেশাধ হেয় যােব। ধু তাই নয় , আপনার িনেজর খরচািদর জন ও অেনক টাকা বঁেচ যােব। 

জনাব আকীল বলেলন , িক স প া ? 

হযরত আলী (আঃ) বলেলন , দখুন। এ বাজাের অেনক টাকার িস ুক পেড় আেছ। এখন রাি  বলা। সম  বাজার নীরব 
িন । আপিন িনেচ চেল যান। বাজাের িগেয় িস ুক েলার তালা ভে  আপনার যত টাকা েয়াজন িনেয় িনন। 

জনাব আকীল বলেলন , এ িস ুক েলা কার ? আলী বলেলন , এ েলা ব সায়ীেদর িনজ  িস ুক। তারা সারািদন পির ম 
কের কনা- বচা কের যা টাকা আয় কেরেছ তা এ িস ুক েলােত রেখ তারা বািড় চেল গেছ। 



আকীল বলেলন , বড় আ েযর কথা। তিম আমােক পরামশ িদ  য , লাকেদর িস ু েকর তালা ভে  স সম  লােকর 
টাকা-পয়সা িনেয় িনেত যারা সারািদন খেট অেনক ক - শ কের টাকা- পয়সা উপাজন কের িনেজেদর সম  কামাই-পঁুিজ 
আ াহর উপর ভরসা কের এ িস ুক েলােত রেখ ঘের চেল গেছ। তুিম িক আমােক এ কথা বলেত চাও য , তােদর 
অনুপি িতেত তােদর জমাকৃত টাকা-পয়সা চুির কের িনেয় যােবা ? 

আলী (আঃ) বলেলন , তাহেল আপিন আমােক এ পরামশ কন িদে ন আর তার উপর িজদ করেছন য , আিম সম  
মুসলমােনর বাইতুলমােলর তালা খুেল আপনার েয়াজনীয় টাকা-পয়সা আপনােক িদেয় িদেত ? আপিন িনেজই বলুন। এ 
বাইতুলমাল কার ? ব ত এ স দ তা তােদর যারা িনেজেদর ঘর-বািড়েত িনি ে  েয় আেছ। আপিন খুব ভােলাভােবই 
জােনন য , বাইতুলমাল আমার ব ি গত স দ নয়। যভােব রােতর অ কাের ব বসায়ীেদর িস ু েকর তালা ভা া একটা 
অৈবধ কাজ , তমিন ব ি গত েয়াজেন বাইতুলমােলর দরজা খালাও অপরাধ। আ া আসুন। আিম আপনােক আেরক  
প াও বলিছ। যিদ আপনার পছ  হয় তাহেল এ াব  হণ করেত পােরন। 

জনাব আকীল , তামার ি তীয় াব িক ? 

আলী (আঃ) বলেলন , আপিন যিদ ভােলা মেন কেরন তাহেল আপনার তেলায়ার হােত িনন। আিমও আমার তেলায়ার 
তুেল নেবা। ফার িনকেটই এক  পুরাতন শহের নাম হাইরাহ। সখােন বড় বড় বিণক-সওদাগরেদর বািড়ঘর। রােতর অ কাের 
আমরা ই ভাই িমেল সখােন যােবা। আর স সওদাগরেদর কান একজেনর বািড়েত ডাকািত কের পযা  টাকা পয়সা িনেয় 
িফের আসব। আকীল বলেলন , হ আমার ি য় ভাই। আিম এখােন চুির-ডাকািত করার জন  আিস নাই। আর তুিম আমােক এ 
সেবর াব িদে া। আিম তা কবল তামােক এ কথা বলিছ য , আমােক রা ীয় বাইতুলমাল থেক স কয়টা টাকা দান 
কেরা যা ারা আমার ঋেণর বাঝা থেক মু  হেত পাির। 

আলী (আঃ) বলেলন , আমরা ই ভাই িমেল এক ব ি র মাল চুির করা উ ম নািক হাজার হাজার মুসলমানেদর তথা 
সম  মুসলমানেদর অিধকার চুির করা ? এটা আপনার কান ধরেনর িচ া-ভাবনা ও িক রকম যুি  য , তেলায়ােরর সাহােয  
এক ব ি র মাল িনেয় নয়া চুির আর বাইতুলমাল থেক সাধারণ মুসলমানেদর মাল তুেল নয়া চুির নয় ? আমার মেন হয় 
আপনার িনকট চুির-ডাকািতর অথ হে  কান লাক িনেজর শি  েয়াগ কের কােরা কাছ থেক তার মাল িছিনেয় নয়া। 
ভাইজান। 

আপিন বাইতুলমােলর দরজা খুেল টাকা পয়সা বর করার কথা বলেছন। িক  আপনার জানা থাকা উিচত য , সব চেয় 
িনকৃ  চুির হে  এটাই , যা আপিন এখন আমােক করার জন  বলেছন।৪৯ 

৩৯ 

ভয়ানক  
স এক   দেখ চ  ঘাবেড় গল। আর সব সময় স ে র নানা রকম ভয়ানক ব াখ া চােখর সামেন দখেত 

লাগেলা। স ভীত স  অব ায় হযরত ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ)-এর খদমেত এেস বলেলা , আিম এক   দেখিছ। 
আিম ে  দখেত পলাম য , এক  কােঠর মানুষ এক  কােঠর ঘাড়ার উপর সওয়ার হেয় আেছ। তার হােত এক  
তেলায়ার। আর স তেলায়ার  েন র মেধ  চালনা করেছ। এ  দেখ আিম খুব ভয় পেয় গলাম। আমার চােখর সামেন 
সব সময় স  ভেস উঠেছ। দয়া কের আমােক স র তা’ বীর বেল িদন। যােত কের আিম এ ভয়-ভীিত থেক 
মুি  লাভ করেত পাির। 



ইমাম (আঃ) বলেলন , তামার ি  এক ব ি র ধন- দৗলেতর উপর লেগ আেছ। তুিম সব সময় এ িচ া-ভাবনায় িল  
থােকা য ,িক কের তার ধন- দৗলত আ সাৎ করা যায়। তুিম আ াহেক ভয় কেরা। আর এ ধরেনর িচ া- ভাবনা থেক িবরত 
থােকা। 

লাক  বলেলা , িনঃসে েহ আপিন একজন কৃত ও সিত কার আেলম। এেত কানই সে েহর অবকাশ নই য , 
আপিন ােনর খিন ও ভা ার থেক ইলম ও ান হািসল কেরেছন। আিম এ কথা ীকার করিছ য , আমার অ ের এ প 
এক  খয়াল িছল। আসেল আমার িতেবশী এক আ ীেয়র িনকট অেনক জায়গা জিম আেছ। তার টাকা-পয়সারও খুব বশী 
দরকার। তাই স তার জিম-জায়গা িবি  করেত চাে । আর আিম ছাড়া তার এ স ি  খিরদ করার মেতা তা বতমান 
কউ নই। তখন আিম এ িচ া-ভাবনায় লেগিছলাম য , তার েয়াজেনর সুেযােগর স বহার কের অ  মূেল  তার সম  
স দ িকেন নেবা।৫০ 

৪০ 

বনু সােয়’ দার বি েত 
বষার রাত। চািরিদেক অ কার ছেয় আেছ। এমন নীরব-িন  অ কার পিরেবেশ ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ) একাকী 

ঘর থেক বর হেলন। বনু সােয়’ দার বি র িদেক যাি েলন। ইমােমর িনকটতম এক সাথী মায়ালী ইবেন খুনাইস , য ইমােমর 
পািরবািরক খরচািদ দখােশানা করেতা স ইমােমর এভােব বািড় থেক বর হওয়াটা ল  কেরেছ। স িনেজর মেন বলেত 
লাগেলা এভােব অ কার রােত ইমােমর একা একা যাওয়া ক হেব না। তাই স ইমােমর িপেছ িপেছ ধীের ধীের চলেত 
লাগেলা। তার ও ইমােমর মােঝ র  এেতাখািন িছল য , স এ অ কােরর মেধ  ইমােমর অবয়বটাই ধু দখেত পাি ল। 

স ধীের ধীের ইমােমর িপেছ িপেছ চুপচাপ চলিছল। হঠাৎ তার মেন হেলা যন ইমােমর কাঁধ থেক কােনা িজিনস মা েত 
পেড় গেছ। আর ইমােমর ীণ কে  শ  হেলা। ইমাম বলেছন , হ আমার আ াহ! এ েলােক আমায় িফিরেয় দাও। 

এমিন সময় মায়ািল ইমােমর সামেন িগেয় তােক সালাম িনেবদন করেলা। কথা েনই ইমাম বুঝেত পারেলন য , এটা 
মায়ালী। িজ াসা করেলন , তুিম িক মায়ালী ? 

জবােব স বলেলা , জী হ াঁ। আিম মায়ালী। 

ইমােমর ে র জবাব দবার পর মায়ালী গভীরভােব দখেত লাগেলা য , ইমােমর কাঁধ থেক িক িজিনস মা েত পেড় 
গেছ। স দখেলা য , িকছু  মা েত ছিড়েয় িছ েয় পেড় আেছ। 

ইমাম (আঃ) বলেলন , এ েলােক তুেল আমার কােছ দাও। 

মায়ালী েলােক তুেল ইমােমর কােছ িদল। েলােক তুেল এক  করার পর দখা গল য , এত বড় একটা বাঝা 
হেলা যা , একজন লাক কান রকেম কাঁেধ কের বহন করেত পাের। 

মায়া’ লী বলেলা , হ ইমাম! আপিন অনুমিত িদেল বাঝা  আিম িনেত পাির। 

ইমাম (আঃ) বলেলন , না! তামার দরকার হেব না। এ কােজর জন  তামার চেয় আিমই বশী উপযু । 

ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ) র বাঝা  িনেজর কাঁেধ তুেল িনেলন এবং ইজেন পথ চলেত লাগেলন। িকছু র চলার 
পর তারা বনু সােয়দার বি েত িগেয় পৗঁছেলন। 



সটা িছল দির  অসহায় লাকেদর বি । যােদর বািড়-ঘর ও কানা িছল না। তারা এেস সখােন মাথা গাঁজার ঠাঁই 
বানােতা। 

সখােন পৗঁেছ তারা দখেত পেলন য , বি র সম েলাক ঘুিমেয় আেছ। একজনও জেগ নই। ইমাম (আঃ) 
েত েকরই কাপেড়র িনেচ এক   কের  রেখ িদেলন।  ব েনর সময় ইমাম খুব সতকতার সােথ লে  রাখেলন 
যন কউ বাদ পেড় না যায়।  ব ন শেষ ইমাম মায়ালীেক সােথ িনেয় বািড় িফের এেলন। 

মায়ালী িজ াসা করেলা , হ ইমাম! আপিন এই গভীর রােত এ লাকেদর মােঝ ক  কের  ব ন করেলন। এরা িক 
সব িশয়া িছল ? তারা িক ইমামেত িব াস রােখ ? 

ইমাম (আঃ) বলেলন , না! এরা ইমামেত িব াস কের না। যিদ এরা ইমামেত িব াসী হেতা তাহেল আিম র সােথ 
িনমকও আনতাম।৫১ 

৪১ 

ইয়া দীর সালাম 
রাসূল (সাঃ)-এর ী িবিব আেয়শা তাঁর কােছ বেসিছেলন , এমন সময় একজন ইয়া দী উপি ত হেলা। স আসসালামু 

আলাই ম বলার পিরবেত বলেলা , আসসামু আলাই ম অথাৎ তামােদর মৃতু  হাক। িকছু ণ যেত না যেতই অপর একজন 
ইয়া দী এেলা। সও আসসালামু আলাই ম এর বদেল আসসামু আলাই ম বলেলা। এেত বাঝা গল য , তারা একটা 
পিরক নািভি ক এ ধরেনর মৗিখক খারাপ আচার-ব বহার ারা রাসূেলর অ ের আঘাত হানেত চায়। এেত িবিব আেয়শা 
অত  াধাি তা হেলন এবং িচৎকার কের বলেলন , মৃতু  আসুক তামােদর উপর এবং...। 

রাসূেল আকরাম (সাঃ) বলেলন , হ আেয়শা! অসংযত কথাবাতা বেলা না। অসংযত ও অ াব  কথাবাতা যখন বড় আকৃিত 
ধারণ কের তখন তার আকৃিত হয় অত িব  , ৎিসৎ। ন তা , ভ তা ও ধয ধারেণর প া যারা অবল ন কের , এ েলা 
তােদর -বৃি  কের ও তােদরেক আকষণীয় কের তােল। ন তা ও ভ তা মানুষেক সৗ য দান কের। কান িবষেয় যখন 
ন তা ও সভ তার অভাব থােক তখন সখােন সৗ য ও আকষণ কেম যায়।তুিম এভােব অস  ও রাগাি তা হেয় গেল 
কন ? 

িবিব আেয়শা বলেলন , হ আ াহর রাসূল (সাঃ)! আপিন িক দেখনিন য , এ লােকরা অপমানজনক ও িনল ভােব 
আসসালামু আলাই ম এর েল িক বেলেছ ? 

নবী (সাঃ) বলেলন , তােত িক হেয়েছ ? তুিম হয়েতা ল  কেরািন , আিমও জবােব বেলিছ , আলাই ম অথাৎ তামােদর 
উপর। তােদর জবােবর জন  এটু ই যেথ ।৫২ . 

৪২ 

হযরত আবু যার িগফারীর নােম প  
হযরত আবু যার িগফারী এক  প  পেলন। প  খুেল িতিন পাঠ করেলন। দখেলন প  অেনক র থেক এেসেছ। 

এক ব ি  পে র মাধ েম তার কােছ উপেদশ চেয়েছ। স লাক  জনাব আবু যার িগফারী স েক অবগত িছল। স জানেতা 



য , রাসূেল আকরাম (সাঃ) তােক কেতাই না ভােলাবাসেতন। রাসূেলর কােছ তার কেতাই না মযাদা ও স ান। িতিন রাসূেলর 
সং েশ থেক ান-িব ােন উ  িশ া হািসল কেরেছন। 

হযরত আবু যার িগফারী তার পে র জবােব খুবই ছা  এক  মা  কথা িলেখ িদেলন। কথা  িছল এই , যােক তুিম আর 
সকেলর চেয় বশী ভােলাবােসা , তার সােথ ম  আচরণ ও শ তা কেরা না। ধু এতটু ন িলেখই িতিন প  পা েয় 
িদেলন। 

উপেদশ াথ  লাক  জনাব আবু যােরর প  পেয় খুেল পড়েলা। িক  স িকছুই বুঝেত পারেলা না। স িনেজর মেন 
িনেজ বলেলা , তার মােন িক ? এ কথার উে শ  িক ? যােক তুিম সম েলােকর চেয় বশী ভােলাবােসা , তার সােথ ম  
আচরণ ও শ তা কেরা না , এটা তা একটা জানা কথা। এর মেধ  আর িবেশষ িক কথা ? এটা িক কের স ব হেত পাের য 
, মানুষ যােক সবেচেয় বশী ভােলাবাসেব আবার তারই সােথ ম  আচরণ করেব এবং তার সােথ শমিন করেব ? ম  ও 
শমিন করা তা েরর কথা , মানুষ তার ি য়জেনর জেন  িনেজর জান-মাল , এমন িক িনেজেকও উৎসগ কের িদেত ত 
থােক। 

প া ের স এ িবষয়  িনেয় গভীর িচ া-ভাবনা করেত লাগেলা। স বার বার এ কথা ভাবেত বাধ  হে  য , িতিন এ 
কথা  এমিনেতই িলেখ দনিন। িন য়ই এর মেধ  কান না কান রহস ঘন কথা রেয়েছ। এ কথা  কান সাধারণ মানুষ িলেখিন। 
কথা  িলেখেছন মহানবী (সাঃ)-এর একজন ি য়তম সাহাবী জনাব আবু যার িগফারী। যার উপািধ হে  এ উ েতর লাকমান। 
যার ান-গিরমা স েক সে েহর অবকাশও নই। স যা হাক , এ কথা র উে শ  লাক  বুঝেত পারেলা না। 

অবেশেষ স এ কথা র ব াখ া চেয় আবার জনাব আবু যােরর কােছ প  িলখেলা। 

জবােব হযরত আবু যার িলখেলন , আমার ি েত তামার সব চেয় ি য়তম ব ু  তুিম িনেজই। আমার মেত তুিম ছাড়া 
অন  কউ তামার এত িনকটতম নই। তুিমই তামােক আর সব মানুেষর চাইেত অিধক ভােলাবােসা। আর আিম য িলেখিছ 
, তুিম তামার সব চাইেত ি য় ব ু র সােথ ম  ও শমিন কেরা না। এর অথ হেলা তুিম তামার িনেজর সােথ ম  ও শমিন 
কেরা না। তুিম হয়েতা জােনা না য , মানুষ যখন নাহ ও পােপর কাজ কের , তখন স তার স েলার কারেণ িনেজেকই 
িনেজ িত  কের থােক। আর নােহর কাজ কের স িনেজই িনেজর শমিনেত িল  হেয় থােক।৫৩ 

৪৩ 

অিনিদ  পাির িমক 
সিদন সালাইমান ইবেন জা’ ফর জা’ ফরী ও হযরত ইমাম আলী রজা (আঃ) কােনা কােজ একে  বর হেয়িছেলন। 

সারািদন কাজ করেত করেত সূযা হেয় গল। সুলাইমান ইবেন জা’ ফর বাড়ী যেত চাইেলা। ইমাম আলী ইবেন মূসা আর 
রজা (আঃ) তােক বলেলন , হ জা’ ফর! আজ রাত তুিম আমার এখােনই থেক যাও। জা’ ফর ইমােমর িনেদশ মেন তাঁর 
বািড়েত তাঁর সােথই থেক গল। 

বািড়েত পৗঁেছ ইমাম দখেত পেলন সকল গালামই ফুল লাগােনার কােজ িল  আেছ। স সময় ইমাম দখেত পেলন 
আেরা এক  অেচনা লাক তােদর সােথ কাজ করেছ। ইমাম িজ াসা করেলন , এ লাক  ক ? 

জবােব গালামরা বলেলা , এ লাক েক আমরা আজ িদন মজুর িহসােব আমােদর সােথ কােজ লািগেয়িছ যােত কের 
সম কাজ তাড়াতািড় শষ হেয় যায়। 



ইমাম বলেলন , বশ ভােলা কাজ কেরেছা। তার পাির িমক কত িনধারণ কেরেছা ? 

গালামরা বলেলা , কােজর শেষ তােক তার খুিশ মাতােবক িকছু িদেয় দেবা। এ কথা শানার পর ইমাম (আঃ)-এর 
চহারায় অস ি  ও রােগর ছাপ পিরলি ত হেলা। িতিন খুব াধ ভের গালামেদর িদেক তাকােলন। মেন হি ল যন 
তােদরেক ব াঘাত কের উিচত িশ া িদেবন। এ সময় সালাইমান জা’ ফরী সামেন এেস বলেলা , হ ইমাম! আপিন এভােব 
রেগ গেলন কন ? 
ইমাম (আঃ) বলেলন , আিম এেদরেক বার বার বেলিছ য , পাির িমক িনধারণ না কের কাউেক কােজ লািগেয়া না। 

কাউেক কােজ লাগােত হেল থেম তার পাির িমক িনিদ  করা উিচত। তারপর তােক কােজ লাগােনা ক হেব। কােজর 
শেষ িনিদ  মজুরীর চাইেত িকছুটা বশী িদেলও দাষ নই। িনধািরত মজুরীর চেয় িকছুটা বশী পেল স তামার িনকট 
কৃত  ও স  থাকেব এবং তামােক ভােলাবাসেব , তামার সােথ ও তার সােথ একটা সুস ক থাকেব , আর যিদ ধু 
িনিদ  মজুরীও দয়া হয় তােতও স অস  হেব না। িক  যিদ মজুরী িনধারণ না কের কাউেক কােজ লাগাও তাহেল কােজর 
শেষ তুিম তােক যেতাই বশী পাির িমক দাও না কন স কখেনা এ কথা ভাবেব না য , তুিম তার সােথ ভােলাবাসার 
পিরচয় িদেয়ছ , বরং স মেন করেব য , তােক মজুরী কম দয়া হেয়েছ।৫৪ 

৪৪ 

াধীন নািক দাস ? 
এক  বাড়ী থেক নাচগােনর আওয়াজ আসিছল। ঘেরর পাশ িদেয় চলাচলকারী কােরা জেন  বুঝেত দরী হি ল না য , 

বাড়ীর ভতর িক হে  ? শরাব-কাবাব ও আন -উলােস অনু ান সরগরম। শরােবর পয়ালা পর েরর সােথ ট র খাি ল। 
এ বাড়ীর এক চাকরানী ময়লা ইত ািদ ফলার জন  বাইের এেসিছল। এমন সময় এক ব ি  যার চহারায় ইবাদত-বে গীর 
িনদশন িতভাত হি ল এবং তার ললাট এ কথার সা  িদি ল য , িন য়ই লাক  রাত জেগ ইবাদতকারী। িতিন এ 
বাড়ীর পাশ িদেয় যাি েলন। চাকরানী েক বাড়ী থেক বিরেয় আসেত দেখ িতিন দাঁিড়েয় গেলন। চাকরানী  যখন তার 
কােছ এেলা তখন তােক িজ াসা করেলন , এ বািড়র মািলক াধীন নািক দাস ? 

চাকরানী বলেলা , াধীন। 

পিথক বলেলন , জািন স াধীন। যিদ স দাস হেতা তাহেল িন য়ই স তার ভু মহান আ াহর নাফরমানী কের এ 
ধরেনর অনু ানািদর আেয়াজন করেতা না। 

এভােব চাকরানী ও পরেহযগার লাক র মেধ  কথাবাতা হেত হেত চাকরানী র বাড়ী িফরেত খািনকটা দরী হেলা। 
চাকরানী  িফের আসার সােথ সােথ তার মািলক তােক িজ াসা করেলা , এত দরী করেল কন ? চাকরানী  সম ঘটনা 
খুেল বলেলা , একজন লাক এেসিছেলন , যার চহারা ছুরেত মেন হি ল খুবই মা াকী পরেহযগার। আমােদর বাড়ীর পাশ 
িদেয় যাি েলন। িতিন আমােক এ  কেরেছন। আিম তােক এ জবাব িদেয়িছ। অতঃপর িতিন এ কথা বেল চেল গেলন। আর 
আিম ঘের িফের এলাম। 

চাকরানীর এ কথা েন লাক  িকছু ণ িচ ায় ডুেব গল। িবেশষ কের তার এ বাক  স েক য , যিদ দাস হেতা 
তাহেল তার ভুেক পেরায়া কের চলেতা। কথা  তার অ ের তীেরর মেতা িবঁধেলা। তৎ ণাত উেঠ দাড়ােলা। আর জুেতা 
জাড়া পােয় দবার অবকাশটু  না িদেয় স মা াকী ব ি র িপছেন দৗঁড়ােত লাগেলা। অবেশেষ স ব ি র িনকট পৗঁছেলা। 
পৗঁেছ দখেলা িতিন আর কউ নন , বরং স ম ইমাম হযরত মূসা ইবেন জা’ ফর (আঃ)। স ইমােমর সামেন তওবা করেলা। 



যেহতু তওবা করার সময় স খািল পােয় িছল তাই স আর কানিদন জুতা পেরিন। সারা জীবন খািল পােয় চলােফরা করেতা 
। তওবা করার পূেব স বশীর ইবেন হােরছ িবন আব র রহমান মা যী নােম খ াত িছল , িক  এরপর থেক সারা জীবন আল-
হাফী অথাৎ খািল পা-ওয়ালা উপািধেত ডাকা হেতা। পের স বুশর হাফী নােম খ াত হেয় গল। এরপর স যতিদন বঁেচ িছল 
ততিদন তার কৃত অ ীকার ও িত িতর উপর ঢ় িছল। অত  আনুগত  পরায়ণতার মাণ িদেয় কখেনাও নােহর কােজর 
কােছও যায়িন। আেগ স এলাকার ধনী ও নামযাদা লাকেদর মেধ  পিরগিণত হেতা , িক  শষ জীবেন খাদাভী - মা াকী-
পরেহযগার লাকেদর অ ভু  হেলা।৫৫ 

৪৫ 

মীকােত 
মােলক ইবেন আনাস মদীনার িবখ াত ফকীহ ইসলামী আইন  িছেলন। এক বছর হে র সময় িতিন ইমাম জা’ ফর সািদক 

(আঃ)-এর স ী হন। তারা মীকােত পৗঁছেলন। এহরােমর পাশাক পিরধান করা ও তালিবয়াহ অথাৎ লা াইকা আলা া 
লা াইক িযিকর পাঠ করার সময় যখন এেলা তখন অন  হাজীগণ সাধারণ িনয়ম মাতােবক এ িযিকর  িনেজর িনেজর মুেখ 
পাঠ করিছল। এিদেক মােলক ইবেন আনাস ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ)-এর িদেক ল  কের দখেলন য , ইমােমর অব া 
এেকবাের বহাল দশা। িতিন যখনই স িযিকর  িনেজর মুেখ উ ারণ করেত যান তখনই িতিন উৎক া  হেয় পেড়ন। আর 
তােত তার র ক নালীেত আটেক যাি ল। ীয় ায় ুশি েক এমনভােব হািরেয় ফেলন য , িনেজর অ - ত েলা 
িনেজর িনয় েণ থাকেতা না। এমন িক িনেজেক বাহেনর উপর ধের রাখাটাই িছল তাঁর জন  র। তাঁর শরীের এমন একটা 
ক ন সৃি  হেতা , মেন হয় িতিন বাহেনর পৃ  থেক পেড় যােবন। এ অব া দেখ মােলক ইবেন আনাস ইমাম জাফর সািদক 
(আঃ)-এর সামেন আসেলন এবং বলেলন , হ রাসূেলর (সাঃ) স ান! যভােবই স ব হাক স িযিকর  উ ারণ করার 
চ া ক ন। এ ছাড়ােতা আর কান উপায় নই। 
ইমাম (আঃ) বলেলন , হ আবী আেমেরর ছেল! এ ঃসাহস আিম িকভােব করেবা ? লা াইক বলার িহ ত আিম 

কাথায় পােবা ? লা াইক বলার অথ হে  , হ আমার পেরায়ারিদগার! তুিম য উে েশ  আমােক ডেকেছা , আিম তা 
পিরপূণ েপ হণ কের নবার জন  স ূণ ত। সবদা তামার আনুগত  করার জন  এক পােয় দাঁিড়েয় আিছ! আিম িক কের 
আমার ভুর সামেন এমন ঔ ত  দশন করেবা ? িনেজেক একজন সদা ত গালাম িহসােব পশ করেবা িক েপ ? যিদ 
আমার ডােক িতিন উ র দন য ,‘ লা-লা াইক’ অথাৎ তামার আিম হণ করলাম না। তখন আিম িক করেবা ?৫৬ 

৪৬ 

খজুর গােছর বাঝা 
হযরত আলী ইবেন আবী তািলব (আঃ) বািড় থেক বর হেয় অন ান  িদেনর মেতা ম র মেধ  স সব বাগােনর িদেক 

চলেলন য সব জায়গায় িতিন কাজ কের অভ । তাঁর সােথ এক  বাঝাও িছল। পেথ এক লাক তাঁেক িজ াসা করেলা , 
হ আলী! আপনার সােথ িক ? জবােব আলী (আঃ) বলেলন , ইনশাআ াহ! খুরমা গাছ। 

লাক  আ য হেয় বলেলা , খুরমা গাছ ? তার কথার ভি েত বাঝা যাি ল য , স হযরত আলীর কথার অথ বুঝেত 
পােরিন। (অথাৎ খুরমা গাছ তা বশ বড়। স তা আর একটা ছাটখােটা বাঝা হেত পাের না।) 



স লাক র আ য বাধ তখন িব িরত হেলা , যখন িকছুিদন পর স ও তার ব ু রা দখেত পেলা য , সিদন হযরত 
আলী খুরমার য বীিচ েলা সােথ কের িনেয় িগেয়িছেলন আর িতিন আশা পাষণ কেরিছেলন য , খুব শী ই এ েলা কা  
বৃে  পিরণত হেব , সিত ই স েলা আজ এক সবুজ- শ ামল খুরমার বাগােনর প ধারণ কেরেছ। হযরত আলী (আঃ) সিদন 
য খুরমার বীিচ েলা রাপণ কেরিছেলন স েলা আজ বশ মাটা তাজা ও সু র বৃে র আকার ধারণ কেরেছ।৫৭ 

৪৭ 

মহনেতর ঘাম 
ইমাম মূসা কােজম (আঃ) িনেজর েত কাজ করিছেলন। অত ািধক পির েমর কারেণ তাঁর সম  শরীর ঘােম িভেজ 

িগেয়িছল। এমন সময় আলী ইবেন আবী হামযা নামক এক ব ি  ইমােমর কােছ এেস বলেলা , আপনার জন  আমার জীবন 
উৎসিগত হাক! আপিন এ কাজ  অন  লােকর ওপর ন কেরন না কন ? 

ইমাম (আঃ) বলেলন , আিম আমার এ কাজ অন েক িদেয় করােবা কন ? আমার চেয় উ ম লােকরা সব সময় এ 
জাতীয় কাজ িনেজরাই আ াম িদেয়েছন। 

ইবেন হামযা বলেলা , স সকল লাক কারা ? 

ইমাম (আঃ) বলেলন , রাসূেল আকরাম (সাঃ) , আমী ল মু’ িমনীন হযরত আলী (আঃ) এবং আমােদর বাপ-দাদা পূব-
পু ষেদর সকেলই এ জাতীয় কাজকম িনেজরাই আ াম িদেয়েছন। মূলত েত খামাের কাজ করা আ াহর নবী-রাসূল , 
তােদর িতিনিধ , উ রসূরী ও আ াহর সুেযাগ  বা ােদর সু ত।৫৮ 

৪৮ 

ব ু ে র িচর অবসান 
কউ কানিদন িচ াও করেত পােরিন য , এ ব ু ে র িবে দ ঘটেব। তারা ’ জন এমন ব ু  িছেলন য , পর র এেক 

অপেরর ছায়াস ী িছেলন। তারাই আজ এেক অপর থেক আলাদা হেয় গেছন। কখনও তারা এেক অপরেক ছেড় থাকেত 
পারেতন না। অব া এমন িছল য , লােকরা তােদর আসল নাম না জেন বরং তার ব ু  বেল জানেতা। লােকরা যখন তােদর 
কথা বলেতা তখন ায়ই তােদর আসল নােমর পিরবেত বলেতা , রিফক অথাৎ ব ু । 

ী হ াঁ! লাক  হযরত ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ)-এর ব ু  িহসােব খ াত ও পিরিচত িছল। িক  সিদনও তারা অন ান  
িদেনর মেতা এেক-অপেরর সােথই িছেলন। তারা উভেয় এক সােথ এক  জুতা তিরর দাকােন গেলন। কউ িক একথা 
িব াস করেত পাের য ,এমন গভীর ব ু ঘন সমপেকর লােকরা বাজার থেক বর হবার পর পর র থেক িচরিদেনর জন  
িবে দ হেয় যােবন ? 

