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শহীদ আয়াতলু্লাহ্ মতুতাজা মুতাহ্হারীর সাংরিপ্ত জীবেী 

 

অধ্যাপক শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মুততাজা মুতাহ্হারী ১৩৩৮ রহজরীর ১২ জমারদউল আউয়াল 

কমাতানবক ১৯২০ রিষ্টানের ২০ কেব্রুয়ারী ইরানের ধ্মতীয় েগরী মাশহানদর ৭৫ রকনলারমটার 

দূনর োরীমাে  োমক গ্রানম (বততমানে থাো) এক ঐরতহ্যবাহী আনলম পররবানর জন্মগ্রহণ 

কনরে। শশশনব স্থােীয় মক্তনব কলখাপড়ার পর ১২ বছর বয়নস মাশহানদর দীেী রশিানকনন্দ্র েরতত 

হে। কসখানে রতরে ইসলামী জ্ঞাে- রবজ্ঞানের প্রাথরমক স্তর সম্পন্ন কনরে। 

মুতাহ্হারী উচ্চরশিা গ্রহনণর জন্য ইরানের ধ্মতীয় েগরী ককানম গমে কনরে। ককানম শহীদ 

মুতাহ্হারীর রশিাজীবে দীর্ত ১৫ বছর স্থায়ী রছল। এ সমনয়র মনধ্য রতরে মরহুম আয়াতুল্লাহ্-

উল- উজমা বুরুনজরদীর রেকট রেকাহ্ ও উসূনল রেকাহ্, হযরত ইমাম কখানমইেীর রেকট দীর্ত 

১২ বছর কমাল্লা সাদরার দশতে, আধ্যারিকতা, ন্যায়শাস্ত্র এবাং মরহুম আল্লামা সাইনয়যদ মহুাম্মদ 

হুসাইে তাবাতাবাঈর রেকট দশতেশাস্ত্র, ইবনে সীোর আশ- রশো, ধ্মততত্ত্ব ও অন্যান্য রবষয় 

অধ্যয়ে কনরে। 

১৯৫২ সানলর রদনক রতরে ককানমর দীেী মাদ্রাসার প্ররসদ্ধ অধ্যাপক রহনসনব গণয হনলে। এরপর 

রতরে কতহরানে চনল আনসে এবাং মারেী  মাদ্রাসায় রশিকতা, কলখানলরখ ও বক্তৃতা প্রদানে 

আিরেনয়াগ কনরে। ১৯৫৫ সানল শহীদ মুতাহ্হারীর উনদযানগ প্রথমবানরর মনতা ইসলামী ছাত্র 

সরমরতর প্রথম তােসীর মাহরেল অনুরিত হয়। একই বছর রতরে কতহরাে রবশ্বরবদযালনয়র ধ্মততত্ত্ব 

ও ইসলারমক স্টারিজ অনুষনদ অধ্যাপো শুরু কনরে। 

১৯৬২ সাল কথনকই ইমাম কখানমইেীর উনদযানগ ইসলামী আনদালনের সচূো র্নট। তখে শহীদ 

মুতাহ্হারী অতযন্ত সরিয়োনব ইমানমর পানশ রছনলে। কতহরানে ১৫ কখারদানদর গণঅেযুত্থাে 

সাংগরিত করা এবাং ইমানমর সানথ এ আনদালনের সমন্বয় সাধ্নের কিনত্র রতরে ও তাাঁর সঙ্গীনদর 

অবদােই অগ্রগণয রছল। ১৯৬৩ সানলর ১৫ কখারদাদ শানহর রবরুনদ্ধ এক গুরুত্বপূণত বক্ততৃা 

প্রদানের পর রাত ১টায় পরুলশ তাাঁনক কগ্রেতার কনর। তনব ৪৩ রদে পর মেস্বল শহনরর 
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আনলমরা কতহরানে এনস কপ াঁছার কারনণ এবাং জেমনতর প্রবল চানপ অন্যান্য আনলনমর সানথ 

শানহর কজল কথনক রতরে মুরক্তলাে কনরে। 

শহীদ মুতাহ্হারী একরট বযাপক ইসলামী উত্থানে রবশ্বাসী রছনলে। রতরে ১৯৬৭ সানল কনয়কজে 

বন্ধসুহ কহাসাইরেয়া এরশাদ  প্ররতিা কনরে। 

১৯৬৯ সানল জেগনণর প্ররত আল্লামা তাবাতাবাঈ ও আয়াতুল্লাহ্ সাইনয়যদ আবলু েজল 

মুজতারহদ জােজােীর আনবদনে সাড়া রদনয় রেরলরস্তেী উদ্বাস্তুনদর জন্য অথতসাংগ্রহ ও কহাসাইরেয়া 

এরশানদ বক্তৃতা প্রদানের পররনপ্ররিনত তাাঁনক কগ্রেতার করা হয়। রতরে ১৯৭০ কথনক ১৯৭২ 

সাল পযতন্ত মসরজদ আল- জাোদ - এর তাবরলগী কাযতিম কদখাশুো কনরে। তখে রতরেই এ 

মসরজনদর প্রধ্াে বক্তার েূরমকা পালে কনরে। পনর শাহী সরকানরর পি কথনক ঐ মসরজদরট ও 

পরবততীনত কহাসাইরেয়া এরশাদ  সীল কনর কদয়া হয়। মুতাহ্হারী পুেরায় কগ্রেতার হে। 

১৯৭৪ সানলর রদনক মসরজনদ বক্তৃতা করার বযাপানর তাাঁর ওপর রেনষধ্াজ্ঞা আনরারপত হয়। এ 

রেনষধ্াজ্ঞা ১৯৭৯ ইসলামী রবপ্লব রবজয় লাে পযতন্ত বলবৎ রছল। শহীদ মুতাহ্হারীর সবনচনয় 

গুরুত্বপূণত কখদমত রছল রশিকতা, বক্তৃতা ও কলখানলরখর মাধ্যনম ইসলামী আদশতনক উপস্থাপে। 

১৯৭২ কথনক ১৯৭৯ সাল পযতন্ত রবরেন্ন বামপন্থী গ্রুনপর অেুযদয়, রবনশষত বামপন্থী মসুরলম 

গ্রুপগুনলার আিপ্রকানশর সমনয় শহীদ মুতাহ্হারী শক্ত হানত কলম ধ্নরে এবাং সব রকনমর 

রবভ্রারন্ত- রবচযুরতর রবরুনদ্ধ রজহানদ অবতীণত হে। এ সমনয় রতরে আনরা কনয়কজে ধ্মতীয় কেতার 

সানথ রমনল জানমনয় রুহারেয়ানত কমাবানরনয কতহরাে  োনম সাংগ্রামী আনলমনদর একরট সরমরত 

গিে কনরে। তাাঁর উনেশ্য রছল কতহরানের অনুকরনণ অন্যান্য শহনরও আনলমরা ঐকযবদ্ধ হনবে। 

ইমাম কখানমইেী ইরাে কথনক রেবতারসত হওয়ার পরও ওস্তাদ মুতাহ্হারী পত্রনযাগানযাগ ও অন্যান্য 

মাধ্যনম ইমানমর সানথ কযাগানযাগ রিা কনর চলনতে। 

ইমাম কখানমইেী পযাররনস অবস্থােকানল ওস্তাদ মুতাহ্হারী একবার পযাররস সের কনরে এবাং 

ইমানমর সানথ রবপ্লনবর গুরুত্বপূণত রবষয়ারদ রেনয় আলাপ- আনলাচো কনরে। এ সেনর ইমাম 

কখানমইেী তাাঁনক ইসলামী রবপ্লবী পররষদ গিনের দারয়ত্ব কদে। ইমাম কখানমইেীর ইরাে 
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প্রতযাবততনের সমনয় ইমানমর অেযথতো করমরটর প্রধ্ানের দারয়ত্ব রতরে রেনজই গ্রহণ কনরে। তখে 

কথনক রবপ্লব চড়ূান্ত রবজয় লানের ও তারপরও সব সময় ইসলামী রবপ্লনবর মহাে কেতার রবশ্বস্ত ও 

একান্ত সহচর ও উপনদষ্টারূনপ দারয়ত্ব পালে কনরে। 

ইরানে ইসলামী রবল্পনবর অবযবরহত পনর অধ্যাপক ি. মুততাজা মুতাহ্হারী রবপ্লবী পররষনদর 

শবিক কশনষ বারড় কেরার পনথ ১৯৭৯ সানলর ২ কম মঙ্গলবার কোরকাে  োনমর একরট কুখযাত 

সাংগিনের আততায়ীনদর গুরলনত রতরে শাহাদাত বরণ কনরে। এোনবই এ িণজন্মা প্ররতো 

রচররবদায় গ্রহণ কনরে। কৃরত ছানত্রর শাহাদানত হযরত ইমাম কখানমইেী (রহ.) বনলরছনলে: 

আরম আমার একজে রপ্রয় সন্তােনক হাররনয়নছ, আরম তার জন্য কশাক প্রকাশ কররছ; কস রছল 

আমার সারা জীবনের েসল। আরম আমার রপ্রয় সন্তােনক হারানলও আরম গরবতত কয, ইসলাম এ 

ধ্রনের উৎসগতকারী সন্তাে জন্ম রদনয়নছ। দুশমেনদর জাো উরচত, ইসলানমর শবজ্ঞারেক ও 

দাশতরেক বযরক্তনদর কদহ অবসানের সানথ সানথই মৃতুয হয় ো। 
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কলখনকর কথা 

 

রবসরমল্লারহর রাহমারের রারহম 

 

আমরা ইরানের আটােব্বই োগ মানুষ মসুলমাে। একরদনক রেনজনদর ধ্মত রহনসনব ইসলানমর 

প্ররত কযমে আমানদর গেীর ঈমাে রনয়নছ কতমরে রেনজনদর কদশ রহনসনব ইরানের প্ররত রনয়নছ 

অকৃরত্রম োলবাসা। তাই আমানদর রবশ্বাস ও োলবাসার রবষয়বস্তু সম্পনকত সরিকোনব জাোর 

জন্য আমরা দারয়ত্বনবাধ্ করর। এ দু রট রবষয় ও এনদর মধ্যকার সম্পকত রেনয় আনলাচোনক 

রতেরট প্রনে উত্থাপে করা যায় : 

১. আমানদর মনধ্য কযমে ধ্মতীয় অনুেূরত ও কচতো রনয়নছ কতমরে রনয়নছ জাতীয় অনুেূরত ও 

কচতো। আমরা রক এ দু ধ্রনের অনুেূরত ও কচতোনক রবপরীতমুখী মনে করব োরক বলব 

আমানদর ধ্মতীয় কচতো ও অনুেূরতর সনঙ্গ জাতীয় কচতো ও অনুেূরতর ককাে শবপরীতয ও সাংর্াত 

কেই? 

২. কচ েশ  বছর পূনবত যখে ইসলাম আমানদর এ কদনশ আনস তখে তা রকরূপ পররবততে সাধ্ে 

কনর? এ পররবততনের ধ্ারা ককান্ রদনক রছল? ইসলাম ইরাে হনত রক গ্রহণ কনরনছ ও ইরােনক 

রক রদনয়নছ? ইরানে ইসলানমর আগমে অনুগ্রহ রছল োরক রবপযতয়? 

৩. রবনশ্বর অনেক জারতই ইসলামনক গ্রহণ কনররছল ও ইসলানমর কসবায় আিরেনয়াগ কনররছল। 

তারা ইসলানমর রশিা প্রচার ও প্রসানর েরূমকা করনখরছল এবাং তানদর সরম্মরলত প্রনচষ্টার েনল 

ইসলামী সেযতা  োনম এক বৃহৎ ও আড়ম্বরপূণত সেযতার সৃরষ্ট হয়। এ সেযতার সৃরষ্টনত 

ইরােীনদর অবদাে কতটকুু? এ কিনত্র ইরােীনদর অবস্থাে ককান্ পযতানয়? তারা রক এ কিনত্র 

প্রথম স্থাে অরধ্কার করনত সিম হনয়রছল? ইসলানমর প্ররত তানদর এ অবদাে ও েূরমকার 

কপছনে ককান্ উেীপো কাজ কনররছল? 

আমার মনত ইরাে ও ইসলানমর মনধ্য সম্পনকতর কিনত্র উপররউক্ত প্রে রতেরটই প্রধ্াে। 
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এ গ্রন্থরট রতেরট রবষয় ও আনলাচোনক ধ্ারণ কনরনছ : 

ক. ইসলাম ও জাতীয়তা। 

খ. ইরানে ইসলানমর অবদাে। 

গ. ইসলানম ইরানের অবদাে। 

এ রতেরট আনলাচো পূনবতাক্ত রতেরট প্রনের উত্তর দাে করনব। 

এ গ্রনন্থ উপস্থারপত আনলাচোরট রতে বছর পূনবত আমার কদয়া বক্তনবযর পররবধ্তে এবাং পূণতাঙ্গরূপ। 

আনলাচোর প্রথমাাংশ ১৩৮৮ রহজরীর মুহররম মানস কদয়া আমার বক্তনবযর পররবরধ্তত পণূতরূপ। 

রদ্বতীয় ও তৃতীয় আনলাচোরটও একই বছর সের মানস আমার উপস্থারপত ইসলাম ও ইরানের 

পারস্পররক অবদাে  শীষতক আনলাচোর পূণতরূপ। 

আমার কতহরাে অবস্থােকালীে দীর্ত সমনয় যত বক্তবয রদনয়রছ তার ককােরটই এ রবষয়ক 

আনলাচোর ন্যায় এত অরধ্ক আনলাড়ে ও সাড়া জাগায়রে। রবনশষত সের মানস আরম ইসলাম 

ও ইরানের পারস্পররক অবদাে  রশনরাোনম কয ছয়রট বক্তবয রারখ কতহরাে ও পাশ্বতবততী এলাকার 

অরধ্বাসীরা কসরটনক বযাপকোনব স্বাগত জাোয় ও প্রচরু সাংখযক কযানসট করপ রহনসনব রেনয় 

যায়। রবনশষোনব রবশ্বরবদযালনয়র ছাত্ররা রবষয়রটনত অরধ্কতর আগ্রহ বযক্ত কনর। তানদর এ 

আগ্রহ আমার ঐ বক্তনবযর রবরশষ্টতার কারনণ েয়; বরাং ইসলাম ও ইরানের সম্পনকতর আনলাচোর 

রবরশষ্টতার কারনণই রছল। 

যরদও এ রবষয়রট যথাথত ও স্পষ্ট পযতানলাচো এবাং রবনলেষষনণর মাধ্যনম সবতসাধ্ারনণর রবনশষত 

যবুকনদর জন্য উপস্থাপে অপররহাযত তদুপরর আমার জাো মনত দুুঃখজেকোনব এখে পযতন্ত এরূপ 

ককাে পদনিপ কেয়া হয়রে। তাই আনলাচয গ্রন্থ এ সম্পরকতত আনলাচোর প্রথম গ্রন্থ। এ রবষনয় 

গনবষণার বযাপক সুনযাগ রনয়নছ। যরদ ইসলাম ও ইরানের অরেন্ন রবষয়সমূনহ পযতাপ্ত গনবষণা 

করা হয় তনব তা কনয়ক খনের গ্রন্থ হনব। আরম আশা করর অত্র গ্রন্থরট উপযকু্ত বযরক্তবগতনক এ 

রবষনয় গনবষণায় অরধ্কতর উৎসারহত করনব ও তাাঁনদর জন্য একরট রদকরেনদতশো রহনসনব কাজ 

করনব। 
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সাধ্ারণত ইসলাম ও ইরানের সম্পনকতর রবষনয় কয সকল বযরক্ত কলম চারলনয়নছে হয় তাাঁরা এ 

রবষনয় কতমে জােনতে ো, েতুবা গনবষণার স্বানথত েয়; বরাং রেজস্ব রবনশষ উনেশ্য রেনয় তাাঁরা তা 

কনরনছে। েনল রবষয়রট অতযন্ত স্পষ্ট হওয়া সনত্ত্বও সরিকোনব উপস্থারপত হয়রে। আমরা ইসলাম 

ও ইরানের সম্পনকতর রবষয়রট রেনয় যতই অধ্যয়ে কনররছ এ রবষয়রট আমানদর রেকট ততই স্পষ্ট 

হনয়নছ কয, আনলাচোরট ইরাে ও ইসলাম উেনয়র জন্যই গনবতর রবষয়। একরদনক ইসলাম এর 

সমৃদ্ধ রবষয়বস্তুর দ্বারা সাংসৃ্করতবাে, বুরদ্ধবৃরত্তসম্পন্ন ও সেযতার অরধ্কারী এক জারতনক রেনজর 

রদনক আকষৃ্ট করার গনবত কগ রবারন্বত হনয়নছ; অপররদনক সতযাকাঙ্ক্ষী, কুসাংস্কারমকু্ত ও 

সাংসৃ্করতনপ্রমী এ জারত অন্যনদর কথনক ইসলানমর প্ররত অরধ্কতর অবেত ও রেিাপণূত রেনবরদত 

েূরমকা রাখার কগ রব লাে কনরনছ। 

ইসলাম ও ইরানের সম্পনকতর রবষনয় অধ্যয়ে করনত রগনয় অন্য কয রবষয়রট আমানক হতবাক 

কনরনছ তা হনলা এ সম্পনকত বাস্তনবর রবপরীত রবকৃত উপস্থাপোর পররমাণ ধ্ারণাতীত। 

ইসলামী কদশ ইরানে রবরেন্ন সময় কবশ রকছ ুধ্ারার সৃরষ্ট হনয়রছল যানক ককাে ককাে প্রাচযরবদ ও 

তাাঁনদর অনুসারীরা ইসলানমর রবরুনদ্ধ ইরােী মােরসকতার প্ররতরিয়া ও রবনদ্রাহ বনল অরেরহত 

করার প্রয়াস চারলনয়নছে। কযমে শুয়বূী বা আরবরবনরাধ্ী আনদালে, োসতী োষার 

জাগরণ, তাসাউে ও রশয়া প্রবণতা। আবার ককাে ককাে বযরক্তত্ব ইসলাম রবনরারধ্তার প্রতীক বনল 

আখযারয়ত হনয়নছে, কযমে রবপ্লবী কাবয রচরয়তা করব আবলু কানসম কেরনদ সী এবাং কশখ 

ইশরাক  োনম পরররচত প্ররসদ্ধ দাশতরেক কশখ শাহাবুেীে কসাহরাওয়াদতী। 

অত্র গ্রনন্থর আনলাচোসমহূ এ প্রেগুনলার সরিক উত্তর কপনত সহায়ক েরূমকা পালে করনব বনল 

আমার রবশ্বাস। আরম বযরক্তগতোনব কেরনদ সী ও কশখ ইশরানকর বযরক্তত্ব ও রচন্তাকমত সম্পনকত 

স্বতন্ত্রোনব আনলাচো ও রবনলেষষনণর ইচ্ছা কপাষণ কনররছলাম, রকন্তু এ গ্রনন্থ তা সম্ভব হয়রে। 

কারণ এজন্য পযতাপ্ত সময় ও রবনশষ পররকল্পো প্রনয়াজে। োসতী োষার জাগরণ ও রশয়া প্রবণতা 

রেনয় এ গ্রনন্থর প্রথমাাংনশ সাংরিপ্ত আনলাচো কনররছ। সম্মারেত পািকবদৃ এ রবষয়সমূহ ছাড়াও 

অন্য কনয়করট রবষনয় গনবষণালব্ধ আনলাচো এখানে লিয করনবে। 
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এ গ্রন্থরট অধ্যয়নের পর ককাে রেরনপি গনবষক এ রবষনয় অরেমত ও পরামশত রদনল ইেশাল্লাহ্ 

আরম তা সাদনর গ্রহণ করব। 

মুততাজা মুতাহ্হারী 

োসতী ১৩৪৯ সাল 

( রিষ্টীয় ১৯৭০ সাল) 
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প্রথম োগ 

ইরােী জারতর দরৃষ্টনত ইসলাম 
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আমরা এবাং ইসলাম 

 

ইরতহানসর সািয অনুযায়ী আমরা ইরােীরা কনয়ক সহস্রাে ধ্নর রবনশ্বর রবরেন্ন জারত ও কগািীর 

সনঙ্গ রবরেন্ন ঐরতহারসক কপ্রিাপনট কখেও বন্ধতু্বপূণত আবার কখেও শত্রুতাপূণত সম্পকত সৃরষ্ট 

কনররছ। এ সম্পনকতর কারনণ তানদর অনেক রচন্তা ও রবশ্বাস কযমে আমানদর মনধ্য এনসনছ কতমরে 

আমানদর অনেক রচন্তা ও রবশ্বাসও তানদর ওপর প্রোব কেনলনছ। যখেই অন্য জারত ও কগািীর 

জারতসত্তা ও প্রেুনত্বর কথা এনসনছ আমরা তানদর মানব রবলুপ্ত হইরে; বরাং অন্য জারতসত্তানক 

প্ররতনরাধ্ কনররছ। তনব আমরা রেজ জারতসত্তানক োলবাসার কারনণ এরট করনলও এর মনধ্য 

ককাে কগাাঁড়ারম বা অন্ধ রবশ্বাস রছল ো। কারণ মনের ককাে অন্ধত্বই আমানদর সতয হনত দূনর 

রাখনত এবাং সনতযর রবনরাধ্ী ও শত্রু করনত পানররে। 

হাখামানেশী রাজনত্বর সময় যখে ইরাে বততমাে সীমার বাইনরও পাশ্বতবততী কনয়করট কদশসহ 

একই রানজযর অন্তেুতক্ত রছল তখে হনত বততমানে দু হাজার পাাঁচশ  বছর অরতিান্ত হনয়নছ। 

পাঁরচশ শতােীর মনধ্য কচ ে শতােী ধ্নর আমরা ইসলানমর ছায়ায় বাস কররছ এবাং এ ধ্মত 

আমানদর জীবনের অেযন্তনর প্রনবশ কনরনছ। এ দীনের রীরত ও রশিানতই আমরা আমানদর 

রশশুনদর মনোবাঞ্ছা পূণত কনররছ, আমানদর জীবে পররচারলত কনররছ, এক আল্লাহর ইবাদাত 

কনররছ, এ দীনের রীরতনতই আমানদর মৃতনদর কবরস্থ কনররছ। আমানদর 

ইরতহাস, রাজেীরত, রবচার বযবস্থা, আইে, সাংসৃ্করত, সেযতা, সামারজক আচার- এক কথায় সকল 

রকছু ইসলানমর সনঙ্গ রমনশ কগনছ। সকল জ্ঞােী বযরক্তই স্বীকার কনরনছে, ইসলামী সেযতা ও 

সাংসৃ্করতনত শতােীকাল ধ্নর আমরা অসাধ্ারণ ও মহা মূলযবাে অবদাে করনখরছ যা বযাখযার 

অবকাশ রানখ ো, এমেরক অন্যান্য জারত- কগািীর মনধ্য দীনের প্রচার- প্রসার এবাং উন্নয়নে 

আরবনদর কচনয়ও অরধ্ক অবদাে করনখরছ। ককাে জারতই আমানদর মত এ দীনের প্রচার- প্রসার 

ও রবস্তরৃতনত েূরমকা রাখনত পানররে। 
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এ জন্যই ইসলাম ও ইরানের সম্পকতনক রবরেন্ন আরঙ্গনক পযতানলাচোর অরধ্কার আমরা রারখ। 

ইসলামী জ্ঞানের প্রসানর আমানদর েূরমকা এবাং আমানদর আরিক ও বস্তুগত উন্নয়নে ইসলানমর 

অবদাে পণূতাঙ্গ ও যথাথতরূনপ ঐরতহারসক রেেতরনযাগয প্রমাণসহ স্পষ্ট কনর তুনল ধ্রনতই আমানদর 

এ আনলাচো। 

 

বততমাে সমনয় জারত আরাধ্ো 

বততমাে শতােীর বহুল আনলারচত রবষয়গুনলার একরট হনলা জাতীয়তা। সাম্প্ররতক সমনয় অনেক 

জারতনগািীই, এমেরক মসুলমােনদর মনধ্য ইরােী ও অ- ইরােী সকনলই এ রবষনয়র প্ররত আকৃষ্ট 

হনয়নছ। তানদর অনেনক এ আনলাচোয় এতটা িুনব রগনয়নছে, যার ককাে সীমা- পররসীমা কেই। 

বাস্তবতা হনলা বততমাে সমনয় জাতীয়তাবাদ মসুরলম রবনশ্বর জন্য এক রবরাট সমস্যা। 

জাতীয়তাবানদর ধ্ারণা ইসলামী কম ল প্ররশিনণর েীরতর রবনরাধ্ী ও এ রচন্তাধ্ারা মসুরলম ঐনকযর 

পনথ বড় প্ররতবন্ধক। 

আমরা জারে ইসলামী সমাজ রবরেন্ন জারতর সমন্বনয় গরিত এবাং অতীনত ইসলাম রবরেন্ন 

জারতনগািীনক ইসলামী সমানজর ছায়ায় একরত্রত কনরনছ। এ একতা এখেও বাস্তনব রবদযমাে। 

এরট বাস্তব সতয, এখেও সত্তর ককারট১ মানুনষর বৃহত্তর একরট জেনগািী এক 

রচন্তা, মলূযনবাধ্, অনুেূরত এবাং সহাবস্থানের ধ্ারণায় রবশ্বাসী। তানদর মনধ্য কয রবরচ্ছন্নতা রনয়নছ 

তা তানদর রেজস্ব েয়; বরাং তা সরকারসমূহ ও রাজনেরতক কেতনৃত্বর কারনণ এবাং সাম্প্ররতক 

শতােীগুনলানত যার কারণ আনমররকা ও ইউনরানপর শরক্তধ্র রাষ্ট্রসমূহ। তদুপরর এ সকল কারণ 

মানুনষর অন্তনরর এ রেরত্তনক ধ্বাংস করনত পানররে। ইকবাল লানহারীর োষায় : 

সনতযর প্রমাণ কমানদর রেকট রনয়নছ একরটই,  

তাাঁবুগুনলা রবরচ্ছন্ন কমানদর, হৃদয় কতা একরটই। 

অরধ্বাসী কমারা ককউ রহজায, চীে, ইরাে ও োরনতর,  

সকনল কমারা কযে রশরশর একই প্রোনতর।  
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এই একক জেনগািী হনতই প্ররত বছর হনের কম সুনম পনেনরা লি মানুনষর এক সমানবশ 

অনুরিত হয়। 

জাতীয়তাবাদ ও বণতবাদ এমে এক রচন্তা যা রবরেন্ন জারত- কগািীনক এনক অপনরর রবপরীনত দাাঁড় 

করায়। গত শতােী২ হনত ইউনরানপ এ রচন্তার কঢউ উচ্চরকত হনয়নছ। হয়নতা বা কসখানে এরট 

স্বাোরবক। কারণ ইউনরানপ এমে ককাে মতবাদ রছল ো যা কসখােকার রবরেন্ন জারতনক উচ্চতর 

পযতানয় ঐকযবদ্ধ করনত পানর। পরবততীনত সাম্রাজযবাদীনদর মাধ্যনম এ কঢউনয়র ধ্াক্কা প্রানচযর 

জারতগুনলার মনধ্যও লানগ। সাম্রাজযবাদ রবনেনদর জন্ম দাও ও শাসে কর  েীরত প্রনয়াগ শুরু 

কনর। এ েীরত বাস্তবায়নের জন্য সনবতাত্তম পথ রহনসনব ইসলামী জারত- কগািীসমহূনক রেজ রেজ 

বণত ও জারতসত্তার প্ররত মনোরেনবনশর রদনক পররচারলত করার প্রনচষ্টা কেয় এবাং এক কাল্পরেক 

আিগনবত রেমরিত হনত উদ্বদু্ধ কনর, কযমে োরতীয়নক বনল, কতামার অতীত এরূপ 

কগ রবময়, তুকতীনক বনল, পযােতুকতী ইজম ধ্ারণায় েবয তুকতী আনদালে শুরু কর, আরবনক 

বনল, তানদর মনধ্য পবূত হনতই কগাত্রবানদর ধ্ারণাসহ আরব জারতনত্বর ধ্ারণা প্রকট রছল- আরবী 

োষার ওপর রেরত্ত কনর পযাে আরব ইজম আনদালনের সচূো কর। ইরােীনক বনল, তুরম আযত 

জারতেকু্ত এবাং কসরমরটক জারতেকু্ত আরব হনত রেন্ন, কতামার রচন্তা- ধ্ারণা সবই রেন্ন। 

জাতীয়তাবাদী ধ্ারণা জাতীয় রচন্তা ও অনুেূরতর জাগরনণর মাধ্যনম হয়নতা অনেক জারতরই 

স্বাধ্ীে অরস্তনত্বর রবষনয় ইরতবাচক ও কলযাণকর রকছু প্রোব রাখনত পানর, রকন্তু ইসলামী 

জারতগুনলার মনধ্য এর কলযাণকর ককাে প্রোব কতা পনড়ইরে; বরাং অনেকয ও রবরচ্ছন্নতার কারণ 

হনয় কদখা কদয়। ইসলামী জারতসমূহ শতােীকাল পূনবত ঐনকযর আনরা উচ্চতর পযতায় অরতিম 

কনররছল। কারণ ইসলাম শতােীকাল পূনবত একক রচন্তা, রবশ্বাস ও আদনশতর রেরত্তনত অেন্য ঐকয 

সৃরষ্ট কনররছল, এমেরক রবাংশ শতােীনতও ইসলাম প্রমাণ কনরনছ এ ঐনকযর রেরত্ত উপরেনবশবাদ 

ও সাম্রাজযবানদর রবরুনদ্ধ কতটা কাযতকর! 

রবাংশ শতােীনত মসুলমােরা উপরেনবশবানদর রবরুনদ্ধ কয সব আনদালনের মাধ্যনম 

উপরেনবশবাদীনদর প্রোব হনত রেনজনদর মকু্ত করনত সিম হনয়নছ তার কপছনে জারতগত কারণ 
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অনপিা ইসলামী কারণই মুখয ও অরধ্কতর েলপ্রস ূ রছল। উদাহরণস্বরূপ 

আলরজররয়া, ইনদানেরশয়া ও পারকস্তানের কথা বলনত পারর। 

হ্যাাঁ, এ জারতসমহূ শতােীকাল হনত প্রমাণ রদনয়নছ এক রচন্তা, রবশ্বাস ও মতাদনশতর রেরত্ত এমে 

এক ঐকযবদ্ধ আনদালনের সৃরষ্ট করনত পানর যা তানদরনক সাম্রাজযবানদর থাবা হনত মকু্ত করনত 

সিম। তাই এরূপ জারত- কগািীনক জাতীয়তাবানদর মত রচন্তার রদনক পররচারলত করা 

প্ররতরিয়াশীলতা ছাড়া অন্য রকছ ুেয়। 

সুতরাাং বণত ও জাতীয়তাবানদর উদ্গাতা হনলা ইউনরাপ এবাং এ রচন্তাধ্ারা ইসলামী রবনশ্বর জন্য 

অনেক বড় সমস্যার সরৃষ্ট কনরনছ। সাইনয়যদ জামালউেীে আসাদাবাদীর (আেগােী) রেজ 

জারতসত্তা কগাপে করার কারণ সম্পনকত বলা হনয় থানক, রতরে চাে রে তাাঁনক রবনশষ ককাে 

জারতেকু্ত বনল পরররচত করানো কহাক যা উপরেনবশবাদীনদর হানত একরট হারতয়ার হনত পানর 

এবাং অন্য জারতেকু্তনদর তাাঁর রবরুনদ্ধ প্রনরারচত করনত পানর। 

আমরা কযনহতু এক ধ্মত, একই মতাদশত ও পনথর ওপর রনয়রছ যার োম ইসলাম এবাং যার মনধ্য 

জারতগত ধ্ারণার উপাদাে কেই কসনহতু এ মতাদনশতর রবপরীনত বণত ও জারতগত কয ককাে 

ধ্ারণার রবরুনদ্ধ আমরা রেরিয় থাকনত পারর ো। আমরা অবরহত, সম্প্ররত অনেক বযরক্তই ইরােী 

জারতসত্তা সাংরিনণর োনম ইসলানমর রবরুনদ্ধ বযাপক আনদালে শুরু কনরনছ এবাং আরব ও 

আরবী োষার রবরুনদ্ধ সাংগ্রানমর োনম ইসলানমর পরবত্র অনুেরূতর প্ররত অসম্মাে প্রদশতে করনছ।৩  

ইরানে ইসলানমর রবরুনদ্ধ এ যুনদ্ধর েমুো আমরা বই- পুস্তক, শদরেক, সাপ্তারহক ও অন্যান্য পত্র-

পরত্রকা ও মযাগারজনে লিয কররছ। এরট আকরিক ককাে রবষয় েয়; বরাং একরট পররকরল্পত 

েকশা ও লনিযর েলশ্রুরত। 

বততমানে যারথুষ্ট্র (Zoroastrian) ধ্নমতর প্রচারণা কবনড় রগনয়নছ এবাং এরট একরট পররকরল্পত 

রাজনেরতক কাযতিনম পররণত হনয়নছ। সকনলই জানেে আজনকর ইরােীরা কখেই যারথুষ্ট্র ধ্নমত 

রেনর যানব ো এবাং যারথুস্ট্র ধ্নমতর রশিাও ইসলানমর স্থাে দখল করনত পারনব ো। কয সকল 

বযরক্ত মাযদাকী, মেী এবাং যারথষু্ট্র ধ্নমতর বযরক্তত্ব বনল পরররচত তানদর সকনলই আজ জাতীয় 
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রমথযাবাদী রহনসনব অরেরহত এবাং ইসলামী রশিা হনত রবচুযত চররত্র শব তানদর রেন্ন ককাে চররত্র 

রছল ো। এখানে তারা ইসলানমর রবরুনদ্ধ প্রকানশ্যই কহাক বা আরব জারতর বাহাো এনেই কহাক 

কাযতিম চারলনয় ইরােীনদর মে হনত ইসলানমর প্ররসদ্ধ বীরনদর িৃরত মুনছ রদনত পারনব ো। 

কখেই আল মুকান্না, রমেবাদ, ববানক খুররামদীে এবাং মরজয়ররা ইরােীনদর অন্তনর আলী ইবনে 

আরব তারলব, হুসাইে ইবনে আলী, এমেরক সালমাে োরসীর স্থাে অরধ্কানর সিম েয়। 

সকনলই তা জানে। 

যরদও এর মাধ্যনম হয়নতা অপররপক্ব ও বুরদ্ধহীে যুবকনদর মনধ্য কদশ, জারত ও রাষ্ট্রীয় কচতো ও 

অনুেূরত জাগররত করা এবাং তানদর সনঙ্গ ইসলানমর বযবধ্াে ও সম্পকতনচ্ছদ সরৃষ্ট সম্ভব। অথতাৎ 

যরদও ইসলামী অনুেরূতর স্থলারেরষক্ত রহনসনব অন্য ধ্মতানুেূরত প্ররতরিত করা সম্ভব েয়, রকন্তু 

ইসলামী অনুেরূতর পররবততে র্রটনয় তার রবপরীত অনুেূরত সৃরষ্ট কনর সাম্রাজযবানদর সহনযারগতা 

করা সম্ভব। এজন্যই লিয করর ধ্মত ও আল্লারিনরাধ্ী বযরক্তরা বুরদ্ধহীে মগজ হনত উৎসাররত 

অথতহীে কলখাগুনলানত যারথুষ্ট্র এবাং ইসলাম পূবতবততী ইরানের অবস্থানক সমথতে কনর চনলনছ। 

তানদর লিয আমানদর রেকট স্পষ্ট। 

আমরা আমানদর এ আনলাচোয় ঐ যুরক্ত এ দরৃষ্টনকাণ কথনকই আনলাচো করব কয যুরক্ত ও 

দৃরষ্টনকাণ কথনক এই বযরক্তরা রবষয়রটনক কদনখ। আর তা হনলা জাতীয়তা, জাতীয় কচতো এবাং 

জাতীয়তাবাদ। হ্যাাঁ, এ দৃরষ্টনকাণ কথনকই আমরা আনলাচো রাখব। যরদও আমরা ইকবাল 

লানহারীর এ কথা েুনল যাই রে-  জারতেরক্ত ও আরাধ্ো এক প্রকার অসেযতা । এ রবষয়রটর 

প্ররত আমানদর দৃরষ্ট রনয়নছ কয, জাতীয় কচতো ও অনুেূরতর ইরতবাচকতা ততিণ পযতন্ত রনয়নছ 

যতিণ এর মাধ্যনম স্বনদনশর মানুনষর কসবা করা যায। রকন্তু কখেও কখেও অনুেূরত ও কচতো 

কেরতবাচকতার জন্ম কদয়, শবষনমযর সৃরষ্ট কনর, োল- মদ রবচানর অন্ধত্ব ও পিপারতত্ব এবাং 

শেরতকতা ও মােরবকতারবনরাধ্ী কচতোর উৎপরত্ত র্টায়। 

আমরা জারে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় কচতোর যুরক্ত অনপিা উচ্চতর যুরক্ত আমানদর রেকট 

রনয়নছ কযখানে জ্ঞাে, দশতে ও ধ্মত আনবগ- অনুেূরতর ঊনধ্ত অবস্থাে করনছ। জাতীয় অনুেূরতর 
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কচতো সকল স্থানে গ্রহণীয় হনলও জ্ঞাে, দশতে ও ধ্নমতর অনুসন্ধানে গ্রহণনযাগয েয়। জ্ঞাে, দশতে 

ও ধ্মতীয় ককাে রবষনয় তা রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় হনলই গ্রহণনযাগয হনব এমেরট েয়। কতমরেোনব 

রচন্তাগত ককাে রবষয় রবনদশী ও রবজাতীয় হনলই তা বজতেীয় এমেও েয়। এ কথা সতয 

কয, জ্ঞাে, ধ্মত ও দশতনের ককাে রাষ্ট্র কেই। কারণ এগুনলা সবতজেীে। তাই ধ্মতীয় বযরক্তত্ব, রবজ্ঞােী 

ও দাশতরেকনদরও ককাে রেরদতষ্ট রাষ্ট্র কেই, তাাঁরাও রবশ্বজেীে। তাাঁরা সমগ্র রবনশ্বর, সকল রাষ্ট্রই 

তাাঁনদর রাষ্ট্র এবাং সকল মানুষই তাাঁনদর স্বনদশী। 

যরদও রবষয়গুনলা আমরা জারে তদুপরর এখানে মােরবক ও বুরদ্ধবরৃত্তক উচ্চতর এ যুরক্তনক আমরা 

আপাতত দূনর রাখরছ এবাং অপণূতাঙ্গ মানুষনদর উপনযাগী অনুেূরত ও আনবগনকরন্দ্রক যুরক্তর ওপর 

রেেতর কনরই এ আনলাচো শুরু কররছ। 

আমরা কদখনত চাই জাতীয় কচতো ও অনুেরূতর দৃরষ্টনত যরদ ইসলামনক যাচাই করর তা রক 

রবজাতীয় বনল পররগরণত হনব? আমরা কদখনত চাই জাতীয়তার মােদনে ইসলাম ইরােী 

জাতীয়তা ও ইরােী জাতীয়তাবাদী কচতোর অন্তেুতক্ত োরক এর বরহেূতত। 

এ লনিয আমানদর আনলাচোনক দু রট অাংনশ োগ করব। প্রথমত আমরা জাতীয়তার মােদে 

অথতাৎ ককাে বস্তুনক জাতীয়তার অন্তেুতক্ত ও বরহেূতত বলার মােদে রক তা কদখব। রদ্বতীয়ত কদখব 

এ মােদনের আনলানক ইসলাম ইরােী জাতীয়তার অেযন্তনরর রবষয় োরক রবজাতীয়? বাস্তনব 

আমানদর আনলাচোয় দু রট প্ররতজ্ঞা রনয়নছ। প্রথম অাংশ বহৃত্তর প্ররতজ্ঞা (major premise) এবাং 

রদ্বতীয় অাংশ িুদ্রতর প্ররতজ্ঞা (minor premise) । 

প্রসঙ্গত ইসলাম ও যারথুষ্ট্র প্রবণতার (যারথষু্ট্র ধ্মত প্রবণতা) মনধ্য একরট তুলোমলূক আনলাচো 

রাখব এবাং তানত প্রমারণত হনব জাতীয়তার মােদনে ইসলাম ইরােী জারতসত্তার অরধ্কতর 

রেকটবততী োরক যারথুষ্ট্র প্রবণতা? 
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রমল্লাত  ( জারত) শনের অথত 

রমল্লাত  ( (مّلة  একরট আরবী শে যার অথত পথ ও পদ্ধরত। পরবত্র ককারআনেও শেরট এ অনথত 

এনসনছ।৪ এ শেরট ককারআনের ১৫রট আয়ানত ১৫ বার এনসনছ। রকন্তু পরবত্র ককারআনে শেরট 

কয অনথত বযবহৃত হনয়নছ বততমানে োসতী পররোষায় তা রেন্ন অনথত প্রচরলত হনয়নছ। 

ককারআনের পররোষায় রমল্লাত  অথত ঐশী বাততাবাহক েবীনদর পি হনত কয পথ মানুনষর জন্য 

উপস্থারপত হনয়নছ। কযমে বলা হনয়নছ: مّلة أبيكم إبراهيم কতামানদর রপতা ইবরাহীনমর পথ ৫ 

অথবা مّلة إبراهيم حنيفا ইবরাহীনমর পথ যা সতয ও রবশুদ্ধ ।৬  

রারগব ইসোহােী তাাঁর মুেরাদাতুল ককারআে  গ্রনন্থ বনলনছে, রমল্লাত ও ইসলাম একই মলূ 

হনত এনসনছ যার অথত রলরখনয় কদয়া । কযমে বলা হনয়নছ: فليملل ولّيه ابلعدل তখে তার 

অরেোবক ন্যায়সঙ্গতোনব তা রলরখনয় কদনবে। ৭ রতরে বনলনছে, আল্লাহর পথনক রমল্লাত  বলা 

হনয়নছ এ জন্য কয, এ পথ আল্লাহর পি হনত রেনদতরশত হনয়নছ। 

সুতরাাং ককারআনের দরৃষ্টনত সামরগ্রকোনব কয রচন্তা, জ্ঞাে ও জীবে পদ্ধরত অনুসানর মানুষনক 

চলনত হনব তানকই রমল্লাত  বলা হয়। সুতরাাং রমল্লাত  ও দীে  সমাথতক, তনব পাথতকয 

এটুকু, একই বস্তুনক এক দৃরষ্টনত রমল্লাত  এবাং অন্য দরৃষ্টনত দীে  বনল অরেরহত করা হয়। এ 

দৃরষ্টনত রমল্লাত  বলা হয় কয, তা আল্লাহর পি হনত তাাঁর েবীর প্ররত রেনদতরশত হনয়নছ- যা 

মানুনষর রেকট রতরে কপ াঁনছ কদনবে এবাং তার ওপর রেরত্ত কনরই কেততৃ্ব দাে করনবে। 

ধ্মতীয় পররোষারবদরা বনলে দীে  ও রমল্লাত  শনের মনধ্য একরট পাথতকয হনলা দীে  

শেরটনক আল্লাহর সনঙ্গ কযমে সাংযকু্ত করা যায়, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় دين هللا আল্লাহর দীে 

কতমরে দীনের অনুসারীনদর োনমর সনঙ্গও সাংযকু্ত করা যায়, কযমে دين زيد أو دين عمرو যানয়দ বা 

আমনরর দীে। রকন্তু রমল্লাত  শেরট আল্লাহ্ বা অনুসারীনদর োনমর সনঙ্গ সাংযকু্ত করা যায় ো। 

তাই আল্লাহর রমল্লাত  বা যানয়নদর রমল্লাত  বলা েলু হনব; বরাং রমল্লাত  শেরট ককবল 
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আল্লাহর পি হনত তাাঁর পনথ কেততৃ্ব দানের দারয়ত্বপ্রাপ্ত বযরক্তর োনমর সনঙ্গই সাংযকু্ত হয়, কযমে 

বলা হনয়নছ রমল্লানত ইবরাহীম  বা রমল্লানত মুহাম্মদ  ( সা.)। কযে রমল্লাত  শনের সনঙ্গ 

কেততৃ্ব শেরটও জরড়নয় রনয়নছ। 

এ দৃরষ্টনকাণ হনত রমল্লাত  শেরটনক مكتب (মাকতাব) বা মতবানদর রেকটবততী বলা যায়। 

ককেো সাধ্ারণত মতবাদ ককাে প্রবক্তা বা কেতার োনমর সনঙ্গ সাংযকু্ত হনয় থানক। যরদ রমল্লাত  

শনের সনঙ্গ মাকতাব  শনের রেনদতরশত হওয়ার সাদৃনশ্যর রবষয়রট লিয রারখ তাহনল রবষয়রট 

আমানদর জন্য অরধ্কতর স্পষ্ট হনব। 

 

বততমানে োসতী পররোষায় রমল্লাত  

বততমানে োসতী পররোষায় রমল্লাত  শেরট তার মূল অথত হনত রেন্ন অনথত প্রচরলত হনয়নছ। 

বততমানে রমল্লাত  শেরট একরট একক সমানজর প্ররত আনরারপত হয় যা অরেন্ন 

ইরতহাস, আইে, রাষ্ট্রবযবস্থা, মলূযনবাধ্ ও আশা- আকাঙ্ক্ষার ধ্ারক। আমরা এখে জামতাে, বৃনটে 

বা ফ্রানের সকল অরধ্বাসীনক জামতােী, রিরটশ বা েরাসী জারত ো বনল তানদর দু োনগ োগ 

করর। একরদনক শাসক অন্য রদনক সাধ্ারণ োগররক। আমরা শাসকবগতনক সরকার এবাং সাধ্ারণ 

োগররকনদর রমল্লাত বা জারত রহনসনব অরেরহত করর। এ োসতী পররোষারট একরট েতুে ও 

উদ্ভারবত পররোষা এবাং প্রকৃতপনি এরট একরট েুল পররোষা। কারণ শত বা সহস্র বছর পূনবত 

শেরট োসতী োষায় এরূপ েলু অনথত বযবহৃত হনতা ো। আমার মনে হয় ইরানের শাসেতারন্ত্রক 

আনদালনের পরবততীনত শেরটর এ অনথত বযবহার শুরু হয়। সম্ভবত এ েুনলর সৃরষ্ট এোনব 

হনয়নছ, শেরট অন্য শনের সনঙ্গ সাংযকু্ত রহনসনব বযবহৃত হনতা এবাং পনর সাংযকু্ত শেরট বাদ 

পনড় যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইবরাইীনমর পনথর (রমল্লানতর) অনুসারী, ঈসার পনথর 

অনুসারী, মহুাম্মদ (সা.)- এর পনথর অনুসারী ইতযারদ। পনর অনুসারী শেরট বাদ পনড় যায় এবাং 

বলা শুরু হয় ইবরাহীনমর রমল্লাত, ঈসার রমল্লাত, মুহাম্মনদর রমল্লাত ইতযারদ। আনরা পনর 
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রমল্লাত  শেরট রবরেন্ন জারতর সনঙ্গ সাংযকু্ত হনয় েতুে পররোষায় পররণত হয়, কযমে রমল্লানত 

ইরাে, রমল্লানত তুকত, রমল্লানত আরব, রমল্লানত ইাংনরজ ইতযারদ। 

আরবরা জারত অনথত রেন্ন শে বযবহার কনর থানক। তারা কাওম  ( (قوم  বা শাআব  ( (شعب  

জারত বুবানোর জন্য বযবহার কনর। কযমে বনল الّشعب العريب বা الّشعب اإليراين বা الّشعب املصري 

ইতযারদ। 

আমরা আমানদর এ আনলাচোয় রমল্লাত  ও রমরল্লয়াত  জারত ও জাতীয়তা অনথতই বযবহার 

কররছ প্রচরলত োসতী পররোষা রহনসনব, তা সরিক অনথত বযবহৃত হনচ্ছ রক হনচ্ছ ো তার 

পযতানলাচোয় ো রগনয়ই। 

 

সামারজক দরৃষ্টনকাণ হনত জাতীয়তা 

এখে আমরা পাররোরষক আনলাচোর পবত কশষ কনর সামারজক আনলাচোয় প্রনবশ কররছ। 

সমানজর সবনচনয় িুদ্র একক হনলা পররবার। স্বামী- স্ত্রী, সন্তাে- সন্তরত, কখেও কখেও 

সন্তােনদর স্বামী, স্ত্রী ও সন্তােনদরসহ কয কয থ জীবে গনড় ওনি তানক পাররবাররক জীবে বলা 

হয়। পাররবাররক জীবনের ঐরতহ্য অতযন্ত পুরাতে। যখে হনত মানুষ সষৃ্ট হনয়নছ তখে হনতই 

পাররবাররক জীবে চনল এনসনছ। অনেনকর ধ্ারণা, মানুনষর পবূতপুরুষ অন্য ককাে প্রাণী রছল। বলা 

হনয় থানক কস পযতানয়ও কমাটামরুটোনব পাররবাররক জীবে রছল। 

পররবার হনত বৃহত্তর সমারজক একক হনলা কগাত্র বা বাংশ। কগাত্রীয় জীবে হনলা কয সকল 

পররবানরর রপতপৃুরুষ এক বযরক্ত। কগাত্রীয় জীবে িুদ্র পাররবাররক জীবনের পূণতাঙ্গতর রূপ। 

বলা হনয় থানক মােনবর পাররবাররক জীবনের প্রাথরমক পযতানয় সম্পদ ও অথতেীরতর কিনত্র 

সামরষ্টক মারলকাো রছল, পরবততীনত তা বযরক্ত মারলকাোয় পযতবরসত হয়। 

কগাত্র অনপিা বৃহত্তর কয সামারজক একক পণূততররূনপ আরবেূতত হয় এবাং এক জেসমরষ্টর প্ররত 

ইরঙ্গত কনর- যানদর ওপর একই আইে ও একক সরকানরর কেতৃত্ব কাযতকর তানক োসতী 
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োষাোষীরা রমল্লাত  বা জারত বনল থানক। একরট জারত একরট মূল, রক্ত, বাংশ ও কগাত্র হনত 

কযমে উৎপরত্ত লাে করনত পানর কতমরে এরূপ ঐকয োও থাকনত পানর এবাং এমেও হনত পানর 

কয, তানদর মানব ঐরতহ্যগতোনব কগাত্রীয় জীবেই হয়নতা রছল ো বা থাকনলও সীরমত পযতানয় 

ককাে কগািীনতই রছল। 

রাষ্ট্ররবজ্ঞানের মূলেীরত ৮ োমক গ্রনন্থর ১ম খনের ৩২৭ পিৃায় এনসনছ : 

রবাংশ শতােীনত জারত  ও জেতা র মনধ্য কয পাথতকয করা হয় তানত কবাবা যায় অরধ্কাংশ 

কিনত্র সামারজক ককাে দলনক বুবানত জেতা বলা হনয় থানক; রকন্তু জারত বলনত ককাে েূখে বা 

রানষ্ট্র বসবাসরত জেসমরষ্ট যারা একই রাজনেরতক ও আইেগত রবধ্ানের আওতায় রনয়নছ 

তানদর বুবায়। একই েূখনে অবস্থানের কারণ রবরেন্ন হনত পানর। 

ঐরতহারসক, োষাগত, ধ্মতীয়, অথতনেরতক, সামারজক মলূযনবাধ্ বা সামরষ্টক জীবনের অরেন্ন 

লনিযর কারনণ এরট হনত পানর। জেতা  শেরট সাধ্ারণত সমাজরবজ্ঞানে বযবহৃত হয় এবাং 

জারত  শেরট আন্তজতারতক ও অেযন্তরীণ রাজনেরতক ও আইেগত রবষনয় বযবহৃত হয়। তনব এ 

শেরট মাকতসবানদ এবাং উদারেীরতবানদ৯ রেন্ন অনথত বযবহৃত হয়। তাই এ শে বযবহানরর কিনত্র 

বক্তা ও কলখক ককান্ মতাদনশত রবশ্বাসী তা লিয রাখনত হনব।  

বততমাে পৃরথবীনত রবরেন্ন জারতর অরস্তত্ব রনয়নছ। কয রবষয়রট তানদর এক জারত রহনসনব ঐকযবদ্ধ 

কনরনছ তা হনলা সামরষ্টক জীবে এবাং অরেন্ন আইে ও সরকার। কযনহতু একক সরকার তানদর 

ওপর শাসে িমতার অরধ্কারী কসনহতু এর ওপর রেরত্ত কনরই তারা এক জারত; এক রক্ত, বণত ও 

োষার কারনণ েয়। এ সকল জারতর অনেনকরই দীর্ত ঐরতহারসক ককাে েজীরও কেই; বরাং 

সামারজক ককাে র্টো প্রবানহর েনল সষৃ্ট হনয়নছ, কযমে মধ্যপ্রানচযর অনেক রাষ্ট্রই প্রথম 

রবশ্বযুনদ্ধর পর ওসমােী কখলােনতর পতনের কারনণ সৃষ্ট হনয়নছ। 

বততমাে পৃরথবীনত এমে ককাে জারত কেই যারা এক রক্ত ও বণত হনত সৃষ্ট এবাং অন্য জারত হনত 

স্বতন্ত্র। উদাহরণস্বরূপ আমরা ইরােীরা দীর্ত ইরতহানসর অরধ্কারী এবাং শাসে বযবস্থা ও আইনের 

দৃরষ্টনত আমানদর স্বাতন্ত্রয রনয়নছ, রকন্তু েৃতারত্ত্বকোনব রক আমরা প্ররতনবশী জারতসমূহ হনত 
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স্বতন্ত্র? আমরা আযত বাংনশাদ্ভূত এবাং আরবরা কসরমরটক বাংনশাদ্ভূত হওয়ার কারনণ এখেও রক 

পৃথক যখে শত সহস্র রমশ্রনণর েনল ঐ েৃতারত্ত্বক রেরত্তর ককাে প্রোবই এখে অবরশষ্ট কেই? 

বাস্তব হনলা রক্ত ও বণত পৃথক হওয়ার দারবরট একরট অলীক দারব। েৃতারত্ত্বকোনব ককউ আযত 

কসরমরটক বা অন্য রকছু হওয়ার রবষয়রট পূনবত রছল, রকন্তু পরবততীনত এত কবরশ রমশ্রণ ও পররবততে 

সারধ্ত হনয়নছ, ঐ সকল বনণতর স্বাধ্ীে ককাে অরস্তত্ব এখে আর কেই। 

বততমাে সমনয় ইরােী ও োসতী োষী অনেক বযরক্তই যাাঁরা ইরােী জাতীয়তাবানদর কথা বনলে 

হয়নতা তুকতী, কমাগল বা আরব বাংনশাদ্ভূত কতমরে আরবনদর মনধ্যও আরব জাতীয়তাবানদর 

পিাবলম্বেকারী অনেক বযরক্ত হয়নতা ইরােী, তুকতী বা কমাগল বাংনশাদ্ভূত। আপরে যরদ এখে মক্কা 

ও মদীোয় ভ্রমণ কনরে তাহনল লিয করনবে কসখােকার অরধ্কাাংশ অরধ্বাসী হয় 

োরতীয়, ইরােী, বালখী, বখুারী বা অন্য ককাে অঞ্চনলর আরদ অরধ্বাসী। হয়নতা কুরুশ বা 

দারেীশ বাংনশর (ইরানের দুই প্ররসদ্ধ বাংশ) ককাে বযরক্ত আরব োষার ককাে কদনশ বাস কনর এবাং 

আরব জাতীয়তার প্ররত কগাাঁড়ারম কপাষণ কনর। রবপরীত রদনক হয়নতা আব ুসুরেয়ানের অনেক 

বাংশধ্র বততমানে ইরােী জাতীয়তাবানদর কগাাঁড়ারম কপাষণ কনর। কনয়ক বছর পূনবত কতহরাে 

রবশ্বরবদযালনয়র একজে রশিক প্রমাণ করার কচষ্টা কররছনলে কয, ইয়াযীদ ইবনে ময়ুারবয়া 

একজে ইরােী বাংনশাদ্ভূত। যরদ তা- ই হয় তনব তার বাংশধ্ররা কতা এখানে থাকনতই পানর। 

সুতরাাং বততমানে জারত বলনত যা বুবায় তানত আমরা এমে এক জেসমরষ্ট যারা এক েূখনে, এক 

পতাকার েীনচ, অরেন্ন সাংরবধ্াে ও সরকানরর অধ্ীনে বসবাস কররছ। রকন্তু আমানদর পূবতপুরুষ 

ইরােী, গ্রীক, আরব ো কমাগল রছল তা আমরা জারে ো। 

যরদ আমরা ইরােীরা জারততনত্ত্বর রেরত্তনত কাউনক আযত রকো রবচার করনত যাই তনব এ জারতর 

অরধ্কাাংশ কলাকনক অ- ইরােী বলনত হনব। কস কিনত্র আমানদর আর গবত থাকনব ো অথতাৎ এ 

কনমতর মাধ্যনম আমরা ইরােী জাতীয়তাবানদর ওপর সনবতাচ্চ আর্াতরট হােব। বততমানে ইরানে 

অনেক কগাত্র ও সম্প্রদায় রনয়নছ যানদর োষা োসতী েয় এবাং তারা আযত বাংনশাদ্ভূতও েয়। তাই 

বততমাে সমনয় জারত, রক্ত ও বনণতর স্বাতনন্ত্রযর দারব রেছক বুরল ছাড়া রকছইু েয়। 
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জাতীয়তার কগাাঁড়ারম 

সমানজর কয ককাে একক তা পররবার, কগাত্র, সম্প্রদায় বা জারত যা- ই কহাক ো ককে, তার সনঙ্গ 

এক প্রকার আনবগ ও কগাাঁড়ারম জরড়নয় রনয়নছ। অথতাৎ মানুনষর মনধ্য রেজ পররবার, কগাত্র ও 

জারতর প্ররত এক ধ্রনের পিপারতত্ব রনয়নছ। পিপারতনত্বর এ অনুেরূত কখেও কখেও ককাে 

বৃহত্তর একনকও (বৃহত্তর অঞ্চল রেনয়ও) কদখা রদনত পানর। উদাহরণস্বরূপ এরশয়ােনদর 

কমাকারবলায় ইউনরাপীয়রা এক ধ্রনের পিপারতত্বমূলক আনবগ প্রদশতে করনত পানর 

কযমরেোনব পানর এরশয়ােরাও। একই বনণতর ও জারতর মানুষরাও পরস্পনরর প্ররত এরূপ 

পিপারতত্ব কদখানত পানর। 

জাতীয়তার রবষয়রটও স্বাথতপরতা ও পিপারতনত্বর অন্তেুতক্ত তনব তা বযরক্ত ও কগানত্রর গরে 

কপররনয় জাতীয় গরেনত প্রনবশ কনরনছ। 

জাতীয়তার মনধ্য স্বাথতপরতার সানথ স্বাোরবকোনবই পিপারতত্ব, কগাাঁড়ারম, জাতীয় মােদনে 

স্বজারতর ত্রুরটর প্ররত রেরলতপ্ততা, স্বজারতর োল রদকগুনলানক বড় কনর কদখা, অহাংকার ও গনবতর 

মত রবষয়গুনলা চনল আনস। 

 

জাতীয়তাবাদ 

স্বজারতর প্ররত রবনশষোনব বুাঁনক পড়ার প্রবণতানক ইাংনররজ োষায় ন্যাশোরলজম  বনল 

অরেরহত করা হয় যা োসতী োষার পরেতরা রমল্লাত পারারস্ত  অনুবাদ কনরনছে। 

জাতীয়তবাদ জাতীয় আনবগ ও অনুেরূতর ওপর রেরত্ত কনর প্ররতরিত; ককাে যুরক্ত ও বুরদ্ধবৃরত্তর 

রেরত্তনত েয় যা আমরা পূনবতই উনল্লখ কনররছ। জাতীয়তাবাদনক সম্পূণতরূনপ রেদা করা যায় ো 

যরদ তার মনধ্য শুধ্ ু ইরতবাচক রদকগুনলাই থানক। কযমে পারস্পররক সুসম্পকত ও 

সহনযারগতা, স্বজারতর কলাকনদর অরধ্কতর কলযাণ সাধ্ে প্রেৃরত রদকগুনলা বুরদ্ধবরৃত্তক এবাং 

যুরক্তহীে েয় এবাং ইসলানমর দৃরষ্টনতও রেদেীয় েয়; বরাং ইসলাম প্ররতনবশী, আিীয়- স্বজে ও 

পররবানরর প্ররত অরধ্কতর অরধ্কার ও দারয়ত্ব অপতণ কনরনছ। 
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জাতীয়তাবাদ তখেই রেদেীয় যখে তা কেরতবাচকতা লাে কনর অথতাৎ যখে রবরেন্ন জারতর 

বযরক্তনদর মনধ্য পাথতকয সৃরষ্ট কনর পরস্পরনক পরস্পনরর প্ররত শত্রু কনর কতানল এবাং অনন্যর 

ন্যাযয অরধ্কানরর প্ররত ভ্রূকুরট প্রদশতে কনর। 

জাতীয়তাবানদর রবপরীত হনলা আন্তজতারতকতাবাদ যা শবরশ্বক মােদনে জাতীয়তাবাদনক 

সমানলাচো কনর। ইসলাম জাতীয়তাবাদী অনুেূরতর সকল রদকনকই রেদা কনর ো; বরাং শুধ্ ু

কেরতবাচক রদকগুনলানক রেদা কনর, ইরতবাচক রদকগুনলানক েয়। 

 

জাতীয়তার মােদে 

বারহ্যকোনব মনে হয় জাতীয়তাবাদী কচতো হনলা একরট েূখনের মানুনষর সরৃষ্ট ও রচন্তার েল যা 

ঐ েূখনের সম্পদ এবাং যা রকছু জেসাধ্ারনণর দৃরষ্টনত জাতীয় বনল পররগরণত তা গ্রহণ, কস সানথ 

ঐ েূখনের বারহেূতত সকল রকছুই রবনদশী ও রবজাতীয় বনল পররতযাগ। এ মােদেই জাতীয়তা 

যাচাইনয়র রেরত্ত বনল অনেনক মনে কনরে। 

রকন্তু এ মােদে সরিক েয়। কারণ অসাংখয কলাক রেনয় জারত গরিত হয়। তন্মনধ্য ককাে বযরক্ত 

সৃজেশীল রকছ ুকরনলই অন্যরা তা গ্রহণ করনব তা সম্ভব েয়; বরাং সাধ্ারনণর পছদ রেন্ন রকছু 

হনত পানর। তাই এমে রবষয় জাতীয় বনল পররগরণত হনত পানর ো। 

উদাহরণস্বরূপ ককাে জারত হয়নতা ককাে রবনশষ সামারজক বযবস্থানক রেনজনদর জন্য মনোেীত 

কনরনছ, রকন্তু ঐ জারতরই ককাে বযরক্ত বা বযরক্তবগত েতুে ককাে বযবস্থার প্রস্তাব করনত পানর যা 

তারা প্রতযাখযােও করনত পানর। এ কিনত্র প্রতযাখযাত এ বযবস্থানক ঐ জারতর এক বযরক্তর 

উদ্ভারবত রচন্তার ও সৃজেশীলতার প্রমাণ হওয়ায় তানক জাতীয় বনল অরেরহত করা যায় ো, অথচ 

ঐ রানষ্ট্রর বরহসতীমার ককাে বযরক্ত ককাে সামারজক বযবস্থা উদ্ভাবে করার পর যরদ ঐ জারত তা 

সন্তুষ্ট রচনত্ত গ্রহণ কনর তনব এ বযবস্থানক অন্য কদশ হনত এনসনছ এ অজুহানত রবজাতীয় বনল 

অরেরহত করা যায় ো রকাংবা কয বযরক্ত এ বযবস্থার অনুপ্রনবশ র্রটনয়নছ তানকও জাতীয় কম লেীরত 
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পররপন্থী কাজ কনরনছ বনল অরেযকু্ত করা যায় ো। এ কনমতর েনল ঐ জারত অন্য জারতর সনঙ্গ 

একাি হনয় যায় ো বা তারা তানদর পথ ও জারতসত্তানক পররবততে কনরনছ বলা যায় ো। 

অবশ্য কখেও কখেও এমে রকছু রবষয় রনয়নছ যা বাইনর কথনক এনল কসরট রবজাতীয় এবাং 

জাতীয় েীরতর পররপন্থী বনল পররগরণত হনব। এরূপ রবষনয়র গ্রহণও তাই জারতসত্তা পররবততনের 

প্রনচষ্টা বনল ধ্রা হনব। কযমে এমে ককাে রবষয় যা এক জারতর রবনশষ শবরশষ্টয ও রাং ধ্ারণ 

কনরনছ এবাং তানদর জাতীয় প্রতীক ও কলাগাে বনল গণয হয়, যরদ অন্য ককাে জারত কস রাং ও 

কলাগাে ধ্ারণ কনর তনব জারতসত্তার েীরত বরহেূতত কাজ হনব। তাই জামতােীর োজী বা যায়েবাদী 

ইহুদীনদর কয রবনশষ প্রতীক ও রাং রনয়নছ তা যরদ অন্য ককাে জারত গ্রহণ কনর তনব তারা 

স্বজারতর রবরুনদ্ধ জাতীয়তা রবনরাধ্ী কাজ কনরনছ বনল গণয হনব। রকন্তু যরদ ঐ রাংনয়র ককাে 

রবনশষত্ব ো থানক ও ককাে রবনশষ জারতর প্রতীক ো হয়; বরাং সকল জারতর জন্য সাধ্ারণ হনয় 

থানক অথতাৎ এর কলাগােগুনলা যরদ সবতজেীে ও মােরবক হয় তনব কয ককউ তা গ্রহণ করুক ো 

ককে তা রবজাতীয় ও জারতসত্তা পররপন্থী বনল রবনবরচত হনব ো। ধ্মতীয় ছাত্রনদর োষায়  

 শততহীে রবষয় সহস্র শনততর সনঙ্গ যকু্ত হনত পানর অথতাৎ রাংহীে প্রকরৃতর ال بشرط جيتمع مع ألف شرط

বস্তু কয ককাে রাংই গ্রহনণ সিম। রকন্তু রঙ্গীে বস্তু অন্য ককাে রূনপর সনঙ্গ রমনল ো। 

এ কারনণই জ্ঞােগত রবষয়সমূহ সমগ্র রবনশ্বর সম্পদ বনল পররগরণত। পীথানগারানসর চাটত বা 

আইেস্টাইনের সূত্র ককাে জারতর সম্পদ েয় এবাং ককাে জারতসত্তার সনঙ্গই এর শবপরীতয কেই। 

কারণ এরট একরট রাংহীে বাস্তবতা যা রবনশষ ককাে জারত বা সম্প্রদানয়র রেজস্ব েয়। এজন্যই 

েবী, দাশতরেক ও রবজ্ঞােীরাও সকল জারতর সম্পদ এবাং তাাঁনদর রচন্তা ও রবশ্বাস ককাে রবনশষ 

জারতর জন্য রেরদতষ্ট ও সীমাবদ্ধ েয়। 

সযূত রবনশষ ককাে জারতর জন্য েয় বনল ককাে জারতই সযূতনক রবজাতীয় োনব ো। সযূত সমগ্র 

রবনশ্বর জন্য, ককাে রবনশষ েূরমর জন্য রেরদতষ্ট েয়। যরদ ককাে স্থাে সযূততাপ স্বল্প পররমানণ কপনয় 

থানক তনব কসরট তার অবস্থানের কারনণ, সূনযতর কারনণ েয়। সযূত রেনজনক ককাে রবনশষ েূরমনত 

সীমাবদ্ধ রানখরে। 
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সুতরাাং আমানদর রেকট পররষ্কার হনলা কয, ককাে রবষয় এক জারত হনত উদ্ভূত হনলই তা তানদর 

রেজস্ব হনয় যায় ো কযমরে তার সীমাবরহেূতত অঞ্চল হনত রকছু প্রনবশ করনলই রবজাতীয় বলা যায় 

ো। অথতাৎ জাতীয় ও রবজাতীয় হওয়ার মােদে এরট েয়। অরেন্ন দীর্ত ইরতহানসর অরধ্কারী 

হওয়াও জাতীয়তার মােদে েয়। কযমে আমানদর ইরানে অন্যান্য অনেক কদনশর মতই আড়াই 

হাজার বছর ধ্নর শস্বরতারন্ত্রক সরকার কাযতকর রছল যা অধ্ত শতােী কানলর রকছ ুকবরশ সময় হনলা 

সাাংরবধ্ারেক সরকানর পররণত হনয়নছ। রকন্তু এ সাাংরবধ্ারেক বা শাসেতারন্ত্রক বযবস্থা আমরা 

রেনজরা উদ্ভাবে করর রে; বরাং অন্যরা তা উদ্ভাবে কনরনছ ও আমরা তা গ্রহণ কনররছ ও এরট 

অজতনের জন্য অনেক আিরবসজতেও রদনয়রছ। অবশ্য এ জারতরই অনেক বযরক্ত শস্বরতন্ত্রনক 

রটরকনয় রাখার জন্য আশ্চযতজেক প্ররতনরাধ্ কনরনছ, অস্ত্রধ্ারণ কনরনছ, রেনজর রক্ত বররনয়নছ 

যরদও তারা রছল সাংখযালর্ু। অপররদনক ইরাে জারতর অরধ্কাাংশ মানুষ শাসেতারন্ত্রক বযবস্থানক 

কমনে রেনয় তা প্ররতিার জন্য সাংগ্রাম কনরনছ। অবনশনষ সাংখযালর্ ুরবনরাধ্ীরা সাংখযাগুরুর রেকট 

আিসমপতণ কনরনছ। এখে রক আমরা শাসেরন্ত্রক বযবস্থানক জাতীয় সরকার বনল কমনে কেব ো? 

োরক ঐরতহারসকোনব আমানদর জাতীয় ও সামারজক কেততৃ্ব শস্বরতারন্ত্রক রছল রবধ্ায় এবাং 

শাসেতারন্ত্রক বযবস্থার উদ্ভাবক কযনহতু আমরা েই; বরাং অন্য জারতর রেকট হনত গ্রহণ কনররছ এ 

অজুহানত দারব তুলব আমানদর জাতীয় সরকার হনলা শস্বরতারন্ত্রক (তাই উরচত হনলা এনক গ্রহণ 

করা) এবাং শাসেতারন্ত্রক সরকার রবজাতীয় সরকার (তাই উরচত তা বজতে করা)। 

রবশ্ব মােবারধ্কার কর্াষণাপত্র আমরা প্রস্তুত করররে বা এরট প্রস্তুনতও আমরা েূরমকা রারখরে এবাং 

এই কর্াষণাপনত্র যা এনসনছ আমানদর জাতীয় ইরতহানস তা উরল্লরখত হয় রে, রকন্তু অন্যান্য জারতর 

মতই আমরা এ কর্াষণাপত্রনক কমাটামুরটোনব গ্রহণ কনররছ। এখে ইরােী জাতীয়তার ধ্ারণায় এ 

কর্াষণাপত্রনক রক বনল উনল্লখ করব? কয সকল রাষ্ট্র এ কর্াষণাপত্র প্রস্তুনত অাংশ কেয় রে, কযনহতু 

কর্াষণাপত্ররট তানদর রাষ্ট্রসীমার বরহেূতত কস কিনত্র এ রবষনয় তানদর বক্তবযই বা রক হনব? 

তানদর জাতীয় কচতো রক এ কর্াষণাপত্র তানদর দীর্ত ইরতহানসর সনঙ্গ অসামঞ্জস্যপূণত হওয়ায় ও 

তানদর েূখনের বাইনর কথনক আগমনের অজুহানত এর রবরুনদ্ধ সাংগ্রানম রলপ্ত হনত বনল? তারা 
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রক এনক রবজাতীয় মনে কনর? োরক কযনহতু এ কর্াষণাপত্র ককাে রবনশষ জারতর শবরশষ্টয কেয় রে 

এবাং জারত এনক গ্রহণ কনরনছ এ দু যুরক্তনত আমরাও এনক জাতীয় ও রেজস্ব বনল মনে করব? 

এর রবপরীনত সম্ভাবো রনয়নছ এমে রকছু প্রচরলত মত ও পথ থাকনত পানর যা ককাে জারত হনত 

উদ্ভূত, রকন্তু ঐ জারতর জাতীয় রবষয় বনল পররগরণত হয় ো। কযনহতু রবষয়রটনত অন্য জারতর রাং 

রনয়নছ অথবা রেজ েূখে হনত উৎসাররত হওয়া সনত্ত্বও জারত তা গ্রহণ কনর রে কসনহতু তা 

জাতীয় বনল গহৃীত হয় রে। উদাহরণস্বরূপ মেী ও মাজদাকী ধ্মত রবশ্বাস ইরােী জারতর মনধ্য 

আরবেূতত হনলও জারতর পি হনত পিৃনপাষকতা লাে কনর রে। তাই এ দু  ধ্মতমনতর 

ককােরটনকই ইরানের জাতীয় রবষয় বলা যায় ো। 

যরদ এরূপ উদ্ভাবক ও তানদর গুরট কনয়ক অনুসারীনদর কমতনক জাতীয়  বনল অরেরহত করর 

তনব অরধ্কাাংশ মানুনষর অনুেূরত ও আনবগনক উনপিা করা হনব। 

উপনরাক্ত আনলাচো কথনক কবাবা কগল জাতীয় অনুেূরত ও আনবনগর কচতোর দৃরষ্টনত যা রকছুই 

ঐ কদনশ উদ্ভারবত হয় তা- ই জাতীয় হনত পানর ো। আবার যা রকছুই কদনশর সীমার বাইনর 

কথনক আনস রবজাতীয় বনল পররগরণত হয় ো; বরাং মােদে হনলা প্রথনম জােনত হনব ঐ রবষয়রট 

ককাে জারতর রবনশষ রাং ধ্ারণ কনরনছ রক? োরক তা রাংহীে সবতবযাপী ও রবশ্বজেীে? রদ্বতীয়ত 

ঐ জারত কস্বচ্ছাপ্রনণারদত হনয় তা গ্রহণ কনরনছ োরক চানপ বাধ্য হনয়? 

যরদ দু রট শততই পূরণ হয় তনব ঐ রবষয়রট রেজস্ব ও জাতীয় বনল গণয হনব আর যরদ এ দু শতত 

সমরন্বত ো হয় অথতাৎ কয ককাে একরট উপরস্থত থানক অথবা ককােরটই উপরস্থত ো থানক তনব তা 

রবজাতীয় বনল গণয হনব। যা কহাক ককাে রবষয় ককাে জারতর মনধ্য উদ্ভারবত হনলই তা কযমে স্বীয় 

সম্পদ হনত পানর ো। আবার একই কারনণ তা রবজাতীয়ও হনত পানর ো। 

এখে আমরা এ আনলাচোয় প্রনবশ করব, ইসলাম রক ইরানে এ দু শতত পূরণ কনরনছ? অথতাৎ 

প্রথমত ইসলাম রক রবনশষ জারতর রাং (শবরশষ্টয) ধ্ারণ কনরনছ কযমে আরব জাতীয়তার রাং োরক 

এমে এক দীে যা সাধ্ারণ ও রবশ্বজেীে হওয়ার কারনণ রাংহীে? রদ্বতীয়ত ইরাে জারত রক 

কস্বচ্ছাপ্রনণারদত হনয় ইসলাম গ্রহণ কনরনছ োরক বাধ্য হনয়? 
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জারত  ও জাতীয়তা  রেনয় কয আনলাচো করনখরছ তা ধ্মতীয় ছাত্রনদর োষায় আনলাচোর 

বৃহত্তর প্ররতজ্ঞা এবাং বততমাে রবষয়রট আনলাচোর িুদ্রতর প্ররতজ্ঞা। 

 

ইসলামী আন্তজতারতকতাবাদ 

এ রবষয় সুরেরশ্চত, ইসলাম ধ্নমত বততমানে প্রচরলত জাতীয়তার ককাে মলূয কেই; বরাং ইসলাম 

সকল জারত, কগাত্র ও বণতনক সমদরৃষ্টনত কদনখ। আরবেতানবর প্রথনমও এ ধ্নমতর দাওয়াত রবনশষ 

জারতর প্ররত রছল ো। তাই প্রথম কথনকই এ ধ্মত প্রনচষ্টা চারলনয়নছ রবরেন্ন উপানয় কগাত্রীয় ও 

জাতীয় গবত ও অহাংকানরর রেরত্তনক উপনড় কেলার। 

এখানে দু রট অাংনশ আনলাচোর প্রনয়াজে রনয়নছ। প্রথমাাংনশ ইসলানমর ঊষালগ্ন হনতই কয 

ইসলাম রবশ্বজেীে দাওয়াত কপশ কনরনছ কস রবষনয় আনলাচো করা হনব এবাং রদ্বতীয়াাংনশ 

ইসলানমর মােদে কয জারত, কগাত্র বা বণতরেরত্তক েয়, বরাং রবশ্বজেীে কসরট প্রমাণ করা হনব। 

 

ইসলানমর রবশ্বজেীে আিাে 

ককাে ককাে ইউনরাপীয় রবনশষনজ্ঞর দারব ইসলানমর েবী (সা.) প্রথম রদনক কচনয়রছনলে শুধ্ ু

কুরাইশনদর কহদানয়ত করনত, রকন্তু পরবততীনত ইসলানমর প্রসানরর গরত লিয কনর আরব ও 

অোরব সকনলর রেকট এ ধ্নমতর দাওয়াত উপস্থাপনের রসদ্ধান্ত কেে। 

এ মন্তবয কাপুরুষতামলূক অপবাদ ছাড়া রকছুই েয়। আর এ কথার ককাে ঐরতহারসক রেরত্তও কেই 

এবাং ককারআনের প্রথম রদনকর আয়াত যা েবীর ওপর অবতীণত হয় তাও এ কথানক অসতয প্রমাণ 

কনর। ককারআে মজীনদ এমে অনেক আয়াত রনয়নছ যা রাসলূ (সা.)- এর েবুওয়ানতর প্রথম 

রদনক মক্কায় অবতীণত হনয়নছ, অথচ সবতবযাপী ও রবশ্বজেীে। তন্মনধ্য ককারআনের িুদ্র সূরাগুনলার 

অন্যতম সূরা আত- তাকেীনরর কথা উনল্লখ করনত পারর। এ সরূারট মক্কায় অবতীণত ও 

েবুওয়ানতর প্রাররম্ভক একরট সরূা- যার একরট আয়ানত বলা হনয়নছ 

  ِإْن ُهَو ِإالا ذِْكٌر لِّْلَعاَلِميَ  
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এরট রবশ্ববাসীনদর জন্য উপনদশ শব রকছ ুেয়। ১০  

সরূা সাবার ২৮ োং আয়ানত বলা হনয়নছ:  

 َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالا َكافاًة لِّلنااِس َبِشريًا َونَِذيرًا َولَـِٰكنا َأْكثـََر النااِس اَل يـَْعَلُمونَ 
 

আরম আপোনক সমগ্র মােব জারতর জন্য সুসাংবাদদাতা ও সতকতকারীরূনপ কপ্ররণ কনররছ; রকন্তু 

অরধ্কাাংশ মানুষ তা জানে ো।  

সরূা আরম্বয়ার ১০৫ োং আয়ানত আল্লাহ্ বনলনছে,  

 و لقد كتبنا يف الزّبور من بعد الذّكر أّن األرض يرثها عبادي الصاحلون
আমরা উপনদনশর পর যাবুনর রলনখ রদনয়রছ, আমার সৎকমতশীল বাদাগণ অবনশনষ পৃরথবীর 

অরধ্কারী হনব।  

সরূা আ রানের ১৫৮ োং আয়ানত বলা হনয়নছ : 

 اي أيّها الّناس إيّن رسول هللا إليكم مجيعا
কহ মােবমেলী! আরম কতামানদর সকনলর প্ররত আল্লাহ্ কপ্রররত রাসলূ।  

ককারাআনের ককাে স্থানেই اي أيّها العرب কহ আরব জারত  বা اي أيّها القريشّيون কহ কুরাইশ 

সম্প্রদায়  বনল উরল্লরখত হয়রে। ককারআনে কখেও কখেও اي أيّها الذين آمنوا এনসনছ কস সকল 

মুরমনের প্ররত লিয কনর যাাঁরা েবীর সনঙ্গ রমরলত হনয়নছে বা হনবে। এ কিনত্রও মুরমে বযরক্ত কয 

ককাে জারত, কগাত্র বা বনণতর হনত পানরে, রবনশষ ককাে জারতর মনধ্য সীমাবদ্ধ েয়। এ কিত্র 

বযতীত অন্যান্য স্থােগুনলানত সাধ্ারণোনব اي أيّها الّناس কহ মােবমেলী  বলা হনয়নছ। 

ইসলামী রশিার সবতজেীেতা এবাং এ দীনের দৃরষ্টেরঙ্গর প্রসারতা আনরক োনবও প্রমাণ করা 

যায়। তা হনলা ককারআনে এমে রকছ ু আয়াত রনয়নছ যানত ইসলাম গ্রহনণর রবষনয় আরবনদর 

এক প্রকার রতরস্কার ও েৎতসো করা হনয়নছ এবাং তানদর অমনোনযানগর দৃরষ্টনত কদখা হনয়নছ। ঐ 

আয়াতগুনলার োবাথত এরূপ কয, ইসলানমর কতামানদর প্ররত ককাে প্রনয়াজে কেই, তাই যরদ 
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কতামরা ইসলাম গ্রহণ ো কর তনব পরৃথবীনত এমে অনেক জারত রনয়নছ যারা মে হনত 

ইসলামনক গ্রহণ করনব, এমেরক এরূপ আয়াতসমহূ হনত এও কবাবা যায়, ককারআে ঐ 

জারতসমূনহর হৃদয়নক ইসলানমর জন্য অরধ্কতর উপনযাগী ও প্রস্তুত বনল মনে কনর। এ 

আয়াতগুনলা যাথাথতোনব ইসলানমর রবশ্বজেীেতানক তুনল ধ্নর। কযমে সরূা আেআনমর ৮৯ োং 

আয়ানত বলা হনয়নছ : 

 وماً ليسوا ِِبا بكافرينفإن يكفرِِبا هؤالء فقد وّكلنا ِِبا ق
যরদ তারা (আরবরা) ককারআেনক অস্বীকার কনর তনব অবশ্যই আমরা অন্য জারতনক তানদর 

স্থালারেরষক্ত করব যারা এনক অস্বীকার করনব ো অথতাৎ এর প্ররত ঈমাে আেনব ও এর মযতাদা 

রিা করনব।  

সরূা রেসায় বলা হনয়নছ : 

 آبخرين و كان هللا على ذلك قديراإن يشأ يذِهبكم أيّها الّناس و أيت 
কহ মােবকুল! মহাে আল্লাহ্ চাইনল কতামানদর সররনয় অন্য কাউনক কতামানদর স্থলারেরষক্ত 

করনবে। বস্তুত আল্লাহর কস িমতা রনয়নছ। ১১  

আবার সরূা মুহাম্মনদ এনসনছ : 

 و إن تتوّلوا يستبدل قوما غريكم ُُثّ ال يكونوا أمثالكم
যরদ কতামরা মুখ রেররনয় োও (ককারআে হনত) তনব রতরে কতামানদর পররবনতত অন্য জারতনক 

প্ররতরিত করনবে। এরপর তারা কতামানদর মত হনব ো। ১২  

এ আয়ানতর বযাখযায় ইমাম বারকর (আ.) বনলে, অন্য জারত বলনত মাওয়ালীনদর (ইরােীনদর) 

কথা বলা হনয়নছ।  

অনুরূপ ইমাম সারদক (আ.) বনলনছে, ককারআে কথনক আরবনদর মুখ রেররনয় কেয়ার মাধ্যনম এ 

আয়াত সতয প্রমারণত হনয়নছ এবাং আল্লাহ্ তদস্থনল মাওয়ালী অথতাৎ ইরােীনদর প্ররতস্থারপত 

কনরনছে যারা মে- প্রাণ রদনয় ইসলামনক গ্রহণ কনরনছ।১৩  
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অবশ্য এখানে আমানদর লিয এরট েয় কয, প্রমাণ করব অন্য জরতরট ইরােীই রছল বা অন্য 

ককউ; বরাং এখানে আমরা কযরট বলনত চাই তা হনলা ইসলাম গ্রহণ বা প্রতযাখযানের কিনত্র 

আরব- অোরব ইসলানমর দরৃষ্টনত সমাে। এ জন্যই আরবরা ইসলানমর প্ররত অমনোনযারগতার 

কারনণ পুেুঃপেু রতরসৃ্কত হনয়নছ। ইসলাম আরবনদর বুবানত চায় তারা ঈমাে আনুক বা ো 

আনুক এ দীে অগ্রগরত লাে করনবই। কারণ ইসলাম এমে দীে েয় যা রবনশষ ককাে জারতর জন্য 

আরবেূতত হনয়নছ। 

এখানে অন্য আনরকরট রবষনয়র প্ররত আনলাকপাত করা প্রনয়াজে মনে কররছ, তা হনলা: ককাে 

ধ্মতমত, পথ ও রচন্তা- রবশ্বাস কদশ, জারত ও রানষ্ট্রর সীমাো কপররনয় যাওয়া শুধ্ু ইসলানমর সনঙ্গ 

সম্পকৃ্ত েয়; বরাং সকল বৃহৎ ধ্মত ও মনতর কিনত্র এরট সতয। বৃহৎ অনেক ধ্মত ও মতবাদই তার 

উৎসেূরমনত হয়নতা অরেেরদত হয়রে, রকন্তু তার উৎসস্থনলর বাইনরর কদশ ও জারতর রেকট 

গৃহীত ও অরেেরদত হনয়নছ। উদাহরণস্বরূপ হযরত ঈসা (আ.) রেরলরস্তনে জন্মগ্রহণ 

কনরনছে, রকন্তু রেরলরস্তেসহ প্রাচয হনত পাশ্চানতয তাাঁর অনুসারীর সাংখযা অরধ্ক। ইউনরাপ ও 

আনমররকার অরধ্কাাংশ মানুষ রিষ্টধ্মতাবলম্বী, অথচ তারা েূখে ও মহানদশ রহনসনবও হযরত 

ঈসার জন্মেূরম হনত রবরচ্ছন্ন। এর রবপরীনত রেরলরস্তনের অরধ্কাাংশ অরধ্বাসী মসুলমাে এবাং 

ইহুদী। রিষ্টােরা থাকনলও খুবই কম। প্রে হনলা আনমররকা, ইউনরানপর অরধ্বাসীরা রক রিষ্ট 

ধ্মতনক রবজাতীয় মনে কনর? আরম জারে ো, কয ইউনরাপীয়রা অনেনকযর স্রষ্টা তারা এই 

জাতীয়তাবানদর উদ্গাতা রহনসনব রেনজনদর রবষনয় ককে এরূপ রচন্তা কনর ো, অথচ তানদর 

প্রাক্তে উপরেনবশগুনলানত এ মতবাদ প্রচার কনর। 

যরদ ইসলাম ইরােীনদর জন্য রবজাতীয় হয় তনব রিষ্টধ্মত ইউনরাপ- আনমররকার জন্য রবজাতীয় 

পররগরণত হনব ো ককে? 

কারণরট পররষ্কার। তারা জানে ও অনুেব কনরনছ প্রানচযর কদশগুনলানত শুধ্ ুইসলাম জীবনের এক 

স্বাধ্ীে দশতনে রবশ্বাসী যা এর অনুসারীনদর স্বাধ্ীেনচতা রহনসনব গনড় কতানল। যরদ এ ইসলাম ো 

থানক তনব অন্য ককাে রকছুই কাল ও লাল সাম্রাজযবানদর রচন্তানক প্ররতনরানধ্ সিম েয়। 
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কগ তম বুদ্ধ োরনত জন্মগ্রহণ করনলও োরনতর বাইনর চীনের শত ককারট কলাক এ ধ্মত গ্রহণ 

কনরনছ। 

যারথষু্ট্র ধ্মত যরদও ইরানের বাইনর কতমে প্রসার লাে কনররে, তদুপরর এর জন্ম স্থল 

আজারবাইজানে রবস্তরৃত ো র্নট বালনখ রবস্তার লাে কনর। 

তদ্রূপ মক্কাও রাসলূুল্লাহর জন্মস্থল হওয়া সনত্ত্বও প্রথনম এর অরধ্বাসীরা ইসলাম গ্রহণ কনর 

রে; বরাং শত কিাশ দূনরর মদীোর অরধ্বাসীরা ইসলামনক আরলঙ্গে কনররছল। ধ্নমতর কথা বাদ 

রদনলও রবরেন্ন মতাদশত ও রাজনেরতক রচন্তাধ্ারানক পযতানলাচো করনলও তাই কদখা যায়। বততমাে 

পৃরথবীর অন্যতম প্ররসদ্ধ ও শরক্তশালী মতবাদ হনলা করমউরেজম। করমউরেজম কার মাথা 

হনত, ককাথায় উৎপরত্ত লাে কনরনছ আর ককান্ জারত তা গ্রহণ কনরনছ। কালত মাকতস এবাং 

কফ্রিররক এনঙ্গলস এ দু জামতাে বাংনশাদ্ভূত বততমাে করমউরেজনমর স্রষ্টা। কালত মাকতস তাাঁর কশষ 

জীবনে ইাংলযানডি অরতবারহত কনরে। তাাঁর েরবষ্যদ্বাণী রছল বৃনটনের অরধ্বাসীরা অন্যনদর হনত 

পূনবত করমউরেজম গ্রহণ করনব। রকন্তু জামতাে বা ইাংনরজরা তাাঁর মতবাদ গ্রহণ কনররে; বরাং 

রারশয়ার জেগণ তা গ্রহণ কনর। কালত মাকতস োবনত পানরেরে, তাাঁর মতবাদ জামতাে বা ইাংনরজরা 

গ্রহণ করনব ো; বরাং চীে ও কসারেনয়তরা গ্রহণ করনব। 

এই কট্টর জাতীয়তাবাদীনদর প্রে করনত চাই ককে কসারেনয়ত রারশয়া ও চীনের জেগণ 

কদশািনবাধ্ ও জাতীয়তাবাদী কচতোয় উদ্বদু্ধ হনয় কয করমউরেস্ট রচন্তাধ্ারা তানদর কদনশর বাইনর 

কথনক এনসনছ তানক রবজাতীয় বনল প্রতযাখযাে করনছ ো? যরদ তানদর এ প্রে কনরে তাহনল 

কহনস বলনব : 

আরম মােব সন্তাে, আমায় শয়তাে কেব ো 

আমার জন্য কখেও তুরম লা হাওলা  পড় ো।  

ককাে ককাে মতবাদ ও মতাদশত তার উৎপরত্ত স্থনলর বরহসতীমায় অরধ্কতর গ্রহণনযাগযতা লাে 

করার রবষয়রট েতুে েয়। ইসলাম তার আরবেতানবর প্রথনমই এ রবষয়রটনক তার দৃরষ্টনত 

করনখরছল। 
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আরব জারতর অনেনকই ককারআে হনত মুখ রেররনয় রেনলও ইসলাম অন্যান্য জারতর মনধ্য 

বযাপক প্রসার লাে করনব এ রবষয়রট ইসলাম পূনবতই েরবষ্যদ্বাণী কুনররছল।১৪  
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ইসলানমর মােদে 

ইসলাম কয সময় আরবেূতত হয় কস সময় আরব জারতর মানব বাংশ. কগাত্র ও জারতেরক্ত চরম 

পযতানয় রছল। তখে আরবনদর মানব আরব জাতীয়তাবাদ কতমে প্রসার লাে কনর রে, কারণ 

আরবরা অন্যান্য জারতর কমাকারবলায় তখেও একক জারত রহনসনব প্ররতরিত হয় রে। তাই 

আরবনদর কগাাঁড়ারম কগাত্রবানদর মনধ্য সীমাবদ্ধ রছল এবাং তারা রেজ কগাত্র রেনয়ই গবত করত। রকন্তু 

ইসলাম তানদর এ কগাত্রেরক্তর প্ররত ককাে গুরুত্ব কদয় রে; বরাং এর সনঙ্গ সাংর্নষত রলপ্ত হনয়নছ 

এবাং ককারআে স্পষ্ট বনলনছ,  

 اي أيّها الّناس إّّن خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعواب و قبائل لتعارفوا إّن أكرمكم عند هللا أتقاكم
কহ মােব জারত! আমরা এক পুরুষ ও োরী হনত কতামানদর সরৃষ্ট কনররছ এবাং কতামানদর রবরেন্ন 

জারত ও কগানত্র রবেরক্ত কনররছ যানত কতামরা পরস্পর পরররচত হও (পরস্পরনক রচেনত 

পার), রেশ্চয়ই আল্লাহর রেকট সবনচনয় সম্মারেত কস কয সবতারধ্ক তাকওয়াসম্পন্ন। ১৫  

এ রবষনয় ককারআনের আয়াত, রাসূল (সা.)- এর রবরেন্ন হাদীস এবাং রবরেন্ন আোরব কগাত্র ও 

জারতর সনঙ্গ তাাঁর আচরণ ইসলানমর দরৃষ্টেরঙ্গনক পূণতরূনপ তুনল ধ্নর। 

পরবততীনত উমাইয়যা বাংনশর িমতায় আনরাহণ এবাং তানদর ইসলামরবনরাধ্ী েীরতর কারনণ 

একদল আরব আরব জাতীয়তার রবষয়রটনক বযবহার কনর জারত ও বাংশগত কগাাঁড়ারমর অরগ্ন 

প্রেরলত কনর। অোরব অন্যান্য জারত রবনশষত ইরােীরা এর রবরুনদ্ধ প্ররতনরাধ্ গনড় কতানল ও 

পূনবত বরণতত আয়াতসমূহনক কলাগাে রহনসনব বযবহার কনর রেনজনদরনক সমতাকামী ও সানমযর 

পি শরক্ত বনল প্রচার কনর। তারা আয়ানত বযবহৃত شعواب শনের সনঙ্গ রমরলনয় রেনজনদর شعويب 

বলত। ককাে ককাে মুোসরসনরর মত এবাং ইমাম সারদক (আ.)- এর হাদীস হনত কবাবা যায় 

আরবী কাবারয়ল  শে এমে একরট একক যা ঐ কগাত্রসমূনহর জন্য বযবহৃত হয় যারা 

বাংশগতোনব একনত্র বসবাস কনর এবাং شعوب কগাত্র হনত বৃহত্তর একক যারা জারত রহনসনব 

একনত্র বসবাস কনর। সুতরাাং শুয়বুীরা রেনজনদর এ োনম সনম্বারধ্ত করার কারণ স্পষ্টত কবাবা 
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যায় তানদর আনদালে আরব জাতীয়তার কগাাঁড়ারমর রবরুনদ্ধ ইসলানমর কম লেীরতরেেতর একরট 

আনদালে রছল। অন্তত বলা যায়, এ আনদালনের রেরত্ত এর ওপর প্ররতরিত রছল। যরদও এ 

আনদালনের রকছ ুসাংখযক কলাক এর গরতনক ইসলাম রবনরারধ্তার রদনক টাোর কচষ্টা কনর থানক 

তদুপরর পুনরা আনদালেনক ইসলামরবনরাধ্ী বলা যায় ো।১৬ সকল ঐরতহারসকই রাসূল (সা.)- এর 

রেকট হনত এ বাকযরট পেুুঃপুে বরণতত হনয়নছ বনল উনল্লখ কনরনছে,  

 أيّها الّناس كّلكم آلدم و آدم من تراب ال فضل لعريّب على عجمّي إاّل ابلّتقوى

কহ মােবকূল! কতামরা সকনলই আদনমর সন্তাে, আদম মারট হনত সৃষ্ট হনয়নছ। আরব অোরনবর 

ওপর ককাে কশ্রিত্ব রানখ ো একমাত্র তাকওয়া বযতীত। ১৭  

মহােবী (সা.) তাাঁর এক হাদীনস স্বজারতর পবূতবততীনদর রেনয় গবত করার রবষয়রটনক দুগতন্ধময় বনল 

অরেরহত কনরনছে এবাং কয সকল বযরক্ত এরূপ কাজ কনর তানদর ُجعل অথতাৎ কতলানপাকার 

(আরনশালা) সনঙ্গ তুলো কনরনছে। হাদীসরট এরূপ : 

هم فحم من فحم جهّنم أو ليكونّن أهون على هللا من اجلعالن اّليت تدفع أبنفها  ليدعن رجال فخرهم أبقوام إّّنا
 الّننت

যারা রেজ জাতীয়তা রেনয় গবত কনর, তারা কজনে রাখুক এই গবত জাহান্নানমর ইন্ধে শব রকছ ু

েয়, ( যরদ তারা এ কমত পররতযাগ ো কনর) আল্লাহর রেকট োসারনে দুগতন্ধ বহেকারী কতলানপাকা 

অনপিাও রেকৃষ্ট বনল পররগরণত হনব। ১৮  

রাসলূ (সা.) আবুযার রগোরী, রমকদাদ ইবনে আসওয়াদ রকদী এবাং আম্মার ইবনে ইয়ারসরনক 

কযোনব গ্রহণ করনতে রিক কতমরেোনব সালমাে েরসী ও কবলাল হাবাশীনক গ্রহণ করনতে। 

কারণ সালমাে োরসী (ইরােী) অন্যনদর হনত এতটা অগ্রগামী হনত কপনররছনলে, েবী (সা.)- এর 

আহনল বাইত ১৯ বনল তাাঁর রেকট হনত উপারধ্ লাে কনররছনলে: سلمان مّنا أهل البيت  

রাসলূ সব সময় লিয রাখনতে অন্যনদর মনধ্য জারতেরক্তর কয বাড়াবারড় রনয়নছ তা কযে 

মসুলমােনদর মনধ্য প্রনবশ করনত ো পানর। উহুনদর যুনদ্ধ একজে ইরােী মসুরলম যবুক 

শত্রুপনির এক বযরক্তনক তরবারী দ্বারা আর্াত কনর বলল,  এই خذها و أّن الغالم الفارسيّ 



35 
 

তরবারীর আর্াত গ্রহণ কর আমার মত এক ইরােী যবুনকর রেকট হনত।  েবী (সা.) এ রবষয়রট 

জারতগত কগাাঁড়ারমর সৃরষ্ট করনত পানর বনল তৎিণাৎ যুবকনক বলনলে, ককে তুরম বলনল 

ো, এক আেসার যবুক হনত? ২০ অথতাৎ ইসলাম কয রবষয়রটনক গনবতর উপকরণ মনে কনর তা ো 

কনর ককে জাতীয় ও কগাত্রীয় রবষয়নক কটনে আেনল? 

েবী (সা.) অন্য এক স্থানে বনলনছে,  

 أال إّن العربّية ليست أبب والد و لكّنها لسان ّنطق فمن قصر به عمله مل يبلغ به حسبه

আরবীয়তা কানরা রপততৃ্ব েয়; বরাং একরট োষা। তাই যার আমল ও কমত অপূণত, রপততৃ্ব ও 

বাংশীয় পররচয় তানক ককাথাও কপ াঁছানব ো। ২১ 

রাওজানয় কােীনত উরল্লরখত হনয়নছ: একরদে সালমাে োরসী মদীোর মসরজনদ বনসরছনলে। 

রাসূনলর প্ররসদ্ধ সাহাবীনদর অনেনকই কসখানে উপরস্থত রছনলে। বাংশ ও কগাত্রীয় পররচয় রেনয় 

সকনল আনলাচো কররছনলে। সকনলই রেজ কগাত্র ও বাংশ পররচয় সম্পনকত রকছ ুবলরছনলে ও এর 

মাধ্যনম রেনজনক সম্মারেত করার কচষ্টা চালারচ্ছনলে। হযরত সালমানের পালা আসনল তাাঁনক 

সকনল রেজ বাংশ পররচয় সম্পনকত রকছু বলনত বলনলে। ইসলানমর রশিায় প্ররশরিত এ মেীষী 

তখে রেজ কগাত্র, বাংশ ও জাতীয় পরররচরতর ককাে গবত ো কনর বলনলে:  

عبد هللا أّن سلمان بن  আরম সালমাে, আল্লাহর এক বাদার সন্তাে , كنت ضااّل فهداين هللا عّز وجّل 

,আরম পথভ্রষ্ট রছলাম مبحّمد আল্লাহ্ আমানক মুহাম্মনদর মাধ্যনম কহদানয়ত কনরনছে।   

,আরম দররদ্র রছলাম كنت عائال فأغناين هللا مبحمد রতরে মুহাম্মনদর মাধ্যনম আমানক ধ্েী 

কনরনছে। كا فأعتقين هللا مبحمدكنت مملو    আরম দাস রছলাম, মুহাম্মনদর মাধ্যনম আল্লাহ্ আমানক 

মকু্ত ও স্বাধ্ীে কনরনছে। এরটই আমার বাংশ পররচয় ।  

এমে সময় রাসলূ (সা.) কসখানে প্রনবশ করনল হযরত সালমাে তাাঁনক র্টো বণতো করনলে। 

রাসলূ সমনবত কলাকনদর (যানদর অরধ্কাাংশই কুরাইশ রছনলে) উনেনশ বলনলে,  

 اي معشر قريش إّن حسب الّرجل دينه و مروئته خلقه و أصله عقله
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কহ কুরাইশ! বযরক্তর গবত হনলা তার ধ্মত (তার রক্ত ও বাংশ েয়), তার কপ রুষত্ব হনলা তার চররত্র 

ও সুদর স্বোব, তার রেরত্ত হনলা তার আক্ল (বুরদ্ধবরৃত্ত) ও রচন্তাশরক্ত। ২২  

মানুনষর মলূ তার বাংনশর রেরত্তনত েয়; বরাং বুরদ্ধবৃরত্ত ও রচন্তাশরক্তর রেরত্তনত। পচেশীল ও 

দুগতন্ধযকু্ত অরস্থমাাংস রেনয় গবত করা অনপিা দীে, চররত্র, আক্ল ও অনুধ্াবে িমতা রেনয় গবত কর  

রচন্তা করুে এ হনত উত্তম ও অরধ্কতর যরুক্তযকু্ত কথা রক হনত পানর? 

জারত ও বাংশনগ রনবর কগাাঁড়ারমর রবরুনদ্ধ রাসলূুল্লাহর উপযুতপরর তারগদ মসুলমােনদর মনে 

রবনশষত অোরব মসুলমােনদর মনধ্য প্রচে প্রোব কেনলরছল। এ কারনণই আরব- অোরব সকল 

মসুলমােই ইসলামনক তানদর স্বকীয় ও রেজস্ব বনল মনে করত। এ জন্যই উমাইয়যা শাসকনদর 

জারতগত কগাাঁড়ারম অোরব মসুলমােনদরনক ইসলানমর প্ররত বীতশ্রদ্ধ করনত পানর রে। তারা 

জােত খলীোনদর এ সকল কনমতর সনঙ্গ ইসলানমর ককাে সম্পকত কেই। তাই এ সকল খলীোর 

রবরুনদ্ধ তানদর প্ররতবাদ রছল- ককে ইসলামী রবধ্াে অনুযায়ী কাজ করা হয় ো। 
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ইরােীনদর ইসলাম গ্রহণ 

আমানদর এতিনণর আনলাচো হনত ককাে রবষয় জাতীয় বা রবজাতীয় হওয়ার মােদে রক তা 

স্পষ্ট হনলা। আমরা আনরা জােলাম রাংহীে, সবতজেীে, মােরবক হওয়া এবাং রবজাতীয় বা রবনশষ 

জারতর অন্তেুতক্ত ো হওয়ার শততরট ইসলানমর মনধ্য পূণতরূনপ রনয়নছ। 

ইসলানমর মােদে কয সারবতক, সবতজেীে ও মােরবক, বণত ও জারতগত েয় তাও স্পষ্ট হনলা। 

ইসলাম কখেই ককাে রবনশষ জারত, কগাত্র ও বনণতর মনধ্য রেনজনক সীমাবদ্ধ কনররে; বরাং এরূপ 

সাংকীণত কগাাঁড়ারমপণূত রচন্তার রবরুনদ্ধ সাংগ্রাম কনরনছ। 

এখে আমরা কদখব ইসলাম রদ্বতীয় শততরট পরূণ কনর রক ো? অথতাৎ ইরাে জাতীয়োনব 

ইসলামনক গ্রহণ কনরনছ রক ো? অন্য োনব বলনল ইসলাম তার রবষয়বস্তুর উচ্চমাে, মােরবকতা 

ও রবশ্বজেীেতার কারনণ ইরােীনদর রেকট গহৃীত হনয়নছ, োরক এ জারতর অরেচ্ছা সনত্ত্বও তানদর 

ওপর চারপনয় কদয়ার েনল তা কমনে রেনত হনয়নছ-  কযমেরট অনেনক মনে কনরে। অবশ্য 

আমানদর এ কথার উনেশ্য এরট েয় কয, আমরা বলনত চাই সকল জারতরই ইসলাম গ্রহনণর 

কপছনে একমাত্র কারণ এর রশিার সবতজেীেতা ও সানমযর ধ্ারণা; বরাং অন্যান্য জারতসমূনহর 

ইসলাম গ্রহনণর কপছনে রচন্তা ও রবশ্বাসগত কারণও কযমে রছল কতমরে রাজনেরতক, সামারজক ও 

আচরণগত কারণও রছল। ইসলামী রশিা একরদনক কযমে বুরদ্ধবৃরত্তক, অন্যরদনক কতমরে 

প্রকরৃতগত ও সহজাত। ইসলানমর রবনশষ এক আকষতণ িমতা রনয়নছ কয কারনণ রবরেন্ন জারত-

কগািীনক রেজ প্রোনব কটনেনছ। সবতজেীেতা এর রবরেন্ন রদকগুনলার একরট যা তানক এ আকষতণ 

িমতা রদনয়নছ। আমরা এখানে আপাতত অন্যান্য রদকগুনলা রেনয় আনলাচো করব ো। 

জাতীয়তার সনঙ্গ সাংরলেষষ্টতার কারনণ শুধ্ু এ একরট রদক রেনয়ই এখানে আনলাচো রাখব। 

প্রায় কচ ে শতােী হনলা ইরােীরা তানদর পবূতবততী ধ্মত তযাগ কনর ইসলাম ধ্মত গ্রহণ কনরনছ। 

শতােী কাল হনত লি ককারট ইরােী এ দীনের অনুসারী রহনসনব জন্মগ্রহণ কনরনছ এবাং এ দীনের 

ওপর জীবে পররচালোর পর এর সানিযর ওপর মতুৃযবরণ কনরনছ। 
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ইসলামী রবনশ্বর কদশগুনলার মনধ্য সম্ভবত কস রদ আরব বযতীত অন্য ককাে কদনশর মসুরলম 

জেসাংখযার শতকরা হার ইরাে হনত অরধ্ক কেই, এমেরক কয রমশর রেনজনক ইসলানমর ককন্দ্র 

বনল দারব কনর কসখানেও শতকরা হানর ইরাে অনপিা মসুলমাে অরধ্ক েয়। তদুপরর উত্তম 

হনলা এ ইরােীনদর ইসলাম গ্রহনণর রবষয়রট বাধ্যবাধ্কতার কারনণ োরক আন্তররকতার কারনণ 

র্নটনছ তা পযতানলাচো করা। 

কস োগযবশত সাম্রাজযবাদীনদর অপতৎপরতা সনত্ত্বও ইরাে ও ইসলানমর ইরতহাস স্পষ্ট। এ 

রবষনয় আমরা পািকনদর সনতযর রেকটবততী করার উনেনশ্য ইরানের ইরতহানসর পাতায় কচাখ 

বলুাব ও এ কদনশ ইসলানমর প্রনবনশর সময় হনত রবষয়রট রেনয় পযতানলাচো করব। 

ইরােীনদর ইসলাম গ্রহনণর সচূো 

ইরতহানসর সািয অনুযায়ী মহােবী (সা.) তাাঁর রহজরনতর কনয়ক বছর পর হনত রবরেন্ন কদনশর 

শাসকনদর উনেনশ্য পত্র কপ্ররণ শুরু কনরে এবাং তানত রেজ েবুওয়ানতর কর্াষণা ও ইসলানমর 

দাওয়াত রলনখ পািাে। তন্মনধ্য ইরাে সম্রাট খসরু পারনেনজর উনেনশ ইসলানমর দাওয়াত রদনয় 

পািাে এবাং আমরা অবরহত, একমাত্র রতরেই রাসলূুল্লাহর পত্ররটর প্ররত অসম্মাে প্রদশতে কনর তা 

রছাঁনড় কেনলে। এরট তৎকালীে পারস্য রাজসোয় অোচার ও রবশঙৃ্খলার একরট প্রমাণ। অন্য 

ককাে সম্রাট ও শাসক এরূপ কাজ কনরেরে; বরাং তাাঁনদর অনেনকই সম্মানের সনঙ্গ পনত্রর জবাব 

দাে কনরে এবাং উপনঢ কেও কপ্ররণ কনরে। 

খসরু তার অনুগত ইনয়নমনের প্রানদরশক শাসেকততানক রেনদতশ কদে েবওুয়ানতর দারবকারী এ 

বযরক্ত কয তার োনমর পূনবত রেজ োম কলখার দুুঃসাহস কদরখনয়নছ দ্রুততর সমনয় কযে তার রেকট 

হারজর করা হয়। রকন্তু يريدون ليطفؤوا نور هللا أبفواههم و هللا متّم نوره যরদও তারা চায় েৎুকার রদনয় 

আল্লাহর েরূনক রেবতারপত করনত, তদুপরর আল্লাহ্ তাাঁর েরূনক পূণত করনবে।  তাই খসরুর 

প্ররতরেরধ্রা মদীোয় ো কপ াঁছনতই খসরু তার পনুত্রর হানত রেহত হে এবাং রাসলূ (সা.) তার 

প্ররতরেরধ্নদর সম্রাট রেহত হওয়ার খবর রদনল তাাঁরা প্রথনম রবশ্বাস কনরেরে। রকন্তু তাাঁরা ইনয়নমনে 

রেনর এনস জােনত পানরে রাসূল সতযই বনলনছে। ইনয়নমনের শাসেকততাসহ অনেনকই এ 
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র্টোয় ইসলাম গ্রহণ কনরে। ইনয়নমনের অরধ্বাসী অনেক ইরােীও এ সময় ইসলাম গ্রহণ কনর। 

ইরতহাস গ্রন্থসমূহ হনত জাো যায়, কস সময় ইনয়নমনের শাসেোর শত োগ ইরােীনদর হানত 

রছল এবাং প্রচরু ইরােী কসখানে বসবাস করত। 

মহােবীর জীবেশায় ইসলাম প্রচানরর প্রোনব বাহরাইনের অরধ্বাসী মাজসুী ও অ- মাজসুী 

ইরােীনদর অনেনকও ইসলাম গ্রহণ কনররছল, এমেরক বাহরাইনের ইরােী শাসেকততাও ইসলাম 

গ্রহণ কনর। কমাট কথা ইনয়নমে ও বাহরাইনের অরধ্বাসী ইরােীরাই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী 

ইরােী। 

অবশ্য প্রথম কয ইরােী বযরক্ত ইসলাম গ্রহণ কনরে সম্ভবত রতরে হনলে সালমাে োরসী। এই 

স্বোমধ্ন্য সাহাবীর মযতাদা এতটা উনচ্চ উনিরছল কয, রাসলূ (সা.) বনলে,  سلمان مّنا أهل البيت

সালমাে আমার আহনল বাইনতর অন্তেুতক্ত।  সালমাে শুধ্ ুরশয়ানদর মনধ্য েে, এমেরক সুন্নীনদর 

রেকটও প্রথম সাররর সাহাবীনদর অন্তেুতক্ত। যাাঁরা মদীোয় রযয়ারনত রগনয়নছে তাাঁরা লিয কনরনছে 

মসরজনদ েববীর কদয়াল রর্নর রবরশষ্ট সাহাবী ও মাজহানবর ইমামনদর োম রলরপবদ্ধ রনয়নছ। 

কসখানে রবরশষ্ট সাহাবীনদর োনমর মনধ্য সালমাে োরসীর োমও রনয়নছ। 

মহােবীর জীবেশায় কয স্বল্প সাংখযক ইরােী ইসলাম গ্রহণ কনর এরট অন্য ইরােীনদর জন্য 

সতযনক জাোর যনথষ্ট সুনযাগ এনে কদয়। 

স্বাোরবকোনবই এ রবষয়রট ইরােীনদর ইসলাম পরররচরতর পররনবশ সৃরষ্ট কনর ও ইরানে 

ইসলানমর বাণী কপ াঁছায়। রবনশষত ইরানের রাষ্ট্রীয় ও ধ্মতীয় পররনবশ তখে এমে অবস্থায় 

রছল, সাধ্ারণ মানুষ েতুে বাণী কশাোর জন্য তৃষ্ণাতত এবাং প্রকতৃপনি মুরক্তর প্রতীিায় প্রহর 

গুণরছল। তাই এরূপ েতুে ককাে বাণী মানুনষর মানব রবদুযনতর ন্যায় ছরড়নয় পড়ত এবাং 

প্রকতৃোনবই তারা প্রে করত এ েতুে ধ্নমতর রেরত্ত রক? এর মলূ ও শাখাসমূহ- ই বা রক? 

