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*লখেকর ভিূমকা 

 

আমার যুবক বয়েসর pথম িদেক একিদন +kাম শহেরর (ইরােন) মসিজদ- ই- জামকারান- এ 

+শইখ রজব আলী খাইয়"ােতর এক িশেeর সােথ ঘটনাচেk পিরিচত হই। আিম তার সােথ এর 

আেগ পিরিচত না থাকা সেttও তার িবেশষ ভk হেয় পিড়। আিম তার কথায় এমন সত"তা,  

ঔjjল" এবং আকষSণ খুেজ ঁ+পেয়িছলাম যা +থেক আlাহর বnুেদর +সৗরভ পাওয়া যািqেলা। 

+বশ অেনক বছর আিম +সই “আnsািনক িশkািবহীন মাtক”-  এর জীবন কািহনী ও তার কথা 

জানার জn অধীর আgেহ অেপkা কেরিছ িযিন িছেলন wনিতকতার িশkক;  যার পােয়র সামেন 

হাঁট ু +গেড়িছেলন িবxিবদ"ালয়gেলার pেফসররা এবং মাdাসার আেলমগণ এবং ইেq 

কেরিছলাম +য,  তা বই আকাের তুেল ধরেবা জনগেণর কােছ। িবেশষ কের যুবকেদর কােছ 

যারা তােদর জীবেনর trেতই এর িবেশষ pেয়াজেন রেয়েছ। 

+শইেখর +কান িশe,  িযিন িলখেত পােরন,  যিদ এ grtপূণS দািয়tিট তুেল িনেতন তাহেল এ 

সংকলনিট আেরা িবশদ হেতা। িকnt িকছু কারেণ তা ঘেট িন। িবেশষ কের হযরত +শইেখর 

+বশীর ভাগ িশeই ইেতামেধ"ই পৃিথবী ত"াগ কেরেছন যারা এ সংকলেন grtপূণS অবদান 

রাখেত পারেতন। 

+বশ কেয়ক বছর আেগ আিম এ িবষয়িট এক ঈমািন ভাইেয়র কােছ তুেল ধরলাম এবং তােক 

হযরত +শইেখর িশeেদর সােথ সাkাৎকার- এর জn pেয়াজনীয় ব"বsা িনেত অnেরাধ 

করলাম। তা করা হেলা এবং তােদর sৃিতসমূহ িলেখ +ফলা হেলা। এরপর ইসলামী গেবষণা 

ফাউেNশন ১৯৯৭- এর জুন মােস তা সmাদনা কের এবং ‘তানিদস- ই ইখলাস’ ( মুখেলস 

ব"িkt) নােম তা pকাশ কের ‘দার-আল হাদীস’ নােম pকাশনী সংsা। 

বইিটেত িকছু দূবSলতা থাকা সেttও পাঠকেদর কােছ তা িবপুলভােব সমাদৃত হয়,  িবেশষ কের 

যুবকেদর কােছ। এমন হয় +য এগােরািট পূনমূSdেণর এক লk কিপ িবিk হেয় যায়। 
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হযরত +শইেখর আধ"ািtক gণাবলী এবং পূণSতার (কামািলয়ােতর) সােথ পিরচয় কিরেয় +দয়া 

এক িবরাট কাজ যা বতSমান বইিটর মাধ"েম পুেরাপুির সmব নয়। আমরা আlাহর কােছ কৃতj এ 

কাজিটর সফলতার জn। সmবত এ বইিট হেব হযরত +শইেখর ভিবeতবাণী বাsেব পিরণত 

হওয়ার pথম ধাপ,  িযিন বেলিছেলন-  “+কউ আমােক জােন না। আমার মৃতু"র পর আমােক 

জানা হেব।” 

মুহাmাদ +রইশাহির 

এিpল ০১,  ১৯৯৯ 
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pথম ভাগঃ 

চািরিtক XবিশY" 
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pথম অধ"ায় 

জীবন 

 

ধািমSক ও আlাহর ওয়ালী মরhম রজব আলী িনkgইয়ান,  িযিন হযরত +শইখ রজব আলী 

খাইয়"াত (দিজS) িহেসেব পিরিচত,  জn gহণ কেরিছেলন +তহরােন ১৮৮৩ খৃ+ােb। তার িপতা 

মরhম মাশহািদ বািkর িছেলন একজন সাধারণ কমSচারী। যখন +শইখ রজব আলীর বয়স িছেলা 

১২ বছর তখন তার িপতা ইেnকাল কেরন এবং +শইখেক +কান রkসmSকীয় ভাইেবান ছাড়াই 

একা +রেখ যান। এ মুহূেতS এতটkু ছাড়া তার wশশব সmেকS +বশী িকছু জানা যায় না। যা +হাক,  

িতিন তার মা এর উdৃিত িদেয়েছন +য তার মা তােক বেলিছেলনঃ 

“যখন তুিম আমার +পেট িছেল,  এক রােত +তামার বাবা িযিন তখন এক +রsুেরে0ট চাkরী 

করেতন,  ঘের িকছু ssাd খাবার িনেয় এেলন। আিম যখন তা +খেত উদ"ত হলাম তখন +খয়াল 

করলাম তুিম নড়াচড়া tr কেরেছা ও +পেট লািথ মারেছা। আিম অnভব করলাম +য এ খাবার 

আমার খাওয়া উিচত নয়। আিম +খলাম না এবং +তামার বাবােক িজjাসা করলাম +কন িতিন 

আজ ssাd খাবার আনেলন অথচ অnিদন +kতােদর উিq+gেলা আনেতন। িতিন বলেলন +য 

িতিন কাবাবgেলা আজ অnমিত ছাড়াই িনেয় এেসেছন। তাই আিম আর তা +খলাম না।” 

এ ঘটনািট ইি3ত কের +য +শইখ এর িপতা উেlখ করার মত +কান ব"িkt িছেলন না। +শইখ 

িনেজই বেলেছন : 

“আমার বাবা আlাহর এক +pিমেকর pিত কল"াণ কেরিছেলন ও তােক খাইেয়িছেলন,  +স জn 

সবSশিkমান আlাহ আমােক এই পৃিথবীেত পািঠেয়েছন তার ঔরেস।” 

হযরত +শইখ এর িছেলা পাঁচ +ছেল ও পাঁচ +মেয়। তার একিট +মেয় মারা যায় wশশব কােলই। 

 

হজরত *শইখ এর বািড় 
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তার সাধারণ ইেটর বািড়িট তার িপতা +থেক িতিন উtরািধকার সূেt +পেয়িছেলন যা িছেলা 

মওলভী এিভিনউেত ৩৮নং (বতSমােন শহীদ মুনতাযারী ) গিলেত। িতিন এ +ছাT বািড়িটেতই 

তার বাকী জীবন কািটেয়িছেলন। তার +ছেল বেলন : 

‘যখন বৃি+ হেতা ছাদ চুইেয় পািন পড়েতা। একিদন এক আিমS +জনােরল আেরা িকছু সরকারী 

কমSকতSােদর সােথ িনেয় আমােদর বাসায় এেলন। আমরা িকছু,  +বাল ও বািট +রেখিছলাম 

+যখােন ছাদ চুইেয় পািনর +ফাটা পড়িছেলা। আমােদর এ অবsা +দখার পর িতিন d’খ0ড জিম 

িকনেলন এবং আমার বাবােক +দখােলন এবং বলেলন িতিন একিট িকেনেছন িনেজর জn 

অপরিট তার জn। আমার বাবা উtর িদেলন: আমােদর যা আেছ তাই আমােদর জn যেথ+’। 

তার আেরক +ছেল বেলন : ‘আমার অবsা যখন ভাল হেলা আিম আমার বাবােক বললাম: 

‘আbাজান আমার কােছ চার +তামান আেছ এবং বািড়িট +ষাল +তামােন িবিk করা যােব। তাই 

শাহবায এিভিনউেত আমােক একিট নতুন বািড় িকনেত িদন’। 

হযরত +শইখ বলেলন : 

“যখনই তুিম চাও িনেজর জn একিট িকেন নাও িকnt আমার জn এিটই যেথ+”। 

িতিন আেরা বেলন : ‘আমার িবেয়র পর আমরা উপেরর তলায় d’+টা কk pstত করলাম এবং 

আমােদর বাবােক বললাম : উ8 পদs +লােকরা আপনার সাkােত আেস। তাই,  দয়া কের এ 

d’ কেk আপনার সাkাতgেলার ব"বsা কrন।’ িতিন উtর িদেলন : 

“কখনই না ! +য আমার সাkাত চায় তােক এ জীণS ঘেরই আসেত দাও”। 

+য ঘরিটর কথা িতিন বলিছেলন তা িছেলা একিট +ছাট ঘর। +যখােন িছল +মাটা সূতীর ম"াট এবং 

দিজSকােজ ব"বহার করা হয় এমন একিট +টিবল। 

+বশ কেয়ক বছর পর হযরত +শইখ তার একিট ঘর মাশহাদী ইয়াdlাহ নােমর একজন ট"াkী 

Dাইভােরর কােছ ভাড়া িদেলন মােস ২০ +তামােনর িবিনমেয়। পের যখন ট"াkী Dাইভােরর stী 

এক কnা সnােনর জn িদেলা হযরত +শইখ তার নাম িদেলন “মাsমা”। িতিন বা8ার dই কােন 
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আজান ও ইkামাত িদেলন এবং dই +তামােনর একিট +নাট কাপেড় জড়ােনা বা8ার পােশ +রেখ 

বলেলন : 

“আগা ইয়াdlাহ! এখন আপনার খরচ বৃিd +পেয়েছ,  এ মাস +থেক আপিন ২০ +তামােনর 

পিরবেতS ১৮ +তামান িদেবন (ভাড়া িহেসেব)।” 

 

হযরত *শইেখর জামা কাপড় 

হযরত +শইেখর জামা কাপড় িছেলা সাধারণ ও পিরqn। িতিন +য +পাশাক পরেতন তা িছেলা 

আেলমেদর মত,  একিট +জাbা,  একিট টুিপ ও একিট আবা (চাদর)। 

+পাশাক পিরধােনও আlাহর সnি+ অজSন িছেলা তার উেd?। একবার িতিন অnেক খুশী করার 

জn আবা পেড়িছেলন +সজn তােক তার আধ"ািtক অবsায় িতরsার করা হেয়িছেলা। 

এ ঘটনা সmেকS তার বণSনা হেলা : 

নফস এক আAযS িজিনস;  এক রােত +দখলাম আিম পদSায় (অnকাের) ঢাকা পেড়িছ এবং আিম 

+খাদার অngহ লােভ ব"থS হিq অথচ আিম অn সময় তা +পেয় থািক। আিম িবষয়িট িনেয় 

আnসnান করলাম এবং িবনেয়র সােথ অnেরাধ করার পর জানেত পারলাম +য,  এর আেগর 

িদন িবেকেল যখন +তহরােন এক মযSাদাবান ব"িk আমার সাkােত এেসিছেলন িতিন বেলিছেলন 

+য মাগিরব ও ইশার নামাজ আমার +পছেন পড়েত চান। তাই তােক খুিশ করার জn আিম 

আবািট পেরিছলাম নামােজর সময়......। 

 

হযরত *শইখ এর খাবার 

হযরত +শইখ কখেনা মুখেরাচক খাবােরর িচnা করেতন না। িতিন +বশীরভাগ সময় আলু ও 

পিনর +খেতন। দsরখােন িতিন +কবলামুিখ হেয় বসেতন এবং খাবােরর উপর ঝঁুেক থাকেতন। 

িকছু িকছু সময় িতিন তার +pট খাওয়ার সময় হােত তুেল িনেতন। িতিন সব সময় kুধা পণূS 

িনবৃt কের +খেতন। +কান +কান সময় িতিন তার খাবার +থেক বnুেদর +pেট খাবার তুেল িদেতন 
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(সmান +দিখেয়)। খাওয়ার সময় িতিন কথা বলেতন না এবং অnরাও তােক সmান +দিখেয় চুপ 

থাকেতন। তােক +কউ +খেত দাওয়াত িদেল িতিন িকছু সময় +ভেব হয় তা gহণ করেতন অথবা 

pত"াখ"ান করেতন। তেব +বশীরভাগ সময় িতিন তার বnুেদর কাছ +থেক দাওয়াত gহণ 

করেতন। িতিন বাইের খাওয়া অপছn করেতন না;  তেব িতিন ব"িk সtার উপের িনিদS+ 

খাবােরর pভাব সmেকS সেচতন িছেলন এবং মেন করেতন িকছু খাবার খাওয়ার পিরণিতেত 

আধ"ািtক অবsার পিরবতSন ঘেট। 

একবার িতিন +Tেন কের মাশহােদ যািqেলন এবং +স সময় িতিন আিtক সংেকাচন অnভব 

করেলন। িতিন (আহেল বােয়ত-আঃ এর কােছ) আেবদন করেলন এবং িকছু সময় পর তােক 

অnভুিতর মাধ"েম জানােনা হেলা +য তার আিtক সংেকাচন িছল +Tেনর +রsুের0ট১ +থেক +য চা 

সরবরাহ করা হেয়িছেলা তা পান করার ফল। 

  



11 
 

িdতীয় অধ"ায় 

*পশা 

 

দিজSর +পশা ইসলােম একিট সmািনত +পশা,  jানী লুকমান (আঃ) এ +পশা িনেজর জn পছn 

কেরিছেলন২। পিবt নবী (সঃ) +থেক বিণSত হেয়েছ,  িতিন বেলেছন : 

 املغزل عمل األبرار من الرجال من أميت اخلياطة ، و عمل األبرار من أميت من النساء
“সৎকমSশীল +লােকর কাজ হেq দিজSর কাজ এবং সৎকমSশীল নারীর কাজ হেq (চরকায়) 

সূতাকাটা।”৩ 

হযরত +শইখ এ কাজ পছn কেরিছেলন জীিবকা অজSেনর মাধ"ম িহেসেব। তখন +থেকই িতিন 

পিরিচত হেয় ওেঠন +শইখ রজব আলী খাইয়"াত (দিজS) িহেসেব। মজার িবষয় হেলা তার +সই 

সাধারণ +ছাT বািড়িট,  যা আমরা আেগ বণSনা কেরিছ,  তার কমSশালা িহসােবও ব"বhত হেতা। 

এ িবষেয় তার সnানেদর একজন বেলন : pথেম আমার বাবার একিট কk িছল 

কারাভানেসিরেত +যখােন িতিন তার দিজSর কাজ চািলেয় যািqেলন। একিদন বািড়র মািলক এেস 

তােক জায়গািট +ছেড় িদেত বলেলন। পরিদন +কান তকS ছাড়াই এবং +কান অিধকার দাবী করা 

ছাড়াই আমার বাবা তার +সলাই +মিশন ও +সলাই +টিবল +বেধ ঁ িনেলন এবং আমােদর বাসায় 

িনেয় এেলন;  আর কkিট বািড় ওয়ালােক +ফরত িদেয় িদেলন। তখন +থেক িতিন তার বািড়র 

pেবশdােরর পােশই একিট কkেক তার কমSশালা কের +নন। 

 

তার কােজ অধ"াবসায় 

হযরত +শইখ তার কােজ িছেলন অত"n মেনােযাগী ও অধ"াবসায়ী। িতিন তার জীবেনর +শষ 

িদনgেলা পযSn কেঠার পিরGম কের +গেছন তার জীিবকা অজSেনর জn। যিদও তার িশeরা 

আnিরক ভােব pstত িছেলা তার সাধারণ জীবনেপাকরণgেলা সরবরাহ করার জn,  িকnt িতিন 

তা কখেনাই gহণ কেরন িন। 
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পিবt নবী (সঃ) বেলেছন : 

َيِدهِ   .كاَن يـَْوُم اْلِقياَمِة ِيف َأْعداِد اْألَنِْبياِء َو يَْأُخُذ ثَواَب اْألَنِْبياِء   َمْن َأَكَل ِمْن َكدِّ
“যারা তােদর জীিবকা িনেজ উপাজSন কের িkয়ামােতর িদন তােদরেক নবীেদর মযSাদা +দয়া হেব 

এবং তােদরেক নবীেদর পুরsার +দয়া হেব।”৪ 

অn এক হাদীেস িতিন বেলেছন : 

“ইবাদেতর দশিট অংশ আেছ। নয়িট অংশই হালাল উপাজSেনর মােঝ”।৫ 

হযরত +শইেখর এক বnু বেলন : 

“আিম ঐ িদনিট কখেনা ভুলেবা না +যিদন আিম হযরত +শইখেক পিরGেম +চহারা ফ"াকােস 

অবsায় বাজাের +দেখিছলাম। িতিন +সলাইেয়র যntপািত ও সামgী িকেন বািড়েত বহন কের 

িনেয় যািqেলন। আিম তােক বললাম : ‘জনাব একটুখািন িবGাম িনন,  আপিন ভাল +বাধ 

করেছন না।” িতিন বলেলন,  

“তাহেল আিম িক করেবা আমার stী ও সnানেদর িনেয়?! ” 

নবী (সঃ) বেলেছন : 

“আlাহ তাঁর দাসেক হালাল উপাজSেনর পেথ পিরGাn +দখেত ভালবােসন।”৬ 

“অিভশp +স +য তার পিরবােরর ভরণেপাষণ +দয় না।”৭ 

 

মজরুী gহেণর সাম"তা 

হযরত +শইখ কাপড় +সলাইেয়র িবিনমেয় সিঠক মজুরী gহণ করেতন। িতিন +য পিরমাণ +সলাই 

করেতন এবং +য পিরমাণ কাপেড়র কাজ করেতন িঠক +স পিরমাণ মজুরী gহণ করেতন। 

+কানভােবই িতিন তার কােজর +চেয় +বশী মজুরী gহণ করেতন না। এ জn +কউ যিদ বলেতা : 

‘হযরত +শইখ আমােক একট ু+বশী মজুরী িদেত িদন, ’ িতিন তা gহণ করেতন না। 

হযরত +শইখ তার +kতােদর কােছ মজুরী দাবী করেতন ইসলামী চুিk (ভাড়ার) আইন 

অnযায়ী।৮ িকnt +যেহতু িতিন কখনই তার কােজর +চেয় +বশী মজুরী িনেত চাইেতন না এবং 
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+কান কারেণ যিদ কাজ +শেষ +দখেত +পেতন +য িতিন যা +ভেবিছেলন তার +চেয় কম কাজ 

করেত হেয়েছ তাহেল িতিন +সই অিতিরk টাকা +ফরত িদেতন যা তার pকৃত মজুরীর +চেয় 

+বশী বেল মেন হেতা। 

একজন আেলম বেলনঃ আিম িকছু কাপড় িনেয় +গলাম হযরত +শইখ এর কােছ (একিট আবা,  

একিট +জাbা ও একিট +মাটা +জাbা) বানােনার জn। আিম তােক িজেjস করলাম,  কত 

িদব? 

িতিন বলেলন,  

“এিট d’িদেনর কাজ,  তাই মজুরী হেব চিlশ +তামান।” 

dিদন পর আিম +পাশাকgেলার জn +গলাম,  িতিন বলেলনঃ মজুরী tধু িবশ +তামান। 

আিম িজjাস করলামঃ ‘আপিনেতা বেলিছেলন চিlশ +তামান ?’ 

িতিন বলেলনঃ “pথেম আিম +ভেবিছলাম তা d’িদেনর কাজ,  িকnt তা +শষ করেত tধু এক িদন 

লাগেলা!” 

অn একজন বেলনঃ আিম তার কােছ িকছু কাপড় িনেয় +গলাম d’+টা প"া0ট বানােনার জn। 

আিম তােক িজেjস করলাম তার মজুরী কত আসেব। িতিন বলেলনঃ ‘দশ +তামান।’ আিম 

তােক তখনই মজুরী িদেয় িদলাম। যখন িকছু সময় পের আিম প"া0টgেলা আনেত +গলাম িতিন 

একিট dই +তামােনর +নাট +সgেলার উপের রাখেলন এবং বলেলন “মজুরী হেয়েছ আট 

+তামান।” 

হযরত +শইখ এর সnান বেলন : একবার িতিন এক +kতার সােথ একিট আবা বানােনার মজুরী 

পঁয়িtশ +তামান সাব"s করেলন। িকছুিদন পর ঐ +kতা আবার জn এেলন। যখনই +kতা 

আবািট িনেয় +বিরেয় +গেলন আমার বাবা তার িপছেন িপছেন ছুটেলন ও তােক পাঁচ +তামান 

+ফরত িদেয় বলেলন : “আিম +ভেবিছলাম এ আবািট বানােত আমার আেরা +বশী সময় লাগেব,  

িকnt তা লােগিন।” 
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ইনসােফর (সাম"তা) জn পরুsার 

সব কােজ ইনসাফ করােক একিট জrরী িবষয় িহেসেব ইসলােম +জার +দয়া হেয়েছ,  িবেশষতঃ 

+লনেদেনর +kেt। ইমাম আলী (আঃ) বেলেছনঃ 

“ইনসাফ wনিতক gণgেলার মেধ" +Gs।”৯ 

এবং িতিন আেরা বেলেছনঃ 

“সবেচেয় বড় পুরsার +দয়া হয় ইনসাফ (সাম") এর জn।”১০ 

tধু জানার জn +য কীভােব +লনেদেন ইনসাফ আtগঠেন কােজ লােগ এবং হযরত +শইখ এর 

উপর আlাহর +নয়ামত +য অিতরিKত কথা নয় তা +বাঝার জn িনেচর ঘটনািট িনেয় িচnা করা 

যথাযথ হেবঃ 

 

*লাকজেনর pিত ইনসাফ এবং হযরত ওয়ালী আল আসর (আঃ ফাঃ) সােথ সাkাত : 

একজন jানী ব"িk চাইিছেলন হযরত বািকয়াতুlাহ ইমাম মাহদী (আঃ) এর সােথ সাkাত 

করেবন এবং অেনক ক+ +পেয়িছেলন +য এরকম sেযাগ তােক +দয়া হয় িন। দীঘS সমেয়র জn 

িতিন কেঠার আt- িনয়ntণ অnশীলন কেরিছেলন এবং আধ"ািtক সাহায" +চেয়িছেলন। 

নাজােফ আশরােফর হাওযার ছাt ও ইমাম আলী (আঃ) এর মাযােরর আেলমগেণর কােছ এিট 

sপিরিচত +য,  +কউ যিদ মসিজেদ সাহলােত মাগরীব ও ইশার নামায পর পর চিlশ ম3লবার 

পড়ার সmান লাভ কের তেব +স ইমাম আল মাহদী (আঃ) এর সােথ সাkাত পােব। িকছু সমেয়র 

জn িতিন এভােব সংgাম করেলন িকnt +কান লাভ হেলা না। তখন িতিন gহ নkt িবদ"া এবং 

সংখ"া তেttর sরণাপn হেলন এবং িনজSেন আt- সংযম ও অnাn আধ"ািtক সাধনা 

কেঠারভােব অnসরণ করেত লাগেলন। িতিন ব"াkল ভােব অদ?ৃ ইমােমর (আঃ) সাkাত 

চাইিছেলন। িকnt সবই ব"থS হেলা। যা +হাক,  তার রােতর নামায,  কাnা ও সকােলর িবলােপর 

কারেণ তার িকছুটা অnদৃSি+ ও অিতndীয় অnভুিতর সৃি+ হেলা এবং মােঝ মােঝই আেলার ঝলক 
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তােক দান করা হেলা। িতিন ভাবােবশ ও পরম আিtক আনেn পড়েত tr করেলন এবং মােঝ 

মােঝই িকছু দ?ৃ +দখেত ও িকছু সূk িবষয় tনেত লাগেলন। 

এরকম এক আধ"ািtক অবsায় তােক বলা হেলাঃ “ হযরত ওয়ালী আল আসর (আঃ) এর 

সাkাত তুিম লাভ করেত পারেব না যিদ না তুিম অমুক শহের যাও।” pথেম তা কিঠন মেন 

হেলও পিবt উেdে?র কারেণ তা অেনক সহজ হেয় +গেলা। 

 

ইমাম আল আসর (আঃ ফাঃ) কামােরর বাজাের 

+বশ কেয়কিদন পর উপেরােlিখত ব"িk +স শহের এেলন এবং +সখােনও িতিন আt- সংযম 

এবং আধ"ািtক অnশীলন িনজSেন চািলেয় +যেত লাগেলন যা চিlশ িদন পযSn করার িনয়ত 

িছেলা তার। সাঁইিtশতম িদেন তােক বলা হেলা : িঠক এখনই হযরত বািকয়াতুlাহ ইমাম আল 

আসর (আঃ ফাঃ) কামারেদর বাজাের আেছন এক বৃd কামােরর +দাকােন,  তাই তাড়াতািড় যাও 

এবং তার সাkাত লােভর +চ+া কেরা। 

িতিন উেঠ দাঁড়ােলন এবং িতিন ভাবােবেশর মােঝ +য দ?ৃ +দেখিছেলন +স অnযায়ী বৃd 

+লাকিটর +দাকােন drত চেল +গেলন। +সখােন িতিন +দখেত +পেলন পিবt ইমাম (আঃ) বেস 

রেয়েছন এবং +সই বৃd তালাওয়ালার সােথ কথা বলেছন। িতিন সালাম িদেল পিবt ইমাম জবাব 

িদেলন এবং ইশারা করেলন চুপ +থেক [আভাস িদেয়] িবsয়কর ঘটনা +দখার জn। 

 

বdৃ তালা ওয়ালার ইনসাফ 

এ সময় আিম +দখলাম একজন kেজাঁ হেয় যাওয়া,  +ভে3 পড়া বৃdা তার হােতর লািঠ িনেয় 

এেলন এবং কিmত হােত একিট তালা +দখােলন এবং বলেলন : “+তামরা িক আlাহর ওয়ােs 

আমার কাছ +থেক িতন শাহীর১১ িবিনমেয় এই তালািট িকনেব? আমার িতন শাহীর pেয়াজন।” 

বৃd তালাওয়ালা তালািট িনেয় +দখেলন এবং এিটেক ব"বহারেযাগ" +দখেত +পেলন এবং বলেলন 

: 
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“+বান আমার! এিটর দাম dই আbাসী।১২ কারণ,  এর চািব দশ দীনােরর১৩ +বশী হেব না। তাই 

আমােক দশ দীনার িদন আিম এর একিট চািব বানােল তালািটর দাম হেয় যােব দশ শাহী”। 

বৃdা এবার বলেলন : 

“না,  আমার তা pেয়াজন +নই,  tধ ু িতন শাহী দরকার;  তুিম যিদ তা িতন শাহীেত িকেন 

নাও,  আিম +তামার জn +দায়া করেবা।” 

বৃd খুব সরলভােব বলেলন,  +বান আমার ! আপিন একজন মুসলমান এবং আিমও িনেজেক 

মুসলমান দাবী কির। তাই +কন আিম এক মুসলমােনর সmদ এত কম দােম িকনেবা এবং 

একজনেক তার অিধকার +থেক বিPত করেবা ? এ তালািটর বতSমান দাম হেq আট শাহী,  

আিম যিদ তা +থেক লাভ করেত চাই তাহেল আিম তা সাত শাহীেত িকনেবা। কারণ dই আbািস 

পিরমাণ ব"াবসােত এক শাহীর চাইেত +বশী লাভ করা nায় িবচার নয়। আপিন যিদ িনিAত 

থােকন +য তা আপিন িবিk করেবন তাহেল তা সাত শাহীেত িকনেবা এবং আিম আবার বলিছ 

আসল দাম হেq dই আbািস,  +যেহতু আিম একজন ব"াবসায়ী আিম তা িকনেবা এক শাহী 

কেম। 

বৃdা সmবত িবxাস করেত পারিছল না বৃd তালাওয়ালা িক বলেছ। িতিন kুb হেয় বলেলন এবং 

অিভেযাগ করেলন +য +কউ তার কাছ +থেক তা িকনেত চায় িন। িতিন বলেলন,  িতিন তােদর 

কােছ অnনয় কেরিছেলন িতন শাহীেত তা +কনার জn। কারণ দশ দীনার তার জn যেথs 

িছেলা না। বৃd তালাওয়ালা তােক সাত শাহী িদেলন এবং তার কাছ +থেক তালািট িকেন িনেলন। 

আিম তােক সাkাত িদেবা 

যখন বৃdা িপছেন িফরেলন চেল যাবার জn,  ইমাম (আঃ) আমােক বলেলন : িpয় আমার ! এই 

িবsয়কর দ?ৃিট +দখেলেতা! তুিমও এরকম কেরা এবং এরকম হেয় যাও,  তখন আিম 

+তামােক +দখেত আসেবা। +কান pেয়াজন +নই আধ"ািtক িনজSনতার এবং ইলেম জাফর- এর 

(সংখ"াতেtর)। আtসংযম ও িবিভn ধরেণর Rমণ pেয়াজন হেব না;  বরং ভাল কাজ কর ও 

মুসিলম হও +যন আিম +তামার সােথ +মলােমশা করেত পাির। এ শহেরর +লােকর মােঝ আিম 
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এই বৃdেক বাছাই কেরিছ। কারণ এ ব"িk ধািমSক ও আlাহেক জােন। আর তুিম +দখেছা +স কী 

পরীkার +ভতর িদেয় +গেলা। এ বৃdা মিহলা বাজােরর সবাইেক অnেরাধ কেরিছেলা তার 

pেয়াজন +মটােনার জn,  +যেহতু তারা তােক মিহলা ও অভাবী +দেখেছ তাই তারা সবাই তার 

তালািট সsায় িকনেত +চেয়িছল;  আর িতন শাহীর িবিনমেয়ও +কউ তা িকেন িন। এ বৃd ব"িk 

এিটেক pকৃত দােম িকনেলা,  সাত শাহীেত। এভােব আিম pেত"ক সpােহ তােক সাkাত +দই 

এবং তােক দয়া ও +সৗহাদS +দখাই।১৪ 
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তৃতীয় অধ"ায় 

আtত"াগ 

 

হযরত +শইখ এর জীবেনর wবিশ+"gেলার মােঝ অnতম িছেলা অভাবী +লাকেদর +সবা করা 

এবং িনেজর অভােবর িদনgেলােতও আtত"াগ করা। ইসলামী ঐিতh অnযায়ী আtত"াগ ও 

পরাথSবাদ হেলা সবেচেয় snর কল"াণ ভাবনা,  িবxােসর সেবSা8 sর এবং সেবSাৎক+ৃ wনিতক 

+নয়ামত।১৫ 

হযরত +শইখ তার দিজS +পশা +থেক সামাn মজুরী সেttও িছেলন খুবই দয়ালু,  উদার ও 

পরাথSবাদী। এ +লাকিটর আtত"াগ সিত"ই িবsয়কর ও িশkণীয়। 

 

অnেদর সnানেদর pিত আtত"াগ 

হযরত +শইখ এর এক সnান তার মা এর উdৃিত িদেয় বেলন +য তার মা বেলেছন : তখন িছেলা 

dিভSেkর সময়। হাসান ও আলী১৬ বািড়র ছােদ একিট আgন jালােত ব"s িছেলা। আিম ওপের 

িগেয়িছলাম তারা িক করেছ তা +দখেত। আিম +দখলাম তারা একিট চামড়ার ব"াগ িনেয়েছ তা 

পুিড়েয় খাওয়ার জn। আিম এরকম দ?ৃ +দেখ +কঁেদ +ফললাম। আিম ছাদ +থেক +নেম িকছু 

তামা এবং +bা0জ (এর পাt) িনেয় +গলাম কােছর বাজাের। তা িবিk করলাম এবং িকছু রাnা 

করা ভাত িকনলাম। +ফরার পেথ আিম আমার ভাই কািসম খােনর +দখা +পলাম +য িছল একজন 

ধনী ব"িk। +স +দখেলা আিম খুব অশািnর মেধ" আিছ। +স আমার অশািnর কারণ িজjাসা 

করেলা। যখন +স ঘটনািট জানেত পারেলা +স বলেলা : ‘তুিম িক বলেছা’? আিম +দখলাম 

+শইখ রজব আলী +লােকেদর মােঝ একশিট +চেলা কাবােবর +টােকন িবিল করেছ। দান খয়রাত 

ঘের tr হওয়া উিচত! এ +লাক...? এটা সত" +য িতিন একজন আt- উৎসগSকৃত ও সাধক 

ব"িk,  িকnt তার এ ধরেনর আচরণ (িনেজর পিরবারেক অবেহলা করা ) সিঠক নয়।” 
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“এ কথা tেন আিম আেরা হতাশ হেয় +গলাম। যখন রােত হযরত +শইখ ঘের এেলন তার সােথ 

আমার তকS হেলা... এবং ঘুমােত +গলাম উেtিজত হেয় এবং kbু হেয়। মধ" রােত আমােক 

ডাকা হেলা উঠার জn। আিম +দখলাম (sেp) আিমrল মুিমনীন মাওলা আলী (আঃ),  িযিন 

িনেজর পিরচয় িদেলন এবং বলেলন : +স অnেদর সnানেদর +দখােশানা করিছেলা এবং আমরা 

+তামার সnানেদর +দখােশানা করিছলাম। যখন +তামার সnান না +খেয় মারা যােব তখন 

অিভেযাগ কেরা।” 

 

*দউিলয়া হেয় যাওয়া pিতেবশীর জn আtত"াগ 

হযরত +শইেখর এক সnান বেলন : “এক রােত আমার িপতা আমােক +ডেক তুলেলন এবং 

একেt আমরা d’ব"াগ চাল তুেল িনলাম,  িতিন একিট এবং আিম একিট। আমরা ব"াগ d’+টা 

বহন কের িনলাম আমােদর এলাকার সবেচেয় ধনী +লােকর বািড়েত। ব"াগ d’+টা বািড়র 

মািলেকর কােছ তুেল িদেয় বলেলন : 

“িpয় ভাই! +তামার িক মেন আেছ বৃিটশরা +লাকেদরেক তােদর দূতাবােসর দরজায় িনেয় 

িগেয়িছেলা ও তােদর চাল িদেয়িছল এবং +ফরত িনেয়িছেলা pেত"ক দানার িবপরীেত একগাধা 

+বাঝাই (চাল)১৭ এবং এরপেরও তারা তােদর ছােড় িন ?” 

এই +কৗতুেকর পর আমরা চাল হsাnর কের বািড় +ফরত এলাম। পর িদন সকােল িতিন আমােক 

ডাক িদেলন : “মাহমুদ! +তামার মােক অেধSক ভাঙা d’শ পPাশ gাম চাল এবং dই িরয়াল 

পিরমান চিবS +তল িকেন দাও রাnা করার জn।” 

ঐ সময়gেলােত আমার বাবার এ ধরেণর আচরণ িছেলা খুবই কে+র ও এর অথS +বাঝা কিঠন,  

+কন আমরা আমােদর বাসায় থাকা চাল িদেয় িদেবা অথচ dপুেরর খাবােরর জn অেধSক ভাঙা 

চাল িকনেবা ?!  

পের আিম জানেত পারলাম +য ঐ +লাক +দউিলয়া হেয় িগেয়িছেলা এবং একই সােথ তার এক 

বড় +ভাজ +দয়ার কথা িছেলা। 
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বৎসেরর pথম সn"ায় আtত"াগঃ 

মরhম +শইখ আb ুল কিরম হািমদ বণSনা কেরন : ‘আিম হযরত +শইেখর +দাকােন িদেন এক 

+তামােনর িবিনমেয় কােজর +ছেল িহেসেব কাজ করতাম। নববেষSর সn"ায় হযরত +শইেখর 

কােছ িছল পেনেরা +তামান,  িতিন আমােক িকছু +তামান িদেয় িকছু িঠকানায় চাল +দয়ার জn 

বলেলন এবং +শেষ পাঁচ +তামান িছল যা িতিন আমােক িদেলন।’ 

আিম ভাবিছলাম : িতিন িক খািল হােত নববেষSর সn"ায় বািড়েত যােবন? এবং একই সময় তার 

+ছেলর প"াে0টর পা +ছঁড়া িছেলা। তাই আিম +তামানgেলা তার Dয়াের +রেখ +দৗেড় পালালাম। 

+শইখ িচৎকার কের িক বলেলন আিম tনলাম না। যখন আিম বাসায় িফরলাম +দখলাম িতিন 

আমার িপছু িনেয়িছেলন। িতিন বলেলন : +কন তুিম +তামানgেলা িনেল না ?” এরপর িতিন 

+জার কের আমােক +তামানgেলা িদেলন। 
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চতথুR অধ"ায় 

িনsাথR উৎসজRন 

 

হযরত +শইেখর আধ"ািtক সাধনা ও উৎসজSন িছেলা নীিতগতভােব +লাক +দখােনা sিফেদর 

+থেক আলাদা। িতিন কখেনাই sিফেদর তিরকত সমথSন কেরন িন। তার আধ"ািtক পdিত 

িছেলা আহেল বােয়ত (আঃ) এর নীিতমালার pিত উৎসগS হওয়া,  তাই িতিন tধ ু ওয়ািজব 

কাজgেলা করেতন না বরং মুsাহাব কাজgেলাও করেতন। 

সকাল +বলায় িতিন +জেগ থাকেতন এবং সূযS ওঠার পর আধা ঘ0টা বা পুেরা এক ঘ0টার জn 

ঘুমােতন। +কান +কান সময় িতিন মধ"ােhর পর অl িবGাম িনেতন। 

যিদও িনেজই িছেলন আধ"ািtক িবষয় সnানকারী তবু িতিন বলেতনঃ ‘‘অnভূিতলb jান 

িবxাস কেরা না এবং িনভSর কেরা না। আমােদর উিচত সব সময় আমােদর ইমামেদর অnসরণ 

করা,  কথায় ও কােজ দ+ৃাn িহসােব gহণ করা।” 

pকা? সমােবশgেলােত হযরত +শইখ সবসময় +কারআেনর এ আয়াতিট বলেতন : 

 )ُكْم َويـُثَبِّْت أَْقَداَمُكمْ   وا اللَّـَه يَنُصرْ   ِإن تَنُصرُ (
“যিদ +তামরা আlাহর পেথ +চ+া কেরা িতিন +তামােদর সাহায" করেবন ও +তামােদর পা- +ক 

দঢ়ৃ করেবন (তাঁর পেথ কmমান অবsা +থেক”। (sরা মুহাmাদঃ ৭)১৮ 

এবং িতিন বলেতন : 

“আlাহর িনেজর +কান pেয়াজন +নই। আlাহর রাsায় +চ+া কর তার আেদশ অnযায়ী এবং তার 

রাsেলর (সাঃ) হািদস অnযায়ী।” 

এবং িতিন বলেতন : “(আlাহর) আেদেশর মত আর +কান িকছু মাnেষর সমৃিd ও উnয়ন ঘটায় 

না।” 

হযরত +শইখ সব সময় বলেতন : 
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“িমmাের যা pচার করা হয় তা হেq সেত"র ধমS। িকnt তােত d’+টা িবষেয়র অভাব থােক : 

আnিরকতা ও +খাদা +pম,  এ d’+টা অব?ই pচােরর সময় যুk করেত হেব।” 

িতিন বেলেছন : 

“সৎকমSশীল +লােকরা সবাই ভােলা (কাজ) করেছ িকnt তােদর উিচত অহংকারেক ‘আlাহ’ 

িদেয় pিতsাপন করা।” 

এবং িতিন বেলেছনঃ 

“যিদ িবxাসীরা অহংেবাধ +ছেড় +দয় তারা িকছু অজSন করেব (উ8তর মাkাম)।” 

িতিন আেরা বলেতনঃ 

“যিদ মাnষ আlাহর কােছ আtসমSপণ কের,  িনেজর মতামত ও +গাঁড়ামী পিরত"াগ কের এবং 

আnিরকভােব আlাহেত িবxাস রােখ,  তেব আlাহ তােক িশখােবন এবং তােক তাঁর পেথ 

পিরচািলত করেবন।” 

 

তাkলীদ (িবিশY মজুতািহদেদর অnসরণ) 

বাsব ইবাদােতর নীিতমালা অnযায়ী হযরত +শইখ িছেলন তার সময়কার িবিশ+ মারজা,  

আয়াতুlাহ hjােতর মুকািlদ বা অnসারী। িতিন তার মারজা খুঁেজ +নয়ার ঘটনািট এভােব 

বেলনঃ 

“আিম +kােম +গলাম এবং সব মারজার সােথ সাkাত করলাম এবং আিম কাউেক আগা 

hjােতর মত এত আt- উৎসিগSত পাই িন।” 

িতিন অn +কান এক জায়গায় বেলেছনঃ “আিম তার hদয়েক +পেয়িছলাম উ8াশা ও পেদর 

+লাভ িববিজSত।” 

হযরত +শইখ তার বnুেদর সতকS কেরিছেলন তরীকতgেলা সmেকS যা উপেরািlিখত পথ +থেক 

সের িগেয়েছ। +শইখ এর একজন বnু বেলন : আিম তােক তরীকতgেলা১৯ সmেকS িজেjস 

কেরিছলাম এবং তােত িতিন উtর িদেয়িছেলনঃ 
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“আিম কারবালােত িছলাম,  আিম +দখলাম একিট দল পাশ িদেয় যােq,  শয়তান তার লাগাম 

ধের আেছ +য বাকীেদর পথ +দখািqল। আিম িজেjস করলাম তারা কারা। তারা বলেলা...।” 

হযরত +শইখ িবxাস করেতন যারা আহলুল বােয়ত (আঃ) এর কাছ +থেক িনেজেদর সিরেয় রােখ 

তােদর আধ"ািtক অnসnােন তােদর কােছ pকৃত আসমানী jােনর দরজা বn থাকেব। 

হযরত +শইেখর এক +ছেল বেলনঃ 

“আমার বাবা ও আিম ‘িবিব শাহরবাn’২০ পাহােড় িগেয়িছলাম। পেথ আমরা +দখা +পলাম একজন 

তথাকিথত সাধেকর যার িছেলা িকছু উ8 দাবী। আমার বাবা তােক িজেjস করেলন : +তামার 

সাধনার পর এ পযSn কী +বিরেয় এেসেছ? তখন ঐ ব"িk িনচু হেয় মািট +থেক এক টুকেরা 

পাথর তুেল িনেলা এবং এেক একিট নাসপািতেত পিরণত করেলা। এরপর আমার বাবােক 

বলেলাঃ িনন খান! 

আমার বাবা বলেলনঃ “ভােলা,  এিট তুিম আমার জn কেরেছা,  এখন বেলা তুিম আlাহর 

জn িক কেরেছা? তাঁর জn কী কেরেছা?! ” তা tেন সাধক +কঁেদ +ফলেলা। 

 

আlাহর জn কাজেক উৎসগR করা 

হযরত +শইখ এর এক বnু তার উdৃিত িদেয়েছন +য িতিন বেলেছন : “সn"া রাতgেলােত আিম 

+তহরােন মসিজেদ জুমােত বসতাম +লাকজেনর sরা হামদ ও sরা তাওহীদ td করেত। 

একিদন dেটা বা8া ঝগড়া করিছেলা এবং একিট অপরিটেক মারিছেলা। বা8ািট মার খাওয়া 

এড়ােত আমার পােশ এেস বসেলা। আিম sেযাগিট িনলাম এবং তােক sরা হামদ ও sরা 

তাওহীদ +তলাওয়াত করেত বললাম এবং +সgেলা td করেত তােক সাহায" করলাম। এিট +স 

রােত আমার সমs সময় িনেয় িনেলা। পেরর রােত এক দরেবশ আমার কােছ এেলা এবং 

বলেলাঃ আিম jান রািখ িকিময়ার (রসায়ন শােstর),  িসিময়ার (দ?ৃ +দখাবার শিk),  

িহিময়ার (আtার িনয়ntেণর),  এবং িলিময়ার (যাdর),  এবং এেসিছ +সgেলা +তামার কােছ 



24 
 

অপSণ করেত ঐ পুরsােরর বদেল যা তুিম গত রােত অজSন কেরেছা।” আিম তােক উtর করলাম 

: না ! এgেলার যিদ +কান pেয়াজন থাকেতা তুিম িনেজই তা িনেজর জn রাখেত!” 

 

ইসলাম বিহভূRত আteিdেক খNন করা 

হযরত +শইখ িবxাস করেতন +য,  +কউ যিদ সিত"কারভােব ইসলােমর আইনকাnন অnযায়ী 

কাজ কের তাহেল তারা অব?ই সািবSক সmুণSতা ও আধ"ািtক মাkাম অজSন করেব। িতিন শk 

িবেরাধী িছেলন সব ধরেনর চরমপnী সাধনা ও আttিdর পেথর যা হািদস ও ধমSীয় িবxােসর 

পিরপnী। তার িশeেদর একজন বেলেছনঃ 

িকছু সমেয়র জn আিম আttিdেত িনেয়ািজত িছলাম;  িনজSেন থাকতাম আমার আলাভী 

(ইমাম আলী আঃ এর বংশ) stীর কাছ +থেক দূের একিট আলাদা কেk। +সখােন আিম আমার 

নামাজ ও িজিকর করতাম এবং ঘুমাতামও। চার পাঁচ মাস পর আমার এক বnু আমােক হযরত 

+শইখ এর কােছ িনেয় +গেলন। তার দরজায় +চৗকােঠ যখনই িতিন আমােক +দখেলন িতিন সােথ 

সােথই বলেলনঃ 

“তুিম িক চাও আিম বিল. . .?” 

আিম আমার মাথা লjায় িনচু করলাম। তখন িতিন বলেত লাগেলনঃ 

“+কন তুিম +তামার stীর সােথ এমন আচরণ কেরেছা +যন তােক তুিম পিরত"াগ কেরেছা?. . . এ 

ধরেনর আttিd ও িজিকর এবং +তলাওয়াত িবদায় কের দাও। যাও,  এক বাk িমি+ িনেয় 

+তামার stীর কােছ +ফরত যাও। সাধারণ তা’কীবাত সহ যথা সমেয় +তামার নামাজ পড়।” 

এর পর হযরত +শইখ +জার িদেলন আহলুল বাইত (আঃ) এর হাদীসসমূেহর উপর এই বেল +য 

যিদ +কান ব"িk আnিরকভােব ও িনsার সােথ চিlশ িদন কাজ কের তাহেল pjার ঝণSাধারা 

তার অnর +থেক বইেব২১ এবং উেlখ করেলনঃ 

“এ হাদীসgেলা অnসরণ কের যিদ +কউ তার ধমSীয় দািয়tgেলা পালন কের তারা অব?ই িকছু 

আেলা লাভ করেব।” 
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হযরত +শইেখর পরামSশ অnযায়ী +স ব"িk আttিd +ছেড় িদেলা এবং সাধারণ জীবেন িফের 

+গেলা। 

 

pথেম *তামার খমুস িদেয় দাও 

হযরত +শইখ এর এক িশe ডাঃ হািমদ ফারযাম২২ হযরত +শইখ এর ধমSীয় িবষেয় আnিরকতা 

সmেকS বণSনা কেরেছন : হযরত +শইখ সমানভােব উৎসিগSত িছেলন শিরয়ত,  tরীকত ও 

হািককত এর জn। +সসব সূিফেদর মত নয় যারা শরীয়তেক অsীকার কের। pথম +য িজিনস 

িতিন আমােক বেলিছেলন তা হেলা : 

“যাও +তামার খুমস িদেয় আেসা!” এর পর িতিন আমােক মরhম আয়াতুlাহ +শইখ আহমাদ 

আশিতয়ানী (রঃ) এর কােছ পাঠােলন এ উেdে?। এবং কী আAযS +লাকই না িছেলন িতিন! এক 

সিত"কার আlাহ ওয়ালা +লাক যার কাছ +থেক আিম কত +নয়ামতই না লাভ কেরিছ এবং কত 

িবsয়কর িজিনস তার িভতের লk" কেরিছ! যা +হাক,  আিম তার কােছ +গলাম +যভােব হযরত 

+শইখ আমােক আেদশ িদেয়িছেলন এবং আমার +য সাধারণ বািড়িট িছেলা তার খুমস িদেয় 

আসলাম।” 
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পgম অধ"ায় 

Xনিতকতা 

 

হযরত +শইখ িছেলন খুবই দয়ালু,  মেনারম +চহারার,  ভােলা +মজােজর,  মািজSত আচরেণর 

ও িবনয়ী। িতিন সব সময় নামােযর ভিঙেত বসেতন এবং কখনই +কান গদীেত +হলান িদেতন 

না। তা +থেক সামাn দূের বসেতন। যখনই িতিন হাত +মলােতন িতিন কখনই pথম ব"িk 

িছেলন না হাত িফিরেয় আনার ব"পাের। িতিন িছেলন িsর ও শাn। যখন কথা বলেতন িতিন 

থাকেতন সব সময় হািস- খুিশ। িতিন খুব কমই রাগািmত হেতন এবং যখন িতিন রাগ করেতন 

তখন শয়তান ও নফস তার িদেক আসেতা। এরকম সময়,  খুব +বশী রাগািmত হেল িতিন বািড় 

+থেক +বিরেয় +যেতন এবং যতkন পযSn না নফেসর উপর িবজয়ী হেতন এবং শাn হেতন 

ততkন পযSn বািড়েত আসেতন না। +য িবষেয় িতিন সব সময় +জার িদেতন এবং অnেদর 

পরামশS িদেতন তা িছেলা : ‘ভাল sভাব’। pেত"েকরই উিচৎ আlাহর জn ভাল +মজাজ সmn 

হওয়া ও মাnেষর সােথ ভাল ব"বহার করা। 

এ িবষেয় িতিন বলেতনঃ 

“িবনয়ী হও এবং ভােলা +মজােজর হও আlাহর জেn,  +লাকজনেক খুশী করার +মানােফকীর 

পিরবেতS।” 

হযরত +শইখ িছেলন কথা বলেত অিনqুক;  তার +মৗন দিৃ+পাত পির]ার ইি3ত করেতা +য 

িতিন আlাহর িদেক িচnা ও িজিকের আেছন। তার কথার trেত এবং +শেষ থাকেতন আlাহ। 

তার িদেক তাকােল আlাহর কথা sরণ হেতা। +কান +কান সময় তােক িজেjস করা হেতা িতিন 

+কাথায় িছেলন বলেতনঃ 

“ইনদা মািলিকল মুকতািদর - -  “সাবSেভৗমS সবSসkম pভুর কােছ।” 
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+দায়ার সময় (+যমন +দায়া nদবাহ ও +দায়া kমাইল) িতিন অেনক কাঁদেতন;  যখনই হািফজ ও 

তাkদীেসর কিবতা আবৃিt করা হেতা তার +চাখ অrপূণS হেয় +যেতা। কাnার মােঝও িতিন সkম 

িছেলন হাসেত অথবা এমন িকছু বলেতন যা িবরিkর পিরিsিতেক নরম কের হািসখুিশেত 

পিরণত করেতা। 

িতিন আিমrল মুিমনীন ইমাম আলী (আঃ) এর জn গভীর +pম অnভব করেতন এবং িছেলন 

তার এক দঢ়ৃ সমথSক ও +pিমক। যখনই বসেতন অথবা উেঠ দাঁড়ােতন িতিন নরম কের বলেতন 

‘ইয়া আলী আদিরকনী (+হ আলী! আমার িদেক +দেখন)। 

 

িবনয় 

তার এ wবিশ+" সmেকS ড: ফারযাম বেলন : অnেদর pিত তার আচরণ িছেলা িবনয় ও 

GdাপূণS। িতিন সবসময়ই আমােদর sাগতম জানােত িনেজ দরজা খুেল িদেতন এবং 

সমােবশgেলার জn pেবশ করেত িদেতন। এসব আমরা তার বািড়েত করতাম। +কান +কান 

সময় িতিন িdধাহীনিচেt আমােদরেক িনেয় +যেতন তার কমSশালায় +যখােন িতিন +সলাইেয়র 

কাজ করেতন। এক শীেত,  িতিন d’+টা ডািলম িকেন আমােক একিট িদেলন এবং খুব আnিরক 

ও িdধাহীনিচেt বলেলন : খাও,  িpয় হািমদ! 

িতিন কখনই নাক উঁচু িছেলন না এবং কখনই িনেজেক অেnর চাইেত বড় ভাবেতন না। যিদ 

কখেনা িতিন উপেদশ িদেতন তা িছেলা tধুমাt অnেক পথ pদশSেনর দািয়t পালন করা। 

িতিন সবসময় pেবশdােরর পােশই বসেতন এবং +য ব"িkই কেk pেবশ করেতা িতিন তােক 

উ_ অভS"থনা জানােতন এবং সmােনর সােথ তােদরেক বসেত বলেতন। 

হযরত +শইেখর আেরক িশe বেলন : ‘যখন িতিন তার সাথীেদর সােথ +কাথাও +যেতন িতিন 

অnেদর আেগ pেবশ করেতন না।’ 

অn একজন বেলন : “আমরা হযরত +শইেখর সােথ মাশহাদ +গলাম। আমরা যখন পিবt 

মাযােরর উেdে? রওয়ানা করলাম মরhম আহেমদ মুরিশদ িচলুই- র২৩ +ছেল হায়দার আলী িমযSা 
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হঠাৎ কের +শইখ এর পা- এ পেড় +গেলন তার পােয় চুমু +দয়ার জn। +শইখ বলেলন : এই নীচু 

আtার +লাক! আlাহর অবাধ"তার িবষেয় সতকS হও ! িনেজর িবষেয় লিjত হও! আমােক তুিম 

কী মেন কেরা ?! ” 

 

পনুরায় বntু sাপন 

grtপূণS wনিতক িবষয়gেলার মেধ" একিট িছেলা +য হযরত +শইখ +লাকেদর মেধ" পূনরায় 

বnুt কের িদেতন। যারা িনেজেদর মেধ" কথাবাতSা বn কের িদেয়েছ িতিন তােদরেক িনেজর 

বাসায় দাওয়াত িদেতন এবং পূনরায় তােদরেক িমিলেয় িদেতন এ সmিকSত +কারআেনর আয়াত 

এবং হাদীস উেlখ কের। 

 

সাইেয়"দেদর pিত তার গভীর idা 

ইমাম আলী (আঃ) ও মা ফািতমা (আঃ)- +দর বংশ ও সাইেয়"দেদর pিত িছেলন খুবই Gdাশীল। 

তােক সবসময় +দখা +যেতা তােদর (সাইেয়"দেদর) হােত চুমু িদেত এবং অnেদর আেদশ 

িদেতন তােদর হােত চুমু িদেত। 

এক মযSাদাবান সাইেয়"দ pায়ই হযরত +শইেখর সােথ +দখা করেত +যেতন। তার hkা পােনর 

sভাব িছেলা। যখনই তা তার জn wতরী করা হেতা +শইখ িনেজ তােত d একটা টান িদেতন 

যিদও আসেল hkা পােনর অভ"াস তার +নই,  িতিন ভান করেতন পান করেছন +যন সাইেয়"দ 

তা পােন লিjত না হন। এরপর +শইখ তা তােক পান করেত িদেতন। 

হযরত +শইেখর এক বnু বেলেছনঃ ‘একবার শীেতর এক িদেন আিম হযরত +শইখ এর সােথ 

+দখা করলাম,  িতিন বলেলনঃ 

“চেলা +তহরােনর এক পুরােনা এলাকায় যাই।” 

আমরা +গলাম এক পুরােনা গিলেত। +সখােন আমরা +দখলাম এক আেগাছােলা +দাকান +যখােন 

এক বৃd সাইেয়"দ বেস আেছন। িতিন অিববািহত িছেলন। একজন কয়লা িবেkতা িহসােব কাজ 
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করেতন এবং +সখােনই ঘুমােতন তার বািড় িহসােব। জানা +গেলা গত রােত তার kরসীিট২৪ এবং 

তার কাপড় এবং িকছু িজিনসপt পুেড় +গেছ। 

তার থাকার অবsা িছেলা এতই খারাপ +য অেনক মাnষই +সখােন pেবশ করেত ইqা করেব না। 

খুব িবনেয়র সােথ +শইখ তার কােছ +গেলন এবং উ_ tেভqার পর িতিন তার আেধায়া অেধSক 

+পাড়া কাপড় +চাপড়gেলা িনেলন +ধায়ার জn ও তািল +দয়ার জn। তখন ঐ বৃd +লাক বলেলা 

+য তার সহায় সmল হািরেয় +গেছ এবং িতিন কাজ চালােত পারেছন না। tেন +শইখ আমার 

িদেক িফরেলন এবং বলেলনঃ 

“তােক িকছু দাও ব"বসা nতন কের tr করার জn!” 

 

সকেলর জn idা 

হযরত +শইখ tধু সাইেয়"দেদর pিতই Gdাশীল িছেলন তা নয়,  বরং িতিন িছেলন সব মাnেষর 

pিত Gdাশীল। +কউ যিদ ভুল করেতা তােক অnেদর সামেন িতিন অপমান করেতন না। িতিন 

কাউেক কখনই িতরsার কেরন িন তােদর ভুেলর জn,  বরং তােদর সােথ উ_ ও +সৗহাদ"পূণS 

আচরণ করেতন। 

 

পিৃথবীর পেদর িবষেয় উদাসীনতা 

হযরত +শইেখর +শষ জীবেনর িদেক,  +বশ কেয়কজন উ8 পদs +লাক তার সােথ পিরিচত হন। 

তােত tধু হাওযা ও িবxিবদ"ালেয়র sপিরিচত ব"িktরাই িছেলন না,  তােত আেরা িছেলন িকছু 

রাজৈনিতক ও সামিরক ব"িktও যারা িবিভn কারেণ তার সােথ +দখা করেত আসেতন। 

দিরd,  িনযSািতত ও িবেশষ কের সাইেয়"েদর pিত তার িবনয় ও Gdা থাকা সেttও িতিন িছেলন 

উ8পদs ব"িkেদর pিত উদাসীন। 

যখন তারা তার বািড়েত আসেতন িতিন বলেতনঃ 
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“তারা আেস আমার কােছ পৃিথবীর২৫ জn;  তারা dদSশাgs,  kাn এবং তােদর +কউ আেছ 

অss (আিtয়েদর মােঝ),  তারা আমার কােছ আেস +দায়ার জn।” 

+শইখ এর এক +ছেল বেলনঃ আমার বাবার ভk একজন +জনােরল আমােক বলেলন : জােনা 

+কন আিম +তামার বাবােক ভালবািস? কারণ আিম যখন pথমবার তার সােথ সাkাত করেত 

আিস িতিন তার কেk দরজার পােশই বেস িছেলন। আিম তােক tেভqা জানালাম;  এরপর 

িতিন আমােক বলেলনঃ যান বsন! আিম তাই করলাম,  একট ুপেরই এক অn +লাক এেলা 

এবং আিম +দখলাম হযরত +শইখ উেঠ দাঁড়ােলন। তােক Gdার সােথ জিড়েয় ধরেলন এবং 

তােক িনেজর কােছ বসােলন। 

“আিম যখন ঘেরর চারিদেক +দখিছলাম কী হেq;  আিম +দখলাম ঐ অn +লাকিট উেঠ 

দাঁড়ােলন চেল যাওয়ার জn। একই সময় হযরত +শইখ তার সামেন এিগেয় +গেলন এবং তােক 

জুতা পড়েত সাহায" করেলন। এরপর দশ +তামান তার হােত িদেলন এবং অn +লাকিট চেল 

+গেলা। অথচ আমার িবদায় +নয়ার সময় হেল িতিন তার জায়গা +থেক নড়েলন না,  tধু 

বলেলন : “+খাদা হােফজ।” 

 

kমেণ Xনিতকতা 

তার +নয়ামতপূণS ও অnেদর +চেয় উtম জীবেন হযরত +শইখ Rমণ কেরিছেলন মাশহাদ,  

কাশান,  ইসফাহান,  মাযানদারান এবং +করমানশাহেত। ইরােনর বাইের তার একমাt Rমণ 

িছেলা ইরােক,  +সখােন িতিন পিবt মাজারgেলােত িযয়ারেত যান। এ Rমণgেলা িছল সাথীেদর 

সােথ যার sৃিত ও িশkণীয় িবষয়gেলা Rমেণ wনিতকতার সােথ জিড়ত হওয়ায় তা এখােন 

উেlখ করা হেলা। 

তার Rমেণর সাথীরা বেলনঃ হযরত +শইখ িছেলন ভােলা +মজােজর,  আnিরকতায় কপটতাহীন 

এবং একসােথ Rমেণ sখকর। িতিন কখনও িনেজেক তার িশeেদর ও ভkেদর +থেক আলাদা 
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কের +দখেতন না । +কান মালপt ও রসদ বহন করেত িতিন িনেজরটা িনেজই বহন করেতন 

এবং খরেচর িনেজর অংশিট িনেজই িদেতন। 
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ষl অধ"ায় 

ইমাম আল আসর এর (আঃ) িdতীয় আগমেনর pতীkা 

 

হযরত +শইেখর অসাধারণ wবিশ+"gেলার একিট িছেলা হযরত ওয়ালী আল আসর (আমােদর 

সtা তার জn +কারবানী +হাক) pিত তার গভীর ভালবাসা ও তার পুনরাগমেনর জn অেপkা 

করা। িতিন বেলনঃ 

“অেনেক বেল তারা ইমাম আল আসর (আঃ)- +ক তােদর িনেজেদর চাইেত +বশী ভােলাবােস,  

অথচ তা সত" নয়। কারণ আমরা যিদ সিত"ই তােক আমােদর চাইেত +বশী ভােলাবািস তাহেল 

আমােদর উিচত িনেজেদর জn কাজ না কের তার জn কাজ করা। আlাহর কােছ +তামরা 

সবাই +দায়া কেরা +যন িতিন তার পুনরাগমেনর পেথ যত বাধা িবপিt আেছ তা দূর কের +দন 

এবং আমােদর hদয়েক তাঁর hদেয়র অnগামী রােখন।” 

 

হযরত *শইেখর সবেচেয় বড় দাবী 

হযরত +শইেখর এক বnু বেলনঃ যত বছর আিম হযরত +শইেখর +সবায় িছলাম আিম কখেনা 

এিট অnভব কির িন +য tধ ুহযরত ওয়ালী আল আসর (আঃ) এর পুনরাগমন ছাড়া তার আর 

+কান দাবী িছেলা,  িতিন বnুেদর মেন কিরেয় িদেতন +যন ইমােমর (আঃ) পুনরাগমণ ছাড়া অn 

িকছু যতটা সmব কম চাওয়া হয়। তার অেপkারত অবsা এতই শিkশালী িছেলা +য,  +কউ 

যিদ হযরত ওয়ালী আল আসর (আঃ) এর ফারাজ বা পুনরাগমেনর কথা তুলেতা িতিন খুব 

আেবগাpতু হেয় পড়েতন এবং কাঁদেতন। 

 

কীভােব িপপঁড়া তার িpয়তমার কােছ *পৗেঁছিছেলা 
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একিট grtপূণS িবষেয় হযরত +শইখ +জার িদেতন +য যারা হযরত ওয়ালী আল আসেরর (আঃ) 

অেপkায় আেছ তারা +যন সব সময় pেয়াজনীয় িজিনস িনেয় pstত থােক যিদও এমন হয় +য 

তারা ইমাম (আঃ) এর পনুরাগমন পযSn +বঁেচ থাকেবন না। িতিন হযরত দাউদ (আঃ) এর একিট 

ঘটনা বণSনা করেতনঃ 

“মrভূিমর মাঝ িদেয় অিতkম করার সময় হযরত দাউদ (আঃ) একিট িপঁপড়ােক একিট +ছাট 

িঢিব +থেক িকছু ধূলা তুেল িনেত +দখেলন। +স তা বহন কের অn আেরক জায়গায় িনেয় 

যািqেলা। িতিন মহান আlাহর কােছ িপঁপড়ািটর রহs জানেত চাইেলন......। িপপড়ািট কথা 

বলা tr করেলাঃ আমার এক িpয়তমা আেছ +য তার সােথ িবেয়র শতS িদেয়েছ এ িঢিব +থেক 

সব ধূেলা +যন ঐ জায়গায় িনেয় যাই!” 

“তুিম কত সমেয় এ বড় িঢিবিটর ধূেলা pেয়াজনীয় জায়গায় sানাnিরত করেত পারেব? কারণ 

+তামার জীবন িক এ জn যেথ+?” দাউদ (আঃ) িপঁপড়ােক িজেjস করেলন। যার উtের +স 

বলেলাঃ ‘আিম এতটkুই জািন! িকnt আমার আনn হেq +য আিম যিদ এভােব মারা যাই তাহেল 

আিম আমার িpয়তমার পেথই মারা যােবা!’ 