সিদনও স বরাবেরর ন ায় ইমাম সািদক (অঃ)-এর সােথ িছল। তারা উভেয় বাজাের েবশ করেলন। তার সােথ তার 
কৃষা  গালামও িছল। গালাম তার মািলেকর িপেছ িপেছ চলিছল । িকছু র চলার পর পছেন িফের স তািকেয় দেখ তার 
গালাম নই। আরও একটু সামেন চলার পর িপছেন িফের দখেলা গালামেক দখা যায় না। িকছু ণ পর আবার মুখ ঘুিরেয় 
দখেলা িক  গালােমর হদীস নই। মেন হি ল স বাজােরর খল-তামাশা দখার মেধ  িল  হেয় গেছ। আর তার মািলক 



ও মািলেকর সাথীগণ অেনক আেগ চেল গেছ। চতুথবার িপছেন িফের দেখ য তার গালাম হািজর। গালামেক দেখই স 
ােধ আে ােশ বেল উঠেলা : 
‘ হারামযাদা! এত ণ কাথায় চেল িগেয়িছিল’ ? 
ব ু র মুখ থেক এমন অ াব  কথা  েন ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ) আ যাি ত হেয় গেলন। ইমাম িনেজর ললােট 

হাত মের বলেলন , সুবহানালাহ! তুিম তার মােক গািল িদেল ? তুিম তার মােক অৈবধ কেমর সােথ স ৃ  করেল ? আিম 
তা এতিদন ভেবিছলাম য , তুিম একজন মা াকী- পরেহযগার লাক। িক  আজ তামার কৃত প সামেন এেস গেছ। 
দখা যাে  তামার মেধ  তাকওয়া পরেহযগারীর নাম-িনশানাও নই। 

ব ু  বলেলা , হ রাসূেলর (সাঃ) স ান! এ গালাম  আসেল িস ী। তার মাতাও িস ী। আপিন তা জােনন য , তারা 
মুসলমান নয়। আর গালােমর মা কান মুসলমান নারী নয় য , আিম তার উপর অৈবধ কােজর অপবাদ লািগেয় িদেয়িছ। 

ইমাম (আঃ) বলেলন , তার মাতা কােফর িছল একশ বার থা ক। েত ক জািতর মেধ ই িবেয় শাদীর একটা িনয়ম-কানুন 
ও িবেশষ থা বতমান থােক। যিদ কান জািতর লাক তার জাতীয় িনয়ম-নীত ও প া অনুসরণ কের িবেয়-শাদী কের , তাহেল 
তােদর ামী- ীর স ক কানিদন অৈবধ স ক হেব না। আর তােদর স ানেদরেক হারামযাদা বা অৈবধ স ান িহসােব গণ  
করা যােব না। 

ইমাম (আঃ) তােক আেরা বলেলন , তুিম এ মুহূেত আমার কাছ থেক ের চেল যাও। আর কানিদন আমার কােছও 
আসেব না। 

সিদন থেক কউ হযরত ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ)- ক আর কানিদন ঐ লাক র সােথ চলেত দেখিন। আজীবন 
তােদর মেধ  িবে দ ঘের গল।৫৯ 

৪৯ 

এক  গািল 
ইরােনর খ াত লখক ও পি ত আ ু াহ ইবেন মুকা া। তার গালাম িনেজর মািলেকর ঘাড়ার লাগাম ধের বসরার 

গভণর সুিফয়ান ইবেন মুআিবয়া মাহলাবীর দরবােরর সামেন বেসিছল। স অেপ ায় িছল তার মািলক কাজ সের দরবার থেক 
বিরেয় আসেব ও ঘাড়ায় চেড় িনেজর বািড় িফরেব। 

স দীঘ ণ অেপ া করেলা। িক  ইবেন মুকা ার বিরেয় আসার নাম নই। অন  লােকরা যারা ইবেন মুকা ার পের 
গভণেরর দরবাের ঢুেকেছ তারা সকেলই বিরেয় আসেলা। িক  ইবেন মুকা ার কান খবরও নই। দীঘ সময় অেপ া করার 
পর স লাকেদর কােছ িজ াসা করেত লাগেলা । সকেলই না জানার কথা বেল িনজ িনজ পেথ এিগেয় যেত থাকেলা। 
গালােমর অি রতা বেড়ই চলেলা। তাই স গভণের দরবার থেক বর হেয় আসা সকল লাকেদর কােছ ীয় মািলেকর 
ব াপাের িজ াসা করা করেলা। কউ কউ এ কথা বেল চেল যাি ল য , আিম জািন না। অেনেক আবার গালােমর  
েন িবরি  ও িবরাগ ি েত তার িদেক তািকেয় চেল যাি ল। 
এভােব দীঘ সময় অিতবািহত হেলা। অবেশেষ গালাম অৈধয ও িনরাশ হেয় ঈসা ও সুলাইমােনর িনকট িগেয় হািজর 

হেলা। ঈসা ও সুলাইমান িছল আলী ইবেন আ ু াহ িবন আ ােসর পু য় এবং খিলফা মুকতািদর মনসুর দওয়ািনকীর চাচা য়। 
ইবেন মুকা া তােদর মু ী ও লখক িছল। গালাম তােদর কােছ সম ঘটনা খুেল বলেলা। 



ঈসা ওলসা ইমান , আ ু াহ ইবেন মকা ার মেতা উ  মযাদাস  িব  লখক ও দ  অনুবাদেকর িত িছল খুব 
াশীল। তারা তার পৃ েপাষকও িছল। এিদেক ইবেন মুকা াও তােদর সমথনপু  হেয় দাপেটর সােথ চলেতা। কৃিতগতভােবই 

স িছল একজন ককশভাষী ও বপেরায়া লাক। অন েক কথার তীর ারা ঘােয়ল করার ব াপাের স ি ত হেতা না। মতাসীন 
খিলফার চাচা ঈসা ও সুলাইমােনর পৃ েপাষকতা তােক আেরা অিধক ককশ ও খরখের বািনেয় তুেলিছল । যা হাক ঈসা ও 
সুলাইমান বসরার গভণর সুিফয়ান ইবেন মুআিবয়ার কােছ ইবেন মুকা ােক তলব করেলা। জবােব গভণর বলেলা , ইবেন 
মুকা ার ব াপাের আিম িকছুই জািন না। স আমার বািড়েত আেসওিন। িক  অেনক লাকই তােক গভণের বািড়েত েবশ 
করেত দেখেছ। সুতরাং ত দশ েদর িনেজর চােখ দখা সা  দােনর পর গভণেরর আর এ অবকাশ রইেলা না য , 
স এ সত েক অ ীকার করেত পাের। 

এটা একটা সাধারণ ব াপার িছল না , বরং এটা িছল একটা হত াকা । তাও ইবেন মকা ার মেতা খ াতনামা ব ি ে র 
হত াকা । িনঃসে েহ এ  এক  মারা ক ও তর ব াপার িছল। ধু তাই নয় , বরং এ ব াপাের একিদেক িছল বসরার 
গভণর। আর অপর িদেক িছল মতাসীন খিলফার চাচা। অবেশেষ বাধ  হেয় ঘটনা  বাগদােদ খিলফার দরবাের িনেত হেলা। 
খিলফা উভয়পে র সা  ও সাফাই পশ করার জন  লাকেদরেক তার দরবাের ডেক পাঠােলা। মামলা  খিলফার দরবাের 
দােয়র করা হেলা। অতঃপর সা ীরা সব এেক এেক এেস খিলফার সামেন িনেজেদর জবানব ী িদল। এরপর খিলফা মনসুর 
িনেজর চাচােক ল  কের বলেলা , আমার জন  এেত কােনা বাধা নই য , সুিফয়ানেক ইবেন মুকা ার হত ার অপরােধ 
কতল করেবা। িক  আপনােদর ইজেনর মেধ  থেক ক ত আেছন য , এর দায়-দািয়  িনেবন ? অথাৎ সুিফয়ােনর 
কতল কের দয়ার পের যিদ ইবেন মুকা া জীিবত ও সু ভােব দরবাের এেস হািজর হয় তাহেল তােক সুিফয়ােনর হত ার 
বদেল িকসাস করব ? এমনও হেত পাের য , ইবেন মুকা া জীিবত রেয়েছ এবং আমার িপছেনর দরজা িদেয় দরবাের এেস 
হািজর হেব। 

ঈসা ও সুলাইমান খিলফার এ ে র জবােব িকছুই বলেত পারেলা না। অবাক হেয় িনেজেদর ােনই চুপচাপ দাঁিড়েয় 
থাকেলা। তারা মেন করেলা য , খুবই স াবনা রেয়েছ য , ইবেন মুকা া জীিবত আেছ। সুিফয়ান তােক জীিবত অব ায়ই 
খিলফার দরবাের পা েয় িদেয়েছ। অবেশেষ তারা বাধ  হেয় তােদর মামলা ত াহার কের িনল এবং িনেজর বািড়েত চেল 
গল। অেনক িদন অিতবািহত হেয় গল িক  ইবেন মুকা ার কানই সংবাদ পাওয়া গল না। ধীের ধীের তার কথা ভুেল যেত 
লাগেলা। 

দীঘকাল পের একিদন এ ঘটনার জট খুলেলা। জানা গল য , ইবেন মুকা া সব সময় তার কথা ারা সুিফয়ান ইবেন 
মুআিবয়ােক নানা রকম আঘাত িদেয়েছ। ধু তাই নয় বরং একিদন ইবেন মুকা া অেনক অেনক লােকর সামেন সুিফয়ান 
ইবেন মুআিবয়ােক তার মা তুেল গািল িদেয়েছ। তারপর থেক স সব সময় এ সুেযােগর অেপ া করিছল য , স ইবেন 
মুকা ার গািলর কথার িতেশাধ নেব। িক  স খিলফার চাচা ঈসা ও সুলাইমােনর ভেয় তার িব ে  কান পদে প িনি ল 
না। এ অব ায় ঘটনা র অবতারণা ঘটেলা : 

ঘটনা  িছল এই , িস া হেলা য , খিলফা মনসুেরর অপর এক চাচা আ ু াহ ইবেন আলীর নােম িনরাপ া প  লখা 
হেব এবং তা খিলফা মনসুেরর কােছ পশ কের এ িনরাপ া নামায় দ খত করার জন  দািব করা হেব। আ ু াহ ইবেন আলী 
তার ভাই ঈসা ও সুলাইমােনর লখক ইবেন মুকা ার কােছ িনেবদন করেলা য , এক  িনরাপ ানামা তির কের িদেত হেব। 
ইবেন মুকা া তার আেবদন হণ করেলা এবং িনরাপ ানামা তির করেলা। এ িনরাপ ানামায় স মনসুেরর িত নানা অশীল 
ও উ ৃ ত ভাষা উে খ কের। মনসুর এ িনরাপ া প  পাঠ কের সাংঘািতকভােব অস  হেলা। স িজ াসা করেলা , এ 



িনরাপ ানামার মুসািবদা ক তির কেরেছ ? লােকরা বলেলা , এ মুসািবদা ইবেন মুকা ার তির। এরপর খিলফা মনসুেরর 
অ েরও ইবেন মুকা ার িব ে  একটা াভ সৃি  হেলা। যমন  িছল বসরার গভণর সুিফয়ান ইবেন মুআিবয়ার অ ের। 

খিলফা মনসুর গভণর সুিফয়ানেক গাপেন িচ  িলেখ পাঠােলা ইবেন মুকা ার খবর িনেত। সুতরাং সুিফয়ান সুেযােগর 
স ান করেত লাগেলা। এভােব একিদন ইবেন মুকা া কান এক েয়াজেন সুিফয়ােনর বািড় পৗঁছেলা। স তার ঘাড়া ও 
গালামেক গভনেরর বািড়র সামেনই রেখ এেস িছল। ঘেরর ভতর েবশ কের দখেলা সুিফয়ান তার এক জ াদ কৃিতর 
গালামেক িনেয় এক কামরায় বেস আেছ। আর তােদর সামেনই িলত অি লী। ইবেন মুকা ােক দেখই সুিফয়ােনর 
অ ের িহংসা-িবে েষর আ ন দাউ দাউ কের েল উঠেলা। স ইবেন মুকা ােক িজ াসা করেলা , তামার মেন আেছ য 
, তুিম অমুক িদন আমার মােক তুেল গািল িদেয়িছেল ? এখন তার িতেশাধ নবার সময় এেসেছ। ইবেন মুকা া মা চাইেলা। 
িক  কান ফল হেলা না , বরং অত  িনমমভােব তােক হত া করা হেলা।৬০ 

৫০ 

বাক বাণ 
আলী ইবেন আ াস পিরিচত িছেলন ইবেন মী নােম। িতিন িছেলন তৃতীয় িহজরী শতা ীর মাঝামািঝ আ াসীয় 

খলাফতকােল একজন িবখ াত শংসা ও ব  ভাষী কিব। একিদন িতিন কােসম ইবেন আ ু াহ আল মু’ তািজদ আ াসী 
নামক ম ীর দরবাের বেস িছেলন। িতিন তার বাক বাণ ও যুি পূণ িবেশষ বণনা শি র ওপর সব সময় অহংকার বাধ করেতন। 
মু’ তািজদ আ াসী তার বাক বাণ থেক ভীতস ও অিত  িছল। িক  িনেজর অস ি  ও িত তা কাশ করেতা না বরং 
এর িবপরীেত অত  স বহার করেতা। তার বাক বােণ আঘাত া  হেয়ও স তার ভােলা ব বহার ও খাশ আখলাক দশেন 
কমিত করেতা না বরং তার সােথ ওঠাবসা ও আলাপ- আেলাচনা পিরত াগ করেতা না। একবার কােসম আল-মু’ তািজদ 
আ াসী তার লাকেদরেক ম িদল য , ইবেন মীর খাবােরর সােথ িবষ িমিশেয় দয়া হাক। খাবার খাওয়ার সােথ সােথই 
ইবেন মী ব াপার  টর পেয় গেলন। অতঃপর িতিন িনেজর ান থেক উেঠ চেল যাি েলন। কােসম িজ াসা করেলা , 
কাথায় যাে া ? 

-ইবেন মী বলেলন , সখােনই যাি  যখােন তুিম আমােক পা েয়েছা। 

-তাহেল আমার বাবা মার কােছ আমার সালাম পৗঁেছ িদও। 

- জেন রেখা! আিম জাহা ােমর পেথ যােবা না। 
এ কথা েলা বলেত বলেত ইবেন মী িনেজর বািড়র িদেক চেল গেলন। বািড় িগেয় িবষি য়া িনরসেনর জন  িচিকৎসা 
 করেলন। িক  কান ফল হেলা না। অবেশেষ িতিন বাক বােণর ণ- বিশ  সােথ িনেয়ই এ িনয়া থেক িচরিবদায় 

িনেলন।৬১ 

৫১ 

ই সহেযাগী 
িহশাম ইবেন হাকাম ও আ ু াহ ইবেন ইয়াযীদ আবাযীর আ িরকতাপূণ ব ু  ও নিজরিবহীন সহেযািগতা ত  কের 

ফাবাসীরা অবাক হেতা। লােকরা এ দই জেনর ব ু েক া িহসােব পশ করেতা। তারা ইজেন িমেল সলাই সাম ীর 



এক  দাকান খুেলিছেলন। ’ জেন িমেল িমেশই দাকান পিরচালনা করেতন। যতিদন তারা জীিবত িছেলন কানিদন তােদর 
মেধ  কােনা মতিবেরাধ বা ঝগড়া-িববাদ হয়িন। 

তােদর এ গভীর ব ু ে র কথা লাক সমােজ ছিড়েয় পড়ার ও সমা ত হওয়ার সােথ সােথ এ ব াপারটা সকেলর আ য 
ি  আকষণ করার আসল য কারণ িছল সটা হেলা-ধম য় আিকদা- িব ােসর িদক থেক এরা জেনই িছেলন এেক অপেরর 
স ূণ িবপরীত। তারা ’ জেনই িনজ িনজ মাযহােবর উ ল ন েপ পিরগিণত হেতন। তােদর মেধ  িহশাম িছেলন ইমামীয়া 
িশয়া মাযহােবর উ  মযাদাস  একজন িব  আেলম। িতিন িছেলন হযরত ইমাম জাফর সািদক (আঃ)-এর একজন িবেশষ 
ঘিন  সাহাবী। পিব  আহেল বাইেতর ইমামেত তার পূণা  িব াস িছল। িক  আ ু াহ ইবেন ইয়াযীদ আবাযীয়া মতবােদর 
ওলামােদর অন তম বেল পিরগিণত। যখােনই মাযহাবী আকীদা িব ােসর  দখা িদত সখােনই তারা এেক অপের িবপরীত 
ম েত দ ায়মান হেতন। িক  তারা তােদর মাযহাবী প পািত েক জীবেনর অন ান  িবষয় থেক পৃথক রাখেতন। আর 
অত  ন ায়-নীিতিভি ক সু ু  ও সুচা েপ ব বসা-বািণেজ র কাজ-কম েলা আ াম িদেতন। একটা আ য ব াপার এ িছল 
য , জনাব িহশােমর অিধকাংশ িশয়া ব ু -বা ব স দাকােন আসা- যাওয়া করেতা আর িতিন তােদরেক িশয়া মাযহােবর 
মৗিলক আকীদাও মাসআলা-মাসােয়ল িশ া িদেতন। আ ু াহ ীয় মাযহাব িবেরাধী আকীদা-িব ােসর কথাবাতা েনও 
অস  হেতন না। অনু পভােব িহশােমর চােখর সামেন আ ু াহ তার ব ু েদরেক আবাযী মতবােদর িশ া িদেতন যা িশয়া 
আকীদা মেতর পিরপ ী , িক  িহশােমর চহারায় কখনও অস ি র ছাপ পিরলি ত হয়িন। 

একিদন আ ু াহ ীয় ব ু  িহশামেক বলেলা , আমরা একজন আেরকজেনর ঘিন  ব ু  ও সহেযাগী শিরকদার। আিম চাই 
য , তুিম আমােক তামার জামাই বািনেয় নাও। তামার মেয় ফােতমােক আমার সােথ িবেয় দাও। 

জনাব িহশাম জবােব ধু এক  কথাই বলেলন , ফািতমা মু’ িমনাহ (ঈমানদার)। 
আ ু াহ ব ু র এ জবাব েন চুপ হেয় গল। আর কানিদন এ িবষেয় কথাবাতা তােলিন । 

এ ঘটনাও ই ব ু র মেধ  কান ভা ন ধরােত পােরিন। আেগর মেতাই তারা িমেল-িমেশ ব বসা- বািণজ  চািলেয় যেত 
থােকন। একমা  মৃতু ই এমন এক  ব াপার িছল যা এ ব ু য়েক পর র থেক িবি  কেরেছ। তা না হেল মৃতু র পূব মূহত 
পয  তারা এেক অপেরর থেক অলাদা হনিন এবং সারা জীবন এক সােথ কাজ-কম করেত থােকন।৬২ 

৫২ 

মদ েপর হদােয়ত 
আ াসীয় খিলফা মনসুেরর িনেদেশ বাইতুলমােলর দরজা খুেল দয়া হেলা। তা থেক েত কেকই িকছু দান করা 

হি ল। সাকরানী নােমর এক লাকও বাইতুলমাল থেক তার অংশ নবার জেন  দাঁিড়েয়িছল। িক  তােক কউ িচনেতা না। 
এ জন  স বাইতুলমাল থেক তার অংশ িনেত পারিছল না। সাকরানীর পূব-পু ষেদর মেধ  এক ব ি  কৃতদাস িছল যােক 
মহানবী (সাঃ) আযাদ কের িদেয়িছেলন। উ রািধকারসূে  সও আযাদ। লােকরা তােক মুওয়ালােয় রাসূলা াহ (সাঃ) অথাৎ 
রাসূেলর আযাদকৃত িহসােব জানেতা। এটা সাকরানীর জন  একটা গব ও গৗরেবর িবষয় িছল , স তার এ খ ািতর কারেণ 
িনেজেক রাসূেলর (সাঃ) খানদােনর সােথ স কযু  বেল চার করেতা। 

যা হাক বাইতুলমাল থেক িনেজর অংশ পাওয়ার উে েশ  স এমন একজন লােকর স ান করেত লাগেলা- য তােক 
িচেন এবং এ কােজ তার সাহায  এিগেয় আেস। হঠাৎ স দখেত পেলা হযরত ইমাম জাফর সািদক (আঃ) ক। স ইমােমর 
িনকট িগেয় িনেজর আেবদন জানােলা। ইমাম সােথ সােথই তার অংশ এেন তােক িদেয় িদেলন। ইমাম (আঃ) তােক তার াপ  



দবার সময় অত  হভরা কে  বলেলন , ভােলা কাজ ভােলাই। সটা য কউ ক ক না কন! তামােক লােকরা 
রাসূেলর (সাঃ) বংেশর সােথ স কযু  বেল জােন। এ জন  তুিম যিদ কােনা ভােলা কাজ কেরা তাহেল তার সৗ য আেরা 
বৃি  লাভ কের। অন পভােব িত  ম  কাজই ম । সটা য কউ আ াম িদক না কন। িক  রাসূল বংেশর সােথ 
স কযু  থাকার কারেণ তুিম যিদ কােনা ম  কাজ কেরা তাহেল তার ম  আেরা বড় কের দখা দয়। এ কথাটা বেলই 
ইমাম জাফর সািদক (আঃ) সখান থেক চেল গেলন। 

ইমােমর এ মায়াভরা কথা  েন সাকরানীর বুঝেত দরী হেলা না য , তার মদ পান করার গাপন ব াপার  ইমাম অবগত 
হেয়েছন। ইমাম (আঃ) সব িকছু জেন েনও তার সােথ এ অসাধারণ ভােলাবাসা ও সু র আচরণ এ জন  কেরেছন য , 
সাকরানীেক তার দােষর িবষেয় মেনােযাগ আকষণ করােনা যেত পাের। ইমােমর কথায় সাকরানী খুবই লি ত হেলা এবং 
এ ভুেলর জন  িনেজেক অেনক িধ ার িদেত থাকেলা।৬৩ 

৫৩ 

খিলফার পাশাক 
ওমর ইবেন আ ুল আযীয তার খলাফতকােল একিদন িম াের দাঁিড়েয় ভাষণ িদি েলন। তার ব ৃ তাদানকােল িম ােরর 

িনকেট বসা লােকরা দখেত পেলা য , িতিন বার বার িনেজর জামার া ভাগ বাতােস নাড়াে ন। এ শ  দেখ সমেবত 
লােকরা অবাক হেলা। তারা বুঝেত পারেলা না য , আসেল ব াপার  িক ? লােকরা িনেজ িনেজ িজে স করেছ , এর কারণ 
িক ? খিলফা ব ৃ তা চলাকােল বার বার িনেজর জামা বাতােস নাড়াে ন ? 

িকছু ণ পর খিলফার ব ৃ তা শষ হেলা। লােকরা বািড় ফরার আেগ এর কারণ অনুস ান কের জানেত পারেলা য , 
খিলফা মুসলমানেদর বাইতুলমােলর সংর ণবশত এবং তার পূবসুরী খলীফােদর ারা বাইতুল মােলর অপচয় ও িবন  করার 
ফেল িত পূরণ আদায় করার জন  এক র বশী জামা রাখেতন না। যেহতু তার একমা  জামা  িকছু ণ পূেবই ধুেয় 
িদেয়িছেলন , এটা ছাড়া পিরধান করার মেতা আর কান জামা িছল না , তাই স ভজা জামা  পেরই সভায় আসেত বাধ  
হেয়িছেলন। এ জন ই ব ৃ তা চলাকােল িতিন বার বার জামা  বাতােস নাড়াি েলন যােত কের জামা  তাড়াতািড় িকেয় 
যায়।৬৪ . 

৫৪ 

অি র যুবক 
মহানবী (সাঃ) লাকেদর সােথ মসিজেদ ফজের নামায আদায় করেলন। তখন সকাল িকছুটা পির ার হেয় গেছ। স 

আেলােত লােকরা এেক অপরেক িচনেত পারিছল। এমন সময় রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর ি  পড়েলা এক যুবেকর উপর 
যার অব া িছল অ াভািবক। তার গদান ডােন- বােম ডগমগ করিছল। িতিন স যুবক র িত গভীরভােব ল  কের দখিছেলন। 
দখেলন তার চহারা হলুদ বরণ ধারণ কেরেছ এবং তার চাখ েলা ঠরীর মেধ  ঢুেক গেছ। আর তার দহ এেকবাের 
হালকা-পাতলা ও বল হেয় পেড়েছ। এ অব া দেখ রাসূেল আকরাম (সাঃ) স অি র যুবক েক িজ াসা করেলন , তামার 
িক অব া ? 

স বলেলা , হ আ াহর রাসূল (সাঃ)! আিম ইয়া ীন-এর অব ায় রেয়িছ। (ইয়া ীেনর অব া হে  আধ াি ক জগেত 
পির মণ কের ঈমােনর চূড়া  পযােয় উপনীত হওয়া)। 



রাসূেল আকরাম (সাঃ) আবার িজ াসা করেলন , েত ক ইয়া ীেনর একটা িনদশন থােক। তামার ইয়া ীেনর িনদশন 
িক ? 

জবােব যুবক  বলেলা , আমার ইয়া ীেনর িনদশনই তা আমােক এ অব ায় এেন পৗঁিছেয়েছ। এ কারেণই আিম সারারাত 
িবিন া কাটাই এবং সারািদন িপপাসু অব ায় অিতবািহত কির। আিম এ িনয়া থেক ও িনয়ার সব িকছু থেক মুখ িফিরেয় 
িনেয়িছ এবং িনেজেক মহান আ াহর িদেক পিরপূণ েপ িনব  কের রেখিছ। আমার যন মহান আ াহর আরশেক িহসাব-
িকতােবর মনিযেল দখিছ। অনু পভােব সম  মানুেষর পিরণিত ত  করিছ িনেজর চােখ। আিম দখেত পাি  
বেহশতবাসীরা নয়ামেতর মেধ  ডুেব আেছন। আর জাহা ামীরা ক ন শাি র মেধ  িনমি ত। আিম অনুভব করিছ য , 
দাযেখর দাউ দাউ কের লা আ েনর িবকট শ  আমার কােন আসেছ। 

আ াহর নবী (সাঃ) লাকেদর উে েশ বলেলন , এ যুবক  আ াহর স খাঁ  বা া , যার অ র মহান আ াহ ঈমােনর নূর 
ারা আেলািকত কের িদেয়েছন। এরপর িতিন স যুবক েক উে শ  কের বলেলন , তুিম তামার এ পূণ ময় অব ায় ায়ী 
থাকার চ া অব াহত রাখেব। 

যুবক  মহানবী (সাঃ) এর কােছ িনেবদন করেলা , হ আ াহর রাসূল! আপিন আমার জন  দায়া ক ন যন মহান আ াহ 
আমােক জহােদ শরীক হবার এবং শাহাদেতর সৗভাগ  লাভ করার তওিফক দান কেরন। রাসূল (সাঃ) তার জন  দায়া 
করেলন। এর িকছুিদন পরই জহােদর সুেযাগ এেলা। যুে  এ যুবক ও অংশ হণ করেলা। অবেশেষ সই যুে  শাহাদত 
বরণকারী দশজেনর মেধ  যুবক  িছল অন তম একজন।৬৫ 

৫৫ 

হাবাশার মাহািজরগণ 
ম া নগরীেত মুসলমানেদর সংখ া িত বছর িত মােস বেড়ই চলিছল। কােফর মুশিরকেদর নানা রকম অত াচার-

িনপীড়ন ইসলােম অনু ািণত লাকেদরেক ইসলাম হণ কের মুসলমান হওয়া থেক খেত পারিছল না। তারা স াব  সব 
রকম চ া সাধনা কেরেছ লাকেদরেক ইসলােমর িব ে  িবে াহী করার জন । িক  তােদর সব চ াই ব থ হেয়েছ। বরং 
বন ার পাবেনর মেতা নারী-পু ষ িনিবেশেষ সব েরর লাক দেল দেল ইসলােমর ছায়াতেল আ য় হণ কের চলিছল । চরম 
জুলুম- িনযাতনও তােদরেক ইসলাম থেক িবি  করেত পােরিন। িদেনর পর িদন ইসলােমর এ েমা িত কারাইশ 
কােফরেদর িনকট এেকবাের অসহ  ব াপার হেয় দাঁিড়েয়িছল। ইসলােমর এ অসাধারণ জনি য়তায় তােদর অস ি  ও াভ 
েমই বেড় চলিছল। তাই তারা মুসলমানেদর উপর তােদর িনযাতন ও িনপীড়েনর মা া আেরা বািড়েয় িদেয়িছল। 
মুসলমানেদর জীবন যাপন করা িছল তখন এক ক ন ব াপার। িক  শত অত াচােরর মুেখ ধয ধারণ কের থাকা ব তীত 

আর কান উপায় িছল না তােদর সামেন। আ াহর নবী (সাঃ) কারাইশ কােফরেদর িনপীড়ন থেক মুসলমানেদরেক 
সামিয়কভােব র া করার জন  তােদর সামেন এক  াব রাখেলন। াব  হেলা এই য , তারা আপাতত ম া থেক 
িহজরত কের হাবাশা চেল যােব। এ পযােয় িতিন তােদরেক বলেলন , হাবাশার বাদশা একজন ন ায়পরায়ণ লাক। কােজই 
তামরা তার রােজ  িকছুিদন পয িনরাপদ ও িনি তভােব বসবাস করেত পােরা। আ াহ চােহন তা খুব শী ই সম  
মুসলমােনর জন  পিরেবশ অনু েল চেল আসেব। 



অবেশেষ অেনক মুসলমানই ম া থেক িহজরত কের হাবাশার িদেক চেল গেলন। সখােন তারা খুব আরােম িনি ভােব 
িদন যাপন করেত লাগেলন। ম ায় তারা ধম য় কাজ-কম েলা াধীনভােব আদায় করেত পারিছেলন না। িক  হাবাশায় তােদর 
সব রকেমর াধীনতা িছল। তাই তারা মু ভােব ইসলােমর করণীয় কাজ েলা আ াম িদেত থাকেলন। 

িকছুিদন পেরই ম ার কারাইশ কােফররা সংবাদ পেলা য , ম া থেক িহজরত কের িগেয় মুসলমানরা হাবাশায় খুব 
আরােম জীবন যাপন করেছন। তারা িচ ায় পেড় গল , আবার হাবাশায় ইসলামী িব ব সািধত না হেয় যায়। তাই তারা সকেল 
িমেল পরামশ করেলা য , এমন এক  কৗশল বর করেত হেব যােত কের সম  মুসলমান ম ায় িফের আসেত বাধ  হয়। 
তারপর তােদরেক আবার জুলুম-িনযাতেনর িশকাের পিরণত করা হেব। এ উে েশ  তারা ইজন চালাক ও বুি মান লাক 
মেনানীত করেলা। তােদর সােথ হাবাশার বাদশা না াশীর জন  ব  মূল বান উপহার-উপেঢৗকন পা েয় িদল। যােত কের তারা 
বাদশাহ ও তার সভাসদেদর সােথ এ িবষেয় আলাপ-আেলাচনা করেত পাের। যাবার সময় তােদর ইজনেক বেল দয়া হেলা 
য , হাবাশা পৗঁেছ সব থম স সম  ভাবশালী কমকতােদর সােথ সা াত করেব , যােদর কথায় বাদশাহ ভাবাি ত হন। 
কমকতােদরেক উপহার সাম ী দােনর পর তােদরেক বলেব য , আমােদর দেশর িকছু অ - মুখ ও অনিভ  যুবক 
িনেজেদর ধম ত াগ কেরেছ। আর তারা আপনােদর ধমও হণ কেরিন। তারা িনেজেদর দশ ত াগ কের আপনােদর দেশ 
এেস আ য় িনেয়েছ। এখন আমােদর দেশর নতা ও সরদারগণ আমােদরেক আপনােদর খদমেত পা েয়েছন। আমােদর 
আেবদন হে  য , আপনারা স সব যুবকেক আপনােদর দশ থেক বর কের িদন। তােদরেক আমােদর হােত তুেল িদন। 
অতএব আপনােদর িনকট িবনীত িনেবদন হে  য , যখন আমরা এ ব াপার  মহামান  বাদশাহর িনকট উ াপন করেবা তখন 
আপনারা আমােদর পে  সুপািরশ। 

অবেশেষ রাইশেদর তরা হাবাশায় পৗঁেছ গল এবং সব থম ভাবশালী ব ি বেগর সােথ সা াত করেলা। তােদর 
খদমেত মূল বান উপেঢৗকন পশ করার পর িনেজেদর আেবদন-িনেবদন তুেল ধরেলা। তারা সকেল িত িত িদল য , 
তারা বাদশাহর সামেন এেদর ব েব র সমথন করেব। 

তারপর একিদন তারা বাদশাহ না াশীর দরবাের হািজর হেলা। অিত উ ম ও মূল বান উপেঢৗকন পশ কের তারা বাদশাহর 
কােছ িনেজেদর আেবদন-িনেবদন তুেল ধরেলা । 

কথাবাতা যেহতু পূেবই চূড়া  হেয়িছল। তাই রাজ দরবােরর উ পদ  কমকতারা সকেলই কারাইিশেদর িতিনিধেদর 
সহেযািগতা-সমথন িদেত লাগেলা। তারা সকেলই সি িলতভােব বাদশাহেক পরামশ িদল য , ঐ মুসলমানেদরেক বর কের 
দয়ার িনেদশ খুব তাড়াতািড় জাির করা উিচত এবং তােদরেক রাইশ িতিনিধবৃে র হােত তুেল দয়া উিচত। 

িক  বাদশাহ না াশী সভাসদেদর মতামেতর সােথ মােটও একমত হেলন না। িতিন বলেলন , িকছু সংখ ক লাক িনেজর 
দশ ত াগ কের আমােদর দেশ এেস আ য় িনেয়েছ। এটা িকছুেতই সমুিচত হেব না য , আিম ব াপার  তদ  না কের 
তােদর অনুপি িতেত তােদর িব ে  ম জারী কের পাঠােবা য , তােদরেক আমােদর দশ থেক বর কের দয়া হাক। 
আিম অত  জ রী মেন করিছ য , তােদরেক দরবাের ডাকা হাক। যােত আিম তােদর ব ব  নেত পাির এবং তারপর 
িস া  হণ করেত পাির য , তােদরেক িক করা উিচত। 

বাদশাহ না াশীর সবেশষ কথা  েনই কারাইশ িতিনিধেদর চহারার রং বদেল গল এবং তােদর অ েরর নও 
বেড় গল। তারা চাি ল না য , মুসলমানেদরেক বাদশাহর দরবাের কথাবাতা বলার সুেযাগ দয়া হাক। তাই তারা য় মেন 
করেলা , মসলমানেদরেক চাই ফরত না দয়া হাক , িক  তােদরেক দরবাের আসার সুেযাগ যন দয়া না হয়। কননা এ 
নতুন মতবােদর মেধ  য সৗ য িনিহত আেছ সটা হেলা তােদর কথাবাতা ও আলাপ-আেলাচনার সৗ য। মুহা দ (সাঃ)-



এর ব ব  হে  য , মহান আ াহর প  থেক আমার উপর ওয়াহী বা ত ােদশ নািযল হেয়েছ। তারা যা মাখা কথা েলােত 
িক য আকষণ লুকািয়ত রেয়েছ ? ক জােন এখন িক হেব ? হেত পাের তারা এখন দরবাের এেস স সম বাণী বলেত আর  
করেব যা তারা মুহা েদর কাছ থেক েনেছ। আর তােদর স সম কথা মুখ ও আেছ। তােদর বাণী েলা শাহী দরবাের স 
রকমই ভাব িব ার কের বসেব যমন ম াবাসীেদর উপর ভাব িব ার কের চেলেছ। িক  এখন িক করা যেত পাের ? 
পিরি িত হাত ছাড়া হেয় গেছ। যা হাক , বাদশাহ কমু জারী কের পাঠােলন য , হাবাশায় আ য় হণকারী স সব 
যুবকেদরেক অমুক সমেয় দরবাের হািজর করা হাক। 

এিদেক মুসলমানরা আেগই জানেত পেরেছন য , কারাইেশর িতিনিধরা এেস বাদশাহর দরবােরর উ পদ  
কমকতােদর সােথ সা াত কেরেছ। এ িতিনিধ দেলর হাবাশা আগমেনর আসল উে েশ  তােদর জানা িছল। মা া কথা 
তারাও এ ব াপাের অি র িছেলন। বার বার এ িচ াই করিছেলন য , যিদ তারা তােদর উে েশ  সফলকাম হেয় যায় তাহেল 
আমােদরেক হাবাশা থেক বর কের দয়া হেব। আর আমরা আবার ম ায় িফের যেত বাধ  হেবা। 

একিদন বাদশাহ না াশীর দরবােরর এক িসপাহী তােদর কােছ এেলা এবং বাদশাহর ফরমান তােদরেক িদেয় বলেলা , 
আপনােদরেক অমুক তািরেখ শাহী দরবাের উপি ত হেত হেব। বাদশাহর এ ম তােদর জন  একটা সংকটময় অব ার সৃি  
করেলা। তারা ভাবেত লাগেলন য , আমােদরেক আবার ম ায় িগেয় স জুলুম-িনযাতেনরই স ুখীন হেত হেব। তাই সকেল 
িমেল পরামশ করেত লাগেলন য , বাদশাহর দরবাের িগেয় িক বলা হেব ? সকেলই সি িলতভােব এ মত কাশ করেলন য 
, বাদশাহর দরবাের সত  ঘটনা ব তীত অন  িকছু বলা যােব না। অথাৎ থেম জােহিল যুেগর হাল অব ার উপর আেলাকপাত 
করা হেব। তারপর ইসলােমর সত তা , এর ম-আহকাম ও ইসলােমর উদা  আহবােন িনিহত আধ াি ক আকষেণর কথা 
উে খ করা হেব। অসত  কান কথাই বলা যােব না। আর কান সত েক গাপনও রাখা যােব না। 

তারা এ িস া ও মেনাবল িনেয় বাদশাহর দরবাের উপি ত হেলন। যেহতু এক  নতুন ধেমর অনুস ান ও পযেব েণর 
ব াপার িছল। তাই বাদশাহ না াশী তার দেশর রা ীয় ধম ি বােদর খ াত আেলমেদরেকও ডেক দরবাের উপি ত 
রেখিছেলন। ি ধেমর স ওলামােদর স ুেখ বড় বড় িকতাব রাখা িছল। দরবােরর উ পদ  কমকতারাও িনজ িনজ আসেন 
উপিব  িছল। শাহী শান- শওকেতর মােঝ উ  মযাদাস  ি ান ওলামােদর উপি িত দরবারেক আেরা জৗলুসময় কের 
তুেলেছ। বাদশাহ য়ং অনু ােনর সভাপিতর আসন অলংকৃত কেরেছন। অন  সম েলাক িনজ িনজ আসেন বেস আেছ। 

ইসলােমর অকৃি ম িব াস ও পিরপূণ আ া মুসলমানেদরেক একটা িবেশষ ঢ়তা ও জয় মেনাবল দান কের রেখিছল। 
সুতরাং তারা কান কার হীন অনুভূিতর িশকাের পিরণত হনিন বরং অত  িনভ ক-িনি মেন দী  মেনাবল সহকাের এ 
িবেশষ জাঁকজমকপূণ অনু ােন িগেয় হািজর হেলন। জাফর ইবেন আবী তািলব সবাে  দরবাের েবশ করেলন। অন  সকল 
মুসলমান তার িপছেন এেকর পর এক দরবাের েবশ করেত থাকেলন। তারা যখন দরবাের েবশ করিছেলন তখন তারা 
তােদর চাল-চলেন ও ভাব-ভি মায় এমন এক  ভােবর অবতারণা করিছেলন য , মেন হেলা যন দরবােরর এ ঐিতহািসক 
আড় র ও অসাধারণ সাজস া তােদর মেধ  কানই ভয়-ভীিতর স ার কেরিন। এর সােথ সােথ তারা শাহী দরবাের েবেশর 
চিলত আদব-কায়দা অবল ন কেরনিন। সাধারণ লােকরা রাজ-দরবাের েবশ করার সময় িনেজর হীনতা কাশ করার জন  

দরবােরর মেঝ চু ন কের থােক। িক  মুসলমানরা এেকবােরই সহজ-সরলভােব দরবাের েবশ কের গেলন এবং ইসলামী 
িনয়ম-নীিত অনুসরণ কের বাদশাহেক সালাম াপন করেলন। 

মুসলমানেদর এেহন আচরণেক কউ কউ রাজ দরবােরর িত অবমাননাকর অিভিহত কের অিভেযাগ উ াপন করেলা। 
এর জবােব তারা বলেলন , য ীেনর জন  আমরা মাতৃভূিম ত াগ কের এ দেশ আ য় গহণ কেরিছ , আমােদর স ীন 



কখনও আমােদরেক অনুমিত দয় না য , লা-শারীক এক খাদা ব তীত আর কােরা সামেন মাথানত কের হীনতা-িনচুতার 
কাশ করেত। 
মুসলমানেদর এ জবােব শাহী দরবাের সমাগত লাকেদর অ ের ভীিতর স ার করেলা। আর মুসলমানেদর অসাধারণ 

ব ি  ও অসামান  ে র সামেন শাহী দরবােরর বািহ ক জাঁকজমক ও যাবতীয় সাজস া ান হেয় গল। 

এবার য়ং বাদশাহ না াশী মুমলমানেদরেক িজ াসা করেলন , তামােদর স নতুন ধম  িক যা আমােদর ধম ও 
তামােদর পুরাতন ধম অেপ া অিধক উ ম এবং িভ তর ? 