এ পরররস্থরতনত হযরত আব ুবকর ও উমনরর কখলােত শুরু হয়। হযরত আব ুবকনরর কখলােনতর 

কশষ রদনক এবাং হযরত উমনরর কখলােতকানল মসুলমাে ও ইরােীনদর মনধ্য সাংর্রটত যুনদ্ধ 
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সমগ্র ইরােী েূখে মসুলমােনদর পদােত হয়। এ েূখনের লি লি ইরােী মসুলমােনদর 

সাংস্পনশত এনস দনল দনল ইসলাম গ্রহণ কনর। 

আমরা এখানে ইসলানমর কসবায় ইরােীনদর অবদানের রবষনয় আরজজলু্লাহ্ আওরাদী (ইরানের 

ওপর ইসলানমর সামররক রবজনয়র পবূতবততী সমনয়র ওপর রেরত্ত কনর ররচত) ইসলানম 

ইরােীনদর অবদাে কখে হনত শুরু হনয়নছ  রশনরাোনম কয প্রবন্ধ রলনখনছে তা হুবহু তুনল ধ্ররছ: 

ইসলানম ইরােীনদর অবদাে কখে হনত শুরু হনয়নছ? পরবত্র ইসলাম ধ্নমতর প্ররত ইরােীনদর 

আগ্রহ ইসলানমর আরবেতানবর সময় হনতই শুরু হয়। মসুরলম কযাদ্ধানদর মাধ্যনম ইসলানমর পরবত্র 

শরীয়ত ইরানে আসার পূনবতই ইনয়নমে অরধ্বাসী ইরােীনদর অনেনকই ইসলাম গ্রহণ কনররছল 

এবাং সাগ্রনহ ককারআনের রবরধ্ পালে শুরু কনররছল, এমেরক তারা চরম উৎসাহ- উেীপো রেনয় 

ইসলামী শরীয়নতর প্রচার ও প্রসানর রলপ্ত এবাং ইসলানমর পনথ েবী (সা.)- এর রবনরাধ্ীনদর সনঙ্গ 

সাংগ্রানমও বযাপৃত হনয়রছল। 

ইসলানমর প্রচার ও প্রসানর ইরােীনদর অবদানের রবষনয় বযাপক গনবষণার সুনযাগ রনয়নছ এবাং 

ইসলামী জ্ঞানে পরেত ও রবনশষজ্ঞরা এ সম্পরকতত রবরেন্ন রবষনয় রেনজনদর পারেতয অনুযায়ী 

গনবষণাকমতও চালানত পানরে। পবূত ও পরশ্চনম ইসলানমর রবজয় ইরতহানসর কপছনে ইরানের 

একদল আিতযাগী মজুারহনদর েরূমকা অেস্বীকাযত যাাঁরা একরেিোনব ইসলানমর পনথ 

আনিাৎসগত কনর ইসলানমর অেযন্তরীণ ও বরহুঃশরক্তর কমাকারবলা ও দমে কনরনছে। 

দরিণ ও দরিণ- পূবত এরশয়ার২৩ রবরেন্ন কদশ কযমে োরত 

উপমহানদশ, পারকস্তাে, চীে, মালনয়রশয়া, ইনদানেরশয়া ও োরত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জসমূনহর 

মসুলমােরা ইরােী মসুলমােনদর রেকট ঋণী এ জন্য কয, তারা সমদু্র বারণনজযর সানথ সানথ এ 

অঞ্চনলর মানুষনদরনক পরবত্র ইসলানমর সনঙ্গ পরররচত করাে। 

ইরােীরা উত্তর আরফ্রকা, ইউনরাপ মহানদশ, এরশয়া মাইের এবাং পরশ্চনমর কদশগুনলানতও 

ইসলানমর প্রচানর রবনশষ অবদাে করনখনছ। রবনশষত কখারাসােসহ পবূত ইরানের বারসদারা 

উমাইয়যা কখলােনতর রবরুনদ্ধ কয রবনদ্রাহ কনর তানত মসুলমােনদর ওপর ইসলানমর োনম 
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কশাষণকারী উমাইয়যা শাসকনদর পতে র্নট এবাং আব্বাসীয়রা কখলােত লাে কনর। তখে 

ইসলামী রানষ্ট্রর সামররক ও অন্যান্য সকল কমত ইরােীনদর হানত ন্যস্ত হয়। রবনশষত কখারাসােীরা 

পূবত ও পরশ্চনমর কদশসমনূহ আব্বাসীয়নদর পি হনত সকল রাজনেরতক পদ লাে কনর। খলীো 

মামুনের সময় রতরে যখে ইরানক (বাগদানদ) যাে তখে কখারাসানের রবরশষ্ট বযরক্তনদর সনঙ্গ রেনয় 

কসখানে অবস্থাে কেে। মামুে তাাঁর রেজ বাংনশর অনেক বযরক্তর ষড়যনন্ত্র অরতি হনয় রাষ্ট্রীয় রবরেন্ন 

পদ ইরােীনদর হানত কসাপনদতর রসদ্ধান্ত কেে। এ পদনিনপর অাংশ রহনসনব রতরে রকছ ু রবরশষ্ট 

ইরােী বযরক্তনক রমশর ও উত্তর আরফ্রকায় প্রানদরশক শাসেকততা রেনয়াগ কনরে যানত কনর তাাঁর 

রবনরাধ্ীনদর আিমণ হনত রাষ্ট্রনক রিা করনত পানরে। রবনশষত আদালুনস (কস্পে) তখেও 

উমাইয়যা শাসে বলবৎ রছল ও তানদর আিমনণর সম্ভাবো রছল রবধ্ায় মামুে এই প্ররতনরাধ্মলূক 

উনদযাগ কেে। 

ইরােী মহুারজরগণ যানদর অরধ্কাাংশই রেশাবরু, কহরাত, বালখ, বুখারা ও োরগাোর অরধ্বাসী 

রছল তানদর অবদাে ও েূরমকা রেনয় কনয়ক খনের আলাদা বই রচো সম্ভব। উত্তর আরফ্রকায় 

বসবাসকারী ইরােীনদর অবদাে ইরতহাস, সারহতয ও হাদীস গনবষণার গ্রন্থসমূনহ  

রবস্তাররত বরণতত হনয়নছ। 

আমরা ইরােীনদর রবরেন্ন কমতকােনক দু রট পযতানয় সাংরিপ্ত তারলকা আকানর কপশ কররছ। প্রথম 

পযতানয় ইরানে ইসলানমর প্রনবনশর পবূত ইরতহাস রেনয় এবাং রদ্বতীয় পযতানয় ইসলাম গ্রহনণর পর 

ইরােীনদর েূরমকা রেনয় আনলাচো রাখব। 

  

ইনয়নমনের ইরােীরা 

রাসলূ (সা.)- এর জনন্মর সময় ইনয়নমে, এনিে, হাজরা মাউত এবাং কলারহত সাগনরর তীরবততী 

অঞ্চনল কবশ রকছ ুইরােীর বসবাস রছল এবাং ইনয়নমনের শাসেোরও ইরােীনদর হানত রছল। এ 

রবষয়রট পযতানলাচোর পনূবত ইরােীনদর ইনয়নমনে রহজরনতর কারনণর ওপর আনলাকপাত করা 

প্রনয়াজে মনে কররছ যানত রবষয়রট অরধ্কতর স্পষ্ট হয়। 
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অনুশীরওয়ানের রাজত্বকানল ইরথওরপয়ার (হাবশা) রাজা সমদু্র পনথ ইনয়নমনে আিমণ কনর 

এলাকারট দখল কনরে। ইনয়নমনের রাজা সাইে ইবনে রে ইয়াযাে অনুশীরওয়ানের কানছ 

হাবাশীনদর কবল কথনক ইনয়নমে উদ্ধানরর জন্য সাহানযয চাে। ঐরতহারসকরা উনল্লখ কনরনছে 

সাইে সাত বছর রতসেনুে (মাদানয়ে) অনপিার পর অনুশীরওয়াে তাাঁনক দরবানর সািানতর 

জন্য অনুমরত কদে। সাইে অনুশীরওয়াে- এর রেকট হাবাশীনদর হাত হনত রাজয উদ্ধানরর লনিয 

সাহাযয চাে। 

অনুশীরওয়াে বনলে, আমার ধ্নমত রেজ কসোদলনক প্রতারণা এবাং রেন্ন ধ্মতীনদর সাহনযযর 

অনুমরত কেই।  অতুঃপর রতরে রাজকীয় পরামশতদাতানদর সনঙ্গ পরামনশতর মাধ্যনম রসদ্ধান্ত কেে 

তাাঁর কজলখাোর মৃতুযদোনদশপ্রাপ্ত কনয়দীনদর সাইনের সনঙ্গ কপ্ররণ করনবে যানত রতরে রাজয 

উদ্ধার করনত পানরে। 

সাইনের সনঙ্গ কপ্রররত কযাদ্ধারা সাংখযায় রছল এক হাজানরর মত। এই স্বল্প সাংখযক কযাদ্ধা রত্রশ 

হাজার কসােদনলর হাবাশী বারহেীনক পরাস্ত ও তানদর সকলনক হতযা করনত সিম হয়। 

ইরােীনদর এ কসোদনলর প্রধ্ানের িাক োম রছল ওয়াহরায। হাবাশীনদর পতে ও সাইে ইবনে 

ইয়াযানের মৃতুযর পর ওয়াহরায যাাঁর োল োম রছল খারযাদ রতরে ইনয়নমনের শাসেকততা হে ও 

ইরােী সম্রানটর আনুগতয কর্াষণা কনরে। 

 

ইনয়নমনের ইরােী শাসক বজাে ও তাাঁর অনুগত ইরােীনদর ইসলাম গ্রহণ 

যখে মহােবী (সা.) ইসলাম ধ্নমতর দাওয়াত শুরু কনরে তখে ইনয়নমনে ইরােী শাসক রহনসনব 

বজাে ইবনে সাসাে রাজত্ব কররছনলে। তাাঁর সমনয়ই কুরাইশ ও অন্যান্য আরব মুশররকনদর সনঙ্গ 

রাসূনলর যুদ্ধ শুরু হয়। বজাে খসরু পারনেনজর পি হনত ইনয়নমনের শাসক রছনলে এবাং তাাঁর 

দারয়ত্ব রছল রহজায ও তাহামার ওপর েজর রাখা। তাই রতরে রাসূনলর কমতকাে সম্পনকত খসরুনক 

রেয়রমত সাংবাদ কপ্ররণ করনতে। 
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হযরত মুহাম্মদ (সা.) ষি রহজরীনত খসরু পারনেজনক ইসলানমর দাওয়াত কদে। রতরে এ 

আিানে অসন্তুষ্ট হনয় েবীর পত্ররট রছাঁনড় কেনলে ও বজােনক রেনদতশ কদে রাসূলনক বদী কনর তাাঁর 

রেকট উপরস্থত করার। বজাে ববানেই ও খসরু োনমর দু  বযরক্তনক রাসূনলর রেকট এ 

রেনদতশপত্রসহ কপ্ররণ কনরে। এরটই রছল ইরােীনদর সনঙ্গ রাসূনলর প্রথম আনুিারেক কযাগানযাগ। 

ইরােী দূনতর এরূপ রেনদতশ সম্বরলত পত্রসহ আগমনের সাংবানদ মক্কার কুরাইশরা অতযন্ত খুশী হয় 

ও বলনত থানক, এবার মুহাম্মনদর আর রিা কেই। কারণ পারস্য সম্রাট খসরু তার ওপর রিপ্ত 

হনয়নছে ও তানক বদী করার রেনদতশ রদনয়নছে। বজানের কপ্রররত দূতরা েবীর রেকট উপরস্থত 

হনল রতরে বলনলে, আগামীকাল আরম জবাব কদব।  পরবততী রদে তাাঁরা েবীর রেকট জবানবর 

জন্য আসনল রতরে বলনলে, খসরুর পুত্র রশরানেই গতরানত রপতানক কপট কোঁনড় হতযা কনরনছ। 

আল্লাহ্ আমানক জারেনয়নছে কতামানদর সম্রাট রেহত হনয়নছে এবাং শীঘ্রই কতামানদর রাজয 

মসুলমােনদর হানত রবরজত হনব। কতামরা ইনয়নমনে রেনর রগনয় বজােনক বল ইসলাম গ্রহণ 

করনত। যরদ কস মুসলমাে হয় তাহনল ইনয়নমে পূনবতর মতই তার শাসোধ্ীে থাকনব।  মহােবী 

(সা.) এ দু বযরক্তর হানত রকছ ুউপনঢ কেও কপ্ররণ করনলে। তাাঁরা ইনয়নমনে রেনর রগনয় সমগ্র 

র্টো খুনল বলনলে। বজাে বলনলে, আমরা কনয়ক রদে অনপিা করব। যরদ তাাঁর কথা সতয 

প্রমারণত হয় তনব রতরে সতযই আল্লাহর েবী ও তাাঁর পি হনতই কথা বনলে। তখে আরম রসদ্ধান্ত 

কেব।  কনয়করদে পর রতসেুে হনত বাততাবাহক রশরানেইনয়র পত্র রেনয় বজানের রেকট উপরস্থত 

হনল রতরে আনুিারেকোনব র্টো সম্পনকত অবরহত হনলে। কসখানে রশরানেই তাাঁর রপতার হতযার 

কারণ বযাখযা কনর রেনদতশ রদনয়রছনলে ইনয়নমনের অরধ্বাসীনদর তাাঁর কেতৃনত্বর রদনক আিাে 

করার ও কহজানয েবুওয়ানতর দারবদার বযরক্তনক স্বাধ্ীেোনব কছনড় কদয়ার। কসই সানথ তাাঁর 

অসন্তুরষ্ট র্টনত পানর এমে কাজ হনত রবরত থাকারও রতরে রেনদতশ কদে। এর পরপরই বজাে 

ইসলাম গ্রহণ কনরে এবাং আবো  ও আহরার  োমক ইরােীনদর দু রট কগািীও তাাঁর সনঙ্গ 

ঈমাে আনে। এরাই পরবত্র ইসলামী শরীয়ত গ্রহণকারী প্রথম ইরােী মসুলমাে। 
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রাসলূ বজােনক পূনবতর ন্যায় ইনয়নমনের শাসক রহনসনব বহাল রানখে এবাং এ রদে হনত তাাঁর পি 

হনত ইনয়নমনের শাসেকাযত পররচালো ও জেসাধ্ারণনক ইসলানমর রদনক আিানের দারয়ত্ব পালে 

করা শুরু কনরে। রতরে রবনরাধ্ীনদর দমে ও ইসলানমর প্রচারকাযত চালানত থানকে। তাাঁর মৃতুযর 

পর রাসূল তাাঁরই পুত্র শাহর ইবনে বজােনক শাসক রেনয়াগ করনল রতরেও রপতার ন্যায় 

ইসলানমর প্রচার ও শত্রুনদর রবরুনদ্ধ সাংগ্রাম অবযাহত রানখে। 

আসওয়াদ উেসীর মরুতাদ (ধ্মততযাগী) হওয়া ও তার রররুনদ্ধ ইরােীনদর অরেযাে 

মহােবী (সা.) রবদায় হে হনত রেনর আসার কনয়ক রদে পরই অতযরধ্ক ক্লারন্তর কারনণ অসুস্থ 

হনয় পনড়ে। আসওয়াদ উেসী েবীর অসুস্থতা সম্পনকত অবরহত হনয় োবল েবী আর আনরাগয 

লাে করনবে ো। তাই কস েবুওয়ানতর দারব কনর রকছ ুকলাকনক রেনজর চারপানশ সমনবত করল। 

ইনয়নমেী আরবনদর এক বড় অাংশ তার অনুসারীনত পররণত হনলা। 

আসওয়াদ উেসী ইসলানমর ইরতহানস প্রথম মরুতাদ।২৪ উেসী তার অনুসারী আরব কগাত্রনদর 

রেনয় সােআয় আিমণ কনর। সােআয় তখে শাহর ইবনে বজাে রাসূনলর পি হনত শাসেকাযত 

পররচালো কররছনলে। রতরে ইসলানমর শত্রু ও রমথযা দারবদার আসওয়ানদর রবরুনদ্ধ রণপ্রস্তুরত 

গ্রহণ করনলে। তাাঁর ও আসওয়াদ কাযযানবর সাতশ  শসনন্যর বারহেীর মনধ্য সাংর্নষত শাহর 

ইবনে বজাে রেহত হে। রতরে ইসলানমর পনথ রেহত প্রথম ইরােী শহীদ। আসওয়াদ উেসী শাহর 

ইবনে বজােনক হতযার পর তাাঁর স্ত্রীনক রববাহ কনর। কস এহসা, বাহরাইে, োজদ ও তানয়নের 

মধ্যবততী অঞ্চলসহ ইনয়নমে হনত হাজরা মাউত পযতন্ত অঞ্চল দখল কনর ও সকল ইনয়নমেী 

কগাত্রনক তার আনুগতয পালনে বাধ্য কনর। শুধ্ ু কনয়কজে আরব তার রেকট হনত পারলনয় 

মদীোয় আশ্রয় কেয়। 

শাহর ইবনে বজানের মতুৃযর পর রেরুজ ও দদানেই ইরােীনদর কেততৃ্ব দাে শুরু কনর। তাাঁরা 

বজাে ও শাহর ইবনে বজানের ন্যায় ইসলানমর পনথ রেনজনদর প্রনচষ্টা অবযাহত রানখে। 

ইরতমনধ্য রাসলূ ও মদীোর মসুলমােগণ জােনত পানরে ইরােীরা ও রকছু আরব বযতীত 

ইনয়নমনের সকল কলাক ইসলাম ধ্মত তযাগ কনর আসওয়াদ কাযযানবর অনুসারী হনয়নছ। 
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ইনয়নমনের ইরােীনদর উনেনশ রাসূনলর পত্র 

জাশীশ দাইলামী রছনলে ইনয়নমনের অরধ্বাসী এক ইরােী মসুলমাে। রতরে বনলে, েবী (সা.) 

আমানদর আসওয়াদ কাযযানবর রবরুনদ্ধ যুদ্ধ করার রেনদতশ রদনয় পত্র কপ্ররণ কনরে। এ পত্র 

দদানেই, রেরুয ও জাশীনশর োনম কপ্রররত হয়। কসখানে রাসূল তাাঁনদর কগাপনে ও প্রকানশ্য 

ইসলানমর শত্রুনদর রবরুনদ্ধ সাংগ্রানমর রেনদতশ কদে ও সকল মুসলমানের রেকট এ বাততা কপ াঁছানত 

বনলে। রেরুয, দদানেই ও জাশীশ দাইলামী এ বাততা সকল ইরােীর রেকট কপ াঁছাে। 

দাইলামী বনলে, আমরা জেসাধ্ারণনক আসওয়াদ উেসীর রবরুনদ্ধ যুনদ্ধর জন্য প্রস্তুত করার 

উনেনশ্য পত্র ও বাততা কপ্ররণ শুরু করর। এ সময় আসওয়াদ এ তৎপরতা সম্পনকত জােনত পানর ও 

ইরােীনদর উনেনশ্য সতকত বাততা কপ্ররণ কনর বনল, যরদ তার সনঙ্গ ইরােীরা যুনদ্ধ রলপ্ত হয় তাহনল 

তানদর রবরুনদ্ধ কনিার বযবস্থা কেয়া হনব। আমরা তার উত্তনর বরল: আমরা কতামার সনঙ্গ যুদ্ধ 

করনত চাই ো। তদুপরর কস আমানদর কথা রবশ্বাস কনররে এবাং সবতিণ আমানদর আিমনণর 

আশাংকায় থাকত।  

এমতাবস্থায় আনমর ইবনে শাহর, রযজদু এবাং অন্যান্যনদর কাছ কথনক আমানদর রেকট পত্র 

কপ াঁছল। এনত আসওয়ানদর রবরুনদ্ধ যুনদ্ধ আমানদর সহনযারগতা দানের আশ্বাস রদনয় উদ্বদু্ধ করা 

হনয়নছ। পনর আমরা জােনত পারর রাসলূ (সা.) রবরেন্ন কগানত্রর উনেনশ পত্র কপ্ররণ কনর 

দদানেই, রেরুয ও দাইলামীনক আসওয়ানদর রবরুনদ্ধ সহনযারগতা দানের রেনদতশ রদনয়নছে। 

েনল আমরা জেসাধ্ারনণর মনধ্য সমথতে লাে করর। 

 

আসওয়াদ উেসীনক হতযার জন্য ইরােীনদর পররকল্পো  

আসওয়াদ উেসী ইরােীনদর ষড়যনন্ত্রর েয় কররছল ও এ ষড়যনন্ত্রর পররণাম অতযন্ত উনত্তজোকর 

অবস্থায় কপ াঁছনত পানর তা বুবনত পাররছল। এ সম্পনকত দাইলামী বনলে, শাহর ইবনে বজানের 

স্ত্রী অযাদ আসওয়ানদর অধ্ীনে কথনক আমানদর োলোনবই সহনযারগতা কনর আসরছনলে এবাং 

তাাঁর সাহানযযই আমরা জয় লাে করর ও আমানদর লনিয কপ াঁছাই। আমরা অযাদনক বরল: 
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আসওয়াদ কতামার স্বামীসহ অন্যান্য সকল আিীয়- স্বজেনক হতযা কনরনছ, তানদর ককউই তার 

তরবারী হনত রিা পায়রে । কস তানদর োরীনদরও দাসীনত পররণত কনরনছ। অযাদ 

আিসম্মােনবাধ্সম্পন্না সাহসী োরী রছনলে। রতরে বলনলে: আল্লাহর শপথ, আসওয়ানদর মত 

অন্য ককাে শত্রু আমার কেই। কস আল্লাহর ককাে অরধ্কারই রিা কনর ো।  

অযাদ বনলে: কতামরা কতামানদর লিয ও রসদ্ধান্তসমূহ আমানক জাোও। আরমও  

গৃহােযন্তনরর তথয কতামানদর জাোব।  দাইলামী বণতো কনরনছে, অযানদর রেকট কথনক রবদায় 

রেনয় বাইনর এনস আমানদর মধ্যকার সাংলানপর রবষয়বস্তু রেরুয ও দদানেইনক জাোলাম। কস 

মুহূনতত এক বযরক্ত গহৃােযন্তর হনত আমানদর অন্যতম সহনযাগী কাইস ইবনে আবনদ ইয়াগুছনক 

আসওয়ানদর কনি আিাে করল। কাইস কনয়ক বযরক্তনক সনঙ্গ রেনয় গৃনহ প্রনবশ করনলও 

আসওয়ানদর ককাে িরত করনত পানররে।  

তনব কাইস ও আসওয়ানদর মনধ্য উত্তপ্ত বাকয রবরেময় হয় এবাং কাইস কসখাে হনত রেনর 

রেরুয, দদানেই ও দাইলামীর রেকট এনস বনল, এখে আসওয়াদ কাযযাব এখানে 

আসনব, কতামরা যা ইচ্ছা করনত পার।  কাইস গহৃ হনত কবররনয় যাবার পরপরই আসওয়াদ তার 

সঙ্গীাঁসাথীনদর রেনয় আমানদর রেকট আসল। গৃনহর রেকট দু শ  উট ও গরু রছল। আসওয়াদ 

সবগুনলানক হতযা করার রেনদতশ রদল। অতুঃপর চীৎকার কনর বলল, কহ রেরুয! এ কথা রক 

সতয, তুরম আমার সনঙ্গ যুদ্ধ ও আমানক হতযার পররকল্পো করছ?  এ কথা বনলই আসওয়াদ 

তার হানতর অস্ত্র রেরুনযর প্ররত ছুাঁনড় কমনর বলল, কতামানক এই পশুনদর মত হতযা করব।  

রেরুয বলনলে, আপরে যা রচন্তা কনরনছে কতমেরট েয়। আপোর সনঙ্গ আমানদর ককাে সাংর্ষত 

কেই, তাই আপোনক হতযার ককাে পররকল্পোও কেই। কারণ আপরে ইরােীনদর জামাতা। 

আপোর স্ত্রী অযনদর সম্মানে আমরা আপোর ককাে িরত করব ো। তা ছাড়া আপরে েবী রহনসনব 

দুরেয়া ও আনখরানতর দারয়ত্বশীল।  

আসওয়াদ বলল, কতামানক কসম কনর বলনত হনব আমার সনঙ্গ রবশ্বাসর্াতকতা করনব ো ও 

আমার প্ররত প্ররতশ্রুরত পরায়ণ থাকনব।  রেরুয তার সনঙ্গ কথা বলনত বলনত গৃনহর বাইনর 
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আসল। আসওয়াদ রকছু দূনর অগ্রসর হনতই এক বযরক্তনক তার সম্পনকত মদ বলনত শুেল। কস 

তানক উনেশ্য কনর বলল, আগামীকাল রেরুয ও তার বন্ধুনদর হতযা করব।  আসওয়াদ 

পাশ্চানত তারকনয় কদখল রেরুযও এ কথা শুনে কেনলনছে। 

দাইলামী বনলে, রেরুয আসওয়ানদর রেকট হনত রেনর এনস তার ষড়যন্ত্র সম্পনকত আমানদর 

বলল। আমরা কাইসনক এ আনলাচোয় অাংশ গ্রহনণর জন্য কিনক পািালাম। অতুঃপর আমরা 

পরামনশতর রেরত্তনত রসদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম আসওয়ানদর স্ত্রী অযানদর সনঙ্গ পেুরায় কযাগানযাগ কনর 

আমানদর রসদ্ধান্ত তাাঁনক জারেনয় তাাঁর রেকট হনত তথয সাংগ্রহ করা হনব।  দাইলামী 

বনলে, আরম অযানদর রেকট গমে করর এবাং তাাঁনক পররকল্পো ও রসদ্ধান্ত সম্পনকত অবরহত 

করর।  

অযাদ বনলে: আসওয়াদ রেনজর রবষনয় অতযন্ত েীত ও রেজ জীবনের বযাপানর ককাে আস্থা রানখ 

ো। যখে গৃনহ প্রনবশ কনর সমগ্র প্রাসাদ ও পাশ্বতবততী স্থােগুনলানত পযতনবিকনদর রেনয়াগ কনর 

যানত কয ককাে বযরক্তর চলাচনলর ওপর েজর রাখনত পানর। তাই সাধ্ারণ ককাে কলানকর পনি এ 

প্রাসানদ প্রনবশ অসম্ভব। একমাত্র আসওয়ানদর শয়ে কনি ককাে প্রহরী কেই। সুতরাাং তার 

শয়েকনিই কতামরা তানক হতযা করনত পার। এ কনি একরট তরবারী ও লণ্ঠে বযতীত রকছ ু

কেই।  

দাইলামী বনলে, আরম প্রাসাদ হনত কবররনয় আসার উনেনশ্য অযানদর রেকট কথনক রবদায় গ্রহণ 

করলাম। এমে সময় আসওয়াদ রেজ কি হনত কবর হনয় আমানক কদনখ অতযন্ত রাগারন্বত হয়। 

রানগ তার চিু ররক্তম হনয় রগনয়রছল। কস রাগতস্বনর বলল: ককাথা হনত এনসছ, কক কতামানক 

এখানে প্রনবনশর অরধ্কার রদল। অতুঃপর কস আমার মাথা এমেোনব কচনপ ধ্রল কয, আমার 

প্রাণ কবররনয় আসরছল। এ অবস্থা কদনখ অযাদ চীৎকার কনর বলল: আসওয়াদ ওনক কছনড় দাও। 

যরদ অযানদর চীৎকার তার কানে ো কপ াঁছত তনব কস আমানক হতযাই কনর কেলত।  

অযাদ আসওয়াদনক বলনলে: কস আমার চাচাত োই, আমানক কদখনত এনসনছ। তানক কছনড় 

দাও। আসওয়াদ এ কথা শুনে আমানক কছনড় রদল। আরম প্রাসাদ হনত কবররনয় এলাম ও বন্ধুনদর 
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রেকট র্টো খুনল বললাম। যখে আমরা এ রবষনয় আনলাচোয় রত রছলাম রিক তখেই অযনদর 

পি হনত এক বাততাবাহক এনস বলল: কতামানদর লনিয কপ াঁছার সুবণত সুনযাগ এখেই, কয 

পররকল্পো রেনয়ছ তা বাস্তবায়নের রসদ্ধান্ত োও। 

আমরা রেরুযনক বললাম: তুরম দ্রুত অযানদর রেকট যাও। রেরুয অযানদর রেকট কগনল অযাদ 

পূণত পররকল্পো রেরুনযর রেকট বণতো কনরে। রেরুয বণতো কনরনছে, আমরা প্রাসানদর বারহর 

হনত আসওয়ানদর শয়েকি পযতন্ত মারট খুাঁনড় একটা পথ শতরর করর ও গনততর মুনখ কনয়ক জেনক 

কমাতানয়ে করর যানত তারা প্রনয়াজনে এ পনথ প্রনবশ কনর আসওয়াদনক হতযায় সহনযারগতা 

করনত পানর।  অতুঃপর রেরুয ঐ কনি অযনদর সনঙ্গ কদখা করনত এনসনছ এমে েঙ্গীনত 

কথাবাততা বলনত লাগনলে। রেরুয ও অযানদর সাংলানপর মানবই আসওয়াদ কনি প্রনবশ করল। 

রেরুযনক কদখা মাত্রই কস প্রচেোনব করনগ কগল। অযাদ আসওয়াদনক রাগারন্বত হনত কদনখ 

বলল, কস আমার রেকটািীয়, আমানক কদখনত এনসনছ।  আসওয়াদ িুব্ধোনব রেরুযনক কি 

হনত কবর কনর প্রাসানদর বাইনর কটনে রেনয় কগল। 

রারত্রনত রেরুয, দদানেই ও দাইলামী েূগেতস্থ পনথ আসওয়ানদর শয়ে কনি প্রনবশ কনর তানক 

হতযার রসদ্ধান্ত রেল। আসওয়াদনক হতযার প্রাথরমক প্রস্তুরত সম্পনন্নর পর তাাঁরা বন্ধ ুও সমরচন্তার 

বযরক্তনদর রেকট তা প্রকাশ কনরে। দু রট আরব কগাত্র হুমাইর ও হামাদােীনদর র্টোরট জাোনো 

হনলা। 

দাইলামী বনলে, আমরা রারত্রনত কাজ শুরু করলাম। আসওয়ানদর পানশর কনি েূগেতস্থ কগাপে 

পনথ কপ াঁছলাম। কিরটনত একরট প্রদীপ েলরছল। তার মৃদু আনলানত কিরট আনলারকত হরচ্ছল। 

রেরুনযর ওপর আমানদর আস্থা রছল। কারণ রতরে রছনলে শরক্তশালী ও সাহসী এক পুরুষ। আমরা 

রেরুযনক কনির বাইনর লিয করনত বললাম। কস সন্তপতনণ আসওয়ানদর কনি প্রনবশ করনতই 

তার োক িাকার শে শুেনত কপলাম। রতরে রেরশ্চত হনলে, আসওয়াদ গেীর র্ুনম রনয়নছ। তার 

স্ত্রী অযাদ কনির এক ককানণ বনসরছনলে। রেরুয আসওয়ানদর রেকটবততী হনতই কস রু্ম হনত 
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হতচরকনয় উিল ও রেরুনযর উনেনশ্য বলল: এখানে রক করনত এনসছ? আমার সনঙ্গ কতামার 

রক প্রনয়াজে?  

রেরুয বুবনত পারল তখে রেনর যাওয়ার কচষ্টা করনল রের্তাত প্রহরীনদর হানত রেহত হনব এবাং 

অযদও প্রাণ হারানব। তাই অকিাৎ আসওয়ানদর ওপর বাাঁরপনয় পনড় তার গলা কচনপ ধ্রনলে। 

রিপ্ত পুরুষ উনটর ন্যায় হামলা চারলনয় তানক শ্বাসরুদ্ধ কনর হতযা করনলে। যখে রতরে কি হনত 

কবররনয় আসনবে তখে অযাদ তাাঁনক লিয কনর বলনলে: তুরম রক রেরশ্চত কয, কস মারা কগনছ?  

রেরুয বলনলে: হ্যাাঁ। কস মারা কগনছ, তুরমও তার হাত হনত মুরক্ত কপনল। এ বনল রতরে ঐ কি 

হনত কবররনয় আমানদর রেকট এনস সব র্টো খনুল বলনলে। আমরা তার সনঙ্গ আসওয়ানদর 

কনি প্রনবশ করলাম। কস তখেও গরুর মত কগাাঁ কগাাঁ কররছল। আমরা বড় একরট ছুরর রদনয় তার 

মস্তক রবরচ্ছন্ন কনর তার অপরবত্র উপরস্থরত হনত ইনয়নমেনক রিা করলাম। 

এ মুহনূতত আসওয়ানদর কনির বাইনর অরস্থরতা ও কশারনগানলর সৃরষ্ট হনলা। প্রহরীরা চাররদক 

হনত তার কনির বাইনর েীড় জমানলা ও চীৎকার কনর রক হনয়নছ জােনত চাইনলা। অযাদ 

বলনলে, েতুে ককাে রবষয় েয়। েবীর ওপর এখে ওহী অবতীণত হনচ্ছ। ওহীর কারনণ এরূপ 

অবস্থার সরৃষ্ট হনয়নছ। তখে প্রহরীরা কনির রেকট হনত চনল কগল এবাং আমরাও রবপদ হনত রিা 

কপলাম। 

প্রহরীরা চনল কগনল কনি আবার েীরবতা কেনম এল। আমরা চারজে (রেরুয, দদানেই, জশীশ 

দাইলামী ও কাইস) এ র্টো রকোনব সকলনক জাোে যায় কস রচন্তায় মশগুল হলাম। রসদ্ধান্ত 

হনলা কবররনয় রগনয় চীৎকার কনর সকলনক জাোব, আমরা আসওয়াদনক হতযা কনররছ। েজনরর 

সময় চীৎকার কনর আমরা রবষয়রট কর্াষণা করলাম। সকল কানের ও মসুলমাে এ বড় র্টো 

সম্পনকত জােনত পারল। দাইলামী বনলে, অতুঃপর আযাে কদয়া শুরু করলাম। উনচ্চুঃস্বনর বলনত 

লাগলাম: আশহাদু আন্না মহুাম্মাদার রাসলূলু্লাহ্। বললাম: আইয়াহ্লাহ্ অথতাৎ আসওয়াদ কাযযাব 

রমথযা েবুওয়ানতর দারব করত। এ কথা বনল আমরা তার মাথা সবার সামনে ছুাঁনড় কেললাম। 

যখে তার প্রাসানদর প্রহরীরা তার রেহত হওয়ার রবষয়রট বুবনত পারল তখে তারা প্রাসাদ লুণ্ঠনে 
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বযরতবযস্ত হনয় পড়ল। এক মহুূনতত প্রাসানদর সব রকছু লটুপাট হনয় কগল। এোনবই অসাংখয 

মানুনষর হতযাকারী এক রমথুযনকর পতে ও ধ্বাংস হনলা। 

অতুঃপর সােআবাসীনদর উনেনশ্য কর্াষণা করলাম, আসওয়াদ উেসীর ককাে অনুসারীনক কপনল 

কযে বদী কনর। এর েনল আসওয়ানদর কবশ রকছ ু সঙ্গী- সাথী বদী হনলা। আসওয়ানদর 

অনুসারীরা যখে কদখল তানদর সত্তর জে রেনখাাঁজ হনয়নছ তারা আমানদর রেকট পত্র পািাল। 

আমরাও তার জবাব জারেনয় রদলাম: কতামরা আমানদর যা রকছু হস্তগত কনরছ তা কেরত রদনল 

আমরাও তানদর কছনড় কদব।  

এ প্রস্তাব কাযতকর হনলও আসওয়ানদর অনুসারীরা পরস্পনরর সানথ সািাৎ করনত পারল ো এবাং 

েতুে ককাে পররকল্পো ও রসদ্ধান্ত রেনত পানর রে। আমরাও সম্পণূতরূনপ তানদর অকলযাণ হনত 

মুরক্ত কপলাম। আসওয়ানদর রেহত হওয়ার র্টো মদীোনতও দ্রুত কপ াঁছল। আবদুল্লাহ্ ইবনে 

উমর বণতো কনরনছে, কয রানত্র আসওয়াদ কাযযাব রেহত হয় রাসলূ (সা.) ওহীর মাধ্যনম তা 

জােনত পানরে এবাং বনলে: উেসী একরট বরকতময় পররবানরর হানত রেহত হনয়নছ। সকনল 

জােনত চাইল: কস কক? েবী বলনলে: রেরুয।  

ইনয়নমে ও পাশ্ববততী এলাকায় আসওয়ানদর শাসেকাল রতে মাস স্থায়ী হনয়রছল। রেরুয বণতো 

কনরনছে, আসওয়াদনক হতযার কারনণ পরররস্থরত স্বাোরবক হনয় আনস এবাং তার উত্থানের পূনবত 

ইনয়নমনে কয শারন্তপণূত পররনবশ রছল তা রেনর আনস। মাআয ইবনে জাবাল ইনতাপূনবত রাসূনলর 

পি হনত ইনয়নমনে জামায়ানতর োমানজর ইমাম রছনলে এবাং উেসীর শাসোমনল গহৃবদী 

রছনলে। তাাঁনক ইমামরতর জন্য েতুে কনর আিাে করা হনলা। শুধ্ ুআসওয়ানদর রকছু অনুচর যারা 

ইনয়নমনের পাশ্বতবততী অঞ্চনল ছরড়নয় পনড়রছল তানদর আিমনণর িীণ আশাংকা ছাড়া অন্য ককাে 

েয় আমানদর রছল ো। রকন্তু এরূপ শারন্তপূণত অবস্থার মনধ্য রাসূনলর মতৃুয সাংবাদ ইনয়নমনে এনস 

কপ াঁছনল পেুরায় রবশঙৃ্খলার সৃরষ্ট হয়। 

 

ইনয়নমেী আরব মরুতাদনদর রবরুনদ্ধ ইরােীনদর সাংগ্রাম 
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কাইস ইবনে আবদ ইয়াগুস রেরুয ও অন্যান্য ইরােীনদর সনঙ্গ আসওয়ানদর রবরুনদ্ধ কাজ 

করনলও রাসূললু্লাহ্ (সা.)- এর ইনন্তকানলর পর মরুতাদ হনয় যায় ও রেরুনযর সনঙ্গ সাংর্নষত রলপ্ত 

হয়। কস প্রথমত রেরুযনক হতযা করার রসদ্ধান্ত কেয় এ কারনণ কয, আসওয়াদনক হতযার কারনণ 

ইনয়নমনের মানুনষর রেকট রেরুয জেরপ্রয় হনয় উনিরছনলে ও তারা তাাঁনক রবনশষ গুরুত্ব রদত। 

কাইস তার শয়তােী চিানন্তর মাধ্যনম রেরুযনক অসহায় ও রদনশহারা কনর কেনল। ইনয়নমনের 

অবস্থা পুেরায় অরস্থরতশীল হনয় পনড় রবনশষত ইরােী মসুলমােনদর অবস্থা সঙ্গীে হনয় পনড়। 

তারা ইনয়নমনের মসুলমােনদর প্রকতৃ কেতা, সাংরিক ও ককন্দ্র হনত রবরচ্ছন্ন হনয় পনড়। কাইস 

রতে বযরক্তর (যানদর রতেজেই ইরােী) বযাপানর েীত রছল। তাাঁরা হনলে রেরুয, দদানেই ও 

জাশীশ দাইলামী। যখে কাইস ইবনে আবদ ইয়াগুনসর ধ্মততযানগর কথা মদীোয় কপ াঁছল তখে 

েতুে কখলােনত অরধ্রিত খলীো আবু বকর কনয়ক বযরক্তর োনম পত্র রলনখ রেরুয ও ইরােী 

মসুলমােগণ যাাঁরা আসওয়াদ কাযযাবনক হতযা কনরনছে তানদরনক কাইনসর রবরুনদ্ধ সহনযারগতা 

করার রেনদতশ কদে। 

কাইস এ কথা কশাোর পর যলু কালানক পত্র রলনখ কযে কস তার সঙ্গীনদর রেনয় ইরােীনদর সনঙ্গ 

যুদ্ধ কনর ইনয়নমে হনত রবতারড়ত কনর। রকন্তু যলুকালা তার রেনদতনশর প্ররত ককাে ভ্রূনিপ কনরে 

রে। কাইস যখে কদখল ককউ তানক সহনযারগতা করনছ ো তখে রসদ্ধান্ত রেল প্রতারণা, ষড়যন্ত্র কয 

ককাে োনবই কহাক ো ককে রেরুয, দদানেই ও দাইলামীনক হতযা কনর ইরােীনদর পরাস্ত করার। 

কাইস রেরুয ও ইরােীনদর করিে শত্রু আসওয়াদ কাযযানবর কয সকল সঙ্গী পাহাড় ও মরুেূরমনত 

আশ্রয় রেনয়রছল তানদর আিাে জাোল এবাং রেরুয ও ইরােী মসুলমােনদর রবরুনদ্ধ যুদ্ধ করার 

জন্য তানদর সাহাযয চাইল। এ আিানের পর আসওয়াদ উেসীর সহনযাগীরা সােআয় সমনবত 

হনয় যুনদ্ধর প্রস্তুরত রেনত লাগল। সােআর অরধ্বাসীরা কাইস ইবনে আবনদ ইয়াগুনসর 

পৃিনপাষকতা ও কগাপে তৎপরতায় এ র্টো র্নটনছ জােনত পারল। রকন্তু কাইস রেরুয ও 

দদানেইনয়র রেকট রবপরীত রচত্র তুনল ধ্নর প্রতারণা ও ষড়যনন্ত্রর আশ্রয় রেল ও পররদে তাাঁনদর 
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রেজগৃনহ আহানরর আমন্ত্রণ জাোল। তাাঁরাও কাইনসর কথায় রবশ্বাস কনর তার আমন্ত্রণ গ্রহণ 

করনলে। 

পররদে প্রথনম দদানেই কাইনসর গৃনহ প্রনবশ করার সনঙ্গ সনঙ্গ ওাঁত কপনত থাকা বযরক্তনদর হানত 

রেহত হনলে। রকছুিণ পর রেরুয গৃহদ্বানর কপ াঁছামাত্র গৃনহর ছানদ দু মরহলানক বলনত শুেনলা: 

এই কলাকরটও এখে রেহত হনব কযমেোনব দদানেই রেহত হনয়নছ।  

রেরুয এ কথা কশাোমাত্রই রবপরীত রদনক রেনর কদ ড় রদনলে। কাইনসর সঙ্গীরা তাাঁনক কদনখ 

ধ্ওয়া করল, রকন্তু ধ্রনত সিম হনলা ো। 

রেরুয ঐ এলাকা হনত দ্রুত কবররনয় যাওয়ার মহুূনতত জাশীশ দাইলামীনক কাইনসর গৃনহর রদনক 

রওয়াো হনত কদনখ তাাঁনক এ সম্পনকত জাোল। পনর তাাঁরা দু জে খাউলাে পবতনতর রদনক যাত্রা 

কনর রেরুনযর আিীয়- স্বজনের রেকট কপ াঁছনলে। রেরুয সােআ হনত চনল যাওয়ার পর 

আসওয়াদ উেসীর অনুসারীরা তানদর কমততৎপরতা বারড়নয় রদল। রেরুয খাউলাে পবতনত আশ্রয় 

কেয়ার পর রকছু সাংখযক আরব ও ইরােী তাাঁর চারপানশ েীড় জমাল। রেরুয ইনয়নমনের অবস্থা 

জারেনয় মদীোয় খবর পািানলে। 

অরধ্কাাংশ আরব কগাত্রপ্রধ্াে রেরুনযর প্ররত সহনযারগতা কথনক হাত গুরটনয় রেল। কাইস সকল 

ইরােীনক যত দ্রুত সম্ভব ইনয়নমে হনত ইরানে রেনর যাওয়ার রেনদতশ রদল। রেরুয ও 

দদানেইনয়র পররবারবগতনকও ইনয়নমে তযাগ করনত বাধ্য করল। 

রেরুয এ র্টো কশাোর পর কাইস ইবনে আবনদ ইয়াগুনসর সনঙ্গ যুনদ্ধর রসদ্ধান্ত রেনলে। রতরে 

কনয়কজে আরব কগাত্রপরতর রেকট মরুতাদনদর রবরুনদ্ধ সাহাযয কচনয় পত্র রলখনলে। তখে 

আরকল কগানত্রর কলানকরা রেরুয ও ইরােীনদর সহনযারগতায় এরগনয় আসল। তারা কাইনসর 

অশ্ববারহেীর ওপর হামলা চারলনয় একদল ইরােীনক তানদর হাত হনত মকু্ত কনর। 

আক কগানত্রর কলানকরাও রেরুনযর সাহানযয এরগনয় এনস আরব মরুতাদনদর হাত হনত অপর এক 

দল বদী ইরােীনক মকু্ত কনর। আরকল ও আক কগানত্রর কলাকরা সরম্মরলতোনব কাইনসর 
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কেততৃ্বাধ্ীে ধ্মততযাগীনদর ওপর হামলা শুরু করল। েনল কাইস ইবনে ইয়াগুস পরারজত হনয় 

পলায়ে করল। কস সানথ আসওয়াদ উেসীর অনুচররাও রবরিপ্ত হনয় পড়ল। 

অবনশনষ মুহারজর ইবনে আরব উমাইয়যার হানত কস বদী হয়। অতুঃপর বদী অবস্থায় তানক 

মদীোয় কপ্ররণ করা হয়। খলীো আব ুবকর তানক দদানেইনক হতযার কারণ রজনজ্ঞস করনল কস 

বনল, আরম তানক হতযা করররে। তানক কগাপনে হতযা করা হনয়নছ। তার হতযাকারী কক তা 

অস্পষ্ট।  খলীো আব ুবকর তার কথানক কমনে রেনয় তানক িমা কনর কদে। সম্ভবত ইসলামী 

আইনের এরট সবতপ্রথম লঙ্ঘে ও পদদলে কযখানে জারতগত কগাাঁড়ারম ও অন্ধনত্বর রেরত্তনত 

অোরবনদর ওপর আরবনদর প্রাধ্ান্য কদয়া হনয়রছল, যরদও সকনলই জােত কাইস মরুতাদ হনয় 

রগনয়রছল ও ইসলানমর শত্রুনদর সহনযারগতা করত এবাং রবপরীত রদনক দদানেই একজে ইরােী 

মসুলমাে রহনসনব ইসলানমর পনথ রেহত হনয়রছনলে। 

 

মসুলমােনদর হানত ইরােীনদর পতে 

ইরানের শাসে কতৃতপনির সনঙ্গ মসুলমােনদর সাংর্ষত ও মসুলমােনদর হানত সাসােী সাম্রানজযর 

পতে ইরােীনদর কচানখ ইসলানমর মহত্ত্ব ও রবরাটনত্বর প্রকতৃ রূপ প্রস্ফরুটত কনর কতানল। 

সাসােী শাসকবারহেীর সনঙ্গ মুসলমােনদর যুনদ্ধর সময় ইরানের অেযন্তনর রবশঙৃ্খলা ও চরম 

কগালনযাগ সনত্ত্বও সামররক রদক হনত ইরাে খবুই শরক্তশালী রছল। সামররক রদক রদনয় কস সময় 

মসুলমােরা ইরানের প্ররতপি বনলই ধ্ততবয রছল ো। তখে দু পরাশরক্ত পৃরথবীনত রাজত্ব করত: 

পারস্য ও করাম। অন্যান্য রাষ্ট্রগুনলা তানদর অধ্ীে অথবা করদরাষ্ট্র বনল পররগরণত হনতা। কস 

সময়কার ইরাে শসন্য, যুদ্ধাস্ত্র, জেসাংখযা, খাদয সম্পদ, সাজ- সরঞ্জাম ও শবষরয়ক সকল রদক 

হনতই মসুলমােনদর কথনক অনেক উন্নত অবস্থানে রছল। এমেরক মসুলমােরা ইরাে ও 

করামীয়নদর উন্নত যুদ্ধ কক শনলর সনঙ্গ পরররচত রছল ো। আরবরা কগাত্রযুদ্ধ হনত 

বযাপকতর, সবতবযাপী যুনদ্ধ পারদশতী রছল ো। এ কারনণই তখে ককউই আরব মুসলমােনদর হানত 

ইরানের পরাজনয়র রচন্তাও কনররে। 
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এখানে হয়নতা ককউ বলনত পানরে মসুলমােনদর জনয়র রপছনে তানদর ঈমােী 

কচতো, ররসালনতর প্ররত রবশ্বাস, উজ্জ্বল লিযমাত্রা, জনয়র প্ররত অরবচল আস্থা, সনবতাপরর আল্লাহ্ 

ও রকয়ামনতর প্ররত দঢ়ৃ ঈমােই মলূ রছল। 

অবশ্যই এ রবষয়গুনলা মসুলমােনদর জনয়র কপছনে গুরুত্বপূণত েূরমকা পালে কনররছল সনদহ 

কেই। তানদর আিতযাগ, আিরবসজতনের কয সকল েমুো ইরতহানস বরণতত হনয়নছ তা তানদর 

রজহাদকালীে বক্তবযসমনূহ েুনট উনিনছ। এগুনলা তানদর আল্লাহ্ ও রকয়ামনতর প্ররত দঢৃ 

ঈমাে, রাসূল (সা.)- এর করসালনতর প্ররত তানদর আস্থা, কস সানথ রেজ ঐরতহারসক দারয়ত্ব 

সম্পনকত সনচতেতার স্বাির বহে কনর। আল্লাহ্ বযতীত অন্য কানরা উপাসো করা যানব ো-  এ 

রবশ্বাস তানদর অন্য জারতসমহূনক সব ধ্রনের কখাদা রেন্ন অন্য সত্তার উপাসো হনত মরুক্ত রদনত 

অনুপ্রারণত করত। তারা একত্ববাদ ও সামারজক ন্যায়রবচার প্ররতিানক রেজ দারয়ত্ব মনে করত। 

তারা চাইত অসহায় ও রেযতারততনক অতযাচারীনদর হাত হনত মরুক্ত রদনত। 

রবরেন্ন বক্তনবয যখে রেজ লিয সম্পনকত তারা বলত তানত এরট স্পষ্ট হনতা কয, পূণত সনচতেতা 

সহকানরই তারা রেরদতষ্ট লনিযর উনেনশ্য পদনিপ রেনয়নছ এবাং প্রকতৃই একরট আনদালেনক 

এরগনয় কেয়ার দারয়ত্ব পালে কনরনছ। স্বয়াং হযরত আলী (আ.) তানদর এোনব বণতো কনরনছে, و 

 এবাং তারা তানদর তরবারীগুনলানত তানদর অন্তদৃতরষ্টসমহূনক বহে محلوا بصائرهم على أسيافهم

করত। ২৫ রকন্তু সাম্রাজযবাদীনদর কবতেনোগীরা কাপুরুনষারচতোনব ইসলামী আনদালেগুনলানক 

আনলকজাডিার ও কমাগলনদর আিমনণর সনঙ্গ তুলো কনর থানক। 

মসুলমােনদর ঈমােী কচতো ও আরিক শরক্তর রবষনয় কথাগুনলা পুনরাপুরর রিক, রকন্তু এরূপ 

মহারবজয় হস্তগত করার জন্য তা যনথষ্ট রছল ো। কারণ স্বল্প সাংখযক শসন্য রেনয় সাসােী 

শাসকবনগতর এক বৃহৎ প্ররতরিত রাজত্বনক সম্পণূতরূনপ রেরশ্চহ্ন করা (রবনশষত কয অবস্থার কথা 

আমরা উনল্লখ কনররছ) এতদসনত্ত্বও অসম্ভব বনল পররগরণত।২৬  
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তৎকালীে ইরানের কলাক সাংখয কচ ে ককারট রছল বনল উরল্লরখত হনয়নছ২৭ এবাং তানদর একরট বড় 

অাংশ শসরেক রছল। আপররদনক ইরাে ও করানমর রবরুনদ্ধ যুদ্ধকারী মসুরলম শসন্যসাংখযা ষাট 

হাজানরর অরধ্ক রছল ো। যরদ ইরােীরা পশ্চাদাপসরণ ো করত তনব এ সাংখযা ইরানের মানুনষর 

মানব হাররনয় কযত, অথচ এ অল্প সাংখযক শসরেনকর হানতই সাসােী রাজত্ব সম্পণূতরূনপ রেরশ্চহ্ন 

হনয় রগনয়রছল। তাই ইরােীনদর পরাজনয়র কপছনে অন্য কারণও খুাঁজনত হনব। 

গণ অসনন্তাষ 

প্রকতৃপনি ইরানে সাসােী শাসকনদর পরাজনয়র কপছনে সবনচনয় বড় কারণ রছল শাসে 

কতৃতপনির অনেরতক পথ ও কজার- জবরদরস্তমলূক আচরনণর প্ররত জেসাধ্ারনণর অসনন্তাষ। প্রাচয 

ও পাশ্চানতযর সকল ঐরতহারসক এরট স্বীকার কনরনছে, তৎকালীে সামারজক, রাজনেরতক ও 

ধ্মতীয় অবস্থা এতটা অধ্ুঃপরতত রছল কয, প্রায় সকনলই শাসকবনগতর প্ররত অসন্তুষ্ট রছল। এই 

অসনন্তাষ খসরু পারনেনজর পরবততী কনয়ক বছনরর েলশ্রুরত েয়। কারণ জেগণ যরদ ককাে 

শাসে পদ্ধরত ও ধ্নমতর অনুগত ও আশারন্বত থানক তাহনল একজে শাসনকর প্ররত সামরয়ক 

অসন্তুরষ্টর কারনণ তারা সাধ্ারণ শত্রুর রবরুনদ্ধ যদু্ধ হনত রবরত থাকনত পানর ো। এর রবপরীনত 

যরদ জাতীয় কচতো জাগ্রত থানক তনব বারহ্যক পরররস্থরত মদ ও প্ররতকূল হনলও জেসাধ্ারণ 

অেযন্তরীণ রবনেদ েুনল রেনজনদর সমরন্বত কনর সাধ্ারণ শত্রুর রবরুনদ্ধ ঐকযবদ্ধ প্ররতনরাধ্ গনড় 

কতানল। এর উদাহরণ ইরতহানস প্রচুর রনয়নছ। 

সাধ্ারণত বরহুঃশত্রুর আিমনণর কারনণ অেযন্তরীণ রবনেদ দরূীেূত হনয় অরধ্কতর ঐকয স্থারপত 

হয়। তনব এ শনতত, ঐ জেগনণর মনধ্য কস কদনশর সরকার ও ধ্নমতর অেযন্তর হনত উৎসাররত এক 

জীবন্ত মােরসকতা থাকনত হনব। 

বততমাে সমনয়ও লিয করনল কদরখ আরবনদর মানব যনথষ্ট অনেকয ও রবনেদ থাকা সনত্ত্বও 

(তদুপরর রনয়নছ সাম্রাজযবাদীনদর তৎপরতা) সাধ্ারণ শত্রু ইসরাইনলর উপরস্থরতর কারনণ তারা 

তানদর শরক্তনক সমরন্বত কনর ঐকযবদ্ধ হনয়নছ। এরট তানদর মনধ্য এক জীবন্ত কচতোর উপরস্থরতর 

প্রমাণ। 
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তৎকালীে ইরােী সমানজ আশ্চযতজেক কশ্রণীরবেরক্ত রছল। রবরেন্ন কশ্রণীর অরস্তনত্বর েনল 

কশ্রণীরবেক্ত সমানজর সকল মদ প্রোব কসখানে রবদযমাে রছল। রবরেন্ন কশ্রণীর যারথরুষ্ট্রয়ােনদর 

জন্য স্বতন্ত্র অরগ্নমরদর রছল। এখে রচন্তা করুে যরদ মসুলমােনদর ধ্েী ও দররদ্রনদর জন্য স্বতন্ত্র 

মসরজদ হনতা তাহনল মানুনষর মনধ্য রকরূপ ধ্ারণার জন্ম রেত। তৎকালীে কশ্রণীরবেরক্তর 

বাড়াবারড় এতটা কবরশ রছল কয, এক কশ্রণী অপর কশ্রণীনত প্রনবনশর অরধ্কার রাখত ো। ধ্মতীয় 

আইে শ্ররমক ও জুতা কমরামতকারীর (মুরচ) সন্তােনক রশিা গ্রহনণর অরধ্কার রদত ো। একমাত্র 

ধ্মতীয় গুরু ও রাজসোর সদস্যনদর পুত্ররাই রশিাগ্রহণ করনত পারত। 

যারথষু্ট্র ধ্মত বাস্তনব যা- ই হনয় থাক কসসমনয় ধ্মতীয় গুরুনদর হানত এতটা রবচুযত ও েষ্ট হনয় 

রগনয়রছল কয, বুরদ্ধবৃরত্তসম্পন্ন ইরােী জারত অন্তর কথনক এ রবশ্বাসনক গ্রহণ করনত পানর রে। তাই 

রবনশষজ্ঞনদর ধ্ারণা যরদ ইসলাম এ সময় ইরানে ো আসত রিষ্টধ্মত ইরােনক দখল কনর কেলত 

ও যারথুষ্ট্র ধ্মত রেরশ্চহ্ন হনয় কযত। ইরানের সকল রচন্তাশীল ও জ্ঞােী বযরক্ত তখে রিষ্টধ্মতাবলম্বী 

রছনলে। তাাঁরা যারথষু্ট্র রছনলে ো এবাং ইরানের রশিা ও সাাংসৃ্করতক সকল ককন্দ্রও তখে 

রিষ্টােনদর হানত রছল। যারথুষ্ট্রগণ ভ্রারন্ত ও কুসাংস্কারপূণত রীরত রবশ্বাস এবাং রেরস ধ্মতীয় কগাাঁড়ারমর 

অহাংকানর এতটা রেমরিত রছল কয, ন্যায়পরায়ণতা ও স্বাধ্ীে রচন্তায় অিম হনয় পনড়রছল। 

বাস্তনব ইরানে ইসলানমর প্রনবনশর েনল যারথষু্ট্র মতবাদ েয়; বরাং রিষ্টধ্মত সবনচনয় িরতগ্রস্ত হয়। 

কারণ সবনচনয় উপনযাগী েূরমরট তানদর হাতছাড়া হনয়রছল। ইরানের জেসাধ্ারণ িমতাশীল 

শাসকবগত, ধ্মতীয় কতৃতপি ও পুনরারহতনদর প্ররত বীতশ্রদ্ধ হনয় পনড়রছল। কয কারনণ সাধ্ারণ 

শসরেকরা মসুলমােনদর রবরুনদ্ধ যুনদ্ধ ককাে উৎসাহনবাধ্ করত ো; বরাং কখেও কখেও তারা 

মসুলমােনদর সহনযারগতাও কনরনছ।২৮  

এিওয়ািত িাউে তাাঁর তাররনখ আদারবয়ানত ইরাে  গ্রনন্থর ২৯৯ পৃিায় বনলনছে,  

ইসলাম ইরােীনদর ওপর আনরারপত হনয়নছ, োরক তারা কস্বচ্ছায় তা গ্রহণ কনরনছ এ সম্পনকত 

আলীগড় প্রনক শল ইসলামী প্ররশিণ রবষয়ক ইেরস্টরটউনটর প্রনেসর আেতল্ড তাাঁর মূলযবাে গ্রনন্থ 

উত্তমরূনপ আনলাচো কনরনছে। আেতল্ড যারথুষ্ট্র পুনরারহতনদর অসহেশীলতার উনল্লখ কনর 
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বনলনছে: পুনরারহতগণ অন্যান্য ধ্নমতর পরেতনদর প্ররতই শুধ্ ু েয়; বরাং তাাঁনদর মতাদনশতর 

রবনরাধ্ী আযত, মনু, মাযদাকী, রিষ্টীয় আধ্যারিক পরেত (Gnostic) সকনলর প্ররতই সাম্প্রদারয়ক 

দৃরষ্টেরঙ্গ কপাষণ করনতে। এ কারনণ তাাঁরা অনেনকরই অসনন্তানষর কারণ হনয়রছনলে। অন্যান্য 

ধ্নমতর অনুসারীনদর প্ররত যারথষু্ট্র পুনরারহতনদর অতযাচারী আচরনণর কারনণ ইরােী জেসাধ্ারনণর 

অনেনকর অন্তনরই যারথষু্ট্র ধ্মত ও এর পুনরারহতনদর পিৃনপাষক সম্রাটনদর প্ররত রবতৃষ্ণা ও রবনদ্বষ 

সৃরষ্ট হনয়রছল এবাং আরবনদর রবজয় অতযাচার ও রেপীড়ে হনত ইরােীনদর মুরক্তর সরন্ধিণ বনল 

পররগরণত হনয়রছল।  

এিওয়ািত িাউে আরও বনলনছে,  

সুরেরশ্চত বলা যায় অরধ্কাাংশ মানুষ যারা ধ্মত পররবততে কনররছল কস্বচ্ছাপ্রনণারদত হনয়  

সন্তুষ্ট রচনত্তই তা কনররছল। উদাহরণস্বরূপ উনল্লখ করা যায়, কানদসীয়ায় ইরােীনদর পরাজনয়র 

পর কারস্পয়াে সাগনরর রেকটবততী স্থানের দাইলামী বাংনশর চার হাজার শসন্য পরস্পর 

আনলাচোর মাধ্যনম সবতসম্মতোনব ইসলাম গ্রহণ কনর আরবনদর সনঙ্গ রমরলত হয়। তারা জাললুা 

দখনল আরব মসুলমােনদর সাহাযয কনর এবাং তানদর সনঙ্গ বসবানসর লনিয কুোয় রহজরত 

কনর। অন্যান্য ইরােীও দনল দনল কস্বচ্ছাপ্রনণারদত হনয়ই ইসলানম প্রনবশ কনর।  

ইসলানমর আরবেতানবর সমকালীে ইরােী শাসক, আইে ও ধ্মতীয় পররনবশ এমে পযতানয় 

কপ াঁনছরছল সমগ্র ইরােী জারতনক েতুে এক শাসে বযবস্থা ও ধ্মত গ্রহনণর উপনযাগী কনর 

তুনলরছল। এ কারনণই মসুলমােনদর হানত ইরাে রবরজত হওয়ার পর ইরােী জেসাধ্ারণ ককাে 

রবপরীত প্ররতরিয়া কতা প্রদশতে কনরইরে; বরাং কস্বচ্ছাপ্রনণারদত হনয় ইসলানমর অগ্রগরতর লনিয 

সবতািক প্রনচষ্টায় রত হনয়রছল। 

িক্টর সানহবুয যামােী তাাঁর দীবানচই বার রাহবারী  গ্রনন্থ উনল্লখ কনরনছে,  

ইরানের সাধ্ারণ মানুষ ইসলানমর আকষতণীয় কশ্রণীরবনদ্বষহীে রবশ্বদৃরষ্ট ও মতাদনশতর প্ররত 

রবপরীত ককাে প্ররতরিয়া প্রদশতে কনররে এ জন্য কয, এ মতাদনশত তানদর শতােী কানলর 
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আকারিিত বস্তুর সন্ধাে কপনয়রছল যা পাওয়ার জন্য তারা রক্ত, অশ্রু, জীবে সব রকছুই রবরেমনয় 

প্রস্তুত রছল এবাং দীর্তকাল তার জন্য তৃষ্ণাতত রছল...।  

ইসলানমর আরবেতানবর পর প্রথম ইরােী প্রজন্ম েতুে এ ধ্নমতর মনধ্য অন্তুঃসারশনূ্য বারহ্যক 

চাকরচকযময় কলাগানের আবনতত সাধ্ারণ মানুষনক প্রতাররত করার ককাে েমুো কতা কদনখইরে; বরাং 

এর বাণীসমূনহর প্ররতেলে তারা প্ররত মহুূনততই প্রতযি করার সুনযাগ কপনয়রছল। ইসলানমর েবী 

(সা.) রবরেন্ন সময় কযমে স্পষ্টোনব উনল্লখ কনরনছে, আরম কতামানদর মতই মানুষ, কানলা 

হাবাশী দাস এবাং সম্ভ্রান্ত কুরাইনশর মনধ্য কখাদােীরতর মােদে বরহেূতত ককাে পাথতকয কেই -  

কতমরে বাস্তনবও তার েমেুা রতরে কদরখনয়নছে। ইরােীরা স্বনে ও কল্পকারহেীনতও যা োনবরে ও 

অন্তনর যার আকাঙ্ক্ষাই শুধ্ু কনররছল বাস্তনব কখালাোনয় রানশদীনের মনধ্য রবনশষত আলী (আ.)-

এর মনধ্য তা হনতও আশ্চযতজেক রকছ ু লিয কনররছল।... রবলুপ্ত সাসােী ও েবীে ইসলামী 

সেযতার রবশ্বদৃরষ্টগত পাথতনকযর এক সাংনবদেশীল রচত্র আমরা লিয করর আরমরুল মরুমেীে 

আলীর রসররয়া অরেযানের সময় যখে রতরে কোরাত উপকূনলর আেবার  শহনরর মুরক্তপ্রাপ্ত 

কৃষকনদর উনেশ বক্তবয রানখে। হযরত আলীর অলাংকারপণূত ও উেীপোময় বক্তবযসমূনহর 

অন্যতম এরট। কসখানে রতরে পারস্পররক আচরনণর (রবনশষত সাধ্ারণ মানুনষর সনঙ্গ শাসনকর 

আচরনণর) কয েমেুা কপশ কনরে, তানত এ ঐরতহারসক রাজনেরতক বযরক্তত্ব রবনশ্বর েরবষ্যৎ 

কেতানদর জন্য এক আদশত করনখ যাে...। ইরাকী কসোদল রসররয়ার উনেনশ যাত্রা কনররছল। 

কোরাত উপকূনলর সুদর এ শহনরর কৃষকরা আমীরুল মুরমেীনের শুোগমেনক স্বাগত জাোনোর 

উনেনশ্য তানদর প্রাচীে রীরত (সাসােী আমনলর) অনুযায়ী সাররবদ্ধ হনয় দাাঁরড়নয়রছল। কসোদল 

আেবানর কপ াঁছনল তারা হষতধ্বরে রদনয় আেদ প্রকাশ শুরু করল। (তারা কসোদনলর প্ররত উল্লাস 

ধ্বরে রদনয় এরগনয় আসল, রকন্তু হযরত আলীনক অন্যনদর হনত পাথতকয কনর রচেনত পারল ো।) 

হযরত আলী শাসকনদর প্ররত অরেেদে জ্ঞাপনের এ রীরতনক রবেনয়র সনঙ্গ সমানলাচো কনর 

বলনলে, . . . মহাে আল্লাহ্ এরূপ আচরনণ সন্তুষ্ট েে। মুরমেনদর কেতা রহনসনবও এরট আমার 

রেকট অপছদেীয়। স্বাধ্ীেনচতা মানুষরা কখেও রেনজনদর এরূপ কছাট ও অপমারেত কনর ো... 
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রচন্তা কনর কদখ বরুদ্ধমােরা রেনজনদর কনষ্টর রবরেমনয় কখেও রক আল্লাহর অসন্তুরষ্ট লাে করনত 

চায়? ২৯  

িক্টর সানহবুয যামােী আনরা বনলনছে,  

ইসলাম কেতনৃত্বর দশতনের মনধ্য সাধ্ারণ মানুনষর সনঙ্গ সম্পনকতর কিনত্র এক েতুে রবষয় সাংযকু্ত 

কনররছল। ইসলাম রাখালনক কমষপানলর সাংরিণকারী বনল মনে কনর। কেকনড় রূপ রাখানলর 

রক্ত রপপাসা রমটানোর জন্য কমষপাল েয়। তাই ইসলাম বরঞ্চত ও রেপীরড়ত সাধ্ারণ মানুনষর 

মনধ্য মরুক্তর উেীপো রদনয়রছল।  

কেতার জন্য মানুষ, োরক মানুনষর জন্য কেতা?  প্রাচীে রবশ্ব ও সাসােী আমনলর প্রচরলত 

রাজেীরতর রবপনি ইসলাম এ েতুে প্রে উত্থাপে কনররছল। ইরাে (পারস্য) ও করাম সাম্রযনজযর 

মনধ্য সাতশ  বছনর সাংর্রটত যুদ্ধগুনলানত সাধ্ারণ মানুনষর রেকট এ প্রে উত্থারপত হয়রে। কারণ 

কস্বচ্ছাচারী এ দু সাম্রানজযর রাজেীরত রছল অরেন্ন। জেসাধ্ারণ কেতার জন্য এবাং সাধ্ারণ কশ্রণী 

অরেজানতর জন্য- এই রছল েীরত...। (এর রবপরীনত) কুোয় আলী (আ.)- এর সাধ্ারণ গৃনহর 

সোকনি মুরক্তপ্রাপ্ত দাস ও ইরােীনদর সাবতিরণক যাতায়াত রছল। তারা শুধ্ ুশুনে েয়, রেকট হনত 

আলীর সাদারসনধ্ জীবেনক প্রতযি করার সুনযাগ কপনয়রছল। তাই ইরানের রেযতারতত- বরঞ্চত 

মানুনষর এরূপ আিানে সাড়া কদয়া আশ্চনযতর ককাে রবষয় েয়। 

 

মন্থর ও পযতায়িরমক অনুপ্রনবশ 

যতই রদে অরতবারহত হরচ্ছল ইরােীনদর ইসলানমর প্ররত আগ্রহ ও োলবাসা উত্তনরাত্তর বৃরদ্ধ 

পারচ্ছল, কস সানথ পুরাতে ধ্নমতর রীরত ও আচার- প্রথা রবলীে হরচ্ছল। এর সনবতাত্তম উদাহরণ 

হনলা োসতী সারহতয। সমনয়র পররিমায় োসতী সারহনতয ইসলাম, ককারআে ও হাদীনসর প্রোব 

বৃরদ্ধ পারচ্ছল। তাই তৃতীয় ও চতুথত রহজরী শতােীর সারহরতযক, করব ও কলখকনদর অনপিা ষি ও 

সপ্তম রহজরী শতােীর ইরােী কলখক- করবনদর কলখায় ইসলানমর প্রোব অরধ্কতর লিণীয়। 
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কেরনদ সী ও রুদাকীর কলখার সনঙ্গ কম লােী (জালালুেীে রুমী), সা দী, কেযামী, হারেয ও 

জামীর কলখা তুলো করনল এরট স্পষ্ট হয়। 

মরহুম বরদউিামাে েুরুযে োর তাাঁর আহাদীনস মাসোেী  গ্রনন্থ োসতী করবতায় হাদীসসমূনহর 

োবানথতর অনুপ্রনবশ ও প্রোব সম্পনকত আনলাচো করনত রগনয় রুদাকীর করবতার উনল্লখ কনর 

বনলে,  

চতুথত শতােীর কশষ রদনক যখে ইসলামী সাংসৃ্করত সবতত্র ছরড়নয় পড়ল এবাং রবরেন্ন স্থানে মাদ্রাসা 

প্ররতরিত হনলা তখে ইসলাম ধ্মত ইরানের অন্য সকল ধ্নমতর ওপর পূণত প্ররতিা লাে করল। 

যারথষু্ট্র ধ্মত ইরানের সকল শহনরই প্ররতনরাধ্ িমতা হাররনয় অবধ্াররত পরাজয় বরণ করল। 

ইরােী সাংসৃ্করত ইসলানমর রনে দীরপ্তমাে হনলা। রশিাবযবস্থা আরবী োষা ও ইসলাম ধ্নমতর রেরত্তর 

ওপর প্ররতরিত হনলা। েলশ্রুরতনত কলখক ও করবনদর কলখায় আরবী শে ও োবানথতর প্রচলে 

বৃরদ্ধ কপল। ইসলাম- পূবত যুনগ গল্প ও করবতায় এরূপ শে ও প্রবানদর প্রচলে খুবই কম রছল। 

এমেরক সাসােী ও গজেেী শাসোমনলর প্রথনম দাকীকী, কেরনদ সী ও অন্যান্য করবনদর 

কলখায়ও যারথষু্ট্র, আনেস্তা, বুজার জামহার ও তাাঁর প্রজ্ঞার কথা উরল্লরখত হনয়নছ যা চতুথত 

শতােীর কশষ রদনক ও পঞ্চম শতােীর প্রথম োনগর উেসুরী, োরখী, মনুনচহরী প্রেরৃত করবর 

কলখায় আনসরে।  

ইরতহাস সািয কদয় ইরােীনদর রাজনেরতক স্বাধ্ীেতা ও স্বাতন্ত্রয যত কবরশ বৃরদ্ধ কপনয়নছ ইসলামী 

শেরতকতা, আধ্যারিকতা ও বাস্তবতার গ্রহণনযাগযতা ইরােীনদর মানব তত প্রসার লাে কনরনছ। 

তানহরীয়াে, আনলবুইয়া এবাং অন্যান্যরা তুলোমলূকোনব অরধ্কতর রাজনেরতক স্বাধ্ীেতা কোগ 

করা সনত্ত্বও কখেও রচন্তা কনরেরে আনেস্তা ৩০ কক েতুেোনব ইরানে জীরবত করনবে এবাং তানক 

রেনজনদর আদশত রহনসনব গ্রহণ করনবে; বরাং তাাঁরা এর রবপরীনত ইসলানমর সতযনক প্রচানরর 

কানজ মনোরেনবশ কনরনছে।  

মসুলমােনদর হানত ইরাে রবরজত হওয়ার একশ  বছর পর ইরােীরা একরট সুসাংগরিত 

কসোবারহেী শতররনত সিম হয়। শরক্তর অপপ্রনয়াগ এবাং ইসলানমর রশিা হনত রবচুযত হওয়ার 
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কারনণ উমাইয়যা শাসকবনগতর প্ররত সাধ্ারণ মুসলমােনদর অসনন্তাষ তীি হনয় উনিরছল। তাই 

রকছ ু কগাাঁড়া আরব বযতীত তানদরনক ককউই পছদ করত ো। ইরােীরা তানদর কসো সাহাযয ও 

কেতনৃত্ব উমাইয়যানদর রেকট কথনক িমতা আব্বাসীয়নদর হানত অপতনণ সিম হয়। কস সময় 

ইরােীরা চাইনল অবশ্যই এক স্বতন্ত্র শাসে প্ররতিা এবাং তানদর পরুাতে ধ্মতনক পেুরুিীরবত 

করনত পারত। কারণ পররনবশ সম্পণূতরূনপ তানদর অনুকূনল রছল। রকন্তু কস সময় তারা 

কখলােনতর বাইনর স্বাধ্ীে শাসে কতৃতপনির কযমে রচন্তা করত ো কতমরে েতুে ধ্মত প্রতযাখযাে 

কনর পুরাতে ধ্নমত রেনর যাওয়ার ইচ্ছাও কখেও কপাষণ করত ো। কারণ তখেও তারা রচন্তা 

করত শাসে িমতা এক পররবার হনত অপর এক অরেজাত পররবানর৩১ স্থাোন্তনরর মাধ্যনম 

ককারআে ও ইসলামী শাসে বযবস্থার অধ্ীনে জীবে যাপনের তানদর আকাঙ্ক্ষা পরূণ হনব। 

রকন্তু বরে আব্বানসর শাসোমনলও আব্বাসীয়নদর েূরমকায় তারা সন্তুষ্ট হনত পানররে। আব্বাসীয় 

খলীো হারুনের মৃতুযর পর হারুনের দু পুত্র মামেু ও আরমনের মনধ্য রবনেদ কদখা রদনল পারস্য 

কসোদল তানহর ইবনে হুসাইনের কেতৃনত্ব মামুনের পনি আলী ইবনে ঈসার কেতৃনত্বর আরব 

কসোদনলর (আরমনের পনির) রবরুনদ্ধ যুদ্ধ কনর। তানহর ইবনে হুসাইনের জয় প্রমাণ কনর 

ইরােীনদর সামররক শরক্ত কতটা দঢ়ৃ রছল! তদুপরর ইরােীরা কস সময় রাজনেরতক স্বাধ্ীেতা বা 

ইসলামনক প্রতযাখযানের ককাে রচন্তা কনররে। ইরােীরা তখেই স্বাধ্ীে ও স্বতন্ত্র শাসে িমতার 

রচন্তা কনরনছ যখে তারা শত োগ ইসলামী শাসে প্ররতিায় আরবনদর বযথততা লিয কনরনছ। 

তাই এমেরক যখে পণূত স্বাধ্ীেতা লাে কনরনছ তখেও ইসলাম ধ্নমতর প্ররত পূণত রেনবরদত েরূমকা 

করনখনছ। অরধ্কাাংশ ইরােী পূণত স্বাধ্ীেতা প্রারপ্তর পরই ইসলাম গ্রহণ কনরনছ। ইরােীরা তৃতীয় 

রহজরী শতােীর প্রথম রদক হনত স্বতন্ত্র শাসে িমতা লাে করনত শুরু কনর। এ সময় পযতন্ত 

কবরশর োগ ইরােী তানদর পবূতবততী ধ্মত যথা যারথুষ্ট্র, রিষ্টধ্মত, সানবয়ী বা কব দ্ধ ধ্নমতর ওপর 

প্ররতরিত রছল। তৃতীয় ও চতুথত রহজরী শতােীনত কয সকল পযতটক ইরাে সের কনরনছে তাাঁনদর 

সের োমায় উরল্লরখত হনয়নছ কস সময় প্রচরু পররমাণ অরগ্নমরদর ও গীজতা দরৃষ্টনগাচর হনতা। 

পরবততীনত এগুনলার সাংখযা কনম যায় এবাং মসরজদ স্থারপত হয়। 
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মসুরলম ঐরতহারসকনদর অনেনকই কবশ রকছু ইরােী পররবানরর োম উনল্লখ কনরনছে যানদর ককউ 

ককউ চতুথত রহজরী শতােী পযতন্ত যারথুষ্ট্র ধ্মতাবলম্বী রহনসনবই রছল এবাং মুসরলম সমানজ সম্মানের 

সনঙ্গ বাস করত। পরবততীনত তারা যারথুষ্ট্র ধ্মত পররতযাগ কনর ইসলাম গ্রহণ কনর। বলা হনয় 

থানক, সাসােী বাংশধ্ারার সামাে (বালনখর সম্ভ্রান্ত বযরক্তত্ব) রযরে সামােী শাসকবনগতর পবূতপুরুষ 

রতরে রদ্বতীয় রহজরী শতােীনত, কাবুস শাসকবনগতর পবূতপুরুষ তৃতীয় রহজরী শতােীনত এবাং 

প্ররসদ্ধ ও দি করব কমহইয়র দাইলামী চতুথত রহজরী শতােীনত ইসলাম গ্রহণ কনরে। 

ইরানের উত্তরাাংশ ও তাবাররস্তানের অরধ্বাসীরা তৃতীয় রহজরী শতােী পযতন্ত ইসলানমর সনঙ্গ 

পরররচত রছল ো ও মসুরলম খলীোনদর রবনরারধ্তা করত। ইরানের ককরমানের অরধ্বাসীরা 

উমাইয়যা শাসনের কশষ সময় পযতন্ত যারথষু্ট্র ধ্মতাবলম্বী রছল। 

আল মাসারলক ওয়াল মামারলক  গ্রনন্থর কলখক বনলনছে, ইসতাখরীর যুনগ ইরানের অরধ্কাাংশ 

মানুষ যারথুষ্ট্র ধ্মতাবলম্বী রছল। রবরশষ্ট মসুরলম েূনগালরবদ ও আহসানু তাকাসীম  গ্রনন্থর কলখক 

মাকনদসী তাাঁর গ্রনন্থর ৩৯, ৪২০ ও ৪২৯ পিৃায় ইরাে ভ্রমনণর বণতোয় তৎকালীে সমনয়র ইরােী 

যারথষু্ট্রনদর অবস্থা সম্পনকত বনলনছে, যারথুষ্ট্রগণ যনথষ্ট প্রোবশালী রছল ও মসুলমােনদর রেকট 

অন্যান্য ধ্মতাবলম্বী হনত অরধ্কতর সম্মারেত রছল। তাাঁর বণতো মনত তৎকালীে সমনয় যারথুষ্ট্রনদর 

উৎসবগুনলানত বাজারসমূহ রবরেন্ন রনে সরিত করা হনতা, েববষত ও শরৎকালীে েসলী উৎসনব 

শহনরর কলাকজে আেদ উৎসনব কমনত উিত। 

মাকনদসী তাাঁর আহসানুত তাকাসীম - এর ৩২৩ পৃিায় ইরানের কখারাসােীনদর ধ্মত সম্পনকত 

বনলনছে, কখারাসানে প্রচরু ইহুদী রছল, রকছ ুসাংখযক রিষ্টাে ও মাজুসীও বসবাস করত। মসুরলম 

ঐরতহারসক মাসউদী (মতুৃয চতুথত রহজরী শতােীর প্রথমানধ্ত) যরদও রতরে ইরােী রছনলে ো, রকন্তু 

ইরােী ইরতহাস ও ঐরতনহ্যর রবষনয় কবশ আগ্রহী রছনলে। রতরে তাাঁর ইরাে সেনরর র্টো আত 

তােবীহ ওয়াল আশরাে  গ্রনন্থ বণতো কনরনছে। এ গ্রনন্থর ৯১ ও ৯২ পৃিায় রতরে ইসতাখনরর 

রকছ ুসম্ভ্রান্ত বযরক্তর রেকট সাসােী আমনলর ইরতহাস সমগ্র  কদনখনছে বনল উনল্লখ কনরনছে। 

রতরে ঐ গ্রন্থ হনত রকছ ুউদ্ধরৃত রদনয়নছে। কসখােকার রকছ ুযারথুষ্ট্র পুনরারহনতর োমও রতরে উনল্লখ 
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কনরনছে। তানত কবাবা যায় তৎকালীে সমনয় রবরশষ্ট যারথুষ্ট্র পুনরারহতনদর রবনশষ অবস্থাে রছল। 

মাসউদী তাাঁর মুরুজযু যাহাব  গ্রনন্থর ৩৮২ পিৃায় রে রযকররল আখবার আজ বয়ুরুতে রেরাে 

ওয়া গাইরাহা  রশনরাোনমর আনলাচোয় যারথষু্ট্রনদর অরগ্নমরদনরর উনল্লখ কনরনছে। রতরে 

দরাব জারনদর  অরগ্নমরদনরর রবষনয় বনলনছে, ৩৩২ রহজরীনতও এ অরগ্নমরদনর মাজরুসগণ 

উপাসোর জন্য দনল দনল আসত। অন্য ককাে অরগ্নমরদনরর অরগ্নর এত সম্মাে রছল ো। 

উপনরাক্ত রবষয়গুনলা প্রমাণ কনর ইরােীরা পযতায়িনম ও ধ্ীনর ধ্ীনর ইসলাম গ্রহণ কনর। 

রবনশষত ইরােীনদর স্বতন্ত্র রাজনেরতক অবস্থাে লানের পরই ইসলাম যারথুষ্ট্র ধ্নমতর ওপর পণূত 

রবজয় অজতে কনর। আশ্চযতজেক কয, ইরানের যারথুষ্ট্ররা ইরােীনদর স্বাধ্ীে িমতা লানের 

সময়কাল অনপিা আরব শাসোমনল অরধ্কতর সম্মারেত ও স্বাধ্ীেোনব ধ্মতীয় আচার- আচরণ 

পালে করনত পারত। ইরােীরা যত কবরশ ইসলাম গ্রহণ কনররছল যারথষু্ট্রগণ তত সাংখযালর্ুনত 

পররণত হরচ্ছল ও তানদর অবস্থা সঙ্গীে হনয় পড়রছল। আরবনদর অনপিা ইরােী মসুলমােরা 

যারথষু্ট্র মতবানদর প্ররত অরধ্কতর অসরহষ্ণ ু রছল। ইরােী েও মুসরলমনদর এই অসরহষ্ণুতার 

কারনণই যারথষু্ট্রনদর অনেনকই োরনত চনল যায়। তারাই োরনতর সাংখযালর্ু পাররসক। 

রমস্টার ফ্রয় তাাঁর রমরানস বসতেীনয় ইরাে ৩২ গ্রনন্থর ৩৯৬ পিৃায় কয বণতো রদনয়নছে তা এখানে 

উনল্লখ করা অপ্রনয়াজেীয় মনে কররছ ো । রতরে বনলনছে,  

রবরেন্ন মসুরলম ঐরতহারসক সূত্র হনত জাো যায় পারনস্যর ইসতাখনর যারথুষ্ট্রনদর সবতবৃহৎ দু রট 

ককনন্দ্রর একরট (অপররট আজারবাইজানের শীনজ  রছল) মসুরলম শাসোমনলও পূনবতর মত 

জাাঁকজমকপণূত অবস্থায় রছল। রদে রদে যারথষু্ট্রনদর সাংখযা কনম যাওয়ায় অরগ্নমরদরগুনলার 

কজ লসু কমনত শুরু করল। এতদসনত্ত্বও এক হাজার রিষ্টাে (৪০০ রহজরী শতােী) পযতন্ত 

পারনস্যর অরধ্বাসীরা যারথষু্ট্র ধ্নমতর প্ররত অনুগত রছল। একাদশ রিষ্ট শতনক সালজুকীনদর রাজয 

রবস্তানরর সময় পযতন্ত পারনস্যর রবরাট অাংশ যারথষু্ট্র ধ্মতাবলম্বী রছল। 

এ শতােীনত ইরানের কনযরুে শহনর মসুলমাে ও যারথষু্ট্রনদর মনধ্য যুদ্ধ সাংর্রটত হয়। রবরশষ্ট 

সুেী আব ুইসাহাক ইবরাহীম ইবনে শাহররয়ার কনযরুেীর (মৃতুয ১০৩৪ রিষ্টাে) সময়কানল এ 
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র্টো র্নট। যারথুষ্ট্রনদর অনেনকই এ সুেী সাধ্নকর রদক- রেনদতশোয় ইসলাম গ্রহণ কনর। রকন্তু 

মু জামলু বলুদাে  ও অন্যান্য ইরতহাস গ্রন্থ হনত জাো যায় পারনস্য তখেও যারথষু্ট্ররা 

শরক্তশালী রেরত্তনত প্ররতরিত রছল। আনল বুইয়ানদর সময় কনযরুনের শাসক রছনলে খরুশীদ 

োমক এক যারথুষ্ট্র বযরক্ত। পারনস্যর রসরানজর শাসেকততা বয়ুাইহী রসরানজর দরবানর তাাঁর 

রবনশষ অবস্থাে রছল। বয়ুাইহী রসরাজ খরুশীনদর রেকট এ মনমত পত্র পািাে আব ুইসহাকনক কযে 

তাাঁর রেকট কপ্ররণ করা হয়। ককে কস মুসলমাে করার মাধ্যনম জেসাধ্ারনণর মানব অরস্থরতা সরৃষ্ট 

করনছ তার জবাবরদরহতার জন্য রতরে এ রেনদতশ কদে। মুসলমাে ও যারথষু্ট্র উেনয়ই ইরােী 

বাংনশাদ্ভূত রছল। তানদর মনধ্য রিষ্টাে ও ইহুদীর সাংখযা খবুই কম রছল।  

রতরে ৩৯৯ পিৃায় উনল্লখ কনরনছে,  

ইসলামী রচন্তা রদে রদে যত প্রসার লাে করনত লাগল সুেী ও রশয়া মতাদশত তত দীরপ্ত অজতে 

করল। েনল সাংকীণত ও অনুন্নত যারথুষ্ট্র রচন্তাধ্ারা ইরােীনদর মাব হনত হাররনয় কযনত লাগল। 

ইরানের দাইলামী শাসকরা রশয়া মতাদশত গ্রহণ করনল ইরানের পরশ্চম অাংশ ইরােীনদর হস্তগত 

হয়। ৩৩৪ রহজরীনত বাগদাদ ইরােীনদর পদােত হয়। তখেই যারথুষ্ট্র ধ্মত রবলুরপ্তর পনথ পা 

কদয়। আনলবুইয়া রাষ্ট্রীয় েীরতনত ইসলাম ও আরবী োষানক কম লেীরত রহনসনব গ্রহণ কনরে। 

কারণ এ দু রট রবষয় আন্তজতারতকতা লাে কনররছল এবাং যারথুষ্ট্র ধ্মত রেজস্ব গেীনত সীরমত হনয় 

পনড়রছল। আনলবইুয়া অন্যান্য ধ্মতাবলম্বীনদর সনঙ্গ সহেশীল অবস্থানের েীরত গ্রহণ কনরে। 

ইনতাপূনবত সুন্নী মতাবলম্বী খলীো রবরেন্ন প্রনদনশ সুন্নী শাসকবগতনক রেযকু্ত কনররছনলে। রকন্তু 

আনলবুইয়া রবনশষোনব হযরত আলীর পররবানরর প্ররত দুবতল রছনলে ও এই ধ্ারার আরবীয় 

সাংসৃ্করতর প্রচলনে রবশ্বাসী রছনলে। অন্যতম আনলবুইয়া শাসক আজদুনে লা ৩৪৪ রহজরীনত 

(৯৫৫ রিষ্টানে) জামশীনদর রসাংহাসনে উৎকীণত োসতী বাকযগুনলানক আরবীনত রূপান্তনরর রেনদতশ 

কদে।  
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রক কারনণ আরবনদর শাসেকাল কশষ হওয়ার পরও ইরানের মানুষ ইসলানমর প্ররত তানদর 

োলবাসা প্রদশতে অবযাহত করনখরছল? ইসলানমর আকষতণ ও ইরােীনদর মােরসকতার সনঙ্গ এর 

সামঞ্জস্য রেন্ন অন্য রকছু এর কারণ হনত পানর রক? 

ইরানের স্বাধ্ীে শাসকবগত যাাঁরা রাজনেরতকোনব আরবনদরনক শত্রু ও প্ররতপি মনে করনতে 

তাাঁরা বরাং ইসলানমর প্রচার, প্রসার ও দীেী আনলমনদর পিৃনপাষকতায় আরবনদর হনত অরধ্ক 

রেনবরদত রছনলে। ইসলামী রশিার রবস্তার ও এরূপ গ্রন্থ প্রণয়নে তাাঁরা আনলমনদর অরধ্কতর 

সহনযারগতা করনতে। 

গত কচ ে শতােী ধ্নর ইরােীরা ইসলাম ও ইসলামী জ্ঞানের রবষনয় কয অবদাে করনখনছ 

ইসলানমর দরৃষ্টনত তা েজীর রবহীে। এমেরক রিরটশ সাজতে মযালকম রযরে প্রথম দু শতােীনক 

েীরব দু শতােী  বনলনছে তাাঁর দৃরষ্টনতও অন্য ককাে জারত ইরােীনদর ন্যায় এত উেীপো ও 

োলবাসা রেনয় ইসলানমর অগ্রগরতনত েূরমকা রানখরে। ইসলানমর আগমনের পূনবতও ইরােীরা 

ককাে সমনয় এত রেনবরদত েূরমকা রানখরে। 

ইরােীরা রাজনেরতক স্বাধ্ীেতা অজতনের পর তানদর প্রাচীে ধ্মত ও আচার ঐরতহ্যনক পেুরুিীরবত 

করনত পারত, রকন্তু তারা তা কনররে; বরাং তা প্রতযাখযাে কনর ইসলানমর রদনক অরধ্কতর 

রেনবরদত হনয়নছ। ককে? কারণ ইসলামনক তারা তানদর রচন্তা ও প্রকরৃতর চারহদার সনঙ্গ 

সামঞ্জস্যশীল রহনসনব কপনয়নছ। তাই কখেই কয ধ্মত ও আচার তানদর দীর্ত রদনের আরিক কনষ্টর 

কারণ রছল তা পেুরুিীরবত করার কল্পোও করত ো। কচ ে শতােীর ইরতহাস এর সািয বহে 

কনর। এখে যরদ মানব মানব রকছু হানত কগাো আিপররচয়হীে বযরক্ত প্রাচীে আচার ও ধ্মতরীরত 

পুেরুিীবনের কথা বনল তা ইরােী জারতর কথা বনল ধ্রা যায় ো। 

পরবততীনত আমরা রবস্তাররত আনলাচো করব, ইরােীরা বারবার প্রমাণ কনরনছ ইসলাম তানদর 

প্রকরৃতর সানথ আরবনদর হনত অরধ্কতর সামঞ্জস্যশীল। এর প্রমাণ হনলা গত কচ ে শতােীবযাপী 

ইসলানমর জন্য তানদর রেনবরদতপ্রাণ েূরমকা। এই অবদাে গেীর ঈমাে ও ইসলাম প্রসূত রছল। 

মহাে আল্লাহর ইচ্ছা ও সহনযারগতায় আমরা পরবততী আনলাচোনত ইরােীনদর রকছ ু মূলযবাে 
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অবদানের উনল্লখ করব। এনত প্রমারণত হনব ইরােী মসুলমােগণ অন্তনরর অন্তস্তল হনত ইসলামনক 

গ্রহণ কনররছল এবাং এ ধ্নমতর রবধ্ােনক তারা রচন্তা ও রবনবনকর প্রনের উত্তর রহনসনব রবশ্বাস 

কনররছল। এ সতয আমানদর রাসলূ (সা.)- এর েরবষ্যদ্বাণীর কথা িরণ কররনয় কদয় রযরে 

বনলরছনলে, আল্লাহর শপথ, আরম এমে রদে কদখনত পারচ্ছ কস রদে এই ইরােীরা, যানদর সনঙ্গ 

কতামরা ইসলানমর জন্য যুদ্ধ করছ তারা কতামানদর মসুলমাে বাোনোর জন্য যুদ্ধ করনব।  

ইরানে দু রট ধ্ারার উপরস্থরতর বযাখযা প্রদাে করনত রগনয় অনেনক েলু অথবা বাড়াবরড় কনরনছে 

এবাং এ দু ধ্ারানক ইসলানমর রবরুনদ্ধ বা অন্তত আরবনদর রবরুনদ্ধ ইরােীনদর প্ররতরিয়া ও 

প্ররতনরাধ্ আনদালে রহনসনব কদনখনছ। প্রথমত োসতী োষার পুেরুিীবে। রদ্বতীয়ত রশয়া 

মাযহাব। তাই এ দু রট রবষয় যার একরট আমানদর জাতীয় োষা অন্যরট রাষ্ট্রীয় মাযহাব- এ 

সম্পনকত রবনশষ গনবষণামলূক আনলাচো রাখা প্রনয়াজে মনে কররছ। 
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োসতী োষা 

ইসলাম ধ্মত ইরােীনদর ওপর চারপনয় কদয়া হনয়নছ-  এর যুরক্ত রহনসনব অনেনকই বনল 

থানকে, ইরােীরা তানদর োসতী োষা ও সারহতযনক রিা কনরনছ, আরবী োষার মানব এনক 

রবলুপ্ত হনত কদয়রে। 

আশ্চযতজেক এ যুরক্ত! তনব রক ইসলাম গ্রহনণর অপররহাযততা হনলা রবনশষ োষার বযরক্তরা তানদর 

স্বোষা তযাগ কনর আরবী োষায় কথা বলা শুরু করনব! আপোরা ককারআে, হাদীস বা ইসলামী 

রবধ্ানের ককাথায় এরূপ রবষয় কপনয়নছে? 

ইসলাম ধ্মত একরট সবতজেীে ধ্মত কযখানে োষা কম ল রবষয় েয়। তাই ইরােীরা কখেও  

রচন্তা কনর রে োসতী োষার পেুরুিীবে ইসলানমর কম লেীরতর পররপন্থী। 

যরদ োসতী োষার পুেরুিীবে ইসলানমর রবনরারধ্তার জন্য হনতা তনব ককে ইরারেগণ আরবী 

োষার শে গিে (صرف), বাকয গিে (حنو), বযাকরণগত রবরধ্ এবাং অলাংকারশাস্ত্র প্রণয়ে ও 

োষার প্রাঞ্জলতা বরৃদ্ধনত এত কচষ্টা- প্রনচষ্টা চারলনয়নছ? আরবগণ কখেই আরবী োষায় 

ইরােীনদর ন্যায় অবদাে রানখ রে। যরদ আরবী োষা ও ইসলানমর রবনরারধ্তার লনিযই োসতী 

োষার পুেরুিীবনের কচষ্টা হনয় থানক তনব ইরােীরা এত আরবী অরেধ্াে রচো, আরবী 

বযাকরণশাস্ত্র ও অলাংকারশাস্ত্র চচতা ো কনর োসতী অরেধ্াে রচো ও োসতী বযাকরণ রবরধ্ প্রণয়নে 

মনোরেনবশ করত। তা ো করনলও অন্তত আরবী োষার প্ররতিা ও প্রসানর েূরমকা রাখা হনত 

রবরত থাকত। তাই ইরােীনদর োসতী োষার প্ররত আগ্রহ ইসলাম ও আরবী োষার প্ররত রবনদ্বনষর 

কারনণ রছল ো এবাং আরবীনক তারা রবজাতীয় োষা রহনসনবও মনে করত ো। তারা আরবীনক 

ইসলানমর োষা রহনসনব জােত, আরবনদর োষা রহনসনব েয়। কযনহতু ইসলাম সকল 

মসুলমানের, তাই আরবী োষানকও তারা সকল মসুলমানের োষা মনে করত।  

মলূ কথা হনলা যরদ োসতী, তুকতী, ইাংনররজ, েরাসী, জামতােী ও অন্যান্য োষা ককাে জারত বা 

কগানত্রর হনয় থানক তনব আরবী োষা শুধ্ু একরট মাত্র গ্রনন্থর োষা। োসতী োষা একরট জারতর 

সম্পদ; অসাংখয মানুষ এ োষার জীবে ও রটনক থাকার কপছনে েূরমকা করনখনছ। যরদ তারা এ 



68 
 

েূরমকা ো রাখত, তা হনলও এ োষা পৃরথবীনত থাকত। োসতী োষা ককাে রবনশষ বযরক্ত বা গ্রনন্থর 

োষাই শুধ্ ু েয়, শুধ্ ু কেরনদ সী, রুদাকী, কেজামী, সা দী, কম লােী রুমী, হারেনযর োষা 

েয়; বরাং সকনলর োষা, রকন্তু আরবী ককবল একরট গ্রনন্থর োষা। আর তা হনলা ককারআে। 

ককারআে এ োষার জীবেদাতা, সাংরিক ও অমরত্বদােকারী। এ োষার যত কীরতত ও ঐরতহ্য 

স্থারপত হনয়নছ তা ককারআনের আনলাক ররির রবরকরণ হনতই এবাং এ গ্রনন্থর কারনণই। এ 

োষার যত রবরধ্রবধ্াে শতরর হনয়নছ তাও এ গ্রনন্থর কারনণই। 

কয ককউ এ োষায় অবদাে করনখনছে, গ্রন্থ রচো কনরনছে ককারআনের স্বানথতই তা কনরনছে। 

দশতে, এরোে, ইরতহাস, রচরকৎসা, গরণতশাস্ত্র, আইেশাস্ত্র ও অন্য কয সকল গ্রন্থ এ োষায় 

অেূরদত হনয়নছ তা ককারআনের কসবার মােরসকতানতই হনয়নছ। তাই সতয হনলা আরবী োষা 

ককাে জারতর েয়; বরাং একরট গ্রনন্থর োষা। 

যরদ রবনশষ বযরক্তগণ এ োষানক তাাঁনদর মাতৃোষা অনপিা অরধ্কতর সম্মাে রদনতে তা এ জন্য 

কয, তাাঁরা এ োষানক রবনশষ ককাে জারতর বনল মনে করনতে ো; বরাং তাাঁনদর ধ্নমতর োষা বনল 

মনে করনতে। তাই এ োষানক অগ্রারধ্কার দােনক রেজ জারত ও জাতীয়তার প্ররত অসম্মাে বনল 

মনে করনতে ো। অোরবরা আরবীনক তানদর ধ্মতীয় োষা এবাং মাতৃোষানক জাতীয় োষা বনল 

জােত। 

মাওলাো রুমী তাাঁর মাসেেী  গ্রনন্থর প্ররসদ্ধ কনয়করট করবতা আরবীনত রলনখনছে। কযমে : 

 ثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات اي أقتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين أقتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يف إنّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  قتل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  يف حي  ا حي

  
 

আমানক হতযা কর, হতযা কর কহ রবশ্বারসগণ! 

আমানক হতযার মানবই জীবনের জীবে।  

অতুঃপর োসতী করবতায় বলনছে,  

োসতী বল, যরদও আরবী আনরা মধ্রু,  

শত োষা হনত অরধ্ক োলবাসার।  
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মাওলাো তাাঁর এ করবতায় তাাঁর মাতৃোষা োসতীর ওপর আরবীনক প্রাধ্ান্য রদনয়নছে। কারণ 

আরবী ইসলাম ও ককারআনের োষা। সা দী তাাঁর গুরলস্তাে  গ্রনন্থর পঞ্চম অধ্যানয় তুরকতস্তানের 

কাশগর োমক স্থানের এক যবুনকর সনঙ্গ কনথাপকথনের করল্পত কারহেী বণতো কনরনছে। এ 

গনল্প যুবকরট যামাখশারী  ররচত আরবী বযাকরণ পড়ত। তার োষায় হারেয বলনছে, োসতী 

সাধ্ারণ মানুনষর োষা, রকন্তু আরবী জ্ঞােী ও রবজ্ঞ বযরক্তনদর োষা। হারেয তাাঁর এক প্ররসদ্ধ গীরত 

করবতায় বনলনছে,  

কযনহতু বন্ধুর রেকট শশরল্পকতা অনশােেীয় 

তাই রনয়নছ রেশ্চুপ, যরদও মুখ আরবীনত পূণত।  

মরহুম কাযেীেী তাাঁর রবসত মাকানলহ্ ৩৩ গ্রনন্থ বনলনছে, রেবুতরদ্ধতার জানল (সাম্রাজযবাদীনদর 

েীলেকশায়) বদী এক মাকড়সা সব সময় হারেনযর প্ররত অসন্তুষ্ট রছল। কারণ রতরে আরবী 

োষানক রশল্প মনে কনরনছে।  

ইসলাম রবনশষ ককাে জারত বা দনলর প্ররত এ উনেনশ্য দৃরষ্ট কদয় ো কয, তারা আরবীনক জাতীয় 

োষা রহনসনব গ্রহণ কনর মাতৃোষানক বজতে করনব। 

মাসউদী তাাঁর আত তােবীহ্ ওয়াল আশরাে  গ্রনন্থ উনল্লখ কনরনছে, যানয়দ ইবনে সারবত 

রাসলূ (সা.)- এর রেনদতনশ মদীোয় বসবাসকারী রবরেন্ন োষায় অরেজ্ঞ কলাকনদর রেকট কথনক 

োসতী, করামীয়, রকবতী ও হাবাশী োষা রশিা লাে কনররছনলে এবাং রতরে রাসূনলর অনুবাদনকর 

েূরমকা পালে করনতে।  ইরতহাস গ্রনন্থ উরল্লরখত হনয়নছ, আমীরুল মরুমেীে হযরত আলী (আ.) 

কখেও কখেও োসতী োষায় কথা বনলনছে। 

সারবতকোনব কয ধ্মত ও আইে সকল মানুনষর জন্য তা রবনশষ ককাে োষার ওপর রেেতর করনত 

পানর ো। তাই কয ককাে জারত ককাে প্ররতবন্ধকতা ছাড়াই তানদর োষা ও বনণতর মাধ্যনম- যা 

তানদর রচন্তা, রুরচ ও কচতোর প্রকাশস্থল- ঐ ধ্মত ও আইনের অনুসরণ করনত পানর। 
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সুতরাাং ইসলাম গ্রহনণর পরও যরদ ইরােীরা োসতী োষায় কথা বনল তানত আশ্চযত হওয়ার রকছ ু

কেই। কারণ এ দু রট রবষয় পরস্পর সম্পরকতত েয়। তাই স্বাথতানন্বষী বযরক্তনদর এনক ইরােীনদর 

ইসলাম অপছদ করার যুরক্ত রহনসনব মনে করার ককাে অবকাশ কেই। 

বস্তুত োষার শবরচত্রয ইসলাম গ্রহনণর প্ররতবন্ধক কতা েয়ই; বরাং তা এ ধ্নমতর অগ্রগরতর 

উপকরণ। কারণ প্ররতরট োষা তার রেজস্ব শবরচত্রয, কস দযত ও কযাগযতা রেনয় পৃথকোনব 

ইসলানমর কপছনে অবদাে রাখার সুনযাগ পায়। ইসলানমর এরট সেলতা কয, রবরেন্ন জারত স্বতন্ত্র 

োষা ও সাংসৃ্করত রেনয় ইসলামনক গ্রহণ কনরনছ এবাং রেজ োষা, সাংসৃ্করত ও রুরচ অনুযায়ী এর 

কসবায় আিরেনয়াগ কনরনছ। 

যরদ োসতী োষা রবলুপ্ত হনতা তনব আমরা আজ ইসলানমর অনেক মহামূলযবাে ও কশ্রি 

সৃরষ্টকমত, কযমে মাসোেী, গুরলস্তাে, রদওয়ানে হারেয ও রেজামী এবাং এরূপ শত সহস্র িরণীয় 

রেদশতে যার সবতত্র ইসলাম ও ককারআনের জ্ঞাে তরঙ্গারয়ত তা আমরা কপতাম ো এবাং ইসলানমর 

সনঙ্গ োসতী োষার রচরন্তে এক বন্ধেও ররচত হনতা ো। 

কত োল হনতা যরদ মসুলমােনদর মনধ্য োসতীর ন্যায় আনরা কনয়করট োষা রেজস্ব স্বকীয়তা রেনয় 

স্বতন্ত্রোনব ইসলানমর জন্য অবদাে রাখত! 