এিট tেন হযরত দাউদ (আঃ) আেবগাl ুত হেয় পড়েলন এবং এ ঘটনািটেক িনেজর জn একিট 

িশkা িহেসেব gহণ করেলন।” 

হযরত +শইখ সব সময় বলেতন +যঃ 

“+তামার সমs সtা িদেয় (আnিরকভােব) হযরত ওয়ালী আল আসেরর (আঃ) অেপkা কর এবং 

এ অেপkার অবsা বজায় রােখা আlাহর ইqার ওপর িনভSর কের।” 

 

“আমার সালাম *পৗেছ দাও হযরত ইমাম (আঃ) *ক” 

তার এক িশe বেলেছনঃ 

িতিন সব সময় আল মাহদী (আঃ) এর উপিsিত সmেকS সেচতন িছেলন। কখেনা দrদ +শষ 

করেতন না “আিjল ফারাজাhম (পূনরায় আগমন tরািnত +হাক) না যুk কের। ” 
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তার wবঠকgেলা কখেনা অnিsত হেতা না ইমাম আল-আসর (আঃ) এর pিত Gdা িনেবদন ও 

তার পুনরাগমেনর +দায়া না কের। জীবেনর +শষ িদেক এেস যখন িতিন বুঝেত +পেরিছেলন 

ফারােজর আেগই তার মৃতু" হেব তখন িতিন তার বnুেদর বলেতনঃ 

“যিদ +তামােদর +সই সmান হয় +য +তামরা তাঁর (ইমাম আঃ) পুনরাগমন pত"k কেরা তাহেল 

তাঁেক আমার ভালবাসা জানােব।” 

 

ইমাম মাহদী (আঃ) এর জn অেপkারত এক যবুেকর বারযাখ (কবেরর জীবন) 

এক যুবেকর দাফেনর সময় হযরত +শইখ বলেলনঃ 

“আিম +দখলাম হযরত ইমাম মুসা িবন জাফর (আঃ) তাঁর বাh এিগেয় িদেয়েছন এই +ছেলিটেক 

জিড়েয় ধরার জn। আিম িজেjস করলাম (আশপােশর +লাকেদর) মৃতু"র আেগ তার +শষ কথা 

িক িছল? তারা বলল এই কিবতাঃ 

“অেপkারতরা তােদর আtা িনেয় চেল যােq তােদর +শষ িনঃxােস,  +হ মযSাদাবানেদর 

বাদশা,  আপনার আGয় িদন!” 

 

ইমাম মাহদী (আঃ) এর জn অেপkারতরা আবার আসেব 

হযরত +শইখ িবxাস করেতন যারা সিত"ই ইমাম আল-  আসর (আঃ) এর অেপkায় আেছ তারা 

তােদর মৃতু"র পর ইমাম মাহদী (আঃ) এর সােথ তাঁর পুনরাগমেন২৬ আবার আসেব। ইমাম মাহদী 

(আঃ) এর সােথ যারা পৃিথবীেত আবার িফের আসেব তােদর মেধ" িতিন যােদর নাম বেলেছন 

তারা হেলাঃ 

আলী িবন জাফর,  যার কবর +kােমর দার- ই- িবিহশেত এবং িমযSা kমী যার কবর +kাম শহের 

শাইখান কবরsােন। 

 

*রই শহর- এর মিুচ 
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হযরত +শইেখর একজন িশe বেলনঃ ‘একবার আিম তার কােছ উপিsত িছলাম এবং আমরা 

মাওলা ইমাম আল-আসর (আঃ) এর জn অেপkার শতSাবলী িনেয় কথা বলিছলাম। িতিন 

বলেলন : 

“+রই শহের এক মূিচ বাস করেতা যার নাম িছেলা ইমাম আলী। আেযরী ভাষাভািষ এ +লাকিটর 

+কান stী ও সnান িছেলা না। +স তার কমSশালােতই ঘুমােতা। তার বণSনা এেসেছ +য +স িছেলা 

খুবই অসাধারণ আধ"ািtক অবsার অিধকারী। +স tধ ুইমাম আল-আসর (আঃ) এর ফারাজ 

ছাড়া আর িকছু িচনেতা না। +স তার অিসয়তনামায় িলেখ যায় +য,  যখন +স মারা যােব +যন 

শহরবাn পবSেতর +গাড়ায় তােক কবর +দয়া হয় যা িছেলা +রই শহেরর উপকে0ঠ। যখনই আিম 

আমার মেনােযাগ তার কবেরর িদেক িদতাম আিম ইমাম আল-আসর (আঃ) +ক +সখােন +দখেত 

+পতাম।২৭ 
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সpম অধ"ায় 

কিবতা 

 

হযরত +শইখ আধ"ািtক ও wনিতক কিবতাসমূেহ খুবই আgহী িছেলন। তার বkেব" +বশীর ভাগ 

সমেয় িশkণীয় কিবতা থাকেতা। িতিন িবেশষভােব মূল" িদেতন কিব হািফেজর গজল ও 

তাkদীেসর মাসনভীেক। িতিন তােদর কিবতা tেন কাঁদেতন। 

িতিন তাkদীেসর মসনভীর খুব ভk িছেলন এবং বলেতন : 

“যিদ তাkদীেসর একিট বই এ বাজাের থাকেতা তাহেল আিম সব িদেয় িদতাম ঐ একিট িকতাব 

+কনার জn।”২৮ 

হযরত +শইেখর বh িদেনর ঘিন+ ড: আb ুল হাসান +শইখ বেলন : ‘হযরত +শইখ িছেলন 

হািফেজর কিবতার এক দk +বাdা এবং তার কিবতােক িতিন snরভােব ব"াখ"া করেতন।’ 

হযরত +শইেখর কিবতা ও কিবতা সmেn তার অিভমত,  িবেশষ কের কিব হািফজ সmেn তার 

মেনাভাব সmSেক ড: হািমদ ফারযাম বেলনঃ ড: gইয়ার মাধ"েম ১৯৫৪ সন +থেক হযরত 

+শইেখর বnুt লােভর পর +থেক এমন +কান wবঠক িছেলা না +যখােন আিম তার মুখ +থেক 

সিঠক সমেয় +স সmেকS snর কিবতা tিন িন। িতিন হািফেজর কিবতায় মুg িছেলন। আিম 

তােক একিদন িজেjস করলাম +কন িতিন এত হািফেজর কিবতায় মুg। িতিন বলেলন : 

“আধ"ািtকতা ও রহsময়তােক হািফজ সবেচেয় ভােলাভােব pকাশ কেরেছন এবং তার 

কিবতায় pিতভাত হেয়েছ সব আিtক সত" এবং রহsময় অnভব।” 

হযরত +শইখ িছেলন অn কিবেদর +চেয় +বশী হািফজ অnরk এবং সবসময় তার কিবতা 

আবৃিt করেতন;  এমনিক যিদ িতিন কাউেক সতSক করেত বা িতরsার করেতও চাইেতন২৯ 

তাহেল িতিন তার কিবতা আবৃিt করেতন। 
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িতিন সবসময় এ পিৃথবীেক ‘ডাইনী বুিড়’ বলেতন। +কান +কান সময় িতিন +কান িশeেক লk" 

কের বলেতন : 

“আিম +দখিছ তুিম আবার এ ডাইনী বুিড়র ফাঁেদ পেড়েছা !” 

এবং তখন িতিন হািফেজর কিবতা আবৃিt করেতনঃ 

“এমন +কউ +নই +য তার এই জােল +পিঁচেয় যায়িন,  +ক আেছ যার পেথ এরকম পরীkার ফাঁদ 

িবছােনা +নই ?” 

িতিন উপহাস কের বলেতন : 

“+বশীর ভাগ +লাকই এেত +পঁিচেয় যায় এবং খুব কম +লাকই আেছ যারা এ +থেক মুk।” 

িতিন আt- অহংকারেক িতর]ার কের িনেচর এ লাইন d’+টা আবৃিt করেতনঃ 

“দরেবশ হওয়ার পেথ kফুরী হেলা আt- অহংকার ও িনজ সmেকS ভােলা ধারনা;  

আেদশ হেলা যা তুিম (আlাহ) িনধSারণ কেরা 

অিভমত হেলা যা তুিম (আlাহ) ভােবা” 

 

snর কেtঠ কিবতা আবিৃt 

ডঃ ফারযাম এ সmেকS বেলনঃ 

‘মরhম +শইখ খুব মেনারম sের কিবতা আবৃিt করেতন। ফােয়দ- ই কাশানীর িবেশষ িকছু 

কিবতা আবৃিt কের +Gাতােদর মুg করেতন। +যমন,  িনেচর লাইন dেটাঃ 

“আিম আlাহর কােছ kমা চাই যা (আিম কেরিছ) মাtক ছাড়া অেnর জn,  আিম আlাহর 

কােছ kমা চাই আমার এ কাlিনক অিsেtর জn,  যিদ +কান মুহূতS চেল যায় তার (snর) 

+চহারা sরণ না কের ,  আিম অসংখ"বার kমা চাই +স মুহূতSিটর জn।” 

আমরা এক অপরােh হযরত +শইেখর সােথ তার এক িশেeর বািড়েত িছলাম। তার িছেলা 

িবরাট এক +মহমান কk যার দরজার কােছ হযরত +শইখ বেস হািফেজর এই কিবতািট 

পড়িছেলন : 
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“+ক আেছ +য +pম ও দয়ায় আমার pিত আnিরক হেব ? ( এবং) কল"াণ করেব অnােয়র 

বদেল,  আমার মত অnায়কারীর pিত?” 

িতিন কেয়কিট লাইন কাঁদেত কাঁদেত গাইেলন খুব snর ও মেনারম sর িদেয় এবং অnেদরও 

আেবগাpতু কের +ফলেলন। তা এত অসাধারণ িছেলা +য আিম ডাঃ gইয়ােক বললামঃ 

“হযরত +শইখ-  এর এত snর ক0ঠ ও িমি+ সূর আেছ!” 

িতিন বলেলন : 

“এিট একিট dঃখ +য তুিম এত +দরীেত তার সােথ পিরিচত হেয়েছা। িতিন আধ"ািtক অবsায় 

এত snর গাইেতন +য দরজা ও +দয়ালgেলা সিত"কারভােবই কাঁপেতা।” 

 

হযরত *শইেখর একিট কিবতা ও একিট sিৃত 

হযরত +শইখ িনেজও মােঝ মােঝ কিবতা িলখেতন। সমসামিয়ক মারজা িবখ"াত ফকীহ ও 

আধ"ািtক ব"িkt মরhম আয়াতুlাহ কাযীর (আlামা তাবাতাবাইর িশkক) ছাt আমার 

অnসnােনর উtের হযরত +শইখ রজব আলী সmেকS বলেলনঃ 

“আিম তার সােথ পিরিচত হেয়িছলাম নাজােফ হযরত আয়াতুlাহ কাযীর এক wবঠেক। +স wবঠেক 

িতিন আিমর আল মুিমনীন (আঃ) সmেকS pশংসাসূচক কিবতা আবৃিt কেরিছেলন যার pিতিট 

পংিk আবজাদ৩০ এর অkর িদেয় tr। এরপর িতিন তার একিট কিবতা আবৃিt কেরিছেলন যা 

এরকমঃ 

“আপিন +য +নয়ামত দান কেরেছন মহাজগতেক,  তার সব িদেয়েছন আমােক,  pচুর ও 

িবিভn;  

আিম ভাবিছলাম +য এিট হেব সবেচেয় উঁচু ব"াখ"া +খাদায়ী +নয়ামত ও তার pিত কৃতjতার,  

যতkণ না আিম সিহফােয় সাjািদয়ার এই বাক"িটর সাkাত +পলাম” 

“আিম আপনার সব +নয়ামেতর জn +শাকর jাপন করিছ।”৩১ 
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এক আxযR ও িশkণীয় কারামাহ 

সাpািহক wবঠেকর ‘wনিতকতা’ সmিকSত আেলাচনার +শেষ একজন যুবক এিগেয় আসেলা 

সিহফােয় সাjািদয়ার ৩৫ নং +দায়ার িবষেয় pe করেত : আিম ইয়াযদ +থেক এেসিছ। এ 

িবষয়িট একিট wবঠেক উপsাপন করা হেয়িছেলা এবং উপিsত +কউ +কউ হাসাহািস কেরিছেলা। 

বলা হেয়িছেলা এর কারণ হেলা +শইেখর মূখSতা। কারণ িতিন জানেতন না সািহফােয় 

সাjািদয়ােত এিট আেছ িকনা। +স রােতই আিম +দখলাম িতিন বলেছনঃ 

“আমার উdৃিত িদেয় যা বলা হেয়েছ তা সত" নয়। আিম যা বেলিছ তা এরকমঃ ‘আপনার pিত 

আমার কৃতjতা,  আপিন আমােক যা িদেয়েছন তার +চেয় বরং +সসেবর জn +বশী যা আমােক 

+দন িন।’ 

এ কথািট সিহফােয় সাjািদয়ায় ৩৫ নং +দায়ােত আেছ।” 

+কান সেnহ +নই +য এিট একিট সত" sp িছেলা। সিহফােয় সাjািদয়া +থেক +কান িকছু sেp 

পাওয়া গােয়েবর সােথ সmকSহীন অবsায় এেকবােরই অসmব।৩২ 
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অYম অধ"ায় 

রাজনীিত 

 

হযরত +শইখ রাজনীিতেত জিড়ত িছেলন না িকnt িতিন ঘিৃনত পাহলভী সরকার ও শাসকেগাি+র 

তীb িবেরাধী িছেলন। িতিন tধ ুশােহর িবেরািধতাই করেতন না,  মুসােdকেকও সমথSন কেরন 

িন। িতিন আয়াতুlাহ kাশানীর pশংসা করেতন এবং বলেতন : 

“তার +ভতরিট একিট ঝণSার উৎসমুেখর মত”। 

 

d’িট রাজৈনিতক ভিবzৎবাণী 

হযরত +শইেখর সnান বেলনঃ ৩০ তীর ১১৩০ ফাসSী বছর (২১ জুলাই ১৯৫১) যখন +শইখ 

বািড়েত আসেলন,  িতিন +কঁেদ +ফলেলন এবং বলেলনঃ 

“হযরত সাইেয়"দ আল- tহাদা এ আgন িনিভেয় িদেয়েছন এবং দূেযSাগেক বাধা িদেয়েছন;  

অেনক +লাকেক হত"ার পিরকlনা +নয়া হেয়িছেলা আজ। আয়াতুlাহ kাশানী সফল (িবজয়ী) 

হেবন না। এক সাইেয়"দ আসেবন িতিন িবজয়ী হেবন।” 

পের তার ভিবeৎবাণী pমািণত হয় +য িতিন হেলন ইমাম +খােমইনী (রহঃ)। 

 

ইসলামী িবpেবর ভিবzৎ 

ইমাম +খােমইনী সmেকS কথা বলেত িগেয় আনn হয় যখন ইসলামী িবpব সmেকS তার 

ভিবeৎবাণী জানা যায়। 

pাkন sরাT মntী জনাব আলী মুহাmাদ িবশারািত বণSনা কেরন +য ১৯৭৯র gীেg যখন িতিন 

িসপাই- ই- পাসদারােনর (ইসলামী িবpবী গাডSবািহনী) +গােয়nা বািহনীর pধান িছেলন িতিন 

একিট িরেপাটS পান +য জনাব শিরয়ত মাদারী (তৎকালীন িবেdাহী আেলম) মাশহােদ বেলেছন : 
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“আিম +শষ পযSn ইমাম +খােমনীর িবrেd যুd +ঘাষণা করেবা।” জনাব িবশারািত বেলন : আিম 

ইমাম +খােমনীর (রাঃ) সােথ সাkাত করেত +গলাম এবং অnাn িরেপােটSর সােথ তােক 

জানালাম +য তাঁর সmেকS জনাব শিরয়ত মাদারী কী বেলেছন। ইমাম (রঃ) মাথা িনচু কের 

tনেলন এবং যখন আিম কথা +শষ করলাম িতিন তার মাথা তুেল বলেলনঃ 

“তারা কী বলেছ? আমােদর িবজেয়র িনAয়তা িদেয়েছন আlাহ। আমরা সফল হেবা এবং 

একিট ইসলামী সরকার গঠন করেবা এবং পতাকা হsাnর করেবা এর pকৃত বহনকারী (ইমাম 

মাহদী -আঃ) - এর িনকট।” 

আিম িজেjস করলাম : আপিন িনেজ [হsাnর করেবন]? 

ইমাম (রঃ) নীরব রইেলন এবং উtর িদেলন না । 

 

বারযােখ নািসর আল- dীন kাজার 

হযরত +শইেখর একজন িশe নািসর আল dীন শাহ কাজার- এর বারযােখর অবsা সmেকS তার 

কাছ +থেক +জেন বেলনঃ 

“তার আtােক মুk করা হয় tkবাের। ঐ সn"ােত তােক আবার +জার কের তার পূবSsােন িনেয় 

যাওয়া হয়। +স কাঁদিছেলা এবং pহরীেদর কােছ িভkা চাইিছেলা তােক +ফরত না +নয়ার জn। 

যখন +স আমােক +দখেলা +স বলেলা : আিম যিদ জানতাম আমার sান হেব এরকম আিম +কান 

িদন িচnাও করতাম না পিৃথবীেত আেমাদ ফূিতS করার।” 

 

অত"াচারী রাজােদর pশংসা করা 

হযরত +শইখ তার বnু ও িশeেদর পাহলভী সরকােরর সােথ সহেযািগতােত বাধা িদেতন,  

িবেশষ কের তােদর pশংসা ও (কমSকতSােদর) Gdা করার িবষেয়। 

হযরত +শইেখর এক িশe তার উdৃিত +দন +য িতিন বেলেছনঃ 
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“আিম +দখলাম বারযােখ এক ধািমSক ব"িkর িবচার হেq এবং যত খারাপ কাজ তার সময়কার 

+sqাচারী শাসক কেরেছ তা তার ওপর আেরাপ করা হেq। যার িবচার হিqল +স pিতবাদ 

করেলাঃ 

‘আিম এ অপরাধgেলার +কানিটই কির িন,  তােক বলা হেলা : ‘তুিম িক তার pশংসায় বেলা িন 

+য +দশেক কী snর িনরাপtা িদেয়েছ?’ 

+স উtর িদেলা : ‘hা’। 

তখন তােক বলা হেলা : তুিম তার কাযSkেম সnt+ িছেল;  +স এসব অপরাধgেলা কেরেছ তার 

রাজ" লােভর উেdে?।” 

নাহজুল বালাগােত ইমাম আলী (আঃ) বেলেছনঃ 

“+য- ই অn +লােকর আচরেণ সnt+ +স এমন +য ঐ কােজ তােদর সােথ সহেযািগতা কেরেছ 

এবং +য- ই অnায় কাজ করেলা d’+টা gনাহ তার জn িলিপবd হয়ঃ একিট তা করার জn 

এবং অপরিট তা িনেয় সnt+ থাকার জn।”৩৩ 

 

যkুরােTর সামিরক দেূতর সােথ সহেযািগতা : 

হযরত +শইেখর এক বnু,  যার +ছেল যুkরােTর সামিরক দূেতর সােথ কাজ করেতা,  বলেলাঃ 

মাশহােদ যাওয়ার পেথ আিম হযরত +শইেখর সােথ িছলাম। তার সােথ একেt আমরা পিবt 

মাজার িযয়ারেত +গলাম । িতিন এক +কানায় িযয়ারত পড়েত দাঁড়ােলন ও ইমাম +রযা (আঃ) 

সােথ কথা বলেলন িঠক +সভােব +যভােব আিম আপনার সােথ কথা বলিছ। িযয়ারত +শষ হওয়ার 

পর িতিন একিট +সজদা করেলন (কাবার িদেক িফের)। যখন িতিন তার মাথা িসজদা +থেক 

ওঠােলন িতিন আমােক ডাকেলন (কােছ) এবং বলেলনঃ 

“পিবt ইমাম (আঃ) বেলেছনঃ +তামার +ছেলেক একাজ করেত বাধা িদেত। নয়েতা +স +তামার 

িপেঠ এক ভারী +বাঝা চািপেয় +দেব!” 
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আমরা জানতাম না +য +স আেমিরকানেদর সােথ আেমিরকা যাওয়ার জn ব"বsা কেরেছ । pায় 

পঁিচশ বছর আেগ,  একিদন আমার +ছেল আমার কােছ এেলা এবং বলেলাঃ ‘আিম িবেদশ 

যািq,  আিম সব ব"বsা কের +ফেলিছ এবং এমনিক িভসাও িনেয় িনেয়িছ।’ আমরা যা করলাম 

তােত তার িসdােn +কান পিরবতSন এেলা না,  +শষ পযSn আেমিরকা চেল যাবার িকছুিদন পর 

+স আমােদর িচিঠ িলখেলা +য,  তার stী বn"া এবং +স তােক তালাক িদেq। তখন +থেক তার 

কারেণ আমরা অেনক সমsার মাঝ িদেয় িগেয়িছ । 
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িdতীয় ভাগ 

এক লােফ দীঘR পথ অিতkম 
  



45 
 

pথম অধ"ায় 

আধ"ািtক pিশkণ 

 

হযরত +শইেখর আধ"ািtক মাkাম ও wনিতক gণাবলী তােদর সবার কােছই ss+ িছেলা যারা 

তার wবঠকgেলােত উপিsত +থেক তার কথা tনেতন ও তােক ঘিনsভােব জানেতন। 

pe হেলা এ িবশাল আকষSণীয় ব"িkt কী কের এত উঁচু মযSাদা +পেলন। কীভােব একজন 

সাধারণ মাnষ িযিন আnsািনক িবদ"াবিহভূSত িছেলন এবং হাওযার (ধমSীয় িশkােকnd) +কান 

অিভjতা তার িছেলা না,  অথচ িতিন এত উঁচু মাkাম অজSন করেলন +য tধ ুসাধারণ জনগণই 

নয় এমনিক হাওযা ও িবxিবদ"ালেয়র িবj ব"িkরাও তার পথ pদশSন উপেভাগ কেরেছ? কী 

+সই +গাপন রহs যা হযরত +শইখেক এক লােফ দীঘSপথ এিগেয় িদেয়িছেলা? এবং সবেশেষ : 

+ক তােক pিশkণ িদেয়েছ এবং +ক িছেলা তার আধ"ািtক িশkক? 

 

*শইেখর উsাদগণ 

যিদও হযরত +শইেখর আnsািনক +কান jান িছেলা না যা িবxিবদ"ালয় ও হাওযাgেলােত অজSন 

করা যায়,  তবুও িতিন িকছু িবিশ+জেনর সাহচযS +পেয়েছন,  যারা jােন ও আধ"ািtকতায় 

িছেলন িবখ"াত ব"িk,  +যমন,  আয়াতুlাহ মুহাmদ আলী শাহ আবাদী। িযিন ইমাম +খােমনী 

(রঃ) এর িশkক িছেলন৩৪,  এবং মরhম আয়াতুlাহ িমযSা মুহাmদ তাkী বাফkী এবং মরhম 

আয়াতুlাহ িমযSা জামাল ইসফাহানী। 

িতিন আেরা d’জন িবj +লােকর কােছ িশkা লাভ কেরন। তারা হেলন আগা সাইেয়"দ আলী 

মুফািiসর এবং সাইেয়"দ আলী গারাভী িযিন িছেলন +কারআন ব"াখ"াকারী এবং +তহরােনর 

উপকে0ঠ মসিজেদ সাল সািবেলর ইমাম। 
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এ অনাnsািনক িশkার ফেল িতিন পিবt +কারআন ও হাদীেসর সােথ ভােলাভােবই পিরিচত হন 

এবং পিবt +কারআন হাদীস এবং +দায়াসমূহ অnবাদ ও ব"াখ"া করেতন। অত"n skভােব তা 

উপsাপন করেতন ও যথাযথ মnব" করেতন +য িবষেয় অnরা িছেলন কম সেচতন। এভােব 

হযরত +শইেখর ইসলামী jান লাভ িছেলা িবিশs ব"িkেদর সািnধ" লােভর ফলাফল। িকnt তার 

এক লােফ দীঘS পথ +পিরেয় যাওয়া ও আধ"ািtক উnিতর কারণ অn জায়গায়। তার জীবেনর 

+মাড় +যখােন ঘুের যায় তা হেলা যখন হযরত +শইখ বেলেছন : “আমার +কান িশkক িছেলন 

না, ” তখন িতিন এ কথািটই ইি3ত কেরেছন। 

তার ভkেদর একজন বেলেছন +য হযরত +শইখ বেলেছনঃ 

“আমার +কান িশkক িছেলা না। আিম +শইখ +মাহাmদ তাkী বাফkীর৩৫ আেলাচনায় উপিsত 

থাকতাম যা হযরত আbলু আযীম (আঃ) এর পিবt মাজােরর উঠােন সn"া রােত অnিsত হেতা। 

িতিন িছেলন এক আধ"ািtক +লাক। একিদন িতিন +Gাতােদর মেধ" আমােক সেmাধন কের 

বলেলন : “আপিন একিট (উ8) মাkাম অজSন করেবন।” 

 

জীবন সিnkণ 

আমােদর মেত হযরত +শইেখর একবাের দীঘSপথ অিতkম করা,  উnিতর tr এবং জীবেনর 

বাঁক একিট ঘটনার মােঝ িনিহত যা খুবই pভাব িবsারকারী ও িশkণীয়। 

যুবক বয়েসর pথম িদেক হযরত +শইেখর জীবেন িকছু ঘেটিছেলা যা অেনকটা ইউসূফ (আঃ) 

এর ঘটনার মত। এ ঘটনা এবং যা পরবতSীেত ঘেটিছেলা তা হেলা হযরত +শইেখর বাsব 

তাওহীেদর পথ অnশীলন। +কারআেন হযরত ইউসূেফর (আঃ) ঘটনার +শষ িদেক এেস এই 

আয়ােত বলা হেয়েছ : 

 )اْلُمْحِسِننيَ   فَِإنَّ اللَّـَه َال ُيِضيُع َأْجرَ   ْصِربْ ِإنَُّه َمن يـَتَِّق َويَ (
“িনAয় +য সৎকমSশীল ও wধযSশীল,  আlাহ তার সৎকেমSর পুরsারেক কখেনাই হািরেয় +যেত 

+দেবন না।” ( সূরাইউসূফঃ৯০) 
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এিট একিট সাধারণ িনয়ম যা tধ ুনবী ইউসূফ (আঃ) এর জnই নয়। 

নবী মূসা (আঃ) সmেকS পিবt +কারআন বলেছঃ 

َناُه ُحْكًما َوِعْلًما( ُه َواْستَـَوٰى آتـَيـْ ِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِننيَ  َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ  )وََكذَٰ
“যখন +স পণূS বয়s হেলা এবং দঢ়ৃভােব pিতিsত হেলা,  ( জীবেন) আমরা তােক িদলাম kমতা 

ও jান;  এভােব আমরা তােদর পুরsার +দই যারা সৎকাজ কের।”৩৬ (আল কাসাসঃ১৪) 

এিটও এক সাধারণ িনয়ম। +কারআন অnযায়ী সব সৎকমSশীল ও পেরাপকারী ব"িkগণ pjার 

আেলা ও sিনিদS+ আধ"ািtক jােন সমৃিd লাভ কের থােকন। 

 

নবী ইউsফ (আঃ) এর মত একিট ঘটনা 

হযরত +শইখ কদািচৎ এ ঘটনািটর পূণS িববরণ িদেতন। যােহাক িকছু িকছু সময় িতিন সংিkp 

ইি3ত িদেয়েছনঃ 

“আমার +কান উsাদ িছেলা না,  িকnt আিম বেলিছলামঃ 

+হ আlাহ! আিম এ +থেক িনবৃt রইলাম আপনােক সnt+ করার জn এবং আিম িনেজেক িনবৃt 

করলাম এ আশায় +য আপিন আমােক pিশkণ +দেবন tধু আপনার জn।” 

এ ঘটনািটর উেlখ কের sিবখ"াত ফিkহ আয়াতুlাহ সাইেয়"দ মুহাmাদ হািদ িমলানী (রঃ) 

বেলেছন : +শইখেক +নয়ামত +দয়া হেয়েছ আর তা হেq এ কারেণ +য িতিন যুবক বয়েস 

আtিনয়ntণ কেরেছন। 

হযরত +শইখ িনেজই এ ঘটনািট বেলেছন মযSাদাবান ফিkহ আয়াতুlাহ িমলানীর কােছ। +সই 

wবঠেক আয়াতুlাহ িমলানী (রঃ) +ছেল হাj,  সাইেয়"দ +মাহাmাদ আলী িমলানীও উপিsত 

িছেলন,  িযিন বেলেছন +য হযরত +শইখ এ ঘটনািট এ ভােব বেলেছন :৩৭ 

‘আমার যুবক বয়েস আমার এক আtীেয়র এক snরী কnা আমার +pেম পেড়িছেলা এবং 

আমােক এক িনজSন জায়গায় একা +পেয়িছেলা। আিম িনেজেক বললামঃ ‘রজব আলী! আlাহ 
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+তামােক অেনকবার পরীkা করেত পােরন;  +কন তুিম একবার আlাহেক পরীkা কেরা না।? 

িনবৃt থােকা এক অৈবধ আনেnর কাজ +থেক আlাহরই জn!’ 

এরপর আিম আlাহেক বললাম : 

“+হ +খাদা! আিম এ gনাহ +থেক িনবৃt রইলাম এবং এর বদেল তুিম আমােক +তামার জn 

pিশkণ দাও!” 

এরপর,  নবী ইউসূফ (আঃ) এর মত িতিন সাহিসকতার সােথ gনাহপূণS এ +লাভ +থেক িনেজেক 

িবরত রাখেলন,  আহবানেক এিড়েয় +গেলন এবং drত সের +গেলন +সই িবপjনক ফাঁদ 

+থেক। 

এ আt- িনয়ntণ ও gনাহ এিড়েয় যাওয়া তােক িদেয়িছেলা অnদৃSি+ ও অিতndীয় অnভূিত। তার 

অn জগেতর দিৃ+ খুেল +গল। িতিন এমন িকছু +দখেতন ও tনেতন যা অnরা +দখেত +পেতা না 

বা tনেতও +পেতা না। িতিন এমন পির]ার অnSদৃি+ +পেলন +য যখনই িতিন তার বািড় +থেক 

+বেরােতন িতিন িকছু +লাকেক তােদর pকৃত +চহারায় +দখেতন এবং িকছু রহsেক তার কােছ 

খুেল ধরা হেয়িছেলা৩৮। হযরত +শইখ বেলেছনঃ 

“একিদন আিম ‘+মৗলভী’ +চৗরাsা +থেক ‘িসরাস’ এিভিনউর +ভতর িদেয় ‘গালুবাnাক’ 

( +তহরােনর এক অPল) পযSn +গলাম এবং (একই পথ িদেয়) িফরলাম এবং +দখলাম tধ ু

একিট মাt মাnেষর মুখ!” 

 

কীভােব িতিন আধ"ািtক pিশkণ *পেয়িছেলন 

ফাঁেদ পড়া এক নব" যুবেকর +দায়াঃ “+হ আlাহ আমােক আপনার জn pিশkণ িদন!” কবুল 

হেয়িছেলা +সই sশSকাতর মুহূেতS এবং আধ"ািtক জীবেন এক লােফ এত সামেন এিগেয় 

+গেলন +য অগভীর +লােকরা তা ধারণাই করেত পাের না। এই এক লােফ +শইখ রজব আলী 

এক রােত একশত বছর দূরt অিতkম করেলন এবং পিরিচত হেয় +গেলন +শইখ রজব আলী 

খাইয়"াত িহেসেব। 
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তার আধ"ািtক pিশkেণর pথম ধােপ তার +চাখ,  কান ও অnর খুেল +গেলা। এেত িতিন বst 

জগেতর বাইেরর এবং উচঁু আকাশgেলা +ভদ কের +দখেত +পেতন,  যা অnরা +দখেত +পত না 

ও tনেত +পত না। এ রহsপূণS অিভjতা +শইেখর কােছ িবxােসর জn +দয় +য ইখলাস 

(আnিরকতা) অnেরর +চাখ ও কানেক খুেল +দয়। িতিন দঢ়ৃভােব তার িশeেদর বলেতনঃ 

“যিদ +কউ আlাহর জn কাজ কের তােদর অnেরর +চাখ ও কান খুেল যােব।” 

 

অnেরর *চাখ ও কান 

+কউ হয়েতা অবাক হেত পােরন অnেরর আবার +চাখ ও কান থাকেত পাের িকনা। +কউ িজেjস 

করেত পাের : মাnষ িক শারীিরক কান ও +চাখ ছাড়া +দখেত ও tনেত সkম? 

উtর হেq,  hাঁ,  এিট সত"। িশয়া ও snী উভেয়র হাদীেসর মাধ"েম বণSীত হেয়েছ +য এর 

উtর ইিতবাচক। এখােন কেয়কিট উদাহরণ +দয়া হেলা।৩৯ 

নবী (সাঃ) বেলেছন : 

“+কান দাস +নই +য তার +চহারায় d’+টা +চাখ +নই যা িদেয় +স পিৃথবীর িজিনস +দেখ এবং 

আরও d’+টা +চাখ তােদর অnের রেয়েছ পরকােলর িবষয়gেলা +দখার জn। যখন আlাহ তাঁর 

+কান দােসর কল"াণ চান িতিন তােদর অnেরর d’+টা +চাখ খুেল +দন যা িদেয় তারা তার 

pিতrত +নয়ামতgেলা +দখেত পায় এবং তারা অদ?ৃেক িবxাস কের তােদর অদ?ৃ +চাখ 

িদেয়।”৪০ 

অn এক হাদীেস নবী (সাঃ) বেলেছনঃ 

“যিদ +তামােদর অnর িবভk না হেতা এবং +তামরা এেতা বাচাল না হেত তাহেল +তামরা 

সেnহাতীতভােব তাই tনেত যা আিম tিন।”৪১ 

ইমাম সািদক (আঃ) বেলেছনঃ 
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“িনAয়ই অnেরর আেছ dেটা কান : ঈমােনর rহ এর একিটেত কল"ােণর কথা বেল এবং 

অnটায় শয়তান অিনে+র কথা িফসিফস কের। এভােব +যিট অnিটর উপর িবজয়ী হেব তার 

উপর অিধপত" করেব।”৪২ 
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িdতীয় অধ"ায় 

অদ!ৃ জগত *থেক সাহায" 

 

আমরা নাহজুল বালাগােত পিড় ইমাম আলী (আঃ) +জার িদেয় বেলন +য,  সবSশিkমান আlাহর 

িকছু +মধাবী দাস আেছন যােদর সােথ িতিন কথা বেলন তােদর মন ও বুিdর মাধ"েম। ইমাম 

আলী (আঃ) এর কথাgেলা এরকমঃ 

“সব যুেগ ও সব কােলই িবেশষ কের (dই নবীর আগমেনর মধ"বতSী সমেয়) এমন িকছু ব"িk 

িছেলন যােদর সােথ +নয়ামত দানকারী মহান আlাহ একােn (উddুকরেণর মাধ"েম) কথা বেলন 

তােদর মন ও বুিdর সােথ এবং আেলািকত কেরন তােদর অnেরর +চাখ ও কানেক +চতনার 

আেলা িদেয়।”৪৩ 

আlাহর এ +যাগ" দােসরা হেলা তারা যােদর এভােব বণSনা এেসেছ মুনাজােত শাবািনয়ায়ঃ 

“+হ আlাহ ! আমােক শািমল কrন তােদর সােথ যারা আপনার ডােক সাড়া +দেব,  আপনার নূর 

+দেখ +চতনা হারােব যখন আপিন তােদর িদেক তাকােবন,  আপিন তােদর সােথ নীচু sের কথা 

বেলন,  এবং তারা আপনার জেn pকাে? কাজ কের।” 

নফেস আmারার (অnােয়র িদেক উddুকারী) ফাঁদ +থেক ও শয়তােনর উsানী +থেক মুk হবার 

পর এবং অnেরর +চাখ ও কান খুেল যাবার পর এ ধরেণর +যাগ" দাসেদর মােঝ যুবক দিজSেক 

মযSাদা +দওয়া হেলা। তখন +থেক িতিন মােঝ মােঝই ঐশী অদ?ৃ জগত +থেক উৎসাহ লাভ 

করেতন যার িকছু িছল sেp এবং িকছু জাgত অবsায়। এভােব িবেশষভােব পথ pদিশSত 

হিqেলন যা িনেবিদত এবং মুখেলস মুজািহদেদর জেn +দয়া হয়।৪৪ 

এ ধরেনর +হদায়াত সmেকS রাসূল (সাঃ) বেলনঃ 

“যখন আlাহ +কান ব"িkর জn ভােলা চান িতিন তােদর dীিন আইন সmেকS দk বানান এবং 

সিঠক পেথ ঐশী উৎসাহ (এলহাম) +দন।”৪৫ 
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অnিচত িচnার শািs 

আlাহর pিশkেণর অধীেন ঐশী পথ pদশSেনর একিট +নয়ামত হেq িনেজর trিট সmেকS 

সেচতন হওয়া। পিবt নবী (সঃ) বেলনঃ 

“যখনই আlাহ +কান ব"িkর কল"াণ চান িতিন তােদরেক কেরন ধমSীয় আইেন িবেশষj,  

পৃিথবীর pিত উদাসীন এবং তার িনেজর +দাষtrিট সmেকS সেচতন।”৪৬ 

ঐশী +হদােয়েতর পেথ যুবক রজব আলী অেনক ঐশী উৎসাহ লাভ কেরন। 

আয়াতুlাহ ফাহির৪৭ বেলন হযরত +শইখ তােক বেলেছন : 

“একিদন আিম বাজাের +গলাম িকছু কােজ,  একিট অnিচত িচnায় আমার মন ঘুের +গেলা। 

িকnt আিম সােথ সােথই তওবা করলাম। পেথ আিম +দখলাম এক সাির উট শহেরর বাইের +থেক 

লাকড়ী বহন কের আনেছ। হঠাৎ কের একিট উট আমােক লািথ িদেলা। আিম যিদ সিঠক সমেয় 

িনেজেক সিরেয় না িনতাম তাহেল তা আমােক মারাtক ব"াথা িদেতা। আিম এ pe মেন িনেয় 

মসিজেদ +গলাম যােত জানেত পাির ঘটনািট +কাথা +থেক tr হেলা। আিম dিAnা gs হেয় 

িজjাসা করলামঃ +হ আlাহ এিট িক িছেলা ?!  

আমােক অিতndীয়ভােব বলা হেলাঃ 

“+সিট িছেলা +তামার িচnার ফল। আিম বললাম,  আিমেতা +কান gনাহ কির িন। আমােক উtর 

+দয়া হেলাঃ উেটর লািথওেতা আসেল +তামােক আঘাত কের িন।”৪৮ 

 

বালাম- ই- বাউেরর পিরণিত হবার hমিক 

হযরত +শইেখর িবxs িশeেদর মেধ" আয়াতুlাহ আগা িমযSা মাহমুদও অnভূSk িছেলন িযিন 

যানজান- এর জুময়ার ইমাম ও িমযSা নাঈিনর একজন িবj ছাt। এ ধরেনর jানী ব"িkও মুg 

হেয়িছেলন আnsািনক িশkািবহীন dিনয়া িবমূখ হযরত +শইেখর আnিরকতা ও +মধা +দেখ। 

হযরত +শইখ একবার বেলনঃ 
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“যানজান এর জুময়ার ইমাম +তহরােনর িকছু িবিশ+ ব"িkেদর িনেয় এেলন। িতিন তােদরেক 

আমার সােথ পিরচয় কিরেয় িদেলন। এ সাkােতর কারেণ (আtগেবSর ফেল) আিম ভাবলাম 

আিম একটা উঁচু মযSাদা লাভ কেরিছ +য িবিশ+ ব"িkরা আমার সােথ সাkাত করেত আেস... ...  

ঐ (িদন) রােত আমার মেন এক অd ুত অবsার সৃি+ হেলা। খুব হতাশ অnভব করিছলাম। 

আlাহর কােছ +দায়া ও অnনেয়র পর আমার পিবtতা পূনরায় +ফরত +দয়া হেলা। আিম সতকS 

হলাম +য যিদ এ ধরেনর মেনাভাব দীঘSsায়ী হেতা তাহেল আিম িক করতাম। 

এরকম অবsা কীভােব হেলা। আিম এরকম িচnায় িনমিjত অবsায় আমােক বালাম- ই-

বাউর৪৯- +ক +দখােনা হেলা এবং বলা হেলা।: 

যিদ এ ধরেনর মেনাভাব চলেত থােক তাহেল তুিম তার পিরণিত +ভাগ করেব। +তামার সমs 

সংgাম ও pেচ+ার পিরণিত হেব +য তুিম িবখ"াত ব"িkবেগSর সােথ +মলােমশা করেব,  এ 

পৃিথবীেক উপেভাগ করেব এবং পরকাল +থেক বিPত হেব। এ ঘটনা +শষ হেয় +গেলা। আমরা 

tkবারgেলােত িনয়িমতভােব বসেত লাগলাম। একবার এ wবঠক সাধারেণর চাইেত দীঘS হেলা 

এবং তা dপুর পযSn দীঘSািয়ত হেলা। বািড়র মািলক ও অnাn বnুরা +সখােনই dপুেরর খাবােরর 

জn psাব করেলা এবং আিম একমত হলাম। পরবতSী সpােহ wবঠক dপরু পযSn দীঘSািয়ত হেলা 

এবং আবােরা দsরখানা িবছােনা হেলা। sাভািবক ভােবই এবার আেরা +বশী pকােরর 

খাবারসহ। তা +বশ কেয়ক সpাহ ধের চলেলা। এক +ভােজ িবিভn খাবােরর সােথ িছেলা 

সবেচেয় ভােলা মােনর মাখন যা দsরখানার মাঝখােন সবার দৃি+ আকষSণ কের। আমার মেনর 

+ভতর িদেয় ঘুের +গেলা +য,  এ +ভাজ আমার জn হেq,  এ wবঠক আমার জn হেq এবং 

অnাn বnুেদর দাওয়াত +দয়া হেয়িছেলা আমার কারেণই। তাই মাখন +নয়ার অgািধকার 

আমারই। 

এ ধারণা িনেয় আিম সামাn rিটর টকুরা িনলাম এবং যখনই আিম মাখন িনেত +গলাম আিম 

+দখলাম বালাম- ই- বাউর ঘেরর এক +কােণ আমার িদেক তািকেয় হাসেছ! তখন আিম আমার 

হাত িফিরেয় িনলাম।” 
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তিুম পিরতpৃ অথচ *তামার pিতেবশী kধুাতR ?!  

হযরত +শইখ এর এক িশe বেলন +য হযরত +শইখেক িতিন বলেত tেনেছনঃ 

“এক রােত আিম sেp +দখলাম +য আিম +দাষী সাব"s হেয়িছ এবং িকছু pহরী এেসেছ আমােক 

কারাগাের িনেয় যাওয়ার জn। পর িদন সকােল আিম মানিসকভােব খুব িবপযSs হেয় পড়লাম 

এই +ভেব এ sেpর কী কারণ িছেলা? আlাহর অngেহর ফেল আিম জানেত পারলাম +য তা 

+কানভােব আমার pিতেবশীর সােথ সmিকSত। আিম আমার পিরবারেক বললাম িবষয়িট সmেকS 

+খাঁজ িনেত এবং আমােক জানােত। আমার pিতেবশী িছেলা একজন রাজিমstী। জানা +গেলা +য 

+স +বশ কেয়ক িদন ধের +বকার এবং এর আেগর রােত তার এবং তার stীর জn +কান খাবার 

িছেলা না এবং ঐ রােত না +খেয় ঘুিমেয়েছ। আমােক (অিতndীয়ভােব) জানােনা হেলাঃ ‘দূেভSাগ 

+তামার pিত! তুিম +পটভরা অবsায় ঘুমাও অথচ +তামার pিতেবশী kুধাতS ?’ +স সময় আমার 

কােছ জমা িছেলা িতন আbাসী! +কান +দির না কের আেরকিট আbাসী pিতেবশী এক মুিদর 

+দাকান +থেক ধার করলাম এবং আমার জমােনা অেথSর সােথ একt কের pিতেবশীেক িদলাম 

আর অnেরাধ করলাম +য যখনই +স +বকার ও কপদSকহীন হেয় পেড় তখনই +যন +স আমােক 

জানায়।” 

 

“আlাহর জn সnানেদর ভােলাবােসা!” 

একবার হযরত +শইখ বলেলনঃ 

“একরােত আিম িনেজেক (অnরেক) পদSায়৫০ ঢাকা +দখলাম এবং +কান ভােব মাtেকর িদেক পথ 

পািqলাম না। আিম খুঁেজ +বর করেত +চ+া করলাম এ পদSার উৎস +কাথায়। দীঘS সময় অnনয় 

ও পরীkা- িনরীkার পর আিম বুঝেত পারলাম +য তা িছেলা আেগর সn"ায় আমার এক সnােনর 

+চহারার িদেক তািকেয় তার pিত +sহ অnভব করার ফল। আমােক (অিতndীয় ভােব) বলা হেলা 
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+য,  আিম +যন আlাহর কারেণ আমার সnানেক ভােলাবািস! (তাই) আিম আlাহর কােছ pাথSনা 

করলাম ব"িkগত কারেণ +sহ করার কারেণ kমা কের +দয়ার জn।” 

 

pেয়াজেনর *চেয় অিতিরk খাওয়ার ফেল পদRা 

হযরত +শইেখর এক ভk তার সmেকS বণSনা কেরন +য একবার হযরত +শইখ তার এক বnুর 

বািড়েত এক wবঠেক িছেলন। কথা tr করার আেগ িতিন kুধার কারেণ িকছুটা dবSলতা অnভব 

করেলন এবং সামাn rিট চাইেলন। বািড়র মািলক তােক একিট বড় rিটর অেধSকটা এেন 

িদেলন খাওয়ার জn। এর পর িতিন আবার অিধেবশন tr করেলন। পেরর িদন রােত িতিন 

বলেলন : 

“গত রােত আিম ইমামেদর (আঃ) সালাম +পশ করলাম িকnt তােদর +দখলাম না। এর কারণ 

খুঁজেত আিম অnনয় করলাম । আমােক অিতndীয়ভােব বলা হেলা : তুিম অেধSক খাবার 

+খেয়িছেল এবং kুধা িমেট িগেয়িছেলা। তাহেল +কন তুিম বাকী অেধSকও +খেল?!  শরীেরর 

pেয়াজেন িকছু খাবার খাওয়া যেথ+ িকnt তার +চেয় +বশী পদSা ও অnকার সৃি+ করেব।” 
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তৃতীয় অধ"ায় 

আধ"ািtক পিরপূণRতা 

 

নফেল wনকেট"র হাদীস নােম (হাদীস- ই- kুরবী নাওয়ািফল) একিট হাদীস রেয়েছ। িশয়া ও snী 

উভেয়র িবj ব"িkগণ এই হাদীসিট সামাn পাথSক"সহ বণSনা কেরেছন +য নবী (সঃ) বেলেছন:৫১ 

“+কান দাস আমার িনকটবতSী হেত পাের না। আমার পk +থেক বাধ"তামূলক কাজgেলার +চেয়ও 

অিধক পছnনীয় কাজgেলা ব"তীত। িনAয়ই +স নফেলর মাধ"েম এতটা িনকটবতSী হয় +য,  

আিম তােক ভােলাবাসেত থািক। তখন আিম তার কান হেয় যাই যা িদেয় +স +শােন। তার +চাখ 

হেয় যাই যা িদেয় +স +দেখ। তার িজহবা হেয় যাই যা িদেয় +স কথা বেল এবং তার হাত হেয় 

যাই যা িদেয় +স আঘাত কের। +স যিদ আমােক ডােক আিম তার ডােক সাড়া +দই এবং যিদ +স 

আমার কােছ চায় আিম তােক তা দান কির।”৫২ 

হাদীস- ই- kুরবী নাওয়ািফেল +য নফেলর কথা বলা হেয়েছ তা বাধ"তামূলক নামােযর পের 

আেস যা ভােলা ও সৎকাজেকও অnভূSk কের। এিট মাnেষর পরম পূণSতা এবং মানবতার ঐশী 

গnেব"র িদেক মাnেষর Rমণেক tরািnত কের। 

এভােব,  ব"িk আlাহর জn সৎকােজর মাধ"েম পরম পণূSতা ও দাসেtর উ8তম sােনর িদেক 

এিগেয় +যেত পােরন। তার +চাখ আlাহর জn ছাড়া +দখেব না,  তার কান tনেব না একমাt 

আlাহর জn ছাড়া,  তার িজহবা কথা বলেব না একমাt আlাহর জn ছাড়া এবং তার অnর 

চাইেব না tধ ুআlাহর জn ছাড়া। 

অnভােব বলা যায়,  এ হেq আপনার ইqােক আlাহর ইqায় ডুিবেয় +দয়া। +যভােব হাদীস-

ই- kুরবী নাওয়ািফেল বিণSত হেয়েছ -  আlাহ হেয় যােবন আপনার +চাখ,  কান,  িজহবা ও 

অnর;  এবং আপিন +শষ পযSn অজSন করেবন দাসেtর ঐশী সtা। 

হযরত +শইখ এর কথা অnযায়ী : 
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“যিদ +চাখ আlাহর জn কাজ কের তা আlাহর +চাখ হেয় যায়। যিদ কান আlাহর জn কাজ 

কের তা হেয় যায় আlাহর কান। যিদ হাত আlাহর জn কাজ কের তা হেয় যায় আlাহর হাত 

এবং তা মাnেষর অnর পযSn যা আlাহর sান: +যমন বিণSত : 

“িবxাসীর অnর সবSদয়ালু আlাহর আরশ।”৫৩ 

আর ইমাম +হাসাইন (আঃ) বেলনঃ 

“ইয়া রব! আপিন আপনার +pিমেকর অnরেক বািনেয়েছন আপনার ইqা ও দূরদিশSতার অবsান 

+কnd।”৫৪ 

িনরেপkভােব িবচার করেল +বাঝা যায় +য হযরত +শইখ শরীরী কামনার আহবানেক pত"াখ"ান 

করায় িতিন +য দীঘS দূরt একবাের অিতkম কেরিছেলন এবং +য ঐশী pিশkণ িতিন অদ?ৃ 

জগত +থেক +পেয়িছেলন তা তােক অেনক উঁচু আধ"ািtক sের উnীত কেরিছেলা । 

হয়েতাবা এিটই িছেলা +স রহs তার এ কিবতায় যা িতিন pায়ই আবৃিt করেতন : 

“অমরেtর িবদ"ালেয় +তামার +সৗnযS আমােক পথ +দিখেয়েছ,  +তামার অngহ আমােক 

+তামার (ঐশী) ফাঁেদ আটেক +যেত সাহায" কেরেছ।” 

“আমার +নাংরা সtা +য িমথ"ােকই চাইেতা,  +তামার অngেহর pবাহ আমােক তা +থেক মুk 

কেরেছ।” 

 

তাওহীেদর *ভতর িনমিjত 

হযরত +শইেখর ঘিন+ িশeেদর একজন৫৫ িযিন তার সােথ িtশ বছর িছেলন িতিন বেলন : 

হযরত +শইেখর পরামেশS আিম আয়াতুlাহ kিহsািনর সােথ +দখা করেত +গলাম। মরhম 

kিহsািন একবার হযরত +শইখ সmেকS বেলন : ‘মরhম +শইখ রজব আলীেক যা +দয়া 

হেয়িছেলা তা িছেলা তার দঢ়ৃ তাওহীেদর জn;  িতিন তাওহীেদ ডুেব িছেলন।’ 

 

ফানাহর (িবলীন হেয় যাওয়ার) মাkাম 
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ডঃ হািমদ ফারযাম িযিন হযরত +শইেখর wবঠকgেলােত উপিsত থাকেতন িতিন এভােব বণSনা 

কেরেছন : ‘হযরত +শইখ রজব আলী িনkgইয়ান (রঃ) িছেলন একজন dিনয়া িবমূখ সাধক িযিন 

আlাহর সােথ িমেশ যাওয়া অজSন কেরিছেলন। নফেসর পিবtতা ও অভ"nরীণ পিবtতার কারেণ 

িযিন ফানািফlাহ (আlাহর মােঝ িবলীন হেয় যাওয়া) এবং বাkািবlাহ (আlাহর মােঝ িচরsায়ী 

বসবাস) অজSন কেরিছেলন শরীয়ত অnযায়ী আমল কের এবং আধ"ািtক মাkাম ও অবsার হাল 

শৃংখলা +মেন চেল। িতিন pকৃত সেত"র সােথ িমিলত হেয়িছেলন আlাহ রাbুল আলামীেনর 

িবেশষ অngেহ। 

 

আlাহ *pিমক 

হযরত +শইখ সmেকS আেরকজন বণSনা কেরন : ‘হযরত +শইখ তােদর একজন যােদর সtা 

আlাহর +pেম িবেমািহত িছেলা। িতিন বাsেবই আlাহ ছাড়া িকছু +দখেত সkম িছেলন না। যা 

িতিন +দখেতন তা হেলা আlাহ। িতিন যা বলেতন তা িছেলা আlাহ সmেকS। তার pথম এবং 

+শষ কথা িছেলা আlাহ,  কারণ িতিন আlাহর +pেম পেড়িছেলন। িতিন +pেম পেড়িছেলন 

আlাহর ও আহেল বােয়েতর (আঃ)। িতিন যা বলেতন তা িছেলা তােদর সmেকS। পিবt হওয়া 

আর +pিমক হওয়া আলাদা কথা। +শইখ রজব আলী িছেলন এক +pিমক। তার িশkাৈশলী িছেলা 

আlাহর +pম ও আlাহর জn কাজ। যারা ঐশী +pেম িনমিjত তােদর +চাখ তা pদশSন কের। 

তার +চাখ সাধারণ িছেলা না। মেন হেতা িতিন আlাহ ছাড়া িকছুই +দখেতন না।’ 

হযরত +শইখ মেন করেতন আlাহ ছাড়া +কান িকছুেত আনিnত হওয়া িছেলা gনােহর কাজ। 

একবার হযরত +শইখ খুব গরম gীেgর িদেন হাত পাখা ব"বহার করেলন (তার +চহারায় বাতাস 

িদেলন)। যখনই িতিন একট ুঠা0ডা অnভব করেলন িতিন একবার বলেলন : 

“( +হ আlাহ),  kমা চাই +তামার কােছ +তামার sরণিবহীন pেত"ক আনেnর জn। pেত"ক 

আরােমর জn যা +তামার wনকট"িবহীন। pেত"ক sেখর জn যা +তামার wনকট"িবহীন এবং 

pেত"ক +পশার জn যা +তামার অnগত"িবহীন।”৫৬ 
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তার আেরকজন িশe হযরত +শইেখর আlাহ +pম সmেকS বেলন : 

‘হযরত +শইখ এতই আlাহর +pমমুg িছেলন +য তার উপিsিতেত মাtেকর কথা ছাড়া +কান 

কথা উঠার অnমিত িদেতন না +কবল অিতজrরী িকছু wদিনক িবষেয় ছাড়া। +কান +কান সময় 

িতিন লাইলী মজnর কথা বলেতন +যখােন মজn লাইলীর কথা ছাড়া আর িকছু tনেত চাইেতা 

না। বলা হয় +য +কউ িজেjস কেরিছেলা,  আলী সিঠক না উমর?’ 

যার উtের +স বেলিছেলা : লাইলী সিঠক! 

হযরত +শইখ বলেতনঃ 

“যিদ ঘটনািট সত" নাও হয় তবুও এর িভতের (sp) বাsবতােক অnের +পৗঁেছ +দয়ার জn তা 

উপযুk।” 

 

সেবRা# মাkাম 

যুবক দিজS তার তীb +খাদা +pম ও িনখুঁত আnিরকতার জn সেবSা8 মাkাম ও ঐশী গnব" লাভ 

কেরিছেলন। 

আহলুল বােয়ত (আঃ) +যভােব বেলেছন িতিন +সভােব অজSন কেরিছেলন wনিতকতা এবং 

মােরফােতর মাkাম,  এমন এক পেথ যা সাধারণ নয়। ইমাম সািদক (আঃ) বেলন : 

“pjাবান ব"িkরা তারা যারা তােদর িচnােক কােজ লাগায়,  যার মাধ"েম তারা আlাহ +pম 

লাভ কের। যখন তারা এ sােন +পৗঁছায় পিবt ইমাম (আঃ) বেলন -  তারা তােদর আকাkা ও 

+pমেক আlাহর িদেক sাপন কের এবং এর মাধ"েম তারা তােদর রবেক অnের খঁুেজ পায় িকnt 

pjা অজSন কের সাধকরা +য রাsা +পেয়েছ +স রাsায় নয়,  িকংবা িবj গেবষকরা +য রাsা 

+পেয়েছ +স রাsায় নয়,  এবং িসok (আnিরকতা) অজSন কের ধািমSকরা +য রাsা +পেয়েছ +স 

রাsায়ও নয়। সাধকরা pjা লাভ কেরেছ িনরবতার মাধ"েম। িবj গেবষকরা jান লাভ কেরেছ 

সnােনর মাধ"েম এবং ধািমSকরা ধািমSকতা ও আnিরকতা +পেয়েছ িবনয় ও দীঘSিদন ইবাদেতর 

মাধ"েম।”৫৭ 
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সবgেলা জগেত pেবেশর অnমিত 

হযরত +শইেখর দীঘSিদেনর ঘিন+ এক ভk হযরত +শইেখর আধ"ািtক অজSন সmেকS িলেখেছন 

: ‘সবSশিkমান আlাহ ও আহলুল বােয়ত (আঃ) এর জn তার গভীর ভােলাবাসার কারেণ তার 

ও আlাহর মােঝ +কান পদSা িছেলা না। সবgেলা জগেত তার pেবশািধকার িছেলা। িতিন tr 

+থেক বতSমান পযSn বারযােখ সকল সtার সােথ কথা বলেত পারেতন। িতিন িনজ ইqায় +দখেত 

পারেতন +য +কান মাnষ তার জীবেন কী কেরেছ এবং িতিন িনদশSনgেলা৫৮ বলেতন এবং +সসব 

pকাশ করেতন যা তার ইqা হেতা এবং যার অnমিত তােক +দয়া হেতা।’ 

 

আলােম মালাkত বা *ফেরশতােদর জগেত যাওয়া 

িনিAত jােনর অিতndীয় মাkাম- এর পূবS শতS হেলা আকাশ ও পিৃথবীর মালাkিত জগেত 

অnেরর +চাখ িদেয় pেবশ করা । 

ِلَك نُرِ (  )ِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننيَ   اِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواْألَرْ   ي ِإبـْرَ   وََكذَٰ
“এভােব আমরা ইবরািহমেক +দখালাম আকাশgেলা ও পৃিথবীর মালাkত +যন +স িনিAতেদর 

অnভূSk হয়।” ( সূরা আল আনয়াম : ৭৫) 

নবী (সঃ) বেলেছনঃ 

“যিদ শয়তানরা মাnেষর অnেরর উপর আিধপত" না রাখেতা,  তেব তারা মালাkত +দখেত 

+পেতা।”৫৯ 

যারাই নফস ও শয়তােনর ফাঁদ +থেক নাজাত +পেয়েছ তােদর অnেরর পদSা িছঁেড় তারা 

আকাশgেলা ও পৃিথবীর মালাkত +দখেত সkম এবং আlাহর সtার একেtর সাkী িদেত 

সkম : 

 )َشِهَد اللَّـُه أَنَُّه َال ِإلَـَٰه ِإالَّ ُهَو َواْلَمَالِئَكُة َوأُوُلو اْلِعْلمِ (
“+কান ইলাহ +নই িতিন ছাড়া : এিট সাk" আlাহর,  তার +ফেরশতােদর এবং তােদর যারা jান 

pাp...)”( সূরা আল ইমরানঃ ১৮) 
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হযরত +শইেখর এক িশe বণSনা কেরেছনঃ 

‘আিম মরhম হাj মুkাdাসেক৬০ িজেjস কেরিছলাম +য নবী (সঃ) এর নােম এ হাদীসিট সত" 

িকনা : 

“যিদ শয়তানরা মাnেষর অnেরর উপর আিধপত" না রাখেতা,  তেব তারা মালাkত +দখেত 

+পেতা।” 

িতিন বলেলন : ‘hা’,  ( সিঠক)। 

আিম িজেjস করলামঃ ‘আপিন কী আকাশgেলা ও পৃিথবীর মালাkত +দখেত পান? 

িতিন উtর িদেলনঃ “না,  িকnt +শইখ রজব আলী খাইয়"াত +দখেত পান।” 

 

হযরত *শইখ ষাট বছের 

মরhম +শইখ আb ুল কারীম হািমদ বেলেছন +য +শইখ রজব আলী ষাট বছর বয়েস এমন মেনর 

অিধকারী হন +য িতিন যখনই +কান িজিনস বুঝেত চাইেতন িতিন বুঝেত পারেতন তার ইqা 

অnযায়ী।৬১ 

 

*য িবরাট পাথRক" আমােদর jান এবং তার jােনর মােঝ 

ডঃ হািমদ ফারযাম বেলেছনঃ ‘আিম হযরত +শইেখর সােথ +দখা করতাম সাধারণত: 

বৃহsিতবার সn"ায় তার জনসাধারেণর জn নামায ও +দায়ার wবঠকgেলােত। একবার যখন 

আিম অnভব করলাম +য আমার িকছু pe আেছ যা তার কােছ ব"িkগতভােব উপsাপন করা 

pেয়াজন,  তখন মেন হেলা আিম তার সােথ সpােহর মাঝখােন সাkাত করেবা। 

এক +সামবার dপুেরর পর আিম তােক িকছু pe করেত +গলাম। তা িছেলা একিট snর িদন। 

+যেহতু হাj ডঃ মুহাmাদ মুহািkিক,  িযিন িছেলন একজন িবxিবদ"ালেয়র pেফসর এবং 

আয়াতুlাহ বুrজারিদর একজন pিতিনিধও,  এ wবঠেক উপিsত িছেলন। িতিন িছেলন এক 
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+মধাবী ব"িkt যার সােথ তখন পযSn আমার সাkাত হয় িন। যােহাক,  আিম অnমিত চাইলাম,  

বললাম এবং +বশ উপেভাগ করলাম ঐ dই মযSাদাবান ব"িkর িবj আেলাচনা। 

সn"ার pথম লেগড়বই wবঠেকর +শেষ ডঃ মুহািkিক +খাদা হােফজ বলেলন এবং চেল +গেলন 

এবং আিমও িবদায় জানােত বািড়র বাইের +গলাম। গিলর +ভতের আিম তােক বললাম +য আিম 

তার সােথ আেরা পিরিচত হেত চাই। িতিন বলেলন : ‘আিম মুহািkিক এবং আিম একজন 

িশkক।’ আিম বললাম,  আিম হযরত +শইেখর সাkােত এেসিছলাম তার উপিsিত +থেক 

লাভবান হওয়ার জn এবং আিম +দখলাম আপিন অত"n jানী,  আলহামdিলlাh.....। +দখেত 

চাইলাম িতিন িক বেলন। িতিন বলেলনঃ 

“না জনাব,  আমার jান হেq িকতাবী jান এবং সব মূখs। আপনার িনেজ +দখা উিচত কী 

উ8 মাkামইনা +শইখ অজSন কেরেছন। িতিন এমন অেনক িজিনস +দেখন ও জােনন যা আমার 

jােনর সােথ তুলনাহীন।” 

আিম বললাম : ‘কী ভােব?’ িতিন বলেলন : “আিম pথম যখন তার সােথ সাkাত কির,  

tেভqার পর িতিন pথম +য িজিনস িজেjস করেলন তা হেলা আমার +পশা সmেকS। আিম 

বললাম : আিম একজন িশkক। িতিন িজেjস করেলন : িশkকতা ছাড়া? আিম বললাম : আিম 

একজন িবxিবদ"ালেয়র pেফসর এবং িশkা +দই।” িতিন বলেলন : না,  আিম +দখিছ আপিন 

একিট +গালাকার িজিনেসর ব"াবসা কেরন। আিম তা tেন থ হেয় +গলাম ও উtের বললাম : 

jী,  আিম +ভৗেগািলক +gাব বানাই জীিবকার জn এবং +স িবষেয় +কউ জােন না।” 

ডঃ +মাহািkিকর অিভমত সমথSন কের ডঃ ফারযাম হযরত +শইখ সmেn তার sৃিতচারণ কের 

বেলন : অেনক িজিনস বলার আেছ,  যিদ তা gিণ তা হেব অেনকgেলা খN। হযরত +শইখ তার 

পিবt সtা ও অভ"nরীণ আnিরকতার কারেণ িতিন িবিভn িজিনস +দখেতন এবং সরলভােব তা 

উেlখ করেতন +কান িকছুর pেয়াজন অnভব না কেরই। +যভােব সূফীরা বেল- - - “pকােশর 

সমুেd িনমিjত হওয়া।” এভােব িতিন তার িশeেদর উপিsিতেত pায়ই পিরsার ভােব বলেতন 
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: “বnুরা! আlাহ আমােক +নয়ামত িদেয়েছন +লাকজেনর বারযাখীয় +দহ pত"k করার।” এ 

ধরেনর আেরা িকছু sিৃত আমার আেছ যা বলার মেতা : 

 

( ক) কেঠার পিরiমী মজরুেক সাহায" করা 

আযারবাইযান +থেক আগত এক পিরGমী এবং সৎ কমSজীবী যার নাম িছেলা আলী kুদাতী। +স 

pিতেবশীেদর জn কাজ করেতা এবং +কান +কান সময় আমােদর বািড়েতও কাজ করেতা এবং 

এর জn মজুরী +পেতা। gীেg ও শীেত উভয় সময়ই +স একিট লmা িমিলটারী +কাট পড়েতা,  

তােক কখেনা না +দেখই +শইখ আমােক হঠাৎ কের বলেলন : 

“ঐ লmা +লাকিট +য িমিলটারী +কাট পেড় এবং সাহায" করার জn +তামার বািড়েত মােঝ মােঝ 

আেস +স দিরd ও তার পিরবার বড়;  তােক +তামার আেরা সাহায" করা উিচত।” 

 

( খ) “তিুম *মজাজ হারাও খবু drত!” 