হাবাশার বাদশাহ না াশীর রাজ দরবাের মুসলমানেদর এ দল র নতৃ  িদি েলন আমী ল মু’ িমনীন হযরত আলী (আঃ)-
এর ভাই জনাব জাফর ইবেন আবী তািলব। আেগই িস া গৃহীত হেয়িছল য , শাহী দরবােরর ে র জবাব িতিনই দেবন। 

জনাব জা’ ফর তাইয় ার বাদশাহর ে র জবােব বলেলন , আসেল আমরা অ তা ও মুখতার জীবন যাপন করিছলাম। 
আমরা মূিত পূজা করতাম। মৃত াণী খতাম। অ ীল কমকা  িছল আমােদর কমধারা। িতেবশীর সােথ আমরা করতাম 
ব বহার। আমােদরেক এ অব া থেক উ ার করার জন  মহান আ াহ আমােদর মােঝ একজন নবী পা েয়েছন। যার পাক-
পিব তা ও বংশীয় মযাদা স েক আমােদর মেধ  িব ু মা  সংশয় নই। খাদার স রাসূল আমােদরেক আ াহর এক বােদ 
িব ােসর আহবান জািনেয়েছন এবং এক খাদারই ইবাদত-বে গী করার িশ া িদেয়েছন। মূিত , পাথর , গাছপালা ইত ািদর 
পূজা করেত িনেষধ কেরেছন। িতিন আমােদরেক সত  কথা বলার ম কেরেছন। লাকেদর আমানত পিরেশাধ করার এবং 
িতেবশীর সােথ ভােলা ব বহার করার িশ া দান কেরেছন। তার কােছ আমরা িশ া লাভ কেরিছ লাকেদর িত স ান 
দশেনর প া। আ াহর এ রাসূল আমােদরেক িমথ া কথা বলেত , পাক-পিব  নারীেদর অপবাদ িদেত এবং অন ায়ভােব 

ইয়ািতেমর মাল ভ ণ করেত িনেষধ কেরেছন। িতিন আমােদরেক ম কেরেছন য , ইবাদত-বে গীেত এক আ াহর সােথ 
আর কাউেক অংশীদার না বানােত। আ াহর এ পয়গা রই আমােদরেক নামায , রাযা , হ  , যাকাত ইত ািদর িশ া িদেয়েছন। 
সুতরাং আমরা তার িত িব াস াপন কেরিছ এবং তার রসালেতর সা  দান কেরিছ। আমরা ইসলােমর এ মহান 
অনুশাসন েলার ও এর পূণ মহামূল বান িশ া েলার অনুশীলন কেরিছ। িক  আমােদর জািতর একদল লাক 
আমােদর এ ইসলাম হেণর ব াপাের আপি  কেরেছ এবং আমােদর উপর নানা রকম িবপদ-মুিছবত ও জুলুম-অত াচার 
চািপেয় িদেয়েছ। যা আগােগাড়া অন ায়-অিবচার ছাড়া আর িকছু নয়। আমরা পুনরায় মূিত পূজা ও অন ান  খারাপ কমকাে  
ত াবতন করেত কােশ  অ ীকার কেরিছ। আমােদর ত াবতন অ ীকার করার কারেণ আমােদর জািতর লােকরা আমােদর 

উপর অত াচার-িনপীড়েনর মা া বািড়েয় িদেয়েছ। তােদর সীমাহীন জুলুম-িনযাতেন অতী  হেয় আমরা মাতৃভূিম ত াগ কের 
আপনােদর দেশ এেস আ য় িনেয়িছ। 

হযরত জা’ ফর ইবেন আবী তািলেবর ব ব  শষ হবার সােথ সােথই বাদশাহ না াশী বলেলন , য কথা েলােক 
তামােদর নবী ঐশী বাণী বেল চার কেরন এবং বেলন য , এ বাণী েলা মহান আ াহর প  থেক আমার উপর অবতীণ 
করা হেয়েছ , তার কােনা কথা িক তামােদর রণ আেছ ? 

জনাব জা’ ফর িবন আবু তািলব বলেলন , ী হ াঁ! 

বাদশাহ না াশী বলেলন , তাহেল িকছু অংশ পাঠ কের শানাও। 
জনাব জাফর তাইয় ার দরবােরর তাক লেগ থাকা পিরেবেশর িদেক একবার তাকােলন। সম  দরবার ি  ধমমেত 

িব াসীেদর ারা পিরপূণ। বাদশাহ িনেজও ি  ধেমর অনুসারী। অনু ােনর পুেরাভােগ উপিব  বড় বড় পা ীবৃ । তােদর সামেন 
পিব  ইি ল িকতাব রাখা। সুতরাং পিরি িত- পিরেবেশর আেলােক িতিন সূরা মিরয়াম িতলাওয়াত করেলন। পিব  সূরার 



স সম আয়াতই িতিন অত  ধীরি রভােব পাঠ করেত লাগেলন , য আয়াত েলা হযরত ঈসা , মািরয়াম , ইয়াহইয়া ও 
যাকািরয়া (আঃ)-এর সােথ স কযু । হযরত জা’ ফর ি রাআেতর িবেশষ ভি েত এ কারআন িতলাওয়াত শাহী দরবাের 
সমেবত সকেলর উপর একটা অসাধারণ ভাব িব ার কের। তার উে শ  িছল কারআেনর এ আয়াত েলা িতলাওয়ােতর 
মাধ েম হযরত ঈসা ও মিরয়াম (আঃ) স েক আল- কারআেনর িব  ও মধ ম নীিতর ব ব  ি ানেদর সামেন তুেল 
ধরা। আর িতিন আরও বুঝােত চাইেলন য , পিব  কারআন হযরত ঈসা ও মািরয়াম (আঃ) ক অত পাক-পিব  বেল 
ঘাষণা কের। সােথ সােথ তােদরেক আ াহর অংশীদাির  থেক অেনক ের বেল সাব কের। কারআেনর এ আয়াত েলা 
পাঠ করার সােথ সােথ পিরি িত বদেল গল এবং সকেলর চাখ থেক অ বািহত হেত লাগেলা। 

বাদশাহ না াশী বলেলন , খাদার কসম! হযরত ঈসা (আঃ) য সেত র আেলাচনা কেরিছেলন তা এ েলাই। হযরত 
ঈসা (আঃ)-এর কথাবাতা ও আল- কারআেনর বাণীসমূেহর িভি  একই। 

অতঃপর বাদশাহ না াশী কারাইেশর িতিনিধেদর উে েশ বলেলন , তামরা সাজা িনেজেদর দেশ িফের যাও। আর 
তামরা য উপেঢৗকন সাম ী িনেয় এেসেছা স েলাও িফিরেয় িনেয় যেয়া। 
এর অ  িকছুিদন পেরই বাদশাহ না াশী ইসলাম কবল কের মসলমান হেয় গেলন। িতিন নবম িহজরীেত মৃতু বরণ কেরন। 

রাসূল (সাঃ) সু র মদীনা থেকই তার জানাযার নামাজ পেড়ন।৬৬ 

৫৬ 

িমক ও সূযিকরণ 
িমেকর পাশাক পের হােত বলচা িনেয় ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ) িনেজর জিমেত কাজ করিছেলন। অেনক ণ 

পয কাজ করার কারেণ তার সম  শরীরটা ঘােম িভেজ চুপ চুপ হেয় িগেয়েছ। এমন সময় আবু আমর শাইবানী নােমর এক 
ব ি  সখােন এেস উপি ত হেলা। স দখেত পেলা , ইমােমর দহ থেক ঘাম টপ টপ কের ঝরেছ। স ভাবেলা-হয়েতা 
িমক পাওয়া না যাওয়ােত ইমাম িনেজই িনেজর েত কাজ করা কেরেছন। তাই স এিগেয় িগেয় বলেলা , হ ইমাম! 
বলচা  আমােক িদন। বাকী কাজটু  আিম করেবা। 
ইমাম (আঃ) বলেলন , না! আসেল আিম খুব পছ  কির য , মানুষ রাযগােরর জন  িনেজ পির ম করেব এবং - িয 

অজন করার জন  রােদর খরতা সহ  করেব।৬৭ 

৫৭ 

নতুন িতেবশী 
একজন আনসার মদীনায় এক  নতুন বািড় খিরদ করেলন এবং সখােনই উেঠ গেলন। অ  কেয়ক িদেনর মেধ ই িতিন 

টর পেলন য , িতিন অত  অসংযত লােকর িতেবশী হেয়েছন। 

সুতরাং িতিন রাসূেল খাদা (সাঃ)-এর খদমেত িগেয় বলেলন , হ আ াহর রাসূল! আিম অমুক মহলায় অমুক গাে র 
মােঝ এক  বািড় খিরদ কেরিছ এবং সখােন বসবাস কেরিছ। িক  বড়ই আফেসােসর ব াপার হে  য , আমার িতেবশী 
ধু একজন অভ  লাকই নয় , বরং অত  ঢ় ও ঝগড়ােট। আিম িনেজেক তার িববাদ ও অিন তা থেক র া করেত 

পারিছ না। আিম িকছুেতই িনি ত হেত পারিছ না য , আমার জন  য কান মুহূেত িবপদ ও িতর কারণ সৃি  হেব না। 



মহানবী (সাঃ) হযরত আলী , সালমান , আবু যার ও মকদাদ (রাঃ)-এর মেতা চারজন িবিশ  ব ি েক এ িবষেয় দািয়  
দান করেলন য , তারা মসিজেদ নারী-পু ষ সকেলর মেধ  অত উ  ের ঘাষণা কের দেবন য ব ি র মু াগত ও 

ঝগড়ােট চিরে র কারেণ তার িতেবশী আতনাদ ও ফিরয়াদ করেব স ঈমানদার নয়। 

রাসূল (সাঃ) এর ম মাতােবক এ সাধারণ ঘাষণা  িতন িতনবার দয়া হেলা। এরপর রাসূল (সাঃ) তার পিব  হাত 
চারিদেক ঘিরেয় বলেলন , চারিদেকর চিলশ ঘেরর লাক িতেবশী িহেসেব পিরগিণত।৬৮ 

৫৮ 

অি ম বাণী 
হযরত ইমাম মূসা কািজম (আঃ)-এর আ া উে  হামীদা ীয় ামী হযরত ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ)-এর ইে কােলর 

পর সীমাহীন ঃখ- বদনা ও ি া  অব ায় বেসিছেলন। হঠাৎ িতিন দখেলন আববাছীর আসেছ। স ইমােমর মৃতু েত 
শাক স প পিরবারেক সা না দবার জন  আসিছল। আবু বাছীরেক দেখই উে  হামীদার চাখ অ পূণ হেয় গল। আবু 
বাছীরও ইমােমর শােক কাঁদেত থাকেলা। িকছু ণ পর উে  হামীদা কা া সংযত কের আবু বাছীরেক বলেলন , তুিম তখন 
উপি ত িছেল না যখন ইমাম অি ম অব া্য় িছেলন। তখন এক আ য ঘটনা ঘেটিছল। 

আবু বাছীর বলেলা , স ঘটনা  িক িছল তা আমােকও বলুন। 

উে  হামীদা বলেলন , ইমােমর জীবেনর শষ মুহূত িছল। িতিন চ ু  ব  কের াস- াস িনি েলন। হঠাৎ ইমাম চাখ 
খুেল বলেলন , আমার সকল ি য়জন , আ ীয়- জন ও আমােক যারা ভােলাবােস তােদরেক আমার কােছ ডােকা। 

আ েযর ব াপার িছল এই য , ইমাম তার জীবেনর অি ম ই ার কথা এভােব বেলেছন য , মেন হয় কােনা িনেদশ 
দান করেছন। যা হাক সকলেক এক  করা হেলা। যথা স ব এ চ া করা হেয়েছ য , ইমােমর আপনজন , আ ীয়- জন ও 
তার অনুসারীেদর কউ যন বাকী না থােক। সম েলাক এেস ইমােমর কােছ দাঁিড়েয় এ অেপ া করিছেলন য , ইমাম তার 
জীবেনর শষ মুহূেত িক কথা বেলন। ইমাম সকলেক উে শ কের বলেলন , আমােদর শাফায়াত ও সুপািরশ স সম েলাক 
কখেনা লাভ করেত পারেব না যারা নামাযেক তু  ান কের।৬৯ 

৫৯ 

নাসীবাহ 
নাসীবাহ িবনেত কাআ’ ব িনেজর পু  আ ারার সূে  উে  আ ারা নােম খ াত িছেলন। তার কাঁেধ এমন এক  দাগ িছল 

যা দেখ এ কথা বুঝেত দরী হেতা না য , এ  এক  মারা ক যখেমর দাগ। নারীরা , িবেশষত য সম যুবতী মেয় যারা 
রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর জীব শা দেখিন িকংবা রাসূেলর সমেয় এেকবাের ছা  িছল তারা উে  আ ারার কাঁেধর মারা ক 
যখেমর দাগ  দেখ উে  আ ারার কাছ থেক স অ েদর যুে র কািহনী নেত চাইেতা য যুে র সময় তােক এ 
িবপ নক আঘাত  বরণ করেত হেয়িছল। 

উে  আ ারার আেদৗ কান িচ া-িফিকর ও পেরায়া িছল না য , তার ামী ও ই  ছেল অ েদর ময়দােন ইসলােমর 
শমনেদর িব ে  মাকািবলা কের রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর র ায় িনেয়ািজত রেয়েছন। িতিন পািনর মশক কাঁেক িনেয় 
আঘাত া  সিনকেদর পািন পান করােনা ও তােদর সবা-পিরচযার কােজ লেগই আেছন। ইসলামী সিনেকর ত ােন 



প  বাঁধার জন  িতিন িকছু কাপেড়র প ও িনেয় এেসিছেলন। সিদন নাসীবাহ এ কােজই ব িছেলন। তার অন  কান কাজ 
িছল না। 

যুে র থম িদেক মুসলমানেদর সন  সংখ ার তা ও অ  সীিমত থাকা সে ও ইসলােমর মুজািহদরা শ প েক 
পযুদ কের িদেয়িছল। ফেল ইসলােমর শ রা রণা ন ছেড় পালােত বাধ  হেয়িছল। িক  িকছু ণ পেরই ই পাহােড়র 
মধ বত  এক  িগিরপেথ িনেয়াগকৃত িকছু সংখ ক মুসিলম সিনেকর গাফলিতর কারেণ শমনরা িপছন থেক ইসলামী বািহনীর 
উপর অতিকেত হামলা চালায়। যুে র প বদেল গল। রাসূল (সাঃ)-এর িনকট সমেবত ইসলামী বািহনীর লােকরা হঠাৎ 
মারা ক হামলার স ুখীন হেলা। 

এ অব া দেখ নাসীবাহ পািনর মশক মা েত রেখ িদেয় হােত তেলায়ার উ েয় িনেলন। কখনও বা তীর ধনুেকর সাহায  
িনেলন। আবার কখেনা তেলায়ােরর সাহােয  শমনেদর উপর হামলা করেলন। রণা ন থেক পলায়নকারী সিনকেদর কাছ 
থেক এক  যরাহ িছিনেয় িনেলন এবং শ ৈসেন র মাকািবলার সময় স যরাহ  ব বহার করেলন। হঠাৎ রণা েন এক 
শ ৈসন  ঘাষণা িদেয় বড়াি ল , মুহা দ কাথায় ? য়ং মুহা দ কাথায় ? এ ঘাষণা েনই নাসীবাহ স িদেক দৗঁেড় 
গেলন। সখােন পৗঁেছই িতিন সই শ র উপর ই িতন  মারা ক আঘাত হানেলন য এ জব  ছড়াি ল। যেহতু স 
শমন  ই  যরাহ ( লৗহ পাশাক) পিরধান কেরিছল , স জন  নাসীবার আঘাত তােক ঘােয়ল করেত পােরিন। িক  স 
নাসীবার বাধামু  ে  একটা চ  আঘাত হােন যার ফেল তার কাঁেধ এমন এক  গভীর যখম হেলা য , ায় এক বছেররও 
বশীকাল ধের তার িচিকৎসা করেত হেয়িছল। রাসূেল আকরাম (সাঃ) দখেলন য , নাসীবার যখেমর ল থেক রে র 
িফনিক বর হে । এ অব া দেখ িতিন নাসীবার এক ছেলেক ডেক বলেলন , দৗঁেড় যাও , তামার মােয়র কাঁেধর যখম েল 
তাড়াতািড় প  বাঁেধা। ছেল  ত িগেয় মােয়র এ গভীর যখম েল মজবুত প  বাঁধেলা। এরপর নাসীবাহ আবার যুে র 
ময়দােন অবতীণ হেলন। 

এমন সময় িতিন দখেলন তার এক ছেল আঘাত া  হেয়েছ। সােথ সােথই িতিন স প র কাপড় বর করেলন যা িতিন 
সােথ িনেয় এেসিছেলন আহত মুজািহদেদর জন । তারপর খুব ত আহত পুে র কােছ পৗঁেছ গেলন এবং তার যখেমর উপর 
প  বাঁধেলন। মহানবী (সাঃ) গভীরভােব এ শ  দখিছেলন। িতিন স রমণীর এ বীর  ত  কের মুচিক হাসেলন। িনেজর 
ছেলর যখেম প  বঁেধ িতিন ছেলেক বলেলন , বাবা! ইসলােমর শমনেদর মাকািবলা করার জন  তাড়াতািড় ত হেয় 
যাও। নাসীবাহর এ কথা  শষ হেত না হেতই মহানবী (সাঃ) এক  লােকর িদেক ইি ত কের বলেলন , তামার ছেলেক 
এ লাক ই আঘাত কেরেছ। এ কথা শানার সােথ সােথই নাসীবাহ িসংহীর ন ায় স লাক র উপর ঝাঁিপেয় পড়েলন। আর 
তার হাঁটুর িনেচ এমনভােব তেলায়ােরর আঘাত হানেলন য , সখােনই স েপাকাত হেয় গল। রাসূল (সাঃ) বলেলন , 
নাসীবাহ! তুিম তামার িতেশাধ িনেয় িনেয়েছা। মহান আ াহর শাকর আদায় করিছ য , িতিন তামােক সফল কেরেছন। 
িতিন তামােক ই ত ও স ােন ভূিষত কেরেছন। যুে  িকছু সংখ ক মুসলমান মুজািহদ শাহাদত বরণ কেরন এবং কিতপয় 
আহত হন। নাসীবাহও খুব মারা কভােব আহত হেয়িছেলন। মেন হি ল য , এ আঘােত হয়েতা িতিন বঁেচ থাকেবন না। 
অ েদর যুে র পর রাসূল (সাঃ) ইসলামী বািহনীেক হামরাউল আসাদ নামক ােন যাবার িনেদশ িদেলন। ইসলামী বািহনী 
সিদেক যা া করেলা। নাসীবাহও যেত চেয়িছেলন। িক  মারা ক যখেমর কারেণ চলার শি  িছল না। হামরাউল আসাদ 
থেক িফের এেস সােথ সােথই মহানবী (সাঃ) নাসীবাহর খাঁজ-খবর নবার জন  একজন লাক পাঠােলন। লাক  িফের এেস 
তার অব া্র’ উ িতর সুসংবাদ পিরেবশন করেলা। তােত আ াহর নবী খুব খুশী হেলন।৭০ 

৬০ 



ঈসা ( আঃ )- এর ত াশা 
হযরত ঈসা (আঃ) তার িশষ -সাথী তথা হাওয়ারীেদরেক বলেলন , আমার একটা ত াশা আেছ। যিদ তামরা আমার এ 

আশা পূণ করার িত িত দাও তাহেল আিম তামােদরেক স আশার কথা বলেবা। জবােব হাওয়ারীরা বলেলা , আপিন ম 
ক ন আমরা সবাই আপনার স িনেদশ পালেনর জন  ত। 

ঈসা (আঃ) িনেজর ান থেক উেঠ িগেয় হাওয়ারীেদর েত েকর পা ধুেয় িদেত লাগেলন। এেত হাওয়ারীেদর চহারায় 
অি রতা ও অশাি র ছাপ ফুেট উঠেলা। িক  যেহতু ঈসা (আঃ)-এর আশা- আকাং া পূণ করার অ ীকার কেরিছল , তাই 
নীরব থাকা ব তীত আর কান পথ িছল না। যা হাক , ঈসা (আঃ) তােদর পা ধুেত থাকেলন। িতিন যখন এ কাজ থেক অবসর 
হেলন তখন তারা বলেলা , আপিন আমােদর িশ া । উিচত িছল তা আমরাই আপনার পা ধুেয় দেবা। িক  আপিন এ 
কাজ কের আমােদরেক লি ত করেলন। 

হযরত ঈসা (আঃ) বলেলন , আিম এ কাজ লাকেদরেক এ িশ া দবার জন  কেরিছ য , সবেচেয় অিধক যাগ  ও িব  
স ব ি  য , আ াহর সৃি র সবা করার দািয়  পালন কের। আিম এ কাজ  হীনতা-িনচতা ও হয়পনার নমুনা িহসােব পশ 
করার জন  আ াম িদেয়িছ যােত কের তামরা অধমতা ও হয়তার িশ া লাভ করেত পােরা। আমার পের যখন তামােদর 
উপর সাধারণ মানুষেক িশ া দয়া ও সত  ীেনর দাওয়াত পশ করার দািয়  আসেব তখন তামরাও হীন ও িনচ মেনাভাব 
িনেয় সৃি  সবার পথ অবল ন করেত পােরা। ান-বুি  এ প অধমতা ও হয়তার ে ই সুেশািভত হেয় ওেঠ। ক 
িবপরীেত অহংকার ও দ তার পিরেবেশ ান-বুি র িবকাশ ঘটা এেকবােরই অস ব।এর উদাহরণ মেন কেরা এমন য , ঘাস 
নরম মা েত উৎপািদত হেয় থােক , শ  জিমর পাহােড় ঘাস জ ােনা অস ব।৭১ 

৬১ 

ম ভূিমেত লাকড়ীর যাগাড় 
রাসূেল আকরাম (সাঃ) তার সাথীেদরেক িনেয় এক সফের এমন এক ােন এেস কােফলা থািমেয় িদেলন যা িছল অনাবাদী 

এক ম ভূিম। আ ন ালাবার জন  তােদর লাকিড়র েয়াজন দখা িদল। রাসূল (সাঃ) বলেলন , তামরা সকেল িমেল িকছু 
িকছু লাকিড় যাগাড় কের আেনা। সকেল বলেলা , হ আ াহর রাসূল (সাঃ) আপিন িনেজই দখেত পাে ন য , এ  এমন 
এক  ভুখ  যা এেকবাের অনাবাদী খািল ম ভূিম। অেনক র পয ও এক টুকরা লাকিড়র িচ ও দখা যায় না। রাসূল (সাঃ) 
বলেলন , তবুও েত েক িমেল চ া কের দেখা , য যা ড়ােত পােরা তাই এেন জমা কেরা। 

রাসূেলর সাথীরা লাকিড়র স ােন বিরেয় পড়েলা। আর খুব ভােলাভােব দখেত দখেত সামেনর িদেক এিগেয় যাি ল। 
তােদর সামেন ছা  এক  লাকিড়র টুকরাও দখেত পেল সটাই তুেল িনল। অবেশেষ েত েকই অ -  লাকিড় িনেয় 
িফের আসেলা। যখন সকেলর আিনত লাকিড় েলা একে  জমা করা হেলা তখন দখা গল বশ বড় একটা প হেয় গেছ। 

এ প দেখ মহানবী (সাঃ) বলেলন , আমােদর ছাট ছাট ও সাধারণ নাহ লাকিড়র এ ছাট ছাট টুকেরার মেতা যা 
থেম নজেরই আেস না। িক  সব িকছুরই কান না কান স ানকারী থােক। তামরা স ান কাজ  কেরেছা তােত লাকিড়র 

এ প জেম ।ত পই আমােদর ছাট ছাট ও সাধারণ নাহেক জমা করা হে । আর একিদন তামরা দখেত পােব য , 
বািহ কভােব দখা যায় না এমন সব ছাট ছাট নাহ এক  করার পর এক  িবরাট েপর আকার ধারণ কেরেছ।৭২ 

৬২ 



দ রখােন মদ  
আ াসীয় খিলফা মনসুর দওয়ািনকী িকছু িদন পর পরই িবিভ  বাহানা-বায়না িদেয় হযরত ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ)-

ক মদীনা থেক ইরােক ডেক আনেতা। তার আসল উে শ  িছল ইমােমর চলােফরা ও কাজ-কেমর উপর খবরদারী ও কড়া 
নজর রাখা। মােঝ মােঝ স ইমামেক অেনক িদন পয  মদীনায় িফের যেত িদত না। একবার হযরত ইমাম জা’ ফর সািদক 
(আঃ) ইরােক অব ান করিছেলন। মনসুেরর সনা বািহনীর এক কমকতার ছেলর মুসলমানী (খাৎনা) করা হেয়িছল। এ 
উপলে  স এক আড় রপণ ীিতেভােজর আেয়াজন কেরিছল। সরকােরর উ পদ  কমকতা ও অন ান  উ পদ  নতা , 
ম ী , ব বসায়ী ভাবশালী লাক এ অনু ােন িনমি ত িছল। অন েদর ন ায় স ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ)- কও দাওয়াত 
িদেয়িছল। ইমাম গেলন। দ রখানা িবিছেয় দয়া হেলা। সম েলাক খাওয়ার জন  দ রখােন বেস পড়েলা। ইমামও বসেলন। 
খাবার আনা হেলা এবং লােকরা খেত লাগেলা। এমন সময় একজন মহমান পািন চাইেলা। পািনর বদেল তার হােত মেদর 
পয়ালা দয়া হেলা। যখনই তােক মেদর পয়ালা দয়া হেলা সােথ সােথই ইমাম সািদক (আঃ) উেঠ দাঁিড়েয় গেলন এবং 
দ রখানা ছেড় বিরেয় গেলন। তারা ইমামেক পুনরায় দ রখােন িনেয় যাবার জন  সব রকেমর চ াই কেরেছ। িক  ইমাম 
আর িফের গেলন না , বরং লাকেদরেক উে শ কের বলেলন , রাসূেল আকরাম (সাঃ) বেলেছন , য ব ি  এমন দ রখােন 
বেস , যখােন মদ রেয়েছ তার উপর আ াহর অিভশাপ ।৭৩ 

৬৩ 

কারআন শানার সাধ 
ইবেন মাসউদ ওয়াহী লখকেদর মেধ  একজন িছেলন অথাৎ িতিন মহান আ াহর তরফ থেক নািযলকৃত আয়াত েলােক 

মানুসাের সািজেয় িলেখ রাখেতন। 

একিদন আ াহর নবী (সাঃ) ইবেন মাসউদেক বলেলন , আমার সাধ হে  য , তুিম কারআন মজীদ িতলাওয়াত করেব 
আর আিম তা বণ করেবা। ইবেন মাসউদ তার পা ু িলিপ িনেয় সূরা আন-িনসা িতলাওয়াত করা  করেলন। রাসূেল আকরাম 
(সাঃ) খুব মেনােযাগ সহকাের িতলাওয়াত নিছেলন। এভােব ইবেন মাসউদ যখন সূরা িনসার ৪১নং আয়াত িতলাওয়াত 
করেলন : 

“ বেলা! তখন িক অব া হেব , যখন আমরা েত ক উ ত ও দেলর সা ী তলব করেবা ? আর ( হ মুহা দ!) তামােক 
তলব করা হেব তােদর সকেলর সা ী িহসােব।” 

যই মা  এ আয়াত িতলাওয়াত সমা  হেয়েছ , রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর চাখ িদেয় অ বািহত হেলা। িতিন বলেলন 
, হ ইবেন মাসউদ! এখােনই থেম যাও। এতটু নই যেথ ।৭৪ 

৬৪ 

সাধারেণর খ ািত 
ব  িদন থেক সাধারণ মানুেষর মেধ  এক ব ি  খুব জনি য়। সকেলর মুেখ মুেখ তার নাম আেলািচত। চারিদেক তার 

তাকওয়া , পরেহযগারী ও ঈমানদারীর চচা হেতা। সব  লােকরা তার উ ত চির  ও ে র মিহমা গেয় বড়ােতা। অেনক 
সময় হযরত ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ)- এর সামেনও লােকরা তার তাকওয়া-পরেহযগারী ও সৎ চিরে র কথা আেলাচনা 
কেরেছ। তাই ইমাম (আঃ)-এর িচ া হেলা এমন একজন খাদাভ  লাকেক সবার অলে  িনেজর চােখ দখা দরকার। য 



সাধারণ মানুেষর মেধ  এেতা িবরাট জনি য়তা ও খ ািত অজন কের িনেয়েছ। েত ক মানুষই তােক অত স ান ও ার 
চােখ দেখ। 
একিদন হযরত ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ) একজন অপিরিচত লােকর মেতা স ব ি র কােছ গেলন। দখেত পেলন 

তার আশপােশ তার ভ বৃ  িভড় জিমেয় বেস আেছ। তােদর অিধকাংশই অ -জােহল। ইমাম (আঃ) িনেজর পিরচয় না 
িদেয় চুপচাপ বেস বেস সব িকছু অবেলাকন করেত লাগেলন। থম দশেনই ইমােমর বুঝেত দরী হেলা না য , স লাকেদর 
সােথ ধাঁকার নীিত অবল ন কের লাকেদরেক আকৃ  কের রেখেছ। একবার স লাকেদর িভড় থেক বিরেয় পড়েলা এবং 
এক সড়ক পেথ এিগেয় যেত লাগেলা। ইমামও তার িপেছ িপেছ যাি েলন যােত কের দখেত পােরন য , স কাথায় যায় 
এবং িক কের ? এমন কা  কাজ  কের , যার কারেণ লােকরা তার িত এত আস  হেয় গেছ ? 

িকছু র চলার পর স এক  র দাকােনর স ুেখ দাঁিড়েয় গল। এক  শ  দেখ ইমাম অবাক হেয় গেলন য , 
লাক  দাকানদােরর অেগাচের   িনেয় িনেজর কাপেড়র িনেচ গাপন কের ফলেলা। এরপর স আেরা সামেন এ েত 
লাগেলা। ইমাম ভাবেলন হেত পাের এ েলা স খিরদ করার উে েশ ই িনেয়েছ। এর দাম হয়েতা আেগই পিরেশাধ কের 
িদেয়েছ অথবা পের পিরেশাধ করেব। িক  এমন ই যিদ হেব তাহেল দাকানদােরর ি র আড়ােল েলা তুেল নেব কন 
? আর দাকািনেক িকছু না বেলই সামেন চেল যােব কন ? 

স যাই হাক , ইমাম (আঃ) তার িপেছ িপেছ অনুসরণ কের সামেন এিগেয় যেত লাগেলন। িতিন র দাকােনর িবষয়  
িনেয় িচ া-ভাবনা করিছেলন। ক এমিন সময় স লাক  এক  ফেলর দাকােনর সামেন দাঁিড়েয় গল। দাকানদােরর চাখ 
একটু আড়াল হেতই স খপ কের  ডািলম িনেজর কাপেড়র িনেচ লুিকেয় ফলেলা। এরপর সামেনর িদেক এিগেয় যেত 
লাগেলা। এটা দেখ ইমাম আেরা অবাক হেয় গেলন। িক  ইমােমর আ য হওয়ার সীমানা তখন ছািড়েয় গল যখন িতিন 
দখেলন য , লাক  স েলা ও ডািলম েলা একজন গীেক দান কের িদল। সখান থেক বিরেয় আসার পর ইমাম 
তার সামেন এেস তােক বলেলন , আজ আিম তামােক আ য ধরেনর িকছু কাজ করেত দখলাম। এরপর ইমাম থম থেক 
শষ পয ঘটনা েলা বণনা করেলন। অতঃপর তার কােছ এ অৈবধ কম-কা েলার ব াখ া চাইেলন। স ইমামেক িনরী ণ 
করেলা এবং বলেলা , আমার মেন হয় আপিন জা’ ফর ইবেন মুহা াদ (আঃ)। 

জবােব ইমাম বলেলন , হ াঁ , তামার ধারণা সত । আিম জা’ ফর ইবেন মুহা াদ। 

লাক  বলেলা , িনঃসে েহ আপিন রাসূেল পাক (সাঃ)-এর স ান এবং খা ানী মযাদার িদক থেক সেবা  মযাদার 
অিধকারী। িক  আমার আফেসাস হয় য , আপিন একজন অ  জােহল। 

ইমাম (আঃ) বলেলন , তুিম আমার মেধ  িক অ তা-মূখতা দখেত পেল ? 