( তা ছাড়া কদখনত হনব) োসতী োষা রক কারনণ কানদর দ্বারা জীবন্ত হনয় উনিনছ? প্রকতৃপনি 

ইরােীরা রক োসতী োষানক জীবন্ত কনরনছ োরক অ- ইরােীরা এ কিনত্র অরধ্কতর অবদাে 

করনখনছ? এর কপছনে উেীপক রক রছল? ইরােী জাতীয় কচতো োরক এ কচতোর সানথ 

সম্পকতহীে রাজনেরতক ককাে কারণ? 

ঐরতহারসকোনব প্রমারণত কয, আরব জারতর আব্বাসীয় খলীোরা ইরােীনদর কচনয় অরধ্ক োসতীর 

পৃিনপাষকতা করনতে। এর কপছনে তাাঁনদর লিয রছল বরে উমাইয়যার আরব জারতরেরত্তক 

রাজনেরতক রচন্তার রবরুনদ্ধ অোরবীয় রাজনেরতক রচন্তার জাগরণ সৃরষ্ট, এ জন্যই আরব 

জাতীয়তাবাদীরা বরে উমাইয়যানদর প্রশাংসা ও বরে আব্বানসর কম- কবরশ সমানলাচো কনর 

থানক। 
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বরে আব্বাস বরে উমাইয়যার সনঙ্গ কমাকারবলার উনেনশ্য তানদর আরব জাতীয়তাবাদ এবাং আরব 

ও অোরনবর মনধ্য পাথতনকযর েীরতর রবরুনদ্ধ অবস্থাে কেয়। এ লনিয তারা অোরব জারতগুনলার 

স্বকীয় উপাদােসমূনহর গুরুত্ব আনরাপ করত এবাং প্রনচষ্টা চালাত যানত কনর তারা আরবনদর দ্বারা 

প্রোরবত ো হয়। 

বরে আব্বানসর অন্যতম রেরত্তদাতা ইবরাহীম ইমাম আবু মসুরলম কখারাসােীনক পত্র রলনখ রেনদতশ 

কদে, এমে কাজ কর যানত ককাে ইরােীই আরবী োষায় কথা ো বনল, যরদ কাউনক আরবীনত 

কথা বলনত কদখ তনব তানক শারস্ত দাও।  

রম. ফ্রয় তাাঁর গ্রনন্থর ৩৮৭ পিৃায় উনল্লখ কনরনছে,  

আমার রবশ্বাস স্বয়াং আরবগণ প্রানচয োসতী োষার প্রসানর সাহাযয কনর। এ রবষয়রট এ অঞ্চনলর 

সুগদী ও অন্যান্য আঞ্চরলক োষার রবলুরপ্ত র্টায়।  

রাইহাোতুল আদাব  গ্রনন্থ বলা হনয়নছ : 

একশ  সত্তর রহজরীনত মামুে কখারাসানে এনল ঐ এলাকার সম্ভ্রান্ত বযরক্তনদর প্রনতযনকই প্রশাংসা 

ও কসবার মাধ্যনম তাাঁর শেকটয লানের কচষ্টা কনররছনলে। আবলু আব্বাস মুরুজী রযরে আরবী ও 

দারী (োসতী োষার একরট রূপ) উেয় োষায় পরেত রছনলে রতরে আরবী ও োসতী োষার রমশ্রনণ 

একরট প্রশাংসা- করবতা ও বক্তবয রানখে যা মামনুের কবশ পছদ হয়। রতরে খুশী হনয় তাাঁনক এক 

হাজার রদোর স্বণতমুদ্রা উপহার কদে এবাং রতরে তাাঁর সাবতিরণক সাহচনযতর সম্মাে লাে কনরে। 

এরপর হনত োসতী োষীরা এ পদ্ধরত গ্রহণ কনর; পূনবত এরূপ রবন্যাস প্রতযাখযাত হনলও এ সময় 

হনত প্রচলে লাে কনর। 

অন্যরদনক আমরা ইরতহানস লিয করর অনেক ইরােী মুসলমােই োসতীর প্ররত কতমে আগ্রহ 

প্রদশতে করনতে ো, কযমে তানহরীয়াে, দাইয়ালামা ও সামারেগণ রেখাাঁদ ইরােী হওয়া সনত্ত্বও 

োসতী োষার উন্নয়ে ও রবকানশর ককাে প্রনচষ্টা কেেরে, অথচ অ- ইরােী গজেেী শাসকগণ োসতী 

োষার পুেরুিীবনে যনথষ্ট েরূমকা করনখনছে। 

রম. ফ্রয় তাাঁর প্রাচীে ইরােী সেযতার উত্তরারধ্কার  োমক গ্রনন্থর ৪০৩ পিৃায় বনলনছে,  
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আমরা জারে তানহরীয়াে তাাঁর দরবানর আরবী োষা প্রচলনের জন্য অতযন্ত আগ্রহী রছনলে। তাাঁর 

পরবততীরা রবনশষ আরবীর প্রচলনে প্ররসরদ্ধ লাে কনররছনলে।  

পূনবত দাইলামীনদর আরবী োষার প্ররত বুাঁনক পড়ার রবষনয় এই প্রাচযরবনদর উদৃ্ধরত আমরা উনল্লখ 

কনররছ। 

ইরানের অন্যতম রাজকীয় শাসকনগািী সামারেগণ প্ররসদ্ধ সামােী সাম্রানজযর কসোপরত বাহরাম 

চুরবনের বাংশধ্র রছনলে। এ বাংনশর শাসকরা অতযন্ত ন্যায়পরায়ণ মসুলমাে রছনলে এবাং ইসলাম 

ও ইসলামী রবরধ্রবধ্ানের প্ররত আসক্ত রছনলে। 

আহদীনস মাসোেী  গ্রনন্থর েরূমকায় ইসলামী রবনশ্বর সারহতয ও জ্ঞানের সকল পররমেনল েবী 

(সা.)- এর হাদীনসর অনুপ্রনবনশর রবষয়রট উনল্লখ কনর আোসানব সামআেীর উদৃ্ধরত রদনয় বলা 

হনয়নছ : 

অরধ্কাাংশ রাজকীয় বযরক্তত্ব যাাঁরা কলখক ও করবনদর উৎসারহত করনতে তাাঁরা রেনজরা হাদীস 

বণতোকারী রছনলে। কযমে সামােী শাসক আমীর আহমাদ ইবনে আসাদ ইবনে সামাে (মৃতুয ২৫০ 

রহজরী) ও তাাঁর কনয়ক পুত্র আবু ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে আহমদ (মৃতুয ২৯৫ রহজরী), আবলু 

হাসাে োছর ইবনে আহমাদ (মৃতুয ২৭৯ রহজরী) এবাং আব ুইয়াকুব ইসহাক ইবনে অহমাদ (মৃতুয 

৩০১ রহজরী) হাদীস বণতোকারী রহনসনব উরল্লরখত হনয়নছে। সামােী রাজসোর উজীর আবলু 

োজল মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ্ বালআমী (মৃতুয ৩১৯ রহজরী)ও হাদীস বণতো করনতে। সামােী 

রাজসোর প্ররসদ্ধ বযরক্ত আরমর ইবরাহীম ইবনে আরব ইমরাে রসমজরু ও তাাঁর পুত্র আবুল হাসাে 

োনসরুনে লা মহুাম্মদ ইবনে ইবরাহীম হাদীনসর রাবী রছনলে। কখারাসানের আমীর আবু আলী 

মুজাফ্ের ইবনে আবলু হাসাে (রেহত ৩৮৮ রহজরীর রজব মাস)ও হাদীস বণতোকারী রছনলে। 

মসুতাদরাক গ্রনন্থর কলখক আবু আবদুল্লাহ্ হারকম ইবনুল বাই (মৃতুয ৪০৫ রহজরী) তাাঁর রেকট 

হনত হাদীস শুেনতে। 
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সামােী শাসকরা ইরােী বাংশাদ্ভূত হনলও কখেও তাাঁনদর রাজদরবানর োসতীর প্রচলে রছল ো এবাং 

তাাঁরা এনক উৎসারহত করনতে ো। তাাঁনদর মন্ত্রী ও সোসদরাও োসতীর প্ররত ককাে আগ্রহ 

কদখানতে ো। দাইলামী ইরােী রশয়ারাও এরূপ রছল। 

এর রবপরীনত তুকতী বাংনশাদ্ভূত গজেেী কগাাঁড়া সুন্নী শাসকনদর দরবানর োসতী োষার চচতা হনতা। 

এ সব উদাহরণ প্রমাণ কনর জারতগত কগাাঁড়ারম েয়; বরাং অন্য ককাে উপাদাে ও কারণ োসতী 

োষার পুেরুিীবে ও রবকানশর পররনবশ সরৃষ্ট কনররছল। 

সাোররগণ োসতীর প্ররত রবনশষ দৃরষ্ট রদনতে। এর কারণ আরবী োষার প্ররত রবনদ্বষ, োরক োসতীর 

কগাাঁড়ারম- এ সম্পনকত রমস্টার ফ্রয় বনলে,  

সাোরী বাংনশর শাসকনদর রাজসোর করবরা আধ্ুরেক োসতীর প্রচলে ও উন্নয়ে র্রটনয়নছে। 

কারণ এ বাংনশর প্ররতিাতা ইয়াকুব আরবী জােনতে ো। ককাে ককাে বণতোয় বলা হনয়নছ রতরে 

চাইনতে করবতা এমে োষায় পড়া কহাক যা রতরে বুবনত পানরে।  

সুতরাাং সাোরীনদর োসতীর প্ররত দৃরষ্ট কদয়ার কারণ তানদর অজ্ঞতা। রমস্টার ফ্রয় সামােীনদর 

শাসোমনল আরবী- োসতী রমরশ্রত োষা প্রচলনের আনদালনের প্ররত ইরঙ্গত রদনয় 

বনলনছে, আরবী রমরশ্রত আধু্রেক োসতী সারহতয ইসলাম বা আরবীর প্ররত রবনদ্বষ কথনক সৃরষ্ট হয় 

রে। কয সব করবতায় যারথুষ্ট্রীয় রবষয়বস্তুর অনুপ্রনবশ র্নটনছ তা মানুনষর যারথষু্ট্র ধ্নমতর প্ররত 

রবশ্বানসর কারনণ েয়; বরাং প্রচরলত সারহনতযর ধ্ারার কারনণ র্নটরছল। কসসমনয় অতীত রেনয় 

আনিপ করার কবশ প্রচলে রছল। রবনশষত সাংনবদেশীল করবনদর মনধ্য অতীনতর অনুতাপ 

অরধ্কতর লিণীয় রছল, রকন্তু অতীনত রেনর যাওয়ার ককাে সুনযাগ তাাঁনদর রছল ো। এই েতুে 

ধ্ারার োসতী, আরবীর পাশাপারশ অন্যতম ইসলামী োষায় পররণত হনয়রছল। সনদহ কেই তখে 

ইসলাম আরবীর ওপর রেেতরতা হনত স্বয়াংসম্পূণততা লাে কনররছল। কারণ ইসলাম অসাংখয 

জারতর মানব ছরড়নয় পড়ায় সাাংসৃ্করতক রবশ্বজেীেতা লাে কনররছল এবাং ইরাে ইসলামী সাংসৃ্করতর 

রেয়ন্ত্রনণ রবরাট েূরমকা করনখরছল।  
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রমস্টার ফ্রয় তাাঁর গ্রনন্থর ৪০০ পিৃায় োসতী োষায় আরবী শে ও পররোষার অনুপ্রনবশ ও এর 

প্রোব রেনয় ইরানে েতুে জীবনের শুরু  রশনরাোনম কয আনলাচো কনরনছে কসখানে 

বনলনছে, ককাে ককাে সাংসৃ্করতনত োষা সমাজ ও ধ্মত অনপিা সাংসৃ্করতর সাংরিনণ অরধ্ক েরূমকা 

রানখ। এ কথারট ইরােী সাংসৃ্করতর জন্য খুবই সতয। কারণ সাসােী আমনলর প্রাচীে োসতীর সনঙ্গ 

ইসলামী আমনলর আধ্ুরেক োসতীর সম্পকৃ্ততার রবষনয় ককাে সনদহ কেই। তদুপরর এ দু কয়র 

মানব পাথতকয রনয়নছ। তন্মনধ্য সবনচনয় বড় পাথতকয হনলা আধ্ুরেক োসতীনত উনল্লখনযাগয সাংখযক 

আরবী শে ও পররোষার প্রনবশ যা এনক সারহরতযক দৃরষ্টনকাণ হনত শরক্তশালী করার মাধ্যনম 

রবশ্বজেীেতা দাে কনরনছ যা প্রাচীে পাহলেী োসতীনত রছল ো। বাস্তরবকই আরবী োষা েতুে 

োসতী োষানক সমৃদ্ধ করার মাধ্যনম গরতশীল সারহতয (রবনশষত করবতা রচোর কিনত্র) রচোর 

পটতূরম প্রস্তুত কনররছল। মধ্যযুনগর কশষ রদনক োসতী করবতা কস দযত ও সকূ্ষ্মতার সনবতাচ্চ পযতানয় 

কপ াঁনছরছল। আধ্রুেক োসতী রেন্ন এক পথ ধ্নররছল যার কেতনৃত্ব রছনলে আরবী োষায় দি 

একদল ইরােী মসুলমাে। তাাঁনদর কযমে আরবী সারহনতয দিতা রছল কতমরে তাাঁনদর মাতৃোষার 

প্ররতও রছল তীি অনুরাগ। আধ্ুরেক োসতী োষা আরবী বণতমালায় কলখা হনতা এবাং তা রিষ্টীয় 

েবম শতােীনত পবূত ইরানে উদ্ভারসত ও সামােী রাজনত্বর রাজধ্ােী কবাখারায় পূণতরূনপ প্রকারশত 

হনয়রছল। 

রম. ফ্রয় তাাঁর গ্রনন্থর ৪০২ পিৃায় োসতী করবতায় আরবী ছনদর বযবহার সম্পনকত বনলনছে,  

এ ধ্রনের করবতা গিনে প্রাচীে োসতী পদ্ধরতর সনঙ্গ আরবী কতৃতবাচক শনের রমশ্রনণর আশ্রয় 

কেয়া হয় এবাং রবরেন্ন মাত্রা ও ছনদর করবতা শতরর করা হয়। এ ধ্রনের পদ্ধরতর সবনচনয় প্রাচীে 

ও উৎকষৃ্ট েমুো হনলা করব কেরনদ সীর শাহোমা  যা এরূপ সমধ্মতী ছনদ ররচত হনয়রছল।  
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রশয়া মাযহাব 

প্রথম যখে ইরােীরা ইসলাম গ্রহণ কনর তখে হনতই তারা েবী (সা.)- এর পররবার ও বাংনশর 

প্ররত রবনশষ োলবাসা ও েরক্ত প্রদশতে কনরনছ। 

ককাে ককাে প্রাচযরবদ তানদর এ েরক্ত- োলবাসানক রেিা ও আন্তররকতার কারনণ বনল মনে কনরে 

রে; বরাং এনক ইসলাম অথবা আরব জাতীয়তার রবরুনদ্ধ রেজস্ব প্রাচীে ধ্মত ও রীরতনক রটরকনয় 

রাখার প্রয়াস রহনসনব কদনখনছে এবাং এনক ইরােীনদর কক শল ও প্ররতরিয়ার েল বনল মনে 

কনরনছে। 

প্রাচযরবদনদর এ বক্তবয দু কশ্রণীর মানুনষর জন্য বাহাো উপস্থাপনের সুনযাগ কনর রদনয়নছ : 

প্রথম কশ্রণী হনলা কগাাঁড়া সুন্নীরা যারা এর মাধ্যনম রশয়ানদরনক রাজনেরতক উনেশ্য প্রনণারদত 

একদল করৃত্রম মুসলমাে বনল প্রচানরর প্রনচষ্টা চারলনয়নছ এবাং এর ওপর রেরত্ত কনর রশয়ানদর 

ওপর হামলা কনরনছ। কযমে রমশরীয় কলখক আহমাদ আরমে তাাঁর োজনর ইসলাম  গ্রনন্থ এরূপ 

কনরনছে। রবরশষ্ট রশয়া আনলম মুহাম্মদ হুসাইে কানশেলু কগতা এ রমথযা প্রচারণার রবরুনদ্ধ 

আসলুশ্ রশয়া ওয়া উসলূুহা  োমক এক যরুক্তরেেতর ও বরলি গ্রন্থ রচো কনরনছে। 

রদ্বতীয় কশ্রণী হনলা তথাকরথত ইরােী জাতীয়তাবাদীরা। প্রথম দনলর রবপরীনত এরা ইরােীনদর এ 

জন্য প্রশাংসা কনর থানক কয, তারা রশয়া মতাদনশতর আবরনণ তানদর প্রাচীে ধ্মতনক সাংরিণ 

করনত কপনরনছ। কযমে কতহরাে রবশ্বরবদযালয় প্রকাশো হনত প্রকারশত িক্টর পারনেজ সানেয়ী 

ররচত কানুে ওয়া শাখরসয়াত  গ্রনন্থর ১৫৭ পৃিায় আমানদর সু্কলগুনলার ইরতহাস গ্রন্থসমূহ 

অগেীর রচন্তাপ্রসূত ও কবশ শুষ্ক হনয় পড়ার সমানলাচো কনর এনক সজীব ও রবনলেষাষণধ্মতী 

গেীরতা দানের আিাে জারেনয় বলা হনয়নছ : 

কযমে ইসলানম রশয়া ও সুন্নীনদর মনধ্য পাথতনকযর রবষনয় ইরতহানস আমানদর রশখানো হনয়নছ 

ইরােীরা হযরত আলী (আ.)- এর পন্থাবলম্বে কনরনছ রশয়া ও সুন্নীনদর মধ্যকার রবনেনদর সূত্র 

ধ্নর। আর তা হনলা আমরা হযরত আলীনক প্রথম খলীো মনে করর। আর সুন্নীরা তাাঁনক চতুথত 

খলীো বনল রবশ্বাস কনর। রশয়া- সুন্নী পাথতনকযর রবষনয়র মলূনক রবনলেষষণ ো কনর এোনব 
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উপস্থাপে কনর অগুরুত্বপূণত রবষয়নক প্রধ্ান্য দাে করা হনয়নছ, অথচ পাথতযনকযর এ রেরত্ত 

অনয রক্তক বনল মনে হয়। সু্কল তযানগর অনেক বছর পর আরম রেনজ অধ্যয়ে কনর বুবনত 

পারলাম রশয়া মাযহাব ইরােীনদর আরবষ্কার। ইরােীরা তানদর স্বাধ্ীেতা ও প্রাচীে ঐরতহ্যনক 

রটরকনয় রাখার লনিয এর জন্ম কদয়। কযনহতু ইমাম হুসাইে (আ.) ইরানের সবতনশষ বাদশার 

কন্যানক রবনয় কনরে কসনহতু তাাঁর সন্তােরা বাংশ পরম্পরায় শাহজাদা রহনসনব ইরােী শাসনেরই 

কগ রবময় ধ্ারাবারহকতা। ইমাম হুসাইনের সন্তােনদর কয সাইনয়যদ ৩৪ বলা হয় তা োসতী োষার 

শাহজাদা  শনের সমাথতক। 

ইরােীনদর এ আরবষ্কার তানদর জাতীয়তানক সাংরিনণর লনিযই রছল। ইরানের প্রাচীে ধ্নমতর 

আচার- অনুিােই রশয়া মাযহানব অনুপ্রনবশ কনরনছ। রশয়া মাযহানবর সনঙ্গ প্রাচীে ইরােী ধ্মতীয় 

ঐরতনহ্যর তুলোর মাধ্যনম আমরা এরট বুবনত পারব। অধ্যয়নের মাধ্যনম আমরা জােনত পারব 

প্রাচীে ইরােী ধ্মত (যারথষু্ট্রবাদ) রকোনব রশয়া মাযহানবর মাধ্যনম সাংররিত হনয়নছ।   

প্রায় একশ  বছর পূনবত কাডট কগারবনু মধ্য এরশয়ার ধ্মত ও দশতে  োনম একরট গ্রন্থ প্রকাশ 

কনরে। কসখানে রতরে েবী (সা.)- এর আহনল বাইনতর পরবত্র ইমামনদর রেস্পাপ হওয়ার 

রবশ্বাসনক সামােী সম্রাটনদর ঐশী হওয়ার রবশ্বাস হনত উৎসাররত বনল উনল্লখ কনরনছে এবাং 

ইমাম হুসাইনের সনঙ্গ ইরােী শাহজাদী শানহর বানুর রববানহর কারনণ তাাঁর বাংশধ্ারা এ পরবত্রতা 

লাে কনরনছ বনল প্রচার কনরনছে।  

এিওয়ািত িাউেও কগারবনুর এ মতনক সমথতে কনর বনলনছে,  

আরম রবশ্বাস করর কগারবনু সরিক বনলনছে। কযনহতু ইরােীরা রাজকীয় িমতা স্রষ্টার ঐশী দাে ও 

অরধ্কার বনল মনে করত যা সাসােীনদর হানত রতরে গরচ্ছত করনখরছনলে, এ রবশ্বাস পরবততী 

শতােীগুনলানত ইরানের ইরতহানস বযাপক প্রোব করনখরছল। রবনশষত রশয়া মাযহানবর প্ররত 

ইরােীনদর বুাঁনক পড়ার কপছনে এ রবশ্বানসর প্রোব খবুই কবরশ রছল। রাসনূলর ঐশী স্থলারেরষক্ত 

বা খলীো রেবতারচত হওয়াটাই গণতারন্ত্রক আরবনদর রেকট স্বাোরবক রছল। এর রবপরীনত 

রশয়ানদর রেকট এরট অস্বাোরবক ও রেদারুণ রবররক্তর কারণ রছল। রদ্বতীয় খলীো হযরত উমর 
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কতৃতক ইরাে সাম্রাজয ধ্বাংনসর কারনণ রশয়ানদর রেকট অপছদীয় রছনলে। তাাঁর প্ররত ইরােীনদর 

অসন্তুরষ্টই কয একরট মাযহাবরূনপ আরবেূতত হনয়নছ কস রবষনয় সনদহ কেই। ইরােীনদর রবশ্বাস 

েবীর কন্যা হযরত োরতমার করেষ্ট সন্তাে হুসাইে ইবনে আলী সবতনশষ সাসােী শাসক ইয়ায্দ 

গারনদর কন্যানক রবনয় কনরে। তাই রশয়ানদর বড় দু রট দলই (বার ইমামী ও ইসমাঈলী) শুধ্ ু

েবুওয়ানতর সম্মাে ও মযতাদার অরধ্কারীই েয়, কস সানথ রাজকীয় মযতাদারও প্ররতরেরধ্ত্ব কনর। 

কারণ এনত দু বাংশধ্ারার সমন্বয় র্নটনছ: েবুওয়াত ও সাসােী অরেজাত।  

রকছ ু সাংখযক প্রাচযরবদ এবাং ইরােীও এ ধ্রনের বক্তনবযর দ্বারা প্রোরবত হনয়নছে এবাং রশয়া 

মাযহানবর উৎপরত্তর উৎস সম্পনকত এরূপ মন্তবয কনরনছে। এটা স্পষ্ট কয, এ রবষনয় আনলাচোর 

জন্য পথৃক গ্রন্থ রচোর প্রনয়াজে। তনব আমরা এখানে সাংরিপ্তোনব রকছ ুরবষয় তুনল ধ্ররছ। 

ইমাম হুসাইনের সনঙ্গ ইয়ায্দ গারনদর কন্যার রববানহর র্টো এবাং এ দম্পরত হনত ইমাম 

সািানদর (জয়নুল আনবদীনের) জনন্মর মাধ্যনম আহনল বাইনতর ইমামনদর ধ্ারার উৎপরত্ত তথা 

েবুওয়ানতর পররবানরর সনঙ্গ সাসােী রাজবাংনশর আিীয়তার বানোয়াট র্টো স্বাথতনন্বষী রকছ ু

বযরক্তর হানত এমে এক হারতয়ার তুনল রদনয়নছ যা ইমামনদর প্ররত রশয়ানদর রবশ্বাসনক সাসােী 

সম্রাট োররানহ ইয়াযাদীর  প্ররত রবশ্বানসর েলশ্রুরত বারেনয় কছনড়নছ। কারণ সাসােী সম্রাটগণ 

রেনজনদরনক স্বগতীয় বাংশধ্ারার এবাং মানুনষর ঊনধ্বত প্রায় কখাদায়ী মযতাদার সমতুলয মনে করত। 

যারথষু্ট্র ধ্মতও তানদর এ রচন্তানক সমথতে ও পিৃনপাষকতা করত। 

জাো কগনছ, সাসােী শাসক আররদ্শনরর পুত্র শাপুনরর আমনলর পাহলেী োষায় রলরখত একরট 

পােরুলরপ হাজীআবানদ পাওয়া রগনয়নছ যানত কলখা রনয়নছ : 

ইরাে ও অ- ইরানের সম্রাট শাপুর রমনুনসনরশত ইয়ায্দানের  পি হনত মনোেীত, তাাঁর 

স্বগতীয় পুত্র মাসদার উপাসক আররদ্শর রমনুনসনরশত ইয়ায্দানের  পি হনত মনোেীত, তাাঁর 

স্বগতীয় প্রনপ ত্র ববাকও ইয়ায্দানের  পি হনত মনোেীত। ৩৫  

কযনহতু সাসােী সম্রাটগণ রেনজনদর স্বগতীয় অবস্থাে ও মযতাদায় রবশ্বাসী রছনলে এবাং পরবত্র 

ইমামগনণর বাংশধ্ারাও তাাঁনদর সনঙ্গ রমনশ যায় কসনহতু তাাঁরা ও তাাঁনদর অনুসারীরা সকনলই 
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ইরােী বাংনশাদ্ভূত রহনসনব স্বগতীয় হনত বাধ্য। এ দু প্ররতজ্ঞা পাশাপারশ রাখনল সহনজই কবাবা 

যায়, পরবত্র ইমামনদর কেতৃনত্বর রবষনয় রবশ্বাস ইরােীনদর প্রাচীে রবশ্বানসরই ধ্ারাবারহকতা। 

আমরা এখানে সাংনিনপ এ দারবর অসাড়তা ও রেরত্তহীেতা প্রমাণ করব। প্রথনম বনল রারখ 

এখানে দু রট রবষয় রনয়নছ কয দু রটনক পাথতকয করা উরচত। প্রথমত এরট প্রকরৃতগত ও স্বাোরবক। 

ককাে জারত যরদ পূনবত রবনশষ ককাে রচন্তাধ্ারা ও ধ্নমতর অনুসরণ কনর পনর তা পররবততে কনর 

তনব তানদর অজানন্তই পূবতবততী আকীদা- রবশ্বানসর রকছু রবষয় চনল আনস। হয়নতা েতুে গহৃীত 

ধ্মত ও রবশ্বানসর প্ররত তার অগাধ্ রবশ্বাস ও োলবাসা রনয়নছ এবাং আন্তররকোনবই তা গ্রহণ 

কনরনছ, পূবতবততী রবশ্বানসর প্ররত তার ককাে কগাাঁড়ারম ও এর ধ্ারবারহকতার রচন্তাও কস কনর 

ো, রকন্তু তদুপরর তার রচন্তাশরক্ত হনত প্রাচীে রবশ্বানসর রকছ ু রবষয় মনুছ যায়রে এবাং 

অসনচতেোনবই কসগুনলানক কস েতুে ধ্মত ও রবশ্বানসর অন্তেুতক্ত কনর কেনল। 

এ রবষনয় ককাে সনদহ কেই, কয সকল জারত ইসলাম গ্রহণ কনরনছ তানদর ককউ পূনবত 

মূরততপূজক, ককউ রদ্বত্ববাদী, ককউ রিষ্টাে, ইহুদী বা মাজসুী রছল। তাই সম্ভাবো রনয়নছ ককাে 

ককাে কিনত্র তদপবূতবততী রচন্তা ও রবশ্বাসসমূহ ইসলাম গ্রহনণর পরও তানদর মনধ্য বততমাে থাকার। 

রেরশ্চত বলা যায় ইরারেগণও ককাে ককাে রবশ্বাসনক ইসলাম গ্রহনণর পরও তানদর অজানন্তই 

সাংরিণ কনরনছ। দুুঃখজেকোনব রকছ ুসাংখযক ইরােীর মনধ্য পবূতবততী সমনয়র কুসাংস্কার এখেও 

বততমাে রনয়নছ, কযমে বছনরর কশষ বুধ্বার আগুনের ওপর রদনয় লাে কদয়া অথবা আগুনের 

রদনক তারকনয় প্ররতজ্ঞা করা ইতযারদ। এরট আমানদর দীেী দারয়ত্ব, রেখাাঁদ ইসলানমর মলূ 

মােদনের রেরত্তনত জানহলী যুনগর সকল রচন্তাধ্ারানক দূর করার। 

েবী (সা.)- এর পরবত্র আহনল বাইনতর ইমামনদর ইমামত (কেতৃত্ব) ও কবলানয়নতর 

(অরেোবকত্ব) রবষয়রট যরদ আমরা অধ্যয়ে করনত চাই তাহনল আমানদর অবশ্যই ককারআে ও 

রাসলূলু্লাহর অকাটয সুন্নানতর প্ররত প্রতযাবততে করনত হনব। তনবই আমানদর রেকট স্পষ্ট হনব 

অন্যান্য জারত ও কগািীর ইসলাম আেয়নের পূনবতও ইসলানম এ রবষয়রট রছল রক ো? 
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পরবত্র ককারআে ও রাসূললু্লাহর অকাটয সুন্নাহ্ হনত হয় স্পষ্ট কয, প্রথমত ককারআে ককাে ককাে 

সতযপন্থী সৎ কমতশীল বাদানক ঐশীোনব কেতনৃত্বর জন্য মনোেীত কনরনছে। রদ্বতীয়ত ককারআে 

ককাথাও ককাথাও সুস্পষ্টোনব আবার ককাথাও ইশারা- ইরঙ্গনত ইমামত ও কবলানয়নতর রবষয় 

দু রটনত গুরুত্ব আনরাপ কনরনছ। কস সানথ রাসলূও তাাঁর পরবত্র আহনল বাইনতর এরূপ মযতাদার 

কর্াষণা রদনয়নছে। 

আরব মসুলমােগণ অন্যান্য জারতর ওপর শাসে কতৃতত্ব লাে করার অনেক পূনবতই ইসলানম এ 

রবষয় উপস্থারপত হনয়নছ। কযমে ককারআনের সূরা আনল ইমরানের ৩৩- ৩৪ োং আয়ানত এনসনছ: 

 آل إبراهيم و آل عمران على العاملي ذرّيّة بعضها من بعض و هللا مسيع العليم إّن هللا اصطفى آدم و نوحاً و
রেুঃসনদনহ আল্লাহ্ আদম, েূহ, ইবরাহীম ও ইমরানের বাংশধ্রনক রেবতারচত কনরনছে। যাাঁরা 

বাংশধ্র রছনলে পরস্পনরর। আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞােী।  ( তাই রতরে মুহাম্মদ (সা.)- এর 

বাংশধ্র হনতও রেবতাচে করনবে। এরটই স্বাোরবক, েয় রক? কারণ রতরে পবূতবততীনদর হনত 

কশ্রি)। 

সুতরাাং রশয়া মাযহানবর মলূ রেরত্ত ককারআে ও রেেতরনযাগয হাদীস এ রবষনয় ককাে সনদহ কেই। 

এ রবষনয় রবস্তাররত আনলাচোর অবকাশ থাকনলও কযনহতু আমানদর মলূ আনলাচোর সনঙ্গ সাংরলেষষ্ট 

েয় কসনহতু এনত প্রনবশ করনত চাই ো। আমানদর মলূ আনলাচয রবষয় হনলা রশয়া মাযহানবর 

সনঙ্গ ইরােীনদর সম্পকত। ককাে ককাে প্রাচযরবদ ও তানদর এ কদশীয় অনুচররা রশয়া মাযহাব 

ইরােীরা উদ্ভাবে কনরনছ ইসলানমর রবরুনদ্ধ প্ররতরিয়া রহনসনব যানত কনর এ মাযহানবর 

ছত্রছায়ার তার প্রাচীে আচার ও ধ্মতেীরতনক সাংরিণ করা যায় বনল কয দারব কনরনছে এখানে 

আমরা তার জবাব কদব। 

আনরক দল প্রাচযরবদ যাাঁরা বনলে ইরােীরা রশয়া মাযহাব শতরর কনররে; বরাং সামররক ও 

রাজনেরতকোনব পরাস্ত হওয়ার েলশ্রুরতনত প্ররতনরাধ্ রহনসনব এ মতাদশত গ্রহণ কনরনছ যানত 

কনর প্রাচীে রবশ্বাসনক এর ছায়ায় রটরকনয় রাখা যায়- এ দৃরষ্টনকাণ হনতও আমরা রবষয়রট 

আনলাচো করব। 
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এ রবষয় দু রট আমানদর পূবতবততী আনলাচোর ওপর রেেতরশীল কযখানে আমরা ইরােীনদর ইসলাম 

গ্রহনণর রবষয়রট জবরদরস্তমলূক োরক কস্বচ্ছাপ্রনণারদত তা রবনলেষষণ কনররছ। যরদ এরট সতয 

হনতা, ইরােীরা বাধ্য হনয় পবূতবততী ধ্মত পররতযাগ কনরনছ ও ইসলাম গ্রহণ কনরনছ তনব এরূপ 

ধ্ারণা স্বাোরবক রছল কয, তারা পবূতবততী রবশ্বাসনক রটরকনয় রাখার জন্য এরূপ প্রতারণার আশ্রয় 

রেনয়নছ। রকন্তু যখে প্রমারণত হনয়নছ আরব মসুলমােগণ কখেই ইরােীনদর পূবতবততী ধ্মত 

পররতযানগ বাধ্য কনররে; বরাং অনুমরত রদনয়রছল তানদর অরগ্নমরদরগুনলা সাংরিনণর; এ জন্য 

কয, আহনল রকতাবগণ (ইহুদী, রিষ্টাে, সানবয়ী, মাজসুী) রজরম্ম রহনসনব মসুলমােনদর অধ্ীনে 

থাকায় আরবগণ তানদর উপাসোলনয়র সাংরিণনক রেনজনদর দারয়ত্ব মনে করত। তা ছাড়াও 

ইরানে বসবাসকারী রকছ ুসাংখযক আরনবর পনি সম্ভব রছল ো কনয়ক রমরলয়ে মানুষনক তানদর 

দীে পররতযানগ বাধ্য করা। কারণ সাংখযায় কযমে তারা স্বল্প রছল কতমরে যদু্ধ সরঞ্জাম ও অন্যান্য 

রদক হনতও তারা ইরােীনদর কথনক দুবতল রছল (আমরা পূনবত উনল্লখ কনররছ ১৭০ রহজরীনত 

আব্বাসী খলীো মামুনের শাসোমনল মসুরলম কসো বারহেীর বৃহদাাংশ ইরােীনদর দ্বারা গরিত 

হনয়রছল)। তাই আরবনদর পনি সম্ভব রছল ো তানদর পবূতবততী দীে পররতযানগ বাধ্য করা। 

তাহনল ইরােীনদর রক প্রনয়াজে রছল পূবতবততী ধ্মতনক রটরকনয় রাখার স্বানথত বারহ্যকোনব ইসলাম 

প্রকাশ করার বা রশয়া মাযহানবর আশ্রয় কেয়ার? 

তদুপরর আমরা পূনবত প্রমাণ কনররছ ইরােীনদর ইসলাম গ্রহণ মন্থর প্ররিয়ায় হনয়রছল। ইরােীনদর 

অন্তনর পরবত্র ইসলানমর গেীর প্রোব এবাং যারথুষ্ট্র ধ্নমতর ওপর ইসলানমর রবজয় ইরােীনদর 

স্বাধ্ীেতা অজতনের পর র্নটরছল। তাই এ অেথতক কথার ককাে মলূয কেই। 

স্বয়াং এিয়ািত িাউে তাাঁর গ্রনন্থর রবরেন্ন স্থানে উনল্লখ কনরনছে, ইরােীরা ইসলাম ধ্মতনক সাগ্রনহ ও 

কস্বচ্ছাপ্রনণারদত হনয় গ্রহণ কনরনছ। কযমে তাাঁর সারহনতযর ইরতহাস  গ্রনন্থর ২৯৭ পিৃায় 

বনলনছে,  

যারথষু্ট্র ধ্নমতর ওপর ইসলানমর রবজনয়র রবষনয় গনবষণা চালানো সাসােীনদর েূখনের ওপর 

আরবনদর রবজয় রেনয় গনবষণা অনপিা করিে। অনেনক কেনব থানকে মসুরলম কযাদ্ধারা তানদর 
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রবরজত েূরমগুনলার অরধ্বাসীনদর ককারআে ও তরবারীর মানব কয ককাে একরট কবনছ কেয়ার 

রেনদতশ রদত। রকন্তু এরট সরিক েয়। কারণ ইহুদী, কগাবার৩৬ ও তারসাগণ৩৭ স্বাধ্ীেোনব ধ্মত পালে 

করত। তারা শুধ্ু রজরজয়া রদনত বাধ্য রছল। এরট করা ন্যায়সঙ্গতই রছল। কারণ অমসুরলমগণ 

মসুলমােনদর ন্যায় যুনদ্ধ অাংশ গ্রহণ, যাকাত ও খমু্স কদয়া হনত মকু্ত রছল।  

একই গ্রনন্থর ৩০৬ ও ৩০৭ পিৃায় যারথুষ্ট্র ধ্নমতর রবলুরপ্তর পযতানলাচোয় উনল্লখ কনরনছে,  

প্রথম রদনক ধ্মতান্তররত হওয়ার র্টো অতযন্ত কম রছল। কারণ ইসলানমর রবজনয়র পর সানড় 

রতেশ  বছর পযতন্ত ইরােীরা রবজয়ী শাসকনদর মহানুেবতা ও সহেশীলতার অনুগ্রহ লাে 

কনররছল যা এ সতযনক প্রমাণ কনর কয, ইরারেগণ শান্ত পররনবনশ পযতায়িনম তানদর পবূতবততী ধ্মত 

তযাগ কনরনছ।  

এিওয়ািত িাউে হলযানডির প্রাচযরবদ দুজীর ইসলাম  গ্রন্থ হনত উদৃ্ধরত রদনয়নছে : 

সবনচনয় গুরুত্বপূণত কয জারত ধ্মতান্তররত হয় তা হনলা ইরােী। কারণ আরব েয়, ইরােীরাই 

ইসলামনক দঢ়ৃ ও মজুবুত রেরত্তর ওপর দাাঁড় কররনয়নছ, তানদর মধ্য হনতই আকষতণীয় এক 

মাযহানবর সৃরষ্ট হনয়নছ।  

ইরােীরা ইসলানমর প্ররত কয প্ররতরিয়া কদরখনয়নছ তা এতটা োলবাসায় পণূত রছল কয, এরট বলার 

ককাে সুনযাগ কেই, তারা রশয়া মাযহানবর আবরনণ তানদর প্রাচীে ধ্মতরবশ্বাসনক রটরকনয় রাখার 

স্বানথত তা কনরনছ। 

আমরা পূনবত উনল্লখ কনররছ ইরােীনদর পরাজনয়র অন্যতম বড় কারণ রছল শাসক ও প্রচরলত 

ধ্নমতর প্ররত তানদর অসন্তুরষ্ট ও অোস্থা। সাধ্ারণ মানুষ তানদর শাসনে ক্লান্ত হনয় পনড়রছল, তারা 

শারন্তর আশ্রয় খুাঁজরছল এবাং সতয ও ন্যানয়র ধ্বরে শ্রবনণর অনপিায় রছল। ইনতাপূনবত মাযদাকী 

ধ্নমতর প্ররত তানদর বুাঁনক পড়ার কারণও এরটই রছল। আমরা পূনবতই উনল্লখ কনররছ, রবচুযত ও 

অোচাররক্লষ্ট যারথষু্ট্র ধ্নমতর প্ররত তারা এতটা অসন্তষ্ট রছল কয, যরদ ইরানে ইসলাম ো আসত তনব 

রিষ্টধ্মত ইরাে দখল করত। 

দুরজর উদৃ্ধরত রদনয় িাউে আনরা বনলনছে,  
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সপ্তম শতােীর প্রথমাাংনশ (৬০০- ৬৪০ রিষ্টাে) পূবত করাম ও পারনস্য রাজকীয় শাসক স্বাোরবক 

গরতনত চলরছল। এ দু সাম্রাজয পরশ্চম এরশয়ার িুদ্র রাজযগুনলা দখনলর লনিয সব সময় যুদ্ধরত 

থাকত। বারহ্যকোনব এ দু সাম্রানজযর উন্নয়ে র্নটরছল। তানদর রাষ্ট্রীয় োোনরর জন্য 

উনল্লখনযাগয পররমাণ কর ও মুোো আহররত হনতা, দু সাম্রানজযর রাজধ্ােীর জাাঁকজমক ও 

কস দযত প্রবাদ বানকয পররণত হনয়রছল। শস্বরাচার উেয় সাম্রানজযর কমরুদেনক নুযব্জ কনর 

কেনলরছল। এতদু েনয়র ইরতহাসই মােব কশাষনণর মমতারন্তকতায় পূণত। জেসাধ্ারনণর মনধ্য ধ্মতীয় 

রবনেদ ও শদ্বততার েলশ্রুরতনত এ জলুমু তুনঙ্গ উনিরছল। এমে সময় আকরিকোনব মরুেরূমর 

মধ্য হনত এক অপরররচত জারত রবনশ্বর বুনক জাগররত হনলা। ঐ সময় পযতন্ত কয জারত রবরেন্ন 

কগানত্র রবেক্ত ও পরস্পর রবনরাধ্ ও যুনদ্ধ রত রছল প্রথম বানরর মত পরস্পর একত্র হনয় অরেন্ন 

এক জারতর আকানর আরবেূতত হনলা। 

স্বাধ্ীেতা রপয়াসী এ জারতরট সাধ্ারণ কপাশাক পররধ্াে করত, সাধ্ারণ খাদয গ্রহণ করত, কখালা 

মনের, অরতরথবৎসল, েরুততবাজ ও ররসক, অথচ আিগবতী ও রগচটা প্রকৃরতর এবাং যখে তার 

কিাধ্ বৃরদ্ধ পায় তখে চরম অতযাচারী ও শারন্ত রবনরাধ্ীনত পররণত হয়। এরূপ একরট জারতই রকছ ু

রদনের মনধ্য প্রাচীে ও িমতাধ্র রকন্তু অন্তুঃিয়প্রাপ্ত ইরােনক পদােত কনর, কেস্টােটাইনের 

(constantine) উত্তরারধ্কারীনদর )করামীয়নদর (হনত সবনচনয় সুদর প্রনদশ  

হস্তগত কনর। কস্পে দখল কনর ইউনরাপীয় অন্যান্য কদশ, কযমে েতুে প্ররতরিত জামতােনদর প্ররত 

হুমরকর সৃরষ্ট করল, পূবত রদনকও রহমালয় পবতত পযতন্ত অঞ্চল তানদর পদােত হনলা। রকন্তু অন্যান্য 

রাজযজয়ী জারতর সনঙ্গ এনদর ককাে সাদশৃ্য রছল ো। কারণ তারা েতুে ধ্মত সনঙ্গ রেনয় এনসরছল 

এবাং অন্যান্য জারতনক তা গ্রহনণর আিাে জাোত। ইরানের প্রচরলত রদ্বত্ববাদ ও পতেশীল রিষ্ট 

মতবানদর রবপরীনত এরা রেখাাঁদ একত্ববানদর রদনক আিাে জাোত। বততমাে সমনয়ও ইসলাম 

পৃরথবীর অন্যতম বৃহৎ ধ্মত যার অসাংখয অনুসারী রনয়নছ; পৃরথবীর এক দশমাাংশ মানুষ এ ধ্নমতর 

অনুসারী।  
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এিওয়ািত িাউে তাাঁর প্রাগুক্ত গ্রনন্থর ১৫৫ পিৃায় পাররসকনদর প্রাচীে ধ্মতগ্রন্থ আনেস্তা  সম্পনকত 

বনলনছে, আনেস্তা যারথুনষ্ট্রর (যারথুষ্ট্র ধ্নমতর প্রবক্তা) ধ্মতীয় রবশ্বাস ও রচন্তাধ্ারা এবাং প্রাচীে 

ধ্নমতর রবরধ্রবধ্াে সম্বরলত গ্রন্থ। এ গ্রন্থ রবশ্ব ইরতহানস গুরুত্বপূণত েরূমকা পালে কনরনছ যরদও 

বততমানে এ ধ্নমতর অনুসারীর সাংখযা ইরানে দশ হাজার এবাং োরতবনষত েব্বই হাজানরর অরধ্ক 

েয়। রকন্তু এ ধ্মত যনথষ্ট গুরুত্বপূণত রছল ও গেীর প্রোব করনখনছ। আনেস্তানক ককাে আেদদায়ক 

গ্রন্থ বলা যায় ো এবাং এর রবরেন্ন অাংশ সনদহযকু্ত রববরনণ পণূত তদুপরর হয়নতা গেীর অধ্যয়নে 

এর মূলয ও মযতাদা অনুধ্াবে করা যানব। রকন্তু ককারআনের কিনত্র এ কথা কজার রদনয় বলা 

যায়, এ গ্রন্থ অতযন্ত সাবলীল ও যত অরধ্ক অধ্যয়ে করা যায় এর গঢ়ূ অথতও তত অনুধ্াবে করা 

যায়, ততই এর মযতাদা স্পষ্ট হয়। এর রবপরীনত আনেস্তা দ্রুত অনুধ্াবেনযাগয েয়; বরাং এর 

অধ্যয়ে ক্লারন্তকর, তনব যরদ ককউ োষারবদ রহনসনব কপ রারণক রবষয়াবলী অধ্যয়ে করনত চাে 

তাাঁর কথা রেন্ন।  

এিওয়ািত িাউে যা বনলনছে সকল ইরােীও তা বনলে এবাং এরটই সতয, ইরারেগণ শতােী িনম 

দনল দনল আনেস্তানক পররতযাগ কনর ককারআেনক ধ্ারণ কনরনছ। আনেস্তা কথনক ককারআনের 

রদনক বুাঁনক পড়া ইরােীনদর জন্য অতযন্ত স্বাোরবক ও সাধ্ারণ রছল। তাই প্রাক্তে সম্রাটনদর 

রীরতেীরত ও আনেস্তার রশিানক সাংরিনণর জন্য রেনজনদর রশয়া মাযহানবর আড়ানল লরুকনয় 

রাখার ককাে প্রনয়াজে রছল ো। 

রদ্বতীয়ত সাসােী সম্রাট ইয়ায্দ গারদ রাজধ্ােীনত প্ররতনরানধ্ সিম েয় বুবনত কপনর তাাঁর 

পররবার ও সোসদনদর রেনয় প্রনদশ হনত প্রনদশ ও শহর হনত অন্য শহনর পারলনয় কবড়ারচ্ছনলে 

(যরদও তাাঁর রাজধ্ােীনত ও প্রাসানদ সহস্র প্রহরী, রশকারী কুকুর, সহস্র 

গায়ক, পাচক, কখদমতগার, দাস- দাসী রছল তবওু কসখানে রেরাপত্তা কবাধ্ কনরেরে)। অবশ্যই 

রাজধ্ােী ও এর রেকটবততী অঞ্চনলর অরধ্বাসীরা চাইনল আিমণকারী আরব মুসলমােনদর 

প্ররতনরাধ্ করনত পারত। রকন্তু এর রবপরীনত তারা সম্রাটনক সহনযারগতা ও আশ্রয় কদয়রে। েনল 
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রতরে কখারাসানে পারলনয় কযনত বাধ্য হে। কসখানেও তাাঁনক ককউ সহায়তা ো করায় একরট র্ারে 

কনল আশ্রয় কেে এবাং কসখানে ইরােীরাই (সীমান্ত রিীরা) তাাঁনক হতযা কনর। 

রকরূনপ সম্ভব, কয ইরােীরা ইয়ায্দ গারদনক আশ্রয় কদয়রে, তাাঁর সনঙ্গ সম্পনকতর কারনণ েবী 

(সা.)- এর পরবত্র আহনল বাইতনক তানদর মনের মরণনকািায় আশ্রয় কদনব? রকরূনপ সম্ভব এ 

কারনণ েবীর বাংশধ্রনদর জন্য রেনজনদর উৎসনগতর প্রস্তুরত কেনব? 

তৃতীয়ত যরদ ধ্নরও কেই ইরােীরা প্রথম রহজরী শতােীনত ইসলাম গ্রহনণ বাধ্য হনয়রছল তাই 

রশয়া রবশ্বানসর অন্তরানল রেজ রবশ্বাসনক কগাপে কনররছল। তনব ককে তারা রদ্বতীয় শতােীর পনর 

স্বাধ্ীেতা লাে করার পর স্বীয় রবশ্বাসনক প্রকাশ কনর রে? বরাং পরবততী শতােীগুনলানত 

রেনজনদর ইসলানমর মনধ্য অরধ্কতর রেমরিত কনরনছ এবাং পবূতবততী ধ্নমতর সনঙ্গ সম্পকতনচ্ছদনক 

আনরা ত্বরারন্বত কনরনছ। 

চতুথতত ইরানের প্ররতরট মসুলমাে জানে শাহর বানু (ইমাম সািানদর মাতা)- এর মযতাদা ককাে 

িনমই অন্যান্য ইমামনদর মাতানদর কচনয় যাাঁরা ককউ আরব, ককউ আরফ্রকাে রছনলে, অরধ্ক েয়। 

ককান্ ইরােী ও অ- ইরােী রশয়া ইমাম সািানদর মাতার প্ররত অন্য ইমামনদর মাতানদর কচনয় 

অরধ্কতর সম্মাে কদখায়? ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর মাতা হযরত োরনজস খাতুে রযরে একজে 

করামীয় দাসী রছনলে তাাঁর মযতাদা রশয়ানদর রেকট শাহর বানু অনপিা অনেক কবরশ। 

পঞ্চমত ঐরতহারসক দৃরষ্টনকাণ হনত ইমাম হুসাইনের সনঙ্গ শাহর বানুর রববাহ এবাং ইরােী 

শাহজাদা রহনসনব ইমাম সািানদর জনন্মর র্টো অপ্রমারণত। আহনল বাইনতর ইমামনদর সনঙ্গ 

সাসােী রাজবাংনশর সম্পনকতর র্টোরট রেননাক্ত কারহেীর মনতা: এক বযরক্ত বলল, ইমাম পুত্র 

ইয়াকুবনক মসরজনদর রমোনরর ওপর কেকনড় বার্ কখনয় কেনল।  অন্য একজে বলল, ো, ো। 

ইমামপুত্র েয়, েবীর পতু্র, ইয়াকুব েয়, ইউসুে রছনলে, রমোনরর ওপর েয় ককোনের গনতত।  

মলূ কথা র্টোরটই রমথযা। আসনল ইউসুেনক ককাে কেকনড়ই খায়রে। 

এখানে প্রকতৃপনি ইয়ায্দ গারনদর শাহর বানু অথবা রেন্ন োনম ককাে কন্যা রছল রকো বা ইমাম 

হুসাইনের সনঙ্গ রববানহর মাধ্যনমই রতরে ইমাম সািানদর মাতৃত্ব অজতনের কস োগয লাে 
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কনররছনলে রকো সম্পণূত র্টোরট ঐরতহারসক দরলনলর রেরত্তনত সনদহযকু্ত একরট রবষয়। বলা 

হনয় থানক, সকল ঐরতহারসনকর মনধ্য একমাত্র ইয়াকুবী এ সম্পনকত একরট বাকয বনলনছে। আর 

তা হনলা: আলী ইবনুল হুসাইনের মাতার োম রছল হাররার রযরে ইয়ায্দ গারনদর কন্যা এবাং 

ইমাম হুসাইে তাাঁর োম পররবরততত কনর গাযালাহ্ রানখে। 

স্বয়াং এিওয়ািত িাউে এ র্টোনক বানোয়াট বনল মনে কনরে। রিনস্টে কসেও রবষয়রট 

অপ্রমারণত মনে কনরে। সাঈদ োরেসী তাাঁর ইরানের সামারজক ইরতহাস  গ্রনন্থ এনক 

কল্পকারহেী ছাড়া রকছ ুমনে কনরে রে। এখে যরদ ধ্নর রেই ইরােীরাই এ কারহেী শতরর কনরনছ 

তনব অবশ্যই তা দু শ বছর পর শতরর করা হনয়নছ। অথতাৎ ইরােীনদর স্বাধ্ীে শাসে কতৃতত্ব 

লানের সময়কানল এবাং রশয়া মাযহানবর উৎপরত্তরও দু শ  বছর পর। 

এখে আমরা রক কনর বলনত পারর আহনল বাইনতর ইমামগণ শাহজাদা হওয়ার কারনণই ইরােীরা 

রশয়া মাযহানবর প্ররত বুাঁনকরছল? 

ইয়ায্দ গারনদর কন্যার সনঙ্গ ইমাম হুসাইনের রববানহর র্টো ঐরতহারসকোনব সতয প্রমারণত ো 

হনলও রকছ ু রকছ ু হাদীনস এ র্টোনক সতয বলা হনয়নছ। তন্মধ্য উসূনল কােী র এ হাদীসরট 

কযখানে বলা হনয়নছ: খলীো উমনরর শাসোমনল ইয়ায্দ গারনদর কন্যানক মদীোয় আো হনল 

খলীো উমর হযরত আলী (আ.)- এর পরামনশত তাাঁনক মকু্ত কর্াষণা কনরে এবাং কয ককাে যবুকনক 

কবনছ কেয়ার পরামশত রদনল রতরে ইমাম হুসাইেনক কবনছ কেে।  

রকন্তু ইরতহানসর সনঙ্গ এ হাদীনসর বক্তনবযর সাদৃশ্য কেই এবাং এর সেনদ এমে দু জে রাবী 

রনয়নছ যারা রেেতরনযাগয েয়। তানদর একজে ইবরাহীম ইবনে ইসহাক আহ্মারীনক 

করজালশাস্ত্ররবদগণ ধ্মতীয় রবষনয় অরেযকু্ত মনে কনরে ও তার হাদীসনক অরেেতরনযাগয বনলনছে। 

অপরজে হনলে আম্মার ইবনে রশমার যানক হাদীসশাস্ত্ররবদগণ রমথুযক ও হাদীস জালকারী 

বনলনছে। 

আমার জাো কেই এ সম্পরকতত অন্যান্য হাদীসও অনুরূপ রক ো? তনব এ রবষনয় বরণতত 

হাদীসসমূনহর যথাথত পযতানলাচো ও গনবষণার প্রনয়াজে রনয়নছ। 
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ষিত যরদ সাসােী বাংশধ্ারার সনঙ্গ রক্ত সম্পনকতর কারনণই ইরােীরা আহনল বাইনতর ইমামনদর 

প্ররত সম্মাে প্রদশতে কনর থানক তনব উমাইয়যা বাংশীয়নদর প্ররতও তানদর সম্মাে কদখাে উরচত। 

কারণ এমেরক কয সকল ঐরতহারসক ইয়ায্দ গারনদর কন্যা শাহর বানুর সনঙ্গ ইমাম হুসাইনের 

রববাহনক অস্বীকার কনরে তাাঁরাও এ রবষয়রট স্বীকার কনরনছে, উমাইয়যা শাসক ওয়ারলদ ইবনে 

আবদুল মারলনকর সময় সাংর্রটত এক যুনদ্ধ ইয়ায্দ গারনদর এক োতেী শাহ আেররদ কুতাইবা 

ইবনে মুসরলনমর হানত বদী হে। তখে ওয়ারলদ তাাঁনক রববাহ কনর এবাং উমাইয়যা খলীো 

ইয়াযীদ ইবনে ওয়ারলদ ইবনে আবদুল মারলনকর জন্ম হয়। এই উমাইয়যা খলীোনক অপূণত 

ইয়াযীদ  বলা হনয় থানক। উমাইয়যা শাসকরাও এ কিনত্র ইরােী শাহজাদা হওয়ার কারনণ 

ইরােীনদর উরচত উমাইয়যা শাসকনদরও সম্মাে করা। 

তনব ককে ইরােীরা ইয়ায্দ গারনদর জামাতা রহনসনব ওয়ারলদ ইবনে আবদুল মারলক ও ইরােী 

শাহজাদা রহনসনব ইয়াযীদ ইবনে ওয়ারলনদর প্ররত োলবাসা প্রদশতে কনর ো, অথচ তারা ইয়ায্দ 

গারনদর ষি বাংশধ্র (যরদ ধ্নরও রেই তা সতয) ইমাম করযার প্ররত ককে এত অরধ্ক োলবাসা 

প্রদশতে কনর?  

ইরােীনদর জাতীয় অনুেরূত যরদ এতটা তীিই হনয় থানক তনব উবাইদুল্লাহ্ ইবনে রযয়ানদর প্ররত 

ইরােীনদর সম্মাে প্রদশতে করা উরচত। কারণ বলনত কগনল কস অনধ্তক ইরােী রছল। কারণ তার 

মাতা মারজাো ইরানের রসরানজর কমনয় এবাং তার রপতা রযয়াদ োসত প্রনদনশর শাসেকততা 

থাকাকানল তানক রবনয় কনর। 

ইরােীরা যরদ জাতীয় অনুেূরতর কারনণ সাসােীনদর সনঙ্গ রক্ত সম্পনকতর যুরক্তনত েবী (সা.)- এর 

আহনল বাইনতর পরবত্র ইমামগনণর প্ররত এতটা সম্মাে কদরখনয় থানক তনব ইরােী মারজাো ও 

তার পুনত্রর প্ররত তারা ককে এত অসন্তুষ্ট ও তানক অরেশপ্ত মনে কনর (ইমাম হুসাইেনক হতযার 

রেনদতশ কদয়ায়)? 

সপ্তমত ইরােীনদর রশয়া হওয়ার যুরক্ত রহনসনব এ কথা তখেই সতয হনতা যরদ রশয়া মাযহাব 

ইরানের মনধ্য সীমাবদ্ধ থাকত অথবা অন্ততপনি প্রথম পযতায় ও সমনয়র রশয়াগণ যরদ ইরােী 
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হনতা অথবা এমে হনতা কয, প্রথম সমনয়র অরধ্কাাংশ ইরােী রশয়া মাযহাব গ্রহণ কনরনছ। অথচ 

সালমাে োরসী বযতীত প্রথম পযতায় ও সমনয়র অন্য ককাে রশয়া ইরােী রছল ো এবাং প্রথম 

সমনয়র অরধ্কাাংশ ইরােীও রশয়া রছল ো; বরাং এর রবপরীনত প্রথম সমনয়র অরধ্কাাংশ ইরােী 

আনলম ও মসুলমাে যাাঁরা তােসীর, হাদীস, কালামশাস্ত্র অথবা আরবী সারহনতয েূরমকা করনখনছে 

তাাঁরা সকনলই সুন্নী রছনলে ও রশয়া মাযহানবর প্ররত রবনদ্বষী মনোোব কপাষণ করনতে। ইরােীনদর 

মনধ্য এ অবস্থা সাোেী শাসোমল পযতন্ত অবযাহত রছল। সাোেী শাসোমল পযতন্ত ইরানের 

অরধ্কাাংশ প্রনদনশ সুন্নী রছল, এমেরক উমাইয়যা শাসোমনল ইরানের সকল স্থানে মসরজনদর 

রমম্বানর হযরত আলী (আ.)- এর প্ররত লােত (অরেশাপ) পড়া হনতা। ইরােীরা উমাইয়যানদর 

অপপ্রচানর প্রচে রকম প্রোরবত রছল এবাং অজ্ঞাতবশত এ পররকল্পো বাস্তবায়ে করত। এমেরক 

বলা হনয় থানক উমর ইবনে আবদুল আরজজ এরট রেরষদ্ধ কর্াষণা করার পর ইরানের সকল স্থানে 

প্ররতবাদ হয়। 

সাোেী শাসোমনলর পবূত পযতন্ত আহনল সুন্নানতর অরধ্কাাংশ বড় 

মুোসরসর, েকীহ্, মুহারেস, কালামশাস্ত্ররবদ, দাশতরেক, আরবী োষা ও বযাকরণশাস্ত্ররবদ ইরােী 

রছনলে, এমেরক আহনল সুন্নানতর সবনচনয় বড় েকীহ্ আব ুহারেো যাাঁনক ইমানম আযম  বলা 

হয় রতরেও একজে ইরােী। মহুাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রযরে আহনল সুন্নানতর সবনচনয় বড় 

মুহারেস ও প্ররসদ্ধ হাদীসগ্রন্থ প্রনণতা রতরেও একজে ইরােী। রবরশষ্ট বযাকরণ ও আরবী 

োষাশাস্ত্ররবদ রসবানেই, অরেধ্াে রচরয়তা জওহারী ও রেরুযাবাদী, মুোসরসর যামাখশারী এবাং 

কালামশাস্ত্ররবদ আব ুউবাইদা এবাং ওয়ারসল ইবনে আতাও ইরােী রছনলে। সুতরাাং প্রমারণত হয় 

সাোেী আমনলর পূনবত প্রায় সকল ইরােী আনলম ও অরধ্কাাংশ জেগণ সুন্নী রছল। 

 

জারতগত কগাাঁড়ারমর ওপর ইসলানমর রবজয় 

আশ্চনযতর রবষয় হনলা ইসলামী জারতসমহূ পূনবত দৃশ্যত এমে সব আনলনমর েনতায়ার অনুসরণ 

করত যারা জারতগতোনব তানদর হনত রেন্ন রছল। কযমে রমশনরর অরধ্বাসীরা ইরােী আনলম 
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লাইস ইবনে সা কদর অনুসারী রছল, তার রবপরীনত কসসময় ইরােীরা আরব বাংনশাদ্ভূত শানেয়ীর 

অনুসারী রছল। ইরানের প্ররসদ্ধ রকছু আনলম, কযমে ইমাম গাযযালী, তুসী এবাং ইমাদুল হারামাইে 

জুয়াইেী শানেয়ীর েক্ত এবাং ইরােী জারতেকু্ত আবু হারেোর চরম সমানলাচক রছনলে। পরবততী 

সমনয় ইরানের জেসাধ্ারণ যখে রশয়া মাযহাব গ্রহণ কনর তখে হনত আহনল বাইনতর পরবত্র 

ইমামগণ যাাঁরা কুরাইশ ও হানশমী বাংনশাদ্ভূত তাাঁনদর অনুসরণ শুরু কনর।  

রেকাহ্শানস্ত্রর রেকাহ্ অধ্যানয়  কুেু  বা কুেওুয়াত  ( সমকিতা) অথতাৎ সকল জারত 

রববানহর কিনত্র সমমযতাদার রকো এ রবষনয় আনলাচো রনয়নছ। এ কিনত্র ইরােী আবু হারেোর 

েনতায়ার প্ররত অনেনকরই দৃরষ্ট আকষৃ্ট হনয়নছ (রেন্নতার কারনণ)। আব ুহারেো কগাাঁড়া আরবনদর 

ন্যায় বনলনছে, অোরবরা আরবনদর সমকি েয়; তাই অোরব আরব োরী রবনয় করনত পারনব 

ো।  রকন্তু আরব েকীহ্ মারলক ইবনে আোস ও অন্যরা বনলনছে, এ কিনত্র আরব- অোরনবর 

মনধ্য ককাে পাথতকয কেই। সুরেয়াে সাওরী আরব েকীহ্ হওয়া সনত্ত্বও বনলনছে, এ কিনত্র ককাে 

সমস্যা কেই। আরবীয় রশয়া েকীহ্ আল্লামাহ্ রহল্লীও তাই বনলনছে। রতরে তাাঁর তাযরকরাতুল 

কোকাহা  গ্রনন্থ আবু হারেোর েনতায়া উনল্লখ কনর বনলনছে, আব ুহারেোর বক্তবয সরিক েয়। 

ইসলানম সম্ভ্রান্ত কুরাইশ ও হাবাশী কৃতদাসী সমাে মযতাদার।  রতরে আনরা বনলনছে, এ 

বক্তনবযর সপনি দরলল হনলা েবী (সা.) তাাঁর চাচানতা কবােনক কৃষ্ণবনণতর রমকদাদ ইবনে 

আসওয়াদ রকদীর সনঙ্গ রববাহ কদে। ককউ ককউ তাাঁর এ কনমতর প্ররতবাদ করনল রতরে বনলে: 

সকলনক সমকি করার উনেনশ্যই আরম এরট কনররছ। لتّتضع املناكح  

আব ু হারেোর এ েনতায়া আশ্চযতজেক তা আহনল সুন্নানতর অনেনকই স্বীকার কনরনছে। তনব 

এনত প্রমারণত হয় কস সমনয় মসুলমাে আনলমনদর মনধ্য জারতগত ককাে কগাাঁড়ারম রছল ো। 

রেকাহর গ্রন্থসমূনহ এমে রকছ ুকারহেী বরণতত হনয়নছ যানত একরদনক অোরবনদর প্ররত আরবনদর 

তীি অেীহা, অন্য রদনক এরূপ কগাাঁড়ারমর ওপর ইসলানমর আশ্চযতজেক রবজয় েুনট উনিনছ। 

করথত আনছ, সালমাে োসতী খলীো হযরত উমনরর কন্যানক রববানহর প্রস্তাব রদনল যরদও রতরে 

(খলীো) এরূপ (জারতগত) কগাাঁড়ারম হনত পণূত মকু্ত রছনলে ো তদুপরর ইসলানমর রেনদতনশর 
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কারনণ তা গ্রহণ কনরে। খলীোর পুত্র আবদুল্লাহ্ এ রসদ্ধানন্ত অসন্তুষ্ট হনয় আমর ইবনে আনসর 

শরণাপন্ন হনল আমর ইবনে আস বলনলে, এ কানজর দারয়ত্ব আমার ওপর কছনড় দাও।  আমর 

একরদে সালমাে োরসীর মুনখামরুখ হনল তাাঁনক বলনলে, কতামার প্ররত অরেেদে, শুেলাম 

খলীোর জামাতা হওয়ার সম্মাে লাে করছ?  সালমাে বলনলে, এ কাজ যরদ আমার সম্মাে 

বনল পররগরণত হয় তনব আরম এ কাজ হনত রবরত হওয়ার কর্াষণা রদরচ্ছ।  
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ইরােীনদর রশয়া প্রবণতা 

অরধ্কাাংশ ইরােী সাোেী শাসোমনলর পরবততী সমনয় রশয়া হনয়নছে। অবশ্য এ রবষনয় সনদহ 

কেই, অন্য সকল স্থাে অনপিা ইরানে রশয়া মাযহানবর উপনযাগী পররনবশ রবরাজ কররছল। রশয়া 

মাযহাব কযরূপ মন্থর গরতনত ইরানে প্রনবশ কনরনছ এবাং গেীনর প্রনবশ কনরনছ তা অন্য ককাথাও 

হয় রে। সমনয়র আবততনে ইরােীনদর রশয়া মাযহাব গ্রহনণর প্রস্তুরত ত্বরারন্বত হনয়নছ। যরদ 

ইরােীনদর হৃদনয় রশয়া প্রবণতার বীজ করারপত ো হনতা তাহনল সাোরেগণ শাসে িমতা গ্রহনণর 

মাধ্যনম তানদর রশয়া ও আহনল বাইনতর অনুসারী করনত পারত ো। 

বাস্তবতা হনলা ইরােীনদর রশয়া ও মুসলমাে হওয়ার কারণ একই। ইরােীরা ইসলামনক তানদর 

আিার সনঙ্গ সঙ্গরতপণূত কপনয়নছ এবাং ইসলাম তানদর হারানো বস্তুর সন্ধাে রদনয়নছ। ইরােীরা 

প্রকরৃতগতোনব কযমে সনচতে কতমরে ঐরতহ্য ও সাংসৃ্করতর রদক হনতও উজ্জ্বল অতীনতর 

অরধ্কারী রছল। তাই অন্যান্য জারত হনত ইসলানমর প্ররত অরধ্কতর কসবা দাে করনত কপনরনছ। 

ইরানের জেসাধ্ারণ অন্যান্য জারত অনপিা ইসলানমর প্রকতৃ তাৎপযত ও প্রাণনক অরধ্ক 

অনুধ্াবনে সিম হনয়রছল। এ কারনণই রাসূল (সা.)- এর আহনল বাইনতর প্ররত তানদর োলবাসা 

অন্যনদর হনত কবরশ রছল এবাং রশয়া মাযহাব তানদর মানব অন্যনদর অনপিা অরধ্ক প্রসার লাে 

কনররছল। ইরােীরা ইসলানমর প্রাণনক েবীর আহনল বাইনতর রেকট হনত কপনয়রছল এবাং তানদর 

আরিক প্রোবলীর উত্তর ককবল তাাঁরাই দাে করনত কপনররছনলে বনল তাাঁনদর প্ররত আকৃষ্ট 

হনয়নছ। 

কয রবষয়রট ইরােীনদর ইসলানমর প্ররত সবনচনয় কবরশ আকষতণ কনররছল তা হনলা ইসলানমর সাময 

ও ন্যায়রবচার। শতােীকাল হনত ইরাে এর অোব অনুেব কররছল এবাং এর জন্য আকারিিত 

রছল। তারা লিয কনররছল মসুলমােনদর কয অাংশরট ইসলানমর সাময ও ন্যানয়র প্ররত সবনচনয় 

রেনবরদত এবাং জারত, বাংনশর ঊনধ্বত উনি এর প্রনয়ানগ সবনচনয় তৎপর তাাঁরা হনলে েবীর পরবত্র 

আহনল বাইত। েবীর আহনল বাইত অোরবনদর রেকট ইসলানমর ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক ও 

আশ্রয়স্থল রহনসনব রবনবরচত হনয়রছনলে।  
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আমরা যখে ককাে ককাে খলীোর কমতকানে আরব জাতীয়তার রেরত্তনত আরব- অোরবনদর মনধ্য 

পাথতকয করার প্রবণতা লিয করর তখে কদরখ আলী ইবনে আরব তারলব (আ.) ইসলানমর সাময ও 

ন্যানয়র রেরত্তনত এ শবষনমযর রবনরারধ্তায় কেনমনছে। এরট এ সতযনকই প্রমাণ কনর। 

রবহারুল আেওয়ার গ্রনন্থর েবম খনের ১২৪ পিৃায় আল কােী  গ্রনন্থর উদৃ্ধরত রদনয় বরণতত 

হনয়নছ : 

একরদে একদল মাওয়ালী (অোরব মকু্ত দাস কশ্রণী) হযরত আলী (আ.)- এর রেকট এনস 

আরবনদর রবরুনদ্ধ অরেনযাগ কনর বলল: রাসূল (সা.) বায়তুল মাল বণ্টে ও রববানহর কিনত্র 

কখেই আরব ও অোরনবর মনধ্য পাথতকয করনতে ো। রতরে তানদর মনধ্য সমােোনব বায়তুল 

মাল বণ্টে করনতে এবাং অোরব সালমাে, কবলাল ও সারহবনক আরব োরীনদর সনঙ্গ রবনয় 

রদনয়নছে, অথচ এখে আরবরা তানদর সনঙ্গ আমানদর পাথতকয করনছ। হযরত আলী আরবনদর 

রেকট রগনয় এ রবষনয় কথা বলনলে, রকন্তু তানত ককাে লাে হনলা ো। রতরে তখে চীৎকার কনর 

বলনলে: অসম্ভব, অসম্ভব। অতুঃপর রতরে তানদর রেকট হনত অসন্তুষ্ট অবস্থায় রেনর এনস 

মাওয়ালীনদর জাোনলে: অতযন্ত দুুঃখজেক, এরা কতামানদর সনঙ্গ সানমযর েীরত গ্রহনণ ইচ্ছুক 

েয়। তারা একজে মসুলমাে রহনসনব কতামানদর সম অরধ্কার দানে আগ্রহী েয়। আরম কতামানদর 

পরামশত কদব বযবসার পথ ধ্রার। আশা করর আল্লাহ্ কতামানদর ওপর বরকত অবতীণত করনবে।  

ময়ুারবয়া ইবনে আব ু সুরেয়াে ইরানকর প্রনদরশক শাসেকততা রযয়াদ ইবনে আরবহ্- এর রেকট 

রলরখত পনত্র বনলে, ইরােী মসুলমােনদর হনত সাবধ্াে থাক। কখেই তানদর আরবনদর সম 

মযতাদা দাে কর ো। আরবনদর তানদর োরী গ্রহনণর অরধ্কার থাকনলও তানদর আরব োরী 

গ্রহনণর অরধ্কার কেই। আরবরা তানদর সম্পনদর উত্তরারধ্কারী হনলও তারা আরবনদর সম্পনদর 

উত্তরারধ্কারী হনব ো। যতদূর সম্ভব তানদর কম মজুরী ও রেনমানের কাজ দাও। আরবনদর 

উপরস্থরতনত তানদর জামায়ানতর ইমাম হনত রদও ো। জামায়ানতর প্রথম সাররনত কযে তারা ো 

দাাঁড়ায়। তানদরনক রবচারক ও সীমান্ত প্রহরী রহনসনব রেনয়াগ দাে কর ো।  
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রকন্তু এর রবপরীনত হযরত আলীর রেকট একজে আরব ও একজে ইরােী মরহলা রবচার রেনয় 

আসনল রতরে তানদর মনধ্য সমোনব রবচার কনরে। এনত আরব মরহলা রিপ্ত হনল হযরত আলী 

মারট হনত দু মুনিা মারট উরিনয় রকছুিণ এর রদনক তারকনয় কথনক বলনলে, যতই রচন্তা করর তবু 

এ দু মুনিা মারটর মনধ্য আরম ককাে পাথতকয কদরখ ো।  

হযরত আলী তাাঁর এ তুলোমূলক কনমতর মাধ্যনম রাসলূলু্লাহ্ (সা.)- এর প্ররসদ্ধ এ হাদীনসর প্ররত 

ইরঙ্গত কনরনছে : 

 كّلهم آلدم و آدم من تراب ال فضل لعريّب على عجمّي إاّل ابلّتقوى

সকনলই আদম হনত এবাং আদম মারট হনত সষৃ্ট হনয়নছে। আরবনদর অোরবনদর ওপর ককাে 

কশ্রিত্ব কেই, কারণ কশ্রিনত্বর মােদে তাকওয়া ও কখাদােীরত।  জারত, বাংশ, রক্ত সম্পকত রদনয় 

কশ্রিত্ব রবচার করা যায় ো। যখে সকনলই আদনমর বাংনশর, আর রতরে মারট হনত সৃষ্ট হনয়রছনলে 

তখে রক্ত, বণত ও বাংশ কগ রনবর ককাে স্থাে কেই। 

সারেোতুল রবহার - এর ২য় খনের ৬৯২ পিৃায় ওয়ালী  ধ্াতুর অধ্যানয় বলা হনয়নছ : 

একরদে হযরত আলী (আ.) রমম্বানর জমুআর োমানজর খুতবা রদরচ্ছনলে। আরনবর প্ররসদ্ধ কেতা 

আশআস ইবনে কাইস রকদী তাাঁনক উনেশ্য কনর বলল: কহ মুরমেনদর কেতা! এই ররক্তম বনণতর 

কলানকরা (ইরােীরা) আপোর সম্মুনখ আমানদর ওপর প্ররতরিত হনচ্ছ, অথচ আপরে রকছ ুকরনছে 

ো। এ কথা বনল রাগত স্বনর বলল: আজনক আরম কদখাব আরবরা রক করনত পানর। হযরত আলী 

এ কথা শুনে বলনলে, এই স্ফীত উদররা রদনের কবলা যখে েরম রবছাোয় র্মুায় তখে ইরােী ও 

মাওয়ালীরা আল্লাহর জন্য প্রখর কর নদ্রর েীনচ কাজ কনর। অথচ এই আরামরপ্রয়রা চায় আরম এই 

পররশ্রমী কলাকনদর রবতারড়ত কনর জারলনমর অন্তুেুতক্ত হই। কসই আল্লাহর শপথ, রযরে বীজ 

অঙ্কুররত ও মানুষনক সৃরষ্ট কনরনছে, আরম রাসলূ (সা.)- কক বলনত শুনেরছ: প্রথম যুনগ কতামরা 

ইসলানমর জন্য ইরােীনদর ওপর অস্ত্র চালানব এবাং পরবততী যুনগ ইরােীরা কতামানদর ওপর 

ইসলানমর স্বানথত তরবারী চালানব।  

সারেোতুল রবহার - এর ২য় খনের ৬৯৩ পিৃায় উরল্লরখত হনয়নছ : 
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মগুীরা ইবনে কশাবা প্রায়শুঃই হযরত আলী ও হযরত উমনরর মনধ্য তুলো কনর বলনতে: আলী 

অোরব মাওয়ালীনদর প্ররত দয়াদ্রত ও সহানুেূরতশীল রছনলে। এর রবপরীনত খলীো উমর তানদর 

অপছদ করনতে।  

এক বযরক্ত ইমাম সারদক (আ.)- কক রজনজ্ঞস করল, মানুষ বলাবরল কনর, ককউ খাাঁরট আরব ও 

খাাঁরট দাস ো হনল রেননশ্রণীর।  

কস বলল, যার রপতা- মাতা উেনয়ই দাস রছল।  

ইমাম বলনলে, খাাঁরট দানসর কশ্রিত্ব রক জন্য?  

কস বলল, েবী (সা.) কযনহতু বনলনছে প্রনতযক জারতর দাসরা তানদর জারতরই অন্তুেুতক্ত কসনহতু 

আরবনদর খাাঁরট দাস আরবনদরই অন্তেুতক্ত এবাং কসই কশ্রিনত্বর দারব করনত পানর কয খাাঁরট আরব 

অথবা আরবনদর অধ্ীেস্থ খাাঁরট দাস।  

ইমাম বলনলে, তুরম কশাে রে রাসলূ (সা.) বনলনছে আরম তানদর অরেোবক যানদর ককাে 

অরেোবক কেই। আরম আরব- অোরব সকনলর অরেোবক। েবী যানদর অরেোবক তারা রক 

েবীর জারতর অন্তেুতক্ত েয়?  

ইমাম আনরা বলনলে, এ দু কয়র মনধ্য কক উত্তম? কয েবীর সনঙ্গ সাংযকু্ত োরক কয মূখত ও 

অতযাচারী এক আরনবর সনঙ্গ সাংযকু্ত যার মূত্রতযানগর সেযতাটুকুও জাো কেই?  

অতুঃপর বলনলে, কয বযরক্ত সন্তুষ্ট রচনত্ত কস্বচ্ছাপ্রনণারদত হনয় ইসলাম গ্রহণ কনরনছ কস ঐ বযরক্ত 

হনত উত্তম কয েনয় ইসলাম গ্রহণ কনরনছ। এই আরবরা েনয় কম রখকোনব ইসলাম গ্রহণ 

কনরনছ, অপর রদনক ইরােীরা রেজ ইচ্ছায় সন্তুষ্ট রচনত্ত ইসলানম প্রনবশ কনরনছ? ৩৮  

এ ধ্রনের র্টোসমূহ প্রমাণ কনর তৎকালীে সমনয় রাজনেরতকোনব আরব ও অোরবনদর মনধ্য 

পাথতকয করা হনতা এবাং েবীর আহনল বাইনতর পরবত্র ইমামগণ অহরহ এরূপ রাজেীরতর 

রবনরারধ্তা করনতে বনল ইরতহাস সািয কদয়। এ কারনণই ইরােীরা একরদনক ইসলানমর প্রকতৃ 

প্রাণ ও বাস্তবতার প্ররত অরধ্কতর লিয করনখরছল এবাং অন্য রদনক অন্যান্য জারত হনত অরধ্কতর 

শবষনমযর রশকার হওয়ায় েবীর আহনল বাইনতর পিাবলম্বে কনররছল। 
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পিৃনপাষকতার োনম অমাযতাদা 

সবনচনয় আশ্চনযতর রবষয় হনলা রকছু কলাক ইরােী জাতীয়তা সাংরিনণর োনম ইরাে জারতর প্ররত 

সবতারধ্ক অমযতাদা করনছে। 

কখেও তাাঁরা বনলে, ইরাে জারত সবতািকোনব কচনয়রছল তানদর প্রাচীে ধ্মতনক সাংরিণ করনত। 

রকন্তু সকল প্রকার ইরতবাচক িমতা ও মযতাদা এবাং রবশাল েূরম ও কচ ে ককারট মােব শরক্তর 

অরধ্কারী হওয়া সনত্ত্বও তারা পঞ্চাশ বা ষাট হাজার আরনবর রেকট পরাস্ত হনয়রছল।  

যরদ এ কথা সতয হনয় থানক তনব এর কচনয় অপমাে আর রক হনত পানর? 

কখেও তাাঁরা বনলে, ইরােীরা েনয় তানদর ধ্মতীয় রীরত ও আচার পররতযানগ বাধ্য হয়।  যরদ 

এমেরটই হয় তনব ইরােীরা জারতসমূনহর মনধ্য সবতরেকৃষ্ট। কয জারত রবনজতা কগািীর রবরুনদ্ধ 

আন্তররক রবশ্বাসনকও সাংরিনণ সিম েয় কস জারত মােবীয় গুণশনূ্য। 

কখেও তাাঁরা বনলে, ইরােী জারত কচ ে শতােী ধ্নর আরবনদর কজায়ানলর েীনচ আনছ যরদও 

আরবনদর সামররক কতৃতত্ব একশ  বছনরর কবরশ স্থায়ী রছল ো। রকন্তু কচ ে শতােী পূনবত 

ইরােীনদর কয কমরুদে কেনঙ্গরছল তা কসাজা হনয় দাাঁড়ানত পানররে।  

রকরূপ উত্তম এ দুবতলতা ও অিমতা! যখে আরফ্রকার অধ্তববতর অনেক জারত কনয়ক শতােীর 

ইউনরাপীয় সাম্রাজযবাদীনদর কশকলগুনলা এনকর পর এক রছন্ন কনর রেনজনদর মকু্ত করনছ তখে 

দীর্ত সাাংসৃ্করতক ঐরতনহ্যর উত্তরারধ্কারী এক জারত মরুেূরমর রকছ ুকগানত্রর হানত পরাস্ত হওয়ার 

রকছ ু রদে পরই স্বাধ্ীেতা লাে করা সনত্ত্বও কচ েশ  বছর ধ্নর কসই কশকনলর বন্ধনে আড়ষ্ট। 

এমেরক শতােীকাল পূনবতর রবনজতার োষা, আচার ও ধ্মতীয় রীরত তানদর রেকট অপছদীয় 

হওয়ার পনরও প্ররতরদে তানদর সামারজক, বযরক্তগত ও সামরগ্রক জীবনের গেীর হনত গেীনর 

প্রনবশ করনছ। রক আশ্চযত! 

কখেও তাাঁরা বনলে, ইরােীরা তানদর প্রাচীে ধ্মত ও আচার- রবশ্বাসনক সাংরিনণর লনিযই রশয়া 

মতবানদর ছায়ায় আশ্রয় রেনয়রছল এবাং এই দীর্ত সময় ধ্নর বারহ্যকোনব মুোরেনকর ন্যায় 

ইসলামনক কমনে চলরছল। তানদর মসুলমাে হওয়ার দারব ও ইসলানমর জন্য তানদর সকল 
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অবদাে রমথযা োে রছল। তারা কচ ে শতােী ধ্নর রমথযা বলনছ, রমথযা রলখনছ ও করৃত্রম আচরণ 

কনরনছ।  রক চমৎকার কাপুরুষ ও অমযতাদাশীল এ জারত! 

ককউ ককউ আবার বনল থানকে, এত সব আিতযাগ ও কবাাঁনকর মূনল ইসলানমর সতযনক 

অনুধ্াবে এবাং রশয়া মাযহানবর সনঙ্গ ইরােীনদর আরিক রমনলর রবষয়রট রছল ো; বরাং একরট 

রববানহর রহস্য কাযতকর রছল এবাং এ জারত একরট রববানহর কারনণই তানদর জীবে পদ্ধরতনক 

পররবততে কনররছল।  রকরূপ অন্তুঃসারশনূ্য এ জারত! 

আবার অনেনক বনলে, ইরােীরা প্রথনম কচনয়রছল তানদর ধ্মত ও শাসে বযবস্থার সাংরিনণ অাংশ 

রেনত, রকন্তু পনর রসদ্ধান্ত কেয় রবষয়রটনক তরলনয় কদখায়।  রক েীতু ও কাপুরুষ এ জারত! 

এই সকল বযরক্তর দৃরষ্টেরঙ্গ রবনলেষষনণ কবাবা যায়, জারতসমূনহর মনধ্য সবনচনয় রেকষৃ্ট হনলা 

ইরােী। কারণ ইরােীরা েনয় রেজস্ব প্রচীে রলখে পদ্ধরত পররতযাগ কনর আরবী রলখে পদ্ধরত 

গ্রহণ কনর, োসতী োষার ওপর আরবী োষানক প্রধ্ান্য কদয়া শুরু কনর, আরবনদর েনয় আরবী 

োষার বযাকরণরবরধ্ শতরর কনর ও আরবী োষায় বই কলখা শুরু কনর। 

আরব শাসকরা চনল যাওয়ার পরও তানদর এ েীরত কথনক যায় এবাং তারা তানদর সন্তােনদর 

আরবী োষা রশিা কদয়। তানদর সারহনতয আরবী োষার অনুপ্রনবশ র্টায় এবাং ইসলামনক গ্রহণ 

কনর প্রাচীে ধ্মতনক জলাঞ্জরল কদয়। সবনচনয় বড় কথা হনলা তারা তানদর রপ্রয় ধ্মতনক (তানদর 

োষায়) রিার ককাে প্রনচষ্টাই গ্রহণ কনররে। 

কমাট কথা, এই সকল রবনলেষষনকর মত গত কচ ে শতােী ধ্নর ইরানে সাংর্রটত র্টোসমূনহ এ 

জারতর অিমতা, রদ্বমুরখতা, কাপুরুষতা, অমযতাদা, মলূযহীেতা ও েীচতানকই প্রমাণ কনর। কস 

সানথ স্পষ্ট কনর কয, এ জারতর মনধ্য স্বাধ্ীে ইচ্ছা িমতা, ঈমাে, সতযাকাঙ্ক্ষা ও সতয রেরূপণ 

িমতা অনুপরস্থত। এই সকল মূখত কলখক ও রবনলেষষনকর এ সব মন্তবয সতযপরায়ণ ও সম্ভ্রান্ত 

ইরােী জারতর প্ররত অসম্মাে ছাড়া রকছইু েয়। 

রপ্রয় পািকবৃদ, এ গ্রন্থ প্রমাণ করনব এ সকল রকছুই ইরাে ও ইরােী জারতর প্ররত রমথযা 

অপবাদ। এ জারত যা কনরনছ কস্বচ্ছায় ও স্বাধ্ীে মনোেয়নের মাধ্যনম কনরনছ। ইরােীরা 
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কযাগয, অিম েয়; সতযপরায়ণ, রমথযাবাদী েয়; মুরমে, মুোরেক েয়; সাহসী, েীতু ও কাপুরুষ 

েয়; সতযাকাঙ্ক্ষী, রমথযার আশ্রয় গ্রহণকারী েয়; মলূ ও কশকনড়র অরধ্কারী, মূলহীে েয়। 

ইরােীরা েরবষ্যনতও তার কম রলকত্ব সাংরিণ করনব এবাং ইসলানমর সনঙ্গ তার রচরন্তে বন্ধেনক 

দৃঢ় ও মজবুত করনব। 
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রদ্বতীয় োগ  

ইরানে ইসলানমর অবদাে 
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অনুগ্রহ োরক রবপযতয় 

আমানদর এ পযতানয়র ও পরবততী অাংনশর আনলাচো ইসলাম ও ইরানের পারস্পররক অবদাে। 

অথতাৎ ইসলাম ইরাে ও ইরােী জারতর ওপর রক অবদাে করনখনছ এবাং ইরাে ও ইরােী জারত 

ইসলানমর কিনত্র রক েরূমকা পালে কনরনছ। অন্যোনব বলা যায়, ইসলাম ইরােনক রক রদনয়নছ 

এবাং ইসলাম ইরাে হনত রকোনব লােবাে হনয়নছ। 

একরট ধ্মত ককাে জারতনত রকরূপ অবদাে রাখনত পানর? অবশ্যই এ অবদাে বা েূরমকা সামরয়ক 

ও তাৎিরণক ককাে রবষয় েয়, কযমে ককাে যুনদ্ধ সামররকোনব তানদর সহনযারগতা করা অথবা 

দুরেতনির সময় খাদয দাে করা বা রশল্প কারখাো স্থাপে কনর সহনযারগতা করা; বরাং এ অবদাে 

এ রবষয়সমূহ হনত অনেক কম ল এবাং তা হনলা তানদর রচন্তা- কচতোয় েলপ্রসূ ও কলযাণকর 

পররবততে আেয়ে, তানদর শেরতক ও প্ররশিণগত উন্নয়ে সাধ্ে, আবদ্ধ ও সাংকীণত প্রাচীে রীরতর 

পররবততে কনর জীবন্ত ও গরতশীল জীবে পদ্ধরতর প্রবততে, েবরবশ্বাস, আদশত ও উন্নত কচতোর 

জন্মদাে, েব উনদযাগ ও উেীপো সৃরষ্টর মাধ্যনম সতযজ্ঞাে ও কলযাণকর সৎ কনমতর প্ররত 

রেনদতশো দাে এবাং সনবতাপরর আিতযানগর অনুনপ্ররণা সৃরষ্ট। যরদ এমে হয় তনবই তানদর 

অথতনেরতক জীবে সমদৃ্ধ হনব, মােব সম্পনদর কাযতকর বযবহার সম্ভব হনব, তানদর 

রবজ্ঞাে, দশতে, রশল্প, স্থাপতয, সারহতযসহ জ্ঞানের সকল রদনকর রবকাশ সারধ্ত হনব এবাং এর 

েলশ্রুরতনত ঐ জারত ও সেযতা পণূততাপ্রাপ্ত হনব। 

অন্যরদনক ককাে ধ্নমতর প্ররত এক জারতর অবদানের অথত হনলা ঐ ধ্নমতর প্রচার ও প্রসার এবাং তার 

সাংসৃ্করতর রবকাশ ও উন্নয়নে কস সবতািক কচষ্টা চালানব ও এজন্য আিরেনয়াগ করনব। ঐ ধ্নমতর 

োষার গাাঁথরুেনক মজবুত করনব, অন্যান্য জারতনক ঐ ধ্নমতর সনঙ্গ পরররচত করানব, রেজ জীবে ও 

সম্পদ রদনয় এনক রিা করনব, এর পনথ জীবে উৎসগত করনব এবাং এর সকল কিনত্র 

ঐকারন্তকতা, রেিা ও আিতযাগ প্রদশতে করনব। 
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আমানদর এ পযতানয় আনলাচোর প্রথমাাংশ রেনয় অথতাৎ ইসলাম ইরানে রক অবদাে করনখনছ। 

ইরাে ও ইরােী জারত ইসলানম রক েূরমকা পালে কনরনছ আমরা তা এ গ্রনন্থর তৃতীয় পনবত 

আনলাচো করব। 

পূনবত আমরা কয মােদে রদনয়রছ তার রেরত্তনত কদখব ইসলাম ইরানে ককাে অবদাে করনখনছ রক 

ো? ইসলাম রক ইরােনক স্বাধ্ীে কনর এর হৃদনয় েতুে প্রানণর সঞ্চার কনরনছ? ইসলাম রক 

ইরানের ইরতহাসনক উন্নত ইরতহানসর রদনক পররচারলত কনরনছ? ইসলানমর কারনণই রক 

ইরানের মানুনষর সুপ্ত প্ররতো ও কযাগযতা পররস্ফুরটত হনয়নছ োরক ইসলাম ইরােনক এক 

শ্বাসরুদ্ধকর পররনবনশ রেনয় কগনছ? তানদর প্ররতোর রবকাশনক রস্তরমত কনর রদনয়নছ? ইরানের 

ইরতহাসনক রক রবপনথ পররচারলত কনরনছ? ইরানের সেযতানক রক েষ্ট ও ধ্বাংস কনরনছ? 

ইসলানমর কারনণই রক ইরাে জ্ঞাে, দশতে, ইরোে (আধ্যারিকতা), রশল্প, স্থাপতযকলা ও 

শেরতকতায় সনবতাচ্চ পযতানয় কপ াঁছনত কপনরনছ ও রবশ্বজেীেতা লাে কনরনছ োরক ইসলাম এরূপ 

রবষনয় রবরেন্ন মেীষীনদর আরবেতানবর পথনক রুদ্ধ কনরনছ? যরদ ইরানের েরূমনত এরূপ 

মেীষীনদর আরবেতাব হনয় থানক এবাং তা ইসলানমর কারনণ েয় বা ইসলাম কস পররনবশ সৃরষ্ট কনর 

রে; বরাং ইরােীরা তানদর প্রকরৃতগত কমধ্া ও কযাগযতা এবাং ইসলানমর প্ররত রবনদ্বনষর কারনণই 

ইবনে রসো, আল রবরুেী (আব ুরাইহাে), খাজা োরসরুেীে তুসী এবাং আল রাযীর মত প্ররতোর 

জন্ম রদনত কপনররছল; তাহনল এ প্রেরট আনস কয, ইসলাম ইরানের জন্য অনুগ্রহ রছল োরক তা 

রবপযতয় কিনক এনেরছল? 