একিদন আিম মুখ ভার কের বাসা +থেক +বর হলাম। সn"ায় আিম হযরত +শইেখর বািড় +গলাম 

রােতর নামােজর জn। সব বnুরা একt হেয় আজােনর অেপkা করেছ এবং হযরত +শইখ এক 

+কােণ বেস আেছন। যখনই িতিন আমােক +দখেলন,  আমার িদেক মুখ কের বলেলন : “তুিম 

খুব drত +মজাজ হারাও!” এরপর অসntি+ ও িবsেয় িতিন মাথা +দালােলন এবং হািফেজর এ 

কিবতা আবৃিt করেলনঃ 

“তাঁর dঃেখর তরবারীর নীেচ +তামার উিচত নাচেত নাচেত যাওয়া (হািস মুেখ) ! কারণ +য তাঁর 

dারা িনহত হেব তােক +দয়া হেব snর +শষ” 

আর আিম সােথ সােথই িনেজর trিট ধরেত পারলাম। 

 

( গ) “আিম *দখিছ তার মাথার ও *চহারার চলু সাদা হেয় যােO!” 
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pায় চিlশ বছর আেগ আমার hদিপে0ড িকছু সমsা হেলা এবং আিম িকছুটা ভয় +পেয় +গলাম। 

আিম ডঃ gইয়ােক বললাম +য আমার hদিপ0ড খুব ভােলা অবsায় +নই হয়েতা- - - - । 

মেন হয় িতিন হযরত +শইখেক আমার hদিপে0ডর অবsা সmেকS বেলিছেলন এবং িতিন মnব" 

কেরিছেলন : 

“তার dিAnা করার pেয়াজন +নই,  আিম +দখিছ তার মাথার ও +চহারার চুল সাদা হেয় যােq।” 

এবং িতিন আেরা বেলেছনঃ 

“+স সtর বছেরর +বশী বাঁচেব।” 

এখন +শাকর আlাহর আমার বয়স সtেরর উপের। এ ধরেণর ঘটনা অেনক রেয়েছ যা এখােন 

বলা সmব নয়। আিম আেরা িকছু ঘটনা এখােন বণSনা করেবা যা অিতndীয় দৃি+র চাইেতও +বশী 

িকছু। 

 

ঘ) ডঃ ফারযাম এর মরhম িপতামাতার সােথ *যাগােযাগ 

১৯৫৮ সেনর িদেক হযরত +শইেখর +শষ বয়েসর িদেকর ঘটনা। আমােক পািকsােনর লােহাের 

পাKাব িবxিবদ"ালয়েত ফারসী ভাষা ও সািহত" +শখাবার জn িনেয়াগ +দয়া হেয়িছেলা । এক 

অপরােh আিম তার সােথ পরামেশSর জn +গলাম। আিম বললাম : ‘হযরত,  আপনার সােথ 

পরামেশSর জn এেসিছ পািকsােন যােবা িকনা +সই অnেরাধ করেত,  যিদ সmব হয় এ িবষেয় 

আমার মা- বাবার সােথ পরামেশSর জেnও।’ 

হযরত +শইখ বলেলনঃ 

“িতনিট সালাওয়াত পাঠাও” 

এর পর িতিন তােদর সােথ কথা বলা tr করেলন এবং +শেষ +কঁেদ +ফলেলন। আিম dঃিখত 

হেয় বললাম : আিম যিদ জানতাম আপিন িবপযSs হেবন ও কাঁদেবন তাহেল আমার মা- বাবার 

সােথ +যাগােযাগ করেত আিম আপনােক বলতাম না । 

িতিন বলেলন : 
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“না জনাব! আিম তােদরেক িজেjস করলাম ইমাম মাহদী (আঃ) এর পনূরাগমন সmেকS এবং 

আমার কাnা িছেলা +স সmিকSত।” 

তখন িতিন আমােক আমার বাবার +চহারার িকছু pমাণ িদেয় বলেলনঃ 

“+তামার মা একিট চাদর পেড়িছেলন এবং কথা বলিছেলন +করমােনর উ8ারেণ যার িকছু অংশ 

আিম বুিঝ িন।” 

আিম িনিAত করলাম : তা সিঠক হযরত! তারা যিদ +করমািন উ8ারেণ বেল তােদর িকছু শb 

আপিন বুঝেত পারেবন না।” 

হযরত +শইখ বলেলনঃ 

“তারা যা বলেলন,  তােদর +শষ কথা হেলা -  +তামার পািকsান যাওয়া িঠক হেব না এবং 

+কনইবা তুিম যােব?! ” 

অব? +শষ পযSn আিম যাই িন;  তােদর কথা ও হযরত +শইেখর কথা +শষ পযSn সত" হেলা। 

 

কীভােব ডঃ *শইখ ও হযরত *শইখ রজব আলীর মেধ" সmকR হেলা 

হযরত +শইেখর সnান,  ডঃ আবুল হাসান +শইখ৬২ ও হযরত +শইখ রজব আলীর সােথ pথম 

সাkাত সmেকS বেলনঃ 

“হযরত +শইখ রজব আলীর সােথ আমার পিরিচত হওয়ার ঘটনািট ঘেটিছেলা আমার stী 

d’মােসর জn হািরেয় যাবার কারেণ। আমরা যতই তােক খুঁজিছলাম ততই তার িচh হািরেয় 

যািqেলা। আমরা িকছু আধ"ািtক ব"িkর সােথও সাkাত করলাম। িকnt +কান লাভ হেলা না। 

আমােদর চরম হতাশার মেধ" +কউ একজন হযরত +শইেখর বািড়র িঠকানা িদেলা এবং +সিটই 

তার সােথ আমার pথম সাkাত। িতিন যখন আমােক +দখেলন িতিন কেয়ক মুহূতS গভীর ভােব 

ভাবেলন এবং এরপর বলেলনঃ 

“আপনার stী আেমিরকায় আেছ এবং িতিন d’সpােহর মেধ" িফরেবন। +কান dিAnা করেবন 

না।” 
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িতিন সিঠক বেলিছেলন। আমার stী িছেলা আেমিরকােত এবং িফরেলন সিঠক সমেয় । 

এই ঘটনার পর ইউিনভািসSিটর কােজর পর আিম হযরত +শইেখর সােথ সাkাত করতাম এবং 

এরপর বািড় +যতাম। 

ডঃ +শইখ এ বইিটর সংকলেনর কাজ চলাকালীন ১৯৯৬ সেনর ২রা আগ+ এক সাkাতকাের 

বেলেছনঃ 

“একবার আমরা তার সােথ ‘পাস kালােত’ +গলাম। আমরা তার জn একটা গাধা ভাড়া 

কেরিছলাম চেড় যাবার জn এবং আিম সামেন গাধার দিড় িনেয় এেগািqলাম। আিম ভাবিছলাম 

+কন আিম িবxিবদ"ালেয়র pেফসিরt চাই? আিম যিদ পুেরা pেফসর হেতই চাই তাহেল যা 

pেয়াজন তা হেলা তার ছায়ায় হাঁটা এবং তার মেতা হেয় যাওয়া। আমরা যখন তার সােথ 

কারবালায় +গলাম আমরা তার সােথ এক হামামখানায় +গলাম এবং তার িপঠ ডেল িদলাম একিট 

তুকSী দsানা িদেয়। কত sখকরই না িছেলা তার সােথ থাকা!” 

 

‘গািড় িঠকই আেছ,  চালাও’ 

ডঃ sবািত বেলনঃ “একিদন হযরত +শইখ,  িমজSা সাইেয়"দ আলী ও আগা আকরািম একেt 

এক বাস ++শেন অেপkা করিছেলন িবিব শহরবাn পাহােড়৬৩ যাওয়ার জn। +সখােন অেনক 

যাtী অেপkা করিছেলা। pথম বাসিট এেলা এবং হযরত +শইখ বলেলনঃ 

“এেত চড়া আমােদর ভােগ" +নই” 

বাস ভের +গেলা এবং চেল +গেলা। িdতীয় বাসিট এেলা এবং হযরত +শইখ আবার একই কথা 

বলেলন। যাtীরা drত এেগােলা বােসর িদেক এবং চড়েলা িকnt হযরত +শইখ এবং তার বnুরা 

+পছেন পেড় রইেলন। তৃতীয় বাসিট এেলা িকnt এবারও যাtীরা ভীেড় hেড়াhিড় করেলা এবং 

হযরত +শইখ ও তার সাথীরা উঠেত পারেলা না। বাস Dাইভার চাইেলা বাস চালু করেত,  িকnt 

তার +কান +চ+ােতই বাস চালু হেলা না। +শেষ Dাইভার যাtীেদর বলেলা +নেম +যেত +যেহতু 

বাস ন+ হেয় +গেছ এবং তারা তাই করেলা। 
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হযরত +শইখ তার সাথীেদর বলেলনঃ 

“এখন বােস উেঠা।” তারা বােস উেঠ পড়েলা। Dাইভার বলেলাঃ বাস বn হেয় +গেছ আর তা 

চালু হেq না জনাব!’ 

হযরত +শইখ বলেলনঃ 

“আর +কান সমsা +নই,  যাtা কেরা!” 

Dাইভার চালেকর আসেন বসেলা,  অn যাtীরা উেঠ বসেলা এবং আমরা যাtা করলাম। পেথ 

বােসর ক0ডাkর ভাড়া সংgহ করেত লাগেলা এবং আমােদর কােছ +পৗঁছেলা। িকnt +স আমােদর 

িতন জেনর ভাড়া িনেত অsীকার করেলা,  িকnt আমরা একমত হলাম না। +শষ পযSn ক0ডাkর 

হযরত +শইখেক +দিখেয় বলেলা : ‘আিম উনার কাছ +থেক +কান ভাড়া িনেবা না।’ 

 

আপনার অnেরাধ রkা করা হেয়েছ 

আগা হাj সাইেয়"দ ইবরািহম মূসাভী যানজািন৬৪ বেলেছনঃ“ ১৯৫৬ সেনর +ফbrয়ারীেত আিম 

বাগদােদ +গলাম আমার পিরবার িনেয় ইরানী পাসেপাটS অিফেসর +ডপুিট িহসােব। ইরােক 

অভু"থােনর িঠক d’িদন আেগ আমার পিরবার ও আিম ইরােন িফের আসলাম,  িকnt আমার মা 

এবং +ছেল কােযমাইেন রেয় +গেলন। d’িদন পর চারিদেক ইরােক অভু"থােনর সংবাদ ছিড়েয় 

+গেলা এবং সীমাn বn কের +দয়া হেলা। আিম মানিসকভােব খুবই িবপযSs হেয় পড়লাম,  

কারণ আমার মা এবং +ছেল ইরােক রেয় িগেয়িছেলা। আিম সবSেশষ সংবাদ িনেত বার বার 

ইরািক দূতাবােস +গলাম এবং ইরােক পূনরায় যাওয়ার জn িভসা চাইলাম। আমার মেতা 

অেনেকই এরকম পিরিsিতেত পেড়িছেলা এবং তারা দূতাবােস আসিছেলা িকnt +কান লাভ হিqল 

না। 

( ইরােকর িভতেরর) সংবাদ tেন আিম আেরা dিAnাgs হেয় পড়লাম। ঐ িদনgেলা িছেলা 

মুহাররম মােস। তাই আিম হযরত মাsমা (আঃ) এর মাযাের িযয়ারাত করেত +গলাম। আিম যখন 

+পৗঁছলাম তখন অnকার হেয় িগেয়িছলাম। আিম সরাসির জািরh- র মাথার িদেক িগেয় 
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গভীরভােব কাnাকািট করেত লাগলাম ও ইমাম মুসা িবন জাফর (আঃ)- এর িবেশষ সালাওয়াত 

পড়েত পড়েত কাkিত িমনিত করেত লাগলাম। ইমাম (আঃ)- এর িনকট িভসা পাইেয় +দয়ার 

অnেরাধ জানালাম। 

আিম d’িদন পর +তহরােন িফের এলাম। আমার এক সহকমSী মরhম আহমদ ফােয়দ মাহদাভী 

তার এক চাচােতা ভাই মরhম হাj আগা িজয়াউিdন ফােয়দ মাহদাভীেক হযরত +শইখ এর 

সােথ সাkাত কিরেয় িদেত +চেয়িছেলন। তার সােথ (আগা িজয়াউিdন) আমরা হযরত +শইেখর 

বািড় +গলাম। যখন আমরা +গলাম আমােদর পথ +দিখেয় +নয়া হেলা এমন একিট কেk যার 

অেধSেক কােপSট িছেলা এবং সাধারণ আসবােব সিjত িছেলা। হযরত +শইখ আমােদর সূরা 

তাওহীদ সাতবার পড়েত বলেলন। িতিন সাত সংখ"ািটেত খুব িবxাস রাখেতন। এর পর িতিন 

কথা বলেত tr করেলন;  এবং িদক িনেদSশনা ও উপেদশ +দয়ার ব"sতার মােঝ হঠাৎ কের 

িতিন আমার িদেক িফরেলন এবং বলেলন : 

“আপনার খুব ভােলা একিট িযয়ারত িছেলা এবং আপনার অnেরাধ রkা করা হেয়েছ;  এর 

pিতিkয়া ss+। আমার জnও +দায়া কrন!” 

আিম হযরত +শইখেক িজjাস করলাম +কান িযয়ারেতর কথা িতিন বলেছন। িতিন বলেলনঃ 

‘+kােম িযয়ারত’ এবং এরপর িতিন তার উপেদশ +দয়ায় িফের +গেলন। 

 

অিভশাপ *দয়া (অnের) অnকার সিৃY কের 

এরই মেধ" িতিন মরhম আগা িজয়াউিdন মাহদাভীেক বলেলন : 

‘এত অিভশাপ িদও না ! অিভশাপ অেনক অnকার সৃি+ কের;  এর বদেল +দায়া কেরা!!’ 

আগা িজয়াউিdন বলেলনঃ ‘+মেন িনলাম!’ 

এ সতকSবাণী চলমান আেলাচনার সােথ সmকSহীন হওয়ায় আমার কােছ অs+ থাকেলা। 

পরিদন আিম আমার সহকমSী আগা আহেমদ ফােয়দ মাহদাভীর কােছ িবষয়িট তুললাম এবং 

তােক িজেjস করলামঃ ‘আগা িজয়াউিdেনর অিভশাপ +দয়ার ঘটনািট কী?’ 
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িতিন ব"াখ"া করেলনঃ আমার চাচাত ভাই,  হাj আগা িজয়াউিdন এর একিট +ছেল আেছ +য 

ধমSীয় ব"াপাের খারাপ িচnাভাবনা কের,  এবং িতিন pেত"ক নামােযর পর তােক (তার +ছেলেক) 

অিভশাপ +দন!’ 

এিদেক আমার অnেরাধ রkা করা হেয়েছ এরকমিট হযরত +শইখ উেlখ করায় d’িদন পর আিম 

ইরাকী দূতাবােস +গলাম। এ সmিকSত কমSকতSা আমােক +দেখই বলেলনঃ আপনার পাসেপSাটিট 

আমােক িদন িভসার +মাহর মারার জn। এরপর িতিন আমার পাসেপাটSিটেত পুরাতন রাজকীয় 

+লােগা লাগােনা সীল িদেয় সীল মারেলন। এরপর ‘মািলক’ ( রাজকীয়) কথািট +কেট িদেয় 

জমhির (pজাতnt) িলেখ িদেলন। যারা িভসার জn দরখাs কেরিছেলা তােদর কােছ এিট খুবই 

িবsয়কর মেন হেলা । 

িভসা +পেয় আিম বাগদােদ চেল +গলাম। পের জানা +গেলা আমার আেগ tধ ু একজন 

আেমিরকান সাংবািদকেক বাগদােদ যাবার অnমিত +দয়া হেয়িছেলা। 

 

আlাহর জn *লােকর pিত িবনেয়র ফলাফল 

হযরত +শইেখর এক িশe [তার এক বnু +থেক] বণSনা কেরেছনঃ মরhম আগা মুরতাদা 

জািহদেক কবেরর মােঝ +শায়ােনা হিqেলা,  হযরত +শইখ বলেলনঃ 

“নািকরাইনেক (মুনকার ও নািকর) সবSশিkমান আlাহ সােথ সােথ বেলেছনঃ আমার দাসেক 

আমার কােছ +ছেড় দাও;  তােক িবরk কেরা না- - - -  +স তার সারা জীবন মাnেষর সােথ 

আমার কারেণ িবনয়ী িছেলা। +স +কান অহংকার +বাধ কের িন।” 

 

গােছর সােথ কথা বলা 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলন +য হযরত +শইখ বেলেছনঃ 

“গােছরাও জীিবত এবং তারা কথা বেল। আিম তােদর সােথ কথা বিল এবং তারা আমােক 

তােদর gণাgণ সmেকS বেল।” 
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ইেলকিTক ফ"ােনর আিব+ারেকর পরুsার 

হযরত +শইেখর এক িশe বণSনা কেরন +য িতিন বেলেছনঃ 

“একবার একিট +ছাT ইেলকিTক ফ"ান উপহার িহসােব আমার কােছ আনা হেলা;  আিম 

(অিতndীয়ভােব) +দখলাম এর আিব]ারেকর সামেন একিট ফ"ান রাখা হেয়েছ +দাযেখ (িতিন 

বুিঝেয়েছন) কবের।” 

এিট িনিAত করা যায় একিট হািদস িদেয় যােত বলা হেয়েছ যিদও অিবxাসীরা +বেহেs যােব 

না,  িকnt যিদ তারা +কান ভােলা কাজ কের থােক তাহেল তার পুরsার পােব। নবী (সঃ) 

বেলেছনঃ 

“+য ভােলা কাজ কের,  +হাক +স মুসলমান অথবা অিবxাসী,  আlাহ তােক পুরsার +দেবন। 

তােক (সাঃ) +ক িজেjস করা হেলাঃ ‘অিবxাসীেক +দয়ার অথS িক?’ নবী (সাঃ) উtর িদেলন : 

“যিদ তারা আtীয়তার সmকSেক Gdা কের অথবা দান কের থােক অথবা +কান ভােলা কাজ কের 

থােক আlাহ তােদরেক তােদর ভােলা কােজর পুরsার িহসােব +দেবন সmদ,  সnান এবং 

sাs"।৬৫ তােক আেরা িজেjস করা হেলা,  “কীভােব তােদর পরকােল পুরsার +দয়া হেব?” 

নবী (সঃ) বলেলনঃ “তারা কম শািs পােব।” এর পর িতিন +কারআেনর এ আয়াত +তলাওয়াত 

করেলনঃ 

 “+ফরাউেনর +লাকেদর কিঠনতম আgেন িনেkপ কেরা!” ( সূরা নূর : ৪৬) 

 

*দায়া শতRযkুভােব কবলু হওয়া 

হযরত +শইেখর এক বnু বেলেছন : হযরত +শইেখর এক িশেeর সnান হিqেলা না। তার সব 

+চ+াই ব"থS হেলা। +শষ পযSn একিদন +স হযরত +শইখেক এর সমাধান িজেjস করেলা +যখােন 

আিমও উপিsত িছলাম। িতিন pe রাখেলনঃ ‘আিম একিট সnান চাই +য আমার মৃতু"র পর 

আমার উtরািধকারী হেব।’ 

হযরত +শইখ বলেলন : 
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“আিম +তামােক পের উtর +দেবা।” 

িকছু সময় পার হেয় +গেলা এবং আমােক জানােনা হয় িন কী উtর হযরত +শইখ তােক 

িদেয়িছেলন। একিদন +স আমােক এক +ভােজর িনমntণ জানায়। আিম তােক +ভােজর কারণ 

িজেjস করলাম। +স বলেলা তােক একিট কnা সnান +দয়া হেয়েছ। আিম হযরত +শইেখর 

সােথ +সই wবঠেকর কথা sরণ কের তােক িজেjস করলামঃ “হযরত +শইেখর +দায়া িক কবুল 

হেয়িছেলা?’ +স বলেলা : িকছু শেতS অব?ই,  আিম িজেjস করলাম : +সিট িক রকম? +স 

বলেলা : ‘( হযরত +শইখ) িতিন আমােক অ3ীকার করেত বেলেছন +য আিম একিট বাছুর ‘ইমাম 

যােদহ হাসান’ এর gােম যা +রই শহেরর কােছ িছেলা-  িনেয় +যেত এবং আমার কnার জn 

িদেন তা (+কারবানী িহসােব) জবাই কের +সখানকার +লাকেদর মােঝ ব0টন কের িদেত। আর 

এখন হেq +সই মানেতর pথম বষS। 

এিট সাত বছর পযSn চলেলা। অ+ম বছের িপতা িবেদেশ থাকায় তার অ3ীকার পূরণ করেত 

পােরন িন। +স বছরই িশtিট মারা +গেলা। 

এ ঘটনার পর +স খুব হতাশ হেয় +গেলা। আিম হযরত +শইেখর বাসায় +যেত চাইলাম এবং 

তােক িজেjস করলাম +সও +সখােন +যেত চায় িকনা। +স একমত হেলা এবং আিম একট ুআেগ 

চেল +গলাম এবং হযরত +শইখেক বললাম +য অমুক ব"িk তার কnা ইেnকাল করায় খুবই 

িবপযSs হেয় পেড়েছ। হযরত +শইখ বলেলন : 

“আিম কী করেবা? অ3ীকার রkা করা িক মুসলমান হওয়ার pথম শতS নয়। +স তার অ3ীকার 

রkা কের িন।” 

এরপর আমােদর বnু এেলন এবং হযরত +শইখ একট ু+কৗতুক কের বলেলন : 

“dঃখ কেরানা! আlাহ +তামােক এর পিরবেতS +বেহশেত +বশ কেয়কিট pাসাদ িদেয়েছন;  

সাবধান হও +যন +সgেলা wংস কের না +ফেলা।” 

 

*য সmদ হািরেয়েছ তােক সাহায" করা 
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হযরত +শইেখর মৃতু"র পর এক ব"িk তার +ছেলেদর কােছ বেলেছন : “আিম আমার বািড়িট 

িবিk কেরিছলাম এবং ব"াংেক টাকা জমা +দওয়ার পিরকlনা করলাম িকnt তা বn িছেলা। তাই 

আিম বাসায় িনেয় +গলাম এবং রােত তা চুির হেয় +গেলা। আিম +গােয়nা িবভােগর কােছ +গলাম 

িকnt তারা আমােক +সখােন সাহায" করেত পারেলা না। ইমাম আল আসর (আঃ) এর কােছ 

অnেরাধ করলাম। আমার অnেরােধর চিlশতম রােত আমােক হযরত +শইেখর বািড়র িঠকানা 

+দয়া হেলা। আিম খুব সকােল হযরত +শইেখর বািড় +গলাম এবং তােক আমার সমsার কথা 

বললাম। িতিন বলেলনঃ 

“আিম +কান ভিবeত বkা নই;  +তামােক ভুল জানােনা হেয়েছ!” 

আিম বললাম : আিম আমার পূবS পুrষ (+কান একজন ইমাম) এর কসম িদিq +য আিম 

আপনােক ছাড়িছ না। হযরত +শইখ কেয়ক মুহূতS িdধা করেলন এবং আমােক তার বািড়র +ভতের 

িনেয় +গেলন। এরপর বলেলনঃ 

“ভারািমন শহের (+তহরােনর কােছ) যাও। অমুক gােম অমুক বািড়েত- যার dেটা কk আেছ । 

+তামার টাকা একিট লাল িসেlর rমােল বাধা অবsায় চুলার পােশই আেছ। অথSgেলা +নেব 

এবং বািড় +ছেড় চেল আসেব। তারা +তামােক চা সাধেব িকnt তুিম তাড়াতািড় চেল আসেব।” 

আিম +স িঠকানায় +গলাম-  যা আমার বািড়র চাকেরর বািড় িছেলা। বািড়র মািলক ভাবেলা 

আমার সােথ +গােয়nা িবভােগর +কান +লাক িগেয়েছ। আিম কেk ঢুেক পড়লাম এবং টাকা 

িনলাম +সখান +থেক যার কথা হযরত +শইখ hবুh বণSনা কেরিছেলন। আিম যখন চেল 

আসিছলাম বািড়র মািলক আমােক চা সাধেলন িকnt আিম তার ওপর িচৎকার কের বািড় ত"াগ 

করলাম। 

টাকার পিরমান িছেলা +মাট একশ +তামান। আিম অেধSক টাকা হযরত +শইেখর কােছ িনলাম 

এবং কৃতjতার সােথ তার সামেন উপিsত করলাম অেনক অnনয় করলাম তা উপহার িহেসেব 

gহণ করার জn,  িকnt িতিন তা gহণ করেলন না। আমার বারংবার অnেরােধ আমােক অেনক 
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আনn িদেয় িতিন একমত হেলন িবশ +তামান িনেত,  িকnt িনেজর জn নয়,  বরং তা 

আমােকই +ফরত িদেয় বলেলন : 

“আিম +তামােক দিরd একিট পিরবােরর সােথ পিরচয় কিরেয় িদিq যার কnােদর িবেয়র 

+যৗতুক দরকার। তুিম কােরা ওপের তা +ছেড় +দেব না,  িনেজই করেব। যাও যা তােদর দরকার 

তা +কেনা এবং তােদর বািড়েত +পৗঁেছ দাও।” 

িতিন িনেজর জn িকছুই িনেলন না! 

 

লাল আেপেলর sবাস 

হযরত +শইেখর এক বnু নীেচর ঘটনািট বণSনা কেরেছনঃ 

আমরা হযরত +শইেখর সােথ কাশান +গলাম। হযরত +শইেখর অভ"াস িছেলা +যখােনই িতিন 

Rমেণ যােবন +সখানকার কবরsােন িতিন িযয়ারেত যােবন। আমরা যখন কাশােনর কবরsােন 

pেবশ করলাম,  িতিন বলেলনঃ 

“আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা আবিদlাহ” ( সালাম আপনার উপর +হ ইমাম +হাসাইন) 

আমরা কেয়ক পা আেরা এিগেয় +গলাম এরপর িতিন বলেলনঃ “+তামরা িক +কান িকছুর গn 

পােqা না?” 

“না,  িকেসর গn?” আমরা িজেjস করলাম। 

এরপর িতিন বলেলন : 

“লাল আেপেলর sগn?” 

আমােদর উtর িছেলা আবােরা ‘না’। আমরা আবার এিগেয় +গলাম এবং কবরsােনর খােদেমর 

সাkাত +পলাম। হযরত +শইখ তােক িজেjস করেলন : “কাউেক িক আজ এখােন কবর +দয়া 

হেয়েছ?” 

+লাকিট উtের বলেলা : ‘আপনােদর আসার আেগই একজনেক দাফন করা হেয়েছ। এরপর 

িতিন আমােদর নতুন কের ঢাকা এক কবেরর কােছ িনেয় +গেলন। +সখােনই আমরা সকেল লাল 
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আেপেলর sবাস +পলাম। আমরা হযরত +শইখেক sবােসর িবষেয় িজেjস করেল িতিন 

বলেলন: 

“যখন এ +লাকেক এখােন কবর +দয়া হেয়িছেলা,  হযরত সাইেয়"dশ tহাদা ইমাম +হােসইন 

(আঃ) এখােন এেসিছেলন এবং এ +লােকর উিসলায় এ কবরsােন যােদর দাফন করা হেয়েছ 

তােদর সবার শািs kমা কের +দয়া হেয়েছ।” 

 

হারাম কাজ *থেক িবরত থাকার পরুsার 

আেরকজন িশe বেলেছন : “আিম সীপাহ sয়ার (নতুন নাম) ধের ট"ািk চািলেয় যািqলাম। 

এসময় +দখলাম চাদের ঢাকা লmা snর একজন মিহলা রাsার পােশ দাঁিড়েয় ট"ািkর জn 

অেপkা করেছ। আিম গািড় থামালাম এবং তােক উঠেত িদলাম। আমার +চাখ তার িদক +থেক 

সিরেয় +রেখ এবং আlাহর কােছ kমা pাথSনা কের তােক গnেব" +পৗঁেছ িদলাম। 

পরিদন যখন আিম হযরত +শইেখর সােথ সাkাত করলাম িতিন এমনভােব বলেলন-  +যন িতিন 

দ?ৃিট +দেখেছন : 

“+ক িছেলা +সই লmা মিহলা যার িদেক তুিম তািকেয়িছেল এবং দৃি+ সিরেয় িনেয়িছেল ও আlাহর 

কােছ kমা +চেয়িছেল? সবSশিkমান ও মিহমািnত আlাহ +তামার জn +বেহশেত একিট pাসাদ 

pstত +রেখেছন এবং একজন hরী +য +দখেত ঐ- - - - - ” 

 

হারাম সmেদর িভতের আgন 

এ wবঠেক এক +লাক ডাইনী িবদ"া অnশীলন করিছেলা এবং হযরত +শইেখর এক +ছেলও 

+সখােন উপিsত িছেলা। িতিন বেলন : 

“আিম তােক বাধা +দয়ার +চ+া করলাম। তাই +স যা- ই +চ+া করেলা তা ব"থSতায় পযSবিসত 

হেলা। +শেষ +স বুঝেত পারেলা আিম তার ব"বসােত ব"াঘাত ঘটািqলাম এবং আমােক অnেরাধ 
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করেলা যােত আিম তার জীিবকার পথ বn না কের +দই। এরপর +স আমােক একিট দামী 

কােপSট উপহার িদেলা। আিম কােপSটিট বাসায় িনেয় +গলাম। আমার বাবা তা +দেখই বলেলন : 

“+ক +তামােক এই কােপSটিট িদেয়েছ? [ আিম +দখেত পািq] আgন ও +ধাঁয়া এ +থেক উেঠ 

আসেছ! এখনই এিট এর মািলেকর কােছ +ফরত িদেয় এেসা।” 

 

কীভােব gােমােফান অেকেজা হেয় *গেলা 

হযরত +শইেখর এক সnান বেলন : আমার বাবা ও আিম আমােদর এক আিtেয়র িবেয়েত 

+গলাম। যখন +মযবান হযরত +শইখেক আসেত +দখেলা িতিন আেশপােশর যুবকেদর বলেলন 

gােমােফান বn কের িদেত। আমরা যখন pেবশ করলাম যুবকরা +দখেত এেলা +ক আসেছ যার 

জn তারা গান tনেত পারেব না। যখন হযরত +শইখেক +দখােনা হেলা তারা বলেলা : আের! 

এর জn আমরা gােমােফান বn কের +দেবা?!  তারা িফের এেস তা আবার চালু কের িদেলা। 

আিম অেধSক মাt আইসkীম +খেয়িছ এমন সময় আমার বাবা আমার বাhেত হাত িদেয় হালকা 

আঘাত করেলন িবদায় +নয়ার জn। িক ঘেটেছ তা না +জেন আিম বললাম : ‘আিম আমার 

আইসkীম এখনও +শষ কিরিন’। িতিন বলেলন : “তা +হাক,  চেলা যাই!” 

আিম (পের) +জেনিছলাম আমরা িবদায় +নয়ার সােথ সােথই gােমােফান অেকেজা হেয় 

িগেয়িছেলা। তােদর আেরা একিট আনেত হেলা এবং +সিটও পুেড় +গেলা। এ ঘটনা ঐ অnsােনর 

+মযবানেক আমার বাবার ভk বািনেয় +ফেল। 

 

*pেম পড়া যবুেকর অnেরাধ 

হযরত +শইেখর এক বnু বেলন : আিম হযরত +শইেখর সােথ মাশহােদ +গলাম। ইমাম +রযা 

(আঃ)- এর পিবt মাযাের িগেয় আমরা +দখলাম এক যুবক সাহন- ই- ইনিkলাব এর ইsােতর 

জানালা ধের খুব কাnাকািট করেছ এবং ইমাম (আঃ) এর কসম িদেq তার মােয়র কােছ। হযরত 

+শইখ আমােক বলেলনঃ 
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“তার কােছ িগেয় বেলা তার কথা তারা tেনেছ এবং তােক +যেত বেলা।” 

আিম এিগেয় +গলাম এবং যুবকিটেক তা বললাম। +স ধnবাদ িদেয় চেল +গেলা। আিম িবষয়িট 

জানেত চাইেল হযরত +শইখ বেলনঃ 

‘এ যুবকিট এক +মেয়র +pেম পেড়েছ এবং তােক িবেয় করেত চায়। িকnt (+মেয়র মা- বাবা) 

একমত হেq না। +স এখােন এেসেছ ইমাম +রযা (আঃ) এর কােছ অnেরাধ করেত তােক সাহায" 

করার জn। ইমাম (আঃ) বেলেছন : “ তা গৃহীত হেয়েছ। +স +যেত পাের।” 

 

“*kাধািnত হেয়া না!” 

হযরত +শইেখর এক ছাt বেলেছন : একিদন আিম বাজাের এক ব"িkর সােথ ধমSীয় আেলাচনা 

করিছলাম। +স আমার উপিsিতেত +কান pমাণই gহণ করেব না। আিম একট ুরাগ হেয় +গলাম। 

এক ঘ0টা পর,  আিম হযরত +শইেখর সােথ +দখা করেত +গলাম। িতিন আমােক +দখার সােথ 

সােথই বেল উঠেলন : 

“তুিম িক কােরা সােথ ঝগড়া কেরেছা?” 

আিম যা ঘেটেছ তা তােক বললাম। িতিন বলেলন : 

“এ ধরেনর পিরিsিতেত রাগ করেব না ,  পিবt আহলুল বােয়ত (আঃ) +দর পথ অnসরণ কেরা। 

যিদ +দেখা তারা gহণ করেছ না,  তাহেল তকS বn কের দাও।” 

 

“তার দািড় *তামার িচnার িবষয় নয়” 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলেছন +য : এক সn"া রােত আিম +দরীেত wবঠেক এলাম যখন 

হযরত +শইখ ইেতামেধ"ই +মানাজাত করিছেলন। 

আিম যখন +Gাতােদর িদেক তাকালাম আিম একজনেক দািড় মুNনকৃত অবsায় +দখলাম। আিম 

hদেয় খুব dঃখ +পলাম এবং ঐ +লাকিটর জnও dঃখ হেলা। হযরত +শইখ তখন আমার িপছেন 

+কবলা মুিখ হেয় দাঁিড়েয় িছেলন। তার +দায়া হঠাৎ কের বn কের িদেয় বলেলন : 
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“তার দািড় +তামার +কান িচnার িবষয় নয়। +দেখা তার কাজ িক রকম;  তার +ভতের িকছু 

ভােলা থাকেত পাের যা +তামার মােঝ +নই।” 

 

শয়তােনর উsানীেত সাড়া *দয়া 

হযরত +শইেখর সnান বেলেছন : “একবার আিম আমার বাবার সােথ +কাথাও যািqলাম,  আিম 

+দখলাম dই মিহলা +সেজ gেজ পদSা ছাড়া আমার বাবার d’িদেক হাঁটেছ। তােদর pেত"েকই 

একিট লািটম +ঘারািqেলা। তারা আমার বাবােক বলেলা : এই +য +দেখােতা! আমােদর +কানিট 

+বশী snর কের ঘুরেছ?” 

আিম খুব +ছাট িছলাম। +দখলাম আমার বাবা তােদর উেপkা করেছন এবং মাথা িনচু কের মুিyক 

হাসেছন। তারা আমােদর সােথ কেয়ক পা এেলা এরপর উধাও হেয় +গেলা! আিম আমার বাবােক 

িজেjস করলাম তারা কারা? িতিন বলেলন : 

“তারা d’+টাই িছেলা শয়তান।” 
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তৃতীয় ভাগ 

আt গঠন 
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pথম অধ"ায় 

আtগঠেনর পথ 

 

হযরত +শইখ তার আকষSণীয় kমতা িদেয় +মধাবী ব"িkেদর pিশkণ িদেত ও আtগঠেন 

pভািবত করেত খুব ভােলাভােবই সkম িছেলন। হযরত +শইেখর এক িশe বেলন : 

“একবার আিম হযরত +শইখ ও মরhম আয়াতুlাহ শাহ আবািদর৬৬ সােথ তাজরীশ +sায়াের 

িছলাম। হযরত +শইখ আয়াতুlাহ শাহ আবাদীেক খুবই পছn করেতন,  +কউ একজন এেস 

আয়াতুlাহেক িজেjস করেলা : “আপিন সত" বেলন না এই +লাক (হযরত +শইখেক +দিখেয়)? 

মরhম শাহ আবাদী বলেলন : “+কান সেত"র িবষেয় আপিন কথা বলেছন? আপিন কী বুঝােত 

চাইেছন?” 

+লাকিট আবার বলেলা : “আপনােদর মেধ" +ক সিঠকিট বেল?” 

আয়াতুlাহ শাহ আবাদী বলেলন : আিম +শখাই এবং তারা (ছাtরা ) +শেখ;  িতিন (হযরত 

+শইখ) wতরী কেরন এবং মাnষ গেড়ন।” 

এিট ইি3ত কের এ ঐশী ব"িkt ও সাধক কত +বশী িবনয়ী ও আt- pত"াখ"ানকারী িছেলন 

এবং হযরত +শইেখর বkব" ও pিশkণ দােনর kমতা কত ফলpসূ িছেলা। 

 

ষাট বছর আিম ভলু পেথ হাটঁিছলাম 

ডঃ হািমদ ফারযাম হযরত +শইেখর আকষSণীয় ব"িkt ও কথার pভাব এভােব বণSনা কেরন : 

“pেফসর জালালুdীন hমাই +তহরান িবxিবদ"ালেয়র একজন +নতৃsানীয় সািহেত"র pেফসর 

িছেলন । িতিন মা’আিরফ (আধ"ািtক jােন),  ফাসSী সািহত" এবং ইসলামী সূফীতেttর একজন 

িবখ"াত িবেশষj ব"িkt িছেলন এবং আমার িনেজরও pেফসর িছেলন। িতিন ষাট বছর বয়েস 

হযরত +শইেখর সাkাত লাভ কেরন। আিম সেতেরা বছর বয়েস pেফসর hমাইর অধীেন 
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পেড়িছ। িতিন ইেতামেধ"ই আবু িরহান িবrনীর ‘আল- তাফহীমু িল আওয়াইল সানাআত আল-

তানজীম এবং ইযযুদীন মাহমুদ কাশানীর িমসবাহ আল িহদায়া ওয়া িমফতাhল িকফায়া’ 

সmাদনা কেরিছেলন। িতিন খুবই িবjতার সােথ ‘গাযালী নামাহ’ িলেখেছন,  যা হেলা ইমাম 

গাযালীর জীবন ও কেমSর সংgহ। তার ‘িমসবাহ আল িহদায়া’র ব"াপক ভূিমকািট িনেজই তািttক 

ও ব"বহািরক সূফীতেttর একিট িনঁখুত +কাসS। 

যােহাক এই সূফীসাধক আমার িশkক িছেলন ষােটাধS বয়েস। pিতিদনকার মত একিদন আিম 

হযরত +শইেখর সােথ +দখা করেত +গলাম। িতিন বলেলন : 

“+তামার pেফসর জালালুdীন hমাই আমার কােছ এেসিছেলন। আিম তােক িকছু বাক" বললাম,  

তা এত গভীরভােব তােক sশS করেলা +য +স িনেজর কপােল আঘাত করেলা এবং বলেলা : 

অd ুত!! আিম ষাট বছর ধের ভুল পথ ধের হাঁটিছলাম” 

আসেল তা িছেলা হযরত +শইেখর কথা ও ব"িkেtর pভাব যা pেফসর hমাইর মত িবj ও 

আধ"ািtক ব"িkt সmn +লাকেক এত গভীর ভােব sশS কেরিছেলা। আlাহ তােদর rেহর 

ওপর রহমত কrন। +দায়া ও নামােযর িকছু িকছু wবঠেক যখন হযরত +শইখ িনিব+ হেতন তখন 

বলেতন : 

“বnুরা! +যসব কথা আিম আপনােদরেক বলিছ তা হেq আধ"ািtকতার সবSেশষ kােসর কথা।” 

এবং সিত"ই তাই িছেলা। 

হযরত +শইেখর আেরক িশe বেলন : ‘হযরত +শইেখর িশkা তামােক +সানায় পিরণত কের।’ 

হযরত +শইেখর মাnষ wতরীর kমতার +গাপন রহs হেq +Gাতােদর ওপর তার pভাব এবং 

িশkা ও pিশkেণর ধরন ও পdিত যা িতিন তার িশeেদর ওপর pেয়াগ করেতন। 

 

িনেজর আচরণ িদেয় িনেজেক Xতরী করা 

ইসলামী ঐিতেhর দিৃ+েত wনিতকতার িশkকেদর জn pধান শতS হেq তারা িনেজরা ঐভােব 

চলেত বাধ" যা তারা +শখান। এ িবষেয় আিমrল মুিমনীন ইমাম আলী (আঃ) বেলেছন : 
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“+য জনগণেক পথ +দখাবার উেদ"াগ +নেব,  অnেক +শখাবার আেগ তার উিচৎ িনেজেক 

+শখােনা (যেথ+ভােব) এবং অnেক ভােলা আচরণ +শখােনার জn কথা বলার আেগ তার 

িনেজর চিরt িদেয় তা +শখােব।”৬৭ 

সবেচেয় অসাধারণ +য wবিশ+" হযরত +শইেখর আেলাচনায় িছেলা তা হেলা হযরত আিমrল 

মুিমনীন (আঃ) এর উপেরােlিখত িশkা পdিত pেয়াগ করা এবং অnেক তার ভােলা আচরণ 

িদেয় আlাহর িদেক ডাকা। 

যিদ হযরত +শইখ মাnষেক তাওহীেদর িদেক ডাকেতন,  তাহেল িতিন ইেতামেধ"ই ( أرباب

 "বh ইলাহ যারা িনেজেদর মেধ‘ (متفرّقون

িবেভদ কের’ ( ইউsফঃ ৩৯) এবং তারও ওপের তার নফেসর মূিতSেক wংস কেরেছন। িতিন 

যিদ মাnষেক সব কােজ আnিরকতার িদেক ডাকেতন,  তাহেল তার িনেজর কাজ ও ভি3 িছেলা 

সবটkুই আlাহর pিত আnিরকতাপূণS। যিদ িতিন কখেনা উদাসীনতা অnভব করেতন,  তাহেল 

আlাহর অngহ তার সাহােয" এিগেয় আসেতা এমনভােব +য িতিন একবার বেলেছন : 

“যতবার আlাহ ছাড়া অn কােরা জn আিম সূইেক কাপেড়র +ভতর pেবশ করাতাম ততবারই 

তা আমার আ3ুেল ঢুেক +যেতা।” 

আর িতিন যিদ অnেক আlাহর +pেমর িদেক ডাকেতন তাহেল িতিন িনেজই আlাহ +pেমর 

আgেন পড়ুিছেলন। যিদ িতিন অnেক ডাকেতন jান ও আtত"ােগর pিত এবং তােদর +সবার 

pিত,  তাহেল িতিন িনেজই িছেলন এ পেথর অgপিথক। যখন িতিন ‘পৃিথবীেক’ বলেতন 

‘ডাইনী বুিড়’ এবং অnেদরেক এেক পছn করার িবrেd সতকS করেতন,  তখন তার িনেজর 

সাধক জীবন িছেলা এক পির]ার pমাণ +য এ ‘ডাইনী বুিড়- র pিত িতিন িছেলন পুেরাপুির 

অনাgহী। আর সবেশেষ িতিন যিদ অnেদরেক বলেতন নফেসর +খয়ালখুশীর িবrেd আlাহর 

জn সংgাম করেত,  তাহেল িতিন িনেজ িছেলন এর অgভােগ এবং ইউsফ (আঃ) এর মেতা 

কিঠন পরীkায় িবজয়ী। 
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িশkা পdিত 

+য পdিতেত হযরত +শইখ তার িশeেদর আt- গঠেনর িশkা িদেতন তা d’ভােগ ভাগ করা 

যায়: 

১. উmুk wবঠক 

২. ব"িkগত সাkাত 

 

১. উmkু Xবঠক 

হযরত +শইেখর উmুk wবঠকgেলা সpােহ একিদন তার বািড়েতই অnিsত হেতা। একইভােব 

+বশীরভাগ ইসলামী উৎসেবর িদন,  িনzাপ ইমাম (আঃ)- র জn িদন ও শাহাদাত বািষSকী 

উপলেk" তার বািড়েতই wবঠক করেতন। মুহাররম,  সফর৬৮ ও পিবt রমযােনর সময় িতিন 

ওয়াজ নসীহেতর অিধেবশনও রাখেতন। এgেলা মােঝ মােঝ তার বnুেদর বািড়েত pায় 

d’বছেরর মত চেলেছ। 

সাpািহক অিধেবশন বা wবঠকgেলা হেতা বৃহsিতবার মাগিরব ও ইশার নামােযর পর। নামােযর 

ইমামিত করেতন হযরত +শইখ। নামােযর পর িতিন মরhম ফােয়েদর৬৯ িকছু +ছাট কিবতা 

আকষSণীয় ও মেনামুgকর কে0ঠ আবৃিt করেতন যােত িছেলা ইেsগফার (আlাহর কােছ kমা 

চাওয়া) : 

“আিম kমা চাই আlাহর কােছ যা (আিম কেরিছ) মাtক (আlাহ) ছাড়া অেnর জn,  

আিম kমা চাই আমার কাlিনক অিsেtর জn,  

+যিদন +কান মুহূতS পার হেয় যায় তার snর +চহারা sরণ না কের,  

আিম kমা চাই আlাহর কােছ অসংখ"বার +স মুহূতSিটর জn। 

+য িজhা বnুেক sরণ করায় িনেয়ািজত নয়,  

তার খারাপ +থেক সতকS হও এবং চাও আlাহর কােছ kমা,  
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এর অবেহলার কারেণ জীবন এেসেছ তার +শষ pােn,  

আিম একিট ঘ0টার জেnও সেচতন িছলাম না,  

আিম kমা চাই আlাহর কােছ (+স অবেহলার জn)।” 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলন : িতিন এমনভােব এ কিবতাgেলা গাইেতন +য আমরা না +কঁেদ 

পারতাম না। অবেশেষ অসাধারণ আকষSণীয় আধ"ািtক অবsায় িতিন ইমাম যায়nল আেবদীন 

(আঃ) এর পেনেরািট +মানাজােতর +কান একিট পড়েতন। 

অn এক িশe বেলন : ‘তার +দায়ার অnsােন আিম কাউেক তার +চেয় +বশী কাঁদেত +দিখ িন;  

তার কাnা িছেলা সিত"ই hদয় িবদারক।’ 

+দায়ার +শেষ,  চা পিরেবশেনর পর হযরত +শইখ কথা বলেত ও নিসহত করা tr করেতন। 

িতিন িছেলন খুবই ভােলা বkা;  িতিন তার বkেব" অnেদর কােছ +পৗঁেছ িদেতন যা িতিন 

+কারআন ও হাদীস +থেক +পেয়েছন এবং তাও যা িতিন তার িনিAত jােনর মাধ"েম +জেনেছন। 

wবঠেক উপিsত ব"িkেদর সেmাধন করার জn +য শbিট িতিন +বশীরভাগ সময়ই ব"াবহার 

করেতন তা হেলা ‘rফাkা’ ( বnুরা);  এবং তার বkেব"র pধান িবষয়gেলা িছেলা : 

তাওহীদ,  আnিরকতা,  অnের আlাহ +pেমর সাবSkিণক উপিsিত,  আlাহর wনকট",  

মাnেষর +সবা,  আহলুল বােয়ত (আঃ) এর কােছ অnেরাধ (তাওয়াসসূল),  ফারােজর অেপkা;  

আর সতকS করেতন dিনয়া +pম +থেক,  আt- pাধাn ও নফেসর +খয়াল খুশী +থেক। পরবতSী 

অধ"ায়gেলােত উপেরাk িবষয়gেলা িবsািরত আেলাচনা করা হেব। 

ড: s◌ুবািত হযরত +শইেখর সােথ তার পিরচেয়র tr সmেকS এবং তার wবঠকgেলা +কমন 

িছেলা +স সmেকS বেলন : ‘হাই s ুেলর +শষ িদেক আমােক হযরত +শইেখর সােথ পিরচয় কিরেয় 

+দন ড: আb ুল আলী gইয়া,  িযিন -  িনউিkয়ার িফিজk - এ }"াn +থেক িপ এইচ িড িডgী 

অজSন কেরিছেলন এবং হযরত +শইেখর wবঠেক দশ বছর +যাগদান কেরিছেলন। তার wবঠক 

িছেলা সংিkp,  ব"িkগত এবং খুব কম +লাকই উপিsত থাকেতন। যখনই wবঠেক খুব +বশী 
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+লাক হেয় +যত এবং অেচনা +লােকরাও উপিsত হেয় +যত িতিন অsায়ী ভােব wবঠক sিগত 

+ঘাষণা করেতন। এর অথS িতিন অnসারীেদর সংখ"া বৃিdেত উৎসাহী িছেলন না। 

tধু িকছু কথা,  িকছু উপেদশ এবং pচার যা +দায়ােত িগেয় +শষ হেতা এছাড়া wবঠেক আর িকছু 

উপsাপন করা হেতা না। যিদও কথাgেলা িছেলা পুনরাবৃিtমূলক িকnt wবঠক িছেলা 

আধ"ািtকভােব এতই আকষSণীয় +য যা িকছু পনুরাবৃিtমূলক কথা আমরা tনতাম তা আমােদর 

+মােটও kাn ও িবরk করেতা না।৭০ +যমন +কারআেনর আয়াত আপিন যতই +তলাওয়াত কেরন 

তা সবসময় সেতজ ও sখকর। তার কথাও িছেলা সবসময় সেতজ ও sখকর। 

wবঠকgেলা িছেলা এতই আধ"ািtকতাপূণS +য,  +কউই ব"িkগত ও dিনয়ািব িবষয় তুলেতা না 

এবং +কউ যিদ হঠাৎ বstগত িবষেয় কথা বেলই +ফলেতা তার আেশ পােশর +লােকরা তােক 

উেপkা করেতা অবjা অথবা এমনিক ঘৃণাভের। হযরত +শইেখর কথা pধানত িছেলা : 

‘আlাহর wনকট" ’ ‘আlাহর +pম’ ও এবং ‘আlাহর িদেক সফর।’ িতিন ‘আlাহর wনকট"’ 

এভােব সংেkেপ বণSনা করেতন : 

“+তামার উিচত +তামার উসসা (উsাদ) পিরবতSন করা,  অথSাৎ তুিম এ পযSn যা কেরেছা তা 

+কবল +তামার িনেজর জn। এখন +থেক,  যাই তুিম কেরা,  আlাহর জn কেরা এবং (+জেন 

+রেখা) এিট হেq আlাহর িদেক সবেচেয় কােছর রাsা। িনেজর সtােক পােয়র িনেচ +ফেলা,  

মাtকেক জিড়েয় ধেরা।”৭১ 

সব মানিবক sাথSপরতা আt- +pেমর কারেণ ঘেট,  তুিম িকছুই হেত পারেব না যতkণ না তুিম 

আlাহ +pিমেক পিরণত হেবঃ 

‘যিদ তুিম িনেজেক পিরত"াগ কেরা,  তুিম মাtেকর সােথ িমিলত হেব;  না হয় িচরিদেনর জn 

jলেত থােকা,  +কননা +তামার অবsা অপিরপk।’ 

“+তামার উিচত তাঁর +pেম কাজ করা। তা হেলা,  তােক ভােলাবােসা এবং কাজ কেরা তাঁর 

ভােলাবাসার কারেণ। তােক ভােলাবাসা ও তার জেn কাজ করা হেলা আধ"ািtক অgগিতর 

রহs যা মানবজািত করেত পাের এবং তা সmব। তাই,  সব মানিবক অgগিত অজSন সmব 
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pবৃিtর ইqার িবেরািধতা কের;  তুিম তা অজSন করেত পারেব না যতkণ না তুিম +তামার 

নফেসর (pবৃিtর লালসা) সােথ kিs লেড়া এবং kেপাকাত না কেরা।” 

িতিন আিমেtর িবষেয় বেলনঃ 

“এখােন kাn শরীর ও ভg hদয় +কনাও উtম,  আিমt িবিkর বাজার এ বাজার +থেক অেনক 

দূের।” 

এবং িতিন আরও বেলন : 

“+তামার মূল" তত +বশী যতটা তুিম দাবী করেব;  তুিম যিদ আlাহেক দাবী কেরা তাহেল 

+তামার মূল" অসীম। আর যিদ তুিম পিৃথবী (পিৃথবীর সmদ) দাবী কেরা +তামার মূল" তত িনচু 

যা তুিম আশা কেরেছা। কখেনা বেলা না আিম এিট চাই,  ওিট চাই (বরং) +দেখা আlাহ কী 

চান। যিদ তুিম +কান +ভাজ দাও,  +দেখা তুিম কােক দাওয়াত করেছা যােক +তামার ইqা নািক 

আlাহ যােক চান তুিম দাওয়াত কেরা তােক। যতkণ পযSn তুিম +তামার pবৃিtর ইqার পদা� 

অnসরণ করেব তুিম +কাথাও +পৗঁছােত পারেব না। অnর হেq আlাহর বাসsান। এখােন 

কাওেক pেবশ করেত িদও না। tধু আlাহ বাস করেবন এবং আlাহ কতৃSt করেবন +তামার 

অnের। ইমাম আলী (আঃ)-  +ক িজেjস করা হেয়িছেলা িতিন কীভােব এেতা উ8 মাkাম অজSন 

কেরিছেলন। িতিন উtের বলেলন : 

‘আিম অnেরর pেবশ dাের বেসিছলাম এবং আlাহ ছাড়া কাউেক ঢুকেত িদই িন।’ 

তার সংিkp কথার পর হালকা নাsা পিরেবশন করা হেতা এবং এর পর মুনাজাত tr হেতা। 

তার মুনাজাত িছেলা খুবই মেনাj এবং আধ"ািtক অবsা িছেলা মনমুgকর। িতিন +দায়া 

সাধারণভােব ও আnsািনকভােব আবৃিt করেতন না,  বরং তা িছেলা +যন িনচু sের িpয়তমার 

কােছ +pেমর গান । িতিন এমনভােব ডুেব +যেতন মাtেকর +ভতর মুনাজােতর সময় +যন তা 

িছেলা +কান মা তার হারােনা সnান খুঁজেছ;  আnিরকভােব কাnা-  কািট করেতন ও িবলাপ 

করেতন এবং কথা বলেতন বnুর সােথ তাঁর পিবt উপিsিতেত। 
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+কান +কান সময় মেন হেতা িতিন মুনাজােতর সময় ঐশী +pরণা লাভ করেতন যার িচh ও 

pভাব তার কথায় ও আচরেণ pকাশ +পেতা। িতিন অেনক dঃখ করেতন +য তার বnুরা ততটkু 

অgসর হেত পাের িন যতটkু িতিন তােদর িনেয় আশা কেরিছেলন। িতিন চাইেতন +যন তার 

বnুেদর শী  +চাখ খুেল যায় এবং +ফেরশতা ও পিবt ইমামেদর (আঃ) +দখেত পায়। 

যখন +কউ িযয়ারত +থেক [পিবt ইমামেদর (আঃ) মাযার +থেক] িফের আসেতন িতিন তােদর 

িজেjস করেতন : “তুিম িক +সই বরকতময় সtােক +দেখেছা?” 

অব?ই +কউ +কউ এ িবষেয় সফল হেয়িছেলন,  ভােলা আধ"ািtক অবsান অজSন কেরিছেলন 

এবং এমনিক িকছু ঐশী +pরণাও লাভ কেরিছেলন। অnরা অব? +পছেন পেড়িছেলন। 

যা +হাক তার মুনাজাত িছেলা মনমুgকর ও উjীবীতকারী। িতিন মুনাজােতর অথSgেলা জানেতন 

এবং তার িকছু শbgেqর ওপর +জার িদেতন পুনরাবৃিt কের এবং +কান +কান সময় ব"াখ"া 

কের। িতিন ‘+দায়ােয় ইয়াসতািশর’ ও ‘মুনাজােত খামসা আশার’ pায়ই পড়েতন। িতিন িবxাস 

করেতন +দায়ােয় ইয়াসতািশর৭২ হেলা আlাহর pিত +pেমর pকাশ। 

+মাহাররম মােস িতিন খুব কম কথা বলেতন;  িতিন এর পিরবেতS আহলুল বােয়েতর dঃখ ক+ 

বণSনা সmিলত তাkদীেসর িকছু কিবতা আবৃিt করেতন এবং কাঁদেতন,  তারপর মুনাজাত 

করেতন। 

 

িবরত থাকার উপর grt দান 

হযরত +শইখ িবxাস করেতন মাnষ সৃি+র +পছেন +য pjা রেয়েছ তা হেলা তার আlাহর 

pিতিনিধt করা (পৃিথবীেত)।৭৩ যখন মাnষ এ মাkাম অজSন কের তখন +স ঐশী কাজ সmাদন 

কের। +য পেথ এ sােন +পৗঁছােনা যায় তা হেলা আlাহর অnগত" ও pবৃিtর িবেরািধতা করার 

মাধ"েম। এ িবষেয় িতিন বেলন : একিট হাদীেস kদসীেত বলা হেয়েছ : 

“+হ আদেমর সnান! আিম সব িকছু +তামার জn সৃি+ কেরিছ এবং +তামােক wতরী কেরিছ আমার 

জn।”৭৪ 
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“আমার দাস! আমােক +মেন চেলা ঐ পযSn যখন আিম +তামােক বািনেয় +ফলেবা আমার মত 

অথবা আমার উদাহরণ।”৭৫ 

“িpয় বnুরা! এসব হাদীস অnযায়ী আপনারা আlাহর pিতিনিধ;  আপনারা নাশপািতর মত,  

ফেলর রাজা! িনেজেদর মূল" বুঝুন,  শরীরী সtার +খয়াল খুশী অnসরণ করেবন না,  আlাহেক 

+মেন চলুন +যন আপনারা একিট উ8sান অজSন করেত পােরন যা আপনােদরেক ঐশী কাজ 

করেত সkম করেব। আlাহ িবx জগেতর পেুরাটােক সৃি+ কেরেছন আপনােদর জn এবং 

আপনােদর সৃি+ কেরেছন তার জn। +দখুন কী উ8 মাkামইনা িতিন আপনােদর দান কেরেছন।” 

হযরত +শইখ িবxাস করেতন ব"িkেক মাnষ িহেসেব মযSাদা +দয়া হেব যখন +স আlাহর 

pিতিনিধ িহেসেব মাkাম অজSন করেব। িতিন বলেতন : “+য ভােব চামচ খাবার খাওয়ার জn,  

কাপ চা খাওয়ার জn,  +স ভােব ব"িk মাnষ হওয়ার জn। 

িতিন বারবার বলেতন : 

“আlাহ আমােক কারামত িদেয়েছন;  +তামরাও আlাহর কাজ কেরা িতিন +তামােদরেকও তা 

িদেবন। +হ রাজিমstী,  +হ দিজS! যখন তুিম ইট বসাও অথবা +সলাই কেরা সঁূচ িদেয় তা কেরা 

আlাহর +pম িনেয় এবং আlাহ সmেকS সেচতন থােকা,  যখন +তামরা +পাষাক পড়েব যার 

একগজ একশত +তামান,  বেলা না আিম এিট িকেনিছ এক িমটার একশত +তামােন।৭৬ এর 

পিরবেতS বেলা,  আlাহ এিট আমােক দান কেরেছন। আlাহর pিতিনিধt কেরা! িনেজর 

pিতিনিধt কেরা না!” 

 

অভ"nরীণ অবsা জানা 

হযরত +শইখ +Gাতােদর অভ"nরীণ অবsা সmেকS জানেতন অিতndীয় kমতা িদেয়। িকnt িতিন 

কখনই সবার সামেন +কান ব"িkর dবSল িদকিট pকাশ করেতন না। অব? িতিন তা এমনভােব 

করেতন +য ব"িk িনেজ +সই সতকSবানী বুঝেত পারেতা এবং +চ+া করেতা িনেজেক td করেত। 

এরকম d’+টা ঘটনার সংিkp বণSনা িনেচ +দয়া হেলাঃ 
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হযরত +শইখেক পরীkায় +ফলা 

একজন িবখ"াত ধমSেপােদ+া বেলন : এক অপরােh,  ১৯৫৬ সেন আিম +তহরােনর বাজাের 

মসিজেদ +শইখ আb ুlাহ +হােসইেনর পােশ মাdাসা- ই- +শইখ আb ুlাহ +হােসইেন িছলাম। 

হযরত +শইখ রজব আলীর িবখ"াত িশe +শইখ আb ুল করীম হািমদ আমার কােছ এেস তার 

উsাদ হযরত +শইখ রজব আলী সmেকS কথা বলেলন এবং বলেলন তার ইখলােসর ও 

আধ"ািtক মাkােমর কথা। সবেশেষ আমােক হযরত +শইেখর wবঠেক বৃহsিতবার িদেন তার 

সােথ +যেত বলেলন। আিম তার সােথ +গলাম। আমরা যখন এেস +পৗঁছুলাম হযরত +শইখ তখন 

িকবলামূখী হেয় বেস িছেলন এবং আিমrল মুিমনীন আলী (আঃ) এর একিট মুনাজােত িনমn 

িছেলনঃ 

“+হ আlাহ! আিম আপনার কােছ িনরাপtা চাই +সই িদেনর +যিদন না সmদ,  না সnান +কান 

উপকাের আসেব।” 

একই সময় তার িপছেন বেস থাকা তার ভkরা মুনাজাতিট তার সােথ আবৃিt করিছেলন। আিমও 

+লাকজেনর +পছেন সবSেশষ সািরেত বেস পড়লাম এবং মেন মেন বললাম : +হ আlাহ! যিদ 

িতিন আপনার অলীেদর একজন হন তাহেল আমার wবঠকgেলার আকার বড় কের িদন +যন আিম 

তা +থেক ভােলা বstগত sিবধা +পেত পাির! যখনই এ িচnা আমার মন ছঁুেয় +গেলা,  হযরত 

+শইখ তার +দায়ার মাঝখােন বলেলনঃ 

“আিম বলিছ অেথSর কথা ভুেল যাও ,  িকnt +স এখােন এেসেছ আমােক অথS িদেয় পরীkা 

করেত।” 

িতিন তা ফাসSীেত বলেলন এবং তারপর মুনাজাত (আরবীেত) আবৃিt কের +যেত লাগেলনঃ 

“আিম আপনার িনরাপtা চাই +স িদন +য িদন না সmদ- - - - ” 

 

একজন gpচেরর উপিsিত 
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kমাnেয় উ8পদs সরকারী কমSকতSা এবং িবখ"াত ব"িkরাও হযরত +শইেখর wবঠেক +যাগদান 

করেত লাগেলা। হযরত +শইেখর মেত তারা আসেতা তােদর সমsা সমাধােনর জn এবং 

হযরত +শইেখর বািড়েত ‘ডাইনী বুিড়র’ ( পৃিথবীর) +খাঁেজ। এর পরও +কউ +কউ হযরত 

+শইেখর +খাতবা +থেক উপকৃত হেতন তােদর ধারণ kমতা অnযায়ী। 

এ ধরেনর ব"িktেদর উপিsিতর কারেণ শােহর +গােয়nা িবভাগ wবঠকgেলার ব"াপাের সেnহ 

করেত tr কের এবং হাসান- ইল- +বইগী নােম এক +মজরেক িভn পিরচেয়,  আেরকজন 

gpচেরর সােথ িনযুk কের wবঠেক +যাগদান করেত। িরেপাটS করার জn সরকারী কমSকতSারা 

+কন wবঠেক +যাগদান করেছ তা +যন তারা জানেত পাের। 

যখন +গােয়nা িবভােগর এ চর wবঠেক pেবশ করেলা হযরত +শইখ তার +খাতবার মােঝ 

বলেলন,  তার +Gাতােদর উপেদশ িদেয়ঃ 

“মেনােযাগ দাও আlাহর িদেক এবং আlাহ ছাড়া কাউেক +তামার অnের ঢুকেত িদও না। কারণ 

অnর হেq আয়না’র মত এবং যিদ তােত সামাn দাগ পেড় তা খুব drতই +দখেব। এখন,  

+কউ +দখেত মেন হয় +গােয়nা এবং আেস নাম বদেল;  উদাহরণ srপ তার নাম হাসান িকnt 

+স ভান কের অমুক।” 

এ কথাgেলা +গােয়nা িবভােগর চরেক এতটা মুg ও আAযSািnত কেও +দয় +য,  +মজর হাসান 

ইল +বইগী,  যার সিত"কার নাম কােরা জানা িছেলা না,  +স সাভাক (+গােয়nা িবভােগর নাম) 

+থেক ইsফা +দয়। 

 

“pথেম *তামার বাবােক সntY কেরা!” 

+কান +কান সময় হযরত +শইখ িকছু িকছু ব"িkেক তার wবঠেক ঢুকেত িদেতন না অথবা তােদর 

ওপর শতS আেরাপ করেতন। হযরত +শইেখর একজন িশe িযিন তার সােথ ২০ বছর িছেলন 

িতিন বণSনা কেরন কীভােব তার হযরত +শইেখর সােথ সmকS tr হয়ঃ pথম িদেক আিম 

যতভােবই +চ+া করলাম তার wবঠেক +যাগদান করেত িতিন আমােক অnমিত িদেলন না। 
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একিদন আিম তােক মসিজদ- ই জামাহেত +দখেত +পলাম এবং সালাম +দয়ার পর তােক 

িজেjস করলাম +কন িতিন আমােক তার wবঠেক pেবশ করেত +দন না। িতিন বলেলন : 

“pথেম তুিম +তামার বাবােক খুশী কেরা,  তার পর আিম +তামার সােথ কথা বলেবা।” 

+স রােত আিম বািড় চেল +গলাম এবং আমাের বাবার পােয় পেড় +গলাম। তােক অnেরাধ 

করলাম আমােক kমা কের +দয়ার জn। আমার বাবা খুব অবাক হেয় বলেলন : ‘কী হেয়েছ’?’ 