লাক  বলেলা , আপনার এ ই মুখতা ব িকছু নয়। মেন হে  আপিন ীেনর সহজ-সরল িহসাবটাও জােনন না। 
আপিন িক জােনন না য , মহান আ াহ বেলেছন , 

অথাৎ য ব ি  এক  নক কাজ করেলা , তােক তার িতদান দয়া হেব দশ ণ। 

আল- কারআেন অন  বলা হেয়েছ : 

অথাৎ আর য ব ি  এক  ম  কাজ করেব , তােক তার পিরণিতেত স পিরমাণ শাি  ব তীত আর িকছু দয়া হেব না। 
সুতরাং এক  নােহর কােজর জন  এক  সাজা আর এক  নক কােজর জন  দশ ণ ছওয়াব। তাহেল স িহসােব আিম 

  চুির কেরিছ তােত  নােহর কাজ কেরিছ। আবার আিম  ডািলম চুির কেরিছ এ জন  আেরা  নাহ আমার 
িহসােব যাগ হেয়েছ। অপর িদেক স   ও ডািলম  আ াহর পেথ একজন গীেক দান কের িদেয়িছ যার িত র 



িবিনমেয় দশ নকী কের আমার িহসােব লখা হেয়েছ। এভােব িত েত দশ নকী িহসােব আিম চি শ  নকী লাভ কেরিছ। 
এখন খুব সহেজ এ িহসাব করা যেত পাের য , আমার আমলনামায় চিলশ  সওয়াব লখা হেয়েছ। আর মাকািবলায় নােহর 
সংখ া মা  চার । তাহেল এখন যিদ আমার চিলশ  নকী থেক চার  নাহ িবেয়াগ করা হয় তােতও আমার আমলনামায় 
ছি শ  নকী অবিশ  থােক। এ হেলা স সহজ-সরল িহসাব যা আপিন বুঝেত পােরনিন এবং আমােক অে র মেতা  কের 
বেসেছন। 

ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ) বলেলন , তামার মৃতু  হাক। আসেল তুিম হেল বড় জােহল য িনেজর ই া মেতা মনগড়া 
িহসাব-িকতাব করেছা। তুিম কারআেনর এ আয়াত পেড়ািন ? মহান আ াহ বেলন , ---------------- 

অথাৎ মহান আ াহ কবল মা াকী পরেহযগার লাকেদর আমলই হণ কের থােকন। 

তাহেল এ সহজ-সরল আয়াত  তামার ভুল- াি  ধিরেয় দবার জন  যেথ । তুিম তা িনেজই তামার চার  নােহর 
কথা ীকার কের িনেয়েছা। অেন র মাল সদকা-খয়রােতর নাম িদেয় অপরেক িদেয় িদেয়েছা। এেত কান সওয়াব হেব না। ধু 
তাই নয় , বরং এ কােজর ারা তুিম আেরা চার  নােহর পা  হেয়েছা। অনু পভােব তামার পূেবর চার নােহর সােথ 
আরও চার নাহ যাগ কর। এ িহসােব তামার আমল নামায় আট  নাহ লখা হেয়েছ। এিদেক সওয়ােবর নােম তুিম িকছুই 
হািসল কেরািন।৭৫ 

ইমােমর এ কথা েলা লাক র চহারায় িব েয়র ছাপ এঁেক িদল। স িকছ ণ ইমােমর িদেক তািকেয় থাকেলা। এরপর 
ইমাম (আঃ) তােক সখােন রেখ বািড় চেল গেলন। 

ইমাম (আঃ) তার সাথীেদর সামেন এ ঘটনা বণনা কের বলেলন , ীেনর ব াপাের এ ধরেনর ব াখ া- িবেশষণ লাকেদরেক 
গামরাহ বািনেয় দয় এবং অপর লাকেদরেকও স পথ  কের। 

৬৫ 

য কথায় আবু তািলব ( আঃ ) শি  পেলন 
রাসূেল আকরাম (সাঃ) নানা রকম িবপদ-মুিসবেতর মেধ  িদেয়ও শৗয-বীেযর সােথ কারাইশ কােফর-মুশিরকেদর 

মাকািবলা কের যাি েলন। অসংখ  ক ন সংকট ও হ পযায় অিত ম কেরও িতিন আ াহর ীনী িমশেনর কাজ এিগেয় 
িনেয় চেলিছেলন। িতিন মূিত েলার অবমাননা ও তু তা এবং মূিত পূজকেদর অ তা ও পথ- তার কথা কাশ করা থেক 
িবরত হেলন না। কারাইেশর নতাবগ তার ব াপাের অৈধয হেয় পেড়িছল। তাই তারা একিদন জনাব আবু তািলব (আঃ)-এর 
কােছ এেলা , তারা বলেলা , আপিন হয় িনেজ আপনার ভািতজােক িবরত ক ন অথবা কারাইেশর লাকেদর অনুমিত িদন 
য , তারা আপনার াতু ু েক সতক কের দেব। হযরত আবু তািলব (আঃ) তার খাশ আখলাক ও মধুর ভাষা িদেয় বুিঝেয় 
িনেয় তােদরেক িনবাক কের িদেলন। এভােব ধীের ধীের আ াহর ীেনর িমশন এিগেয় যেত থাকেলা। ঘের ঘের নবী মুহা দ 

(সাঃ)-এর চচা চলিছল। পর র ইজেনর সােথ সা াত ঘটেল তােদরেক বলাবিল করেত দখা যেতা য , লােকরা দেল 
দেল ইসলাম হণ কের চেলেছ। মাট কথা এমন কান ান বািক িছল না যখােন ইসলাম ও ইসলােমর নবীর িবষয় িনেয় 
আলাপ-আেলাচনা হেতা না। সুতরাং কারাইেশর নতারা আবার জনাব আবু তােলেবর সােথ সা াত করার িস া  িনল । যােত 
কের এ িবষেয় িব ািরত ও কাযকরী কথাবাতা আেলাচনা করা যায়। 

কারাইেশর শীষ ানীয় নতৃবৃ  জনাব আবু তািলেবর সােথ সা াত কের তােক বলেলা , আমরা আেগও একবার বেলিছ 
য , আপিন আপনার ভািতজােক থামান। িক  আপিন এ িবষেয় কান পদে প িনেলন না। আমরাও আপনার উ  মযাদার 



িত স ান দশন কের এ পয তার কমকাে র িব ে  কান আপি  কিরিন। আর আমরা এ িস া িনেয়িছ য , আপনার 
সােথ আলাপ- আেলাচনা ব তীত কান পদে প হণ করেবা না। িক  আজ আমরা আপনােক এ কথা বলেত এেসিছ য , 
এখন থেক আপনার াতু ুে র কান কমকা  আমরা বরদাশত করেবা না। কননা স আমােদর দবেদবী েলার িব ে  
দাষ-  বেল বড়ায়। সােথ সােথ আমােদরেকও অ - জােহল আখ ািয়ত কের আমােদর িব প কের। আর আমােদর বাপ-
দাদােকও পথ  বেল সাব  কের। এবাের আমরা কবল চূড়া  সতকতার সােথ এেসিছ। যিদ আগামীেতও আপিন তােক 
খেত না পােরন তাহেল আমরা আপনার উ  মযাদার কানই স ান দশন করেবা না এবং আপনােদর ইজেনর িব ে  

যু  লড়াইেয়র মাধ েম এ িবষয় র চূড়া  ফয়সালা কের ফলেবা। 
এ কাশ  মিক  জনাব আবু তািলেবর ি ার কারণ হেয় দাঁড়ােলা। এর পূেব িতিন কারাইশেদর নতৃবৃে র প  

থেক এ ধরেনর মিকর স ুখীন হনিন। িতিন এ কথাও জােনন য , তার মেধ  এখন আর স শি  নই য , িতিন তােদর 
মাকািবলা করেত পােরন। সুতরাং যিদ যুে র পিরি িতই এেস যায় তাহেল ি য় াতু ু সহ সম  খা ান ংস ও িনি  
হেয় যােব। 

যা হাক , িবদ মান পিরি িত ও পিরেবেশর আেলােক িতিন মহানবী (সাঃ)- ক বলেলন , দেখা ভািতজা! পিরি িত এ প 
দাঁিড়েয়েছ। কােজইও তুিম নীরবতা অবল ন কেরা। কননা আমার ও তামার উভেয়র জীবন এখন মিকর স ুখীন। 

রাসূেল আকরাম (সাঃ) বুঝেত পারেলন য , কারাইেশর নতােদর মিকেত িতিন ভাবাি ত হেয়েছন। তাই িতিন ে য় 
চাচােক জবােব এক  কথাই বলেলন যা েন জনাব আবু তািলেবর মন থেক কারাইশপিতেদর মিক র হেয় গল। 

িতিন বলেলন , চাচাজান! আিম আপনােক ধু এতটু  জািনেয় িদেত চাই য , এরা যিদ আমার ডান হােত সূয এবং বাম 
হােত চ  এেন দয় আর এর িবিনমেয় বেল য , আিম লাকেদরেক আ াহর পেথ দাওয়াত দয়া থেক িবরত থাকেবা , 
তাহেলও আিম মহান খাদার এ দাওয়াতী িমশেনর কাজ থেক এক মুহূেতর জন ও সের দাড়ােবা না। যত ণ না খাদার ীন 
িবজয়ী না হেব , তত ণ আিম আমার তৎপরতা পিরপূণ েপ অব াহত রাখেবা। যিদ এ পেথ আমার জীবন চেল যায় তােতও 
পেরায়া করেবা না। 

এ কথা  বলার সময় আ াহর নবীর চাখ িদেয় অ গিড়েয় পড়েত লাগেলা। তখন িতিন চাচা আবু তািলেবর কাছ থেক 
উেঠ চলেলন। কেয়ক কদম পথ চলার পর চাচা আবু তািলেবর ডােক িফের এেলন। আবু তািলব বলেলন , যিদ তাই হয় তাহেল 
তুিম যা ভােলা মেন কেরা তাই কেরা। খাদার কসম! আমার জীবেনর শষ িনঃ াস  পয আিম তামার হফাজত কের 
যােবা।৭৬ 

৬৬ 

বয়  িশ াথ  
সা াকী একজন দ  কািরগর িছেলন। িতিন অত  িচ াকষক এক  দায়াত তির করেলন। যা বাদশাহর দরবাের পশ 

করা যেত পাের। তার আশা িছল য , বাদশাহ তার এ িনপুণ কািরগির দ তা দেখ এর শংসা কের তােক আেরা উৎসািহত 
করেবন। তাই িতিন অেনক আশা িনেয় স দায়াত  বাদশাহেক উপহার িহসােব পশ করেলন। থেম বাদশাহ এর কা কায 
দেখ খুব আকৃ  হেলন। িক  পের এমন এক  অ ত ািশত ঘটনার অবতারণা হেলা যা সা াকীর জীবেন এবং িচ ায় একটা 
অসাধারণ পিরবতন এেন দয়। 



যখন সময় বাদশাহ স সু র দায়াত র কািরগির িনপুণতা ল  করিছেলন এবং সা াকী নানািবধ ক নার জগেত হািরেয় 
িগেয়িছেলন , ক স সময় লােকরা এেস দরবাের সংবাদ িদল , একজন বড় আেলম , সািহিত ক ও ফকীহ (ইসলামী 
আইন ) বাদশাহর দরবাের আসেছন। িকছু েণর মেধ ই স আেলম ব ি  দরবাের এেস হািজর হেলন। বাদশাহ তােক াগতম 
জানােনা ও তার সােথ কথাবাতায় এমনভােব িল  হেলন য , সা াকী ও তার কম িনপুণতার কথা বাদশাহর ৃ িত জগত 
থেক হািরেয় গল। এ শ  দেখ সা াকীর মেন গভীর পিরবতন সূিচত হেলা। 

িতিন বুঝেত পারেলন য , এখন আর বাদশাহর প  থেক তােক উৎসািহত করার মেতা অব া অবিশ  নই। এ অব ায় 
শাহী দরবাের কান িকছু ত াশা করা বাতুলতা মা । িক  সা াকীর িনপুণ কমদ তা তােক িনরেব বেস থাকেত িদল না। িতিন 
ভাবেত লাগেলন য , এখন িতিন িক করেবন ? িতিন িস া  িনেলন য , এখন আমােক স কাজ ই করেত হেব যা অন রা 
কেরেছন। আমােকও স প াই অবল ন করেত হেব যা এ পয  অন রা অবল ন কের কৃতকায হেয়েছন। তাই িতিন িস া  
িনেলন য , আিম আমার সম  আশা-আকা া ান-গিরমা বই-পু েকর পােঠর মাধ েম স ান করেবা। িক  এমন একজন 
বয়  লােকর পে  িযিন তার জীবেনর যৗবন অংশটা অন ান  কােজ ব য় কেরেছন , এখন ছাট ছাট িশ েদর সােথ 
লখাপড়া করাটা সহজ ব াপার িছল না। তথািপও িতিন তার িস াে  অটল িছেলন। তখন এ ছাড়া তার জন  িবক  কান 
উপায়ও িছল না। মাছ যখনই পািন থেক তালা হয় তখন তা তাজা থােক। 

িক  সবেচেয় বশী অসুিবধার ব াপার িছল এটা য , থম তার অ ের লখাপড়ার িত আ িরক আ হ ল  করেলা না। 
হয়েতা দীঘকাল পয  কািরগির িশে  িল  থাকার কারেণ তার িশ া ও সািহত  ে  একটা িবরতা সৃি  হেয় িগেয়িছল। 
তথািপও তার বাধক  ও যাগ তার তা তার িস াে র পেথ বাধা হেয় দাড়ােতঁ পােরিন। িতিন অত  আ হ-উ ীপনা িনেয় 
লখাপড়ায় মেনােযাগ িদেলন। এ সময় একটা ঘটনা ঘটেলা : 

শােফঈ ফকাহ-এর ও াদ তােক এ মাসআলা  িশিখেয়িছেলন য , ও ােদর আকীদা-িব াস হে  য , েরর চামড়া 
পির ার-পির  ও পাকা করার পর তা পিব  হেয় যায়। সা াকী এ কথা  কমপে  দশবার পেড় মুখ  কেরেছন। যােত কের 
পরী ায় আসেল স কভােব িলেখ পরী ায় ভােলা ন র লাভ করেত পােরন। িক  পরী ার সময় যখন তােক এ িবষেয়  
করা হেয়েছ তখন িতিন জবােব বলেলন , েরর আকীদা-িব াস হে  য , ও ােদর চামড়া পির ার-পির  ও পাকা করার 
পর তা পাক হেয় যায়। 

তার উ র েন উপি ত সকেলই হাসেত লাগেলা। সকেলই ভাবেত লাগেলা য , বৃ  মানুেষর মেধ  লখাপড়ার কান 
যাগ তা নই। এ ঘটনার পর সা াকী স মা াসা ছেড়ই ধু চেল যানিন , বরং স শহর ছেড় জ েলর িদেক চেল গেলন। 
ঘটনা েম িতিন এমন এক  পাহােড়র পাদেদেশ িগেয় উপি ত হেলন যখােন িতিন দখেত পেলন য , এক  পাথেরর 
উপর ফাঁটা ফাঁটা কের উপর থেক পািন পড়েছ। আর এ ফাঁটা ফাঁটা পািন পড়ার কারেণ এ শ  পাথর েতও এক  িছ  
সৃি  হেয়েছ। বশ িকছু ণ িতিন িবষয়  িনেয় ভাবেলন। ব াপার  তার অ ের এক  িবরাট ভাব িব ার করেলািতিন বলেলন 
, আমার মন লখাপড়াির  ত যিদও অনর  নয় িক  সটা পাথেরর মেতা তা আর শ  নয়। কােজই এটা ক নয় য , 
আিম রীিতমত পির ম কের লখাপড়া করেবা আর আমার ান হািসল হেব না। এ কথা ভেবই িতিন আবার লখাপড়ায় িফের 
গেলন এবং ান অজেনর কােজ পূণা েপ আ িনেয়াগ করেলন। যার ফেল দখা গল অ  িকছুিদন পর িতিন স কােলর 
নামকরা সািহিত কেদর মেধ  অন তম একজন হেলন।৭৭ 

৬৭ 

উি দ িবেশষ  



সাল-ডু-িলনা এর িশ কম লী তার ব াপাের এেকবাের িনরাশ ও হতাশ হেয় সকেল িমেল িস া  হণ করেলন য , তার 
িপতার কােছ , িযিন িছেলন শহেরর পা ী , াব রাখেবন য , িতিন যন তার ছেলেক হ িশ  ইত ািদ কােজর িশ ণ 
দােনর ব ব া কেরন। কননা তার মেধ  লখাপড়ার কােনা যাগ তা নই। লখাপড়া শখার আশায় সময় ন  করা এেকবাের 
িন ল। অতএব বকার সময় ন  করার চাইেত উ ম কাজ হে  এটাই য , এ সমেয় স অন  কােনা একটা ভােলা কাজ 
িশখুক। 

িশ কম লীর কথাবাতা েন িলনার িপতামাতার মন খুব খারাপ হেয় গল। তােদর বড় আশা িছল য , তােদর ছেল 
লখাপড়া কের একজন নামকরা িব  ব ি  হেব। তাই তারা এ হতাশা-িনরাশার মেধ ও তােদর ছেলেক িচিকৎসাশাে  ান 
অজন করার জন  িব িবদ ালেয় ভিত কিরেয় দন। িক  মতার অভােব তার লখাপড়ার খরচ বাবদ তােক খুব কম টাকা-
পয়সাই িদেয়িছল , যার ফল এ দাঁড়ােলা য , যিদ তার এক ব ু  তােক এ ে  সাহায  না করেতা তাহেল তােক িব িবদ ালয় 
অ েন না খেয় মরেত হেতা। িলনার িপতা-মাতার পছ  িচিকৎসাশাে র ব াপাের তার মােটও আ হ িছল না। বরং উি দশাে  
তার িছল বশী ঝাঁক। িশ কাল থেকই স ঘাস-পাতা ইত ািদ খুব বিশ ভােলাবােস। তার এ অভ াস তার িপতার কাছ থেক 
া । তার িপতার বাগান  িছল নানা রকম সু র সু র চারাগাছ ও লতা-পাতায় ভরপুর। িলনার যখন িশ  বয়স তখন স যিদ 

কা াকা  করেতা , তার মা তােক বাগােন িনেয় িগেয় শা না দবার জন  তার হােত এক  সু র ফুল তুেল িদেতন। এেত 
িলনা স সু র ফুল  হােত িনেয় খুব খুিশ হেতা। 

স যখন মিডেকল কেলেজ িচিকৎসাশাে  অধ য়ন করিছল তখন াে র খ াত উি দ িব ানীর এক  বই হােত 
পেয়িছল। বই  পেড় গাছপালা , ত লতা , প -প ব অথাৎ উি দ স েক ব াপক ান অজেনর ৃহা তার মেধ  জেগ 
উঠেলা। স সমেয় উি দ িবেশষ েদর সামেন উি েদর ণী িবন ােসর িবষয়  খবু জােরেশাের আেলাচনা চলিছল। এ 
িব ােন িবেশষ ঝাঁক বণতা থাকার কারেণ িলনা উি েদর নর-মাদীর িভি েত এক িবেশষ ণী িবন াস িন পেণর ে  
পিরপূণ েপ সফলতা অজন কের। তাই স এ িবষেয় এক  িবরাট  রচনা কের যা সকােলর উি দ িব ােনর ে  একটা 
িবরাট অবদান রেখিছল এবং অত খ ািত অজন কেরিছল। তার স  কািশত হবার পর মিডেকল কেলেজর কতৃপ  
ভাবেত লাগেলন য , িলনােক তার গেবষণা-কােয সহেযািগতা করার জন  কেলেজর প  থেক তােক সািবক সুেযাগ-সুিবধা 
দান করা হেব। িক  অন  িকছু লােকর িতিহংসার কারেণ এ পিরক না বা বািয়ত হেত পােরিন। 
িলনা তার সফলতার িসঁ িড় অিত ম কের শীেষ উপনীত হেলা। স তার জীবেন থম বােরর মেতা সফলতা অজন করার 

াদ আ াদন করেলা। িক  তার এ সফলতার িবেশষ  স অনুধাবন করেত পােরিন। স এ উি দ জগেত নতুন নতুন 
আিব ার উ াবেনর কােজ িনেজেক পুেরাদেম আ িনেয়াগ করেলা। িকছুিদন পর স িচিকৎসাশাে  অিধক দ তা অজেনর 
জন  এক দীঘ সফেরর উে েশ  যা ার িত হণ করেলা। সফর সাম ী িহেসেব এক  বা  , িকছু কাপড়- চাপড় , একটা 
ক ােমরা ও িকছু কাগজপ  িনেজর সে  িনল। তারপর পদ েজ সফর করেলা। স সীমাহীন ক - শ ীকার কের ায় 
সাত হাজার িকেলািমটার রা া মণ কেরেছ। এ সফের স নানািবধ মূল বান ান-িব ান ও অসামান  অিভ তার এক অমূল  
ধনভা ার সােথ িনেয় দেশ িফেরেছ। ায় িতন বছর পর ১৭৩৫ সােল দেশর অব া-পিরেবশ িত ল হওয়ার কারেণ স 
সুইেডন থেক হামবুগ চেল গল। এ সফের িলনা অেনক লভ ব  সং হ কেরিছল। তাই স এ ব েলা হামবুেগর যা ঘেরর 
পিরচালকেক দিখেয়িছল। এ িজিনস েলার মেধ  নীল রংেয়র এক  সাপও িছল যার মাথা িছল সাত । সাপ র সাত  মাথাই 
িছল একই ধরেনর। যা ঘর কতৃপ  িবষয়  ধান িবচারপিতেক অবিহত করেলন। িবচারপিত িলনার আগমেনর ব াপার েক 
ল ণ ধারণা পাষণ কের খুবই অস  হেলন এবং তােক শহর থেক বর কের দয়ার জন  িনেদশ জারী করেলন। এর 

পরও স তার সফর অব াহত রাখেলা। এ সফেরর মেধ ই স তার িচিকৎসা শাে র ডা ারীর সনদ হািসল করার জন  িনেজর 



গেবষণা ব  তির কের িনল। এ পযােয় স তার রিচত িবরাট ‘ কৃিতর শি ’ তার সফরকােলই লীদন শহর থেক কাশ 
করেলা। এ  কােশর ফেল তার অসাধারণ খ ািত ও জনি য়তা অিজত হেলা। এর ফেল আম ারডােমর এক ধনাঢ  ব বসায়ী 
তার সামেন এক  াব রাখেলা , আিম আপনার জন  এক  িবরাট ও সু র বাগােনর ব ব া কের িদি  , যখােন বেস 
আপিন ব াপক গেবষণা কায চালােত পােরন। স এ কথা মেন িনল এবং িনেজর একজন সহকারীেক সােথ িনেয় স বাগােন 
বেস তার ান-িব ােনর গেবষণা-কায কের িদল। এরপর স াে ও মণ কেরেছ। সখােন স মাউদন নামক জ ল 
থেক নানা কার উি েদর নমুনা সং হ কেরেছ। অবেশেষ িলনা িবেদশ-িবভঁূইেয় কে র কারেণ এবং িনেজর মাতৃভূিমর 
ভােলাবাসায় অনুর  হেয় সুইেডেন িফের আেস। এবার তার দশবাসীরা তার িব ব াপী খ ািত ও জনি য়তার কারেণ তােক 
এক অসাধারণ স ধনা াপন করেলা। তােক তার কােজর জন  যাবতীয় সুেযাগ-সুিবধা সহজ কের িদল। এটাই তার স 
মাতৃভূিম- যখােন তার িশ করা তােক িশ া দােন অপারগতা কাশ কেরিছেলন।৭৮ 

৬৮ 

ব া 
ডুমুসেট  াচীন ীেসর একজন িবখ াত ব া ও রাজনীিতক িছেলন। িতিন খ াত দাশিনক এিরে াটেলর সােথ একই 

বছের জ হণ এবং একই বছের মৃতু বরণ কেরন। িতিন া  বয়  হওয়ার িকছুিদন পূেব একটা ব ৃ তার িত িনি েলন। 
এ ব ৃ তা ারা তার উে শ  কবল এটাই িছল না য , িতিন লাকেদর উপর তার ােনর ভাব িব ার করেবন। িতিন তার 
এ ব ৃ তা ারা এটাও মাণ করেত চানিন য , িতিন আদালেতর দরবাের দাঁিড়েয় ওকালিতর কাজ পিরচালনার ব াপাের 
যাগ তার অিধকারী। বরং িতিন তার ব ৃ তার মাধ েম স সম েলােকর িব ে  আদালেত নািলশ করেত চাি েলন , যারা তার 
িশ কােল িপতার পিরত  িবরাট স ি  দখল কের িনেয়িছল। অথচ তারা তার িপতার ওসী িছল ও আর তার অিভভাবক 
িছল। 

থেম িতিন স াব  সকল চ াই কেরিছেলন। িক  পি ক স ি  কান িকছুই হ গত করেত স ম হনিন। তােত িতিন 
এ আমানেতর খয়ানেতর িবষয়  জনসাধারেণর সামেন আেলাচনা করেত বাধ  হেয়িছেলন। থম থম তার ব ৃ তায় 
লাকেদর অ র জয় করেত পােরনিন। এ কারেণ লােকরা তােক একটু সাহস যাগােনার বদেল তার ব ৃ তার খঁুত বর করেত 
লাগেলা। কউ কউ তার িবষয়ব র ভুল- াি তুেল ধরেতা। আবার কউ তার বাচনভি র দাষ  বর করেতা। িক  
এেতাসব িত ল অব া সে ও িতিন তার অসাধারণ যাগ তা , পির ম এবং ব ু -বা বেদর অনুে রণায় উৎসািহত হেয় এ 
জাতীয় সকল বলতা স ূণ েপ র করেলন। িতিন িনজন এক  ান বেছ িনেলন এবং সখােন একাকী ব ৃ তার অনুশীলন 

 করেলন। িতিন তার ভাষার েক র করার জন  মুেখর মেধ  নুিড় রেখ অত  উ ের কিবতা আবি ৃ  করেতন। 
যােত কের তার আওয়াজ ভাল হেয় যায়। িতিন তার াসেক দীঘ ও শি শালী করার জন  বড় বড় কিবতা েলােক উ ের 
পাঠ করেতন। অিধকাংশ সময় িতিন আয়নার সামেন দাঁিড়েয় ব ৃ তার অনুশীলনও করেতন। যােত কের িনেজই িনেজর ব ৃ তার 
সময়কালীন মুেখর িবিভ  আকৃিত ও ভি মার িচ েলা দেখ অনুমান করেত পােরন। আর তােত যেনা তার ভয়-ভীিত র 
হেয় যায়। যা হাক এভােব ম-সাধনা ও আ হ-উ ীপনার ারা ব ৃ তার ময়দােন অত  উি ত কেরন এবং অ  িদেনর 
মেধ ই িতিন িবে র একজন নামকরা ব া েপ পিরগিণত হেত লাগেলন।৭৯ 

৬৯ 

তােয়ফ সফেরর ফল 



রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর চাচা জনাব আবু তািলব (আঃ) ও ী হযরত খািদজা িবনেত খায়াইেলদ অ  িদেনর ব বধােন 
ইজনই এ পৃিথবী থেক িবদায় িনেলন। এভােব আ াহর নবী (সাঃ) এমন একজন চাচার হ-মায়া থেক বি ত হেলন িযিন 
বাইেরর সম িবপদ িতহত করেতন এবং তােক র া করেতন। এর অ  িকছুিদন পেরই তার জীবন সি নী হযরত খািদজা 
(আঃ)- ক হারােলন। িযিন ঘেরর অভ ের তার আ ার শাি  যাগােতন। 

হযরত আবু তািলেবর মৃতু েত রাসূল (সাঃ) খুবই ঃখ ভারা া  হেলন। তার মৃতু র কারেণ কারাইশ কােফররা আ াহর 
নবীেক নানাভােব ক  দবার এবং উত  করার সুেযাগ পেয় যায়। তাই তারা ইসলাম চােরর পেথ স াব  সব রকেমর বাধা 
সৃি  করেত লাগেলা। জনাব আবু তািলেবর মৃতু  হেয়েছ বশী িদন হয়িন , এমন সময় একিদন মহানবী (সাঃ) রা া িদেয় পথ 
চলিছেলন , তখন লােকরা রাসূেলর মাথার উপর নাংরা-ময়লা িনে প করেলা। এেত তাঁর সম  দহ ধুলা-বািল-ময়লায় 
ভের গল। এ অব ায় িতিন বািড় িফের আসেলন। এ সময় তার ি য় কন া হযরত ফািতমা যাহরা (রাঃ) দৗেঁড় কােছ এেলন 
এবং িপতার মাথা ও দহ থেক ময়লা েলা সাফ করেত লাগেলন। রাসূল (সাঃ) ল  কের দখেলন য , াণি য় কন া 
ফািতমার ইেচাখ বেয় অ  ঝরেছ। িতিন বলেলন , মা আমার! েদা না! আর খুব বশী ঃখও কেরা না। তামার আ া 
একা নন। বরং মহান আ াহ তার সহায় আেছন। 

এ ঘটনার পর একিদন আ াহর নবী (সাঃ) ইসলাম চােরর কােজ ম া নগরী থেক একা একা বর হেলন। ছাকীফ কািবলার 
মােঝ ইসলােমর দাওয়াত পৗঁছােনার জন  িতিন তােয়েফর িদেক চলেলন। তােয়ফ ভােলা আবহাওয়া ও শাি পূণ পিরেবেশর 
ান িহেসেব পিরিচত। ম ার ধনী লােকরা এখােন মেণর জন  আসা-যাওয়া কের থােক। 

তােয়েফর লাকেদর ব াপাের তমন কােনা আশা দ অব া িছল না। তােদর ধ ান-ধারণাও ক তমিন িছল যমন  িছল 
কা’ বা ঘেরর আশপােশ বসবাসকারী ম ার অন ান  অিধবাসীেদর। এখানকার লােকরাও মূিতপূজার ছায়াতেল থেক আরাম-
আেয়েশর জীবন যাপেন িব াসী িছল। 

িক  রাসূেল আকরাম (সাঃ) িনঃরাশ ও হতাশ হবার পা  িছেলন না। িতিন এ সম ক - েশর ব াপাের বরাবর িচ া-
ভাবনা করেতন। ধু তাই নয় বরং িতিন লাকেদর অ র জয় করার জন  বেড়া থেক বেড়া কেঠার িবপদাপেদর মাকািবলা 
করেতও সব সময় ত থাকেতন। 

িতিন তােয়ফ নগরীেত গেলন। তােয়ফবাসীেদর কাছ থেকও স সব কথাবাতাই নেলন যা অিধকাংশ সময় ম াবাসীেদর 
কাছ থেক নেত পেতন। একজন বলেলা , জগেত িক আর কােনা লাক িছল না য , মহান আ াহ তামােকই নবী 
বািনেয় পা েয় িদেলন। আেরকজন বলেলা , কা’ বা ঘেরর িগলােফর কসম কের বলিছ তুিম আ াহর নবী নও। অপর এক ব ি  
তােক বলেলা , আিম তামার সােথ কােনা কথা বলেত আেদৗ ত নই। মাটকথা তােয়েফর লােকরা এভােব রাসূেলর মন 
ভে  দয়ার মত জবাব িদেত আর  করেলা। 

এক কথায় বলা যায় য , তােয়েফর লােকরা রাসূেল খাদা (সাঃ)-এর দাওয়ােত মােটও সাড়া িদল না। ধু তাই নয় 
বরং তারা শহেরর া-পা ােদর লিলেয় িদেয় বলেলা , এেক শহর থেক বর কের দাও। আবার এমন  না হেয় যায় য , 
সহজ-সরল লােকরা তার দাওয়ােতর িশকাের পিরণত হেয় যায়। সুতরাং তারা আ াহর নবীর উপর পাথর িনে প করেত 
লাগেলা। তার সােথ সােথ নানা রকম গািলও িদেত থাকেলা। এভােব মারা কভােব আহত কের রাসূল (সাঃ) ক শহর থেক 
বর কের িদল। আহত ও যখম া  হেয় মহানবী (সাঃ) শহেরর বাইের এক  বাগােন চেল গেলন। এ বাগান  িছল কারাইেশর 
ওতবা ও শাইবা নামক ইজন ধনী ব বসায়ীর। ঘটনা েম বাগােনর মািলক ইজনও তখন বাগােন উপি ত িছল। তারা র 
থেক দাঁিড়েয় রাসূেলর সােথ কৃত এ শ াবলী ত  করিছল। আ াহর নবীর এ অব া দেখ তারা খুব খুশী হেলা। 



িকছু ণ পর তােয়েফর পাষ রা িফের চেল গল। মহানবী (সাঃ) ওতবা ও শাইবার থেক ের এক ােন গাছতলায় বেস 
গেলন। িতিন িছেলন এেকবাের একা। কবলমা  তার ভুই তাঁর সােথ িছেলন। সুতরাং িতিন মহান আ াহর কােছ িনেজর 
মেনর সম েভদ খুেল বলেত লাগেলন। 

িতিন বলেলন , হ আমার মািলক আ াহ! তামার দরবাের আমার বলতা ও শি হীনতার ফিরয়াদ জানাই , এ জনপেদর 
লাকেদর ব বহার ও ক  দয়ার অিভেযাগ জানাই। এরা আমার পেথ অসংখ  বাধা-িবপি  সৃি  কেরেছ। হ পরম দয়ালু 
খাদা! তুিমই িনঃ -অসহায় লাকেদর ভু। তুিমই আমাির িতপালক। তুিম আমােক কান সমােজ ছেড় িদেয়েছা ? এরা 
আমােক আহত করেছ। আমার সােথ অেচনা-অজানা অনা ীয়েদর মেতা আচরণ করেছ। তুিম িক শমনেক আমার উপর 
াধান  দান করেছা ? হ িব  জাহােনর মািলক! আিম খুব ভােলাভােব জািন য , আমার উপর য সব জুলুম-অত াচার 

চাপােনা হে  , আিম তার যাগ  পা  নই। তবুও সবাব ায় তামার স ি  িবধানই আমার কাম । তুিম যিদ আমার িত রাজী 
থােকা , তাহেল এসব িকছুেক আিম মােটও পেরায়া করেবা না। আিম তামার মহান নূেরর স ছায়াতেল আ য় চাি  , যা 
সম  িবে র অ কারেক িব িরত কেরেছ এবং অ কার পৃিথবী উ ল আেলায় আেলািকত হেয় গেছ। তামারই িনেদেশ 
ইহকাল ও পরকােলর সব িকছু সি েবিশত হেয়েছ। তুিম যিদ তামার প  থেক আমার উপর আযাব নািযল কেরা তােতও 
আিম তামার প  থেক া  সব িকছুেক নত িশের হণ কের িনেত ত রেয়িছ। িতিনয়ত আমার চ া-সাধনা কবল 
এটাই য , তুিম আমার িত স  থােকা। িনিখল জাহােন তামার চেয় বড় শি শালী আর কউ নই। তুিমই সম সৃি র 
উপর মতাবান। 

বাগােনর মািলক ওতবা ও শাইবা রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর এ অব া দেখ খুশী হেয়িছল কই। িকছু আ ীেয়র িবেবচনায় 
তারা তােদর গালাম আ াসেক ম িদল , িকছু আ ুর িনেয় িগেয় ঐ লাক র সামেন রেখ দাও। তারা খৃ ধেম িব াসী 
স গালাম েক আেরা বেল িদল , আ ুর িদেয় সােথ সােথই সখান থেক চেল আসেব। 

আ াস আ ুর িনেয় িব নবীর কােছ এেলা এবং আ ুর সামেন রেখ িদেয় বলেলা , এ েলা খেয় িনন। রাসূেল আকরাম 
(সাঃ) আ ুর হােত িনেলন এবং খাবার আেগ বলেলন , আ াহর নােম। 

আ াস এর আেগ কখেনাও এ কথা েনিন। জীবেন থম বােরর মেতা স এ ধরেনর কথা নেত পেলা। স রাসূেলর 
মুেখর িদেক গভীরভােব তািকেয় বলেলা , এ কথা তা এখানকার লাকেদর চিলত কথা নয়। আিম তা এ এলাকার লাকেদর 
মুেখ এ জাতীয় কথা কােনািদন নেত পাইিন। আপিন এটা িক কথা বলেলন ? 