রেুঃসনদনহ ইসলানমর আরবেতাব ও রাষ্ট্র গিনের পর রবরেন্ন জারত ইসলানমর পতাকাতনল সমনবত 

হওয়ায় রবশাল মযতাদাশীল, রবরল ও বযাপক এক সেযতার জন্ম হয়। ঐরতহারসক ও সমাজ 

রবজ্ঞােীরা যানক ইসলামী সেযতা  বনল অরেরহত কনরনছে। এই সেযতায় 

এরশয়া, আরফ্রকা, এমেরক ইউনরাপও অাংশগ্রহণ কনরনছ। ইরােীরাও এ সেযতায় অাংশগ্রহণকারী 

একরট জারত এবাং রবনশষজ্ঞনদর মনত এ সেযতায় ইরােীনদর অাংশগ্রহণ সবতবৃহৎ। 
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এর বাস্তবতা রক? ইসলামী সেযতা  োম হনত কয রবষয়রট স্পষ্ট হয় প্রকৃতই রক তাই? অথতাৎ 

বাস্তনব ইসলামই রক এ সাংসৃ্করত ও সেযতার পররনবশ সরৃষ্টকারী ও প্রকতৃ উেীপক? এ সেযতার 

প্রাণ সঞ্চারক ও পররচালোকারী শরক্ত রক ইসলাম? োরক অন্য ককাে কারণ ও উেীপক এর 

কপছনে েূরমকা করনখনছ এবাং প্রনতযক জারতই রেজস্ব উেীপনকর তাড়োয় এ সেযতায় েূরমকা 

করনখনছ? কযমে ইরােী জারত তার ইরতহাস ও ঐরতনহ্যর উেীপোয়ই এনত অবদাে করনখনছ। 

এ রবষনয় ধ্মতীয়, সামারজক ও ঐরতহারসক পযতানলাচোর জন্য ইসলানমর আরবেতানবর সমকালীে 

সমনয়র ইরানের রচন্তাগত, ধ্মতীয়, সামারজক, রাজনেরতক, পাররবাররক ও শেরতক অবস্থার একরট 

পযতানলাচোর প্রনয়াজে রনয়নছ। কসই সানথ ইসলাম তার আগমনের পর এ রবষয়গুনলানত রক 

পররবততে সাধ্ে কনরনছ তা রবনলেষষণ করনল আমরা সরিক রসদ্ধানন্ত কপ াঁছনত পারব। 

কস োগযিনম ইসলানমর ইরতহাস এবাং এর আরবেতানবর সমকালীে ইরানের ইরতহাস স্পষ্ট। তাই 

সহনজই আমরা প্রকতৃ সনতয কপ াঁছনত পারর। রবনশষত রবগত অধ্ত শতােীকাল ধ্নর এ রবষনয় 

পযতাপ্ত আনলাচো হনয়নছ। সবতপ্রথম ইউনরাপীয়রা রবষয়রট উপস্থাপে কনর। পূনবত ইরােীরা 

অন্যানন্যর মতই এ রবষনয় কতমে রচন্তা করত ো। রকন্তু অধ্ুো এরূপ রবষনয় পযতাপ্ত আনলাচো হনয় 

থানক। তনব দুুঃখজেকোনব এখেও আমানদর কদনশ অন্যনদর অনুসরনণর েীরত অবযাহত 

রনয়নছ; সতযতা যাচাইনয়র জন্য রেনজ গনবষণা  ও পযতানলাচো র ধ্ারা এখেও চালু হয় রে। 

একদল কলাক কতাতা পারখর ন্যায় অন্যনদর অনুকরনণ ইরানে ইসলানমর আগমেনক রেয়ামত ও 

অনুগ্রহ রহনসনব বণতো কনরে। অন্যদলও অন্যনদর অনুকরনণ তানদর রবপরীনত অবস্থাে কেে ও 

বনলে, ইসলাম ইরানের জন্য এক রবপযতয় রছল। বততমানে এমে রদে কেই কয রদে বই-

পুস্তক, পরত্রকাগুনলা এ রবষনয় রকছ ুরলখনছ ো বা কররিও, রটরে রকছু বলনছ ো। এ সনবর ঊনধ্বত 

সু্কল- কনলনজর বইগুনলাও এ রবষনয় রবনশষ রচন্তাধ্ারার প্রচানরর পথ হনত রবরত থাকনছ ো। 

আমানদর ইচ্ছা সকল প্রকার কগাাঁড়ারম ও পিপারতনত্বর ঊনধ্বত উনি এ রবষনয় রেরনপি আনলাচো 

রাখব। আমানদর রবশ্বাস এ রবষনয় রবস্তাররত আনলাচোর পররনবশ সৃরষ্ট হনয়নছ। কস োগযিনম 
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একদল ইউনরাপীয় গনবষক এবাং রকছু সাংখযক ইরােী রবনশষজ্ঞও এ রবষনয় গনবষণা 

চারলনয়নছে। আমরা আমানদর আনলাচোয় প্রায়শই তাাঁনদর উদৃ্ধরত বযবহার করব। 

 

রবরেন্ন দরৃষ্টেরঙ্গ ও মত 

এ রবষনয় রবরেন্ন মত হনত উদাহরণস্বরূপ কনয়করট এখানে আমরা উনল্লখ কররছ। 

ি. মুঈে তাাঁর মাযদা ইয়াসো ওয়া আদানব পাসতী ৩৯ গ্রনন্থ জোব তাকী যানদর অতীত ইরানের 

সামারজক ও রাজনেরতক রববততে  সম্পরকতত বক্তবয হনত উদৃ্ধরত রদনয়নছে,  

ইসলাম... এক েতুে ধ্মত এবাং এক সুশঙৃ্খল ও আকষতণীয় রবধ্াে ও ন্যানয়র রেরত্তসহ আগমে 

কনররছল, ইরানে ইসলানমর প্রসার েব প্রানণর সঞ্চার র্রটনয়রছল এবাং শরক্তশালী ঈমানের রেরত্ত 

দাে কনররছল। কয দু রট ইরতবাচক প্রোব এর আগমনের মাধ্যনম এ েূখনে র্নটরছল তার প্রথমরট 

হনলা ইসলাম সমৃদ্ধ ও বযাপক এক োষা আরবীনক সনঙ্গ কনর এনেরছল... এ োষা ইরানে এনস 

আকষতণীয়, মনোমুগ্ধকর ও েমেীয় আযত োষার সনঙ্গ ধ্ীনর ধ্ীনর রমরশ্রত হনত থানক ও ইরােী 

ঐরতনহ্য রমনশ যায় এবাং এনক পূণততা দাে কনর। চতুথত, পঞ্চম ও ষি রহজরী শতােীর কনয়কজে 

প্ররসদ্ধ বক্তা ও োষারবনদর বনদ লনত েব অলাংকারপ্রাপ্ত আকষতণীয় ও প্রাঞ্জল এক েতুে োষার 

সৃরষ্ট হনয়রছল যা সকল ধ্রনের রবষয়বস্তুনক বযাখযার কযাগযতা লাে কনররছল। এরূপ প্ররসদ্ধ 

কনয়কজে হনলে সা দী, হারেয, োরসর খসরু এবাং তাাঁনদর মত উজ্জ্বল রকছ ুপ্ররতো।... রদ্বতীয় 

রবষয়রট হনলা (ইসলানমর সনঙ্গ) জ্ঞাে ও সেযতায় সমৃদ্ধ এক েতুে ধ্ারার আগমে র্নট যা 

গ্রীক, সুররয়ােী, রহদী (সাংসৃ্কত) ও অন্যান্য োষার গ্রন্থসমূহ আরবীনত অনুবানদর মাধ্যনম (রদ্বতীয় 

শতােীর মাবামারব হনত তৃতীয় শতােীর কশষ সময় পযতন্ত) শুরু হয় এবাং ইসলামী 

কখলােতশারসত অাংনশ রবনশষত ইসলামী প্রানচয ইরােীনদর ও আরবী োষাজ্ঞােসম্পন্ননদর মানব 

ছরড়নয় পনড়। 

. . . গ্রীক রশল্প- সারহতয ও জ্ঞাে- রবজ্ঞানের অবাররত সমুনদ্রর খুব কম অাংশই যা রদ্বতীয় শতােী 

পযতন্ত অেেূরদত রছল এর অরধ্কাাংশই মসুলমােগণ অনুবাদ কনররছল... গ্রীক জ্ঞাে, রবজ্ঞাে ও 
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দশতনের আরবী অনুবাদ এত অরধ্ক পররমানণ ইসলামী রবনশ্ব রবনশষত ইরানে প্রচলে লাে কনর 

কয, ইবনে রসো, োরাবী, আলরবরুেী, মুহাম্মদ ইবনে যাকাররয়া রাযীনদর মত প্ররসদ্ধ বযরক্তবনগতর 

আরবেতাব র্নট যাাঁরা দশ হাজানরর অরধ্ক পসু্তক রচো কনরে যার রেরােব্বই োগ আরবী োষায় 

ররচত হয়। রদ্বতীয় হনত সপ্তম রহজরী শতােী পযতন্ত ইসলামী সেযতা গ্রীক ও করাম সেযতার পর 

সবনচনয় বড় সেযতা রহনসনব আরবেূতত হয় ...।  

তাকী যানদহ্ তাাঁর এ বক্তনবয শুধ্ু এতটুকু বনলনছে, ইসলাম ইরানে েব প্রানণর সঞ্চার 

কনররছল, রকন্তু ইসলাম ইরাে হনত রক রেনয়নছ বা ইরােনক রক রদনয়নছ যার েনল ইরাে েতুে 

প্রাণ লাে কনররছল তা আনলাচো কনরে রে। আমরা এ গ্রনন্থ এ রবষয়রট ইেশাআল্লাহ্ স্পষ্ট করার 

কচষ্টা করব। তাকীযানদহ্ এ রবষয়রট ইরঙ্গত কনরনছে, ইসলাম সুশঙৃ্খল এক রবধ্াে ও ন্যানয়র 

রেরত্ত রেনয় এনসরছল । রকন্তু এ রবষয়রট ইসলানমর অসাংখয অবদানের একরট মাত্র। রতরে তাাঁর 

বক্তনবয স্পষ্ট উনল্লখ কনরনছে, ইসলামই সা দী, হারেয ও োরসর খসরুনদর সারহতযপ্ররতো 

রবকানশর পররনবশ সরৃষ্ট কনররছল এবাং রচরকৎসা, দশতে ও অাংকশানস্ত্র ইবনে রসো, রাযী, োরাবী 

ও রবরুেীনদর সুপ্ত প্ররতো পররস্ফটুনের সুনযাগ কনর রদনয়রছল। 

জয়নুল আনবদীে রাহোমা তরজমা ওয়া তােসীনর ককারআে  গ্রনন্থর েরূমকায় (৭৫ পিৃায়) 

বনলনছে, আরব েরূমনত ইসলানমর আগমে মােব ইরতহানসর বহৃৎ শবপ্লরবক র্টোসমূনহর 

একরট... সপ্তম রিষ্টীয় শতােীর প্রারনম্ভ এ রবপ্লব শুরু হয় এবাং অল্প সমনয়র মনধ্যই সমগ্র আরব 

েূখনে ছরড়নয় পনড়। এরপর তা পাশ্বতবততী দীর্ত সাাংসৃ্করতক ঐরতহ্য ও সেযতার ধ্ারক কদশগুনলার 

মানুষ ও সমানজর মানব কয গেীর ও রবিয়কর পররবততে আনে তা তানদর অন্তুঃসারশনূ্য ও 

অথতহীে জীবে সম্পকৃ্ততা হনত মরুক্ত কদয় এবাং স্থায়ী ও দঢ়ৃতর এক েব সম্পৃক্ততা তানদর হৃদনয় 

ও রচন্তায় সৃরষ্ট কনর যা মােবতার েব জীবনের ইরতহানস এক আশ্চযতজেক রহস্য। এই রবপ্লব েব 

সেযতার জন্মদানের মাধ্যনম তৃণলতা ও পারেশূন্য মৃত আরব মরুেূরমর রকছ ু অপরররচত ও 

শেহীে মরুচারীর মধ্য হনত শুধ্ু সবতনশ্রি চররনত্রর সহস্র বযরক্তর সরব পদচারণার সৃরষ্টই কনর 

রে; বরাং তানদর জন্য এক েব দশতে রেনয় এনসরছল। 
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যরদও এ সেযতার রকছু মলূ পাশ্বতবততী করাম ও পারস্য এ দু বৃহৎ সেযতার পারেনত পুষ্ট হনয়রছল 

তদুপরর তানদর জন্যও এরট েব অরেজ্ঞতা রহনসনব পররগরণত রছল। তাকওয়া ও ন্যানয়র রেরত্তনত 

কয ঐশী ও দাশতরেক রশিা এ সেযতা দাে কনররছল তা রচন্তাশীল, অনুসন্ধােী ও তৃষ্ণাতত হৃদনয় 

শীতল ও সুনপয় পারে কঢনল রদনয়রছল, তানদর অন্যায় ও অরবচানরর রবরুনদ্ধ কসাচ্চার কনররছল। 

এ রচন্তা প্রসানরর মাধ্যনম ইসলামী সেযতা এ দু বহৃৎ সাম্রানজযর রেযতারতত সাধ্ারণ মানুষ যানদর 

জন্য স্রষ্টার রেন্ন সকল পথ রুদ্ধ হনয় রগনয়রছল তানদর শুধ্ ু আশ্বাসই কদয়রে কয, োঙ্গাপদরা 

আবৃতপদনদর ওপর বা অস্ত্রধ্ারীনদর ওপর অস্ত্রহীেরা রবজয়ী হনব; বরাং কসই সানথ সুরবচার ও 

ন্যায়পরায়ণতার ওপর প্ররতরিত এক রচন্তা- যা জানলমনদর ওপর মজলমুনদর রচরস্থায়ী রবজনয়র 

বাততা বহে কনর এনেরছল। এই রচন্তা ও অনুেূরত এই রাষ্ট্রগুনলার সাধ্ারণ মানুনষর মানব এতটা 

তীি হনয় ওনি কয, তারা তানদর শাসকবগতনক িমতাচুযত করার লনিয ইসলানমর ধ্বজাধ্ারীর 

পানশ দাাঁরড়নয় সমস্বনর েররয়াদ জাোনত লাগল। কস সময় হনত কচ েশ  বছর অরতিান্ত হওয়ার 

পরও এ রচন্তার শেরতক প্রোব এ ধ্নমত রবশ্বাসী জারতসমূনহর মনধ্য পনূবতর মতই রবদযমাে 

রনয়নছ, অথচ আরব রবনজতানদর রবজনয়র ককাে িুদ্র রচহ্নও এ জারতগুনলার মনধ্য এখে অবরশষ্ট 

কেই।  

( রবরশষ্ট রচন্তারবদ) রাহোমার মনত ইসলাম অথতহীে রবষয়াবলীর সম্পকৃ্ততা হনত জীবেনক মকু্ত 

কনর দঢ়ৃ অথতপূণত জীবে সম্পকৃ্ততার সৃরষ্ট কনর এবাং েব রচন্তা ও দশতে উপস্থাপে কনর। তাই 

ইসলানমর রবজয় ককাে জারতর ওপর েব রচন্তা ও রবশ্বানসর রবজয়, অন্যায় ও অরবচানরর ওপর 

ন্যায় আকাঙ্ক্ষা ও সতযপরায়ণতার রবজয়। ইসলানমর রবজনয়র পশ্চানত মলূত আরবরা েয়; বরাং 

রবরজত অঞ্চনলর বরঞ্চত- রেযতারতত, সতয ও ন্যানয়র জন্য তৃষ্ণাতত সাধ্ারণ মানুনষর জাগরণ মলূ 

েূরমকা পালে কনররছল। তারা এক ঐশী রচন্তার আিানে সাড়া রদনয় অতযাচারী শাসকবনগতর 

রবরুনদ্ধ সারবতক রবনদ্রাহ কনররছল। 

ি. আবদুল হুসাইে কযরররে কুব তাাঁর কর- েনমনয় ইসলাম  গ্রনন্থর ১৩ পিৃায় ইসলানমর 

আড়ম্বরপণূত ও মযতাদাবাে সেযতার রবনলেষষণ করনত রগনয় বনলনছে, কয রবষয়রট মসুলমােনদর 
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জ্ঞােগত ও শবষরয়ক উন্নয়েনক সম্ভব কনর তুনলরছল তা হনলা ইসলানমর বাস্তবতা। ইসলাম 

জ্ঞানের প্রসানরর লনিয মসুলমােনদর মনধ্য জীবেসঞ্চারী উেীপো ও উৎসাহ সৃরষ্ট কনর। প্রাচীে 

পৃরথবীর কগাাঁড়ারম ও কুসাংস্কারনক জ্ঞানের দ্বারা প্ররতস্থারপত কনর এর প্রসানর পারস্পররক 

সহনযারগতার মােরসকতার জন্ম কদয় ও এর পথনক সুগম কনর। যখে রিষ্টধ্মত ও তানদর 

যাজকগণ মানুষনক জ্ঞাে বজতে কনর উপাসোলনয় রেনজনদর সীরমত করার উপনদশ রদরচ্ছল তখে 

ইসলাম জ্ঞাে ও রশনল্পর পূণততা ও উন্নয়নের পথনক সহজীকরনণর মধ্যপন্থা অবলম্বে কনররছল। 

ইসলাম যখে জ্ঞানের প্রসানরর এই ময়দানে প্রনবশ কনর তখে োরসাময ও সহেশীলতার পথ 

অস্তগামী রছল। কস সমনয়র দুই পরাশরক্তর (বাইজাডটাইে ও ইরাে) একরট বাইজাডটাইেীরা 

রিষ্টধ্নমতর কগাড়ারমনত আড়ষ্ট হনয় পনড়রছল এবাং প্ররতরদেই তারা জ্ঞাে ও দশতনের সনঙ্গ সম্পকত 

রছন্ন কনর চনলরছল। জারস্টরেয়াে দশতনের চচতানক রেরষদ্ধ কনর করামীয়নদর সনঙ্গ সেযতা ও জ্ঞানের 

সম্পনকতর আশু রবনচ্ছনদর কর্াষণা কদে। তৎকালীে ইরানেও অপসয়ৃমাে সাসােী শাসক খসরু 

অনুরশরওয়ােনদর জ্ঞাে ও রচন্তার প্ররত কয অেীহা রছল তা এ েূখনে সকল প্রকার রচন্তা ও জ্ঞানের 

পুেরুিীবনের পথনক অসম্ভব কনর তুনলরছল। 

বারজইুয়া তারবব তাাঁর কারললা ও রদমো  গ্রনন্থর েরূমকায় তৎকালীে শাসকনদর রচন্তাগত 

কগাাঁড়ারম ও ধ্মতান্ধতার প্ররত ইশারা কনরনছে। এরূপ জারতগত কগাাঁড়ারম ও ধ্মতান্ধতার সমানজ 

ইসলাম েতুে জীবে েুাঁনক রদনয়রছল। ইসলাম এক ইসলামী রাষ্ট্র (দারুল ইসলাম) গিনের 

মাধ্যনম- যার প্রাণনকন্দ্র ইরাক বা রসররয়া েয়, রছল ককারআে- বণত ও জারতগত কগাাঁড়ারমনক রবশ্ব 

মাতৃেূরমর ধ্ারণার মনধ্য রেরশ্চহ্ন কনর এর সমাধ্াে কদয়। রিষ্টাে ও মাজসুীনদর ধ্মতীয় কগাাঁড়ারমর 

রবপরীনত ইসলাম জ্ঞাে ও জীবনের প্ররত োলবাসা ও আগ্রহ এবাং আহনল রকতাবনদর সনঙ্গ 

সহেশীলতা ও সম্মােজেক সহাবস্থানের েীরত গ্রহণ কনর। ইসলানমর রবজনয়র েলশ্রুরতনত এ 

রবিয়কর বৃনির- যা ো পূনবতর ো পরশ্চনমর কারনণ- সৃরষ্ট হনয়রছল।  

ি. কযরররে কুনবর দরৃষ্টনত ইসলাম এমে এক পরৃথবীনত পা করনখরছল যা স্থরবর ও জরাগ্রস্ত হনয় 

পনড়রছল। কস পরররস্থরতনত ইসলাম জ্ঞাোজতে, ধ্মতীয় ও জারতগত কগাাঁড়ারম পররতযাগ, আহনল 
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রকতাবগনণর সনঙ্গ শারন্তপণূত সহাবস্থাে প্রেরৃত শেরতক প্ররশিনণর মাধ্যনম ককারআনের োষায় কয 

শৃঙ্খল তৎকালীে রবশ্ববাসীনদর হাত, পা ও কচাখ কবাঁনধ্ করনখরছল তা রছন্ন কনররছল এবাং এক 

েতুে ও বযাপক সেযতার জন্ম ও উত্তরনণর পথনক সুগম কনররছল। 

জামতাে অধ্যাপক আনেতস্ট কুনেল রযরে বারলতে রবশ্বরবদযালনয়র ইসলামী রশল্পকলা  অনুষনদ 

১৯৩৫- ১৯৬৪ সাল পযতন্ত অধ্যাপো কনরনছে তাাঁর ইসলামী রশল্পকলা  গ্রনন্থর েূরমকায় 

বনলনছে, অরেন্ন ধ্মতীয় রবশ্বানসর প্রোব ইসলামী রবনশ্বর অন্তেুতক্ত জারতসমূনহর সাাংসৃ্করতক 

কমতকােসমূনহ রিষ্টীয় রবনশ্ব তানদর (রিষ্টধ্নমতর) অরেন্ন রবশ্বানসর প্রোব হনত অরধ্ক। অরেন্ন 

ধ্মতীয় রবশ্বানসর কারনণই অতীনত রেন্ন ঐরতহ্য ও সাংসৃ্করতর অরধ্কারী জারতসমূহনক এক সূনত্র 

কগাঁনথ সুরেরদতষ্ট লনিযর রদনক পররচারলত করা সম্ভব হনয়রছল। শুধ্ু শেরতকতার কিনত্র 

েয়, এমেরক রবরেন্ন রাষ্ট্র ও জারতর সামারজক রীরত- েীরত ও আচার- অনুিােনকও 

আশ্চযতজেকোনব এ লনিযর রদনক পররচালো করা সম্ভব হনয়রছল। এই ঐকয সৃরষ্টর পশ্চানত যার 

েূরমকা সবতারধ্ক রছল তা হনলা ককারআে- যা তানদর জীবনের সারবতক রবষনয় রদক- রেনদতশো 

রদনয়নছ। ককারআে তার অবতীণত হবার োষায় প্রচাররত হওয়ায় আরবী রলখে পদ্ধরত রেয়ন্ত্রনকর 

েূরমকায় অবতীণত হনয় সমগ্র ইসলামী রবশ্বনক সম্পরকতত কনর এবাং সকল রশনল্পর সৃরষ্টনত মুখয ও 

গুরুত্বপূণত েূরমকা পালে কনর। পাশ্চানতয ধ্মতীয় ও ধ্মতবরহেূতত রশল্পকলার মনধ্য কয পাথতকয করা 

হয় তা এ কিনত্র রবলীে হনয় রগনয়রছল। অবশ্য ধ্মতীয় উপাসোলয়সমূহ সজৃেশীলতার প্রনয়াজনে 

রবনশষ স্থাপতয গিনে শতরর হনলও বারহ্যক কস দনযতর জন্য অন্যান্য স্থাপতয রেদশতনে বযবহৃত 

েকশাই গৃহীত হনতা।৪০  

রতরে আনরা বনলনছে, গুরুত্বপূণত কয রবষয়রট এখানে উনল্লখয তা হনলা মধ্যযুনগর কনিার 

রাজনেরতক রবরধ্- রেনষধ্ সনত্ত্বও ইসলামী রবনশ্বর কদশসমূনহর মনধ্য এমে এক সম্পকত রবদযমাে 

রছল যা তানদর মনধ্য বযবসারয়ক কলেনদেই শুধ্ ু েয়, কস সানথ সাাংসৃ্করতক উন্নয়ে ও রবরেময় 

প্ররিয়ানকও সহজ ও ত্বরারন্বত কনররছল। আরব েূনগালরবদ ও পযতটকনদর ভ্রমণকারহেী হনত 

কবাবা যায়, এক অঞ্চল ও রানষ্ট্রর মানুষ অপর অঞ্চল ও রানষ্ট্রর মানুনষর অবস্থা ও সাংসৃ্করত সম্পনকত 
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অবরহত রছল। তাই েতুে উদ্ভারবত প্রযুরক্ত ও রশনল্পর দ্রুত স্থাোন্তনরর রবষনয় আশ্চনযতর রকছু রছল 

ো। পাশ্চাতয রবশ্বদৃরষ্টর রশিাথতীনদর জােনত হনব ইসলামী রবনশ্ব রবনশষ এক পররনবশ রিয়াশীল 

রছল যা কয ককাে সজৃেশীল সরৃষ্টনত প্রোবনকর েরূমকা পালে করত। ৪১  

এই গনবষক যা বনলনছে তা শুধ্ ুইরানেই েয়; বরাং সমগ্র মসুরলম রবনশ্ব এরূপ রছল এবাং ইরাে 

এর কচনয় বযরতিম রছল ো। এই রবনশষনজ্ঞর বক্তনবযর সবনচনয় আকষতণীয় রবষয়রট হনলা রতরে 

বনলনছে, মসুলমাে জারত- বনণতর স্বাতন্ত্রয সনত্ত্বও পরস্পর সম্পরকতত রছল। অথতাৎ ইসলামই 

প্রথমবানরর মত ধ্মতীয় রবশ্বাস ও রবরধ্- রবধ্ানের রেরত্তনত রাজনেরতক ও সামারজক ঐকয সরৃষ্টনত 

সিম হনয়রছল। এ কারনণই এরূপ বযাপক ও আড়ম্বরপূণত সেযতা সৃরষ্ট করনত কপনররছল। এরূপ 

ইরতবাচক মতসমূহ যনথষ্ট পররমানণ রবদযমাে রনয়নছ। 

এ ধ্রনের ইরতবাচক মতামনতর রবপরীনত কেরতবাচক রকছু মতও রবদযমাে রনয়নছ যা 

পযতানলাচোর দারব রানখ। এ ধ্রনের মতানুযায়ী আরবনদর ইরাে আিমণ ও রবজয় ইরােীনদর 

জন্য রবপযতয় রছল। এ রবপযতয় কমাগল বা আনলকজাডিানরর আিমনণর ন্যায় মারািক রছল। 

রবনশষত কমাগলনদর আিমণ কযমে কনর এক প্ররতরিত ও রবন্যারসত সেযতানক ধ্বাংস 

কনররছল, আরবনদর আিমণও কতমরে প্রাচীে এক সেযতানক চরুমার কনর রদনয়রছল। ইসলানমর 

আরবেতানবর পর তৃতীয়, চতুথত, পঞ্চম ও ষি রহজরী শতােীনত ইরােীরা জ্ঞাে ও সাংসৃ্করতর কসবায় 

কয আিরেনয়াগ কনরে তা তানদর প্রাচীে জারতগত ও সাাংসৃ্করতক ঐরতনহ্যর কারনণই; এরট 

প্রকতৃপনি তানদর ইসলাম- পূবত অবস্থায় রেনর যাওয়ারই দৃষ্টান্ত। ইসলাম এ কিনত্র যা কনরনছ তা 

হনলা দু শতােী জ্ঞাে ও সাংসৃ্করতর রবকানশর পথনক রুদ্ধ কনর করনখনছ। দু শতােী পর যখে 

ইরাে আরবনদর প্রোবমকু্ত হনয় রাজনেরতক স্বাধ্ীেতা অজতে কনর তখে তারা পবূত শবরশষ্টয রেনর 

পায় এবাং ঐরতহ্যবাহী কস পনথ েতুেোনব যাত্রা শুরু কনর। এোনবই ইরানের সাাংসৃ্করতক ঐরতহ্য 

অবযাহত থানক। 
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অবশ্য ককাে ইরােী বা অ- ইরােী গনবষকনদর এরূপ মন্তবয করনত কদখা যায় ো। শুধ্ ুকয সকল 

বযরক্তর কথায় রবনশষ এক ধ্রনের প্রচারণার রাং ও গন্ধ রনয়নছ তানদরই এরূপ বলনত কশাো 

যায়। সম্প্ররত এরূপ মন্তবয উস্কারেমূলক সারহরতযক রাং রদনয় অরধ্ক হানর প্রচার করা হনচ্ছ। 

োররদুে অদারময়ত তাাঁর আরমর করবর ও ইরাে  শীষতক গ্রনন্থ বনলনছে, ইসলাম ধ্নমতর 

উৎপরত্তর ককন্দ্র রহনসনব আরব েূখনের মত একরট প্রাথরমক সমাজ অপররহাযত রছল এবাং এ 

কারনণই ইসলাম কসখানে আরবেূতত হয়। এ ধ্মত আরব উপদ্বীনপর পবূতবততী ধ্মত ও রবধ্ানের রমশ্রণ 

রহনসনব রদ্বমুখী ও রস্থরতস্থাপক রশিা সম্বরলত রছল। তাই যখে এ ধ্মত ইরানে প্রনবশ কনর তখে এ 

কদনশর সামারজক গরতনক আকরিক রবচুযরতর পনথ পররচারলত কনর। এরট আরব েূখনের মত 

প্রাথরমক সমানজ যতটা কলযাণ বনয় এনেরছল ইরানের জন্য রিক ততটা অকলযাণ ও ধ্বাংস কিনক 

এনেরছল। ইরােীরা তানদর সুনযানগর অনপিায় বনসরছল। তাই তানদর আতঙ্ক ও রবিনয়র সময় 

দীর্তারয়ত হয় রে। তারা সকল রদক হনত রবনরারধ্তার ঐকতাে বাজানত শুরু করল। সাধ্ারণত 

ককারআনের োসখ (ররহতকারী) ও মােসুখ (ররহত) আয়ানতর সাহাযয রেনয় তারা প্রমাণ উপস্থাপে 

করনত লাগল। 

. . . একরদনক ইসলানমর রকছু কেরতবাচক রশিা, কযমে দুরেয়ানক ধ্বাংসশীল, মৃত ও মুরমেনদর 

জন্য বদীশালা রহনসনব কদখা, অন্যরদনক রহন্দু দশতনের স্রষ্টার মনধ্য রবলরুপ্তর ধ্ারণাসমহূ প্রচানরর 

েনল ইরানের মানুষ দুরেয়ার জীবনের প্ররত বীতশ্রদ্ধ হনয় পনড়রছল। তারা এ হনত মরুক্তর পথ 

খুাঁজরছল। রকন্তু আমরা কদখনত কপলাম ইসলানমর রবরেন্ন রশিা, কযমে সম্পদ পঞু্জীেূত করা 

গুোহ্, কারুকাযতময় রশল্পনক রেরষদ্ধ, মানুনষর রররযক রেধ্তাররত, তার োগয অবধ্াররত ও 

রেরদতষ্ট, তাকদীনর রবশ্বাস প্রেৃরত ধ্ারণা এ সমানজ ধ্ীনর ধ্ীনর অনুপ্রনবশ কনর। ইসলানমর 

রবনরাধ্ীরা প্রথম রদনক কেরতবাচকোনব ইশরাকী (দশতনের একরট শাখা) ও তাসাউনের (সুেী) 

দশতে দ্বারা এনক কমাকারবলা করনত রগনয় তার সনঙ্গ রমরশ্রত হনয় যায়। োনগয রবশ্বাস ইরানে 

বযাপক প্রচলে লাে করার েলশ্রুরতনত ইরানের বস্তুগত জীবে ধ্বাংনসর মনুখামরুখ হনলা। দুরেয়া 

রবমুখতা, অলসতা, ধ্বাংসকারমতা, রেিা প্রবণতা, দরনবশী জীবে এ সবই ইরােীরা ইসলাম হনত 
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লাে কনরনছ। এ সব রশিা ইরানে প্রসার লানের মাধ্যনম সামারজক পতনের সচূো ও রেরত্ত ররচত 

হনয়রছল।  

এ কলখক একরদনক বনলনছে ইসলানমর আরবেতানবর ককন্দ্র রহনসনব আরব েূখনের মত প্রাথরমক 

একরট সমাজ অপররহাযত ও উপনযাগী রছল। আবার অন্যরদনক বলনছে 

অলসতা, ধ্বাংসকারমতা, রেিা প্রবরৃত্ত ও দরনবশী জীবে ইসলামী রশিার েসল। তনব রকরূনপ এ 

ধ্মত তার রশিার মাধ্যনম আরব েূখনের মত প্রাথরমক সমাজনক িমতা, ঐকয ও সেযতার ককনন্দ্র 

পররণত করনত সিম হনলা? রদ্বতীয়ত যরদ এমেরটই হনতা তাহনল ইসলামী জারতসমূহ 

ইসলানমর আগমনণর শুরুনতই পতনের মুনখামুরখ হনতা। কযনহতু দুরেয়া মৃতনদহ তাই রেনজনক 

দারয়ত্বহীে মনে কনর তাকদীনরর ওপর েরসা কনর হাত পা গুরটনয় বনস থাকত ও রেনজনকও 

ধ্বাংনসর মুনখ কিনল রদত, রকন্তু এর রবপরীনত ইরতহাস সািয কদয় ইসলানমর আরবেতানবর েনল 

উত্তর আরফ্রকা হনত পবূত এরশয়ার মানুনষর মনধ্য বযাপক ও আড়ম্বরপণূত গরতশীলতার সরৃষ্ট হনয়রছল 

এবাং এক েজীররবহীে সেযতার জন্মদাে কনররছল। এ অবস্থা ছয় শতােী অবযাহত থানক এবাং 

তার পরবততী সমনয় এতদঞ্চনলর মানুনষর মনধ্য স্থরবরতা ও পতনের মােরসকতার সৃরষ্ট হয়। এই 

কলখক জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসানর অথতরলপ্সার রবরুনদ্ধ ইসলানমর শেরতক যুদ্ধনক (যা জীবনের লিয 

রহনসনব সম্পদ পুঞ্জীেূতকরণ ও আিীকরণনক অোকারিিত বনল কর্াষণা কনর) কমতরবমুখতা ও 

উৎপাদেহীেতা রহনসনব কদখানোর কচষ্টা কনরনছে, অথচ ইসলাম কসবা ও জীবনের উন্নয়নের 

লনিয পণয উৎপাদে, রশল্পকনমত আিরেনয়ানগর ওপর গুরুত্ব আনরাপ ও এনক উৎসারহত 

কনরনছ। রতরে কব দ্ধ ও রিষ্টধ্নমতর তাকওয়া ও যহুনদর ধ্ারণা- যা ইবাদত ও কমতনক রবরচ্ছন্নোনব 

কদনখ- তার সনঙ্গ ইসলানমর তাকওয়া ও যহুনদর পাথতকয কনরেরে বা করনত চােরে, অথচ 

ইসলানমর যুহদ অথত দুরেয়া রবমুখতা েয় কযমরে এর তাকওয়ার অথতও রেন্ন- যা উন্নত রচন্তাশরক্ত ও 

হৃদনয়র পরবত্রতায় রবশ্বাসী। 

এ সনবর কচনয়ও আশ্চযতজেক হনলা ইউনরাপীয়নদর অনুকরনণ তাকদীনরর প্ররত রবশ্বাসনক 

মসুলমােনদর পতনের কারণ রহনসনব কদখাে। তার জন্য উত্তম রছল এ রবষয়রট রবনশষজ্ঞনদর 
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হানত অপতণ করা। আমরা মানুষ ও তার গন্তবয ৪২ (োসতী োষায় রলরখত) োমক গ্রনন্থ ইসলামী 

পররোষায় োনগযর (ক্বাযা ও ক্বাদর) অথত এবাং মসুলমােনদর পতনের কপছনে এর আনদ  ককাে 

প্রোব রছল রকো কস রবষনয় পযতাপ্ত আনলাচো কনররছ। 

সু্কল- কনলনজর বইগুনলানতও এ রচন্তার প্রচার কম- কবরশ লিণীয়।৪৩ পািযপুস্তকসমূনহর মনধ্য এ 

রবষনয় আনলাচো এনলই এ রচন্তার প্রচারণা চালানো হনয়নছ। আমরা উচ্চ মাধ্যরমক পযতানয়র 

একরট পসু্তক হনত এখানে রকছু উদৃ্ধত কররছ। ইরানের মােরবক েূনগাল  োমক পসু্তনক বলা 

হনয়নছ : 

সামােী আমনল খুরজস্তানের জােদীশাপুনর কয রচরকৎসা মহারবদযালয় স্থারপত হয় তা ইরােীনদর 

জ্ঞানের প্ররত গেীর আগ্রনহর প্রমাণ। অকাটয সতয, তৎকালীে সমনয় ইরােীরা অনেক গ্রন্থ ও 

পুরস্তকা রচো কনররছল। দুুঃখজেকোনব কসগুনলা রেেনদশী শত্রুনদর আিমনণ রেরশ্চহ্ন হনয়নছ। 

এখে শুধ্ ু তৎকালীে গ্রন্থগুনলার রকছ ু োম আমানদর রেকট অবরশষ্ট আনছ। ইরানের ওপর 

আরবনদর প্রেুত্ব আমানদর জ্ঞাে ও সারহনতযর ওপর গেীর কেরতবাচক প্রোব কেনলনছ। কারণ 

তারা জ্ঞাে, সারহতয ও রশল্পকনমতর রবরাট অাংশ ধ্বাংস কনর এবাং তানদর োষা ও রলখেরীরত 

আমানদর ওপর চারপনয় কদয়। েনল ইবনে মকুাফ্ো, মুহাম্মদ যাকাররয়া রাযী, আবু আলী 

রসো, আব ুরাইহাে রবরুেী, আবু োসর োরাবীর মত বড় বড় ইরােী মেীরষগণ বাধ্য হনয় আরবী 

োষায় গ্রন্থ রচো কনরে। তৃতীয় রহজরী শতােীর পর ইরােীনদর সাহরসকতাপূণত সাংগ্রানমর 

েলশ্রুরতনত যখে ইরাে স্বাধ্ীেতা লাে করল তখে আধ্ুরেক োসতী োষা সবতবযাপী স্বীকরৃত অজতে 

করল। েনল কলখক, বক্তা, করব, সারহরতযকগণ, কযমে রুদাকী, কেরনদ সী, ওমর 

খাইয়াম, মাসউদ সাদ সালমাে, কম লােী (জালাল উেীে রুমী), সা দী, হারেযসহ এ কদনশর 

শত শত প্ররতো তাাঁনদর চমৎকার কলখেীর মাধ্যনম রবশ্ব- সারহনতয অবদাে করনখনছে।  

এ গ্রনন্থর বণতোনুসানর ইসলানমর আরবেতানবর পূনবত ইরাে জ্ঞাে, রশল্প ও সারহনতয চরম উৎকষত 

লাে কনররছল এবাং আরব মসুলমােনদর রবজয় ইরােীনদর মােরসক জীবনে কেরতবাচক প্রোব 

কেনলরছল। আরবগণ তানদর োষা ও রলরপ ইরােীনদর ওপর এমেোনব চারপনয় কদয় 
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কয, আরবনদর আিমনণর চারশ  বছর পনরর ইবনে রসো ও গািালীরা আরবী োষায় গ্রন্থ 

রচোয় বাধ্য হয় অথতাৎ ইরােীরা স্বাধ্ীেতা লানের দু  বা রতেশ  বছর পরও আরবনদর েনয় 

আরবীনত গ্রন্থ রচো করত। এ পুস্তনকর বণতোনুসানর সারহরতযক ও করবগণ তখেই সারহতয ও 

করবতা রচোয় আিরেনয়াগ কনরনছে যখে আরবনদর হনত মুরক্ত লাে কনরনছে এবাং তাাঁনদর এ 

োসতী- সারহতয চচতা ইসলাম ও আরবনদর আিমনণর প্ররতরিয়া রহনসনব র্নটরছল। আমরা পূনবত 

ইরােীনদর ওপর আরবী োষা চারপনয় কদয়ার কল্পকারহেী এবাং ইসলানমর রবরুনদ্ধ প্ররতরিয়া 

রহনসনব োসতী োষার পেুরুিীবনের রমথযা প্রচারণার জবাব রদনয়রছ। আমরা পরবততীনত তানদর 

আনরকরট রমথযা দারব- আরবনদর হানত ইরানের জ্ঞােনকন্দ্রগুনলার ধ্বাংস সাধ্ে রবনশষত 

জােদীশাপুর মহারবদযালনয়র স্বরূপ ও প্রকরৃত রেনয় আনলাচো করব। 

ককউ ককউ এ কথনকও এক ধ্াপ এরগনয় ইরানে ইসলানমর আগমেনক দুেতাগয ও দুদতশা রহনসনব 

কদরখনয়নছে। তাাঁরা ইরােীনদর সকল মদ চররত্র আরবনদর ইরাে আিমণ ও ইসলানমর 

অনুপ্রনবনশর েসল বনল মনে কনরে। উদাহরণস্বরূপ োসতী ১৩৪৫ সানলর (রিষ্ট ১৯৬৭) ৩ 

আবানে প্রকারশত কেরনদ সী  প্ররত্রকার একরট প্রবন্ধ হনত উদৃ্ধরত রদরচ্ছ। এ প্রবনন্ধর কলখক 

তাাঁর এ প্রবনন্ধ জালাল আনল আহমানদর পাশ্চাতয প্রবণতা  গ্রনন্থর উত্তর রদনয়নছে। আনল 

আহমাদ দারব কনরনছে, বততমাে প্রজনন্মর অবিনয়র মূল কারণ যারন্ত্রকতা ও পাশ্চাতযপ্রবণতা। 

রতরে পাশ্চাতযনর্ষা র সাংজ্ঞায় বনলে,  

পাশ্চাতযনর্ষা (পাশ্চাতযনসবী) বযরক্ত অধ্ারমতক। ককাে রকছুনতই তার রবশ্বাস কেই। আবার ককাে 

রকছুনত অরবশ্বাসীও েয়। কস এক পররতযক্ত মানুষ। কস কস্রানতর অনুকূনল চনল। সব রকছুই তার 

রেকট সমাে। কস তার ও তার গাধ্ার রচন্তা কনর। তার গাধ্া পলু কপররনয় কগনল পুনলর আর ককাে 

প্রনয়াজে মনে কনর ো। তার ো ঈমাে আনছ, ো েীরত। ো আল্লাহ্য় রবশ্বাস কনর, ো মােবতায়। 

ো কস সামারজক পররবততনের েীরতনত রবশ্বাসী, ো ধ্মতহীেনদর দনল রনয়নছ। কখেও কখেও কস 

মসরজনদ যায় কযমেরট রসনেমায় বা ককাে দনলর সোয়ও তানক কদখা যায়। রকন্তু সকল স্থানে কস 

শুধ্ুই দশতক, েুটবনলর দশতনকর ন্যায়। সব সময় তানক গনততর রকোরায় কদখা যায়, ককাে সমনয়ই 
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গনততর মানব পাওয়া যায় ো। কখেই কস পুাঁরজ রবরেনয়াগ কনর ো, কহাক কস পুাঁরজ বন্ধরু মৃতুযনত 

এক কোাঁটা অশ্রু রবসজতে বা রযয়ারতগানহর প্ররত দৃরষ্ট দাে বা রকছুিণ একাকী রচন্তা করা। কস 

একারকত্বনক েয় পায়- এনত অেযস্ত েয়, তাই এ কথনক দূনর থানক। যরদও কস সকল স্থানে 

বততমাে, রকন্তু কখেই তানক ককাে রবষনয় েররয়াদ জাোনত ও প্ররতবাদ করনত কদখা যায় ো। 

তানক ককাে রবষনয়র কারণ জাোর জন্য প্রে উত্থাপে করনতও কদখা যায় ো। পাশ্চাতযনর্ষা  

বযরক্ত স্বাথতপর ও সুনযাগসন্ধােী। তাই প্ররতরট শ্বাসনক সুবণত সুনযাগ রহনসনব কেয় (অবশ্য দাশতরেক 

অনথত েয়)। পাশ্চাতযনসবী কদর ককাে বযরক্তত্ব কেই, এরা মলূহীে...।   

কেরনদ সী  পরত্রকা আনল আহমাদনক উত্তর রদনয়নছে এোনব : 

তুরম কযরূপ বযরক্তর শবরশষ্টয বণতো কনরছ তা রক শুধ্ুই রবগত দু শ  বছনর এনসনছ?. . .  

ো; বরাং কতামার বরণতত এরূপ অধ্ারমতক, চাটুকার, রমথযাবাদী, েূরমহীে, রেুঃস্ব ও রচন্তা- রবশ্বাসহীে 

গত কতরশ  বছর হনলা ইরানে সৃরষ্ট হনয়নছ। ঐ অলুিনণ ও কানলা রদবস কয রদে মাদানয়নের 

প্রাসানদর প্রহরীরা আরবনদর স্বাগত জারেনয় প্রাসানদর দ্বানর দাাঁরড়নয় মহাসম্মারেত রবচারক 

এনসনছে  বনল রচৎকার কনররছল কস রদে এ অনবধ্ সন্তানের বীজ করারপত হয়। কয রদে 

োহাোনদর যুনদ্ধ দুেতাগা ইরােী কসোপরত রেরুযে কাপুরুষ আরবনদর দ্বারা প্রতাররত হনয় 

পরারজত হয় কস রদে এই অশুে সত্তার জন্ম হয়। এখে কতরশ  বছর অরতিান্ত হওয়ার পরও 

এরূপ বযরক্তনদর কদরখ যারা তারকয়া (সতযনক প্রকাশ হনত রবরত) কনর, অন্যনদর ওপর রবশ্বাস 

কনর ো, কযনহতু সনদহ প্রবণ ও মদ ধ্ারণা কপাষণকারী কসনহতু মে খুনল কথা বনল ো, তানদর 

ককাে প্ররতবাদ, যাচাই- বাছাই ও যুরক্তর ময়দানে কদখা যায় ো।  

একই পরত্রকার পরবততী সাংখযায় কলখা হনয়নছ : 

এক হাজার বছনরর রকছ ু অরধ্ক সময় পর আরবনদর ইরাে আিমনণর েল এ জারতর মনধ্য 

লিয করা যানচ্ছ। এ েূখনের শেরতক, আরিক ও জারতগত সকল মােদে পররবরততত হনয় কগনছ। 

আমানদর যুদ্ধাংনদহী, আিমণািক ও প্ররতদ্বন্দ্বী অনুসন্ধানের দঢ়ৃ মােরসকতা েীরুতা, কাপুরুষতা 

ও রসদ্ধান্তহীেতায় পররণত হনয়নছ। কত জীবাণ ুআমানদর প্রানণর ওপর এখে হামলা চালানচ্ছ!  
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ঐ পরত্রকারই ১৩৪৭ োসতী সানলর (১৩৬৯ রিষ্টাে) উররদনবনহশনত প্রকারশত ২৩ োং সাংখযায় 

করবতায় রূপনকর বযবহার  শীষতক আনলাচোয় বলা হনয়নছ, আমরা জারে ইরানে আরবনদর 

হামলায় আমানদর মাতৃেূরমর অরধ্বাসীনদর চরম কখসারত রদনত হনয়রছল। আরব ও পারস্য 

সেযতার দ্বনন্দ্ব ইরােীনদর রাজনেরতক পরাজয় পারস্য সেযতার শেরতক পরাজনয় পযতবরসত হয়। 

আরবগণ ইরােী সেযতানক রতরস্কার করত ও ইরােীনদর মাওয়ালী  অথতাৎ দাস বনল সনম্বাধ্ে 

করত... ইরােীনদর আেদ উৎসবসমহূ বন্ধ হনয় কগল। ইরােীরা মধ্যাহ্ন ও শেশ কোনজর পর কয 

মদ পাে করত তা শয়তানের কাজ বনল রেরষদ্ধ করা হনলা। আমানদর অরগ্নমরদরসমূনহর সকল 

অরগ্ন রেরেনয় কেলা হনলা। রকন্তু অল্প সমনয়র মনধ্যই ইরানের জেগণ তীি প্ররতনরাধ্ গনড় তুলল। 

ইরাে জারত ছাইেনির মধ্য হনত অরগ্নপরির ন্যায় কজনগ উিল এবাং অরগ্নরশখার ন্যায় উজ্জ্বল 

ইরােী প্ররতোগণ, কযমে আবু রাইহাে রবরুেী, কেরনদ সী, খাইয়াম, আবদুল্লাহ্ ইবনে 

মুকাফ্ো, রুদাকী, দাকীকী, যাকাররয়া রাযী, বাইহাকীরা জাগ্রত হনলে ও দুুঃস্বনের অবসাে 

র্টানলে।  

ইাংনরজ স্যার জে মযালকম তাাঁর তাররনখ ইরাে  ( ইরানের ইরতহাস) গ্রনন্থ বনলনছে, রাজয ও 

ধ্মত রিার জন্য ইরােীনদর অরবচলতা ও একগুাঁনয়মী তৎপরতায় আরবীয় েবীর অনুসাররগণ 

এতটা রিপ্ত হনলা কয, ইরােী জাতীয়তাবাদনক শরক্তশালী কনর এমে সকল রচহ্ন তারা ধ্বাংনসর 

রসদ্ধান্ত রেল। শহরগুনলানক মারটর সনঙ্গ রমরশনয় কদয়া হনলা, অরগ্নমরদরগুনলা েিীেূত করা 

হনলা, উপাসোলয়সমূনহর রিণানবিণকারী ও কসবকনদর হতযা করা 

হনলা, জ্ঞাে, রবজ্ঞাে, ইরতহাস, ধ্মত সম্পরকতত সকল গ্রন্থ ধ্বাংস করা হল। তৎকালীে কগাাঁড়া 

আরবগণ ককারআে রেন্ন অন্য ককাে গ্রন্থ সম্পনকত জােত ো এবাং জাোর কচষ্টাও করত ো। 

পুনরারহতনদর মাজসু  ( অরগ্ন উপাসক) ও জাদুকর  এবাং তাাঁনদর পরবত্র গ্রন্থনক জাদুর গ্রন্থ  

োমকরণ করা হনলা। গ্রীস ও করাম সেযতার উদাহরণ হনত কবাবা যায় কস পারনস্যর ন্যায় 

সেযতার রক পররমাণ গ্রন্থ রছল যা এ আিমনণ ধ্বাংস হনয়নছ। 
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এ সকল তথাকরথত ঐরতহারসনকর কথায় েতুেনত্বর গন্ধ পাওয়া যায় যা ককাে ঐরতহারসক দরলল 

ও পােরুলরপনত খুাঁনজ পাওয়া যায় ো। সুতরাাং আমানদর ধ্নর রেনত হনব এ সব ইরতহাস শবধ্োনব 

জন্ম লােকারী মনুষ্যরূপ ককাে প্রাণীর কচানখ পনড় রে ও তানদর হানত কপ াঁনছ রে। তাই তার 

গ্রন্থসূনত্রর োমও প্রকারশত হয় রে। বাধ্য হনয় এমে োবাই স্বাোরবক। কারণ তা ো োবনল এই 

মহাে কলখকনদর চরম ও পরম সতযবারদতার কপছনে সৎ মনোোব রছল মনে হনত পানর এবাং 

তাাঁরা ইাংলযানডির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হনত এরূপ গ্রন্থ রচোর দারয়ত্বপ্রাপ্ত হে রে বনল সনদনহ পড়ার 

সম্ভাবো রনয়নছ। 

এ সকল কলখনকর বণতো ইাংলযানডির পররাষ্ট্র দপ্তনরর দরললপনত্রর মনধ্য ছাড়া অন্য ককাথাও খুাঁনজ 

পাওয়া যানব ো। কারণ প্রথমত সকল ঐরতহারসনকর সানিযর রবপরীনত এই বযরক্তবনগতর মনত 

ইরােীরা তানদর সাম্রাজয ও ধ্মত রিার জন্য সবতািক প্রনচষ্টা চারলনয়নছ। অথতাৎ আনুমারেক কচ ে 

ককারট ইরােীর তৎকালীে সমাজ চার লি শসরেক রবপলু সামররক সাজ- সরঞ্জাম ও সনবতান্নত যুদ্ধ 

কক শল রেনয় মরণপণ সাংগ্রাম কনরও পাঁয়তারল্লশ হাজার োঙ্গা পানয়র আরব মসুলমানের হানত 

পরাস্ত হনয়নছ। অথতাৎ একরদনক েবীে ধ্মত ইসলানমর আদনশতর আকষতণ এবাং অন্যরদনক প্রাচীে 

ধ্মত, পুনরারহতগণ ও শাসে কতৃতপনির প্ররত ইরােীনদর অসনন্তানষর কারনণ এ পরাজয় র্নট 

রে; বরাং এ বযরক্তনদর মনত কযনহতু ইরােীরা অিম এক জারত কসনহতু মরণপণ সাংগ্রানমর পরও 

তারা িুদ্র এক দনলর রেকট পরাস্ত হনয়রছল। 

রদ্বতীয়ত এনদর মনত ইরানের শহরগুনলা আরবনদর আিমনণ ধ্ূরলসাৎ হনয়রছল। প্রে হনলা 

শহরগুনলা ককাথায় অবরস্থত রছল? কসগুনলার োম রক? ইরতহানস আনদ  ধ্বাংসপ্রাপ্ত এরূপ ককাে 

শহনরর োম উরল্লরখত হনয়নছ রক? হনয় থাকনল ককে রতরে কসই ইরতহাস গ্রন্থসমূনহর োম উনল্লখ 

কনরে রে? সাজতে মযালকনমর রেকট এরটই প্রে। 

তৃতীয়ত এই রিরটশ কলখনকর মনত উপাসোলয়সমূনহর পুনরারহত ও রিণানবিণকারীনদর হতযা 

করা হয় এবাং অরগ্নমরদরসমূহ েিীেূত করা হয়। তাহনল মাসউদী, মুকাোসীসহ অন্যান্য 

ঐরতহারসকরা চতুথত রহজরী শতােীনতও ইরানে অরগ্নমরদরসমূহ রছল বনল কয উনল্লখ কনরনছে ও 
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পুনরারহতনদর রেকট প্রাচীে গ্রন্থ কদনখনছে বনল জারেনয়নছে কস সম্পনকত রতরে ককে আনলাচো 

কনরে রে? আরব শাসকরা আহনল রকতাব রহনসনব মাজুসনদর উপাসোলয় সাংরিনণর জন্য 

ইসলামী রবধ্াে মনত চুরক্তবদ্ধ হনতে ও তানদর রেরাপত্তার বযবস্থা করনতে বনল কয ঐরতহারসকরা 

উনল্লখ কনরনছে ককে রতরে তা উনপিা কনরনছে? 

চতুথতত ইরােীনদর রেকট বততমাে ধ্মত, রবজ্ঞাে ও ইরতহাস গ্রন্থসমহূ ধ্বাংস করা হয় বনল রতরে কয 

উনল্লখ কনরনছে তা আমরা গ্রন্থ েিীেূতকরণ  রশনরাোনম পনর আনলাচো করব।  

পঞ্চমত আরবগণ পুনরারহতনদর জাদুকর ও তানদর পরবত্র গ্রন্থনক যাদুর গ্রন্থ বনল অরেরহত করত 

বনল কয এই কলখক উনল্লখ কনরনছে তা প্রথমবানরর মত এমে বযরক্তনদর রেকট হনতই কশাো যায় 

যানদর এরূপ কথার কপছনে ককাে উনেশ্য রনয়নছ। 

এখানে ইসলাম ও ইরাে সম্পনকত উত্থারপত রবপরীতমুখী দু রট দরৃষ্টেরঙ্গই আমরা উনল্লখ কনররছ। 

এখে আমরা ককান্ মতরটনক গ্রহণ করব? আমরা রক এ মতনক গ্রহণ করব, কয দারব কনরনছ 

ইসলানমর আরবেতানবর যনুগ ইরােসহ অন্যান্য অঞ্চল অজ্ঞতার অন্ধকানর রেমরিত রছল, মানুনষর 

রচন্তা- রবশ্বাস অবিয়প্রাপ্ত হনয়রছল, শাসকবগত দুেতীরতগ্রস্ত হনয় পনড়রছল, সামারজক রবশঙৃ্খলা ও 

অোচার কবনড় রগনয়রছল, সাধ্ারণ মানুষ অসন্তুষ্ট ও অরতি হনয় রগনয়রছল এবাং রবশ্ব এক পররবততে 

ও রবরেমতানণর প্রনয়াজে অনুেব কররছল। এমে মুহূনততই ইসলানমর আগমে র্নট এবাং এই মহাে 

কমত সম্পাদে কনর। ইসলাম পরুাতে জরাজীণত মােদেনক পররবততে কনর ও সকল শঙৃ্খলনক রছন্ন 

কনর সকলনক রেদ্রা হনত জাগ্রত কনর অধ্তমৃত জারতসমূনহর কদনহ েতুে প্রানণর সঞ্চার কনর। 

ইরােী জারতও তানদরই অন্যতম যারা েতুে জীবেপ্রাপ্ত হনয়রছল। 

োরক আমরা এর রবপরীত অবস্থাে রেনয় বলব কয, আমানদর সব রকছু রছল, ইসলাম এনস 

আমানদর রেুঃস্ব কনর কেনল। পূনবতও আমরা বনলরছ কস োগযবশত ইসলানমর আরবেতানবর 

সমকানলর ইরানের ইরতহাস স্পষ্টোনব বরণতত হনয়নছ। তাই এ রবষনয় কমাটামরুট অধ্যয়নেই তা 

আমানদর রেকট পররষ্কার হনব। ইসলামপবূত ইরানের রচন্তা ও রবশ্বাসগত অবস্থা, সমানজ ঐ সকল 

রবশ্বানসর প্রোব, তৎকালীে ইরানের সামারজক, ধ্মতীয়, পাররবাররক, রাজনেরতক ও শেরতক 
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অবস্থার প্ররত দরৃষ্ট দাে করাই এখানে আমানদর জন্য যনথষ্ট হনব। অতুঃপর ইরতহাস হনত 

ইসলানমর রচন্তা- রবশ্বাস, সামারজক, রাজনেরতক, পাররবাররক ও শেরতক বযবস্থার সনঙ্গ এর তুলো 

কনর আমরা রসদ্ধান্ত কেব। প্রথনম তৎকালীে ইরােী সমানজর রচন্তা ও রবশ্বাসগত অবস্থার 

আনলাচো করব। 

 

রচন্তা ও রবশ্বাসগত অবস্থা 

এ পযতানয় আমনদর আনলাচোর রবষয়বস্তু ইসলানমর আরবেতানবর সমসামরয়ক ইরানের সাধ্ারণ 

মানুনষর ধ্মতীয় রচন্তা ও রবশ্বাস। আমরা আপাতত তৎকালীে সমনয়র দাশতরেক  

রচন্তা- রবশ্বাস রেনয় আনলাচো কররছ ো। তাই সামােী আমনল ধ্মতীয় রচন্তা ও রবশ্বানসর বাইনর 

স্বতন্ত্র ককাে দাশতরেক রচন্তা- রবশ্বানসর অরস্তত্ব রছল রক ো, থাকনল রকরূপ মনতর তা আমানদর 

আনলাচো বরহেূতত রবষয়। কারণ যরদ কতমে ককাে মতবাদ কথনকও থানক কসরূপ দাশতরেক মত 

বাস্তনব সাধ্ারণ মানুনষর মােরসকতায় ককাে প্রোব রাখত ো। কযনহতু আমরা সাধ্ারণ মানুনষর 

রচন্তা- রবশ্বাস রেনয় আনলাচো করব কসনহতু অবশ্যই তৎকালীে প্রচরলত ধ্মত রেনয় আমানদর 

আনলাচো করনত হনব।  

রেুঃসনদনহ ইসলাম ইরােনক এক েতুে ধ্মতীয় রচন্তা ও রবশ্বাস দাে কনররছল। আমরা পূনবত উনল্লখ 

কনররছ ইরানের মানুষ েজীররবহীেোনব ইসলানমর রচন্তা ও রবশ্বাসনক গ্রহণ কনররছল এবাং তানদর 

পূবত পুরুনষর রচন্তা- রবশ্বাসনক দূনর রেনিপ কনররছল। তনব এ গ্রহণ আকরিক বা তাৎিরণক রছল 

ো; বরাং মন্থর গরতনত পযতায়িনম সম্পন্ন হনয়রছল এবাং রবনশষত ইরােীনদর স্বাধ্ীে িমতা লানের 

পরবততী সমনয় এরট র্নটরছল। 

এ আনলাচোরট এ দৃরষ্টনত আকষতণীয় কয, ইসলাম রবনশষ এক শবরশষ্টযমরেত। আর তা হনলা 

ইসলাম বযতীত অন্য ককাে ধ্মতই রবরজত জারতর আিানক জয় কনর তানদর আরিক জীবেনক 

প্রোরবত করনত সিম হয়রে। 
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গুসতাে লুবুে তাাঁর ইসলাম ও আরব সেযতার ইরতহাস  গ্রনন্থ বনলনছে, কয সকল জারত 

ইসলামী শরীয়ত ও এর রবধ্ােনক গ্রহণ কনররছল, এ শরীয়ত তানদর জীবনে বযাপক প্রোব 

কেনলরছল। পরৃথবীনত খবু কম ধ্মতই পাওয়া যায় যা তার অনুসারীনদর হৃদনয় ইসলানমর ন্যায় 

গেীরোনব প্রনবনশর িমতা ও প্রোব রাখনত কপনরনছ; বরাং হয়নতা ইসলাম বযতীত অন্য ককাে 

ধ্মত পাওয়া যানব ো যা এতটা প্রোবশীল হনত কপনররছল। অথতাৎ কযমেোনব ককারআে মূলনকন্দ্র 

রহনসনব সারবতক ও রেরদতষ্ট (সাধ্ারণ ও রবনশষ) সকল রবধ্ােসহ মসুলমােনদর সকল কমতকাে ও 

আচরনণ প্রকারশত হনয়নছ, অন্য ককাে ধ্মতগ্রন্থ তা পানররে। ৪৪  

অপর কয রদক হনত এ আনলাচোরট আকষতণীয় তা হনলা ইসলাম গ্রহণকারী জারতসমূনহর মনধ্য 

ইরােীরা রবনশষ একরট শবরশনষ্টযর অরধ্কারী। কসরট হনলা ইরােীনদর ন্যায় অন্য ককাে জারত এত 

সহনজ তার পবূতবততী ধ্মত তযাগ কনর রে এবাং তানদর ন্যায় এত আন্তররকোনব, োলনবনস ও 

একাগ্রতার সানথ েতুে ধ্নমতর রচন্তা ও রবশ্বাসনক গ্রহণ কনর রে। প্ররসদ্ধ প্রাচযরবদ দুজী 

বনলনছে, সবনচনয় গুরুত্বপূণত কয জারতরট ধ্মত পররবততে কনর কসরট হনলা ইরােী জারত। কারণ 

আরবরা েয়, ইরােীরাই ইসলাম ধ্মতনক শরক্তশালী রেরত্তর ওপর স্থাপে কনর। ৪৫  

তাই বাধ্য হনয় তৎকালীে ইরােী সমানজ প্ররতরিত রচন্তাধ্ারার একরট পযতানলাচো আমরা করব 

এবাং ইসলামী রবশ্বাস ও রচন্তাধ্ারার সনঙ্গ তার একরট তুলোমলূক রবনলেষষনণর মাধ্যনম জাোর কচষ্টা 

করব ইসলাম রচন্তাগতোনব ইরােনক রক রদনয়নছ এবাং ইরাে হনত ইসলাম রক রচন্তাসমহূ গ্রহণ 

কনরনছ। তৎকালীে ইরানের রবশ্বাস ও রচন্তাধ্ারা সম্পনকত জাোর জন্য প্রথনমই কদখব কস সময় 

ইরানে রক রক ধ্মত রবশ্বাস প্রচরলত রছল। 

 

ধ্মত ও সম্প্রদায় 

সামােী শাসোমনল বারহ্যকোনব একমাত্র যারথুষ্ট্র ধ্নমতর শাসে রছল বনল মনে হনলও এমেরট 

েয়। যরদও যারথষু্ট্র ধ্মত এ কদনশর রাষ্ট্রীয় ধ্মত রছল রকন্তু অন্যান্য ধ্মতসমূনহরও সাংখযালর্ ুরহনসনব 

পযতাপ্ত অনুসারী রছল। এনদর ককউ ককউ যারথষু্ট্রনক েবী জাো সনত্ত্বও রেন্ন ধ্মতাবলম্বী বনল পরররচত 
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রছল, আবার অনেনকর যারথুষ্ট্রনদর সনঙ্গ ককাে সম্পকতই রছল ো এবাং যারথুষ্ট্রনক েবী রহনসনবও 

মােত ো। 

সাঈদ োরেসী তাাঁর তাররনখ এজনতমায়ীনয় ইরাে  ( ইরানের সামারজক ইরতহাস) গ্রনন্থর ২য় 

খনে সামােী শাসোমনলর সামারজক রবশঙৃ্খলার কারণ রবনলেষষণ করনত রগনয় সবনচনয় গুরুত্বপূণত 

কারণ রহনসনব ধ্মতীয় রবনেদনক কদরখনয়নছে। রতরে দারব কনরনছে, যারথষু্ট্র পনুরারহতগনণর 

কজার- জবরদরস্ত ও অোচানরর কারনণই রবরেন্ন দল ও মনতর সৃরষ্ট হনয়রছল এবাং সামারজক 

অসনন্তাষ কবনড় রগনয়রছল। রতরে বনলে, তৎকালীে সমনয়র সামারজক রবন্যানসর রেরত্তনত যারথুষ্ট্র 

পুনরারহতগণ সীমাহীে িমতার অরধ্কারী রছনলে। রবনশষত ধ্মতযাজক ও পুনরারহতনদর মনধ্য যাাঁরা 

সামােী রাজ দরবানর উচ্চপদ দখল কনররছনলে তাাঁরা সামারজক ও রাষ্ট্রীয় রবরেন্ন আইে, কযমে 

সম্পনদর মারলকাো, উত্তরারধ্কার, রববাহ ইতযারদর পররবততে, পররবধ্তে, ররহতকরণ, েতুে আইে 

প্রবততে ও বযাখযা রবনলেষষণ দানের পূণত অরধ্কার রাখনতে। সামােী সেযতার প্রোব বৃরদ্ধ পাওয়ার 

সানথ সানথ তাাঁনদর িমতা ও ইখরতয়ারও কবনড় রগনয়রছল। ইরানের সাধ্ারণ মানুনষরাও তানদর 

অতযাচার ও সীমা লঙ্ঘনে অরতি হনয় উিরছল। তারা এ অশান্ত অবস্থা হনত কবর হওয়ার কচষ্টায় 

রত রছল। এ লনিয তারা মাযরদস্তী যারথুষ্ট  ধ্মত যা রাষ্ট্রীয় ধ্মত রহনসনব স্বীকৃত রছল ও কবছদীে  

োনম পরররচত রছল তা হনত মুখ রেররনয় যারথুষ্ট্র ধ্নমতর েতুে দুই শাখার সনঙ্গ সাংযকু্ত হনয়রছল। 

তানদর একরট হনলা যারওয়ােীয়াে  যানদর রবশ্বাস রছল আহুরামাযদা (সনতযর কখাদা) ও 

আরিমাে (মনদর কখাদা) এ দু জেই এনদর হনত উন্নত ও প্রাচীে এক কখাদা যার োম যারওয়াে 

আকারনু  অথতাৎ সীমাহীে সময় হনত জন্ম লাে কনরনছ। অপররট হনলা রকউমাররসয়াে  যানদর 

রবশ্বাস রছল আরিমাে স্বতন্ত্র ককাে সত্তা রছল ো এবাং যখে আহুরমাযদা তাাঁর কনমত সনদহ কপাষণ 

কনরে তখে তাাঁর সনদহ হনত আরিমানের জন্ম হয়। যারওয়ারেয়াে  ও রকউমাররসয়াে  এ 

উেয় দনলরই মাযদাইসো যারথুষ্ট্র  ধ্নমতর সনঙ্গ প্রচে রবনরাধ্ রছল এবাং এ রবনরাধ্ হনত প্রচে 

শত্রুতার সরৃষ্ট হনয়রছল। কখেও কখেও অ- পাররসকরা এ শত্রুতানক বযবহার কনর লােবাে 

হনতা। এ ছাড়াও অন্য পাাঁচরট ধ্মত ইরানে প্রচরলত রছল যানদর যারথুষ্ট্র, রকউমাররসয়াে ও 
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যারওয়ােীয়ােনদর সনঙ্গ কযমে রবনরাধ্ রছল কতমরে তানদর রেনজনদর মনধ্য তীি রবনরাধ্ পররদৃষ্ট 

হনতা। 

এনদর মনধ্য প্রধ্াে হনলা ইহুদীরা যারা হাখামানেশী আমনল কুনরনশর বানবল অরেযানের সময় 

মুরক্ত লাে কনর। তানদর একরট অাংশ ইরানে আগমে কনর। তানদর অরধ্কাাংশই ইরানের 

পরশ্চমাাংনশর খুরজস্তাে ও একবাতানে বসরত স্থাপে কনর। সাসােী শাসোমনল এনদর সাংখযা বরৃদ্ধ 

পায় এবাং তারা ইরানের অেযন্তনর রবরেন্ন অঞ্চনল ছরড়নয় পনড়, এমেরক ইসোহানেও 

উনল্লখনযাগয পররমাণ ইহুদী সমনবত হনয়রছল। রদ্বতীয় বহৃত্তম দলরট রিষ্টােনদর যারা আশকাে  

শাসোমনল রিষ্টাে ধ্নমতর আরবেতানবর প্রাথরমক পযতানয়ই এ ধ্মত গ্রহণ কনর। ইরানের 

পরশ্চমাঞ্চনলর অরধ্বাসীনদর একাাংশ যারা কোরানতর পূবত ও পরশ্চনম বাস করত তারা োস্তুরী 

রিষ্টবাদনক গ্রহণ কনররছল। তারা কসখানে রবনশষ গীজতাসমূহও শতরর কনররছল। পরবততীনত তারা 

ইরানের অেযন্তনর প্রনবশ কনর ও উত্তর পবূত ইরানের উজনবরকস্তাে পযতন্ত ছরড়নয় পনড়। তানদর 

ককউ ককউ রিষ্টবানদর এ ধ্ারানক চীে পযতন্ত রেনয় যায়। 

তৃতীয় ধ্মতীয় দলরট হনলা মেী (মোেী)। ২২৮ রিষ্টানে এ ধ্নমতর উৎপরত্ত র্নট ও দ্রুত ইরানে 

রবস্তৃরত লাে কনর। এ ধ্মত সাদারসনধ্ ও অোড়ম্বর একরট ধ্মত। মনুগণ চারররত্রক 

পররশুরদ্ধ, আিসাংনশাধ্ে, বারহ্যক ও আরিক পরবত্রতা অজতনের কচষ্টা করনতে এবাং আধ্যারিকতা 

ও একান্তোনব স্রষ্টার হনয় যাওয়ার রশিা রদনতে। ইরানের প্রাচীে ধ্মতগুনলার মনধ্য এ ধ্নমত 

কস দনযতর আরাধ্ো (উপাসো), বস্তুগত ও আরিক সুনখর সন্ধাে অরধ্কতর লিণীয়। ইরােীরা 

দ্রুততার সানথ এ ধ্নমতর রদনক বুাঁনক পড়রছল এবাং যারা এ ধ্মত গ্রহণ করত তারা গেীরোনব এনক 

রবশ্বাস করত। সাসােী শাসকগণ তানদর ওপর কনিারতা আনরাপ কনরও এ ধ্মত হনত রবরত 

রাখনত পানররে। 

চতুথত ধ্মতীয় দল হনলা মাযদাকী। এ ধ্মত ৪৯৭ রিষ্টানে ইরানে উৎপরত্ত লাে কনর। তনব তানদর 

সম্পনকত কতমে রকছ ু জাো যায় ো। কারণ খসরু নুরশে রাওয়াে তানদর সনঙ্গ অতযন্ত কনিার 

আচরণ কনররছল। তানদর এক স্থানে বদী কনর সকলনক হতযা কনর। তদুপরর এ ধ্মত ইরাে হনত 
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রবলুপ্ত হয় রে ও অনেনক কগাপনে এ ধ্মত পালে করত... এ ধ্মত সম্পনকত রবনরাধ্ীনদর মুখ হনত যা 

জাো যায় তার ওপর রেেতর করা যায় ো। তানদর বণতো মনত মাযদাকীরা সম্পদ ও োরীর 

সামরষ্টক মারলকাোয় রবশ্বাস করত, এমেরক সম্পরত্ত বডটনে সবত অরধ্কার  স্বীকৃত রছল। 

পঞ্চম ধ্মতরট হনলা কব দ্ধ ধ্মত। এর অনুসারীরা উত্তর- পূবত ইরানের কজলাগুনলানত বাস করত। 

একরদনক োরতবষত ও অন্যরদনক চীে রছল তানদর প্ররতনবশী। তানদর কনয়করট প্রধ্াে ককন্দ্র রছল। 

রবনশষত বালখ  ও বারময়ানে  তানদর জাাঁকজমকপণূত মূরততমরদর রছল। বালনখর েওবাহার  

অবরস্থত উপাসোলয়রট যানক ইসলামী যুনগ যারথষু্ট্রনদর ককন্দ্র ও অরগ্নমরদর মনে করা হনতা মলূত 

কসরট ঐ অঞ্চনলর কব দ্ধনদর সবনচনয় গুরুত্বপূণত মরদর রছল। খলীো হারুনুর রশীনদর শাসোমনল 

কয বামতাকী  বাংশ ইরানে উচ্চ পনদ অরধ্রিত হনয়রছল তারা েওবাহানরর মরূততমরদনরর 

তত্ত্বাবধ্ায়ক কগািী বামতাক - এর পরবততী বাংশধ্র রছল...। 

মেী ও কব দ্ধরা শক্ত প্ররতনরাধ্ গনড় তুনলরছল। যারথুষ্ট্র, ইহুদী ও রিষ্টােনদর েূরমকার (তারা 

এরূপ ককাে প্রনচষ্টা চালায় রে) রবপরীনত তারা রবশ বছনরর অরধ্ক সময় স্বেূরম রিার রেরমনত্ত 

আরবনদর রবরুনদ্ধ যুদ্ধ কনররছল। 

অতুঃপর রতরে (সাইদ োরেসী) উনল্লখ কনরনছে,  

সাসােী আমনল ইরানের সবনচনয় গুরুত্বপূণত অঞ্চল রছল ইরাক ও টাইগ্রীস -ইউনফ্ররটস েদীর 

মধ্যবততী কজলাসমূহ। এ অঞ্চল রেনয় সব সময় সাসােী ও করাম সাাম্রানজযর মনধ্য যুদ্ধ সাংর্রটত 

হনতা। এতদঞ্চনলর অরধ্কাাংশ মানুষ সামী  (semitic) বাংনশাদ্ভূত রছল। ইরানের প্ররত তারা 

সবতবহৃৎ কয কখদমতরট কনর তা হনলা গ্রীক সেযতার জ্ঞােসমহূনক গ্রীক োষা হনত তানদর 

সুররয়ােী  োষায় অনুবাদ করার মাধ্যনম গ্রীক োষার রচরকৎসা রবজ্ঞাে, অাংকশাস্ত্র, কজযারতরবতদযা 

ও দশতে সাংিান্ত গ্রন্থসমহূ সারা ইরানে ছরড়নয় কদয়। তানদর মনধ্য অনেক বড় বড় মেীষীরও 

আরবেতাব র্নটরছল। তানদর োষা সাসােী রাজ দরবানরও প্রচলে লাে কনররছল। ইনতাপূনবত 

হাখামানেশীনদর যুনগও তানদর োষা ইরানের অরেস আদালনতর োষায় রূপান্তররত হনয়রছল। 

তানদর মনধ্য স্বতন্ত্র রবশ্বানসর কনয়করট ধ্মত রছল এবাং অনুসারীনদর স্বতন্ত্র আচার -েীরত রছল। 
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তন্মনধ্য ইবনে দাইসাে - এর অনুসারীরা ও মাররকউে - এর অনুসারীরা প্ররসদ্ধ রছল। 

ইউনরাপীয়গণ এনদর যথািনম বরনদসাে  ও মাররকউে  বনল থানক। অন্য কয ধ্মতরট তখে 

প্রচরলত রছল তা হনলা সানবয়ী । ককারআনে ককাথাও ককাথাও ইহুদী ও োসারানদর োনমর পানশ 

তানদর সানবয়ীে  রহনসনব উনল্লখ করা হনয়নছ।৪৬  

সাসােী শাসোমনল ইরানে প্রচরলত ধ্মতসমূহ রেনয় যাাঁরাই আনলাচো কনরনছে তাাঁরাই উপনরাক্ত 

ধ্মতসমূনহর উনল্লখ কনরনছে। কিেমানকতর প্ররসদ্ধ গনবষক রিনস্টে কসে তাাঁর গনবষণারেেতর গ্রন্থ 

ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে - এ উরল্লরখত ধ্মতসমূনহর পুেুঃপুে উনল্লখ কনরনছে। রতরে এ 

গ্রনন্থর েরূমকায় ইরানের প্রচরলত ধ্মতসমূনহর প্ররত ইশারা কনরনছে এবাং এ গ্রন্থনক রবরেন্ন 

রশনরাোনম রবন্যাস কনরনছে, কযমে যারথষু্ট্র ধ্মত- রাষ্ট্রীয় ধ্মত , মেী ও তাাঁর ধ্মত , ইরানের 

ঈসারয়গণ , মাযদাকী আনদালে  প্রেৃরত এবাং এ রবষয়গুনলা রবস্তাররত আনলাচো কনরনছে। 

কনয়কজে মধ্যপ্রাচযরবদ ররচত ইরােী সেযতা  যা িক্টর ঈসা বাহোম অনুবাদ কনরনছে 

কসখানেও এ রবষনয় পযতাপ্ত আনলাচো রনয়নছ। আগ্রহীরা এ গ্রন্থগুনলা অধ্যয়ে করনত পানরে। 

লিণীয় রবষয় হনলা সাসােী আমনল যারথুষ্ট্র ধ্মত রাষ্ট্রীয় ধ্মত  হওয়া সনত্ত্বও (একরদনক 

শাসকবনগতর পিৃনপাষকতা, অন্যরদনক যারথষু্ট্র ধ্মতীয় পুনরারহতনদর শরক্তশালী ও প্রোবশালী 

সাংগিনের উপরস্থরত সনত্ত্বও) তারা ইরানে একক সাংখযাগররিতা অজতনে সিম হয়রে। 

তাই শুধ্ ু রিষ্টােগণ েয়, এমেরক ইহুদী ও কব দ্ধগণ তানদর শরক্তশালী প্ররতদ্বন্দ্বী বনল পররগরণত 

হনতা। রবনশষত রিষ্টাে ধ্মত কস সময় দ্রুত অগ্রসরমাে রছল। আযতনদর মনধ্যও ইরানের অেযন্তনর 

মেী, মাযদাকী ও অন্যান্য ধ্মত উৎপরত্ত লাে কনর এরগনয় যারচ্ছল। এর রবপরীনত যারথুষ্ট্রনদর 

সাংখযা রদে রদে কনম যারচ্ছল। 

ইরানের সবতকালীে ইরতহানস ইসলাম একমাত্র ধ্মত যা পযতায়িনম ইরানে রেরঙ্কুশ সাংখযাগররিতা 

লাে কনর এবাং দু রতে শতনকর মনধ্য মেী, মাযদাকী ধ্মতনক রেরশ্চহ্ন করনত সিম হয়, ইরানের 

পূবতাঞ্চল ও আেগারেস্তাে হনত কব দ্ধধ্নমতর মূনলাৎপাটে কনর ও যারথুষ্ট্র, রিষ্ট ও ইহুদী ধ্মতনক 

সাংখযালর্রু ধ্নমত পররণত কনর। 
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সাসােী শাসকগণ ধ্নমতর ওপর রেরত্ত কনর তানদর রাষ্ট্র পররচালোর েীরত গ্রহণ কনর। সাসােী 

ধ্ারার অন্যতম শাসক আররদ্শর বানবকাে ধ্মতযাজক কশ্রণী হনত িমতা লাে কনররছনলে। 

একরদনক ধ্নমতর প্ররত আকষতণ ও অন্যরদনক রাষ্ট্র পররচালোর রবশ্বাসগত রেরত্ত স্থাপনের প্রনয়াজনে 

আররদ্শর যারথষু্ট্র ধ্নমতর প্রচার, পুেরুিীবে ও দৃঢ়করনণ আিরেনয়াগ কনরে। রতরে যারথষু্ট্র 

ধ্নমতর পরবত্র গ্রন্থ আনেস্তা র পেুরবতন্যাস ও রলখে এবাং যারথুষ্ট্র পুনরারহতনদর সুসাংগরিত 

প্ররতিাে শতরর কনরে। েনল যারথষু্ট্র ধ্মতযাজকগণ উচ্চ িমতাসম্পন্ন হনয় ওনিে। 

ি. মুহাম্মদ মুঈে মাযদা ইয়াসো ও আদানব পাসতী  গ্রনন্থ বনলনছে,  

আশকােীনদর পতনের পর আররদ্শর বনবকাে (২২৬- ২৪১ রি.) সাসােী সাম্রানজযর অরধ্পরত 

হে। তাাঁর আরবেতাব ইরানের সােলয গ্রনন্থর েূরমকা রচো কনররছল। তাাঁর প্রনচষ্টায় ইরাে জারত 

রবনশষ দীরপ্ত লাে কনর। এই সম্রাট মাযদা ইয়াসো  ( যারথুষ্ট্র ধ্নমতর রবনশষ রেকতা) ধ্মতরীরতর 

ওপর তাাঁর সাম্রাজয ও তাাঁর স্থলারেরষনক্তর রেত রচো কনরে। রতরে উত্তরারধ্কার সূনত্র ধ্নমতর প্ররত 

অনুরক্ত রছনলে। তাাঁর রপতামহ সাসাে ইসতাখানরর োরহদ  ( শুকতারা) মরদনরর তত্ত্বাবধ্ায়ক 

রছনলে। এ কারনণই আররদ্শর প্রাচীে ধ্নমতর পেুরুিীবনে রবনশষ প্রনচষ্টা চালাে। মদু্রার ওপর 

অরগ্নমরদনরর ছাপ জাতীয় প্রতীক রহনসনব রবনবরচত হনতা। রতরে রশলারলরপনত রেনজনক 

কসতাইয়ানদ মাযদা ইয়াসো  অথতাৎ মাযদার প্রশাংসাকারী বনল উনল্লখ কনরনছে। 

ঐরতহারসকগণ সম্রানটর সনঙ্গ ধ্মতজাযকনদর সম্পকত ও ধ্মতপরায়ণতার রবষনয় তাাঁর রবরেন্ন বাণীর 

উনল্লখ কনরনছে। করব কেরনদ সী তাাঁর শাহোমা  কাবযগ্রনন্থ তার পুত্র শাপুর- এর প্ররত সম্রানটর 

উপনদশ বাণী করবতার আকানর এনেনছে,  

দীে ও কদ লত পরস্পর সম্পরকতত কজনো 

এক চাদনরর েীনচ দু  সুহৃদ কযে 

রসাংহাসে ছাড়া হয় ো বাদশাহী 

দীে ছাড়া অচল শাহেশাহী।  

রদেকারনতর বণতো মনত আররদ্শর রবরশষ্ট ধ্মতযাজক তােনসরনক তাাঁর দরবানর কিনক  
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আনেস্তানক পেুরবতন্যাস করার রেনদতশ কদে। 

ি. মুঈে আনরা বনলনছে,  

সাসােীনদর যুনগ মাযদা ইয়াসো ধ্নমতর জাাঁকজমকপণূত অবস্থাে রছল। যারথুষ্ট্র ধ্মতযাজকরা এ 

সময় িমতার পণূততায় কপ াঁনছে। কখেও কখেও ধ্মতযাজক ও সম্ভ্রান্তগণ সম্রানটর রবরুনদ্ধ ঐকযবদ্ধ 

অবস্থাে রেনতে। ধ্মতযাজকনদর প্রোব এতটা কবরশ রছল কয, মানব মানব তাাঁরা সম্রানটর বযরক্তগত 

জীবনেও হস্তনিপ করনতে। এমে অবস্থা রছল, সব রবষনয়র মীমাাংসার অরধ্কার এ কশ্রণীর হানত 

চনল রগনয়রছল। 

অতুঃপর রতরে প্ররসদ্ধ ইরাে রবনশষজ্ঞ রিনস্টে কসে হনত বণতো কনরনছে,  

ধ্মতযাজকনদর প্রোব সরকার রেধ্তাররত ও ধ্মতীয় রবষয়, কযমে সাধ্ারণ রবচার-

আচার, রবনয়, েবজাতকনক পুণয ও বরকত দাে করা, পরবত্রকরণ ও কুরবােী বা তযাগ প্রেৃরতর 

মনধ্য সীমাবদ্ধ রছল ো; বরাং তাাঁরা রেরদতষ্ট েূরমর মারলকাো ছাড়াও সদকা, হাদীয়া, শস্যকর ও 

অপরানধ্র জররমাো হনত প্রচুর অথত কপনতে যা তাাঁনদর প্রোবনক বরধ্তত করত। তদুপরর যারথুষ্ট্র 

পুনরারহতগণ বযাপক স্বাধ্ীেতা কোগ করনতে এবাং বলনত কগনল তাাঁরা সরকানরর মনধ্য সরকার 

শতরর কররছনলে। ৪৭ 
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রাষ্ট্রীয় ধ্মত রহনসনব যারথুষ্ট্র ধ্মত 

সাসােীরা কযনহতু ধ্নমতর ওপর রেরত্ত কনর রাষ্ট্রেীরত গ্রহণ কনররছল কসনহতু যারথুষ্ট্র ধ্মতনক রাষ্ট্রীয় 

ধ্মত রহনসনব কর্াষণা কনর এবাং যারথুষ্ট্র পুনরারহতনদর পযতাপ্ত িমতা দাে কনর। তারা অন্য ধ্নমতর 

অনুসারীনদর প্ররত সদাচারণ করত ো; বরাং কখেও কখেও তারা ধ্মতযাজকনদর দ্বারা প্রোরবত 

হনয় অন্য ধ্মতাবলম্বীনদর ধ্মত তযানগ বাধ্য করত এবাং যারথষু্ট্র ধ্মতনক শরক্ত প্রনয়ানগ তানদর ওপর 

চারপনয় রদত। 

রিনস্টে কসে বনলনছে,  

যারথষু্ট ধ্মতযাজকগণ অতযন্ত কগাাঁড়া রছনলে এবাং কদনশর অেযন্তনর অন্য ককাে ধ্মতনকই অনুমরত 

রদনতে ো। তনব এই েীরত রবনশষোনব রাজনেরতক স্বানথত গৃহীত হনয়রছল। যারথুষ্ট্র ধ্মত প্রচার 

উপনযাগী ধ্মত রছল ো। কারণ এর পুনরাধ্াগণ সমগ্র মােব জারতর মরুক্তর কথা বলনতে ো। তাাঁরা 

কদনশর অেযন্তনর সমগ্র কতৃতনত্বর দারবদার রছনলে। অন্যান্য ধ্নমতর অনুসাররগনণর প্রজা রহনসনব 

ককাে রেরাপত্তা রছল ো। রবনশষত যরদ ঐ ধ্নমতর ককউ অন্য রানষ্ট্র রবরশষ্ট ককাে পদ অজতে কনর 

থানক তনব তানদর অবস্থা আনরা কশাচেীয় হনতা।  

সাঈদ োরেসী উনল্লখ কনরনছে,  

সাসােী আমনলর রবশঙৃ্খলার সবনচনয় গুরুত্বপণূত কারণ রছল এই বাংনশর শাসে কতৃতনত্বর পূনবত 

ইরানের সকল মানুষ যারথুষ্ট্র ধ্মতাবলম্বী রছল ো। আররদ্শর বানবকাে কযনহতু পূনবত ধ্মতযাজক 

রছনলে ও যারথুষ্ট্র পুনরারহতনদর সহনযারগতায় শাসে িমতা লাে কনররছনলে কসনহতু কচনয়রছনলে 

কয ককােোনবই কহাক পূবতপুরুষনদর ধ্মতনক ইরানে ছরড়নয় কদনবে। তাই যখে পুনরারহতনদর 

পৃিনপাষকতায় রসাংহাসনে অরধ্রিত হনলে তখে হনতই যারথুষ্ট্র পুনরারহতগণনক পযতাপ্ত িমতা 

দাে করনলে। েনল তাাঁরা সমানজর সবনচনয় শরক্তধ্র কশ্রণী বনল পররগরণত হনতে, এমেরক ককাে 

সম্রানটর মৃতুযর পর তাাঁরাই েতুে সম্রাট মনোেীত করনতে ও স্বহনস্ত রাজমকুুট পররধ্াে করানতে। 

এ কারনণই একমাত্র আররদ্শর বানবকাে তাাঁর পুত্র শাপুরনক স্থলারেরষক্ত মনোেীত কনর 

রগনয়রছনলে। অন্য ককউ এরূপ স্থলারেরষক্ত মনোেীত কনর যাে রে। কারণ তাাঁর মৃতুযর পর 
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শীষতস্থােীয় পুনরারহতগণ যরদ তাাঁনক কমনে ো রেনতে তনব রতরে সম্রাট বনল পররগরণত হনতে ো। 

এ সমনয়র সকল সম্রাট শীষতস্থােীয় পুনরারহতনদর িীড়েক রছনলে এবাং যরদ তাাঁনদর ককউ এই 

ধ্মতযাজকনদর কথা ো শুেনতে তনব তাাঁর রবরুনদ্ধ কুৎসা রটোর মাধ্যনম পদতযানগ বাধ্য করা 

হনতা। কযমে রদ্বতীয় ইয়ায্দ গারদ রিষ্টােনদর হতযা ো করায় তাাঁনক গুোহগার ও অপরাধ্ী 

কর্াষণা করা হয়। এরই আরবী প্ররতশে হনলা আরসম  যা আরব ঐরতহারসকগণ বযবহার 

কনরনছে। রতরে আট বছর পর বাধ্য হনয় তাাঁর পূবতপুরুষনদর মত রিষ্টােনদর সনঙ্গ অসদাচারণ 

কনরে।  

রতরে আনরা উনল্লখ কনরনছে,  

হাখামানেশী, আশকােী ও সাসােী সকল রাজত্বকানলই আনমতরেয়া ইরানের প্রনদশ রছল এবাং 

মাদ  বাংশ কসখানে শাসেকাযত চালাত। আশকােী যবুরাজগণও দীর্ত সময় কসখানে শাসেকাযত 

চারলনয়নছে। সাসােী আমনল এ অঞ্চনলর অরধ্বাসীনদর ওপর কনিারতা আনরাপ করা হয় ও 

কজারপবূতক যারথুষ্ট্র ধ্মত চারপনয় কদয়ার কচষ্টা করা হয়। আনমতরেয়ার অরধ্বাসীরা শতােীকাল ধ্নর 

এর রবরুনদ্ধ প্ররতনরাধ্ চালায় ও মরূততপূজা অবযাহত রানখ। পরবততীনত ৩০২ রিষ্টাে হনত ধ্ীনর 

ধ্ীনর সকনল রিষ্টধ্মত গ্রহণ কনর। তানদর গৃহীত রিষ্ট মতবাদ আনমতরেয়াে রিষ্টবাদ  বনল প্ররসদ্ধ। 

ধ্মতীয় রবশঙৃ্খলার কারনণই পুনরা সাসােী আমল জুনড় আনমতরেয়া রেনয় করাম ও পারস্য সাম্রানজযর 

মনধ্য সাংর্াত অবযাহত রছল। এরূপ ধ্মতীয় বাড়াবারড়ই করাম বাইজাডটাইে শাসকনদর কমাকারবলায় 

ইরােনক দুবতল কনর তুনলরছল। পরবততীনত অন্যান্য রবনশষত আরবনদর জন্যও ইরাে রবজয়নক 

সহজতর কনররছল।  

রতরে আনরা বনলনছে,  

প্রথম শাপুনরর শাসোমনল আযরকররতার  প্রধ্াে ধ্মতযাজক রছনলে এবাং শাপুনরর পরবততীনতও 

রতরে এ পনদ বহাল রছনলে। োকনশ রাজাব, সার মাশহাদ ও যারথষু্ট্রনদর তীথতস্থানে রবদযমাে 

রতেরট রশলারলরপনত শরক্ত প্রনয়ানগ যারথষু্ট্র ধ্মত প্রচানর তাাঁর বযবহৃত পদ্ধরত সম্পনকত বণতো করা 

হনয়নছ।  
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রতরে তামােুনে ইরােী  ( ইরােী সেযতা)৪৮ গ্রনন্থর পঞ্চম অধ্যানয় পুনরারহতগনণর রশলারলরপ 

সম্পনকত আনলাচোয় বনলনছে,  

১৯৩৯ সানল তাখনত জামরশনদর রেকটবততী োকনশ রুস্তনম রশকানগা ইস্টােত এনজেী  কয খেে 

কাযত চালায় তানত যারথষু্ট্রনদর তীথতস্থানের পবূতরদনক একরট দীর্ত রশলারলরপর সন্ধাে পাওয়া যায়। 

এ রশলারলরপনত শীষত ধ্মতযাজক রকররতার বণতো কনরনছে কয, রতরে রকোনব ২৪২- ২৯৩ রিষ্টাে 

পযতন্ত প্রধ্াে ধ্মতযাজনকর পদ দখল কনররছনলে। অপর একরট রশলারলরপনত অন্য ধ্নমতর 

পুনরারহতনদর (এ কদনশ যাাঁনদর অবস্থাে কলযাণকর বনল পররগরণত হনতা ো) রকোনব ইরাে হনত 

বরহষ্কার কনরনছে তার বণতো রদনয়নছে। কয সকল পুনরারহতনক বরহষ্কার করা হয় তাাঁরা হনলে 

ইহুদী, সামো (কব দ্ধ পনুরারহত), িাহমা, রিষ্টাে, োনসরী, মুকতাকা, মুরক্তপ্রাপ্ত (সম্ভবত োরতীয়) 

এবাং মরেগণ।৪৯  

অবশ্য সাসােী শাসোমনলর সকল পযতানয় ধ্মতীয় কনিারতা একরূপ রছল ো কতমরে রবরেন্ন পযতানয় 

যারথষু্ট্র পুনরারহতনদর িমতারও িাসবৃরদ্ধ র্টত। সকল শাসকই তাাঁনদর সম্পণূত অনুগত রছনলে 

ো। কযমে প্রথম শাপরু, প্রথম ইয়ায্দ গারদ ও খসরু আনুরশরওয়ােগণ অন্তত তানদর 

শাসোমনলর একাাংশ তলুোমূলকোনব স্বাধ্ীে রছনলে এবাং অন্য ধ্মতসমূনহর প্ররত রকছটুা উদার 

আচরণ প্রদশতে করনতে। 

তামােুনে ইরােী  গ্রনন্থ ধ্মতযাজক রকররতার- এর রশলারলরপ ও তাাঁর দ্বারা আনরারপত কনিারতার 

আনলাচোর পর সাসােী আমনল পরশ্চম ইরানের ধ্মতীয় অবস্থা  শীষতক আনলাচোয় বলা হনয়নছ : 

অন্যরদনক আনমতেীয় কলখক এরলজা ওয়ারদানপনটর উদৃ্ধরত রদনয় বলা হনয়নছ রতরে সম্রাট 

শাপুনরর হস্তরলরপর উনল্লখ কনর বনলনছে কসখানে রেনদতশ কদয়া হনয়নছ মগু, ইহুদী, মেী ও 

অন্যান্য সকল ধ্মতাবলম্বী যারা ইরানের রবরেন্ন স্থানে বাস কনর তানদর কযে স্বাধ্ীেতা কদয়া হয় 

যানত কনর ধ্মতীয় অনুিাোরদ পালে করনত পানর। প্রথম কশ্রণীর রশলারলরপনত অন্য ধ্মতাবলম্বীনদর 

প্ররত অতযাচানরর কয রচত্র েুনট উনিনছ তা রদ্বতীয় বাহরানমর (২৭৭- ২৯৩ রি.) সময়কালীে র্টো 
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এবাং রদ্বতীয় পযতানয়র রশলারলরপ যানত অন্য ধ্মতাবলম্বীনদর স্বাধ্ীেতা দানের কথা বলা হনয়নছ তা 

প্রথম শাপুনরর (২৪২- ২৭৩ রি.) সময়কানলর এবাং এ কৃরতত্ব তাাঁরই প্রাপয। ৫০  

রিনস্টে কসে তাাঁর গ্রনন্থর ষি অধ্যানয়র কযখানে ইরানের রিষ্টােনদর সম্পনকত আনলাচো কনরনছে: 

কসখানে তৎকালীে ইরােী রিষ্টােনদর সারবতক অবস্থা এোনব বণতো কনরনছে, চতুথত ও পঞ্চম 

রিষ্টীয় শতােীর ইরােী রিষ্টােনদর সনঙ্গ রাষ্ট্রীয় ধ্নমতর সম্পনকতর রবষনয় যাখু  হনত বরণতত 

হনয়নছ, সাসােী আমনলর সবনচনয় করিে সমনয়ও রিষ্টধ্মত ইরানে স্বাধ্ীে রছল; যরদও কখেও 

কখেও তারা রবরেন্ন শহর ও গ্রানম রাজকীয় কমতচারীনদর অতযাচানরর রশকার হনতা। রিষ্টােরা 

৪১০ ও ৪২০ রিষ্টানে ইরানের তৎকালীে রাজধ্ােীনত ধ্মত সরমরত গিে কনর যানত বাইজাডটাইে 

সাম্রানজযর পি হনত দু জে পাদ্রী প্ররতরেরধ্ রছনলে যাাঁনদর একজে হনলে রময়াোনররকনের রবশপ 

মারুসা  এবাং আরমদার রবশপ অকাস । রদ্বতীয় শাপুনরর আমনল যখে রিষ্টােনদর ওপর চরম 

রেপীড়ে চালানো হয় তখে রিষ্টাে পাদ্রী ইোউত তাাঁর রবরেন্ন বক্তবয ও উপনদশ বাণী রলরপবদ্ধ 

কনরে। রকন্তু তানত এরূপ ককাে রচহ্ন খুাঁনজ পাওয়া যায় ো কয, রিষ্টােরা তানদর স্বাোরবক ধ্মতীয় 

আচার ও অনুিাোরদ বন্ধ কনররছল। রিষ্টাে ধ্মতযাজকনদর ওপর সব সময় চাপ থাকনলও কখনো 

সাধ্ারণ রিষ্টােনদর ধ্মতান্তররত করার ককাে প্রনচষ্টা কেয়া হয় রে। ইরাে ও করানমর রিষ্টােরা 

পারস্পররক অরধ্কানরর কিনত্র করাম ও রসররয় আইনের সনঙ্গ সমন্বয় সাধ্ে করত। বড় ধ্রনের 

হতযাকাে খবু কম র্টত এবাং তারা শারন্তপণূতোনব তানদর ধ্মতযাজকনদর শেরতক রদক- রেনদতশো 

অনুযায়ী জীবে যাপে করত। ৫১ 

সারবতকোনব রিষ্টধ্মত ইরানে সাংখযালর্ু রহনসনব স্বাধ্ীেতা কোগ করত। যরদও ইরতহানসর রবরেন্ন 

পযতানয় রিষ্টােনদর ওপর রেযতাতনের কথা কশাো যায় তদুপরর বলা যায় তা রাজনেরতক কারনণ 

করা হনতা। কারণ ইরানের রিষ্টােগণ পারস্য ও করাম সম্রানজযর মধ্যকার দ্বনন্দ্ব তানদর স্বধ্নমতর 

করামীয়নদর পিাবলম্বে করত। তানদর এ েরূমকা পারস্য সম্রাটনদর কিানধ্র উনদ্রক করত। 

রিনস্টে কসে প্রথম ইয়ায্দ গারদ সম্পনকত বনলে,  
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প্রথম ইয়ায্দ গারদ রাজনেরতক কারনণই রিষ্টােনদর সনঙ্গ সুসম্পকত বজায় রাখনতে তা স্পষ্ট। 

কারণ রতরে ইরাে ও করানমর মধ্যকার সম্পনকতান্নয়নের কয োল উনদযাগ গ্রহণ কনর তানত তাাঁর 

সাম্রানজযর রেত মজবুত হয়। রিষ্টােনদর সনঙ্গ তাাঁর সুসম্পনকতর রবষয়রট রাজনেরতক উনেনশ্য 

হনলও প্রকতৃগতোনব রতরে সকল ধ্নমতর রবষনয় সমনবাতার েীরতনত রবশ্বাস করনতে। 

রতরে খসরু আনুরশরওয়াে সম্পনকত বনলনছে,  

খসরু যরদও মাযদাকীনদর শানয়স্তা করার জন্য যারথষু্ট্র পুনরারহতনদর সনঙ্গ ঐকযবদ্ধ হনয়রছনলে। 

রকন্তু তাাঁর শাসোমনল পুনরারহত ও সম্ভ্রান্তগনণর ককউই পূনবতর ন্যায় িমতা পাে রে। প্রথম খসরু 

রেুঃসনদনহ যারথষু্ট্র মতাবলম্বী রছনলে, রকন্তু অন্যান্য সাসােী শাসকনদর হনত তাাঁর স্বাতন্ত্রয হনলা 

রতরে ধ্মতীয় কগাাঁড়ামী ও স্থরবরতার ঊনধ্বত রছনলে। তাই রবরেন্ন ধ্মতীয় রবশ্বাস ও দশতনের প্ররত তাাঁর 

রবনশষ কবাাঁক রছল। রতরে রিষ্টােনদর দাতবয ও সামারজক কলযাণমলূক প্ররতিােসমূনহ 

সহনযারগতায় কুরণ্ঠত হনতে ো।  
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রিষ্টধ্মত 

ইরানে রিষ্টধ্নমতর আগমে এবাং কখেও কখেও চানপর মনধ্য পড়ার পরও রিষ্টােনদর 

প্ররতনরাধ্, ইরানের রবরেন্ন স্থানে ছরড়নয় পড়া ও রদে রদে উন্নয়নের রদনক এরগনয় যাওয়া কয 

সাসােী শাসেকানলর কশষ োনগ ককাে ককাে সাসােী শাসক ও প্রাচীে যারথষু্ট্র ধ্মতাবলম্বীর এ 

ধ্নমতর প্ররত বুাঁনক পড়ার রবষয়রট আকষতণীয় ও রশিণীয়ও বনট। এ রবষয়রট যারথুষ্ট্র ধ্নমতর 

পুনরারহতনদর প্রচে িমতাধ্র হওয়া সনত্ত্বও এ ধ্নমতর শেরতক দুবতলতানকই প্রকাশ কনর। 

যরদ ইসলাম ইরানে ো আসত তাহনল রেরদ্বতধ্ায় বলা যায় রিষ্টধ্মত ইরােনক দখল কনর যারথুষ্ট্র 

ধ্মতনক রেরশ্চহ্ন করত কযমেোনব ইরানের অেযন্তনরর মেী ও মাযদাকী ধ্মতও রদে রদে যারথষু্ট্র 

ধ্নমতর শরক্তশালী প্ররতদ্বন্দ্বী হনয় উনিরছল। যারথুষ্ট্র ধ্মতাবলম্বীরা এনদর প্ররত তীি রবনদ্বষ কপাষণ 

করত। এ কারনণই ইরােী যারথুষ্ট্রগণ মেী, মাযদাকী, এমেরক রিষ্টােনদর মসুলমােনদর কচনয় বড় 

শত্রু মনে করত। মসুরলম শাসোমনলও আমরা লিয করর যারথুষ্ট্রগণ রবনশষত তানদর 

ধ্মতযাজকগণ মেী ও মাযদাকীনদর রবরুনদ্ধ মসুলমােনদর সহনযারগতা কনরনছ। কতমরেোনব 

ইরানের রিষ্টােগণ যারথষু্ট্রনদর দ্বারা অতযাচাররত এবাং রবনশষোনব রদ্বতীয় শাপুনরর হানত 

গণরেধ্নের রশকার হওয়ায় যারথষু্ট্রনদর হনত মসুলমােনদর পছদ কনররছল ও ইরানে তানদর 

আগমেনক স্বাগত জারেনয়রছল। 

ইরানে রিষ্টােনদর অগ্রগরত ও প্রোব বলয় বৃরদ্ধর রবষয়রট খবুই স্বাোরবক রছল। ইরানে রিষ্টবানদর 

উদ্ভনবর কারণ সম্পনকত রিনস্টে কসে বনলে,  

যখে সাসােী শাসকগণ আশকারেয়ােনদর স্থলারেরষক্ত হনলে তখে রিষ্টােগণ আলনরহা  শহনর 

(এরশয়া মাইের, বততমানে তুরনস্ক) এক গুরুত্বপূণত প্রচার ককনন্দ্রর অরধ্কারী রছল।... পারস্য 

সম্রাটগণ করানমর সনঙ্গ বড় ককাে যুদ্ধ হনল বদীনদর দরূবততী অঞ্চলগুনলানত পুেবতারসত করনতে। 

রসররয়ায় কসো অরেযানের সময় সীমান্তবততী শহর বা কজলার সকল অরধ্বাসীনক সররনয় কদনশর 

অেযন্তনর রেনয় আসনতে। কযনহতু সীমান্তবততী অঞ্চনলর অরধ্কাাংশ অরধ্বাসী রিষ্টাে রছল কসনহতু 

রিষ্টধ্মত ধ্ীনর ধ্ীনর ইরানের অেযন্তনর ছরড়নয় পনড়। 
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 তামােুনে ইরােী  গ্রনন্থ রকছু সাংখযক মধ্যপ্রাচযরবনদর উদৃ্ধরত রদনয় বলা হনয়নছ,  

প্রকতৃপনি রসররয়ার অরধ্বাসী অরামীরা অথবা আলনরহা ও এরিস হনত আগত ধ্মত প্রচারক 

অথবা করামীয় যুদ্ধ বদীনদর মাধ্যনম ইরানে রিষ্টধ্মত প্রথম প্রনবশ কনর। একশ  রিষ্টানে ইরানে 

আরনবনল রকছ ুসাংখযক রিষ্টাে রছল এবাং ১৪৮- ১৯১ সানল কারকুনক রিষ্টােনদর উপরস্থরতর রচহ্ন 

পাওয়া যায়। যরদও কস সময় রিষ্টধ্মত ইরানে ককাে প্রারতিারেক রূপ লাে কনর রে, রকন্তু এ ধ্মত এ 

কদনশর অনেনকরই দৃরষ্ট আকষতণ কনররছল রবনশষত মেী ধ্নমতর প্রবততক মেী  এ ধ্নমতর প্ররত 

আকৃষ্ট হনয়রছনলে।  একই গ্রনন্থ সাসােী আমনলর ইরানে রিষ্টধ্মত  রশনরাোনমর আনলাচোয় 

বলা হনয়নছ : 

বাইজাডটাইে সম্রাট, তাাঁর সোসদ ও রানজযর সকনলই রিষ্ট ধ্মতাবলম্বী রছনলে। অন্যরদনক 

পারনস্য যারথুষ্টনদর হানত শাসে িমতা রছল ও সাসােী সম্রাটগণ এ ধ্নমতর পিৃনপাষকতা 

করনতে। রিষ্টধ্নমতর আরবেতানবর প্রথম হনতই এ ধ্নমতর প্ররত তারা কগাাঁড়ারম প্রদশতে করনতে। 

রবনশষত রদ্বতীয় শাপুনরর সময়- রযরে করাম সম্রাট কেস্টােটাইনের প্ররত শত্রুতা কপাষণ করনতে-

ইরানে রিষ্টােনদর অবস্থা কবশ কশাচেীয় হনয় পনড়...। প্রথম হনতই তানদর ওপর অতযাচার-

রেযতাতে শুরু হয়। তানদরনক ককাে রবচার বযরতনরনক অথবা সাংরিপ্ত রবচানরর পর হতযা করা 

হনতা রকাংবা চরম রেযতাতে করা হনতা। তৎকালীে সমনয় শহীদ অথবা রেহত রিষ্টােনদর ওপর 

রেযতাতনের বণতো কসরমরটক োষার গ্রনন্থ পাওয়া রগনয়নছ। এ গ্রন্থ সািয রহনসনব রনয়নছ, োম ো 

জাো কত রিষ্টাে সাহরসকতার সানথ প্ররতনরানধ্র পর শহীদ হনয়নছে! তাাঁনদর আমরা েুনল 

রগনয়রছ। পরবততী পযতানয় জাো রগনয়রছল এ সকল রিষ্টাে রবনদশী কবঈমাে েে; বরাং ইরােী রিষ্টাে 

রছনলে যাাঁরা যারথুষ্ট্র ধ্নমতর একান্ত অনুরাগী ও রবরশষ্ট বযরক্তনদর মনধ্য পররগরণত হনতে, রকন্তু 

পরবততীনত রিষ্টধ্নমত দীরিত ও ধ্মতান্তররত হনয়রছনলে। তাাঁনদর কদশনপ্রনমর রবষনয় ককাে সনদহ 

রছল ো, রকন্তু ধ্মতীয় রবশ্বানসর রবষনয় তাাঁরা রছনলে দঢ়ৃপদ। পরবততীনত শাসকবগত রসদ্ধান্ত গ্রহণ 

কনর, এনদরনক রেযতাতে ো কনর রেররনয় আোর কচষ্টা করা হনব, রকন্তু তানতও ককাে লাে হয় 

রে; বরাং চরল্লশ বছনরর রেপীড়ে ও রেযতাতনের পরও রিষ্টধ্মত ইরানে শরক্তশালী অবস্থাে লাে 
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কনর। এরদনক হুে  ও রহয়াতালাহ্  বাংশীয়গনণর ইরানের পবূতাঞ্চল আিমনণর েনল 

রিষ্টােনদর ওপর রেপীড়নের আপাত যবরেকাপাত র্নট। এনত রিষ্টােনদর স্থায়ী সাংগিনের সরৃষ্টর 

সুনযাগ আনস... ইরানের রিষ্টােগণ দ্রুত শরক্তশালী সাাংসৃ্করতক ও শেরতক রেরত্তর ওপর প্ররতরিত 

হনলা কয কারনণ পঞ্চম রিষ্টানে রদ্বতীয় ইয়ায্দগারদ ও পঞ্চম বাহরানমর রিষ্টাে রেপীড়েেীরত 

েলপ্রসূ হয়রে। রতসেুে বা মাদানয়নের সুলরূকনয়হ্ এবাং োরসবীে প্রানচযর দীরপ্তমাে ধ্মতযাজকনদর 

ককনন্দ্র পররণত হয়। কসখানে পাদ্রীনদর আশ্রম শতরর হওয়ায় ধ্মতীয় অনেক রশিক কসখানে 

প্ররশরিত হওয়ার সুনযাগ পাে। পাদ্রী আশ্রমগুনলানত এখেও এ রীরতর প্রচলে রনয়নছ। এনদর 

প্রচার কানযতর েনলই রিষ্টধ্মত ইরানে েতুে জীবে লাে কনর। 

প্রাগুক্ত প্রবনন্ধর কলখক রপ. কজ. দুমাোনশহ কসখানে তৎকালীে রিষ্টধ্নমতর শরক্তশালী প্রচার বযবস্থা 

ও ইরানে রিষ্টধ্নমতর সজীব অবস্থার বণতো দানের পর ইরানের পূবতাঞ্চনল রিষ্টবানদর ওপর 

ইসলানমর রবজনয়র প্ররত ইরঙ্গত কনর বনলনছে,  

সম্প্ররত েওলুয আইে রবশ্বরবদযালনয়র অধ্যাপক কজ. দুয়াইরলয়ানরর পররশ্রমী গনবষণালব্ধ কয 

গ্রন্থরট প্রকারশত হনয়নছ তানত কচাখ কবালানল পররষ্কার কবাবা যায় রকরূনপ কালাদা প্রনদনশর 

ধ্মতযাজকগণ েমূধ্যসাগরীয় অঞ্চনলর কদশসমূহ, রতব্বত, কািীর, দরিণ 

োরত, মনঙ্গারলয়া, এমেরক চীে সাগর পযতন্ত এলাকার অরধ্বাসীনদর অনেকনকই রিষ্টধ্নমত দীরিত 

করনত সিম হনয়রছনলে! এ দীেী প্রচার শুধ্ ু শহরাঞ্চনল সীমাবদ্ধ রছল ো; বরাং কদশ হনত 

কদশান্তনর ভ্রমণকারী যাযাবর জারতসমূনহর মনধ্যও চনলরছল। রিষ্টধ্মত এোনবই ত্রনয়াদশ শতােী 

পযতন্ত দরূবততী অঞ্চলগুনলানতও রটনক রছল। যখে ফ্রােরসসনকে ধ্মত প্রচারকগণ রবনশষত জাাঁ 

কদাপলাে করনপে ও রুনবরুক এবাং রবরশষ্ট পযতটক মানকতা কপানলা এ কদশগুনলানত ভ্রমণ কনরে 

তখে রিষ্ট ধ্নমতর সূদঢ়ৃ অবস্থাে লিয কনরে। তাাঁরা পরশ্চমরদনক কদশ জনয়র অরেযানে প্রস্তুত 

কমাগল কগাত্রপরতনদর রশরবরগুনলানত রগনয় লিয কনরে তাাঁনদর মনধ্য রিষ্টবানদর পিাবলম্বী 

বযরক্তর সাংখযা অসাংখয ও সম্ভাবো রনয়নছ তারা সকল প্ররতদ্বন্দ্বীনক পরাস্ত করনব, কারণ তারা 
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কব দ্ধ, মনুয়ী ও ইসলানমর রবষনয় সনদহ কপাষণ করত। রকন্তু রিক এ মুহূনতত কমাগলনদর ইসলাম 

গ্রহণ এতদঞ্চনল রিষ্টবানদর রবরাট পরাজয় কিনক আনে। ৫২ 

খসরু পারনেনজর সময়কানল রিষ্টবাদ ইরানে অন্য কয ককাে সময় হনত অরধ্ক শরক্তধ্নর পররণত 

হনয়রছল, এমেরক সম্রানটর রেকটবততী অনেনকই তা গ্রহণ কনররছনলে। আমরা অবগত, প্ররসদ্ধ 

ইরােী কসোপরত বাহরাম চুরবনের রবনদ্রাহ ও অেুযত্থানের কারনণ খসরু পারনেজ ইরাে তযাগ 

কনর তাাঁর শরক্তশালী প্ররতদ্বন্দ্বী করানমর বাদশাহ্ মাররকউস- এর আশ্রয় কেে ও তাাঁর সাহাযয 

প্রাথতো কনরে। রতরে রাজধ্ােীনত প্রতযাবততনের জন্য মাররকউসনক রকছ ুছাড় রদনতও রাজী হে। 

করথত আনছ খসরু করানম অবস্থােকানল রিষ্টধ্নমতর প্ররত বুাঁনক পনড়রছনলে। 

রিনস্টে কসে বনলনছে,  

৫৮১ সানল যখে খসরু করাম হনত রেনর আনসে তখে যারথুষ্ট্র পুনরারহতগণ ততটা খুশী হনত 

পানরেরে। কারণ (তাাঁনদর োষায়) এই সম্রাট রিষ্টধ্নমতর রেরত্তহীে ও অমলূক রবশ্বাসসমূনহর প্ররত 

বুাঁনক পনড়রছনলে। এর সপনি প্রমাণ হনলা তাাঁর রেকট কহনরনমর রপ্রয় োরী রছনলে রশররে োনমর 

এক রিষ্টাে োরী। ৫৩ 

ককউ ককউ দারব কনরনছে খসরু পারনেজ যারথুষ্ট্র ধ্মত তযাগ কনর রিষ্টধ্মত গ্রহণ কনররছনলে। রকন্তু 

রিনস্টে কসে এ রবষনয় বনলে,  

ককাে ককাে গনবষক উরতরকউনসর উদৃ্ধরত রদনয় বনল থানকে খসরু পারনেজ রিষ্টধ্মত গ্রহণ 

কনররছনলে, রকন্তু এ কথার ককাে রেরত্ত কেই। বাস্তনব রবষয়রট এরূপ, করানমর সম্রাট মাররকউস 

রযরে তাাঁনক রসাংহাসে ও রাজমুকুট পেুরুদ্ধানর সাহাযয কনররছনলে এবাং তাাঁর করামীয় স্ত্রী 

(শাহযাদী) মাররয়া ও কহনরনমর কপ্রয়সী রশররনের কারনণ রতরে বারহ্যকোনব রকছ ু রকছ ু রিষ্টীয় 

আচার পালে করনতে। তনব সম্ভাবো রনয়নছ কখাদ সম্রাট খসরু রিষ্টধ্নমতর ককাে ককাে কুসাংস্কার 

লালে করনতে। ৫৪  

রিনস্টে কসে অতুঃপর খসরুর রাজ দরবানর রিষ্টধ্নমতর দু  রেরকা ইয়াকুবী ও োসতুরীনদর 

মনধ্য দ্বন্দ্ব ও তাাঁর দরবানরর রবরশষ্ট রকছ ুবযরক্ত, কযমে কমহরাে গুশোস্প যাাঁনক োসতুররগণ পরবত্র 
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পারে দ্বারা কগাসল রদনয় রগওররগম  োম কদয় তাাঁনকসহ রিষ্টধ্নমত ধ্মতান্তররত অন্য দরবারীনদর 

োনমর তারলকাও রদনয়নছে। 

রিনস্টে কসে বনলে,  

কমহরে গুশোস্প রিষ্টধ্মত গ্রহনণর পর েতুে এ ধ্নমতর দীিা গ্রহনণর জন্য সাংসার তযাগ কনর 

রিস্টাে ধ্মতযাজকনদর শরণাপন্ন হে। রকছরুদে পর রতরে তাাঁর ভ্রাতানক প্রে কনরে, তাাঁর রিষ্টধ্মত 

গ্রহনণ রাজ দরবানর রক প্ররতরিয়া হনয়নছ? তাাঁর ভ্রাতা উত্তর কদয়, তুরম রেনর আস, ককাে 

আশাংকাই কেই। সম্রাট কতামার রিষ্টধ্মত গ্রহনণর কথা শুনে শুধ্ ু বনলনছে: কমহরাে গুশোস্প 

জাহান্নানমর রদনক ধ্ারবত হনয়নছ। এখে রেনজর রবষনয় রচন্তা কনর কদখ। যরদ রেনর আস তনব 

সম্ভাবো রনয়নছ সম্রাট কতামার সম্পরত্ত রেররনয় কদনবে। রকছুরদে পর তাাঁর েরগ্ন একজে সম্ভ্রান্ত 

বযরক্তর রববাহ বন্ধনে আবদ্ধ হনল কমহরে তাাঁর সািানত যায় ও পণূত সম্মাে প্রদশতনের লনিয মাথা 

েীচু কনরে। তাাঁর েরগ্ন উচ্চাসে হনত কেনম এনস ভ্রাতার রদনক হাত প্রসাররত কনর হানস্যাজ্জ্বল 

মুনখ বনলে: আেরদত হও এ কজনে, আরমও রিষ্টধ্মত গ্রহণ কনররছ।  

এতিনণর আনলাচোয় কয রবষয়গুনলা স্পষ্ট হয় তন্মনধ্য প্রথমত যারথষু্ট্র ইরানে রিষ্টধ্মত স্বাোরবক 

গরতনত এরগনয় যারচ্ছল এবাং এ গরত অবযাহত থাকনল যারথুষ্ট্র ধ্নমতর জন্য বড় ধ্রনের রবপদ 

রছল। রদ্বতীয়ত যারথষু্ট্র ধ্নমতর রবপরীনত রিষ্টধ্মত রবশ্বজেীে এবাং এর আিােও সবতজেীে। অথতাৎ 

রিষ্টাে ধ্মতযাজকগণ ককাে েূখে ও সীমায় আবদ্ধ রছনলে ো। তাাঁরা সব সময় রিষ্টধ্মতনক ইরাে ও 

ইরানের বাইনর ছরড়নয় কদয়ার কচষ্টায় রত রছনলে। এ কিনত্র তাাঁরা সেলও হনয়রছনলে। তৃতীয়ত 

ইরানে ইসলানমর আগমনের মাধ্যনম অবিয় প্রাপ্ত যারথুষ্ট্র ধ্মতনক িরতগ্রস্ত করার পররবনতত মলূত 

িমপ্রসারমাে রিষ্টধ্নমতর ওপরই আর্াত এনেনছ ও এর প্রচানরর পথনক রুদ্ধ কনর ময়দাে হনত 

রবতারড়ত কনরনছ। যরদ ইসলানমর আগমে ো র্টত তনব সমগ্র প্রানচয তার মলূ প্রসাররত করত। 

ইসলানমর শেরতক প্রোবই রেকট ও দরূ প্রানচয রিষ্টধ্নমতর রবস্তানরর প্ররতবন্ধক হনয়রছল। তাই 

ইরানে ইসলানমর প্রোব ও প্রসানর যারথষু্ট্র পুনরারহতগণ অনপিা রিষ্টাে পাদ্রী ও ধ্মতযাজকগণ 

অরধ্কতর কষ্ট কপনয়রছনলে। কারণ তাাঁরাই অরধ্ক িরতগ্রস্ত হনয়রছনলে। এ জন্যই লিয করা যায় 
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শতােীকাল অরতিান্ত হওয়ার পরও অপরবত্র প্রকৃরতর রিষ্টাে কলখকগণ ইরাে ও ইরােী জারতর 

োনম রকছ ুরলখনত কগনল ইসলানমর ওপর আিমণ কনরে এবাং কপানপর প্রশাংসায় রত হে। 
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মেী ধ্মত (মোেী) 

সাসােী আমনলর অন্যতম গরতশীল ও সজীব ধ্মত হনলা মেী ধ্মত। মেী ধ্নমতর আচার- রবশ্বাস ও 

রীরতেীরত সম্পনকত বলনত কগনল তা কবশ দীর্ত। মেী ধ্মত- রবশ্বাস ও আচার অতযন্ত জরটল প্রকরৃতর। 

সাধ্ারণত বলা হনয় থানক মেী ধ্মত কব দ্ধ, রিষ্ট ও যারথুষ্ট্র ধ্নমতর রবরেন্ন উপাদানের সনঙ্গ স্বয়াং মেী 

উদ্ভারবত আচার- রবশ্বানসর সমন্বয়। জোব সাইনয়যদ হাসাে তাকীযানদহ্ ইরাে পরররচরত সাংর্ -

এ তাাঁর উত্থারপত গনবষণারেেতর দু রট বক্তনবয উনল্লখ কনরনছে,  

ককাে ককাে গনবষক মনে কনরে মেী ধ্মত রবশ্বানসর রেরত্ত হনলা প্রাচীে ইরানের রবরেন্ন ধ্মত 

রবশ্বাস, রবনশষত যারওয়ােী ধ্মত এবাং আশকারে শাসোমনলর কশষ রদনক ও সাসােী শাসনের 

প্রারনম্ভ সৃষ্ট েব মতবাদ সমরন্বত যারথষু্ট্র ধ্মত রবশ্বাস। রকন্তু যথাযথ রবনলেষষণ করনল কদখা যায় এ 

সাদশৃ্য বারহ্যক এবাং এরট এ কারনণ হনয়নছ কয, মেী তাাঁর ধ্মত রবশ্বাস প্রচানর রবনশষ জারত ও 

কগািীর মনধ্য প্রচরলত ধ্মতীয় পররোষা ও রশিানকই বযবহার করনতে। তনব পরবততীনত রিষ্টধ্নমতর 

রবনশষ রকছু রবশ্বাস এর সনঙ্গ সমরন্বত করা হয়। কারণ খরতনয় কদখা কগনছ মেী ইরাে ও োরনতর 

অন্যান্য ধ্মত অনপিা রিষ্টধ্নমতর রবষনয় অরধ্কতর জােনতে। তনব তাাঁর এই জ্ঞানের উৎস মলূ 

ধ্ারার রিষ্টধ্মত েয়; বরাং রবনশষ ধ্ারার রিষ্টবাদ যানক কগানুসী  (Gnostic) বলা হয়। এ ধ্ারার 

রিষ্টবাদ কহলুরেজম  প্রোরবত যা গ্রীক দশতনের কপ্লনটারেক কয ধ্ারারট রসররয়া ও দজলা -

কোরানতর মধ্যবততী অঞ্চনল আনলকজাোনরর পরবততী সমনয় প্রচলে লাে কনররছল তার সনঙ্গ 

প্রাচয দশতনের রমশ্রনণর েনল সৃষ্ট হনয়রছল। এ ধ্ারারট রিষ্টপূবত সমনয় এতদঞ্চনল প্রসার ও রবসৃ্তরত 

লাে কনররছল। এ ধ্ারার দু  জে রবরশষ্ট বযরক্ত হনলে মাররকউে  ও বররদসাে  যারা উেনয়ই 

কগানুসী রছনলে ও সাোেী মতবানদ রবশ্বাসী রছনলে।৫৫  

তাকী যানদহ্ আনরা বনলনছে, মেী ধ্নমতর উৎপরত্ত সম্পনকত রবনশষজ্ঞনদর মত হনলা যরদও মেী 

সকল প্ররসদ্ধ ধ্মত ও রেকতা হনত রকছু রকছ ু রচন্তা- রবশ্বাস গ্রহণ কনরনছে, কযমে কব দ্ধ ধ্মত হনত 

সামান্য, যারথষু্ট্র ও যারওয়ােী ধ্মত হনত আনরা অরধ্ক, রিষ্ট ধ্মত হনত রবনশষত কগানুসী (রিষ্টীয় 

আধ্যারিকনদর) হনত সবতারধ্ক, তদুপরর মেী ধ্মতনক এগুনলার সমন্বয় মাত্র বলা যায় ো; বরাং এর 
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মলূ রেরত্ত মেীর রেজস্ব রচন্তাপ্রসূত ও এ ধ্ারার উদ্গাতা স্বয়াং মেীর বযরতিমী বযরক্তত্ব। তাই যরদ 

এ ধ্মত অন্যান্য প্ররসদ্ধ ধ্নমতর শবরশষ্টয রাং ধ্ারণ কনর থানক তা এ ধ্মতনক রবরেন্ন জারত- কগািীর 

মনধ্য প্রচানরর সুরবধ্ানথতই করা হনয়রছল। ৫৬  

যা কহাক মেী ধ্নমতর রবষয়বস্তু রক রছল বা স্বয়াং মেী কক রছনলে তা আমানদর বততমাে আনলাচোর 

সানথ সম্পকতশীল েয়। পরবততী অধ্যানয় অবশ্য আমরা তাাঁর সাোেী  মতবাদ ও অন্যান্য রবষয় 

রেনয় আনলাচো করব এবাং মেী ধ্নমতর অন্যান্য রবশ্বাস ও আচার- অনুিানের বণতো কদব। কয 

রবষয়রট আমানদর বততমাে আনলাচোর সনঙ্গ সাংরলেষষ্ট তা হনলা ইসলানমর আরবেতানবর মুহূনতত এ 

ধ্নমতর রক অবস্থা রছল, এর অনুসারীর সাংখযা রকরূপ রছল ও এ ধ্মত কতটুকু আকষতণ ও প্রোব 

রবস্তার কনররছল? কস মুহনূতত তা উত্থানের পনথ রছল োরক পতনের পনথ? 