আিম বললাম : 

“আমােক িকছু িজেjস করেবন না,  tধু kমা কের িদন।” 

আিম জানতাম না +য আিম কী করিছলাম এবং সবেশেষ আমার বাবা আমােক kমা কের িদেলন। 

পরিদন সকােল আিম হযরত +শইেখর বািড় চেল +গলাম। আমােক +দখার সােথ সােথ িতিন 

বলেলন : 

“ভােলা কেরেছা ! এখন এেসা এবং আমার পােশ বেসা” 

তখন +থেক অথSাৎ িdতীয় িবxযুেdর পর +থেক ইেnকাল পযSn আিম তার সােথ িছলাম।” 

 

২. িবেশষ িদক িনেদRিশকা 

একজন িনখুঁত উsােদর একিট pধান wবিশ+" হেq আlাহর পেথ তার িদক িনেদSশনা যা 

সnানকারীেক সত" সnােনর িবিভn ধােপ তার অবsান অnযায়ী পথ +দখােব। অব?ই এ 

দািয়tিট pকাে? অnেদর সামেন করা সmব নয়। 

একজন ডাkার যতই িবেশষj ও অিভj +হাক সব +রাগীেক একই +পসিkপশেন একই ওষুধ 

িদেয় িচিকৎসা করেত পােরন না। pেত"ক +রাগীর িভn ও িনিদS+ ওষুধ pেয়াজন। এিটও সmব 

+য +কান +কান কারেণ d’জন +রাগীেক একই +রােগর জn িভn ওষুধ +দয়া হয়। আtার +রােগর 

জnও এিট সত"। 
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wনিতকতার একজন িশkক pকৃতপেk একজন মাnেষর আtার িশkক। িতিন wনিতকতা 

সmকSীত +রাগgিলেক আেরাগ" করেত পােরন যিদ িতিন তা pথেমই িচিhত করেত পােরন ঐ 

+রােগর উৎসেক এবং তার কােছ যিদ যথাযথ ওষধুও থােক। 

আlাহর রাসূলগণ (আঃ) িছেলন আtার pধান িশkক ও pিশkক। তারা এ ধরেণর wবিশে+"র 

অিধকারী িছেলন। তারা tধ ুমানব সমােজর সাধারণ pেয়াজন সmেকS ওয়ািকবহাল িছেলন না 

বরং সােথ সােথ সমােজর pেত"ক ব"িkর ব"িkগত pেয়াজন সmেকS পণূS সেচতন িছেলন। 

ইমাম আলী (আঃ) হযরত মুহাmাদ (সঃ)- এর wবিশ+ সmেকS বেলনঃ 

“িতিন িছেলন একজন িচিকৎসক,  তার িচিকৎসা jান িনেয় িতিন ঘুের +বড়ােতন তার +রাগীর 

+খাঁেজ। আর তার ওষুধ ও যntপািত সব সময় pstত থাকেতা। +সgেলা ব"বহার করা হেতা 

pেয়াজন অnযায়ী এবং আেরাগ" করেতন আtাgেলােক +যgেলা ভুগিছেলা অnেt,  বিধরতায় 

ও বাকশিkহীনতায়। তার ওষুধ িনেয় িতিন খুঁেজ িফরেতন অবেহলার বািড়gেলা ও হতিবহবল 

অবsানgেলা।”৭৭ 

যারা আধ"ািtক আেলম তারা নবীেদর pকৃত উtরািধকারী ও তােদর pিতিনিধ। তােদরও এ 

wবিশ+" রেয়েছ। তারাই যারা আিমrল মুিমনীন আলী (আঃ) এর মেত : 

“সত" অnSদৃি+র উপর িভিt কের jান তােদর কােছ +পৗঁেছেছ এবং তারা িনিAত হেয়েছ এমন 

rহ অজSন কেরেছ।”৭৮ 

অব?ই +যভােব আিমrল মুিমনীন (আঃ) বেলেছন : 

“আধ"ািtক আেলম যারা সবSশিkমান আlাহর কােছ সেবSা8 মাkােমর অিধকারী তারা সংখ"ায় 

খুব কম।”৭৯ 

 

একজন িনখুতঁ িশkেকর কথা 

মরhম আয়াতুlাহ িমযSা আলী (রঃ) বেলেছন : ‘এই পেথ সবেচেয় grtপূণS িবষয় হেq একজন 

jানী ও িনsাথS পূণSতাpাp (কািমল) উsাদ পাওয়া। যখন +কান ব"িk আlাহর পেথ সnানকারী 
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হয় যিদ +স তার জীবেনর অেধSকও উsাদ +খাঁজায় ব"য় কের +ফেল তাও যথাযথ। +য তার উsাদ 

খুঁেজ +পেয়েছ +স তার অেধSক পথ অিতkম কেরেছ।’ 

হযরত +শইেখর িশeেদর pিত তার পথ িনেদSশনার গভীরভােব পযSােলাচনা করেল +বাঝা যায় 

+য আিমt pত"াখান,  আnিরকতা এবং অদ?ৃ +থেক সাহােয"র মাধ"েম িতিন আিtক পূণSতার 

এমন উঁচু sােন উেঠিছেলন +য িতিন সkম িছেলন অnেদর জীবেনর আিtক +রাগ ও সমsা 

িচিhত করেত এবং তােদর আেরাগ" ও সমাধান করেত। এ বাsবতা ss+ তােদর কােছ যারা 

হযরত +শইেখর জীবেনর সােথ পিরিচত িছেলন। 

 

জীবেন gনাহ ও দেূযRাগ 

ইসলােমর দৃি+েত মাnেষর অnিচত কাজgেলা তার সমsা ও দূেযSাগ হওয়ার মূল কারণ। পিবt 

+কারআন বেল : 

 )ْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َوَما َأَصاَبكُ (
“+য দূেযSাগ +তামার আেস তা +তামার হােতর উপাজSেনর কারেণ।” (আল tরা : ৩০) 

উপেরর আয়াতিট ব"াখ"া কের আলী (আঃ) বেলনঃ 

“gনাহ সmেকS সতকS হও,  +যেহতু সব দূেযSাগ ও িরে#k +দাষtrিট এমনিক গােয় আঁচড় লাগা 

অথবা মািটেত পেড় যাওয়া gনাহ করার কারেণ ঘেট। কারণ,  সবSশিkমান আlাহ বেলনঃ “+য 

+কান দূেযSাগ +তামার ঘেট তা +তামার হাত যা উপাজSন কেরেছ তার জn।”৮০ 

যিদ +কান ব"িk সিত"ই িবxাস কের +য অnিচত কাজgেলা মৃতু"র পেরর জীবেনই tধ ুdঃখ ক+ 

আনেবনা এ পৃিথবীেতই িবিভn সমsায় জজSিরত করেব তখন +স অnায় কাজ করা এিড়েয় 

চলেব। +স সmেকS ভাবেবও না। এ িবxাস যতই দঢ়ৃ হেব ততই ধািমSক ব"িk wতরীর িভিt pstত 

হেব। 

হযরত +শইখ তার অিতndীয় +বাধশিk ও আtার দৃি+ িদেয় বাsেবই +দখেত +পেতন ক+ ও 

সমsার সােথ সmিকSত খারাপ কাজgেলােক এবং +সgেলা উেlখ কের িতিন মাnেষর সমsার 
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ও কে+র সমাধান করেতন। আt- গঠেনর এ পdিত ব"বহার কের িতিন তােদর কামািলয়ােত বা 

পিরপূণSতার িদেক পিরচািলত করেতন। 

“আমরা আপনার কােছও বািকেত িবkী কির!” 

হযরত +শইেখর এক সnান বেলন : 

“একিদন িবখ"াত মরhম মুরিশদ িচেলাই৮১ হযরত +শইেখর কােছ +গেলন এবং তার ব"াবসায় 

মnা চলবার অিভেযাগ কের বলেলন : দাদাশ (বnু)! আমরা কী এক অবsার িভতর পেড়িছ?!  

দীঘSিদন আমােদর সমৃdশালী অবsা হেয়িছেলা। আমরা ৩- ৪ িট বড় পািতল ভরিত +চেলা (রাnা 

চাল) িবkী করতাম অেনক +kতার কােছ। িকnt হঠাৎ কের সব বদেল +গেছ এবং +kতারা 

এেকর পর এক আমােদর পিরত"াগ কেরেছ। িবkী খুব ধীর এবং আমরা সারা িদেন এক 

পািতলও িবkী কির না।  

হযরত +শইখ একট ুভাবেলন এবং বলেলন : ‘এিট +তামার trিট;  +তামরা +kতােদর pত"াখ"ান 

কর।’ 

মুরিশদ বলেলন : ‘ আিম কাউেক pত"াখ"ান কিরিন;  এমনিক আিম বা8ােদর পিরেবশন কির 

এবং তােদরেক অেধSকটা কাবাব +দই।’ 

হযরত +শইখ বলেলন : 

“+ক িছেলা +সই সাইেয়"দ +য িতন িদন (+তামার ওখােন) বাকীেত +খেয়িছেলা এবং +শষবার 

+তামরা তােক +দাকান +থেক ধাkা িদেয় +বর কের িদেয়িছেল।” 

খুব লিjত হেয় মুরিশদ হযরত +শইেখর ওখান +থেক চেল +গেলন এবং drত ঐ সাইেয়"দ এর 

+খাঁজ করেলন। যখন িতিন তােক +পেলন িতিন তার কােছ kমা চাইেলন এবং +র+ ুেরে0টর 

জানালায় একিট +নািটশ টাি3েয় িদেলন : 

“আমরা বাকীেত িবkী কির,  এমন িক আপনার কােছও,  নগদ অথS ও ঋণ িদেবা যতটkু 

আমােদর সmব!” 
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বা#ােক কY *দয়া 

হযরত +শইেখর একজন মযSাদাবান িশe বেলেছন : 

আমার d’বছেরর পুtিট,  +য এখন চিlশ বছর বয়s। তার িবছানা িভিজেয় +ফলেলা এবং তার 

মা তােক এমন মার িদেলা +য তার pায় মারা যাবার মত অবsা হেলা। এক ঘ0টা পর আমার stীর 

এত jর এেলা +য আমরা তােক drত হাসপাতােল িনলাম ডাkারেদর কােছ। ওষুেধর জn ষাট 

+তামান খরচ করলাম িকnt jর কমেলা না বরং আেরা খারাপ হেলা। আমরা ডাkােরর সােথ 

আবার +দখা করলাম আেরা চিlশ +তামান খরচ কের যা আমােদর জn +স িদনgেলােত খুব 

+বশী িছেলা। 

যােহাক,  +স সn"ায় আিম হযরত +শইেখেক তুেল আনলাম তার সােথ তার wবঠেক যাওয়ার 

জn। আমার stীও গািড়েত িছেলা। যখন হযরত +শইখ গািড়েত উঠেলন আিম আমার stীেক তার 

সােথ পিরচয় কিরেয় িদলাম;  বললাম : ‘এ হেলা আমার সnােনর মা। তার jর এেসেছ। আিম 

তােক ডাkােরর কােছ িনেয় িগেয়িছলাম িকnt jর কেম িন।’ 

হযরত +শইখ আমার িদেক তাকােলন এবং আমার stীেক বলেলনঃ “একিট বা8ােক এভােব মারা 

উিচত নয়;  তার জn আlাহর কােছ kমা চাও,  যাও তােক খুশী কেরা এবং তার জn িকছু 

িকেনা,  +স অsখ +থেক +সের উঠেব।” 

আমরা তাই করলাম এবং তার jর +নেম +গেলা! 

 

stীেক কY *দয়া 

ঐ একই ব"িk বণSনা কেরন : “একিদন হযরত +শইখ ও আিম আগা রাদমািনেশর বািড়েত 

+গলাম। আিম তােক (হযরত +শইখেক) বললাম : “আমার বাবা৮২ ১৩৫২িহঃ/১৯৩৩ সেন 

ইেnকাল কেরেছন। আিম +দখেত চাই িতিন +কমন আেছন (বারযােখ)।” 

হযরত +শইখ বলেলন : “সূরা ফােতহা পেড়া!” 
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এরপর িতিন ভাবেলন এবং িকছুkেণর জn চুপ রইেলন এবং বলেলনঃ “তারা তােক আসেত 

িদেq না,  +স অsিবধায় আেছ তার stীর কারেণ!” “+তামার সৎ মা আসেছন।” 

আিম বললাম : 

“িতিন িছেলন একজন gােমর মিহলা এবং আমার বাবার stী এবং +যেহতু আমার িপতা আেরা 

কেয়ক জন মিহলােক িবেয় কেরিছেলন তাই িতিন আমার বাবার সােথ কথা বেলন িন জীবেনর 

+শষ মুহূতS পযSn। যখনই আমার বাবা দরজা িদেয় pেবশ করেতন িতিন অn দরজা িদেয় +বিরেয় 

+যেতন।” 

আিম হযরত +শইখেক বললামঃ 

‘তােক িজেjস কrন আিম তার জn কী করেত পাির আমার বাবার সােথ উিন সn+ হওয়ার 

জn।’ 

হযরত +শইখ বলেলন : 

“+স [আিম] +যন kুধাতSেক খাওয়ায়।” 

আিম িজেjস করলাম কত জনেক? বলেলন একশত জনেক। আিম বললাম : আমার এত 

+লাকেক খাওয়ােনার kমতা +নই,  এবং +শষ পযSn িতিন সংখ"া নািমেয় চিlশ জেন আনেলন। 

এর পর হযরত +শইখ বলেলনঃ +তামার বাবার ক0ঠ এখন +শানা যােq। +স মিহলা সnt+ 

হওয়ােত +তামার বাবােক মুিk +দয়া হেয়েছ। িতিন বলেছন আমার +ছেলেক বলুন +কন +স dই 

িবেয় কেরেছ । +দখুক আিম কী কে+র িভতর পেড়িছ! এখন সতকS হও সমান আচরেণর জn 

(stীেদর মােঝ)।” 

হযরত +শইেখর আেরক বnু বেলন : ‘আিম তােক বারযােখ আমার বাবার অবsা িজেjস 

করলাম।  

হযরত +শইখ বলেলন : “িতিন ঝােমলার িভতর পেড়েছন +তামার মােয়র dারা!” 

আিম +দখলাম িতিন সিঠক বেলিছেলন;  আমার বাবা আেরক জন মিহলােক িবেয় কেরিছেলন 

এবং আমার মা এ িবষেয় রাগািnত িছেলন। তাই আিম আমার মােয়র কােছ +গলাম এবং তােক 
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খুশী করলাম। পেরর বার যখন আিম হযরত +শইেখর সাkােত +গলাম িতিন আমােক +দখার 

সােথ সােথ বলেলন : 

“কী ভােলাইনা d’জন +লােকর মােঝ পুনরায় বnুt কের +দয়া;  +তামার বাবা এখন আরােম 

আেছন!” 

 

sামীেক কY *দয়া 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলন : ‘এক মিহলা িছেলন যার sামী িছেলা একজন সাইেয়"দ এবং 

+স িছেলা হযরত +শইেখর বnু। +স তার sামীেক অেনক িবরk করেতা। িকছু সময় পর +স 

ইেnকাল কের। তার জানাযায় হযরত +শইখ উপিsত িছেলন। পের িতিন বলেলন : 

“এই মিহলার rহ তকS করিছেলা যখন তােক কবর +দয়া হিqেলা,  এই বেল +য ‘+কাথায়! এখন 

আিম মৃত,  +তা কী হেয়েছ?!  যখন তােক কবের +শায়ােনা হিqেলা তার আমল এক ভয়াল 

কােলা kkের পিরণত হেলা। যখন মিহলা +দখেলা +য kkরিটেক তার সােথ কবর +দয়া হেq 

(তােক কবের শািs +দয়ার জn) +স বুঝেত পারেলা কী রহs sুপীকৃত কেরেছ িনেজর জn 

জীবনব"াপী। +স িবলাপ করেত লাগেলা। অnনয় করেত লাগেলা এবং িচৎকার করেত লাগেলা। 

আিম +দখলাম +স খুবই িবপযSs অবsায় আেছ। তাই আিম এই সাইেয়"দেক বললাম তােক kমা 

কের +দয়ার জn আমার কারেণ। kkরিট চেল +গেলা এবং তােক কবর +দয়া হেলা।” 

 

অসntY *বান 

হযরত +শইেখর এক সnান বণSনা কেরন : 

‘একজন আিকSেটk িছেলন যার কাজ িছেলা বািড় wতরী করা ও িবkী করা। িতিন pায় একশত 

%"াট wতরী করেলন িকnt খুব +বশী ঋেণর কারেণ িতিন মারাtক আিথSক সমsায় পেড় +গেলন 

এবং +gফতার হেয় +জেল যাবার অবsা হেলা। িতিন আমার বাবার কােছ এেলন এবং বলেলন 

িতিন বািড়েত +যেত অkম এবং +লাকেদর কাছ +থেক লুকােত হেব। 
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সংিkp িচnার পর হযরত +শইখ বলেলন : 

“যাও +বানেক সnt+ কেরা!” আিকSেটk বলেলন : আমার +বান সnt+ আেছ;  হযরত +শইখ 

বলেলন +স সnt+ নয়,  আিকSেটk িকছুkণ +ভেব বলেলন : “hা,  যখন আমার বাবা ইেnকাল 

কেরন িতিন িকছু অথS আমােদর িলেখ িদেয় যান। আমার +বােনর অংশ িছেলা পেনেরা শত 

+তামান যা আিম মেন করেত পাির তােক আিম +দই িন।” 

তার পর িতিন চেল +গেলন এবং িকছু সময় পর িফের এেলন এবং বলেলন : ‘আিম আমার 

+বানেক পাঁচ হাজার +তামান িদেয়িছ এবং তার অnমিত িনেয়িছ।” 

আমার বাবা কেয়ক মুহূতS চুপ +থেক ভাবেলন এবং বলেলন : 

“+স বলেছ +স সnt+ নয়,  তার িক +কান বাসা আেছ?” 

আিকSেটk বলেলনঃ ‘না,  +স একজন ভাড়ােট’। হযরত +শইখ বলেলন : ‘যাও +তামার সবেচেয় 

ভােলা বািড়gেলার একিটর মািলকানা তার নােম কের দাও এবং এর পর আমার কােছ আেসা 

+দিখ কী করেত পাির।” 

আিকSেটk বলেলন : হযরত +শইখ! আমরা d’জন আিছ বািড়gেলার অংশীদার িহেসেব। কীভােব 

আিম তা করেত পাির? হযরত +শইখ বলেলন : 

“আিম আমার বুিdর +শষ মাথায় চেল এেসিছ;  িকnt আlাহর এই দাস এখনও সnt+ নয়।” 

সবেশেষ িতিন চেল +গেলন,  আnsািনকভােব তার এক বািড় তার +বােনর কােছ হsাnর 

করেলন এবং তােক সাহায" করেলন তার ঘেরর আসবাবপt sানাnর করেত। যখন িতিন +ফরত 

আসেলন হযরত +শইখ তােক বলেলনঃ “এখন এিটর সমাধান হেয় +গেলা!” 

পরিদন িতিন তার িতনিট বািড় িবkী করেত সমথS হেলন এবং সমsা +থেক মুিk +পেলন। 

+বােনর pিত দয়া না করা 

+তহরােনর বাজােরর এক ব"াবসায়ী +দউিলয়া হেয় +গেলা। যখন +স তার বnুর কােছ তার 

dঃেখর কথা বলিছেলা হযরত +শইখ তার +দাকােনর পাশ িদেয় যািqেলন। তােক +দেখ তার বnু 

তােক উপেদশ িদেলন হযরত +শইেখর কােছ সমsার কথা বলেত। +শইখ বলেলন : “তুিম 
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একজন িনsুর ব"িk;  +তামার +বান জামাই মের +গেছ চার মাস হেলা এবং তুিম +তামার +বােনর 

সােথ ও তার (ইয়ািতম) সnানেদর সােথ +দখা কেরা িন। এিট +তামার সমsার উৎস।” 

ব"াবসায়ী বলেলা : ‘ আমােদর মােঝ গNেগাল আেছ।’ 

হযরত +শইখ বলেলন : “+তামার সমsার মূল +সখােন িকnt তুিম িনেজ তা জােনা না।” 

ব"াবসায়ী তার বnুর কােছ +ফরত +গেলা এবং তােক বলেলা হযরত +শইখ যা বেলেছন তােক। 

তারপর +স িকছু গৃহসামgী িকনেলা। +সgেলা তার +বােনর কােছ িনেয় +গেলা এবং তার সােথ 

িমটমাট কের িনেলা এেত তার সমsাও দূর হেয় +গেলা। 

 

অসntY মা 

একজন যুবকসহ +বশ িকছু +লাকেক মৃতু"দN +দওয়া হেলা। তার আtীয়রা হযরত +শইেখর 

কােছ +গেলা এবং তােক অnনয় কের এর সমাধান চাইেলা। হযরত +শইখ তােদর বলেলন +য +স 

তার মা- এর কারেণ ঝােমলায় পেড়েছ। তারা তার মােয়র কােছ +গেলা এবং িতিন বলেলন িতিন 

+য +দায়াই কেরন +কান কাজ হেq না। তারা তােক বলেলাঃ “হযরত +শইখ বেলেছন আপিন তার 

pিত অসnt+।” 

িতিন বলেলন : তা সত";  আমার +ছেল যখন নতুন িবেয় কেরেছ তখন একিদন আিম dপুেরর 

খাবােরর পর দsরখান পিরsার করলাম। বাসন +কাসন একিট +Tেত রাখলাম,  এবং আমার 

+ছেলর বউেয়র িদেক এিগেয় িদলাম রাnা ঘের িনেয় যাওয়ার জn। আমার +ছেল আমার কাছ 

+থেক +T- িট িনেয় আমােক বলেলা : ‘আিম +তামােক +কান কােজর +লাক এেন িদই িন!’ 

+শষ পযSn তার মা তার pিত সnt+ হেলন এবং তার +ছেলর জn +দায়া করেলন। পরিদন +ঘাষণা 

করা হেলা +য একিট ভুল হেয়েছ এবং যুবকিটেক মুিk +দয়া হেলা। 

 

ভg hদয় চাচী 

হযরত +শইেখর এক বnু বেলেছন : 
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“আমার বাবা এত +বশী অss িছেলন +য,  +কান িকছুই তােক ss করিছেলা না। আিম হযরত 

+শইখেক বললাম +য আমার বাবা অss এবং এক বছর ধের িবছানায়। হযরত +শইখ আমােক 

িজেjস করেলন আমার +কান চাচী আেছ িকনা। আিম বললাম আেছ। হযরত +শইখ বলেলন : 

“+তামার বাবা +তামার চাচীর কারেণ জিটলতায় পেড়েছন এবং যিদ িতিন +দায়া কেরন তাহেল 

িতিন ss হেবন।” 

আিম আমার চাচীেক অnেরাধ করলাম আমার বাবার জn +দায়া করেত িকnt আমার বাবা ss 

হেলন না। আিম হযরত +শইেখর কােছ আবার +গলাম এবং বললাম আমার বাবা ss হন িন 

আমার চাচী সnt+ হওয়া সেtও। হযরত +শইখ আমােক িকছু িনেদSশনা িদেলন আমার চাচীর 

চারিট ইয়ািতম সnােনর জn িকছু উপকার করেত এবং আমােক বলেলন তােদরেক +দায়া করেত 

বলেত। হযরত +শইখ +যভােব বেলিছেলন আিম তাই করলাম এবং আমার চাচীেক িজেjস 

করলাম আমার বাবার সােথ তার অসntি+র কারণ িক? 

িতিন বলেলন : ‘ আমার sামী মারা যাবার পর +তামার বাবা আমােক ও আমার সnানেদরেক 

তার িনেজর বাসায় িনেয় +গেলন থাকার জn। একিদন আিম +তামার মােয়র সােথ ঝগড়া 

করিছলাম যখন +তামার বাবা এেলন এবং আমার সnানেদরসহ আমােক বািড় +থেক +বর কের 

িদেলন। আমার hদয় তখন +ভে3 িগেয়িছেলা।’ 

+শষ পযSn আমার চাচী সnt+ হওয়ার পর আমার বাবা ss" হেয় উঠেলন িকnt পুেরাপুির sাs" 

িফের +পেলন না। আবার আিম হযরত +শইেখর কােছ ঘটনািট বললাম। এবার িতিন আমােক 

িনেদSশ িদেলন সাইেয়"েদর উপকার করেত যােক িতিন পিরচয় কিরেয় িদেলন এবং আিম তা 

করার পর আমার বাবা পেুরাপুির ss হেয় +গেলন। 

 

মািলেকর সnানেক কY *দয়া 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলন +য িতিন বেলেছনঃ “+তামরা কখনই অযথা dেযSাগgs হও না।” 
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একবার আমার মাথা +কেট িগেয়িছেলা এক দূঘSটনায়। আিম িকছু বnুেদর সােথ হযরত +শইেখর 

সােথ সাkাত করেত +গলাম। হযরত +শইখেক আমার বnু বলেলা : ‘+দখুনেতা +স িক কেরেছ 

যার জn তার মাথা +কেটেছ!,  হযরত +শইখ িকছুkণ ভাবেলন এরপর বলেলন : “+স একিট 

বা8ােক ক+ িদেয়েছ কারখানােত।” 

আিম +দখলাম িতিন িঠক বেলেছন। আিম একিট বাঁকা করার যেntর অপােরটর িছলাম যা +স 

িদনgেলােত একিট িবরল +পশা িছেলা। এ ধরেনর +পশার +লােকরা তােদর মািলেকর কােছ 

সাধারণত িpয় িছেলা। একবার আমার মািলেকর +ছেল আমার একিট ভলু ধরেলা যা তার সােথ 

সmিকSত িছল না। তাই তার সােথ আমার ঝগড়া হেলা এমন ভােব +য +স +কঁেদ +ফলেলা। 

হযরত +শইখ বলেলন : “তুিম যিদ তােক সnt+ না কেরা তাহেল +তামার সমsা চলেতই 

থাকেব।” 

আিম +গলাম (+সই বা8ািটর কােছ) এবং kমা চাইলাম। 

 

কমRচারীেক কY *দয়া 

+বশ িকছু কমSকতSা ফাইনাn িডপাটSেম0ট +থেক এেলন হযরত +শইেখর সােথ সাkাত করেত তার 

এক িশেeর বািড়েত। তােদর একজন বলেলন : ‘আমার শরীর চুলকায় এবং তা সাের না। 

হযরত +শইখ সামাn +ভেব বলেলন : “আপিন একজন সাইেয়"দ মিহলােক অসnt+ কেরেছন।” 

ঐ ব"িk বলেলা : 

‘এরা তােদর +ডেs বসেত আেস িকnt তােদর দািয়t পালন কের না এবং যিদ আপিন তােদর 

িকছু বেলন তারা +কঁেদ +ফেল!’ 

+দখা +গেলা ঐ সাইেয়"দ মিহলা তােদর অিফেস িনেয়াগ pাp িছেলন এবং িতিন তােক ক+ 

িদেয়েছন তার মnব" িদেয়। 

হযরত +শইখ বেলন : “আপিন এই চুলকানী +থেক ss হেবন না যতkণ না আপিন তার কােছ 

kমা চান।” 
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হযরত +শইেখর আেরক িশe বেলন : 

“আমরা বেস িছলাম হযরত +শইেখর উপিsিতেত তারই এক বnুর উঠােন। +সখােন একজন উ8 

পদs সরকারী কমSকতSাও িছেলন িযিন িনয়িমত হযরত +শইেখর wবঠেক +যাগ িদেতন। +কান 

অssতার কারেণ িতিন পা লmা কের িদেয় বেলন : ‘হযরত! আিম আমার পােয়র ব"াথায় গত 

িতন বছর ধের ভুগিছ। যা- ই কির না +কন +কান ফল পাই না +কান ওষুধ কােজ লােগ না।’ 

িনয়ম অnযায়ী হযরত +শইখ উপিsত সাথীেক বলেলন সূরা ফািতহা পড়েত,  এরপর িকছুkণ 

ভাবেলন এবং বলেলন : “আপনার পােয় ব"াথা tr হেয়েছ +সিদন +থেক +যিদন আপিন টাইিপ+ 

মিহলােক তার ভুেলর জn বকা িদেয়িছেলন এবং িচৎকার কেরিছেলন। িযিন িছেলন এক 

সাইেয়"দ মিহলা যার hদয় +ভে3 যায় এবং +স +কঁেদিছেলা। এখন আপনার উিচত তােক খঁুেজ 

+বর করা এবং তােক kমা কের +দয়ার জn অnেরাধ করা +যন ব"াথা চেল যায়।” 

ভdেলাক বলেলন : ‘আপিন সিঠক বেলেছন,  +স একজন টাইিপ+ িছেলা আমােদর অিফেস 

এবং আিম তার pিত িচৎকার কেরিছলাম তােত +স +কঁেদিছেলা।’ 

 

বdৃার অিধকার হরণ করা 

হযরত +শইেখর িশeেদর একজন িকছু খাবার খাওয়ার পর তার আধ"ািtক অবsা হািরেয় 

+ফেল। িতিন এর জn হযরত +শইেখর সাহায" চাইেলন। হযরত +শইখ বলেলন : 

“+য কাবাব তুিম +খেয়েছা তার মূল" পিরেশাধ কেরিছেলা অমুক ব"বসায়ী +য এক বৃdা মিহলার 

অিধকার হরণ কেরেছ।” 

 

অnেক অপমান করা (খারাপ ভাষায়) 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলেছন : 
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“একিদন হযরত +শইখ ও আিম আেরা কেয়কজেনর সােথ ইমাম- যােদহ ইয়াহইয়া সড়ক ধের 

যািqলাম। তখন একজন বাইসাইেকল চালক এক পথচারীেক ধাkা িদেলা। পথচারী সাইেকল 

চালকেক ‘গাধা’ বেল অপমান করেলা। 

তা tেন হযরত +শইখ বলেলন : 

“তার িভতরিট সােথ সােথ গাধায় পিরণত হেয় +গেলা।” 

অn আেরক িশe বেলন : 

“একবার আিম বাজােরর িভতর িদেয় যাওয়ার সময় +দখলাম একিট +ঘাড়ার গািড় যােq এবং 

+লাক +ঘাড়ার লাগাম ধের আেছ। হঠাৎ কের একজন মাnষ +ঘাড়ার সামেন লাফ িদেয় এিগেয় 

+গেলা রাsা পার হওয়ার জn। গািড়র চালক তার pিত িচৎকার কের বলেলা : ‘ঐ ব"াটা +ঘাড়া!’ 

আিম +দখলাম ঐ গািড়র চালকও +ঘাড়ায় পিরণত হেয়েছ এবং লাগাম d টুকেরা হেয় +গেছ।” 

 

পeেদর pিত অমানিবক আচরণ 

ইসলােম পtেদর pিত অমানিবক আচরণ এক ঘৃণ" কাজ।৮৩ একজন মুসলমােনর অnমিত +নই 

+য +স +কান পtেক ক+ +দয় অথবা এমনিক অিভশাপ +দয়। মুহাmাদ (সঃ) বেলন : 

“+তামরা পtেদর pিত +য অমানিবক আচরণ কেরা তা যিদ kমা করা হয় তেব +তামােদর অেনক 

gনাই kমা করা হয়।”৮৪ 

যিদও হালাল +গাশেতর পtেক জবাই করা ইসলােম অnেমািদত তারপরও জবাইেয়র জn 

রেয়েছ িনয়মকাnন যা পtেক যতটkু সmব কম ব"াথা +দয়। একিট িনয়ম হেq পtেদরেক 

অব?ই জবাই করা যােব না একই pজািতর অn পtর সামেন।৮৫ 

ইমাম আলী (আঃ) বেলন : 

“+কান +ভড়ােক অn আেরক +ভড়ার সামেন জবাই কেরা না এবং +কান উটেক অn +কান উেটর 

সামেন,  যখন তারা +দখেছ পtেদর জবাই করা হেq।”৮৬ 
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তাই,  +কান পtর মাথা +কেট +নয়া তার মােয়র সামেন এক চরম িতরsারেযাগ" কাজ,  কারণ 

তা অমানিবকতা ও িহংsতা pকাশ কের,  যা এ কােজর অপরাধীর উপর িবরাট kিতকর pভাব 

+ফেল। 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলন : 

“একজন কসাই এেলা হযরত +শইেখর কােছ এবং বলেলা : ‘ আমার সnান মারা যােq,  আিম 

কী করেবা?’ 

হযরত +শইখ বলেলন : “তুিম এক বাছুরেক জবাই কেরেছা তার মােয়র +চােখর সামেন।” 

কসাই হযরত +শইখেক অnেরাধ করেলা তার জn িকছু একটা করেত,  হযরত +শইখ বলেলন : 

“এিট (পtিট) বলেছ : কখনই না,  +স আমার বা8ােক জবাই কেরেছ তাই তার বা8া অব?ই 

মরেব!”৮৭ 
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িdতীয় অধ"ায় 

আtগঠেনর িভিt 

 

‘নাজাত’ হেলা pকৃতপেk মানিবক gণাবলী ও পূণSতার সার সংেkপ এবং তা অজSেনর পথ 

হেলা,  +কারআেনর দৃি+েত আtগঠন ও আtা পিবtকরেণর মাধ"েম। +বশ কেয়কিট শপেথর 

পর আlাহ বলেছন :  

 )َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاَها(
“pকৃত পেk +স সফলতা লাভ কের (নাজাত পায়) +য তা পিবt কের।” ( সূরাশামসঃ০৯)  

যা িকছু ঐশী দূতগণ সবSশিkমান আlাহর কাছ +থেক এেনেছন তা হেলা নাজাত ও মাnেষর 

‘সmাব"তার’ বাsবায়েনর pাথিমক পদেkপ। মানব জািতর জn আtাপিরtdকরেণ grtপূণS 

িবষয় হেq কীভােব আtগঠন tr করা যায় এবং এর িভিtর tr +কাথায় ঐশী দূতেদর মত 

অnযায়ী। আtগঠেনর িভিt ও আtাপিরtdকরেণর pথম পদেkপ হেq ‘একtবাদ’। তাই 

pেত"ক ঐশী দেূতর pথম সংবাদ িছেলা-  ‘লা ইলাহা ইlাlাহ’-  +কান ইলাহ +নই আlাহ 

ছাড়া।”  

 )َما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدونِ (
“+কান রাসূলেক পাঠাই িন +তামার আেগ এ অহী তার কােছ পাঠােনা ছাড়া +যঃ +কান ইলাহ +নই 

আিম ছাড়া,  অতএব আমারই ইবাদাত কেরা।” ( সূরা আিmয়া : ২৫)  

 “+হ জনতা! বেলা ‘+কান ইলাহ +নই আlাহ ছাড়া’ +যন +তামরা নাজাত পাও।”৮৮ 

tধু মুেখ লা ইলাহা ইlাlাহ বলা যেথ+ নয়। আtগঠেনর িভিt যা নাজাত ও মানিবক পণূSতা 

লােভর িদেক িনেয় যায় তা হেলা একtবােদর সত"তা এবং pকৃত একtবােদর অnসারী হওয়া। 

মাnষ যিদ pকৃত একtবােদ +পৗঁেছ যায় তার ইি3ত হেব এ +য +স +ফেরশতােদর মত ঐশী 

সtার মাধ"েম সবSশিkমান আlাহর একtেক pত"k করেত পােরঃ 
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 )َوأُوُلو اْلِعْلمِ َشِهَد اللَُّه أَنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمَالِئَكُة (
“+কান ইলাহ +নই আlাহ ছাড়া : +সিট আlাহর,  তাঁর +ফেরশতােদর এবং যারা jােনর 

অিধকারী তােদর সাk" - - - ।” (আল ইমরান : ১৮) 

তার আেরক িশe বেলনঃ 

“হযরত +শইখ এ িবষেয় িছেলন একজন িবেশষj। িতিন সবSাtক +চ+া কেরিছেলন তা অnেক 

+পৗঁেছ +দয়ার জn যা িতিন িনেজ অজSন কেরিছেলন এবং তার িশeেদর অিতndীয় একtবােদ 

উnীত করার জn।” 

হযরত +শইখ বেলেছন :  

“একtবাদ হেq আtগঠেনর িভিt। যিদ +কউ চায় একিট িবিlং wতরী করেত তােক অব?ই 

একিট দঢ়ৃ িভিt sাপন করেত হেব। অnথায় িবিlংিটর +গাড়া মজবুত হেব না। আধ"ািtক 

পথচারীেক অব?ই tr করেত হেব একtবাদ িদেয়। +য রকম িছেলা pেত"ক নবীর (আঃ) pথম 

কথা ‘লা ইলাহা ইlাlাহ’। মাnষ মানিবক পূণSতা লােভ ব"থS হেব যিদ +স একtবােদর সত"েক 

বুঝেত অkম হয়। এবং িবxাস না কের +য অিsেt িকছুই +নই একমাt আlাহর পিবt সtা 

ছাড়া। একtবােদর মমSাথS বুঝেত পারার পর মাnষ পুেরাপুির সৃি+কতSার িদেক মেনােযাগ িদেত 

পাের।” 

িতিন আেরা বেলন : 

“যিদ চাও +য আlাহ +তামােক ডাক৮৯ িদক,  ( +চ+া কেরা) একট ুঐশী jান লাভ করেত এবং 

তাঁর সােথ চুিk কেরা।” 

“যখন আমরা বিল ‘লা ইলাহা ইlাlাহ’ আমােদর সত" কথা বলা উিচত। যতkণ না মাnষ িমথ"া 

ইলাহেদর পিরত"াগ কের ততkণ +স পাের না একtবাদী হেত এবং সত"বাদী ‘লা ইলাহা 

ইlাlাহ’ উ8ারণ করেত। যা মাnেষর অnরেক +মািহত কের রােখ তাই তার ইলাহ।৯০ আমরা 

যখন বিল (লা ইলাহা ইlাlাহ) তার pিত আমােদর িবেমািহত থাকা উিচত।” 
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সমs +কারআন এ কথা বেল- ‘লা ইলাহা ইlাlাহ’। মাnেষর এমন অবsায় +পৗঁছােনা উিচত +য 

অnের আর িকছু +খাদাই করা থােক না এ কথািট ছাড়া এবং িতিন (আlাহ) ছাড়া সব িকছু তার 

অnর ত"াগ কের। 

َنُكمْ قُ (  )ِل اللَُّه َشِهيٌد بـَْيِين َوبـَيـْ
“বেলা : “আlাহ তা নািযল কেরেছনঃ (এর পর তােদর ত"াগ কেরা।” )  ( সূরা আনয়ামঃ১৯) 

“মাnষ একtবােদর গাছ। যার ফল হেq তার মােঝ ঐশী gণাবলীর আtpকাশ ;  এ গাছিট 

পূণSতা লাভ করেব না যতkণ না +স এ ধরেনর ফল +দয়। মাnেষর পূণSতার সেবSা8 িশখর হেq 

আlাহেত (কােছ) +পৗঁছা,  আর তা হেলা আlাহর gণাবলীর pকাশ (মাধ"ম) হওয়া। +চ+া কেরা 

ঐশী gণাবলী িনেজর িভতর আনেত। িতিন অngহশীল। তুিমও অngহশীল হও। িতিন kমাশীল 

তুিমও kমাশীল হও। িতিন (+দাষtrিট) +গাপনকারী,  তুিমও +গাপনকারী হও।” 

“মাnেষর জn যা উপকারী তা হেলা ঐশী gণাবলী। আর িকছু এত pভাবশালী নয় মাnেষর 

উপর। এমন িক আlাহর ইসেম আযমও নয়!” 

“যিদ তুিম একtবােদ িনমিjত হও,  তুিম উপেভাগ করেব মিহমািnত আlাহর িনয়ামতgেলা 

সবসময় যা এর আেগ কখেনা কর িন। আlাহর িনয়ামতgেলা ও রহমতসমূহ +য +কান সময়ই 

অিভনব।” 

 

িশরক মেুছ *দয়া 

সtা ও অnর +থেক িশরক মুেছ +ফলা হেলা একtবােদর সেত" +পৗঁছা। তাই ‘লা ইলাহা 

ইlাlাহ’ এর pধান লk" হেq এক ও pকৃত ইলাহ pমােণর আেগ িমথ"া ইলাহেদর অsীকার 

করা। 

এখন জানা দরকার িশরক কী? +ক মুশিরক? িশরক কী tধ ু িবিভn িজিনেসর +খাদায়ীেt 

িবxাস করা? একমাt মূিতSপূজকরাই িক িনipাণ মূিতSেত িবxাসী? নািক িবষয়িট আেরা িকছু? 
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িশরক বা বhtবাদ এর িবপরীেত একtবাদ হেq অলীক শিkসমূহ এবং জীব জগেতর উপর 

তােদর pভাব এবং তােদর ইবাদাত- এর িবপরীেত pকৃত সবSসkম একমাt pিতপালনকারী। 

একtবাদীরা একমাt আlাহ ছাড়া কাউেক পৃিথবীেত িkয়াশীল +দেখ না এবং কােরা ইবাদতও 

কের না । না িনipাণ মূিতSর,  না জীিবত মূিতSর,  আlাহ ছাড়া। 

মুশিরক তারা যারা আlাহ ছাড়া অn কাউেক pভাব সৃি+কারী মেন কের এবং তাঁেক ছাড়া 

অnেক মােন;  +কান +কান সময় তারা ইবাদত কের িজিনেসর,  +কান +কান সময় 

শিkশালীেক +মেন চেল,  +কান +কান সময় তারা তােদর িনেজর শরীরী আকাkা ও ইqার দাস 

হয় এবং +কান +কান সময় িতনিটরই দাসt কের।৯১ 

ইসলােমর দৃি+েত এ িতন ধরেণর িশরেকর সবক’িটই অপরাধমূলক এবং একtবােদর বাsবতা 

অজSেন এ িশরকসমূহেক অব?ই মুেছ +ফলেত হেব। 

উেlখেযাগ" িবষয় হেলা,  সবেচেয় িবপjনক িশরক হেq +শেষরিট,  যা হেলা শরীরী 

আকাkার অnসরণ। এ ধরেণর িশরক বুিdবৃিtক ও অnভূিতমূলক +বাধ এর পেথ বাধা এবং 

pথম ও িdতীয় ধরেণর িশরেকর িভিt। 

 ِمْن َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َمسِْعِه َوقـَْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمْن يـَْهِديهِ أَفـَرَأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه (
 )بـَْعِد اللَِّه أََفَال َتذَكَُّرونَ 

“তুিম িক তাহেল তােক +দেখেছা +য িনেজর ইqােক ইলাহ িহেসেব িনেয়েছ। আlাহ (তােক 

এমন) +জেনই তােক পথR+তায় +ফেল +রেখেছন এবং +মাহর +মের িদেয়েছন তার Gবন শিkেত 

এবং তার অnের এবং তার দৃি+ শিkর উপর পদSা িদেয় িদেয়েছন। +ক তাহেল তােক পথ 

+দখােব আlাহর পর? +তামরা িক তাহেল সতকSবাণী gহণ করেব না।” ( সূরা জািসয়াঃ ২৩) 

এ কারেণ হযরত +শইখ নফেসর মূিতSেক একtবােদর জn সবচাইেত kিতকর িহেসেব +দখেতন 

এবং বলেতন : “সমs সমsা ঐ বড় মূিতSর কারেণ যা +তামার িভতেরই আেছ।”৯২ 

বড় সাধক ও অnদৃSি+ সmn মাnষ ইমাম +খােমইনীও (রহঃ) বেলেছন :  “সকল মূিতSর মা হেq 

+তামার িনেজর নফেসর মূিতS;  যতkণ না এই বড় মূিতS ও শিkশালী শয়তান চূণS িবচূণS হয় তাঁর 
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িদেক +কান পথ পাওয়া যােব না। মেন +রেখা এ মূিতSেক চূণS িবচূণS করা ও এ শয়তানেক বেশ 

আনা কিঠন কাজ!!”৯৩ 

যিদ মাnষ এ বড় মূিতSর উপর িবজয়ী হয় +স সেবSা8 িবজয় লাভ কেরেছ। 

 

*তামার নফেসর সােথ kিs কেরা 

হযরত +শইেখর সমেয়র এক িবখ"াত kিsগীর ‘আসগার আগা পাহেলায়ান’ বণSনা কেরেছন : 

“একবার আমােক হযরত +শইেখর কােছ িনেয় যাওয়া হেলা। িতিন আমার বাhেত হালকা থাpর 

িদেয় বলেলন : “যিদ তুিম সিত"ই চ"িmয়ন হেয় থােকা িনেজর নফেসর সােথ kিs লেড়া!” 

pকৃতপেk নফেসর মূিতS wংসই িশরক +মাছার এবং একtবােদর বাs- বতা লাভ করার 

জnpথম ও +শষ পদেkপ । 

‘িনেজর নফসেক পােয়র তেল +ফেলা এবং মাtকেক জিড়েয় ধেরা’ 

‘তাঁর সােথ িমলেনর কাবা পযSn,  যা +থেক তুিম এক পা দূের। যিদ তুিম িনেজর নফস +থেক 

মুk হেত পােরা তেব তুিম মাtেকর সােথ িমিলত হেব;  নয়েতা িচর জীবন jলেব,  +কননা 

+তামার অবsা অপিরপk।’ 

আর হয়েতা আlাহেক পাওয়ার এ পথেক িনকটতম বলা হেয়েছ এ জn যা আবু হামযা sমালী 

বেলন ইমাম সাjাদ (আঃ) বেলেছন :  

“+য +তামার (আlাহর) পেথ এেগােq, +স দূরt অl”৯৪ 

এবং হােফয িশরাযী বেলেছন : ‘যতkণ পযSn তুিম +দেখা পাি0ডত" ও jান,  তুিম ঐশী jান 

+থেক বিPত। আিম +তামােক একিট কথা বলিছ,  িনেজেক +খয়াল কেরা এবং তুিম মুk হেয় 

যােব।’ 

 

একিট কথা বলার জn kমণ 
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মেন হয় হযরত +শইখেক িনেয়াগ +দয়া হেয়িছেলা +করমানশাহেত যাওয়ার জn এবং এক িবরাট 

ব"িkt সরদার কাবুলীেক উপেরর কথািট বলার জn। 

আয়াতুlাহ ফাহরী মরhম kদসীর উিdৃিত +দন +য িতিন বেলেছনঃ ‘এক বছর হযরত +শইখ 

+করমানশাহ এেলন। িতিন একিদন আমােক বলেলন তার সােথ সরদার কাবুলীর বািড়েত +যেত। 

আমরা +গলাম। আিম হযরত +শইখেক মরhম সরদার কাবুলীর সােথ পিরচয় কের িদলাম। িকছু 

সময় িনঃশেb পার হেয় +গেলা এর পর সরদার কাবুলী বলেলনঃ “হযরত +শইখ! িকছু বেলন +যন 

আমরা উপকৃত হই। হযরত +শইখ বলেলনঃ ‘আিম তােক কী বলেবা +য তার িনেজর িশkা ও 

অিজSত jােনর উপর +বশী ভরসা কের আlাহর অngেহর চাইেত।’ 

মরhম কাবুলী চুপচপ বেস িছেলন,  কেয়ক মুহতূS পর িতিন তার পাগড়ী খুেল িনেলন এবং তা 

মািটেত +রেখ িদেলন এবং তার মাথা +দয়ােল ঠকুেত লাগেলন এত +জাের +য আিম তার জn 

কrণা +বাধ করলাম এবং এিগেয়িছলাম তােক থামােনার জn,  িকnt হযরত +শইখ আমােক তা 

করেত িদেলন না।’ 

িতিন বেলনঃ “আিম তার কােছ এেসিছলাম tধু এ কথািট তােক বেল িফের যাওয়ার জn” 

আlাহর কােছ হাজার বার kমা চাও 

হযরত +শইেখর এক সnান বেলেছন : 

“এক ভারতীয় ব"িk যার নাম িছেলা হাj +মাহাmদ। িতিন ইরােন আসেতন pিত বছর এক মাস 

থাকার জn। একবার িতিন মাশহােদ +যেত +Tন +থেক নামেলন নামায পড়ার জn। যখন +Tন 

pায় +ছেড় +দয়ার সময় হেলা তার বnুরা তােক ডাকেলা উঠবার জn নয়েতা তােক িপছেন +ফেল 

+Tন চেল যােব। হাj +মাহাmাদ তার বnুেদর ডােক +কান সাড়া িদেলন না এবং তার মানিসক 

শিk dারা +Tন আধা ঘ0টা আটেক রাখেলন। যখন িতিন মাশহােদ িফরেলন হযরত +শইেখর 

সােথ সাkাত করেলন এবং +শইখ বলেলন :  

 

“আlাহর কােছ এক হাজার বার kমা চাও!” 
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 “+কন? - হাj +মাহাmদ বলেলন। 

+শইখ উtর িদেলন : 

“তুিম একিট অnায় কাজ কেরেছা” 

হাj আবার িজেjস করেলন : 

“কী অnায়? আিম ইমাম +রজা (আঃ) এর মাযার িযয়ারত কেরিছ এবং আপনার জnও +দায়া 

কেরিছ।” 

হযরত +শইখ বলেলন : “তুিম +সখােন +Tনেক আটেক +রেখিছেল,  এ ইqা +দখাবার জn +য 

তুিম এমন ব"িk যার জn - - - - । +দখ শয়তান +তামােক +ধাঁকা িদেয়েছ,  +তামার এ কােজর 

+কান অিধকার িছেলা না।” 

 

ব"িkt ভিk ও িশরক 

একtবাদ ও বhtবাদ (িশরক) এর মােঝ সীমােরখািট খুব িচকন ও sk এবং pায় +দখাই যায় 

না। নবী (সঃ) বেলেছন : “িনAয়ই,  িশরক অnকার রােত কােলা পাথেরর উপের একিট 

িপপড়ার চলার চাইেত +বশী অ- অnভবেযাগ"।”৯৫ 

একমাt সমূnত এবং অnদৃSি+সmn ব"িkরা লুেকােনা িশরেকর সীমােরখা +দখেত সkম ও +স 

িবষেয় সতকS করেত সkম। 

ব"িkt ভিk এক ধরেণর লুেকােনা ও sk িশরক যােত অেনক +লাকই জিড়েয় পের। যিদ 

ব"িkেtর pিত মেনােযাগ ও আnগত" আlাহর জn না হয় তাহেল ব"িkt যত বড়ই +হাক তা 

িশরক িহসােব িবেবিচত হেব। এ কারেণ হযরত +শইখ বলেতনঃ 

“যিদ +তামরা আমার কারেণ আমার কােছ এেস থােকা তা হেল +তামােদর অেনক kিত হেব।” 

 

“*তামার বাবা *যন *কান মিূতRেত পিরণত না হয়” 
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িবখ"াত ফিকহ ও মারজা মরhম আয়াতুlাহ সাইেয়"দ +মাহাmাদ হাদী িমলানী (রঃ) এর +ছেল 

hjাতুল ইসলাম সাইেয়"দ +মাহাmাদ আলী িমলানী তার বাবার সােথ হযরত +শইেখর সাkােতর 

ঘটনািট এভােব বণSনা কেরন : 

“মরhম রজব আলী খাইয়"াত,  যােক আlাহ অnদৃSি+ দান কেরিছেলন তার আtসংযম ও gনাহ 

পিরত"াগ করার কারেণ,  িকছু িকছু +লাকেক আnিরকতা ও +খাদা +pম pিশkণ িদেত সkম 

হেয়িছেলন। 

িতিন আমার বাবার িবষেয় আgহী িছেলন। আিম তার সােথ সাkাত করতাম pায়ই আমােদর 

পুেরােনা বnুেtর জn এবং িকছু িকছু সময় তার wবঠক খুব উপেভাগও করতাম,  +যখােন িতিন 

সত" সnানকারীেদর ধমSেপােদশ িদেতন +কারআেনর আয়াত +তলাওয়াত কের এবং পিবt 

আহলুল বােয়ত (আঃ) +দর হাদীস +থেক। 

এক বছর িতিন মাশহােদ এেলন ইমাম +রজা (আঃ) এর মাযার িযয়ারেত এবং মাযােরর কােছই 

এক +হােটেল উঠেলন। আমার মরhম বাবা তােক দাওয়াত করেলন dপুেরর খাবােরর জn। 

হযরত +শইখ আমােদর বাসায় এেলন এবং আমার বাবা তার সােথ সাkাত +পেয় খুবই খুশী 

হেলন এবং তারা পরsেরর সােথ কথা বলেলন সn"া পযSn। +সই সাkােতই হযরত +শইখ 

আমার িদেক িফের বলেলনঃ “সতকS হও +যন +তামার বাবা মূিতS না হেয় দাঁড়ায়।”  

এবং আমার বাবােক বলেলন : 

“আপনার সnােনর িদেক সতকS দৃি+ রাখুন +যন +স আপনােক সমsায় +ফেল না +দয়।” 

আমার মেনর মেধ" উঁিক িদেলা +য +কান ব"িk পৃিথবী ও আেখরাত d’+টাই +পেত পাের িক না। 

হযরত +শইখ হঠাৎ আমার িদেক িফের বলেলন : এ +দায়ািট +বশী +বশী পাঠ কেরা-  

نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اْآلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ (  )َربـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ
“+হ আমােদর রব! আমােদর লাভ িদন এ dিনয়ােত ও লাভ িদন আেখরােত।” 

আিম তার সােথ +হােটল পযSn +গলাম,  +সখােন হায়দার আগা মুিজযা (কিব) হযরত +শইেখর 

কােছ এেলন এবং তােক পরিদন dপুের খাবােরর জn দাওয়াত িদেলন। হযরত +শইখ তার 
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দাওয়াত pথেম gহণ করেলন না িকnt +স বারংবার বলেত থাকায় +শষ পযSn রাজী হেলন। 

এরপর হায়দার আগা আমার বাবার কােছ +গেলন এবং তােকও দাওয়াত িদেলন। +শেষ আমার 

বাবার সােথ আিম +স বািড়েত +গলাম এবং +দখলাম হযরত +শইখ এবং তার সােথর আেরা 

d’ইজন Rমণকারী +সখােন ইেতামেধ"ই উপিsত হেয়েছন। +সিদন আমােদর wবঠক চলেলা সn"া 

পযSn। 

 

কীভােব একtবােদর বাsবতায় *পৗছঁােনা যায় 

এখন pাথিমক pe হেq : 

“কীভােব একজন িনেজেক িশরক +থেক মুk করেব এবং নফেসর মূিতSেক wংস করেব,  

লুকােনা ও pকা? িশরকেক উপেড় +ফেল একtবােদর িভিt অজSন করেব? 

হযরত +শইখ উtর িদেয়েছন এইভােব : 

“আমার মেত যিদ +কউ মুিkর রাsা +খাঁেজ এবং চায় pকৃত পণূSতা এবং উপেভাগ করেত চায় 

একtবােদর অথS তােদর চারিট িজিনস করা উিচতঃ 

pথমত,  িনরবিqn উপিsিত,  ( িযকর) 

িdতীয়ত,  আহলুল বােয়ত (আঃ) এর উপর িনভSরতা,  

তৃতীয়ত,  রােt অnনয় করা (+দায়া ও নামায) এবং 

চতুথSত,  অেnর উপকার করা। 

হযরত +শইেখর ওপেরর মতামেতর ব"াখ"া পরবতSী অধ"ায়gেলােত আসেছ। 
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তৃতীয় অধ"ায় 

আtগঠেনর অেমাঘ ওষধু 

 

আtগঠন ও সমৃিdর অেমাঘ ওষুধ হেq +pম। সবSশিkমান আlাহর +pম সব wনিতক কদযSতা 

+থেক পুেরাপুির আেরাগ" কের এবং সব ভােলা gণ +pিমকেক দান কের। +pেমর অেমাঘ ওষুধ 

আেশকেক মাtেকর pিত এতই িবেমািহত কের +ফেল +য আlাহ ছাড়া আর সবিকছুর সােথ এর 

সmSক িছn হেয় যায়। 

আেশকেদর +মানাজােত ইমাম জয়nল আেবদীন (আঃ) বেলন : 

‘+হ আমার ইলাহ,  +ক আেছ +য আপনার +pেমর িম+তা লাভ কেরেছ এরপর অnেক +চেয়েছ 

আপনার জায়গায়? +ক আপনার সােথ ঘিন+ হেয়েছ এরপর আপনার কাছ +থেক দূের সের 

+যেত +চেয়েছ?৯৬ +pম +মািহতকারী এবং যখন তা সtায় pেবশ কের,  তা মাtক ছাড়া 

সবিকছুর pিত দরজা বn কের +দয়।’ 

ইমাম সািদক (আঃ) +থেক একিট হাদীেস বলা হেয়েছ : 

“যখন আlাহর pিত +pেমর +জ"ািত +কান িনেবিদত ব"িkর অnের jলjল কের,  তা তােক 

তার সব িচnা +থেক মুk কের;  আlাহেক sরণ ছাড়া সবিকছুই অnকার। আlাহ +pিমক 

আlাহর দাসেদর মেধ" সবেচেয় আnিরক,  কথায় সবেচেয় সত"বাদী এবং শপথ ও অ3ীকাের 

সবেচেয় িবxs।” 

িবিqnতার pথম ধারায় শরীরী আকাkার নফস মারা যায় এবং যুিk িনভSর জীবন tr হয় এবং 

এর উ8তম ধােপ অnেরর +চাখ আেলািকত হয় আlাহর সােথ িমলেনর আেলােত এবং মাnষ 

অজSন কের একtবােদর সেবSা8 sান যা ‘উলুল ইলম’ এর মাkাম। আমরা +মানাজােত 

শাবািনয়ােত পিড় : 
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“+হ আমার ইলাহ! আপনার িদেক ছাড়া আমােক িবিqn কrন সব িদক +থেক এবং আমােদর 

অnেরর +চাখেক আেলািকত কrন আপনার িদেক তািকেয় থাকার আেলা িদেয়।”৯৭ 

 

pকতৃ উjীিবতকারী ওষধু 

আlাহ +pম +য pকৃত উjীবীতকারী ওষুধ তা উেlখ কের হযরত +শইখ একিট আনnদায়ক 

ঘটনা বণSনা কেরন : “একবার আিম রসায়েনর িবেশষ jান +খাঁজ করিছলাম;  আিম আt-

সংযম অnশীলন করলাম একিট সময় পযSn যতkণ পযSn না আিম পেথর +শেষ উপিsত হলাম 

+কান লাভ ছাড়াই। তখন একিট আধ"ািtক অবsায় আমােক এই আয়াতিট জানােনা হেলা :  

يًعا(  )َمْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ
“যিদ +কউ সmান ও kমতা চায় তাহেল সমs সmান ও শিk আlাহর।” ( সূরা ফািতর- ১০) 

আিম বললাম আিম রসায়েনর িবেশষ jান +খাঁজ করিছ। আমােক এলহােমর মাধ"েম বলা হেলা :  

“তারা রসায়ন চায় সmান ও kমতার জn;  সmান ও kমতার বাsবতা হেq এ আয়ােত।” 

এেত আমার মন শাn হেয় +গেলা। 

+বশ িকছুিদন পর d’ব"িk (আt সংযম পালেনর পর) আমার বাসায় এেলা এবং আমার সাkাত 

চাইেলা। যখন +দখা করলাম তারা বলেলাঃ  

‘d’বছর ধের আমরা +চ+া করিছ রসায়েনর িবেশষ jান লােভর জেn িকnt ফল পাই িন। আমরা 

হযরত ইমাম +রজা (আঃ) এর কােছ আেবদন করলাম িতিন আমােদরেক আপনার কােছ 

পািঠেয়েছন।’ 

হযরত +শইখ তােদর উপেরাk ঘটনািট উেlখ কের বলেলনঃ 

“আিম sায়ী ভােব (এ উ8াশা +থেক) তা +থেক মুিk +পেয়িছলাম। রসায়েনর বাsবতা হেq 

আlাহর wনকট" অজSন।” 

+কান +কান সময় হযরত +শইখ উপেরাk রােয়র (িসdােnর) পেk +দায়ােয় আরাফাহ +থেক 

নীেচর অংশ আবৃিt কের +শানােতনঃ 
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“+য আপনােক পায়িন (জােনিন) +স কী +পেয়েছ? এবং +য আপনােক +পেয়েছ +স কী পায় িন?” 

ইমাম সাjাদ (আঃ) আlাহ +pেমর উjীবনী ওষুেধর কথা +দায়ােয় মাকািরমুল আখলােকর +শষ 

িদেক এেস উেlখ কেরেছনঃ 

“আমার জn আপনার +pেমর িদেক একিট মসৃণ পথ খুেল িদন এবং আমার জn আপনার এ 

পৃিথবী ও পরকােলর কল"াণ সmণূS কrন।”৯৮ 

হািফয খুব snরভােব তার গযেল এ িবষয়িট উেlখ কেরেছনঃ 

“+হ িনেবSাধ! +চ+া কেরা অnSদৃি+ সmn হেত। 

তুিম +নতা হেত পারেবনা,  যিদ না তুিম [িনেজই pথেম] পেথ সnানকারী হও। 

সেত"র িবদ"ালেয় এবং +pেমর িশkেকর সাহােয" +চ+া কেরা 

+হ বৎস,  একিদন বাবা হওয়ার জn। 

+তামার অিsেtর জামা পিরত"াগ কেরা ঐ +লাকেদর মত যারা পেথর উপের আেছ। 

+যন তুিম +pেমর ওষুধ আিব]ার কেরা এবং তােক +সানায় পিরণত কেরা যিদ +তামার অnের ও 

সtায় +pেমর আেলা jেল উেঠ আlাহর kসম তুিম আকােশর সূেযSর চাইেত +বশী উjjল হেয় 

উঠেব।” 

 

হযরত *শইেখর *il িশl 

হযরত +শইেখর সবেচেয় বড় wবিশ+" ও +কৗশল িছেলা তার “+pেমর ওষুধ।” এর অnশীলেন 

িতিন িছেলন িবেশষj এবং িনঃসেnেহ এর ss+ pকাশ এই কথায় :  

بـُُّهْم َوحيُِبُّونَهُ (  )حيُِ
“যােদরেক িতিন ভােলাবাসেবন এবং তারা তাঁেক ভােলাবাসেব।” ( সূরা মােয়দাহঃ ৫৪) 

এবং 

 )َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحب/ا لِلَّهِ (
“িকnt যারা িবxাসী তারা আlাহর ভােলাবাসায় উপেচ পেড়।” ( সূরা বাকারাঃ ১৬৫) 
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+যই তার কােছ আসেতা +সই +কান না +কানভােব +pম সূধা উপেভাগ করেতন। হযরত +শইখ 

বেলেছনঃ 

“আlাহর +pম হেq দাসেtর +শষ ধাপ। +pেম +মাহাqn হওয়ার চাইেত +বশী। +মাহাqn হওয়া 

আকিsক িবষয়। িকnt +pম হেq অপিরহাযS;  +মাহাqn ব"িk মাtক +থেক সের +যেত পাের 

িকnt pকৃত +pিমক এরকম নয়। যিদ +মাহাqn ব"িkর মাtক pিতবnী হয় অথবা তােদর gণ 

হারায় তােদর +মাহাqnতা হারােত পাের িকnt একজন মা তার pিতবnী +ছেলেকও ভােলাবােস।” 

িতিন বলেতনঃ 

িতিন তখন িজেjস করেলনঃ 

“কােজর মূল"ায়েনর মানদN হেq সবSশিkমান আlাহর pিত +pেমর পিরমাণ।” 

“+য +pেমর বীজ বপন কের িন +স পূণSতার একিট শs দানাও লাভ করেব না।” 

 

িশিরন ও ফরহাদ 

+কান +কান সময় হযরত +শইখ িশিরন ও ফরহােদর কািহনী তার িশeেদর কােছ উেlখ করেতন 

rপক িহেসেব +বাঝােনার জnঃ 

‘গাইিতর pেত"ক আঘােতর সােথ ফরহাদ িশিরনেক sরণ করেতা।’ 

“+তামরা যাই কেরা +তামােদর এ অবsা থাকা উিচত কাজিট +শষ হওয়া পযSn;  +তামােদর সব 

িচnা ও sরণ হেব আlাহর জn,  িনেজর জn নয়।” 

 

‘মাeেকর জn িলেখা’ 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলনঃ 

“আিম এক +Tিডং +কাmানীেত +সেkটারী িছলাম। একিদন হযরত +শইখ আমার কােছ এেলন 

এবং বলেলনঃ 

“কার জn তুিম এ সব +নাটবুেক িলখেছা?” 



117 
 

আিম বললাম,  ‘আমার মিনেবর জn’। িতিন িজেjস করেলনঃ 

‘তুিম যিদ +তামার নাম িলেখা এ বইgেলােত,  +তামার মিনব িক +কান আপিt করেব 

আিম উtর িদলামঃ অব?ই িতিন (আপিt) করেবন। 

এর পর িতিন িজেjস করেলনঃ 

‘+য কাপড় তুিম মাপেজাক করেছা,  কার জn মাপেছা? +তামার জn নািক +তামার মিনেবর 

জn।’ 

আিম বললামঃ ‘তার (আমার মিনেবর) জn’। 

িতিন তখন িজেjস করেলনঃ 

“তুিম িক বুেঝেছা?” 