আ াহর রাসূল (সাঃ) বলেলন , হ আ াস! তুিম কাথাকার অিধবাসী ? তামার ধম িক ? 

জবােব স বলেলা , মূলত আিম নাইেনওয়ার অিধবাসী। আর আিম খৃ  ধেম িব াসী। 

রাসূল (সাঃ) বলেলন , তুিম নাইেনওয়াবাসী অথাৎ ইউনুস িবন মা া-এর মেতা খাদার নক বা ার দশ ? 

স বলেলা , আিম হতবাক হি ! আিম বুঝেত পারিছ না য , ইউনুস িবন মা া-এর নাম আপিন িক কের জানােলন ? য 
সময় আিম নাইেনওয়ােত বসবাস করতাম সখােন তখন এমন দশজন লাকও িছল না যারা ইউনূেসর মা-বাবার নাম জানেতা। 
আমার আ য লাগেছ য , আপিন িক কের তার নাম জানেলন ? 

মহানবী (সাঃ) বলেলন , ইউনুস আমার ভাই! িতিন িছেলন আ াহর নবী। আিমও আ াহর নবী। 

ওতবা ও শাইবা র থেক দাঁিড়েয় দখিছল য , আ াস আলাপ-আেলাচনায় িল । তারা অি র হেয় গল। বরাবরই 
তােদর চ া-তদিবর এটাই থাকেতা য , কােনা লাক যন নবীর সােথ দখা- সা াৎ ও কথাবাতা বলেত না পাের। তারা 



খুব ভােলাভােব জানেতা য , অ  িকছু সময় আলাপ- আেলাচনা করার পরই লােকরা ইসলাম হণ কের নয়। যা হাক 
তারা যা ভেবিছল তাই বা েব প িনেয়েছ। হঠাৎ তারা দখেত পেলা য , আ াস মা েত লু েয় পেড় রাসূেল আকরাম 
(সাঃ)-এর হাত-পােয় চু ন করেত লাগেলা। তারা একজন আেরকজনেক উে শ  কের বলেলা , দখেল এ গালাম েকও 
স পথ  কেরেছ।৮০ 

৭০ 

আবু ইসহাক সাবী 
আবু ইসহাক সাবী চতুথ িহজরী শতা ীর একজন খ াতানাম িব  পি ত। িতিন িকছুিদন আ াসীয় খিলফার দরবাের এবং 

একটা দীঘ সময় পয  ইযযুে ৗলা বখিতয়ার আেল বুইয়ার দরবাের চাকির করেতন। আবু ইসহাক সাবী য খা ােন জ হণ 
কেরিছেলন , স বংেশর লােকরা আ াহর এক বােদ িব াসী িছল। িক  নবুয় েত িছল তারা অিব াসী। ইযযুে ৗলার আ াণ 
চ া িছল য , আবু ইসহাক ইসলাম হণ ক ক। িক  িতিন তার েচ ায় ব থ হন। আবু ইসহাক রমযান মােস মুসলমানেদর 
িত স ান দশন কের রাযাও রাখেতন। পিব  কারআন মজীদও তার মুখ  িছল। িতিন তার িচ প  ও অন ান  িলিপপে  
কারআেনর আয়ােতর উ ৃ িতর উে খ করেতন। 
আবু ইসহাক একজন িব  সািহিত ক ও নামকরা কিব িছেলন। তার সমেয় স ােনর উ াসেন সমাসীন এবং কােলর  

কিব সাইেয় দ শরীফ রাজীর সােথ তার গভীর ব ু  িছল। ৩৮৪ িহজরী সােল আবু ইসহাক মৃতু বরণ কেরন। সাইেয় দ রাজী 
তার এ ি য় ব ু র মৃতু েত সমেবদনা াপন কের এক  শাকগাঁথা রচনা কেরেছন যার িবষয়ব  হেলা এই : 

* তামরা িক দেখেছা , কেতা উ  মযাদাস  ব ি ে র মৃতু  ঘেটেছ ? তামরা িক ত  কেরেছা , িকভােব  
হেয় গেছ জলসা মাহিফেলর মামবািত  ? 

*এমন এক িহমাি  লু েয় পেড়েছ ভুতেল , এ ভার-ভািরি  পাহাড় যিদ সমুে  িনপিতত হেতা , তাহেল সমু  পেচ 
উঠেতা আর তার উপিরভাগ কানায় কানায় ভের যেতা। 

* তামার মৃতু র আেগ আমার িব াস জগেত কখনও এ কথা ান কের িনেত পােরিন য , মা  তামার মত এক 
মহাপবতেকও তার অভ ের লুিকেয় িনেত পাের।৮১ 

এরপর িকছু সংখ ক ীণ ি স  লাক সাইেয় দ রাজীেক িতর ার কের বলেত লাগেলা , আপনার ন ায় একজন রাসূল 
স ােনর পে  কখেনা স ত হয়িন য , সাবীর মেতা একজন িবধম  লােকর মৃতু েত শাকগাঁথা িলেখ ঃখ কাশ করা। সাবী 
যখােন ইসলামেক মেন িনেত অ ীকার কেরেছ। 

জবােব সাইেয় দ রাজী বলেলন , আিম আবু ইসহাক সাবীর শাকগাঁথা তার ান ও মযাদার িত ি  রেখ িলেখিছ , বরং 
ব ত পে  আমার এ শাকগাঁথা তার ান ও মযাদার িতই িনেবিদত।৮২ 

৭১ 

সেত র স ােন 
ওনওয়ান বসরী সেত র স ােন সব সময় লেগ থাকেতা। তার যথাসাধ  চ া- েচ া এটাই য , ইয়া ীেনর সবেশষ 

া সীমায় পৗঁেছ যােব। (ইয়া ীেনর অব া হে  আধ াি ক জগেত পির মণ কের ঈমােনর চূড়া  পযােয় উপনীত হওয়া)। 



একবার স সফেরর ক - শ সহ  কের মদীনায় িগেয় উপি ত হেলা। স সময় মদীনা িছল ইসলাম চােরর াণেক । 
সব সময় ফকীহ ও মুহাে সগেণর ভীড় লেগ থাকেতা। মদীনায় পৗঁেছ স তৎকালীন িবখ াত ফকীহ ও মুহাি স মািলক ইবেন 
আনােসর িশষ েদর অ ভু  হেলা। 

চিলত িনয়ম মািফক মািলক ইবেন আনােসর এখােন রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর হাদীসসমূহ সং হ ও জমা করার ধারা 
অব াহত িছল। অন েদর মেতা ওনওয়ান বসরীও রাসূেলর হাদীস লখা পড়ার কাজ কের িদল। এখােন সম  িশ াথ েকই 
হাদীেসর িশ া দান করা হেতা। সােথ সােথ তােদরেক এটাও িশ া দয়া হেতা য , হাদীেসর সনদ িকভােব িনণয় করা যায়। 

ওনওয়ান বসরীর অ ের পূব থেকই সত  স ােনর আ হ বতমান িছল। সুতরাং এ কােজ স আ তৃি  লাভ করেলা এবং 
অত  তু িচে  অনুস ান কেমর ারা আ ার খারাক সং হ করেত থাকেলা। স সময় হযরত ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ) 
মদীনায় উপি ত িছেলন না। িকছুিদন পর িতিন মদীনায় িফের এেলন। ওনওয়ােনর অ ের এ িচ া জাগেলা য , স িকছুিদন 
ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ)-এর িশষ ও হণ করেব। তাই স মািলক ইবেন আনােসর দরবার ত াগ কের ইমাম সািদক 
(আঃ)-এর খদমেত চেল গল। 

িক  ইমাম (আঃ) তার আ েহর মেধ  আেরা তী তা আনয়েনর জন  িকছুিদন পয  তার থেক এিড়েয় চলেলন। একিদন 
ইমাম (আঃ) তার আেবদেনর জবােব বলেলন , আিম অত  ব  মানুষ। আমার এেকবােরই অবসর নই। সকাল থেক রাত 
পয  িশ া-দী ার ধারা অব াহত রাখেত হয়। আমার কােছ এতটু ন সময় নই য , আিম তামার আশা পূরণ করেবা। 
অতএব তুিম আেগর মেতাই মািলক ইবেন আনােসর িশ া েনই িফের যাও। আিম এখন তামােক িশ া দােন অপারগ । 
আমার কােছ সময় থাকেল আিম অবশ ই তামার মেনাবা া পূরণ করার চ া করতাম। 

ইমােমর জবাব েন স খুবই ঃিখত হেলা। আর িনেজেক িতর ার করেত লাগেলা। স বলেলা , যিদ আমার মেধ  
যাগ তা ও সামথ  থাকেতা তাহেল িন য়ই ইমাম আমার আেবদন হণ কের িনেতন। তাই স ভারা া মেন মসিজেদ 
নববীেত চেল গল। নবীর রওজায় সালাম িনেবদন কের বাড়ীর িদেক চেল গল। তার চােখ-মুেখ িছল বদনা-ব থা ও ঃেখর 
ছাপ। 

ি তীয় িদন স বািড় থেক বর হেয় সাজা চেল গল রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর রওজা শরীেফ। সখােন িগেয় স ই 
রাকাত নামায আদায় কের মহান আ াহর দরবাের ই হাত তুেল কা াকা  কের ফিরয়াদ জানােত লাগেলা : 

হ আমার পালনকতা আ াহ! তুিম সকেলর অ যামী। তামার দরবাের আমার আরাধনা কবল এটাই য , হযরত ইমাম 
জাফর সািদক (আঃ)-এর অ র আমার িত সদয় কের দাও যেনা আমার িত তাঁর সু ি  পিতত হয়। আিম যেনা তারঁ িশষ  
হবার সৗভাগ  অজন করেত পাির। তাঁর কাছ থেক ান অজন কের যেনা তামার সরল স ক পেথর স ােন ক ন অব ার 
স ুখীন না হই। 

নামায ও দায়া াথনার পর স বািড় িফের এেলা। িকছু েণর মেধ ই স অনুভব করেত লাগেলা য , তার অ ের ইমাম 
সািদক (আঃ)-এর ভােলাবাসা বেড়ই চেলেছ। ভােলাবাসা বৃি র সােথ সােথ তার ঃখ- বদনাও বাড়েত থােক। আর বেল , 
আফেসাস! ইমাম সািদক (আঃ)-এর িশষ  হবার সৗভােগ র অিধকারী হেত পারলাম না। এ ঃখ তােক আ  কের ফেল। 
তাই স িনেজর ঘর ছেড় আর কাথাও যেতা না। কবল ফরয নামায আদায় করার জন  মসিজেদ যেতা। বাকী সময় ঘেরর 
মেধ ই কা েয় িদেতা। আর তার মেনর মেধ  নানা রকম িচ া-ভাবনা আেলািড়ত হেত থাকেতা। একিদেক ইমােমর অপারগতা 
কাশ , অপর িদেক ইমােমর িশষ  হেণর আ েহর আিধক  তার দেয় বেড়ই চলিছল। তাই মােঝ মােঝ বলেতা , হায় 

যিদ এমন কান পথ খুেল যেতা য , ইমাম আমােক তার িশষ  িহসােব হণ কের িনেয়েছন। মাটকথা তার মেধ  একটা 



অত া েহর অব া িবরািজত করিছল। তার ব থা- বদনা বেড়ই চেলেছ। সীমাহীন ঃখ- বদনার কারেণ িদেনর পর িদন স 
বল হেয় পেড়েছ। অবেশেষ একিদন তার ধেযর বাঁধ ভে  গল। স পুনরায় ইমােমর দরবাের িগেয় হািজর হেলা। 

দরবােরর খােদম িজ াসা করেলা , বলুন , িক কাজ। 

স বলেলা , তমন কান কাজ নই। আিম তা কবলমা  ইমােমর খদমেত সালাম িনেবদন করেত এেসিছ। 

খােদম বলেলা , ইমাম এখন নামায আদায় করেছন। 

িকছু ণ পের খােদম এেস বলেলা , আসুন। 
ওনওয়ান বসরী ঘের েবশ করেলা। ইমামেক দেখই সালাম িনেবদন করেলা। ইমাম তার সালােমর জবাব িদেলন এবং 

তার জন  দায়াও করেলন। তারপর ইমাম তােক িজ াসা করেলন , তামার ডাক নাম িক ? স বলেলা , আবু আ ু াহ। 

ইমাম তার জন  দায়া কের বলেলন , মহান আ াহ তামার এ নােমর হফাজত ক ন। তামার তওিফক আেরা বািড়েয় 
িদন। 

ইমােমর এ দায়ার বাণী েন স মেন মেন ভাবেত লাগেলা য , যিদ আর িকছ নাও হািসল হয় , তাহেল এ দায়াই 
আমার জন  যেথ । তারপর ইমাম িজ াসা করেলন , বেলা! তামার কাজ িক ? কান উ েশ  তুিম আমার এখােন এেসেছা 
? 

স বলেলা , আিম আ াহর কােছ াথনা কেরিছলাম য , আপনার অ ের আমার জন  একটু ান কের িদেত যােত কের 
আিম আপনার ানভা ার থেক উপকৃত হেত পাির। আমার িব াস য , আমার দায়া ম ু র হেয়েছ। 

ইমাম বলেলন , হ আবু আব াহ! আ াহর মা’ রফাত ও ইয়া ীেনর আেলা এিদক সিদক ঘারাঘুির কের এবং াের 
াের তালাশ কের হািসল হয় না। অন  কউ তামােক ইয়া ীেনর নূর িদেত পাের না। এটা িশ া করার িবষয় নয় , বরং এটা 
হে  স নূর যা মহান আ াহর প  থেক অিজত হয়। আ াহ যখন তাঁর কান বা ােক হদােয়ত করার ই া কেরন , তখন 
তার অ ের এ নূের-ইয়া ীন সৃি  কের দন। যিদ তুিম খাদার মা’ রফাত ও নূের ইয়া ীেনর স ানী হও , তাহেল আ াহর 
গালামী ও বে গীর গভীের িনেজর অ র আ ায় স ান কেরা। আমেলর পেথই ইলম খঁুজ। আর তাঁর কােছ দায়া াথনা 
কেরা। িতিনই তামার অ র নূের ইয়া ীন িদেয় ভরপুর কের দেবন।৮৩ 

৭২ 

ইয়া ীেনর অনুস ান 
িনজািময়া-ই-বাগদাদ ও িনজািময়া-ই-িনশাপুর এ  িব িবদ ালয় সালজুকী শাসনামেলর উ ল ন । িবরাট এ  

িব িবদ ালেয় অসংখ  ছাে র িভড় লেগই থাকেতা। ৪৫০ থেক ৪৭৮ িহজরী পয  সময়কােল িনজািময়া-ই-িনশাপুেরর 
উপাচােযর পেদ অিধি ত িছেলন আবুল মাআলী ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনী । র- রা  থেক আগত হাজার হাজার ছা  
তার িশ া ােস অংশ হণ করেতা। তার সম  ছাে র মেধ  থেক িতিন িতনজন যাগ  ছাে র িতভা ও অসাধারণ রণশি  
ত  কের তােদর িত অিভভূত িছেলন। তারা হেলন মুহা দ গাযযালী তুসী , কায়া হারাসী ও আহমদ ইবেন মুহা াদ 

খাওয়াফী। 
এ িতনজন িতভাবান ছাে র স েক ইমামুল হারামাইেনর এক  উি  িবেশষ ও সাধারণ মহেল সব ই িছল িস । 

কথা  সকেলর মুেখ মুেখ আেলািচত হেতা এবং কােন কােন শানা যত। উি  িছল এই গাযযালী এক  তর ািয়ত সমু  



, কায়া হারাসী এক  ী  ব া  ও খাওয়াফী এক  িলত অি িশখা। এ িতজেনর মেধ  গাযযালী সবে  িতভাবান। তাই 
িতিন িছেলন িনশাপুর িব িবদ ালেয় সকেল চােখর মিণ ও ি য় পা । 

৪৭৮ িহজরী সােল ইমামুল হারামাইন মৃতু বরণ কেরন। স সমেয় গাযযালী িনেজেক অি তীয় ব ি ে র অিধকারী মেন 
করেতন। তার অ ের সালজুকী শাসেকর িব  ধান ম ী খাজা িনজামুল মুলক তুসীর খদমেত উপি ত হওয়ার ৃহা জাগেলা। 
সকােল তার এ িব  ব ু  ধানম ীর দরবাের ানী- ণী ও িব েদর ভীড় লেগই থাকেতা। গাযযালীেক উ  স ধনা াপন 
করেলন। তােদর সােথ িবিভ  িবষেয় আলাপ-আেলাচনা ও তক-িবতেক িতিন িবজয়ীর গৗরেব গৗরবাি ত হন। স সময় 
িনজািময়া-ই-বাগদােদর উপাচােযর পদ  খািল হয়। কতৃপ  এমন একজন িব  ও দ  িশ েকর অনুস ান করিছেলন িযিন 
িব িবদ ালেয়র িশ া-দী ার দায়-দািয়  পিরপূণভােব পালন করেত পােরন। এেত কান সে হ নই য , এ দািয় ভার অপণ 
করার জন  গাযযালীর চাইেত যাগ  আর কান লাক িছেলা না। ৪৮৪ িহজরীেত গাযযালী বাগদােদ গমন কেরন অত  
জাঁকজমকভােব এবং িনজািময়া-ই-বাগদােদর সেবা াসেন সমাসীন হন। 

এভােব গাযযালী তৎকােল সেবা  িবদ াপীেঠর সেবা াসেন অিধি ত হন। সুতরাং িতিন সকােল সবে  ধম য় পি ত 
এবং ীেনর পুেরাধা িহসােব পিরগিণত হেত লাগেলন। িতিন রাজৈনিতক পূণ িবষয় েলােতও হ ে প করেতন। 
তৎকালীন খিলফা আল মুকতািদর িব াহ ও তার পের আল মুনতািযর িব াহ তােক খুব ার চােখ িবেবচনা করেতন। এ েপ 
িতিন উ িতর চরম িশখের আেরাহণ কেরিছেলন। িতিন িছেলন স যুেগর সবেচেয় পূণ পেদ অিধি ত। অথাৎ িশ া 
িবভাগীয় নতৃে র সেবা াসেন পৗঁেছিছেলন। লাকেদর অ ের তার এ অসাধারণ উ িতর একটা ভাব িব ৃ ত িছল। িক  
তখন তার দেয়র গভীের িছল এক িলত বি িশখা যা তার সুেশািভত জীবন বাগান েক ও তার মান-মযাদ , ভাব-
িতপি  ,  , আড় রতা ইত ািদ সব িকছুেক ভ ীভূত কের দয়। 
ছা  জীবন থেকই তার অ ের গভীের এমন একটা গাপন অনুভূিত লািলত হেয় আসিছল। যার কারেণ িতিন সব সময় 

ব াপৃত থাকেতন একটা ি - শাি ও ইয়া ীেনর স ােন। িক  জাগিতক খ ািত-যশ , জনি য়তা ও তার সমেয়র সম  িব  
পি তেদর উপর সবে  আসেন সমাসীন হবার আকা া তার স গাপন অনুভূিতেক অেনকটা দািবেয় রেখিছল। এ জন ই 
স িবষেয় খুব একটা িচ া-ভাবনা করার সময়-সুেযাগ তার হেতা না। িক  যখন িতিন পািথব উ িতর সবেশষ িসঁ িড়  অিত ম 
কেরেছন তখন তার স গাপন অনুভূিত  আবার মাথা চাড়া িদেয় উেঠেছ।  করেলন িতিন সেত র অনুস ান অর ইয়া ীেনর 
তালাশ। আর তার সামেন এ সত ও সু  হেয় দখা িদেয়েছ য , তার িনকট মওজুদ দিলল- মাণািদ এবং তক-িবতেকর 
সময় উপ ািপত যুি  অন  লাকেদরেক তা পিরতৃ  কের থােক। িক  স সম দিলল- মাণ ারা তার িনেজর অ রা া 
পিরতৃ  নয়। িতিন  বুঝেত পারেলন য , িশ া-দী া ও তক-িবতক ইয়া ীেনর মনিযেল পৗঁছার জন  যেথ  নয় বরং 
এর জন  অবশ াবী দরকার হে  চির -আখলােকর িব তা , চ া- সাধনার অধ বসায় ও তাকওয়া পরেহযগারীর ভূষণ। 
সুতরাং িতিন িনেজেক উে শ  কের িনেজই বলেলন , মেদর নাম উ ারণ করেল যমন মাতলািমর সৃি  হয় না ,   
কের িযিকর ারা যমন উদর ভের না ও ওষুধ ওষুধ কের িচৎকার করেল যমন আেরাগ  লাভ হয় না , ক তমিন সত  
স েক আলাপ-আেলাচনা ও তক বতক ারা িন য়তা ও ইয়া ীেনর পযােয় উপনীত হওয়া যায় না। বরং এর জন  েয়াজন 
িনেরট-িনেভজাল অনুস ােনর। আর পািথব শান-শওকত , পদমযাদা , চাকর- বাকর , খ ািত- িসি  ও জনি য়তার ভােলাবাসা 
এ ব াপাের মােটও স কযু  নয়। 

মাটকথা একটা আ য -সংশয় তার অ ের আেলািড়ত হি ল। এটা িছল এমন একটা বদনা যা কবল িতিন ও তার 
ভুই জানেতন। এ ছাড়া আর কােরা উপলি ও িছল না। ায় ছয় মাস পয  িতিন এ ে  ভুগেত থােকন। তার মেধ  এ 
ে র পযায়  এমন িছল য , তার পানাহার , শায়া-বসা ইত ািদ ক ন হেয় দাঁিড়েয়িছল। এ পযােয় তার উপর নীরবতার 



ছাপ িতি ত হেলা। অিধকাংশ সময় িতিন চুপচাপ থাকেতন এবং ধ ােনর জগেত হািরেয় যেতন। িশ া-দী া দােনর শি  
তার মেধ  আর অবিশ  রইেলা না। হজমশি  াস পেয় িতিন অসু  হেয় পড়েলন। িচিকৎসকগণ পরী া-িনরী া কের িনণয় 
করেলন য , িতিন মানিসক রােগ ভুগেছন। িচিকৎসার ব াপাের কােনা প াই বািক রাখা হয়িন। মহান আ াহ ব তীত আর 
কউ তার আেবদেন সাড়া দবার মেতা িছল না। তাই িতিন মহান আ াহর দরবাের ফিরয়াদ জানােলন য , এ  থেক 
মুি  লাভ সহজ ব াপার নয়। একিদেক তার অ েরর গাপন অনুভূিত িদেনর পর িদন বেড়ই চেলেছ , অন িদেক এ িনয়ার 
উ িত , অসাধারণ খ ািত ও জনি য়তা জলা িল দয়া একটা সহজ ব াপার িছল না। এ প িচ া-ভাবনা ও -লড়াই অবেশেষ 
এমন এক পযােয় িগেয় উপনীত হেলা য , তার কােছ এখন আর এ িনয়ার জাঁকজমক , মযাদা-স ান , চাকর-বাকর , 
উ পদ ইত ািদর কানই মূল  ও কদর রইেলা না। তাই িতিন িনয়ার যাবতীয় ঝােমলা থেক মু  হবার িস া  হণ করেলন। 
িক  এ কথা িতিন কােনা অব ােতই কাশ কেরনিন। কননা িতিন জানেতন য , তার িস াে র কথা লােকরা টর পেল 
তার বাি ত লে র পেথ বাধা হেয় দাঁড়ােব। সুতরাং িতিন ম া সফর করার বাহানা িদেয় বাগদাদ ত াগ করেলন। িকছু র 
যাওয়ার পর লােকরা তােক িবদায় জািনেয় িফের গেলা। 

লাকেদর হাত থেক মুি  লাভ কের িতিন তার সফেরর গিতপথ ম ার বদেল িসিরয়া ও বায়তুল মাকা ােসর িদেক 
ঘুিরেয় িদেলন। এ সফের িতিন দরেবেশর পাশাক পিরধান করেলন যােত কের লােকরা তার কারেণ ক - েশর িশকাের 
পিরণত না হয়। আর কউ যন বুঝেত না পাের য , িতিন ক ? তার এ মুসািফেরর জীবন দীঘিদন ধের অব াহত থােক। 
এভােব দীঘ দশ বছর যাবত কেঠার সাধনা ও ক - েশর পর িতিন য ইয়া ীন ও আধ াি ক পিরম েলর স ান করিছেলন 
, তা হািসল করেত পেরিছেলন।৮৪ 

৭৩ 

এক তৃ ােতর কাঁেধ পািনর মশক 
ী কাল। চ  রৗ তাপ। খরা ও ব মূেল র কারেণ মদীনাবাসীেদর জীবন বাঁচােনা িছল এক ক ন ব াপার। লােকরা সব 

সময় আকােশর িদেক তািকেয় দখেত থাকেতা। হায় যিদ বৃি  হেতা তাহেল লােকরা ি র িনঃ াস হেণর সুেযাগ লাভ 
করেত পারেতা । এমিন অব ােত মহানবী (সাঃ) সংবাদ পেলন য উ রপূব িদেক বসবাসকারী মুসলমানেদর জীবন রামানেদর 
কারেণ মিকর স ুখীন। রােমর সন বািহনী য কােনা সময় মুসলমানেদর জীবননােশর পিরি িত সৃি  করেত পাের। সুতরাং 
িতিন মদীনাবাসীেদর িনেদশ িদেলন য , তারা যন শ র মাকািবলা করার জন  এ ু িণই িত হণ কের। খরার চ তা 
মদীনার অিধবাসীেদরেক আেগই কাবু কের রেখিছল। েত েকরই আ িরক ই া িছল য , নতুন ফসেলর ফলমূল খােব। 
খরার মৗসুেম তাজা ফলফলািদ ছেড় কাঠ ফাটা রাদ আর গরম হাওয়ার মেধ  মদীনা থেক িসিরয়া পয  সফর করা খুব 
সহজ ব াপার িছল না। এ অব ায় মানািফকেদর জন  অ ীকার ভ  করার পিরেবশ িছল অনু েল। 

িক  ভীষণ গরম , ত  রােদর খরতা , খরার চ তা এবং মানািফকেদর িত িত ভ  করা ইসলামী বািহনীর পেথ 
বাধা হেয় দাঁড়ােত পােরিন। ায় ি শ হাজার মুসিলম সন  রামানেদর স াব  হামলার মাকািবলা করার জন  িসিরয়ার িদেক 
যা া করেলা। ম ভূিমর পথ। সূয তােদর উপর আ ন বষণ করিছল। তােদর সােথ পানাহার ব ও খুব বশী িছল না। বরং 
স াবনা এটাও িছল য , না জািন ইসলামী বািহনীেক পানাহার েব র অভােবর স ুখীন হেত হয়। তাই কােনা কােনা বল 
ঈমানদার লােকরা পিথমেধ ই সের পড়েলা। িকছু র পথ চলার পর কাআব ইবেন মােলক মদীনার িদেক িফের চেল যায়। 
সাথীরা িগেয় রাসূল (সাঃ)- ক বলেলা , হ আ াহর রাসূল (সাঃ)! কাআব ইবেন মােলক আমােদর স  ছেড় মদীনায় িফের 
চেল গেছ। রাসূল (সাঃ) বলেলন , তােক যেত দাও। যিদ তার মেধ  িব ু মা ও নকীর অংশ থেক থােক তাহেল মহান 



আ াহ খুব শী ই তামােদর কােছ িফিরেয় আনেবন। আর যিদ তার মেধ  নকীর লশমা  পাওয়া না যায় , তাহেল মেন কের 
িনও য , আ াহ তামােদরেক তার অিন তা থেক নাজাত দান কেরেছন। 

িকছু ণ পেরই সাহাবারা আবার রাসূেলর কােছ িগেয় বলেলা , ইয়া রাসূলুলাহ! মারারা ইবেন রাবীও ইসলামী বািহনী ত াগ 
কের চেল গেছ। রাসূল (সাঃ) বলেলন , দেখা! যিদ তার মেধ  নকীর লশমা ও থেক থােক তাহেল মহান খাদা খুব 
শী ই তামােদর সােথ ি তীয়বার এক  কের দেবন। আর যিদ এমন  না হয় তাহেল বুেঝ নেব য , আ াহ তামােদরেক 
তার অিন তা থেক র া কেরেছন। 

আেরা িকছু পের লােকরা এেস রাসূেল খাদােক জানােলা ইয়া নাবী আ াহ! হলাল ইবেন উমাইয় াও আমােদর দল 
ছেড় চেল গেছ। রাসূেল আকরাম (সাঃ) এবারও তােদরেক একই জবাব িদেলন। তারা চুপ হেয় গল। 
এমন সময় হযরত আবু যার িগফারীর উট  ঠাঁয় দাঁিড়েয় গল। আবু যার আ াণ চ া করেলন যন কােফলা থেক িবি  

না হেয় পেড়ন। িক  সকল চ াই তার ব থ হেলা। হঠাৎ কােফলার লােকরা ল  কের দখেলা য , হযরত আবু যার িগফারী 
কােফলার সােথ নই। তাই তারা রাসূেল খাদার খদমেত িগেয় সংবাদ িদল হ আ াহর রাসূল (সাঃ)! জনাব আবু যারও 
আমােদর দলচু ত হেয়েছন। মহানবী (সাঃ) একটা মৃ  াস টেন বলেলন , যেত দাও। যিদ তার মেধ  কান নকী থেক 
থােক তাহেল মহান আ াহ তােক আবার তামােদর সােথ এক  কের দেবন। আর যিদ এমন  না হয় তাহেল মেন করেব য 
, মহান আ াহ তামােদরেক তার িত থেক বাঁিচেয় িদেয়েছন। 

এিদেক জনাব আবু যার যথাসাধ  চ া কেরেছন িক  উট  ান থেক এক কদমও নড়েলা না। বাধ  হেয় িতিন উেটর 
পৃ েদশ থেক িনেচ অবতরণ করেলন এবং সফর সাম ী িনেজর ে  ধারণ কের পােয় েট চলেত লাগেলন। রােদর তী তা 
তার মাথার উপের বিষত হি ল। আর তৃ ার তী তায় তার িজহবা বিরেয় আসার উপ ম। িক  িতিন তার এ অব ার কথা 
যন ভুেল গেলন। তার রেণ কবল একটাই কথা। িক কের িতিন তাড়াতািড় িগেয় রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর খদমেত 
উপি ত হেবন এবং ইসলামী বািহনীর সােথ অ ভু  হেবন। তাই িতিন খুব ত পেদ পথ চলেত লাগেলন। হঠাৎ আসমােনর 
এক িদেক িকছু মঘমালা দখেত পেলন যা দেখ মেন হি ল য , বৃি  হেত পাের। িতিন সিদেক ঘুরেলন। হঠাৎ তার পা 
একটা ভারী পাথেরর সােথ ধা া খল। িতিন চেয় দখেলন সখােন বৃি র পািন জমা আেছ। িতিন সামান  পািন পান করেলন 
এবং িপপাসা পুেরাপুির িনবারণ না কেরই দাঁিড়েয় গেলন। িতিন ভাবেলন য , হেত পাের আ াহর নবী (সাঃ) তৃ াত রেয়েছন। 
এ ভেব িতিন  থেক খািল মশক  নামােলন এবং স পািন মশেক ভের িনেলন। মশক  কাঁেধ কের চলেত লাগেলন। 
গরেমর তী তায় তার কিলজা িকেয় যাি ল। িক  িতিন অত  সাহিসকতার সােথ চু-িনচু পথ অিত ম কের এিগেয় যেত 
থাকেলন। িকছু ণ পথ চলার পর অেনক ের ইসলামী বািহনীর অব ান দখেত পেলন। এ দেখ িতিন খুব খুশী হেলন এবং 
আেরা ত পেদ পথ চলেত লাগেলন। 

এিদেক ইসলামী বািহনীর একজন সিনক দখেত পল য , কান এক লাক তগিতেত তােদর িদেকই এিগেয় আসেছ। 
সুতরাং তারা রাসূল (সাঃ) এর কােছ িগেয় বলেলা , হ আ াহর রাসূল (সাঃ)! মেন হে  কউ একজন আমােদর িদেক 
এিগেয় আসেছ। রাসূল (সাঃ) খুশীর ভাব কাশ কের বলেলন , হায়! স যিদ আবুযার হেতা। আগমনকারীর ছায়া িনকটতর 
হেত থাকেলা। একবার লােকরা তােক দেখ িচনেত পের িচৎকার কের উঠেলা , খাদার কসম। আগ ক ব ি  হযরত 
আবুযার ব তীত আর কউ নন। 

রাসূেল আকরাম (সাঃ) বলেলন , হ পেরায়ারিদগার! আবু যারেক মা কের দাও। স একাই জীবনযাপন কের , একাই 
মৃতু বরণ কের আর একাই হাশের উপি ত হয়। 



এরপর মহানবী (সাঃ) আবুযারেক সংবধনা াপন করেলন। আবুযার তার কাঁেধর সম  মালামাল মা েত রেখ িদেলন। 
াি - াি র কারেণ িতিন মা েত পেড় গেলন। 

রাসূল (সাঃ) সাহাবীেদরেক বলেলন , তাড়াতািড় পািন আেনা। আবুযার বলেলন , ইয়া রাসূলু াহ! আমার সােথ পািন আেছ। 

রাসূল (সাঃ) বলেলন , পািন তামার সােথ িছল , অথচ তুিম িপপাসায় ক  কেরেছা ? তৃ া িনবারণ কেরািন ? 