ঐরতহারসক সতয হনলা এ ধ্মতরট রবশ্বজেীেতা দারব কনর। স্বয়াং মেী েবুওয়ানতর দারব 

করনতে, রেনজনক সবতনশষ েবী এবাং তাাঁর ধ্মতনক সবতনশষ ধ্মত বনল প্রচার করনতে। যারথষু্ট্র 

মতবানদর রবপরীনত মেীনদর মানব পরবততী পযতানয় কনয়কজে শরক্তশালী ধ্মতপ্রচারক আরবেূতত 

হনয়রছনলে যাাঁরা মেী ধ্মতনক ইরানের সীমার বাইনর রেনয় কযনত এবাং অন্যান্য কদনশর অনেক 

মানুষনকই প্রোরবত করনত সিম হনয়রছনলে। যারথষু্ট্র পুনরারহতনদর পি কথনক পযতাপ্ত চাপ ও 

রেপীড়ে সনত্ত্বও ইসলানমর আরবেতানবর পবূত পযতন্ত এ ধ্মত রটনক রছল এবাং যারথুষ্ট্র অনপিা মরেগণ 

ইসলানমর রবরুনদ্ধ অরধ্কতর দঢ়ৃতা প্রদশতে কনর। ইসলামী শাসোমনলর কনয়ক শতােীবযাপী 

তানদর অরস্তত্ব রছল। তনব ধ্ীনর ধ্ীনর তারা রেরশ্চহ্ন হনয় যায়। 

সাসােী আমনলর প্রারনম্ভ মেীর আরবেতাব র্নট। তাাঁর জন্ম দজলা- কোরানতর মধ্যবততী অঞ্চনল 

রকন্তু রতরে ইরােী বাংনশাদ্ভূত রছনলে। আররদ্শনরর সময়কাল হনত কনয়কজে সাসােী শাসকনক 

রতরে কপনয়রছনলে। সম্ভবত আররদ্শনরর পতু্র প্রথম শাপুনরর সময় রতরে েবুওয়ানতর দারব 

কনরে। করথত আনছ শাপুর মেীর দাওয়ানত প্রোরবত হনয়রছনলে ও মেী ধ্মতনক যারথুষ্ট্র ধ্নমতর 

স্থলারেরষক্ত রহনসনব রাষ্ট্রীয়োনব কর্াষণা কদনবে রকো এ রবষনয় রদ্বধ্াদ্বনন্দ্ব েগুরছনলে। রকন্তু 

পরবততী সমনয় রতরে অনুতপ্ত হনয় এ রচন্তা হনত রেনর আনসে।৫৭ বলা হনয় থানক সপ্তম রহজরী 
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শতােী পযতন্ত মেী ধ্মত রটনক রছল। সুতরাাং এ ধ্নমতর উৎপরত্তর সময় হনত সম্পূণত রেরশ্চহ্ন হওয়া 

পযতন্ত এক হাজার বছর অরতিান্ত হনয়রছল। 

মেী ধ্মত আরবেতানবর পর অতযন্ত দ্রুত ছরড়নয় পনড়রছল। এ সম্পনকত তাকী যানদহ্ বনলনছে,  

মেীনদর ইরতহাস অতযন্ত দীর্ত, কমাগলনদর উত্থানের সময়কাল পযতন্ত এর অনুসারীরা রবদযমাে 

রছল। মেী ধ্মত আরবেতানবর পর অতযন্ত দ্রুত ছরড়নয় পনড়রছল। মেীর মৃতুযর পাঁরচশ বছনরর মনধ্য 

অথতাৎ ৩০০ রিষ্টানে তাাঁর ধ্মত রসররয়া, রমশর, উত্তর আরফ্রকাসহ কস্পে ও গল পযতন্ত 

কপ াঁনছরছল। ৫৮  

রতরে আনরা বনলনছে,  

ইরানের মারে, বালখ ও তাখাররস্তানে মেী ধ্নমতর অসাংখয অনুসারী রছল। রবরশষ্ট চীো পযতটক 

রহউয়াে সাাং সপ্তম রিষ্টীয় শতােীর প্রথম োনগ মেী ধ্মতনক ইরানের প্রধ্াে ধ্মত বনল উনল্লখ 

কনরনছে। অবশ্য তাাঁর এ কথার উনেশ্য ইরানের পূবতাঞ্চনলর প্রনদশগুনলানত এ অবস্থা রছল অথতাৎ 

তাখাররস্তানে মেী ধ্নমতর যনথষ্ট প্রোব রছল যা অষ্টম রিষ্টানের প্রথম োগ পযতন্ত অবযাহত রছল। ৫৯  

রিনস্টে কসে তানদর সম্পনকত বনলনছে,  

মেীনদর ওপর যারথুষ্ট্র পুনরারহতনদর চাপ ও কনিারতা সনত্ত্বও এ েতুে ধ্মতরট ইরানে রটনক রছল 

তনব রকছটুা অপ্রকাশ্যোনব। সামােী শাসক োরসী ও রদ্বতীয় হারমুযনদর শাসোমনল মেীনদর 

ওপর রেযতাতনের বণতো রকবতী মেী  গ্রনন্থর কশনষ রলরপবদ্ধ রনয়নছ। আরনবর হীরা অঞ্চনলর 

আরব শাসেকততা আমর ইবনে আদী মেীনদর পৃিনপাষকতা করনতে। মেী ধ্নমতর উৎপরত্তস্থল 

বযারবলে ও রতসেুনের প্রানদরশক রাজধ্ােীনত প্রচরু মেী বাস করত। রকন্তু তৎকালীে শাসকনদর 

রেযতাতনে তানদর অনেনকই পবূত ও উত্তরাঞ্চনলর ইরােীনদর অঞ্চনল চনল যায়। কসখােকার সাগাদ 

অঞ্চনল উনল্লখনযাগয সাংখযক মেী বসবাস করত। এ অঞ্চনলর মেীরা তানদর পরশ্চমাঞ্চনলর 

স্বধ্মতীনদর হনত রদে রদে রবরচ্ছন্ন হনয় পনড়। ৬০  

মেী ধ্মত পরবততীনত রটনক থাকনত পানর রে। রেুঃসনদনহ এ পরাজনয়র মলূ কারণ রছল ইসলাম। 

মেী ধ্মত রদ্বত্ববাদরেেতর হওয়ায় স্বাোরবকোনবই রচন্তা ও মােব প্রকৃরতরেেতর একত্ববাদী ধ্নমতর 
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কমাকারবলায় রটনক থাকনত পানর রে। কারণ একত্ববাদী ধ্মত সহনজই প্রজ্ঞাবাে ও দাশতরেক 

রচন্তাসম্পন্ন মানুষনদর আকষতণ করনত সিম। তদুপরর মেী ধ্মত করিে কযাগ- সাধ্ো রেেতর হওয়ায় 

এর বাস্তব অনুশীলেও অসম্ভব। রবনশষত রববাহ ও কয োচার হনত রবরত থাকা এ ধ্নমতর অন্যতম 

পরবত্র রেনদতশ হওয়ায় অনেনকই এ হনত মুখ রেররনয় কেয়। এর রবপরীনত মানুষ ইসলানমর মত 

এমে এক ধ্মত পায় যা আরিক পররশুরদ্ধর সনবতাচ্চ মযতাদাসহ রববাহ, শবধ্ কয োচার ও সন্তাে 

জন্মদােনক অতযন্ত পরবত্র সুন্নাহ্ মনে কনর। 

যরদ মসুলমােরা মেী ধ্মতনক যারথষু্ট্র, ইহুদী ও রিষ্টাে ধ্নমতর ন্যায় ঐশী ধ্মত মনে করত ও আহনল 

রকতাব রহনসব করত তনব মেীরা ইসলানমর আরবেতানবর সময়কানল যত অরধ্ক রছল তানত 

সম্ভাবো রছল যারথুষ্ট্র, ইহুদী ও রিষ্টধ্নমতর ন্যায় সাংখযালর্ ু রহনসনব রটনক থাকার। রকন্তু 

মসুলমােরা কযনহতু মেীনদর অধ্ারমতক মনে করত কসনহতু সাংখযালর্ু রহনসনবও তানদর রটনক থাকা 

সম্ভব হয়রে। 

  



138 
 

মাযদাকী ধ্মত 

অন্য কয ধ্মতরট সাসােী আমনলর কশষাাংনশ উৎপরত্ত লাে কনররছল ও যার রবপলু সাংখযক 

অনুসারীও রছল তা হনলা মাযদাকী। মাযদাকী ধ্মতনক মেী ধ্মত হনত উদ্ভতূ মনে করা হয়। এ 

ধ্নমতর প্রবততক মাযদাক সাসােী শাসক আনুরশরওয়ানের রপতা কাবানদর শাসোমনল রেনজনক এ 

ধ্নমতর প্রবক্তা বনল কর্াষণা কনরে। কাবাদ প্রথম রদনক মাযদার প্ররত োলবাসা অথবা এ ধ্নমত 

রবশ্বানসর কারনণ অথবা যারথষু্ট্র পুনরারহত ও সম্ভ্রান্তনদর শানয়স্তা করার উনেনশ্য তাাঁনক সমথতে 

জাোে। এনত মাযদানকর কমততৎপরতা অনেক বরৃদ্ধ পায়। রকন্তু পরবততীনত তাাঁর পুত্র 

আনুরশরওয়ানের দ্বারা প্রোরবত হনয় অথবা আনুরশরওয়াে শাসে িমতা লানের পর 

মাযদাকীনদর গণহতযার রেনদতশ কদে। মাযদাকীনদর ওপর গণহতযা পররচালোয় এ ধ্মতাবলম্বীরা 

আিনগাপে কনর। 

মাযদাকীরা ইসলামী শাসোমনলর দু  বা রতে শতােী পযতন্ত অবরশষ্ট রছল এবাং এ সমনয় ইসলাম 

ও কখলােনতর রবরুনদ্ধ কয সকল ইরােী রবনদ্রাহ কনররছল মাযদাকীরা তার কেতনৃত্ব রছল। এ 

কারনণই যারথুষ্ট্রগণ তানদর সনঙ্গ সহনযারগতা ো কনর তানদর রেরশ্চহ্ন করনত মুসলমােনদর 

সহনযারগতা কনর।  

করথত আনছ মাযদাকী ধ্নমতর প্রবক্তা মলূত যারদুশ্ত োনমর এক বযরক্ত রযরে ইরানের রসরানজর 

োসার অরধ্বাসী রছনলে। রতরে প্রথনম মেী ধ্নমতর একরট স্বতন্ত্র রেকতার রদনক মানুষনক আিাে 

জাোনতে। তাাঁর এ আিাে করাম হনত শুরু হয়। পনর রতরে ইরানে রেনর এনস তাাঁর এ কাযতিম 

অবযাহত রানখে। করানম রতরে বুনদস  োনম প্ররসদ্ধ রছনলে। রিনস্টে কসে উপনরাক্ত রবষয়রট 

বণতোর পর উনল্লখ কনরনছে,  

সুতরাাং মাযদাকী ধ্মত বুনদনসর প্রচাররত সতয দীে । মেী ধ্নমতর এ বযরক্তর েতুে ধ্মতমত 

প্রচানরর জন্য ইরানে আগমে হনত স্পষ্ট ধ্ারণা করা যায় কয, রতরে ইরােী বাংনশাদ্ভূত রছনলে। 

যরদও বুনদস  শেরট োসতী োষায় োম রহনসনব কেই তদুপরর এরট রতরে রেনজর উপারধ্ রহনসনব 

গ্রহণ কনরে। ইসলামী গ্রন্থগুনলানত দু রট উৎস হনত মাযদাকী ধ্নমতর রবষনয় আনলচো এনসনছ। 
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এর একরট হনলা আল কেনহনরসত  কযখানে মাযদাকী ধ্নমতর প্রবক্তা মাযদানকর রকছ ু পূনবতর 

এক বযরক্ত বনল উরল্লরখত হনয়নছ; ইসলামী গ্রন্থসমূনহর অপর উৎস খুযানয় েমাগ  গ্রনন্থ তাাঁর 

োনমর সনঙ্গ যারদুশত  শেরট জুনড় কদয়া আনছ এবাং এখাে হনতই যারদুশত রেকতার সৃরষ্ট 

হনয়নছ... সুতরাাং রেরশ্চতোনব বলা যায় বুনদস  ও যারদুশত  এক বযরক্ত রছনলে এবাং এ 

ধ্নমতর প্রবক্তার প্রকতৃ োম যারদুশত  কযরট যারথষু্ট্র ধ্নমতর প্রবক্তার সমোম অথতাৎ মাযদা 

ইয়াসো যারথুষ্ট্র ধ্নমতর প্রবক্তা ও েবী এবাং মাযদাকী ধ্নমতর প্রবক্তা উেনয়র োমই রছল 

যারদুশত । সুতরাাং আমানদর আনলারচত ধ্মতরট মেী ধ্নমতরই একরট রেকতা যার উৎপরত্ত 

মাযদানকর দু শতােী পূনবতই করানম বুনদনস র হানত র্নটরছল এবাং রতরে ইরানের োসার 

অরধ্বাসী খুনরগনের পতু্র যারদুশত  রছনলে।... আরবী গ্রন্থসমূহ হনত জাো যায় োসার 

যারদুশনতর আিাে শুধ্ইু তত্ত্বগত রছল। রকন্তু মাযদাক এ ধ্নমতর একজে সাধ্ারণ প্ররতরেরধ্ ও 

প্রচারক রহনসনব (তাবারীর মনত) বযবহাররক জ্ঞােসম্পন্ন হওয়ায় ধ্ীনর ধ্ীনর প্রবক্তার স্থাে দখল 

কনরে ও তাাঁর জীবেশায়ই এ ধ্মতনক মাযদাকী বনল প্রচার চালাে। েনল পরবততীনত সাধ্ারণ 

মানুষ ধ্ারণা কনরনছ এ ধ্নমতর প্রকতৃ উদ্গাতা রছনলে মাযদাক। ৬১  

মাযদাকী ধ্নমতর স্বরূপ, োসায়ী যারদুশনতর আরবেতানবর কারণ ও মাযদাক সম্পনকত প্রচরু কথা 

রনয়নছ। মাযদাক রেুঃসনদনহ মেীর ন্যায় রদ্বত্ববাদী রছনলে। পরবততী অধ্যানয় এ দু কয়র মনধ্য 

পাথতকয বণতো করব। এ ধ্নমতর আচার- েীরত জীবনের প্ররত বীতশ্রদ্ধোব ও সাংসার রবরানগর 

ধ্ারণার ওপর প্ররতরিত। 

রিনস্টে কসে বনলনছে, . . . মেী ধ্নমতর ন্যায় এ রেকতারও কম ল েীরত হনলা মানুষ কযে বস্তুর 

প্ররত আকষতণ কমায় এবাং যা রকছুই এ আকষতনণর সৃরষ্ট কনর তার সনঙ্গ সম্পকত রশরথল কনর ও দূনর 

থানক। এ কারনণই পশুর মাাংস েিণ মাযদাকীনদর জন্য রেরষদ্ধ রছল এবাং তারা রবনশষ েীরতর 

মনধ্য খাদয গ্রহণ করত ও কনিার সাধ্োয় রত হত। ...শাহনরস্তােী বণতো কনরনছে মাযদাক 

অন্ধকার হনত মুরক্তর জন্য আিহতযার রেনদতশ রদনতে। অবশ্য সম্ভাবো রনয়নছ আিহতযা বলনত 

প্রবৃরত্তনক হতযা বুবানো হনয়নছ যা আিার মুরক্তর পনথর অন্তরায়। মাযদাক মানুষনক 
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ঈষতা, প্ররতরহাংসা, দ্বন্দ্ব ও হতযা হনত রেনষধ্ করনতে। তাাঁর মনত কযনহতু মানুনষর মনধ্য রহাংসা ও 

দ্বনন্দ্বর মূল কারণ অসাময কসনহতু রবশ্ব হনত অসামযনক রবোশ করনত হনব। তনবই মানুনষর মনধ্য 

রহাংসা ও রদ্বমরূখতার অবসাে র্টনব। মেী ধ্নমতর মনোেীত প্ররতরেরধ্গণ রববাহ করনত পারনবে 

ো, একরদনের আহার ও এক বছনরর প্রনয়াজেীয় কপাশানকর অরধ্ক রাখনত পারনবে ো। কযনহতু 

মাযদাকীরাও মেীনদর ন্যায় সাংসার রবরাগ ও কনিার সাধ্োয় রবশ্বাসী রছল তাই ধ্ারণা করা যায় 

তানদর মনোেীত প্ররতরেরধ্নদর জন্যও এরূপ রবধ্াে রছল। তনব মাযদাকীনদর কেতবৃগত বুবনত 

কপনররছনলে সাধ্ারণ মানুষ বস্তুগত আেদ উপনোগ কযমে সম্পদ, তার পছদেীয় োরী প্রেৃরত 

হনত রবরত থাকনত পানর ো; বরাং তারা স্বাধ্ীেোনব এগুনলা উপনোগ করনত প্রতযাশী, তাই 

ধ্মতযাজকগণ তাাঁনদর রবশ্বাসনক এোনব বণতো কনরে: কখাদা জীবে যাপনের সকল উপকরণ 

পৃরথবীনত রদনয়নছে যানত কনর সকল মানুষ সমোনব তা হনত বযবহার করনত পানর। ককউ কযে 

অপর হনত অরধ্ক গ্রহণ ো কনর। অসানমযর কারনণই মানুনষর মনধ্য এ প্রবণতা জন্ম রেনয়নছ 

কয, তার ভ্রাতার সম্পদ অপহরণ কনর রেনজনক পররতৃপ্ত করনব। তাই ককউ অনন্যর কচনয় অরধ্ক 

সম্পদ ও োরীর অরধ্কারী হনত পারনব ো। তাই সম্পদশীলনদর রেকট কথনক রেনয় দররদ্রনদর 

রদনত হনব যানত কনর পেুরায় পরৃথবীনত সাময স্থারপত হয়। ৬২  

অবশ্য স্বয়াং মাযদাক এবাং এ ধ্নমতর উদ্ভাবনের কপছনে রক রবষয় তাাঁনক উেীরপত কনরনছ কস 

রবষনয় রেেতরনযাগয রকছ ু জাো যায় ো। মাযদানকর পরররচরত রবনশষত তাাঁর সামযবাদী রচন্তার 

কারনণ। রিনস্টে কসে মাযদানকর এরূপ রচন্তার মূনল মােবনপ্রম ও শেরতক অনুেূরত বনল মনে 

কনরে। 

মাযদানকর এরূপ রচন্তার কারণ ও উনেশ্য যাই কহাক কয রবষয়রট ঐরতহারসক পযতানলাচোর দারব 

রানখ তা হনলা তৎকালীে ইরােী সমাজ সামযবাদী ধ্ারণা গ্রহনণর জন্য রকরূপ উপনযাগী রছল। 

রিনস্টে কসে তাাঁর গ্রনন্থর মাযদাকী আনদালে  অধ্যানয় তৎকালীে কশ্রণীরবেক্ত ইরাে সমাজ 

রকোনব মাযদাকী রচন্তাধ্ারার প্রসানরর পররনবশ সৃরষ্ট কনররছল তার আশ্চযত রববরণ রদনয়নছে। 
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আমরা ইরানের তৎকালীে কশ্রণীরবেক্ত সমাজ রেনয় পরবততীনত আনলাচো করব। কশ্রণীরবেক্ত 

সমাজ এরূপ রচন্তার প্রসানরর কারণ হনয়রছল। 

সাঈদ োরেসী সাসােী আমনলর ইরাে সমানজ রববাহ, তালাক, উত্তরারধ্কার ও োরীর অবস্থানের 

বণতো রদনয় বনলনছে, রবনশষ কশ্রণীর প্রাধ্ান্য ও জেসমরষ্টর রবশাল অাংনশর সম্পনদর 

অরধ্কারবরঞ্চত হওয়ার কারনণ ইরাে সমানজ রবনশষ অবস্থার সরৃষ্ট হনয়রছল। এ কারনণই সাসােী 

আমনলর ইরাে সমাজ ঐকযবদ্ধ রছল ো এবাং সাধ্ারণ মানুষনদর রবরাট অাংশ বরঞ্চত ও অসন্তুষ্ট 

রছল। এ অবস্থার কপ্ররিনত দু রট রবপ্লবী ধ্ারার জন্ম হয়। কয দু ধ্ারারই লিয রছল সাধ্ারণ 

মানুষনক তার কখাদাপ্রদত্ত অরধ্কার দাে করা। ২৪০ রিষ্টানে অথতাৎ সাসােী শাসোমনলর 

কচ েতম বছনর সাসােী সম্রাট প্রথম শাপুনরর রসাংহাসনে আনরাহনণর রদে মেী বরঞ্চত কশ্রণীর 

আশ্রয়স্থল রহনসনব তাাঁর ধ্নমতর রেরত্ত স্থাপে কনরে ও কর্াষো কদে। এর রিক পঞ্চাশ বছর পর 

োনসতর োসার যারদুশত েতুে আনরকরট ধ্নমতর উদ্ভব র্টাে যরদও তাাঁর ধ্নমত সামযবানদর রবষয়রট 

কতটা উপস্থারপত হনয়রছল তা জাো যায় ো। কারণ রতরে এ ধ্মত কতমেোনব প্রচার করনত 

পানরেরে। তনব এর প্রায় দু শ বছর পর বমদানদর পরু মাযদাক তাাঁর প্রণীত কম লেীরতনক 

েতুেোনব উপস্থাপে কনরে। অবনশনষ সাময ও মুরক্তর বাণী রেনয় ইসলানমর আগমে র্টনল 

সমানজর অরধ্কারবরঞ্চত মানুষ তানদর অরধ্কার অজতে কনর ও সাসােী আমনলর শবষনমযর 

অবসাে র্নট। ৬৩  

মাযদাকী ধ্মত বরঞ্চত কশ্রণীর পনি থাকায় কশ্রণীরবেক্ত সমানজ দ্রুত গরতনত প্রসার লাে কনর। 

রিনস্টে কসে বনলে,  

মাযদাকী ধ্মত সমানজর সুরবধ্াবরঞ্চত রেন কশ্রণীর মানব উদ্ভব হনয় এক রাজনেরতক রবপ্লবী ধ্ারার 

জন্ম কদয়, রকন্তু ধ্মতীয় রেরত্ত পাওয়ায় উচ্চ কশ্রণীর মনধ্যও এ ধ্নমতর অনুসারী রছল। ধ্ীনর ধ্ীনর 

মাযদাকীরা শরক্ত লাে কনর ধ্মতযাজক কশ্রণীর উদ্ভব র্টায় এবাং একজে ধ্মতযাজকনক তানদর 

প্রধ্াে মনোেীত কনর। ৬৪  
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ইরতহানস উরল্লরখত হনয়নছ, মাযদাক ও তাাঁর অনুসারীরা কাবানদর ইচ্ছার রবরুনদ্ধ ষড়যনন্ত্রর 

মাধ্যনম তাাঁর অন্যতম পতু্র কাউসনক রসাংহাসনে অরধ্রিত করার কচষ্টা চালায় ও কাবানদর ঈরপ্সত 

উত্তরারধ্কারী পুত্র আনুরশরওয়ােনক বরঞ্চত করার উনদযাগ কেয়। এর েনলই আনুরশরওয়াে 

তানদর সমূনল ধ্বাংনসর পররকল্পো কনরে। 

রিনস্টে কসে বনলনছে,  

শাসকনশ্রণী তানদর দীর্ত রদনের সেল অরেজ্ঞতানক এ কিনত্র কানজ লাগায়। তারা ধ্মতযাজকনদর 

রবরেন্ন গ্রুপনক দাওয়াত কনর। অন্যান্য ধ্মতযাজকনদর প্রধ্ােনদর সনঙ্গ মাযদাকী ধ্মতীয় গুরুনদরও 

আিাে করা হয়। মাযদাকী পুনরারহতনদর এক বহৃৎ অাংশ সরকারীোনব আনয়ারজত এ রবতকত 

প্ররতনযারগতায় অাংশগ্রহনণ উৎসারহত হনলে। স্বয়াং সম্রাট কাবাদ (কাওয়ায) অনুিাে পররচালো 

কররছনলে। এরদনক সম্রাটপুত্র খসরু আনুরশরওয়াে সম্রানটর সম্ভাবয উত্তরারধ্কারী রহনসনব 

রেনজনক মাযদাকী ও কাউনসর ষড়যনন্ত্রর মনধ্য কদখনত পারচ্ছনলে। রতরে সবতািক প্রনচষ্টায় রত 

রছনলে যানত কনর এ অনুিাে মাযদাকীনদর ওপর েয়ঙ্কর এক হামলার মাধ্যনম পররসমারপ্ত র্নট। 

যা কহাক রবতকত শুরু হনল কবশ রকছ ুপ্ররশরিত ধ্মতযাজক ময়দানে আসনলে...। দু জে প্ররতরিত 

রিষ্টাে ধ্মতযাজক গুলেুানযস ও বাযানেস যারথষু্ট্র পুনরারহতনদর সঙ্গী রহনসনব এ সোয় উপরস্থত 

রছনলে। বাযানেস সম্রাট কাবানদর রবনশষ দরৃষ্ট আকষতণ কনররছনলে। কারণ রতরে রচরকৎসা 

রবজ্ঞানে কবশ দি রছনলে। রবতনকতর কশষ পযতানয় স্বাোরবকোনবই মাযদাকীরা পরাস্ত হনলে। 

এমতাবস্থায় মাযদাকীনদর কপছনে অবস্থােকারী প্রহরীরা অস্ত্র হানত মাযদাকীনদর ওপর বাাঁরপনয় 

পড়ল। প্রধ্াে রবতকতকারী (সম্ভবত স্বয়াং মাযদাক রছনলে) রেহত হনলে। কতজে মাযদাকী এ 

আিমনণ রেহত হে তা সরিক জাো যায়রে। আরব ও ইরােী ঐরতহারসকগণ কয সাংখযাসমূনহর 

উনল্লখ কনরনছে তার ককাে সরিক রেরত্ত কেই। তনব মনে হয় মাযদাকীনদর প্রধ্াে ধ্মতযাজকনদর 

সকনলই এনত রেহত হনয়রছনলে। এ র্টোর পর মাযদাকীনদর সকলনক হতযার রেনদতশ জারী 

হনলা। মাযদাকীরা কযাগয কেতনৃত্বর অোনব পরস্পর রবরচ্ছন্ন হনয় পড়ল ও শত্রুর রবরুনদ্ধ ককাে 

প্ররতনরাধ্ গড়নত বযথত হনয় ধ্বাংনসর মুনখ পরতত হনলা। তানদর সম্পদ ও গ্রন্থসমহূ পুরড়নয় কদয়া 
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হনলা... তখে হনত মাযদাকীরা কগাপনে কমততৎপরতা চালানো শুরু কনর এবাং সাসােী আমনলর 

পরবততীনত ইসলানমর আরবেতানবর পরও তারা অনেকবার আিপ্রকাশ কনরনছ। ৬৫  

বারহ্যকোনব সামররক শরক্ত প্রনয়াগ ও সরহাংসতার মাধ্যনম মাযদাকী ধ্মত অবদরমত হনয়রছল, রকন্তু 

বাস্তনব তারা ছাইচাপা আগুনের ন্যায় অপ্রকাশ্য রছল। রেুঃসনদনহ ইসলাম আরবেূতত ো হনল 

মাযদাকী ধ্মত তার সামযবাদী কচতো রেনয় পুেরুরত্থত হনতা। ককেো কয সকল কারনণ এ ধ্নমতর 

উদ্ভব র্নটরছল ও মানুষ এর প্ররত আশ্চযতজেকোনব বুাঁনক পড়রছল কস কারণসমূহ বততমাে রছল। 

মাযদাকী ধ্মত দীনের কম ল রবশ্বাস, রবশ্ব, মানুষ ও সরৃষ্ট সম্পনকত ধ্ারণার রবষনয় যারথুষ্ট্র ধ্মত হনত 

ককাে রবষনয় কমরত রাখত ো; বরাং হয়নতা রকছটুা উচ্চ পযতানয় রছল। তাই অন্যান্য ধ্মত হনত 

তানদর আকষতণ কম রছল ো। সামারজক রশিার রবষনয় তানদর অবস্থাে রছল যারথুষ্ট্র ধ্নমতর 

রবপরীনত। কারণ যারথুষ্ট্রগণ শরক্তমাে ও িমতাশীলনদর পনি রছল। আর মাযদাকীরা সাধ্ারণ 

রেপীরড়ত মানুনষর পনি রছল। 

শরক্ত প্রনয়াগ ও দমে- রেপীড়নের প্রোব িণস্থায়ী হনয় থানক। পরবততী পযতানয় মাযদাকী ধ্নমতর 

রবলুরপ্তর মলূ কারণ রছল ইসলাম। ইসলাম একত্ববাদী ধ্মত রহনসনব কখাদা, সরৃষ্ট, মানুষ ও জীবে 

সম্পনকত এক রবনশষ কম লেীরত ও দৃরষ্টেরঙ্গ রেনয় উপরস্থত হয়, মাযদাকী ধ্মত ককােিনমই তার 

সনঙ্গ তুলেীয় হনত পানর ো। ইসলাম তার সামারজক প্ররশিনণর ধ্ারায় ন্যায়েীরত, সাময, মানুষ 

রহনসনব সকল কশ্রণী, বণত ও জারতর অরেন্নতার ধ্ারণা উপস্থাপে কনর যার মনধ্য মাযদাকীনদর 

ন্যায় ককাে বাড়াবারড় রছল ো। বস্তুত ইসলাম রচন্তাগত ও সামারজক দৃরষ্টনকাণ কথনক মাযদাকীনদর 

অনপিা অরধ্কতর আকষতণীয় রছল। তাই ইরানের সাধ্ারণ মানুষ মাযদাকী ধ্নমত প্রনবশ ো কনর 

তাওহীদ ও ন্যায়েীরতর প্ররত আিােকারী ইসলানমর প্ররত বুাঁনক পনড়। উমাইয়যা ও আব্বাসীয় 

খলীোগণ তাাঁনদর শাসোমনল পারস্য ও করানমর শাসকবনগতর েীরত অবলম্বে করনল ইরানে 

রদ্বতীয়বানরর মত মাযদাকী রচন্তার প্রসানরর সুনযাগ আসনলও ইরানের মানুষনদর সনচতেতা কস 

সুনযাগ কদয়রে। কারণ তারা জােত খলীোনদর আচরনণর সনঙ্গ ইসলানমর ককাে সম্পকত কেই। 

তাই ইসলামনক এই খলীোনদর হাত হনত মরুক্ত রদনত হনব। 
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তাই আমরা লিয করর উমাইয়যা শাসনের কশষ রদনক ১২৯ রহজরীনত মারনের কসরেযােজ হনত 

কানলা কপাশাকধ্ারীরা কয আনদালে শুরু কনর তানত তারা তানদর পতাকায় ককারআনের কয 

আয়াতরট কখারদত কনর তা রেনরূপ : 

 أِذَن لّلذين يقاتلون أبّّنم ظلموا و إنا هللا على نصرهم لقدير
যুনদ্ধ অনুমরত কদয়া হনলা তানদর যানদর সানথ কানেররা যুদ্ধ কনর। কারণ তানদর প্ররত অতযাচার 

করা হনয়নছ। আল্লাহ্ তানদর সাহাযয করনত অবশ্যই সিম। ৬৬  

এ আনদালনের প্রথম রদে রছল ঈদুল রেতর। এরদে আনদালনের প্রধ্াে কেতা আবু মসুরলম 

কখারাসােীর রেনদতনশ অন্যতম কেতা সুলাইমাে ইবনে কারসর ঈনদর খতুবা পনড়ে ও উমাইয়যা 

কখলােনতর রবরুনদ্ধ রবনদ্রাহ কর্াষণা কনরে। তৎকালীে সমনয় ইরােীনদর মনধ্য মাযদাকী ধ্নমতর 

প্ররত আকষতণ থাকনল তা প্রকানশর সবনচনয় উপযকু্ত সময় রছল এরট। রকন্তু আমরা ইরতহানস লিয 

করর ইরােীনদর ন্যায় ও ইেসাে প্ররতিার আনদালে সব সময় ইসলানমর রেরত্তর ওপর রেেতর 

কনর গনড় উনিরছল; মাযদাকী বা অন্য ককাে রচন্তার ওপর েয়। 

মাযদাকীরাও মনুয়ীনদর ন্যায় সম্পূণতরূনপ রবলুপ্ত হনয়নছ, যারথষু্ট্রনদর ন্যায় সাংখযালর্ ু রহনসনবও 

রটনক থাকনত পানর রে। এর কারণ মেী ধ্নমতর আনলাচোয় আমরা উনল্লখ কনররছ, মুসলমােরা 

মাযদাকীনদর ঐশী ধ্মত বা আহনল রকতাব মনে করত ো; বরাং মেীনদর ন্যায় তানদরও ধ্মতহীে 

মনে করত। এ কারনণই তারা যারথষু্ট্রনদর ন্যায় সাংখযালর্ ু রহনসনবও অবরশষ্ট থানক রে। অবশ্য 

একরদনক মাযদাকীনদর কনিার শেরতক সাধ্ো ও প্রনচষ্টার বাড়াবারড়, অন্যরদনক সামারজক কিনত্র 

রেরঙ্কুশ সামযবাদী ধ্ারণা এ দু রট রবষয়ও তানদর রেরশ্চহ্ন হওয়ার কারণ র্রটনয়রছল। 
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কব দ্ধধ্মত 

প্রায় আড়াই হাজার বছর পূনবত োরতবনষতর রহমালয় পবতনতর পাদনদনশ বসবাসকারী শশকয  

োনম প্ররসদ্ধ একদল মানুনষর মানব তানদর সম্রানটর এক পতু্র সন্তাে জন্ম রেল। রত্রশ বছর রতরে 

তানদর মনধ্য আড়ম্বরপণূত জীবে অরতবারহত কনরে ও তৎকালীে সমনয়র সকল জ্ঞাে অজতে কনরে 

রবনশষত রহন্দু ধ্নমতর প্ররসদ্ধ গ্রন্থ কবদ সমূহ অধ্যয়ে ও রশিা লাে কনরে। এরপর তাাঁর মনের 

মনধ্য এক বযাপক পররবততে আনস এবাং রতরে সাত বছনরর জন্য রাজকীয় সব আড়ম্বর তযাগ কনর 

রেজতনে রচন্তা ও কযাগ সাধ্োর কানজ রলপ্ত হে। তাাঁর মলূ োবো রছল মােব সন্তানের  

দুুঃখ- কনষ্টর কারণ রেণতয় ও এ হনত মুরক্তদানের মাধ্যনম তানদর কস োগয ও সােলযমরেত জীবে 

দাে। দীর্তকানলর রচন্তা, সাধ্ো, একাকী জীবে যাপে ও আরিক অনুশীলনের পর এক তমুর 

(কবারধ্) বৃনির েীনচ তাাঁর মনে এক েতুে রচন্তার উদ্ভব হয়। এ রচন্তা ও রবশ্বাসই মােব সন্তানের 

জীবেনক সােলযমরেত করনত পানর বনল রতরে অনুেব কনরে। তখে রতরে মােব সমানজ রেনর 

এনস এ রশিা হনত রদক- রেনদতশো কদয়া শুরু কনরে। রতরে যা উদ্র্াটে কনরে তা প্রকৃরতর এক 

স্বাোরবক রীরত। আর তা হনলা এ রবশ্বজগনত পরুস্কার ও শারস্তর েীরত রনয়নছ এবাং সৎ কনমতর 

প্ররতদাে হনলা সৎ এবাং অসৎ কনমতর প্ররতদাে হনলা মদ ও অসৎ। 

এ সম্রাটপুনত্রর োম রছল রসদ্ধাথত। রতরে পরবততীনত বুদ্ধ  োম ধ্ারণ কনরে। রতরে তাাঁর সাধ্ো 

অরজতত রশিার অনুবততী হনয় জীবহতযা, উপাস্যনদর উপাসো ও প্রাথতো হনত রেনষধ্ কনরে। রতরে 

স্রষ্টা ও উপাস্যনদর অস্বীকার কনর রবশ্বজগনতর রচরস্থায়ীনত্ব রবশ্বাস করনত বনলে। ধ্মতগ্রন্থ কবদ 

প্রাথতো ও কুরবােীর রেনদতশ রদনয়নছ এবাং জন্মগতোনব মানুষনদর কশ্রণী রবন্যাস কনরনছ। বুদ্ধ 

এগুনলানক সমানলাচো ও অস্বীকার কনরনছে। 

বুনদ্ধর রচন্তানক ধ্মত সদশৃ ো বনল দশতে সদৃশ বলা কযনত পানর। রকন্তু পরবততীনত কব নদ্ধর 

অনুসারীরা এনক এক ধ্নমতর রূপ দাে কনর এবাং প্রাথতো ও উপাসোনক অস্বীকারকারী কব দ্ধনক 

উপানস্যর স্থানে স্থাে কদয়। তারা কব নদ্ধর মূরতত শতরর কনর ও তাাঁর উপাসোর জন্য মরদর প্রস্তুত 
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কনর। তাাঁর বক্তবয ও উপনদশ বাণীসমহূনক গ্রন্থাকানর রত্ররপটক  বা জ্ঞানের রত্রবুরড়  োনম 

সাংকলে কনর। 

বুদ্ধ তাাঁর জীবেশায় অসাংখয অনুসারী পাে। রপতার সম্রাজয ছাড়াও োরনতর অন্য একরট 

প্রনদনশর অরধ্বাসীরা তাাঁর অনুসারী হয় এবাং ধ্ীনর ধ্ীনর তাাঁর অনুসারীর সাংখযা বৃরদ্ধ পায়। 

পরবততী সমনয় রিষ্টপবূত রতেশ  সানল োরতবনষতর এক প্ররসদ্ধ সম্রাট অনশাক  কব দ্ধধ্মত গ্রহণ 

কনরে। রতরে কব দ্ধধ্নমতর রশিানক পুেরুিীরবত কনরে এবাং তাাঁর রেনদতনশ অসাংখয কব দ্ধমরদর 

রেরমতত হয়। েনল কব দ্ধধ্মত সারা োরনত প্ররসরদ্ধ লাে কনর ও অগরণত অনুসারীর সৃরষ্ট হয়। রকন্তু 

পরবততীনত রাজকীয়োনব রহন্দুধ্নমতর প্রচারণা এবাং রবনশষত ইসলানমর আগমনের পর এ ধ্মত এর 

জন্মেূরম হনত পাততারড় গুরটনয় পাশ্বতবততী কদশগুনলানত আশ্রয় কেয়। এখেও কব দ্ধধ্মত পৃরথবীর 

অন্যতম বৃহৎ ধ্মত। এ ধ্নমতর অনুসারীরা এখে 

শ্রীলঙ্কা, বামতা, থাইলযাডি, রেনয়তোম, তাইওয়াে, জাপাে, ককাররয়া, মনঙ্গারলয়া, রতব্বত ও চীনে 

বসবাস কনর। কব দ্ধধ্মত োরত হনতই ইরানে আগমে কনর। এ সম্পনকত রিনস্টে কসে বনলে,  

আনলকজাডিানরর আিমনণর পর গ্রীকনদর আরধ্পনতযর সময় কব দ্ধধ্মত ইরানের পূবতাঞ্চনল 

প্রনবশ কনর। োরতীয় সম্রাট অনশাক রযরে রিষ্টপবূত ২৬০ সানল কব দ্ধধ্মত গ্রহণ কনররছনলে রতরে 

গান্ধানরর পরশ্চমাঞ্চনল ও কাবলু উপতযকায় অরেযাে চালাে। ...কব দ্ধরা প্রথম রিষ্ট শতােীনত 

গান্ধানর কব দ্ধরবহার ও মরদরসমূহ শতরর কনর যার রচহ্ন এখেও ধ্বাংসাবনশষ রহনসনব রনয়নছ এবাং 

কসগুনলানত রহদী (সাংসৃ্কত অথবা পারল) ও গ্রীক োষার রমশ্রনণ পাথনর কখারদত কলখাসমূহ 

রনয়নছ... কাবুনলর পরশ্চমাঞ্চনলর বারময়ানে পাহানড় কখারদত কব নদ্ধর একরট বহৃৎ মরূতত 

রনয়নছ...৬৭  

চীো পযতটক রহউয়াে সাাং- এর বণতো মনত সপ্তম রিষ্ট শতােী পযতন্ত ইরানে কব দ্ধমরদনরর অরস্তত্ব 

রছল এবাং ইরানের পবূতাঞ্চনলর প্রনদশগুনলানত োরতীয় অন্যান্য ধ্নমতর অনুসারীরাও বততমাে 

রছল।  

রতরে আনরা উনল্লখ কনরনছে,  
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রিষ্টপবূত রদ্বতীয় শতােীর কশষ োনগ ও প্রথম শতােীর প্রথম োনগ কাবুল উপতযকার সম্রাট 

মাোদার োরতবনষতও িমতা লাে কনরে। রতরে কব দ্ধধ্মত গ্রহণ কনরে ও এর অনুসারীনদর মনধ্য 

প্ররসরদ্ধ অজতে কনরে।  

তাাঁর বণতো মনত ১২৫ রিষ্টানে কাদাহানর ও পাঞ্জানব কারেস্কা  োনম এক কব দ্ধ সম্রাট প্ররসরদ্ধ 

লাে কনরে রযরে কব দ্ধধ্নমতর একজে বড় প্রচারক রছনলে।৬৮  

কব দ্ধ ধ্মতও এ অঞ্চল হনত ধ্ীনর ধ্ীনর রবলুপ্ত হনয়নছ। আমরা পূনবত উনল্লখ কনররছ কব দ্ধ ও মেীরা 

ইরানের সাংখযালর্ু ধ্মতাবলম্বী রছল। তদুপরর তারা যারথষু্ট্র অনুসারীনদর অনপিা স্বীয় ধ্মতনক 

রিার জন্য অরধ্কতর সরিয় রছল। তনব বালনখর কব দ্ধরবহানরর কসবক বামতাকী কগািী পরবততীনত 

ইসলাম গ্রহণ কনররছল (এবাং তানদর অনেনকই ইসলানমর কসবায় আিরেনয়াগ কনররছল)। 

ইসলানমর আরবেতানবর পর ইরানে কব দ্ধধ্মত রটনক থাকনত পানররে; বরাং তানদর জন্মেরূম 

োরতবনষতর ন্যায় এখানেও আনস্ত আনস্ত অবিয় ও রবলুরপ্তর পনথ পা বাড়ায়। তামােুনে ইরােী  

গ্রনন্থ বলা হনয়নছ : 

আেগারেস্তানের কাবুনলর রেকটবততী বারময়ানের ধ্মতীয় গুরুত্ব ও সপ্তম রিষ্ট শতােী পযতন্ত কসখানে 

কব দ্ধমরদরসমূনহর উপরস্থরতর রবষয়রট রহউয়াে সাাং হনত বরণতত হনয়নছ। এক ককারীয় পযতটক 

পরবততী শতােীনত কসখানে একজে ইরােী কব দ্ধ শাসনকর উপরস্থরতর উনল্লখ কনরনছে। রতরে এই 

শাসনকর অধ্ীে এক শরক্তশালী কসোদনলর অরস্তনত্বর কথাও বনলনছে। রকন্তু এর পনরর 

শতােীনতই ইয়াকুব লাইস সাোরী এ এলাকা দখল কনরে। ৬৯ 

সুতরাাং কবাবা যায় ইরানের পবূতাঞ্চল অথতাৎ োরত হনত আগত কব দ্ধধ্মত ইরানে ধ্ীনর ধ্ীনর প্রসার 

লাে কররছল। কযমেরট ইরানের পরশ্চমাঞ্চল ও দজলা- কোরানতর মধ্যবততী অঞ্চল হনত আসা 

রিষ্টধ্মত ইরানে রবস্তৃরত লাে কররছল। কব দ্ধধ্মত পরশ্চম রদনক এবাং রিষ্টধ্মত পূবত রদনক অগ্রসরমাে 

রছল। যরদও শাসেকততানদর পি হনত যারথুষ্ট্র ধ্মত রাষ্ট্রীয় ধ্মত রহনসনব পিৃনপাষকতা লাে করায় 

এর পুনরারহতগণ এ দু  অগ্রসরমাে ধ্নমতর জন্য প্ররতবন্ধকতা সৃরষ্ট করনতে। পূনবত যারথষু্ট্র 

পুনরারহত রকররতানরর রশলারলরপর উদৃ্ধরত আমরা উনল্লখ কনররছ রযরে বনলনছে, রবনদশী 
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ধ্মতসমূনহর রকছ ুপ্রচারক যাাঁনদর ইরানে অবস্থাে কলযাণকর রছল ো তাাঁনদর ইরাে হনত বরহষ্কার 

করা হয়। কযমে ইহুদী, কব দ্ধ ধ্মতযাজক, িা হ্ম, রিষ্টাে ধ্মতযাজক, সামারেগণ...। 

রকন্তু কয ধ্মতরট কব দ্ধ ও রিষ্টধ্নমতর পবূত- পরশ্চনম প্রসারতার পথ রুদ্ধ কনর কব দ্ধ ধ্নমতর কমতকানের 

পররসমারপ্ত র্টায় ও রিষ্টধ্মতনক েগণয সাংখযালর্ুনত পররণত কনর তা হনলা ইসলাম যার 

অনুনশাচো ও কষ্ট আজও রিষ্টাে ধ্মতযাজকগণ এবাং তাাঁনদর অনুসারী প্রাচযরবদনদর কলখেী হনত 

স্পষ্ট কবাবা যায়। 

যা কহাক কব দ্ধধ্মত তৎকালীে ইরানের অন্যতম ধ্মত রছল এবাং রিষ্টাে, মেী ও মাযদাকীনদর ন্যায় 

তানদর ককাে রাজনেরতক কমতকাে রছল ো। তাই তারা কতমেোনব উপস্থারপতও হয় রে। 
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আযত রবশ্বাসসমহূ 

আমরা তৎকালীে ইরানের ধ্মতীয় অবস্থা সম্পনকত কমাটামরুট জােলাম। আমানদর রেকট স্পষ্ট 

হনলা, কস সময় ইরানে রবরেন্ন ধ্নমতর অরস্তত্ব রছল এবাং একক ককাে ধ্মতীয় রবশ্বাস রছল ো। ককান্ 

ধ্নমতর অনুসারীনদর সাংখযা কত রছল সরিকোনব তা বলা সম্ভব ো হনলও এরট স্পষ্ট, রাষ্ট্রীয় ধ্মত 

রহনসনব যারথুষ্ট্র ধ্নমতর অনুসারীনদর সাংখযা রছল সবতারধ্ক এবাং অন্যান্য ধ্নমতর অনুসারীনদর 

সাংখযাও ককাে িনম কম রছল ো। 

ইসলাম রচন্তা ও রবশ্বাসগত রক রক রবষয় ইরাে হনত রেনয়নছ ও ইরােনক রক রদনয়নছ তা জাোর 

জন্য ইরানে রবরেন্ন ধ্মতাবলম্বীনদর অনুপাত জাোর আমানদর ককাে প্রনয়াজে কেই; বরাং এ জন্য 

আমানদর এ কদনশর অরধ্বাসীনদর কখাদা, রবশ্ব, সরৃষ্ট ইতযারদ রবষনয় লালেকৃত রচন্তা- রবশ্বাস 

সম্পনকত জােনত হনব। 

ইরােী ইহুদীনদর ধ্মতীয় রবশ্বাসসমূহ সম্পনকত আমানদর কতমে রকছ ুজাো কেই। বাহ্যত অন্যান্য 

ইহুদীনদর মতই তারা তাওরাত ও তালমুনদর অনুসরণ করত। তানদর রবশ্বাস যা- ই কহাক কযনহতু 

তারা েগন্য সাংখযালর্ ুরহনসনব পররগরণত হনতা কসনহতু তৎকালীে ইরােী সমানজ তানদর ধ্মতীয় 

ও রাজনেরতক ককাে প্রোব রছল ো। রকন্তু রিষ্টােনদর কসসমনয় রমরমা অবস্থা রছল। কারণ তারা 

রত্রত্ববাদ ও ঈসা মাসীনহর প্রেুনত্বর ধ্ারণা প্রচার করত। আমরা এখানে রিষ্টধ্নমতর রত্রত্ববাদ ও এর 

সনঙ্গ একত্ববানদর ধ্ারণার পাথতকয রেনয় আনলাচো করব ো। কারণ প্রথমত রবষয়রট পররষ্কার 

বনল আনলাচোর প্রনয়াজে কেই। রদ্বতীয়ত রিষ্টধ্মত সাংখযালর্ু রহনসনব ইরানে রছল এবাং এই 

সাংখযালর্ ু রিষ্টােনদর খবু কমই ইসলাম গ্রহণ কনররছল। ইরানের অরধ্কাাংশ মানুষ যারথুষ্ট্র 

ধ্মতাবলম্বী রছল এবাং মেী ও মাযদাকীরা ধ্মতীয় রবশ্বানসর কিনত্র যারথুষ্ট্র ধ্নমতর অনুরূপ রছল। তাই 

আমরা আমানদর আনলাচো মলূত যারথুষ্ট্র ধ্মতরবশ্বাস রেনয় এবাং কসই সানথ মেী ও মাযদাকী 

রবশ্বাস রেনয়ও রকছটুা আনলাচো রাখব। কমাট কথা, ইরােী আযতনদর মধ্য হনত উরত্থত ধ্মতসমূহ 

রেনয়ই মলূত আমানদর আনলাচো আবরততত। 
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প্রে হনলা ইসলানমর আরবেতানবর সমকালীে যারথুষ্ট্র, মেী ও মাযদাকী ধ্মত স্রষ্টা ও উপাসো রেনয় 

রকরূপ রবশ্বাস লালে করত? তারা রক কখাদা পরররচরতর কিনত্র একত্ববাদী রছল োরক রদ্বত্ববাদী? 

রেুঃসনদনহ ইসলানমর আরবেতানবর সমকালীে যারথুষ্ট্র, মেী ও মাযদাকী সকনলই রদ্বত্ববাদী রছল। 

ইসলাম পরবততী সমনয়ও তারা এ রবশ্বাস রাখত, এমেরক মসুরলম শাসোমনলও তারা মসুরলম 

মেীষী ও আনলমনদর সনঙ্গ এ রবষনয় রবতকত করত ও রদ্বত্ববানদর পিাবলম্বে করত। মাত্র পঞ্চাশ 

বছর পবূত হনত তারা পনূবতর সকল রকছুনক অস্বীকার কনর একত্ববাদী কসনজনছ। এনত অবশ্য 

আমরা খুশী হনয়রছ, যারথুষ্ট্রগণ রদ্বত্ববানদর কুসাংস্কার এনকবানর তযাগ কনর এক কখাদার উপাসো 

শুরু কনরনছে। রকন্তু আমানদর মনে রাখনত হনব এক কখাদার উপাসোর অপররহাযততা হনলা 

প্রকতৃই ধ্মতীয় কগাাঁড়ারমসমহূ পররতযাগ করা ও সতযনক স্বীকার করা। তাই একত্ববানদর প্ররত 

আিােকারীনদর জন্য রিক েয় তানদর অতীত ইরতহাসনক বাস্তনবর রবপরীতরূনপ উপস্থাপে করা। 

অবশ্য এনত েলু কবাবা রিক হনব ো কয, হয়নতা োবা হনব আমরা বলনত চারচ্ছ যারথষু্ট্র ধ্মত 

প্রকতৃই প্রথম হনত রদ্বত্ববাদী রছল ও এ ধ্নমতর প্রধ্াে বযরক্ত যারদুশত রমথযা েবুওয়ানতর দারব 

কনরনছে। ো, এমেরট েয়। আমরা এরূপ কথা বলরছ ো। মসুলমােরা প্রথম হনতই যারথুষ্ট্র 

ধ্মতাবলম্বীনদর সনঙ্গ আহনল রকতাবগনণর ন্যায় আচরণ করত। কারণ তারা মনে করত এ ধ্মত মূনল 

একরট একত্ববাদী ও ঐশী ধ্মত রছল, পরবততী পযতানয় রিষ্টধ্নমতর ন্যায় রবচুযত হনয়নছ। রিষ্টধ্মত 

কযরূপ রত্রত্ববানদর রদনক বুাঁনক পনড়, এ ধ্মতও কসরূপ রদ্বত্ববানদর জন্ম কদয়। এজন্যই স্বয়াং 

যারদুশত আমানদর রেকট সম্মারেত। 

এখানে আমরা যা বলনত চাই তা হনলা ইসলানমর আরবেতানবর সমসামরয়ক কানল যারথুষ্ট্র ধ্মত 

একশ  োগ রদ্বত্ববাদী রছল এবাং একত্ববানদর সনঙ্গ তার ককাে রমলই রছল ো। অধ্ত শতােীকাল 

পূবত পযতন্ত এ অবস্থা বহাল রছল। 

আমানদর এখেকার আনলাচোনক রতেরট পযতানয় রবনলেষষণ করব : 

১. যারদুশনতর আরবেতানবর পূনবতর আযত রবশ্বাসসমূহ রক রছল?  

২. যারদুশত কসখানে রক পররবততে ও সাংস্কার কনরনছে?  
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৩. ইসলানমর আরবেতানবর সময় পযতন্ত যারথষু্ট্র ধ্নমত রকরূপ রবচুযরত সারধ্ত হনয়রছল? 

 

যারদুশনতর আরবেতানবর পনূবত আযতনদর ধ্মতীয় রবশ্বাস 

১. প্রথম োগ: প্রাচীে যুনগ ইরােী আযতরা রদ্বত্ববাদী রহনসনব প্রকরৃতর উপাসো করত অথতাৎ তারা 

প্রকরৃতর কলযাণকর ও অকলযাণকর উপাদােসমূনহর উপাসো করত। একরদনক প্রকরৃতর 

কলযাণকর উপাদাে রহনসনব মারট, পারে, বৃরষ্ট প্রেৃরতর এবাং অকলযাণকর উপাদাে রহনসনব 

কমর্, বজ্রপাত, িরতকর প্রাণীসমূহ প্রেৃরতর আরাধ্ো করত। কলযাণকর উপাদােসমূহনক 

ইবাদাত করা হনতা এ উনেনশ্য কয, তানদর দরৃষ্ট আকষতনণর মাধ্যনম কলযাণ অবযাহত রাখা এবাং 

অকলযাণকর বস্তুসমূনহর অকলযাণ হনত রিা পাওয়া। সম্ভবত তারা প্রকৃরতর এ সকল উপাদানের 

প্রাণ, অনুেব ও কবাধ্শরক্তনক রবশ্বাস করত। এ পযতানয় দু  ধ্রনের বস্তু ও উপাদানের তারা 

উপাসো করত- োল বা কলযাণকর উপাদাে ও মদ বা অকলযাণকর উপাদাে। কলযাণকর 

উপাদােসমহূনক মঙ্গনলর আশায় এবাং অকলযাণকর উপাদােনক অমঙ্গনলর েনয় উপাসো করা 

হনতা। বাস্তনব তারা প্রথম হনতই দু ধ্রনের উপানস্য রবশ্বাসী রছল। 

পরবততী সমনয় তারা কলযাণকর ও অকলযাণকর প্ররতরট উপাদানের জন্য রেন্ন রেন্ন কখাদার 

অরস্তনত্ব রবশ্বাস করা শুরু কনর এবাং এ সকল উপাদানের উপাসোর পররবনতত প্ররতরটর কখাদানক 

ইবাদাত করার রসদ্ধান্ত কেয়। কযমে আগুনের প্রেু, বাতানসর প্রে,ু কমনর্র প্রে,ু বৃরষ্টর 

প্রে,ু বজ্রপানতর প্রে ুএোনব অন্যান্য কখাদাসমহূ। এ পযতানয় কখাদাগণনক দু োনগ রবেক্ত করা 

হনতা এবাং তানদর কলযাণ ও অকলযানণর ছায়ামূরতত রহনসনব কদখা হনতা। এ দু ধ্রনের কখাদার 

কলযাণকামী ও অকলযাণকামী বা কলযাণদােকারী ও িরতসাধ্েকারী বা সৎ আিা ও অসৎ আিা 

োনম অরেরহত করা হনতা। অথতাৎ এ যুনগও আযতনদর মানব রদ্বত্ববানদর রাজত্ব রছল। 

সাঈদ োরেসী বনলনছে,  

ইরানের আযতনদর স্থাোন্তর প্ররিয়া সম্পন্ন হনল তারা স্থায়ীোনব বসবানসর জন্য শহর গনড় কতালা 

শুরু করল। তারা ধ্ীনর ধ্ীনর প্রকরৃতর োল- মদ, সুদর- অসুদর, কলযাণ- অকলযাণ প্রেরৃতনত 
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রবশ্বাস স্থাপে শুরু করল। োল উপাদােসমনূহর মনধ্য উনল্লখনযাগয রবষয়গুনলা হনলা 

সযূত, ঔিলয, বৃরষ্ট প্রেৃরত আর মদ উপাদােসমূনহর মনধ্য উনল্লখনযাগয রবষয়গুনলা হনলা 

রারত্র, শশতয, খরা, দুরেতি, করাগ, মৃতুয ও অন্যান্য আপদসমূহ। তারা কলযাণকর উপাদােসমূনহর 

জন্য প্রাথতো, কদায়া, উপহার ও েযর কপ্ররণ করত। আর অকলযাণকর বস্তুসমূহ হনত মুরক্তর জন্য 

মন্ত্রসমূহ পাি করত। ধ্ীনর ধ্ীনর এ কমত যাদুরবদযা ও তারবজ- কবনজ পররণত হনলা। সম্ভবত 

রসরীয়, আরশরীয় ও বযারবলনের অরধ্বাসীনদর সাংস্পনশত আসার সমকালীে সমনয় এ রবষয়রট 

ইরােী আযতনদর মনধ্য আনস। কারণ কসরমরটক আরশরীয় বযাবলেীয়রা যাদুমন্ত্র ও তারবজ- কবনজ 

যনথষ্ট রবশ্বাস করত। ইরােীরা তানদর কথনকই এগুনলা গ্রহণ কনরনছ। এ সমনয়ই ইরােীনদর মানব 

যারদুশনতর আগমে র্নট এবাং রতরে এ সকল কুসাংস্কানরর রবরুনদ্ধ সাংগ্রাম শুরু কনরে। ৭০  

রিনস্টে কসে বনলনছে,  

আযতনদর প্রাচীে ধ্মত প্রাকৃরতক শরক্তসমহূ ও আকাশমেলীর তারকা ও অন্যান্য উপাদােসমূনহর 

উপাসোরেেতর রছল। তদুপরর প্রাকরৃতক এই উপাস্যসমহূ সামারজক ও শেরতক শবরশষ্টযসম্পন্ন রছল। 

বাহ্যত ইরােী ও োরতীয় আযতনদর মনধ্য রবোজনের পূনবতও এই উপাস্যসমূহ দু োনগ রবেক্ত 

রছল। একরদনক কদও বা কদবগণ যানদর প্রধ্াে হনলে যুদ্ধবাজ কদবতা ইন্দ্র  এবাং অন্যরদনক 

রছনলে অসুরগণ (োসতী োষায় অহুর) যানদর অন্যতম হনলে অরুণ  ও রমত্র । অরধ্কাাংশ 

রবনশষজ্ঞ মনে কনরে ইরােীনদর প্রাচীে প্রেু মাযদা  যার অথত জ্ঞােী রতরে অসুরনদর প্রধ্াে কসই 

অরুণ । রকন্তু পরবততীনত তাাঁর প্রকৃত োম ইরােীরা েুনল রগনয়রছল। ৭১  

োল ও মনদর দু রট উৎস রনয়নছ এ অনথত রদ্বত্ববাদ প্রাচীে আযতনদর রচন্তানতও রছল। প্রকতৃপনি 

কয রবষয়রট প্রাচীে কাল হনত তানদর রচন্তামগ্ন কনর করনখরছল তা হনলা সরৃষ্ট জগনত দু ধ্রনের 

বস্তুর অরস্তত্ব- োল ও মদ। 

িক্টর মহুাম্মদ মুঈে বনলনছে,  

আযতরা প্রাচীে কাল হনত কলযাণ ও অকলযানণর দু রট রেন্ন উৎনস রবশ্বাস করত। একরদনক 

কখাদাগণ আর অন্যরদনক আরিমােগণ। োল ও কলযাণকর রবষয়সমূহ, কযমে আনলা ও বৃরষ্টনক 
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কখাদাগনণর সনঙ্গ সম্পরকতত করত আর মদ ও অকলযাণকর রবষয়সমূহনক কযমে অন্ধকার ও 

খরানক আরিমােনদর সনঙ্গ সম্পরকতত বনল রবশ্বাস করত। 

আকাশপতু্র অরগ্ন আনলা, উষ্ণতা ও জীবেনক ধ্ারণকারী রহনসনব, অন্ধকার, খরা ও মদ আিা 

বহেকারী সত্তার সনঙ্গ যুনদ্ধর উনেনশ্য বজ্রপাত রেনয় আরবেূতত হয়।  

দুমরযল তাাঁর ইরানের প্রাচীে ধ্মতসমূহ  প্রবনন্ধ উনল্লখ কনরনছে, আনলা প্রাচযুত ও উন্নরতর প্ররতে ূ

কখাদা ও কেনরশতানদর রবরুনদ্ধ মদ ও অন্ধকানরর প্ররতে ূ কদওগণ (দােব) অবস্থাে কেয়। 

রদ্বত্ববাদ ইরােীনদর প্রাচীে ধ্মত শবরশষ্টয রছল, মনদর জগনত ধ্বাংস, অন্ধকার, অন্যায় ও 

পচেশীলতা রেন্ন রকছ ু কেই। এই জগৎ আরিমাে বা আহরা মাইরেও োনমর এক মদ আিা 

কতৃতক পররচারলত হয়। ৭২  

িক্টর মুঈে আনরা বনলনছে,  

আকাশ ও পরৃথবীর মনধ্যর এই যদু্ধ মহাশূনন্য সাংর্রটত হয়। েমূেনল রবিুব্ধ কয পররবততেসমূহ 

র্নট আমরা খবু কমই তা রেনয় গেীরোনব রচন্তা করর। রকন্তু প্রাচীে শশরল্পক ও অনুেূরতশীল আযত 

জারতর রেকট এরট এক সাংর্নষতর প্ররতরূপ রহনসনব প্ররতেরলত হনতা যা মােনবর ঊনধ্বতর োল ও 

মনদর দুই প্ররতে ূ শরক্তর মনধ্য সাংর্রটত হনচ্ছ। তারা তানদর মনের পদতায় তা মঞ্চারয়ত 

করত...।  

২. রদ্বতীয় োগ: যারদুশনতর আগমনের পর কয সাংস্কার সারধ্ত হনয়রছল। এ রবষনয় আনলাচোর 

পূনবত মাযরদসো েবী যারদুশত৭৩ ও তাাঁর আেীত ধ্মতগ্রন্থ উসতা  বা আনেস্তা  রেনয় কয সাংশয় 

রনয়নছ তা রেনয় আনলাচো করব: যারদুশত রুস্তম বা ইসোেরদয়ানরর ন্যায় একজে কাল্পরেক 

বযরক্ত োরক তাাঁর বাস্তব অরস্তত্ব রছল? যরদ তাাঁর বাস্তব অরস্তত্ব কথনকই থানক তাহনল তা কখে? 

যারদুশনতর আগমে কালনক ককউ রিষ্টপূবত ছয়শ  বছর, আবার ককউ ছয় হাজার বছর বনল 

উনল্লখ কনরনছে। তাাঁর সমসামরয়ক সম্রাট কক রছনলে তা রেনয়ও প্রে রনয়নছ। রতরে রক প্রকতৃই 

েীশতাসব  বা গুশতাসব - এর সমকালীে রছনলে? 
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তাাঁর জন্মস্থােই বা ককাথায় রছল? আজারবাইজাে োরক বালখ? োসত োরক করই? খাওয়ানরজম 

োরক মারে? কহরাত োরক রেরলরস্তে? ককাথায়ই রতরে আরবেূতত হনয়রছনলে? 

উপররউক্ত রবষয়গুনলা ঐরতহারসকোনব জােনত হনব। তনব রবনশষজ্ঞগণ তাাঁনক একজে 

ঐরতহারসক বযরক্তত্ব বনল মনে কনরে। অরধ্কাাংশ কিনত্রই তাাঁর জন্মস্থাে আজারবাইজাে এবাং 

জন্মকাল রিষ্টপবূত ছয়শ  বছর বলা হনয়নছ। 

তাকী যানদহ বনলনছে,  

দৃঢ়োনব ধ্ারণা করা যায় যারদুশত আনলকজাডিানরর ইরাে অরেযাে ও সম্রাট দারার হতযার 

(রিষ্টপবূত ৩৩০- ৩৩১) ২৫৮ বছর পূনবত অথবা আনলকজাডিানরর মৃতুযর (রিষ্টপবূত ৩২৩) ২৭২ 

বছর পূনবত জন্মগ্রহণ কনরে। ককাে ককাে মনত রতরে েবুওয়াত পাে। আবার কানরা মনত সম্রাট 

গুশতাসব তাাঁর প্ররত ঈমাে আনেে। সুতরাাং যারদুশনতর জন্ম রিষ্টপবূত ৫৮৮ অথবা ৬১৮ অথবা 

৬৩০। আর যরদ আনলকজাডিানরর মৃতুযর সময় হনত ২৭২ বছর পূনবত ধ্রর তনব তাাঁর জন্ম বছর 

হনব রিষ্টপবূত ৫৯৫ অথবা ৬২৫ অথবা ৬৩৭।  

অন্যরদনক আনেস্তা  সম্পনকতও মতনেদ রনয়নছ কয, আসনলই রক আনেস্তা মাযদা ইয়াসোনদর 

পরবত্র ধ্মতগ্রন্থ যা যারথুষ্ট্র কতৃতক আেীত রকন্তু রলরখত হয় রে; বরাং বাংশ পরম্পরায় মুখস্থ করার 

মাধ্যনম সাংররিত হনয়রছল এবাং মসুরলম শাসোমনল যারথুষ্ট্রগণ রেনজনদর আহনল রকতানবর 

অন্তেুতক্ত করার জন্য এ ধ্মতগ্রনন্থর রলরখত রূপ কদয় োরক তা পূনবতই সাংকরলত হনয়রছল পনর 

সুরবন্যারসতরূনপ উপস্থারপত হয়? যরদ তা পূনবত রলরখত ও সাংকরলত হনয় থানক তাহনল তা ককান্ 

সমনয় হনয়রছল? 

ককউ ককউ রবশ্বাস কনরে আনেস্তা  হাখামানেশী আমনলই সাংকরলত হনয়রছল। তনব 

আনলকজাডিানরর আিমনণ তা ধ্বাংস হয় অথবা আনলকজাডিার তা পুরড়নয় কদে। প্রানচযর 

ঐরতহারসকনদর মনত আনলকজাডিার আনেস্তানক েিীেূত কনরে, রকন্তু পাশ্চানতযর রবনশষজ্ঞনদর 

মনত এ রবষয়রট অপ্রমারণত। তাাঁনদর অনেনক অবশ্য বনলনছে, আনলকজাডিানরর আিমনণ 

আনেস্তা রবরিপ্ত ও রছন্নরেন্ন হনয়রছল। আশকােীনদর শাসোমনল আনেস্তানক পুেরায় সাংকলনের 
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পদনিপ কেয়া হয়। রকন্তু রেরশ্চত কয, সাসােী শাসোমনলর প্রারম্ভ পযতন্ত আনেস্তা রবন্যস্ত ও 

সাংকরলত হয় রে। সাসােী সম্রাট আরদরশনরর রেনদতনশ প্রথম একজে যারথুষ্ট্র পুনরারহত আনেস্তা 

সাংকলে ও পুেরবতন্যানসর কানজ হাত কদে। রকন্তু এই ধ্মতজাযক রকনসর রেরত্তনত কাজরট কনরনছে 

তা জাো যায় রে। সাসােী আমনল সাংকরলত আনেস্তার সনঙ্গ প্রকতৃ আনেস্তার কতটা সাদশৃ্য 

রনয়নছ ও কতটা শবসাদশৃ্য তাও অজ্ঞাত। তনব এরট রেরশ্চত, এ দু কয়র মানব বযাপক পাথতকয 

রছল। ককেই বা সাসােী আমনল সাংকরলত আনেস্তার রকছ ুঅাংশ মাত্র এখেও অবরশষ্ট আনছ তাও 

অজ্ঞাত।৭৪  

রিনস্টে কসে এ রবষনয় বনলনছে,  

কখেও কখেও ককউ হনয়নতা এ রবষনয় রচন্তা করনত পানরে ককে সাসােী আমনল সাংকরলত 

আনেস্তার কবরশর োগ অাংশ ইসলামী আমনল ধ্বাংসপ্রাপ্ত হনয়নছ। আমরা জারে মুসলমােগণ 

যারথষু্ট্রনদর আহনল রকতাব বনল মনে কনর। সুতরাাং এ পরবত্র গ্রন্থরটর রবোনশর জন্য মসুরলমনদর 

কগাাঁড়ারম রেশ্চয় দায়ী রছল ো। কারণ আনেস্তার অরধ্কাাংশই েবম রিষ্টাে (তৃতীয় রহজরী শতক) 

পযতন্ত রবদযমাে রছল অথবা অন্তত আনেস্তার পাহলেী োষার বযাখযাসহ অনুবাদ যানক যাদ  

বনল অরেরহত করা হনতা যারথুষ্ট্রনদর হানত রছল। রকন্তু তৎকালীে সমনয় যারথুষ্ট্রগণ বস্তুগতোনব 

কয অবস্থায় রছল তানত এরূপ বৃহৎ কনলবনরর গ্রন্থরটনক পুেরলতখনের মাধ্যনম পরবততী প্রজনন্ম 

কপ াঁছাে তানদর জন্য সম্ভব হয়রে। 

আমরা এ কথনক বুবনত পারর ককে এর রবধ্াোবলী রবিৃত হনয়রছল। তা এজন্য কয, কযনহতু কস 

সময় যারথুষ্ট্র শাসে রছল ো কসনহতু আইেগত রবরধ্- রবধ্াে অপ্রনয়াজেীয় ও মলূযহীে হনয় 

পনড়রছল। তনব ককে স্রষ্টা, আনখরাত, সৃরষ্ট জগৎ ও অন্যান্য কম রলক রবষয়সমূহনক তারা সাংরিণ 

কনররে? এর জবানব বলা যায় আমানদর হানত রকছু প্রমাণ রনয়নছ যানত কবাবা যায় যারথুষ্ট্র ধ্মত 

ইসলানমর অরবেতানবর পরবততী একশ  বছনর অনেক সাংস্কারকৃত ও পররবরততত হনয়রছল। কারণ 

স্বয়াং যারথষু্ট্রগণ আগ্রহী রছনলে আনেস্তায় বরণতত কাল্পরেক ও বানোয়াট কারহেীসমূহ ও রেরত্তহীে 

রবশ্বাসসমহূনক পররশুদ্ধ করনত ও মুনছ কেলনত। ৭৫  



156 
 

রিনস্টে কসে সাসােী আনেস্তা হনত সরৃষ্ট সম্পনকত কাল্পরেক কয বণতো এনসনছ তার উনল্লখ কনর 

বনলে,  

. . . রবশ্ব জগনতর বয়স বার হাজার বছর পণূত হনয়নছ। রবশ্ব সৃরষ্টর রতে হাজার বছর পযতন্ত 

আহুরমাযদা (আনলার স্রষ্টা) ও আরিমাে (অন্ধকানরর স্রষ্টা) পাশাপারশ শারন্তপণূতোনব বসবাস 

কররছনলে। এ দু জগৎ রতে রদনক সীমাহীেোনব প্রসাররত রছল এবাং এক রদনক মাত্র পরস্পর 

সীরমত রছল। আনলার জগৎ ওপনর এবাং অন্ধকানরর জগৎ েীনচ রছল। এর মাবামারব রছল 

বায়ুমেল। এ রতে হাজার বছর আহুরমাযদার সরৃষ্টসমূহ সম্ভানবযর পযতানয় রছল। তা পূণততা কপনল 

আরিমাে এর ঔজ্জ্বলয কদনখ তা ধ্বাংস করনত মেস্থ করল। আহুরমাযদা েরবষ্যৎ সম্পনকত জ্ঞাত 

থাকায় আরিমানের সনঙ্গ যুদ্ধ েয় হাজার বছর রপরছনয় রদনলে। আরিমাে শুধ্ ু অতীত সম্পনকত 

জ্ঞাত থাকায় তাাঁর এ প্রস্তানব রাজী হনলা। আহুরমাযদা আরিমােনক উনেশ্য কনর েরবষ্যদ্বাণী 

করনলে এ যুনদ্ধ অন্ধকানরর পরাজনয়র মাধ্যনম পররসমারপ্ত র্টনব। এ কথা শুনে আরিমাে িুদ্ধ 

হনলা রকন্তু রতে হাজার বছনরর জন্য অন্ধকানরর জগনত রস্থর হনয় রইল। এ সমনয় আহুরমাযদা 

রবশ্ব সৃরষ্টর কানজ হাত রদনলে এবাং যখে সরৃষ্টর কাজ সমাপ্ত হনলা তখে একরট গােী সৃরষ্ট 

করনলে- যা সবতপ্রথম গােী। অতুঃপর রতরে রগওমারদ (রকউমারস) োনম এক বৃহৎ মানুষ শতরর 

করনলে- যা সবতপ্রথম মানুষ। এ মুহনূতত আরিমাে তার সরৃষ্ট জগনত আিমণ করল ও রবষাক্ত 

কপাকামাকড়, সরীসপৃ ও সৃরষ্টনক কলরুষত করার উপাদােসমহূ শতরর করল। আহুরমাযদা আকানশ 

একরট পররখা খেে করনলে। আরিমাে তাাঁর রানজয উপযুতপরর আিমণ করনত লাগল ও অবনশনষ 

রগওমারদ ও গােীরটনক হতযা করল। রকন্তু রগওমারদনদর বীজ যা মারটর েীনচ কপ্রারথত রছল তা 

হনত চরল্লশ বছর পর প্রথম কজাড়া মানুষ কমরশগ  ও কমশইয়াোগ - এর সৃরষ্ট হনলা। এ পযতানয় 

আনলা ও অন্ধকানরর সাংরমশ্রণ যা কগরমনজনশে  োনম অরেরহত তা শুরু হনলা। মানুষ কলযাণ ও 

অকলযানণর এ যুনদ্ধ োল ও মদ কনমতর মাধ্যনম এ দু দনলর একরটনক কবনছ কেয়। ৭৬  
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এখে আমরা যারদুশনতর সাংস্কার কাযতিম রেনয় আনলাচো করব। যাাঁরা যারদুশতনক একজে 

ঐরতহারসক বাস্তব অরস্তনত্বর বযরক্তত্ব মনে কনরে তাাঁরা স্বীকার কনরনছে যারদুশত তাাঁর সমানজর 

সামারজক, অথতনেরতক ও রবশ্বাসগত সাংস্কার সাধ্ে কনরনছে। 

যারদুশনতর অন্যতম সাংস্কার কমত রছল কদও- শদতযনদর উপাসো রেরষদ্ধকরণ। যারদুশত শুধ্ ু

আহুরমাযদার উপাসোর প্ররত আিাে জাোনতে এবাং কদওনদর অরেশপ্ত, রেকৃষ্ট ও উপাসোর 

অনযাগয বনল প্রচার চালানতে। রতরে গরুসহ সকল প্রকার প্রাণীর কুরবােী রেরষদ্ধ কনরে। 

তামােুনে ইরােী  গ্রনন্থর অন্যতম প্রবন্ধ কলখক দুমরযল বনলনছে,  

যারদুশনতর সাংস্কার কাযতিম কবশ বযাপক ও পণূতাঙ্গ রছল। রতরে সামারজক গিনের েতুে ককাে 

পদ্ধরতর প্রনয়াগ কনরে রে, তদুপরর তাাঁর অথতনেরতক সাংস্কার অতযন্ত শরক্তশালী রছল। সাধ্ারণ 

প্রচরলত ধ্ারণা এরট কয, আযত জারতর একাাংশ তখে যাযাবর অবস্থা হনত শহুনর ও গ্রামীণ সমাজ 

গিনের অবস্থায় কপ াঁনছরছল। তাই এ পযতানয় তারা পশু চারনণর জন্য অরেরদতষ্ট চারণেূরমগুনলানক 

প্রনতযক কগানত্রর জন্য রেন্ন রেন্নোনব রেরদতষ্ট কনর কদয়। গবারদ পশুরেেতর হওয়ায় তারা ের ও 

মাদী গরুনক রবনশষ সম্মানের দরৃষ্টনত কদখত। েতুে শহর বা গ্রাম রেমতানণ পশুর মনলর প্ররত 

রবনশষ গুরুত্ব কদয়া হনতা, এমেরক গরুর মতূ্র পরবত্রকারী রহনসনব পররগরণত হনতা।  

রতরে আনরা উনল্লখ কনরনছে,  

যারদুশত রিনষ্টর জনন্মর ছয়শ  অথবা এক হাজার বছর পূনবত পশু কুরবােী ও কেশা সৃরষ্টকারী 

পােীয়, কযমে সুনম - যা ইরােী ও োরতীয়নদর রেকট অতযন্ত আকষতণীয় রছল এবাং প্রাচীে 

োরতীয় ধ্নমতও প্রচলে রছল বনল জাো যায়- এগুনলানক রেরষদ্ধ কনরে। 

যারদুশনতর রেকট সৎ রচন্তা, সৎ কমত ও সদুপনদশ ইবাদত বনল রবনবরচত হনতা। মানুনষর এই 

অেযন্তরীণ ও বারহ্যক প্রনচষ্টাই মানুষনক োল- মনদর রচরন্তে সাংগ্রানম জয়ী রহনসনব কবর কনর 

আনে। অন্যান্য রবষয় কুসাংস্কার ও গুোহ বনল পররতযাজয। যারদুশত বনলনছে, কেশাকর পােীয় 

রকরূনপ মানুষনক সৎ কনমত উৎসারহত করনত পানর যখে তা রেনজই কোাংরা? কয গরু গৃহনস্থর 
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কৃরষ কানজর সহায়ক ও একান্ত প্রনয়াজেীয় তা কদহহীে ও খানদযর প্রনয়াজেশনূ্য কখাদার জন্য 

কুরবােীর রক প্রনয়াজে?  

সুনম  বা হুনম  োনমর কয পােীয়নক যারদুশত রেরষদ্ধ কনরে তা এক রবনশষ বৃনির রস হনত 

শতরর হনতা, তনব ককান্ বৃি হনত তা প্রস্তুত হনতা তা জাো যায় রে। কেশাকর এ পােীয়রট প্রাচীে 

আযতগণ উপাসোর অনুিানে পাে করত। 

িক্টর মুঈে বনলনছে,  

আযতনদর দৃরষ্টনত... এ ধ্রনের অনুিাে উচ্চ মযতাদাসম্পন্ন সম্মারেত বযরক্তনদর জন্য আনয়াজে 

করা হনতা।... কখাদাগণ এরূপ বন্ধুনদর দাওয়াত গ্রহণ করনতে। মানুষ কযমে খাদয গ্রহনণ শরক্ত 

অজতে কনর কতমরে কখাদাগণও এ ধ্রনের আমন্ত্রনণ খাদয গ্রহণ কনর শরক্তশালী হে। রবনশষত 

এরূপ শরক্ত সুনম  োমক পরবত্র বৃনির রনস রনয়নছ। এর পােীয় প্রানণ সজীবতা আেয়ে 

কনর...। পাহাড়ী এ বৃনির কাে েরম ও আাঁশযুক্ত এবাং তা হনত দুনধ্র ন্যায় সাদা রস রেুঃসৃত 

হয়। রচরকৎসারবজ্ঞানের গ্রনন্থ এ বৃিনক হাউমলু মাজসু  বলা হনয় থানক।... এ বৃনির রসনক রাং 

ধ্ারণ করা পযতন্ত োল কদয়া হনতা। এই পােীয়রট আযতনদর প্রাচীে ও জাাঁকজমকপণূত (সনবতাত্তম!) 

ধ্মতীয় অনুিাোরদনত কুরবােীর সময় বযবহার করা হনতা। এনত অযালনকাহল থাকায় আগুনের 

ওপর রছরটনয় কদয়া হনতা। এনত আগুে রদ্বগুণ হানর েলনত শুরু করত। এ ধ্মতীয় অনুিাে সম্পনন্নর 

সময় পুনরারহতগণও পযতাপ্ত পররমাণ পােীয় পাে করত। সুনম শুধ্ু পরবত্র পােীয় রহনসনবই 

েয়; বরাং আযতনদর রেকট এর বৃি কখাদার মযতাদা লাে কনররছল। ৭৭  

যারদুশত এই কুসাংস্কানরর অবসাে র্টাে যরদও পরবততীনত সাসােী আমনল এ সাংসৃ্করত পুেজতীরবত 

হয় এবাং যারথষু্ট্রনদর অন্যতম আচানর পররণত হয়। বলা হনয় থানক সাসােী  

আনেস্তানত উরল্লরখত হনয়নছ : 

সকল মনদর প্ররতরিয়ায়ই রক্ত গরম ও উষ্ণ হনয় ওনি, রকন্তু সুম - এর পােীয় শারন্ত ও 

স্বরস্তদায়ক। সুম - এর কেশা মানুষনক হালকা কনর। কয বযরক্ত সুম কক রেজ রশশু পুনত্রর ন্যায় 

কেহ কনর সুম  তানদর কদহনক আনরাগয দাে কনর।  ( ইয়াসো ১০, ধ্ারা ৮) 
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আমরা পুেরায় যারদুশনতর সাংস্কার কাযতিনম রেনর আরস। জে োস- এর ধ্মতসমূনহর ইরতহাস  

গ্রনন্থ উরল্লরখত হনয়নছ : 

যারদুশনতর দরৃষ্টনত সরিক ও মঙ্গল হনলা েরূম কষতণ, বীজ বপে, েসল উৎপাদে, শুষ্ক েূরমনক 

আবাদকরণ, পারে কসচে, আগাছা- পরগাছা দরূীকরণ, উপকারী প্রাণী সাংরিণ রবনশষত 

কৃরষকানযত বযবহৃত বলনদর যত্ন, পররচযতা এবাং খাদয প্রদাে। োল মানুষ সব সময় সতয কথা 

বনল, রমথযা হনত দূনর থানক। অন্যরদনক মদ কলাক এর রবপরীত কাজ কনর ও করৃষ কানজর 

রবষনয় কখেও রচন্তা কনর ো। কারণ আেগারা মাইরেও  ( মদ আিা) কলযাণকর করৃষকনমতর 

শত্রু।  

জে োস আনরা উনল্লখ কনরনছে,  

যারথষু্ট্রগণ প্রাচীে কানল তানদর প্রাথতোয় বলনতে: আরম কদওনদর শত্রু মনে করর ও মাযদার 

উপাসো করর। আরম ইয়াযদােনদর েবী ও কদওগনণর শত্রু যারদুশনতর অনুসারী। আরম পরবত্র 

আিা এমশানস পাদী র প্রশাংসা করর এবাং জ্ঞানের কখাদার প্ররত প্ররতশ্রুরতবদ্ধ হরচ্ছ, সব সময় 

সৎ কমত ও কলযানণর পথ অনুসরণ করব, সতযনক গ্রহণ করব, মহাে প্রেুর উনেনশ্য সনবতাত্তম 

কমত সম্পাদে করব। বযরক্তর কলযানণর জন্য কয গরু কপ্ররণ করা হনয়নছ তার প্ররত সহৃদয় হব। 

আকাশ ও েমূেনলর আনলাকররি ও তারকাসমূহ এবাং ন্যায়েীরত যা প্রে ু ইয়াযদানের 

রহমতস্বরূপ- এ সকনলর প্ররত সম্মাে প্রদশতে করব। আরম এররমরত  ( কসপােদার মায) পরবত্র 

ও কলযানণর কেনরশতানক গ্রহণ করলাম। আশা করর রতরে আমার সহনযাগী হনবে। আরম 

চুরর, অকমত, প্রাণীনদর কষ্ট দাে ও মাযদার উপাসোকারীনদর শহর ও গ্রামসমহূ েষ্ট করা হনত 

রবরত থাকব। ৭৮  

যারদুশনতর সবতারধ্ক গুরুত্বপূণত সাংস্কার কমত রছল কখাদা, সৃরষ্ট ও রবশ্ব জগৎনক রেনয়। যারদুশত 

রবনশ্বর স্রষ্টা কখাদা সম্পনকত রকরূপ ধ্ারণা কপাষণ করনতে? তার দাওয়াত রক তাওহীনদর রদনক 

রছল োরক তাওহীদ রেন্ন অন্য রকছুর রদনক? আমরা রদ্বত্ববাদ  রশনরাোনম রেন্ন এক অধ্যানয় এ 

রবষয় রেনয় আনলাচো করব। 
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৩. যারদুশনতর পরবততী সমনয় আযতনদর ধ্মতীয় রবশ্বাস রকরূনপ পররবরততত হনয়রছল : 

ঐরতহারসক ও গনবষকগনণর ককউই এ রবষয়রট অস্বীকার কনরেরে, যারদুশনতর মৃতুযর পরবততী 

যুনগ রবনশষত সাসােী আমনল আযত রবশ্বাসসমূহ অবিনয়র রশকার হনয়রছল। যারদুশনতর উচ্চতর 

ও সুদর রশিাসমূহ কুৎরসত ও রেকষৃ্ট রচন্তায় পযতবরসত হয়। সাসােী আমনল যারথষু্ট্র ধ্নমতর মনধ্য 

অসাংখয কুসাংস্কার ও কাল্পরেক রবষয়সমূহ প্রনবশ করানো হয়। এ রবষনয় সকনলই একমত। 

প্ররসদ্ধ পারস্য রবশারদ দুমরযল তাাঁর যারদুশনতর সাংস্কার  রশনরাোনমর প্রবনন্ধ বনলনছে,  

প্রকৃতই যারদুশনতর রশিা ও রচন্তা অতযন্ত অগ্রগামী ও সাহরসকতাপূণত রছল। রকন্তু তাাঁর মৃতুযর পর 

বততমানে প্রচরলত যারথুষ্ট্র ধ্মত ও অন্যান্য ধ্নমতর পররণরত লাে কনররছল। সহজোনব বলা যায় তার 

রশিা প্রচরলত রীরত, প্রবণতা ও অনুসারীনদর বস্তুগত প্রনয়াজনের আবনতত পররবরততত হনয় যায়। 

রবনশষ ধ্রনের রশতক  তাওহীনদর স্থাে অরধ্কার কনর। কেনরশতাগণনক মহাে কখাদার সমকি 

বাোে হয়। জাাঁকজমকপণূত অনুিাোরদনত পশু কুরবােী প্রচলে লাে করল। শেরতকতা রবনবনকর 

হানত মলূযায়নের জন্য অরপতত হনলা। ৭৯  

রপ. কজ. দুমাোনশহ্ বনলনছে,  

যারদুশনতর কম রলক সাংস্কানরর পর পুেরায় প্রাচীে কাল্পরেক ধ্মত পুেরুিীরবত হনলা, এমেরক 

যারদুশতনক তানদর রেনজনদর মনতা রূপ রদল ও গাতা সমূনহ পররবরততত কনর সুনম  

পানোৎসনবর মনতা ধ্মতরবনরাধ্ী রবষয়সমূহ অন্তেুতক্ত করা হনলা। এোনব মহাে কখাদা আহুরমাযদা 

ও রেষ্পাপ কেনরশতাগণ কখাদা রহনসনব সমকি হনয় কগনলে, অথচ মাযদার ধ্মত এ রচন্তানক দূনর 

রেনিপ কনররছল। ৮০  

পুর দাউদ এবাং িক্টর মঈুেও স্বীকার কনরনছে প্রকৃত আনেস্তার সনঙ্গ সাসােী আনেস্তার লিণীয় 

পাথতকয রনয়নছ এবাং সাসােী আনেস্তা যারদুশনতর পূবতবততী কুসাংস্কারগুনলানক পুেজতীরবত কনরনছ। 

তাাঁরা দারব কনরনছে,  
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যারথষু্ট্র ধ্নমতর প্রকতৃ রবশ্বাস সম্পনকত জােনত হনল গাতা সমূহ কদখনত হনব। পরবততীনত 

গাতা সমূনহ পররবততে ও রবকৃত সাধ্ে করা হনয়নছ। রবনশষত সাসােী আমনল যারথুষ্ট্র ধ্মত এর 

প্রকতৃ উৎস হনত অনেক দূনর সনর পনড়। ৮১  

কয গাতা সমূনহর রবষনয় পরু দাউদ ও িক্টর মুঈে বনলনছে, তা সাসােী আনেস্তার (ইয়াসোসত 

ওয়া ইয়াসো) পাাঁচরট অাংনশর একরট অাংশ। গাতা সমহূ আনেস্তার সবনচনয় রেেতরনযাগয অাংশ যা 

যারদুশনতর রেকট হনত বরণতত বনল রবশ্বাস করা হয়। রবনশষজ্ঞনদর হানত এ রবষনয় যনথষ্ট প্রমাণ 

রনয়নছ কয, সম্পূণত গাতা  অথবা গাতাসমূনহর কয অাংনশ করবতা আকানর কদায়া ও মুোজাত 

রনয়নছ কস অাংশ স্বয়াং যারদুশত কতৃতক পরিত হনয়নছ। এ অাংশ যনথষ্ট যুরক্তসঙ্গত। অন্যান্য অাংনশ 

কয সকল কুসাংস্কারাচ্ছন্ন ধ্ারণা ও রবশ্বানসর উপরস্থরত রনয়নছ এ অাংনশ তা কেই অথবা খবুই কম 

রনয়নছ, ককাে ককাে কিনত্র অন্যান্য অাংনশর রবপরীত বক্তবয রনয়নছ। যাাঁরা যারদুশতনক 

একত্ববাদী মনে কনরে তাাঁরা গাতাসমূনহ বরণতত রবষয়সমূহ হনত এর সপনি প্রমাণ উপস্থাপে কনর 

থানকে। আনেস্তার অন্যান্য অাংশ পরবততীনত সাংযকু্ত হনয়নছ বনল তাাঁরা মনে কনরে। 

যা কহাক এ রবষনয় সনদহ কেই কয, পরবততী যনুগ রবনশষত সাসােী শাসোমনল যারথষু্ট্র ধ্নমতর 

কম রলক রবশ্বাস ও রবরধ্- রবধ্াে সব রবষনয়ই বযাপক অবিয় র্নটরছল। এর সপনি সনবতাত্তম 

দরলল হনলা পরবততী সমনয় আহুরমাযদার শদরহক রূপ কদয়া হনয়রছল এবাং রবরেন্ন স্থানে তাাঁর 

প্ররতকৃরত ও মরূতত স্থারপত হনয়রছল। 

পূনবত আমরা উনল্লখ কনররছ যারদুশত কখাদার কয ধ্ারণা প্রচার করনতে তানত তাাঁনক কদহহীে 

অবস্তুগত সত্তা বনল রবশ্বাস করনতে এবাং এজন্যই কুরবােী ো করার পনি যরুক্ত রহনসনব 

বলনতে, কখাদার কদহ কেই, তাই তাাঁর খানদযর প্রনয়াজে কেই ।৮২  

সাসােী আমনল কখাদা আনুিারেকোনব শদরহক আকরৃত, িশ্রুমরেত ও বস্ত্রাবৃত হনয় লারিসহ 

আগমে কনরে। রাজাব, রুস্তম ও বসু্তানের রশলারলরপ ও রখলানের ওপর কয সকল রচত্র অাংরকত 

হনয়নছ তানত কদখা যায় আহুরমাযদা (কখাদা) সাসােী সম্রাট আররদ্শর, শাহপরু বা খসরুনক 

স্বহনস্ত রাজমুকুট পরড়নয় রদনচ্ছে। এ কথনক কবাবা যায় তৎকালীে সমনয় যারদুশনতর রেরাকার 
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কখাদা (আহুরমাযদা) সাসােী আমনলর যারথষু্ট্র পনুরারহতনদর মাধ্যনম রকোনব মূরততর আকার ধ্ারণ 

কনররছল। 

রিনস্টে কসে রুস্তনমর রচত্রকমতনক বণতো রদনয়নছে এোনব : 

( আহুরমাযদা) একরট খাাঁজকাটা মুকুট পররধ্াে কনর রনয়নছে এবাং তাাঁর কুরঞ্চত দু কবণী মাথা ও 

মুকুনটর মাব হনত কবররনয় বুনল রনয়নছ। তাাঁর দীর্ত িশ্রু, বলয়াকরৃত কবণী ও কচ নকাণাকরৃত 

কচহারায় প্রাচীেনত্বর ছাপ থাকনলও কপাশানকর দরৃষ্টনত সাসােী সম্রানটর সনঙ্গ তাাঁর ককাে পাথতকয 

কেই, তাাঁর মুকুট হনতও কুরঞ্চত রেতাসমূহ বুনল রনয়নছ, তাাঁর কর্াড়ারটও সম্রানটর কর্াড়ার ন্যায় 

সরিত। তনব এ কখাদার কর্াড়ায় েুল রচরত্রত রনয়নছ। আর সম্রানটর কর্াড়ার অগ্রোনগ দু রট 

বানর্র ছরব রচরত্রত হনয়নছ। ৮৩  

বততমাে সমনয়ও যারথুষ্ট্রনদর রবরেন্ন প্ররতিানে তানদর জাতীয় প্রতীক রহনসনব 

িশ্রুমরেত, রাজদেধ্ারী, ককশরযকু্ত কখাদার (আহুরমাযদা) রচত্র সাসােী আমনলর রচন্তাগত 

অবিনয়র রচহ্ন রহনসনব কশারেত হনচ্ছ। 

যারথষু্ট্রগণ একরদনক রেনজনদর একত্ববাদী বনল দারব কনর বনল, আহুরমাযদা  মুসলমােনদর 

কসই আল্লাহ্  যাাঁনক ককারআে ال تدركه األبصار و هو يدرك األبصار و هو الّلطيف اْْلبري দৃরষ্টসমূহ 

তানক অনুধ্াবে করনত পানর ো, অবশ্য রতরে দৃরষ্টসমূহনক অনুধ্াবে কনরে এবাং রতরে অতযন্ত 

সূক্ষ্মদশতী রবজ্ঞ ৮৪ বনল উনল্লখ কনরনছ। আবর অন্যরদনক কখাদার রবরেন্ন প্ররতকৃরত এাঁনক ও তাাঁর 

লারি, দারড় ও মুকুটধ্ারী মূরততর আকৃরত দাে কনর। 

কয ইরানের মানুষ কচ ে শতােী ধ্নর একত্ববানদর সনবতাচ্চ ধ্ারণা অজতে কনরনছ ও একত্ববানদর 

ওপর রবিয়কর করবতা ও গদয রচো কনরনছ আশ্চনযতর রবষয় হনলা তানদর জন্য রশাং ও িাোযকু্ত 

কখাদার প্ররতকৃরত শতরর কনর একদল কলাক চায় তারা এনক জাতীয় প্রতীকরূনপ গ্রহণ করুক। যরদ 

এরট অবিয় ো হয় তাহনল অবিয় ককারডট? যরদ এর োম মরূতত পূজা ো হয়, তনব মূরতত পূজা 

বনল পৃরথবীনত রকছ ুকেই। 
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ইরােী মসুলমােগণ ইসলামী কয সকল পররোষা োসতীনত অনুবাদ কনরনছে তন্মনধ্য একরট হনলা 

আল্লাহ্  যার োসতী অনুবাদ হনলা কখাদা  যা খুদঅ - এর সাংরিপ্ত রূপ যার অথত রযরে সৃষ্ট হে 

রে। ইরারেগণ আল্লাহ্  শেনক আহুরমাযদা  অনুবাদ কনর রে কারণ আহুরমাযদা  শেরটনক 

যারথষু্ট্রগণ এমে অবস্থায় এনেরছল কয, তাাঁর শদরহক মরূতত সরৃষ্ট হনয়রছল। তাই এ মেীষীনদর 

দৃরষ্টনত তা কখেই আল্লাহ্  শনের অনুবাদ হনত পানর ো (বনল মনে কনরনছে)। 

আমরা জারে সাসােী আমনলর ধ্মতীয় পররোষাগুনলার একরট হনলা েতারা আইযাদী । বাহ্যত এরট 

সাসােী রাজেীরতরই জন্ম যরদও প্রাথরমকোনব এনক একরট অবস্তুগত এবাং শেরতকতার সনঙ্গ 

সম্পরকতত শে মনে হয়। রকন্তু একটু রচন্তা করনলই কবাবা যায় এ শেরটও বস্তুগত ও শদরহক 

সত্তাসম্পন্ন। 

িক্টর মুঈে বনলনছে,  

আনেস্তার বণতো মনত োনরহ কক ঈগল বা রচল জাতীয় ককাে পারখ রহনসনব ধ্ারণা করা হয়..। 

জামরশদ (সম্রাট) রমথযা ও কটু কথা বলনল োর (অন্য সম্রাট) তার সনঙ্গ প্রকাশ্য যুনদ্ধ রলপ্ত 

হনলে... অন্যরদনক আররদ্শনরর জীবেীনত োর  একরট কমষ শাবক  বা হররণ শাবক  

রহনসনব উরল্লরখত হনয়নছ। ৮৫  

অতুঃপর িক্টর মুঈে আররদ্শর ও তাাঁর দাসীর পারলনয় যাবার র্টো ও আরদাওয়াে কতৃতক তাাঁনদর 

অনুসরনণর রবষয়রট উনল্লখ কনর বনলনছে,  

আরদাওয়াে আররদ্শর ও তাাঁর দাসীর অনুসন্ধানে কবররনয় কনয়কজেনক রজনজ্ঞস করনল তারা 

বনল অমুক স্থাে রদনয় তানদর দ্রুত ধ্াবমাে হনত কদনখনছ এবাং একরট কমষ শাবকও তাাঁনদর 

কপছনে কপছনে ছটুরছল। আরদাওয়াে কমষ শাবনকর ধ্ারবত হওয়ার রবষয়রট শুনে এক যারথুষ্ট্র 

পুনরারহতনক এ রবষনয় রজনজ্ঞস করনল রতরে জবাব কদে এই কখাদায়ী োনরহ্  তাাঁর রেকট 

কপ াঁছার পূনবতই আমানদর তাাঁর রেকট কপ াঁছা উরচত। হয়নতা োনরহ্  তাাঁর রেকট কপ াঁছানোর 

পূনবতই আমরা তাাঁনক ধ্রনত পারব। ৮৬  
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সাসােী আমনল আগুে কখাদার কন্যা  বনল পরররচত হনয় ওনি।৮৭ যারথুষ্ট্র ধ্নমতর ককাে ককাে 

রশিা মনত আহুরমাযদা সকল সরৃষ্টর ঊনধ্বত বনল উরল্লরখত হনয়নছ এবাং পরবত্র জ্ঞােদাতা কসপান্ত 

মাইরেও ও মদ আিা (আেগারা মাইরেও বা আরিমাে) উেনয়ই তাাঁর সৃরষ্ট ও পরস্পনরর 

রবপরীনত স্থাে কেয়। আবার আনেস্তার ককাে ককাে বণতো মনত আহুরমাযদা  ও আরিমাে  

উেনয়ই যারওয়াে  োনমর তৃতীয় এক অরস্তনত্বর সরৃষ্ট। যারওয়াে হনলা সীমাহীে সময়। এ 

সম্পনকত একরট কাল্পরেক বণতোও প্রস্তুত হনয়নছ : 

যারওয়াে হনলে প্রাচীে ও প্রকতৃ কখাদা, রতরে সন্তাে পাওয়ার লনিয অনেকগুনলা কুরবােী 

কনরে ও সঙ্কল্প কনরে সন্তানের োম রাখনবে আহুরমাযদা । রতরে কুরবােী কদয়ার এক হাজার 

বছর পর সনদনহ পরতত হনলে কয, তাাঁর কুরবােীসমূনহর মনধ্য ককারডট অরধ্কতর েলপ্রস ূ

হনয়নছ। পররনশনষ তার গনেত দু সন্তানের সরৃষ্ট হনলা। তানদর একজে হনলে আহুরমাযদা  যাাঁর 

োনম রতরে কুরবােী কনররছনলে এবাং অন্যজে হনলা আরিমাে  কয তাাঁর সনদহ ও 

কদাদুলযমােতা হনত সৃরষ্ট হনয়নছ। যারওয়াে প্ররতশ্রুরতবদ্ধ হনলে, কয প্রথম উদর হনত কবররনয় 

আসনব তানকই রাজত্ব কদনবে। আরিমাে সবতপ্রথম রপতার উদর কোঁনড় কবররনয় তাাঁর রেকট 

উপরস্থত হনলা। যারওয়াে তানক প্রে করনলে: তুরম কক? আরিমাে জবাব রদল: আরম কতামার 

পুত্র। যারওয়াে বলনলে: আমার পুত্র সুদর ও সুগন্ধপূণত, রকন্তু তুরম কুৎরসত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ 

সময় আহুরমাযদা উজ্জ্বল ও সুগন্ধযকু্ত কদহ রেনয় আরবেূতত হনলে। যারওয়াে তাাঁনক পুত্র রহনসনব 

রচেনত কপনর বলনলে: এতরদে আরম কতামার জন্য কুরবােী করতাম, আজ হনত তুরম আমার জন্য 

কুরবােী করনব। ৮৮  

সাসােী আনেস্তার পাাঁচ অাংনশর োম হনলা োেরদদাদ  যা তৎকালীে যারথষু্ট্র ধ্মতীয় রবরধ্ ও 

আচার সম্বরলত গ্রন্থ। এর একরট অাংনশ কদওনদর বদী করার কদায়া ও মন্ত্রসমূহ কলখা রনয়নছ। 

োেরদদাদ  শনের অথত হনলা কদওরবনরাধ্ী। এ শেরটও তৎকালীে সমানজর রচন্তার প্ররতরেরধ্। 

এই গ্রনন্থর রবষয়বস্তু তৎকালীে ধ্মতীয় রবশ্বাসনক তুনল ধ্নরনছ। ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে  

গ্রনন্থর তৃতীয় অধ্যানয় পারস্য রবনশষজ্ঞ রিনস্টে কসে যারথষু্ট্র ধ্মতীয় রবশ্বাস ও আচার রেনয় 
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রবস্তাররত আনলাচো কনরনছে। কযমে অরগ্ন উপাসো পবত, মাথার খরুলর ওপর মৃতনদর জন্য খাদয 

ও পােীয় উপস্থাপে, রহাংস্র প্রাণী রবতাড়ণ, শতােী বষত উদযাপনে অরগ্নরশখার ওপর পারখনদর 

রেনিপ, আগুনের চারররদনক সমানবশ ও মদযপাে প্রেৃরত রবষয়সমূহ।৮৯  

রিনস্টে কসে তাাঁর ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে  গ্রনন্থর রদ্বতীয় অধ্যানয় বনলনছে,  

ধ্মতযাজকগণ সমানজ রবরেন্ন দারয়ত্ব পালে করনতে, কযমে পরবত্রতার রবরধ্- রবধ্াে কাযতকর 

করা, পাপীনদর স্বীকানরারক্ত শ্রবণ ও তানদর িমা প্রদশতে, কাফ্োরার (জররমাো) পররমাণ 

রেধ্তারণ, রশশুর জন্ম কালীে আচারারদ পালে, পরবত্র ককামরবন্ধেী পররধ্াে 

করানো, রববাহ, শবযাত্রা, ধ্মতীয় ঈদ উৎসব উদযাপে..., প্ররতরদে চারবার সূনযতর উপাসো ও 

একবার চন্দ্র ও পারের উনেনশ প্ররত কদায়া করা ইতযারদ। রবরেন্ন সমনয় কযমে শয়ে, জাগ্রত 

হওয়া, কধ্ তকরণ, ককামরবন্ধেী পররধ্াে, খাদয গ্রহণ, মলমতূ্র তযাগ, হাাঁরচ কদয়া, েখ কাটা, কবণী 

বাাঁধ্া, প্রদীপ োলানো প্রেৃরত কনমতর শুরুনত অবশ্যই সকলনক রেরদতষ্ট কদায়া পড়নত হনব। চলুার 

আগুে কখেও কেোনো যানব ো, সূনযতর আনলা কযে আগুনের ওপর ো পনড়, পারে কযে আগুনের 

সনঙ্গ রমরশ্রত ো হয়, ধ্াতব রজরেনস কযে মররচা ো পনড়, কারণ ধ্াতব বস্তুসমূহ পরবত্র। এ সকল 

রবশ্বাস প্রচরলত রছল। ককাে বযরক্ত যরদ মৃত বযরক্তনক অথবা ঋতুমতী োরীনক বা কয োরী সদয 

বাচ্চা প্রসব কনরনছ তানক রবনশষত যরদ মৃত সন্তাে প্রসব কনর থানক, স্পশত কনর তানদর পরবত্র 

করার জন্য ক্লারন্তকর ও কষ্টবহুল আচার পালে করা হনতা। যারদুশনতর অনুসারী আরদাই রেরয 

োনমর এক আউরলয়া রমরাজ  অথবা মকুাশাোয়  জাহান্নানমর আযাবগ্রস্তনদর, কযমে 

হতযাকারী, সমকামী, কানের, পাপী ও অপরাধ্ীনদর জাহান্নানমর আগুনের মনধ্য রবরেন্ন রকম 

আযানব রত কদনখে। গরম পারেনত কগাসল করা, রেকৃষ্ট বস্তু দ্বারা পারে ও আগুেনক অপরবত্র 

করা, খাদয গ্রহনণর সময় কথা বলা, মৃনতর জন্য কান্নাকারট করা এবাং জতুা বযতীত খারল পানয় 

হাাঁটার অপরানধ্ তারা অন্যান্য পাপীনদর সনঙ্গ আযাব কোগ কররছল। ৯০  

গরু রবনশষত ষাাঁড় গরুর জন্য রবনশষ পরবত্র স্থাে রছল। যারদুশনতর কম ল রশিায় গরুসহ কয 

ককাে প্রাণী কুরবােী রেরষদ্ধ রছল এজন্য কয, এর পূনবত দররদ্রনদর খাদয দানের জন্য েয়; বরাং এ 
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ধ্রনের প্রাণীর রক্ত বরানোর েনল কখাদাগণ শরক্তশালী হে এ রবশ্বানস কুরবােী করা হনতা। তাই 

যারদুশত তারগদ কদে-  কযে এ ধ্রনের পশু করৃষকানযত বযবহৃত হয়। এ রশিার কারনণ (সম্ভবত 

প্রাচীে কানলর প্রকৃরত পজূার প্রোবও রছল) যারদুশনতর পরবততী সমনয় গরু ধ্ীনর ধ্ীনর পরবত্র 

স্থাে লাে কনর ও রবশ্ব সরৃষ্টর কাল্পরেক গনল্প সৃরষ্টর প্রথম প্রাণী রহনসনব প্ররতরিত হয় ও প্রথম 

মােব (রগওমারদ)- এর সনঙ্গ শাহাদানতর মযতাদা লাে কনর। কসই সানথ গরুর মতূ্র পরবত্রকারী 

রহনসনব স্বীকরৃত পায়। কযমেরট রিনস্টে কসে বনলনছে,  

োেরদদাদ গ্রনন্থ পারে এবাং পরবত্রকরনণ এর প্রোব রেনয় রবস্তাররত আনলাচো হনয়নছ। কসখানে 

পারে হনত পরবত্রতর একমাত্র বস্তু রহনসনব গরুর মনূত্রর উনল্লখ করা হনয়নছ।  

প্ররসদ্ধ আরব করব আবলু আলা ময়ুাররী তাাঁর প্ররসদ্ধ এক করবতায় ইসলাম, রিষ্ট, ইহুদী ও যারথষু্ট্র 

ধ্মতনক একনত্র সমানলাচো কনর বনলনছে,  

আশ্চযত হই আরম পারস্য সম্রাট ও তাাঁর অনুসারীনদর জন্য  

যখে গরুর মূত্র রদনয় তানদর মুখমেল কদরখ কধ্ ত করনত,  

আশ্চযত হই আরম ইহুদীর জন্য যখে বনল তারা 

পছদ কনরে কখাদা েূো মাাংনসর গন্ধ আর তরুণারস্থ কখনত। 

আশ্চযত হই আরম োসারানদর বযাপানর যখে বনল প্রেু হনয়নছে রেযতারতত 

অথচ সাহাযয করা হয় রে তানক যখে রতরে রছনলে জীরবত! 