আিম বললাম ,  ‘না’। 

এরপর িতিন বলেলনঃ 

“গাইিতর pেত"ক আঘােতর সােথ সােথ ফরহাদ বলেতাঃ ‘আমার িpয়তম িশিরন!’ এবং +স 

িশিরেনর নাম ছাড়া +কান িকছু বলেতা না। তাই তুিমও +লেখা এ বইgেলােত মাtেকর 

ভােলাবাসায়! কাপড় মােপা তােক sরণ কের! ফেল এ সব িকছু িমলেনর িদেক pথম পদেkপ। 

এমনিক +তামার িনঃxাস- pxাসেক অব?ই হেত হেব তার sরেণ।” 

 

‘আlাহর *কান *kতা *নই!’ 

আlাহর জn +kতা খুঁজেত হযরত +শইখ বলেতন : 

“ইমাম hসাইন (আঃ) এর যত +kতা আেছ;  হয়েতাবা এরকমই অnাn ইমাম (আঃ) +দর 

+বলায়ও আেছ;  িকnt আlাহর জn আেছ খুব অl সংখ"ক +kতা! আিম আlাহর জn কrণা 

+বাধ কির এত অl +kতা থাকায়। খুব কমই আেস বলেতঃ আিম আlাহেক চাই;  আিম 

আlাহর সােথ পিরিচত হেত চাই।” 
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+কান +কান সময় িতিন বলেতন : “যখন +তামরা আlাহর pেয়াজন অnভব কেরা,  িতিন 

+তামােদর +pেম পেড় আেছন!” 

হাদীেস kুদসীেত আেছ : 

“+হ আদেমর সnান! আিম +তামােক ভােলাবািস তাই তুিম আমােক ভােলাবােসা।”৯৯ 

আেরা একিট হাদীসঃ 

“আমার দাস! আিম আমার অিধকােরর কসম +দই +য আিম +তামােক ভােলাবািস,  তাই,  

ভােলাবােসা আমােক +তামার উপের আমার অিধকােরর মাধ"েম।”১০০ 

মােঝ মেধ" িতিন বলেতনঃ 

“ইউsফ +দখেত snর িকnt তার কথা িচnা কেরা +য ইউsফেক সৃি+ কেরেছ,  সমs +সৗnযS 

তাঁর।” 

“এই পৃিথবীেত +কউ ইউsেফর +চেয় snর িকছু +দেখ িন 

( পরম) +সৗnযS তাঁর িযিন ইউsফেক সৃি+ কেরেছন।”১০১ 

 

‘*pেমর িশkা দাও’ 

হযরত +শইেখর এক িশe বণSনা কেরনঃ  

মরhম +শইখ আহমদ সাইদী িযিন একজন pখ"াত মুজতািহদ এবং মরhম আগা +বারহােনর১০২ 

‘খািরজ’ ( িপ,  এইচ, িড) িশkার িশkক িছেলন,  িতিন আমােক িজেjস করেলনঃ 

‘তুিম িক +তহরােনর +কান দিজSেক +চেনা +য আমার +জাbা বািনেয় িদেত পাের?’ 

আিম হযরত +শইখেক তার সােথ পিরচয় কিরেয় িদলাম। 

িকছু িদন পর িতিন আমােক +দখার সােথ সােথ বলেলনঃ 

‘তুিম আমােক কী কেরেছা? +কাথায় পািঠেয়িছেল আমােক?’ 

আিম বললামঃ ‘+কন? কী হেয়েছ?’ 
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িতিন বলেলনঃ ‘আিম +যই ভdেলােকর কােছ +গলাম যােক তুিম পিরচয় কিরেয় িদেয়িছেল আমার 

একিট +জাbা বািনেয় +দয়ার জn,  িতিন আমার মাপ +নয়ার সময় আমােক আমার কাজ 

সmেকS িজেjস করেলন। আিম বললাম আিম একজন তালাবা (মাdাসার ছাt)। িতিন বলেলনঃ 

“আপিন িক পেড়ন না িক িশkা +দন?” 

আিম উtর িদলাম,  আিম িশkা +দই। িতিন িজেjস করেলন,  আিম কী িশkা +দই। আিম 

বললাম আিম ‘খািরজ’ ( িপ,  এইচ, িড) sের িশkা +দই। িতিন একমত হেয় মাথা +দালােলন 

এবং বলেলনঃ “তা ভােলা,  িকnt িশkা িদন +pেমর িশkা!” 

তার এ কথা আমােক এেকবাের একজন nতন মাnেষ পিরবতSন কের +ফলেলা;  এিট আমার 

জীবনেক পিরবতSন কের +ফলেলা।’ 

এ ঘটনার পর মরhম সাইদী হযরত +শইেখর সােথ +যাগােযাগ +রেখিছেলন এবং তার wবঠেক 

উপিsত হেতন। আমার জn +দায়া করেতন কারণ তােক আিম হযরত +শইেখর সােথ পিরচয় 

কিরেয় িদেয়িছলাম। 

“মথ১০৩ (এক ধরেনর pজাপিত) +থেক +pম +শেখা!” 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলন +য িতিন বেলেছন : 

“এক রােত আিম ব"s িছলাম +মানাজােত এবং মাtেকর কােছ +দায়া ও অnনয় করােত। আিম 

+খয়াল করলাম এর মেধ" এক মথ হািরেকনিটর িদেক এিগেয় এেলা এবং এেক বার বার িঘের 

উড়েত থাকেলা এবং এক সময় এর +দেহর একপাশ হািরেকেন আঘাত করেলা এবং পেড় 

+গেলা। িকnt, +সিট মের +গেলা না। অেনক কে+ তা নড়া চড়া করেলা এবং আবার হািরেকেনর 

িদেক উেড় এেলা এবং আঘাত করেলা হািরেকনেক তার +দেহর অn পাশিট িদেয়। এবার +স 

তার জীবন িদেয় িদেলা। এ ঘটনা আমার িভতের ঐশী +pরণার সৃি+ করেলাঃ ‘+হ অমুক! +pম 

+শেখা এ +পাকািটর কাছ +থেক;  +কান কপটতা অথবা +কান দাবী করা +যন +তামার +ভতের না 

থােক। +pম ও ভােলাবাসার সত" এ +পাকািট পূণS কেরেছ।’ আিম এ অd ূত দ?ৃ +থেক অেনক 

িকছু িশখলাম এবং আমার (আধ"ািtক) জীবন সmূণS পিরবতSন হেয় +গেলা।” 
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আlাহ *pেমর *মৗিলক শত 

সবSশিkমান আlাহেক জানার +মৗিলক শতS হেলা ‘তাঁেক জানা’১০৪। এিট pায় অসmব +য,  +কউ 

আlাহেক জানেব অথচ তার +pেম পড়েব নাঃ  

‘যিদ তুিম তােক (ইউসূফেক) +দেখা এবং বলেত পােরা কমলা ও (এর +খাসা খুলেত ব"s) 

+তামার হােতর পাথSক" তাহেল জুলাইখােক িতর]ার করা হেব অnেমাদনেযাগ"।’ 

ইমাম হাসান আল মুজতাবা (আঃ) বেলন : 

‘+য আlাহেক জােন +স তাঁেক ভােলাবােস।’১০৫ 

হযরত +শইখ বেলনঃ 

“pধান িবষয় হেলা যতkণ পযSn মাnষ আlাহর িবষেয় অিতndীয় jান অজSন না কের +স (তাঁর) 

+pেম পড়েব না। যিদ +স jান অজSন কের +স +দখেত পায় সব ভােলা আlাহর মােঝ জমা 

আেছ। 

ٌر أَمَّا ُيْشرُِكونَ (  )آللَُّه َخيـْ
“+ক ভােলা? আlাহ না িক িমথ"া ইলাহরা যা তারা শরীক কের (তাঁর সােথ)।” ( সূরা নামল-

৫৯) 

এরকম হেল এিট সmব নয় +য +স আlাহ ছাড়া অn কােরা িদেক মেনােযাগ িদেব।” 

পিবt +কারআেন dিট দেলর উেlখ রেয়েছ যােদর মিহমািnত সবSশিkমান আlাহ সmেকS 

অিতndীয় jান আেছ-  একিট +ফেরশতােদর দল ও অপরিট যারা ‘jানpাp’। 

 )أَنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمَالِئَكُة َوأُوُلو اْلِعْلمِ َشِهَد اللَُّه (
“+কান ইলাহ নাই আlাহ ছাড়া। এিট আlাহর,  তাঁর +ফেরশতােদর এবং jানpাpেদর সাk"।” 

( সূরা আেল ইমরান- ১৮) 

pথম দলিট তার jােনর িম+তা ও তাঁর +pেমর তৃ_া িনবারণকারী +পয়ালার sাদ +পেয়েছ বেল 

ইমাম (আঃ) উেlখ কেরেছনঃ  
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“এরপর মিহমািnত আlাহ তার আকাশgেলােত থাকার জn এবং তার রােজ"র উ8তর 

sরgেলােত বসবাস করার জn nতন ধরেণর pাণী সৃি+ করেলন,  +যমন +ফেরশতা-  তাঁর 

ইবাদােত িনেয়ািজত থাকার কারেণ তারা অnাn দািয়t +থেক মুিk +পেয়েছ এবং িবxােসর 

বাsবতা তােদর সােথ ও তাঁর jােনর সােথ সংেযাগ wতরী কেরেছ। তাঁর pিত তােদর িবxাস 

তােদরেক তাঁর pিত মেনােযাগী কেরেছ। তারা +কান িকছুর আকাkা কের না,  তাঁর কােছ যা 

আেছ তা ছাড়া। তারা তাঁর jােনর িম+তার sাদ +পেয়েছ এবং তাঁর +pেমর তৃ_া িনবারণকারী 

+পয়ালা +থেক পান কেরেছ”।১০৬ 

 

অিতndীয় jান অজRন 

অিতndীয় jান অজSেনর +কান পথ +নই অnেরর আয়না +থেক অnিচত কাজgেলার দাগ মুেছ 

+ফলা ছাড়া। আবু হামযা sমালী বিণSত এক +দায়ায় ইমাম সাjাদ (আঃ) বেলেছন : 

“আপনার সnানকারী আপনার িনকেটই আেছ। আপিন আপনার সৃ+ pাণী +থেক দূের নন,  যিদ 

না (তােদর অnিচত) কাজgেলা আপনােক আড়াল কের রােখ তােদর কাছ +থেক।”১০৭ 

আlাহ পদSায় ঢাকা নন। আমােদর িনেজেদর কাজ তাঁেক আমােদর কাছ +থেক আড়াল কের 

রােখ,  যিদ অpীিতকর কাজgেলার পদSা অnর +থেক সিরেয় +ফলা যায় তা মিহমািnত আlাহর 

রাজকীয় +সৗnযS pত"k করেব এবং তার +pেম পড়েব। 

‘মাtেকর +সৗnযS পদSামুk ও উmুk হেয়েছ,  +তামার পেথর উপর ধূলােক +নেম +যেত দাও 

+যন তাঁর +সৗnযS +দখেত পাও।’ 

পেথর উপের ধূেলােক +নেম +যেত িদেত ও অnরেক অেশাভন কাজ +থেক পিরsার করেত 

অnরেক অব?ই dিনয়ার ভােলাবাসা +থেক িবিqn করেত হেব,  কারণ dিনয়ার pিত 

ভােলাবাসাই সব অহংেবাধ ও খারােপর উৎস। 

 

আlাহর *pেমর পেথ *চারাই গতR 
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আlাহর +pেমর পেথ pকৃত +চারাই গতS হেq dিনয়ার +pম। হযরত +শইেখর িশkা অnযায়ী 

যিদ +কান ব"িk আlাহর জn পৃিথবী চায় এিট হেব pাথিমক পদেkপ তাঁর সােথ িমলেনর। আর 

যিদ তা হয় আlাহ ছাড়া অn কােরা জেn তাহেল তা হেব তাঁর ভােলাবাসার পেথ +চারাই গতS। 

+সেkেt পৃিথবীেত হালাল ও হারাম এর +কান পাথSক" থাকেব না। অব? পৃিথবীর হারাম 

উপাজSন ও আনn মাnষেক আlাহর কাছ +থেক আেরা +বশী দূের িনেয় যায়। 

মুহাmাদ (সাঃ) বেলেছ : 

‘পৃিথবীর ভােলাবাসা ও আlাহর ভােলাবাসা একিট kলেব কখেনা জমা হয় না।’১০৮ 

ইমাম আলী (আঃ) এ িবষেয় বেলেছন : 

‘+যভােব সূযS ও রাত িমিলত হয় না +সভােব আlাহর ভােলাবাসা ও পৃিথবীর ভােলাবাসা িমিলত 

হয় না।’১০৯ 

অn একিট হাদীেস িতিন বেলন : 

“কীভােব একজন ব"িk আlাহ +pেমর দাবী কের অথচ পৃিথবীর +pম তার অnের বাসা 

+বঁেধেছ।”১১০ 

হযরত +শইখ তার উদাহরণgেলােত সব সময় পৃিথবীেক ডাইনী বুিড়র সােথ তুলনা করেতন এবং 

মােঝ মােঝ তার +কান িশেeর িদেক িফের বলেতনঃ “আিম +দখিছ তুিম ডাইনী বুিড়র কারেণ 

জিটলতায় পেড়েছা!” 

তারপর িতিন হািফেযর এ কিবতািট বণSনা করেতন : 

‘+কউ +নই ঐ বৃtাকার জােল জিড়েয় পেড় িন। 

+ক আেছ যার পেথ এরকম পরীkার ফাঁদ িবছােনা +নই? 

pকৃতপেk হযরত +শইখ তুলনািট এ হাদীস +থেক িদেয়েছন : 

“এ পৃিথবীর বাsবতােক +দখােনা হেয়িছেলা ঈসা (আঃ) +ক। িতিন এিটেক +দখেলন এক বৃdা 

িহসােব +য তার সব দাঁত হািরেয়েছ এবং তার গােয় িছেলা সব ধরেনর অলংকার। িতিন তােক 

িজেjস করেলন : 
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‘+তামার কতজন sামী আেছ? +স বলেলা : ‘আিম gিন িন !’ িতিন তােক িজেjস করেলন : 

‘+তামার সব sামী িক মারা +গেছ না তারা +তামােক তালাক িদেয়েছ?’ +স উtর িদেলা : ‘না,  

বরং আিম তােদর সকলেক হত"া কেরিছ!’ ঈসা (আঃ) বলেলন : ‘দূেভSাগ +তামার ভিবeত 

sামীেদর pিত যারা +তামার অতীত sামীেদর কাছ +থেক িশkা gহণ কের িন;  কীভােব তুিম 

তােদর pেত"কেক হত"া কেরেছা এবং তারা +তামার কাছ +থেক িনেজেক দেূর সিরেয় +নয়িন।”১১১ 

হযরত +শইখ বার বার বলেতন : 

‘যারা আমার কােছ আেস তারা ঐ ডাইনী বুিড়র১১২ +খাঁেজ আেস। +কউ এখােন এিট বলার জn 

আেস না +য,  আমার আlাহর সােথ ভােলা সmকS +নই,  আমােক তাঁর সােথ িমিলেয় িদন।’ 

dিনয়া +লাভী মাnেষর অভ"nরীণ +চহারা 

হযরত +শইখ িযিন মাnেষর গভীরতম +চহারা +দখেত +পেতন। িতিন তার অnদৃSি+ িদেয় বলেতন 

: 

“যারা পৃিথবীেক অৈবধ পnায় চায় তােদর িভতেরর +চহারা kkেরর মত। যারা আেখরাত চায় 

তােদর +চহারা িনরেপk এবং যারা আlাহেক চায় তারা +পৗrষদীp।” 

 

আlাহ pকাশকারী অnর   

হযরত +শইখ বেলেছন : 

“অnর ইি3ত +দয় +স কী চায়। +চ+া কেরা +যন +তামার অnর আlাহেক ইি3ত কের! মাnষ যা 

চায় তার ছিব তার অnের pিতফিলত হেব,  +যন যারা ঐশী jােন jানী তারা তার অnর +দেখ 

বুঝেত পাের বারযােখ +স +কান অবsায় থাকেব। যিদ তারা কােরার বাইেরর +সৗnযS +দেখ 

+মাহাqn হয় অথবা অথS ও সmেদ খুব আgহী থােক তাহেল তারা বারযােখ +সই আকার লাভ 

করেব +য িজিনস তারা পিৃথবীেত ভােলাবাসেতা।” 

 

“তিুম কী কেরেছা?” 
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হযরত +শইেখর এক িশe বেলন : 

এক রােত আিম নারীঘিটত আনnদায়ক sp +দখলাম। যা আমার মেন সারা িদন ঘুরেত 

লাগেলা। পর িদন সকােল আিম হযরত +শইেখর সাkােত +গলাম। আমােক +দেখ িতিন আবৃিt 

করেলন : 

“যিদ মেন কেরা +তামার বnুর সােথ +মলা +মশা বn করেব না তাহেল (+pেমর) সূেতােত ধের 

থােকা +যন িতিনও তা ধের রােখন। +হ অnর এমনভােব জীিবকা অজSন কেরা,  +যন যিদ 

+তামার পা িপছেল যায় +ফেরশতারা +তামােক রkা করেব +দায়ার d’হাত িদেয়।’ 

আিম বুঝলাম +য িতিন িকছু অnভব কেরেছন। িতিন এ কিবতা আবৃিt করেবন না উেd? ছাড়া। 

আিম িকছুkণ বেস রইলাম। হযরত +শইখ +সলাইেত ব"s িছেলন। আিম বললাম : “এেত +কান 

িকছু আেছ (আপিন যা বলেত চান)?” িতিন বলেলন : “তুিম কী কেরেছা +য +তামার +চহারা 

+মেয়েদর মত হেয় +গেছ?” 

আিম বললাম আিম sেp এক snর মিহলা +দেখিছ এবং এর sৃিত আমার িভতর রেয় +গেছ। 

তখন িতিন বলেলন : “hা +সটাই! আlাহর কােছ kমা চাও!” 

 

“আিম *তামার মােঝ কী *দখিছ?! ” 

হযরত +শইেখর এক ভk বেলন :  

আিম একবার হযরত +শইেখর সােথ +দখা করেত বািড় +থেক +বর হলাম। পেথ আিম একজন 

+বারখািবহীন মিহলােক +দখলাম +য আমার মেনােযাগ কাড়েলা। আিম হযরত +শইেখর বািড়েত 

+গলাম এবং তার পােশ বসলাম। িতিন আমার িদেক তাকােলন এবং বলেলন : 

“+হ অমুক! আিম +তামার মােঝ কী +দখিছ?! ” 

আিম মেন মেন বললাম : ‘ইয়া সাtারাল উয়ুব (+হ trিট +গাপনকারী)!’ 

হযরত +শইখ মুচিক হাসেলন এবং বলেলন : 

“তুিম কী কেরেছা +য আিম যা +দখিছলাম তা চেল +গেলা?! ” 
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পrুষ যারা মিহলায় পিরণত হেলা! 

ডঃ হাj হাসান তাওয়াk ুিল বণSনা করেলন : একিদন আিম িkিনক (+ডি0ট+ এর) +থেক +বর 

হলাম +কাথাও যাওয়ার জn,  আিম একিট বােস উঠলাম এবং যখন তা +ফরেদৗসী +sায়াের 

এেস থামেলা,  িকছু +লাক বােস উঠেলা এবং তখন আিম +দখলাম Dাইভার একজন মিহলা এবং 

আিম আেরা +দখলাম সবাই মিহলা। তােদর সবার +চহারা এক ও একই +পাষাক! আিম +দখলাম 

আমার পােশও এক মিহলা বেস আেছ। আিম িনেজেক সিরেয় িনলাম এবং ভাবলাম আিম ভুল 

বােস উেঠ পেড়িছ। এিট হয়েতা মিহলা কমSচারীেদর বাস সািভSস। বাসিট থামেলা এবং একজন 

মিহলা +নেম +গেলা। মিহলা যখন +নেম +গেলা (বােসর) সবাই পুrেষ পিরণত হেয় +গেলা। 

যিদও আিম pথেম হযরত +শইেখর কােছ যাওয়ার ইqা কির িন িকnt বাস +থেক +নেম আিম 

হযরত +শইেখর কােছ +গলাম। আিম িকছু বলার আেগই হযরত +শইখ বলেলন : 

“তুিম সব পrুষেক মিহলা হেয় +যেত +দেখেছা! +যেহতু সবার মেনােযাগ +কেড়িছেলা ঐ মিহলা 

তাই সবাই মিহলােত পিরণত হেয়িছেলা!” 

তখন িতিন আেরা বলেলন : 

“মৃতু"র সময় ব"িk +য িদেক মেনােযাগ রাখেব তাই তার +চােখর সামেন বাsেব পিরণত হেব। 

আিমrল মুিমনীন আলী (আঃ) সmেকS ভােলাবাসা নাজােতর িদেক িনেয় যােব।” 

“কতই না snর আlাহর +সৗnেযS িনমিjত হওয়া-  

যােত তুিম এমন িকছু +দেখা যা অnরা +দেখ না ও এমন িকছু +শান যা অnরা +শােন না।” 

 

“*টিবলিট কী?” 

ডঃ sবািত বলেলন : সাইেয়"দ জাফর নােম একজন মূিচ িছেলন । িযিন এখন মৃত। িতিন 

বেলেছন : 
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‘একবার আমার বাসায় একিট বড় +টিবল িছেলা যা রাখার মত ভােলা +কান জায়গা আিম পাই িন 

এবং ভাবিছলাম তা িনেয় কী কির। সn"া রােত আিম wবঠেক +গলাম এবং আমােক +দখার সােথ 

সােথই হযরত +শইখ নীচু sের বলেলন অnেরর িদেক আ3ুল িদেয় ইশারা কের : 

“এটা িকেসর +টিবল যা তুিম ওখােন +রেখেছা” 

মূিচ সাইেয়"দ জাফর হঠাৎ বুঝেত পারেলন হযরত +শইখ কী +বাঝােqন;  িতিন হাসেলন এবং 

বলেলন : 

“হযরত +শইখ! ওটা রাখার মত +কান জায়গা আিম পাইিন তাই তা এখােন +রেখিছ!!” 

 

ঐশী রহs অজRন করা 

হযরত +শইখ িবxাস করেতন +য pাথিমকভােব,  ঐশী রহs অজSন করার জn +য পদেkপ 

+নয়া pেয়াজন তা হেলা আlাহ সmেকS জানা। 

িতিন বলেতন : 

“যতkণ আlাহ ছাড়া আর +কান িকছুর +pম অnের িতল পিরমাণ থাকেব ঐশী রহেsর +কান 

িকছু অজSন অসmব!” 

 

“আlাহ ছাড়া আর িকছ ু*চওনা!” 

হযরত +শইখ d’জন +ফেরশতা +থেক িশেখেছন +য ‘িতিন +যন আlাহ ছাড়া আর িকছু না চান।’ 

তার এক িশe বেলন +য হযরত +শইখ বেলেছন : 

এক রােত d’জন +ফেরশতা d’িট কথার মাধ"েম আমােক (আlাহর একেt) ফানাহ হওয়া 

সmেকS িশkা +দয়। আর কথা d’িট হেলা : 

“িনেজর সmেকS িকছু বলেবন না এবং আlাহ ছাড়া িকছু চাইেবন না!”১১৩ 

একইভােব িতিন বেলেছন : 
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“সেচতন হও,  +গাটা সৃি+ +তামােদর জnই। আlাহ ছাড়া আর যা িকছু চাও তা +তামার 

ব"থSতার (িনদশSন)।” 

 

বিুd ও নফেসর মাkাম 

হযরত +শইখ বেলেছন : যিদ মাnষ বুিdর মাkােম থােক +স কখেনা ইবাদাত বেnগী পিরত"াগ 

করেব না,  আlাহর অবাধ"তায় gনাহ করেব না এবং হাদীস অnযায়ী : 

( বুিd হেলা তা যা িদেয় দয়ালু +খাদার ইবাদাত করা হয় এবং যার মাধ"েম +বেহশত অজSন করা 

যায়) ১১৪ এ ধােপ +স আlাহ ছাড়া অn িকছু +খাঁেজ,  +যমন-  +বেহশত। িকnt যখন +স rেহর 

ধােপ +পৗঁেছ,  এ আয়াত অnযায়ী-  

 )َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي(
“এবং তার িভতের আিম rহ ফুঁেক িদেয়িছ” ( সূরা আল িহজর- ২৯) 

+স tধ ুসেত"র িদেক তাকােব এবং িdতীয় কিবতািটর pমাণ হেয় যায়ঃ 

‘জনগেনর +রাজা হেq পান ও আহার +থেক িবরত থাকা িনবSািচতেদর +রাজা হেq সব ধরেণর 

+গানাহ +থেক িবরত থাকা তার +রাজা হেq বnু (আlাহ) ছাড়া সব িকছু +থেক িবরত থাকা যা +স 

চায় সব তাঁরই জn।’ 

এবং কিব হািফয বেলেছন : 

“যিদ +বেহশত আমােক +দয়া হয় কীভােব আিম তা gহণ করেবা +যেহতু আমার দৃি+েত ‘বnু’ 

(আlাহ) +বেহশত +থেক উtম।” 

 

ভােলাবাসার উপর িভিt কের ইবাদাত 

আlাহেক সnান করার চরম পযSােয় মাnষ আlাহর ইবাদাত কের ভােলাবাসার কারেণ,  জাnাত 

লাভ বা জাহাnােমর ভেয় নয়। ইমাম সািদক (আঃ) তার িনেজর ইবাদাত সmেকS বেলন :  



128 
 

“সবSশিkমান ও মিহমািnত আlাহর ইবাদাত কের মাnষ িতন দেল : একদল তার ইবাদাত কের 

পুরsােরর জn যা +লাভীেদর ইবাদাত এবং তা সmেদর +লাভ;  অn দলিট তাঁর ইবাদাত কের 

জাহাnােমর ভেয় যা দাসেদর ইবাদাত এবং তা ভীিত;  িকnt আিম সবSশিkমান ও মিহমািnত 

আlাহর ইবাদাত কির +pেম ও ভােলাবাসায় যা মযSাদাবানেদর ইবাদাত এবং তা িনরাপtার 

উৎস। কারণ সবSশিkমান ও মিহমািnত আlাহ বেলন :  

“এবং তারা +সিদেনর ভয় +থেক মুk।” ( সূরা নামল- ৮৯) 

এবং সবSশিkমান ও মিহমািnত আlাহ আরও বেলন : 

‘বেলা,  যিদ +তামরা আlাহেক ভােলাবােসা আlাহ +তামােদর ভােলাবাসেবন।’ ( সূরা 

ইমরান-  ৩১) 

“এভােব +য সবSশিkমান ও মিহমািnত আlাহেক ভােলাবােস,  িতিনও তােক ভােলাবাসেবন 

এবং যােক সবSশিkমান ও মিহমািnত আlাহ ভােলাবােসন +স িনরাপদ থাকেব (িবচার িদেনর 

আতংক +থেক)।”১১৫ 

হযরত +শইখ বার বার তার বnুেদর উddু করেতন সংgাম করার জn +যন তারা আlাহর jান 

লােভ এ অবsা অজSন কের +যখােন আlাহর +pম ছাড়া আর +কান িকছু তােদর ইবাদােত উddু 

না কের। 

 

সবিকছ ুিনেজর জn,  এমনিক আlাহও 

হযরত +শইখ বলেতন : 

‘+হ মাnষ! +কন +তামরা আlাহ ছাড়া অn িকছু দাবী কেরা? িতিন ছাড়া অেnর কাছ +থেক কী 

+দেখেছা (+পেয়েছা)? ১১৬ িতিন যিদ ইqা না কেরন +কান িকছুই ঘটেব না ;  এবং +তামােদর 

pত"াবতSন হেq তাঁর িদেক।’ 

‘শহের িচিন [লাভজনক লk"] আেছ। 

িকছু পথ পিরkমণকারী বাজপাখীরা মািছ িশকার কের সn+!’ ১১৭ 
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+তামরা আlাহেক +ছেড় িদেয়েছা অেnর কারেণ! +কন +তামরা িনেজর চািরিদেক ঘুরেছা?!  

আlাহেক +খাঁজ এবং pেত"ক দাবীেক একিট pstিত বানাও তাঁর সােথ িমিলত হওয়ার জn। 

সমsা হেলা আমরা সব চাই এমনিক আlাহেকও িনেজর জn!” 

 

ধািমRকতার সেবRা# sর 

হযরত +শইখ ধািমSকতার sর সmেকS বলেতন : 

“ধািমSকতার িবিভn sর রেয়েছ;  একদম নীেচর sর হেলা ওয়ািজব পালন করা এবং হারাম 

এিড়েয় চলা,  যা িঠক আেছ,  এবং তা িকছূ +লােকর জn যথেপাযুk;  িকnt সেবSা8 ধািমSকতা 

দাবী কের আlাহ ছাড়া অn সব িকছুেক এিড়েয় চলা,  আর তাহেলা অnের +কান িকছুেক মূল" 

না +দয়া একমাt আlাহর +pম ছাড়া।” 

 

*pেমর িবদ"ালয় 

হযরত +শইখ িবxাস করেতন মাnষ মnষেtর চরম িশখের +পৗঁছেত পারেব না,  যিদ না +স 

অnরেক আlাহ ছাড়া অnেদর িদক +থেক িফিরেয় না +নয়। যিদ +স সংgামও কের তার 

আtপূণSতা অজSেনর জn,  তাহেল +স লেk" +পৗঁছােত পারেব না। এভােব,  যিদ +কউ হযরত 

+শইেখর কােছ পথ পাওয়ার জn আসেতা তার আttিdর pেচ+ায় ব"থS হওয়ার কারণ সmেকS 

িতিন বলেতন : 

‘তুিম কাজ কেরেছা ফলাফল লােভর আশায়। অথচ এিট ফলাফেলর িবদ"ালয় নয়,  এিট 

আlাহমুখী হওয়ার িবদ"ালয়।” 

 

অnেরর *চাখ *খালা 



130 
 

মরhম হযরত +শইখ অিভjতার মাধ"েম িশেখিছেলন +য অnেরর +চাখ ও কান খুেল যাওয়া এবং 

অদৃে?র রহs সmেn জানা সmব হেব পূণS আnিরকতা ও আlাহমূখী হওয়ার মাধ"েম। িতিন 

বলেতন : 

“যিদ +তামরা +তামােদর অnর সmেকS সতকS থােকা এবং আlাহ ছাড়া কাউেক এেত pেবশ 

করেত না দাও তাহেল +তামরা +দখেত সkম হেব যা অnরা +দখেত সkম নয় এবং tনেব যা 

অnরা tনেত অkম।” 

যিদ মাnষ তার অnেরর +চাখেক আlাহ ছাড়া অnেদর কাছ +থেক সিরেয় রােখ িতিন তােক 

+জ"ািত দান করেবন এবং তােক ঐশী সtার +মৗিলক িবষয়gেলার সােথ পিরচয় কিরেয় িদেবন। 

যিদ +কউ আlাহর জn কাজ কের তার অnেরর +চাখ খুেল যােব। 

“বnুরা! আlাহর কােছ pাথSনা কেরা +তামােদরেক বিধরতা ও অnt +থেক মুk করার জn,  

যতkণ মাnষ আlাহ ছাড়া অn িকছু +খাঁজ করেব +স বিধর ও অn থাকেব!!” 

িভnভােব বলা যায় হযরত +শইখ িবxাস করেতন অিতndীয় jান অজSন সmব নয় ss একিট 

অnর ছাড়া। একিট পণূS ss অnর হেলা +যখােন সামাnতম dিনয়া +pম +নই এবং আlাহ ছাড়া 

িকছুই চায় না। ইমাম সািদক (আঃ) ss অnর সmেকS যা বেলন তার সােথ একথা স3িতপণূS। 

 )َمْن أََتى اللََّه بَِقْلٍب َسِليمٍ (
“tধু +স (সমৃিd লাভ করেব) +য আlাহর কােছ আনেব একিট ss অnর।” ( সূরা tআরা- ৮৯) 

এ আয়ােতর ব"াখ"ায় পিবt ইমাম (আঃ) বেলন : 

“তা একিট hদয় যা +নাংরা আকাkার ভােলাবাসা +থেক পিবt।”১১৮ 

অn একিট হাদীেস ইমাম (আঃ) বেলন : 

“আt- সমিপSত এবং পিবt অnর হেলা +সিট যা রেবর সােথ িমিলত হয়,  যখন এেত িতিন ছাড়া 

+কউ থােক না এবং িশরক ও সেnহ আেছ এমন pেত"ক অnর trিটযুk [এবং অss]।”১১৯ 

 

অnেরর অভ"nরীণ *চহারা 
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হযরত +শইখ বেলেছন : যখন +কান ব"িkেক +ভতেরর +চাখ (অnেরর +চাখ) +দয়া হয়,  যখনই 

+স তার অnের আlাহ ছাড়া অn কাউেক pেবশ করেত +দয় তার +ভতেরর (বারযাখীর) অnর 

+সটারই rপ ধারণ কের। যিদ তুিম আlাহ ছাড়া অn িকছু দাবী কর,  +তামার মূল" হেলা 

ততটkু যা তুিম দাবী কেরেছা;  এবং যিদ তুিম আlাহমূখী হও +তামার মূল" অপিরসীম। +য 

আlাহর সােথ থাকেব আlাহ তার সােথ থাকেবন। যিদ তুিম সব সময় আlাহেত িনমিjত 

থােকা ঐশী +জ"ািত +তামার উপর jলেব এবং যা তুিম ইqা কর তা তুিম +দখেব ঐশী 

আেলােত। 

 

*য অnের সব িকছ ুউপিsত 

হযরত +শইখ বেলেছন : 

“+চ+া কেরা +তামার অnরেক আlাহর জn sাপন করেত;  যখন +তামার অnর আlাহর জn 

হেব তখন িতিন +সখােন থাকেবন;  যখন িতিন +সখােন থাকেবন তখন যা িকছু তাঁর সােথ 

সmকSীত তা +সখােন উপিsত থাকেব;  যখন তুিম ইqা করেব সব ইqা +তামার সােথ থাকেব 

কারণ আlাহ +সখােন আেছন,  নবী ও আওিলয়ােদর rহও +সখােন থাকেব;  তুিম যিদ চাও 

এমনিক মkা ও মিদনাও +তামার সােথ থাকেব। তাই +চ+া কেরা +যন অnর tধ ুআlাহর জn 

হয় +যন যা িকছু আlাহ সৃি+ কেরেছন তা +তামার কােছ উপিsত থােক!”  

 

*য মাnষ কারামত সংঘিটত কের 

হযরত +শইখ িবxাস করেতন যিদ আlাহ +pম অnের আিধপত" কের এবং তা সত" সত"ই 

আlাহ ছাড়া আর িকছু চায় না তাহেল মাnষ আlাহর pিতিনিধেত পিরণত হেব এবং তার dারা 

কারামত সংঘিটত হেব। এ সmেকS িতিন বেলন : 

“যিদ +কান িকছু অn িকছুর উপর আিধপত" কের তাহেল pথমিট তার wবিশ+gেলা িdতীয়িটর 

উপর দান করেব। +যমন,  যখন আgেন +লাহােক রাখা হয় িকছু সময় পের আgন +লাহার 
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িভতের pেবশ করেব এবং +লাহােক আgেনর মত jলেত সkম কের। িবষয়িট মাnষ ও তার 

সৃি+কতSার সােথ সmেকSর +kেtও একই রকম।” 

িতিন আেরা বেলেছন : 

“আমরা অসাধারণ িকছু কির না,  বরং আমরা খুঁেজ +নই (wতরী কির) +সই pকৃিত যা 

আlাহওয়ালা +লাকেদর থােক। সব িজিনস মাnষেক +দয়া হয় rেহর মাধ"েম। গrর rহ গrর 

কাজ কের,  +মারেগর rহ +মারেগর কাজ কের। এখন আমােক বেলা,  মাnেষর +খাদািয় rহ 

িক করেব? ঐশী কাজইেতা তােক করেত হেব।” 

 )َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي(
“তার িভতের আমার rহ ফুঁেক িদলাম।” ( সূরা িহজর- ২৯) 

এ আয়াতিট এ কথািটই বেল। 

 

অnর পির+ার করা 

আর এভােব অিতnীয় jান অজSন করা যােব না যিদ অnরেক আlাহ +pম ছাড়া অn িকছু +থেক 

পিবt করা না হয় এবং মাnষ চরম পণূSতার অিধকারীর +pেম পড়েব না ঐশী jান লােভর মাধ"ম 

ছাড়া। pধান সমsা হেলা অnরেক dিনয়াবী আকাkা +থেক পিবt করা সহজ কাজ নয়। 

কীভােব অnরেক +চহারা +মক আপ করা ‘বুিড়র’ +pম +থেক মুk করা যােব? 

হযরত +শইেখর মেত অnরেক পিবt করেত পাের ঐ একই িজিনস যা মাnষেক একtবােদর 

বাsবতা অজSেন সাহায" কের। +যমন আেগর অধ"ােয় উেlিখত িবষয় হেলা : 

১। িনরবিqn উপিsিত (িযকর)  

২। আহেল বাইত (আঃ) এর কাছ +থেক সাহায" pাথSনা 

৩। রােt অnনয় করা (+দায়া ও নামােযর মাধ"েম) 

৪। অেnর উপকার করা 
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আlাহেক ভােলাবাসার পথ 

হযরত +শইখ আlাহর কােছ যাওয়া১২০ ও তাঁেক ভােলাবাসার জn ‘অেnর উপকার করােক’ 

িবেশষ +জার িদেয়েছন। িতিন িবxাস করেতন আlাহ +pেমর মাধ"ম হেq তাঁর সৃি+র pিত 

ভােলাবাসা ও অn +লােকর +সবা,  িবেশষ কের িনযSািতত ও যারা কে+র মেধ" আেছ। 

নবী (সাঃ) বেলেছন : 

“জনগণ হেq আlাহর পিরবার;  আlাহর কােছ সবেচেয় িpয় ব"িk হেq +স +য আlাহর 

পিরবােরর কল"াণকারী এবং +য তােদরেক খুশী কের।”১২১ 

অn একিট হাদীেস বলা হয় +য,  নবী (সাঃ) +ক িজেjস করা হেলা : ‘+ক আlাহর কােছ 

সবেচেয় িpয়?’ 

নবী (সাঃ) উtর িদেলন : ‘+য জনগেণর সবেচেয় +বিশ কল"াণকারী।’১২২ 

আেরকিট হাদীেস বলা হয় +য নবী (সাঃ) +ক +মরােজর পূবS মুহূেতS বলা হেয়িছেলা : 

“+হ আহমদ (মুহাmাদ)! আমােক ভােলাবাসা হেq দিরdেদর ভােলাবাসা,  তাই দিরdেদর 

+তামার কােছ টােনা এবং তােদর জমােয়েত যাও কারণ দিরdরা আমার বnু।”১২৩ 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলন : 

‘হযরত +শইেখর পরামেশS আিম +বশ কেয়ক বার +নকা শহের (উtর ইরােন) +গলাম আয়াতুlাহ 

kিহsািনর সাkােত। আিম একবার বাস ++শেন যািqলাম নািসর খসr এিভিনউেত +নকার 

িটেকট িকনেত যখন হযরত +শইেখর সােথ +দখা হেলা,  িতিন িজেjস করেলন আিম +কাথায় 

যািq,  আিম বললাম : ‘+নকােত’ আয়াতুlাহ kিহsািনর সােথ +দখা করেত। িতিন বলেলন : 

“তার পdিত হেলা আtসংযম;  আমার সােথ আেসা আিম +তামােক আlাহ +pেমর পথ 

+দখািq।” 

এর পর িতিন আমার হাত ধের িনেয় +গেলন (বতSমান) ইমাম +খােমনী (রঃ) এিভিনউেত যা তখন 

সূিকSেত ঢাকা িছেলা এবং িকছু দূের এক গিলেত িগেয় এক দরজায় +টাকা িদেলন। জরাজীণS 
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বািড়িট িছেলা কেয়কজন দিরd ও হতভাগ" িশt ও বয়s +লােকর আGয়। তােদরেক +দিখেয় 

হযরত +শইখ বলেলন : 

‘এেদর মত দাrণ অভাবী +লাকেদর pেয়াজন িমটােনা একজনেক আlাহ +pিমক বানায়! এিটই 

+তামার িশkা। আয়াতুlাহ kিহsািনর কােছ তুিম আtসংযেমর িশkা +পেয়েছা িকnt এিট হেলা 

+pেমর িশkা।’ 

‘তখন +থেক দশ বছর পযSn হযরত +শইখ ও আিম শহেরর ঐ জরাজীণS বিsেত +যতাম 

অভাবীেদর সাহায" করেত;  হযরত +শইখ পিরচয় কিরেয় িদেয়িছেলন তােদরেক আমার কােছ,  

আিম তােদর রসদ সরবরাহ করতাম।’ 
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চতথুR অধ"ায় 

আlাহর বnুেদর আnিরকতা 

 

হযরত +শইেখর িশeেদর pিশkেণ তার একিট pধান িচnা িছেলা এেত +জার +দয়া +য,  tধু 

িবxােস ও ইবাদােতই আnিরকতা নয়,  বরং সব কােজই আnিরকতা রাখেত হেব। সব সময় 

িতিন +জার িদেয় বলেতন : 

“সিত"কার ধমS pচার হয় িমmার +থেক িকnt তবুও তােত d’+টা িজিনস কম থােক : আnিরকতা ও 

আlাহ +pম। এ d’+টােক অব?ই pচােরর িবষেয় যুk করেত হেব।” 

 

সব কাজ আlাহর জn 

হযরত +শইেখর সবেচেয় মূল"বান ও িশkণীয় বkব" িছেলা : 

“সব িকছুই ভােলা,  িকnt (যিদ তা হয়) আlাহর জn।” 

+কান +কান সময় িতিন তার +সলাই +মিশেনর িদেক ইশারা কের বলেতন : 

“এই +সলাই +মিশেনর িদেক তাকাও! এর সব বড় +ছাট যntাংশgেলােত pstতকারীর মাকSা 

আেছ- - - - এিটই +বাঝােq এর সবেচেয় +ছাট নােটর মেধ"ও এর pstতকারেকর নাম রেয়েছ। 

একজন িবxাসীর সমs কােজও আlাহর নাম অব?ই থাকা উিচত।” 

হযরত +শইেখর িবদ"ালেয় আধ"ািtকতা সnানকারী অব?ই +কান িকছু করার আেগ ভাবেব 

এিট অৈবধ িকনা,  হেল আlাহর জn এিড়েয় যােব এবং যিদ তা wবধ হয় তা আlাহর জn 

করেব। তােক এিটও +দখেত হেব +য তা তার শরীরী আকাkার জn আনাnদায়ক িকনা। তােক 

অব?ই শারীরী আকাkার জn pথেম আlাহর কােছ kমা চাইেত হেব এবং এরপর আlাহর 

জn কাজিট করেত অgসর হেব। 
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আlাহর জn খাওয়া ও িবiাম *নয়া 

হযরত মুহাmাদ (সাঃ) হযরত আবু জার (রাঃ) +ক +য উপেদশ +দনঃ “+হ আবু জার! +তামার 

উিচত সব কােজ পির]ার িনয়ত রাখা,  এমনিক (wবধ) ঘুেম ও খাদ" gহেণ।”১২৪ 

হযরত +শইখ সবসময় তার িশeেদর বলেতন : 

“+তামােদর সব কাজ +যন হয় আlাহর জn,  এমনিক +তামােদর খাওয়া ও ঘুমােনাও। যখন 

এক কাপ চা আlাহেক sরণ কের পান করেব +তামােদর অnেরর ঐশী আেলােত উjল হেয় 

উঠেব। িকnt যিদ তা পান কর িনেজেদর আকাkা তৃp করার জn এিট তােত পিরণত হেব যা 

+তামরা +চেয়িছেল (আlাহ ছাড়া অnিকছু)।”১২৫ 

আয়াতুlাহ মাহদাভী কানী বেলেছন : 

“আমার তালাবা (মাdাসার ছাt) িহেসেব পড়ােশানায় trর িদেক,  যখন আিম +চাd বছর বয়সী 

িছলাম,  আিম একিদন চাইলাম িনেজর জn একিট জামা বানােত। মরhম +বারহােনর কাছ 

+থেক ধার করা কাপড়- +চাপড় +ফরত +দয়ার পর। 

আিম +গলাম এক ব"িkর কােছ যার নাম িছেলা +শইখ রজব আলী খাইয়"াত,  সােথ কাপড় 

িনেয় +গলাম বানােনার জn। তার কমSশালা িছেলা তার বািড়েতই pেবশdােরর পােশই একিট 

কেk। আিম একট ুসমেয়র জn বসলাম,  তারপর হযরত +শইখ এেলন এবং বলেলনঃ  

‘তুিম কী হেত চাও?’ 

আিম উtর িদলাম : ‘একজন তালাবা।’ িতিন বলেলন : “তুিম িক তালাবা হেত চাও নািক 

একজন মাnষ?’ 

আিম একট ুঘাবেড় +গলাম +য একজন সাধারণ মাnষ একজন ধমSীয় ছােtর সােথ এভােব কথা 

বলেছ। িতিন বলেত লাগেলন : ‘রাগ কেরা না! তালাবা হওয়া ভােলা িকnt এর উেd? হেলা 

(সিত"কার) মাnষ হওয়া। আিম +তামােক একিট উপেদশ িদিq মেন রাখার জn;  +তামার ঐশী 

লk"েক ভুেল +যও না। তুিম এখেনা অl বয়সী আেছা এবং এখনও (gনাহর) দূিষত হেয় যাও 

িন। যা িকছু তুিম কর +চ+া কেরা তা আlাহর জn করেত। এমনিক যখন তুিম ssাd খাবার 
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খাও,  তা খাও এ িনয়েত +য এর মাধ"েম তুিম শিk অজSন করেব ইবাদােতর জn এবং 

আlাহর পেথ কাজ করেব। কখেনাই এ উপেদশ +তামার জীবেন ভুেলা না।” 

 

আlাহর জn *সলাই কেরা 

িতিন মূচীেক বলেতন : “যখন তুিম একিট জুতা বানাও,  pথেমই তা আlাহর কারেণ বানাও 

এবং তা snর ও মজবুত কের +সলাই কেরা +যন তা drত িছেড় ঁনা যায় এবং দীঘSিদন +টেক।” 

িতিন +কান দিজSেক বলেতন : 

“যখন +কান কাপড় তুিম +সলাই কর,  +চ+া কেরা তা আlাহর কারেণ +সলাই করেত এবং 

মজবুত ভােব।” 

 

আlাহর জn আেসা! 

হযরত +শইেখর এক িশe আnিরকতার িবষেয় তার পরামশS সmেকS বেলন +য হযরত +শইখ 

বেলেছন : 

“যখন +তামরা আেসা (+শইেখর বাসায়),  আlাহর জn আেসা;  যিদ আমার জn আেসা,  

তেব +তামরা kিতgs হেব!” 

তার মেনর অবsা িছেলা িবsয়কর। িতিন +লাকেদরেক আlাহর িদেক ডাকেতন িনেজর িদেক 

নয়। 

 

আgেন ফু ঁদাও আlাহর জেn! 

হযরত +শইেখর এক সnান বেলন : 

‘+শইখ আb ুল কারীম হািমদ আমার বাবার কারখানায় কােজর +ছেল িছেলন। একিদন িতিন 

+লাহার পাইপ িদেয় আgেন ফু ঁ িদিqেলন পরুােনা িদেনর ইরানী +লাহার পাইপ এর মাধ"েম যা 

িদেয় আgন উেs +দয়া হেতা,  তখন আমার বাবা তােক বলেলন : 
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“আb ুল কারীম! তুিম িক জােনা িকভােব আgেন ফু ঁিদেত হয়?” 

িতিন বলেলন : 

‘না,  জনাব,  কীভােব ফু ঁিদেবা? আমার বাবা বলেলন : 

‘d’+ঠাঁট পরsর +চেপ ধেরা এবং আlাহর জn ফু ঁদাও!’ 

 

তােদরেক ভােলাবােসা আlাহর জেn 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলেছন হযরত +শইখ তােক ব"িkগত wবঠেক বেলেছন : “+তামার 

মন ঘুের +বড়ােq অমুক অমুক জায়গায়;  তা িঠক আেছ,  িকnt তা +যন হয় আlাহর জn।” 

একিদন আিম আমার এক বnুেক িনেয় হযরত +শইেখর বািড়েত +গলাম। হযরত +শইখ আমার 

বnুর অnেরর িদেক ইশারা কের বলেলন : “আিম +সখােন d’+টা িশt +দখিছ;  তা ভােলা,  িকnt 

অnর হেq আlাহর ঘর। সnােনর জn আgহ অব?ই হেত হেব আlাহর জn।” 

িতিন বলেলন : 

“ধমSীয় +লাকেদর কাজ সবই ভােলা,  িকnt তােদর ‘আিমt’ +ক ‘আlাহ’ িদেয় pিতsাপন 

করেত হেব।” 

 

আlাহর কারেণ চমু ুদাও 

আয়াতুlাহ ফাহরী হযরত +শইেখর আnিরকতা সmেকS পরামশS এভােব বণSনা কেরন : 

“িতিন সব সময় +য কথািট ব"বহার করেতন তা হেq আlাহর জn কাজ কেরা।” িতিন এ 

কথািট এেতা +বশী উ8ারণ করেতন +য ‘আlাহর জn কাজ কেরা’ কথািট তােদর নীিত বাক" 

হেয় দাঁড়ােলা। একজন মাhত +যমন হাতীর মাথায় বার বার আঘাত কের হাতুিড় িদেয় +তমিন 

হযরত +শইখ তার িশeেদর মনেক আঘাত করেতন ‘আlাহর জn কাজ কেরা’ কথািট িদেয়!” 

িতিন িনেজর ও অপেরর উদাহরণ িদেতন এ িবষেয় এ িশkা রp করার জn। সব অবsায় িতিন 

সবাইেক +জার িদেতন আlাহর জn কাজ করেত। িতিন বলেতন : 
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“আlাহ +তামােদর জীবেনর সমs কােজ +যন উপিsত থােকন। এমনিক যখন তুিম রােত ঘের 

+ফেরা ও stীেক চুমু দাও,  তােক চুমু দাও আlাহর কারেণ!” 

যারা হযরত +শইেখর িবদ"ালেয় pিশkণ +পেয়েছ তারা তার এ উপেদশ পালেনর মাধ"েম 

আধ"ািtক মাkাম ও অিতndীয় jান অজSন কেরেছ । 

 

তিুম আlাহর জn কী কেরেছা? 

হযরত +শইেখর এক সnান নীেচর ঘটনািট বণSনা কেরেছন : 

একিদন আমার বাবা ও আিম িবিব শাহারবাn পাহােড় +গলাম। পেথ আমরা এক সাধেকর 

সাkাত +পলাম এবং আমার বাবা তােক িজেjস করেলন : 

“আপনার আt- সংযেমর ফল কী +পেয়েছন?” 

সাধক নীচু হেয় মািট +থেক একিট পাথর তুলেলন । পাথরিট একিট নাশপািতেত পিরণত হেলা 

এবং িতিন আমার বাবােক তা +খেত িদেলন এই বেল : 

‘িনন খান!’ 

আমার বাবা একবার তার িদেক তাকােলন এবং বলেলন : 

“এিট আপিন আমার জn কেরেছন,  আমােক বলুন আপিন আlাহর জn কী কেরেছন?! ” 

একথা tেন সাধক +কঁেদ +ফলেলা! 

 

দেূভRাগ আমার pিত,  দেূভRাগ আমার pিত 

হযরত +শইেখর এক িশe িযিন তার সােথ িtশ বছর কািটেয়েছন বেলন +য হযরত +শইখ তােক 

বেলেছন : 

‘আিম এক আধ"ািtক +লােকর rহেক +দখলাম বারযােখ +য ইরােনর বড় একিট শহের বাস 

করেতা,  +স িনেজেক িনেয় আফেসাস করিছেলা তার উrেত থাpর িদেয় এবং এই বেল : 
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‘দূেভSাগ আমার pিত! আিম (পিৃথবী +থেক) +বর হেয় এেসিছ পিরtd ও আnিরক +কান আমল 

হােত না িনেয়!’ 

আিম তােক িজেjস করলাম +স +কন এমন করেছ। +স বলেলা : “আিম আমার জীবেন এক 

ব"বসায়ীর সােথ পিরিচত হেয়িছলাম +য আমােক তার িকছু আধ"ািtক wবিশে+"র সােথ পিরচয় 

কের িদেয়িছেলন। আিম তার কাছ +থেক যখন িবদায় িনলাম আিম িসdাn িনলাম +য আিম সাধনা 

করেবা +যন আিমও অnদৃSি+ অজSন করেত পাির,  অিতndীয় jান অজSেনর জn এবং ‘বারযাখ’ 

ও অদ?ৃ জগত +দখার জn। আিম িtশ বছর আt- সংযম অnশীলন করলাম সফল হওয়ার 

আেগ। তখন মৃতু" আমার দরজায় +টাকা িদেলা। এখন (বারযােখ) তারা আমােক বলেছ : ‘তুিম 

ঐ আধ"ািtক +লােকর সােথ সাkাত করার আগ পযSn শরীরী আকাkায় গা ভািসেয়িছেল এবং 

এর পর +তামার জীবেনর িtশ বছর কািটেয়েছা অিতndীয় jান অজSন এবং বারযােখর দ?ৃ 

+দখার জn। এখন বেলা tধুমাt আমােদর জn তুিম কী কেরেছা?! ” 

 

আlাহর জn ভােলা হওয়া 

সমকােলর একজন িবj ব"িk িযিন wনিতকতা ও আধ"ািtকতার উপর একজন pেফসর বেলন :  

“আিম হযরত +শইখ রজব আলী খাইয়"াতেক আমার সmেকS িজেjস করলাম +দখেত িতিন 

আমার সmেকS কী ভােবন। িতিন উtর িদেলন : ‘আগা হাj +শইখ! তুিম ভােলা হেত চাও 

িনেজর জn িকnt আlাহর জn ভােলা হও!” 

 

িযয়ারেত যাও আlাহর জn! 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলন : ‘একবার আিম হযরত +শইখেক িজেjস করলাম +য িতিন 

ইমাম +রজা (আঃ) এর মাযাের,  মাশহােদ একেt +যেত রাজী আেছন িক না।’ 

িতিন বলেলন : ‘আমার িনেজ +থেক +কান অnমিত +নই (িকছু করার)!’ pথেম তার উtর আমার 

কােছ অd ূত লাগেলা +য িকভােব আবার তার িযয়ারেত অnমিত +নই। িকছু সময় পের আিম 
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জানেত পারলাম +য একজন সাধেকর +কান ব"িkগত মতামত +নই,  আlাহ যা ইqা কেরন তা 

ছাড়া এবং তার কাজ আlাহর অnমিত ও সmিত সােপেk হয়। 

পের ইমাম +রজা (আঃ) এর pিত আnিরকতা সmেকS কথা উঠেলা। হযরত +শইখ এ সmেn 

বলেলন : 

“যিদ আমরা যাই আlাহর জn এবং অnের আlাহর সntি+ ছাড়া আর +কান িকছু না থােক হযরত 

ইমাম (আঃ) এ িযয়ারতেক gহণ কেরন িবেশষ আnkেল"। ইমাম +রজা (আঃ) এর মাযার 

িযয়ারেত একবার আমার আর +কান ইqা িছেলা না একমাt আlাহর সntি+ ছাড়া। পিবt ইমাম 

(আঃ) আমার pিত এমন অngহ কেরিছেলন +য চরম িবsয় িবমুg হেয় +গলাম। যিদ এ অngহ 

ভাষায় pকাশ করা +যেতা তাহেল আিম বলতাম তা +কমন অnভূত হেয়িছেলা। যা +হাক,  যিদ 

+তামরা চাও এ দয়া ও অngহ অnভব করেত তাহেল +তামােদর পিবt করেত হেব,  তখন 

+দখেত সkম হেব আিম যা +দেখিছ!” 

 

আnিরকতার পরুsার 

হযরত +শইখ এই শbgq বার বার ব"বহার করেতন তার কথায় : 

“+য আlাহর সােথ থাকেব,  আlাহ তার সােথ থাকেবন।”১২৬ 

+য পূণS আnিরকতার সােথ আlাহর জn কাজ কের,  আlাহ তার জn থাকেবন। এছাড়া 

বলেতন : 

“+তামরা আlাহর জn হেয় যাও,  িতিন এবং তাঁর +ফেরশতারা +তামােদর জn হেয় যােবন।” 

+কান +কান সময় বলেতন : 

“যিদ +কান মাnষ +সভােব কাজ না কের,  এমনিক এ সmেকS কথা বলাও ব"িkর 

আধ"ািtকতার উপের ইিতবাচক pভাব +ফেল।” 

 

ঐশী পথ িনেদRশনা 
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হযরত +শইখ মেন করেতন িবেশষ ঐশী পথ িনেদSশনা আnিরকতার িবেশষ পুরsার। িনেচর 

আয়াতেক িতিন এভােব ব"াখ"া করেতন : 

 )َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلَنا(
“এবং যারা আমােদর পেথ সংgাম কের আমরা অব?ই তােদর পথ +দখােবা।” ( সূরা 

আনকাবুত- ৬৯) 

“যিদ +তামরা আlাহর জn দাঁিড়েয় যাও,  সমs িবx জগেতর সmদ +তামােদর পথ +দখােব 

এবং সমথSন করেব। +যেহতু তােদর পিরপূণSতা +তামােদর সােথ িমেশ যাবার মেধ" িনিহত তাই 

তারা পূণSতা লােভর জn pকৃিতগতভােব +য সব িজিনেসর তারা অিধকারী তা িদেয় িদেত চায় । 

যিদ মাnষ আlাহর জn দাঁিড়েয় যায় অিstবান সমs pাণী তার জn সািরবd হেয় দাঁিড়েয় 

যােব তােদর কােছ যা আেছ তােক উপহার +দয়ার জn এবং তার পথpদশSক হওয়ার জn।” 

হযরত +শইখ মেন করেতন আnিরকতার সেবSা8 sর িবেশষ ঐশী পথিনেদSশনা লােভর জn 

খুবই জrরী যা pকৃতপেk আlাহর িবেশষ pিশkণ। তা হেলা এই +য,  মাnেষর আর +কান 

লk" থাকেব না,  তার সব pেচ+া হেব একমাt সবSশিkমােনর সntি+ ছাড়া;  এমনিক +স 

িনেজর সmূণSতা লাভও উেপkা করেব।১২৭ িতিন এ সmেকS বেলন : 

“যতkণ মাnষ তার িনেজর সmূণSতায় (কামািলয়াত) +খয়াল রাখেব +স ‘সত"’ লাভ করেব না। 

মাnেষর অধীেন যত উপায় ও উপকরণ রেয়েছ তার সবgেলা আlাহেক পাওয়ার পেথ ব"য় 

করেব। +স +kেt সবSশিkমান আlাহ মাnষেক তাঁর িনেজর জn pিশkণ িদেবন।” 

 

কােজ আlাহর sবাস 

হযরত +শইখ বেলন : 

যখন তুিম আlাহেক জানেব,  যা- ই তুিম করেব তা হওয়া উিচত একমাt +pম ও আnিরকতা 

+থেক। এমনিক িনেজর সmূণSতার িদেকও +খয়াল করেব না কারণ শরীরী নফস খুবই চালাক ও 

sk এবং িনেজেক (মাnেষর পিবt িচnার উপর) চড়াও করােত নােছাড়বাnা। 
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যতkণ পযSn মাnষ িনেজেক চাইেব এবং িনেজর িদেক মেনােযাগ িদেব তার কাজ হেব 

রসকষহীন এবং ঐশী লেk" নয়। যা +হাক,  যখন +স আt- +কিndকতা পিরত"াগ কের এবং 

আlাহমূখী হেয় যায় তখন তার কাজgেলা ঐশী রং ধারণ কের এবং তার কােজ ঐশী sবাস 

পাওয়া যায়;  এবং +সিটর একিট ইি3তও আেছ ইমাম সাjাদ (আঃ) এর কথায় : 

“আপনার +pেমর sবাস কতইনা snর।”১২৮ 

 

শয়তানেক পরািজত করা 

আlাহর জn কাজ করার রহমত হেলা শয়তানেক পরািজত করেত পারা। হযরত +শইখ বেলন : 

+য আlাহর জn উেঠ দাঁড়ায় +স মুেখামুিখ হেব শরীরী নফেসর ও তার সােথর পচাtরিট 

wসnদেলর িবrেd এবং শয়তানও তার wসnসহ উেঠ দাঁড়ায় তােক wংস করার জn,  িকnt 

“আlাহর wসn বািহনীই িবজয়ী।” 

বুিd পচাtরিট wসnবািহনী িদেয় wতরী। +সও আt- িনেবিদত ইবাদাতকারীেক পরািজত হেত 

+দেব না : 

 )ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَانٌ (
“অব?ই,  +তামার +কান kমতা থাকেব না আমার আnিরক ইবাদাতকারীেদর উপর।” ( সূরা 

িহজর- ৪২) 

“যিদ তুিম আlাহ ছাড়া অn +কান িকছুেত আgহী না হও,  শরীরী নফস ও শয়তান +তামার 

উপর +কান kমতা রাখেব না;  বরং তারা +তামার কােছ পরাভূত হেব।” 

িতিন আরও বেলন : 

“পরীkা রেয়েছ pেত"ক িনঃxােস। +তামার +দখা উিচত তা ঐশী উেdে? +নয়া,  নািক তা 

শয়তািন ইqার সােথ িমিGত।” 

 

অnেরর *চাখ *খালা 
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হযরত +শইখ িবxাস করেতন যতkণ মাnষ আlাহ ছাড়া অnিদেক মেনােযাগী এবং তাঁেক ছাড়া 

অn িকছু চাইেছ +স pকৃতপেk একজন মুশিরক এবং তার অnর িশরেক দূিষত। িতিন উেlখ 

করেতন +কারআেনর এ আয়াত : 

َا اْلُمْشرُِكوَن َجنَسٌ (  )ِإمنَّ
‘অব?ই মুশিরকরা অপিবt ও +নাংরা।’ ( সূরা তাওবাহ- ২৮) 

যতkণ পযSn অnর িশরেকর ধূলামাখা থাকেব,  মাnষ ততkণ পযSn অিsেtর বাsব অবsা 

সmেকS জানেব না। 

এরপর +শইখ বেলেছন : “যতkণ পযSn মাnেষর মেনােযাগ আlাহ ছাড়া অn িদেক থাকেব +স 

অিsেtর বিহভSােগ পদSাবরেণ থাকেব এবং সৃি+র অভ"nরীণ +চহারা সmেকS অj থাকেব।” 

‘+হ হািফয,  তুিমই পেথর পদSা,  সের যাও!  