িতিন বলেলন , হ আ াহর রাসূল (সাঃ)! আমার িপতামাতা আপনার জন  কারবান হাক! পেথ আিম এক  পাথেরর 
সােথ ধা া খেয়িছ। দখলাম সখােন পািন জমা আেছ। আিম একটুখািন পািন পান কের দখলাম য , পািন ভাল আেছ। 
তখন আিম ভাবলাম য , আ াহর নবীেক পািন পান না কিরেয় আিম িনেজ পািন পান করেবা না।৮৫ 

৭৪ 

ধারাশায়ীেক পদাঘাত 
আ ুল মােলক ইবেন মারওয়ান তার এ শ বছেরর জুলুম-িনযাতেনর শাসন চালাবার পর িনয়া থেক িবদায় নয়। তার 

মৃতু র পর তারই পু  ওয়ািলদ মতা লাভ কের। মতার চািব-কা  হােত িনেয় ওয়ািলদ িস া  িনল য , জনসাধারেণর 
মেধ  িবদ মান অসে াষ এবং শাসকেগা ীর িব ে  াভ িনরসেনর জন  স লাকেদর সােথ িকছুটা ন  আচরণ ও 
স বহােরর নীিত অবল ন করেব। িবেশষভােব স মদীনাবাসীেদর সােথ অত  ভােলা আচরণ করার িস া  হণ করেলা। 
এর কারণ হেলা এই য , এখেনা স মাকা াস ও পিব  শহের রাসূেলর অসংখ  সাহাবী , ফিকহ ও মুহাি স বতমান রেয়েছন 
। এছাড়াও এ শহর  িবেশষ পিব তার কারেণ মযাদার অিধকারী। সুতরাং স মদীনার শাসনকতার পদ থেক িহশাম ইবেন 
ইসমাঈল মাখযুনীেক সিরেয় িদল। কননা তার অত াচার-িনপীড়েন সখানকার লােকরা িছল জজিরত। েত ক মানুষ অ েরর 
মেধ  এ কামনা রাখেতা য , আ াহ যন এ জািলমেক ংস কের দন। এখােন রণ রাখেত হেব য , িহশাম িছল ওয়ািলেদর 
নানা। 

িহশাম ইবেন ইসমাঈল মদীনাবাসীেদর িত িনমম অিবচার চালায়। সীমাহীন জুলুম-অত াচার কের জনজীবনেক অিত  
কের তােল। খ াত মুহাি স সাঈদ ইবেন মুসাইেয় ব সকল মদীনাবাসী িনকট িছেলন একজন স ািনত ব ি । িতিন িহশােমর 
বাইআত করেত অ ীকার কেরিছেলন। এ কারেণ িহশাম তােক ৬০  চাবুেকর দ  িদেয় িছল। ধু এখােনই শষ নয় , বরং 
চাবুকাঘাত করার পর তােক এক  মাটা কাপড় িদেয় পঁিচেয় মদীনার বাইের এক ম ভূিমেত ফেল িদেয়িছল। হযরত আলী 
(আঃ) এর অনুসারীেদর সােথ , িবেশষত আলী ইবনুল হাসাইন তথা ইমাম যয়নুল আেবদীন (আঃ) এর সােথ অমানিবক 
িনপীড়ন আর িনযাতেনর সীমা ছািড়েয় িগেয়িছল। 

যা হাক ওয়ািলদ মদীনার গভনেরর পদ থেক িহশামেক অপসারণ কের তদ েল তার চাচােতা ভাই ওমর ইবেন আ ুল 
আযীযেক িনেয়াগ কের। লােকরা ওমর ইবেন আ ুল আযীেযর সত বািদতা ও ন ায়পরায়ণতার জন  আকৃ  হেয়িছল। িতিন 
গভনেরর পেদ অিধি ত হেয় িনেদশ জারী করেলন য , িহশামেক ফতার কের মারওয়ান ইবেন হাকােমর বািড়র সামেন 
দাঁড় কিরেয় রাখা হেব। আর জনসাধারেণর মেধ  ঘাষণা কের িদেত হেব য , যার যার সােথ িহশাম মতায় থাকাকালীন 
জুলুম অিবচার কেরিছল , স সম  লােকরা এেস এখন তার থেক িতেশাধ িনেত পারেব। সুতরাং লােকরা দেল দেল এেস 
িহশামেক গািলগালাজ ও অিভশােপর বৃি  বষণ করেত থাকেলা। 

িক  িহশাম িনেজই ইমাম যয়নুল আেবদীন ও তার অনুসারীেদর স েক শংিকত িছল। কননা স ইমাম ও তার সাথীেদর 
িত সবেচেয় বশী জুলুম চািলেয়িছল এবং নবী বংেশর সােথ সবািধক অন ায় অপরাধ কেরিছল। স জানেতা য তােদর িত 



িনিবচাের জুলুেমর িতেশাধ মৃতু র চেয় কম িকছু হেব না। এিদেক ইমাম তাঁর স ী-সাথীেদরেক ডেক বলেলন , ধরাশায়ীেক 
পদাঘাত করা আমােদর নীিত নয়। আমরা শমনেদর বলতার সুেযােগর স বহার কের তােদর থেক িতেশাধ নই না। বরং 
আমােদর চির  হেলা য , আমরা অসহায় লাকেদর িত যথা স ব সদয় থািক। ইমাম (আঃ) যখন তার সাথীেদরেক সােথ 
িনেয় িহশােমর কােছ যাি েলন তখন তােদরেক দেখ িহশােমর চহারার রং িববণ হেয় গল। স ভাবেলা য , স সময় খুব 
বশী ের নয় য , তােক মৃতু র কােল আ য় িনেত হেব। িক  তার িচ ার িবপরীেত ইমাম তার কােছ পৗঁেছ উ ের 
বলেলন , সালামুন আলাই ম। অতঃপর তার সােথ করমদন কের বলেলন , তামার যথা স ব সাহায  করার জন  ত 
রেয়িছ। 

এ ঘটনার পর মদীনাবাসীরা িহশােমর িত অিভস াত বষণ করা থেক িবরত হেলা।৮৬ 

৭৫ 

অেচনা পু ষ 
এক অসহায় রমণী কাঁেধ পািনর মশক ঝুিলেয় হাঁপােত হাঁপােত িনেজর বািড়র িদেক যাি েলন। পেথ একজন অেচনা পু ষ 

স অসহায় মিহলার কাছ থেক মশক  িনেয় িনেজর কাঁেধ ঝুিলেয় মিহলার সােথ সােথ চলেত লাগেলন। মিহলার ছাট ছাট 
ছেল- মেয়রা বািড়র সামেন দাঁিড়েয় তােদর মােয়র আগমেনর অেপ া করিছল। এ মাছুম ছেল- মেয়রা দখেত পেলা য 

, একজন অেচনা-অজানা লাক তােদর মােয়র সােথ তােদর বািড়র িদেক আসেছন। আর পািনর মশক  তার ে । বািড়েত 
এেস অপিরিচত লাক  পািনর মশক মা েত রেখ মিহলােক উে শ  কের িজ াসা করেলন , আপনার অব া দেখ খুব 
ভােলাভােব বুঝেত পারা যায় য , আপনার ঘের কােনা পু ষ লাক নই। িক  বলুন তা , আপিন এভােব অসহায় হেলন 
িকভােব ? 

জবােব মিহলা বলেলন , আমার ামী িছেলন একজন বীর যা া। আলী ইবেন আবী তািলব তােক ইসলামী বািহনীর সােথ 
যুে  পা েয়িছেলন। যুে  আমার ামীর মৃতু  হেয়েছ। এখন এ ছাট ছাট ছেলেমেয় ছাড়া জগেত আর আমার কউ নই 
? 

অেচনা লাক  আর কােনা কথা বলেলন না , বরং মাথা ঝুিকেয় ঘেরর বাইের চেল গেলন। িক  িতিন এরপর ধু এ 
অসহায় ী লাক  ও তার কিচ কিচ িশ  স ােনর কথাই ভাবেত থাকেলন। রােত তার িন া হেলা না। সকােল িতিন এক  
থিলেত িকছু গাশত , আটা , খুরমা ও আেরা িকছু খাদ ব  িনেলন এবং স অসহায় রমণীর বািড়েত গেলন। দরজায় দাঁিড়েয় 
আওয়াজ িদেলন। মিহলা ভতর থেক িজ াসা করেলন , ক আপিন ? 

আগ ক জবাব িদেলন , আিম খাদার স বা া , য কাল আপনার পািনর মশক এেন িদেয়িছলাম। আজ আিম আপনার 
ছেল- মেয়েদর জন  িকছু খাদ -খাবার িনেয় এেসিছ। 

মিহলা ভতর থেক বলেলন , হ আ াহর বা া! আ াহ তামার ম ল ক ন। আমার ও আলী ইবেন আবী তািলেবর 
মেধ  আ াহই ফয়সালা করেবন। 

অতঃপর দরজা খুেল িদেলন। অেচনা লাক  ঘেরর মেধ  েবশ করেলন। খাদ  সাম ী েলা মিহলােক িদেয় বলেলন , 
আমার মন চাে  য , িকছু সওয়ােবর কাজ করেবা। অতএব , আপিন যিদ অনুমিত দন তাহেল আিম িনেজ আটা খািমর কের 

 বািনেয় দেবা অথবা আিম ছেল- মেয়েদর দখােশানা কির আর আপিন আটা খািমর কের  বািনেয় িনন। 



মিহলা বলেলন , আ া ক আেছ আিমই আটা খািমর কের  তির করিছ আর আপিন ছেলেমেয়েদর দখােশানা 
ক ন। 

তারপর ভ  মিহলা আটা খািমর কের  তিরেত ব  হেলন। আর অপিরিচত লাক  থেল থেক খুরমা বর কের 
িনেজর হােত এ ছেলেমেয়েদরেক খুরমা খাওয়ােত লাগেলন। িনেজর হােত বা ােদরেক খুরমা খাওয়াবার সময় িতিন 
তােদরেক বার বার এ কথাটাই বলেত থাকেলন , হ আমার ি য় স ানরা! আলী ইবেন আবী তািলবেক মাফ কের দাও। যিদও 
িতিন তামােদর ব াপাের কাপণ  কেরেছন। 

এেতা েণ আটা খািমর হেয় গেছ। স মিহলা ডেক বলেলন , হ আ াহর বা া! আটা খািমর করা হেয় গেছ। এবার 
ত ুর ািলেয় িদন। 

অেচনা লাক  সােথ সােথ উেঠ িগেয় ত ু ের আ ন ধরােলন। আ েনর ভাপ ত ুর থেক বর হেত লাগেলা। লাক  
িনেজর চহারােক আ েনর কােছ িনেয় িনেজ িনেজ এভােব বলেত লাগেলন , আ েনর তােপর াদ আ াদন কেরা। একজন 
িবধবা রমণী ও ইয়ািতম বা ােদর খাঁজ খবর নবার ব াপাের কাপণ  করার এটাই শাি । 

িতিন যখন এ কােজ ব তখিন িতেবশী এক মিহলা এ বািড়েত এেলা এবং ঘের ঢুেকই এ অপিরিচত লাক েক িচনেত 
পারেলা। তারপের স িবধবা মিহলােক বলেলা , িধক তামার িত! তুিম িক এ লাক েক চেনা না ? তােক িদেয় এভােব 
কাজ কিরেয় িনে া ? িতিন হেলন আমী ল মু’ িমনীন হযরত আলী ইবেন আবী তািলব। 

অসহায় িবধবা মিহলা  হযরত আলী (আঃ) এর সামেন এেস বলেত লাগেলন , আিম আমার এ কােজর জন  আপনার 
িনকট খুবই লি ত। আিম আপনার িনকট মা চাইিছ। 

আলী (আঃ) বলেলন , না! আিমই বরং আপনার িনকট মা চাি । কননা আিম আপনার ব াপাের খাঁজ-খবর িনেত 
কাপণ  কেরিছ।৮৭ 

 

তথ সূ  

১.ইসলােমর থম িদেক মসিজেদ নববীেত কবল নামাযই হেতা না , বরং তখনকার মুসলমানেদর সামািজক ও ধম য় সকল কমকাে র ক  িছল এ 
মসিজদ। যখন কান েয়াজনীয় কােজর জন  সকেলর এক  হওয়ার দরকার দখা িদত তখন সকলেক এ মসিজেদ ডাকা হেতা। লােকরা এখােন এেসই তােদর 
জ ির িবষয়ািদ জেন িনত। য কান নতুন িস া  এখােনই হণ করা হেতা এবং ঘাষণাও করা হেতা এখান থেকই যােত কের সকল লােক জানেত পাের। 

মুসলমানরা যতিদন ম ায় িছল ততিদন তারা সামািজক কাজকম ও াধীনতা থেক বি ত িছল। ধম য় আচার-অনু ান াধীনভােব পালন করেত পারেতা না। 
আর ইসলামী িশ া-দী াও হণ করেত পারেতা না িনেজেদর ই ামেতা। এ অব া অেনক িদন পয  চলেত থােক। অতঃপর আরেবর আেরক  া্েনর’ নাম 
িছল‘ ইয়াসিরব’ । সখােন ইসলােমর ভাব ছিড়েয় পড়েলা। এ ান েত পরবতকােল‘ মদীনাতু াবী’ অথাৎ‘ নবীর শহর’ নােম িবখ াত হেলা। মহানবী (সাঃ) 
মদীনার লাকেদর াব ও িত “ িত িবেবচনা কের ম া থেক মদীনায় িহজরত করেলন। ধীের ধীের সকল মুসলমানই িহজরত কের মদীনায় এেস উপি ত 
হয়। তখন থেক তারা াধীনভােব ধম য় কাজ েলােত অংশ হণ করেতা। মদীনায় পৗঁেছ মহানবী (সাঃ) সব থম য কাজ  করেলন স  হেলা এক  মেনারম 
ও সুিবধাজনক ান বেছ িনেয় তাঁর সাহাবীগেণর সহেযািগতায় এই মসিজেদর িনমাণ কাজ শষ করেলন। 

২ মুিনয়াতুল মুরীদ , বাে  সং রণ , পৃ. ১০। 

৩.উসূেল কাফী ,ি তীয় খ  ,পৃ.:১৩৯ , বাবুল কানাআহ ,সাফীনাতুল িবহার ,‘ কানাআহ’ অধ ায়। 

৪.ওয়াসাইল ,আমীর বাহাদর মূ ণ ,ি তীয় খ  , পৃ: ৫২৯। 

৫. কাহিলল বাছার ,মুহাে েস মী , পৃ. ৬৯। 



৬.‘ িন য়ই িন য়ই মহান আলাহ তার স বা ােক কখনও ভােলাবােসন না য িনেজর ব ু েদর মােঝ িনেজেক  ও ্উ ম মেন কের এবং িনেজেক 
অপেরর চেয় িবেশষ ব ি  ান কের। 

৭. কাহিলল বাছার , মুহাে স মী , পৃ. ৬৮ । 

৮.িবহা ল আেনায়ার ,খ -১১ , কা ানী মুি ত ,পৃ. ২১ । 

৯.অসূেল কাফী ,ি তীয় খ  ,বাবু সনুছছাহাবা ওয়া হাক ছছােহেব িফস-সফর ,পৃ. ৬৭০। 

১০.নাহজুল বালাগাহ , কািলমােত কছার ,নং-৩৭ । 

১১. কাহিলল বাছার ,পৃ. ৭০ ,মুহাে েস মী । 

১২.িসিরয়া ি তীয় খিলফা হযরত ওমেরর খলাফতকােল িবিজত হেয়িছল। িবজয় লােভর পর সখানকার শাসনকতা িহেসেব িনেয়াগ করা হেয়িছল মুআিবয়ার 
বড় ভাই ইয়াযীদ ইবেন আবু সুিফয়ানেক। ই বছর শাসন করার পর ইয়াযীদ মারা যায়। তার মৃতু র পর এ পূণ এলাকা র শাসনভার মুআিবয়া ইবেন আবু 
সুিফয়ােনর হােত তুেল দন য়ং ি তীয় খিলফাই। এরপর থেক মুআিবয়া একাধাের িবশ বছর পয  দাদ  তােপর সােথ শাসন করেত থােক। হযরত ওমেরর 
খলাফতকােল িবেশষ এক  িনয়ম িছল য , কান শাসকেকই একই এলাকায় একাধাের কেয়ক বছর পয  শাসন করার সুেযাগ দয়া হেতা না। কারণ স যন 
অেনক িদন পয  শাসন করার সুেযাগ িনেজর অব ান ও মতােক সু ঢ় ও মজবুত করেত না পাের। এ জন ই শাসকেদরেক তাড়াতািড় পদচু ত কের তদ েল 
অন  নতুন শাসক িনেয়াগ করা হেতা। িক  মুআিবয়া িনেজর মতায় ায়ী থােক। কননা তােক করা পদচু ত হয়িন। এ সুেযাগটােক কােজ লািগেয় স িনেজর 
অব ান ও মতােক এেতা মজবুত কেরেছ য , স খলাফেতর মসনেদর  দখেত লাগেলা। সুতরাং িবশ বছর মতায় থাকার সুসংবােদ এক র য়ী 
যুে র মাধ েম তার  বা বািয়ত হেলা। পরবত  আেরা িবশ বছর স িসিরয়া ও ইসলামী সা ােজ র অন ান  এলাকােত মুসলমানেদর খিলফা িহেসেব শাসন কের। 
এভােব িসিরয়ােত বসবাসকারী লােকরা উমাইয়া শাসনাধীেন লািলত-পািলত হয় এবং তােদরই দয়া িশ া-দী ায় গেড় ওেঠ। আমরা সকেলই খুব ভােলাভােব 
জািন য , বনী উমাইয়ারা হােশমী খানদােনর সােথ আ িরক শ তা রাখেতা। ইসলােমর ঘাষণা কােশর পর স শ তা আেরা কট আকার ধারণ কের। সুতরাং 
হযরত আলী (আঃ) ও তার স ানগণ উমাইয়ােদর শ তার কে  পিরণত হেলা। িসিরয়ার লােকরা ইসলাম হণ করার সােথ সােথ হযরত আলী ও তার স ানেদর 
িব ে  শ তা পাষণ করার িশ াও লাভ করেত থােক। এভােব শ তার িশকড় তােদর অ ের ভােলাভােবই গেড় িগেয়িছল। বনী উমাইয়ার শাসকরা হযরত 
আলী ও তার স ানেদর িব ে  শ তা পাষেণর কাজ েক ীন ইসলােমর অংশ বেল সাব  কেরিছল। তােদর চার ারা অথাৎ জনগণেক এভােব বুিঝেয়েছ 
য , স ব ি  স ক মুসলমান হেতই পারেব না য আলী ও তাঁর স ানেদর সােথ শ তা না রাখেব। সুতরাং িসিরয়াবাসীেদর এ আচরণ এবং হযরত আলী ও তার 
স ানেদর িত শমিন পাষণ করা তােদর অভ ােস পিরণত হেয় িগেয়িছল। 

১৩.নাফশাতুল মাছ র , মাহাে েছ মী ,পৃ. ৪ । 

১৪.অসূেল কাফী , ি তীয় খ  ,পৃ ,.৪০৪। 

১৫.আল ইমামু আলীউন সওতুল আদালািতল ইনসািনয় াহ , পৃ. ৬৩ , িবহা ল আেনায়ার , নবম খ  , তাবরীয সং রণ , পৃ. ৫৯৮ (মতা ের)। 

১৬.িহজরী ি তীয় শতা ীর থম িদেক মুসলমানেদর মেধ  থেক এক  দল আ কাশ করেলা যারা িনেজেদরেক সূফী ও দরেবশ নােম পিরচয় িদত। এরা 
একটা িবেশষ প িতেত জীবন যাপেনর পথ অনুসরণ করেতা। আর তােদর যথাসাধ  চ া িছল য , অন  মুসলমানেদরেকও তােদর অনুসারী বানােব। স দেলর 
লােকরা এ কথাই বাঝােত চাইেতা য , তারা য প া অনুসরণ কের চেলেছ কৃতপে  সটাই ইসলামী জীবন যাপেনর পথ। সটাই ইসলােমর িশ া। তােদর 
দাবী িছল িনয়ার নয়ামতসমূহ থেক ের থাকা উিচত। তােদর আকীদা-িব াসমেত একজন মুিমন মুসলমােনর উিচত উ ম পাশাক , িচস ত খাদ  খাবার 
ও ভােলা ভােলা ঘর-বাড়ী পিরহার করা। এরা যিদ দখেত পেতা য , কান মুসলমান আলাহর দয়া নয়ামত ারা কান ফায়দা হািসল করেছ বা উপেভাগ 
করেছ তাহেল তারা তার অপমান ও হয় করার ব াপাের মােটও দরী করেতা না। তােদর ি েত ভােলা পাশাক পিরধানকারী , িচস ত খাদ  হণকারী ও 
ভােলা বািড়েত বসবাসকারী লােকরা িনয়াদার। তােদর সােথ মহান আ াহর কান স ক নই। ইমাম সািদক (আঃ) এর িত সাওরীর আপি  এ আকীদা 
িব ােসর িভি েতই। 

এ মতবাদ সম  পৃিথবীেতই খ ািত অজন কেরেছ। ধু ভারত ও ীেস) নয় , বরং িবে র াে  াে  এ মতবােদর অনুসারীেদর সংখ া িবরাট পযােয় িগেয় 
দাঁিড়েয়েছ। মুসলমানেদর মেধ  এ মেতর অনুসারীেদর সংখ া কম নয়। আর তারা তােদর এ মতবােদর গােয় ধম য় লবাস পিরেয় িদেয়েছ। সুতরাং এর ধারা 
বংশানু েম এিগেয়ই চেলেছ এবং এর ভাবও িতি ত হেয়েছ যেথ । অতএব এ কথা বলেল বশী বলা হেব না য , মসলমানেদর মেধ  এমন একটা িবেশষ 
মতবােদর আিব ার হেয়েছ , যার অিনবায ফল হে  জীবন যাপেনর রীিতনীিতর ে  মুসলমানরা একটা অমযাদাকর অব ায় রেয়েছ এবং িনয়ার লনেদেনর 

ে  কান িনয়ম-নীিতর অনুসারী নয় বেল পিরিচত হেয়েছ। পরবত েত এ নীিতহীনতা ও বদআেতর কারেণ ইসলামী দশ েলা প াৎপদতায় পিতত হেয়েছ। 

এ মতবােদর ভাব কবল সুফীেদর মেধ ই সীমাব  থেক যায়িন , বরং এ িবেশষ মতবাদ  যার িভি  হে  িনয়া ত াগ ও বরাগ বাদ , তা সই লাকেদর 
উপরও িবরাট ভাব িব ার কেরেছ যারা িছল এ সুফীবােদর ঘার িবেরাধী। তােদর সংখ াও বরাগ বােদ িব াসী এ সুফীেদর চাইেত কান অংশ কম নয় । 



এ মত িব াস েক যিদ এক  সামািজক ব িধ বেল আখ ািয়ত করা হয় তাহেল অতু ি  হেব না অথাৎ এ  এমন এক  িবপ নক ও সমাজ ংসকারী রাগ 
যা ইসলামী সমাজেক অভ রীণভােব এেকবাের আধমরা কের ফেলেছ। অতএব এ িবপ নক রােগর উ ম িচিকৎসা উ াবন করা খবই জ রী। যােত কের 
ইসলামী সমাজেক এর - ভােবর িশকার হেত না হয়। অত  পিরতােপর সােথ এ কথা ীকার করেত হয় য , এখন পয  এ রােগর িব ে  তমন কান 
কাযকরী আে ালন গেড় উঠেত পােরিন এবং এ ধরেনর িচ া-ভাবনা র করার ব াপাের িকছুই করা স ব হয়িন। এ ব াপাের িত  আে ালনই জািতগত ঝগড়া 
ও শণী সং ােমর প পির হ কেরেছ। আর অেনক লাকই িনয়ার পেদর লােভ এর িব ে  সং ােমর পথ থেক সের পেড়েছ। অিধকাংশ ে  তা এটাই 
দখা গেছ য , এ সূফীবােদর িব ে  সং ামকারীরা িনেজরাই এর ফাঁেদ আটকা পেড়েছ। এছাড়াও দখা গেছ এ আে ালেন অংশ হণকারীরা বশীর ভাগই 
উ  িচ া- ভাবনা ও মানুেষর উ  মযাদার ধারণা স েক মােটই কান ান রােখ না। তােদর আেদৗ জানা নই য , মানবতা ও মানুেষর ধান কতব  িক ? 
িকছ লাক যিদ মানুেষর উ  মযাদার ও উ  িচ া-ভাবনা করার ােনর অিধকারী হয় এবং সমােজর িব ৃ ত রাগ-ব িধ েলা র করার জন  চার করা  কের 
তখনই চারিদক থেক তার উপর আ মণ চালােনা হয়। তথাকিথত এ সুফীবােদর িব ে  আে ালন করার সময় এ কথা রণ রাখেত হেব য , এমন এক  
মতবােদর িব   সং াম করা হে  যা ইসলামী সমােজর জন  একটা মারা ক রাগ। যার কারেণ ইসলামী উ াহ নানা কার বদআেতর িশকার হে । সুফীবােদর 
িব ে  আে ালনকারীেদরেক ইমাম সািদক (আঃ)-এর সােথ ঘ ত এ ঘটনা  মেন রাখেত হেব। আেরা খয়াল রাখেত হেব য , কান অব ােতই যন এ 
আে ালন জািতগত ঝগড়া ও ণী সং ােমর  ধারণ করেত না পাের। আর ান , কাল বা ভৗেগািলক সীমােরখার মেধ  সীিমত না হেয় যায়। বরং কায ম  
এমন হেত হেব য , যখােনই হাক এবং য দেলর ারাই এ ধরেনর ি ভি  িনেয় পদে প হণ করা হেয় থা ক , তােদর সােথই উ  মতবাদ  া  
মােণর জন  সহেযািগতা করা উিচত। 

যা হাক এ মতবাদ র জবাব ও তা া  মাণ করার ব াপাের ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ)-এর এ বণনা  অত  িণধানেযাগ । আর এটা আমােদর জন  
পরম সৗভােগ র কথা য , ইমােমর এ হািদস  সনদযু  িকতাবািদর মেধ  সংরি ত রেয়েছ। যার চােরর ারা ইসলােমর মৗিলক িবষয় েলােত িবদআত সৃি  
করার য কান েচ ার মাকািবলা করা যেত পাের। 

১৭.অথাৎ যারা িহজরতকারীেদর পূেব িনেজেদর বািড়েত বসবাস করেতা। আর ঈমােন িছল মজবুত । িহজরত কের যারা তােদর কােছ চেল এেসেছ তােদর 
িত রােখ ভােলাবাসার মন। তারা য (ধন) লাভ কেরেছ তার জন  িনেজেদর অ ের গরজেবাধ কের না। যিদও িনেজ অভাব-অনটেনর মেধ  রেয়েছ এবং িনেজর 
েয়াজন িমটােত পারেছ না তথািপও অপেরর েয়াজনেক িনেজর উপর াধান  দয়। আর যারা িনেজেদরেক লাভ-লালসা থেক র া করেত পেরেছ তারাই 

সফলকাম। (সূরা আল-হাশর , আয়াত-৯)। 

১৮.অথাৎ আর তারা তােকই ভােলােবেস িমসকীন , ইয়াতীম ও কেয়দীেক খাবার খাওয়ায়। (সূরা-আদ দাহার , আয়াত-৮)। 

১৯. অথাৎ , আর তারা যখন খরচ কের তখন তারা অিতির  তথা অপাে  খরচ কের না। আর বিখলী কৃপণতাও কের না। তােদর খরচ মধ ম নীিতেত হেয় 
তােক। (সরা-আল- ফারকান , আয়াত-৬৭।) 

২০.অথাৎ , তামার হাতেক ঘাড়-গদােনর সােথ বঁেধ রেখা না। তথা বখীল কৃপণ হেয় হাত মুি ব  কের রেখা না য , (কাউেক িকছু িদেব না)। আর 
দান করেত িগেয় হাত এেকবাের খুেল িদও না য , (সব িকছিদেয় িদেব) । অবেশেষ তামােক দঃিখ ও লি ত হেয় বেস থাকেত হেব।(সূরা ইসরা ,২৯)। 

২১.অথাৎ , স আমার িনকট াথনা কের বলেলা , হ আমার পেরায়ারিদগার! আমােক মা কের দাও। আর আমােক এমন এক  রাজ  দান কেরা যা 
আমার পের আর কােরা পে ই লাভ করা স ব হেব না। িনঃসে েহ তুিম বড় দয়ালু দাতা। (সূরা- ছায়াদ , আয়াত-৩৫)। 

২২ অথাৎ , ইউসুফ বলেলা-আমার উপর রােজ র কাষাগার বা অথৈনিতক িবষয়ািদর দািয় ভার অপণ ক ন। কননা আিম িনভরেযাগ  িব াসী ও কমািভ  
।সূরা ইউসুফ , আয়াত-৫৫)। 

২৩.তুহফুল উ ল ,পৃ. ৩৪৮-৩৫৪ ,কাফী , ম খ  , আল-মাঈশাহ অধ ায় ,পৃ. ৬৫-৭১। 

২৪.উে র যু  বসরা শহেরর িনকেটই হেয়িছল। এ যুে  এক পে  িছেলন আমী ল ম’ িমনীন হযরত আলী (আঃ) ও অন  পে  িছেলন িবিব আেয়শা , 
তালহা ও যাবােয়র। এটােক উে র যু  এ জন  বলা হয় য , এ যুে  িবিব আেয়শা একটা উেটর িপেঠ আেরাহণ কের হযরত আলী (আঃ)-এর িব ে  যরত 
সিনকেদর নতৃ  িদি েলন। আরবী ভাষায় জামাল মােন উট। হযরত আলী (আঃ) খলাফেতর দািয় ভার হণ করার পরপরই িবিব আেয়শা , তালহা ও 
যাবােয়র তাঁর িব ে  এ যু  চািপেয় দন। কারণ িতিন তাঁর ন ায় ইনসাফ িভি ক আচরেণর কারেণ অিভজাত ণীর লাকেদর বলায় কান কার িবেশষ 
সুেযাগ দান করেত রাজী িছেলন না। যুে  হযরত আলীই জয়ী হেয়িছেলন। 

২৫. নাহজুল বালাগা , খাতবা নং-২০৭। 

২৬. অসুেল কাফী ,ি তীয় খ  , ফাজেল ফাকারািয়ল মুসিলমীন অধ ায় , পৃ. ২৬০। 

২৭. সাফীনাতুল িবহার , মা ােয় শাতর , মাজমুআেয় ওয়ারাম থেক সংকিলত। 

২৮.গাযযালী নামা , পৃ. ১১৬। 



২৯. তারীেখ উলুেম আকলী দার ইসলাম , পৃ. ২১১। 

৩০. িবহা ল আেনায়ার , কা ানী মুি ত ,১১শ খ  ,হালােত ইমাম বাে র (আঃ) ,পৃ. ৮২। 

৩১. 

কাব াথ 

* গগণচু ী অ ািলকা , জয় গ গিড় 

চেয়েছ পেত অেনেক িনরা দ আ য়। 

সশ  দহর ী , জা ত সা ী রািখ 

চেয়েছ িখেত শ া-শি ল িব যয়। 

িক  এেস যেব মৃতু ত টু  ধের চািপ 
ব থ তাবৎ অ শ  মুহূতও দয়িন য়। 

৩২. 

*িবরাট-িবশাল মহল , েভদ  কলা ছািড় 

যেত হেয়েছ সমািধর সংকীণ আঁধার গাের। 
চেল গেছ সকল জন িনজেন অসহায় ফিল। 

কউ এেস দেখিন হাল কখনও কবর খঁুেড়!! 
িজ ােস তােদর পুনঃপুনঃ িবেবক হােতফ ডািক 

কাথা তােদর শান-শওকত , কাথা তখেত তাজ ? 

দাদ  তাপ- িতপি  , অহংেবাধ কাথা রািখ 

এেসেছা শন  হােত , বেলা তা িক হেব আজ ? 

*চকচেক ঝলমল রশমী িমিহ পদার আড়ােল থািক 

রেখেছা িনেজেক জনগণ থেক অেনক দর। 

আরাম-আেয়েশ লািলত গবাহংকাের মুখখািন 

চেল গেছ কাথা , কান সু র অিচনপুর ? 

*চেলেছ তারা য মা র উপর িনয়ত : দ  ভির 
সঁেপেছ লােকরা তােদর তারই দয়ার াের। 

ভাগ-িবলােস কেরেছ সেতজ য দহেক সদা লািল। 

লাি ত আিজ কবর নামক ব ী কারাগাের। 

* কালা র ধের জগৎ মােঝ াদা ােদর আহার কির 

হেয়েছ আিজ কবর মােঝ মা রই খাদ াহার। 
ভুিগেব কেঠার শাি  সাজা মা রই গেভ থািক 

িনেজেদরই কেমর ফল , অেশষ-অসীম লা নার। 

৩৩.িবহা ল আেনায়ার ,ি তীয় খ  ,আহওয়ােল ইমাম হাদী (আঃ) ,পৃ. ১৬৯ । 

৩৪. িবহা ল আেনায়ার , াদশ খ  , হালােত হযরত রজা , পৃ ৩৯। 

৩৫. িবহা ল আেনায়ার , দশম খ  , পৃ. ২৫। 



৩৬. আল-ইমামু আলীয়ু ন , সওিতল আদালািতল ইনসািনয় াহ , পৃ. ৪৯ , দখুন শরেহ নাহজুল বালাগা , ইবেন আিবল হাদীদ , ব ত সং রণ , চতুথ খ  
, পৃ. ১৮৫। 

৩৭. িবহা ল আেনায়ার , একাদশ খ  , হালােত ইমাম সািদক , পৃ. ১১৬। 

৩৮. ওয়াসােয়ল ,ি তীয় খ  , পৃ ৪৬৯। 

৩৯. ওয়াসােয়ল , ি তীয় খ  , পৃ. ৪৯৪ , বােরা ইসিতহবািবর ির  আলাল মু’ িমনীন , হাদীস নং-৩ ও ৯। 

৪০.মু জুযযাহাব মাসউদী , ি তীয় খ  , হালােত মাহদী আ াসী। 

৪১. উসেল কাফী , ি তীয় খ  , বােব হাককল জওয়ার ,পৃ:৬৬৮। 

৪২. ওয়াসািয়ল , তৃতীয় খ  , িকতাবুশশাফাআহ , বােবা আদেম জাওয়ািযল ইজরাির িবল মুসিলম , পৃ. ৩২৯ , হাদীস নং-১ , ৩ , ৪। 

৪৩. িবহার , ৬  খ  , বােবা মাকােরেম আখলা  ওয়া িসয়া  ওয়া সুনানু । 

৪৪.িবহা ল আেনায়ার , একাদশ খ  ,পৃ:১২১। 

৪৫. িবহা ল আেনায়ার , ৬  খ  , বােবা মাকািরমুল আখলা  ওয়া িসয়া  ওয়া সুনানু । 

৪৬. িবহা ল আেনায়ার , একাদশ খ  , পৃ:১১৭। 

৪৭..কিবতা র বাংলা অথ িন  : 

* চেন তােক ম  ম ার িত  পাথরকণা , 

খােন কা’ বার কােছ নন িতিন অেচনা অজানা। 

হেরেমর ধূলা-বািলর যেতা অণূ-পরমাণু 
বাইের মৃি কাও অবগত তার পিরচয়খানা। 

*ন ন িতিন অিত ি য় বা া খাদার ; 

সবার সরা আেবদ িতিন মা াকী পরেহযগার। 

পুতঃপিব তার তীক িতিন জগেত খ াত , 

অতুল ব ি াসেন অেশষ মযাদার। 

*যেতাই বেলা না কন চেনা না তাের ; 

িক তােত আেস যায় , না কেম-না বােড়! 