দূরবততী শহর হনত এনলা এক জারত েতুে 

পাথর ছুাঁনড় মানর আবার পাথনরই কনর চুম্বে!  

সাসােী আনেস্তার অন্যতম কনিার েীরত হনলা মারটনক কলরুষত ো করা এবাং মৃতনদর দােে ো 

করা। আনেস্তার একরট অাংশ োেরদদানদ অন্য সকল রবষনয়র কচনয় এ রবষনয় অরধ্কতর তারগদ 

কদয়া হনয়নছ। োরতীয় রহন্দুনদর ন্যায় যারথষু্ট্রগণও অধ্ত শতােীকাল পবূত পযতন্ত মৃতনদর দােে 

করত ো। যারথুষ্ট্রগণ তানদর মৃতনদর একরট উাঁচ ু স্তনম্ভর ওপর করনখ আসত যানত শকুে ও 

অন্যান্য পারখ তা েিণ কনর। অধ্ত শতােী হনলা ইরাে সরকার জেস্বানস্থযর কথা রচন্তা কনর এরট 
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রেরষদ্ধ কনর। কসই সানথ যারথষু্ট্রনদর সনচতেতার কারনণ রবষয়রট বততমানে ররহত হনয় কগনছ। 

শুনেরছ ইয়ায্দ শহনর এখেও মরনদনহর জন্য স্থারপত স্তম্ভ রনয়নছ। 

িক্টর মুঈে এ রবষনয় বনলনছে,  

মাযদা ধ্নমত োরতীয় কব দ্ধ ধ্মতরবশ্বানসর অনেক রকছু প্ররতেরলত হনয়নছ। মাযদা ধ্নমত মলূ 

উপাদাে হনলা আগুে। কবদীনত প্রেরলত অরগ্নরশখানক অরবরাম োলােী সরবরানহর মাধ্যনম 

রেবতারপত হওয়া হনত রিা করা হনতা... তদুপরর পাররসক ধ্নমত প্রশাংসা রেনবদনের রীরতনত 

রবনশষ রেন্নতা রছল। কযনহতু তারা রবশ্বাস করত আগুে ও মারট পরবত্র উপাদাে কসনহতু মৃতনদহ 

দােে বা েিীেূত করার মাধ্যনম এনক অপরবত্র করানক সরিক মনে করত ো। তাই শবনদহনক 

মরুেূরম বা উনু্মক্ত ককাে প্রান্তনর বনয় রেনয় যাওয়া হনতা এবাং রবরেন্ন আচারারদ পালনের পর 

কসখানে কেনল আসা হনতা। ৯১  

সুতরাাং কবাবা যায় মাযদা ধ্নমত পারে, মারট ও আগুেনক রবনশষ গুরুত্ব কদয়া হনতা। রকন্তু এ 

উপাদােগুনলা অন্য বস্তুনক পরবত্র করনত পানর তানদর এ ধ্ারণা রছল ো। রিনস্টে কসে 

বনলনছে,  

অগারটয়াস স্পষ্ট উনল্লখ কনরনছে, সাসােী আমনল শবনদহ রবনশষ স্থানে (ছাদহীে উনু্মক্ত 

সমারধ্স্থনল) কেনল আসার রীরত ইরােীনদর মনধ্য প্রচরলত রছল। রহউয়াে সাাংও ইরােীনদর রীরতর 

সাংরিপ্ত বণতো রদনয় বনলনছে তারা মৃতনদহনক পররতযক্ত অবস্থায় কেনল আসত।  ( রবল, খ. 

২, পৃ. ২৭৮) 

রতরে সাসােী শাসক কাবানদর কসোপরত রসয়াোনসর প্ররত পুনরারহতনদর অসন্তুরষ্টর রবষয়রট বণতো 

কনর বনলনছে,  

পুনরারহতনদর সনবতাচ্চ রবচারালয় তাাঁনদর প্ররত গুরু অপরানধ্র অরেনযাগ এনেরছল এজন্য 

কয, তাাঁরা প্রচরলত ধ্মতীয় রীরতনত জীবে যাপনে আগ্রহী রছনলে ো এবাং এর কািানমার বাইনর 

েতুে কখাদাগনণর উপাসো কনরনছে এবাং প্রয়াত স্ত্রীনক যারথষু্ট্র রীরত (শবনদহনক উনু্মক্ত 

সমারধ্স্থনল রশকারী পারখনদর েিনণর জন্য কেনল আসা) লঙ্ঘে কনর দােে কনরনছে। ৯২  
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ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে  গ্রনন্থর োর্রতসী অনুবাদক রারশদ ইয়ানসমী বনলনছে,  

. . . হাখামানেশী সম্রাটগণ যারথুষ্ট্র ধ্নমতর রীরত অনুযায়ী সকল আচরণ কনরনছে রকো তা বলা 

মুশরকল। কারণ তাাঁনদর আোরহতা র উপাসো ও মৃতনদর দােে করার রীরত যারথষু্ট্র ধ্মতরীরতর 

পররপন্থী রছল। ৯৩ 

জোব ইয়ানসমী দারব কনরনছে হাখামানেশী আমনলও যারথুষ্ট্র ধ্নমত মৃতনদর দােে করা রেরষদ্ধ 

রছল। 

 

যারথষু্ট্র ধ্নমত রদ্বত্ববাদ 

ইসলানমর আরবেতানবর সমনয় ইরানে রদ্বত্ববাদ প্রচরলত রছল রকো তৎকালীে ইরানের রচন্তা ও 

রবশ্বাসগত অবস্থা জাোর জন্য এ প্রনের উত্তর জাো দরকার। কারণ ইহুদী, রিষ্টাে ও কব দ্ধগণ 

সাংখযালর্ ু রহনসনব সামরগ্রক রচন্তা- রবশ্বানস কতমে েরূমকা রানখরে। তাই ইসলামপূবত সমনয় এ 

কিনত্র ইরানে রকরূপ রবশ্বাস রছল তা এখানে আমরা আনলাচো করব। পূবতবততী আনলাচোয় 

যারদুশনতর আগমনের পূনবত প্রকরৃত পজূার পযতানয় আযতনদর মনধ্য রদ্বত্ববাদী ধ্ারণা প্রচরলত রছল 

বনল উনল্লখ কনররছ। দুমরযনলর মনত রদ্বত্ববাদ ইরােী আযতনদর রচন্তাগত রবনশষত্ব। এরট প্রচরলত 

ধ্ারা হনলও আমানদর জােনত হনব যারদুশত রযরে আযতনদর মানব  

রচন্তাগত সাংস্কার সাধ্ে কনরনছে রতরে এ রবষনয় রক ধ্ারণা কপাষণ করনতে? রতরে কসখানে রক 

ধ্রনের পররবততে এনেরছনলে? 

যরদ সাসােী আনেস্তানক মােদে রহনসনব ধ্রর তনব রেুঃসনদনহ যারদুশত রদ্বত্ববাদী রছনলে, রকন্তু 

আমরা পূনবত উনল্লখ কনররছ রবনশষজ্ঞগণ সাসােী আনেস্তার একরট িুদ্র অাংশ গাতাসমূহনকই 

ককবল যারদুশনতর বনল মনে কনরে এবাং বাকী অাংশনক েতুে সাংনযাজে বনল রবশ্বাস কনরে। 

গাতাসমূহনত এ রবষনয় স্পষ্ট উনল্লখ ো থাকনলও এর রবষয়বস্তু রদ্বত্ববাদ অনপিা একত্ববানদর 

রেকটবততী। 
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একত্ববানদর রবরেন্ন পযতায় ও োগ রনয়নছ, কযমে সত্তাগত একত্ববাদ (তাওহীনদ যাতী), গুণগত 

একত্ববাদ (তাওহীনদ রসোতী), কমতগত একত্ববাদ (তাওহীনদ আেআলী) এবাং উপাসোগত 

একত্ববাদ (তাওহীনদ ইবাদী)। 

সত্তাগত একনত্বর অথত আল্লাহর সত্তা এক, তাাঁর ককাে অাংশীদার কেই, রতরেই একমাত্র 

অসীম, রচরন্তে ও স্বাধ্ীে সত্তা। রতরে রেন্ন বস্তুগত ও অবস্তুগত সকল সত্তা সসীম ও রেেতরশীল 

এবাং তানদর এ রেেতরশীলতা আল্লাহর সনঙ্গ সম্পরকতত। স্বয়াং আল্লাহ্ এ সম্পনকত বনলনছে,  

ককাে রকছুই তাাঁর অনুরূপ েয় ليس كمثله شيء ৯৪ এবাং  املثل األعلىو له  সনবতাচ্চ মযতাদা তাাঁরই ।৯৫  

আল্লাহর গুণগত একনত্বর অথত তাাঁর সকল গুণাবলী তাাঁর সত্তাগত। রতরে জ্ঞােী, শরক্তমাে, জীবন্ত 

(প্রানণর অরধ্কারী) এবাং আনলারকত। এর অথত তাাঁর সত্তাই জ্ঞাে, শরক্ত, প্রাণ ও ঔজ্জ্বলয এবাং 

এগুনলা সবই এক অথতাৎ রতরে পণূতরূনপ এক ও সত্তাগতোনব একক।  

তাাঁর সত্তার অবশ্যম্ভারবতা ও অসীমনত্বর অথত রতরে বযতীত এরূপ ককাে অরস্তত্ব কেই এবাং তাাঁর 

পযতানয় রতরে একক। অন্যোনব তাাঁর সত্তাগত পণূততার অথত তাাঁর গুণাবলী ও সত্তা একই বস্তু। 

কারণ সত্তা ও গুণাবলী পৃথক হবার অথত সীমাবদ্ধতা এবাং শুধ্ু সীমাবদ্ধ সত্তারই সত্তা ও গুণাবলী 

পৃথক হওয়া সম্ভব; অসীম সত্তার েয়। 

তাাঁর কমতগত একনত্বর অথত রবশ্ব জগনত প্রকতৃ কততা ও কাযতশীল সত্তা একমাত্র রতরে। অন্য সকল 

কততা ও প্রোবশীল সত্তা তাাঁর ইচ্ছা ও প্রোনবর সাহানযয কমত সম্পাদে কনর। বস্তুগত ও অবস্তুগত 

ককাে সত্তাই তাাঁর ইচ্ছা ও প্রোব বযতীত স্বাধ্ীেোনব কাযত সম্পাদনে সিম েয়। রবনশ্বর কাযতকারণ 

সূত্রসমূহ তাাঁরই ইচ্ছাশরক্তর প্রকাশ। অরস্তত্ব জগৎ তাাঁরই মারলকাোধ্ীে এবাং এ কিনত্র ককউই তাাঁর 

অাংশীদার েয়।  

 ًة و ال َوَلداً و مل يكن له شريك يف امللك و مل يكن له ويّل من الّذّل و كّّبه تكبرياً مل يـَتاِخذ صاحب

রযরে ককাে বন্ধ ুবা সন্তাে গ্রহণ কনরে রে, যাাঁর রাজনত্ব ককাে অাংশীদার কেই, যাাঁর অসীম িমতায় 

ককাে সহনযাগীর প্রনয়াজে কেই। তাাঁরই উপযকু্ত মহত্ত্ব বণতো কর। ৯৬  
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তাাঁর উপাসোগত একনত্বর অথত কযনহতু রতরে সত্তা, গুণ ও কাযতগতোনব একক কসনহত ুমানুষ তাাঁর 

বাদা ও সৃরষ্ট রহনসনব ককবল তাাঁরই উপাসো করনব। و ما أمروا إاّل ليعبدوا هللا خملصي له الّدين 

তানদর এ ছাড়া ককাে রেনদতশ কদয়া হয় রে, তারা একরেিোনব আল্লাহরই ইবাদত করনব। ৯৭  

যারদুশনতর রবষনয় যা জাো যায় তা হনলা রতরে ইবাদনতর কিনত্র তাওহীনদর রদনক আিাে 

জাোনতে। যারদুশনতর দৃরষ্টনত মানুষ ও রবশ্ব জগনতর সৃরষ্টকততা অদৃশ্যমাে আহুরামাযদা 

উপাসোর জন্য একমাত্র উপযকু্ত সত্তা। রতরে রেনজনক আহুরমাযদার পি হনত অবতীণত রহনসনব 

দারব কনর তৎকানল প্রচরলত রদেগনণর (শদতযনদর) উপাসো করা হনত রেনষধ্ কনরে। 

যারদুশনতর পূনবত আযতনদর প্রকরৃতর িরতকর শরক্ত ও উপাদানের উপাসোর রবষয়রটনক িক্টর 

মুঈে অস্বীকার কনর বনলনছে, তৎকালীে সমনয়ও আযতরা শুধ্ু উপকারী শরক্ত ও আিাসমূনহর 

উপাসো করত। রতরে বনলে, আযতগণ িরতকর আিা ও বস্তু হনত রবরক্ত কবাধ্ করত এবাং 

তানদর ওপর অরেশাপ বষতণ করত। তারা কখেই তানদর সন্তুষ্ট ও আকষতণ করার লনিয কুরবােী 

ও তানদর উপাসো করত ো (যানত কনর তানদর রাগ রহমনত পররবরততত হয় এ কচষ্টা করত ো)। 

প্রাচীে তুকতী ও কমার্ল জারতর সনঙ্গ এ কিনত্রই আযতনদর পাথতকয রছল। কারণ অোযত এ সকল 

জারতর রবশ্বাস রছল কুরবােী ও ইবাদনতর মাধ্যনম িরতকর আিানক সন্তুষ্ট কনর তানদর িরতকর 

প্রোব হনত রিা পাওয়া যানব।৯৮  

যরদ িক্টর মুঈনের এ কথা কমনে রেই তনব বলনত হনব কয, যারদুশত আযতনদর মানব এ কিনত্র 

ককাে সাংস্কারই কনরে রে। কারণ িরতকর আিাসমূনহর (রদেগনণর) উপাসো আযতনদর মনধ্য 

রছলই ো যানত কনর রেনষধ্ করার প্রনয়াজে রছল। রকন্তু বাহ্যত এ ধ্ারণারট সরিক েয় এবাং সকল 

রবনশষজ্ঞই এর রবপরীত মত কপাষণ কনরে। রবনশষত স্বয়াং যারদুশনতর পি হনত যতটা গুরুত্ব 

সহকানর এ কমতরটনক রেনষধ্ করা হনয়নছ বনল উদৃ্ধত আনছ তা কথনক কবাবা যায় তৎকালীে 

সমনয় এরূপ উপাসোর প্রচলে রছল। 
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জোব আলী আসগার অেূরদত জে োস- এর ধ্মতসমূনহর ইরতহাস  গ্রনন্থ আহুরা  ও রদে  

শে দু রট োরতীয় ও ইরােীনদর রেকট অথতগতোনব রকরূপ পররবততে লাে কনরনছ তার উনল্লখ 

কনর বলা হনয়নছ : 

যারদুশত... পররষ্কারোনব কর্াষণা কনরনছে রদেগণ  ( তুকতী ও মুগনদর উপাস্য) মদ আিার 

অরধ্কারী ও িরতকর। তারা োল আিার সনঙ্গ সব সময় সাংর্নষত রলপ্ত। তারা সকল অকলযাণ ও 

মদ কনমতর উৎস, তারা রমথযা ও প্রতারণার মাধ্যনম মানুষনক আহুরামাযদার উপাসো হনত রবরত 

রানখ। তাই রতরে তানদর উপাসো হনত রেনষধ্ কনরনছে। ৯৯ 

জে োস যারদুশনতর দাওয়াতনক সাংনিনপ এোনব তুনল ধ্নরনছে : 

ক. তাাঁর েবুওয়াত প্রারপ্তর কর্াষণা ও তাাঁনক েবী রহনসনব কমনে কেয়ার জন্য মানুনষর প্ররত আিাে। 

খ. তৎকালীে সমনয় প্রচরলত সকল আিার রবশ্বাস হনত শুধ্ ু োল ও কলযাণমলূক আিা 

আহুরামাযদার রবশ্বাসনক গ্রহণ এবাং তাাঁনক সৃরষ্টকততা ও জ্ঞােী রহনসনব সবনচনয় মযতাদাবাে প্রেু 

বনল কর্াষণা দাে। প্রাচীে কলাকনদর রবশ্বানসর রবপরীনত যারথুষ্ট্র সম্প্রদানয়র সাম্প্ররতক রকছ ু

বযরক্ত উনল্লখ কনরনছে, এই প্রাচীে েবীর মনত সকল সৃরষ্টই আহুরামাযদার ইচ্ছা ও শরক্তনত সষৃ্ট 

হনয়নছ। গাতাসমূনহর কশষাাংনশর ধ্ারাসমূনহ উরল্লরখত হনয়নছ আহুরমাযদা আনলা ও অন্ধকার 

উেনয়রই সরৃষ্টকততা। 

গ. আহুরামাযদা তাাঁর পরবত্র ও ঐশী ইচ্ছানক কসপান্ত মাইরেও  ( পরবত্র জ্ঞাে) োনমর এক 

পরবত্র আিার মাধ্যনম সম্ভাবয অবস্থা হনত কাযতকর অবস্থায় এনেনছে।১০০  

র্. যরদও আহুরামাযদার সম্মারেত রসাংহাসনের ককাে প্ররতদ্বন্দ্বী কেই তদুপরর যারদুশত রবশ্বাস 

কনরে প্ররতরট কলযানণর রবপরীনত একরট অকলযাণ রনয়নছ। কযমে সতয ও হনকর রবপরীনত 

রনয়নছ রমথযা ও বারতল, জীবনের রবপরীনত রনয়নছ মৃতুয। কতমরে পরবত্র আিা কসপান্ত রমরেউনয়র 

রবপরীনত রনয়নছ অপরবত্র আিা আেগারা মাইরেও। ...প্রথম রদেই তারা একনত্র  

অরস্তনত্ব আনস ও পরস্পনরর রবপরীনত একজে জীবে ও গিে এবাং অন্যজে মৃতুয ও ধ্বাংনসর 

েীরত গ্রহণ কনর। অবনশনষ রমথযা ও মনদর অনুসারীরা রচরস্থায়ী কদাযনখ স্থাে কেনব এবাং সনতযর 
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অনুসারীরা পরবত্র রচন্তার রচরস্থায়ী কবনহশত লাে করনব... রবশ্ব সৃরষ্টর প্রথনম পরবত্র ও সৎ কমতশীল 

আিা তার শত্রু অপরবত্র আিানক বনল, আমরা রচন্তা, কথা ও কনমত কদহ ও আিার দু জগনতর 

ককােরটনতই পরস্পনরর সমমনের হনত পারব ো।  

ে. যারথষু্ট্র ধ্নমতর শেরতকতা এ রেরত্তর ওপর প্ররতরিত কয, প্রনতযক মােব সন্তানের অন্তর োল ও 

মনদর রচরন্তে সাংগ্রানমর ময়দাে এবাং মানুনষর হৃদয় (বি) চলু্লীর ন্যায় কযখানে সব সময় এই 

যুনদ্ধর আগুে েলনছ। কয রদে আহুরামাযদা মানুষনক শতরর কনরে কস রদে তানক স্বাধ্ীে িমতা 

দাে কনরে। অথতাৎ এ শরক্ত দাে কনরে, কযে কস কস্বচ্ছায় রিক ও েলু পথ কবনছ রেনত পানর।১০১  

অবশ্য জে োস কযরূপ স্পষ্টোনব এ রবষয়গুনলা বণতো কনরনছে তা গাতাসমূনহর মুোজাতসমূনহ 

এোনব পররষ্কার কনর বলা হয় রে। অবশ্য গাতাসমূনহর ককাে ককাে বাকয ও অাংশ হনত এ রবষনয় 

ধ্ারণা করা যায় যরদও ককাে ককাে বাকয বা কলেষানক এর রবপরীত কথাও বলা হনয়নছ। তাই সমগ্র 

গাতা যারদুশত হনত বরণতত হনয়নছ রকো এ রবষনয় সনদহ রনয়নছ। স্বয়াং জে োস এ রবষনয় 

সনদনহ পরতত হনয়নছে কয, যারদুশনতর মনত আেগারা মাইরেও বা আরিমােনক আহুরামাযদা 

স্বয়াং সৃরষ্ট কনরনছে োরক রতরে তাাঁর অরস্তত্ব সম্পনকত জােনত পানরে। এজন্য রতরে 

বনলনছে, যারথষু্ট্র ধ্নমতর গ্রন্থসমূনহ মদ আিা আরিমানের উৎপরত্তনত আহুরামাযদার েূরমকার 

রবষয়রট অস্পষ্ট। তাই কবাবা যায় ো স্বয়াং আহুরামাযদার সনঙ্গই সৃরষ্টর শুরুনত উৎপরত্ত লাে 

কনরনছ োরক আহুরামাযদা তানক পরবততীনত সরৃষ্ট কনরনছে। অন্যোনব বলা যায়, প্রে হনলা: মদ 

আিা আরিমােনক মাযদা সরৃষ্ট কনরনছে োরক তার অরস্তত্ব রছল, মাযদা তানক আরবষ্কার কনরনছে 

এ অনথত কয, কযখানেই োল রনয়নছ তার রবপরীনত মদও রনয়নছ এবাং কযখানে আনলা রনয়নছ তার 

সনঙ্গ অন্ধকারও জন্ম লাে কনর।  

জাওযাে রগওর তাাঁর প্ররসদ্ধ ধ্মতসমূহ  োমক গ্রনন্থ দারব কনরনছে যারদুশত যখে বানখখর সম্রাট 

গুশতাসনবর দরবানর যাে তখে রাজসোর পরেত বযরক্তনদর সনঙ্গ তাাঁর কনথাপকথে হয়। 

পরেতগণ তাাঁনক প্রে কনরে, কসই মহাে সৃরষ্টকততা কক?  রতরে বনলে, রবশ্ব জগৎ ও 

জ্ঞােবােনদর প্ররতপালক আহুরমাযদা।  তাাঁরা বনলে, তুরম রক মনে কর সমগ্র রবশ্ব জগৎ রতরে 
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সৃরষ্ট কনরনছে?  যারদুশত বনলে, রতরে যা রকছ ু কলযাণকর তা সৃরষ্ট কনরনছে। কারণ 

আহুরামাযদা কলযাণ বযতীত অকলযাণ করনত অিম।  

তাাঁরা বনলে, তাহনল মদ ও অকলযাণ (কুৎরসত) কার সৃরষ্ট? 

রতরে বনলে, আেগারা মাইরেও মদ ও কুৎরসতনক এ পৃরথবীনত এনেনছ।  

তাাঁরা বনলে, তাহনল রবনশ্ব দু  জে কখাদার অরস্তত্ব রনয়নছ।  

রতরে বনলে, হ্যাাঁ, রবনশ্ব দু  জে সৃরষ্টকততা রনয়নছ...।  

বাহ্যত মনে হয় জাওযাে রগওর ইতহাস হনত েয় যারথষু্ট্রগনণর বণতো হনত উপনরাক্ত রবষয়রট 

গ্রহণ কনরনছে। যরদ যারথষু্ট্রনদর প্রচরলত বণতোয় রবশ্বাস করর তনব রেুঃসনদনহ যারদুশত 

রদ্বত্ববাদী রছনলে বনল কমনে রেনত হনব। এ কিনত্র সবনচনয় বড় দরলল হনলা সাসােী আনেস্তার 

অাংশ োেরদদাদ  যানত রবশ্ব জগৎনক দু োনগ োগ করা হনয়নছ। যার এক োগ 

আহুরমাযদা র সৃরষ্ট এবাং পূণত কলযাণ ও বরকতময় এবাং অন্যোগ আরিমানের সৃরষ্ট ও অকলযানণ 

পূণত। 

গাতাসমূনহর রবরেন্নতার কারনণ রবনশষজ্ঞগণ যারদুশনতর একত্ববাদী বা রদ্বত্ববাদী হওয়ার রবষনয় 

রেন্ন মত কপাষণ কনরে। 

প্ররসদ্ধ ইরাে রবনশষজ্ঞ রগররশমযাে তাাঁর প্রাচীে যুগ হনত ইসলামী যগ পযতন্ত ইরাে  শীষতক গ্রনন্থ 

বনলনছে,  

যারথুষ্ট্র ধ্মত একত্ববানদর রেরত্তনত প্ররতরিত রছল ো। রকন্তু সাসােী আমনল বহৃৎ এক ধ্নমতর 

(রিষ্টবাদ) প্রোনব একত্ববাদ গ্রহণ কনর।  

এর রবপরীনত দুমরযল রবশ্বাস কনরে (কযমেরট আমরা পূনবত উনল্লখ কনররছ) যারদুশত 

তাওহীদবাদী রছনলে। 

শাহনরস্তােী তাাঁর রমলাল ওয়াে রেহাল  গ্রনন্থ যারদুশতনক একত্ববাদী বনল উনল্লখ কনরনছে। 

শাহনরস্তােী ইসলামী দশতে ও কালামশানস্ত্রর আনলানক োল- মদনক কযমেোনব বযাখযা কনরনছে 

তা শুধ্ু ইসলামী রচন্তাশানস্ত্রর সনঙ্গই সমঞ্জস্যশীল, যারদুশনতর রচন্তাশানস্ত্রর সনঙ্গ েয়। 



174 
 

বাস্তব কথা হনলা একত্ববাদনক সকল দরৃষ্টনকাণ কথনক কদখনল যারথুষ্ট্র ধ্মতনক একত্ববাদী ধ্মত বলা 

সরতযই মুশরকল। যারথুষ্ট্র ধ্মত একত্ববাদী োরক রদ্বত্ববাদী তা জাোর জন্য সাধ্ারণত কয রবষয়রট 

রেনয় আনলাচো করা হয় তা হনলা যারদুশত আহুরামাযদানক আরিমানের সরৃষ্টকততা ও আরিমােনক 

তাাঁর দ্বারা সৃষ্ট বনল মনে কনরে রকো? োরক আরিমােনক আহুরামাযদার মতই রচরন্তে মনে 

কনরে? তাাঁরা ধ্নর রেনয়নছে যারদুশনতর দৃরষ্টনত যরদ আরিমাে আহুরামাযদার সৃষ্ট হনয় থানক 

তনব প্রমারণত হনব যারথষু্ট্র ধ্মত একত্ববাদী রছল। 

এ ধ্ারণারট সত্তাগত একত্ববানদর কিনত্র সরিক হনলও কমতগত একত্ববানদর দৃরষ্টনত সরিক েয়। 

কারণ প্রচরলত যারথষু্ট্র ধ্মতগ্রন্থসমহূ রবনশষত গাতাসমহূ হনত যতটা কবাবা যায় যারদুশত প্রাচীে 

আযতনদর ন্যায় অমঙ্গলনক রেনয় গেীরোনব রচন্তা করনতে। তাাঁর দৃরষ্টনত রবশ্ব যুরক্তসঙ্গত শঙৃ্খলার 

ওপর প্ররতরিত কেই। কারণ এনত একরদনক বাস্তরবক অনথতই মদ ও কুৎরসনতর  

অরস্তত্বসমূহ রনয়নছ যা পরবত্র অরস্তত্ব কযমে আহুরামাযদা অথবা কসপান্ত রমরেউনয়র প্ররত সম্পরকতত 

হওয়া সম্ভব েয়। তাই এই মদসমূনহর অরস্তত্ব এমে এক অরস্তনত্বর সনঙ্গ সম্পরকতত যা 

সত্তাগতোনবই মদ ও কুৎরসত। 

এ ধ্রনের রবশ্বাস কপাষণ করনল আহুরামাযদা আরিমানের সরৃষ্টকততা কহাক বা ো 

কহাক, একত্ববানদর রেরত্ত অরস্থরতশীল হনয় পনড়। আরিমাে যরদ আহুরামাযদার সরৃষ্ট ো হয় তনব 

রবষয়রট রেুঃসনদনহ তাওহীদ পররপন্থী। আর যরদ কস আহুরামাযদারই সৃরষ্ট হনয় থানক তনব 

প্রথমত প্রে আনস আহুরামাযদা রেনজই যখে অকলযানণর কততা কসখানে তাাঁর বা কসপান্ত 

মাইরেওনয়র রবপরীনত আেগারা মাইরেওনয়র অরস্তনত্বর প্রনয়াজে রক? বরাং এই মদনক 

অবশ্যম্ভাবী একক অরস্তত্ব রহনসনব আহুরমাযদার প্ররত অথবা তাাঁর প্রথম সৃরষ্ট (صدر أّول) রহনসনব 

কসপান্ত মাইরেওনয়র প্ররত সম্পরকতত করব। যরদ মদসমূহনক আহুরামাযদার সনঙ্গ সম্পরকতত করা 

ো যায় তনব রকরূনপ রতরে সকল অকলযাণ ও মনদর উৎস আেগারা মাইরেওনক সৃরষ্ট করনলে? 

রদ্বতীয়ত আেগারা মাইরেও জনন্মর পর রক েূরমকা পালে করনছ? কস রক স্বাধ্ীেোনব 

মদসমূহনক সৃরষ্ট করনছ োরক আহুরমাযদার ইচ্ছার অধ্ীনে তা করনছ? যরদ কস স্বাধ্ীেোনব সৃরষ্ট 
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কনর তনব আহুরামাযদার অাংশীদার রনয়নছ কারণ সরৃষ্ট ও কনমতর কিনত্র কস সম্পণূত মকু্ত এবাং 

এরটই রশতক। আর যরদ স্বাধ্ীে ো হনয় থানক ও ককারআনের এ আয়ানতর উদাহরণ  و ما تشاؤون إاّل

তারা ককাে ইচ্ছাই কনর ো আল্লাহর ইচ্ছা বযতীত أن يشاء هللا - কস কিনত্র আেগারা মাইরেওনয়র 

উপরস্থরত আহুরামাযদা হনত মদনক দরূীেূত করার রবষনয় ককাে প্রোবই রানখ ো। 

মলূত রদ্বত্ববানদর উৎপরত্ত এখাে হনত কয, মানুষ সৃরষ্ট জগৎনক দু োনগ রবেক্ত কদনখ: োল ও 

মদ। তারা োলর জন্য এক উৎস ও মনদর জন্য রেন্ন উৎস রনয়নছ বনল মনে কনর। োলর 

কততানক তারা পূণততম ও সনবতাচ্চ সকল গুনণর অরধ্কারী রহনসনব কলযাণময় ও িরতকর সকল 

অরস্তত্বনক তাাঁর সনঙ্গ সম্পরকতত করানক সরিক মনে কনর রে। এজন্যই তানদর সৃরষ্টনক রেন্ন এক 

সত্তার সনঙ্গ সম্পরকতত ধ্নর রেনয়নছ কয সকল অকলযানণর উৎস। অথতাৎ কখাদা কতৃতক অমঙ্গনলর 

সৃরষ্টনক অস্বীকার, অমঙ্গনলর জন্য রেন্ন কখাদার রবশ্বানস পযতবরসত হনয়নছ। 

যরদ অমঙ্গনলর উৎস ও সৃরষ্টকততা কখাদার সমান্তরানল ো হয়; বরাং তাাঁরই সরৃষ্ট হয় কস কিনত্র 

আল্লাহর পাশাপারশ স্বতন্ত্র স্বাধ্ীে এক সত্তার উপরস্থরতনক অস্বীকার করনল ও অকলযাণকর 

সৃরষ্টসমহূনক তাাঁর প্ররত সম্পরকতত ো করার রবষয়রট কথনকই যায়। অন্যোনব বলনল যরদও আল্লাহর 

সত্তাগত পযতানয় ককাে অাংশীদারনক অস্বীকার করা হনয়নছ, রকন্তু তাাঁরই এক সরৃষ্টনক তাাঁর সরৃষ্টনত 

অাংশীদার ধ্নর কেয়া হনয়নছ। সরৃষ্টর কিনত্রও কখাদার সনঙ্গ অাংশীদার থাকার রবশ্বাস সকল েবীর 

রশিার পররপন্থী। দশতনের উচ্চতর প্রজ্ঞায় সরৃষ্টর কিনত্র অাংশীদার সাবযস্ত করা কখাদার সত্তার সনঙ্গ 

অাংশীদাররনত্বর শারমল। 

বাস্তব রবষয় হনলা োল- মনদর রবষনয় এরূপ সনদনহ পরতত হওয়া ককাে অধ্ত দাশতরেনকর জন্যও 

মাোেসই েয়। কসখানে ককাে েবী বা পণূত দাশতরেনকর কথা কতা োবাই যায় ো। একজে েবী রযরে 

সমগ্র অরস্তত্ব জগৎনক ওপর হনত (উচ্চতর এক স্থাে) কদনখে তাাঁর দৃরষ্টনত সৃরষ্ট জগনত 

আনলা, উজ্জ্বলতা, মঙ্গল, প্রজ্ঞা ও রহমত ছাড়া রকছুই কেই এবাং একরট মাত্র ইচ্ছাই পূণততম 

প্রজ্ঞার রেরত্তনত কাযতকারণ সূনত্রর এ রবশ্ব জগৎ পররচালো করনছ, অন্য কানরা কসখানে অন্তেুতরক্ত 
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ও অাংশীদাররত্ব কেই। একজে েবী ও আল্লাহর ওলীর জন্য অসম্ভব, এরূপ দ্বনন্দ্বর মনধ্য পরতত 

হনবে এবাং এমে রচন্তার উপস্থাপে করনবে, এমেরক একজে পূণত দাশতরেকও সকল মদ ও 

অকলযাণনক আনপরিক ও অরস্তত্বহীে বনল মনে কনরে। এই আনপরিক ও সম্পকতমলূক 

রবষয়গুনলা রেনয়ই রবশ্ব জগৎ পণূততম ও সনবতাত্তম শঙৃ্খলা লাে কনরনছ এবাং মহাে আল্লাহর 

পূণততম প্রজ্ঞার েলশ্রুরতনতই তা র্নটনছ। যরদ তা ো থাকত তাহনল রবশ্ব জগৎ অপণূত হনতা। 

একত্ববাদী ধ্নমতর দৃরষ্টনত মহাে আল্লাহ্ সকল রদক হনত পণূততম। রতরে সকল রকম ত্রুরট হনত 

মকু্ত। সকল অরস্তত্বশীলই তাাঁর পূণত প্রজ্ঞা ও মহাে ইচ্ছার মাধ্যনম অরস্তত্ব লাে কনরনছ এবাং তাাঁর 

ইচ্ছায়ই ধ্বাংসপ্রাপ্ত হনব। তাাঁর ককাে সৃরষ্টই অথতহীে েয়। রবনশ্বর রকছুই প্রকৃত মদ (রেরঙ্কুশ মদ) 

েয়। সকল রকছুই কলযাণকরোনব সৃষ্ট হনয়নছ। 

রতরে বনলনছে,  রতরে তাাঁর প্ররতরট সৃরষ্টনক সুদর কনর সৃরষ্ট الذي أحسن كّل شيء خلقه

কনরনছে। ১০২ حييي و مييت و مييت و حييي রতরে অরস্তনত্ব আনেে, ধ্বাংস কনরে, জীবে দাে 

কনরে, মৃতুয দাে কনরে  অথতাৎ রতরেই জীবে দাে কনরে ও মৃতুযবরণ করাে এবাং রতরেই মৃতুয 

দাে কনরে ও তানক পুেজতীরবত কনরে।১০৩ يوجل الّليل يف الّنهار و يلج الّنهار يف الّليل রতরেই রদবা-

রারত্র ও আনলা- অন্ধকার আেয়ে কনরে, রতরেই রারত্রনক রদনের মনধ্য এবাং রদেনক রারত্রর মনধ্য 

প্রনবশ করাে। ১০৪ রতরেই আনলা ও অন্ধকার সৃরষ্ট কনরে  خلق الّسماوات و األرض و احلمد هلل اّلذي

 সকল প্রশাংসা আল্লাহরই জন্য রযরে েনোমেল ও েূমেল সৃরষ্ট কনরনছে جعل الظّلمات و الّنور

এবাং অন্ধকার ও আনলার উদ্ভব র্রটনয়নছে। ১০৫  

আমরা পূনবত জাওযাে রগওনরর প্ররসদ্ধ ধ্মতসমহূ  গ্রন্থ হনত যারদুশনতর সনঙ্গ সম্রাট গুশতাসনবর 

সোসদ পরেতনদর কনথাপকথনের উনল্লখ কনররছ কযখানে যারদুশত কখাদানক শুধ্ ু োল ও 

কলযানণর সৃরষ্টকততা বনল উনল্লখ কনর মদ ও অকলযাণসমূহনক অন্য এক সত্তার সনঙ্গ সম্পরকতত 

বনলনছে। রতরে কখাদানক এরূপ সরৃষ্টর ঊনধ্বত মনে কনরে। যরদও এ ধ্রনের ককাে সাংলানপর 
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অরস্তনত্বর রবষনয় আমরা সনদহ কপাষণ কররছ। তনব এরট সতয, এ সাংলাপ সকল যারথুনষ্ট্রর রচন্তার 

প্ররতরেরধ্ত্ব কনর। এই সাংলানপর সনঙ্গ আল্লাহর েবী হযরত মসূা ইবনে ইমরাে (আ.)- এর সনঙ্গ 

রেরআউনের সাংলানপর কয বণতো ককারআে রদনয়নছ তা তুলো করুে। রেরআউে হযরত মসূা ও 

হারুেনক লিয কনর বনল, কহ মসূা! কতামানদর দু জনের প্ররতপালক কক?  রতরে জবানব 

বনলে, আমানদর প্ররতপালক রতরে রযরে প্ররতরট সৃরষ্টনক তার কযাগয আকৃরত (কযাগযতা অনুযায়ী) 

রদনয়নছে। অতুঃপর পথ প্রদশতে কনরনছে। ১০৬  

হযরত মসূা (আ.) একরট িুদ্র বানকযর মাধ্যনম বনলনছে, সকল রকছ ুআল্লাহ্ সৃরষ্ট কনরনছে। রতরে 

তাাঁর মহাে প্রজ্ঞা অনুযায়ী সষৃ্ট বস্তুসমূনহর উপযকু্ততা অনুসানর তানদর রদনয়নছে, ককাে বস্তুই 

যতটকুু প্রাপয তার কচনয় কম পায় রে, প্রনতযক বস্তুই তার স্থানে সুদর, ককাে বস্তুই রেরঙ্কুশ মদ 

েয় কয, বলা যানব রতরে তা সৃরষ্ট কনরে রে; বরাং অন্য ককউ তা সৃরষ্ট কনরনছ। এরটই েরবগনণর 

যুরক্ত। 

সুতরাাং কবাবা কগল আেগারা মাইরেওনক মনদর সৃরষ্টকততা রহনসনব উপস্থাপনের মাধ্যনম 

অকলযাণকর জগনতর উপরস্থরতর বযাখযা দানের প্রনচষ্টা (যরদও এ কিনত্র কস আহুরমাযদার সষৃ্ট 

হনয়নছ বলা হয়) একত্ববানদর কম লেীরত রবনরাধ্ী এবাং েরবগনণর রেরশ্চত যরুক্তর রবনরাধ্ী। 

তাই যারথুষ্ট্র ধ্মত অপণূত একত্ববাদী ধ্মত বনল রিনস্টে কসে কয দারব কনরনছে তা সরিক েয়; বরাং 

যারদুশনতর কথানক অপণূত দশতে বলা কযনত পানর যা ককাে অধ্ত দাশতরেনকর কথার সদৃশ হনলও 

ককােিনমই একজে েবী বা পূণত দাশতরেনকর কথা হনত পানর ো। 

রপ.কজ. দুমাোনশর বরাত রদনয় িক্টর মুহাম্মদ মঈুে বণতো কনরনছে,  

ককারআনে অকলযানণর উৎপরত্ত ও মানুনষর পানপর উৎস সম্পনকত ইরঙ্গত কদয়া হনয়নছ। মাযদায়ী 

ধ্মত এ রবষনয় সহজ ও কম রলক উত্তর দাে কনরনছ এোনব, অকলযাণনক কখাদার রবপরীনত অপর 

এক অরস্তনত্বর সনঙ্গ সম্পরকতত কনরনছ যা কখাদার মতই রচরন্তে। রেুঃসনদনহ মদ আিা শরক্ত ও 

মযতাদায় কখেই কখাদার সমকি হনত পানর ো এবাং তাাঁর সনঙ্গ যুনদ্ধ পরাস্ত হনব। রকন্তু কযনহতু 

তার প্রনচষ্টা কখাদার কমতকানের অন্তরায় সরৃষ্ট কনর তাই রতরে তার কমতনক সীরমত কনর রদনয়নছে। 
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োল- মনদর রবষনয় মাযদায়ী ধ্মত কয উত্তর দাে কনর তা অন্তত রবনশ্ব রবদযমাে মদসমূনহর 

দারয়ত্ব হনত কখাদানক মকু্ত করনত সিম হনয়নছ। ১০৭ 

বাহ! বাহ! ককমে সুদর এ যরুক্ত! কখাদা রপ.কজ. দুমাোনশহ এবাং মাযদায়ী ধ্নমতর ছায়ানক রেজ ও 

ঊধ্বত জগৎ হনত কম ো করুে। কারণ রতরে (দুমাোনশহ) ও এ ধ্মত তাাঁর মখু রিা কনরনছ। 

মাযদায়ী ধ্মত যরদ মূল হনত কখাদানক অস্বীকার করত তনব এই মনদর দারয়ত্ব হনত আনরা 

উত্তমরূনপ রতরে মুরক্ত কপনতে। মাযদায়ী ধ্মত কখাদার ভ্রূ সুদর করনত রগনয় কচাখই েষ্ট কনর 

কেনলনছ। মদসমূহ যা একপ্রকার আনপরিক রবষয় এবাং গেীরতর বযাখযায় কগনল মলূত  

অেরস্তত্বশীল, তারা এনক আল্লাহর সনঙ্গ সম্পকতহীে করনত রগনয় তাাঁর সরৃষ্টর অনধ্তকনক তাাঁর রেকট 

হনত রবরচ্ছন্ন করার কচষ্টায় রত হনয়নছ। 

মাযদায়ী ধ্নমত মনদর অরস্তত্বহীেতা, প্রকরৃত হনত তথাকরথত এ মনদর অরবরচ্ছন্নতা, এরূপ 

বস্তুসমূনহর উপকাররতা ও এনদর সরৃষ্টর কপছনে রবদযমাে প্রজ্ঞার প্ররত দরৃষ্ট কদয়া হয় রে বনলই 

তারা এ সমস্যা হনত উত্তরনণর উনেনশ্য কুিার হানত মনদর মূনলাৎপাটনে উদযত হনয়নছ। 

আমরা এখানে োল- মনদর আনলাচোয় প্রনবশ করনত পাররছ ো। কারণ আনলাচোরট অতযন্ত 

গেীর, দীর্ত ও আকষতণীয় এবাং এরট এমে এক র্ূণতাবতত যানত সহস্র তররণ রেমরিত হনয়নছ- তীনর 

রেনর আসনত পানর রে। মাযদায়ী ধ্মত তানদরই একরট। 

 

শয়তাে 

একরট রবষয় এখানে পররষ্কার করা প্রনয়াজে মনে কররছ আর তা হনলা এই কয, ককউ হয়নতা 

োবনত পানরে যারথষু্ট্র ধ্নমতর আরিমানের সনঙ্গ ইসলাম ধ্নমতর শয়তানের ককাে পাথতকয কেই। 

অথতাৎ আরিমােনক আহুরমাযদার সৃরষ্ট ধ্নর রেনলই কস আর শয়তাে এক হনয় যানব এ দৃরষ্টনত 

কয, শয়তােও আল্লাহর সরৃষ্ট ও অকলযানণর উৎস। 

ো, এরূপ রচন্তা সরিক েয়। ইসলানমর দরৃষ্টনত শয়তাে সরৃষ্টনত ককাে েূরমকাই রানখ ো। ইসলানম 

ককাে রকছরু সৃরষ্টনকই শয়তানের ওপর আনরাপ করা হয় ো। ইসলানম এমে ককাে  
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রচন্তার অরস্তত্ব কেই কয, বলা যানব রবশ্ব জগনত অোকারিিত বস্তুসমূনহর অরস্তত্ব রনয়নছ যা ো 

থাকা বাঞ্ছেীয় রছল, রকন্তু কযনহতু আনছ কসনহতু তা মদ রকছ ুহনত উৎসাররত হনয়নছ। ো, এমেরট 

েয়; বরাং ইসলানমর দরৃষ্টনত সকল বস্তু আল্লাহর ইচ্ছা ও িমতায় সৃষ্ট হনয়নছ এবাং রতরে যা সৃরষ্ট 

কনরনছে সবই সুদর-  রতরে সকল বস্তুনক সুদর কনর সৃরষ্ট الذي أحسن كّل شيء خلقه 

কনরনছে ১০৮ এবাং ربّنا الذي أعطى كّل شيء خلقه ُّث هدى আমানদর পালেকততা রতরে, রযরে প্রনতযক 

সৃরষ্টনক তার কযাগযতানুসানর রদনয়নছে, অতুঃপর পথ প্রদশতে কনরনছে। ১০৯ 

ইসলানমর দৃরষ্টনত শয়তানের ককবল রেনদতশসচূক িমতা (তাশরীয়ী) রনয়নছ, বাধ্যকরনণর িমতা 

(তাকেীেী) কেই। অথতাৎ শয়তাে আদম সন্তােনদর পাপ কানজ উদ্বদু্ধ করনত ও প্রনরাচো 

(ওয়াস্ওয়াসা) রদনত পানর। মদ কানজ আমন্ত্রণ জাোে বযতীত মানুনষর ওপর তার ককাে শরক্ত ও 

প্রোবই কেই। ককারআনের বণতো মনত রকয়ামনতর রদে শয়তাে রেনজই বলনব,  

أن دعوتكم فاستجبتم يلو ما كان يل عليكم من سلطان إاّل    এবাং কতামানদর ওপর কতা আমার ককাে 

িমতা রছল ো, রকন্তু এতটুকু কয, আরম কতামানদর আিাে জারেনয়রছ। অতুঃপর কতামরা আমার 

কথা কমনে রেনয়ছ (আমার িানক সাড়া রদনয়ছ)। ১১০  

শয়তানের স্বরূপ যা- ই কহাক ো ককে, মানুষ হওয়ার অথত কস বুরদ্ধবৃরত্তসম্পন্ন, স্বাধ্ীে ইচ্ছা শরক্তর 

অরধ্কারী। প্রথমত যখে তার রেবতাচনের িমতা রনয়নছ তখে রদ্বতীয় পযতানয় সম্ভাবো রনয়নছ তার 

সম্মুনখ দু রট পথ আসার। এ দু রট শতত ও পযতায় যরদ ো থানক তাহনল স্বাধ্ীেতার ককাে অথত 

থানক ো এবাং বাস্তনব মনুষ্যত্বই মলূযহীে হনয় পনড়। মহাে আল্লাহ্ বনলনছে,  

 إّّن هدينا الّسبيل إّما شاكرا و إّما كفورا. نا اإلنسان من نطفة إمشاج نبتليه فجعلناه مسيعا بصرياإّّن خلق

আরম মানুষনক রমশ্র শুিরবন্দু হনত সৃরষ্ট কনররছ এজন্য কয, তানক পরীিা করব। অতুঃপর তানক 

আরম শ্রবণ ও দৃরষ্ট শরক্তসম্পন্ন কনররছ। আরম তানক পথ কদরখনয়রছ। এখে কস হয় কৃতজ্ঞ হনব, ো 

হয় অকৃতজ্ঞ। ১১১  
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মানুষনক প্রনরারচত করা শয়তাে ও কুপ্রবরৃত্তর কাজ। অন্যরদনক রেবতাচে িমতা মানুনষর 

মনুষ্যনত্বর অাংশ। একরদনক কযমে োলর রদনক আিাে ও ঐশী রেনদতশো (ইলহাম) রনয়নছ কতমরে 

অন্যরদনক মনদর আিাে ও শয়তােী প্রনরাচোও রনয়নছ যানত কনর মানুষ এ দু কয়র মধ্য হনত 

একরটনক কবনছ রেনয় মনুষ্যনত্বর পনথ পদনিপ রেনত পানর। কযমেরট মাওলাো রুমী বনলনছে,  

রবনশ্ব রনয়নছ দু রদক হনত রবপরীত আিাে 

ককান্ আিানে সাড়া রদনয় পানত কস কাে 

এক আিাে কসই পররশুদ্ধ আিাসমূনহর 

অন্য আিাে কলুরষত রেরদত অসুনরর।  

ককারআনে রজে বা শয়তাে, কেনরশতানদর সমান্তরানলর ককাে অরস্তত্ব েয়; বরাং প্রকরৃতর অন্যান্য 

সৃরষ্টর পাশাপারশ অবস্থােকারী এক অরস্তত্ব। ককারআনের দরৃষ্টনত কেনরশতাগণ আল্লাহর সৃরষ্ট জগৎ 

পররচালোর দারয়ত্ব পালেকারী (فاملدبّرات أمرا)। রকন্তু রজে ও শয়তাে সৃরষ্ট জগনত সরৃষ্টর ককাে 

রবষনয়ই সাংরলেষষ্ট েয়।১১২ তাই এ কিনত্র তারা পৃরথবীর অন্যান্য অরস্তত্বশীলনদর ন্যায়। এখাে হনত 

স্পষ্ট কবাবা যায়, অকলযাণকর বস্তুসমূনহর অরস্তনত্বর কারনণ সৃরষ্ট জগৎ অপূণত- এরূপ ধ্ারণার 

ককাে অবকাশই ককারআনে কেই। 

এখানে প্রনয়াজে মনে কররছ একরট রবষনয় দৃরষ্ট আকষতণ করার। আর তা হনলা ককউ ককউ 

ককারআে বা হাদীনসর অনুবাদ করনত রগনয় শয়তানের োসতী অনুবাদ আরিমাে  বা রদে  

রলনখ থানকে যা সরিক েয়। কারণ শয়তানের সমাথতক শে োসতীনত কেই। তাই োসতীনত এরটই 

বযবহার করা উরচত অথবা আবরীনত শয়তানের অনুরূপ শে ইবরলস  কলখা কযনত পানর। 

ককারআনের দৃরষ্টনত আরিমাে  বা রদে - এর প্রকতৃ অনথত ককাে অরস্তত্ব কেই এবাং ককারআনে 

উরল্লরখত শয়তাে রেন্ন এক অরস্তত্ব। 

 

ইসলামী রেকাহ্শানস্ত্রর দরৃষ্টনত যারথষু্ট্র ধ্মত 
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এ আনলাচোর উপসাংহানর উনল্লখয, যারথুষ্ট্র ধ্মত একত্ববাদী রছল ো রদ্বত্ববাদী উপনরাক্ত অাংনশ 

আমরা রবষয়রটনক ঐরতহারসক দরৃষ্টনকাণ হনত আনলাচো কনররছ। অথতাৎ ইরতহাস ও ঐরতহারসক 

সূত্রনক মােদে ধ্রনল প্রচরলত ঐরতহারসক প্রমাণসমূনহর সনঙ্গ একত্ববাদী ধ্ারণার তুলোমলূক 

রবনলেষষনণ যারথুষ্ট্র ধ্মতনক একত্ববাদী ধ্মত বলা যায় ো। এ সকল দরলল মনত রবশ্ব জগনতর সরৃষ্ট 

সম্পনকত যারথুনষ্ট্রর তত্ত্ব, এমেরক যরদ আরিমােনক আহুরামাযদার সরৃষ্টও ধ্রর তবুও তা 

একত্ববানদর সনঙ্গ সাংগরতশীল েয়। 

রকন্তু আমরা মুসলমােগণ যারথুষ্ট্র ধ্মতনক অন্য একরট দৃরষ্টনকাণ হনতও কদখনত পারর এবাং রেন্ন 

এক মােদনের আনলানক এ ধ্মতনক রবচার করনত পারর। অর তা হনলা ইসলামী রেকাহ্, হাদীস 

গ্রন্থ ও ইসলানমর রেজস্ব কয সকল মােদে রনয়নছ। ঈমােদার মসুলমােনদর রেকট এগুনলা 

সবনচনয় রেেতরনযাগয দরলল ও ধ্মতীয়োনব গ্রহণনযাগয। এ দৃরষ্টনকাণ হনত যারথুষ্ট্র ধ্মতনক 

একত্ববাদী একরট ধ্মত বনল গ্রহণ করনত ককাে অসুরবধ্া কেই। কস কিনত্র ধ্নর রেনত হনব এ ধ্মত 

মূনল একত্ববাদী থাকনলও পরবরততনত রদ্বত্ববাদ, অরগ্ন উপাসো ও অন্যান্য রশরকরমরশ্রত রবষয়সমূহ 

এনত সাংযকু্ত হনয়নছ। যরদ ঐরতহারসক রেরত্তনত ককাে ধ্নমতর মলূ সম্পনকত রেরশ্চত হওয়া যায় 

তদুপরর রেকাহ্শানস্ত্রর দরৃষ্টনকাণ হনতও তা রবনলেষষনণর অবকাশ রনয়নছ। রবনশষত যারথষু্ট্র ধ্নমতর 

মলূ রদ্বত্ববাদী হওয়ার রবষয়রট যখে অরেরশ্চত তখে যরদ রেকাহর মােদনে তা তাওহীদী বনল 

প্রমারণত হয় তাহনল যারথুষ্ট্রগণও আহনল রকতাব রহনসনব পররগরণত হনব। অতীত সমনয় 

মসুলমােগণ তানদর আহনল রকতাব রহনসনব এ মােদনেই গ্রহণ করনতে যরদও েকীহ্গনণর মনধ্য 

এ রবষনয় মতনদ্বততা রছল। ইরােী বাংনশাদ্ভূত েকীহ্গনণর মনধ্যও তানদর আহনল রকতাব ো 

হওয়ার মত অন্যনদর হনত কম েয়। 

এ রবষনয় রেকাহ্ ও হাদীসশাস্ত্রগত আনলাচো এ গ্রনন্থর রবষয় বরহেূতত। তনব এ গ্রনন্থর 

পাররবাররক বযবস্থা র আনলাচোয় মািামগনণর সনঙ্গ রববানহর রবষনয় এতদ্সাংিান্ত রকছু কথা 

বলব। 

যারদুশনতর পর রদ্বত্ববাদ 



182 
 

স্বয়াং যারদুশত ও মাযদায়ী যারথষু্ট্র ধ্নমতর মলূ একত্ববাদী রছল ো রদ্বত্ববাদী এ রবষনয় সনদনহর 

অবকাশ থাকনলও পরবততী সমনয় রবনশষত সাসােী আমল অথতাৎ ইসলানমর আরবেতানবর সমনয়র 

যারথষু্ট্র ধ্নমতর রদ্বত্ববাদী হওয়ার রবষনয় রবন্দুমাত্র সনদহ কেই। কয সকল বযরক্ত যারদুশতনক 

একত্ববাদী বনল রবশ্বাস কনরে তাাঁরা আেনসাস কনর বনলে, যারদুশনতর একত্ববাদ রদ্বত্ববানদর 

দ্বারা কলরুষত হনয়নছ। জে োস রযরে কমাটামুরটোনব যারদুশতনক একত্ববাদী বনল মনে কনরে 

রতরে বনলনছে, ত্রুরট ও ধ্বাংনসর স্বতন্ত্র কারণ এবাং অকলযানণর রেন্ন উৎনসর প্ররত রবশ্বাস যারথষু্ট্র 

ধ্মতনক যুনগর পররিমায় শেরতকোনব এক রদ্বত্ববাদী ধ্নমত পররণত কনর।... সমনয়র পররবততনে 

শয়তােী শরক্ত আেগারা মাইরেও  শরক্ত সঞ্চয় কনর আহুরামাযদার রবরুনদ্ধ দাাঁরড়নয়নছ ও তারা 

পরস্পর কযে সম দু শরক্ত রহনসনব যুনদ্ধ রলপ্ত হনয়নছ। আনেস্তার েতুে সাংকলনে (সাসােী 

আনেস্তা) আেগারা মাইরেও আহুরমাযদার সমকি ও প্ররতদ্বন্দ্বীর েরূমকায় কযে আরবেূতত 

হনয়নছ। ১১৩  

যাাঁরা যারথষু্ট্রনক রদ্বত্ববাদী মনে কনরে তাাঁনদর মনত যারদুশনতর আরবেতানবর পনরই রদ্বত্ববাদ 

প্ররতরিত হয়। কযমে রপ.কজ. দুমাোনশহ বনলনছে,  

গাতাসমূনহর রদ্বত্ববাদী ধ্ারণা যারদুশনতর মাধ্যনমই প্ররতরিত ও দঢ়ৃতর হনয়রছল। কারণ রতরে 

সমগ্র অরস্তত্ব জগৎনক োল ও মদ এ দু োনগ োগ কনরে...। ১১৪  

বততমানে প্রচরলত আনেস্তার একাাংশ যা োেরদদাদ োনম গ্রন্থাকানর প্রকারশত হনয়নছ তানত 

স্পষ্টোনব আেগারা মাইরেওনক রবনশ্বর মদসমূনহর, কযমে বরেজমা শীত, চরম উষ্ণ 

গ্রীষ্মকাল, সপত ও অন্যান্য রবষধ্র সরীসৃপ প্রেৃরতর সৃরষ্টকততা বনল উনল্লখ কনরনছ। 

ইসলানমর আরবেতানবর পরবততী সমনয়ও যারথষু্ট্রগণ স্বাধ্ীেোনব তানদর রদ্বত্ববাদী রবশ্বাস প্রকাশ 

করত ও পি সমথতনে যরুক্ত প্রদশতে করত। তারা প্রায়ই েবী (সা.)- এর আহনল বাইনতর পরবত্র 

ইমামগণ, অন্যান্য আনলম ও কালামশাস্ত্ররবদনদর সনঙ্গ রবতনকত রলপ্ত হনতা। রশয়া 

হাদীসগ্রন্থসমহূ, কযমে কশখ সাদুনকর তাওহীদ, আল্লামা তাবারসীর ইহরতজাজ , উয়ুনু 

আখবারুর ররদ্বা , আল্লামা মাজরলসীর রবহারুল আেওয়ার  প্রেৃরত গ্রনন্থ এ সকল রবতনকতর 
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রববরণ বরণতত হনয়নছ। সাসােী শাসোমনলর যারথষু্ট্রগণ কয রদ্বত্ববাদী রছনলে এরট তার প্রমাণ। এই 

রবশ্বাস তারা ইসলামী শাসোমনলও সাংরিণ কনরনছ ও এর সপনি রবতনকত অাংশ রেনয়নছ। 

ইসলামী শাসোমনল (৩য় রহজরী শতােী) ররচত যারথুষ্ট্রগনণর প্ররসদ্ধ একরট গ্রন্থ হনলা 

রদেকারত । জাো যায় এ গ্রনন্থর অধ্তাাংশ জুনড় ইহুদী, রিষ্টাে ও ইসলাম ধ্নমতর রবপরীনত 

রদ্বত্ববাদনক প্ররতরিত করার কচষ্টা করা হনয়নছ। 

রিনস্টে কসে রবশ্বাস কনরে, সাসােী শাসোমনল যারওয়ােী ধ্ারণা- প্রাচীেতম কয কখাদা হনত 

আহুরামাযদার জন্ম হনয়নছ (এ সম্পনকত পূনবত আমরা আনলাচো কনররছ)- যারথুষ্ট্রনদর মনধ্য প্রচলে 

লাে কনর। যারওয়ােী ধ্ারণা অতযন্ত অস্পষ্ট, জরটল ও কুসাংস্কারাচ্ছন্ন একরট রবশ্বাস। রিনস্টে 

কসনের মনত ইসলানমর আরবেতানবর পর যারথুষ্ট্রগণ যারওয়ােী রবশ্বাস তযাগ কনর ও আিপি 

সমথতেনযাগয রকছটুা যুরক্তসঙ্গত রদ্বত্ববানদর পিাবলম্বে কনর। রতরে বনলে,  

যারথষু্ট্র ধ্মত সাসােী শাসোমনল রাষ্টধ্মত রহনসনব স্বীকৃত রছল। ধ্মতরট তখে এমে রকছ ু রেরত্তর 

ওপর প্ররতরিত রছল কয, সাসােী আমনলর কশষ রদনক তা অন্তুঃসারশনূ্য হনয় পনড়রছল ও 

অবশ্যম্ভাবী অবিনয়র মনুখ দাাঁরড়নয়রছল। ইসলাম যখে যারথষু্ট্র পুনরারহতনদর মদদপুষ্ট সাসােী 

সাম্রানজযর পতে র্টায় তখে যারথষু্ট্র ধ্মতযাজকগণ উপলরব্ধ করনলে এ ধ্মতনক ধ্বাংস ও পতে 

হনত রিা করনত হনল অক্লান্ত পররশ্রম করনত হনব। তাই যারওয়ােী ধ্ারণাসহ অন্যান্য রশশুসুলে 

কাল্পরেক রবশ্বাসসমূহনক বাদ রদনয় মাযদায়ী ধ্মতনক যারওয়ােী উপাসো মকু্ত করনলে। েনল 

রবশ্ব সরৃষ্টর কারহেী পররবরততত হনয় কগল। সযূত উপাসো পররতযাজয কর্ারষত হনলা। এনত 

আহুরামাযদার উপাসো রকছটুা একত্ববাদী রূপ রেল। রমনত্রর (সযূত) মযতাদা প্রাচীে ধ্মতগ্রন্থ 

ইয়াশত - এর অনুরূপ অবস্থায় কেয়া হনলা। ধ্মতীয় অসাংখয রববরণ হয় পররবরততত করা হনলা 

েতুবা পুনরাটাই বাদ কদয়া হনলা। সাসােী আনেস্তা ও তার বযাখযা গ্রনন্থর কয অাংশ যারওয়ােী 

ধ্ারণারমরশ্রত রছল তা গ্রন্থাগানরর তানকই পররতযাগ অথবা ধ্বাংস করা হনলা। রবশ্ব সরৃষ্ট সম্পরকতত 

কয অাংশসমূহ সাংরিপ্ত আকানর রদে কারত - এ এনসনছ তার ওপর এতটা রবনলেষষণ হনয়নছ 

কয, তা কনয়ক লাইনে এনস দাাঁরড়নয়নছ এবাং এ অাংশ হনত সৃরষ্ট সম্পনকত রকছুই কবাবা যায় ো। 
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এই পররবততেসমহূ যারথষু্ট্র ধ্নমতর অন্ধকার যুনগ (সাসােী সাম্রানজযর পতে) সারধ্ত হয়। োর্রতসী 

োষার ককাে গ্রনন্থই এই সাংস্কানরর রবষয়রট উরল্লরখত হয়রে। এই সাংস্কারকৃত যারথষু্ট্র ধ্মত তার 

প্রাচীে রূপ কযে রদ্বতীয়বার রেনর কপনয়নছ। ১১৫  

আমরা পরবততীনত উনল্লখ করব, যারথষু্ট্র ধ্মত ও এর অনুসারীনদর প্ররত ইসলানমর এ কসবা 

ইসলানমর অন্যান্য অবদাে হনত ককােিনমই কম েয়। ইসলাম যারথষু্ট্র ধ্নমত পনরাি কয সাংস্কার 

র্রটনয়নছ ইরানের প্রাচীে ধ্নমত যারদুশনতর সাংস্কার হনত তার প্রোব অবশ্যই অরধ্ক রছল। 

 

মেী (মোেী) ধ্নমত রদ্বত্ববাদ 

এতিণ যারথুষ্ট্র ধ্নমত রদ্বত্ববাদ সম্পনকত আনলাচো হনলা। আমরা পূনবত উনল্লখ কনররছ 

কয, তৎকালীে সমনয় প্রচরলত অন্য দু রট ধ্মতও রদ্বত্ববাদরেেতর রছল। এ দু রট ধ্মত হনলা মেী ও 

মাযদাকী। মেী ধ্নমতর রদ্বত্ববাদ যারথষু্ট্র ধ্নমতর রদ্বত্ববাদ হনত অরধ্কতর স্পষ্ট। মাযদাকী রদ্বত্ববাদ 

রকছ ুবযরতিম ছাড়া মেী ধ্নমতর রদ্বত্ববানদর অনুরূপ। শাহনরস্তােী তাাঁর রমলাল ওয়া রেহাল  গ্রনন্থ 

যারদুশতনক রদ্বত্ববাদী ো বনল মেীনক রদ্বত্ববাদী বনলনছে এবাং এ রবষনয় রবস্তাররত আনলাচো 

কনরনছে। সাম্প্ররতক রবনশষজ্ঞ ও প্রাচযরবদগণ মেী ও তাাঁর ধ্মত রেনয় বযাপক গনবষণা 

চারলনয়নছে। তাকী যানদহ তাাঁনদর প্রথম সাররর একজে। তাাঁর বক্তবয হনত রকছ ু অাংশ আমরা 

এখানে উনল্লখ কররছ : 

. . .  মেী ধ্মত োল- মদ বা আনলা- অন্ধকার এবাং রতে পযতানয়র (অতীত, বততমাে ও েরবষ্যৎ) 

কম ল রেরত্তনত প্ররতরিত। সকল অরস্তনত্বর মলূ হনলে দু জে কখাদা। একজে আনলা, অন্যজে 

অন্ধকার। োসতী গ্রন্থসমূনহ তানদর দুনবাে  বনল উনল্লখ করা হনয়নছ। রবশ্ব সরৃষ্টর পূনবত এ দু জে 

পরস্পর স্বাধ্ীে ও রবরচ্ছন্ন রছনলে। তাাঁরা দু জে মনুয়ীনদর োষায় অতীত  োনম অরেরহত। 

আনলার জগৎ ওপর হনত পূবত, পরশ্চম ও উত্তনর প্রসাররত রছল এবাং অন্ধকানরর জগৎ েীচ হনত 

দরিণ রদনক প্রসাররত রছল। একই স্থানে সীরমত হওয়া সনত্ত্বও তানদর মানব বযবধ্াে রছল। ককাে 

ককাে বণতো মনত কযনহতু দরিণ অাংনশর এক- তৃতীয়াাংশও আনলার অরধ্কানর রছল কসনহতু 



185 
 

আনলার জগৎ অন্ধকার হনত পাাঁচ গুণ কবরশ রছল। এ দু  কম ল শরক্ত রেজ অরধ্কৃত অাংনশ 

শারন্তপণূত অবস্থায় রছনলে। আনলার জগনত সকল সৎ গুণাবলী, কযমে 

শৃঙ্খলা, শারন্তরপ্রয়তা, সােলয, কস োগয, বরুদ্ধমত্তা, সমনবাতা প্রেরৃতর আরধ্পতয রছল। রকন্তু 

অন্ধকানরর জগৎ রবশঙৃ্খলা, রবনদ্রাহ, আবজতো প্রেৃরতনত পূণত রছল। মরেগণ এ দু কম ল সত্তানক 

কখেও কখেও দুই বৃি বনল অরেরহত কনরনছ। যার একরট হনলা জীবে বৃি ও অন্যরট হনলা 

মরণ বৃি। আনলার জগনত কশ্রিনত্বর সম্রানটর (রপতার) শাসে আর অন্ধকার জগনত মদ ও 

অন্ধকানরর সম্রানটর শাসে। আনলার জগনতর পাাঁচ রদনক কখাদার পাাঁচ সদস্য যথািনম 

বুরদ্ধ, রচন্তা, রবনলেষষণ, ইচ্ছা ও কখাদার প্রকাশস্বরূপ অসাংখয রচরন্তে সৃরষ্টসমূহ বসবাস কনর। 

অন্যরদনক অন্ধকানরর জগনতও পাাঁচ স্তর ওপর হনত েীনচ যথািনম কধ্াাঁয়া, আগুে, ধ্বাংসকারী 

বাতাস, কদতমাক্ত কোাংরা পারে ও অন্ধকার। ১১৬  

আমানদর দারবর সপনি যুরক্ত রহনসনব উপনরারল্লরখত অাংশটুকুই যনথষ্ট। আগ্রহীরা এ রবষনয় 

রলরখত গ্রন্থসমূহ কদখনত পানরে। 

 

মাযদাকী ধ্নমত রদ্বত্ববাদ 

মাযদাকী ধ্মত মেী ধ্নমতরই রবরচ্ছন্ন একরট অাংশ। তাই মেী ধ্নমতর কুসাংস্কারসমূহ সামান্য রকছ ু

তোৎ ছাড়া পুনরাটাই মাযদাকী ধ্নমত স্থাোন্তররত হনয়নছ। রিনস্টে কসে বনলনছে,  

বুেনদস (যারদুশনত োসায়ী) ও মাযদানকর রমরলত এ ধ্মত মলূত মেী ধ্নমতরই একরট সাংসৃ্কারকৃত 

রূপ। মেী ধ্নমতর ন্যায় এ ধ্মতরটও তার আনলাচো প্রাচীে দুই কম ল অরস্তত্ব আনলা ও অন্ধকার 

রদনয় শুরু কনরনছ। মেী ধ্নমতর সনঙ্গ মাযদাকীনদর এ কিনত্র পাথতকয এতটুকু কয, মাযদাকী মনত 

অন্ধকানরর আনদালে ইচ্ছা ও পবূতজ্ঞাে রেেতর রছল ো; বরাং আকরিকোনব পূণতজ্ঞােহীেোনব 

র্নটরছল। এর রবপরীনত আনলানকর আনদালে ইচ্ছা ও জ্ঞােরেেতর রছল। সুতরাাং এ আনলা ও 

অন্ধকানরর রমশ্রনণর মাধ্যনম বস্তুজগনতর সৃরষ্ট সম্পনকত মেী ধ্নমত কয পবূত পররকল্পোর কথা রনয়নছ 
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তা মাযদাকীরা গ্রহণ কনর রে; বরাং এনক পররকল্পোহীে আকরিক র্টো বনল জানে। েনল 

মাযদাকী ধ্নমত আনলার কশ্রিত্ব মেী ধ্মত হনত অরধ্কতর লিণীয়।... ১১৭  

 

অরগ্ন উপাসো 

ইসলানমর আরবেতানবর সমকালীে যারথষু্ট্র ধ্নমতর রচন্তা, রবশ্বাস ও বযবহাররক অবস্থার অন্যতম 

লিণীয় রদক রছল অরগ্ননক পরবত্র ও সম্মারেত মনে কনর এর উপাসো। 

এ কমত প্রাচীে সময় হনতই প্রচরলত হনয় এনসনছ এবাং এখেও এর প্রচলে রনয়নছ। কযমে বু আলী 

রসো তাাঁর রশো গ্রনন্থর রদ্বতীয় অধ্যানয়র সপ্তম প্রবনন্ধ প্রকরৃত ও বস্তু সম্পরকতত আনলাচোয় উনল্লখ 

কনরনছে : 

প্রাচীে সমনয় (পবূতবততীনদর) ককউ ককউ শবপরীনতযর দশতনে রবশ্বাসী রছল। তারা মনে করত সকল 

রকছুই দু রবপরীত বস্তুর রমলনে অরস্তত্ব লাে কনর। এ কারনণ োল- মদ, আনলা- অন্ধকারনকও 

রবপরীতমুখী দু রট শরক্ত রহনসনব রেন্নরূপ মলূযায়ে করত। আগুেনক সম্মাে প্রদশতনের পনথ 

বাড়াবারড় কনর এনক মহাপরবত্র ও উপাসোর উপনযাগী বনল তারা মনে করত। কারণ আগুে 

আনলার উৎপরত্তর উপাদাে রহনসনব পরররচত রছল। এর রবপরীনত মারট ও পরৃথবী অন্ধকানরর 

উপাদাে রহনসনব র্ৃণয ও অসম্মারেত রছল।  

যরদ ইবনে রসোর কথানক গ্রহণ করর তনব অরস্তনত্বর শদ্বততা ও োল- মদ এবাং আনলা-

অন্ধকানরর শবপরীনতযর দশতনের কারনণই অরগ্ন উপাসোর রচন্তার উদ্ভব হনয়নছ বলনত হনব। আর 

যরদ আধ্ুরেক রবনশষজ্ঞনদর ধ্ারণানক গ্রহণ করর তনব বলনত হনব, প্রকরৃতর উপাসোর যুগ হনতই 

অরগ্ন উপাসো রছল এবাং তার কলযাণকর উপাদােসমূহ হনত অরধ্কতর কলযাণ পাবার লনিয এবাং 

অকলযাণকর উপাদােসমনূহর িরত হনত রেনজনদর রিার জন্যই তানদর উপাসো করত। অথতাৎ 

বস্তুসমহূ োল- মদ বা আনলা- অন্ধকানরর রমশ্রণ হনত সৃরষ্ট রকো তা জাোর পবূত হনতই তারা অরগ্ন 

উপাসক রছল। সমনয়র এই পযতানয় তারা শুধ্ ুবস্তুসমূহনক োল ও মদ এ দু োনগ োগ করত। 

কসই সানথ এ দু ধ্রনের অরস্তনত্বর কপছনে রেন্ন দুই কখাদার হাত রনয়নছ বনল মনে করত। রকন্তু 
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প্রনতযক বস্তুনতই দু রট উপাদাে রনয়নছ এবাং কয গ রহনসনব তারা দুই রবপরীত উপাদানের সমন্বনয় 

গরিত হনয়নছ এরূপ ধ্ারণা পরবততী সমনয় মানুনষর রচন্তার রবকানশর পযতানয় জন্ম লাে কনরনছ। 

তনব এ রবষয়রট পররষ্কার, অরগ্নর পরবত্রতা ও মযতাদার রবশ্বাস আযতনদর মনধ্য প্রাচীেকাল হনতই 

রছল এবাং অন্য সকল উপাদাে হনত আগুনের প্ররত আকষতণ অরধ্ক রছল। 

িক্টর মুঈে বনলনছে,  

সাতশ হনত এগারশ  রিষ্টপূবত সময়কানল রলরখত আনেস্তা রবনশষত গাতাসমূনহর কথা বাদ রদনল 

ইরানের প্রাচীে রেদশতেসমূনহর অন্যতম কয রেদশতেরট এখেও রবদযমাে তা হনলা  

কবনহস্তানের (রবস্তুনের) দরিনণর আসহাক আনেনদর েকশা যা রিষ্টপূবত অষ্টম শতােীনত 

(কমরিয়ােনদর সমনয়) কখারদত হনয়রছল। একই েকশারট দুককানে দাউদ  োনম পরররচত এবাং 

পাহানড়র গানয় কখারদত কনর এনক রূপ কদয়া হনয়নছ। েকশারট হনলা একজে ইরােী আগুনের 

সামনে উপাসোর ন্যায় দাাঁরড়নয় রনয়নছ। রগররশমযাে বনলনছে: আমরা হাখামানেশী আমনলর 

রতেরট উপাসোলনয়র কথা জারে। কসগুনলা হনলা কুনরনশর (সাইরানসর) রেনদতনশ রেরমতত 

পাসারগানদর উপাসোলয়, রদ্বতীয়রট তাাঁরই রেনদতনশ রেরমতত দারেীনশর রণাঙ্গনের সমারধ্র 

োকনশ রুস্তম - এর উপাসোলয় এবাং তৃতীয়রট রদ্বতীয় আররদ্শনরর সমনয় রেরমতত শুশ - এর 

উপাসোলয়। ১১৮  

এখে প্রে হনলা অরগ্ন উপাসোর রবষনয় যারদুশনতর দৃরষ্টেরঙ্গ রক রছল? রতরে রক এ মনমত রেনষধ্ 

কনরনছে? যরদ রেনষধ্ কনর থানকে তনব রক তাাঁর পনর এরট পুেরায় শুরু হনয়রছল ও যারথষু্ট্র 

ধ্নমতর অন্যতম আচানর বা স্তনম্ভ পররণত হনয়রছল োরক রতরে আগুনের প্ররত সম্মাে প্রদশতনের 

প্রচরলত রীরতনকই সমথতে কনররছনলে? যরদ যারথষু্ট্রনদর বণতোসমহূ রবনশষত প্রচরলত 

আনেস্তানক মােদে ধ্রর তনব বলনত হনব রতরে এ কনমতর সনঙ্গ একমত রছনলে। 

িক্টর মুঈে বনলনছে,  

অযার (অরগ্ন) মাযদা ইয়াসোর (কখাদার) একজে কেনরশতার োম। আনেস্তায় সাধ্ারণত তাাঁনক 

আহুরামাযদার পুত্র বনল সনম্বাধ্ে করা হনয়নছ।১১৯ এ োনম অরেরহত করার মাধ্যনম তাাঁর উচ্চ 
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মযতাদা তুনল ধ্রা হনয়নছ। তাাঁরা পৃরথবীর সাংরিক কেনরশতা ইসপােদারানময কক আহুরামাযদার 

কন্যা বনল থানক।১২০ আনেস্তার ২৫ োং ইয়াসোর ৭ োং ধ্ারায় উরল্লরখত হনয়নছ, আহুরমাযদার 

পুত্র অযানরর গুণকীততে করর। কহ পরবত্র অরগ্ন! কখাদার (আহুরামাযদা) পুত্র ও সনতযর কেতা! 

আমরা আপোর প্রশাংসা করর। আমরা সকল প্রকার অরগ্নর উপাসো করর। যামইয়াদ ইয়াশনতর 

৪৬- ৫০ েম্বর ধ্ারায় অযার কেনরশতানক অযীদাহানকর (অযীযাহাক) প্ররতদ্বন্দ্বী রহনসনব কসপান্ত 

মাইরেওনয়র পি হনত রেযকু্ত বনল উরল্লরখত হনয়নছ। রতরে অযীদাহানকর িমতা লানের পথনক 

রুদ্ধ কনর করনখনছে। ১২১  

আগুেনক পরবত্র ও সম্মারেত মনে কনর উপাসোর রবরুনদ্ধ যারদুশনতর ককাে েরূমকাই ইরতাহানস 

পাওয়া যায় ো। আনেস্তার সবনচনয় রেেতরনযাগয অাংশ গাতাসমূহ যা স্বয়াং যারদুশনতর বনল প্ররসদ্ধ 

তানত তাাঁর অরগ্নর আরাধ্োর কথা রনয়নছ। যরদও ককউ ককউ উপনরারল্লরখত ইয়াসো ও ইয়াশনতর 

ধ্ারার রবষয়বস্তুর রবপরীত কথা বনলনছে। কযমে জে োস বনলনছে,  

যারথষু্ট্র ধ্নমতর গুরুত্বপণূত আচার- অনুিাে ও ধ্মতীয় রবধ্ােসমূনহর রকছইু বততমানে কেই। শুধ্ু 

এতটুকু জাো যায়, প্রাচীে আযতনদর মনধ্য মরূততপূজা, যাদু- মনন্ত্রর ওপর রেরত্ত কনর কয সকল 

আচার- অনুিাোরদ রছল যারদুশত তা পুনরাপুরর রবলুপ্ত কর্াষণা কনরে। যারদুশনতর সময় হনত 

প্রচরলত শুধ্ ুএকরট আনুিারেকতা এখেও রবদযমাে রনয়নছ। আর তা এ উপলনি কয, যারদুশত 

এক উপাসো অনুিানে পরবত্র অরগ্ন কবদীর পানশ উপাসোরত অবস্থায় রেহত হে। গাতাসমূনহ 

বরণতত এক সাংগীনত উরল্লরখত হনয়নছ কয, যারদুশত বনলনছে: যখে পরবত্র অরগ্নর প্ররত রকছ ু

রেনবদে করর তখে সৎ কমত কনররছ বনল অনুেব করর। অন্য স্থানে রতরে পরবত্র অরগ্ননক 

আহুরামাযদার পি হনত মানুনষর জন্য উপহৃত এক কেনরশতা বনল উনল্লখ কনরনছে। রকন্তু 

আমানদর জােনত হনব, যারদুশত স্বয়াং অরগ্নর উপাসো করনতে ো এবাং তাাঁর পবূতবততী বাংশধ্রগণ 

অরগ্নর প্ররত কয রবনশষ দরৃষ্টেরঙ্গ কপাষণ করত রতরে তা করনতে ো। অরগ্নর প্ররত তাাঁর রবশ্বাস, তাাঁর 

পরবততীনত অরগ্ন উপাসকগনণর রবশ্বাস হনত রেন্ন রছল। রতরে অরগ্ননক আহুরমাযদার পি হনত 
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উপহৃত মলূযবাে এক রচহ্ন ও পরবত্র রহস্য বনল মনে করনতে যার মাধ্যনম মহা জ্ঞােী কখাদার 

স্বরূপ সম্পনকত জ্ঞাত হওয়া যায়। ১২২  

যারদুশত অরগ্ন উপাসো করুে বা ো- ই করুে বা করনলও তা কযোনবই করুে ো ককনো এ কথা 

সতয কয, তাাঁর পরবততীনত অরগ্নর প্ররত রবনশষোনব সম্মাে প্রদশতে ও উপাসো তুনঙ্গ উনিরছল এবাং 

যারথষু্ট্রগনণর অন্যতম প্রধ্াে রচহ্ন রহনসনব পরররচরত লাে কনররছল এবাং এখেও তা রনয়নছ। 

মসুলমাে ও রিষ্টােগণ কযরূপ মসরজদ ও গীজতা শতরর কনর কতমরে যারথষু্ট্রগণও রবপলু সাংখযক 

অরগ্নমরদর রেমতাণ কনর। 

সাসােী শাসোমনল যারথুষ্ট্রগণ অরগ্ন উপাসক োনমই পরররচত রছল। সাসােী আমনলর কশষ রদনক 

যখে রিষ্টােগণ ইরানে স্বাধ্ীেতা ও িমতা লাে কনররছল, এমেরক সাসােী রাজ দরবানরও প্রোব 

রবস্তানর সিম হনয়রছল তখে প্রায়ই তারা যারথষু্ট্রগনণর সনঙ্গ অরগ্ন উপাসো রেনয় রবতকত করত। 

রিনস্টে কসে আনমতরেয়ায় রিিষ্টধ্নমতর প্রসানরর কারনণ ইরাে সম্রানটর অরস্থর ও উরদ্বগ্ন হওয়া এবাং 

যারথষু্ট্র পনুরারহতগনণর সনঙ্গ পরামশত কনর তানদর রিস্ট ধ্মত তযাগ কনর যারথুষ্ট্র ধ্মত গ্রহনণর 

রেনদতশ দাে কনর পত্র প্রদানের রবষয়রট উনল্লখ কনর বনলনছে, তারা এর জবানব ধ্ৃষ্টতার সানথ 

রলনখ, আমানদর ধ্নমতর কম ল েীরত সম্পনকত এরট বলনত চাই কয, আমরা কতামানদর মত 

সযূত, চন্দ্র, অরগ্ন ও বায়রু মত উপাদানের উপাসো করর ো...। ১২৩  

রতরে তাাঁর গ্রনন্থর অষ্টম অধ্যানয় রলনখনছে,  

. . . যারথুষ্ট্র ধ্মতযাজকগণ প্ররতরদেই রপছ ুহটরছনলে। পূনবতর ন্যায় তাাঁনদর প্ররতনরানধ্র িমতা 

রছল ো। েনল রবরেন্ন ধ্ারার রবরুনদ্ধ ককাে প্ররতনরাধ্ সরৃষ্টনত সিম রছনলে ো। ধ্মতীয় রেপীড়ে 

কবশ কনম এনসরছল। েতুে রচন্তার প্রসানরর েনল তানদর মনধ্য ধ্ীনর ধ্ীনর সনদহ বাসা বাাঁধ্নত 

লাগল। মাযদা ইয়াসো ধ্নমতর প্রাচীেকানলর কয কল্পকারহেীসমূহ প্রনবশ কনররছল তা স্বয়াং এর 

ধ্মতযাজকনদর উরদ্বগ্ন ও সনদহপরায়ণ কনর তুনলরছল। তাই তাাঁরা এরূপ রবষয়সমূনহর সপনি 

বুরদ্ধবৃরত্তক ও প্রামাণয বযাখযা প্রদানের প্রনচষ্টায় রত হনলে। যারথুষ্ট্র ধ্নমতর একজে পুনরারহত 

রিষ্টাে ধ্মতযাজক রগওররগনসর সনঙ্গ আনলাচোয় বনলে: আমরা কখেই অরগ্ননক কখাদা মনে করর 
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ো; বরাং অরগ্নর মাধ্যনম কখাদারই উপাসো করর কযমে কতামরা িনসর মাধ্যনম তাাঁর উপাসো কর। 

রগওররগস একজে ধ্মতান্তররত ইরােী রিষ্টাে রছনলে। তাই রতরে এর জবানব আনেস্তা হনত রকছ ু

অাংশ পাি কনরে কযখানে কখাদার ন্যায় অরগ্নর প্ররত সাহাযয কচনয় কদায়া করা হনয়নছ। পুনরারহত 

পরারজত হওয়ার আশঙ্কায় রবচরলত হনয় জবাব কদে: আমরা এজন্য অরগ্ন উপাসো করর কয, অরগ্ন 

ও আহুরামাযদা একই প্রকরৃতর। রগওররগস প্রে করনলে: যা রকছু অরগ্ননত আনছ তার সবই রক 

আহুরামাযদার মনধ্যও রনয়নছ? পুনরারহত বলনলে: হ্যাাঁ। রগওররগস বলনলে: অরগ্ন কর্াড়ার 

মলসহ সকল অপরবত্র বস্তুনক পুরড়নয় কেনল। যরদ আহুরামাযদাও একই প্রকরৃতর হনয় থানকে 

তনব রতরেও এগুনলানক পুরড়নয় কেনলে। তাই েয় রক? এ কথায় পুনরারহত রেবতাক হনয় 

কগনলে। ১২৪  

যারথষু্ট্র পুনরারহতগণ ইসলামী শাসোমনল যখে মসুরলম মেীষীনদর মুনখামরুখ রেজ ধ্নমতর 

প্ররতরিায় দাাঁড়ানলে তখে অরগ্ন ও আহুরামাযদা একই প্রকরৃতর বনল আমরা অরগ্ন উপাসো 

করর  এ কথা আর বলনলে ো; বরাং অরগ্ন উপাসোনক সম্পূণতরূনপই অস্বীকার কনর 

বলনলে, আমরা আহুরামাযদানকই উপাসো করর, রকন্তু অরগ্ননক রকবলা রহনসনব গ্রহণ 

করর, কযমে মসুলমােগণ কাবার উপাসো কনর ো, রকন্তু আল্লাহর উপাসোর লনিয কাবার রদনক 

দাাঁরড়নয় োমাজ পনড় । 

যারথষু্ট্রগণ একরদনক পবূতবততীনদর অনুসরনণ কযখানেই অরগ্নর পরবত্রতার কথা আসত কসখানেই 

তার উপাসোর কথা বলত। অন্যরদনক মসুলমােনদর আিমণ হনত বাাঁচার জন্য উপাসোর স্থনল 

রকবলার ধ্ারণা উপস্থাপে করত। রবরশষ্ট যারথষু্ট্র করব দাকীকী, রযরে কেরনদ সীর অগ্রণী এ অনথত 

কয, রতরেই সবতপ্রথম শাহোমা রচোর কানজ হাত কদে এবাং তাাঁর পথ অনুসরণ কনরই কেরনদ সী 

এর পণূততা দাে কনরে- রযরে যারথুষ্ট্র রীরত অনুযায়ী তাাঁর করবতায় অরগ্নর উপাসোর কথা 

বনলনছে। রতরে যারদুশনতর প্ররত কেনরশতার অরগ্ন সম্পরকতত বাণীর উনল্লখ কনর বনলনছে : 

আমার পি হনত রাজা গুশতাসনবর রেকট রেনয় যাও বাণী 

বল তানক কহ রাজারধ্রাজ! কহ মহাে ও জ্ঞােী! 
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অরপতত হনয়নছ কতামার হনস্ত অরগ্নকুেনক 

কযে সকল কদনশর অরগ্নর হও তুরম রিক। 

এ অরগ্ননক হনত রদও ো কখেও রেবতারপত,  

কর ো তানক স্বচ্ছ সরলল বা মরৃত্তকা দ্বারা হত। 

পুনরারহতগনণর হও সহযাত্রী ও অনুসারী,  

মদগণ কর অন্তরনক পুতুঃপরবত্র জন্য তারই। 

এ িত রেনয়ই কর সাধ্ো,  

সকনল অরগ্নর কর উপাসো।  

করব কেরনদ সীও যারথুষ্ট্র েীরতর অনুসরনণ অনেক স্থানেই উপাসো  শেরট এনেনছে। 

কেরনদ সী তাাঁর আগুে অরবষ্কার  োমক প্ররসদ্ধ কল্পকারহেীনত বনলনছে, হুশাে একরট বড় 

সাপ কদনখ হতযার রেরমনত্ত এক বহৃৎ পাথর তার প্ররত ছুাঁনড় মানর। রকন্তু তা সাপনক আর্াত ো 

কনর অপর এক রশলায় আর্াতপ্রাপ্ত হনয় প্রেরলত হয় এবাং এরূনপই অরগ্ন আরবষ্কৃত হয়।   

অতুঃপর করবতা আকানর বনলনছে : 

দু  রশলাখে হনত দুযরত ছরড়নয় পড়ল 

রশলােযন্তর কযে অরগ্ন রাং ধ্ারণ করল। 

সাপ ো মনর এক রহস্য উদ্র্ারটত হনলা,  

ঐ রশলাদ্বয় হনতই অরগ্নর সৃরষ্ট হনলা। 

যরদ কলাহা রদনয় আর্াত কনর ককউ পাথনরর ওপর 

উৎপরত্ত হয় তা হনত প্রেরলত রশখার। 

রবশ্বপ্রে ুজাোনলে তানক েব সরৃষ্টর অরেেদে 

প্রশাংরসত হনলা কস, কপল শুে সম্ভাষণ। 

অরগ্ননদব তানক রদল এক মহাে উপহার। 

অরগ্ন কর্ারষত হনলা রকবলা সবার 
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অরগ্ননদব বলল তানক এ মহাবীর 

যরদ হও বরুদ্ধমাে কর উপাসো অরগ্নর।  

কেরনদ সী ইসলানমর আরবেতানবর পর অরগ্নর মযতাদা ও পরবত্রতার রবশ্বানসর প্ররত যুরক্ত প্রদশতে 

কনর বনলনছে, তারা অরগ্ননক রকবলা রহনসনব গ্রহণ কনরনছ যরদও তাাঁর করবতায় অরগ্নর উপাসোর 

রবষয়রটও উরল্লরখত আনছ। 

কেরনদ সী তাাঁর ককাে করবতায় তানদর পিাবলম্বে কনর বনলনছে, অরগ্ননবদী যারথুষ্ট্রগনণর 

কমহরাব এবাং অরগ্ন হনলা ককবলা। রতরে ককউকাউস ও ককইখসরুর অযার গুশাস্ব- এর মরদনর 

গমে সম্পনকত বনলনছে : 

সাত রদেবযাপী অরগ্ননদনবর রেকট কপনয়রছল তারা ছদ 

কেব ো এই অরগ্ন উপাসকগণ বড় মদ 

কারণ অরগ্ন তানদর রেকট কমহরানবর ন্যায় 

উপাসোর সময় তানদর চিুও রসক্ত হয়।  

অন্যত্র বনলনছে : 

কসখানে রাখা সুদর রনের অরগ্ননক কচে? 

আরবনদর পাথনর সাজাে কমহরাব কযে।  

ইবাদনতর কমহরাব োরক উপাস্য 

পূবতবততী অধ্যানয় আমরা রদ্বত্ববাদ সম্পনকত আনলাচো কনর বনলরছ, এরট রবশ্ব জগনতর সৃরষ্টপদ্ধরতর 

সনঙ্গ সম্পরকতত এবাং একত্ববাদী রচন্তার পররপন্থী মতবাদ (সত্তাগত ও কমতগত উেয় ধ্রনের 

একত্ববাদরবনরাধ্ী একরট মতবাদ)। 

অরগ্ননক সম্মানের দরৃষ্টনত কদখা ও এর উপাসো করার সনঙ্গ রবশ্ব সৃরষ্টর ধ্ারণার ককাে সম্পকত কেই 

এবাং এরট সত্তাগত ও কমতগত একত্ববানদর সনঙ্গ সম্পকতহীে একরট রবষয়। রবষয়রট উপাসোগত 

একত্ববানদর দরৃষ্টনত যারথুষ্ট্রগণ রক রছনলে অথবা রবশ্ব সরৃষ্ট সম্পরকতত তানদর ধ্ারণা রদ্বত্ববাদী রছল 

রকো এ সনবর আনলাচো এখানে করা আমানদর কাময েয়; বরাং এখানে আমরা কদখব উপাসোর 
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কিনত্র তানদর অবস্থা রক রছল। অথতাৎ যরদ ধ্নরও রেই, রবশ্ব সৃরষ্ট সম্পনকত তানদর ধ্ারণা সত্তাগত 

ও কমতগত একত্ববানদর ওপর প্ররতরিত রছল তদুপরর আমানদর জােনত হনব কয, রবশ্ব স্রষ্টার 

উপাসোর কিনত্র তারা একত্ববাদী রছল ো অাংশীবাদী? উপাসোগতোনব একত্ববাদী হওয়া সত্তা 

ও কমতগতোনব একত্ববাদী হওয়ার অবশ্যম্ভাবী েল েয়। ইসলানমর আরবেতানবর সমনয় আরবগণ 

এ দৃরষ্টনত একত্ববাদী রছল। কযমে ককারআনে উরল্লরখত হনয়নছ : 

,যরদ তানদর প্রে কর و لئن سئلتهم من خلق الّسماوات و األرض ليقولّن هللا আকাশ ও েমূেনলর 

সৃরষ্টকততা কক? তারা বলনব আল্লাহ্ । ১২৫ জানহলী যুনগর আবরগণও মূরততসমহূনক রবনশ্বর স্রষ্টা 

বলত ো, রকন্তু এগুনলার উপাসো করত। সাধ্ারণত সকল মরূততপূজকই এরূপ ধ্ারণা কপাষণ 

কনর। তাই যরদ যারথুষ্ট্র ধ্মতনক সত্তাগত ও কমতগতোনব একত্ববাদী বনল ধ্নরও রেই তব ু তা 

উপাসোর কিনত্র একত্ববাদী হওয়ার জন্য যনথষ্ট েয়। 

যারথষু্ট্রগণ প্রাচীেকাল হনতই অরগ্নমরদনর ও অরগ্নরশখার সামনে উপাসো কনর এনসনছ। এ কনমতর 

উনেশ্য রক? তারা রক অরগ্নর সামনে আহুরমাযদানকই উপাসো করত োরক অরগ্ননকই? কযমেরট 

জানহলী যুনগর আরবগণ মূরততসমূহনক তানদর মধ্যস্থতাকারী১২৬ বলত আবার স্বীকার করত  ما

,আমরা তানদর উপাসো করর ো এ উনেশ্য বযতীত কয نعبدهم إاّل ليقرّبوّن إىل زلفى তারা আমানদর 

আল্লাহর রেকটবততী কনর।  

িক্টর মুঈে বনলনছে,  

. . . অরগ্নর প্ররত রবনশষ দৃরষ্টর কারনণই ইরােী মসুলমােগণ যারথুষ্ট্রনদর অরগ্ন উপাসক বনল 

অরেরহত করত। রকন্তু বাস্তনব তানদর রেকট অরগ্ন স্বতন্ত্র ককাে কখাদা রছল ো (কযমেরট যারদুশনতর 

পূনবত প্রাচীে আযতনদর ধ্ারণায় রছল); বরাং মসুলমােরা কযমে কাবার প্রশাংসা কনর কতমরে মাযদা 

ইয়াসো ধ্মতাবলম্বীরাও অরগ্নর প্রশাংসা কনর ও এর পরবত্রতায় রবশ্বাস কনর।  
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রতরে আনরা বনলনছে, প্রকরৃতর সকল সরৃষ্ট ও অরস্তনত্বর মনধ্য অরগ্ন সুপ্তাবস্থায় রবদযমাে। মানুষসহ 

সকল প্রাণীর অেযন্তরীণ উষ্ণতা ও প্রাণ প্রবৃরত্তর মূল হনলা অরগ্ন। এ অরগ্নই তার অরস্তত্ব ও 

কমতকানের উৎস। উরদ্ভদ ও পাথনরর মনধ্যও এক ধ্রনের অরগ্নপ্রোব রনয়নছ।  

মাওলাো রুমী তাাঁর এক গজনল বনলনছে,  

বাাঁশীনত কপ্রনমর অরগ্নই কযে বানজ 

োলবাসার উদযনমই কস সুর খুাঁনজ। 

বাাঁশীর সুনর কেই লালসা, অরগ্ন রনয়নছ। 

যার মানব কেই অরগ্ন, কসই ধ্বাংস হনয়নছ।  

িক্টর মুঈে তাাঁর বক্তনবয কয েলু কনরনছে কস েুনলর প্ররত আমরা পূনবত ইরঙ্গত কনররছ। রতরে 

উপাসোর কিনত্র অাংশীবাদনক সরৃষ্টর কিনত্র অাংশীবাদ বনল েলু কনরনছে। রতরে কেনবনছে 

উপাসোর কিনত্র রশতক করার অথত যার উপাসো করা হনব রতরে সরৃষ্ট জগনত সরৃষ্টমলূক ককাে 

কমতকাে কনরনছ এরূপ রবশ্বাস রাখা এবাং কযনহতু যারথুষ্ট্রগণ অরগ্নর কিনত্র এরূপ রবশ্বাস রানখ ো 

কসনহতু তারা মুশররক বা অাংশীবাদী বনল পররগরণত হনব ো। যরদ এমেরটই হনয় থানক তনব 

অন্ধকার যুনগর আরবরাও মুশররক রছল ো। কারণ মূরততসমূহ সৃরষ্টকনমত ককাে েরূমকা করনখনছ বনল 

তারা মনে করত ো; বরাং তারা কয সকল কমত আল্লাহর জন্য করা উরচত (কযমে োমাজ, কুরবােী) 

কসগুনলা মূরততর জন্য করত। কখেই কহাবাল, উিা বা অন্যান্য মূরততনক স্বাধ্ীে কখাদা বনল মনে 

করত ো। তাাঁর অন্যতম েলু হনলা রতরে মনে কনরনছে, ককাে রকছ ু মানুনষর জন্য অতযন্ত 

প্রনয়াজেীয় ও উপকারী হনল তার উপাসো করা যানব। 

োমানজর সময় কাবার রদনক মুখ করানক অরগ্ন উপাসোর সনঙ্গ তুলোর রবষয়রট একরট বড় েলু। 

একজে সাধ্ারণ মসুলমােও কাবার রদনক মুখ কনর দাাঁরড়নয় োমাজ পড়ার সময় এ রচন্তা কনর ো 

কয, কাবা পরবত্র, তাই এর উপাসো করনত হনব। ইসলাম কাবার প্ররত সম্মাে প্রদশতনের লনিয 

োমানজর সময় কাবামুখী হওয়ার রেনদতশ কদয়রে। তাই োমানজ মুসলমােনদর মাথায় কখেও 

এরূপ রচন্তা আনস ো। কাবামুখী হওয়ার রেনদতশ, মসুলমােনদর রেকট আল্লাহর পি হনত যরদ 



195 
 

দরিণমুখী হনয় োমাজ পড়ার রেনদতশ কদয়া হনতা, তার অনুরূপ বনলই পররগরণত হনতা। 

মসরজদুল হারাম বা কাবার সনঙ্গ আল্লাহর রবনশষ ককাে সম্পনকতর কথা ককারআে বনল রে; বরাং 

এর রবপরীনত ককারআনের রশিা হনলা فإينما توّلوا فثّم وجه هللا কতামরা কয রদনকই মুখ কেরাও মহাে 

আল্লাহ্ কস রদনকই রনয়নছে। কাবানক বায়তুল্লাহ্  বলার অথত সকল গহৃই কযখানে আল্লাহর 

উপাসো করা হয় তা আল্লাহর গৃহ (এ অনথত সকল মসরজদই আল্লাহর গৃহ যরদও োমানজর 

সওয়ানবর কিনত্র ককাে ককাে মসরজনদর রবনশষত্ব রনয়নছ)। তাই কাবামুখী হনয় দাাঁড়ানোর রেনদতশ 

রবনশষ এক সামারজক দশতনের রেরত্তনত প্ররতরিত। আর হা হনলা প্রথমত মসুলমােগণ কযে 

ইবাদানতর (োমাজ) সময় রবরেন্ন রদক রেবতাচে ো কনর একরট রদকনকই রেধ্তারণ কনর। রদ্বতীয়ত 

কয রদকরট তারা রেধ্তারণ করনব তা কযে একক কখাদার উপাসোর জন্য রেরমতত প্রথম স্থােরট হয় যা 

একক কখাদার উপাসোর প্রতীক ও মহাে কখাদার প্ররত সম্মানের রচহ্ন। 

অথচ যারথুষ্ট্রগণ ও স্বয়াং িক্টর মুঈনের কথায় এর স্বীকানরারক্ত রনয়নছ, তারা অরগ্ননকই সম্মারেত 

মনে কনর উপাসো কনর। যরদ তাই হয় তাহনল রকরূনপ তা আহুরামাযদার উপাসো বনল 

পররগরণত হনব? 