আনিnত +স +য এ পেথ পদSাবরণ মুk।’ 

যােহাক,  যিদ মাnষ তার অnরেক িশরেকর ধলূা +থেক পিবt কের সৃি+ জগেতর রহs তার 

কােছ আমানত রাখা হেব। হযরত +শইখ বেলন : 

“যিদ +কউ আlাহর জn কাজ কের তেব তার অnেরর +চাখ খুেল যায়। যিদ তুিম +তামার 

অnেরর িবষেয় সতকS থােকা এবং এেত আlাহ ছাড়া কাউেক pেবশ করেত না দাও তুিম +দখেত 

সkম হেব যা অnরা +দখেত অkম এবং তা tনেব যা অnরা tনেত অkম।”১২৯ 

 

বstগত ও আিtক *নয়ামত 

পিবt +কারআন বেল,  যিদ +কউ এ পৃিথবীর জীবেনর pিত লালািয়ত থােক তাহেল আlাহর 

কােছ রেয়েছ এ পৃিথবীর পুরsার ও আেখরােতর িচর পিবt জীবন : 

نـَْيا َفعِ ( نـَْيا َواْآلِخرَةِ َمْن َكاَن يُرِيُد ثـََواَب الدُّ  )ْنَد اللَِّه ثـََواُب الدُّ
“+য এই পৃিথবীর জীবেন পুরsার চায় তাহেলেতা (তার জানা উিচত) আlাহর কােছ রেয়েছ এই 

পৃিথবীর জীবেনর পুরsার ও আেখরােতর পুরsার।” ( সূরা িনসা- ১৩৪) 
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অn কথায় সবSশিkমান আlাহই সব;  +য আlাহেক +পেয়েছ তার সবই আেছ।১৩০ হযরত 

+শইেখর এক ভk বেলন : হযরত +শইখ আমােক িজেjস করেলন আমার +পশা কী। আিম 

বললাম আিম একজন কাঠিমstী। িতিন বলেলন : “তুিম িক তারকাটায় হাতুিড় +ঠাক আlাহর 

sরণ +রেখ,  না িক টাকার কথা sরণ +রেখ?!  যিদ তুিম টাকার sরেণ আঘাত কেরা তাহেল 

তুিম tধু টাকাই পােব,  িকnt যিদ তুিম আlাহর sরেণ আঘাত কেরা তাহেল টাকা ও আlাহর 

সােথ িমলন d’+টাই পােব।”১৩১ 

 

আিম তােদর িশkা িদেয়িছ আlাহর জn 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলন +য িতিন বেলেছন : 

“এক িবরাট জনতা আয়াতুlাহ বrজারদীর (রঃ) জানাযায় অংশ িনেলা এবং তা এক িবশাল 

অnsােন পিরণত হেলা। আিম আধ"ািtক অবsায় তােক িজেjস করলাম তােক কীভােব এত 

বড় সmান +দয়া হেq। িতিন উtের বলেলন : আিম সব তালাবােক আlাহর জn িশkা িদতাম।” 

 

আlাহ আমােদর সমsা *দখেলন 

হযরত +শইেখর এক ভk বেলন হযরত +শইখ বেলেছন : “আমার +ছেলেক ডাকা হেলা 

বাধ"তামূলক িমিলটারী সািভSেস। আিম তার সােথ +যেত চাইলাম এ সমsার সমাধান করেত 

যখন এক দmিত এেলা আমার কােছ তােদর িবেরাধ িমটােত সাহায" করেত। তাই আিম রেয় 

+গলাম তােদর সমsা সমাধান করেত। dপুেরর পর আমার +ছেল বাসায় িফরেলা এবং বলেলা : 

“িমিলটারী গ"ািরসেনর কােছ যাওয়ার পর আমার এমন মাথা ব"াথা tr হেলা +য আমার মাথা 

ফুেল +গেলা। (গ"ািরসেনর) ডাkার আমােক পরীkা করেলন এবং আমােক পরীkা কের 

িমিলটারী সািভSস +থেক বািতল বেল +ঘাষণা িদেলন। গ"ািরসন +ছেড় আসার সােথ সােথ আিম 

সামাn ব"াথা ও +ফালার িচhও +পলাম না।” 

হযরত +শইখ আেরা বলেলন : 
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“আমরা (আিম) অn +লােকর সমsা সমাধান করেত অgসর হলাম এবং আlাহ আমােদর 

সমsার সমাধান করেলন।” 
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পgম অধ"ায় 

আlাহর বnুেদর িযকর 

 

হযরত +শইেখর িকছু মূলনীিত িছেলা,  িতিন িবিভn সময় তার উপর +জার িদেতন। যিদও +সসব 

নীিতমালা হাদীস +থেক +নয়া। grtপূণS িবষয় হেq হযরত +শইেখর +স িবষেয় ব"িkগত 

অিভjতা। 

এ ঐশী ব"িkt ও সৎকমSশীল +লােকর grtপণূS িদকিট হেq +য তার কথাgেলা িছেলা িনজs 

আধ"ািtক অিভjতা। 

 

িনরবিOn উপিsিত 

হযরত +শইখ তার িশeেদর এমনভােব pিশkণ িদেতন +যন তারা িনেজেদরেক সবSশিkমান 

আlাহর সামেন সবSাবsায় উপিsত আেছ বেল মেন কের। এ pসে3 মহানবী (সাঃ) বেলেছন : 

“আlাহেক sরণ কেরা খািমল িযকর- এর মাধ"েম। তােক িজেjস করা হেলা : ‘খািমল িযকর 

কী?’ িতিন বলেলন : ‘িনঃশেb ও +গাপেন িযকর।”১৩২ 

অn এক হাদীেস মহানবী (সঃ) বেলেছন : 

“+গাপন িযকর যা +ফেরশতারা tনেত পায় না,  তা তারা +য িযকর +শােন তার +চেয় সtরgণ 

উtম।” 

+গাপন িযকর এর +Gst pকা? িযকর এর উপের এ জn +য তা মাnেষর আিtক উnিতেত 

িবেশষ pভাব +ফেল। িজহবায় sরণ করা সহজ,  িকnt অnেরর মাধ"েম sরণ িবেশষ কের 

িনরবিqnভােব তা করা +বশ কিঠন। ইমাম বািkর (আঃ) এেক সবেচেয় কিঠন কাজgেলার 

একিট বেল মেন কেরন : 
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“িতনিট কাজ মাnেষর জn কিঠন : ‘িবxাসীেদর ইনসাফ,  +কান ব"িkর আিথSক সাহায" তার 

ভাইেয়র জn এবং আlাহেক সবSাবsায় sরণ করা। +যমনঃ মাnষ আlাহেক sরণ করেব 

gনাহর (উsানী) সmুখীন হেল এবং তা করার িসdাn িনেল। তখন এ sরণ তােক gনাহেত বাধা 

+দয়। তা আlাহর কথা অnযায়ী : 

ْيطَاِن َتذَكَّ (  )ُروا فَِإَذا ُهْم ُمْبِصُرونَ ِإنَّ الَِّذيَن اتـََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّ
“িনAয় যারা ধািমSক যখন শয়তােনর কাছ +থেক +কান খারাপ িচnা তােদরেক sশS কের তারা 

আlাহর sরণ কের এবং (এরপর) পিরsার +দখেত পায়।”১৩৩ (সূরা আল আরাফ- ২০১) 

অn এক হাদীেস ইনসাফ,  দান- খয়রাত এবং িনরবিqn িযকরেক ঐশী বাধ"বাধকতার মেধ" 

সবেচ’ কিঠন বেল পাওয়া যায়। ইমাম সািদক (আঃ) ব"াখ"া কেরেছন ‘সবSাবsায় sরণ বলেত 

িতিন যা বুিঝেয়েছন তা tধু িজহবার মাধ"েম sরণ নয়,  যিদও তা িযকর এর অnভুSk। 

“আlাহর sরণ বলেত আিম বুঝাইনা +য,  “sবহানাlাহ,  ওয়াল হামdিলlাহ ওয়া লা ইলাহা 

ইlাlাহ ওয়াlাh আকবার” বলা। যিদও এgেলােকও িযকর িবেবচনা করা হয়,  িকnt যা 

+বাঝােনা হেয়েছ তা হেলা আnগত" ও অবাধ"তার সmুখীন হেল আlাহেক sরণ করা।”১৩৪ 

এিট মাnেষর জn খুবই কিঠন +য +স িনেজেক আlাহর সামেন উপিsত +দখেব। যিদ মাnষ এ 

+চতনা লাভ কের তাহেল তােক শরীরী আকাkা ও শয়তােনর পরািজত করা ও তার রেবর 

অবাধ" হেত বাধ" করা অসmব হেয় পড়েব। 

 

কীভােব শরীরী নফস ও শয়তান *থেক মkু হওয়া যায় 

হযরত +শইখ বেলন : 

“শরীরী নফেসর খারাপ +থেক মুk হওয়ার +কান পথ +নই একমাt আlাহর িদেক মেনােযাগ 

+দয়া ছাড়া এবং তাঁর কােছ িনেজেক িনরবিqnভােব উপিsত রাখা ছাড়া। যতkণ পযSn তুিম তাঁর 

উপিsিতেত আেছা এবং আlাহর সােথ সংেযাগ িবিqn অবsায় নও,  শরীরী নফস +তামােক 

+ধাঁকা িদেত পারেব না।” 
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নীেচর আয়াতিট উেlখ কের : 

 )فـَُهَو َلُه َقرِينٌ َوَمْن يـَْعُش َعْن ذِْكِر الرَّْمحَِن نـَُقيِّْض َلُه َشْيطَانًا (
“যিদ +কউ দয়ালু আlাহর sরণ +থেক িনেজেক সিরেয় +নয়,  আমরা তার জn একিট শয়তান 

িনেয়াগ +দই তার ঘিন+ সাথী হওয়ার জn।” ( সূরা যুখrফ- ৩৬) 

হযরত +শইখ অেনক সময় বলেতন : 

“যখনই মাnেষর মেনােযাগ আlাহর কাছ +থেক সের যায়,  শরীরী নফস এবং শয়তান যারা ওঁত 

+পেত থােক তারা তার অnরেক দখল করেব এবং তারা +সখান +থেক তােদর কাজ tr কের।” 

 

আমার উপর *থেক হাত সিরেয় নাও 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলন +য িতিন বেলেছন : 

“আিম আমার শরীরী নফসেক +দখলাম আমার আধ"ািtক অবsায়;  আিম এেক বললাম আমার 

উপর +থেক তার হাত সিরেয় িনেত! তা উtর িদেলা : তুিম িক জােনা না +য আিম +তামার উপর 

+থেক আমার হাত সিরেয় িনেবা না যতkণ না আিম +তামােক wংস কির!” 

সmবত : এ অিতndীয় jােনর কারেণ হযরত +শইখ এ কিবতায় উৎসাহী িছেলন : “িচরজীবেনর 

িবদ"ালেয় +তামার +সৗnযS আমােক পথ +দিখেয়েছ,  +তামার উদার অngহ আমােক সাহায" 

কেরেছ +তামার দাসেt বnী হেত,  আমার ইতর শরীরী নফস সব অহংকারেক pGয় িদেয়েছ,  

+তামার রহমেতর pবাহ আমােক এর থাবা +থেক মুk কেরেছ।” 

ঐশী অngহ মাnেষর অnের অবতীণS হয় তাঁর িনরবিqn sরেণর মাধ"েম। যখন আlাহর sরণ 

অnের pেবশ কের তখন pথম পদেkপ িহসােব তা অnরেক পিবt করেব শয়তানী উsানী ও 

শরীরী অহংকার +থেক এবং এেক pstত করেব পরম দানশীেলর কাছ +থেক ঐশী অngহ লােভর 

জn । 

এ িবষেয় আিমrল মুিমিনন আলী (আঃ) বেলন : 

‘অnেরর ssতার মূল িনভSর কের এর আlাহর sরেণ িনমিjত থাকায়।’১৩৫ 
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িনরবিqnভােব আlাহর সামেন উপিsত থাকার অnভূিত মাnষেক শরীরী নফস ও শয়তােনর 

হােত বnীt +থেক মুk কের এবং পিরণিতেত অnেরর িবিভn +রাগ দরূ কের। ইমাম আলী 

(আঃ) বেলন : 

“আlাহর sরণ শয়তানেক িবতািড়ত কের।”১৩৬ 

“আlাহর sরণ নফেসর +রােগর ওষুধ।”১৩৭ 

“+হ যাঁর নাম হেq ওষুধ, যাঁর sরণ হেq আেরাগ"।”১৩৮ 

আlাহেক িনরবিqnভােব sরেণর মাধ"েম ঐশী অngহ অnরেক মানব জীবন +দয় এবং এেক 

+জ"ািতমSয় কের,  নফসেক শিkশালী কের,  মাnেষর অnরেক আlাহর ঘিন+ কের,  ধীের 

ধীের মাnষেক +দয় +pেমর উjীবনী শরবত ও ভােলাবাসা। 

ইমাম আলী (আঃ) িযিন আlাহেক খুব ভােলা জানেতন এবং িযিন মাnেষর নফেসর +রাগ সmেকS 

পিরিচত িছেলন িতিন বেলন : 

“+য আlাহেক sরণ কের,  আlাহ তার অnরেক জীিবত করেবন এবং তার মন ও বুিdেক 

আেলািকত করেবন।”১৩৯ 

“আlাহর িনরবিqn sরণ নফসেক রসদ +জাগায়।”১৪০ 

“আlাহর িনরবিqn sরণ তাঁর wনকট" লােভর চািব।”১৪১ 

“+য আlাহেক pচুর sরণ কের,  আlাহ তােক ভােলাবাসেবন।”১৪২ 

এখােন সংেkেপ যা তুেল আনা হেলা তা হেলা আlাহেক sরণ রাখা +নয়ামেতর এক kdু অংশ 

এবং এর মােঝই রেয়েছ মানব সttািটর উnিত ও সমৃিd।১৪৩ উপেরর কথাgেলা সামাn ভাবেলই 

পিরsার হেয় যােব +য কত মূল"বান +স মুহূতSgেলা যখন আমরা আlাহেক sরণ কির এবং কত 

kিতকর +স িনxাসgেলা যা আমরা gহণ কির আlাহেক sরণ না কের। 

 

ঘেুমর মেধ" আlাহেক sরণ করা 

ডঃ sবািত বেলন : 
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‘একবার আমরা িনমিntত হলাম dপুেরর খাবােরর জn wবঠেকর এক সদেsর বাসায়। dপুেরর 

খাবােরর পর সবাই িবGাম িনেত অgসর হেলা। আিম tেয় আlাহেক sরণ করিছলাম এবং এ 

সmেকS ভাবিছলাম +চাখ বn কের। এ সময় হযরত +শইখ িযিন আমার সামেন বেস িছেলন এবং 

আমােক +খয়াল করিছেলন,  বnুেদর পরামশS িদেলন : 

“+তামােদর উিচত আlাহেক sরণ করা যখন +তামরা ঘুমােqা।” 

ঐ একবারই আিম তােক ঘুেমর মেধ" আlাহেক sরণ করার জn বলেত tেনিছ আর +কান সময় 

উেlখ কেরেছন িকনা মেন করেত পাির না।” 

 

বারযাখ *থেক এক সংবাদ 

হযরত +শইেখর এক বnু বণSনা কেরন : আিম হযরত +শইেখর কােছ +গলাম,  িতিন বলেলন : 

“আিম এক কম বয়সী +ছেলেক বারযােখ +দখলাম +য বলেছ :‘তুিম জােনা না এখােন কী ঘটেছ! 

যখন তুিম এখােন আসেব তুিম জানেত পারেব;  একিট িনxাসও যা তুিম আlাহ ছাড়া অn 

কারেণ িনেয়েছা তা +তামার kিতেত পিরণত হেয়েছ।” 

 

িযকর এর gণাবলী 

আমরা যখন িযকর এর gণাবলী (উপকার) সmেকS কথা বিল আমােদর অব?ই মেন রাখেত 

হেব +য হযরত +শইেখর িবদ"ালয় +pেমর িবদ"ালয়,  ফলাফেলর নয়। িতিন আlাহ ছাড়া আর 

িকছু চান না। +য িনেজর সmূণSতাও চায় না +সই ফল লাভ করেব। একইভােব আlাহেক sরণ 

রাখার ফলাফল যা- ই +হাক,  লk" +যন আlাহ ছাড়া অn িকছু না হয়। 

 

d’িট িযকরেক grt *দয়া 

হযরত +শইেখর এক ভk বেলন : 
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‘হযরত +শইখ ‘ইসিতগফার’ ( kমা চাওয়া) ও ‘সালাওয়াতেক’ ( দrদ) খুব +বশী grt 

িদেয়েছন,  এবং জানেত +পেরেছন +য এ dিট িযকর আlাহর িদেক সফরকারীর d’+টা পাখার 

মত। 

হযরত +শইখ বলেতন : ‘যিদ +তামরা জীবেন pচুর দrদ পাঠাও,  আlাহর রাসূল (সাঃ) 

+তামার মৃতু"র সময় +তামার +ঠাঁেট চুমু িদেবন।’ 

 

শরীরী আকাkার উপর িবজয় লাভ করা 

১. অধ"াবসােয়র সােথ এ িযকর-  “লা হাওলা ওয়ালা kুয়"াতা ইlা িবlািহল আিলিয়"ল আযীম” 

- ‘+কান িনরাপtা +নই ও +কান শিk +নই tধ ুমাt আlাহর মাধ"ম ছাড়া’ 

২ ‘ইয়া দােয়মু ইয়া kােয়মু’ - ‘+হ িচরsায়ী! +হ িচর উপিsত’ 

৩. শরীরী আকাkােক দমন করার জn,  িনেচর িযকরিট পড়নু +তর বার অথবা একশত বার 

কের সকােল ও সn"ায় : 

‘আlাhmা লাকাল হামd ওয়া ইলাইকাল মুশতাকা ওয়া আনতাল মুসতায়ান।’ ‘+হ আlাহ,  

আপনারই সব pশংসা,  আপনার কােছই সব অিভেযাগ করা হয় এবং আপনারই সাহায" চাওয়া 

হয়।’ 

৪. নীেচর িযকরিট pিত রােত একশত বার িযকর কrন : “ইয়া যািকয়ু" tিহr িমন kিl 

আফািতন িবkুদিসহী।” 

+হ পিবt ও পিরsার সমs অপিবt তা +থেক,  আপনার পরম পিবtতার মাধ"েম।১৪৪ 

হযরত +শইখ উপেরাk িযকরিট শরীরী আকাkােক দমন করার জn বেলেছন : “আিম িনেজ তা 

ব"বহার কেরিছ এবং তা আবৃিt করার মাধ"েম tr কেরিছ আধ"ািtকতার সnান। একিদন আিম 

িযকরিট এতবার করলাম +য আমার শরীরী নফেসর মৃতু" ঘটেলা। তাই আিম িনেজেক বললাম : 

আিম তা চািলেয় যােবা যতkণ না আমার (dিনয়াবী) অিst অনিsেt পিরণত হয়। িকnt যখন 

িকছু সমেয়র জn পড়েত অবেহলা করলাম যা মাnেষর pকৃিতর জn sাভািবক,  আিম +দখলাম 
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আমার শরীরী নফস জীিবত হেয় উেঠেছ। +কান মাnষ যিদ তার মেনােযাগেক পৃিথবীর িদেক 

পিরচািলত কের তার শরীরী নফস শিkশালী হেয় উঠেব;  এ িযকরিট শরীরী নফসেক পরািজত 

করায় খুবই কাযSকর।” 

 

রেkর সmেকSর ছাড়া অn নারীর সাkােত আকষSণ দমন করা 

ডঃ ফারযাম বেলন : 

“হযরত +শইখ রজব আলী এই িযিকরিট করেতন : ‘ইয়া খাইরা হািববীন ওয়া মাহবুিবন সােl 

আলা মুহাmাদ ওয়া আলীিহ।’ 

‘+হ +Gs +pিমক ও িpয়তম,  শািn বষSণ কrন মুহাmাদ ও তাঁর পিরবােরর উপর।’ 

রেkর সmেকSর বাইের অn নারীর িদেক pথম দৃি+পােতর পেরই এিট খুবই কাযSকর বেল 

বেলেছন । িতিন আমােক +বশী +বশী তা আবৃিt করেত বেলেছন শয়তােনর উsানী +থেক বাঁচার 

জn! 

“যখন তুিম +তামার রেkর সmকS ছাড়া অn নারীর িদেক তাকাও যিদ তুিম উপেভাগ না কেরা 

তাহেল তুিম অss। িকnt যিদ তুিম উপেভাগ কেরা তাহেল অব?ই +তামােক তার +থেক +চাখ 

সিরেয় িনেত হেব এবং বলেব : 

‘ইয়া খাইরা হািববীন- - - - - - । 

যার অথS : 

‘+হ আমার রব! আিম +তামােক ভােলাবািস। এরা পছnনীয় না;  যা িকছু মরণশীল তা পছnনীয় 

নয়- - - - - ।’ 

 

আlাহর ভােলাবাসায় 

এক হাজার বার সালাওয়াত (দrদ pিত রােt) চিlশ রােতর জn। 
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বােতন (অভ"nর) *ক পিবt করা 

হযরত +শইখ মেন করেতন সূরা সা)ফাত pত"ক সকােল এবং সূরা হাশর pিত রােt 

+তলাওয়াত করা বােতনেক পিবt করার জn কাযSকারী। 

হযরত +শইেখর এক ভk বেলন িতিন তােক pিত রােt সূরা হাশর পড়েত উপেদশ িদেয়িছেলন 

এবং িতিন িবxাস করেতন এ সূরার +শষ িদেক আlাহর ইসেম আযম রেয়েছ। 

 

ইমাম মাহদী (আঃ) এর সােথ সাkােতর জn 

সূরা বনী ইসরাইেলর ৮০ নং আয়ােতর এ অংশ একশত বার কের চিlশ রাত পড়েল ইমাম 

মাহদী (আঃ)-  এর সাkাত পাওয়া যােব। 

 )َربِّ أَْدِخْلِين ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِين ُخمْرََج ِصْدٍق َواْجَعْل ِيل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَانًا َنِصريًا(
“+হ আমার রব! আমার pেবশ +হাক সত" ও সmােনর দরজা িদেয় এবং একইভােব আমার psান 

+হাক সত" ও সmােনর দরজা িদেয় এবং আমােক দান কrন আপনার কাছ +থেক অnেমাদন 

(আমােক) সাহায" করার জn।” ( সূরা বাণী ইসরাইলঃ ৮০) 

বণSনায় এেসেছ হযরত +শইেখর অেনক ছাt ইমাম মাহদী (আঃ)- এর সাkাত +পেয়েছ এ িযেkর 

মাধ"েম;  যিদও সাkােতর সময় তারা ইমাম (আঃ) +ক িচনেত পাের িন। 

dিট ঘটনা নীেচ +দয়া হেলা : 

১। িকভােব আয়াতlুাহ িযয়ারািত এ সmান লাভ কেরন 

হযরত +শইখ আয়াতুlাহ িযয়ারািতেক মাহদী শাহের এ িযকেরর মাধ"েম ইমােমর সাkাত 

লােভর জn বেলিছেলন। তার আেদশ পালেনর পর িতিন হযরত +শইেখর কােছ +গেলন এবং 

বলেলন +য এেত +কান ফল পান িন। 

হযরত +শইখ িকছুkণ +ভেব বলেলন : 

“আপিন যখন মসিজেদ নামায পড়িছেলন একজন সাইেয়"দ আপনােক বেলিছেলন : 

‘বাম হােত আংিট পড়া মাকrহ (অপছেnর)। আর আপিন বেলিছেলন : 
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‘সব মাকrহ অnেমািদত।’ +সই পিবt মাnষিট িছেলন ইমাম মাহদী (আঃ)।” 

২। এক *দাকানদার এ সmান *পেয়িছেলা 

dই +দাকানদার দািয়t িনেয়িছেলা এক সাইেয়"দ পিরবােরর +দখােশানা করেব। তােদর একজন 

হযরত +শইেখর এ িযকর tr কের ইমাম (আঃ)- এর সােথ সাkােতর জn। চিlশতম রােতর 

আেগ সাইেয়"দ পিরবােরর একিট িশt তার +দাকােন +গল এবং তার কােছ একিট সাবান 

চাইেলা। +দাকানদার একট ুঅিভেযাগ করেলা +কন তার মা তােক আেরক জেনর কােছ পাঠায় 

িন-  অn +দাকানদােরর কথা বুিঝেয়- তারা যা চায় তার জn। 

এ +লাকিট বলেলা : 

“+সই রােত আিম যখন ঘুমােত +গলাম,  আিম tনলাম +কউ আমােক ডাকেছ। আিম বাইের 

+দখেত +গলাম এবং কাউেক +দখেত +পলাম না। আিম আবার িবছানায় +গলাম। আিম tনলাম 

আমার নাম ধের ক0ঠsরিট ডাকেছ- - - - । তৃতীয় বার আিম আবার বাইের +গলাম +দখেত। যখন 

আিম ঘেরর দরজা খুললাম,  আিম +দখলাম একজন সাইেয়"দ তার +চহারা +ঢেক আেছন,  

বলেলন : 

“আমরা আমােদর সnানেদর ভরণেপাষণ িদেত পাির িকnt আমরা চাই তুিম উঁচু মাkাম (sান) 

অজSন কেরা।” 

 

সমsা সমাধান ও অssতা দরূ করার জn 

ডঃ ফারযাম বেলেছন : হযরত +শইখ +কারআেনর আয়াত,  +দায়া ও সােথ সালাওয়াত পড়েত 

বলেতন িযকর িহেসেব সমsা সমাধান ও অssতা +থেক আেরাগ" লােভর জn। 

‘+হ আমার রব! আিম পরািজত,  আমােক সাহায" কrন আপিন +Gs সাহায"কারী।’ 

একবার আমার একিট সমsা হেলা,  হযরত +শইখ বলেলন এ আয়াত িযিকর করেত : 

‘+হ আমার রব,  আিম dদSশাgs এবং আপিন সবেচ কrণাময়’ 

িতিন বলেতন : 
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“এgেলা হেলা িযকর,  এgেলা দrেদর সােথ বেলা।” 

অথবা যখন আমােদর বা8ারা অss হেতা িতিন আমােদর বলেত বলেতনঃ 

‘+হ িতিন যার নাম হেলা ওষুধ,  যার sরণ হেq আেরাগ";  মুহাmাদ ও তার পিরবােরর উপর 

শািn বষSণ কrন।’ 

 

গরম ও ঠাtডা এিড়েয় যাবার জn 

হযরত +শইেখর একজন িশe বেলন : হেj আমার pথম যাtায় আিম হযরত +শইখেক িজেjস 

করলাম আিম কী করেত পাির চরম তাপ এড়াবার জn। িতিন বলেলন এ আয়াতgেলা িযকর 

করেত ঠা0ডা ও গরম +থেক বাঁচার জn : 

 )َكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِننيَ ) ١٠٩(ى ِإبـْرَاِهيَم َسَالٌم َعلَ (
“শািn ইবরািহেমর উপর,  এভােব আমরা পুরsার +দই যারা সৎকমSশীল।” ( সূরা সাফফাত-

১০৯- ১১০) 

 )يَا نَاُر ُكوِين بـَْرًدا َوَسَالًما َعَلى ِإبـْرَاِهيمَ (
‘+হ আgন! তুিম ঠা0ডা হও এবং হও িনরাপtা ইবরািহেমর জn’ ( সূরা আিmয়া-  ৬৯) 
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ষl অধ"ায় 

আlাহর বnুেদর *দায়া 

 

হযরত +শইেখর অnতম িনেদSশনা িছেলা +য pিতিদন একিট িনিদS+ সমেয় আlাহর কােছ িনজSেন 

+মানাজাত ও +দায়ার জn িনধSািরত করা,  যােক িতিন অিভিহত করেতন “আlাহর দরজার 

+চৗকােঠ িভkা চাওয়া” এবং বলেতন :  

“+দায়া আবৃিt কেরা pিত রােত এক ঘ0টার জn,  এমনও যিদ হয় +য +তামার মন এর জn 

pstত নয়,  আlাহর সােথ িনজSেন সময় কাটােনা পিরত"াগ কেরা না।” 

িতিন আেরা বেলেছন : 

“িবsয়কর +নয়ামত রেয়েছ সকােল ঘুম +থেক উেঠই এবং রােতর +শষ এক তৃতীয়াংেশ। তুিম যা 

িকছু চাও তা +পেত পােরা আlাহর কাছ +থেক সকােল িভkা চাওয়ার মাধ"েম। সকােল িভkা 

চাওয়ায় অবেহলা কেরা না। যা িকছু +নয়ামত +তামরা অজSন করেত চাও তা তার মাধ"েম সmব। 

একজন খুব কমই ঘুমায় এবং মাtেকর সােথ িমলন ছাড়া আর িকছু চায় না। সকাল হেq তাঁর 

সােথ সাkাত ও িমলেনর সময়।” 

“যা িকছু sেখর ভা0ডার হািফযেক +খাদা িদেয়েছন তা হেq রােতর +দায়া ও সকােলর িবলাপ।” 

 

হযরত *শইেখর *দায়া 

হযরত +শইখ নীেচর +দায়াgেলা সব সময় পড়েতন এবং তার িশeেদর +সgেলা পড়ার জn 

উপেদশ িদেতন : 

+দায়ােয় ইয়াসতািশর,  আিদলা,  তাওয়াসসূল এবং আিমrল মুিমিনন (আঃ)- এর মসিজেদ 

kফার +মানাজাত যার tr হেq এমন : 
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“ও আlাহ,  আিম আপনােক অnেরাধ কির আমােক িনরাপtা িদেত +যিদন না সmদ না সnান 

+কান উপকাের আসেব।” 

এ ছাড়া ইমাম যয়nল আেবদীন (আঃ) এর পেনেরািট +মানাজাত। এ পেনেরািট +দায়ার মেধ" 

িবেশষ কের ‘+মানাজাত-আল- মুফ- তািkরীন’ ( চরম দিরেdর +দায়া) এবং ‘+মানাজােত আল 

মুিরদীন’ ( িনেবিদত pাণেদর +দায়া)। 

িতিন বলেতন : 

“পেনেরািট +মানাজােতর pেত"কিটরই িবেশষ wবিশ+" (+নয়ামত) আেছ।” 

 

তার pিতিদেনর *দায়া 

ডঃ ফারযাম বেলেছন +য হযরত +শইেখর pিতিদেনর +দায়ার একিট িছেলা : 

“+হ আlাহ! িশkা িদন,  পূণSতা িদন এবং আপনার জn pিশkণ িদন! +হ রব! +হ ির#ক দাতা! 

আমােদরেক আপনার সােথ +মালাকােতর জn pstত কrন।” 

বৃহsিতবার রাতgেলােত নামােযর পর হযরত +শইখ +দায়ােয় kমাইল অথবা পেনেরািট 

+মানাজােতর একিট পড়েতন এবং এর উপর বkব" রাখেতন। 

 

‘*দায়ােয় ইয়াসতািশর পেড়া’ 

আয়াতুlাহ ফাহরী হযরত +শইখ সmেকS বেলন +য িতিন বেলেছন : 

“আিম আlাহেক বললাম : +হ আlাহ! pেত"েকই তার মাtেকর সােথ নীচু sের +pমপণূS কথা 

বেল;  আিম িনেজ এ +নয়ামত চাই। আিম িক +দায়া পড়েবা? আমােক আধ"ািtক অবsায় বলা 

হেলা,  ‘+দায়ােয় ইয়াসতািশর পেড়া।” 

তাই িতিন +দায়ােয় ইয়াসতািশর উdীp হেয় পড়েতন। 

 

তােঁক *খাজঁার বাহানা *বর কেরা 
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হযরত +শইখ িবxাস করেতন যিদ কােরা আlাহর জn সিত"কার আকাkা থােক এবং +স 

আlাহ ছাড়া অn +কান িকছুেত সnt+ না থােক তাহেল সবSশিkমান আlাহ +শষ পযSn তার 

িবষয়gেলার দািয়t িনেবন এবং তােক পথ +দখােবন (ঐশী) গnেব"র। এ িবষেয় িতিন নীেচর এ 

আনnদায়ক উদাহরণিট িদেতন : 

“+কান বা8ার কাnাকািট এবং তার pেত"ক +খলনা ও চকেলট ছঁুেড় +ফলা এবং কাnা ও 

অিভেযাগ না থামার পর যখন তার বাবা তােক +কােল +নয় এবং আদর কের তখন +স থােম ও 

শাn হয়। এভােব তুিম যিদ এ পিৃথবীর িবলাসেক gাh না কেরা,  অিভেযাগ কেরা এবং 

(এভােব) তাঁেক পাওয়ার জn বাহানা ধেরা সবSশিkমান আlাহ +শষ পযSn +তামার িবষয়gেলার 

দািয়t িনেবন এবং +তামােক উঁচুেত উিঠেয় িদেবন। তখনই তুিম সিত"কার আনেn +পৗঁছুেব।” 

 

কাnা ও নীচsুের *মানাজােতর মলূ" 

হযরত +শইখ িবxাস করেতন +য একজন মাnষ নীচুsের +মানাজাত ও আlাহর সােথ কথা +থেক 

তখনই লাভবান হেব যখন +স আlাহ ছাড়া অn সব িকছুর ভােলাবাসা অnর +থেক দূর কের 

িদেব। যিদ ব"িkর শরীরী আকাkা তার ইলাহ হেয় থােক +স সত"বাদীতার সােথ বলেত পারেব 

না +য ‘+হ আlাহ!’ িতিন এ সmেকS বেলন : 

“কাnা ও নীচুsের +দায়া তখনই লাভবান হেব যখন মাnেষর 

অnের আlাহ +pম ছাড়া আর +কান িকছুর +pম থাকেব না।” 

হযরত +শইেখর একিট িশkামূলক অিতndীয় jান উপেরাk কথােক সমথSন কের। 

 

‘ইয়া আlাহ’ কথার জবােব একিট পয়সা’ 

আয়াতুlাহ ফাহরী বেলন +য হযরত +শইখ বেলেছন : 

“আিম বাজােরর মাঝ িদেয় হাঁটার সময় এক িভkুক আমােক বলেলা তােক িকছু পয়সা +দয়ার 

জn। আিম পেকেট হাত িদলাম তােক িকছু পয়সা +দয়ার জn। আমার হােত dই িরয়ােলর 
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একিট কেয়ন অnভূত হেলা। আিম তা সিরেয় িদলাম এবং এর পিরবেতS একিট দশ শাহীর১৪৫ 

কেয়ন িনলাম তােক +দয়ার জn। dপুের আিম মসিজেদ +গলাম নামায পড়েত। নামায পড়ার 

পর আিম হাত তুললাম আlাহর কােছ এ বেল ‘ও আlাহ!’ আিম একথা বলার পর আমােক 

অিতndীয়ভােব ঐ dই িরয়ােলর কেয়নিট +দখােনা হেলা যা আিম আমার পেকেট +রেখ 

িদেয়িছলাম (িভkুকেক +দই িন)।” 

এ অিতndীয় দৃে? ভাবনার িকছু িবষয় আেছ : 

১। শরীরী আকাkােক ইলাহ িহেসেব +নয়ার উপমা। +কারআেনর আয়াত : 

 )أَفـَرَأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواهُ (
“তুিম িক তােক +দেখেছা +য তার শরীরী আকাkােক ইলাহ বািনেয় িনেয়েছ?” ( সূরা জািসয়া-

২৩) 

২। মাnষ যতটkু তার শরীরী আকাkােক +মেন চলেব আlাহ +থেক +স ততটkু দূের থাকেব। 

বরং +স যা চায় তার দাস হেয় যায়। +যভােব ‘dই িরয়াল কেয়ন’ অিতndীয় জগেত ‘ইলাহ’ হেয় 

দাঁড়ােলা। 

৩। আপিন যা সবেচ’ ভােলাবােসন তা দান করা উtম। একজন িবxাসী তার মাtেকর পেথ 

দান কের িদেব যা +স পছn কের,  তা দান করেব না +য িবষেয় তার আgহ +নইঃ 

 )َلْن تـََناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّونَ (
“+কান ভােবই +তামরা সৎকমSশীল হেত পারেব না যতkণ পযSn না +তামরা দান করেব 

(উmুkভােব) তা +থেক যা +তামরা ভােলাবােসা।” ( সূরা আেল ইমরান- ৯২) 

 

আlাহর কােছ যাওয়ার পথ 

হযরত +শইখ িবxাস করেতন +য আlাহর কােছ +পৗঁছােনার পথ হেq অn +লােকর কল"াণ 

করা। যিদ +কান মাnষ নামােযর জn যথাযথ মানিসক অবsা চায় ও িযকর ও আlাহর কােছ 
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+মানাজাত উপেভাগ করেত চায় তােক অব?ই আlাহর জn আlাহর সৃি+র +সবায় থাকেত 

হেব। িতিন বেলেছন : 

যিদ তুিম +পেত চাও আlাহর wনকট" লােভর অngহ এবং তার কােছ নীচুsের +মানাজােতর 

আনn,  তাহেল আlাহর সৃি+র +সবা অnশীলন কেরা আহলুল বােয়ত (আঃ)- এর কাছ +থেক 

িশেখ। 

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه َال نُرِيُد (  )ِمْنُكْم َجزَاًء َوَال ُشُكورًاَويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا ِإمنَّ
“এবং তারা খাওয়ায় আlাহর জn দিরd,  ইয়ািতম এবং বnীেদর,  ( এই বেল) আমরা 

+তামােদর খাওয়াই tধু আlাহর জn! +তামােদর কাছ +থেক আমরা চাই না +কান পুরsার,  

আর না +কান ধnবাদ।” ( সূরা আল- ইনসান- ৮৯) 

িতিন আেরা বেলেছন : 

“যা মাnেষর মােঝ আlাহর দাসেtর আধ"ািtক অবsা সৃি+ কের তা হেলা বাধ"তামূলক দািয়t 

পালেনর পর অn +লােকর কল"াণ করা।” 

 

আমরা আlাহর কাছ *থেক কী চাইেবা? 

+দায়ােত সবেচ’ grtপূণS িবষয়gেলার মেধ" একিট হেলা +দায়াকারীর এিট জানা উিচত 

আlাহর কােছ +মানাজােত +স কী বলেব এবং তাঁর কাছ +থেক কী চাইেব। +দায়ার উপের তার 

ব"াখ"ায় হযরত +শইখ +জার +দন িকছু শbgেqর উপর। +যমন : 

“+হ আেরফেদর আশার লk",  +হ আশাকারীর আশার পরম লk",  +হ আমার pশািn,  +হ 

আমার জাnাত,  +হ আমার dিনয়া,  +হ আমার আেখরাত।” 

এরপর িতিন বলেতন : 

“বnুরা! pjা িশkা নাও +তামােদর ইমাম (আঃ) +থেক। +দেখা ইমাম কীভােব আlাহেক 

নীচুsের বেলন : আিম আGয় খুঁজিছ আপনার মােঝ,  আিম এেসিছ আপনােক জিড়েয় ধরেত। 

আিম আপনােক চাই [আিম আপনার মােঝ আনn কির]।” 
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হযরত +শইখ তার +দায়া ও +মানাজােত িনেজ বলেতন : 

“+হ আlাহ,  gহণ কrন এgেলা (+দায়াgেলা) pাথিমক (উপায়) িহেসেব আপনার সােথ 

িমলেনর জn!” 

 

একজন আেশক (*pিমক) তার মাeেকর কাছ *থেক কী চায় 

হযরত +শইেখর উপেরাk িশkাgেলা উেlখ কের ডঃ হািমদ ফারযাম বেলন : “+কান +কান সময় 

হযরত +শইখ খুব সহজ সরল উপমা িদেতন চরম আধ"ািtক +কান িবষয় +বাঝােত,  +যমন : 

‘একজন +pিমক তার মাtেকর বািড়র দরজায় +টাকা িদেলা। মাtক িজেjস করেলা : ‘আপিন 

িক rিট চান?’ 

+pিমক বলেলা -  ‘না’ 

‘আপিন িক পািন চান?’ 

‘না’ 

‘তাহেল আপিন কী চান?’ 

‘আিম আপনােক চাই!’ উtর িদেলা মাtক। 

বnুরা! বািড়র মািলকেক ভােলাবাসেত হেব। তার +ভাজ ও খাবারেক নয়। +যভােব সাদী 

বেলেছন: 

‘যিদ বnুর কাছ +থেক উপকার আশা কেরা 

তাহেল তুিম িনেজর িভতর বnী আেছা,  বnুর +pেম নয়।’ 

িতিন এ কিবতা আবৃিt করেতন : 

‘+তামােক অব?ই tধু আlাহর +pেম থাকেত হেব এবং যা- ই তুিম কর তা tধু তাঁর জn 

করেব। তাঁর +pেম থােকা,  এমনিক +কান ইবাদাত কেরা না +কান পুরsােরর জn।’ 

িতিন +কান +কান সময় snর কে0ঠ আমােক বলেতন : 

‘িকছু কেরা +যন +তামার ফাঁেদর জােল িকছু জিড়েয় যায় [অথSাৎ িচরsায়ী মাtেকর +pেম পড়]!’ 
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িতিন যেথাপযুk কিবতা যুk করেতন,  িবেশষ কের হািফেযর কিবতা। এেত তার িনেদSশনা 

হেতা খুবই কাযSকরী। +যমন : 

‘যিদ তুিম চাও মাtক িমলন ভ3 না কের 

ধের থােকা সংেযাগেক (+pম) +যন িতিনও তা ধের রােখন।’ 

 

“পিরত"াk হেয় থাকার অিভেযাগ” 

হযরত +শইখ বলেতন : 

“যখনই +তামরা রােত িভkা চাওয়ােত (আlাহর কােছ) িনেয়ািজত হও অিভেযাগ কর পিরত"াk 

হেয় থাকার এবং অnেরাধ কেরা : ‘+হ আlাহ! আমার +কান শিk +নই শরীরী আকাkােক 

+মাকােবলা কির;  তা আমােক প3 ুকের +ফেলেছ,  আমার সাহােয" আsন এবং এর থাবা 

+থেক আমােক মুk কrন!’ এবং আহলুল বােয়েতর (আঃ) কােছ আেবদন জানাও sপািরশ 

করার জn।” এরপর িতিন এ আয়াত +তলাওয়াত করেতন : 

 )بِالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َريبِّ  ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّارَةٌ (
‘( মাnেষর) নফস খারাপমুখী,  যিদ না আমার রব রহমত কেরন।’ ( সূরা ইউসূফ- ৫৩) 

 

আহললু বােয়ত (আঃ)- এর কােছ আেবদেনর pকতৃ কারণ 

হযরত +শইখ বলেতন : 

“+বশীর ভাগ +লাক জােন না আহলুল বােয়ত (আঃ)- এর কােছ আেবদন িকেসর জn। তারা 

আহলুল বােয়ত (আঃ) এর কােছ আেবদন কের সমsা ও জীবেনর কিঠন িবষয়gেলা সমাধান 

করার জn।১৪৬ অথচ আমােদর উিচত তােদর +দারেগাড়ায় যাওয়া একtবাদ ও আlাহর 

মােরফাত অজSেনর পেথ চলার জn। এ রাsা খুব কিঠন এবং অসmব,  একজন মাnেষর জn 

একিট আেলা ও একজন পথ pদশSক ছাড়া।” 
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িযয়ারােত আeরা 

হযরত +শইখ আহলুল বােয়ত (আঃ) কােছ আেবদেন +জার িদেয়িছেলন। আর তা িযয়ারােত 

আtরা পড়ার জেn। িতিন বেলেছন : ‘এক আধ"ািtক মুহূেতS আমােক িনেদSশ +দয়া হেয়িছেলা 

িযয়ারােত আtরা পড়ার জn।’ 

িতিন আেরা বেলেছন : “যত িদন +বঁেচ থােকা িযয়ারােত আtরা পড়েত ভুেলা না।” 

 

*দায়া কবলু হওয়ার শতR 

+দায়া কবুল হওয়ার একিট pধান শতS হেq ব"িkর খাবার হালাল হওয়া। একজন +লাক নবী 

(সঃ) +ক িজেjস করেলন : 

‘আিম চাই আমার +দায়া কবুল +হাক।’ িতিন বলেলন : 

“+তামার খাবারেক পিবt কেরা এবং হারামেক +তামার +পেট pেবশ করেত িদও না।”১৪৭ 

 

“pথেম লবেণর দাম পিরেশাধ কেরা” 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলেছন : হযরত +শইেখর সােথ আমােদর একদল একেt িবিব 

শাহারবাn (পবSেত) +দায়া ও +মানাজােতর জn রওনা িদলাম। আমরা িকছু rিট ও শশা 

িকনলাম। এর মেধ" আমরা িকছু লবণ তুেল িনলাম শশা িবেkতার +ঠলা গািড় +থেক এবং 

এরপর আমরা পবSেতর িদেক রওনা িদলাম। আমরা যখন +সখােন +পৗঁছালাম হযরত +শইখ 

বলেলন : 

“চেলা িনেচ চেল যাই,  আমােদরেক pত"াখ"ান করা হেয়েছ। তারা বলেছ : pথেম লবেণর মূল" 

পিরেশাধ কর এরপর আেসা নামায ও +দায়ার জn।” 

 

ইবাদাতকারীর kমতা 
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একিট sk িবষয় ইবাদাতকারীেক িবেবচনায় রাখেত হেব +য,  যা +স আlাহর কােছ দাবী 

করেছ তা তার আধ"ািtক kমতা অnযায়ী হেত হেব,  যিদ +স pেয়াজনীয় kমতা না রােখ 

তাহেল +স িনেজেক সমsায় +ফলেব +দায়া কের। 

হযরত +শইেখর এক বnু বেলন : একবার ব"বসা খুব ধীরগিত হেয় +গেলা এবং আিম অিsর হেয় 

পড়লাম। একিদন হযরত +শইখ আমােক িজেjস করেলন আিম +কন িবপযSs আিছ। আিম তােক 

ঘটনা বললাম। িতিন আমােক িজেjস করেলন আিম নামােযর পর তাkীবাত (নফল +দায়া) 

পড়িছ িকনা,  আিম ওনােক বললাম আিম আিমrল মুিমিনন আলী (আঃ)-  এর +দায়া আস 

সাবাহ পড়িছ। িতিন বলেলন : 

“+দায়া সাবাহর বদেল সূরা হাশর পেড়া এবং +দায়ােয় আিদলা পেড়া +তামার তা’kীবােত +যন 

+তামার সমsা দূর হেয় যায়।” 

আিম তােক িজেjস করলাম +কন আিম +দায়ােয় সাবাহ পড়েবা না। িতিন বলেলন : 

‘এ +দায়ােত এমন সব (ভারী) কথা ও শbgq আেছ +য একজন মাnেষর +সই kমতা থাকেত 

হেব তা বহন করার। ইমাম আলী (আঃ) আlাহেক এ +দায়ায় অnেরাধ করেছন : 

‘+হ আlাহ আমােক একিট ব"াথা িদন +য মুহতূSgেলােত আিম আপনােক ভুলেবা না। তাই এ 

+দায়া দাবী কের pেয়াজনীয় kমতার। এবং তুিম তা পেড়েছা pেয়াজনীয় kমতা ছাড়াই যা 

+তামার সমsার সৃি+ কেরেছ। তাই সাবাহর বদেল সূরা হাশর ও +দায়ােয় আিদলা পেড়া। 

আlাহর ইqায় তা +তামার সমsা দূর কের িদেব। 

সূরা হাশর ও +দায়ােয় আিদলা পড়া tr করার পর আমার এক বnু দশ হাজার +তামান ধার 

িদেলা;  আিম +স টাকা িদেয় কাজ করলাম। একিট বািড় িকনলাম এবং ধীের ধীের আমার 

ব"াবসা উnিত লাভ করেলা। 

 

ইবাদাতকারীর *সৗজn 
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ডঃ ফারযাম আেরা বেলন : হযরত +শইখ একিট িবষেয় +জার িদেয়িছেলন,  তাহেলা 

ইবাদাতকারীর +সৗজn। এ িবষেয় হযরত +শইখ বেলেছনঃ 

“+দায়া করার সময় ব"িk থাকেব িবনয়ী ও ভীত এবং হাঁট ুভাজ কের বসেব িকবলামুখী হেয়।” 

একবার আমার পােয় অsিবধা হেত লাগেলা আিম মেন করলাম আমার পা d’+টা একট ুলmা 

কির। হযরত +শইখ িযিন আমার িপছেন িছেলন কেkর িপছন িদেক বেল উঠেলন : 

“+দায়ার সময় +সাজা হেয় বেস থােকা হাঁট ুভাজ কের,  এবং +সৗজn বজায় রােখা।” 
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সpম অধ"ায় 

আlাহর বnুেদর পেরাপকার 

 

অnেদর +সবা ইসলােমর grtপণূS িশkণীয় িবষয় যা হাদীসgেলােত খুব +জার +দয়া হেয়েছ। 

রাসূল (সাঃ) বেলন : 

“মাnেষর মেধ" তারাই +Gs যারা অেnর জn উপকারী।”১৪৮ 

 

সিৃYর রহs 

হযরত +শইখ এ িবষয়িটেক খুব +জার িদেয়েছন। তার এক িশe বেলেছন +য িতিন বেলন : 

“আমার একবার আlাহর wনকট" এেলা;  আিম তাঁেক অnনয় করলাম সৃি+র রহs কী বলার 

জn। আমােক বলা হেলা (ঐশী +pরণার মাধ"েম) +য সৃি+র রহs হেq জনগেণর pিত কল"াণ।” 

ইমাম আলী (আঃ) বেলেছন : 

 “+তামােদর আেদশ করা হেq আlাহেক ভয় করার জেn এবং +তামােদর সৃি+ করা হেয়েছ 

অেnর কল"াণ করা ও (আlাহেক) মাn করার জn।”১৪৯ 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলন : একবার আিম তােক বললাম,  “+হ +শইখ! আমােক িকছু 

বলুন যা আমার উপকার করেব! িতিন আমার কান মেল িদেলন এবং বলেলন : 

“মাnেষর +সবা,  মাnেষর +সবা!” 

হযরত +শইখ বলেতন : “যিদ +তামরা চাও একtবােদর সত"পথ +পেত তাহেল মাnেষর কল"াণ 

কেরা। একtবােদর +বাঝা খুব ভারী এবং সমsাসংkল,  এবং সবাই এর +বাঝা সh করার 

kমতা রােখ না। যা +হাক অেnর কল"াণ এ ভার বহনেক সহজ কের +দয়।” এবং িতিন মােঝ 

মােঝ হাsরেসর সােথ বলেতন : 
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“িদেনর +বলা আlাহর বাnােদর সাহায" কেরা এবং রােতর +বলা িভkা চাও তাঁর দরজার 

+গাড়ায়।” 

মরhম ফােয়দ কাশানী (রঃ) তার একিট কিবতায় তুেল এেনেছন : 

‘সারা রাত িবলাপ কেরা িবনেয়র সােথ ির#ক দাতার +দার +গাড়ায়,  যখন সকাল হেয় যায়,  

সাহায" কেরা যারা অnের আঘাত pাp ও ভg hদেয়র।’ 

 

দািরেd"র মেধ"ও দান করা 

একিট grtপণূS িবষয় যা হাদীেস +জার +দয়া হেয়েছ তা হেলা অেnর কল"াণ করা ও দািরেd"র 

মেধ"ও সাহায" +দয়া। নবী (সাঃ) বেলেছন : 

“িবxােসর িতনিট িনদশSন রেয়েছ : দািরেd"র মােঝ +থেক দান করা,  অেnর pিত ইনসাফ,  

এবং jান সnানকারীেক jান দান করা।”১৫০ 

দািরেd"র +ভতর +থেকও দান করা আtগঠেনর উপর কী pভাব +ফেল তা বণSনা কের হািফয 

বেলন : ‘দািরেd"র িভতর +থেক সংgাম কেরা হািস খুশী ও পূণS সtার মাতাল হেত,  এ 

সKীবনী sরা একজন দিরdেক kাrেন (মূসা (আঃ)- এর সময়কার িবরাট ধনী ব"িk) পিরণত 

কের।’ 

 

*রাযা রােখা ও িভkা দাও 

ইমাম কােযম (আঃ) এর এর এক সাথী বেলেছন : 

আিম হযরেতর কােছ আমার দািরd" িনেয় অিভেযাগ করলাম এবং বললাম +য আিম এত 

দিরdতায় ভুগিছ +য অমুক তার িনেজর জামা খুেল আমােক পড়েত িদেয়েছ। হযরত ইমাম (আঃ) 

বলেলন : “+রাযা রােখা ও িভkা দাও!” 

আিম বললাম : “আিম িক িভkা িদেত পাির যা আিম িভkা িহেসেব +পেয়িছ,  তা যত অlই 

+হাক?” 
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ইমাম (আঃ) বলেলন : “দান কেরা যা +তামােক আlাহর ির#ক িহেসেব দান কেরন,  এমনিক 

যিদ তা +তামার িনেজর জn খরচ করা উিচত।”১৫১ 

 

বড় পিরবােরর কারেণ *বকার ব"িkর জিটলতায় থাকা অবsায় তােক সাহায" করা 

হযরত +শইেখর এক বnু বেলন : আিম +বকার িছলাম এবং খুব হতাশ িছলাম িকছু সমেয়র 

জn। তাই আিম তার বাসায় +গলাম এ অবsা +থেক মুিkর পথ +পেত। আিম হযরত +শইেখর 

ঘের +ঢাকার সােথ সােথ িতিন বলেলন : 

“তুিম এমন আবরেণর নীেচ পেড়েছা +য আিম এরকম আর +দিখ িন! +কন তুিম আlাহেত িনভSর 

করা +ছেড় িদেয়েছা? শয়তান +তামােক এক আবরেণ +ঢেক িদেয়েছ +য তুিম অnভব করেত 

অkম।” 

তার কথা আমােক pবলভােব আেnািলত করেলা এবং আমার অnের চাপ সৃি+ করেলা। িতিন 

বলেলন : ‘+তামার আবরণ দূর হেয়েছ,  িকnt সতকS থােকা +যন তা +ফরত না আেস।’ এরপর 

িতিন বলেলন : “+কউ একজন +বকার এবং অss এবং তােক dেটা পিরবার চালােত হয়। যিদ 

পার,  যাও তার সnানেদর জn িকছু কাপড় িকেন আেনা এখােন।” 

যিদও আিম +বকার ও কপদকSহীন িছলাম আিম এক পুরেনা বnুর কাপেড়র +দাকােন +গলাম 

এবং বাকীেত িকছু কাপড় িকনলাম এবং +শইেখর কােছ িনেয় +গলাম। যখন আিম কাপেড়র 

প"ােকটিট তার সামেন রাখলাম,  হযরত +শইখ আমার িদেক তাকােলন এবং আমার pেচ+ােক 

খুব pশংসা করেলন। 

ডঃ sবািত বেলন : 

‘িতিন +য িজিনসিটেত খুব +বশী +জার িদেতন তা হেলা অেnর কল"াণ করা। িতিন এেক খুব 

+বশী মূল"বান ভাবেতন এবং আlাহর িদেক পথ চলেত তা খুব কাযSকরী বেল মেন করেতন। 

যখন +কউ আধ"ািtক পেথ ব"থS হেতা িতিন পরামশS িদেতন : 

“অেnর কল"ােণ অবেহলা কেরা না এবং অেnর ভােলা কেরা যতটkু +তামার পেk সmব।” 
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‘অভাবীেদর +সবা কেরা জীবেন যতিদন পােরা। 

হয় +তামার কথা িদেয়,  পয়সা,  কালাম অথবা উেদ"াগ িদেয়।’ 

িতিন িনেজ িছেলন অেnর কল"ােণ অgপিথক। +কউ একজন সমsায় পড়েলা,  +স হযরত 

+শইেখর সাkােত +গেলা। িতিন বলেলন : 

“এ +লাক তার আtীয়েদর সাহায" কের tধু খুমস িদেয় এবং তােদর জn আর +কান উপকার 

কের না।” 

এর অথS হেলা tধ ুখুমস +দয়াই যেথ+ নয়। 

 

*বােনর pিত কল"াণ 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলন : 

‘একিদন আিম হযরত +শইখেক অnেরাধ করলাম আমার মৃত বাবার rেহর সােথ +যাগােযাগ 

করার জn এবং তােক িজেjস করেত যিদ আিম তার জn িকছু করেত পাির। হযরত +শইখ 

বলেলন : ‘সূরা হামদ পেড়া। 

আিম যখন সূরা হামদ পড়লাম িতিন সােথ সােথই আমার বাবার +চহারা ও আকার আকিৃত বণSনা 

করেলন িযিন চিlশ বছর আেগ ইেnকাল কেরিছেলন। এরপর িতিন আমার বাবার কথা বলেলন : 

“আমার +কান িকছুর pেয়াজন +নই,  আমার +ছেলেক বলুন তার +ছাট +বানেক ঘেরর pেয়াজেন 

সাহায" করেত।” 

 

হযরত *শইখ ও অেnর *সবা 

হযরত +শইেখর জীবেনর িবিভn িদক গেবষণা কের +দখা যায় +য এ ঐশী ব"িkt িছেলন 

dদSশাgs +লাকেদর +সবায় ও তােদর সমsা সমাধােনর এক উেlখেযাগ" দ+ৃাn। তার 

পেরাপকােরর উপর এ বইেয়র িবিভn অংেশ িবেশষ কের pথম অংেশ তৃতীয় অধ"ােয় বণSনা করা 

হেয়েছ। এ িবষেয় আেরা িকছু ঘটনা উেlখ করা হেলা : 
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হযরত ওয়ালী আল আসর (আঃ)-  এর িনেদRেশ ইমােম জমুােক pিতদান 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলন : মরhম sহাইল১৫২ (রঃ) বলেতন : 

আমার +দাকান িছেলা +তহরােন আbাসী +চৗরাsায়। একবার gীেgর এক গরম িদেন হযরত 

+শইখ আমার +দাকােন এেলন তাড়াhড়া কের এবং আমােক িকছু টাকা িদেয় বলেলন : 

‘+কান সময় ন+ কেরা না,  এখনই এ টাকা সাইেয়"দ +বেহশতীর কােছ িনেয় যাও।’ 

িতিন িছেলন আিরয়ানা এিভিনউর মসিজেদ হাj আমজােদর ইমাম। আিম ততkণাৎ তার বাসায় 

+গলাম ও তােক টাকািট িদলাম। পের আিম সাইেয়"দেক িজেjস করলাম ঘটনািট কী। িতিন 

বলেলন : 

‘+সিদন আমার ঘের একজন +মহমান িছেলা এবং আমার ঘের +কান খাবার িছেলা না। আিম অn 

ঘের +গলাম এবং হযরত মাহদী (আঃ)- এর (ওয়ালী আল আসর) কােছ আেবদন করলাম এবং 

তখন এ টাকা আমার কােছ পাঠােনা হেলা। 

হযরত +শইখ িনেজ বেলেছন : “হযরত ওয়ালী আল আসর (আঃ) আমােক আেদশ কেরিছেলন 

এ টাকাটা সাইেয়"দ +বেহশিতর কােছ তৎkণাৎ িদেয় আসেত।” 

 

খাবার পিরেবশেনর জn উপেদশ 

িবিভnভােব মাnেষর সমsা সমাধােনর +চ+ার সােথ সােথ িতিন তার +ছাT বািড়েত িবিভn 

উপলেk" +মহমান gহণ করেতন। িবেশষ কের ধমSীয় অnsানgেলােত এবং িবxাসীেদর জn 

বািড়েত খাবার পিরেবশন করার উপের িবেশষ +জার িদেয়িছেলন। 

িতিন তার (িশeেদর) পরামশS িদেতন তােদর বািড়েত খাবার পিরেবশন করেত। িতিন বলেতন 

দিরdেক টাকা +দয়া তােদর বাড়ীেত রাnা করা খাবার পিরেবশেনর মেতা মূল"বান নয়। 

ডঃ ফারযাম বেলন : 

‘দিরd ও অভাবী মাnেষর জn খাবার পিরেবশন করা িছেলা pায়ই তার পরামশS। একিদন আিম 

িজেjস করলাম যিদ এর পিরবেতS টাকা +দই। 
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িতিন বলেলন : 

‘না খাবার +দয়া একিট িভn িজিনস এবং আেরা কাযSকরী।’ 

সবাই জানেতন পেনরই শাবান হযরত +শইখ +ভােজর আেয়াজন করেতন রােতর +বলা। মুরগী ও 

ভাত িদেতন সব +Gণীর +মহমানেদর যারা তার (অপেরর কল"ােণ) +ভােজ বসেতন। হযরত 

+শইখ তার +মহমানেদরেক খুব সmান করেতন এবং তােদরেক sাqn" +দয়ার +চ+া করেতন। 

হযরত +শইখ +জার িদেতন িবxাসীেদর খাবার পিরেবশেন এবং তার িনেজর বািড়েত খাবার 

পিরেবশেন এবং অিতেথয়তার ভdতা ও +সৗজn বজায় রাখােত যখন িতিন িনেজই িছেলন অথS 

কে+। 

“আlাহ চাইেল তা যেথY হেব।” 

এক +ভােজ হযরত +শইেখর বািড়েত এক ভীড় wতরী হেলা dপুেরর খাবার খাওয়ার জn। এেত 

d’+টা তলাই +মহমােন ভিতS হেয় +গেলা। যিদও pায় িtশ িকেলাgােমর মত চাল রাঁধা হেলা তার 

পিরবার dিAnায় পেড় +গেলা +য হয়েতা খাবার সবার জn যেথ+ হেব না। যখন হযরত +শইখ 

তােদর dিAnাgs +দখেলন িতিন বাবুিচSর িদেক িফরেলন - িযিন িছেলন +kােমর একজন ধমS 

িবেশষj এবং বলেলন : 

‘সাইেয়"দ আবুল +হােসইন! তারা কী বলেছ? পািতেলর ঢাকনা সিরেয় একবার +দেখা!’ 

িতিন পািতল +থেক িকছু চাল হােত িনেয় বলেলন : 

“আlাহ চাইেল তা যেথ+ হেব!” 

 আAযSজনক +য খাবাের +কান কমেতা পেড়ই িন বরং দরজায় অেনক +লাক যারা তােদর পাt 

িনেয় হািজর হেয়িছেলা তারাও খািল হােত +ফের িন। 

 

অেnর কল"াণ করা *নয়ামত 
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অn +লােকর ভােলা করা একজন মাnেষর আধ"ািtক ও বstগত জীবেন অেনক +নয়ামত আেন। 

হযরত +শইেখর মেত অেnর কল"ােণ সবেচ’ grtপূণS +নয়ামত হেলা অnেরর উjj¡ লতা,  

+দায়া ও +মানাজােতর জn যথােযাগ" মেনর অবsা এবং আlাহর wনকট"।১৫৩ 

নীেচ আনnদায়ক ও িশkামূলক sিৃতচারণ উেlখ করা হেলা যা অেnর কল"াণ করার +নয়ামত 

সmিকSত : 

 

হযরত আbলু আযীম হাসানীর মযRাদা 

হযরত +শইেখর এক বnু বেলনঃ 

‘হযরত +শইখ ও আিম সাইেয়"দ আল কারীম (আঃ)-  এর িযয়ারেত +গলাম। হযরত +শইখ 

হযরত আb ুল আযীম (আঃ) +ক িজেjস করেলন : 

“আপিন কীভােব এ মাkাম (মযSাদা) অজSন করেলন?” 

হযরত আb ুল আযীম হাসানী উtর িদেলন :  ‘অn +লােকর কল"াণ করার মাধ"েম;  আিম 

+কারআেনর কিপ হােত িলখতাম,  খুব কে+ তা িবিk করতাম এবং যা +পতাম তা দিরdেদর 

িদেয় িদতাম।’ 

 

ট"াkী Dাইভােরর *সবার ফেল *নয়ামত 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলন : ১৯৫৮ অথবা ১৯৫৯ সেন আিম ট"াkী Dাইভার িহসােব কাজ 

করতাম। একবার আিম ‘বুযার জুিমহির ঘারিব’ এেভিনউেত িছলাম। +সিদন +কান বাস 

চলিছেলা না। অেনক মাnষ ট"াkীর জn লাইন ধের িছেলা। আিম +দখলাম dজন মিহলা,  

একজন লmা ও একজন খােটা,  আমােক থামার জn ইশারা করেলা। তারা বলেলা তােদর 

একজন যােব লশকর +sায়াের এবং অnজন আিরয়ানা এিভিনউেত। pেত"েকই পাঁচ িরয়াল কের 

+দেব। আিম তােদরেক তােদর গnেব" িনেত রাজী হলাম। 
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লmা মিহলা +নেম +গেলন এবং তার ভাড়া িদেয় িদেলন। এরপর আিম আিরয়ানা এিভিনউর িদেক 

+গলাম খােটা মিহলার গnেব"র িদেক। +স িছেলা একজন তুকSী এবং ফারসী বলেত পারেতা না। 

আিম +দখলাম +স িবড় িবড় করেছ : ‘+হ আlাহ! আিম একজন তুকSী এবং ফারসী জািন না এবং 

আিম জািন না কীভােব আমার বাসায় +যেত হয়। pেত"ক িদন আিম বােস উিঠ এবং আমার 

বাসার কােছ dই িকরােন (িরয়াল) িদেয় +নেম যাই। আিম সকাল +থেক এতgেলা কাপড় ধুেয়িছ 

tধু dই +তামােনর জn। এখন আমােক পাঁচ িরয়াল িদেত হেব ট"াkী ভাড়ার জn।’ 

আিম তােক বললাম : ‘িচnা করেবন না,  আিমও একজন তুকSী,  আিম আিরয়ানা এিভিনউেত 

যািq এবং আপনােক আপনার বািড়েত নািমেয় িদেবা।’ এেত িতিন খুব খুশী হেলন। 

আিম +শষ পযSn িঠকানা +বর করলাম এবং থামলাম তার নামার জn। িতিন একিট dই 

+তামােনর +নাট +বর কের আমােক সাধেলন। 

আিম বললাম তার পয়সা +দয়ার দরকার +নই। +খাদা হােফজ বেল গাড়ী চািলেয় চেল আসলাম। 

d’িদন পর আিম হযরত +শইেখর সােথ সাkাত করলাম আমার এক বnুেক সােথ িনেয়। িতিন 

তার সাধারণ কkিটেত বেসিছেলন অn িকছু +লােকর সােথ। সালােমর পর +শইখ আমার িদেক 

তাকােলন ও আমার মন পেড় বলেলন : 

“তুিম বৃহsিতবার রাতgেলােত অেপkা করেছা;  তুিম উপিsত থাকেব।” 

আিম pিতিদন (ধমSীয়) িকছু আnsািনকতা পালন করিছলাম হযরত ওয়ালী আল আসর (আঃ) এর 

সােথ সmিকSত এবং যা িতিন বুিঝেয়িছেলন ‘তুিম উপিsত থাকেব’ বেল +সটা হেলা আিম 

উপিsত থাকেবা ইমাম মাহদী (আঃ)- এর পুনরাগমেনর সময়। আlাহ রাbুল আলািমেনর করা 

পূণS রহমেতর কারেণ হযরত +শইেখর কথা আমােক িবেশষ ভােব sশS করেলা এবং আমরা 

সকেল একেt অেনক কাঁদলাম,  হযরত +শইখ তখন বলেলনঃ  

“তুিম জােনা কী ঘেটেছ +য তুিম আমার কােছ এেসেছা? +সই খােটা মিহলািট +য +তামার 

গািড়েত উঠিছেলা এবং তুিম তার কাছ +থেক +কান টাকা নাও িন,  +স +তামার জn আlাহর 
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কােছ +দায়া করায় সবSশিkমান আlাহ তার +দায়ায় সাড়া িদেয়েছন এবং +তামােক আমার কােছ 

পািঠেয়েছন।” 

 

অn *লােকর সাহায" করাও অnেরর *জ"ািত 

+সই একই +লাক বণSনা কেরেছন : 

‘একিদন আিম ঐ একই ট"kী চালািqলাম সালসািবল এিভিনউেত যখন আিম +দখলাম একজন 

অn মাnষ অেপkা করেছ রাsার পােশ +কউ তােক সাহায" করেব এ আশায়। আিম সােথ সােথ 

থামলাম এবং তােক িজেjস করলাম +কাথায় িতিন +যেত চান। 

‘আিম রাsা পার হেত চাই’ - অn +লাকিট বলেলা। 

‘+সখান +থেক +কাথায় +যেত চান?-আিম িজেjস করলাম। 

‘না আিম আপনােক আর িবরk করেবা না’,  বলেলন মাnষিট। 

আিম নােছাড়বাnা হওয়ায় িতিন বলেলন িতিন হােশমী এিভিনউেত যােবন আিম তােক তার 

গnেব" িনেয় +গলাম। 

পর িদন আিম যখন হযরত +শইেখর সােথ সাkাত করেত +গলাম িতিন সােথ সােথ বেল উঠেলন: 

‘কী +সই অn +লাকিটর ঘটনা যােক তুিম গতকাল গাড়ীেত +পৗঁেছ িদেল?” 