তামার চনা-অেচনায় নই তাঁর নাকসান- 

কননা আরব-আজম জােন তাঁেক হােড় হােড়। 

৪৮. িবহা ল আেনায়ার , াদশ খ  , পৃ:. ১৪ । 

৪৯. িবহা ল আেনায়ার , নবম খ  , তাবিরয সং রণ , পৃ. ৬১৩। 

৫০. ওয়াসােয়ল , ি তীয় খ  , পৃ: ৫৮২। 

৫১. িবহা ল আেনায়ার ,একাদশ খ  , কা ানী ,পৃ. ১১০ ,ওয়াসােয়ল , ি তীয় খ  , মু ণ-আসীর বাহা র ,পৃ. ৪৯। 

৫২.ওয়াসােয়ল , ি তীয় খ  , পৃ: ২১২। 

৫৩.এরশােদ দইলামী। 

৫৪. িবহা ল আেনায়ার , াদশ খ  , পৃ: ৩১। 

৫৫. আল না ওয়াল আলকাব , মুহাি েস মী , ি তীয় খ  , আলহাফী িশেরানাম , পৃ. ১৫৩ , আলামা িলেখেছন িমনহাজুল কারামাহ  থেক। 



৫৬. মােলক ইবেন আনাস িবন মােলক িবন আবী আেমর আহেল সু ত ওয়াল জামাআেতর চারজন িবখ াত ইমামগেণর একজন। িবখ াত মােলকী মাযহাব 
তার নামানুসােরই। িতিন ইমাম আব হানীফার সময়কােলর একজন আেলম। ইমাম শােফঈ ইমাম মােলেকর িশষ  িছেলন। ইমাম আহমদ ইবেন হা ল ইমাম 
শােফঈর িশষ  িছেলন। 

ফকাহশাে র িদক থেক ইমাম মােলক ও আবু হানীফার মতবােদ িবরাট পাথক  িছল। এ ’  মতবাদেক এক  আেরক র ঘার িবেরাধী বেল ধরা হয়। 
কননা আবু হানীফা অিধকাংশ ে  িনেজর রায় ও িকয়াসেক াধান  িদেতন । এর িবপরীেত ইমাম মােলেকর ফকহী মতবাদ অিধকতর হাদীেসর উপর 
িনভরশীল। এর সােথ সােথ ইবেন খালকান তার রিচত ওয়াফইয়াতুল আ’ ইয়ান নামক ে র তৃতীয় খে র ২৮৬ প ায় িলেখেছন য , ইমাম মােলক তার মৃতু র 
পূেব অেনক কা াকা  করেতন। এর কারণ িছল এই য , িতিন কিতপয় ফেতায়া িনেজর রায় ও িকয়ােসর িভি েত িদেয়িছেলন। তার জীবেনর শষ মুহূেত স 
ভুেলর কথা গভীরভােব অনুভূত হি ল। তাই যখনই তার িনেজর রায় ও িকয়াস িভি ক দ  ফেতায়ার কথা তার মেন জাগেতা তখনই িতিন অি রভােব 
কা াকা   করেতন। আর িনেজর অজাে ই বলেতন , হায় আফেসাস! আিম যিদ অমার রায় মাতােবক স ফেতায়া েলা না িদতাম। আিম এখন এ ব াপাের 
স  িচে  ত রেয়িছ য , আমার িনজ  রােয়র িভি েত দয়া িত  ফেতায়ার বদেল এক এক  কের ব াঘাত করা হাক। যােত কের আিম স সব নাহ 
থেক মি  লাভ করেত পাির। 

মােলকী মাযহােবর সবেচেয় পূন িবেশষ ব াপার হে  য , তারা মুহা াদ ইবেন আব াহ মাহাজ িযিন শহীদ হেয়েছন তার বাইয়াতেক স ক মেন 
কের। এ মাযহােবর ি েত বনী আ াসীয়েদর , যারা শি  ারা খলাফেতর মতা দখল কেরেছ তােদর বাইয়াত করা জােয়য নয়। ইমাম মােলক কখনও তার 
এ আকীদা-িব াস কাশ করা পিরত াগ কেরনিন। িতিন বনী আ াসীয়েদর তাপ- িতপি  ও দাদ  ভােবর কানই পেরায়া করেতন না। এ কারেণই সাফফাহ 
ও মনসুের চাচা জা’ ফর ইবেন সুলাইমান আ াসীর েম তােক কেঠার ব াঘাত করা হেয়িছল। িক  এটা একটা আ েযর িবষয় য , আ াসীয় শাসকেদর 
প  থেক হােরর কারেণ মােলেকর খ ািত , জনি য়তা ও স ান অ াভািবকভােব বেড় গল। ওয়াফইয়াতুল আ’ ইয়ান ে র তৃতীয় খে র ২৮৫ পৃ ায় এ 
পযােয় িব ািরত আেলাচনা করা হেয়েছ। 

মদীনায় অব া্নকােল’ ইমাম মােলক সব সময় ইমাম জাফর সািদক (আঃ)-এর কােছ আসা-যাওয়া করেতন। িতিন তােদরই মধ  থেক একজন , যারা ইমাম 
(আঃ)-এর কাছ থেক হাদীস বণ  না করেতন। িবহা ল আেনায়ােরর বণনা মেত ইমাম সািদক (আঃ) ইমাম মােলকেক খুব ভােলা জানেতন। আর ায়ই িতিন 
মােলকেক বলেতন , আিম তামােক ভােলা জািন। মােলক ইমােমর মুেখ িনেজর শংসা েন খুব খুশী হেতন। আল-ইমাম আস-সািদক নামক ে  িলিপব  
হেয়েছ য , ইমাম মােলক ায়ই বলেতন , আিম একটা দীঘ সময় পয  ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ)-এর কােছ আসা-যাওয়া করতাম। তখন আিম ইমামেক 
অিধকাংশ সময় দখেত পতাম নামায- রাযা , িতলাওয়ােত কারআন ইত ািদ নক কােজ ব । ইবাদত-বে গী , তাকওয়া-পরেহযগারী ও ান-গিরমার জগেত 
তার থেক বড় কাউেক আর আিম দিখিন। িবহা ল আেনায়াের ভাষ  অনুযায়ী ইমাম মােলক ইমাম জা’ ফর সািদক (আঃ) স েক এভােব বলেতন , ইমাম 
জা’ ফর সািদক (আঃ) অত  উ  মযাদাস  একজন ইবাদতকারী ও মা াকী-পরেহযগার লাক িছেলন। িতিন মহান আ াহেক অেনক ভয় করেতন। মহানবী 
(সাঃ) এর অেনক অেনক হাদীস তার মুখ  িছল। িতিন িছেলন অত  নক চিরে র অিধকারী এক মহান ব ি । তাঁর সং েশ এেস অেনক িকছু অজন করা 
যেতা। তাঁর সং েশ এেস ও তার মজিলেস বেস লােকরা সব রকেমর সৗভাগ  ও বরকত হািসল করেতা। মহানবী (সাঃ) এর নাম তাঁর সামেন উ ািরত হবার 
সােথ সােথই তাঁর চহারার রং পাে  যেতা। 

৫৭. িবহা ল আেনায়ার , একাদশ খ  , পৃ. ১০৯। 

৫৮. ওয়াসােয়ল , ি তীয় খ  , পৃ. ৫৩১ , িবহা ল আেনায়ার , নবম খ  , পৃ. ৫৯৯। 

৫৯. উসূেল কাফী ি তীয় খ  বাবুল বাযা , পৃ. ৩২৪ , ওয়াসােয়ল , ি তীয় খ  , পৃ. ৪৭৭। 

৬০. নাহজুল বালাগাহ , শরেহ ইবেন আিবল হাদীদ , ব ত সং রণ , চতুথ খ  , পৃ. ৩৮৯। 

৬১. তািত াতুল মুনতাহা , মুহাে েস মী , ি তীয় খ  , পৃ. ৪০০ , তারীেখ ইবেন খালকান , তৃতীয় খ  , পৃ. ৪৪। 

৬২. মুরযুযাহাব ,মাসউদী ,িমসর সং রণ ,ি তীয় খ  ,পৃ.১৭৪ ,আহওয়ােল ওমর ইবেন আ ুল আযীয অধ ােয় । 

৬৩. আল আেনায়া ল বািহয়াহ , মাহাে েস ী ,পৃ.৭৬ । 

৬৪. িকতােব িনয়ােয়শ এর অনুবােদর ভূিমকাংশ (আেলকিসস কাল রিচত) জনাব মুহা াদ তাকী শরীয়াতীর িলিখত। 

৬৫.কাফী , ি তীয় খ  , বাব হাকীকাতল ঈমান ওয়াল ইয়াকনী ,পৃ.৫৩। 

৬৬. সীরােয় ইবেন িহশাম , থম খ  , পৃ. ৩২১-৩৩৮ , শরেহ ইবেন আিবল হাদীদ নাহজুল বালাগাহ। চতুথ খ  , ব ত সং রণ , পৃ. ১৭৫- ১৭৭ , 
নােসখুত তাওয়ািরখ িহজরত পূব ঘটনাবলী। 

৬৭. িবহা ল আেনায়ার , ১১শ খ  , প. ১২০। 

৬৮. কাফী , ি তীয় খ  , বাবু হা ু ল জাওয়ার , পৃ. ৬৬৬। 



৬৯. িবহা ল আেনায়ার , ১১শ খ  , প. ১০৫। 

৭০. শরেহ ইবেন আিবল হাদীদ , তৃতীয় খ  , পৃ. ৫৬৮-৫৭০ , মাগাযীেয় ওয়ােকদী থেক সংকিলত। 

৭১. ওয়াসােয়ল ি তীয় খ  , প. ৪৫৭। 

৭২. ওয়াসােয়ল , ি তীয় খ  , প. ৪৬২ । 

৭৩. িবহা ল আেনায়ার , একাদশ খ  , পৃ. ২১৫। 

৭৪. হিলল বাছার , মুহাে েস মী , পৃ. ৭৯। 

৭৫. ওয়াসােয়ল , ি তীয় খ  , প. ৫৭। 

৭৬ সীরােত ইবেন িহশাম , থম খ  , পৃ. ২৬৫। 

৭৭. রওযাতল জা াত ,হাজী সাইেয় দ সাঈদ কািশত , পৃ. ৭৪৭। 

৭৮. তারীেখ উলুেম িপইউরেরােসা , পৃ. ৩৮২-৩৮৩। 

৭৯. আইেন সখানভারী , মর ম মহা াদ আলী ফ গী রিচত , ি তীয় খ  , প. ৫-৬। 

৮০. সীরােত ইবেন িহশাম , ১ম খ  , পৃ. ৪১৯-৪২১। 

৮১. কাব াথ : * দেখেছা তামরা ? কেতা উ  ব ি ে র শবেদহ- চেল গেছ এ পিথবীর মায়া সা  কের ; হেরেছা তামরা ? কমন কের হেলা এমন 
?  হেয় গেছ জাপিতর সমােরাহ িচরতের। 

*লু েয় পেড়েছ ভূতেল িহমাি সম পবত , হেতা যিদ িনপিতত অতল সাগর বুেক- উপেচ উঠেতা তার সীমাহীন জলরািশ , ািবত হেতা ভরপুর বািরিধর 
উপির মুেখ!! 

* তামার মৃতু র আেগ কখেনা পায়িন ান- আমার িব াস জগেতর মিণেকাঠায় এক বার , পবতসম তামােকও একিদন মৃি কার অভ ের লুিকেয় নেব 
িচরতের িফিরেয় দেব না আর!! 

৮২. ওয়াফইয়াতুল আইয়ান , মুহাে স মী ি তীয় খ  , প. ৩৬৫ আসসাবী অধ ায়। 

৮৩. আল না ওয়াল আলকাব , ি তীয় খ  , আল বসরী িশেরানাম , িবহা ল আেনায়ার , থম খ  , পৃ. ২২৪ , হাদীস নং-১৭ । 

৮৪.তরজমাতুল মুনাকায িমনা লালাহ (এেতরাফােত গাযযালী) , তারীেখ ইবেন খালকান , প ম খ  , পৃ. ৩৫১-৩৫২ , গাযযালী নামাহ। 

৮৫. আবুযার িগফারী , রচনায় আ ুল হামীদ জাওয়াতুসিসহার , (অনুবাদ-আলী শরীয়তী , বিধত কেলবের)। 

৮৬. িবহা ল আেনায়ার , ১১শ খ  , পৃ. ১৭ , ২৭ , আল ইমাম আসসািদক , ১ম খ  , পৃ. ১১১ , আল-ইমামু যয়নুল আেবদীন , রচনায়-আ ুল আযীয 
সাইেয় ল আহাল , অনুবাদ- হাসাইন িবজদানী , পৃ. ৯২। 

৮৭. িবহা ল আেনায়ার , স ম খ  , ১০৩নং অধ ায় , পৃ.-৫৯৭ ।  

 

বই র ভূিমকা 
এ কািহনী েলা সং হ , সাজােনা ও কাশকােল আিম আমার অিধকাংশ ব ু -বা ব ও ঘিন েদর সােথ আলাপ-আেলাচনা কেরিছ য , আজকাল 

আিম এমন সংগৃহীত। কািহনী েলার সবই সত  কািহনী। সত  ও বা বতা সমৃ  এ কািহনী েলা সাজােনার ব াপাের আকষণীয় প িত ও সহজ-সরল ভাষা 
ব বহার কেরিছ যােত কের সাধারণ ও িবেশষ ণীর লাকেদর েত েকই সব সময় এর থেক উপকৃত হেত পাের। আমার কথা েন লােকরা এ র 
শংসা করেত লাগেলন। কউ কউ িনেজেদর খয়াল কাশ কের বলেলন ,‘ আসেল এ বই  যুবক ণী ছাড়াও ভিবষ ত বংশধরেদর জন ও অত  

উপকারী ও কাযকরী হেব।’ কউ কউ আবার িনেজেদর খয়াল কাশ কের এ কথা বলেলন ,‘ কািহনী লখার জগেত আজ পয  এমন কান া  
পিরলি ত হয় না য েক হাদীস ও ঐিতহািসক াবলী থেক সংগৃহীত বেল বলা হেয়েছ। সুতরাং এ বই  িবষয়গত িদক থেক এক  সব থম ও অনন  
পদে প। কািহনী রচনার ময়দােন এ িবষয় র অভাব অনুভূত হি ল। আশা কির এ বই  স অভাব পুেরাপুিরভােব র কের িদেত স ম হেব। 

এেত কান সে হ নই য , এমন সব ব  ািদ সংকিলত , স ািদত ও রিচত হেয়েছ , য েলােত চির  আখলাক ও সামািজক অব ার কথা 
িবষয় িভি কভােব তুেল ধরা হেয়েছ। এছাড়া এমনও অেনক বই-পু ক দখেত পাওয়া যায় য েলােত মানুেষর জীবেনর িবিভ  অব া ্ও পেক লখক 



িনেজর িচ াকষনীয় বণনাভি  ও সুিচি ত প িতেত সাজাবার সােথ সােথ কািহনীর আকাের উপ াপন কেরেছন। িক  যিদ ল  কের দখা যায় তাহেল 
স সব কািহনীেত যা িকছু বণনা করা হেয়েছ তার সব কথাই বা ব সত  নয় , বরং দ  লখক িহসােব রচিয়তা মানব জীবেন পির  হয় এমন সত েলার 
ছিব িকছুটা এমনভােব তুেল ধেরেছন য , সাধারণ পাঠকেদর িনকট তার বণনাভি  মনঃপূত হয়। এত তীত অেনক জীবনী ও পাওয়া যায় যখােন 
কান একজেনর িকংবা কেয়কজন মহান ব ি ে র জীবেনর িবিভ  অব া ইিতহােসর ন ায় িলিপব  করা হেয়েছ। সুতরাং এ সম  েক কািহনী ে র 
তািলকায় গণনা করা যায় না। আমার চােখর সামেনও এমন কান কািহনী  পেড়িন যা হাদীস ও ইিতহাস ািদ হেত সংগৃহীত সত  ও উপকারী কািহনী 
সমৃ । যার সংকলেনর উে শ  মানুেষর হদােয়েতর সােথ সােথ ইসলামী চির -আখলাক ও সং ৃ িতর চার ও সার ঘটােনা। যিদ ইসলামী চির -আখলাক 
ও সং ৃ িতর চােরর উে শ  কান  রিচত হেয়েছ তেব সটা কািহনীর আকাের নয়। আর যিদ কান বই কািহনীর আকাের জনসমে  এেসেছ তেব 
সটার সং েহর উৎস হাদীস ও ইিতহােসর াবলী নয় বরং সটা রচিয়তার পারদিশতা ও দ তােক  কের তুেল ধরার নমুনা। 

এ বই  তার িবষেয়র সব থম ও অনন  অবতারণা হাক অথবা না হাক , এর জন  াপ  ফুেলর মামলার যাগ  পা  আিম নই , অথাৎ যিদ এ বই  
কািহনী রচনার জগেত কান পূণ নতুন অবতারণার দািবদার হয় তাহেল তার গাড়াপ নকারী আিম নই। বরং কাশনা ও চারণার এক  িত ােন 
দেশর িব  িব  িব ানী- ণী কিতপয় ব ি বেগর সম েয় এক  স াদনা বাড গঠন করা হেয়েছ। এ অধমও স বােডর একজন সদস । দেশর 
খ াতনামা লখক ও িব তম ব ি  সমৃ  স বােডর এক বঠেক াব রাখা হেলা য , এমন এক   রিচত হওয়া উিচত যার মেধ  চািরি ক সু র 
ও ণাবলী কািহনী আকাের উপ ািপত থাকেব। আর স কািহনী েলা লখেকর িনেজর মি  থেক আিব ৃ ত বা িনেজর খয়াল মাতােবক তির হেব 
না। বরং তার িভি মূল ও উৎস হেব হাদীস , বা ব জীবন ও ইিতহােসর রািজ। এর সংকলেনর উে শ  থাকেব মুসিলম সমাজেক িশ া দান এবং যুব 
সমাজেক হদােয়েতর পথ দশন ও পিরচালনা করা। 

সংি  কথা হে  য , সভায় সকল সদেস র মতানুযায়ী এ াব গৃহীত হেয়েছ। এ ব াপাের আমার ভূিমকা ধু এতটু ন য , এ াব অন ান  
সদেস র তুলনায় আমার িনকট বশী ভােলা লেগেছ। তখনই আিম আমার মেন এ অ ীকার করলাম য , এ পূণ দািয়  আিম পালন করেবা। 
তাই‘ সত  কািহনী স ার’ নােমর এ বই  স াব ও অ ীকােরই ফল িহসােব আপনােদর হােত তুেল িদেত পারলাম। 

‘ সত  কািহনী স াের’ অ ভু  িত  কািহনী সং েহর উৎস অথাৎ য  থেক সং হ করা হেয়েছ তার নাম কািহনীর সমাি  পযােয় কা িদেয় 
সমা  পৃ ারই িনেচ িলেখ দয়া হেয়েছ। এর কান কান কািহনী একািধক  পাওয়া যায়। সুতরাং অত  িব তার সােথ িবেবচনা কের িত  সং েহর 
িভি  উে খ করা হেয়েছ। একািধক ে র উ ৃ িত িদেত িগেয় এ িবষেয়র িত সতক ি  রাখা হেয়েছ য , িবিভ  ে  িভ  িভ  রচনাভি েত একই 
ঘটনােক উপ াপন করা হেয়েছ। একই ঘটনােক কউ খুব সংে েপ বণনা কেরেছন আবার অন  লখক সটােকই আেরা িব ািরতভােব তুেল ধেরেছন। 

মেন রাখেত হেব য , য কান ঘটনােকই বণনা করার সময় মেনর ক না পায়ন বা রচনা শি ক দশনীর নীিত অবল ন করা হয়িন , বরং য  
থেক সং হ করা হেয়েছ স ে  য ঘটনা যভােব বিণত আেছ ক সভােবই বণনা করার চ া করা হেয়েছ। মা াকথা মূল ঘটনায় কান িকছু 
বাড়ােনা হয়িন। আর না তার থেক কমােনা হেয়েছ। িক  এর সােথ সােথ এ কথা ও বেল দয়া জ রী য , এ বই েক এক  িনছক শাি ক অনুবােদর 
বই মেন করাটা হেব বা বতা িবেরাধী। বরং কািহনী লখার সময় যথা সাধ  এ চ া করা হেয়েছ য , মূল বণনায় কান কার বাড়ােনা বা কমােনা ব তীত 
কািহনীেক এমন ভি েত তুেল ধরা হেব যা ারা মানুেষর িচ-চািহদাও পূরণ হেব এবং পাঠেকর আ তৃি েত কান কার অস িত ও অস ূণতা সৃি  
হেব না। অিধকাংশ কািহনীেত আপনারা দখেত পােবন য , য পু ক থেক কািহনী  সং হ করা হেয়েছ স পু েক কািহনীর সূচনা এক রকেমর আর 
এ পু েক অন  রকেমর অথবা স পু েক যখােন কািহনীর সমাি  , এ পু েক সখান থেক  হেয়েছ। এভােব এ বইেয়র উপ াপনা ও বণনাভি  
স ূণ িভ  ধরেনর। িক  যিদ একজন সত প ী পাঠক এ বইেয়র কািহনী এবং য বই থেক সং হ করা হেয়েছ , এ েটাই পাঠ কের তাহেল স খুব 
সহেজ বুঝেত পারেব য , এ রদবদল িকছুটা এমনভােব করা হেয়েছ য , কািহনীর সত তা ও তার যথাথতার ে  কানই পিরবতন সংঘ ত হয়িন , 
বরং কািহনীেক আেরা সমৃ  ও হণেযাগ  কের উপ াপন করা হেয়েছ। 

এ ে  কািহনী েলার ফলাফল ও িশ নীয় িবষয়াবলীর বণনা পির ারভােব তুেল ধরা হয়িন। তেব এর মেধ  এমন কতক েলা বাক  িনিহত রেয়েছ যা 
ারা কািহনীর ফলাফল বিরেয় আেস। এমন িক কািহনী েলার িশেরানাম চয়নকােল যথা স ব চ া করা হেয়েছ য , তা যন এমন না হয় , যা সরাসির 
এর ফলাফেলর িদেক ইি ত কের। এটা এ কারেণ য , আমরা চাইলাম ফলাফল িনণেয়র দািয় ভার য়ং পাঠকবৃে র উপরই ন  করেবা। 

কান  রচনা বা বণনার পূণ  ও সৗ য হে  তার পাঠেকর িচ া জগেত সাড়া জাগােব এবং স বণনায় া  গভীর তাৎপয পয  পৗছার জন  
িচ াগত িদক থেক ত হেয় যােব। বণনা  উপ াপন করার সময় সহজেবাধ  রচনাভি  ও সহজ-সরল ভাষা ব বহার করা উিচত যােত কের পাঠকেক 
তা বুঝবার জন  বশী িচ া-ভাবনা করেত না হয় এবং খুব সহেজ স লখায় িনিহত তাৎপয বুেঝ িনেত পাের। িক  স লখার ফলাফল হািসল করার 
িবষয়  পাঠকেদর িচ ার ওপর ছেড় দয়া উিচত যােত কের তার িচ া-ভাবনা করার যাগ তা বৃি  করেত পাের। য লখার ফলাফল পাঠক িনেজ িনণয় 
করেত না পাের এবং িনেজর িচ া-ভাবনা ারা এর তাৎপয আেরা বাড়ােত না পাের , স লখা তার দেয় কান দাগ কাটেত পাের না অথাৎ কান লখার 
ফলাফল যিদ পাঠক িনেজ বর করেত স ম হয় , তাহেল তার িচ া-ভাবনার পিরিধ বৃি র সােথ সােথ স ফলাফল তার অ ের গঁেথ যায় এবং স 



ফলাফলই তার মেন গভীর ভাব িব ার কের। আর যার ভাব একবার অ ের বেস যায় সটাই বা েব িনি ত েপ পির  হয় , অথাৎ িনেজর িচ া-
ভাবনা ারা অিজত ফলাফেলর ভাব তার বা ব অনুশীলেন অবশ ই পিরলি ত হয়। এছাড়াও এক  বা ব সত েক ভুেল যাওয়া ক হেব না য , িনেজর 
িচ া-ভাবনা ারা অিজত ফলাফল কৃিতগতভােব হেয় থােক। সুতরাং এর ারা মানব কৃিত ভািবত হওয়া িনি ত। 

আেগই বলা হেয়েছ এ ে  অ ভু  অিধকাংশ কািহনীই হাদীস  থেক নয়া হেয়েছ। আর কািহনীর ধান আকষণ িহেসেব বশীর ভাগ ীনী 
মহান ব ি বগেক চয়ন করা হেয়েছ। িক  িত  কািহনীর বলায়ই এ কথা  েযাজ  হেব না , বরং ইলেম িরজাল িভি ক িকতাবািদ তথা হাদীেসর 

াবলী ও ীেনর  ব ি বেগর জীবন অব া স ে  আেলাচনা ছাড়াও ইিতহােসর াবলী থেকও কান কান গ  গৃহীত হেয়েছ। এত তীত উ  
মযাদা স  ওলামা ও িব  ইসলামী িচ ািবদগেণর সােথ স ৃ  স সম  ঘটনা কািহনীেকও শািমল করা হেয়েছ। যা ারা মুসিলম সমােজর সংেশাধন 
করা যেত পাের , যা পাঠ কের লােকরা উ ত চািরি ক ণাবলী স েক অবগত হেত পাের এবং বা ব জীবেন স েলার অনুসরণ করার রণা লাভ 
করেত পাের। এ পযােয় কান কার প পাতমূলক বা তরফদারীর নীিত অনুসরণ করা হয়িন , বরং িশয়া ওলামা ও পথ দশকেদর ছাড়াও অন ান  ইসলামী 
ও অৈনসলামী পূণ ব ি েদর সােথ স ৃ  ঘটনাবলীেকও কািহনীর আকাের পশ করা হেয়েছ যােত কের লােকরা এর থেক পুেরাপুিরভােব 
উপকৃত হেত পাের । 

র নামকরেণর বলায় এ সত  িচ া-িবেবচনায় রাখা হেয়েছ য , কািহনী েলােত ধান আকষেণর ভূিমকায় অিধকাংশ ে  এমন সব ব ি বগ 
রেয়েছন , যােদর চির -আখলাক ও সত বািদতার ব াপাের কােরাই ি মত নই। আর যােদরেক মহান আ াহর িকতাব আল কারআন িসি কীন নােম তথা 
সত বাদী উপািধেত ভূিষত কেরেছ। তাই এ ে র নাম রাখা হেয়েছ‘ সত  কািহনী স ার’ অথাৎ আমরা এ কথা বলেত চাই য , এ গ -কািহনী েলা স 
সম  সত িন  ব ি বগ স িকত , যারা িনেজেদর সম  জীবন সত -ন ায় ও স ক পেথর অনুসরণ ও চােরর কােজ আ িনেয়াগ কের রেখিছেলন। এ 
নামকরণ ারা অপর এক  ধারণা এটাও নয়া যেত পাের য , এ গ -কািহনী েলা স সম েলােকর জন ই রিচত , যারা সত  ও ন ােয়র পেথ চলেত 
আ হী এবং যােদর অ ের এ ন রেয়েছ য , সত  সত  কািহনীর আেলাচনা ারা িনেজেদর আমল- অনুশীলনেক িব  কের নেবন। ব ত এ 
কািহনী েলা সত িন  ব ি বেগর ও সত া হী লাকেদর জন ই লখা হেয়েছ। 

যেহতু এ কািহনী েলা কােরা মনগড়া নয় , বরং বা েব যা সংঘ ত হেয়েছ এবং এমন সব ািদেত িলিপব  করা হেয়েছ য েলােত য কান 
ঘটনােকই অত  িব তার সােথ সেত র পদা  অনুসরণ কের লখা হেয়েছ। সুতরাং এ কািহনী েলা সািবকভােব‘ সত  কািহনী স ার’ নােম আখ ািয়ত 
হওয়ার অিধকারী। মাটকথা এ ে  অ ভু  কািহনী েলােক কানভােবই সেত র গি  থেক পৃথক কের দখা যেত পাের না। 

এেত ি মেতর কানই অবকাশ নই য , এ কািহনী েলা মানুেষর চির -আখলাক ও সামািজক জীবেন পথ দশেনর কাজ  আ াম দবার বলায় 
অত  ফলদায়ক। এর সােথ সােথ এ কািহনী েলা ইসলামী িশ া-দী ার আধ াি ক পিরচয়টাও তুেল ধের অথাৎ এ কািহনী েলা পাঠ কের পাঠক ইসলামী 
িশ ার আধ াি কতা স েক সম ক অবগিত লাভ করেত পাের। ইসলামী ত ান স েক অবগিত হািসল করার পর এ কাজ  খুবই সহজ হেয় যায় য 
, পাঠক িনেজর ব ি গত জীবন ও সমাজ জীবেনর পযেব ণ ও পযােলাচনা কের এ িস া হণ করেব য , িতিন য পিরেবশ ও সমােজ বসবাস করেছন 
, সটা ইসলামী িশ া অনুযায়ী িকনা। এমিনেত বলার সময় তা িত  েরর লােকরাই িনেজেদরেক মুসলমান িহসােব দাবী কের। কখনও কখনও এমনও 
দখা গেছ য , কান কান দল ইসলােমর সাইন বাড িনেজেদর গলায় ঝুিলেয় চলােফরা কের। িক  যভােব বলা ও করার মেধ  পাথক  হেয় থােক , 
তমিনভােব ইসলােমর দািবদার ও ইসলােমর িভি র উপর অনুসারী হেয় চলার মেধ  িবরাট পাথক  থেক যায়। ইসলােমর সােথ স কযু  বা ব সত  
ও ত  স ে  যথাযথ অবগিত হািসল কের নয়া এবং আমল-অনুশীলেনর জগেত স সব িভি র ওপর অনুগত থাকা িবরাট ে র দািবদার। 

এ কািহনী েলা িবেশষ ণীর লাকেদর জন ও ততখািনই কল াণকর ও উপকারী , যতখািন সাধারণ মানুষেদর জন । িক  এ  সংকলেনর আসল 
ও মূল উে শ  হে  সাধারণ মানুেষর কল াণ সাধন। কননা এরাই স েরর লাক , যারা ন ায়-ইনসাফ ও সেত র সামেন অবনত ম ক ঝঁুিকেয় দবার 
জন  সবদা ত থােক। এ ণীর লােকরা সত -ন ােয়র আনুগত  করার ব াপাের কান কােরর হীলা-বাহানা ও ছল-ছাতরীর পথ অবল ন কের না , 
বরং জানার সােথ সােথই তার উপর আমল করার অনুসারী হেয় যায়। 

মানব সমােজর িবিভ  ণীর লাকেদর ভােলা-মে র ভাব িনঃসে েহ পর েরের মেধ  িব ৃ িত লাভ কের। এটা িকছুেতই স ব নয় য , এ 
ণী েলার মােঝ এমন একটা আড়াল দাড় করােনা যেত পাের , যার কারেণ এক ণীর ম  কােজর ভাব অন  ণীেক ভািবত করেত পাের না। 

িক  মানব ইিতহােস আজ পয  সাধারণত এটাই পিরলি ত হেয় আসেছ য , ঝগড়া-লড়াই বা ম  কাজ সব সময় িবেশষ ণীর লাকেদর থেকই 
 হেয়েছ। পরবত েত এ মে র অনুশীলন সাধারণ লাকেদর মেধ ও ছিড়েয় পেড়েছ। ক এর িবপরীেত সব রকেমর সামািজক ভােলা কাজ ও জাগরেণর 

ধারা সাধারণ মানুষ থেক  হেয় আসেছ। অতঃপর িবেশষ ণীর লাকেদরেক এ ব াপাের বাধ  কেরেছ য , তারা স ভােলা কােজর অনুসরণ করেব 
অথাৎ পূব থেকই চিলত হেয় আসেছ য , ঝগড়া-লড়াই ও ম  উপর থেক িনেচর িদেক ছড়ায় আর ভােলা কাজ িনেচ থেক উপেরর িদেক গড়ায়। 
অ  কথায় এ প বলা যেত পাের য , সমােজ িব ৃ ত ম  ও খারাপ কীিতর উপর ি  পড়ার সােথ সােথই এ কথা বুেঝ িনেত হেব য , এর িভি  
া্পনকারী’ হে  িবেশষ বা উ  ণীর লােকরা। আর ধীের ধীের এ ম  সাধারণ মানুেষর মেধ  ছিড়েয় িগেয় একটা িবপ নক ও ংসকর অব া ধারণ 



কেরেছ। অনু পভােব সামািজক কল াণ ও ম ল িবষয়ক িত  কাজ সাধারণ মানুষ থেক গাড়াপ ন হেয়েছ। অবেশেষ এমন এক  পযােয় িগেয় উপনীত 
হেয়েছ য , উপরতলার লাকেদর িনকট তখন আর কান উপায়-অ র অবিশ  থােকিন য , তারা জনগেণর কমসূচীর সােথ একমত না হেয় থাকেত 
পেরেছ। 

উপেরা  িনয়েমর সমথেন আমরা দখেত পাই আমী ল মুিমনীন হযরত আলী ইবেন আবী তািলব (আঃ) তার উ  িশ ামূলক ব ব াবলীর এক 
পযােয় মানুষেক ই ণীেত িবভ  কেরেন। একটা হেলা সাধারণ লাক ও আেরক  হেলা িবেশষ বা উ  ণীর লাক। সােথ সােথ িতিন স িবেশষ 
ণীর লাকেদর কল ােণর কাজ ও স ক পেথর অনুসরেণর ব াপাের হতাশা ও িনরাশা ব  কেরেছন। আর ধু সাধারণ লাকেদর ব াপােরই িতিন 

আশাবােদর বাণী উে খ কেরেছন। িতিন তার খলাফতকােল এক সরকারী িনেদশনাময় গভনর মািলক আশতার নাখঈেক িলেখেছন : 
“ গভনরেক এ কথা জেন রাখা দরকার য , অেহতুক কােজ অিধক খরচকারী , িবপদ-আপেদ কম সাহায কারী , ন ায়-ইনসােফর িত অিধক ঘৃণা 

পাষণকারী , উ ািভলাষী , খাদার র অনাদায়ী , ওযর-আপি  হণ করেত অ ীকারকারী ও ক ন িবপেদ ধয ধারণ মতার অভাবীরা উ  ণীর 
লাক ছাড়া অন  কউ নয়। এর িবপরীেত সাধারণ ণীর লােকরা ীেনর । িনঃসে েহ এরা মুসলমানেদর ক িব ু এবং শ র িব ে  িবজেয়র কারণ। 
সুতরাং হ মািলক আশতার । সবদা এ সাধারণ লাকেদর িত সু ি  রাখা তামার জন  অতীব জ রী।” 

এ ধারণা পাষণ করা এক  ভুেলরই নামা র য , িবেশষ ণীর কেতক লােকর সাহায  িবরাট িবরাট সং ারকম সািধত হেয় যােব। আর এ 
সীিমত সংখ ক লাকেদর প পািত  কের উ িতর চরম িশখের আেরাহণ করা যেত পাের। 