ইসলামী জ্ঞােনকানষ ইবাদাত (উপাসো) শনের বযাপক অথত রনয়নছ। আল্লাহর আনুগনতযর 

উনেশ্য রেন্ন কয ককাে আনুগতযই কহাক, তা প্রবরৃত্ত বা অন্য মানুনষর অনুসরণ- ইসলানমর দৃরষ্টনত 

রশতক রহনসনব ধ্রা হয়। অবশ্য এরূপ রশতক রশরনকর রেন পযতানয়র অন্তেুতক্ত এবাং এনত ককউ 

ইসলাম হনত কবররনয় কগনছ বলা যায় ো। রকন্তু যরদ ককাে কমত ইবাদানতর লনিয বা উপাসো 

প্রকাশানথত করা হয় অথতাৎ কয কমত উপাসো ও আরিক পরবত্রতা লানের উনেনশ্য ককাে সত্তার 

সামনে সম্পারদত হয়, কযমে রুকু, রসজদাহ্, কুরবােী প্রেরৃত আল্লাহ্ বযতীত অন্য কানরা জন্য 

করা শবধ্ েয়, এমেরক েবী, ইমাম, কেনরশতা সকনলর কিনত্রই হারাম। এরূপ কমতসমূহ একক 

মহাে সত্তা আল্লাহ্ বযতীত অন্য কানরা উনেনশ্য সম্পারদত হনল তা রশতক বনল রবনবরচত হনব। 

এরূপ উপাসোর সনঙ্গ সত্তা, সৃরষ্ট ও গুণগত তাওহীনদর সমন্বয় কহাক বা ো কহাক তা রশতক। 
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এ রবষয়রটর বযাখযার প্রনয়াজে রনয়নছ। কয ককাে রকছরু প্ররত সম্মাে প্রদশতেই রশতক েয়; বরাং 

ককাে রকছুনক পরবত্র মনে কনর তার সামনে অবেত হওয়া ইবাদাত বনল গণয হনব। যরদ ককউ 

রেনজনক অনপিাকতৃ িুদ্র কদখানোর লনিয রবেয় প্রকাশ কনর তাহনল এনক েম্রতা োনম অরেরহত 

করা হয়। আবার অন্যনক সম্মাে প্রদশতনের লনিয রবেয় প্রকাশ করনল তানক শ্রদ্ধা রেনবদে বলা 

কযনত পানর। এরূপ েম্রতা প্রদশতে ও শ্রদ্ধা রেনবদেনক ইবাদাত বলা যায় ো। রবেয় ও েম্রতা 

প্রকাশ এবাং শ্রদ্ধা রেনবদনের মনধ্য পাথতকয হনলা প্রথমরট রেনজনক িুদ্র রহনসনব উপস্থাপে এবাং 

রদ্বতীয়রট অন্যনক সম্মারেত রহনসনব কদখানোর উনেনশ্য সম্পারদত হয়। 

রকন্তু ককাে বস্তুনক পরবত্র ও ত্রুরটমকু্ত মনে কনর তার সামনে অবেত হওয়া ইবাদত বনল গণয এবাং 

আল্লাহ্ বযতীত অন্য কানরা জন্য তা শবধ্ েয়। কারণ একমাত্র ত্রুরটহীে ও পরবত্র সত্তা রহনসনব 

যাাঁর সামনে অবেত হওয়া যায় রতরে হনলে এক ও অরদ্বতীয় আল্লাহ্। 

ককাে বস্তুনক পরবত্র ও ত্রুরটমকু্ত রহনসনব স্বীকরৃত দু োনব কদয়া যায়, যথা কম রখক ও কনমতর 

মাধ্যনম। কম রখক পরবত্রতার কর্াষণা ককাে শে উচ্চারনণর মাধ্যনম করা হয়, কযমে সুবহাোল্লাহ্  

অথতাৎ পরম পরবত্র ও মরহমাময় আল্লাহ্ বা আলহামদুরলল্লাহ্  অথতাৎ সকল প্রশাংসা আল্লাহর 

জন্য। এরূনপ আল্লানহ্ক সকল পূণততা, কলযাণ, রেয়ামত ও বরকনতর উৎস রহনসনব কর্াষণা করা 

হয়। এমরে আল্লাহু আকবার  বলার মাধ্যনম তাাঁনক সকল রকছু হনত কশ্রি, এমেরক তাাঁর কশ্রিত্ব 

বণতোতীত বনল তাাঁর প্রশাংসা ও গুণকীততনের কম রখক স্বীকরৃত কদয়া হয়। এ সবই কম রখক 

পরবত্রতা কর্াষণার অন্তেুতক্ত। এরূপ শেমালা তাাঁর পরবত্র সত্তা বযতীত অন্য কানরা জন্য বযবহার 

শবধ্ েয়, এমেরক যরদ কস সত্তা েবী বা শেকটযপ্রাপ্ত ককাে কেনরশতাও হনয় থানকে। এরূপ 

আনরকরট বাকয হনলা ال حول و ال قّو  إاّل ابهلل আল্লাহ্ বযতীত ককাে শরক্ত ও িমতা কেই। 

কনমতর মাধ্যনম পরবত্রতা হনলা এই কয, মানুষ ককাে সত্তার জন্য এমে কমত সম্পাদে কনর যানত ঐ 

সত্তার পরবত্রতার ধ্ারণা প্ররতেরলত হয়, কযমে রুকু, রসজদাহ্ ও কুরবােী। অবশ্য কমত কম রখক 

স্বীকৃরতর ন্যায় সুস্পষ্ট পরবত্রতার কর্াষণা েয়। কারণ একই রকম সম্মাে প্রদশতনের লনিযও 

সম্পারদত হনত পানর এবাং কস কিনত্র তা ইবাদাত বনল পররগরণত হনব ো এবাং এরূপ কমত পরবত্র 
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রহনসনব স্বীকৃত েয়; বরাং সাধ্ারণ একরট কমত বনল রবনবরচত। রকন্তু মূরতত বা অরগ্নর সামনে কয কমত 

সম্পারদত হয় তা পরবত্রতার ধ্ারণার সনঙ্গ সম্পরকতত। কারণ এগুনলা পরবত্র মনে কনরই তারা তা 

কনর। মানুনষর অেযন্তরীণ সত্তা (রেতরাত) পরবত্রতার আকাঙ্ক্ষী এবাং রেতরাতগতোনবই কস 

ত্রুরটহীে, পূণত ও পরবত্র ককাে সত্তার সামনে দাাঁরড়নয় উপাসো করনত চায়। কযনহতু পরবত্র সত্তার 

উপাসো মানুনষর সহজাতপ্রবৃরত্ত কসনহতু এ সহজাত প্রবৃরত্ত তানক এ কনমত বাধ্য কনর। এ কিনত্র 

উপাস্য বস্তুরটর স্বাধ্ীেতার ধ্ারণা সনচতে বা অনচতেোনব তার মনে থানক যরদও েুলবশত কস 

ককাে সত্তানক উপাস্য রহনসনব গ্রহণ কনর থানক। অন্যোনব বলা যায়, কযনহতু মােব প্রকরৃতর 

অেযন্তরীণ তাড়োয় মানুষ পরবত্র সত্তার উপাসো কনর কসনহতু বাস্তব ও বযবহাররক কিনত্র 

বুরদ্ধবৃরত্তক দরৃষ্টনতও উপাস্য বস্তুরটনক সত্তাগতোনব কস স্বাধ্ীে ও ত্রুরটমকু্ত বনল রবশ্বাস করনব 

এমেরট েয়। 

এরটই হনলা উপাসো। সুতরাাং সম্মাে প্রদশতে, রবেয় ও উপাসো করার মনধ্য পাথতকয কযমে 

আমানদর রেকট সুস্পষ্ট হনলা কতমরে রকবলা রহনসনব গ্রহণ ও পরবত্রতার ধ্ারণায় ককাে সত্তার 

সামনে দোয়মাে হওয়ার মধ্যকার পাথতকযও কবাবা কগল। তাই যারথষু্ট্রগণ অরগ্নর সামনে দাাঁরড়নয় 

যা কনরে তা রবেয় ও সম্মাে প্রদশতে কযমে েয়, কতমরে এনক রকবলা রহনসনব গ্রহণও বলা যায় 

ো। ককাে সত্তানক (বস্তুনক) পরবত্র মনে কনর তার মরহমা কীততে ঐ সত্তার ইবাদাত বনলই 

পররগরণত, যরদও এ কমত ঐ বস্তুর প্ররত প্ররতপালক ও কখাদার রবশ্বাস বা ধ্ারণা রেনয় সম্পারদত ো 

হনয়ও থানক। 

িক্টর মঈুনের দারবর রবপরীনত যারথুষ্ট্রগণ অরগ্নর জন্য কখাদা হনত রেনতর ককাে মযতাদায় রবশ্বাসী 

েয়; বরাং তারা অরগ্নর অনল রকক (অরত প্রাকরৃতক) শরক্ত ও আরিক প্রোনব রবশ্বাসী রছল এবাং 

এখেও এ রবশ্বাস রানখ। পূনবত আমরা উনল্লখ কনররছ আনেস্তা কত অরগ্নর কেনরশতা অযার 

ইযাদ কক আহুরামাযদার পুত্র বনল উনল্লখ করা হনয়নছ। এ রবষনয় রিনস্টে কসে বনলনছে, এ 

ধ্নমত অরগ্ন অন্য সকল বস্তু হনত গুরুত্বপূণত উপাদাে বনল রবনবরচত।  

রতরে তাাঁর গ্রনন্থর টীকায় উনল্লখ কনরনছে,  
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রম. হারনটল তাাঁর োরত ও ইরােী গনবষণামলূক উৎসসমূহ  োমক ধ্ারাবারহক রেবনন্ধ 

বনলনছে... ইরােীরা অরগ্ননক িুদ্র ও বহৃৎ উেয় রবনশ্ব প্রোবশীল একরট উপাদাে বনল রবশ্বাস 

করত।  

অতুঃপর রতরে মন্তবয কনরনছে, আরম মনে করর হারনটনলর কথারট অবাস্তব েয়।  

স্বয়াং িক্টর মঈুে ইরানের প্রাচীে রতেরট অরগ্নমরদনরর অন্যতম অযার বাররযে কমনহর- এর 

অরগ্নমরদর সম্পনকত বনলনছে,  

বুদনহনশর সনতরতম অধ্যানয়র অষ্টম ধ্ারায় উরল্লরখত হনয়নছ অযার, বাররযে, কমনহর- এর 

অরগ্নমরদর গুশতাসনবর শাসোমল পযতন্ত প্রেরলত রছল এবাং রবনশ্বর আশ্রয়  বনল পররগরণত 

হনতা। যখে যারদুশত অনুনশহ রাওয়াে েতুে ধ্মত আেয়ে কনরে গুশতাসব তা গ্রহণ কনর এবাং 

অযার বাররযে কমনহরনক ররোদ পবতনত যা পুশত ওয়া পুশতানসপাে  োনম প্ররসদ্ধ কসখানে 

স্থাপে কনরে।  

অতুঃপর রতরে আনেস্তার অাংশরবনশষ হনত উনল্লখ কনরনছে:  

অরগ্নর সাহাযয কপনয়ই কৃষকগণ কৃরষ কনমত জ্ঞাে, দিতা ও পরবত্র পনথ উন্নরত করার সুনযাগ 

কপনয়নছ। এই অরগ্নর সনঙ্গই গুশতাসব প্রনোত্তর রবরেময় কনরে।  

রতরে যারথুষ্ট্রনদর অন্যতম প্রধ্াে অযার োরােবাগ- এর অরগ্নমরদর সম্পনকত বনলনছে,  

এ অরগ্নমরদর পুনরারহতগনণর জন্য রেরদতষ্ট রছল। আনেস্তার প্রাথতো সম্বরলত অাংনশর পাহলােী 

তােসীনরর পঞ্চম ধ্ারায় বাহরানমর অরগ্নর বণতোয় এনসনছ, এই অরগ্নর োম অযার োরােবাগ । 

এ অরগ্নরটই সকল অরগ্নর রিক ও অগ্রগামী এবাং এ অরগ্নর সাহানযযই পুনরারহগণ জ্ঞাে, সম্মাে ও 

মযতাদা (িমতা) লাে কনরে। এ অরগ্নই দাহানকর (যাহাক) সনঙ্গ যুদ্ধ কনর। ১২৭  

বুদনহনশর সনতর অধ্যানয় তৃতীয় বহৃত্তম ও প্রধ্াে অযার গুশতাসব - এর অরগ্নমরদর সম্পনকত 

স্বয়াং িক্টর মুঈে তাাঁর মাযদা ইয়াসো ওয়া আদানব পাসতী  গনন্থর ৩১১ পিৃায় উনল্লখ কনরনছে,  

সম্রাট ককইখসরু ও কহামানরহ্- এর শাসোমনল অযারগুশোসনবর অরগ্নমরদর রবশ্ববাসীর 

আশ্রয়স্থল রছল। যখে ককইখসরু চাচাস্ত  হরদ ধ্বাংস কনরে তখে এই অরগ্নকুে তাাঁর অশ্বসমূনহর 
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পদতনল মারটনত কদনব যায় ও এর কালনচ োব দূর হনয় উজ্জ্বল হনয় ওনি। এর আনলানত রতরে 

মূরততসমূহ ধ্বাংস কনরে। অতুঃপর রতরে তার রেকটবততী পবতনত একরট উপাসোলয় রেমতাণ কনর 

অযার গুশতাসবনক পেুুঃস্থাপে কনরে।  

বুদনহশ হনত এ অরগ্ন সম্পনকত রতরে আনরা বনলনছে, রতেরট স্বগতীয় অরগ্নস্ফরুলনঙ্গর একরট 

রবশ্ববাসীনক সাহানযযর লনিয আজারবাইজানে এনস অবস্থাে কেয়।  

কেরনদ সী কায়কাউস ও ককইখসরুর অযারগুশাসনবর  অরগ্নমরদনর গমনের কারহেীনত বণতো 

কনরনছে,  

অরগ্নর পাদমূনল বরসয়া লইব সবক 

মহাে কখাদা হইনবে কমার পথ প্রদশতক 

স্বয়াং ো আরসয়া রতরে পরবত্র এ মরদনর 

পািাইনলে প্ররতরেরধ্ পথ কদখাইবার তনর।  

আমরা ককাে মূরততপূজকনক ও তানদর মরূততরূপ প্রেুর রবষনয় এরূপ অরত প্রাকরৃতক ও আরিক 

শরক্তনত রবশ্বাস স্থাপে করনত কদরখ ো। 

কতহরানের যারথষু্ট্র সাংস্থা হনত প্রকারশত পরত্রকা হুখত - এ আররদ্শর অযারগুসাব োনমর এক 

পুনরারহত তাাঁর প্রবনন্ধ দারব কনরনছে যারথুষ্ট্রগণ কখেই অরগ্ন উপাসক রছল ো। অপপ্রচানরর 

জবাব  োমক এ প্রবনন্ধ রতরে বনলনছে,  

আমরা ঐশী গ্রন্থসমূহ হনত এ রবষয়রট প্রমাণ করব, মহাে কখাদা স্বয়াং সকল কজযারতর উৎস 

রহনসনব نور األنوار বা কজযারতসমূনহর কজযারত  বনল গণয। যারথুষ্ট্রগণ উপাসোর সময় অরগ্নর 

রদনক মুখ কনর মলূত অরগ্নর মাধ্যনম কখাদার সনঙ্গই কগাপে কনথাপকথে কনর থানক ও তাাঁর 

রেকট হনতই সাহাযয প্রাথতো কনর। এ রবষয়রট (আনলা বা অরগ্নর রদনক মুখ কনর আহুরামাযদার 

উপাসো) তানদর একত্ববাদী রবশ্বানসর পররপন্থী েয়। কারণ অন্যান্য ধ্নমতর অনুসারীরাও োমাজ 
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পড়ার সময় রকবলামুখী হয় এবাং তানদর এ কমতনক ককউ মরৃত্তকা উপাসো বা প্রস্তর উপাসো বনল 

অরেরহত কনর ো।  

এই যারথুষ্ট্র পুনরারহত আররদ্শর অযারগুশাসব  পরবত্র একরট বস্তু রহনসনব অরগ্নর োোরবধ্ 

উপকাররতা বণতো কনর বনলনছে, প্রথম যুনগর মানুনষর সকল রকম উন্নরত এই লাল ও উজ্জ্বল 

অরগ্নর কারনণই হনয়রছল। তাই অরগ্ন তানদর রেকট সম্মারেত হওয়ার অরধ্কার রাখত এবাং এনক 

এক ঐশী শরক্ত রহনসনব মানুনষর সাহানযয এনসনছ বনলই ধ্ারণা করা উরচত। এর জন্য 

উপাসোলয় প্রস্তুত করা, র্নরর চুলানক অরবরত োরলনয় করনখ রেবতারপত হওয়া হনত রবরত রাখার 

কচষ্টা করা কততবয রছল।  

পুনরারহত আররদ্শর অযারগুশাসনবর কথার জবানব বলনলে, হ্যাাঁ, কখাদা নুরুল আেওয়ার  

কথারট সরিক রকন্তু তা এ অনথত েয় কয, তারা বস্তুনক দু োনগ োগ করত যার এক োগ আনলা 

অন্যোগ অন্ধকার।  অতুঃপর বলব কখাদা কজযারতসমূনহর কজযারত  অন্ধকারসমনূহর কজযারত 

েে; বরাং আল্লাহ্ সকল কজযারতর কজযারত এ কথার অথত হনলা সমগ্র অরস্তত্বই আনলা (আনলা = 

অরস্তত্ব) এবাং অেরস্তত্ব হনলা অন্ধকার। তাই মহাে আল্লাহ্ সকল রকছরু কজযারত-  

 মহাে আল্লাহ্ আকাশ ও েমূেনলর কজযারত। এ দরৃষ্টনত هللا نور الّسماوات و األرض 

অরগ্ন, সযূত, প্রদীনপর সনঙ্গ মারটর রঢলা ও পাথনরর ককাে পাথতকয কেই। তাই যরদ অরগ্নর রদনক মুখ 

করর কখাদার রদনক মুখ কনররছ আর মারটর রদনক মুখ করনল কখাদার রদনক মুখ করর রে বলা 

অথতহীে। 

রতরে বনলনছে, যারথুষ্ট্রগণ অরগ্নর রদনক মুখ করার মাধ্যনম প্রকতৃপনি কজযারতর সাহানযয 

মহানজযারতর সনঙ্গ কগাপে সাংলাপ কনর থানক।  

রকন্তু আমরা বলব, এক আল্লাহর উপাসোর অথত মানুষ যখে তাাঁর প্ররত মখু করনব ককাে রকছুনকই 

কযে মাধ্যম রহনসনব গ্রহণ ো কনর। তাই রতরে বনলনছে,  যখে وإذا سألك عبادي عيّن فإيّن قريب
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আমার বাদারা আমার সম্পনকত রজজ্ঞাসা কনর (তানক বল) আরম তার রেকটবততী আরছ।  অথতাৎ 

মহাে কখাদার রদনক মুখ করার জন্য ককাে রকছুনক মাধ্যম রহনসনব গ্রহনণর ককাে প্রনয়াজেই কেই। 

হ্যাাঁ, অবশ্য যরদ ককাে মানুষ আল্লাহর রদনক অগ্রসর হয় (মুখ কেরায়) এবাং তাাঁর পররচয় লানের 

মাধ্যনম আল্লাহর ওলীনত পররণত হয় অথতাৎ ইবাদানতর উচ্চতর পযতায় অরতিনমর মাধ্যনম মহাে 

আল্লাহর জন্য রেনজনক রবরলনয় কদয় (োোরেল্লাহ্), এ পযতানয় অন্যরা কদায়া ও গুোহ মানের 

(ইরস্তগোর বা পাপ মাজতো) জন্য তাাঁনদর উরসলা বা মাধ্যম রহনসনব গ্রহণ করনত পানর। কযনহতু 

তাাঁরা একরদনক আল্লাহর পূণত ও সৎ কমতশীল বাদা, অন্যরদনক জীরবত, কসনহতু অন্যান্যরা তাাঁনদর 

হনত হৃদনয়র পররচ্ছন্নতা ও পাপ মাজতোর জন্য আল্লাহর রেকট কদায়া প্রতযাশা কনরে কযে রতরে 

তাাঁর করুণায় গুোহসমহূনক মাজতো কনরে। 

সাহাযয প্রাথতো এজন্য শবধ্, যাাঁর কানছ সাহাযয প্রাথতো করা হনচ্ছ রতরে জীরবত, রররযকপ্রাপ্ত এবাং 

উপাসোর মাধ্যনম আল্লাহর শেকটয লাে কনরনছে; রতরে আমানদর কচনয় উত্তমরূনপ আল্লাহর 

উপাসো ও সাহাযয প্রাথতো করনত সিম এবাং এ কারনণই রতরে আল্লাহর অরধ্কতর রেকটবততী। 

আমরা মসুলমােগণ রাসনূল কররম (সা.)- এর রযয়ারনত পনড় থারক : 

يف حضرته و أعلم أّن رسولك و  الّلهّم إيّن أعتقد حرمة صاحب هذا املشهد الشريف يف غيبته كما أعتقدها
  يرون مقامي و يسمعون كالمي و يرّدون سالمي,خلفائك عليهم الّسالم أحياء عندك يُرزقون

কহ আল্লাহ্! আরম এই পরবত্র স্থানের অরধ্কারীর সম্মাে তাাঁর মৃতুযর পরও তাাঁর জীরবতাবস্থার 

অনুরূপ মনে করর। আরম জারে রতরে আপোর রাসলূ (সা.) এবাং আপোর মনোেীত প্ররতরেরধ্গণ 

(আ.) সকনলই আপোর রেকট জীরবত ও আপোর রেকট হনত রররযকপ্রাপ্ত। তাাঁরা আমার 

অবস্থােনক কদখনছে ও আমার কথা শুেনছে এবাং আমার সালানমর জবাব দাে করনছে।  

এ রযয়ারনতর কশষাাংনশ আমরা পরড়:  

استغفر هلم الّرسول لوجدوا هللا تّواابً و لو أّّنم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا هللا و : ))ألّلهّم إّنك قلتَ 
 و إيّن أتيتك مستغفرا اتئبا من ذنويب و إيّن أتوّجه بك إىل هللا ريّب و رّبك ليغفريل ذنويب.(( رحيماً 
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কহ আল্লাহ্! রেশ্চয়ই আপরে (পরবত্র ককারআনে) বনলনছে: তারা যখে রেনজনদর ওপর জুলমু কনর 

ও আপোর রেকট আনস অতুঃপর আল্লাহর রেকট িমা প্রাথতো কনর এবাং রাসলূও তানদর জন্য 

িমা প্রাথতো কনরে অবশ্যই তারা আল্লানহ্ক িমাকারী ও দয়াশীলরূনপ পানব। (অতুঃপর েবীনক 

উনেশ কনর পড়া হয়) কহ রপ্রয় েবী! আরম আপোর রেকট িমা প্রাথতোকারী ও গুোহ হনত 

অনুনশাচোকারী হনয় প্রতযাবততেকারী রহনসনব এনসরছ। আপরে আল্লাহর সৎ কমতশীল ও 

শেকটযপ্রাপ্ত বাদা রহনসনব আমার ও আমার প্ররতপালনকর উনেনশ্য আপোর শরণাপন্ন হরচ্ছ যানত 

রতরে আমার গুোহসমূহ মাজতো কনরে।  

কযনহতু আল্লাহর ওলীনদর শরণাপন্ন হনয় কদায়া চাওয়া এরূপ রবশ্বাস রেনয় সম্পারদত হয় কসনহতু 

তা রশরক কতা েয়ই; বরাং ইবাদাত রহনসনব পররগরণত। 

অরগ্ননক কাবার ন্যায় রকবলা রহনসনব গ্রহনণর রবষয়রটর জবাব আমরা পনূবত রদনয়রছ এবাং বনলরছ 

অরগ্নর প্ররত পরবত্রতার ধ্ারণা রেনয় দোয়মাে হওয়ার সনঙ্গ কাবার রদনক মুখ কনর োমাজ পড়ার 

(আল্লাহর ইবাদানতর) মনধ্য ককাে তুলোই হনত পানর ো। 

পুনরারহত আররদ্শর বনলনছে,  

কযনহতু অরগ্ন মানুনষর প্রচরু উপকানর আনস কসনহতু মানুনষর অরধ্কার রনয়নছ অরগ্নর প্ররত রবনশষ 

সম্মানের দৃরষ্টনত কদখার ও এনক মলূয কদয়ার।  

তাাঁর কথার সারবস্তু এখানেই। প্রকতৃপনি েরবগনণর আগমনের (েবী কপ্ররনণর) লিয এরটই 

কয, তাাঁরা মানুষনক সকল কলযাণ, রেয়ামত ও বরকনতর উৎনসর সনঙ্গ পরররচত করানবে এবাং 

তানদর এমে চিু দাে করনবে যা দ্বারা মূল কারণনক তারা কদখনত পানর। তাাঁরা এনসরছনলে 

মানুষনক কারণ হনত সকল কারনণর মূনলর রদনক রেনয় যানবে এবাং তানদর কবাবানবে  

সকল প্রশাংসা শুধ্ ুআল্লাহরই জন্য রযরে সমগ্র রবনশ্বর প্ররতপালক। احلمد هلل رّب العاملي  

তাছাড়া আমানদর কদখনত হনব শুধ্ু অরগ্নই ঐশী বস্তু েয় যা মানুষনক সাহাযয করার জন্য আসমাে 

হনত এনসনছ। অবশ্য যরদ আসমাে বলনত আমানদর মাথার ওপর রবদযমাে মহাশূন্য কবাবানো 

হনয় থানক তনব তা ঐশী বা রবনশষ ককাে বস্তু বনল গণয েয়। আর যরদ আসমাে বলনত অদশৃ্য 
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জগৎ কবাবানো হয় তনব সকল বস্তুই আসমাে হনত এনসনছ এবাং এ কিনত্র অরগ্নর ককাে রবনশষত্ব 

কেই। 

 و إن من شيء إاّل عندّن خزائنه و ما ننَـزّله إاّل بقدر معلوم
আমানদর রেকট প্রনতযক বস্তুরই োোর রনয়নছ এবাং তা হনত রেরদতষ্ট পররমানণই আমরা 

অবতারণা করর। ১২৮  

 

ধ্মতীয় আচার ও আনুিারেকতা 

অরগ্ন উপাসো বা অরগ্নর প্ররত রবনশষ রীরতনত সম্মাে প্রদশতনের রবষয়রট সাধ্ারণ েয়; বরাং কশাোর 

মত একরট অনুিাে এরট। আমরা মাযদা ইয়াসো ওয়া আদানব পাসতী  োমক গ্রন্থ কথনক এ 

অনুিানের রকছু রববরণ দাে করব তানত অরগ্নর প্ররত সম্মাে প্রদশতনের দারবদার ও 

পিাবলম্বেকারীনদর স্বরূপ উদ্র্ারটত হনব। এ গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য গ্রনন্থও এ অনুিানের রববরণ 

রনয়নছ এবাং বততমানে রবদযমাে যারথষু্ট্রগনণর মনধ্যও এর প্রচলে লিণীয়। 

উক্ত গ্রনন্থ বলা হনয়নছ : 

ইসলানমর রবপরীনত যারথুষ্ট্র ধ্নমত রিষ্টধ্নমতর ন্যায় রবরেন্ন উপাদানের বযবহার ও রবনশষ ধ্রনের 

আনুিারেকতা রবদযমাে। এরূপ আনুিারেকতা অরগ্নমরদরগুনলানতও প্রচরলত। অরগ্নকুেনক এমে 

স্থানে রাখা হয় যানত চারররদক উনু্মক্ত থানক। প্ররতরট অরগ্নমরদনরর অরগ্ন প্রেলনের রবনশষ রীরত 

রনয়নছ এবাং অতারবাে  ( অরগ্নরিক পুনরারহত) বযতীত অন্য ককউ কসখানে প্রনবনশর অরধ্কার 

রানখ ো। অরগ্নরিক পুনরারহতগণ অরগ্নর রদনক অগ্রসর হওয়ার সময় তাাঁনদর মুখমেল কবাঁনধ্ কেে 

যানত কনর তাাঁনদর রেুঃশ্বাস অরগ্ননক অপরবত্র ো কনর কেনল। অরগ্নকুনের িােরদনক একরট 

কচ নকাণা র্র রনয়নছ যা কনয়করট সমাে োনগ রবেক্ত এবাং এর প্ররতরট অাংশ রবনশষ রবনশষ 

আচানরর জন্য বযবহৃত হয়। এই কিনক ইয়াযনশেগাহ্  ( রবনশষ ইবাদাত ও আচানরর স্থাে) 

বলা হয়।... যারথুষ্ট্র ধ্মত গ্রনন্থ পেুুঃপুে রেনদতশ কদয়া হনয়নছ যানত সযূত কখেই অরগ্নর ওপর 

আপরতত ো হয়।১২৯ তাই অরগ্নমরদরসমূহ রবনশষ গিে ও আকৃরতনত শতরর করা হয়। 



214 
 

অরগ্নমরদনরর মাবামারব অন্ধকার একরট কি শতরর করা হনতা এবাং অরগ্নচলু্লীরট কসখানে স্থাপে 

করা হনতা।... 

ইরানের অরেজাত কশ্রণীর রীরত অনুযায়ী রবরেন্ন ধ্রনের অরগ্নর উপরস্থরত রছল, কযমে গৃনহর 

অরগ্ন, কগানত্রর অরগ্ন, আঞ্চরলক অরগ্ন, প্রানদরশক অরগ্ন প্রেরৃত। গৃনহর অরগ্নরিকনক মেবায  বলা 

হনতা এবাং দু জে পুনরারহত এর রিার কানজ রেনয়ারজত থাকনতে। আঞ্চরলক অরগ্নর প্ররতরিার 

জন্য একজে উচ্চ পযতানয়র ধ্মতযাজনকর অধ্ীনে গরিত পুনরারহতগনণর করমরট রছল...। 

সাসােী আনেস্তার একরট অাংনশর োম হনলা সুযগার  কযখানে অরগ্ন উপাসোর প্রকরৃত ও এ 

সম্পরকতত রকছু কারহেী বরণতত হনয়নছ। কযমে এক অরগ্নমরদর ধ্লূা ও অন্যান্য সুগন্ধীনত েরপরু 

রছল। এক পুনরারহনতর রেজ রেুঃশ্বানস যানত অরগ্ন রেবতারপত ো হয় কসজন্য মুখমেল কবাঁনধ্ ধ্মতীয় 

আচানরর মাধ্যনম পরবত্রকৃত কানির টকুরাসমূহ দ্বারা অরগ্ননক প্রেরলত রাখার কানজ রত রছনলে। 

এই কানির টুকনরাসমহূ হাযানে আপতা  োমক বৃি হনত সাংগহৃীত হনতা। ঐ পুনরারহত 

টুকনরাগুনলানক রবনশষ রীরতনত কবরাসম  োমক কাি দে দ্বারা িুদ্র িুদ্র কনর অরগ্ননত 

কেলরছনলে ও রবনশষ মন্ত্র ও কদায়া পড়রছনলে। অন্যান্য পুনরারহতরা হুনম ১৩০রছরটনয় রদরচ্ছনলে 

এবাং পাে ও উৎসগত কররছনলে। কদায়া ও মন্ত্র পানির (আনেস্তা হনত) মাধ্যনম হুনমর  কািনক 

পরবত্র কনর হুউে - এর দ্বারা আর্াত কররছনলে... অরগ্ন উপাসোর রবনশষ স্থানে (ইয়াযনশেগাহ্) 

রেননাক্ত বস্তুসমূহ রবনশষ কানজ বযবহৃত হনতা : 

১. হাউে  ও হাউনের দে যা রিষ্টােনদর র্ণ্টার ন্যায় এবাং এক উনেনশ্য বযবহৃত হয় যরদও 

পূনবত তা পরবত্র বৃি হুনমর কানি আর্াত করার জন্য বযবহৃত হনতা। 

২. কবরাসম্ পরবত্র রসক্তবৃি, কযমে িারলম গাছ হনত প্রস্তুত হনতা। বততমানে কর পয বা কিাঞ্জ দে 

দ্বারা এরট প্রস্তুত করা হয়। 

৩. কবরাসম্দাে। 

৪.কবরাসরম্চে যা িুদ্র ছরুর রবনশষ। 

৫. পরবত্র পারে ও হুনমর জন্য কনয়করট পাত্র। 
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৬. কনয়করট বারট কব ল বা গামলা। 

৭. োরস যা গরুর কলাম ও চলু (কলনজর) দ্বারা শতরর কছাট দরড় যা কবরাসনমর সনঙ্গ বাাঁধ্া হয়। 

৮. আররেস োনমর বড় এক পাথর খে (কচ নকাণা) যার ওপর উপনরাক্ত বস্তুসমূহ রাখা হনতা। 

রতরে আনরা উনল্লখ কনরনছে : 

োসতী অরেধ্ােসমূনহ এনসনছ: বারসাম রগটহীে সরু এক রবর্ত শদর্তযনর হুম বৃনির শাখা। এ 

বৃিরট বাউ বৃনির মত কদখনত। তাই যরদ হুম বৃি ো পাওয়া যায় বাউ বৃনির শাখা েতুবা 

িারলম গানছর িাল বযবহৃত হনব। এই শাখা কাটার রীরত হনলা কবরাসরম্চে োমক কছাট কছারা 

যার হাতলরট কল হ রেরমতত পারে দ্বারা কধ্ ত করনত হনব ও কধ্ায়ার সময় কদায়া পড়নত হনব অথতাৎ 

অরগ্ন উপাসো, কগাসল করা ও খাওয়ার সময় পড়ার কদায়াসমহূ এ সময় পড়নত হনব ও শাখা 

কাটনত হনব।  

তাাঁর বণতো মনত বততমাে ইরানের যারথষু্ট্রগনণর অরগ্ন উপাসোর রীরত হনলা যখে একজে 

পুনরারহত প্রাথতো করনত থানকে অন্য পনুরারহত অরগ্নর প্ররত দৃরষ্ট রাখনবে (যানত তা প্রেরলত 

থানক) ও বারসামদানের ওপর রাখা কানির টকুনরাগুনলানক হানত হানত রদনয় রদনবে এবাং পনর 

তা পুেরায় বারসামদানের ওপর সারজনয় রাখনবে। 

অন্যত্র রতরে বনলনছে : 

দার মাসতাতার আনেস্তার বযাখযামূলক গ্রনন্থ উনল্লখ কনরনছে, দু ধ্রনের অরগ্নমরদর রনয়নছ। বড় 

অরগ্নমরদরনক অতাশ বাহরাম  বলা হয় এবাং িুদ্র মরদরনক অদারাে  বা অগইয়ারী  বলা 

হয়। োরনতর মুম্বাই (কবানম্ব) রতেরট বড় অরগ্নমরদর ও প্রায় একশ রট িুদ্র অরগ্নমরদর রনয়নছ। 

অতাশ বাহরাম  ও অগইয়ারী র মনধ্য অরগ্নর আকৃরত ও প্রস্তুতরীরতগত পাথতকয রনয়নছ। অতাশ 

বাহরাম প্রস্তুনতর জন্য এক বছর সময় লানগ ও কতর ধ্রনের অরগ্ন হনত তা প্রস্তুত হনয় থানক। এই 

কতর ধ্রনের অরগ্ননক সকল ধ্রনের অরগ্নর রেযতাস বলা কযনত পানর। এগুনলানক পরবত্রকরনণর 

রীরত ও আনুিারেকতা সাসােী আনেস্তার োেরদদাদ অাংনশ বরণতত হনয়নছ। যারথুষ্ট্র রীরত অনুযায়ী 

প্ররত অঞ্চনল অবশ্যই একরট অতাশ বাহরাম  থাকনত হনব। ককাে ককাে যারথষু্ট্র ধ্মতযাজনকর 
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মনত এক অঞ্চনল এনকর অরধ্ক অতাশ বাহরাম  থাকনত পারনব ো। কারণ এক কদনশ কনয়ক 

রাজা থাকনত পানর ো।... কযনহতু কস রাজা তাই তার রসাংহাসে দু োনগ োগ কনর রসাংহাসে 

আকৃরতনত সারজনয় ধ্াপযকু্ত রসাংহাসনের রূপ কদয়া হনয়নছ।  

এ হনলা যারথুষ্ট্রগনণর অরগ্ন উপাসোর আনুিারেকতা। এ আনুিারেকতা কতটা তাওহীদরেরত্তক বা 

রশতকরমরশ্রত তা রেনয় এখে আরম ককাে মন্তবয করনত চাই ো। এনক মূরততপজূা বা কখাদা উপাসো 

রকছুই বলব ো। শুধ্ু সম্মারেত পািকগণনক এরূপ আনুিারেকতা সম্পনকত রচন্তা করনত বলব 

কয, এর হনত কুসাংস্কারাচ্ছন্ন ককাে আচার- অনুিাে পৃরথবীনত আনছ রক? অতুঃপর ইসলানমর 

আচার- অনুিানের সনঙ্গ এগুনলার তুলো করুে। কযমে 

োমাজ, আযাে, জুমআ, জামায়াত, হে, তাসবীহ- তাহলীল, আল্লাহর কশাকর আদানয়র 

প্ররিয়াসহ মসরজদনকরন্দ্রক অন্যান্য ইবাদতসমূনহর সনঙ্গ এ ধ্রনের আচানরর তুলো কনর কদখেু 

এ দু কয়র মনধ্য পাথতকয কত? অতুঃপর বলুে, ইরানের জেসাধ্ারনণর এ অরধ্কার রছল রক ো কয 

এরূপ কুসাংস্কারাচ্ছন্ন আচার- অনুিাে তযাগ কনর ইসলামী রশিা গ্রহণ করার? 

এ আনলাচোর কশনষ এক কপাঁচার আততোনদর বণতো দাে করব যা কথনক সম্মারেত পািকবৃদ 

এরূপ আততোদসমূনহর মলূয বুবনত পারনবে। 

োরনতর েওসারী শহনরর ইরাে শাহ  োনমর প্ররসদ্ধ অরগ্নমরদর যা বড় অরগ্নমরদনরর (অতাশ 

বাহরানমর) অন্তেুতক্ত কস সম্পনকত ইবরাহীম পরু দাউদ বনলনছে : 

ইরােী মুহারজররা োরতবনষত অতাশ বাহরাম  বহে কনর রেনয় রগনয়রছল। তানদর এ কমত সরিক 

বনলই প্ররতোত হয়। কারণ তাররনখ তাবারী ও মাসউদী কথনক জাো যায়, পরাজনয়র যুনগ 

ইরােীরা শত্রুর হানত পনড় রেবতারপত হওয়ার েনয় অরগ্ননক দরূবততী স্থানে সররনয় রেনয় যায়।১৩১ 

যরদও ইরানের জাাঁকজমকপণূত অরগ্নমরদরসমহূ মসরজনদর রূপান্তররত ও অরগ্নকুেসমূহ রেনে 

রগনয়রছল তদুপরর ইরারেগণ তানদর সাধ্যমত তা রিায় কচষ্টা কনরনছে। তৃতীয় ইয়াযদ গারদ 

োহাোনদর যুনদ্ধ পরাজনয়র পর স্বয়াং করই শহনরর পরবত্র অরগ্নরটনক মারনে রেনয় যাে। যরদও 

ইরােশাহ  অরগ্নমরদর ইরােী মুহারজরনদর কসেজানে প্রনবনশর পর রেরমতত হনয়রছল (৭১৬ 



217 
 

রিষ্টাে) তদুপরর ১২৩০ বছর হনলা তারা সব সময় এই রবনদশ রবেূাঁইনয় শত্রু হনত এ অরগ্নর 

রবষনয় রচরন্তত রছল। রকন্তু এই অরগ্ন রদনের টাোপনড়নে রাংহীে হনয় পনড়রে; বরাং তার 

সহনযাগীনদর উষ্ণ কনণ্ঠ সমনবদো জারেনয় উৎসারহত কনর এনসনছ। কসেজানের পতনের পর 

কসরট েসারীনত আশ্রয় কেয় ও দীর্ত ২৩৫ বছর কসখানে রবদযমাে রছল। এই অরগ্ন শুধ্ু দু বছর 

(১৭৩৩- ১৭৩৬) সরূানট রেবতারপত রছল। রকন্তু এরপর ২০৪ বছর হনলা এই গ্রানম তা পেুুঃস্থারপত 

হনয়নছ। পুনরারহতগনণর রেনদতনশ সহস্র যারথুষ্ট্র এই অরগ্নর চারপানশ সমনবত হনচ্ছ। ইরােী ও 

োরতীয় পাররসকগণ কসখানে রযয়ারনত রগনয় থানকে। 

রবনশষত োসতী বনষতর উররদনবনহশত  ও অযার  মানস কসখানে রযয়ারনত েীড় হয়। ইরােশাহ 

োনমর এই অরগ্নমরদর হনত প্ররতরদে সকাল, মধ্যাহ্ন ও সন্ধযায় সাদা কপাশাক পরররহত 

পুনরারহতগনণর আনেস্তার গজল পানির ধ্বরে প্ররতধ্বরেত হয়। ইরােশাহ অরগ্নমরদনরর কসবকনদর 

কণ্ঠধ্বরে সাসােী শাসোমনলর জাাঁকজমকপণূত করই, রশজ ও ইসতাখনরর অরগ্নমরদনরর কথা িরণ 

কররনয় কদয়।১৩২  

ককউ রক রবশ্বাস করনবে, বততমাে শতােীনত রবশ্বরবদযালনয় অধ্যাপোর দারবদার একজে রশিক 

এতটা অজ্ঞতার পররচয় কদনবে? জারে ো এরট অজ্ঞতা োরক অজ্ঞতার োে? োরক কানলা 

সাম্রাজযবানদর হানত প্ররতপারলনতর কণ্ঠধ্বরে? 

মাযদা ইয়াসো ওয়া আদানব পাসতী  এই রশনরাোনমই িক্টর মঈুে গ্রন্থরট রলনখনছে। আমরা 

আমানদর আনলাচোয় এ গ্রন্থ হনত অনেক উদৃ্ধরত রদনয়রছ। এই গ্রনন্থর োম ও কলখনকর েূরমকা 

হনত কবাবা যায় োসতী সারহনতয মাযদা ইয়াসো শেসমূহ ও এ রচন্তার প্ররতেলে রেনয় আনলাচো 

করা হনয়নছ। সারহরতযক দৃরষ্টনত এরূপ কমত উপকারীই শুধ্ু েয় জরুরীও বনট। রকন্তু এ গ্রনন্থর মলূ 

উনেশ্য রেধ্তারণ কনরনছে তাাঁর রশিক ও রেনদতশক দাউদ ইবরাহীম। মলূত িক্টর মুঈে তাাঁর 

রেনদতশনকর দ্বারা চরমোনব প্রোরবত হনয়রছনলে। এ গ্রনন্থর েূরমকায় উরল্লরখত হনয়নছ, ইরােী 

মােরসকতা গত কনয়ক হাজার বছনর, এমেরক ইসলামী শাসোমনলও পররবরততত হয় রে, ককাে 

রচন্তাই তানক প্রোরবত করনত পানর রে এবাং এখেও ইরােী মােরসকতা মাযদা ইয়াসো 
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মােরসকতা রহনসনবই রবদযমাে রনয়নছ, এমেরক এ রচন্তা অন্য রচন্তাসমূহনকও তার দ্বারা প্রোরবত 

কনর কেনল। তাই রতরে বনলনছে : 

রবজয়ী আরবরা ইরানে কয ধ্মত এনেরছল (অথতাৎ পকৃৃত ইসলাম) তা রশয়া রাং ধ্ারণ কনর।  

পুর দাউনদর ধ্ারণায় মানুনষর মােরসকতার প্রোবক উপাদােসমহূ প্রধ্ােত েূরম, বাংশ ও োষা। 

রতরে তাাঁর দশতেনক এ রেরত্তর ওপর করনখই বনলনছে, ইরােী মােরসকতা মাযদা ইয়াসো 

মােরসকতা। রকন্তু বততমানে পৃরথবীনত এমে ককাে জারত কেই কয বলনত পানর আরম রেখাাঁদ এক 

জারতর অন্তেুতক্ত। তুকতী, কমাগল, আরব, এমেরক গ্রীক ও োরতীয় রক্ত প্রাচীে ইরােীনদর সনঙ্গ 

এতটা রমরশ্রত হনয়নছ কয, রবনশষত অসাংখয অসম রববানহর েলশ্রুরতনত তানত ককউ আজনক দারব 

করনত পানর ো কয, আরম খাাঁরট আযত ও ইরােী। তাই কখাদ পরু দাউনদর রনক্ত ককান্ জারতর রমশ্রণ 

র্নটনছ বলা মুশরকল। হয়নতা রপত ৃ রদক হনত রতরে উমাইয়যা আরব ও মাতৃ রদক হনত কমাগল 

কচরঙ্গস খানের বাংশধ্র হনত পানরে। আল্লাহ্ই োল জানেে। 

োষার অবস্থাও জারতর মত। যরদ রেন্ন োষার শনের কথা বাদও রদই তব ুবততমানের োসতী োষা 

ইরানের প্রাচীে োষাোষীনদর ককাে িুদ্র অাংনশর োষা হনয় থাকনব, সমগ্র ইরােীর েয়। রবনশষত 

বততমাে োসতীর সনঙ্গ আনেস্তা আমনলর োসতীর আকাশ- পাতাল পাথতকয। 

শুধ্ু বাকী থানক েরূম। রকন্তু স্বয়াং পুর দাউনদর োষায় আমানদর বততমাে েূরমরট প্রাচীে েূরমর িুদ্র 

একরট অাংশমাত্র। তনব পুর দাউনদর দশতে অনুযায়ী সকল রহস্য মারট ও পারের (জন্মেূরম) মনধ্য 

লুরকনয় রনয়নছ এবাং ইরােী মােরসকতার রেরত্তও এ েূরমর মারট ও আবহাওয়ার মনধ্য রেরহত। 

তাই কয সকল কুসাংস্কারাচ্ছন্ন ও কাল্পরেক রবষনয়র েমুো আমরা কদখলাম এ েরূমনতই উৎপন্ন 

মাযদা ইয়াসো ধ্নমতর মনধ্য রনয়নছ বনল তানকই আমরা ইরােী মােরসকতা বলব। 

পুর দাউদ দারব কনরনছে : 

জীবে ও রচন্তাধ্ারা জারতসত্তা ও োষার ন্যায় আমানদর কনয়ক হাজার বছর পূনবতর প্রজন্ম হনত 

অপররবরতততোনব বাংশগতোনব বারহত হনয় এনসনছ।  
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আরম বলব, আমানদর জীবে ও রচন্তাধ্ারা আমানদর জারতসত্তা ও োষার ন্যায় েয়; বরাং এর 

কথনক বযাপকোনব পররবরততত হনয়নছ। ইরােীরা তানদর আল্লাহ্প্রদত্ত বরুদ্ধমত্তা ও সুপ্ত প্ররতোর 

গুনণ রদ্বত্ববাদ, অরগ্ন উপাসো, হুনম  উপাসো, সযূত ও মােব উপাসো ও এরূপ হাজানরা 

কুসাংস্কারনক ইসলামী রশিার ছত্রছায়ায় দূনর ছুাঁনড় কেনলনছ। 

পুর দাউদ রেমিমাে বযরক্তর ন্যায় কযে খড়কুটানক ধ্নর বাাঁচনত চাে। তাই ইরোনের 

(অধ্যারিক) রবনশষ োষায় কয সকল ইরােী করব কথা বনলনছে তাাঁনদর কথানক তাাঁর পনি যুরক্ত 

রহনসনব কদখানত কচনয়নছে, অথচ এই সকল করব১৩৩ শতােীকাল ধ্নর ইসলানমর রবশ্বজেীে 

ধ্ারণার রানষ্ট্র আশ্রয় রেনয় জারত, োষা ও জন্মেরূমর অন্ধরবশ্বাস ও কুসাংস্কার হনত মুরক্ত লাে 

কনররছনলে এবাং সকল জারত সমাে - এর প্ররত ঈমাে এনেরছনলে। পুর দাউদ তাাঁনদর প্ররত 

রবশ্বাসর্াতকতা কনরনছে ও তাাঁনদর করবতায় বযবহৃত মদ, পুনরারহত, অরগ্ন, অরগ্নমরদর প্রেৃরত 

শনের অধ্যারিক অথতনক পররতযাজয ও রববরততত কুসাংস্কারাচ্ছন্ন ধ্নমতর পনি যুরক্ত রহনসনব 

কদখানোর কচষ্টা কনরনছে। তাই রতরে বনলনছে,  

অরগ্নমরদরসমূহ রেবতারপত হওয়ার পরও ইরােী করবনদর হৃদয় কপ্রনমর অরগ্নমরদর হনয় রনয়নছ। 

এখেও তার বযথার আনরানগযর জন্য দরূবততী অঞ্চনলর পুনরারহতগনণর শরণাপন্ন হনত চায় যরদও 

তানদর েূরম হনত তারা উৎখাত হনয়নছ এবাং ককউ তানদর শরণাপন্ন হনত অিম।  

আরমও বরল একজে প্রকতৃ ইরােী যার মনধ্য ইরােী জাতীয়তার জ্ঞাে রনয়নছ, কযমে 

হারেয, সা দী, মাওলাো রুমী, জামী ও এরূপ শত করবর অন্তর কপ্রনমর অরগ্নমরদর এবাং তার 

মনের বযথা সারানোর জন্য বৃদ্ধ পুনরারহনতর কানছ কযনত চায়। রকন্তু তার কপ্রনমর ঐ অরগ্নমরদর 

প্রকরৃতর উপাদানের উপাসোর উনেনশ্য রেরমতত বারসাম, বারসামদাে, বারসামরচে, রছদ্রহীে 

পােপাত্র বহেকারী চার কদয়ানলর ককাে অরগ্নমরদর েয় এবাং কস তার মনের বযথা আনরানগযর 

জন্য কয বৃদ্ধ পুনরারহনতর কানছ কযনত চায় রতরে সাদা কপাশাক পরররহত, বারসামধ্ারী অরগ্ননক 

রেনয় কুসাংস্কারপণূত অেথতক কনমত রলপ্ত (জীবনের মলূযবাে সময়নিপণকারী) ককাে যারথুষ্ট্র 

পুনরারহত েে; বরাং এই পুনরারহত একক আল্লাহর পনথর যাত্রী, আল্লাহর ওলী ও মানুষনক মহা 
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সনতযর রদনক কহদানয়তকারী। তাাঁরা ইসলামী শাসোমনল ইসলানমর মহাে মােবীয় উনেশ্য ও 

ইরোনের জ্ঞাে অজতে কনররছনলে। 

তাই পরু দাউদ কয বৃদ্ধ পুনরারহনতর কথা বনলনছে ইরােীরা সহস্র বছর পনূবত তাাঁনদর ইরাে হনত 

কবররনয় কযনত বাধ্য কনরনছ। তাাঁর বক্তবয মনত ককউ তাাঁনদর রেকট কপ াঁছনত অিম। কথারট েুল এ 

অনথত কয, তাাঁরা ইরােীনদর রেকট কপ াঁছনত সিম েে। তনব অন্য ককউ তাাঁনদর রেকট কপ াঁছনত 

অিম হনলও পরু দাউদ কয তাাঁনদর রেকট কপ াঁছনত সিম তা কবাবা যায়। এই পুনরারহতগনণর 

পনকট বছনরর পর বছর ধ্নর োরতীয় রেযতারতত মানুনষর অনথত (যা ইাংনরজগণ তাাঁনদর সনঙ্গ হাত 

রমলানোর কারনণ রদত) পূণত হনয়নছ। তাাঁরা মযতাদাশীল ইরােী জারতনক কপছে হনত ছুররকার্াত 

করার কচষ্টায় রত হনয়রছনলে। তাাঁরা কচনয়রছনলে ইরােী জারতনক পেুরায় তাাঁনদর প্রাচীে িয়প্রাপ্ত 

কশকল রদনয় বাাঁধ্নত যা অরগ্নধ্ারক, বারসাম, বারসামরচে, হুনম ও অন্যান্য কুসাংস্কার দ্বারা প্রস্তুত। 

দুুঃখজেকোনব ি. মঈুে তাাঁর এ গ্রন্থ রচোয় পুর দাউনদর রচন্তা দ্বারা বযাপকোনব প্রোরবত 

হনয়নছে যরদও তার জীবনের কশষরদনক কদয়া তাাঁর রকছু সািাৎকানর তাাঁনক ইসলানমর কম লেীরত 

ও কািানমার প্ররত শ্রদ্ধাশীল ও একজে রেরনপি বযরক্ত বনল মনে হনয়নছ। তদুপরর ককে রতরে 

তাাঁর উনেশ্য হনত পশ্চাদ্ধাবে কনরনছে ও ইসলানমর উৎস হনত যারথুষ্ট্র ধ্নমতর আচারনক রিার 

কচষ্টা কনরনছে তা আমানদর কবাধ্গময েয়।  

উদাহরণস্বরূপ রতরে তাাঁর গ্রনন্থর ৭৬ পিৃায় যারথুনষ্ট্রর অরস্তত্ব সম্পনকত সনদনহর জবাব রদনত রগনয় 

বনলনছে,  

ককাে ককাে ইরতহাসরবদ কযমে হুশােনগর মনত যারথুষ্ট্র রুস্তম, যাল ও ইসোেরদয়ানয়র মত এক 

কাল্পরেক অরস্তত্ব, রকন্তু আমানদর বুবনত হনব েবী ও ধ্মতীয় পুনরাধ্ানদর প্রনতযনকর অরস্তনত্বর 

রবষনয় মেীরষগণ রবরেন্ন মত কপাষণ কনরনছে।  

অতুঃপর টীকায় উনল্লখ কনরনছে, এমেরক হযরত ঈসা ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পনকতও।  
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অতযন্ত আশ্চনযতর রবষয়, ককউ যারথুনষ্ট্রর ঐরতহারসক অরস্তত্বনক রাসলূ (সা.)- এর অরস্তনত্বর সানথ 

তুলো কনরে। একজে রবনশষনজ্ঞর যারদুশত সম্পনকত মতনক ইসলানমর ককাে শত্রু কতৃতক রাসলূ 

সম্পনকত মন্তনবযর সানথ তুলো সরতযই আশ্চনযতর। 

রতরে তাাঁর গ্রনন্থর ২৭৩ পৃিায় অরগ্নর পরবত্র হওয়া রবষয়ক আনলাচোয় বনলনছে, আযত 

ধ্মতসমূহ, কযমে িাহ্মণ ধ্মত, যারথুষ্ট্র এবাং সামী ধ্মতসমূহ, কযমে ইহুদী, রিষ্টাে ও 

ইসলাম, এমেরক আরফ্রকার মূরততপূজকনদর মনধ্যও অরগ্ন রবনশষ গুরত্ব রানখ।  

আমার রেকট কবাধ্গময েয়, বাংশ পরম্পরায় মসুলমাে পররবানর জন্মগ্রহণ কনর এবাং ঐশী 

গ্রন্থসমহূ অধ্যয়ে কনর রতরে রকরূনপ এমে মন্তবয করনলে? ইসলানমর ককাথায় রতরে অরগ্নর প্ররত 

মযতাদা প্রদশতনের রচহ্ন খুাঁনজ কপনয়নছে? ককারআনে যা এনসনছ তা হল রেে ও শয়তাে আগুে 

হনত শতরর হনয়নছ এবাং মানুষ সরৃষ্ট হনয়নছ মারট হনত। 

মারটর মানুষ আল্লাহর শেকটয লানে সিম হনল অরগ্নর শয়তাে তাাঁর রহমত কথনক রবতারড়ত হয়।  

৪১৫ পৃিায় োর ইযারদ  সম্পনকত আনলাচোয় বনলনছে,  

যামইয়ারদশনতর বণতো মনত, োর ইযারদর (অরগ্নর কেনরশতা)ই কজযারত তা যার ওপর আপরতত 

হয় কস সবার ওপনর কশ্রিত্ব অজতে কনর। এই কজযারতর প্রোনবই ককউ সম্রাট হে, রসাংহাসে ও 

রাজমুকুট পররধ্াে কনরে, সব সময় জয়ী ও সমৃদ্ধ থানকে, ন্যায়বাে হে। এই কজযারতর শরক্তনতই 

ককউ আরিক পূণততা লাে কনরে এবাং কখাদার পি কথনক েবী রহনসনব মনোেীত হে।  

৪২০ পিৃায় বনলনছে,  

আনেস্তার বণতোনুযায়ী (যামইয়ারদশত, ধ্ারা: ৩৩ ও ৪০) তারা োর কক পারখ ও ঈগনলর মত 

বনল মনে করত।  

৪১৫ পিৃায় এ অন্ধরবশ্বাসনক বরুদ্ধবরৃত্তক রহনসনব কদখানোর উনেনশ্য ককারআনের সুলতাে  

শেনক োর  শনের সমাথতক বলা হনয়নছ অথচ সুলতাে  শেরট কখনোই এই কুসাংস্কারপূণত 

ধ্ারণার সমাথতক েয়। সুলতাে  ককারআনে কখনো শরক্ত ও িমতা  অনথত, কখনো িমতার 

উৎস, কখেও হুিাত  ও প্রমাণ অনথত, কখনো সুলতাে  মানুনষর ওপর শয়তানের আরধ্পতয 
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অনথতও এনসনছ। কযমে  ُِاّّنا سْلطانُُه على اّلذين يـََتولاونَه তার আরধ্পতয কতা তানদর ওপরই চনল, যারা 

তানক বন্ধু মনে কনর এবাং অাংশীদার মানে। ১৩৪ কখেও ককাে রবনশষ কনমতর ওপর মানুনষর প্রোব 

ও িমতা অনথত এনসনছ। কযমে: و من قُتل مظلوما فقد جعلنا لولّيه سلطاّن কয বযরক্ত অন্যায়োনব 

রেহত হয়, আরম তার উত্তরারধ্কারীনক এ কিনত্র িমতা রদনয়রছ। ১৩৫এ অনথতর সানথ ইযারদর 

কজযারতর ককাে সম্পকত কেই যা ককাে বযরক্তর অন্তনর পরতত হওয়ার েনল সম্রাট বা েবী হওয়ার 

কস োগয অরজতত হয় এবাং কখেও কেড়া, হররণশাবক বা ঈগনলর আকরৃত ধ্ারণ কনর এমে অরস্তত্ব 

ইসলানম কেই।  

িক্টর মুঈনের জন্য এরটই রক উত্তম রছল ো কয, রতরে মাযদা ইয়াসো ওয়া আদানব পাসতী  

রলনখই িান্ত হনবে এবাং মাসদা ইয়াসো ওয়া আদানব ককারআেী  রেনয় রকছু রলখার কচষ্টা 

করনবে ো? 

িক্টর মুঈে প্রমাণ করনত কচষ্টা কনরনছে যারদুশত শুধ্ু কচনয়নছে অরগ্ননক ককবলা করনত, রকন্তু এর 

উপাসোয় উৎসারহত করনত চাে রে। কযমেরট কাবা মুসলমােনদর রেকট ককবলা রহনসনব 

পররগরণত, অথচ কয ককউ এমেরক স্বয়াং রতরেও জানেে মসুলমােগণ োমানজর জন্য যখে 

ককবলামুখী হনয় দাাঁড়াে তখে কাবানক সম্মাে প্রদশতে করা বা কাবা হনত শরক্ত অজতে করা বা 

ঐশী শরক্তর অরধ্কারী রহনসনব তার সাহাযয কামো কখেই তানদর লিয েয় এবাং তারা এরূপ 

রবশ্বাসও কনর ো।  

একজে মসুলমাে োমানজর সময় সরাসরর আল্লাহর উনেনশ কথা বনল إايّك نـَْعُبُد و إايك نْستعي 

একমাত্র আপোর ইবাদত করর ও আপোর কানছই সাহাযয চাই।  মসুলমােনদর রেকট 

ককবলামুখী হনয় দাাঁড়ানো, ওযু করা, পরবত্র কাপড় পররধ্াে ও সতর ঢাকার ন্যায়ই একরট রবষয়। 

অথতাৎ এরট োমানজর রেয়ম (আদাব); োমানজর উনেশ্য েয়। অথচ যারথষু্ট্রগণ কখাদ অরগ্নর ঐশী 

প্রোব রনয়নছ বনল রবশ্বাস কনর ইবাদানতর মাধ্যনম তার পরবত্রতা ও সম্মাে কর্াষণা কনর থানক। 
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এর কথনকও দুুঃখজেক, রতরে তাাঁর গ্রনন্থর পুনরারহতগনণর শরাব  োমক অধ্যানয় পরু দাউনদর 

অনুকরনণ ইরােী করবনদর করবতায় পুনরারহত, শরাব ও এরূপ শনের বযবহারনক তাাঁনদর যারথষু্ট্র 

আচার- েীরতর প্ররত েরক্ত রহনসনব কদখানত কচনয়নছে। এ অধ্যানয়র কশনষ হানতে ইসোহারের 

অরস্তনত্বর একতা  ( ওয়াহ্দানত উজদু) সম্পরকতত একরট করবতার পরতক্তমালা আো হনয়নছ যার 

প্রথম হনলা এরূপ : 

কহ যার জন্য আমার জীবে ও অন্তর উৎসগতীকৃত 

যার পনথ আমার এ দু সত্তা রেনবরদত।  

িক্টর মুঈনের কানছ এ করবতার কয অাংশগুনলা তাাঁর (করবর) ইরানের প্রাচীে রীরতর প্ররত 

োলবাসার রেদশতে বনল মনে হনয়নছ কসগুনলানক গুরুত্ব সহকানর উপস্থাপে কনরনছে। কযমে এই 

বাকযরট আরম এ মসুলমাে হওয়ায় লরিত । 

িক্টর মুঈে োলোনবই জানেে, ইরোে ও সূেীধ্ারার করবগণ বারহ্যক ধ্ারমতকতা ও 

মসুলমারেনত্বর প্রকাশনক রবনশষ পররোষায় উপস্থাপে কনর থানকে। কযখানেই দুরেয়াতযাগ বা 

কখেও কখেও মসুলমারেত্বনক রতরস্কার কনরনছে কসখানেই এর উনেশ্য রমথযা মসুলমারেত্ব ও 

দুরেয়ারবমুখতা। অথতাৎ বারহ্যকোনব মসুলমারেত্ব ও দুরেয়ারবমুখতার োে করানক তাাঁরা রেদা 

কনরনছে যা প্রকতৃ ইসলাম ও মুসলমারেনত্বর অন্তরায়, এমেরক কয সকল বড় আনলম 

ইজরতহানদর পযতানয় কপ াঁনছরছনলে এবাং শরীয়নতর মসেনদ আনরাহণ কনর েনতায়া 

রদনতে, কযমে কশখ বাহায়ী১৩৬ (রতরে আরব তনব রহজরত কনর ইরানে বসবাস শুরু কনরে)। 

হাজী কমাল্লা মুহাম্মদ োরাকী১৩৭, রমজতা কমাহাম্মদ তাকী রসরাজী, হাজী রমজতা হারবব রাযােী 

কখারাসােী, কশখ মুহাম্মদ হুসাইে ইসোহােী এবাং আল্লামা তাবাতাবায়ীর কলখানতও এরূপ 

পররোষা বযবহৃত হনয়নছ। তাই এ সকল করবতা হনত রকরূনপ পরু দাউদ ও ি. মুঈনের দারব 

প্রমারণত হয়? 
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এমেরক করব হানতে ইসোহােীর কয করবতা হনত িক্টর মুঈে এরূপ যুরক্ত রদনয়নছে তারই 

পরতক্তমালায় করব উনল্লখ কনরনছে, এরূপ শনের ইরোেী বা আধ্যারিক অথত রেন্ন এবাং এর 

বারহ্যক অথত গ্রহণ করা যানব ো। রতরে বনলনছে,  

হানতে! মানরোনতর পীরনদর কখেও মাতাল  ও হুরশয়ার  বলা হনয়নছ 

কযে দে, বীণা, শরাব, কপয়ালা তাাঁনদর শরাবখাোয় সাজানো রনয়নছ। 

কজনে রাখ, েততকী, সাকীর মনধ্য রেরহত রনয়নছ রহস্য ও কহত ু

ইশারায় তাাঁরা বলনত চাে কযে রেন্ন রকছু।  

এরূপ স্পষ্ট বযাখযা দাে করার পরও আমরা রকরূনপ এগুনলার বারহ্যক অথত গ্রহণ করনত পারর? 

তদুপরর এই রূপক শেগুনলা যারথুষ্ট্র পররোষার সনঙ্গ সম্পরকতত কমই (রবনশষ মদ), মাগ 

(পুনরারহত) ও অরগ্নমরদর শেগুনলার মনধ্যই সীরমত েয়। যরদ তা হনতা তনব আমরা বলনত 

পারতাম ককে ইরােী আনরে ও সুরেগণ ইরোেী পররোষায় শেগুনলা বযবহার কনরনছে? 

কযনহতু তা েয় কসনহতু রক কনর এগুনলা তাাঁনদর প্রাচীে ধ্মত প্রীরতর রচহ্ন হনত পানর? 

এ করবগণ মূরতত, পাদ্রী, মি, িশ, দাবার গুরট, জুয়ারী প্রেৃরত শে ও পররোষা তাাঁনদর করবতায় 

বযাপকোনব বযবহার কনরনছে। সুতরাাং এগুনলা তাাঁনদর মূরততপূজা, রিষ্টবাদ ও জয়ুা কখলার প্ররত 

আসরক্তর রচহ্ন বলনত হনব। কনয়ক বছর পূনবত একজে কলখক এমে রচন্তার োাঁনদ পনড়রছনলে। 

রতরে বনলরছনলে, হারেনযর রেননাক্ত প্ররসদ্ধ গজলরট তাাঁর তীি জাতীয় কচতোর প্রমাণ। রতরে এর 

মাধ্যনম অতীনতর িরণ কনরনছে। যখে ইরানে ইসলানমর আগমে র্নটরে এবাং পাহলেী োষা 

ইরানের রাষ্ট্রীয় োষা ও যারথষু্ট্র ধ্মত রাষ্ট্রীয় ধ্মত রছল তখেকার কথা রতরে বনলনছে। গজলরট 

এোনব শুরু হনয়নছ : 

বলুবরুল সারনের১৩৮ িানল বনস পাহলেীনত গাইনছ 

কযে আধ্যারিকতার রশিাই কস রদনচ্ছ।  

করব এ কথার মাধ্যনম ইসলামপবূত ইরানের ধ্মত ও আচার- আচরনণর প্ররত তাাঁর োলবাসার কথাই 

বনলনছে। 
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বস্তুবাদী রচন্তার কলখক িক্টর আরােী তাাঁর আধ্যারিকতা ও বস্তুবাদী েীরত  শীষতক প্রবনন্ধ এর 

জবানব বনলরছনলে, যরদ এমেরটই হনয় থানক তনব এর পরবততী করবতায় কযখানে বনলনছে : 

অরগ্নর সন্ধানে রগনয় মসূা কপনলে সনবতাত্তম ধ্বরে 

শুেনত কপনলে বৃি হনত তাওহীনদর বাণী - তা হারেনযর ইহুদীপ্রীরতর আলামত।  

আর এই গজনলই রতরে বনলনছে,  

এক আজব গল্প কশাে এ োগয রবড়রম্বত 

কথনক, ঈসায়ীনদর বন্ধুনত্বর কারনণ তারা কমানদর হতযা করত।  

এরটও তাাঁর রিষ্টপ্রীরতর সািয বহে কনর বলনত হনব। তাই রেুঃসনদনহ বলা যায়, এ সকল শনের 

ইরোেী অথত রনয়নছ এবাং তা বক্তার রবনশষ ককাে ধ্নমতর, কযমে রিষ্টাে, ইহুদী বা যারথুনষ্ট্রর প্ররত 

অনুরানগর প্রমাণ হনত পানর ো। ইরোেী ধ্ারার প্ররসদ্ধ করব শামসুেীে মাগনরবী (মৃতুয েবম 

রহজরী শতােী) এ ধ্রনের পররোষা বযাপকোনব বযবহার করনতে। রতরে তাাঁর গ্রনন্থর েরূমকায় 

বনলনছে,  

লিয কর এ সকল গজল ও করবতায় 

মাতাল, মদ রবনিতা আর শুাঁরড়খাোর রবষয়-  

মূরতত, িস, করটবন্ধ, রজরকর ও তাসবীহ্,  

সন্নযাসী- মি, অরগ্নপূজক, পাদ্রী আর ইহুদী 

শরাব, রূপসী, মসুরল্লর শয়ে কি আর বারাদায় 

েনল প্রদীপ, বীণা বানজ, মাতালরা গাে গায়। 

প্ররতদ্বন্দ্বী, সাকী, জুয়াড়ী, মেুাজাত 

অরগানের সুর আর বাাঁশীর আততোদ। 

মদ, মনদর কদাকাে, মদযপায়ীনদর আসর 

কপয়ালার পর কপয়ালা পানে সকনল রবনোর। 

পূণত কর মনদর রপপা ও শুাঁরড়খাোর কপয়ালা 
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শুরু হনয়নছ শরাব পানের প্ররতনযারগতার পালা। 

মসরজদ হনত পােশালার রদনক ধ্ারবত হওয়া 

কসখানে রকছুিণ শারন্ত কনর রবশ্রাম কেয়া। 

রেজ কপয়ালানক বন্ধক করনখ অনপিা করা 

কদহ- প্রাণ সবই মনদর পানয় উৎসগত করা। 

পুনষ্পাদযানে বনস মরল্লকার জন্য রদে কগাো 

রশরশর, বৃরষ্ট আর তুষানরর কথা কশাো। 

কদনহর গড়ে, উচ্চতা, োাঁজ, ভ্রু, রতলক 

কচহারা, মুখমেল, কবণী, গেনদশ ও রচবুক। 

অধ্র, চঞ্চল কচাখ, মাতাল কেশা 

মাথা, হাত, পাঞ্জা, পা আর মধ্যোগ। 

সাবধ্াে! উনত্তরজত হনয়া ো, এ সব কথা কথনক 

কজনে োও এ সনবর অথত জ্ঞােীনদর হনত। 

পররোষার বারহ্যক অনথত রেনজনক কেল ো গুরলনয় 

জ্ঞােীরা ইশারায় যা কবানবে তার সানথ োও রমরলনয়। 

যরদ দৃরষ্টনক কর সুদর সবই সুদর লাগনব 

কখাসানক অরতিম কনর তার শাাঁস কদখনব। 

যরদ ো পার রেররনয় রাখনত দৃরষ্ট বারহ্যকতা কথনক 

কেু পারনব ো তুরম রহনস্যর অরধ্পরত হনত। 

এর প্ররতরট শনের কেতর লরুকনয় রনয়নছ প্রাণ,  

প্ররতরট শে কযে এক রবশ্ব ও জাহাে। 

কদহনক অরতিম কনর প্রাণনক কবাব,  

শেনক েুনল রগনয় োমকরনণর রহস্য কখাাঁজ। 
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মুহূততনক েষ্ট ো কনর হও এর উপনযাগী 

যানত হনত পার মহাসনতযর সহনযাগী।  

এ ছাড়া এরূপ পররোষা োর্রতসীোষী ইরােীনদর বক্তবযই শুধ্ ুেয়, োরতীয় োসতীোষী, আরবগণ 

ও আরবীোষী আনরেগনণর বক্তনবযও লিণীয়। কযমে রমশরীয় সুেী ইবনুল োনরয রমসরী ও 

কস্পেীয় সুেী মুরহউেীে আরাবী আদালসুীর বক্তনবযর পররোষা। তাই ককাে বুরদ্ধমাে বযরক্তই এ 

কথা বলনত পানরে ো, তাাঁনদর বযবহৃত শরাব ও এ জাতীয় পররোষা তাাঁনদর যারথষু্ট্র মতবানদর 

প্ররত আসরক্তর কারনণ রছল। 

তদুপরর ঐশী জ্ঞাে লাে, ইলহাম অজতে, আধ্যারিক দরূদৃরষ্ট ও কখাদায়ী রদকরেনদতশোর মাধ্যনম 

অন্তর আনলারকত হওয়ার েনল আন্তররক পররতৃরপ্ত লােনক ককারআে ও োহজুল বালাগায় ককাথাও 

ককাথাও শরাব বনল উরল্লরখত হনয়নছ।  

পরবত্র ককারআনের সরূা দাহানরর ২১ োং আয়ানত বলা হনয়নছ : 

 راو سقاهم رِّبم شرااب طهو 
এবাং তানদর পালেকততা তানদর পাে করানবে শরাবাে তাহুরা ।  মুোসরসরগনণর মনত যরদও 

এর বারহ্যক অথত অতযন্ত পরবত্র পােীয় বা শরাব, তদুপরর এর প্রকতৃ অথত হনলা এমে রকছু তানদর 

কদয়া হনব যা সব রকছ ু কথনক তানদর রবরচ্ছন্ন কনর আল্লাহর সনঙ্গ সাংযকু্ত করনব। োহজলু 

বালাগানতও ঐশী বযরক্তত্বনদর এোনব বযাখযা করা হনয়নছ:  

 و يغبقون كأس احلكمة بعد الّصبوح

সকানলর শরানবর পর তানদর রানতর প্রজ্ঞার শরার পাে করানো হয়।  শারেক অনথত غبوق হনলা 

রানতর শরাব এবাং صبوح অথত সকানলর শরাব। িক্টর মুঈে এ কিনত্র রক বলনবে? এ কিনত্রও রক 

বলা হনব বক্তাগণ যারথষু্ট্র পুনরারহতগনণর শরানবরই আকাঙ্ক্ষা বযক্ত কনরনছে এবাং এরট যারথষু্ট্র 

আচার- েীরতর প্ররত তাাঁনদর আসরক্তর প্রমাণ? 

িক্টর মুঈে তাাঁর গ্রনন্থর ১৩ পিৃায় ঔদ্ধতয সহকানর সাজতে মযালকনমর উদৃ্ধরত রদনয় 

বনলনছে, আরব েবীর অনুসারীরা ইরানের শহরগুনলানক ধ্নূলার সনঙ্গ রমরশনয় 
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কদয়, অরগ্নমরদরগুনলানক োরলনয় কদয়, যারথুষ্ট্র ধ্মতযাজকনদর হতযা কনর, গ্রন্থসমহূ ও এর 

সাংরিকনদর রেরশ্চহ্ন কনর, পুনরারহতনদর যাদুকর  বনল অরেরহত কনর ও তাাঁনদর ররিত 

গ্রন্থগুনলানক যাদুর গ্রন্থ  বনল প্রচার কনরে।  

িক্টর মুঈে স্যার জে মযালকম অনপিা ইসলানমর ইরতহাস সম্পনকত অরধ্কতর অবগত এবাং রতরে 

োলোনবই জানেে এ কথাগুনলা সাজতে মযালকনমর রেজস্ব কথা এবাং এগুনলার ককাে ঐরতহারসক 

রেরত্ত কেই। দুুঃনখর রবষয় তদুপরর রতরে ইরাে ও ইসলানমর ইরতহাস সম্পনকত অেবরহত যবুকনদর 

ইসলানমর প্ররত রবনদ্বষী কনর কতালার লনিয এরূপ বযরক্তর রেকট কথনক উদ্ধরৃত রদনয়নছে। 

িক্টর মুঈে তাাঁর গ্রনন্থর ২২ পৃিায় মুসরলম শাসোধ্ীনে যারথুষ্ট্রনদর রেযতারতত কদখানোর উনেনশ্য 

বনলনছে,  

কয সকল মানুষ মাসদা ইয়াসো ধ্নমতর ওপর রবদযমাে কথনক এ কদনশ বসবাস করত তানদরনক 

রবজয়ী জারত ও তানদর এ কদশীয় অনুসারীনদর অোকারিিত ও রুঢ় আচরনণর রশকার হনত 

হনয়রছল। তারা সবতদা রতরস্কার, অপমাে ও চানপর মুনখ রপতধৃ্মতনক কগাপে করনত বাধ্য হনতা। 

তানদর ধ্মতীয় আচার- রবরধ্ পালনের ককাে স্বাধ্ীেতা রছল ো। তানদরনক রতক্ত সময় অরতবারহত 

করনত হনয়রছল। তাররনখ রসস্তাে  গ্রনন্থর কলখক বনলনছে, রযয়াদ রবে আরবহ্ রসস্তাে হনত 

রাবীনক অপসারণ কনর আবদুল্লাহ্ ইবনে আরব বাকরাহনক কপ্ররণ কনরে (৫১ রহজরী) ও রেনদতশ 

কদে কসখানে কপ াঁনছ সকল যারথুষ্ট্র পুনরারহতনক হতযা করার ও তানদর অরগ্নমরদরগুনলানক 

োরলনয় কদবার। রতরে কসখানে কপ াঁছনল রসস্তানের পুনরারহত ও সম্ভ্রান্তরা তাাঁর রবনরারধ্তার রসদ্ধান্ত 

রেনলে।  

িক্টর মঈুে কসখানে র্টোরটর এ পযতন্তই বণতো কনরনছে। এর উপসাংহার টানেে রে। যারথষু্ট্রগণ 

ধ্মতীয় আচার পালনে স্বাধ্ীে রছল ো ও তানদর রপতৃধ্মতীয় রবশ্বাস কগাপনে বাধ্য হনতা তার সপনি 

প্রমাণ উপস্থাপনের লনিয রতরে এ উদৃ্ধরত রদনয়নছে। 

রতরে তাাঁর গ্রনন্থর অপর একরট স্থানে (৪৬৩ পিৃায়) এ র্টোর পরবততী প্ররতরিয়া বণতো কনর 

বনলনছে, রসস্তানের মসুলমােগণ এ রেনদতনশর রবরুনদ্ধ প্ররতবাদ কনর ও বনল এরট েবী (সা.) ও 



219 
 

কখালাোনয় রানশদীনের েীরত রবনরাধ্ী ও ইসলানমর রশিার পররপন্থী। রবষয়রট রসররয়ায় 

অবস্থােরত খলীোর রেকট জাোনো হনল উত্তর আনস যারথুষ্ট্রগণ মসুলমােনদর সনঙ্গ চরুক্তবদ্ধ। 

তাই তানদর রক্ত ও সম্পদ সম্মারেত (পরবত্র) এবাং ককউ তা হরনণর অরধ্কার রানখ ো। 

িক্টর মুঈে তাাঁর গ্রনন্থর অন্যত্র (২৭ পিৃায়) রসস্তানের এ ইরতহাসই বণতো কনর বনলনছে, ৪৬ 

রহজরীনত (অথতাৎ এ র্টোর পাাঁচ বছর পূনবত) রাবী যখে রসস্তানে আনসে তখে এর অরধ্বাসীনদর 

সনঙ্গ সদাচারনণর েীরত গ্রহণ কনরে ও মসুলমােনদর ককারআে, তােসীর ও জ্ঞাে রশিায় বাধ্য 

কনরে এবাং ন্যায়রবচার কানয়ম কনরে। অনেক যারথষু্ট্র তাাঁর আচরনণ প্রোরবত হনয় মুসলমাে 

হয়। 

হ্যাাঁ, বাস্তনব কখালাোনয় রানশদীে ও ময়ুারবয়ার আমনল রাবীয়লু হানরসীর অধ্ীেস্থ এলাকায় 

যারথষু্ট্রনদর অবস্থা এরূপই রছল। তাই যখে রযয়াদ ইবনে আরবহ্ অতযাচানরর পথ গ্রহণ কনর 

মসুলমােনদর প্ররতবানদর মুনখামরুখ হয় তখে রতরে ময়ুারবয়ার ন্যায় অতযাচারী শাসক ও তাাঁর 

গেণতনরর রবপরীনত সাধ্ারণ মসুলমােনদর সমথতনে পত্র পািাে। 

তাই ইরতহাস হনত খরেত রকছ ুঅাংশ উদৃ্ধত করার মাধ্যনম যারথষু্ট্ররা ধ্মতরবশ্বাসনক কগাপে রাখনত 

বাধ্য হনয়রছল প্রচার কনর এর জন্য িদনের রক প্রনয়াজে? 

আমরা উমাইয়যানদর অতযাচার- রেযতাতেনক অস্বীকার কররছ ো, রকন্তু তা সাসােী সম্রাটনদর 

অতযাচার ও রেযতাতনের তুলোয় রকছুই েয়। রদ্বতীয়ত উমাইয়যাগণ তানদর তরবারীর ধ্ারানলা 

অাংশরট হযরত আলী (আ.)- এর বাংশধ্র ও অনুসারীনদর প্ররতই উনত্তালে কনর করনখরছল। কারণ 

তাাঁনদর রেজ িমতার প্ররতদ্বন্দ্বী মনে করত। সুতরাাং অবশ্যই যারথষু্ট্ররা েবীর আহনল বাইত 

অনপিা অনেক োল অবস্থায় রছল। 

অবশ্য উমাইয়যানদর রাজেীরত জারতরেরত্তক রছল রবধ্ায় তানদর শাসে বযবস্থা রছল 

আরবীয়; ইসলামী েয়। তাই তারা আরব- অোরনবর মনধ্য পাথতকয করত, এমেরক তারা একজে 

আরব ও অোরব মসুলমানের মনধ্য পাথতনকযর েীরত গ্রহণ কনররছল। অথতাৎ ধ্মত ককাে রবষয়ই রছল 
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ো। তাই যারথুষ্ট্ররা ইসলামী রানষ্ট্র রজম্মীর সাধ্ারণ শততানুসানর পণূত রেরাপত্তাসহই জীবে যাপে 

করত। 

যারথষু্ট্ররা আব্বাসীয় শাসোমনল পূণত স্বাধ্ীেতা লাে কনর। তারা আহনল বাইনতর ইমাম ও 

মসুরলম আনলমগনণর সনঙ্গ ইসলাম ও যারথুষ্ট্র ধ্মত রবশ্বাস রেনয় রবতকত করত। এই গ্রনন্থর প্রথম 

অধ্যানয় আমরা উনল্লখ কনররছ কয, যারথষু্ট্র ধ্মত হনত অরধ্কাাংশ ইরােীনদর ইসলানম প্রনবশ ও 

অরগ্নমরদরসমূহ ধ্বাংস কনর মসরজদ প্ররতিা আরবনদর শাসোমনলর অবসানের পর ইরােী আযত 

শাসোমনলই র্নটরছল। কনয়ক জে মধ্যপ্রাচযরবনদর ররচত গ্রন্থ তামােুনে ইরােী কত রপ. কজ. 

দুমাোনশহ যারথষু্ট্র ধ্নমতর প্ররতনরাধ্ ও অনুবততে  োমক রেবনন্ধ বনলনছে,  

আরবনদর হানত সাসােী সাম্রানজযর পতে ও পরাজয় ইরােী মােরসকতার হৃৎস্পদেনক স্তব্ধ 

করনত পানর রে এবাং যারথষু্ট্র ধ্মতও সম্পূণতরূনপ ধ্বাংস হয় রে; বরাং ইরােীরা প্ররশরিত ও 

পররনশারধ্ত এক সেযতা ইসলানমর হানত তুনল রদনয়রছল এবাং ইসলাম ধ্মত এনত েতুে জীবে 

সঞ্চার কনররছল। 

. . . ইরাে এক দোয় মসুলমাে হয় রে এবাং এর রবরেন্ন অঞ্চনলর মানুষ একসনঙ্গ ইসলাম গ্রহণ 

কনর রে। যারথুষ্ট্র ধ্মত এর রবপরীনত কয প্ররতনরাধ্ গনড় কতানল তা উনপিা করার মত েয়।  

রপ.কজ. দুমাোনশহ বনলে, মসুলমােরা মাজুসীনদর আহনল রকতানবর অন্তেুতক্ত বনল মনে করত।  

রতরে বনলে,  

আরব ঐরতহারসক ও েনূগালরবদগণ (এ রবষনয় আমানদর প্রধ্াে উৎস) উনল্লখ কনরনছে তৃতীয় 

ও চতুথত রহজরী পযতন্ত ইরানের রবরেন্ন শহনর অরগ্নমরদরসমহূ রছল। যরদ অরগ্নমরদরসমূহ কথনক 

থানক তাহনল রেরশ্চতোনবই কসখানে যারথষু্ট্র ধ্মতীয় আচার- অনুিাে পালনের জন্য পুনরারহতগণ 

রছনলে ও তাাঁরা এ সম্পনকত পযতাপ্ত ধ্ারণা রাখনতে। তা ছাড়া যারথুষ্ট্রনদর জীবেধ্ারা অনুযায়ী 

অবশ্যই ধ্মতীয় রবরধ্রবধ্াে ও কম লেীরত রশিা কদয়ার জন্য মধ্যম পযতানয়র রশরিত কলাকগণ 

উপরস্থত রছনলে। সুতরাাং যারথুষ্ট্র ধ্নমত কশ্রণীরবনেদ রবদযমাে রছল ও এই কশ্রণী শবষনমযর রবষয়রট 
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সাংখযালর্ ুযারথুষ্ট্রনদর মনধ্য দ্বন্দ্ব সৃরষ্ট করত কয, এ দু ধ্নমতর ককারডট গ্রহণ করনব। এ অবস্থা কথনক 

উত্তরনণর জন্য যারথষু্ট্র পরেতগণ জ্ঞােগত সাংগ্রানম অবতীণত হে। ১৩৯  

 

সমাজ বযবস্থা 

ইরানে ইসলানমর প্রোব ও অবদােনক মলূযায়নের জন্য কয সমাজ বযবস্থানক ইসলাম পররবরততত 

কনর েতুে সমাজ বযবস্থা প্ররতিা কনরনছ তার পযতানলাচোর প্রনয়াজে রনয়নছ। 

সাসােী আমনলর ইরাে কশ্রণীরবেক্ত সমাজ রছল। কশ্রণীনেনদর রবষয়রট কনিারোনব কসখানে 

আনরারপত হনতা। অবশ্য কশ্রণীরবেক্ত সমাজ সাসােীনদর উদ্ভূত রবষয় েয়; বরাং হাখামানেশী ও 

আশকােী আমনলও তা রবদযমাে রছল। তনব সাসােীরা তা েবায়ে ও শরক্তশালী কনররছল।  

মাসউদী তাাঁর মুরুজযু যাহাব  গ্রনন্থর ১৫২ পিৃায় বনলনছে, আররদ্শর ইবনে বাবাক সাসােী 

জেসাধ্ারণনক সাতরট কশ্রণীনত োগ কনররছনলে।  

রতরে তাাঁর তাম্বীহ্ ওয়াল আশরাে  গ্রনন্থর ৭৬ পিৃায় রলনখনছে,  

তাই কানে রযরে একজে সাধ্ারণ কামার রছনলে তাাঁর কপাশাকনক পতাকা ও বযাোর রহনসনব 

বযবহার কনর অতযাচারী সম্রাট জাহানকর পতে র্টানত কপনররছনলে। আররদ্শর তাাঁর এক প্ররসদ্ধ 

বক্তনবয তাাঁর পরবততী সম্রাটনদর সাধ্ারণ ও রেননশ্রণীর পি হনত রবপনদর আশঙ্কা কথনক সতকত 

কনর রদনয়রছনলে।  

কারমনল ইবনে আরসনর এনসনছ : 

যখে মসুলমাে ও পারনস্যর (ইরানের) বারহেী কানদরসয়ায় পরস্পনরর মুনখামরুখ হনলা তখে 

পারস্য কসোপরত োরাখযাদ মসুরলম কসোদনলর অগ্রগামী দনলর কেতা রযরে প্রাথরমক কসোদল 

রেনয় কসখানে কযাম্প কনররছনলে তাাঁনক কিনক পািাে। তাাঁর এ কনমতর উনেশ্য রছল সমনবাতার 

মাধ্যনম রবষয়রটর েয়সালা করা যানত যুনদ্ধর রবষয়রট অবধ্াররত ো হয়। রতরে অগ্রদনলর 

কসোপরত কযাহরা ইবনে আবদুল্লানহ্ক বনলে, কতামরা আবররা আমানদর প্ররতনবশী এবাং আমরা 

কতামানদর প্ররত সদাচরণ কনররছ, শত্রু হনত রিা কনররছ ইতযারদ ইতযারদ।  কযাহরা ইবনে 
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আবদুল্লাহ্ বলনলে, তুরম কয আরবনদর কথা বলছ তার সনঙ্গ আমানদর অনেক পাথতকয হনয় 

কগনছ। তানদর উনেনশ্যর সনঙ্গও আমানদর উনেনশ্যর রেন্নতা সৃরষ্ট হনয়নছ। তারা দুরেয়ার 

উনেনশ্য কতামানদর েূরমনত পদাপতণ করত। আর আমরা আনখরানতর উনেনশ্য এখানে এনসরছ। 

তুরম যা বনলছ আমরা কসরূপই রছলাম, তনব আল্লাহ্ আমানদর মধ্য হনত একজেনক েবী রহনসনব 

মনোেীত কনরনছে এবাং আমরা তাাঁর আিােনক গ্রহণ কনররছ। রতরে আমানদর রেরশ্চত 

কনরনছে, কয এ ধ্মত গ্রহণ ো করনব কস হীে ও লারঞ্ছত হনব এবাং কয তা গ্রহণ করনব কস সম্মাে ও 

মযতাদা লাে করনব।  রুস্তম বনলে, কতামানদর ধ্মতনক আমার রেকট বণতো কর।  কযাহরা 

বনলে, আমানদর ধ্নমতর রেরত্ত হনলা আল্লাহর একত্ব ও রাসূনলর েবওুয়ানতর স্বীকানরারক্ত।  

রুস্তম বনলে, সুদর! তানত আর রক রনয়নছ?  কযাহরা বলনলে, আল্লাহর বাদানদর মানুনষর 

দাসত্ব হনত মরুক্ত কদয়া যানত তারা আল্লাহর বাদা হয়, মানুনষর বাদা েয়।  রতরে বলনলে, আর 

রক?  কযাহরা বলনলে, সকল মানুষ এক রপতা- মাতা (আদম ও হাওয়া) হনত সষৃ্ট হনয়নছ এবাং 

তারা সকনলই সমাে।  রতরে বলনলে, এও সুদর!  অতুঃপর রুস্তম বলনলে, যরদ এগুনলা 

কমনে রেই তাহনল কতামরা রক করনব? রেনর কযনত রাজী আছ?  কযাহরা বলনলে, আল্লাহর 

শপথ, অবশ্যই এবাং বযবসার প্রনয়াজে বযরতনরনক কতামানদর শহরগুনলার রেকটবততী হওয়ারও 

প্রনয়াজে পড়নব ো।  রুস্তম বলনলে, কতামার কথানক সতযায়ে কররছ, রকন্তু দুুঃখজেক হনলা 

আররদ্শনরর সময়কাল হনত এ রীরত চাল ুহনয়নছ, রেন কশ্রণীর কলাকনদর উচ্চ কশ্রণীর কাজ করনত 

কদয়া হনব ো। কারণ যরদ তারা রেনজনদর পররসনরর বাইনর পা কেনল তাহনল উচ্চ কশ্রণীর কনমত 

বযার্াত সৃরষ্ট করনব।  কযাহরা ইবনে আবদুল্লাহ্ বলনলে, সুতরাাং সাধ্ারণ মানুষনদর জন্য আমরা 

সবার কচনয় উত্তম। আমরা কখেই রেন কশ্রণীর প্ররত এরূপ আচরণ করনত পারব ো। আমরা রেন 

কশ্রণীর কিনত্র আল্লাহর রেনদতশ অনুযায়ী আমল করব যরদ তারা আমানদর রবষনয় তাাঁর রেনদতশ 

পালে োও কনর। ১৪০  

পাশ্চানতযর ঐরতহারসক ও রবনশষজ্ঞগণ গ্রীক, করামাে, রসরীয়, আনমতেীয় ও আরবী োষার 

ঐরতহারসক গ্রন্থগুনলানক উৎস রহনসনব বযবহার করা ছাড়াও কযনহতু খেে কাযত হনত উদ্র্ারটত 
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প্রত্নতারত্ত্বক রেদশতোবলীও কানজ লারগনয়নছে কসনহতু আনরা উত্তমরূনপ ইরানের কশ্রণীরেরত্তক 

সমাজ বযবস্থার প্রাচীেত্বনক অনুধ্াবনে সিম হনয়নছে। রিনস্টে কসে এ উৎসসমূনহর 

সবগুনলানকই বযবহার কনরনছে এবাং সাসােী আমনলর ইরাে রেনয় রত্রশ বছর কাজ কনরনছে। 

সম্ভবত অন্য ককউ এ রবষনয় তাাঁর সমকি েে। রতরে ইরানের কশ্রণীরবেক্ত সমাজ রেনয় তাাঁর 

গ্রনন্থর েূরমকায় ও রদ্বতীয় অধ্যানয় রবস্তাররত আনলাচো কনরনছে। 

রিনস্টে কসে দারব কনরনছে, মসুরলম ঐরতহারসকগণ সাসােী আমনলর উচ্চ কশ্রণীর কয রবরেন্ন 

োমকরণ কনরনছে কযমে আল উযমা , আহুললু বয়ুুতাত  ও আল আশরাে  তা যথািনম 

পাহলেী োষার ওয়াসপিুাে , আযাযে  এবাং বযুুগতাে  শনের অনুবাদ। 

আমরা সাসােী আমনলর সামারজক অবস্থা সম্পনকত রিনস্টে কসে ও অন্যনদর রেকট কথনক উদৃ্ধরত 

কদব। রিনস্টে কসে তাাঁর গ্রনন্থর সপ্তম অধ্যানয় মাযদাকী  শীষতক আনলাচোর েূরমকায় ইরানের 

সামারজক আইনের রবষনয় বনলনছে,  

ইরানের সমাজ দু রট রেরত্তর ওপর প্ররতরিত রছল। যথা: মারলকাো ও বাংশ। তােসুনরর 

পত্রানুযায়ী অরেজাত ও সম্ভ্রান্ত বাংশীয়নদর কথনক রেন কশ্রণীনক কনিার আইে দ্বারা পথৃক করা 

হনতা। তারা কপাশাক, বাহে, বাসস্থাে, স্ত্রী, কসবক ও বাগানের অরধ্কারী রছল... তদুপরর রবরেন্ন 

কশ্রণী সামারজকোনব রবরেন্ন অবস্থাে লাে কনররছল এবাং প্রনতযনকর জন্য স্বতন্ত্র স্থাে রেরদতষ্ট রছল। 

সাসােী আমনলর কনিার আইনের একরট হনলা ককউ তার ওপনরর পযতানয়র ককাে কশ্রণীর বনল 

দারব করনত পারনব ো।... রাষ্ট্রীয় আইে বাংশসমূনহর রনক্তর রবশুদ্ধতা ও স্থাবর সম্পনদর 

রেরাপত্তাকবচ রছল। োসতোমা কত সম্ভবত সাসােী আমনলর োমাগ আইে  হনত বণতো করা 

হনয়নছ: পারস্য সাম্রানজযর েীরত রছল তার পাশ্ববততী করাম, তুরস্ক, চীে ও োরনতর োরীনদর 

রববাহ করা যানব, রকন্তু তানদর রেকট কন্যা দাে করা যানব ো। পারস্য োরীনদর স্ববাংশীয়নদর 

সনঙ্গ রববাহ রদনত হনব। সম্ভ্রান্ত বাংশীয়নদর োম রবনশষ দেতনর েরথবদ্ধ করা হনতা ও রাষ্ট্র তার 

কহোজত করত। সাধ্ারণ কলাকনদর অরেজাতনদর সম্পদ িনয়র অরধ্কার রছল ো। এরূপ 

আইেসমূনহর কারনণ ককাে ককাে সম্ভ্রান্ত বাংশ কনয়ক প্রজন্ম পর রেরশ্চহ্ন হনয় রগনয়রছল... সাধ্ারণ 
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কশ্রণীর মানবও লিণীয় পাথতকয সৃষ্ট হনতা। প্রনতযনকরই রেরদতষ্ট অবস্থাে রছল এবাং ককউ 

কখাদাপ্রদত্ত ধ্ারার বাইনর অন্য কপশায় রেনয়ারজত হনত পারত ো।  

সাঈদ োরেসী বনলনছে,  

ধ্মতমতগত পাথতনকযর কথা বাদ রদনলও কয রবষয়রট মানুনষর মনধ্য কপট রচন্তার জন্ম রদনয়রছল তা 

হনলা সাসােীনদর কশ্রণী শবষমযমলূক কনিার েীরত যার মলূ ইরানের প্রাচীে সেযতার মনধ্য রেরহত 

রছল। সাসােী আমনল তা আনরা প্রকট কনর কতালা হয়। প্রথম ধ্ানপ সাতরট অরেজাত পররবানরর 

স্থাে রছল, পরবততী ধ্ানপ পাাঁচরট রবনশষ পররবানরর অবস্থাে রেরদতষ্ট রছল। সাধ্ারণ মানুষ এ 

দু গ্রুনপর রবনশষ অরধ্কার হনত বরঞ্চত রছল। মারলকাো প্রথম ধ্ানপর সাত পররবানরর মনধ্য 

সীমাবদ্ধ রছল। সাসােী সাম্রাজয একরদনক জাইহুে েদী হনত কনকশাস পবতত ও ইউনফ্ররটস েদী 

পযতন্ত প্রসাররত রছল ও কসখানে প্রায় ১৪ ককারট মানুষ বসবাস করত। যরদ এই সাত পররবানরর 

(বাংনশর) প্ররতরটর সদস্য সাংখযা এক লি ধ্নর রেই তনব সম্পরত্তর মারলনকর সাংখযা দাাঁড়ায় সাত 

লি। যরদ শসরেক, সীমান্ত রিী ও কৃষকনদর একাাংনশরও মারলকাোর অরধ্কার রছল ধ্নর রেই 

তাহনলও তানদর সাংখযা সাত লনির অরধ্ক রছল ো। তাই বলা যায় এ কচ ে ককারট অরধ্বাসীর 

মনধ্য ১৪ লি কলাক সম্পরত্তর অরধ্কারী রছল। বাকী সকনলই কখাদাপ্রদত্ত এ অরধ্কার হনত বরঞ্চত 

রছল। এ কিনত্র কয ককাে েতুে ধ্মত এই রবনশষ সুরবধ্ার অবসাে র্রটনয় সাময প্ররতিা 

করত, ককারট ককারট বরঞ্চত মানুনষর অরধ্কার রেররনয় রদত এবাং কশ্রণী সুরবধ্ার রবলুরপ্ত র্টাত কস 

ধ্নমতর প্ররত মানুষ উেীপো ও চরম আগ্রহ রেনয় বুাঁনক পড়ত।  

কেরনদ সীর শাহোমার সকল উৎস হনলা ইরােী ও যারথুষ্ট্র রচন্তা। এনত একরট প্ররসদ্ধ কারহেী 

বরণতত হনয়নছ যানত স্পষ্টরূনপ তৎকালীে কশ্রণীরবেক্ত ও কশ্রণী শৃাংখনল আবদ্ধ সমানজর আশ্চযত 

রচত্র েুনট উনিনছ। তানত কদখা যায় রশিা গ্রহনণর অরধ্কার শুধ্ ুরবনশষ কশ্রণীর জন্য রছল। 

বরণতত হনয়নছ করাম সম্রাট ও পারস্য অরধ্পরত অনুরশরওয়ানের মনধ্য সাংর্রটত যুনদ্ধ করাম সম্রাট 

আনুরশরওয়ানের অধ্ীনে শামাত অঞ্চনল কসো অরেযাে চালায়। ইরােী কসোবারহেী প্ররতনরাধ্ 

গনড় কতানল। রকন্তু যুদ্ধ দীর্তারয়ত হনল ইরানের ককাষাগার শনূ্য হনয় পনড়। অনুরশরওয়াে তাাঁর 
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পরামশতদাতা বুজার জামহানরর সনঙ্গ পরামশত কনর রসদ্ধান্ত রেনলে বযবসায়ীনদর রেকট হনত ঋণ 

গ্রহণ করার। একদল বযবসায়ীনক দাওয়াত করা হনলা যাাঁনদর মনধ্য একজে চামড়ার কমাজা 

বযবসায়ীও রছনলে। কযনহতু রতরে চমতকার কশ্রণীর অন্তেুতক্ত রছনলে কসনহতু রেন কশ্রণীর বনল 

রবনবরচত রছনলে। রতরে বলনলে, আরম পূণত ঋণ এক সানথ রদনত রাজী আরছ যরদ আমার 

একমাত্র রশশু সন্তােনক রশিা গ্রহনণর জন্য রশিনকর কানছ যাওয়ার অনুমরত কদয়া হয়।  রকন্তু 

এরট কস সমনয়র েীরত রবনরাধ্ী হওয়ায় তাাঁনক এ অনুমরত কদয়া হয়রে। 

রিনস্টে কসে বনলনছে,  

এক কশ্রণী হনত অপর কশ্রণীনত উন্নীত হওয়া শবধ্ রছল ে। রকন্তু কখেও কখেও বযরতিম কদখা 

কযত। যখে প্রজা কগািীর ককাে এক সদস্য রবনশষ ককাে কযাগযতা বা রশল্প প্ররতো প্রদশতে করত 

তখে তা সম্রানটর রেকট উপস্থাপে করা হনতা। অতুঃপর পুনরারহতগনণর পযতনবিণ ও পরীিা-

রেরীিার পর যরদ তাাঁরা তানক এর কযাগয মনে কনরে তনব কস ঐ কশ্রণীর সনঙ্গ সাংযকু্ত হওয়ার 

অনুমরত কপত।... শহনরর অরধ্বাসীনদর অবস্থা তুলোমলূকোনব োল রছল যরদও তারা গ্রানমর 

অরধ্বাসীনদর মত মাথারপছু কর প্রদাে করত। রকন্তু তারা সামররক কাজ হনত অবযাহরত লাে 

করত। তারা বযবসায় ও রশনল্পর মাধ্যনম সম্পরত্তর মারলক হনতা ও সামারজক অবস্থাে লাে 

করত। রকন্তু সাধ্ারণ প্রজানদর অবস্থা কবশ কশাচেীয় রছল। তারা সারা জীবে এক স্থানে বসবানস 

বাধ্য রছল ও তানদর সামররক বারহেীনত কবকার শ্ররমক রহনসনব কাজ করনত হনতা। অরমউনুস 

মররসরলরেউনসর বণতোনুসানর গ্রামসমূহ হনত দনল দনল কলানকরা পদিনজ কসোদনল কযাগ রদনত 

কযত কযে তারা রচর দাসত্ব অজতে কনররছল। ককাে অবস্থানতই তানদর পাররশ্ররমক বা পরুস্কার 

কদয়া হনতা ো। 

. . .  সম্ভ্রান্তনদর অধ্ীনে কয সকল প্রজা বাস করত তানদর অবস্থা সম্পনকত কতমে রকছ ুতথয আরম 

পাই রে। অরমউনুনসর মনত সম্ভ্রান্তগণ রেনজনদর প্রজা ও দাসনদর জীবনের মারলক বনল মনে 

করত। এ কিনত্র প্রজা ও দাসনদর অবস্থার মনধ্য ককাে পাথতকযই রছল ো।... এতদ্সনত্ত্বও যারথুষ্ট্র 

ধ্নমত কৃরষ কানজর প্ররত খুবই গুরুত্ব কদয়া হনয়নছ এবাং এ কিনত্র তানদর ধ্মতগ্রন্থসমহূ বাড়াবারড়ও 
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কনরনছ। তাই স্বাোরবকোনবই কৃষকনদর অরধ্কার- আইে যথাথত দৃরষ্ট রেনয় প্রণীত হনয়রছল। 

আনেস্তার কনয়করট খে ও অধ্যানয় এ সম্পরকতত রবধ্াে বরণতত হনয়নছ। ১৪১  

রতরে আনরা বনলে,  

ইরানের সমাজ সম্পনকত প্রাচীে গ্রনন্থর উৎসসমনূহ কয সকল তথয পাওয়া যায় যরদও তা অসম্পণূত 

ও রবরিপ্ত, তদুপরর তা আমানদর এমে এক সমানজর সনঙ্গ পরররচত করায় যার অেযন্তরীণ দঢ়ৃতা 

ও সত্তাগত শরক্ত অরেজাতনদর মনধ্য রবদযমাে প্রাচীে ও অরবনচ্ছদয গেীর সম্পনকতর ওপর রেরত্ত 

কনর গনড় উনিরছল। রক্ত, বাংশ ও সম্পনদর সাংরিনণর উনেনশ্য আইে শতরর করা হনয়রছল এবাং 

এ পন্থায় কশ্রণীনশ্রিত্ব ও আরেজানতযর রবষয়রট সনবতাত্তমোনব রিার কচষ্টা কনররছল...। ১৪২  

রিনস্টে কসে তাাঁর গ্রনন্থর অষ্টম অধ্যানয় তৎকালীে সমানজ রবদযমাে কশ্রণীগত কনিার কশাষনণর 

রচত্র ও উদাহরণ তুনল ধ্নরনছে। দয মরযল প্রাচীে ইরানের সামারজক কশ্রণীসমূহ  রশনরাোনমর 

প্রবনন্ধ এ সম্পনকত আনলাচো কনরনছে। 

সাধ্ারণ রশিা ও ধ্মতীয় পরেত হওয়ার মধ্যকার সম্পকতরট একরট রবনশষ সম্পকত। সাঈদ োরেসী 

বনলনছে,  

কস যুনগ পুনরারহতগণ ইরােী সমানজর সকল কশ্রণীর ওপর পণূত কশ্রিত্ব রাখনতে। পুনরারহতগণ 

রতে কশ্রণীনত রবেক্ত রছনলে। প্রথমত ধ্মতযাজক কশ্রণী... ধ্মতযাজকনদর প্রধ্ােনক মবুানদ মবুাদে  

বলা হনতা। রতরে শাসেনকনন্দ্র অবস্থাে করনতে ও রানষ্ট্রর প্রধ্াে বযরক্ত রহনসনব রবনবরচত হনতে। 

তাাঁর িমতা ককাে আইে দ্বারা সীমাবদ্ধ রছল ো... মবুাদেনদর পনর অবস্থাে রছল ধ্মতীয় রশিক 

রহরাবদে কদর যাাঁরা রবচার কাযত ও তাাঁনদর রেকট কপ্রররত সন্তােনদর রশিা ও প্ররশিণ দাে 

করনতে। তৎকালীে সমনয় ককবল ধ্মতীয় পুনরারহত ও সম্ভ্রান্ত কশ্রণীর সন্তােনদর রশিার অরধ্কার 

রছল। অন্যান্য ইরােী এ অরধ্কার হনত বরঞ্চত রছল। রহরাবদে কদর পনর অবস্থাে রছল অরগ্নরিক 

বা অযারাবদে কদর। তাাঁরা অরগ্নমরদনরর অরগ্নসমূনহর খানদম ও মতুাওয়াল্লী রহনসনব কাজ 

করনতে। তাাঁরা অরগ্নমরদর সমূনহর সাংরিণ, অরগ্নমরদরনক পরবত্র ও পররচ্ছন্ন রাখা এবাং রবরেন্ন 
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ধ্মতীয় ও সামারজক অনুিাোরদ, কযমে োমায, কদায়া, রশশুনদর বাজবুন্ধেী বাাঁধ্া, রববাহ, মৃতনদর 

অনন্তযারষ্টরিয়া প্রেরৃতর দারয়ত্ব পালে করনতে। ১৪৩  

ইরানের সামারজক বযবস্থার একরট সাসােী শাসকবনগতর সনঙ্গ সাংরলেষষ্ট। সাসােী শাষক কগািী 

শস্বরাচারী রছল। তারা রেনজনদরনক স্বগতীয় বাংশধ্ারার ও কখাদার প্রকাশস্থল বনল মনে করত। তাই 

সাধ্ারণ মানুনষর রেকট হনত রসজদা অনপিা রেনতর আনুগনতয সন্তুষ্ট রছল ো এবাং তারাও এনত 

অেযস্ত হনয় পনড়রছল। তৎকালীে সামারজক অবস্থানক সরিকোনব অনুধ্াবে করনত ইচ্ছুকগণ 

এিওয়ািত িাউনের তাররনখ আদারবয়াত  ( আলী পাশা সানলহ কতৃতক অেূরদত), কনয়কজে 

মধ্যপ্রাচযরবদ ররচত তামােুনে ইরােী (িক্টর বাহোম অেূরদত), সাঈদ োরেসীর তাররনখ 

ইজনতমায়ীনয় ইরাে এবাং রদনেমার (কিরেস) কলখক রিনস্টে কসনের ইরাে দার যামানে 

সাসােীয়াে (ররশদ ইয়ানমেী অেরূদত) বইরট রবনশষোনব অধ্যয়ে করনত পানরে।  

আমরা এখানে এ রবষনয় আর আনলাচোর প্রনয়াজে কদখরছ ো। আমানদর আনলাচোর রবষয় 

ইসলানম ইরানের অবদাে  অাংনশ এ রবষনয় আনরা রকছ ুআনলাচো রাখব। 

 

পাররবাররক বযবস্থা 

সাসােী আমনলর সামারজক কয রদকরট পুনরারহতগণ কতৃতক সবনচনয় কবরশ হস্তনিপ, রববততে ও 

বযবনচ্ছনদর রশকার হনয়রছল তা বযরক্তগত অরধ্কার। রবনশষত রববাহ ও উত্তরারধ্কানরর 

রবধ্ােসমূহ এতটা জরটল ও অস্পস্ট রছল, তারা যা খুরশ তাই করত। ককাে ধ্নমতই পুনরারহতনদর 

এ রবষনয় এতটা স্বাধ্ীেতা কদয়া হয়রে। 

একারধ্ক স্ত্রীর রবষয়রট সাসােী আমনল সাধ্ারণোনব প্রচরলত রছল। যরদও সম্প্ররত যারথুষ্ট্ররা এরট 

অস্বীকার করনত চায়, রকন্তু অস্বীকার করার ককাে উপায় কেই। কারণ সকল ঐরতহারসকই তা 

রলনখনছে- হাখামানেশী শাসোমল হনত বততমাে সময় পযতন্ত অথতাৎ গ্রীক ঐরতহারসক রহরুিটু ও 

ইসতারাবুে হনত রিনস্টে কসে পযতন্ত সকনলই। রহনরানিটাস হাখামানেশী আমনলর সম্ভ্রান্ত কশ্রণী 

সম্পনকত বনলনছে,  
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তানদর প্রনতযনকরই কনয়কজে স্ত্রী রছল। এর বাইনর রববাহ বন্ধেবরহেূতত োরীর সাংখযা আনরা 

অরধ্ক রছল।  

এনদর সম্পনকত ইসতারাবেু বনলনছে,  

তারা বহু স্ত্রী গ্রহণ করত এবাং রববাহ বরহেূতত োরীর সাংখযাও তানদর অনেক রছল।   

আশকােী শাসোমনলর ঐরতহারসক জসুনতে কস সময় সম্পনকত বনলে,  

রববাহ বরহেূতত োরী রাখা রবনশষত শাসক কগািীর মনধ্য শহুনর জীবনে বযরক্তগত সম্পনদর 

অরধ্কারী হওয়ার সময় হনত প্রচলে লাে কনর। কারণ যাযাবর জীবনে অরধ্ক স্ত্রী রাখা সম্ভব রছল 

ো।  

প্রাচীে ইরানের অরেজাত কশ্রণীর মনধ্য যা প্রচরলত রছল তা কনয়কজে স্ত্রী রাখার মনতা রবষয় হনত 

অনেক বযাপক রছল অথতাৎ এর ককাে সীমা রছল ো। সাংসার কিনত্র কযমে সাময ও ন্যানয়র 

কিনত্রও কতমরে োরীনদর মনধ্য ককাে সমতা রিা করা হনতা ো। সামারজক জীবনে কযরূপ চরম 

শবষময ও কশ্রণীরবেরক্ত লিণীয় রছল কসরূপ পাররবাররক কিনত্রও। 

রিনস্টে কসে বনলনছে,  

কনয়কজে স্ত্রী রাখা পররবাররক গিনের অন্যতম শতত বনল রবনবরচত রছল। একজে বযরক্তর 

কতজে স্ত্রী থাকনব এ রবষয়রট বযরক্তর আরথতক িমতার ওপর রেেতর করত। সম্ভবত আরথতকোনব 

অসচ্ছল বযরক্তর এনকর অরধ্ক স্ত্রী রছল ো। পররবানরর প্রধ্াে অরেজাত কশ্রণীর প্রধ্াে হওয়ার 

অরধ্কার রাখত। পররবানর একজে োরী প্রধ্াে স্ত্রী বা পদশা যাে  বনল স্বীকৃরত কপত। সম্মারেতা 

স্ত্রী রহনসনব তার পূণত অরধ্কার রছল। তার কথনক রেন পযতানয় কসরবকা োরী থাকত যানদর 

কখদমতকার  বা চাকর যাে  বলা হনতা। এ দু ধ্রনের স্ত্রীর জন্য আইেগত অরধ্কার রছল।... 