আিম তােক ঘটনািট বললাম। িতিন বলেলন : 

‘গত কাল +থেক যখন তুিম তা কেরেছা সবSশিkমান আlাহ একিট আেলা সৃি+ কেরেছন যা 

বারযাখেক এখনও আেলািকত কের +রেখেছ।’ 

 

চিlশজনেক খাওয়ােনা ও *রাগীর আেরাগ" লাভ 

হযরত +শইেখর এক বnু বেলন : 

“আমার +ছেল একিট dঘSটনার কারেণ হাসপাতােল ভিতS িছেলা। আিম হযরত +শইেখর কােছ 

+গলাম এবং তােক িজেjস করলাম কী করেবা। িতিন বলেলন : 
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“dিAnা কেরা না। একিট +ভড়া +কেনা। pিতেবশী চিlশ জন Gিমক জেড়া কেরা এবং 

‘আবgশত’ ( +গােsর তরকারী) wতরী কের তােদরেক পিরেবশন কেরা এবং একজন 

ধমSpচারকেক +ভােজর +শেষ +দায়া করেত বেলা। যখন ঐ চিlশজন +লাক বলেব ‘আিমন’ 

+তামার +ছেল ss হেয় যােব ও বাসায় +ফরত আসেব।” 

 

খরােত বিৃY 

হযরত +শইেখর +ছেল বেলন : +বশ কেয়কজন চাষী সাির (ইরােনর মাযাnারান pেদেশর 

রাজধানী) +থেক আমার বাবার কােছ এেলা এবং বলেলা ‘সাির’- +ত চরম খরা চলেছ এবং সব 

গাছ tিকেয় +গেছ এবং +লােকরা চােপর মেধ" আেছ। আমার বাবা বলেলন : “যাও একিট গr 

জবাই কেরা ও +লােকেদর খাওয়াও!” 

চাষীরা ‘সাির’ +ত একিট +টিলgাম পাঠােলা একিট গr জবাই +দয়ার জn এবং এক হাজার 

+লাকেক খাওয়ােনার জn। 

বলা হেয়েছ +সই +ভােজর সময় এত +বশী বৃি+ হেয়িছেলা +য অিতিথেদর জায়গামত +পৗঁছােত 

সমsা হেয়িছেলা। এ ঘটনা হযরত +শইেখর সােথ ঐ এলাকার +লাকেদর একিট sসmকS সৃি+ 

করেলা। তােক +বশ কেয়কবার ‘সাির’ +ত wবঠেকর জn দাওয়াত করা হেয়িছেলা। 

 

সnান লােভর জn *লাক খাওয়ােনা 

+সই একই ব"িk বণSনা কেরন : +কউ একজন সnান লােভ ব"থS হেলা +দেশর িভতের ও িবেদেশ 

িচিকৎসার পরও। হযরত +শইেখর এক বnু তােক হযরত +শইেখর কােছ িনেয় এেলা এবং তােক 

সমsার কথা বলেলা। িতিন বলেলন : 

“আlাহ তােদরেক d’+টা সnান িদেবন এবং pেত"েকর জn একিট গr তারা অব?ই জবাই 

করেব এবং +লাকেদর মােঝ িবিল করেব।” 

+স িজেjস করেলা কীেসর জn। হযরত +শইখ বলেলন : 
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“আিম ইমাম +রজা (আঃ) +ক অnেরাধ করলাম এবং িতিন রাজী হেলন।” 

যখন pথম সnানিট জn gহণ করেলা তার বাবা একিট গr জবাই কের হযরত +শইেখর 

আেদেশ তা +লাকেদর িদেলন। িdতীয় সnানিট জn +নয়ার পর তার িকছু আtীয় তােক গr 

জবাই করা +থেক এবং +লাকেদর খাওয়ােনা +থেক িবরত রাখেলা। এই pিতবাদ কের +য +শইখ 

রজব আলী িক +কান ইমােমর সnান অথবা +স +মােযযা +দখােq! +স +ক এ ধরেণর আেদশ 

+দয়ার? এভােব তারা তােক িবরত রাখেলা ওয়াদা রkায়। হযরত +শইেখর সােথ +য তােক 

পিরচয় কিরেয় িদেয়িছেলা +স যখন তােক বলেলা ওয়াদা রkা করেত +স তােক বলেলা তা 

সmূণS kসংsার। িকছুিদন পর িdতীয় সnানিট মারা +গেলা। 

 

kধুাতR পeেক খাওয়ােনার *নয়ামত 

হযরত +শইেখর এক বnু বেলন +য হযরত +শইখ তােক বেলেছন : “+কউ একজন +তহরােনর 

পুেরান গিলgেলা পার হিqেলা যখন হঠাৎ +স +দখেলা একিট kkরেক একিট +Dেনর িভতের 

যার বা8াgেলা তার বুেক ধাkা িদিqেলা dেধর জn,  িকnt kkরিট িছেলা খুব kুধাতS তাই তার 

dধ িছেলা না বা8ােদর +দয়ার জn এবং খুব কে+ িছেলা এ কারেণ। এ দ?ৃ +দেখ ঐ +লাকিট 

তখনই চেল +গেলা কােছর এক কাবােবর +দাকােন এবং +বশ কেয়কিট কাবাব এেন kkরিটেক 

িদেলা- - - - । +স রােতই সকােলর িদেক তােক আlাহ বণSনাতীত এক রহমত করেলন।” 

বণSনাকারী বেলন : যিদও হযরত +শইখ কখেনা বেলন িন +ক +সই ব"িk িছেলা। pমাণ ইি3ত 

কের +য িতিন িনেজই িছেলন +সই ব"িk। 

ডঃ ফারযাম বেলন : যখনই আিম হযরত +শইখেক িবদােয়র সময় িজjাসা করতাম িতিন 

আমােক +কান উপেদশ িদেবন িকনা। িতিন বলেতন : “মাnেষর কল"াণ করেত ভুেলা না,  

এমনিক পtপািখরও।”১৫৪ 

 

আlাহর ভােলাবাসায় অেnর কল"াণ 
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অn +লােকর কল"ােণর িপছেন কী িনয়ত িছেলা এবং কীভােব তা সmাদন করা হেলা তা হযরত 

+শইেখর দৃি+েত সবেচ’ grtপূণS। হযরত +শইখ িবxাস করেতন ইমামরা (আঃ) ও আlাহর 

বnুরা +যভােব অেnর +সবায় িনেয়ািজত িছেলন িঠক আমােদরও +সভােব অেnর +সবায় থাকেত 

হেব। তােদর +সবায় তােদর +কান লk" িছেলা না একমাt আlাহর কারেণ এবং তাঁর ভােলাবাসা 

ছাড়া। এ িবষেয় িতিন বলেতন : 

“অেnর pিত কল"াণেক অব? হেত হেব আlাহমুখী হওয়ার কারেণ;  

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَّهِ (  )ِإمنَّ
“আমরা +তামােদর খাওয়াই tধ ুআlাহর কারেণ।” ( সূরা ইনসান-  ০৯) 

কত ভােলাবাসায়না +তামরা পয়সা ব"য় কর +তামােদর সnানেদর জn এবং তােদর ভােলাবােসা! 

িশt সnানরা িক িকছু করেত পাের তােদর িপতা- মাতার জn? িপতা- মাতারা তােদর বা8ােদর 

+pেম থােক এবং তােদর জn পয়সা খরচ কের ভােলাবাসায়। +কন +তামরা তাহেল আlাহর 

সােথ একই আচরণ কেরা না? +কন +তামরা তােক ততটkু ভােলাবােসা না যতটkু ভােলাবােসা 

+তামােদর সnানেদর?!  এবং যিদ হঠাৎ কের +তামরা কােরা উপকার কের +ফেলা +তামরা তার 

জn পুরsার চাও!” 

 

অেnর *সবার িবষেয় ইমাম *খােমইনী )রঃ( - এর উপেদশ  

এ অধ"ােয়র +শেষ অেnর +সবার িবষেয় ইমাম +খােমইনী (রঃ)-  এর িদক িনেদSশনা যেথাপযুk 

হেব। ইমাম +খােমইনী তার +ছেল আহমদ (রঃ)- +ক অিসয়ত কেরেছন : 

“+হ আমার সnান! মানিবক দািয়t এিড়েয় +যও না,  তা হেলা আlাহর pিত দািয়t পালন,  

জনগেণর কল"ােণর আকাের। কমSকতSা ও জনগেণর দািয়েt যারা রেয়েছ শয়তান তােদর মােঝ 

এ মােঠ কম +ঘাড়া চালায় না এবং পেদর জn সংgাম কেরা না,  না আধ"ািtক না পৃিথবীর পদ 

ঐশী jান লাভ ও আlাহর বাnােদর +সবা করার বাহানায়। এ ধরেণর পদ মযSাদার pিত 
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মেনােযাগই হেq শয়তানী। তার জn সংgাম করা +থেক দূের থােকা। আlাহর সতকSবাণীেত 

কান দাও আnিরকভােব এবং ঐ িদেকই পথ পিরkম কেরা : 

َا َأِعُظُكْم ِبَواحِ (  )َدٍة َأْن تـَُقوُموا لِلَِّه َمثْـَىن َوفـُرَاَدىُقْل ِإمنَّ
“বেলা,  আিম +তামােদর একিট িবষেয় সতকS কির +য,  +তামরা দাঁিড়েয় যাও আlাহর সামেন 

(হেত পাের) +জাড়ায় অথবা (হেত পাের) একাই।” ( সূরা সাবা- ৪৬) 

পথ পিরkেমর trেতই +য ব"বsা নাও +সিটই আlাহর জn উtান। ব"িkগত কােজ ও 

সামািজক কমSকােNও;  +চ+া কেরা সফল হেত pথম পদেkেপ যা যুবক বয়েস অজSন করা 

সহজ। িনেজেক +তামার বাবার মত বৃd হেত িদও না। তােত তুিম হয় একই জায়গােত দাঁিড়েয় 

থাকেব অথবা িপছেনর িদেক যােব। এেত দরকার সতকS পাহারা ও আt- পযSােলাচনা। যিদ 

+কান মাnষ জীন ও মানবজািতর সাবSেভৗমt অজSন কের এক ঐশী উেdে? +স হেলা ঐশী 

jােনর অিধকারী এবং এ পৃিথবীেত একজন আt- সংযমী সাধক;  িকnt যিদ +স শরীরীভােব ও 

শয়তানীর কারেণ উddু হেয় থােক,  +স যাই অজSন কের,  এমনিক তা যিদ একিট তাসবীহও 

হয় তাহেল +স আlাহর কাছ +থেক +সই অnপােত দূের সের যােব।” 
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অYম অধ"ায় 

আlাহর বnুেদর *দায়া 

 

হযরত +শইেখর িবদ"ালেয় যারা pিশkণ +পেয়েছন তােদর একিট sপিরিচত wবিশ+" হেq 

তােদর নামােযর মােঝ মেনােযাগ। আর তা সmব হেয়েছ tধ ুএজn +য হযরত +শইখ আtা-

িবহীন +লাক +দখােনা নামােযর +কান মূল" +দন িন এবং +চ+া কেরেছন তার িশeরা +যন 

সিত"কারভােব িনেবিদত হেয় নামায পেড়। 

নামােযর িবষেয় হযরত +শইেখর িদক িনেদSশনায় আেছ চারিট নীিত যা পিবt +কারআন ও হাদীস 

+থেক gহণ করা হেয়েছ : 

 

১. *pম 

হযরত +শইখ িবxাস করেতন একজন +pিমক তার মাtেকর সােথ কথা বলা উপেভাগ কের। 

একজন নামাযীরও উিচত রেবর সােথ নীচু কে0ঠ +pমপণূS কথা বলায় আনn লাভ করা। 

ব"িkগতভােব িতিন এরকমই িছেলন +যমন আlাহর বnুরা হন। নবী (সাঃ) বেলেছন : 

“আlাহ,  িযিন মহান,  তাঁর pশংসােক আমার +চােখর আনn কেরেছন নামােয,  নামাযেক 

কেরেছন আমার কােছ িpয় +যভােব িতিন খাবারেক কেরেছন kুধােতSর কােছ িpয় এবং পািনেক 

তৃ_ােতSর কােছ িpয়;  ( পাথSক" এই) যখন kুধাতS খােব +স তৃp হেব এবং তৃ_াতS পান করেব 

তার তৃ_া িমেট যােব,  িকnt আিম কখনও তৃp হই না (অথবা তৃ_া +মেটনা) নামায পড়া 

+থেক।”১৫৫ 

হযরত +শইেখর এক িশe +য তার জীবেনর িtশ বছর কািটেয়েছন তার সােথ,  িতিন বেলন : 

‘আlাহ জােনন +য আিম তােক +দেখিছ এমনভােব নামােয দাঁড়ােত +যমন +pিমক তার মাtেকর 

সামেন দাঁড়ায়। তার +সৗnেযS িনমn হেয়। আিম আমার সারা জীবেন িতনিট +লাকেক +দেখিছ 
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নামােয অসাধারণ : মরhম +শইখ রজব আলী খাইয়"াত,  আয়াতুlাহ kিহsািন এবং মাশহােদ 

+শইখ হািববুlাহ gলপায়গানী । 

তারা নামােয দাঁড়ােনা অবsায় িছেলন িবsয়কর । আিম অিতndীয়ভােব +দখলাম +য তােদর 

চারিদেক পিরেবশ িছেলা িভn পৃিথবীর;  তারা আlাহ ছাড়া আর +কান িদেক মেনােযাগ িদেতন 

না। 

 

২. *সৗজn 

আlাহর উপিsিতেত নামাযীর +সৗজn বজায় রাখার উপের ইসলােম িবরাট +জার িদেয়েছ। 

ইমাম সািদক (আঃ) এ pসে3 বেলেছন : 

“নামােযর অিধকার হেলা এিট জানা +য নামায হেলা সেবSা8 আlাহর উপিsিতেত pেবশ করা 

এবং যখন দাঁড়াও তখন তুিম মিহমািnত আlাহর সামেন দাঁিড়েয় আেছা। তাই এিট +জেন,  

+তামার নামােয দাঁড়ােনা উিচত মযSাদাহীন এবং িবনয়ী দাস িহেসেব। আnিরকভােব িনেবিদত 

হেয়,  আশার সােথ ভীত হেয়,  অসহায়ভােব কাnা কািট কের;  এবং নামােয এিগেয় যাও শাn 

ভােব এবং +সৗnেযSর সােথ,  যাঁর সামেন দাঁড়ােqা তােক িবরাট সmান +দিখেয় এবং তা 

আnিরকভােব সmাদন কেরা,  এর সব িনয়ম কাnন পুেরাপুির +মেন।”১৫৬ 

হযরত +শইখ উপিsত থাকার +সৗজn সmেকS বেলন : 

“শয়তান সব সময় মাnষেক অমেনােযাগী কের +দয়। মেন রাখেব আlাহর pিত মেনােযাগ না 

ভা3েত,  নামােয +সৗজn বজায় রােখা িঠক +য ভােব দাঁড়াও +কান সmািনত ব"িkর সামেন;  

যিদ +তামার শরীরেক sঁই িদেয় +খাঁচা +দয়া হয় +তামার শরীর নড়েব না।” 

উপেরর কথাgেলা হযরত +শইখ তার +ছেলেক বেলিছেলন +য তােক বেলিছেলা ‘আপিন নামােয 

মােঝ মােঝ মুচিক হােসন।’ 

তার +ছেল বেলন : 

‘আমার মেন হয় শয়তােনর িদেক তািকেয় হাসিছেলন +য তােক িকছু করেত পাের না।’ 
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যা +হাক হযরত +শইখ িবxাস করেতন +য আlাহর সামেন শরীর নাড়ােনা অভdতা যা শয়তােনর 

উsািনেত হয়। িতিন বেলেছন : 

“আিম +দেখিছ শয়তান শরীেরর +স অংেশ চুমু িদেq +য অংশিট এক ব"িk চুলকােলা নামােযর 

িভতের।” 

 

৩. অnেরর উপিsিত 

নামােযর মযSাদা হেq আlাহেক sরণ করা এবং মিহমািnত আlাহর সািnেধ" নামাযীর অnেরর 

উপিsিত । 

“আlাহ +কান ব"িkর নামায কবুল করেবন না যার অnর তার +দেহর সােথ উপিsত নয়।”১৫৭ 

জামায়ােত নামায পড়ার আেগ হযরত +শইখ +চ+া করেতন যারা নামােযর জn উপিsত আেছ 

তারা অnেরর উপিsিত লাভ কrক। তার নামায িছেলা অnর উপিsত থাকার আদশS নমুনা। 

ডঃ ফারযাম বেলন : তার নামায িছেলা খুবই গmীর ও snর আচরেণর।১৫৮ মােঝ মােঝ আিম 

জামায়ােত নামােয +দরীেত আসতাম এবং (পাশ িদেয় যাওয়ার সময়) নামােয তার +দহ +সৗnযS 

+দখতাম। +দখেল মেন হেতা তার সারা শরীর কাঁপেছ;  উjjল +চহারায় িতিন যা পড়েতন তােত 

িনমিjত থাকেতন। তার মেনােযাগ পুেরাপুির নামােযর িদেক থাকেতা এবং মাথা সব সময় নীচু 

থাকেতা। আিম যা +বাঝােত চািq তা হেলা হযরত +শইখ কখেনাই তার অnের সামাn সেnহ 

+পাষণ করেতন না।’ 

হযরত +শইেখর আেরকজন িশe বেলন : িতিন আমােক মােঝ মােঝ বলেতন : 

“+হ অমুক! তুিম িক জােনা তুিম rkেত ও িসজদােত কী বেলা? যখন তুিম তাশাhদ বেলা : 

আিম সাk" +দই +য +কান ইলাহ +নই আlাহ ছাড়া,  িযিন অিdতীয় ও +কান অংশীদারিবহীন;  

তুিম িক সত" বলেছা? তুিম িক +তামার শরীরী আকাkার +ভতর জিড়েয় +নই? তুিম িক আlাহ 

ছাড়া অেnর িদেক মেনােযাগী নও? তুিম িক অেনক ইলাহ িনেয় কারবার করেছা না যারা 

িনেজেদর মেধ" িবেভদ করেছ।” 
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৪. নামায যথাসমেয় পড়ােত অধ"াবসায় 

ইমাম সািদক (আঃ) বেলন : 

“ওয়ােkর trেত নামােযর মযSাদা ওয়ােkর +শেষ পড়ার চাইেত ততটkু মযSাদাবান +যমন 

আেখরােতর মযSাদা dিনয়ার উপের।”১৫৯ 

হযরত +শইখ যথাসমেয় পাঁচবার নামায পড়ােত খুবই তৎপর িছেলন এবং অnেদরও তা করেত 

বলেতন। 

 

“ইমাম *হােসইন (আঃ) এর একজন দাস তার নামায এত *দরীেত পড়ার জn *রেখ *দেব না” 

+যাগ" ধমSpচারক,  হj আগা সাইেয়"দ কািসম +শাজাই হযরত +শইখ সmেকS এক আনnদায়ক 

sৃিত বণSনা কেরন : 

‘আিম খুতবা িদতাম আমার sলু জীবন +থেক এবং আিম িছলাম snর বkেব"র ধমSpচারক। 

আমােক অেনক wবঠেক দাওয়াত +দয়া হেতা ‘মাসােয়ব’ ( কারবালার মুিসবত) বলার জn,  

এমনিক হযরত +শইখ রজব আলী খাইয়"ােতর বািড়েত পযSn pেত"ক চাঁেদর মােসর সাত 

তািরেখ। উপেরর তলায় ডান িদেক একিট কk িছেলা এবং মিহলারা +সখােন জেড়া হেতা এবং 

‘মাসােয়ব’ বলতাম pিত মােস একবার। হযরত +শইেখর কk িছেলা নীেচর তলায়। আমার 

বয়স তখন +তর বছর এবং তখনও বােলগ হই িন। 

একিদন +খাতবা +শষ হওয়ার পর আিম নীেচর তলায় আসলাম এবং হযরত +শইেখর মুেখামুিখ 

হলাম pথম বােরর মত। িতিন তার হােত একিট টুিপ ধের িছেলন,  মেন হেলা বাইের যােqন। 

আিম বললাম ‘সালাম’। িতিন আমার মুেখর িদেক তাকােলন এবং বলেলন : 

“নবী (সাঃ)- এর সnান এবং ইমাম +হােসইন (আঃ)- এর দাস তার নামাযেক এখন পযSn +দরী 

করেব না!!” 
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আিম (মেন মেন) বললাম : ‘আমার +চােখর কসম! সূযS +ডাবার তখনও d’ঘ0টা বাকী এবং আিম 

+সিদন এক জায়গায় +মহমান িছলাম এবং নামায পিড় িন; ’ হযরত +শইখ আমার +চহারার 

িদেক তািকেয় সােথ সােথই তা বুঝেত +পেরিছেলন এবং তা আমার কােছ উেlখ করেলন। 

আমার বােলগ হওয়া +থেক এবং তারপর +থেক যখনই আিম তার wবঠেক +যাগদান কেরিছ,  

+যgেলা আগা হািকিম আহনান ফrুেশর বািড়েত হেতা,  

আিম অnভব করতাম এ +লােকর কথা িছেলা ঐশী +pরণার মাধ"েম। তার +কান আnsািনক jান 

িছেলা না িকnt িতিন যখন কথা বলেতন +Gাতারা তােত আnিরকভােব িনমn হেতা। আিম এখনও 

মেন করেত পাির তার িকছু কথা : 

“‘আমরা’ শbিট +পছেন +ফেল আেসা;  +যখােনই ‘আমরা’ ও ‘আিম’ শb রাজt কের 

+সখােন বাস কের িশরক। tধু একিট সবSনামই রাজt করেছ তা হেলা ‘িতিন’। এবং যিদ তুিম এ 

সবSনামেক পােশ সিরেয় রােখা অn সবSনামgেলা +শেরকী।” 

এ ধরেণর কথা িতিন যখনই বলেতন +সgেলা মাnেষর অnর ও মেন jল jল করেতা। 

 

রাগ নামােযর জn Aংস 

হযরত +শইখ বেলন : 

“এক সn"ায় আিম +তহরােন িসrস এিভিনউর মসিজেদর পাশ িদেয় যািqলাম। মসিজেদ pেবশ 

করলাম নামায যথাসমেয় পড়ার ইqায় এবং ‘শািবsােনর’ +ভতের pেবশ করলাম। +সখােন 

আিম +দখলাম +কউ একজন নামায পড়েছ এবং তার মাথার চারিদেক নূেরর একিট বৃt। আিম 

মেন মেন ভাবলাম আিম তার সােথ পিরিচত হেবা +দখার জn কী gণাবলী তার আেছ যা তােক 

নামােয এমন আধ"ািtক অবsা িদেয়েছ। জামায়ােতর নামােযর +শেষ আিম তার সােথ মসিজদ 

+থেক +বিরেয় এলাম। +গেট এেস মসিজেদর খােদেমর সােথ তার তকS হেয় +গেলা। এমনিক 

+লাকিট তার pিত রাগ হেয় চীৎকার করেলা এবং তার রাsায় চেল +গেলা। রােগর পর,  আিম 

+দখলাম তার মাথার চারিদেক +য নূেরর বৃt িছেলা তা হািরেয় +গেলা!” 
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নবম অধ"ায় 

আlাহর বnুেদর হj 

 

হযরত +শইখ অথSৈনিতক কারেণ কখেনা বাধ"তামূলক হেj +যেত পােরন িন। তারপরও িকছু হj 

যাtীর pিত তার িদক িনেদSশনা ইি3ত +দয় +য িতিন আlাহর বnুেদর হেjর রহs সmেকS 

ভােলাভােবই অবগত িছেলন। িতিন িবxাস করেতন তখনই pকৃতপেk হj সংগিঠত হেব যখন 

হাjী কাবার pভুর সােথ +pেম থাকেব +যন +স হেjর আnsািনকতাgেলার pকৃত উেd? 

সmেকSও বুঝেত পাের। তাই একজন তার সােথ একেt হেj +যেত চায় tেন িতিন বেলন : 

“pথেম জােনা কীভােব একজন +pিমক হেত হয়। এরপর মkায় একেt যাওয়ার জn আেসা ।” 

 

হj যাtীেদর pিত হযরত *শইেখর উপেদশ 

১. হযরত ওয়ালী আল আসর (আঃ) সােথ সাkােতর *চYা 

হযরত +শইেখর এক পরুােনা িশe বেলন : pথম বার যখন আিম হেjর জn মkা যািqলাম 

আিম তার কােছ +গলাম িদক িনেদSশনা পাওয়ার জn : 

“+তামার রওয়ানা +দয়ার সময় +থেক চিlশ িদন এ আয়ােত কািরমা পেড়া : 

 )َربِّ أَْدِخْلِين ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِين ُخمْرََج ِصْدٍق َواْجَعْل ِيل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَانًا َنِصريًا(
‘+হ আমার রব আমােক pেবশ করান সত" ও সmােনর দরজা িদেয় এবং একইভােব +বর কের 

আnন সত" ও সmােনর দরজা িদেয় এবং আমােক দান কrন আপনার কাছ +থেক অnেমাদন ও 

সাহায"।’ ( সূরা বিন ইসরাইল : ৮০) 

হয়েতাবা তুিম হযরত মাহদী (আঃ) এর সাkাত পােব। িতিন আেরা বেলন : “এিট কীভােব সmব 

+য একজনেক কােরা বাসায় দাওয়াত করা হেব আর +স বািড়র মািলকেক +দখেব না!? পূণS 

সতকS হও +যন +সই মিহমািnত ইমাম (আঃ)- +ক +দখেত পাও হেjর +কান একিট 

আnsািনকতার সময়,  ইনশাআlাহ।” 
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২. ইহরাম অবsায় আlাহ ছাড়া আর *কান িকছরু ভােলাবাসা হারাম কের নাও 

“+য ব"িk িমkােত ইহরাম পড়েব তার জানা উিচত +য,  +স এখােন এেসেছ িনেজেক আlাহ 

ছাড়া অn িকছু +থেক িবরত রাখেত এবং +য মুহূতS +থেক +স বেল ‘লাbােয়ক’ +স আlাহর 

দাওয়াত gহণ কেরেছ এবং আlাহ ছাড়া অn সব িকছুেক িনেজর জn হারাম কেরেছ। আlাহ 

ছাড়া অn +য +কান িবষেয় আgহ হারাম এবং তার জীবেনর +শষ পযSn তার উিচত নয় আlাহ 

ছাড়া অn িকছুেত মেনােযাগ +দয়া।” 

৩. আlাহেক pাথিমকভােব জানা সmণূR কের *নয়া কাবা pদিkণ করার সময় 

“কাবােক pদিkণ করা মােন বাইেরর িদক +থেক ঘেরর চারিদেক +ঘারা,  িকnt +তামােদর জানা 

উিচত +য এই pদিkেণর অথS হেq আlাহেক একজন মাnেষর জীবেনর অkেরখা বািনেয় +নয়া 

এবং তাঁর মােঝ পুেরাপুির িবলীন হেয় যাওয়া। +চ+া কেরা একিট আধ"ািtক অবsা +পেত +যন 

+তামরা তাঁেক pদিkণ কেরা এবং তাঁর জn উৎসগS হেয় যাও।”১৬০ 

৪. কাবার ছােদর পািন পড়ার নেলর নীেচ *দায়া 

“িহজের ইসমাইল এবং কাবার ছােদর পািন পড়ার +সানালী রেঙর নেলর নীেচ +যখােন হাজীরা 

আlাহর কােছ অnনয় কের তােদর সমsা সমাধােনর জn তুিম +সখােন বেলা : ‘+হ আlাহ,  

আমােক pিশkণ িদন আপনার দাসt করার জn এবং আপনার ওয়ালী hjাত ইবnল হাসান 

(আঃ) +ক সাহায" করার জn।’ 

৫. িমনােত শরীরী নফসেক হত"া করা 

“+তামরা যখন িমনােত যাও,  +কারবানীর জায়গায় +তামরা কী কর? +তামরা কী জােনা 

+কারবানীর দশSন কী? +তামােদর উddুকারী শরীরী নফসেক উৎসগS কেরা! 

 )فـَُتوبُوا ِإَىل بَارِِئُكْم فَاقْـتـُُلوا أَنـُْفَسُكمْ (
‘তাই +ফেরা (অnতp হেয়) +তামার সৃি+কতSার িদেক এবং িনেজেদর হত"া কেরা (জােলমেদর)।’ 

( সূরা আল বাকারা - ৫৪) 
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+তামার শরীরী নফেসর মাথা আলাদা কের দাও এবং িফের আেসা। +তামার শরীরী নফসেক 

িবদায় কের দাও,  বরং তা না হেল িফের আসার পর তা আেরা শিkশালী হেয় উঠেব।” 

 

একমাt জায়গা *যখােন তারা ভােলাবাসা pদশRন করেলা 

( হj +থেক) িফের এেস আিম হযরত +শইেখর সাkােত +গলাম এবং বললাম : 

‘আিম জানেত চাই এর ফলাফল কী’। 

িতিন বলেলন : 

“+তামার মাথা নীচু কেরা ও আল- হামদ +তলাওয়াত কেরা!” 

তখন িতিন এক মুহূতS ভাবেলন এবং বলেলন,  আিম মসিজdল হারােমর +কান জায়গা িদেয় 

অিতkম কেরিছ এবং আমার অবsান সmেকSও এমনভােব +য িতিন বলেলন : 

“একমাt জায়গা +যখােন তারা +তামার pিত ভােলাবাসা +দিখেয়েছ তা হেq বাkী কবরsােন 

+যখােন তুিম এমন অবsায় িছেল এবং এgেলা দাবী কেরিছেল।” 

আিম +সখােন আlাহেক যা অnেরাধ কেরিছ তা তার কােছ pকাশ করা হেয়েছ। 

 

‘হj *থেক *ফরার পর *ভাজ’ 

হj +থেক +ফরার পর আিম হযরত +শইখেক ও অnাn কেয়কজনেক আমার বািড়েত ‘হj 

+ফরত +ভােজ’ দাওয়াত করলাম। আমরা +ভােজর জn ‘+চেলা কাবাব’ wতরী কেরিছলাম। 

আমরা বারাnায় একিট আলাদা দsরখান িদলাম হযরত +শইেখর জn ও িকছু ব"িkগত 

+মহমােনর জn। তা লk" কের +শইখ আমােক ডাকেলন এবং বলেলন : 

“+কন তুিম +লাক +দখাও? িনেজর িবষেয় +বশী গবS কেরা না। +লাকেদর মােঝ পাথSক" কেরা 

না;  তােদর সােথ সমানভােব আচরণ কেরা। +কন তুিম িকছু +লাকেক +বশী মূল" িদেব? না,  

আিম অnেদর সােথ িমেশ যােবা। আলাদা করা যােব না।” 
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হেjর রহsাবলী ইমাম *খােমইনী (রঃ)- এর বkেব" 

এিট জানা যথােপাযুk হেব +য হযরত +শইখ হেjর +য দশSন উেlখ কেরেছন িনেজর অিতndীয় 

jােনর মাধ"েম তা ইমাম +খােমইনী (রঃ) হেjর রহs উেlখ কের যা বেলেছন তার খুবই 

কাছাকািছ। এখােন তা উেlখ করা হেলা : 

 

বার বার ‘লাbােয়ক’ বলার রহs 

বার বার লাbােয়ক বলা তােদর জn সত" যারা আlাহর ডাক tেনেছ তােদর কান িদেয় ও 

তােদর সtা িদেয় এবং তারা আlাহর ডােক সাড়া িদেq তার সব নােমর সার সংেkপ নাম 

িনেয়। িবষয়িট হেq ‘পরম উপিsিতর’ সামেন উপিsত হওয়া এবং মাtেকর +সৗnযS pত"k 

করা। যিদও িযকরকারী এ মুহেূতS িনেজর +ভতর হািরেয় +গেছ এবং বার বার ডােক সাড়া িদেq 

এবং এর পর পরই অsীকার করেছ সmকS (আlাহ ছাড়া অেnর সােথ) এর পরম অেথS (এবং) 

tধু +খাদার সােথ সmকS sীকার করা নয় যা আlাহর জn উৎসিগSতরা জােন। সmকS +ছদ করা 

সব ধাপেক অnভুSk কের এ পৃিথবী িবলীন হেয় যাওয়া পযSn jানী ব"িkেদর দিৃ+েত এবং 

অnভুSk কের সব সতকSতামূলক ও পছnনীয় িবষয়সমূহ। উদাহরণ srপ : আল হামদ লাকা 

ওয়াল িন’মাতা লাকা- - - - -  উৎসগS কের pশংসােক ও +নয়ামতেক পরম সtােক এবং িশরক 

অsীকার কের। এিট jানী ব"িkেদর কােছ পরম একtবাদ,  অথSাৎ +কান pশংসা ও +নয়ামত 

যা ঘেট (আlাহ ছাড়া অেnর)। এ উ8 উেd? িবজয়ী থােক pেত"ক মওkীফ (অবsায়) এবং 

মাশআর (ধমSীয় আচার অnsােনর sান),  pেত"ক থামা ও pেত"ক চলায় এবং pেত"ক িবGাম 

এ pেত"ক কােজ। এর িবেরািধতা করা মােন সাধারণভােব শরীক করা। যা +হাক আমরা অn 

hদেয়র যারা,  তারা সবাই ভুগিছ।১৬১ 

 

তওয়ােফর রহs 
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‘আlাহর ঘেরর চতুিদSেক pদিkণ করার অথS হেq তুিম আlাহ ছাড়া কাউেক pদিkণ করেব 

না।১৬২ 

আlাহর পিবt ঘরেক pদিkণ করার সময়-  যা আlাহেক ভােলাবাসার িনদশSন,  অnেদরেক 

+তামার hদয় +থেক +বর কের দাও এবং সমs ভয়েক িবতািড়ত কেরা +তামার সtা +থেক 

আlাহর ভয় ছাড়া এবং আlাহর +pেমর সােথ সংগিত +রেখ অsীকার কেরা বড় ও +ছাট 

মূিতSেদর,  তাgত ও তার সাথীেদর,  +যgিল অsীকার কেরেছ আlাহ ও তার বnুরা এবং 

পৃিথবীর সকল মুিkpাpরা এ +থেক মুk।’১৬৩ 

 

আlাহর কােছ বায়াত (অnগেত"র শপথ) 

“হাজের আসওয়াদ sশS করার সময় আlাহর pিত আnগেত"র শপথ কেরা +য তুিম আlাহ ও 

তাঁর রাসূলেদর এবং ধািমSক ও মুিkpাpেদর শtrেদর শtr হেব এবং তােদর মানেব না ও 

তােদর দাসt করেব না,  তারা +য- ই +হাক এবং +যখােনই +হাক;  এবং অnর +থেক আlাহর 

শtrেদর ভয় দূর কেরা,  যােদর +নতৃt িদেq বড় শয়তান (যুkরাT) এমনও যিদ হয় তারা খুন 

খারাবী,  অত"াচার ও অপরাধী কােজ অিধকতর শিkশালী।”১৬৪ 

 

সা- ই (pেচYা) মাeকেক পাওয়ার জn 

“সাফা ও মারওয়ার মােঝ ‘সা- ই’ করার সময় +চ+া কেরা আnিরকভােব ও সত"বাদীেদর সােথ 

মাtকেক খুঁেজ +পেত;  যখন তুিম তাঁেক পােব তখন সব dিনয়াবী িগঁট খুেল যােব,  সব সেnহ 

দূরীভূত হেব,  সব পাশিবক ভয় ও আশা মুেছ যােব এবং শয়তান ও মূিতSর বাঁধন যা আlাহর 

দাসেদর বিn কের রােখ এবং মানেত বাধ" কের,  তা িছঁেড় যােব।”১৬৫ 

 

মেনােযাগ ও ইরফান (আধ"ািtকতা) মাশ’আের ও আরাফােত 
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“মাশ’আর আল- হারাম ও আরাফােত যাও মেনােযাগ ও আধ"ািtক অবsাসহ এবং +য +কান 

অবsােনই (মওkীফ) িনেজেক আেরা িনিAত কেরা আlাহর অ3ীকার সmেn এবং 

’িনযSািততেদর রাজেt। িনরবতা ও গাmীেযSর সােথ সেত"র িনদশSনgেলার উপর ভােবা এবং িচnা 

কেরা পৃিথবীর দািmক শিkর হাত +থেক দিরd ও িনযSািততেদর মুk করার জn এবং 

সবSশিkমান আlাহর কােছ অnেরাধ কেরা ঐ পিবt sান gেলােত +তামার মুিkর পথ 

+দখােত।”১৬৬ 

 

মীনােত *কারবানী করার রহs 

“এর পর মীনােত যাও এবং সিত"কার আকাkা খুঁেজ নাও। যা হেq +তামার সবেচ’ 

ভােলাবাসার িজিনসেক পরম মাtেকর পেথ +কারবানী করার sান। আর +জেন রােখা তুিম পরম 

মাtেকর কােছ +পৗঁছুেব না যতkণ না তুিম ভােলাবাসায় এসব িজিনসেক পিরত"াগ করেত না 

পােরা। যার উপের রেয়েছ আtেpম ও এ পৃিথবীর (বstর) pিত ভােলাবাসা।”১৬৭ 

 

রজম- ই-আkাবাত (শয়তােনর pিত পাথর *ছাড়ঁা) 

“+তামরা যাও ঐশী Rমেণ শয়তানেক পাথর ছঁুড়েত। যিদ তুিম,  +খাদা না কrক,  শয়তানেদর 

বািহনীর একজন হও তুিম পাথর িনেজর িদেকই ছঁুড়েব। +তামার ঐশী ব"িkেত পিরণত হওয়া 

উিচত +যন +তামার পাথর মারা,  দয়ালু +খাদার বািহনীর কতৃSক শয়তানেক পাথর +ছাঁড়ার মত 

হয়।”১৬৮ 
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দশম অধ"ায় 

আlাহর বnুেদর ভয় 

 

আlাহর +pম আেলাচনা করার পর pথম +য িবষয়িট আেস তা হেলা যিদ আlাহ দয়ালু ও 

+sহশীল হন এবং তার +pম যিদ িববতSেনর জn সবেচ’ grtপূণS wবিশ+" হয় তাহেল +কন 

ইসলামী িকতাবgেলােত আlাহভীিতেক এত +জার +দওয়া হেয়েছ। +কন পিবt +কারআেন 

আlাহভীিতেক আেলমেদর সবেচ’ সmানীয় gণ বলা হেয়েছ? সবেশেষ ভােলাবাসা ও ভয় িক 

সাযুজ"পূণS? 

উtর হেq ‘hাঁ’;  হযরত +শইখ একিট আনnদায়ক উদাহরণ িদেয়েছন ভয় ও +pেমর 

সাযুেজ"র উপর যা এ অধ"ােয় আেলাচনা করা হেব। তার আেগ ভয় ও আlাহ +pেমর অথS 

আেরকবার +দেখ +নই। 

 

আlাহর ভয়- এর অথR 

ঐশী ভয় ও +pম ব"াখ"ার pথম িবষয়িট হেq আlাহর ভয় gনাহ ও খারাপ কাজ করার ভয়। 

ইমাম আলী (আঃ) বেলেছন : 

‘ভয় +পেয়া না িনেজর gনাহ ছাড়া এবং আশা কেরা না +তামার রবেক ছাড়া।’১৬৯ 

 

আlাহেক ভয় কেরা না 

একিদন আলী (আঃ) কােরা মুেখামুিখ হেলন যার +চহারা ভেয় পিরবতSন হেয় +গেছ,  িতিন তােক 

িজেjস করেলন : 

“+তামার কী হেয়েছ?” 

+লাকিট বলেলা : 



193 
 

‘আিম আlাহর ভেয় ভীত।’ 

ইমাম আলী (আঃ) বলেলন : 

“আlাহর বাnাহ! +তামার gনাহেক ভয় কেরা এবং ভয় কেরা ঐশী nায়িবচােরর। তাঁর দাসেদর 

িবrেd +তামার অnােয়র িবচাের! আlাহেক মােনা যা িতিন +তামার জn বাধ"তামূলক কেরেছন 

এবং অবাধ" হেয়া না যা +তামার জn ভােলা +স িবষেয়। তাই,  আlাহেক ভয় কেরা না কারণ 

িতিন কখনও কােরা pিত অিবচার কেরন না এবং কাউেক শািs +দন না তার pাপ" পিরমাণ 

ছাড়া।”১৭০ 

 

িবেOেদর ভয় 

তাই কােরা উিচত না আlাহেক ভয় করা এবং আমােদর উিচত ভয় করা আমােদরেকই +যন 

আমরা জিটলতায় জিড়েয় না যাই আমােদরই অnিচত কােজর কারেণ। আlাহর বnুেদর অnিচত 

কােজর শািsর ভয় সাধারণ মাnেষর ভেয়র চাইেত িভn। যারা তােদর অnর +থেক আlাহ ছাড়া 

আর সব িকছুর ভােলাবাসা িবতািড়ত কেরেছ তােদর আlাহর pিত আnগত" না জাহাnােমর 

ভেয়,  না জাnােতর আশায়;  তােদর একমাt ভয় িবেqদ। তােদর জn আlাহর সােথ 

িবেqেদর ক+ জাহাnােমর কে+র +চেয় ক+দায়ক। তাই আlাহর ওয়ালীেদর +নতা আিমrল 

মুিমিনন আলী (আঃ) িবলাপ কেরন তার +দায়ােত আlাহর কােছ এভােব-   

“তাই যিদ আপিন আমােক শািs +দন আপনার শtrেদর সােথ,  জেড়া কেরন আপনার শািspাp 

+লাকেদর সােথ এবং আমােক িবিqn কেরন আপনার বnু ও পছnনীয়েদর কাছ +থেক,  তাহেল 

মেন কrন,  +হ আlাহ,  আমার pভ,ু  আমার িনরাপtারkক এবং আমার রব +য আিম হয়েতা 

আপনার শািs সh করেত পারলাম িকnt কীভােব আিম আপনার িবেqদ সh করেবা (+দায়ােয় 

kমাইল) 

হযরত +শইখ তাফসীর কেরেছন এ আয়ােতরঃ 

 )يَْدُعوَن َربـَُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا(
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“তারা ডােক তােদর রবেক ভেয় ও আশায়” ( সূরা সাজদাহ- ১৬) 

এভােব : 

“ভয় ও আশা কী? িবেqেদর ভয় ও তাঁর সােথ িমলেনর আশা। এরকমই কথা আিমrল মুিমিনন 

হযরত আলীর (আঃ) +দায়ােয় kমাইেল : 

“তাই মেন কrন,  আমার আlাহ- - - - কীভােব আিম সh করেবা আপনার কাছ +থেক 

িবেqদ?” এবং ইমাম সাjাদ (আঃ) এর +দায়ায় : 

“আপনার সােথ িমলন হেq আমার সtার ইqা এবং আপনার িদেকই আমার আকাkা।”১৭১ 

িবখ"াত সাধক এবং ফkীহ মরhম মুlা আহমদ নারাkী এ িবষেয় বেলন : “ওয়ালীেদর সmাট 

+দায়ােত বেলেছন,  আমার সtা তার জn +কারবানী +হাক +হ আমার রব ,  +হ আlাহ ,  

হয়েতা আিম আপনার শািs সh করলাম িকnt কীভােব আিম সh করেবা আপনার সােথ 

িবেqদ,  +হ বnু?” 

ধাtী বা8ােদরেক আgেনর ভয় +দখায় (এ বেল) +খলা কেরা না +হ অমুক,  না হয়,  আিম 

+তামার হােত ও পােয় আgন রাখেবা;  +ছঁকার দাগ িদেবা +তামার +চহারায় ও িপেঠ। িকnt 

িবেqেদর শািs ভয় পাইেয় +দয় িসংহ (hদয়) মাnষেক (আলী (আঃ)),  হাজারgণ +বশী ও 

আতংক িদেয়।১৭২ 

 

মাeেকর কােছ gহণেযাগ" না হওয়ার ভয় 

আlাহর বnুরা ভয় কের যিদও তারা তােদর দািয়t পালন কের। তারা ভয় পায় হয়েতা মাtক 

+সgেলা পছn করেব না এবং gহণ করেব না : 

ْم رَاِجُعونَ ( ِِّJَوالَِّذيَن يـُْؤتُوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنـَُّهْم ِإَىل َر( 
“এবং যারা দান কের এবং তােদর অnর থােক ভেয় পিরপণূS,  কারণ তারা তােদর রেবর কােছ 

িফরেব।” ( সূরা মুিমিনন- ৬০) 
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মাtক,  িযিন পরম ও িনখুঁত,  তার কােছ গৃহীত হওয়া আlাহর ওয়ালীেদর কােছ grtপূণS,  

একইভােব তাঁর কাছ +থেক িবেqদ hদয়িবদারক ও তােদর সh kমতার বাইের। এিট এমন 

জrরী +য +তহরােনর জমুয়ার ইমাম বেলেছন +য ইমাম +খােমইনী (রঃ) তার জীবেনর +শষ মুহূেতS 

জনগণেক বেলেছন আlাহর কােছ +দায়া করেত +যন িতিন তােক gহণ কেরন। 

এখন +দখুন হযরত +শইখ কীভােব একিট sk আধ"ািtক িবষয় একিট সাধারণ উদাহরণ িদেয় 

+বাঝান। 

হযরত +শইেখর এক িশe বেলন : একবার িতিন (হযরত +শইখ) আমােক বলেলন : 

“+হ অমুক! কার জn নববধ ূিনেজেক সাজায়?” 

আিম বললামঃ ‘sামীর জn।’ 

িতিন বলেলন : ‘তুিম বুেঝেছা?’ 

আিম চুপ কের রইলাম। তখন িতিন বলেলন : 

“বাসর রােত নববধূর আtীয়- sজনরা তােক যতটkু সmব snর কের সাজায় +যন বর তােক 

পছn কের। িকnt বধূর একিট +গাপন অংশ থােক যা অnরা +খয়াল কের না;  +স শংকায় থােক 

+স কী করেব যিদ বেরর আgহ সৃি+ করেত না পাের অথবা যিদ +স (বর) তার pিত ঘণৃা +বাধ 

কের। 

কীভােব একজন দাস,  +য জােন না তার কাজ আlাহ gহণ করেছন িকনা,  ভয় পােব না ও 

dিAnা করেব না?!  তুিম িক িনেজেক সাজাও তাঁর অথবা িনেজর জn এবং +লাকেদর মােঝ 

sনাম অজSেনর জn?!  

যখন মাnষ মারা যায় তারা আেবদন কের : 

 )َربِّ اْرِجُعوِن  َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِحلًا(
“+হ আমার রব! আমােক +ফরত পাঠান (পিৃথবীর জীবেন) +যন আিম সৎকাজ কির যা আিম 

অবেহলা কেরিছ।” ( সূরা মুিমিনন-  ৯৯- ১০০) 

তাই হযরত +শইখ সব সময় আlাহর সােথ িমলেনর ভেয় থাকেতন এবং বলেতন : 
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+তামরা বেলা আlাহর ভয় +নই,  

 )َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّهِ (
“তার জn +য তার রেবর সামেন দাঁড়ােত ভয় পায়।” ( সূরা নািযয়াত- ৪০) 

িকnt আমরা কী করেবা যিদ িতিন আমােদরেক পছn না কেরন এবং আমােদর কাজ gহণ না 

কেরন? 

এর উtের হযরত +শইেখর +ছেল বেলন +য িতিন বেলেছনঃ “+হ রব! িকেন িনন এবং gহণ কrন 

আমােদরেক পুরাতন ফালতু িজিনেসর মত,  +যমন +ফরীওয়ালা ডাক +দয় : ‘আিম ভা3া ও 

ফালতু িজিনস িকিন : - +হ রব gহণ কrন এবং আমােদরেক িকেন িনন।” 
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চতথুR ভাগ 

ইেnকাল 
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pথম অধ"ায় 

*শইখ রজব আলী খাইয়"ােতর ইেnকাল 

 

+শষ পযSn +সেpmর ১৩,  ১৯৬১ সেন হযরত +শইেখর বরকতময় জীবন +শষ হেয় আেস এবং 

সtার পািখিট এ জীবন +থেক িবদায় +নয় জীবনভর আt- উnয়ন ও অnেক সমৃd করার পর। 

তার আেলািকত সtার এ পৃিথবী +থেক উ8তর জগেত চেল যাওয়ার ঘটনািট খুবই আgহ 

সৃি+কারী ও িশkামূলক। 

 

তার ইেnকােলর আেগর িদন 

হযরত +শইেখর +ছেল তার ইেnকােলর আেগর িদনিট বণSনা কেরন এভােব : 

ইেnকােলর আেগর িদন,  আমার বাবা ভােলা ও ss িছেলন। আমার মা বাইের িছেলন এবং 

আিম একা িছলাম। dপেুরর পের আমার বাবা বাসায় িফের আসেলন,  ওযু করেলন এবং 

আমােক +ডেক বলেলনঃ 

“আিম একট ুঅssেবাধ করিছ,  যিদ আlাহর বাnাহ (একজন খেdর) আেস তার +পাষাক িনেয় 

+যেত,  অিতিরk কাটা কাপড় gেলা এর পেকেটই আেছ এবং তােক িtশ +তামান মজুরী িদেত 

হেব।” 

আমার বাবা কখেনাই এর আেগ আমােক বেলন িন +য,  +কউ তার +পাষাক িনেত এেল কত 

মজুরী হেব। িকnt ঐ িদন আিম বুঝেত পাির িন কী ঘটেত যােq। 

 

তার এক িশেzর sp 

হযরত +শইেখর একজন ভk তার িবদােয়র আেগই +দেখেছ এক সত" sেpর মাধ"েম। +স 

ঘটনািট এভােব বণSনা কেরেছ : 
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‘+শইখ এ পৃিথবী +থেক চেল যাওয়ার আেগর রােত sেp +দখলাম মসিজেদ kাযভীেনর পিAম 

িদেকর +দাকানgেলা বn কের িদেq। আিম িজjাসা করলাম : কী হেয়েছ? তারা বলেলা আগা 

+শইখ রজব আলী খাইয়"াত ইেnকাল কেরেছন। আিম +জেগ উঠলাম হতিবহবল ও dিAnাgs 

হেয়। তখন রাত বােজ িতনটা,  আিম মেন করলাম আমার sp সত"। আিম সকােলর আজােনর 

পর নামায পেড়ই সােথ সােথ রওয়ানা িদলাম আগা রাদমািনেশর বািড়েত। িতিন আAযS হেয় 

আমার অসমেয় আগমেনর কারণ জানেত চাইেলন এবং আিম তােক বললাম sেpর কথা। 

তখন িছেলা সকাল ৫টা। সূযS উঠার সময় আমরা হযরত +শইেখর বািড়র িদেক রওয়ানা িদলাম। 

হযরত +শইখ দরজা খুলেলন। আমরা িভতের +গলাম এবং বসলাম। হযরত +শইখও বসেলন 

এবং বলেলন : 

“এত সকােল +তামরা কী উেdে? +বিরেয়েছা?” 

আিম আমার spিট তার কােছ বললাম না। আমরা িকছু সময় ধের কথা বললাম এরপর হযরত 

+শইখ কাত হেয় tেলন এবং তার হাত মাথার নীেচ রাখেলন : 

‘িকছু বেলা,  একিট কিবতা আবৃিt কেরা!” 

+কউ একজন গাইেলন : 

‘+pেমর িদনgেলার চাইেত +বশী আনেnর +কান সময় িছেলা না 

+pিমকেদর িদনgেলার জn +কান রাত +নই 

আনেnর ঘ0টাgেলা +কেটেছ বnুর সােথ 

বাকী সব িছেলা অযথা ও মূখSতা।’ 

 

হযরত *শইেখর অিnমকােল 

এক ঘ0টারও কম সমেয়র মেধ" হযরত +শইেখর অবsা আরও খারাপ হেয় +যেত +দখলাম। আিম 

তােক িজেjস করলাম তার জn +কান ডাkার ডাকেবা িক না। আিম িনিAত িছলাম +য িতিন 

+সিদন ইেnকাল করেবন। হযরত +শইখ বলেলন : 



200 
 

“এিট +তামার িবষয়।” 

ডাkার একিট +pসিkপশন িদেলন এবং আিম ওষুধ আনেত +গলাম। আিম িফের এেস +দখলাম 

হযরত +শইখেক আেরকিট কেk +নয়া হেয়েছ। িতিন িkবলামুখী হেয় বেসিছেলন এবং তার পা 

একিট সাদা চাদের ঢাকা িছেলা;  িতিন সাদা চাদরিটেক তার বুেড়া আ3লু ও শাহাদাত আ3ুল 

িদেয় sশS করিছেলন। 

আিম খুব মেনােযাগ িদেয় +দখিছলাম কীভােব একজন আlাহর +লাক এ পৃিথবী +থেক িবদায় 

+নয়। হঠাৎ তার িভতেরর অবsার এক পিরবতSন লk" করলাম +যন +কউ তার কােন কােন িকছু 

বলেছ। িতিন বলেলন : ‘ইনশাআlাহ’ 

তারপর বলেলন : 

“আজেক কী বার? আজেকর +দায়া আেনা!” 

আিম +সিদেনর +দায়া পড়লাম। 

তারপর বললাম : 

‘আগা সাইেয়"দ আহমদও তা পড়কু।’ 

িতিনও তা পড়েলন। এরপর হযরত +শইখ বলেলন : +তামােদর হাত আকােশর িদেক +তাল এবং 

বেলা : 

‘ইয়া কারীম আল-আফ,  ইয়া আযীম আল আফ। 

( +হ মযSাদাবান kমা কেরা,  +হ িবরাট kমা কেরা) 

আিম আমার বnুর িদেক তাকালাম এবং বললাম : 

‘আিম যাই আগা sহাইলেক িনেয় আিস মেন হেq আমার +দখা sp সিত" হেত যােq। িতিন 

তার +শষ সমেয় এেস +গেছন,  এবং আিম চেল +গলাম। 

 

sাগতম আমার মাওলা (অিভভাবক) 

হযরত +শইেখর +ছেল বািক ঘটনা এভােব বণSনা কেরেছন : 
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‘আিম +দখলাম আমার বাবার কk ভিতS +লাক। তারা বলিছেলা হযরত +শইেখর অবsা খুবই 

খারাপ। আিম সােথ সােথ কেk pেবশ করলাম এবং +দখলাম আমার বাবা িযিন কেয়ক মুহতূS 

আেগ ওযু কের এেসেছন +হলান িদেয় +কবলামুখী হেয় বেস আেছন । হঠাৎ কের িতিন +সাজা 

হেয় বসেলন এবং মুচিক +হেস বলেলন : 

“sাগতম আমার িpয় মাওলা!”১৭৩ 

মেন হেলা িতিন কােরা সােথ হাত +মলােলন,  tেয় +গেলন এবং চেল +গেলন মুেখ মুচকী হািস 

িনেয়! 

 

দাফেনর পর pথম রােত 

তার আেরক বnু বেলন : 

‘আিম sেp হযরত +শইখেক দাফেনর পর pথম রােt +দখলাম । আিম +দখলাম মাওলা 

আিমrল মুিমিনন আলী (আঃ) তােক এক িবরাট মাkাম দান কেরেছন। আিম +সই মাkােমর 

িদেক অgসর হলাম,  আমােক +দখার সােথ সােথ িতিন খুব একিট নরম দৃি+েত আমার িদেক 

তাকােলন +যমন একজন বাবা তার সnানেক সতকS কেরন যখন +স +কান িবষেয় মেনােযাগ 

িদেq না। তার চাউিন আমােক মেন কিরেয় িদেলা যা িতিন সব সময় বলেতন : 

“আlাহ ছাড়া আর িকছু +চেয়া না।” 

( িকnt আমরা তখনও শরীরী আকাkায় বnী িছলাম)। আিম আেরা কােছ +গলাম। িতিন d’+টা 

বাক" বলেলন : 

pথম বাক" : “জীবেনর আনn হেq আlাহর ও তাঁর বnুেদর সািnধ"।”১৭৪ 

এবং িdতীয় বাক" : “িতিন [ইমাম আলী (আঃ)] জীবন যাপন কেরিছেলন [এমন এক সত" জীবন] 

+য তার stী (হযরত ফােতমা (আঃ) তার শাটSিট আlাহর পেথ দান কের িদেয়িছেলন বাসর 

রােত।” 
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তাই তার উপর সালাম +যিদন িতিন জn িনেয়িছেলন,  +য িদন িতিন মৃতু"বরণ কেরন এবং 

+যিদন তাঁেক জীিবত উিtত করা হেব,  (আবার)। 
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িdতীয় অধ"ায় 

আয়াতুlাহ hjােতর ইেnকাল 

 

চতুথS ভােগর trেতই +যমন বলা হেয়েছ,  আিম যেথাপযুk মেন করিছ +য আlাহর আেরা 

d’জন বnুর ইেnকােলর বণSনা িদেত যােদর িমল রেয়েছ হযরত +শইখ রজব আলীর সােথ। এ 

d’জেনর একজন হেqন আয়াতুlাহ hjাত (রঃ) িযিন িছেলন হযরত +শইখ রজব আলীর 

মারজা;  এবং হযরত +শইখ তার আnিরকতার জn তােক সmান করেতন এবং তােক 

+দেখিছেলন dিনয়ািব আকাkা বিজSত।১৭৫ এখন আমরা এ সmািনত ব"িkর ইেnকােলর ঘটনািট 

tনেবা তারই +মেয়র জামাই সmািনত আয়াতুlাহ হাj +শইখ +মারতাযা হােয়রীর (রঃ) কাছ 

+থেক যা আিম একজন সামাn ছাt িহেসেব +জেনিছ : 

 

বািড় *মরামত 

সবSpথম আমার বলা উিচত যিদও মরhম আয়াতুlাহ hjাত িছেলন আমার িশkক ও আমার 

শtর। আিম তার বািড়েত খুব +বশী +যতাম না এবং তার সভাপিত হওয়ার িবষেয় (pিতsােনর) 

+কান তৎপরতায় িনেজেক জড়াইিন । িতিন িছেলন আয়াতুlাহ বুrজারদী (রঃ) এর সমেয় 

একজন মারজা অথবা আযারবাইযান এলাকার +বশীর ভাগ +লােকর মারজা। +তহরান ও 

আযারবাইযােন এবং অ-আযারবাইযানীরাও তার কােছ +যেতন [তােদর ধমSীয় সমsার সমাধান 

করার জn)। িতিন মািসক +বতনও িদেতন [তালাবা বা ধমSীয় ছাtেদর] এবং একটা পযSায় পযSn 

[ব"িkগত] খরেচর অnমিতpাp িছেলন। +কান এক বছের শীেতর trেত তখনও +বশী ঠা0ডা 

পেড় িন,  িতিন তার বািড়িট +মরামত করিছেলন। উঠােনর এক +কাণায় গতS +খাঁড়া হিqেলা 

nতন একিট িবিlং উঠােনার জn এবং িকছু Gিমক বািড়র িভতের +মরামেতর কাজ করিছেলা। 

একিট kপও +খাঁড়া হিqেলা িবিlং সmpসারেণর pেয়াজেন। 
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িনমSাণ কাজ তার টাকায় হিqেলা না। হিqেলা তারই এক িশেeর টাকায় িযিন +তহরােন বাস 

করেতন। যিদ আমার ভলু না হয় তার নাম িছেলা চাইিচ। 

 

আিম মতৃ"ুর dারpােn 

একিদন সকােল১৭৬ আিম তােক +দখেত +গলাম তার বািড়র িভতের। িতিন িবছানায় বেস িছেলন 

িকছুটা ssতা +বাধ কের। kিনক bংকাইিটস এর কারেণ,  িতিন হাপাঁনীেত ভুগেতন যখন ঠা0ডা 

পড়েতা। তখন শীত tr হেয় যাওয়া সেttও িতিন হাপাঁনীেত ক+ পািqেলন না বেল মেন হেলা। 

আমােক বলা হেলা িতিন িনমSাণ Gিমকেদর িবদায় কের িদেয়েছন। আিম িজেjস করলাম িতিন 

+কন তােদর িবদায় কের িদেয়েছন। িতিন দঢ়ৃভােব ও পির]ারভােব বলেলন : 

“আিম মৃতু"বরণ করেত যািq তাই এ িনমSাণ িকেসর জn?” 

আিম িকছু বললাম না এবং মেন হয় না আিম খুব আAযS হেয়িছলাম তার এ উtের। তখন িতিন 

আমােক বলেলন : 

“আমার িpয়! আগামী কেয়কিদন তুিম এেসা।” 

িতিন +বাঝােলন আেগর মত আর দূরt বজায় রাখেবন না। 

 

‘*হ আlাহ! আিম যা করেত দািয়tpাp িছলাম তা কেরিছ ’ 

আমার মেন আেছ আিম pিত সকােল (তার কােছ) +যতাম ‘মাকািসব’ িশkা +দয়ার পর। যা 

আিম িশখাতাম তার বািড়র বাইেরর িদেকর ঘের এবং +কান +কান সময় সn"ায়। একিদন 

সmবত বুধবার,  িতিন আমােক িবেশষভােব খবর িদেলন তার সােথ সাkাত করার জn িকছু 

কােজ। আিম তােক +সিদন +দখেত +গলাম। তার সামেন িছেলা এক িবরাট +লাহার িসndক এবং 

আগা হাj সাইেয়"দ আহমদ যানজািন১৭৭ তার সামেন বেসিছেলন। িতিন কাগজপt ও চুিkপt 

gেলা আগা যানজািনেক িদেলন এবং িসndেকর সমs টাকা আমােক িদেলন িভn কােজ খরচ 

করার জn এবং এর িকছু আমার অংশ িহেসেব আমােক িদেলন। িতিন ইেতামেধ"ই তার 
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অিসয়ত (উইল) কেয়ক কিপ কের িলেখেছন এবং আমােক এক কিপ পািঠেয়িছেলন যা এখনও 

আমার কােছ আেছ। তার িকছু টাকা িছেলা নাজােফ,  তাবিরেয এবং +kােম মরhম মুহাmদ 

+হােসইন ইয়াযিদর কােছ িযিন িছেলন আমার মরhম িপতার (রঃ) একজন অসীয়ত 

সmাদনকারী। আয়াতুlাহ hjাত তার অসীয়ত নামায় উেlখ কেরিছেলন +য,  সমs টাকা 

পয়সা যা িতিন তার pিতিনিধেদর কােছ আমানত +রেখিছেলন তা িছেলা ‘সাহম- ই ইমাম’ 

( অংশ যা gp ইমাম আঃ- এর) এবং জিমর একিট খ0ড- যা পের মসিজদ- ই-আগা বrজারদীর 

একিট িবশাল অংশ হেয়িছেলা যা তার িনেজর পয়সায় িকেনিছেলন মাdাসার জn। 

িতিন তার অসীয়তনামায় উেlখ কেরিছেলন +য,  জিমিট হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)- এর 

মািলকানায় আেছ এবং তা উtরািধকার সূেt +কউ পােব না িকnt যিদ আগা বুrযারদী তা 

মসিজেদর জn চান তাহেল তা তােক +দয়া যােব। 

তার নগদ অথS যা িছেলা তা তার +লাহার িসndেকই িছেলা এবং গত কেয়কিদন যাবৎ িতিন ধমSীয় 

কর ও সাদkাসমূহ জমা িনিqেলন না। যা +হাক,  আগা যানজানী মেন হয় +সgেলা জমা 

িনিqেলন িযিন মািসক +বতন +দয়া tr কেরিছেলন (তালাবােদর জn) আয়াতুlাহ hjােতর 

ইেnকােলন পর pথম মাস +থেকই। কেয়কিট মুdা তার বািলেশর নীেচ িছেলা। যা িতিন অss 

হওয়ার পর তার +মেয় অথSাৎ আমার stী তার পেকট +থেক িনেয় তার বািলেশর নীেচ +রেখিছেলা 

তার ss হেয় উঠার িদন পযSn রাখার জn এবং তা পের সাদকা িহেসেব +দয়ার জn যা িছেলা 

অতীেতর মিহলােদর মেধ" জনিpয় একিট কাজ +য সmেকS আিমও ওয়ািকবহাল িছলাম। মেন 

হয় তা অেনকটা মানত,  যিদ +রাগী ss হয় তেব তা দান কের +দয়া হেব। তা িছেলা একমাt 

পয়সা যা সmেকS আগা (hjাত) জানেতন না। িতিন যখন তার িসndক +থেক সব টাকা আমােক 

িদেলন যথাযথভােব খরচ করার জn িতিন আকােশর িদেক হাত তুেল বলেলন : 

“+হ আlাহ! আিম কেরিছ যা আিম করেত দািয়tpাp িছলাম। এখন তুিম আমার জীবন নাও!”১৭৮ 

 

“আমার মতৃ"ু হেব dপরু *বলা” 
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আিম তার সােথ আেরা ঘিন+ হওয়ার কারেণ তােক বললাম : জনাব,  আপিন +কান কারণ ছাড়া 

ভয় পােqন! pিতবারই আপিন এ সমsায় +ভােগন িকnt পের ভােলা হেয় যান। িতিন বলেলন : 

“না,  আমার িবষয়িট অথবা আমার মৃতু" dপুর +বলা হেব।” 

আিম আর িকছু বললাম না এবং তার িকছু কােজ বাইের +গলাম। আিম একিট ‘ডরশকী’ ( +ঠলা 

গািড়) িনলাম তার কাজgেলা drত করার জn পােছ তার মৃতু" হেয় যায় dপুর +বলােতই এবং 

তার কথামত টাকা পয়সাgেলা যথাযথভােব খরচ ও এেদর উtরািধকারীেদর কােছ +পৗছােনার 

আেগই। আিম কাজ +সের +ফললাম dপুেরর মেধ"ই এবং িতিন +সিদন মারা +গেলন না। 

 

*কারআন খলুেলন 

একিদন রােত িতিন আমােক পিবt +কারআন িদেত বলেলন। িকছুkন +ভেব এবং িযকর এর পর 

িতিন +কারআন খুলেলন +য +কান এক জায়গায়। +য পাতা খুলেলা তার pথম আয়াত িছেলা : 

‘tধু তারই জn pাথSনা,  পরম সত"।’ ( সূরা রাদ- ১৪) 

মেন হেলা িতিন কাঁদেলন এবং আlাহর সােথ িফসিফস কের কথা বলেলন যা আিম এখন মেন 

করেত পারিছ না। িতিন তার িসল +মাহরিট +ভে3 +ফলেলন। আিম এিট মেন করেত পারিছনা তা 

িক +স রােতই না অn +কান রােত। 

 

“আগা আলী,  দয়া কের *ভতের আsন!” 