বরং বা ব অিভ তা এ কথাই বাতেল িদে  য , সাধারণত উপরতলা থেক সূচনাকৃত কাজ বািহ কভােব কল াণকর ও উপকারী দখা যায়। স 
কমসূচীর বািহ ক সৗ েযর ব াপক ও অিতির  চারািভযান চালােনা হয়। িক  কৃতপে  এ সম  পাগা া ড া বাজােনা ব তীত আর িকছুই নয়। ক 
এর িবপরীত পে  জনগেণর সাহায  কৃত কমসূচীেত চার- পাগা ার বদেল ঐকাি কতা ও িব ােসর নমুনাই পির  হয়। সাধারণ মানুেষর েত েকই 
অত  আ িরকতা ও পির েমর সােথ িনেজেদর কােজ পিরপূণ েপ িনিল  থােক। 

স েম আেরা এক  কথা বলেত হে । সটা হেলা আিম যখন এ বই  সংকলন ও কাশনার কােজ িল  িছলাম তখন আমার ব ু -বা ব ও 
ি য়জেনর অেনেকই এ বই র উপকািরতা ও ে র িত আেলাকপাত কের অসংখ  িচ প  িলেখেছন। ায় সকেলই এ বা বতােক ীকার কের 
িনেয়িছেলন য , এ বই  মুসিলম সমােজর জন  অতীব উপকারী বেল মািণত হেব। িক  তােদর মেধ  থেক কউ কউ এ কথা িলেখেছন য , তােদর 
মেত আমার মত একজন আেলেমর পে  এটা শাভনীয় নয় য , অন ান  পূণ ে র রচনা ও সংকলেনর কাজ ব  রেখ তােদর পে  আফেসাস 
কাশ করার সােথ সােথ আমােক ভােলা-ম ও বেলেছন। তােদর দি েত মূল বান পূণ ািদর রচনা সামিয়কভােব ব  রেখ এক  সাধারণ ও সহজ 

বই সংকলেনর কােজ িল  হওয়া কান অব ােত স ত হয়িন। কান কান ব ু  এ পরামশও িদেয়েছন য , আপিন যখন কািহনীর বই  লখার ক  মেনই 
িনেয়েছন তখন কান কথা নই , িক  বই  আপনার িনেজর নােম কাশ না করাটাই উ ম হেব। আিম িজ াসা করলাম ,‘ কন ? তােত অসুিবধা িক’ ? 
তারা বলেলন ,‘ আপনার মত একজন িব  আেলম ও দাশিনেকর শােন এটা অসাম স । এ ধরেনর ছা  ও কম ে র বই আপনার নােম বর হেব’ ? 
তারপর আিম যখন ছা  ও বড় কােজর মাপকা  স েক িজ াসা করলাম , তখন তারা বলেলন ,‘ ক নতম িবষয় েলার স াদন করা ও িব তার 
পিরচয় বহনকারী বই পু ক রচনাই বড় কােজর তািলকাভু । আর সহজেবাধ  রচনাভি  ও সাধারণ মানুেসর বাধগেম র ভাষায় িলিখত বই-পু কই ছাট 
কােজর অ ভূ  অথাৎ ছা  ও বড় কােজর মাপকা  কােজর ে র সােথ স ৃ  নয় , বরং িবধান হে  সহজ-সরল কাজ  ছাট আর ক ন কাজ  
বড়’ । 

এ যুি  বা িচ া প িত যিদ একজন বা কেয়কজন লােকর ধারণা সূত হেতা তাহেল আিম এ ব াপাের কখেনা আেলাচনা করতাম না। িক  পিরতােপর 
সােথ বলেত হয় য , এ িচ া প িত একটা িবপ নক সামািজক ব ািধর প ধারণ করেত যাে । এটােক ইসলামী িশ ার চার- সার ও কাশনার পেথ 
একটা িবরাট িবে াহ ব তীত আর িকছুই বলা যায় না। এ ধরেনর িচ া-িফিকর অসংখ  কলমধারীেক এমন হতাশা ও িনরাশার িশকাের পিরণত কেরেছ য , 
তারা রচনা , স াদনা ও সংকলেনর কাজই ছেড় িদেয়েছন। 

এ কারেণই আজ আমরা ীনী ও মাজহাবী উপকারী পু কািদর ময়দােন সীমাহীন দাির তার িশকার। আর এমন মূল বান বই-পু ক েলা এেকবােরই 
লভ হেয় গেছ য েলা ারা মুসলমানরা উপকৃত হেত পারেতা। উ  মযাদাস  আেলম ও িব জনেদর জন  যন এটাই জ ির কাজ হেয় গেছ য 

, তারা দশ বছর পয  িকংবা আেরা বশী সময়কাল ধের কান এক  িবষেয় এক  ইলমসমৃ  িবরাট  সংকলন করেবন আর তার েদ মাটা অ ের 
িনেজর নাম িলেখ কাশ করেবন। এখন এটা িভ  কথা য , স পুেরা  ারা সমােজর কান এক ব ি ও চাই উপকৃত হেত না পা ক। িক  মাপকা র 
িদক থেক স  এক  িবরাট ও মূল বান কাজ িহসােব পিরগিণত হেব। স িব  আেলম অতীব উপকারী , অথচ সহজ-সরল ভাষার এক  ছা  পু ক 
ধু এ কারেণই রচনা ও সংকলন কের কাশ কেরন না য , এ  তার মান-স ান মাতােবক নয়। যার ফল এ দািড়েয়েছ , য সব িবষয় জ ির দরকার 



স েলার সংকলন ও কাশনা হেত পারেছ না আর য েলা খুব বশী েয়াজন নই স েলা এেকর পর এক জনসমে  এেস হািজর হে । এ পযােয় 
খাজা নািছর উি ন তুসী খুব সু র বেলেছন : 

অথাৎ ,‘ আফসেসা! য খলায় আমার হের যাওয়ার কথা সখােনই হেয়িছ আিম িবজয়ী। আর য সম  িজিনস আমার চনা উিচত না স েলার 
পিরিচিতই আিম হািসল কেরিছ। মা াকথা য সব িজিনস পিরত াগ করা আমার উিচত িছল , স সবই আিম আমার গলায় ঝুিলেয় রেখিছ আর যা যা 
আমার অজন করা দরকার িছল তা তা আিম কেরিছ ত াগ’ । 

কাব াথ : 
‘ যথায় আমার হারার কথা 

হইনু সথা িবজয়ী হায়! 
িছল না যাহা চনার গরজ 
কাটানু বলা তারই নশায়। 
ত াজ  সকল িজিনস ড়ােয় 
কিরনু আিম গলার মালা। 
হলায় হারানু তাহাই আিম 

যাহাই িছল ড়ােনার পালা’ । 
অবেশেষ আিম আমার ব ু েদর পে র জবােব িলখলাম :‘ আপনােদর এ াব আমােক বাধ  কেরেছ য , সমােজ িব ৃ ত এ িবপ নক রােগর কতা 

আেলাচনা করেবা , যা ইসলামী িশ া-সং ৃ িতর চার িমশনেক িবেরািধতার মাকািবলায় দাঁড় কিরেয় রেখেছ। ধু তাই নয় , আপনােদর এ াব আমার 
িনকট হণেযাগ  নয়। আিম এ সহজ-সরল বই েক আমার নােমই কাশ করেবা , বরং এ বইেয়র ভূিমকায় আিম ইসলামী সমাজ য এ মারা ক রােগ 
আ া তার কথাও উে খ করেবা’ । 

এেতা সব কথাবাতা সে ও এক  িবষয় আমার মন-মগজেক অি র করেছ। সটা হেলা যভােব মানুষ সহজ-সরল বই রচনা ও সংকলন করােক 
িনেজর শান স ােনর লাঘব মেন কের তমিন আমােদর সমােজ এমন সব লাকও িন য়ই বতমান রেয়েছ যারা সহজ-সরল ভাষায় িলিখত ানসমৃ  বই-
পু ক এ কথা বেব অধ য়ন কের না য , এ ধরেনর ছাট-খােটা বই পাঠ করা তােদর স েমর হািন ঘটেব। 

কারআন মজীেদর মান-মসযাদাও এর ঐিতহ -পিব তার িত ি  রেখ আিম ই া কেরই এ ঐশী ে র কািহনী েলােক এ ে  শািমল কিরিন। 
আমার আকীদা িব াস হে  আল কারআেনর পূণ কািহনী েলার ওপর একটা ত   সংকিলত হওয়া উিচত। এর কািহনী েলােক অন  ে  
শািমল করা ক নয়। মহান আ াহর কিরয়া াপন করিছ য , এ জাতীয় কাজ আরবী ভাষায় যেথ  হেয়েছ এবং ফাস  ভাষায়ও এ িবষেয় অেনক বই 
কািশত হেয়েছ। 

ব ত আল কারআেনর িশ া িনেয়ই আমরা এ  সংকলন কেরিছ। কননা আল- কারআনই সব থম িকতাব যা মানব সমাজেক হদােয়ত , 
পথ দশন ও িশ া দােনর উে েশ  বা ব ও সত  কািহনী েলােক িনেজর কেলবের ান িদেয়েছ। আর স েলােক উ  ঐশী িশ া বেল ঘাষণা কেরেছ। 

‘ সত  কািহনী স ার খে  ৭৫  কািহনী ান্’ লাভ কেরেছ। এ খে র জন  আিম থেম ১০০  কািহনী িনবািচত কেরিছলাম। আর এ খয়ালও 
রেখিছলাম য , পরবত  খে ও ১০০  কািহনী শািমল করেবা। িক  একা ব ু -বা বগণ ছাড়াও কাশনা বাডও এ পরামশই িদেয়েছন য , ১০০  
কািহনীর কারেণ  আকাের বশ পু হেয় যােব। এছাড়াও ছাপােনার জন  য কাগজ যাগাড় করা হেয়িছল তাও িছল কম। এ সম  িবষয় েলা িবেবচনা 
কের থম খ  ৭৫  কািহনী সম েয় কাশ করা হেলা। এখােন আেরা এক  কথা পির ার কের দয়া দরকার মেন করিছ। কথা  হেলা- এ ে  অ ভু  
অিধকাংশ কািহনীই ইিতবাচক। সম  ে  ধু ই িতন  কািহনী আেছ নিতবাচক। অথাৎ এ ই িতন  নিতবাচক কািহনী লাকমান হািকেমর স নীিতর 
িত ইি ত বহন করেছ য , যিদ কান লােকর মেধ  কান চািরি ক বলতা পিরলি ত হয় তাহেল তার সংেশাধনী ও সতক কের দয়ার জন  তার স 
বলতা ও ম  িদকটা আেলাচনা করা জ রী। উদাহারণ িহেসেব আমরা এখােন স প িতন  কািহনীর অবতারণা কেরিছ। যমন-‘ এক  
গালী’ ,‘ বাক বাণ’ ও‘ ব ু ে র িচর অবসান’ । এ িতন  কািহনীেক নিতবাচক বলা যেত পাের। থম িদেক িবেশষ কান ি পাত না কেরই আিম এ 
কািহনী েলা িলেখ চেলিছলাম। িক  মানুসাের সাজাবার সময় যখন ল  কের দখলাম তখন একবার খয়াল হেলা নিতবাচক কািহনী েলা এ বইেয়র 
অ ভু  করেবা না , যােত কের সম  কািহনী একই ধরেনর থেক যায়। আর ইিতবাচক প িত িদেয়ই সমাজ সং ােরর কাজ  করেবা। দীঘিদন পয  
ি র করেত পারিছলাম না য , এ কািহনী েলােক এ ে  শািমল করেবা িকনা ? অবেশেষ ি র করলাম য , এ েলাও অ ভু  কের দেবা। আর 



ভূিমকায় কথা  আেলাচনা কের এ গ েলার িত পাঠকেদর ি  আকষণ কের তােদর কােছই পরামশ চাইেবা য , এ ধরেনর কািহনীর ব াপাের তােদর 
িক মতামত ? পাঠকেদর রায় মাতােবক পরবত  খে  এ ধরেনর গে র অ ভুি র ব াপাের িস া  হণ উ ম হেব। 

আিম আপনােদর সকেলর িদকিনেদশনা ও পরামেশর মুখােপ ী রইলাম। সংেশাধন সং া  পাঠকবৃে র িত  পরামেশর জন  তােদর কােছ কৃত  
থাকেবা। তােদর পরামশ আমােদর পরবত  খ েলােক আেরা সমৃ  করার ব াপাের িন য়ই সহায়ক হেব। 

মহান আ াহর দরবাের কল াণ ও তাওিফক দােনর াথ  রইলাম। 
মুতাজা মাতাহারী 

                                                                                                                                        তহরান , ১৫ মুহাররামুল হারাম ১৩৮০ িহজরী 

িচর ীব শহীদ মাতাহারী 

অধ াপক আয়াতু াহ মুতাজা মাতাহারীর শাহাদােতর পর ষাল বছর অিত া  হেলা। ইরােনর ইসলামী িব েবর ায় িতন মাস অতীত হবার পর 
১৯৭৯ সােলর ১ ম এই মহান সাধেকর শাহাদােতর মম দ ঘটনা  সংঘ ত হয়। মািকন সা াজ বােদর চেররা িবপ -পূবকােলর এ মহান িচ ািবদ ও 
দাশিনকেক শহীদ করার মাধ েম িব েবর মনীষােক নস াৎ করার জন  এক গণ  ষড়য  ও পিরক না পূব থেকই কেরিছল। তােদর স পিরক না সাথক 
হয়িন। কারণ আয়াতু াহ মুতাজা মাতাহারীর য মনীষা ও বুি ম া তার জীব শার চেয় শাহাদােতর পের আেরা ভাব িব ার করেত স ম হয়। আর এ 
কারেণই ইসলােমর ইিতহােসর য কান কােরর তুলনায় তার েলা আজ সব  িবপুলভােব প ত হে । 

ইসলামী িচ াধারা ও দশেনর পুনজাগরেণর লে ই মাতাহারী তার কলম ধেরিছেলন এবং িতিন ইরােনর নতুন বংশধরেদরেক ান-িব ােনর এমন 
অে  সুসি ত কেরিছেলন য , তােত কের তারা িবপথগামী আদশ ও মতাদেশর িব ে  সং াম করেত স ম হয়। িবিভ  দেশর যুব শি েলা যােত 
ইসলােমর মহান িশ ার সে  পিরিচত হেয় ইসলামী ান-িব ােনর অকাট  যুি েলা আ  করেত পাের স জন  িতিন িবরামহীন চ া চািলেয়িছেলন। 

শহীদ মাতাহারী িছেলন একজন অসাধারণ িতভাবান ব ি । তেব িতিন তার স িতভােক ধু ত গত ও িশ ায়তনগত পিরম েলই িনেয়ািজত 
রােখন িন-যা জনগেণর ওপর কান কার ভাব ব িতেরেক ধু কান মহান ব ি ে র জন  ব ি গত স ি র কারণ হেত পাের। িতিন িছেলন সরল- 
সহজ কাশভি র অিধকারী। তেব তােত তার িচ ার গা ীয আেদৗ ু  হেতা না , এমন িক যুি র যথাথতা িবসজন না িদেয় এবং কান কার টযুি  
তথা অতহীন বাগাড় রপূণ উি  ও কািব ক সুর সংেযাজন ব তীতই িতিন তার সরল-সহজ ব ব েক পাঠেকর অ ের েবশ কিরেয় িদেত স ম িছেলন। 
মাটকথা , ইসলােমর মহান ব ি গণ দীঘিদেনর ঐিতেহ র মেধ  িদেয় য সব েণর অিধকারী হেয়েছন িতিনও স সব েণর অিধকারী িছেলন। শহীদ 
মাতাহারী তার যুেগর যাবতীয় বুি বৃি ক েয়াজন পূরণ করার মেতাই এক ব ি  িছেলন। 

তাঁর েলা আজ সব েরর লােকরাই পাঠ করেছন। িব িবদ ালেয়র ছা  থেক িবদ  পি ত সমাজ আজ তার ে র সমঝদার পাঠক। আর তারা 
সকেলই তােদর   মধা ও সামথ  অনুযায়ী স সব  থেক অফুর  ফায়দা হণ করেছন। তার েলা পাঠ করা মা  য কান িচ ার িবিভ  িদক 
স েক সেচতন হেত পােরন-আর এটাই হে  তার লখার িবেশষ । আমরা মেন কির তার সমুদয় লখা িবেদশী ভাষাসমূেহ অনূিদত হওয়া েয়াজন- 
যােত ফাসীভাষা ভাষী নন এমন সব মুসিলম ভাইেয়রাও তার ান ও িচ াধারার সারব া , মৗিলকতা এবং ব াি  ও গভীরতা স ে  সম ক উপলি  
করেত পােরন। 

মা া সদেরর ইে কােলর পর (১০৫০ িহজরী) দীঘিদন পয ইসলামী দশন কম- বশী জড়তা  থাকার পর শহীদ মাতাহারীর লখিন শি র মাধ েমই 
ইসলামী দশন ও িচ াধারা আধুিনক ধারায় েবশ কের এবং এক  সেতজ ও পূণ প লাভ কের। িতিন ইরােনর এবং শহীদ আয়াতু াহ বােকর আল 
সদর ইরােকর মাকসবােদর ও পঁুিজবােদর অসার যুি েলােক িছ  িভ  কের দন। ধু তাই নয় , তারা সাধারণভােব ইউেরােপর আধুিনক দশেনর 
গালেমেল অ গিত , িবেশষ কের মাকসবােদর মাকািবলায় ইসলামী দশেনর অকাট  ও অ িতহত াধান  এবং এর আবিশ ক পিব তা ও সংহিতেক 
িতি ত কেরন-যা কৃতপে  এক  অিত াকৃিতক ও জগািখচুিড়পূণ ঘালােট দশন এবং যােক তারণাপূণভােব‘ ব ািনক’ এই লেবল ারা 

বাজারজাত করােনা হেয়েছ। 
শহীদ মাতাহারীর সংি  জীবনী শহীদ মুতাজা মাতাহারী ১৯১৯ সােলর (িহজরী ১৩৩৮) ২ ফ য়ারী খারাসান েদেশর ফািরমান নামক শহের 

জ হণ কেরন। তার িপতা াতুল ইসলাম মাহা দ হাসাইন মাতাহারী িছেলন স যুেগর একজন ম বড় সাধক ব ি  ও আেলম। ফািরমােন াথিমক 
িশ া সমাপণাে  ১২ বছর বয়েস িতিন িমজা মেহদী শহীদী রজাভীর অধীেন উ তর িশ া অজেনর লে  মাশহােদর ধমত  কে  গমন কেরন। 
অতঃপর আয়াতু াহ বু জারদী , ইমাম খােমনী ও অন ান  মহান িশ ক ও িচ ািবদেদর ত াবধােন িশ া অজেনর উে েশ  িতিন কােম গমন কেরন। 
তখন তার বয়স িছল মা  ১৮ বছর। হাজী িমজা আলী আগা িশরাজীর সােথ পিরিচিত তার িচ াধারার িবপুল পিরবতন ও ভাব ঘটায়। এই সময় শহীদ 
মাতাহারী ইসলামী দশনশাে  িবেশষভােব আ হাি ত হেয় পেড়ন। অতঃপর িতিন ইসলামী আইেনর মূলনীিতসমূহ তথা‘ ইলেম উসুল’ ও ইসলামী আইন 
বা িফকাহ এই উভয়িবধ িশ া অজেনর মাধ েম ইসলামী দশনশাে  আ িনেয়াগ কেরন। ক এই সময়ই িতিন কােমর ধমত  কে  একজন অন তম 



মধাবী ছা  িহেসেব িবেবিচত হেত থােকন। ধু তাই নয় , িতিন ইমাম খােমনীর একজন অিতশয় ি য় ও হভাজন ছা  িহেসেব িবপুল খ ািত অজন 
কেরন। 

অধ াপক মাতাহারী আয়াতু াহ মুহাি ক , আগা মেহদী িমজা আশিতয়ানী , আ ামা তাবাতাবায়ী ও আয়াতুলাহজ বু জারদীর মেতা মহান িশ কেদর 
অধীেন অধ য়েনর সুেযাগ লাভ কেরন। আর এভােবই িতিন উ  িশ া অজেন তী হন। তাঁর সুেযাগ  িশ কেদর মেধ  আর যােদর নাম উে খ করা যায় , 
তারা হেলন আয়াতু াহ ইয়াসেবরী কাশানী , আয়াতু াহ খানছারী ও আয়াতু াহ সদর। 

উপের উি িখত তার এ িবদ া অভ াস থেক এটাই অনুমান করা যায় য , মাশহােদ থাকাকালীন তথা যৗবেনর ারে ই িতিন ইসলামী দশনশাে র 
িত আ হাি ত হেয় পেড়ন। পরবত কােল অতীেতর স িদন েলার কথা রণ কের িতিন বেলন ,‘ মাশহােদ আিম যখন আরবী ভাষা িশ া  

কেরিছলাম তখন থেকই আিম আমার অতীেতর কথাটা রণ করেত পাির। আিম যিদও মহান দাশিনক ও িচ ািবদেদর দশন স েক খুব একটা পিরিচত 
িছলাম না , তথািপ আিম তখন থেকই তােদর পাি ত  ও দশেনর িবেশষ মূল  িদেত  কির। সুতরাং আিম িনি ধায় বলেত পাির য , আিব ারক , 
উ াবক , অনুস ানী ও িব ানীেদর তুলনায় আিম তােদর ব াপাের িবেশষ আ হী হেয় উ । আর এ কারেণই আিম তােদরেক পৃিথবীর িচ া রােজ র নায়ক 
বেল মেন করেত লাগলাম’ । 

আমরা অনায়ােস জানেত পাির য , কােম ইমাম খােমনী এবং পরবত  পযােয় ইমাম তাবাতাবায়ীর মেতা সুেযাগ  উ াদেদর অধীেন দীঘ ১৫ বছরকাল 
অধ য়েনর পূেবই অধ াপক মাতাহারী দশন শাে র িত িবেশষভােব আকৃ  ও অনুর  হেয় পেড়িছেলন। ইমাম খােমনীর িনকট দশনশাে র পাঠ হণ 
করা ছাড়াও িতিন‘ ইমােমর আখলাক’ শীষক াস েলােত িনয়িমত যাগদান করেতন। এেত মেন হে  য , ব ৃ তামালা তাঁর ব ি ে র িবকােশর ে  
গভীর ভাব িব ার কেরিছল। িতিন িনেজই ইমাম খােমনীর স সব ব ৃ তার কথা এভােব রণ কেরেছন :‘ নীিত ান তথা আখলাক স েক িত 
বৃহ িতবার ও বার আমার পরম ে য় িশ ক (ইমাম খােমনী) য সব ব ৃ তা িদেতন আধ াি ক পেথ পিরচািলত করার লে  তা িবেশষ িশ ণ 
ও অনুশীলেনর কাজ করেতা। িতিন কান িনজ ব নীিতশাে র  আকৃ  করেতা য , আিম অলে ই যন তার ভাবাধীন হেয় পড়তাম এবং পরবত  
সাম ও ম লবার পয ত আমার দয়পেট ায়ী হেয় থাকেতা। আিম এই আধ াি ক িশ েকর িনকট দীঘ ১২ বছর পয  য সব ব ৃ তার ােস অংশ হণ 
কেরিছলাম আমার আধ াি ক ও বুি বৃি ক জীবেনর অিধকাংশ ফসল েলা তারই ফল িত। আিম সব সময়ই আমােক তার িনকট ঋণী বেল মেন করতাম’ । 

১৯৪২ সােলর ী কাল। মাতাহারীর জীবেন এক  ঘটনা ঘেট গল। পরবত  পযােয় এই ঘটনাই তােক বুি বৃি ক ও আধ াি ক ব ি ে  পািয়ত 
কের। আর এই ঘটনা  হে  মর ম হাজী িমজা আলী িশরাজী ই াহানীর সে  তার সা াতকার। এই সা াতকােরর মাধ েমই িতিন‘ নাহজুল বালাগা’ র 
কৃত মূল  উপলি  করেত স ম হন।‘ নাহজুল বালাগা’ হে  হযরত আলী (আঃ)-এর ব ৃ তা , প াবলী ও বাণীসমূেহর এক  সংকলন।‘ নাহজুল বালাগা’ র 
িত তার এই পিরিচিত তার জন  িবেশষ উপকারী হেয়িছল। এই সময় িতিন এই  ও এর িবিভ  িবষেয়র িত িবেশষভােব আকৃ  হেয় পেড়ন। নাহজুল 

বালাগার মেধ ‘ মণ’ নামক  হে  তার কােজর এক  অংশ িবেশষ যা িতিন আেরা বিধত কেলবের বর করেত চেয়িছেলন। িক  তা করেত স ম 
হনিন। 

১৯৪৭ সােলর কথা। ব বােদর উপর িতি ত দশনশা  স েক িতিন পড়ােশানা  কেরন। যেহতু দশনশাে  এমিনেতই তার আ হ িছল , তাই 
িতিন অত  গভীরভােব এই ব বাদী দশেনর উপর অধ য়ন  কেরন। জীবেনর শষ িদন পয  িতিন তার এ পড়ােশানা অব াহত রােখন। তেব িতিন 
িসয়ােমর আধ াি ক দশেনর উপর য িবেশষ বুৎপি  অজন কেরিছেলন তা িছল তুলনাহীন , িবেশষ কের মালাসদেরর দশেনর ব াপাের তার ান িছল 
অপিরসীম। একিদেক ইসলামী দশন ও ধমত  স েক তার গভীর ান এবং অন িদেক পা াত  দশন ও িচ াধারা স েক তার গাঢ় বু ৎপি  অজন 
তােক এক  তুলনামূলক দশনশা  সৃি র ব াপাের স ম কেরিছল- য স েক পূব থেক তার িনকট কান নজীর বা া  িছল না। অবশ  তার পূেবই 
আ ামা তাবাতাবায়ী পা াত  দশন ও িচ াধারা স েক সমােলাচনা  কের িদেয়িছেলন। আর তার এ কাজটাই পরবত  সমেয় তার িব  ছা গণ এক  
িনিদ  সীমানা পয েপৗঁিছেয় িদেয়িছেলন। 

১৯৫১ সােলর কথা। আ ামা তাবাতাবায়ী তুলনামূলক দশনশাে র পাঠ দান  কেরিছেলন। তার দ  এসব ােস উ াদ মাতাহারী , শহীদ ড. 
আয়াতু াহ বেহশতী , শহীদ ড. বােহানার এবং আেরা অসংখ  ছা  অংশ হণ কেরিছেলন। উ াদ মাতাহারী এসব ব ৃ তা এক  সংকলেনর মাধ েম 
কাশ কেরন , যার নাম দয়া হেয়িছল‘ কৃত দশেনর মূলনীিত ও প িত’ । িতিন এই সংকলন েত অেনক পাদ কাও সংেযািজত কেরিছেলন- যা 

আ ামা তাবাতাবায়ীর ে র কেলবর থেক পাঁচ ণ বড়। 
কােম অধ য়নকােল ইরানী সমােজর কিতপয় সামািজক ও রাজৈনিতক সংকেটর িত তার ি  িনব  হয়। আর এটাই াভািবক য , তার মেতা 

একজন ব ি ে র পে  ইরান তথা মুসিলম িবে র এ রব া অবেলাকন কের উদাসীন ও চুপ থাকা সহজ নয়। ইরানসহ মসিলম জাহােনর এই ক ণ 
অব া’্ তােক বাধ  কেরিছল মুসলমানেদর সামািজক , ধম য় , ঐিতহািসক ও রাজৈনিতক িবষেয়র ওপর কিতপয়  রচনা করেত।  রচনার কথা বাদ 
িদেলও িতিন িছেলন একজন সুদ  িশ ক এবং অেলৗিকক মতাস  একজন ব া ও বা ী। একাধাের তার লখা ও ব ৃ তা ইরােনর নতুন জে র 



িচ ার ওপর িবেশষ ভাব িব ার কের এবং পাহলভী বংেশর নতুন ঔপিনেবিশক গা ী কতৃক িতি ত ংসা ক ও িবশৃ ল সামািজক প িতর 
অসার েলা খ ন কের-যা মূলত দশ থেক ইসলাম , ইসলামী মূল েবাধ ও সং ৃ িতেক িবতাড়েনর লে  পিরচািলত হি ল। 

১৯৫৩ সােলর িদেক অধ াপক মাতাহারী তহরান গমন কেরন এবং খারাসােনর একজন িস  আেলেমর কন ােক িবেয় কেরন। এর এক বছর পের 
তথা ১৯৫৪ সােল িতিন আ ামা তাবাতাবায়ীর ব ৃ তামালা‘ কৃত দশেনর মূলনীিত ও প িত’ নাম িদেয় কাশ কেরন। ১৯৫৬ সােল তােক তহরান 
িব িবদ ালেয় ধমত  ও ইসলামী িব ান িশ াদােনর জন  আম ণ জানােনা হয়। িতিন স আম ণ হণ কেরন এবং দীঘ ২২ বছর যাবত সখােন িশ া 
দােন ব াপৃত িছেলন। এই সময় িতিন ইরানী সমােজর নতুন জে র িনকট সুেযাগ  ও মহান িশ ক িহেসেব খ ািত অজন কেরন। ধম য় ও বি জীবীবৃ  ও 
িব িবদ ালেয়র অধ াপকেদর সােথ যারা বুি বৃি ক ঐিতহ  স েক পুেরাপুির অ  ও িবি  িছেলন এবং আদশ ও িচ াধারা ারা ভাবাি ত হেয় 
পেড়িছেলন , যাগােযােগর িনিমে  িব িবদ ালয়েক এক  সমরে  িহেসেব হণ কেরন। 

১৯৫৮-১৯৭১ সাল পয  সমেয় এমন িক তার পেরও মুসিলম ডা ারেদর সিমিত কতৃক ব ৃ তা দােনর জন  িতিন আমি ত হন। এই সমেয় রিচত তার 
েলা মূলত স সব ব ৃ তােক িভি  কের লখা হেয়িছল। তহরান িব িবদ ালেয় অব ান ও উপি িত তােক কােমর ধমেক  ও িব িবদ ালেয়র মেধ  

এক  যাগসূ  িত ায় স ম কেরিছল। কােমর এই িব িব ত ধমেক  ও িব িবদ ালেয়র মেধ  যাগােযাগ ও যাগসূ  রচনায় মাতাহারী কেঠার পির ম 
কেরন। এই ধম য় িশ া কে র মাধ েম পিরচািলত ইসলামী িব ান স ে  অধ য়ন করার জন  িতিন িব িবদ ালেয়র িবপুল সংখ ক ছা  ও াজুেয়টেক 
উ ু  কেরন। 

এই সমেয় িব িবদ ালেয় বশ িকছু সংখ ক মাকসবাদীর উপি িত ল  কের িতিন মাকসবােদর অৈ ািনকতা ও ম স ে  কলম ধরেত বাধ  হন। 
ধম য় ও দাশিনক মতামত এবং যুি তক শানা ও বাঝার ব াপাের তার অপিরসীম দ তা িছল। তাই িতিন তার াবলীেত িতপে র যুি তক েলার 
িব ে  সমােলাচনা করার পূেব স েলােক যথাথ ও সু র েপ বণনা ও মূল ায়ন করার য়াস পান। 

শােহর নব  ঔপিনেবিশক শি র িব ে  ১৯৬৩ সােলর ৫ জুন য র া  গণঅভু ান সংঘ ত হয় , ক তখন থেকই উ াদ মাতাহারীর 
রাজৈনিতক কমতৎপরতার পূণ উে ষ ঘেট। সই সময়কার সকল ইসলামী িচ ািবদগণ ইমাম খােমনীর নতৃে  পূণ ভূিমকা পালন কেরন। 
এই সময় তােদর অিধকাংশই ফতার ও কারা  হন। উ াদ মাতাহারীও ফতার হন এবং ৫ জুেনর মধ রােত তােক জেল পাঠােনা হয়। এরপর 
জনগেণর অব াহত চাপ ও আেলম সমােজর েচ ায় িতিন কারামু  হন। 

ইমাম খােমনী তখন জেল। জনগণ তােদর ি য় নতার সাি ধ  ও হদােয়ত থেক বি ত হেলা , ক এই সময় অধ াপক মাতাহারী ব ি গতভােব 
িব েবর সুক ন দািয়  তার ে  তুেল নন। 

১৯৬৪ সােলর কথা। ইমাম খােমনীেক তুরে  িনবাসেন পাঠােনা হয়। ইরােনর আেলম সমাজ তখন তােদরেক সুসংগ ত করার কােজ ব । পিরেশেষ 
তারা ইসলামী িচ ািবদ ও আেলমেদর সম েয় এক  িবপবী ও জহাদী মাচা গঠন কেরন। আর ইমােমর িতিনিধ িহেসেব মাতাহারী এই বািহনীর একজন 

পূণ সদস  হন। অতঃপর ১৯৬৪-১৯৭৭ পয ইসলামী িবপবী বািহনীেক একনায়ক পাহলভী শাসেনর িব ে  য মরণ সং ােম িল  হেত হয় উ াদ 
মাতাহারী স িবপবী বািহনীেক পিরচালনায় পূণ ভূিমকা পালন কেরন। আসেল ইমাম খােমনীই তােক এ দািয়  অপণ কেরন। 

১৯৭৮ সাল। িব েবর অি িশখা তখন দাউ দাউ কের েল উেঠেছ। এই সময় িশ ািবদ অধ াপক মাতাহারীর রাজৈনিতক াও চতুিদেক ছিড়েয় 
পেড়। িতিন ঢ়তার সােথ নতৃ  দন। আর এই সময়ই িতিন ইমাম খােমনীর সে  সা ােতর জন  প ািরস গমন কেরন। প ািরেস অব ানকােল ইমাম 
খােমনী তােক িবপবী কাউি ল গঠেনর পরামশ দন। ইমােমর তহরান ত াবতেনর পর িতিন তার সাি েধ ই অব ান কেরন এবং তার একজন উপেদ া 
িহেসেব সািবক সহেযািগতা কেরন। 

১ ম ১৯৭৯। গভীর রােত উ াদ মাতাহারী তার এক ব ু র বাসা থেক পূণ এক  বঠক শেষ ঘের িফরিছেলন। ফরার পেথ‘ ফারকান’ নামক 
এক  খাদাে াহী তথা নাি ক েপর জৈনক সদস  তার উপর অতিকত হামলা চালায় এবং তােক হত া কের। 

উ াদ মাতাহারী শাহাদত বরণ করেলন। িক  ইসলােমর পুনজাগরেণর লে  য িনরলস কম বাহ রেখ গেছন তা তােক যুগ যুগ ধের িচর ীব 
কের রাখেব। সবেচেয় বড় কথা ইসলামী মত িত ার জন  তার য  তা তার জীব শায়ই সাফল  অজন কের এবং িতিন তা দেখ যেত স ম 
হন। তার শহীদী আ  িচর শাি েত থা ক এবং সুউ  মযাদা লাভ ক ক। 

 

 