একিদন তার মৃতু"র িনকটবতSী সময় িতিন দরজার িদেক এক দৃি+েত তািকেয় িছেলন,  s+ 

িছেলা +য িতিন িকছু +দখেছন যখন িতিন বলেলন : 

‘আগা আলী,  দয়া কের +ভতের আsন!’ 

অl সময় পেরই িতিন িনেজর মেধ" +ফরত এেলন। +শষ কেয়ক িদন িতিন িযকর ও +মানাজােত 

িছেলন। একবার +দায়ােয় আিদলাহ পড়া হেলা। মেন +নই আিম পেড়িছ নািক অn +কউ। তার 

মৃতু"র িদন আিম আমার বাসােত ‘আল মাকািসব’ এর kাস িনলাম। একট ুিনিAn হেয়ই +য তার 
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অবsা তত খারাপ নয়। এর পর আিম তার ঘের +গলাম +যখােন িতিন িবছানায় িছেলন। +স সময় 

তার কnা অথSৎ আমার stী তার সােথ িছেলা। িতিন িবছানায় tেয় মািটর িদেক +চেয় িযকর 

করিছেলন ও +দায়া পড়িছেলন। +স (আমার stী) বলেলা িতিন আজেক +যন একট ুমানিসক ভােব 

িবপযSs। মেন হয় তা অিতিরk িযকর ও +দায়ার কারেণ। আিম যখন সালাম িদলাম িতিন 

বলেলন : 

‘আজেক িক বার?’ 

আিম বললাম শিনবার। এরপর িতিন বলেলন : 

‘আগা বুrজারদী িক kাস িনেত +গেছন?’ 

আিম বললাম,  ‘জী’। এবং িতিন খুব আnিরকতা সহ উtর িদেয় বলেলন +বশ কেয়কবার : 

‘আল হামdিলlাহ’-  সমs pশংসা আlাহর।’ 

িতিন আেরা িকছু বলেলন আিম এখােন তা আর বললাম না সংিkp করার ইqায়। 

 

তুরবা (কারবালার মািট) পািনর সােথ িমিশেয় 

তার কnা বলেলন : আগা আজ িকছুটা িবপযSs,  চলুন তােক িকছু তুরবা +দই। আিম বললাম 

িঠক আেছ। +স পািনর সােথ তুরবা িমিGত করেলা এবং আিম তােক তা পান করার জn 

সাধলাম। িতিন উেঠ বসেলন এবং আিম তার জn gাস ধের রইলাম। খাবার অথবা ওষুধ মেন 

কের িতিন r kচঁেক বলেলন;  ‘এটা কী?’ 

আিম বললাম এিট তুরবা। তার +চহারা উjjল হেয় উঠেলা এবং সােথ সােথ gাসটা িনেয় পুেরা 

পািনটা পান কের িনেলন। এরপর আিম তােক একথা বলেত tনলাম : 

“আমার +শষ খাওয়া হেq এ পৃিথবী +থেক (ইমাম) hেসইেনর (আঃ) তুরবা।” 

িতিন তুরবা কথািট খুব s+ কের বলেলন। িতিন d’বার tেয় পড়েলন ও আবার উেঠ বসেলন 

এবং +দায়া পড়েত ও িযকর করেত লাগেলন। আিম ঘেরর বাইের ও িভতের অবsান করেত 

থাকলাম। +দায়ােয় আিদলা তার জn িdতীয়বার পড়া হেলা তারই অnেরােধ। আগা সাইেয়"দ 
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হাসান তারই +ছেল একিট বািলেশ ভর িদেয় পা ভাঁজ কের বেসিছেলন। তার িবxাস ফাসSী ও 

আেযরী ভাষায় আlাহর কােছ তার িবxাসেক খুব আnিরকতার সােথ তুেল ধরিছেলন। 

 

“*কান মধ"sতাকারী ছাড়া?! ” 

আমার মেন আেছ িতিন বেলিছেলন আিমrল মুিমিনন আলী (আঃ) সmেকS তার +খলাফত sীকার 

কের আেযরী ভাষায় : 

“িবলা ফাসলী হীচ ফাসলী ইউখিদ,  লাপ িবলা ফাসলী,  িবলা ফাসলী,  িকিজম ফাসলী ওয়ার 

(+কান মধ"sতাকারী ছাড়া,  +কান মধ"sতাকারী িছেলা না ,  +কান মধ"sতাকারী িছেলা না,  

অব?ই +কান মধ"sতাকারী িছেলা না! কার মধ"sতাকারী আেছ)?! ” 

এরপর িতিন পিবt +কারআন +থেক নবী (সাঃ)-  এর আহলুল বােয়ত এবং ইমাম আলী (আঃ) 

সmেকS আয়াত +তলাওয়াত করেলন : 

 )ُلَها ثَاِبٌت َوفـَْرُعَها ِيف السََّماءِ َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة َأصْ (
‘- - - -  একিট rপক ভােলা কথা ভােলা গােছর মত,  যার মূল দঢ়ৃভােব pিতিsত এবং এর 

শাখাgেলা আকােশর িদেক উেঠ +গেছ।’ ( সূরা ইবরাহীম- ২৪) 

আিম িনেজ এক +কােণ দাঁিড়েয় িছলাম এবং এ িবsয়কর আধ"ািtক দ?ৃ পযSেবkণ করিছলাম 

পুেরাপুির আAযS হেয়। আমার মেন হেলা তােক বিল : ‘আগা! আমার জn +দায়া কrন!’ িকnt 

আিম লিjত হলাম,  কারণ pথমত িতিন িনেজেক িনেয় ব"s িছেলন এবং পািরপািশরক অবsা 

সmেকS সেচতন িছেলন না। tধু িনেজেক +দখিছেলন আlাহর উপিsিতেত এবং তার আধ"ািtক 

দািয়tসমূহেক তার মৃতু"র আেগ । এবং িdতীয়ত এরকম অnেরােধর অথS হেব আমরা তার মৃতু"র 

দ?ৃ +দখিছ এবং মৃতু"র কােছ তােক আtসমপSন করেত +দখিছ। 

আিম নীরেব দাঁিড়েয় িছলাম এ দৃে?র িপছেন এবং +ভতের িছেলন আগা সাইেয়"দ হাসান এবং 

অnজন তার কnা এবং তার পিরবােরর সদsরা। আিম তােক আেরা বলেত tেনিছ : 
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‘+হ আlাহ! আমার সমs িবxাস উপিsত আেছ,  আিম +সgেলােক আপনার কােছ আমানত 

রাখলাম (এখন),  আমােক তা +ফরত +দেবন (পরকােল)।’ 

আিম দাঁিড়েয় িছলাম এবং +মানাজােত ব"s িছলাম। হঠাৎ কের বািলেশ +হলান িদেয় িকবলামুখী 

অবsায় তার িনঃxাস +শষ হেয় +গেলা। যারা উপিsত িছেলা তারা মেন করেলা তার হাটS এটাক 

হেয়েছ তাই তারা িকছু +কেরািসেনর +ফাটা তার মুেখ +ঢেল িদেলা। িকnt আিম +দখলাম তরল 

পদাথSিট তার +ঠােটর +কােণ +ফরত এেস +গেলা। িতিন ইেnকাল কেরেছন তার িনঃxাস +শষ 

হওয়ার সােথ সােথ এবং তুরবার শরবত পান করার পর +কান +কেরািসন তার িভতর pেবশ 

কেরিন। আিম s+ সেচতন িছলাম +য িতিন চেল +গেছন। আিম কk ত"াগ করলাম এবং আযান 

tনেত +পলাম মাdাসায় hjািতয়ায়। তার মৃতু" সংঘিটত হেলা dপুের +যমন িতিন বুধবার িদন 

বেলিছেলনঃ 

“আমার মৃতু" (অথবা আমার িবষয়িট) হেব dপুের।” 

+শেষ আয়াতুlাহ হােয়রী +যাগ কেরনঃ 

‘এ বণSনা এক দঢ়ৃ িবxাসেক তুেল ধের এবং অদ?ৃ জগেতর িকছু িনদশSনও তুেল ধের : 

১. িতিন আেগই বেলিছেলন +য তার মৃতু" হেব dপুের এবং তাই ঘেটিছেলা। 

২. িতিন আলী (আঃ)- +ক অতীndীয়ভােব +দেখিছেলন। 

৩. িতিন ভিবeৎবাণী কেরিছেলন +য এ পৃিথবীেত তার +শষ খাবার হেব তুরবা এবং তাই 

ঘেটেছ,  িতিন তুরবা না +চেয়ই,  অথবা gােস কী আেছ তা না +জেনই (+য তােত পািন ও তুরবা 

িমিGত)। +যেহতু gােস কী আেছ না +জেন িতিন pথেম তা পান করেত অিনqুক িছেলন ।১৭৯ 

  



210 
 

তৃতীয় অধ"ায় 

আয়াতুlাহ হাj আখnু তরুবািতর ইেnকাল 

 

আেরকজন আlাহর বnুর মৃতু"র ঘটনািট আgেহর সৃি+ কের এবং তা িশkণীয়,  িতিন হেqন 

মরhম হাj আখুn তুরবািত। িতিন িবখ"াত ধমSpচারক মরhম hেসইন আলী রােশদ (রঃ)- এর 

িপতা। মরhম hেসইন আলী রােশদ (রঃ) তার বাবার মৃতু"র ঘটনািট তার +লখা বই ‘িবsৃত 

wনিতক gণাবলী’ যা তার বাবার জীবনী,  তােত এভােব িলেখেছন : 

 

ইেnকােলর এক সpাহ আেগ 

+যসব িজিনস আমরা (তার পিরবােরর সদsরা) তার সmেকS মেন করেত পাির এবং যা এখনও 

আমােদর কােছ আAযSজনক তা হেলা আমার বাবা ইেnকাল কেরন ১৬ই অেkাবর ১৯৪৩ সেন 

(১৭ শাওয়াল ১৩৬২ িহ.) সূেযSাদেয়র d’ঘ0টা পের,  সকােলর নামায +শেষ তার িবছানায়। তার 

পা িকবলার িদেক লmা করা। িতিন তার জীবেনর +শষ মুহূতS পযSn সেচতন িছেলন এবং িফসিফস 

কের িকছু কথা বলিছেলন +যন িতিন বুঝেত পারিছেলন +য িতিন মারা যােqন। +শষ +য কথা 

িতিন উ8ারণ কেরিছেলন তার rহ চেল যাবার আেগ তা হেলা ‘লা ইলাহা ইlাlাহ।’ 

 

‘রাসূেলর (সাঃ) pিত সালাম’ 

তার ইেnকােলর িঠক এক সpাহ আেগ +রাববার তার সকােলর নামােযর পের িতিন িকবলার 

িদেক িফের tেয়িছেলন তার চাদর িদেয় তার +চহারা +ঢেক। হঠাৎ তার পুেরা শরীর আেলািকত 

হেয় উঠেলা সূেযSর রি1র মত। তার +চহারা উjjল হেয় উঠেলা যা এর আেগ অssতার কারেণ 

িছেলা হলেদ ফ"াকােশ;  তা এমন উjjল হেয় উেঠিছেলা +য তা চাদেরর উপর িদেয়ই +বাঝা 

যািqেলা যা তার শরীর +ঢেকিছেলা। িতিন একট ুনড়াচড়া করেলন এবং বলেলন : 



211 
 

“সালামুন আলাইkম ইয়া রাসূলাlাহ,  আপিন এেসেছন আপনার অেযাগ" এক দাসেক +দখেত 

?! ” 

তারপর,  +যন সিত"ই িকছু +লাক তােক +দখেত এেসেছ এমন ভােব িতিন সালাম িদেলন,  

‘আিমrল মুিমিনন আলী (আঃ)- +ক,  এবং সব ইমাম (আঃ)- +ক বােরাজন ইমাম (আঃ) পযSn। 

এেকর পর এক এবং তােদরেক ধnবাদ +দন তােক +দখেত আসার জn। এরপর িতিন হযরত 

ফােতমা (আঃ)- +ক সালাম ও সmান জানােলন। অবেশেষ িতিন হযরত যয়নাব (আঃ)- +ক সালাম 

িদেলন এবং এ সময় অেনক কাঁদেলন,  এই বেল : 

“িবিব! আিম আপনার জn অেনক +কঁেদিছ।” 

 

“শািnেত থােকন,  *হ মা!” 

এরপর িতিন িনেজর মােক সালাম িদেলন এই বেল : 

‘আিম আপনার pিত কৃতj মা,  আপিন আমােক পিবt dধ িদেয়েছন।’ 

এ অবsা চলেলা সূেযSাদেয়র d’ঘ0টা পর পযSn। এরপর +য আেলা তার শরীরেক আেলািকত কের 

+রেখিছেলা তা চেল +গেলা এবং তার +চহারা আেগর মত ফ"াকােস হেয় +গেলা। িঠক এক সpাহ 

পর আেরক +রাববার +সই d’ঘ0টা সময় িতিন মৃতু"র ক+ অnভব করেলন এবং হালকাভােব তার 

+দহ +ছেড় চেল +গেলন। 

 

‘আমােক িবরk কেরা না’ 

এই dই +রাববােরর মাঝামািঝ আিম তােক বললাম : 

“আমরা িকছু tিন আমােদর নবীেদর কাছ +থেক ও মযSাদাপূণS +লাকেদর কাছ +থেক এবং আমরা 

আফেসাস কির যিদ আমরা তােদর সময় থাকতাম এবং তােদর কাছ +থেক সরাসির tনতাম;  

এখন আপিন হেqন আমার সবচাইেত িনকটাtীয় যার এ অিভjতা হেয়েছ। হায় আিম যিদ 

জানতাম কী ঘেটিছেলা। িতিন চুপ থাকেলন এবং িকছুই বলেলন না। আিম আমার অnেরােধ 
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িবিভn শb ব"বহার কের d’ িতন বার বললাম িকnt িতিন চুপ রইেলন। আিম চতুথS অথবা পPম 

বার অnেরাধ করেত িতিন উtর িদেলন : 

‘আমােক িবরk কেরা না +হােসইন আলী!’ 

আিম বললাম : ‘আিম িকছু বুঝেত +চেয়িছ।’ 

িতিন বলেলন : 

‘আিম +তামােক +বাঝােত পারেবা না;  তুিম যাও এবং িনেজ তা +বাঝ।’ 

এ অবsা একটা ধাঁধাঁ হেয় রইেলা আমার জn এবং আমার মা,  ভাই,  +বান এবং ফুপুর জn 

এখন পযSn,  যখন আিম এ ঘটনািট িলখিছ সকাল ৯:৩০,  ম3লবার,  ১৫ জুলাই,  ১৯৭৫ 

(পাঁচ রজব ১৩৯৫ িহঃ)। আিম এর িবsািরত িকছুই জািননা tধ ুএতটkু বলেত পাির তা সিত"ই 

ঘেটেছ।১৮০ 
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হযরত +শইেখর সােথ পিরচয় কিরেয় +দন তারই বn ুডঃ আb ুল আলী gইয়া। িতিন +শইেখর কথায় গভীরভােব 
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মgু হন এবং একই িদেন তােক তার িশeেদর অnভুSk করা হয় এবং তােক একিট িবেশষ িযকর িশkা +দয়া 

হয়। ডঃ gইয়া িবxাস করেতন +য +শইখ ডঃ ফারযামেক িবেশষ অnkল" দান কেরিছেলন এবং তােক +যাগ" ও 

pিতভাবান +পেয়িছেলন। 

২৩. “আমরা বািকেত িবkয় কির,  এমনিক আপনার কােছও, ” তৃতীয় অধ"ায়,  pথম ভাগ +দখুন। 

২৪. +লপ ও কmেল +মাড়া একিট বগSাকার +টিবল যার নীেচ jলn কয়লার পাt রাখা হয় পা ও শরীর গরম 

রাখার জn। 

২৫. িতিন পৃিথবীেক আজুস বা ডাইনী বুিড় বেল সেmাধন করেতন। +দখুন তৃতীয় অধ"ায়,  তৃতীয় ভাগ,  

“আlাহর pিত ভােলাবাসার পেথ +চারা গতS”। 

২৬. +লখকেক তা ইমাম +খােমইিন (রঃ)- এর কথা sরণ কিরেয় +দয় যার বরকতময় জীবন +শষ হয় pিতিদন 

+দায়া- ই-  আহাদ (বায়ােতর +দায়া) +তলাওয়াত করার মাধ"েম,  +য +দায়া সmেকS ইমাম সািদক (আঃ) 

বেলেছন : “+য ব"িk এ বায়াত চিlশ সকাল পড়েব +স আমােদর ‘kােয়ম’- এর সাহায"কারীেদর মযSাদাভুk 

হেব এবং যিদ +স হযরেতর পুনরাগমেনর পূেবSই ইেnকাল কের তাহেল আlাহ তােক কবর +থেক উঠােবন 

হযরেতর +খদমত করার জn।” এছাড়া মাফািতhল িজনান +দখুন। 

২৭. +দখুন “+য অnের সবিকছু উপিsত, ” ৩য় অধ"ায়,  তৃতীয় ভাগ। 

২৮. +শইেখর একজন ভk বেলন : “িতিন +মাlা আহমাদ নারাkীর ‘তাkদীস’ এবং গাযালীর ‘িকিময়ােয় 

সা’আদাত’ পড়েত বলেতন।” 

২৯. +দখুন “তুিম +মজাজ হারাও খুব drত, ” ৩য় অধ"ায়,  িdতীয় ভাগ। 

৩০. আরবী হরেফর গািণিতক সারিণ। 

৩১. “সািহফােয় সাjািদয়ায় ইমাম যয়nল আেবদীন (আঃ)- এর ৩৭নং +দায়া এবং কৃতjেদর +মানাজাত”- এ 

কথার সমথSন কের। 

৩২. এমনিক এ কথাও বলা যায় +য সত" sপড়ব সmািনত +শইখ +থেক এ বইেত উেlিখত িবিভনড়ব িবষয়েক 

সমথSন কের। 

৩৩. মীযান আল- িহকমাহ,  খN- ৮,  ৩৭১৪ : ১২৭৪৮। 

৩৪. বিণSত আেছ +য িতিন হাj আগা nrlাহ ইসফাহািনর ভাই িছেলন িযিন আগা নাজািফ ইসফাহািন িহসােব 

পিরিচত। িতিন +রযা শাহর শাসনামেল +তহরােনর বাজাের ‘সাইেয়"দ আিযযুlাহ মসিজদ’- এর ইমাম িছেলন। 

তার +খাতবা সmেকS +শইখ রজব আলী খাইয়"াত বেলেছনঃ “তার িমmার (+খাতবা) আlাহ +pিমক wতরী কের।” 
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+রযা খােনর িবেরািধতার কারেণ তােক ইসফাহােন িনবSাসন +দয়া হয় এবং +সখােন তােক শহীদ করা হয় এবং 

তােক দাফন করা হেয়িছেলা “তাখত- ই- ফুলাদ” কবরsােন। ডঃ আবুল হাসান +শইখ বেলনঃ “একবার হযরত 

+শইখ এবং আিম ‘তাখত- ই- ফুলাদ’ কবরsােন +গলাম। আমরা একিট কবেরর পােশ বেস পড়লাম। হযরত 

+শইখ বলেলনঃ “এখােন যােক দাফন করা হেয়েছ িতিন িছেলন আমার উsাদ।” 

hjাতুল ইসলাম কািরিম উdৃিত িদেয়েছন আয়াতুlাহ কািযম আiসার- এর। িযিন আয়াতুlাহ িমযSা জামাল 

ইসফাহািনর একিট আAযS কারামাহ বণSনা কেরেছন যা িতিন +পেয়িছেলন আিমrল মুিমনীন আলী (আঃ) +থেক। 

হযরত আয়াতুlাহ আiসার িছেলন শহীদ +মাতাহহাির ইসলািম মাdাসার (আেগ নাম িছেলা িসপাহসালার) এক 

মহান িশkক এবং আিম এবং +শইখ কারাম আলী কািরিম মাdাসায় ছয় বছেরর +কাসS তার সােথ এবং আেরা 

িকছু িশkেকর সােথ +শষ কির। িমযSা জামাল ইসফাহািনর pথম কারামা (অেলৗিকক kমতা) সmেকS 

আমােদরেক বেলিছেলন আমােদর আসফার (দশSন)- এর িশkক আয়াতুlাহ আiসার। িতিন কাঁদেত কাঁদেত 

বলেলনঃ “হযরত আয়াতুlাহ হাj আগা জামাল ইসফাহািন (রঃ)- +ক +রযা খান পাহলিভ +তহরােন িনবSাসন 

িদেয়িছেলন এবং িতিন িছেলন বাজাের হাj সাইেয়"দ আযীযুlাহ মসিজেদর ইমাম,  িতিন মারিভ মাdাসার 

িশkকতা করেতন। মাdাসায় তার িশkা এত আকষSণীয় ও এত মূল"বান িবষয়পূণS িছেলা +য তার kােস সবসময় 

পিNত ব"িkবগS ও jানী ছাtেদর উপেচ পড়া িভড় +লেগ থাকেতা। এেত এমন হেলা +য িকছু মসিজেদর ইমাম 

তার pিত ঈষSাপরায়ন হেয় পড়েলা। 

অতএব তারা (মসিজেদর ইমামরা) একিট সভা করল এবং +সখােন +ঘাষণা িদেলা +য িতিন (আয়াতুlাহ 

ইসফাহািন) একজন অj ব"িk এবং িতিন তার পােশ জেড়া হওয়া আেলমেদর +ধাঁকা িদেয়েছন। তারা একিদন 

তােক িতনিট িবষেয় পরীkা করার পিরকlনা gহণ করেলাঃ দশSন,  িফkহ এবং উসূল। আমােক দািয়t +দয়া 

হেলা তােক দশSন শােst (আসফার) পরীkা করবার জn এবং অn dইজন যােদর নাম আিম মেন করেত পারিছ 

না তােদর দািয়t িছেলা তােক িফkহ ও উসূল শাst িবষেয় পরীkা করার। আমরা িতনজন তার kােস +যাগ 

+দয়ার জn,  িভনড়ব িভনড়ব জায়গায় বসার জn এবং আমােদর pেত"েক পাঠদােনর সময় তােক pশড়ব 

করার pstিত িনলাম। 

আিম (আসসার) ‘আসফার- এর একিট কিপ আমার সােথ িনলাম। যখন হাj আগা জামাল ইসফাহািন দশSেনর 

একিট দৃি+ভি3 ব"াখ"া করিছেলন আিম আসফার +থেক একিট pশড়ব তুেল ধরলাম তার দৃি+ভি3েত ভুল ধের। 

িতিন আমার িদেক তাকােলন এবং বলেলন “আিম +তামার pেশড়বর উtর এভােব িদেবা না। তুিম ‘আসফার’-

এর +য +কান জায়গা খুেলা (ইেsখারার মত) এবং পৃsার pথম লাইনিট পড়।” 
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আিম তাই করলাম এবং পৃsার pথম বাক"িট পড়লাম। িতিন বলেলনঃ ‘যেথ+ হেয়েছ’ এরপর িতিন পুেরা 

পৃsািট লাইেনর পর লাইন sৃিতশিk +থেক বেল +গেলন এবং তা অnবাদ করেলন। এরপর িতিন বলেলনঃ তুিম 

এখােন এেসেছা আমােক পরীkা করেত? আমার িনেজর িকছুই +নই;  আমার যা আেছ (তা আমােক িদেয়েছন) 

মtুাকীেদর মাওলা,  আলী ইবেন আিব তািলব (আঃ)।” 

এরপর হাj আগা জামাল আিমrল মুিমনীন আলী (আঃ)- এর +মােজযার একিট বণSনা কেরন-  “আিম নাজােফ 

চিlশ বছর ধের পড়ােশানা করলাম এবং ইজিতহােদর +যাগ"তা এবং উ8মােনর বৃিt লাভ করলাম। আমার বাবা 

িকছু পিNত ব"িk ও ব"াবসায়ীেক ইসফাহান +থেক নাজােফ পাঠােলন আমােক ইসফাহােন +ফরত িনেয় আসেত 

এবং +চয়ারম"ান ও pধান িশkক িহসােব মাdাসা পিরচালনা করার জn। +য রােতর পর আমােদর নাজাফ +ছেড় 

ইরান যাওয়ার কথা +স রােত আমার হঠাৎ কের টাইফেয়ড jর tr হেলা এবং আিম চিlশ িদেনর জn অjান 

পেড় রইলাম। যখন আমার jান িফের এেলা,  আিম +দখলাম +য +ছাট কাল +থেক আিম তখন পযSn যা িশেখিছ 

সব ভুেল +গিছ;  আমার সমs অিজSত jান sৃিত +থেক মুেছ +গেছ। আিম মানিসক ভােব খুবই +ভে3 পড়লাম 

এবং আিমর আল মুিমনীন আলী (আঃ) এর (মাযাের) কােছ +গলাম এবং কানড়বাকািট tr করলাম। আমার 

মাওলােক বললামঃ “+হ আমার মিনব,  চিlশ বছর ধের আিম আপনার িবশাল jান (ঐশী jান) +থেক মূল"বান 

+খারাক অজSন কেরিছলাম। িকnt এখন আিম বািড়েত +ফরত +যেত চাই আমার এখন শূn হাত। আপিনেতা দয়ার 

সাগর।” ( মরhম আiসার বণSনা করার সময় কাঁদিছেলন) এরপর মরhম আয়াতুlাহ হাj আগা জামাল বলেলনঃ 

“আিম এত কানড়বাকািট ও িবলাপ করলাম +য আিম তndা অnভব করলাম ও ঘুিমেয় পড়লাম। [আমার ঘুেমর 

িভতের] আিম মাওলা আলী (আঃ) +ক +দখলাম িযিন তাঁর আ3 ুেলর মাথায় মধু িনেয় আমার মুেখর িভতর িদেলন 

এবং আমার গােয় হাত বুিলেয় িদেলন। এরপর আমার ঘমু +ভে3 +গেলা। যখন আিম বাসায় +ফরত এলাম আিম 

+দখলাম আিম +ছাট কাল +থেক এখন পযSn যা িশেখিছ সব মেন করেত পারিছ।” 

এরপর হাj আগা জামাল কাঁদেলন এবং বলেলনঃ “জনাব,  আমার িনেজর িকছুই +নই। আিম যা জািন তার 

মািলক হেলন আমার মাওলা এবং ইমাম আিমর আল মুিমনীন আলী (আঃ)। আপনারা আsন এবং আমােক 

পরীkা কrন;  আিম সবgেলা পাঠ" বই অnর িদেয় জািন আlাহর (sবহানাh ওয়া তায়ালার) অngেহ এবং 

আিমর আল মুিমনীন আলী (আঃ)-  এর দােন। জনাব আiসার কাঁদিছেলন এবং বলেলনঃ যখন হাj আগা জামাল 

এই ঘটনা বলেলন,  সমােবশ +থেক একিট +শারেগাল +শানা +গেলা,  এবং আিম উেঠ দাঁড়ালাম এবং তার 

কােছ +গলাম তার sাে0ডল d’+টা বরকত িহেসেব আমার +চােখ sশS করার জn।” 
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৩৫.কােমল সাধক ও সংgামী আেলম +শইখ +মাহাmাদ তাkী বাফিk ইয়াযিদ +রযা খােনর সােথ কাশফ- ই-

িহজাব (ইরানী মুসিলম মিহলােদর +বারখা পড়া িনিষd কের +রযা খােনর আেদশ) িবষেয় িবেরািধতায় িলp 

হওয়ার কারেণ হযরত মাsমাহ (আঃ)- এর পিবt মাজার pা3েন +sqাচাির রাজা তােক মারধর কের এবং তােক 

+রই শহের িনবSাসন +দয়া হয়। িতিন +সখােন তার জীবেনর +শষ িদন পযSn থােকন। যারা এ আধ"ািtক 

jানসmনড়ব আেলেমর ঘিন+ সাথী িছেলন তারা তার অেনক কারামাহর কথা বণSনা কেরেছন। তার চাকর 

মরhম +শইখ ইসমাইল আমােক (+লখকেক) বেলেছনঃ “তার জীবেনর +শষ বছরgেলােত +শইখ (বাkিফ) তার 

বাড়ী +থেক বাইের +বেরােত পারেতন না অssতার কারেণ। একবার িতিন আমােক বলেলনঃ যখন তুিম হযরত 

শাহ আb ুল আযীম- এর (মাযাের) কােছ িযয়ারােত যাও তুিম িক িতনজন ইমাম যােদহ’র (ইমাম (আঃ)-  এর 

নািত) িযয়ারাত কর অথবা ইমামযােদহ তািহরেক সালাম দাও তার কবেরর পাশ িদেয় যাওয়ার সময়? +স যুেগ 

পিবt মাযােরর উনড়বয়ন করা হয় িন তখনও এবং ইমামযােদহ তািহর- এর মাযার মূল জায়গা +থেক একট ুদূের 

িছেলা। আিম বললাম,  ‘আিম ইমামযােদহ তািহর- এর কােছ িযয়ারােতর জn যাই না,  বরং tধ ুতার মাযােরর 

বাইের দাঁিড়েয় িযয়ারাত কির। +শইখ বলেলনঃ ‘এিট +সৗজn নয়। তুিম িতনজন সmািনত ব"িkর দশSেন +গেছা 

অথচ d’জেনর সাkাত কেরেছা কাছ +থেক এবং একজনেক দূের +থেক? এিট অসmান িহেসেব িবেবিচত। 

এরপর যখন িযয়ারােতর জn যােব হযরত তািহর (আঃ)- এর মাযােরর িভতের pেবশ করেব এবং +তামার 

িযয়ারাত পড়েব তখন তােক আমার Gdাও +পৗঁেছ িদেব।” +শইখ ইসমাইল বলেলনঃ ‘+যভােব +শইখ 

বেলিছেলন,  আিম হযরত তািহর (আঃ)- এর মাযাের pেবশ করলাম। মাযােরর িভতর +কউ িছেলা না;  আিম 

+শইেখর আেদশ sরণ করলাম;  আিম যখন বলেত যােবা +য িতিন তার Gdা পািঠেয়েছন হঠাৎ কবর +থেক এ 

কথািট আিম tনেত +পলাম “লাbােয়ক,  লাbােয়ক,  লাbােয়ক’ (আিম এখােন)।” 

ইমাম +খােমইিন (রঃ) তার ব"িkগত পাঠ দােনর wবঠকgেলােত pায়ই তার ছাtেদরেক উৎসািহত করেতন 

মরhম বাফিkর সােথ সাkাত করেত িযিন িনবSাসেন িছেলন,  বলেতনঃ কত আনেnর এক কােজ িdgণ pশািn 

লাভ,  িযয়ারােত শাহ আb ুল আযীম এবং িpয় +শইখ বাফিkর সাkাত লাভ। 

৩৬. উেlখ" +য একই আয়াত সূরা ইউসূেফ উেlখ করা হেয়েছ,  ২২নং আয়ােত,  ‘ইসতাওয়া’ শbিট ছাড়া। 

৩৭. +শইখ এ িবষেয় আেরা িকছু িদক উেlখ কেরেছন যা উেlখ করা হেয়েছ তৃতীয় ভােগর pথম অধ"ায়ঃ 

“িবেশষ িদক িনেদSশনা।” 

৩৮. এ ঘটনািট ঘেট যখন +শইেখর বয়স ২৩। 
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৩৯. এ হাদীসgেলা সmেকS আেরা জানেত হেল +দখুন : মীযান আল- িহকমাহ,  খN- ১০,  ৪৯৮৮ : ৩৩৯০-

১। 

৪০. মীযান আল- িহকমাহ,  খN- ১০,  ৪৯৮৮ : ১৬৯৪২। 

৪১. pাgk,  খN- ১০,  ৪৯৯০ : ১৬৯৫৬। 

৪২. pাgk,  খN- ১০,  ৪৯৮৮ : ১৬৯৫০। 

৪৩. নাহজুল বালাগা,  +খাতবা নং- ২২২। 

৪৪. “যারা আমােদর পেথ সংgাম কের -  িনAয়ই আমরা তােদরেক আমােদর পেথ পিরচািলত করেবা।”-  সূরা 

আল মূলকঃ ৬৯। 

৪৫. মীযান আল িহকমাহ,  খN- ৪,  ১৬০২ : ৫৩৫৯। 

৪৬. pাgkঃ খN- ৪,  ১৬০২ : ৫৩৬০। 

৪৭. িতিন ওিলেয় ফkীহর pিতিনিধ এবং দােমেs মসিজেদ যায়নািবয়"াহর জুম’আর ইমাম িছেলন। িতিন 

+শইখ সmেকS পরবতSী ঘটনািটও বণSনা কেরিছেলন। 

৪৮. এ ঘটনািট বণSনা কেরেছন আয়াতুlাহ ফাহির। এ ঘটনািট তার অn dই ভk সামাn পাথSক"সহ বণSনা 

কেরেছন। 

৪৯. তাফসীরgেলােত আেছ বালাম- ই- বাউর একজন পিNত িছেলা যার +দায়াgেলা কবুল হেতা। তার িছেলা 

বােরা হাজার িশe,  িকnt তার নফেসর কামনা বাসনার কারেণ +স তখনকার +sqাচারী শাসকেক সাহায" করেত 

এিগেয় যায়,  তা ঐ পযSn +য +স pstত হেয় যায় মূসা (আঃ)- এর +সনাবািহনীেক অিভশাপ +দয়ার জn। তােক 

kkর- এর সােথ তুলনা করা হেয়েছ +কারআেন-  “তার উদাহরণ হেলা একিট kkর- এর মত,  যিদ তুিম তােক 

আkমণ কর +স তার িজহবা +বর কের রােখ অথবা তােক যিদ িকছু না কর,  ( তখনও) +স িজহবা +বর কের 

রােখ।” ( সূরা আল আরাফঃ ১৭৬)। এছাড়া +দখুন-  তাফসীর আল- মীযান,  খN- ৮,  ৩৩৯;  তাফসীর- ই-

kmী,  খN- ১,  পৃsা ২৪৮;  মুিনয়াত আল মুিরদ- ১৫১ পৃsা। 

৫০. বােতনী পদSায় ঢাকা এবং আtার অnকার। 

৫১. মীযান আল- িহকমাহ,  খN- ১০,  ৪৮৫৬ : ৩৩৩০। 

৫২. আল কাফী,  খN- ২,  ৩৫২ : ৭;  মীযান আল- িহকমাহ,  খN- ১০,  ৪৮৫৮ : ১৬৬২৭। 

৫৩. িবহার আল-আনওয়ার,  খN- ৫৮,  ৩৯। 

৫৪. মুহাজ আল- দাওয়াত,  ৬৮;  িবহার আল-আনওয়ার,  খN- ৮৫,  ২১৪। 
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৫৫. িবখ"াত আেলমেদর একজন আয়াতুlাহ kিহsািনর সােথ সাkাত করেত হযরত +শইখ pায়ই +যেতন। যার 

সmেকS +শইখ বেলিছেলন : “জনাব kিহsািন +থেক একিট নূর +বিরেয় আকােশর িদেক উেঠ +গেছ।” একিদন 

এক সাkােত মরhম আয়াতুlাহ kিহsািন হযরত +শইখেক রাsার পােশ এিগেয় িদেত এেলন -  তার বাড়ী +থেক 

pায় ১ িকেলািমটার দূের তােক িবদায় জানাবার জn। কেয়ক বছর পর যখন আয়াতুlাহ kিহsািন সmেকS 

+শইেখর কথা তােক জানােনা হেলা িতিন িবনেয়র সােথ বলেলন : +সই িদনgেলােত আমরা িবিভনড়ব িযk 

করতাম। 

এখােন আয়াতুlাহ kিহsািন সmেকS একিট অেলৗিকক ঘটনা বণSনা করা যথাযথ হেব। হাj সাইেয়"দ কািসম 

sজাই নােম একজন sবkা ও ধমS pচারক আমােক (+লখকেক) বেলেছনঃ “রাশেতর একজন ধমSpচারক আগা 

সাদরাই ইশিকওয়াির hদেরােগ আkাn হেলন। তােক রাশত +থেক +তহরােন sানাnর করা হয় এবং আবান 

হাসপাতােল ভিতS করা হয়। একিদন মরhম ফালসািফ আমােক ডাকেলন এবং আমােক বলেলন তার সােথ 

হাসপাতােল একসােথ তােক +দখেত +যেত। যখন আমরা +সখােন +গলাম,  সালাম িবিনমেয়র পর আগা 

ফালসািফ তােক িজেjস করেলন-  “আপনার আিথSক অবsা +কমন? 

িতিন উtর িদেলন-  “সাইেয়"দ আল tহাদা ইমাম +হােসইন (আঃ)- এর পk +থেক দান আমােদরেক চািলেয় 

িনেq।” 

“িতিন বলেলন আমরা সবাই সাইেয়"দ আল tহাদা’র দান উপেভাগ করিছ। এেত আগা সাদরাই বলেলনঃ 

“আমােদর ঘটনা একট ুিভনড়ব।” আগা সাদরাই ব"াখ"া করেলনঃ ‘আমার একিট চা বাগান রেয়েছ যা সাইেয়"দ 

আল tহাদা আমােক িদেয়েছন এবং এর ফসল আমার বৃd বয়েস ও অবসর জীবেন ভরণেপাষণ +জাগায়।’ আগা 

ফালসািফ িজেjস করেলনঃ ‘আপিন কীভােব জােনন +য তা সাইেয়"দ আল tহাদা দান কেরেছন? িতিন 

বলেলনঃ আিম এ বাগানিট িবিk করার জn pাথিমক একিট চুিk কেরিছলাম। d’িদন পর যখন +সখােন আিম 

আয়াতুlাহ kিহsািনর সােথ সাkাত করেত +গলাম। যখন আিম pেবশ করলাম িতিন বলেলনঃ “সাদরাই,  +কন 

তুিম ‘আিতেয়"হ মুলুকােনহ’ ( বাদশাহী দান) িবিk কের িদেqা?” আিম তােক বললামঃ আগা,  শােহর সােথ 

আমার +কান সmকS +নই;  িতিন বলেলনঃ “আিম তা বুঝািq না,  আিম বলিছ ইমাম সাইেয়"দ আল tহাদার 

(ইমাম +হােসইন (আঃ)- এর কথা। +তামার িক মেন আেছ যখন তুিম একজন যুবক িছেল এবং তুিম সাইেয়"দ 

আল tহাদার মাযার িযয়ারােত িগেয়িছেল এবং তাঁর যািরহর +ফাকর িদেয় িফসিফস কের বেলিছেল “+হ ইমাম 

সাইেয়"দ আল tহাদা,  আমােক একিট উপকার কrন +যন আিম অবসর gহেণর পর আপনার দােনর উপর 

+বঁেচ থাকেত পাির? এ বাগানিট +তামার +সই অnেরােধর উtর,  +কন তুিম এিট িবিk করেছা?” 
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আিম তার (আয়াতুlাহ kিহsািনর) হােত চুম ুিদলাম। তার বািড় +থেক +বিরেয় এলাম,  একিট গািড় কের রাশেত 

+ফরত এলাম এবং pাথিমক চুিkিট িছেড়ঁ +ফললাম। তখন +থেক আমার ভরণেপাষণ এ পযSn চেল আসেছ এ 

বাগােনর মাধ"েমই।’ 

আিম (sজাই) এেত খুবই মgু হলাম। আিম িসdাn িনলাম তার সােথ সাkাত করেবা (িকnt পাির িন)। তখন 

িছেলা হেjর সময় এবং আমােক হj কােফলার আেলম িহসােব িনেয়াগ +দয়া হেলা। আমােদর কােফলায় ডঃ 

তাহমাসিব নােম একজন ডাkার িছেলন। আিম তােক বললাম আিম আগা kিহsািনর সােথ সাkাত করেত 

+চেয়িছ িকnt তখনও পযSn পাির িন। িতিন বলেলন িতিন তার িচিকৎসক। আিম খুব খুশী হলাম এবং তােক 

বললাম ওয়াদা করেত +যন ইরান +ফরত এেস িতিন আমােক তার কােছ িনেয় যান। িতিন বলেলন যখন িতিন 

ইরান +ছেড় এেসেছন িতিন (আয়াতুlাহ kিহsািন) খুবই অss িছেলন। 

আিম খুবই dিAnাgs িছলাম যতkণ পযSn না মkা +থেক আরাফােত +পৗঁছালাম। +সখােন আিম িনঃশেb +দায়ােয় 

আরাফা পড়েত tr করলাম,  এর িবষয়বst ও অেথSর উপর গভীরভােব ভাবিছলাম। যখন আিম এ কথািটেত 

+পৗঁছালাম “আিময়াত আইnন লা তারাক (+স +চাখ অn হেয় যাক +য আপনােক +দেখ না) আমার hদয় +ভে3 

+গেলা,  আমার গাল +বেয় অr গিড়েয় পড়েত লাগেলা। আিম বললাম,  “+হ আlাহ,  আমার কােছ মূল"বান 

িকছু +নই যা আিম +তামােক িদেত পাির। িকnt একিট িজিনস আমার অব?ই আেছ এবং তাহেলা আমার 

‘িসয়াদাত’ ( wসয়দ বংশ- নবী বংশ) আিম তা শপেথর মাধ"েম আপনার জn উৎসগS করিছ;  আিম আমার 

পূবSপুrষেদর অিধকার ও মযSাদার উিসলা িদিq আপনার এ দাস আয়াতুlাহ kিহsািনেক আেরাগ" দান কrন।” 

আমরা যখন ইরান +ফরত এলাম,  আিম আয়াতুlাহ kিহsািনর সাkােত +যেত পাির িন। আিম মাশহােদ 

+গলাম। তখন রাত ১১:৩০ বােজ। তখন দার আল িসয়াদােত (ইমাম +রযা (আঃ)- এর পিবt মাযােরর সামেনর 

ছাউিন) আিম একজন বৃd +লাকেক আসেত +দখলাম আেরা dই ব"িkর সাহায" িনেয় যারা তার বাh ধেরিছেলা। 

আিম িজেjস করলাম িতিন +ক,  তারা উtর িদেলা “আগা kিহsািন।” আিম উনােক আেগ +দিখ িন। তার হােত 

চুম ু +দয়ার জn নীচ ু হলাম। আিম যখন নীচ ু হলাম িতিন তার হাত আমার ডান কাঁেধর উপর রাখেলন এবং 

বলেলনঃ “sজাই,  আlাহ +যন +তামােক দীঘS বরকতময় জীবন দান কেরন। আরাফােত +তামার +দায়া আমার 

কােছ +পৗঁেছেছ (আমােক রkা কেরেছ)।” আমার শরীর +ঘেম +গেলা তা tেন। আিম +সখােনই বেস পড়লাম। 

আমার stী িজেjস করেলা-  ‘কী হেয়েছ’? আিম বললাম-  ‘িকছু না’ িকছুkণ আমােক বেস থাকেত দাও।’ 

আিম +সখােন pায় আধা ঘ0টা বেস রইলাম। 
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আগা রাই শাহির,  একমাt আlাহ +দখিছেলন আরাফােত এবং +কউ +সখােন িছেলা না যখন আিম আlাহর 

কােছ তার জn +দায়া করিছলাম। তার কাছ +থেক এিট িছেলা অেলৗিকক ঘটনা। আিম তার জn সmূণS িনজSন 

জায়গায় +দায়া কেরিছ,  আর আমার +চাখ +থেক এক +ফাটা পািন আমার হােত ধরা +দায়ার বইেত পেড়িছেলা। 

িতিন ইমাম +রযা (আঃ)- এর পিবt মাযাের দাঁিড়েয় বলেলন িতিন আমার +দায়া +পেয়েছন (যা তার জn িছেলা) 

যা আরাফােত কেরিছ। এিট িছেলা আমার জীবেন একিট আAযS ঘটনা। 

৫৬. মাফািতhল িজনান,  মুনাজাত আল- যািকরীন,  মুনাজাত নং- ১৫। 

৫৭. মীযান আল- িহকমাহ,  খN- ২,  ৯৬০ : ৩১৫৯। 

৫৮. এ ধরেনর ঘটনার একিট উদাহরণ আমার (বণSনাকারীর) কােছ বণSনা করা হেয়েছ পিবt মkায় আমার 

pথম গমেন। +দখুন “একমাt জায়গা +যখােন তারা ভােলাবাসা pদশSন করেলা।” নবম অধ"ায়,  তৃতীয় ভাগ। 

৫৯. মীযান আল- িহকমাহ,  খN- ১০,  ৪৯৮৮ : ১৬৯৪৫। 

৬০. +তহরােনর একজন িবখ"াত ধমSpচারক িযিন িছেলন পরেহযগার ও পিবt। 

৬১. “ইরােন আধ"াtবাদ-  এর সবSেশষ ইিতহােসর উপর d’িট গেবষণা কমS”- এর +লখক মাnেচহর সাdিক 

১০৩ পৃsায় ‘একিট +নাট’ িশেরানােম িলেখেছন : “আিম জনাব মুদারেরিসেক বলেত tেনিছ,  +তহরান 

িবxিবদ"ালেয় সােয়n ফ"াকািlেত পড়ােশানার সময় িতিন এবং +বশ কেয়কজন pেফসর হযরত +শইখ রজব 

আলী খাইয়"ােতর সাpািহক wবঠেক +যাগ িদেতন। িতিন মােঝ মােঝ হযরত +শইখেক পদাথS িবjােনর িকছু কিঠন 

pশড়ব করেতন,  +যমন ম"াগেনিটক িফl,  ইত"ািদ। +শইখ বলেতন : “আিম িজjাসা করেবা এবং 

(আপনােক) উtর িদেবা, ” এরপর িতিন তার মাথা নীচ ুকের চুপ কের থাকেতন এবং পের মাথা তুেল সিঠক 

উtরিট িদেতন। 

৬২. িতিন ইরােন ‘রসায়ন শােstর িপতা’ বেল পিরিচত। 

৬৩. +রই শহেরর কােছ একিট পাহােড়র নাম। 

৬৪. যানজান- এর জমুার ইমাম মরhম আয়াতুlাহ সাইেয়"দ মাহমুদ-  এর জামাতা। 

৬৫. মীযান আল িহকমাহ,  খN- ২,  ৬৬২ : ২২১৩। 

৬৬. ইমাম +খােমইনী (রঃ)-  এর িশkক। 

৬৭. মীযান আল- িহকমাহ,  খN- ১,  ২২২ : ৮৫০। 

৬৮. িতিন তার পুtেক উপেদশ িদেয়িছেলন : “তুিম অব?ই +শাকাnsানgেলার +শষ িদনিটেত +যাগ িদেত 

ভুলেব না,  +যেহতু হযরত ফােতমা যাহরা (আঃ) +সখােন উপিsত থােকন।” 
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৬৯. মরhম মুহিসন ফােয়দ sপিরিচত +মাlা মুহিসন ফােয়দ কাশািন নােম (১০০৬- ১০৯১ িহ) এবং িতিন তার 

সমেয় িছেলন +নতৃsানীয় পিNত,  দাশSিনক,  সূফী,  তাফসীরকারক এবং ১১শ িহজরী শতেকর কিবেদর 

একজন। 

৭০. +pেম ক+ পাওয়া একিটমাt ঘটনার +বশী নয় এবং তা এত আAযS +য তুিম যার কাছ +থেকই তা tনেব,  

মেন হেব তা বলা হয়িন (কিব হািফয)। 

৭১. +তামার সtােক পােয়র নীেচ +ফেলা,  ( এর বদেল) মাtকেক জিড়েয় ধেরা,  তাঁর সােথ িমিলত হওয়ার 

কাবা পযSn,  তুিম মাt এক পা দূের আেছা। 

৭২. +দখুন “+দায়ােয় ইয়াসতািশর পেড়া, ” ৬s অধ"ায়,  তৃতীয় ভাগ। 

৭৩. বলা হয় +য +শইখ বেলেছন,  “আিম +বশ ক’জন পিNত ও আধ"ািtক ব"িkেক িজেjস কেরিছ +কন 

আlাহ মাnষেক সৃি+ কেরেছন,  আিম সেnাষজনক উtর পাই িন। যতkণ না আিম আয়াতুlাহ +মাহাmাদ শাহ 

অবািদেক এ pশড়ব করলাম। িতিন বলেলন : “আlাহ মাnষেক বািনেয়িছেলন তাঁর pিতিনিধ।” ( সূরা বাকারাহঃ 

৩০) 

৭৪. শারহ- ই-  আসমা- ই- hসনা,  খN- ১,  ১৩৯: ২০২;  রাসােয়ল- ই- কারািক,  খN- ৩,  ৯৬২। 

৭৫. িবহার আল-আনওয়ার,  খN- ১০৫,  মাkাম- ই- ইমাম আলী (আঃ),  খN- ৩,  ১৮৫,  সামাn পাথSক" 

সহকাের। 

৭৬. এক িমটার একশত +তামান িহসােব কাপেড়র দাম +শইেখর আমেল িছেলা অত"n চড়া। 

৭৭. নাহজুল বালাগা,  +খাতবাঃ ১০৮। 

৭৮. নাহজুল বালাগা,  উপেদশ : ১৪৭। 

৭৯. pাgk। 

৮০. িখসাল,  ৬১৬ : ১০,  িবহার আল-আনওয়ার,  ৭০, ৩৫০ : ৪৭। 

৮১. হায়দার আলী +তহরািনর িপতা,  একজন কিব যার উপািধ িছেলা ‘মুিজযা’। ( +শইেখর সােথ তার ঘটনার 

বণSনা +দয়া হেয়েছ। +দখুন “িবনয়” ৫ম অধ"ায়, pথম ভাগ,  ও “বাবা +যন +কান মূিতSেত পিরণত না হয়” ২য় 

অধ"ায়,  তৃতীয় ভাগ।) 

৮২. আখুn +মাlা +মাহাmাদ বািkর িছেলন আখুn িমযSা জািন kাযিভিনর পুt। িতিন িছেলন kাযিভেনর 

+মাtািক ও মুজািহদ পিNত। িতিন ১২৯০িহ। ১৮৭৩ সেন জngহণ কেরন এবং িতিন িছেলন আয়াতুlাহ উযমা 
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আখুn খুরাসািন (আল িকফায়ার +লখক),  হাj +শইখ +মাlা ফাতhlাহ খুরাসািন এবং হাj +মাহাmাদ হািদ 

+তহরািনর (নাজােফ আশরােফ) ছাt। এছাড়া +দখুন গানিজেন- ই- দািনশমানদান,  খN- ৯,  ২১৯। 

৮৩. মীযান আল- িহকমাহ,  খN- ৩,  ১৩৪৩। 

৮৪. pাgk,  খN- ৩,  ১৩৪৪ : ৪৫২০। 

৮৫. ওয়াসাইল আল- িশয়া,  খN- ২৪, পৃsা- ১৬ তাহিরর আল ওয়ািসলা,  পৃsা- ১৫১; সংখ"া- ২০। 

৮৬. আল- কািফ,  খN- ৬,  ২২৯ : ৭;  তাহযীব আল আহকাম,  খN-  ৯,  ৮০ : ৩৪১। 

৮৭. আয়াতুlাহ ফাহরী উdৃিত িদেয়েছন সাইেয়"দ +মাহাmাদ িরফা কাশািফর,  িতিন 

বেলেছন-  “আমােদর পাড়ায় এক কসাই বাস করেতা যার পুেtর ভীষণ +পট ব"াথা হেলা। +স আগা কাশিফর 

কােছ সাহায" চাইেল িতিন তােক হযরত +শইেখর কােছ পাঠােলন। িতিন তােক বলেলন-  “তুিম এক বাছুরেক 

জবাই কেরেছা তার মােয়র সামেন। তাই +তামার এ সnান ss হেব না। 

৮৮. িবহার আল-আনওয়ার,  খN- ৮০,  ২০২। 

৮৯. আমরা +মানাজাত- ই- শাবািনয়ােত পিড়-  

“+হ আlাহ,  আমােক তােদর একজন কrন যােদর আপিন ডাক +দন এবং তারা আপনােক সাড়া +দয়,  আপিন 

তােদর িদেক তাকান এবং তারা আপনার মযSাদা +দেখ অjান হেয় যায়,  এবং আপিন তােদর সােথ +গাপেন 

কথা বেলন এবং তারা pকাে? আপনার জn কাজ কের।” 

৯০. সূরা আল- জািসয়ােত বলা হেয়েছ :  

 )أَفـَرَأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلمٍ (
“তুিম িক তােক +দেখেছা +য তার িনেজর কামনা বাসনােক ইলাহ 

বািনেয়েছ,  ( তােক এমন) +জেন আlাহ তােক পথR+তায় +ফেল +রেখেছন।” ( সূরা আল-  জািসয়াঃ ২৩)। 

৯১. pথম দলিট সmেকS এ আয়ােত বলা হেয়েছ-  

 )َوقَاُلوا َال َتَذُرنَّ آِهلََتُكْم َوَال َتَذُرنَّ َود/ا َوَال ُسَواًعا َوَال يـَُغوَث َويـَُعوَق َوَنْسرًا(
 “তারা (পরsরেক) বেলেছ +তামােদর ইলাহেদর পিরত"াগ কেরা না,  পিরত"াগ কেরা না ওয়াদেক,  না 

sয়ােক,  না ইয়াgত বা ইয়াউk বা নসরেক”।  ( সূরা নূহঃ ২৩)। 

িdতীয় দলিট সmেকS বলা হেয়েছ-  

  )أَِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ (
“আlাহর দাসt কর এবং তাgতেক (িবেdাহী,  খারাপ) বজSন কেরা।” ( সূরা আল নাহল : ৩৬)। 
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তৃতীয় দলিট সmেকS বলা হেয়েছ-  

  )ِإَهلَُه َهَواهُ  أَرَأَْيَت َمِن اختََّذَ (
“তুিম িক তােদর +দেখেছা +য তার িনেজর কামনা বাসনােক (অথবা +ঝাঁক) ইলাহ িহেসেব িনেয়েছ”? ( সূরা আল 

+ফারkান : ৪৩)। 

৯২. +দখুন ‘ইয়া আlাহ’ কথার জবােব একিট পয়সা, ” ৬s অধ"ায়,  তৃতীয় ভাগ। 

৯৩. সািহফা- ই- নূর,  অধ"ায়- ২২,  ৩৪৮। 

৯৪. মাফািতhল িজনান,  +দায়া- ই-আবু হামযা sমািল। 

৯৫. মীযান আল- িহকমাহ,  খN- ৬,  ২৭২৪ : ৯৩১৬। 

৯৬. িবহার আল-আনওয়ার খN-  ৯০,  ১৬০;  মাফািতhল িজনান;  সািহফা- ই- সাjািদয়া,  ৯ম অধ"ায়,  

৭৭ : ২৪৮। 

৯৭. িবহার আল-আনওয়ার,  খN-  ৯৫,  ৯৯। 

৯৮. সািহফা- ই- সাjািদয়া,  পৃsা-  ৭৫। 

৯৯. মাওয়াইয আল-আদািদয়"াহ,  ৪১৯। 

১০০  .ইরশাদ আল -kুলুব ,  ১৭১। 

১০১. ডঃ ফারযােমর কথা অnযায়ী এ কিবতািট কাযার আমেলর িবখ"াত কিব +মাlা িবমান আলী রািজ 

+করমািনর +লখা। বলা হয় pথম লাইনিট ফাতহ আলী শাহ কাযার বেলিছেলন এবং তােক িdতীয় লাইনিট বলেত 

বেলন,  তখন িতিন তৎkণাৎ িdতীয় লাইনিট রচনা কেরন। 

১০২. +তহরােনর িবখ"াত jানী ব"িkt এবং +বারহান মাদরাসা ইলিময়ার pিতsাতা,  +রই শহের অবিsত 

হযরত আb ুল আযীম আল হাসািনর পিবt মাযােরর পােশই অবিsত। 

১০৩. ফাসSী সািহেত" মথ হেলা +pেমর pতীক,  যা তার জীবন িবসজSন +দয় মাtেকর পেথ। 

১০৪. আlাহ +pেমর +মৗিলক শতS সmেকS আেরা জানেত হেল পড়ুন +মাহাmাদ +রই শাহিরর +লখা “আল 

মাহাbাবা ফী আল িকতাব ওয়া আল sনড়বাহ, ” সmাদনা ও pকাশনা ‘দাrল হাদীস +kাম,  ইরান। 

১০৫. তানিবহ আল-  খাওয়ািতর, খN- ১,  পৃsা ৫২। 

১০৬. নাহজুল বালাগা,  +খাতবা নং ৯১। 

১০৭. মাফািতহ আল- িজনান,  dয়া- ই আবু হামযা sমািল। 

১০৮. মীযান আল- িহকমাহ,  খN- ২,  ৯৬০ : ৩১৬২। 

১০৯. pাgk,  খN- ২,  ৯৬০ : ৩১৬৪। 
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১১০. pাgk,  ৯৬০ : ৩১৬৩। 

১১১. তানিবহ আল- খাওয়ািতর,  খN- ১,  পৃsা- ১৪৬,  মীযান আল- িহকমাহ,  খN- ৪,  ১৭৪৪ : ৬০১০। 

১১২. এর অথS তারা তােদর pিতিদেনর সমsার সমাধােন আেস। 

১১৩. খাজা নািসর আল- dীন তুসী এ িবষেয় বেলন +য,  একজন ব"িk তাওহীেদ তখনই +পৗঁছােব যখন +স তার 

অিst এবং অনিst d’+টাই হারােব এবং এ dই অবsােক অিতkম করেব। যতkণ +স অিst এবং অনিsেtর 

মােঝ dলেব,  হয় +স এ পৃিথবীর +লাক অথবা +স আেখরােতর। িতিন বেলন,  “আlাহ ছাড়া যা +দখ সবই 

মূিতS। +সgেলােক চূণS িবচূণS কর।” তাই আlাহ ছাড়া িকছু চাওয়া হেq মিূতSপূজা। +যমন,  আিখরাত,  

+বেহশত,  আlাহর সnি+ এবং আlাহর wনকট"। কারণ,  +তৗিহেদর সnানকারীর জn এgেলা +শাভা পায় না। 

+য বাsেব আlাহেক জােন +স আlাহ ছাড়া আর িকছু চায় না। +দখুন ‘তাওয়াlাহ ওয়া তাবSারা’ এর িরসালা,  

পিরিশ+ ‘আখলাk- ই- ম2ুতাশািম’,  পৃsা- ৫৬৯। 

১১৪. আল- কাফী,  খN- ১,  ১১ : ৩। 

১১৫. মীযান আল- িহকমাহ,  খN- ৭,  ৩৪১৮ : ১১৬৪৭। 

১১৬. একিট হাসীেস kদসীেত আেছ : “+হ মাnষ,  pেত"েক +তামােক চায় তার জn এবং আিম +তামােক চাই 

+তামার জn। তাই আমার কাছ +থেক পািলও না।” আল মাওয়াইয আল-আদািদয়"াহ,  ৪২০। 

১১৭. হািফয। 

১১৮. মীযান আল- িহকমাহ,  খN- ১০,  ৪৯৮৪ : ১৬৯৩১। 

১১৯. pাgk,  খN- ১০,  ৪৬৮৪ : ১৬৯৩০। 

১২০. +দখুন “আlাহর কােছ যাওয়ার পথ।” ষs অধ"ায়,  তৃতীয় ভাগ। 

১২১. আল- কাফী,  খN- ২,  ১৬৪ : ৬ 

১২২. pাgk,  ১৬৪ : ৭ 

১২৩. ইরশাদ আল- kুলুব,  ১৯৯। 

১২৪. মীযান আল- িহকমাহ,  খN-  ১৩,  ৬৫৭৮ : ২০৯৯৯। 

১২৫. +দখুন “বstগত ও আধ"ািtক +নয়ামত।” 

১২৬. িবহার আল-আনওয়ার,  খN-  ৮২,  ১৯৭;  আল ওয়ািফ,  ৫ : ৭৮৪,  রওদাতুল মtুািকন,  ৩ : 

১৯৫। খাজা নািসর আল- dীন তুসী- র আলখাk মুহতাশািম,  ১২ :  ১২২। 
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১২৭. +দখুন “ইমাম +খােমইনীর (রঃ) পথ িনেদSশনা তার সnান হাj আহমাদ আগার  ( রঃ) pিত,  ৭ম 

অধ"ায়,  তৃতীয় ভাগ। 

১২৮. ইমাম আল সাjাদ (আঃ),  সািহফা- ই- সাjািদয়া,  ১৫। 

১২৯. +দখুন “অnেরর +চাখ +খালা”,  ৩য় অধ"ায়,  তৃতীয় ভাগ। 

১৩০. +যমনিট উেlয্খ আেছ +দায়া- ই-আরাফােত-  “+য আপনােক +পেয়েছ তার িকেসর অভাব?” 

১৩১. +দখুন “আlাহর জn খাওয়া এবং িবGাম +নয়া, ” ৪থS অধ"ায়,  তৃতীয় ভাগ। 

১৩২. মীযান আল- িহকমাহ,  খN-  ৪,  ১৮৬৬ : ৬৪৯১ এবং ৬৪৯৩। 

১৩৩. মীযান আল- িহকমাহ,  খN- ৪,  ১৮৫৬ : ৬৪৫৪। 

১৩৪. pাgk। 

১৩৫. pাgk,  খN- ৪,  ১৮৪৬ : ৬৩৯৪। 

১৩৬. pাgk,  খN- ৪,  ১৮৫০ : ৬৪২৭। 

১৩৭. pাgk,  খN- ৪,  ১৮৫০ : ৬৪১৮। 

১৩৮. pাgk,  খN- ৪,  ১৮৫০ : ৬৪১৯। 

১৩৯. pাgk,  খN- ৪,  ১৮৪৮ : ৬৩৯৯। 

১৪০. pাgk,  খN- ৪,  ১৮৪৮ : ৬৪০৩। 

১৪১. pাgk,  খN- ৪,  ১৮৫০ : ৬৪২২। 

১৪২. pাgk,  খN- ৪,  ১৮৪২ : ৬৪৩৫। 

১৪৩. মীযান আল িহকমাহ,  “আল িযকর, ” সামারাত আল িযকর। 

১৪৪. +দায়া- ই হযরত ইদিরস (আঃ) - এ এিট পাওয়া যায়। +দখুন িমসবাহ আল মুতাহািjদ,  পৃsা-  ৬০১। 

১৪৫. দশ শািহর একিট কেয়ন সমান dই িরয়ােলর এক চতুথSাংশ। 
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বুিঝেয়েছন িযিন তােক +স মুহূেতS +দখেত এেসিছেলন। 
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১৭৪. সািহফা- ই- সাjািদয়ার ২১নং +দায়ােত আেছ-  “এবং আমােক wনকট" িদন আপনার সােথ। আপনার 

বnুেদর সােথ এবং আপনােক যারা মােন তােদর সােথ।” 

১৭৫. +দখুন ৪থS অধ"ায়,  pথম ভাগ। 

১৭৬. বণSনাকারী হেলন আয়াতুlাহ হােয়ির। 

১৭৭. আয়াতুlাহ হাj আগা মূসা যানজািনর (সমকােলর একজন মারজা’র) িপতা। 

১৭৮. অথবা এরকম কথা। 

১৭৯. িসর- ই-  িদলবারান,  ২০৬- ২১৪। 

১৮০. ‘ভুেল যাওয়া wনিতক gণাবলী’,  ২য় অধ"ায়,  তৃতীয় ভাগ,  পৃsা- ১৪৯। 
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