প্রধ্াে স্ত্রীনক সারা জীবে েরণ- কপাষণ কদয়া স্বামীর কততবয বনল রবনবরচত রছল। পুত্ররা প্রাপ্তবয়স্ক 

এবাং কন্যারা রববাহনযাগযা হওয়া পযতন্ত অনুরূপ অরধ্কার কপত। এর রবপরীনত কখদমতকার 

স্ত্রীনদর শুধ্ু পুত্র সন্তাে রপতার বনল গৃহীত হনতা। োসতী গ্রন্থসমূনহ যরদও পাাঁচ ধ্রনের রববানহর 
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কথা বলা হনয়নছ, রকন্তু সম্ভবত সাসােী আমনল উপনরাক্ত দু ধ্রনের রববাহ বযতীত অন্যরূপ 

রববাহ রছল ো। 

কন্যা সন্তাে স্বামীর পূণত অরধ্কানর থাকত ো; বরাং রববানহর পরও কন্যার ওপর রপতার পূণত 

অরধ্কার রছল। যরদ রপতা জীরবত ো থাকত তাহনল অন্য কানরা ওপর রববাহ দানের অরধ্কার 

বততানতা। প্রথমত মা এ অরধ্কার লাে করত। যরদ মাতাও জীরবত ো থাকত তাহনল ককাে চাচা 

বা মামা এ অরধ্কারপ্রাপ্ত হনতা। 

স্বামী স্ত্রীর সম্পনদর ওপর পূণত অরধ্কার রাখত। স্বামীর অনুমরত বযতীত স্ত্রী তার সম্পদ বযয় করনত 

পারত ো। রববাহ আইনে একমাত্র স্বামীর আইেগত বযরক্ত অরধ্কার রছল। কস স্ত্রীনক তার সম্পনদ 

আইেগত সেনদর রেরত্তনত অাংশীদার করনত পারত। এোনব স্ত্রী স্বামীর অরধ্কার লাে করত ও 

তা হনত বযয় করনত পারত। ককবল এ পদ্ধরতনতই স্ত্রী তৃতীয় বযরক্তর সনঙ্গ কলেনদনের 

অরধ্কারপ্রাপ্ত হনতা। 

ককাে স্বামী যরদ স্ত্রীনক বলত, এখে কথনক তুরম রেনজর ওপর অরধ্কার প্রাপ্ত  তাহনল স্ত্রী কস 

স্বামী হনত রবতারড়ত হনতা ো তনব স্বাধ্ীেোনব চাকর যাে  রহনসনব অন্য স্বামী গ্রহণ করনত 

পারত। প্রথম স্বামীর জীবেশায় রদ্বতীয় স্বামী কথনক ককাে সন্তাে তার গনেত আসনল তা প্রথম 

স্বামীর বনল পররগরণত হনতা এবাং কসও প্রথম স্বামীর স্ত্রী রহনসনবই থাকত। 

স্বামী তার একমাত্র স্ত্রী বা ককাে স্ত্রীনক (যরদ প্রথম স্ত্রীও হনয় থানক) ককাে অপরাধ্ ছাড়াই অন্য 

পুরুনষর রেকট সমপতণ করার অরধ্কার রাখত। এ কিনত্র স্ত্রীর মতামত শতত রছল ো। রদ্বতীয় স্বামী 

এই োরীর সম্পনদ ককাে অরধ্কার রাখত ো এবাং তানদর সন্তাে প্রথম স্বামীর সন্তাে বনল 

রবনবরচত হনতা...। এ ধ্রনের কাজনক তারা সৎ কমত বনল মনে করত ও স্বধ্মতী দররদ্রনদর প্ররত 

এক প্রকার অনুগ্রহ ও সাহাযয বনল রবশ্বাস করত। 

রিনস্টে কসে বনলনছে,  

সাসােী ধ্মতীয় আইেশানস্ত্রর অন্যতম রবনশষ রবধ্াে রছল প্ররতস্থাপে রববাহ। তােসুর তাাঁর পনত্র 

এর উনল্লখ কনরনছে এবাং আল রবরুেী তাাঁর আল রহদ  গ্রনন্থ ইবনুল মুকাফ্োর সূনত্র এর 
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রববরণ রদনয়নছে। রবষয়রট এরূপ কয, যানত কনর বাংনশর োম রটনক থানক ও মারলকাোর অরধ্কার 

প্রাপ্ত পররবারসমূনহর সম্পনদর মারলকাো হাতছাড়া ো হয় ও অনন্যর হানত হস্তান্তররত ো হয় 

কসজন্য ককাে বযরক্ত, পুত্র সন্তাে বযরতনরনক মারা কগনল তার জন্য প্ররতস্থাপে  বা বদল  

রববানহর বযবস্থা করত। এ রববানহর রেয়ম রছল তার োনম তার স্ত্রীনক ঐ বযরক্তর রেকটতম ককাে 

আিীনয়র সনঙ্গ রববাহ দাে। যরদ স্ত্রী জীরবত ো থানক তার কন্যা বা অন্য ককাে রেকটতম োরীনক 

তার োনম রেকটািীনয়র সনঙ্গ রববাহ দাে। যরদ তার রেকট সম্পকতীয় ককাে োরী ো থানক তাহনল 

অন্য ককাে োরীনক তার সম্পদ হনত কয তুক দাে কনর তার োনম রেকটািীনয়র সনঙ্গ রববাহ দাে। 

এই রববাহ হনত কয পতু্র সন্তাে জন্ম কেনব কস ঐ মৃত বযরক্তর পুত্র রহনসনব তার সম্পনদর 

উত্তরারধ্কারী হনব। কয বযরক্ত এরূপ কনমত রাজী ো হনব কস কযে অনেক বযরক্তর হতযার ন্যায় 

অপরাধ্ করল। কারণ কস মৃত বযরক্তর বাংশধ্ারানক কততে কনরনছ ও তার োম মুনছ কেলার বযবস্থা 

কনরনছ। 

উত্তরারধ্কার আইে এরূপ রছল: প্রধ্াে স্ত্রী ও তার পুত্ররা সমাে সম্পরত্ত কপত। অরববারহত কন্যারা 

তানদর অনধ্তক োগ কপত। কখদমতকার স্ত্রী ও তার সন্তােরা ককাে সম্পরত্ত কপত ো। তনব রপতা 

মৃতুযর পূনবত তানদর রকছ ু ওরসয়ত বা রহবা কনর কযনত পারত। রিনস্টে কসে উনল্লখ 

কনরনছে, বাংশধ্ারার রবলরুপ্ত প্ররতনরানধ্ কপাষ্যপতু্র গ্রহনণর েীরতর বযাপক প্রচলে রছল। আনলাচো 

দীর্তারয়ত হওয়ার আশাংকায় তার উনল্লখ কররছ ো। 

পাররবাররক আইনের রবরধ্রবধ্াে বাংশ ও সম্পরত্ত এ দু রটনক রিার রচন্তানক ককন্দ্র কনর আবরততত 

হনতা অথতাৎ বাংশ ও সম্পরত্তই পাররবাররক আইনের মােদে রছল। 

মাহরামনদর১৪৪ সনঙ্গ রববানহর কয রীরত কস সময় ও তার পবূত হনত প্রচলে লাে কনররছল এ দু  

কম ল েীরতর রেরত্তনতই। অরেজাতরা রেন্ন রনক্তর রমশ্রণ প্ররতনরাধ্ ও সম্পদ অনন্যর হানত চনল 

যাওয়া হনত রিার উনেনশ্য যথাসম্ভব রেকট সম্পরকতত কাউনক রববাহ করত। কযনহতু এ রবষয়রট 

মানুনষর স্বাোরবক প্রকৃরত রবনরাধ্ী কসনহতু ধ্মতীয়োনব েীরত প্রদশতে ও উৎসারহত কনর এরূপ 
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সম্পকত স্থাপনে উদ্বদু্ধ করা হনতা। কযমে বলা হনতা, কয এরূপ রববাহ কনর তার স্থাে কবনহশনত 

এবাং কয তা ো কনর তার স্থাে কদাযনখ। 

আবদানর রেরে োনমহ্  োমক কয গ্রন্থরট প্রথম খসরু অনুরশরওয়ানের আমনলর রেক শাপুর 

োনমর একজে পরেনতর বনল উরল্লরখত হনয়নছ তানত আিার পররভ্রমণ ও ঊধ্বতগমে রেনয় 

আনলারচত হনয়নছ। এ গ্রনন্থ বরণতত হনয়নছ রেনরে  রদ্বতীয় আসমানে এমে বযরক্তনদর আিানক 

কদনখনছে যারা মাহরামনদর রববাহ করার কারনণ রচরতনর িমাপ্রাপ্ত হনয়নছ এবাং কদাযনখ রচরস্থায়ী 

আজানবর োরীনদর কদনখনছ যারা মাহরামনদর রববাহ করনত অস্বীকার কনররছল। কশনষ উরল্লরখত 

হনয়নছ, রেরে স্বয়াং তাাঁর সাত েরগ্ননক রববাহ করার কারনণ এই ঐশী ভ্রমনণর কস োগয লাে 

কনররছল। রদেকারত  োমক গ্রনন্থর তৃতীয় খনে এ ধ্রনের রববানহর জন্য রেন্ন পররোষা 

বযবহার করা হনয়নছ। 

আর তা হনলা রেকট রববাহ  অথতাৎ রেকটািীয়নদর মনধ্য রববাহ। কসখানে রপতা- কন্যা এবাং 

ভ্রাতা- েরগ্নর রববানহর প্ররত ইরঙ্গত করা হনয়নছ। েওসানয় বরুযনমনহর োনমর এক যারথুষ্ট্র 

পুনরারহত রদেকারনদর এই অাংনশর বযাখযায় এরূপ রববানহর রবরেন্ন কলযাণকর রদক উনল্লখ কনর 

বনলনছে, রেকট রববাহ যন্ত্রণাদায়ক গুোনহর িরতপূরণ কনর। 

রিনস্টে কসে বনলনছে,  

রক্ত- বাংনশর রবশুদ্ধতা ইরােী সমানজ এতটা গুরুত্বপূণত রছল কয, তারা মাহরামনদর সনঙ্গ রববাহনক 

শবধ্ মনে করত। এ ধ্রনের রববাহনক আনেস্তায় খুইনযাগাদস  বনল অরেরহত করা হনয়নছ। এই 

রীরত হাখামানেশী আমল হনতই প্রচরলত রছল। যরদও খুইনযাগাদস  বা খাওয়ানয়ত ওয়াদাস  

শেরটনক বততমানের আনেস্তায় বযাখযা করা হয় রে, রকন্তু প্রাচীে আনেস্তায় এরট মাহরামনদর সনঙ্গ 

রববাহ অনথত বযবহৃত হনতা।  

যারথষু্ট্রগণ রবনশষত োরনতর পাররসকরা সাম্প্ররতক সমনয় রবষয়রটর অপকষৃ্টতা অনুেব কনর 

তযাগ কনরনছ। তানদর ককউ ককউ কগাাঁড়া হনতই রবষয়রটনক যারথষু্ট্র ধ্নমতর অন্যতম রীরত রহনসনব 
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অস্বীকার করার কচষ্টা কনরনছ। তারা এখে খাওয়ানয়ত ওয়াদাস  শেরটর রেন্ন অথত ও বযাখযা 

দাে কনরনছে। 

রিনস্টে কসে বনলনছে,  

যারথষু্ট্র সূনত্রর রবরেন্ন গ্রনন্থ ও সাসােী আমনলর অ- ইরােী ঐরতহারসকনদর রববরণ হনত 

স্পষ্টোনব বলা যায় কয, বততমানের ইরােীরা যারথষু্ট্র ধ্নমত মাহরাম রববানহর রবষয়রটনক 

অস্বীকানরর কয প্রনচষ্টা চালানচ্ছ তা প্রমাণনযাগয েয়।  

সাঈদ োরেসী বনলনছে,  

তৎকালীে সমনয়র প্রামাণয গ্রন্থসমূহ হনত প্রমারণত, তানদর অরেজাত কশ্রণীর মনধ্য মাহরামনদর 

রববাহ অবশ্যই প্রচরলত রছল, যরদও বততমানে ককউ ককউ অজ্ঞতাবশত তা অস্বীকানরর কচষ্টা 

করনছ।  

সাঈদ োরেসী অতুঃপর যারথুষ্ট্র ধ্নমতর পরবত্র রকছ ু গ্রন্থ, কযমে রদেকারত এবাং মসুরলম 

ঐরতহারসকগণ, যথা মাসউদী, আবু হাইয়াে তাওহীদী, আবু আলী ইবনে মাসকুইয়া প্রমুনখর 

বণতো হনত তা প্রমানণর কচষ্টা কনরনছে। কসখানে রতরে সাসােী সম্রাট কাবানদর সনঙ্গ তাাঁর কন্যা 

অথবা োরগেীর রববাহ, বাহরানমর সনঙ্গ তাাঁর সনহাদরা েরগ্নর রববাহ, কমহরাে গুশোসনবর সনঙ্গ 

তাাঁর আপে েরগ্নর রববানহর র্টোসমূহ বণতো কনরনছে। 

মারশরুনে লা তাাঁর ইরানে বসতে  োমক আকষতণীয় গ্রনন্থ গ্রীক ঐরতহারসক ইসতারা বনুের সূনত্র 

হাখামানেশীনদর সম্পনকত বনলনছে, তানদর পুনরারহতগণ, এমেরক তাাঁনদর মাতানদর রববাহ 

করনতে।  

রতরে আশকােীনদর সম্পনকত বনলনছে,  

অ- ইরােী ঐরতহারসকনদর অনেনকই র্ৃণার সনঙ্গ আশকােী সম্রাটনদর মাহরাম রববানহর বণতো 

রদনয়নছে। হাখামানেশী সম্রাট রদ্বতীয় আররদ্শনরর রবষনয় ঐরতহারসক প্লটুাররক এবাং আশকােী 

সম্রাট কাম্বুরজয়া সম্পনকত গ্রীক ঐরতহারসক রহনরানিটাস এরূপ রববানহর কথা বনলনছে। রকন্তু ককাে 

ককাে পাররসক যারথষু্ট্র এ রবষয়রট অস্বীকার কনর বনলনছে, আশকােীনদর কিনত্র েরগ্ন  শেরট 
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প্রকতৃ অনথত গ্রহণ সরিক হনব ো, কারণ রাজকীয় বাংনশর সকল োরীনদর তারা এক বাংনশাদ্ভূত 

হওয়ায় েরগ্ন বনল িাকত। যরদও তারা চাচাত কবাে, খালাত কবাে বা েুপাত কবাে, এমেরক 

তানদর কন্যাও হনয় থানক তবুও তারা কবাে বনল অরেরহত হনতা।  

অতুঃপর মারশরুনে লা মন্তবয কনরনছে,  

রকন্তু কযনহতু ইরতহাস রলখনে সতযনক অনুসন্ধাে করনত হয় কসনহতু অস্বীকার করার উপায় 

কেই, অরত রেকটািীনয়র মনধ্য রববানহর রীরত যা খুইতাকদাস  োনম প্ররসদ্ধ প্রাচীে ইরােীনদর 

রেকট পছদেীয় রবষয় রছল। সম্ভবত বাংশীয় ও পাররবাররক রবশুদ্ধতা রিার স্বানথত তা করা 

হনতা।  

তৃতীয় রহজরী শতােীর প্ররসদ্ধ ইরােী ঐরতহারসক ইয়াকুবী তাাঁর ইরতহাস গ্রনন্থর প্রথম খনের ১৫২ 

পৃিায় বনলনছে,  

ইরােীরা মাতা, েরগ্ন ও কন্যানদর সনঙ্গ রববাহ বন্ধনে আবদ্ধ হনতা এবাং তানদর রেকট এ কমত 

ইবাদাত ও আিীনয়র হক বনল রবনবরচত হনতা।  

রিনস্টে কসে ইরােী রিষ্টােনদর সম্পনকত বনলনছে,  

তারাও যারথুষ্ট্রনদর অনুকরনণ রেজ ধ্নমতর রেনদতনশর রবপরীনত অরত রেকটজেনদর রববাহ করত। 

মারব গণ ৫৪০ রিষ্টানে রিষ্টধ্মত গ্রহণ কনররছল। তানদর জানসরলক (ঈধ্ুঃযড়ষরপ) ধ্মতযাজক 

রিষ্টধ্নমতর রেনদতনশর রবপরীনত তাাঁর অনুসারীনদর এরূপ রববানহ রবপলুোনব উৎসারহত করত। ১৪৫  

এমেরক ইসলানমর আরবেতানবর সমনয়ও ইরানের যারথুষ্ট্রনদর মনধ্য মাহরাম রববাহ  প্রচরলত 

রছল। তাই কদখা কযত কখেও কখেও ককাে ককাে মুসলমাে যারথুষ্ট্রনদর কাউনক কাউনক তানদর 

মনধ্য এ কনমতর প্রচলে থাকার কারনণ রতরস্কার কনর জারজ সন্তাে  বনল িাকত। রকন্তু পরবত্র 

ইমামগণ মসুলমােনদর এরূপ বলনত রেনষধ্ কনরনছে এজন্য কয, প্রনতযক ধ্মতাবলম্বীরই রববানহর 

রেজস্ব রীরত রনয়নছ এবাং তারা তানদর রীরত অনুযায়ী রববাহ করনল তানদর জারজ সন্তাে বনল 

অরেরহত করা উরচত হনব ো। 
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হুদুনদর (দেদাে) অধ্যানয় একরট হাদীনস এনসনছ একবার ইমাম সারদক (আ.)- এর সামনে এক 

বযরক্ত অপর বযরক্তনক প্রে করল: কতামার ঐ পাওোদানরর সনঙ্গ রক কনরছ? 

কস বলল: আমার পাওোদার এক জারজ সন্তাে।  

ইমাম এ কথা শুনে কবশ রাগারন্বত হনয় বলনলে: এ ককমে কথা?  

কস বলল, আরম আপোর জন্য উৎসগতীকৃত। ঐ বযরক্ত মাজসুী আর তার মাতা হনলা তার কবাে। 

তাই কস জারজ সন্তাে।  ইমাম বলনলে, তানদর ধ্নমত রক এরট শবধ্ েয়? কস তানদর ধ্মত 

অনুযায়ী এরূপ কনরনছ। তাই তুরম তানক জারজ সন্তাে বলনত পার ো। ১৪৬  

সাদুক তাাঁর তাওহীদ  গ্রনন্থ একরট হাদীস বণতো কনরনছে যা ওয়াসানয়লুশ রশয়া  গ্রনন্থর 

রেকাহ্  অধ্যানয়ও এনসনছ। হাদীসরট এরূপ কয, একরদে হযরত আলী (আ.) দাাঁরড়নয় কলাকনদর 

উনেনশ্য বলনলে, আমানক হারাবার পূনবতই আমানক প্রে কনর কজনে োও। سلوين فبل أن تفقدوين  

আশআস ইবনে কাইস োনম একজে প্রেকারী রছল কয ইরােীনদর প্ররত রবনদ্বষ কপাষণ করত। 

পূনবত হযরত আলীর সনঙ্গ তার রবতনকত রলপ্ত হওয়ার র্টো আমরা বণতো কনররছ। কস হযরত 

আলীনক প্রে করল, ককে মাজুসনদর সনঙ্গ আহনল রকতাবনদর ন্যায় আচরণ কর, তানদর হনত 

রজরজয়া োও, অথচ তানদর রেকট ককাে ঐশী গ্রন্থ কেই?  

আলী (আ.) বলনলে, তানদর আসমােী রকতাব রছল। আল্লাহ্ তানদর মনধ্য েবীও কপ্ররণ 

কনররছনলে এবাং তানদর ধ্নমত মাহরামনদর সনঙ্গ রববাহ হারাম রছল। তানদর এক সম্রাট মদযপ 

অবস্থায় তার কন্যার সনঙ্গ সঙ্গম কনর। পনর রবষয়রট জাোজারে হনয় কগনল জেগণ রবিুব্ধ হনয় 

ওনি ও তার ওপর হাদ (দে) জারীর দারব জাোয়। ঐ সম্রাট প্রতারণার আশ্রয় রেনয় তানদর বলল: 

সকনল সমনবত হনয় আমার কথা মনোনযাগ রদনয় কশাে। যরদ তা সরিক ো হয় তাহনল কতামানদর 

দারব আরম মাথা কপনত কেব। তারা সমনবত হনল কস বলল: কতামরা জাে হযরত আদনমর 

সন্তানের ককউই তানদর আরদ রপতা- মাতা আদম ও হাওয়ার সমকি েয়। তারা বলল: 

হ্যাাঁ, সরিক। কস বলল: তাাঁনদর কথনক কয পুত্র- কন্যা জন্মগ্রহণ কনরনছ তাাঁরা তাাঁনদর সন্তােনদর 
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োই- কবােনদর মনধ্য রববাহ রদনয়নছে। তারা বলল: সরিক। কস বলল: সুতরাাং কবাবা যায় োই-

কবাে, রপতা- কন্যা রববানহ তথা মাহরাম রববানহ ককাে বাধ্া কেই। জেসাধ্ারণ এ কথায় সন্তুষ্ট 

হনয় রেনর যায় ও পরবততীনত রবষয়রট শবধ্ রহনসনব তানদর মানবও প্রচরলত হনয় যায়। ১৪৭  

এ ধ্রনের প্রনোত্তর হনত কবাবা যায় ইসলানমর প্রাথরমক যুনগ যারথুষ্ট্রগনণর মনধ্য মাহরাম রববাহ 

প্রচরলত রছল বনলই এ ধ্রনের প্রে ও আনলাচো উত্থারপত হনতা। 

ইরােী- অ- ইরােী, সুন্নী- রশয়া সনবতাতোনব সকল েকীহ্ রেকাহ্শানস্ত্রর রবরেন্ন অধ্যানয় বারহ্যক 

উদাহরণ ও েমুোর উপরস্থরতর কারনণই এ রবষনয় আনলাচো কনরনছে। এ সকল েকীহর 

অরধ্কাাংশই ইরােী রছনলে। এনদর কানরা কানরা পূবতপুরুষ মাজুসী (অরগ্ন উপাসক) রছনলে। কযমে 

ইমাম আব ু হারেোর দু পুরুষ পূনবতর সকনলই মাজসুী রছনলে। যরদ যারথুষ্ট্রনদর মনধ্য এরূপ 

রববানহর প্রচলে ো থাকত তাহনল ইসলানমর প্রথম যুনগর রেকাহ্শানস্ত্র তা আনলারচত হনতা ো। 

কশখ আব ু জাের তুসী তাাঁর আল রখলাে  গ্রনন্থর রদ্বতীয় খনে আল োরারয়জ  অধ্যানয় 

মাজসুীনদর সম্পরত্তর উত্তরারধ্কানরর আনলাচোয়-  কযখানে ককাে বযরক্তর রেকট হনত ককউ 

দু োনব উত্তরারধ্কারপ্রাপ্ত হয় অথতাৎ ওয়াররস একরদনক মৃনতর মাতা, অপররদনক রপতার কন্যা 

রহনসনব েরগ্ন হওয়ায় উত্তরারধ্কারপ্রাপ্ত হয় তার উত্তর দাে কনরনছে এবাং এ রবষনয় অন্যান্য 

েকীহর মতামতও এনেনছে। 

যারথষু্ট্রনদর মনধ্য কয এরূপ রববাহ প্রচরলত রছল তা অস্বীকার করা সূনযতর উপরস্থরতনক অস্বীকানরর 

শারমল। রকন্তু যারথষু্ট্রগণ আনরক বানরর মত তানদর ইরতহানস প্ররতরিত অপর একরট ধ্মতীয় কম ল 

েীরত ও আচারনক অস্বীকার কনর কলযাণমলূক রমথযা বলা শুরু কনরনছ। 

 

োরী রশিা ও প্ররশিণ 

যরদও তৎকালীে সমনয় োরীনদর অবস্থা কতমে সুখকর রছল ো তদুপরর লিয করা যায় কস 

সমনয়র রকছু োরী রশিার কিনত্র উন্নত পযতায় লাে কনররছনলে। রবনশষজ্ঞগণ তৎকালীে সমনয়র 

একরট আইে গ্রনন্থর উনল্লখ কনরনছে যার োম মরদগাে কহযার দযনসতাে  এবাং এর অথত হনলা 
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এক হাজার রবচানরর রায় বা হুকুম। এ গ্রনন্থর রকছু অাংশ এখেও রবদযমাে। রকন্তু ইউনরাপীয় 

রবনশষজ্ঞ, কযমে বার তালমা তা অনুবাদ কনর গ্রন্থাকানর প্রকাশ কনরনছে। এ গ্রনন্থ তৎকালীে 

সমনয়র রকছ ুপ্ররসদ্ধ রবচারনকর োম উরল্লরখত হনয়নছ। তনব এ গ্রনন্থর অরধ্কাাংশ হুকুম আনেস্তা ও 

যাদ হনত কেয়া হনয়নছ। এনত একরট র্টো বরণতত হনয়নছ যা এরূপ : 

একজে রবচারক রবচারালনয় যাওয়ার সময় পাাঁচ জে োরী তাাঁনক রর্নর ধ্নর জামােত ও 

মুরক্তপনণর রবষনয় কনয়করট প্রে কনর। সবতনশষ প্রেরটর জবাব রদনত ো কপনর রবচারক চুপ কনর 

রইনলে। একজে োরী বলল: কহ রশিক! আপোর মাথানক ক্লান্ত ো কনর বলুে: জারে ো। আমরা 

কগলুগণ আেদারয বরুয  গ্রনন্থর বযাখযায় এর জবাব খুাঁনজ কদখনল অবশ্যই পাব।  

এ কারহেী তৎকালীে সমনয়র োরীরা কয সাধ্ারণ রশিার সুরবধ্াপ্রাপ্ত রছল তা প্রমানণর জন্য যনথষ্ট 

রক? 

এ রবষনয় বার তালমাহ গনবষণা চারলনয়নছে এবাং রিনস্টে কসে তাাঁর কদয়া তনথযর ওপর রেরত্ত 

কনরই মলূত মলূযায়ে কনরনছে। সম্ভ্রান্ত পররবারগুনলানত োরীরা কখেও কখেও উচ্চ রশিা লাে 

করত। অথতাৎ অন্যান্য রদনকর মত এ কিনত্রও কশ্রণীরেরত্তক সমানজর প্রোব রবদযমাে রছল। 

সাসােী আমনল খসরু পাররেনজর দু কন্যা পুরাে দুখত ও অযাররম দুখত স্বল্প সমনয়র জন্য 

রাজত্বও কনররছনলে। তাাঁনদরনক সম্রাজ্ঞীর জন্য মনোেীত করার কপছনে ইরােীনদর 

রাজবাংশীয়নদর প্ররত গেীর রবশ্বানসর রবষয়রটই মখুয রছল। কারণ তারা রাজবাংশনক স্বগতীয় মনে 

করত। সাসােী রাজবাংনশর প্ররতিাতা আররদ্শর বাবাকাে তাাঁর বাংশনক ইরানের প্রাচীে এক 

সম্রানটর সনঙ্গ সম্পরকতত রহনসনব কদখাে যানত কনর জেগনণর পি হনত প্ররতবাদ ো ওনি 

কয, রতরে রাজবাংশীয় েে ও তাাঁর কদশ পররচালোর অরধ্কার কেই। খসরু পাররেনজর পরবততী 

কগালনযাগপণূত সমনয় দু বযরক্ত রাজবাংশীয় ো হওয়া সনত্ত্বও রাজকীয় শাসে িমতা লাে করার 

কচষ্টা কনর। রকন্তু এ কারনণই বযথত হয়। এ অবস্থা সরৃষ্টর কারণ হনলা খসরু পাররেনজর পুত্র 

রশরানেই তাাঁর সাতজে ভ্রাতানক হতযা কনর েনল রাজ রসাংহাসনের জন্য ঐ দু জে কন্যা বযতীত 

অন্য ককাে দারবদার রছল ো। তাই রক্ত- বাংনশর প্ররত রবশ্বানসর রবষয়রটনক োরী অরধ্কানরর সনঙ্গ 
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রমরলনয় কেলা েলু হনব। পরুাে দুখত ও অযাররম দুখনতর রসাংহাসনে অরধ্রিত হওয়া এবাং সম্ভ্রান্ত 

রকছ ু োরীর উচ্চ রশিা লানের রবষয়নক মােদে ধ্নর োরীনদর সারবতক অবস্থার মলূযায়ে সম্ভব 

েয়। 

রিনস্টে কসে বনলনছে,  

ঐরতহারসক কয সকল উৎস হানত রনয়নছ তা হনত োরী রশিার রবষনয় কতমে ককাে তথয পাওয়া 

যায় ো। বার তালমাহর মত হনলা োরী রশিার রবষয়রট গৃহ পররচযতার সনঙ্গই সাংরলেষষ্ট রছল। তা 

ছাড়া বাগোসাক তৎকালীে সমনয়র োরীনদর গৃহ পররচযতা রবষয়ক প্ররশিনণর রবষয়রট রেনয় স্পষ্ট 

আনলাচো কনরনছে। তদুপরর রকছ ু রকছ ুঅরেজাত পররবানরর োরী বা সাধ্ারণ রশিায়ও গেীর 

বৎুপরত্ত অজতে কনররছনলে বনল জাো যায়।  

রিনস্টে কসে তাাঁর গ্রনন্থর সপ্তম অধ্যানয় মাসদাকী আনদালনের আনলাচোয় বনলনছে : 

সাসােী শাসোমনল োরী অরধ্কানরর রবষনয় বার তালমার গনবষণার েনল অনেক শবপরীতয 

লিয করা যায়। এর কারণ হনলা সাসােী শাসোমনল রবরেন্ন পযতানয় োরী অরধ্কার আইনে 

পররবততে সারধ্ত হনয়নছ। বার তালমাহর মনত রশিা ও রচন্তাগতোনব কসসময় োরীর অরধ্কার 

অনন্যর অরধ্কানরর ছায়ায় রছল অথতাৎ তার রেজস্ব ও স্বতন্ত্র বযরক্ত অরধ্কার ো থাকনলও রেরদতষ্ট 

অরধ্কার অবশ্যই রছল। সাসােী আমনল েতুে আইনের পাশাপারশ প্রাচীে আইেও রবদযমাে রছল 

এবাং বারহ্যক শবপরীতয এ কারনণই রছল। আরব মসুলমােগণ ইরাে জনয়র পূনবতই ইরানের োরীরা 

তানদর অরধ্কার ও স্বাধ্ীেতার মযতাদা লাে কনররছল। ১৪৮  

 

শেরতক অবস্থা 

তৎকালীে সমনয়র ইরােী সমানজর শেরতক ও মােরসক অবস্থা সম্পনকত জােনত চাইনলও পযতাপ্ত 

দরলল আমানদর হানত কেই। অবশ্য রবরেন্ন েমুো ও রেদশতে হনত সাধ্ারণ শেরতক ও মােরসক 

অবস্থা সম্পনকত ধ্ারণা পাওয়া যায়। 
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শেরতকতা ও মােরসকতা দু প্রকানরর। যথা: প্রাকৃরতক ও অরজতত। ককাে জারতর প্রাকৃরতক 

শেরতকতা হনলা ঐ জারতর কে নগারলক ও বাংশগত শবরশষ্টয। প্রাকরৃতক ও কে নগারলক পররনবশ 

এবাং বাংশীয় উত্তরারধ্কানরর রবষয়রট মানুনষর শদরহক, কযমে গানয়র রাং, কচানখর বণত ও চুনলর 

ধ্রে প্রৃেৃরতনত কযমে প্রোব কেনল কতমরে আরিক, শেরতক ও মােরসক অবস্থায়ও প্রোব রানখ। 

অবশ্য এ দু কয়র পাথতকয হনলা জারত ও বাংশগত উত্তরারধ্কানরর রবষয়রট রববাহ, সাংরমশ্রণ,  

স্থাোন্তর প্রেৃরত কারনণ রেন্ন রূপ ও প্রকরৃত ধ্ারণ কনর, রকন্তু কে নগারলক ও অঞ্চলগত রবষয়রট 

কমাটামরুটোনব রস্থরতশীল। োলবাসা, দয়াশীলতা, অরতরথপরায়ণতা, কমধ্া, বুরদ্ধর 

তীক্ষ্ণতা, সহেশীলতা ও সম্মােনবানধ্র শবরশনষ্টযর কারনণ ইরােীরা সকল সময়ই প্রশাংরসত 

হনয়নছ। 

অরজতত শেরতকতা ও মােরসকতা সেযতার সনঙ্গ সাংরলেষষ্ট। অবশ্য সেযতার অথত এখানে মােরবক ও 

শেরতক সেযতা; রশল্প ও যারন্ত্রক সেযতা েয়। অরজতত শেরতকতা একরদনক রশিা- প্ররশিণ এবাং 

অন্যরদনক সমানজ প্ররতরিত আদব- কায়দা, রীরত- েীরত ও সামারজক বযবস্থার সনঙ্গ সম্পরকতত ও 

রেেতরশীল। রশিা ও প্ররশিনণর প্রোব হনলা প্রতযি এবাং সামারজক পররনবনশর প্রোব হনলা 

পনরাি। 

মানুনষর সাধ্ারণ চররত্র ও মােরসকতার গুরুত্বপূণত অাংশ সামারজক পররনবনশর রবরেন্ন ধ্ারার 

রবপরীনত তাাঁর আরিক ও অেযন্তরীণ প্ররতরিয়া দ্বারা প্রোরবত। রবনশষত কয সকল প্রচরলত রীরত 

ও আচার মানুনষর জীবনে বযাপক প্রোব রানখ কসগুনলা লিণীয়। 

ইরােীরা প্রাকৃরতক শেরতকতা অথতাৎ জারত ও বাংশগত শেরতক চররনত্রর কিনত্র উনল্লখনযাগয 

শেরতকতার অরধ্কারী রছল। তারা প্রাচীেকাল হনতই উন্নত শেরতক চররনত্রর জন্য প্রশাংরসত রছল। 

রিষ্টপবূত পঞ্চম শতােীর প্ররসদ্ধ গ্রীক ঐরতহারসক রহনরানিাটাস রযরে ইরতহানসর জেক বনল খযাত 

এবাং মলূত এরশয়া মাইেনরর মানুষ রতরে তৎকালীে সমনয়র ইরােী সমাজ সম্পনকত কমাটামুরট 

সারবতক আনলাচো করনখনছে। রতরে যা রলনখনছে তানত ইরতবাচক ও কেরতবাচক উেয় রদকই 
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রনয়নছ। রকন্তু কমাটামরুটোনব বলা যায় ইরতবাচক ও সুদর রদক অরধ্ক এনসনছ এবাং অসুদর 

রদক কম এনসনছ। 

সনিরটনসর ছাত্র গাযােেুে রযরে রহনরানিাটানসর একশ  বছর পনরর বযরক্ত রতরেও ইরােীনদর 

প্রশাংসা কনরনছে। রকন্তু রহনরানিাটানসর রবপরীনত রতরে ইরােীনদর পতনের যুগও কদনখনছে 

অথতাৎ রহনরানিাটাস ককবল ইরােীনদর উত্থানের যুগ কদনখরছনলে ও প্রশাংসা কনররছনলে। 

গাযােেেু কুরুনশর (সাইরানসর) যুনগর ইরােীনদর শেরতকতা ও মােরসকতার সনঙ্গ তাাঁর যুনগর 

ইরােীনদর আচার ও শেরতকতার তুলো কনরনছে এবাং তাাঁর যুনগর ইরােীনদর অধ্ুঃপতে ও 

পররবততেীয় অবস্থায় বযাখযা দাে কনরনছে। যরদ ইরােীনদর প্রকরৃতগত চররত্রনক অন্যান্য জারতর 

সনঙ্গ তুলো করর রেুঃসনদনহ বলা যায় অন্যনদর রেকট হনত তা উত্তম ো হনলও অধ্ম রছল ো। 

বক্তবয দীর্তারয়ত যানত ো হয় এ জন্য তাাঁনদর উরল্লরখত ইরােী মােরসকতার োল- মদ রদকসমহূ 

রেনয় আর আনলাচো কররছ ো। 

ইসলামী সূনত্রর রবরেন্ন বণতোয় দু রট দরৃষ্টনকাণ হনত ইরােীনদর চররত্র ও মােরসকতার প্রশাংসা করা 

হনয়নছ : 

১. রচন্তার স্বাধ্ীেতা, কুসাংস্কার ও কগাাঁড়ারমমকু্ত মােরসকতা, ২. জ্ঞাে রপপাসা। 

পরবত্র ককারআনে এনসনছ:  

 و لو نزلناه على بعض االعجمي فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمني
যরদ আরম এনক (ককারআে) ককাে রেন্ন োষীর প্ররত অবতীণত করতাম, অতুঃপর কস তা তানদর 

(আরবনদর) কানছ পাি করত তনব তারা তানত রবশ্বাস স্থাপে করত ো। ১৪৯  

ইমাম সারদক (আ, )  বনলনছে, হ্যাাঁ, যরদ এই ককারআে ককাে অোরনবর ওপর কপ্ররণ করা 

হনতা তাহনল এ আবররা কখেই ঈমাে আেত ো। রকন্তু তা আরনবর ওপর অবতীণত হনয়নছ ও 

অোরব এনত ঈমাে এনেনছ এরট অোরবনদর কশ্রিত্ব। ১৫০  

ইমাম সারদক আনরা বনলনছে,  
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কয বযরক্ত োলনবনস ও কস্বচ্ছাপ্রনণারদত হনয় ইসলাম গ্রহণ কনরনছ কস ঐ বযরক্ত হনত উত্তম কয 

েনয় ইসলামনক কমনে রেনয়নছ। আরনবর মুোরেকরা েনয় ইসলাম গ্রহণ কনরনছ। তাই তানদর 

ঈমাে প্রকতৃ ঈমাে েয়। রকন্তু ইরােীরা োলনবনস ও কস্বচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ কনরনছ। ১৫১  

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাসলূ (সা.)- এর রেকট হনত বণতো কনরনছে, রতরে বনলনছে, স্বনে এক 

পাল কানলা কমষনক কদখলাম যানত অসাংখয সাদা কমষ প্রনবশ করনছ।  সকনল তাাঁনক প্রে 

করল, কহ রাসলূাল্লাহ্! এ স্বেনক রকোনব বযাখযা করনছে?  রতরে বলনলে, এ স্বনের বযাখযা 

হনলা অোরবরা কতামানদর ধ্মত, রক্ত ও বাংনশ অাংশীদার হনব অথতাৎ কতামানদর ধ্নমত ঈমাে 

আেনব, কতামানদর সনঙ্গ রববাহ বন্ধনে আবদ্ধ হনব এবাং তানদর রক্ত কতামানদর সনঙ্গ রমরশ্রত 

হনব।  সকনল আশ্চযতারন্বত হনয় রজনজ্ঞস করল, ইয়া রাসলূুল্লাহ্! অোরবরা ইসলাম গ্রহণ করনব 

এবাং আমানদর রনক্ত অাংশীদার হনব?  রাসলূ (সা.) বলনলে, হ্যাাঁ, ঈমাে যরদ সুরাইয়া 

তারকানতও কপ াঁছায় আজমনদর (অোরবনদর) একদল কসখানেও কপ াঁছনব।  

রিনস্টে কসে তাাঁর গ্রনন্থর কশষাাংনশ কনয়ক পৃিায় ইরােীনদর চারররত্রক শবরশষ্টয ও মােরসকতা 

রেনয় আনলাচো কনরনছে। রতরে বনলনছে,  

পরশ্চমা ঐরতহারসকগণ কযমে আরমওজসু মারসরলনুস১৫২ এবাং প্রকুরপউস১৫৩ প্রমুখ কযোনব 

ইরানের সমাজনক োল- মদ উেয় দৃরষ্টনত রবনলেষষণ কনরনছে তানত মনে হয় তা একরট অরেজাত 

সমাজ। অথতাৎ শুধ্ ুঅরেজাত কশ্রণী এ সমানজর পররচায়ক রহনসনব উপস্থারপত হনয়নছ এবাং ইরাে 

জারতর রবনশষ দীরপ্তর প্রকাশ র্নটনছ।  

আরমওনুস মারসরলনুনসর রববরণ হনত রিনস্টে কসে কয বণতো রদনয়নছে তা অরেজাত কশ্রণীর 

সানথ সম্পরকতত রবধ্ায় স্বাোরবকোনবই োল রদক হনত খারাপ রদকগুনলা তানদর মনধ্য অরধ্ক 

রছল। তাই কসগুনলার উনল্লনখর ককাে প্রনয়াজে কেই। 

রিনস্টে কসে বনলনছে,  

আরব কলখকগণ প্রানচযর শাসকবনগতর আদশত রহনসনব সাসােী শাসকনদর সম্মাে ও প্রশাংসা 

কনরনছে এবাং ইরােী জারতনক মযতাদার সানথ িরণ কনরনছে।  
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অতুঃপর রতরে কখালাসাতুল আজানয়ব  গ্রন্থ হনত রেননাক্ত বণতো দাে কনরনছে, পৃরথবীর সকল 

জারতই ইরােীনদর কশ্রিত্বনক স্বীকার কনর। রবনশষত রাষ্ট্র পররচালো, যদু্ধ 

কক শল, রচত্রকলা, খাদয প্রস্তুত, ঔষধ্ প্রস্তুত, কপাশানকর ধ্রে, প্রনদশ প্ররতিা, ককাে রবষয়নক 

যথাথত স্থানে সাংরিণ, করবতা, গজল, বক্তৃতা, রচন্তা শরক্ত, সততা, পরবত্রতা এবাং সম্রাটনদর 

প্রশাংসা প্রেৃরত রবষয় রবনশ্বর অন্যান্য জারতর ওপর তানদর কশ্রিত্ব প্রমাণ কনর। এ জারত এর 

পরবততী শাসে িমতার অরধ্কারী জারতসমূনহর জন্য আদশত।  

আশ্চনযতর রবষয় হনলা এত রকছু উনল্লখ করার পর রতরে বনলনছে,  

ইরােীরা শতােীর পর শতােী ধ্নর তানদর শেরতক মযতাদানক ইসলামী জারতগুনলার মানব সমুন্নত 

করনখনছ। রকন্তু তানদর রাজনেরতক ও স্বোবগত প্ররতো সাসােী সাম্রানজযর পতনের পর অতযন্ত 

দুবতল হনয় যায়। কানরা কানরা মনত এ দুবতলতার কারণ এরট েয় কয, ইসলাম ধ্নমতর শেরতক রেরত্ত 

পাররসকনদর ধ্মত হনত দুবতল; বরাং ইরােী জারতর অধ্ুঃপতনের কারণ ইসলাম সাধ্ারণ মানুনষর 

শাসে প্ররতিা কনররছল। েনল অরেজাত কশ্রণীর অবস্থাে িুন্ন হনত শুরু কনর ও এ কশ্রণী 

সাধ্ারনণর মানব রবলপু্ত হনয় যায় এবাং তানদর কশ্রয়তর গুণসমূহ দুবতল হনয় পনড়।  

অবশ্য রিনস্টে কসে রাজনেরতক প্ররতোর পাশাপারশ স্বোবগত কয প্ররতোর কথা বনলনছে তা 

এমে এক রাজনেরতক স্বোব যা মােরবক স্বোনবর রবপরীনত অবস্থাে কনর। রাজনেরতক স্বোব ও 

চররনত্রর কয দৃরষ্টনত রিনস্টে কসে কদনখনছে তানত অরেজাত কশ্রণীর পতে ও তানদর রবনশষ 

স্বোনবর দুবতল হওয়ার কথা বলা হনয়নছ। এ স্বোনবর কারনণই সাংখযালর্ু কগািী সকল িমতা ও 

সম্পদ হস্তগত ও অন্যান্য সকনলর অরধ্কারনক হরণ কনর রেনজনদর জন্য রেরদতষ্ট কনররছল এবাং এ 

প্ররিয়ায় তানদর কশাষণ রিয়া চালাত। এই রাজনেরতক চররনত্রর ওপর রেরত্ত কনর তারা িমতাধ্র 

ও শরক্তশালী শাসে বযবস্থা কানয়ম কনররছল। রবষয়রট দুুঃখজেক। তাই মােবীয় চররনত্রর মােদে 

ও দৃরষ্টনত এরূপ অরেজাত কশ্রণীর পতে হনয় সাধ্ারনণর শাসে প্ররতিা দুুঃখজেক কতা েয়ই বরাং 

কারিিত ও পূণত আেনদর রবষয়। 
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সাসােী আমনলর রশিা ও প্ররশিণ বযবস্থা রকরূপ ও রকনসর ওপর রেরত্ত কনর প্ররতরিত রছল এ 

রবষনয় পূণত ককাে তথয জাো যায় ো। তনব কয বযবস্থাই থাকুক ো ককে তা যারথুষ্ট্র পুনরারহতগনণর 

মাধ্যনম পররচারলত হনতা এবাং তাাঁরা আনেস্তার রবষয়সমূহ মানুষনক রশিা রদনতে, এর বাইনরর 

রকছ ুতাাঁনদর রেকট রছল ো। 

কয দপতণ অন্য সকল দপতণ হনত তৎকালীে ইরানের মানুনষর শেরতক অবস্থানক েুরটনয় তুলনত 

পানর তা হনলা কসসমনয়র পাররবাররক ও সামারজক বযবস্থা। কসসমনয়র পাররবাররক ও সামারজক 

বযবস্থা োরসামযপণূত রছল ো। আমরা পূনবত এ রবষনয় আনলাচো কনররছ। 

োরসামযহীে এ সমানজ সাংখযালর্ ু ও সাংখযাগুরু কশ্রণী এোনব রবেক্ত রছল কয, সাংখযালর্ুরা 

সম্পদশালী ও সুরবধ্ানোগী এবাং সাংখযাগুরুরা রছল দররদ্র ও সুনযাগ- সুরবধ্াবরঞ্চত। 

সম্পদশালী সুরবধ্ানোগীরা তানদর অবস্থার কারনণ এক ধ্রনের চররত্র এবাং দররদ্র ও বরঞ্চতরা 

রেন্ন ধ্রনের চররনত্রর অরধ্কারী রছল। তনব উেয় কশ্রণীর চররত্রই রছল োরসামযহীে। সুরবধ্ানোগী 

কশ্রণী রছল আিতুষ্ট, অহাংকারী, কমতহীে, চাটুকার, েীতু, শধ্যতহীে, অসরহষ্ণ,ু বদ 

কমজাজী, অপচয়কারী, আনয়শী ও আদুনর। আরমওনুস মারসরলনুস ইরােী অরেজাতনদর কয 

রববরণ রদনয়নছে তানত কম- কবরশ এ সব শবরশনষ্টযর উনল্লখ কনরনছে। অন্যরদনক বরঞ্চত কশ্রণী 

রছল হতাশাগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, রহাংসুক, প্ররতনশাধ্পরায়ণ, অরহনতষী, কুসাংস্কারাচ্ছন্ন, রবনশ্ব ন্যায় ও 

শৃঙ্খলার অনুপরস্থরতনত রবশ্বাসী। যরদও ঐরতহারসকগণ তৎকালীে ইরানের সাধ্ারণ জেগনণর 

রববরণ দাে কনরে রে তদুপরর বলা যায় ঐরূপ কশ্রণীরবেক্ত সমানজ এমে অবস্থাই স্বাোরবক। 

ইরানে কসসময় মাথা রপছ ুকর কেয়া হনতা, রকন্তু কয কশ্রণীরট কনরর জন্য অরধ্কতর উপনযাগী রছল 

আইেগতোনব তারা কর হনত মকু্ত রছল। আনুরশরওয়াে কর বযবস্থায় পররবততে সাধ্ে করনলও 

অরেজাত কশ্রণী, কসোপরত, রাজকীয় বযরক্তবগত, পুনরারহত ও সরকারী কসবকনদর কর বরহেূতত 

রানখে। স্বাোরবকোনবই করদাতা কশ্রণী এই বযরতিম ও শবষনমযর প্ররত অসন্তুষ্ট ও প্ররতবাদী 

রছল। 
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তৎকালীে সমনয়র রকছ ু ঐরতহারসক বণতো হনত কসসমনয়র সাধ্ারণ কশ্রণীর চারররত্রক শবরশষ্টয 

সম্পনকত জাো কযনত পানর। ইবনে আরসর তাাঁর কারমল  গ্রনন্থ রলনখনছে,  

যখে পারস্য কসোপরত রুস্তম োরাখযাদ দজলা- কোরানতর মধ্যবততী মসুরলম কসোদনলর সনঙ্গ 

যুনদ্ধর জন্য যাত্রা কনরে তখে পরথমনধ্য এক আরনবর সনঙ্গ কদখা হয়। আরব বযরক্তরট রুস্তনমর 

সনঙ্গ কনথাপকথনের পর ইরােীনদর পরাস্ত হওয়ার রবষয়রট রেরশ্চত কর্াষণা করল। রুস্তম তানক 

রবদ্রূপ কনর বলনলে: আমরা তাহনল ধ্নর কেব এখে হনত কতামানদর অধ্ীনে রনয়রছ। আরব 

বলল: কতামানদর অপকমতই কতামানদর এরূপ রেয়রত কিনক আেনব। রুস্তম এ আরনবর কথা শুনে 

রাগারন্বত হনয় তার রশনরানচ্ছনদর রেনদতশ রদনলে। অতুঃপর তাাঁর কসোদল রেনয় বরুনস  কপ াঁনছ 

ছাউেী পাতনলে। কসখানে কপ াঁনছ তাাঁর কসোবারহেী জেসাধ্ারনণর সম্পদ লটুপাট শুরু 

করল, তানদর োরীনদর কজারপবূতক ছাউেীনত ধ্নর এনে রেপীড়ে চালাল। অতুঃপর মদ ও োরী 

রেনয় কমনত উিল। সাধ্ারণ মানুনষর আততোদ শুরু হনলা। তখে রুস্তম তাাঁর কসোদনলর প্ররত 

উনেশ্য কনর বলনলে: কহ ইরােীরা! এখে বুবনত পাররছ ঐ আরব সতয বনলনছ। প্রকতৃই 

আমানদর অপকমত আমানদর জন্য দুেতাগযজেক পররণরত কিনক আেনব। এখে আমার রবশ্বাস হনচ্ছ 

আরবরা আমানদর ওপর জয়ী হনব। কারণ তানদর চররত্র ও আচরণ আমানদর কচনয় অনেক উত্তম। 

কখাদা পূনবত কতামানদর শত্রুনদর ওপর রবজয় দাে করনতে এ জন্য কয, কতামরা উত্তম স্বোনবর 

রছনল, মানুনষর ওপর অতযাচানরর অবসাে র্টানত ও তানদর সনঙ্গ সদাচারণ করনত, রকন্তু এখে 

কতামরা পররবরততত হনয় রগনয়ছ। তাই অবশ্যই কতামানদর ওপর হনত রেয়ামত তুনল কেয়া হনব।  
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ইরাে ও রমশনরর গ্রন্থাগারসমনূহ অরগ্ন সাংনযাগ 

ইরাে ও ইসলানমর মধ্যকার সম্পকত রেনয় আনলাচো করনত কগনল মসুরলম রবনজতানদর মাধ্যনম 

ইরানের গ্রন্থাগারসমহূ ধ্বাংনসর তথাকরথত র্টো রেনয় আনলাচো করা প্রনয়াজে। প্রায় অধ্ত 

শতােী ধ্নর এ রবষনয় প্রচারণা চালানো হনচ্ছ। কয সকল রবষয় সম্পণূতরূনপ প্রমারণত ও স্বতুঃরসদ্ধ 

ককবল কসগুনলাই সু্কল, কনলজ ও রবশ্বরবদযালনয়র গ্রনন্থ অন্তেুতক্ত হওয়া উরচত এবাং কয সকল 

রবষয় সনদহজেক ও অপ্রমারণত এবাং রশিাথতীনদর কাাঁচা মনে প্রোব কেলনত পানর তা বণতো 

হনত রবরত থাকা উরচত। অথচ এরূপ একরট রবষনয় অেবরত প্রচারণা চালানো হনচ্ছ। 

যরদ মসুলমােগণ কতৃতক ইরাে বা রমশনরর গ্রন্থাগারসমূনহ অরগ্ন সাংনযানগর র্টো ঐরতহারসকোনব 

সতয প্রমারণত হনয় থানক তনবই আমরা তা আনলাচো করনত পারর ইসলানমর প্রকৃরত গিেমলূক 

ো ধ্বাংসািক এবাং মতামত রদনত পারর ইসলাম সেযতা ও সাংসৃ্করত শতরর কনর থাকনলও অনেক 

সেযতা ও সাংস্কৃরতনক ধ্বাংসও কনরনছ। এ কিনত্র ইসলাম ইরানে রবরেন্ন অবদাে রাখনলও এর 

পাশাপারশ কেরতবাচক কমতও কনরনছ। অথতাৎ একরদনক কস োগয আেনলও অপররদনক রবপযতয় 

কিনক এনেনছ। 

ইরানে গ্রন্থাগারসমূহ ও রবরেন্ন রশিালয়, কযমে সু্কল, কনলজ, রবশ্বরবদযালয়সমূহ রবদযমাে রছল 

এবাং কসগুনলা রবজয়ী মসুরলমনদর হানত ধ্বাংসপ্রাপ্ত হনয়নছ বনল এত কবরশ প্রচারণা চালানো 

হনয়নছ কয, অেরেজ্ঞনদর রেকট রেরশ্চত র্টো বনল প্রতীয়মাে হনচ্ছ। 

কনয়ক বছর পূনবত একরট রচরকৎসা রবষয়ক পরত্রকার (তােদুরুসত োনম) একরট সাংখযায় রবনদশী 

রবশ্বরবদযালনয় অধ্যয়েরত এক ইরােী রচরকৎসনকর বক্তবয সাংনিনপ তুনল ধ্রা হনয়নছ। ঐ 

বক্তনবয করব কশখ সা দীর প্ররসদ্ধ করবতার, যানত রতরে সকল আদম সন্তােনক এক কদনহর সনঙ্গ 

তুলো কনরনছে, উনল্লখ কনর বলা হনয়নছ প্রথম বানরর মত একজে ইরােী করব রবশ্বসমানজর 

ধ্ারণার জন্ম রদনয়নছে। অতুঃপর রতরে বনলনছে : 

প্রাচীে গ্রীস সেযতার লালেনকন্দ্র কযখানে দাশতরেক ও রবরশষ্ট মেীরষগণ, কযমে সনিরটস ও 

অন্যান্যনদর জন্ম হনয়রছল; রকন্তু বততমানের রবশ্বরবদযালনয়র সনঙ্গ তুলো করা যায় এরূপ রশিাঙ্গে 
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সবত প্রথম ইরানে সাসােী সম্রাট খসরু পাররেনজর সময় প্ররতরিত হয়। ইরানের তৎকালীে 

রাজধ্ােী শুনশ জাদী শাপরু  োনমর এক বৃহৎ রশিালয় প্ররতরিত হনয়রছল...। এই 

রবশ্বরবদযালয় দীর্ত রদে কাযতকর রছল তনব আবরনদর ইরাে আিমনণর সময় ইরানের অন্যান্য 

রশিাঙ্গনের মত এরটও ধ্বাংসপ্রাপ্ত হয়। যরদও ইসলাম ধ্মত জ্ঞাোজতনের প্ররত গুরুত্বানরাপ কনর চীে 

পযতন্ত কযনত বনলনছ, তদুপরর আরবরা ইসলানমর েবীর রেনদতনশর রবপরীনত ইরানের জাতীয় 

গ্রন্থাগানর অরগ্ন সাংনযাগ কনর ও আমানদর সকল রশিা প্ররতিাে ধ্বাংস কনর। এরপর দু শতােী 

ইরােীরা আরবনদর অধ্ীনে রছল।  

এ রকম সেদ ও সূত্ররবহীে কলখার সাংখযা অসাংখয। এ রবষনয় ঐরতহারসক গনবষণারেরত্তক 

আনলাচোয় প্রনবনশর পূনবত এরূপ দারবদারনদর উপস্থারপত দরললসমনূহর পযতানলাচোরেরত্তক 

জবাব দাে করব। এই সম্মারেত রচরকৎসক রযরে এক রবনদশী কসরমোনর ইরানের ইরতহাস 

সম্পনকত অজ্ঞাত একদল কশ্রাতার সম্মুনখ রদ্বধ্াহীে ও অকাটযোনব এ রবষনয় তাাঁর মত 

রদনয়নছে, তাাঁর উনেনশ্য বলনত চাই:  

প্রথমত গ্রীস ও ইরানের জারদ শাপনুরর রবশ্বরবদযালয়সমূহ প্ররতিার বহু পূনবতই রমশনরর 

আনলকজারন্দ্রয়ায় অনেক বড় একরট রবশ্বরবদযালয় রছল যার সনঙ্গ জারদ শাপুনরর ঐ িুদ্র 

রবশ্বরবদযালনয়র ককাে তুলো হয় ো। পাশ্চাতয ঐরতহারসকনদর মনত মুসলমােগণ প্রথম রহজরী 

শতােীর কশষ রদনক রবনদশী োষার গ্রন্থসমূহ আরবীনত অনুবাদ শুরু কনর এবাং এ কিনত্র তারা 

আনলকজারন্দ্রয়া রবশ্বরবদযালনয়র গ্রন্থসমহূ বযাপকোনব বযবহার কনর। এ রবষনয় রবস্তাররত জাোর 

জন্য সাংরলেষষ্ট গ্রন্থসমূহ কদখনত পানরে। 

রদ্বতীয়ত জারদ শাপুনরর রবশ্বরবদযালয় যা একরট রচরকৎসা মহারবদযালয় শব অন্য রকছ ু রছল ো 

আরবনদর দ্বারা ককােরূপ আিমনণর রশকারই হয় রে এবাং চতুথত রহজরী শতােী পযতন্ত তা চালু 

রছল। এ সময় বাগদানদ একরট বৃহৎ রশিাঙ্গে প্ররতিা লাে করনল ধ্ীনর ধ্ীনর জারদ শাপুনরর 

রচরকৎসা মহারবদযালয়রট রস্তরমত হনয় পনড়। আব্বাসীয় খলীোরা বাগদানদর রবশ্বরবদযালয় 

প্ররতিার পবূত পযতন্ত এ রচরকৎসা মহারবদযালনয়র রচরকৎসকগণনকই তাাঁনদর দরবানর িাকনতে। 
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প্ররসদ্ধ রচরকৎসক বাখরতশু এবাং মসােীয়া রদ্বতীয় ও তৃতীয় রহজরী শতােীনত এ মহারবদযালয় 

হনতই রশিা লাে কনররছনলে। সুতরাাং জারদ শাপনুরর রচরকৎসা মহারবদযালয় আরব রবনজতানদর 

হানত ধ্বাংসপ্রাপ্ত হনয়রছল বলা এ রবষনয় অজ্ঞতার পররচায়ক। 

তৃতীয়ত জারদ শাপুনরর রবশ্বরবদযালয়রট ধ্মতীয় ও জারতগতোনব করানমর রিষ্টাে আনলমনদর দ্বারা 

পররচারলত হনতা। এ রবশ্বরবদযালনয়র পররনবশ ইরােী যারথুষ্ট্রীয় মনোবরৃত্তর েয়; বরাং করামীয় রিষ্ট 

মনোবরৃত্তর রছল। যরদও রবশ্বরবদযালয়রট কে নগারলক ও রাজনেরতকোনব ইরানে অবরস্থত 

রছল, রকন্তু এ রবশ্বরবদযালনয়র রচন্তা ও জ্ঞানের কখারাক ইরােী যারথষু্ট্র রচন্তার বাইনরর অথতাৎ 

ইরানের বাইনর এর অরেোবক কগািী করামােনদর রেকট কথনক সকল পিৃনপাষকতা কপত। এরূপ 

আনরা রকছ ু রশিা ককন্দ্র কব দ্ধনদর মাধ্যনম প্ররতরিত হনয়রছল। অবশ্য ইরােীনদর মােরসকতা 

জ্ঞােরপপাসু মনোবৃরত্তর পররচয় বহে করনলও সাসােী আমনল প্ররতরিত যারথুষ্ট্র পুনরারহত রেয়রন্ত্রত 

শাসে বযবস্থা জ্ঞােরবনরাধ্ী হওয়ায় তাাঁনদর অধ্ীেস্থ অঞ্চনল জ্ঞানের রবকাশনক প্ররতনরাধ্ করনতে। 

এ কারনণই ইরানের দরিণ- পরশ্চম ও উত্তর- পূবতাঞ্চল যা যারথষু্ট্র পুনরারহত প্রোবাধ্ীে রছল ো 

কসখানে রবদযালয় ও অন্যান্য রশিা প্ররতিাে গনড় উনিরছল; রকন্তু তাাঁনদর প্রোবাধ্ীে এলাকায় তা 

হয়রে। 

সাধ্ারণত ইরতহাস, েূনগাল ও সারহনতযর পািয পুস্তকগুনলানত কম- কবরশ আনলাচয প্রচারণারটর 

পুেরাবৃরত্ত র্টনছ। করজা যানদহ শাোক রযরে একজে পরেত বযরক্তত্ব রতরে তাাঁর গ্রনন্থ এ রবষনয় 

রকছটুা ইেসাে রিা কনরনছে। রতরে দশম কশ্রণীর সারহনতযর ইরতহাস গ্রনন্থ এ সম্পনকত 

রলনখনছে, সাসােী আমনল ধ্মত, সারহতয, রবজ্ঞাে, ইরতহাস প্রেৃরত গ্রন্থ বযাপকোনব রলরখত ও 

অেূরদত হনতা। তা ছাড়া রাজকীয় করব ও গায়কনদর সম্পনকত কয সকল কথা বরণতত হনয়নছ তা 

হনত কবাবা যায়, কস সমনয় সারহনতযর প্রচলে অরধ্ক রবস্তৃত রছল ো এবাং রবনশষত পুনরারহত ও 

রাজ দরবানরর মনধ্য সীমাবদ্ধ রছল। রকন্তু সাসােী আমনলর কশষ রদনক পুনরারহত ও রাজকীয় 

বযরক্তবনগতর মনধ্য বযাপক চরররত্রক ্খললে ও রবচুযরত কদখা কদয় এবাং এ ধ্নমতর রবরেন্ন রবচযুত 
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দনলর সৃরষ্ট হয়। তাই ইসলানমর আরবেতানবর সময় ইরানের সারহতযও এ দু কশ্রণীর রবচুযরতর েনল 

অধ্ুঃপরতত অবস্থায় কপ াঁনছরছল।  

চতুথতত এ মহামান্য রচরকৎসক অন্যান্যনদর অনুকরনণ কতাতা পারখর মত বনলনছে, আরব 

রবনজতাগণ ইরানের জাতীয় গ্রন্থাগানর অরগ্ন সাংনযাগ কনররছল ও সকল রশিা প্ররতিাে ধ্বাংস 

কনররছল। যরদ রতরে বলনতে ঐ জাতীয় গ্রন্থাগার ককাথায় রছল তাহনল োল হনতা। তা রক 

হানমদানে োরক ইসোহানে, রশরানজ োরক আজারবাইজানে, রতসেুনে োরক রেশাবুনর, আকানশ 

ো পরৃথবীনত? ককাথায় রছল তা বলনল বারধ্ত হতাম। তাাঁর মনতা যাাঁরা জাতীয় গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর 

ধ্ূয়া কতানলে তাাঁরা এই গ্রন্থাগার ককাথায় অবরস্থত রছল তার উনল্লখ কনরে ো ককনো? োরক এ 

রবষনয় তাাঁনদর রেকট ককাে তথয কেই? 

ককাে তথযসূনত্রই এ রবষয় উরল্লরখত হয়রে। যরদও আরবনদর ইরাে রবজনয়র ইরতহাস সকল 

ঐরতহারসক গ্রনন্থই এনসনছ তদুপরর তানত ইরানের ককাে গ্রন্থাগানরর োম রদনয় তানত অরগ্ন 

সাংনযাগ হনয়নছ রক হয় রে তাও আনলারচত হয়রে; বরাং ঐরতহারসক দরললসমূনহ এর রবপরীনত 

বলা হনয়নছ যারথষু্ট্র পররমেনল জ্ঞানের প্ররত ককাে অনুরাগ রছল ো। আরব কলখক জানহয রযরে 

আরবীয় কগাাঁড়ারমমকু্ত ও আরবনদর রবরুনদ্ধ যনথষ্ট রলনখনছে তাাঁর রেকট কথনক এ রবষনয় বণতো 

করব। রতরে তাাঁর আল মুহারসে ওয়াল আযদাদ  গ্রনন্থ বনলনছে, ইরােীরা গ্রন্থ প্রণয়নে কতমে 

আগ্রহী রছল ো, তারা স্থাপতয রশনল্প অরধ্কতর আগ্রহী রছল।  কনয়কজে মধ্যপ্রাচযরবনদর 

দৃরষ্টনত পারস্য সেযতা  গ্রনন্থ বলা হনয়নছ, সাসােী আমনল যারথুষ্ট্র ধ্নমত কলখার প্রচলে রছল 

ো, এমেরক গনবষকগনণর মনত যারথুষ্ট্রনদর ধ্মতীয় গ্রন্থ আনেস্তার পােুরলরপর অনুরলরপও রেরষদ্ধ 

রছল। সম্ভবত আনলকজাডিানরর ইরাে আিমনণর সময় আনেস্তার দু রট মাত্র পােুরলরপ রবদযমাে 

রছল যার একরট ইসতাখনর রছল ও আনলকজাডিার কতৃতক তা েিীেূত হয়। 

কযনহতু তৎকালীে সমনয় জ্ঞাে, রশিা ও প্ররশিনণর রবষয়রট রাজকীয় বযরক্তবগত ও পুনরারহতনদর 

মনধ্য সীমাবদ্ধ রছল কসনহতু অন্যান্য কশ্রণীর কলাক রশিা হনত বরঞ্চত রছল। সাধ্ারণত বরঞ্চত কশ্রণী 

হনতই মেীষীনদর জন্ম হয়; অরেজাত কশ্রণী হনত েয়। কামার- কুমার, চমতকার প্রেরৃত কশ্রণী হনতই 
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ইবনে রসো, আল রবরুেী, োরাবী, জাকাররয়া রাযীনদর জন্ম হনয়নছ; অরেজাত কশ্রণী হনত েয়। 

তদুপরর মরহুম িক্টর শাোনকর উদৃ্ধরতনত আমরা পূনবত বণতো কনররছ, সাসােী আমনল এ উেয় 

কশ্রণী এতটা েষ্ট হনয় রগনয়রছল কয, তানদর রেকট হনত ককাে সাংসৃ্করত ও জ্ঞােগত রবষয় আশা 

করা সম্ভব রছল ো। 

অবশ্য সাসােী আমনল রেুঃসনদনহ রকছু সারহরতযক কমত রবদযমাে রছল। এগুনলার অরধ্কাাংশই 

মসুরলম শাসোমনল আরবী োষায় অেূরদত হনয়রছল ও বততমানে রবদযমাে রনয়নছ। তনব অনেক 

সারহতযকমতই রবলুপ্ত হনয় কগনছ সাংরিনণর অোনব; গ্রন্থাগানর অরগ্ন সাংনযানগর মত কারনণ েয়। 

তা ছাড়া স্বাোরবকোনবই যখে মানুনষর রচন্তা- কচতোয় পররবততে আনস এবাং এক সাংসৃ্করত অপর 

সাংসৃ্করতর ওপর প্রোব রবস্তার কনর তখে অমনোনযাগ ও বাড়াবারড়র কারনণ প্রাচীে সাংসৃ্করত 

উনপরিত ও এর সারহতয, সাংসৃ্করত মানুনষর মানব গুরুত্বহীে হনয় পনড় ও ধ্ীনর ধ্ীনর রবোনশর 

কবনল পনড়। বততমানে এর েমুো আমরা ইসলামী সাংসৃ্করতর ওপর পাশ্চাতয সাংসৃ্করতর আগ্রাসনে 

লিয কনররছ। ইরানের জেসাধ্ারনণর মনধ্য পাশ্চাতয সাংসৃ্করত েযাশাে বনল পররগরণত হনচ্ছ এবাং 

ইসলামী সাংসৃ্করত কসনকনল বনল উনপরিত হনত কদখা যানচ্ছ। ইসলামী সাংসৃ্করতর সাংরিনণ তাই 

গুরুত্ব কদয়া হনচ্ছ ো। গরণত, দশতে, সারহতয, প্রকরৃতরবজ্ঞাে ও ধ্মতীয় মলূযবাে গ্রন্থসমহূ যা কনয়ক 

বছর পূনবতও রবদযমাে রছল বততমানে ককাথায় রনয়নছ তা অজ্ঞাত। সম্ভবত মুরদর কদাকানে কানজ 

লাগনছ অথবা লুটপাট হনয় কগনছ। অধ্যাপক জালালুেীে হুমায়ীর বণতো মনত মরহুম আল্লামাহ্ 

মাজরলসীর বযরক্তগত সাংগনহর মূলযবাে রকছ ুহস্তরলরখত গ্রন্থ যা রতরে ইসলামী রবনশ্বর রবরেন্ন প্রান্ত 

কথনক স্বীয় প্রনচষ্টায় সাংগ্রহ কনররছনলে তা কনয়ক বছর পূনবত কসর দনর রবরি হনয়নছ। 

স্বাোরবকোনবই ইরাে রবজনয়র সমকালীে সমনয় রকছু মলূযবাে গ্রন্থ রবরেন্ন বযরক্তর রেজস্ব 

সাংগ্রহশালায় রছল এবাং দু  বা রতে শতােী তাাঁনদর মাধ্যনমই সাংররিত হনয়নছ। রকন্তু এ সমনয় 

আরবী রলখে পদ্ধরত প্রচলনের েনল পাহলেী োষায় রলরখত গ্রন্থগুনলা সাধ্ারনণর বযবহার বরজতত 

হনয় পনড় এবাং পররতযক্ত অবস্থায় থাকার েনল েষ্ট হনয় যায়। তাই ইরানে গ্রন্থাগারসমহূ ও 

রশিাঙ্গে রছল এবাং আরবরা তা ধ্বাংস কনর এমে কথা কল্পকারহেী শব অন্য রকছ ুেয়। 
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ইবরাহীম পরু দাউনদর মত কলাক যাাঁর সৎ উনেনশ্যর প্ররত যনথষ্ট সনদহ রনয়নছ- মরহুম 

কাযরেেীর োষায় যা রকছ ু আরবনদর কথনক এনসনছ সবই খারাপ এমে ধ্ারণা কপাষণকারী-

ইরতহাস হনত হস্ত- পদ করততত ককাে আলামত এ রবষনয় কপনল রকাংবা যরদ োও পাওয়া যায় তব ু

বণতোনত পররবততে ও রবকৃরত সাধ্ে কনর হনলও আরব কতৃতক ইরানের গ্রন্থাগার ও রশিাঙ্গেসমূহ 

ধ্বাংনসর রববরণ দাে অস্বাোরবক রকছ ুেয়। তদুপরর রকছ ুকলাক যাাঁনদর রেকট কথনক এরূপ আশা 

করা যায় ো তাাঁরাও পরু দাউনদর অনুকরনণ এমে কথা বনলনছে ও তাাঁর অনুসরণ কনরনছে। 

িক্টর মুঈেও তাাঁনদর অন্যতম। রতরে তাাঁর মাযদা ইয়াসো ও আদানব পাসতী  গ্রনন্থ আরবনদর 

ইরাে আিমনণর পররণাম শীষতক আনলাচোয় এ রবষনয় যা বনলনছে তার অরধ্কাাংশই পরু 

দাউনদর বণতো হনত কেয়া হনয়নছ। রতরে প্রমাণ রহনসনব যাাঁনদর রেকট কথনক বণতো রদনয়নছে ও কয 

সকল দরলল উপস্থাপে কনরনছে তা রেনরূপ : 

১. ইাংনরজ স্যার জে মযালকনমর ইরতহাস হনত। 

২. এরূপ বণতো, ইসলানমর আরবেতানবর সমকালীে সমনয় আরবরা অরশরিত ও রেরির রছল। 

ওয়ানকদীর বণতো মনত রাসলূলু্লাহ্ (সা.)- এর আরবেতানবর সমনয় কুরাইশনদর মনধ্য মাত্র সনতর 

জে অিরজ্ঞােসম্পন্ন রছল। আরব কবদুইেনদর সবতনশষ করব যরুরামা  সাির হনলও তা কগাপে 

কনর বলনতে সািরতা আমানদর রেকট অেদ্রতা বনল পররগরণত। 

৩. জানহনযর আল বাইয়াে ওয়াত তােবীহ্  গ্রনন্থর উদৃ্ধরত রদনয় বণতো করা হনয়নছ, এক 

কুরাইশ কগাত্রপরত এক বালকনক রসবানেই - এর গ্রন্থ অধ্যয়ে করনত কদনখ চীৎকার কনর 

বনল, কহ বালক! কতামার লিা হওয়া উরচত এ জন্য কয, এই কাজ রশিক ও রেিুকনদর  

অথতাৎ কস সমনয় রশিা দাে বা রশশুনদর অিরজ্ঞাে রশখানো আরবনদর রেকট অপমানের রবষয় 

রছল। কারণ রশিকনদর কবতে রছল ষাট রদরহাম এবাং তানদর দৃরষ্টনত এরট অতযন্ত েগণয। 

৪. ইবনে খালদুে ইরতহাস গ্রনন্থর েূরমকায় আল উলমুলু আকরলয়া ওয়া আছোেুহা  অধ্যানয় 

বনলনছে: ইরাে রবজনয়র সময় এ েূখনের অরধ্কাাংশ স্থাে আরবনদর হানত আনস। সা দ ইবনে 

আরব ওয়াক্কাস হযরত উমনরর রেকট পত্র রলনখ রবদযমাে গ্রন্থসমূহ আরবী োষায় অনুবানদর 
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অনুমরত কচনয়রছনলে। হযরত উমর ঐ গ্রন্থগুনলা পারেনত রেনিপ করার রেনদতশ রদনয় বনলে: 

আল্লাহ্ কহদানয়নতর জন্য আমানদর ঐ সব গ্রন্থ হনত উত্তম রকছ ুদাে কনরনছে এবাং যরদ তানত 

ককাে পথভ্রষ্টতা থানক তনব মদ হনত রতরে আমানদর রিা করুে। েনল ঐ গ্রন্থসমূহনত অরগ্ন 

সাংনযাগ করা হয় অথবা পারেনত রেনিপ করা হয়। এ কারনণই ইরােীনদর রলরখত জ্ঞাে এর সানথ 

রবলুপ্ত হয়। আবলু োরাজ ইবনুল ইবরী তাাঁর তুখতাছারুনে লা , আবদুল লরতে বাগদাদী তাাঁর 

রকতাবলু ইোদাহ্ ওয়াল ই রতবার , কােতী তাাঁর তাররখলু হুকামা  গ্রনন্থ ইয়ারহয়া োহওয়ার 

জীবেী আনলাচোয়, হাজী খলীো তাাঁর কাশেযু যুনুে  গ্রনন্থ, িক্টর সাো তাাঁর তাররনখ উলুনম 

আকলী  গ্রনন্থ আরবনদর দ্বারা আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার েিীকরনণর বণতো রদনয়নছে। তাই যরদ 

প্ররতরিত হয়, আরবরা রমশনরর এই গ্রন্থাগানর অরগ্ন সাংনযাগ কনররছল তনব অন্যান্য স্থানের 

গ্রন্থাগারসমূহও তারা ধ্বাংস কনররছল বনল প্রমারণত হয়। তাই অসম্ভব েয়, ইরানেও তারা এ কাজ 

কনরনছ। রকন্তু রশবলী কোমােী তাাঁর আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার  রশনরাোনমর কলখায় (রেবনন্ধ) 

এবাং মুজতবা রমনুয়ী সুখাে  পরত্রকার এক প্রবনন্ধ এরূপ অরগ্ন সাংনযানগর রবষয়নক প্রতযাখযাে 

কনরনছে। 

৫. আবু রাইহাে রবরুেী তাাঁর আসারুল বাকীয়াহ্  গ্রনন্থ খাওয়ানরজম  অঞ্চনলর বণতো রদনয় 

বনলনছে, খাওয়ানরজনমর জেসাধ্ারণ মরুতাদ (ধ্মততযাগী) হওয়ার পর কুতাইবা ইবনে মুসরলম 

কতৃতক তা রদ্বতীয় বানরর ন্যায় রবরজত হয়। রতরে আসাক জামুক কক ঐ অঞ্চনলর শাসেকততা 

রেযকু্ত কনরে এবাং যারা খাওয়ানরজম রলখে পদ্ধরত জােত ও পবূতবততী জ্ঞাে সম্পনকত অবগত রছল 

তানদর রছন্নরেন্ন কনরে এবাং অতীত রেদশতেসমহূ ধ্বাংস কনরে। েনল তানদর অবস্থা এতটা 

সাংকটময় হনয় পনড়রছল কয, ইসলানমর আরবেতানবর পর এ অঞ্চনলর সরিক অবস্থা সম্পনকত 

অবগত হওয়ার ককাে উপায়ই রছল ো। আব ু রাইহাে ঐ গ্রনন্থই রলনখনছে, কযনহতু কুতাইবা 

ইবনে মুসরলম খাওয়ানরজমী কলখকনদর হতযা কনরে, তানদর পুনরারহতনদর রেবতাংশ ও কলখা 

ধ্বাংস ও েিীেূত কনরে কসনহতু খাওয়ানরজনমর অরধ্বাসীরা অজ্ঞ কথনক যায়। তারা প্রনয়াজেীয় 

কিনত্র শুধ্ু তানদর মুখস্থ শরক্তর ওপর রেেতর করত। দীর্ত সময় অরতবারহত হওয়ার পর তারা এ 
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রবষয়গুনলার িুদ্র িদ্র পাথতনকযর কিত্রসমূহ েুনল যায় এবাং শুধ্ু সারবতক রবষয়গুনলা তানদর মরস্তনষ্ক 

রবদযমাে রছল।  

৬. কদ লত শাহ সামারকাদীর তাযরকরাতুশ শুয়ারা  গ্রনন্থ আবদুল্লাহ্ ইবনে তারহর কতৃতক 

গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর রববরণ। 

উপররউক্ত দরললসমূহ িক্টর মুঈে ইরানের গ্রন্থাগানর অরগ্ন সাংনযানগর প্রমাণস্বরূপ এনেনছে। 

দরললসমূনহর মনধ্য চতুথতরট যা ইবনে খালদুে কতৃতক বরণতত হনয়নছ এবাং ইবনুল ইবরী, বাগদাদী 

ও কােতী কতৃতক আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর বণতো দ্বারা সমরথতত হনয়নছ তা পযতানলাচোর 

দারব রানখ। হাজী খলীো তাাঁর কাশেযু যুনুে  গ্রনন্থও রবষয়রটনক সমথতে কনরনছে। 

এ ছাড়াও সপ্তম দরলল রহনসনব অপর কয রবষয়রটর উনল্লখ িক্টর মুঈে কনরে রে রকন্তু জরজত 

যাইদাে ও রকছ ুইরােী কলখক কনরনছে তা হনলা আরবনদর জ্ঞাে ও গ্রন্থ প্রণয়নের প্ররত অেীহা ও 

রবনদ্বষ। কযমে রদ্বতীয় খলীো হাদীসসমূহ কলখার রবনরাধ্ী রছনলে ও সব সময বলনতে,  

আমানদর জন্য আল্লাহর রকতাবই যনথষ্ট। حسبنا كتاب هللا  এরূনপ রতরে সকল ধ্রনের কলখা ও 

সাংকলেনক রেরষদ্ধ কনররছনলে। কয ককউ এ কাজ করত কস অপরাধ্ী রহনসনব রবনবরচত হনতা। 

এই রেনষধ্াজ্ঞা রদ্বতীয় রহজরী শতােী পযতন্ত বহাল রছল ও সমনয়র চানপ মুখ থবুনড় পনড়রছল। 

এরট স্পষ্ট, কয জারত কমপনি একশ  বছর কলখা ও সাংকলনের অনুমরত কদয়রে কস জারত রবরজত 

জারতর রবদযমাে পসু্তক ও কলখানলরখনক অবযাহত থাকনত রদনত পানর ো। 

আমরা প্রথনম িক্টর মঈুনের উপস্থারপত প্রথম দরলনলর পযতানলাচো করব। অতুঃপর যথািনম 

সপ্তম ও চতুথত দরলনলর উত্তর দাে করব। 

প্রথম দরললরট স্যার জে মযালকনমর। রবরেন্ন মত  এবাং মাযদা ইয়াসো ওয়া আদানব পাসতী  

( মাযদা ইয়াসো ও োসতী সারহতয) শীষতক আনলাচোয় আমরা তাাঁর লিয, উনেশ্য ও 

দরললসমূনহর রেরত্তহীেতা রেনয় আনলাচো কনররছ। স্যার জে মযালকম সম্ভবত ত্রনয়াদশ রহজরী 

শতােীর মানুষ। তাাঁর সনঙ্গ বরণতত র্টোর কতরশ  বছর সমনয়র বযবধ্াে রছল। তাই এ রবষনয় 
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তাাঁর বণতো ঐরতহারসক তথযরেেতর হওয়া উরচত রছল। তদুপরর তাাঁর কলখায় কযরূপ ইসলাম রবনদ্বষী 

মনোোনবর পররচয় পাওয়া যায় তানত ঐ বণতোর ককাে রেরত্তই থানক ো। 

রতরে দারব কনরনছে, আরব েবীর অনুসারীরা ইরানের শহরগুনলানক মারটর সানথ রমরশনয় 

রদনয়রছল। এরূপ রমথযা ককাে পণয রবনিতার কক টার মনধ্যও খুাঁনজ পাওয়া যানব ো। আশ্চনযতর 

রবষয় হনলা িক্টর মুঈে স্যার জে মযালকনমর অসাংলগ্ন কথাগুনলানক তাাঁর গ্রনন্থ দরলল রহনসনব 

এনেনছে। 

জানহলী (অজ্ঞ) আরবনদর রেরিরতার রবষয়রটনক পরবত্র ককারআেও বণতো কনরনছ। রকন্তু এরট 

ককমে যুরক্ত কয, জানহরলয়াত যুনগর আরবগণ কযনহতু মূখত রছল তাই তারা ইসলামী শাসোমনল 

গ্রন্থসমূনহ অরগ্ন সাংনযাগ কনরনছ? তা ছাড়া জানহলী যুগ হনত ইসলানমর রবজনয়র মধ্যবততী 

সমনয়র বযবধ্াে রছল পাঁরচশ বছর। কস সময়কানল স্বয়াং রাসলূলু্লাহ্ (সা.)- এর মাধ্যনম আরনব 

রবনশষত মদীোয় সািরতার এক আশ্চযত রবপ্লব সম্পারদত হনয়রছল। 

অন্ধকার যুনগর আরবরা এমে এক ধ্নমত ঈমাে এনেরছল কয ধ্নমতর েবী মসুলমাে রশশুনদর 

রলখে- পিে রশিাদােনক যুদ্ধবরদনদর মুরক্তপণ রহনসনব রেধ্তারণ কনররছনলে। ঐ ধ্নমতর েবী তাাঁর 

রকছ ু সঙ্গীনক অোরব রবরেন্ন োষা, কযমে সুররয়ােী, রহি  ও োসতী রশখনত উদ্বদু্ধ কনররছনলে। 

তাাঁর কমতকাে সুিেুানব সম্পাদনের লনিয রবশ বযরক্তর একদল সহনযাগী রছনলে। তাাঁরা স্বতন্ত্রোনব 

বা কনয়কজে রমনল এনককরট রবোনগর দারয়ত্ব পালে করনতে। এই অজ্ঞ আরবরা এমে ধ্মত 

গ্রহণ কনররছল যার ঐশী গ্রনন্থ কলম ও কলখার শপথ করা হনয়নছ ن و القلم و ما يسطرون নুে-

শপথ কলনমর এবাং কসই রবষনযর যা তারা রলরপবদ্ধ কনর  এবাং যার প্রথম প্রতযানদশ পড়ানলখার 

আিাে রদনয় শুরু হনয়নছ : 

 عّلم اإلنسان ما مل يعلم,ي عّلم ابلقلمالذ,إقرأ و رّبك األكرم,خلق اإلنسان من علق,إقرأ ابسم رّبك اّلذي خلق
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পাি করুে আপোর পালেকততার োনম রযরে সৃরষ্ট কনরনছে, সৃরষ্ট কনরনছে মানুষনক জমাট রক্ত 

কথনক। পাি করুে, আপোর পালেকততা মহা দয়ালু, রযরে কলনমর সাহানযয রশিা 

রদনয়নছে, রশিা রদনয়নছে মানুষনক যা কস জােত ো।  - ( সূরা আলাক: ১- ৫) 

প্রে হনলা এই েবীর গৃহীত পন্থা, তাাঁর ওপর অবতীণত ককারআনের রলরপবদ্ধকরণ, পিে ও 

রশিনণর আিানের রবষয়রট তাাঁর অনুসারী বযরক্তবগত যাাঁরা ককারআে ও তাাঁর প্ররত অগাধ্ োলবাসা 

কপাষণ করনতে তাাঁনদর অনুেূরতনত জ্ঞাে, সাংসৃ্করত, রলখে ও পিনের প্ররত রক আগ্রহ ও সুদৃরষ্ট 

সৃরষ্ট করনত পানররে? 

ককউ ককউ কুরাইশ ও অন্যান্য আরবনদর রশিকতার প্ররত অবজ্ঞা প্রদশতনের যরুক্ত এনে 

বনলনছে, কুরাইশ ও আরবরা রশশুনদর রলখে- পিে রশিাদাে ও রশিকতার কপশানক 

অপমােজেক মনে করত এবাং ককাে ককাে কিনত্র রশিা ও অিরজ্ঞােসম্পন্ন হওয়ানক অপমাে ও 

র্ৃণার কচানখ কদখত। 

প্রথমত তাাঁরা স্বীকার কনরনছে আরবরা স্বল্প আনয়র অজুহানত রশিকতার কপশানক অবজ্ঞা 

প্রদশতে করত ও এনক খারাপোনব কদখত। এ রবষয়রট আমরা বততমাে ইরানেও লিয কররছ। 

আনলম সমাজ, রশিকগণ এবাং ককরােী কশ্রণী সমানজর রেন কবতেেকু্তনদর অন্তগতত এবাং এ 

কারনণই অনেনক এরূপ কপশা পররবততে কনর অন্য দারয়ত্ব গ্রহণ কনর থানকে। 

যরদ ককাে যবুক রশিক, আনলম বা ককরােী পনদর ককাে কমনয়নক রবনয় করনত চায় তাহনল ঐ 

কমনয়র অরেোবক যরদ রিকাদার, কাি রমস্ত্রী, বুরড় রবনিতা বা িুদ্র বযবসায়ীও হনয় থানক আর 

তানদর কমনয় অরশরিতও হয় তবুও রবনয় রদনত রাজী হয় ো। তারা ককাে রশিক, আনলম বা 

ককরােীর কচনয় ককাে রিকাদার বা িুদ্র বযবসায়ীনক প্রাধ্ান্য রদনয় থানক। রকন্তু ককে? এ কারনণ 

রক কয, তারা রশিা ও শেরতকতানক হীে ও মদ মনে কনর? অবশ্যই ো। এ রবষয়রট রশিার 

সনঙ্গ আনদ  সম্পরকতত েয়; বরাং এরূপ বযরক্তবনগতর সনঙ্গ রববাহ রদনত হনল রকছটুা তযাগ স্বীকার 

করনত হয়, রকন্তু সকনলর এমে মােরসকতা কেই। 
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আজব যুরক্ত এই কয, কুরাইশনদর ককাে এক বযরক্ত গ্রন্থ পানির কারনণ এক বালকনক রতরস্কার 

কনরনছ তাই আরবরা জ্ঞাে ও রলখে- পিনের শত্রু এবাং কযখানেই তারা গ্রন্থ কপনয়নছ পরুড়নয় 

রদনয়নছ। আরবনদর এরূপ কথা ইরােী করব ও সারহরতযক ওবানয়দ যাকােীর করবতার মত রযরে 

বনলনছে,  

কহ মহৎ জে জ্ঞাে অনন্বষনণর পথ কর ো অবলম্বে 

এনত এক রদনের রুজী কযাগানতই তুরম হনব অিম। 

গাে ও কক তকু কশখার পথ ধ্র 

আপে বাক প্রাঞ্জলতায় সকলনক খুশী কর।  

এখে ইরােী এ করবর কথার সতূ্র ধ্নর রক আমরা বলব ইরােীরা জ্ঞাে ও রশিার রবনরাধ্ী ও শত্রু। 

তাই কযখানেই তারা গ্রন্থ বা গ্রন্থাগার পায় তানত অরগ্ন সাংনযাগ কনর। শুধ্ ুতাই েয় তারা গাে ও 

কক তকু কনর জীরবকাজতনের পিপাতী। রকাংবা আব ু হাইয়াে তাওহীদী অথতাোব ও দাররনদ্রযর 

কারনণ তাাঁর সকল গ্রন্থ পুরড়নয় রদনয়রছনলে- এ যুরক্তনক ের কনর রক আমরা বলব তাাঁর 

কদশীয়রাও (ইরােীরা) জ্ঞােরবনরাধ্ী ও গ্রন্থ েিীেতূ কনর। 

আব ু রাইহাে আল রবরুেী খাওয়ানরজম সম্পনকত যা বণতো কনরনছে তার ককাে সূত্র উনল্লখ 

কনরেরে। তদুপরর রতরে অন্যান্য জ্ঞানের বাইনরও একজে রবনশষজ্ঞ ঐরতহারসক রহনসনব 

রেরত্তহীে কথা বলনত পানরে ো। কযনহতু রতরে চতুথত রহজরী শতােীর রদ্বতীয়াধ্ত হনত পঞ্চম রহজরী 

শতােীর প্রথম োনগর একজে বযরক্তত্ব এবাং এ র্টোর সময়কাল হনত তাাঁর বযবধ্াে খবু কবরশ 

েয় কসনহতু সম্ভাবো রনয়নছ র্টোরট সতয হওয়ার। তা ছাড়া রতরে স্বয়াং খাওয়ানরজনমর অরধ্বাসী 

রছনলে। খাওয়ানরজম ওয়ারলদ ইবনে আবদুল মারলনকর সময় অথতাৎ ৯৩ রহজরীনত রবরজত হয়। 

রকন্তু আব ু রাইহাে কয র্টো বণতো কনরনছে তা শুধ্ু খাওয়ানরজম ও খাওয়ানরজমী োষা 

সম্পরকতত। এর সনঙ্গ পারনস্যর পাহলেী োষা ও আনেস্তার মত ধ্মতীয় গ্রন্থ ধ্বাংনসর ককাে সম্পকত 

কেই। 
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রদ্বতীয়ত স্বয়াং আব ুরাইহাে তাাঁর সাইদাো  বা সাইদালাহ্  োমক গ্রনন্থ জ্ঞােগত রবরেন্ন রবষয় 

বণতোয় োষাসমূনহর দিতার তুলো করনত রগনয় আরবী োষানক খাওয়ানরজমী বা োসতীর ওপর 

প্রাধ্ান্য রদনয়নছে। রবনশষত খাওয়ানরজমী োষা সম্পনকত রতরে বনলনছে, এই োষা কখেই 

জ্ঞােগত রবষয় বণতোর উপনযাগী রছল ো। যরদ ককাে বযরক্ত এ োষায় এরূপ রবষয় বণতো করনত 

চায় তনব তা ছানদর পাশ্বতস্থ পারের পাইপ হনত উট কবর হওয়ার মত রবষয়। ১৫৪  

সুতরাাং খাওয়ানরজমী োষায় যরদ মলূযবাে ককাে গ্রন্থ থাকত তনব আব ুরাইহাে এ োষানক এতটা 

অিম বনল পররচয় রদনতে ো। তাই রতরে খাওয়ানরজনমর কয গ্রন্থসমূহ ধ্বাংস হনয়নছ বনলনছে তা 

ইরতহানসর রকছ ু গ্রন্থ শব অন্য রকছ ু রছল ো। তদুপরর খাওয়ানজনমর অরধ্বাসীনদর সনঙ্গ এরূপ 

আচরণ ওয়ারলদ ইবনে আবদুল মারলনকর সময় র্নটরছল, কখালাোনয় রানশদীনের সময় েয়। 

যরদ প্রকতৃই র্টোরট সতয হনয় থানক তনব তা অমােরবক ও অনেসলামী রছল।১৫৫ কয সকল 

মসুরলম রবজয়ী পারস্য ও করাম জয় কনরে সাধ্ারণত তাাঁরা রাসলূ (সা.)- এর সাহাবী ও তাাঁর 

(রাসূনলর রশিা) দ্বারা প্রোরবত রছনলে রবধ্ায় পরবততী শাসকনদর সনঙ্গ তাাঁনদর পাথতকয রছল। 

তাই বেী উমাইয়যার শাসোমল যা ইসলামী কখলােনতর সবনচনয় রেকৃষ্ট সময় বনল পররগরণত কস 

সমনয় সাংর্রটত ককাে র্টোনক ইসলানমর প্রাথরমক যুনগর বযরক্তনদর দ্বারা ইরাে রবরজত হওয়ার 

র্টোর তুলো হনত পানর ো। 

যা কহাক, এখানে উনল্লখয কয, ইরানে যরদ ককাে গ্রন্থাগার কস সমনয় রবদযমাে কথনক থানক তা 

খাওয়ানরজনম রছল ো; বরাং রতসেুে 

(মাদানয়ে), হানমদাে, োহোদ, ইসোহাে, ইসতাখর, করই, রেশাবরু বা আজারবাইজানে রছল 

এবাং পাহলেী োষায় রছল। ইসলামী শাসোমনল ইরানের কয সকল গ্রন্থ আরবী োষায় অেূরদত 

হয় তন্মনধ্য কারললা ও রদমো  গ্রন্থরট ইবনে মুকােোহ্ কতৃতক এবাং তাাঁর পুত্র কতৃতক 

অযাররস্টটনলর যরুক্তরবদযা বইনয়র রকয়দাংশ পাহলেী োষা হনত আরবীনত অেূরদত 

হনয়রছল; খাওয়ানরজমী বা অন্য োষা হনত েয়। 
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রিনস্টে কসে বনলনছে, আবদুল মারলক ইবনে মারওয়াে পাহলেী োষার গ্রন্থসমূহ আরবীনত 

অনুবানদর রেনদতশ কদে।  

ককাে হামলা বা আিমনণর কারনণ যরদ রবনশষ ককাে োষা রবলপু্ত হয় ও কস অঞ্চনলর অরধ্বাসীরা 

সকনল মূনখত পররণত হয় এবাং এ রেরিরতার কারনণ পূবতবততী ইরতহাস েুনল যায় তনব বুবনত হনব 

কস োষা সীরমত ও আঞ্চরলক ককাে োষা। এরট স্বাোরবক, ককাে িুদ্র অঞ্চনলর োষা সীমাবদ্ধতার 

কারনণ জ্ঞােধ্ারক হনত পানর ো এবাং সম্ভব েয় এ োষায় 

রচরকৎসারবজ্ঞাে, অাংকশাস্ত্র, প্রকরৃতরবজ্ঞাে, কজযারতরবতজ্ঞাে, সারহতয ও ধ্মতীয় সকল রবষনয় পসু্তক 

রচোর। 

যরদ ককাে োষা এতটা বযাপক হয় কয, তা রবরেন্ন জ্ঞােসম্বরলত পসু্তক রচো ও অেূরদত হওয়ার 

উপনযাগী তাহনল ককাে এক আিমনণর রশকার হনয় রবলুপ্ত হনত পানর ো এবাং জেগণ এনত মূনখত 

পররণত হওয়া সম্ভব েয়। আমরা জারে কমাগলনদর আিমনণর কচনয় েয়াবহ ককাে আিমণ 

কখেও হয়রে। গণহতযা প্রকতৃ অনথতই তানদর দ্বারা সম্পন্ন হনয়রছল, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারসমূহ তারাই 

সবতারধ্ক হানর ধ্বাংস ও েিীেূত কনররছল। রকন্তু এ েয়ঙ্কর আিমণও আরবী ও োসতীর জ্ঞােগত 

রেদশতে ও িরৃতরচহ্ননক সম্পণূতরূনপ রেরশ্চহ্ন করনত পানর রে; বরাং পবূতবততী কমাগল ও পরবততী 

প্রজনন্মর (কমাগলনদর) মনধ্য সাংসৃ্করতর কেদনরখা কটনে রদনয়রছল। কারণ আরবী ও োসতীর 

জ্ঞােগত রেরত্ত এতটা দঢ়ৃ ও বযাপক রছল কয, কমাগলনদর কনয়ক দো গণহতযানতও তা রেরশ্চহ্ন 

করা সম্ভব রছল ো। সুতরাাং কবাবা যায় খাওয়ানরজনম যা রবলুপ্ত ও ধ্বাংসপ্রাপ্ত হনয়নছ তা যারথুষ্ট্র 

ধ্মতীয় ও সারহনতযর রকছ ুগ্রন্থ শব অন্য রকছ ুরছল ো। আব ুরাইহাে আল রবরুেীও এর অরতররক্ত 

রকছ ুবনলেরে। তাাঁর কলখেীর প্ররত দরৃষ্ট রদনল এরটই কবাবা যায়। 

আবদুল্লাহ্ ইবনে তানহর কতৃতক গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর কয রববরণ িক্টর মুঈে রদনয়নছে তা আনরা 

হাস্যকর। রতরে এ র্টোনক রবজয়ী আরবগণ কতৃতক ইরানের গ্রন্থাগারসমহূ ধ্বাংনসর দরলল বনল 

উনল্লখ কনরনছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে তানহর যলু ইয়ারমোইে আব্বাসীয় খলীো আরমে ও মামুনের 

মনধ্য সাংর্রটত যুনদ্ধ কখারাসানের কসোদনলর প্রধ্াে রছনলে। রতরে হারুনুর রশীনদর পি হনত 
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তাাঁর পুত্র মামুনের সহনযাগী রছনলে এবাং হারুনের অপর পুত্র আরমনের রেযকু্ত আরব কসোপরত 

আলী ইবনে ঈসার ওপর ঐ যুনদ্ধ জয়ী হে ও বাগদাদনক মামুনের অধ্ীনে আনেে। রতরেই 

আরমেনক হতযা কনরে এবাং মামুনের কখলােত প্ররতরিত কনরে। 

আবদুল্লাহর রপতা তানহর একজে আরবরবনরাধ্ী বযরক্ত রছনলে। রতরে হারুনুর রশীনদর জ্ঞােনকনন্দ্র 

(বাইতলু রহকমাহ্) কাজ করনতে এবাং আরবনদর ত্রুরট ও অসৎ রদক তুনল ধ্নর মাসারলনব 

আরব  োমক গ্রন্থ রচো কনর হারুে কতৃতক রত্রশ হাজার রদোর বা রদরহাম পুরস্কৃত হে।১৫৬  

অরগ্ন সাংনযানগর দানয় অরেযকু্ত আবদুল্লাহ্ তানহরীয়াে রাজবাংনশর প্ররতিাতা অথতাৎ প্রথম বানরর 

মত রতরে কখারাসানে স্বাধ্ীেতা কর্াষণা কনর স্বাধ্ীে ইরােী শাসে প্ররতিা কনরে। 

স্বাোরবকোনবই আবদুল্লাহ্ও তাাঁর রপতার ন্যায় আরবরবনরাধ্ী রছনলে। তথারপ ইসলানমর 

ঐরতহারসক আশ্চযত রবষয় লিয করুে এই আরবরবনরাধ্ী ইরােী বাংনশাদ্ভূত আবদুল্লাহ্ বাগদানদর 

খলীোনক উনপিা কনর স্বাধ্ীেতা কর্াষণার মত শরক্ত অজতে করনলও ইসলামপবূতবততী ইরােী 

গ্রন্থসমহূনক ককারআনের উপরস্থরতনত অেথতক ও অপ্রনয়াজেীয় মনে কনর পুরড়নয় রদনয়নছে। 

রমস্টার িাউে তাাঁর সারহনতযর ইরতহাস  গ্রনন্থর প্রথম খনে উনল্লখ কনরনছে : 

এক রদে এক বযরক্ত আবদুল্লাহ্ ইবনে তানহনরর দরবানর (রেশাবুনর) আনস এবাং একরট প্রাচীে 

োসতী গ্রন্থ উপহার কদয়। রতরে প্রে কনরে: এরট রক গ্রন্থ? কস জবাব কদয়: ওয়ানমক ও আজরার 

কসই কারহেী যা সারহরতযকরা রচো কনর সাসােী সম্রাট আনুরশরওয়ােনক উপহার রদনয়রছল। রতরে 

বলনলে: আমরা ককারআে অধ্যয়ে করর, আমানদর এ গ্রনন্থর ককাে প্রনয়াজে কেই। আল্লাহর 

রকতাব ও রাসূনলর হাদীস আমানদর জন্য যনথষ্ট। তা ছাড়া কয গ্রন্থ তুরম এনেছ তা মাজসুীরা 

(অরগ্নপূজক) রচো কনরনছ রবধ্ায় আমানদর রেকট অগ্রহণনযাগয। অতুঃপর গ্রন্থরট পারেনত রেনিপ 

করার রেনদতশ কদে এবাং োসতী োষায় মাজসুী রচন্তার কয গ্রন্থই পাওয়া যানব তা ধ্বাংস করার হুকুম 

জারর কনরে।  

ককে রতরে এমেরট কনররছনলে তা আমার জাো কেই। তনব সম্ভবত ইরােী যারথষু্ট্রনদর প্ররত র্ৃণা 

হনতই রতরে এমে প্ররতরিয়া কদরখনয়রছনলে। যা কহাক এ কমত আবদুল্লাহ্ ইবনে তানহর োনমর 



258 
 

এক ইরােী কনররছল; আরবরা েয়। এখে আমরা আবদুল্লাহর এ কমতনক সকল ইরােীর 

মনোবরৃত্তর পররচায়ক বলনত পারর রক? আমরা রক বলব ইরােীরা ককারআে বযতীত যা পায় তা 

েিীেূত কনর কদয়? অবশ্যই ো। 

আবদুল্লাহ্ ইবনে তানহনরর কাজরট সরিক রছল ো। আমরা পূনবত উনল্লখ কনররছ যখে এক সাংস্কৃরত 

অন্য সাংসৃ্করতর ওপর প্ররতরিত হয় তখে েতুে সাংসৃ্করতর কপ্ররমক ও অনুসারীরা কখেও কখেও 

বাড়াবারড় কনর পরুাতে সাংসৃ্করতর রেদশতে ও িৃরতরচহ্ননক উনপিা কনর থানক। ইরােীরাও 

ইসলানমর েতুে সাংসৃ্করতনত মগু্ধ হনয় পরুাতে ও রেজস্ব সাংসৃ্করতনক েুনল রগনয়রছল। 

আবদুল্লাহ্ ইবনে তানহনরর ন্যায় অনেক ইরােীই রছনলে যাাঁরা আরবরবনরাধ্ী (আিগবতী কসই সব 

আরব যারা অন্যনদর এক রক্তবাংনশর অধ্ীনে আেনত কচনয়রছল) হওয়া সনত্ত্বও ইসলানমর প্ররত 

অনুরক্ত ও কগাাঁড়ারম োব প্রকাশ করনতে এবাং মাজুসীনদর িৃরতরচনহ্নর ওপর ঐ কগাাঁড়ারমর প্রকাশ 

র্টানতে। 

আবদুল্লাহ্ ইবনে তানহনরর ন্যায় গ্রন্থসমূহ ধ্বাংনসর েজীর ইরতহানস যরদ আনরা কথনক থানক তনব 

এ রবষয়রট দরলল রহনসনব উপস্থাপে অপ্রনয়াজেীয়। রবশ্ব এর কচনয়ও বযাপক আকানর গ্রন্থ ধ্বাংনসর 

সািী। আমানদর সমনয় আহমাদ কাসরােী গ্রন্থ েিীকরণ উৎসব পালে কনরনছে। রিষ্টােরা 

কস্পনের রবপযতনয় মসুলমােনদর গণহতযা ও তানদর আরশ হাজার গ্রন্থ অরগ্ননত েিীেূত কনর।১৫৭ 

জরজত যাইদাে (রিষ্টাে ঐরতহারসক) স্বীকার কনরনছে, িুনসনির যুনদ্ধ রিষ্টােরা রসররয়া ও 

রেরলরস্তনে কনয়ক লি গ্রন্থ পুরড়নয় রদনয়রছল।১৫৮ তুকতীরা রমশনর গ্রন্থাগার ধ্বাংস কনর।১৫৯ সুলতাে 

মাহমুদ গজেেী করই শহনর গ্রন্থসমূহ োরলনয় কদে।১৬০ কমাগলরা বাগদাদ ও কখারাসানের 

গ্রন্থাগারসমূহ েিীেূত কনর।১৬১ যারথষু্ট্ররা সাসােী আমনল মাযদাকীনদর গ্রন্থসমূহ পরুড়নয় কদয়।১৬২ 

আনলকজাডিার ইরানে গ্রন্থাগারসমূনহ অরগ্ন সাংনযাগ কনরে।১৬৩ করামােরা প্ররসদ্ধ গরণতজ্ঞ 

আরশরমদানদর গ্রন্থগুনলা অরগ্নদগ্ধ কনর।১৬৪ আমরা পরবততীনত রিষ্টােগণ কতৃতক রমশনরর 

আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর রবষনয় আনলাচো করব। 

জজত সাটতে তাাঁর রবজ্ঞানের ইরতহাস  গ্রনন্থ বনলনছে,  
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োববাদী গ্রীক দাশতরেক কপ্রানটানগারাস তাাঁর একরট গ্রনন্থ বনলরছনলে: কখাদাগণ আনছে আমরা 

তা কযমে বলনত পারর ো, কতমরে তাাঁরা কেই এমেও বলনত পারর ো। কারণ এমে অনেক রবষয় 

রনয়নছ যা আমানদর সামনে তা প্রমানণর কিনত্র প্ররতবন্ধক রহনসনব রবদযমাে। এর মনধ্য প্রধ্াে কয 

রবষয় তা হনলা: কখাদ এ রবষয়রটর অস্পষ্টতা এবাং মানুনষর স্বল্পায়ু। ১৬৫  

সাটতে বনলনছে, এ কারনণই রিষ্টপূবত ৪১১ সানল তাাঁর গ্রন্থসমূহ শহনরর প্রাণনকনন্দ্র এনে অরগ্ন 

সাংনযানগ েিীেূত করা হয়। ইরতহানস গ্রন্থ েিীেূতকরনণর প্রথম র্টো রহনসনব এরট রবধ্ৃত 

হনয়নছ। ১৬৬  

ইসলামী রবনশ্ব গ্রন্থ প্রণয়ে ও সাংকলে রেরষদ্ধ হওয়া এবাং একশ  বছর তা অবযাহত থাকার 

র্টোরট জেশ্রুরত মাত্র। যরদও আমরা এই গ্রনন্থর তৃতীয়াাংশ ইসলানম ইরােীনদর অবদাে  

শীষতক আনলাচোর সাাংসৃ্করতক অাংনশ গ্রন্থ প্রণয়ে ও সাংকলে কখে শুরু হনয়রছল  রশনরাোনম এ 

রবষনয় আনলাচো করব তদুপরর এখানেও রকছটুা উনল্লখ করা প্রনয়াজে মনে কররছ রবনশষত 

রদ্বতীয় খলীো গ্রন্থ প্রণয়ে ও সাংকলে রেরষদ্ধ কনরেরে; বরাং হাদীস রলরপবদ্ধকরণ অনবধ্ কর্াষণা 

কনররছনলে। 

ইসলানমর প্রথম রদনক রাসলূুল্লাহ্ (সা.)- এর ওোনতর পর হাদীস সাংকলনের রবষনয় হযরত উমর 

ও রকছ ু সাহাবী একরদনক এবাং হযরত আলী (আ.) ও রকছ ু সাহাবী অন্যরদনক অবস্থাে কেে। 

তাাঁনদর মনধ্য এ রবষনয় মতনদ্বততা কদখা কদয়। 

হযরত উমরসহ প্রথম দল হাদীস শ্রবণ ও বণতো জানয়য মনে করনলও তা রলরপবদ্ধকরণ ও 

সাংকলে মাকরুহ মনে করনতে। তাাঁনদর যরুক্ত রছল এনত কনর ককারআনের গুরুত্ব কনম যাওয়া ও 

হাদীনসর সনঙ্গ রমরশ্রত হওয়ার েয় ও সম্ভাবো রনয়নছ। হযরত আলীসহ রদ্বতীয় দল প্রথম হনতই 

হাদীস সাংকলেনক উৎসারহত করনতে। আহনল সুন্নাত রদ্বতীয় খলীোর অনুকরনণ একশ  বছর 

হাদীস সাংকলে হনত রবরত থানক। রকন্তু একশ  রহজরী হনত তারাও হযরত আলী (আ.)- এর 

মনতর অনুসরণ শুরু করনল প্রথম মতরট পররতযক্ত হয়। এ কারনণই হাদীস সাংকলনে রশয়ারা 

সুন্নীনদর কচনয় এক শতােী অগ্রগামী। সুতরাাং এ রবষয়রট সরিক েয় কয, আরবনদর মনধ্য কয ককাে 
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প্রকার গ্রন্থ প্রণয়ে ও সাংকলে রেরষদ্ধ রছল। তাই এ যরুক্তও সরিক েয় কয, কযনহতু তারা 

সাংকলনের রবনরাধ্ী রছল কসনহতু অন্যনদর রলরখত গ্রন্থসমহূ ধ্বাংস কনরনছ। প্রথমত এই রেরষনদ্ধর 

রবধ্াে শুধ্ ুহাদীনসর রবষনয় রছল, অন্য রবষনয় েয়। রদ্বতীয়ত আহনল সুন্নানতর মনধ্য এরট রবদযমাে 

থাকনলও রশয়ানদর মনধ্য রছল ো এবাং এ রবষয়রটর সনঙ্গ গ্রন্থ প্রণয়ে ও সাংকলনের ককাে সম্পকত 

কেই। 

জরজত যাইদাে তাাঁর তাররনখ তামােুনে ইসলাম  এবাং িক্টর যারবউল্লাহ্ সাো তাাঁর তাররনখ 

উলুনম আকলী  গ্রনন্থ এ রবষনয় কয বণতো রদনয়নছে এখানে তার উনল্লখ করা সমীচীে মনে 

কররছ। িক্টর সাো বনলনছে : 

অন্যান্য মুসলমােনদর মনতা আরবনদরও রবশ্বাস রছল إّن اإلسالم يهدم ما قبله অথতাৎ ইসলাম 

পূবতবততী সকল রকছনুক ধ্বাংস কনর। এ কারনণই মসুলমােনদর মনে ধ্ারণা জনন্মরছল ককারআে 

বযতীত অন্য রকছরু প্ররত দৃরষ্ট কদয়া যানব ো। কারণ ককারআে অন্যান্য সকল ঐশীগ্রনন্থর 

ররহতকারী এবাং অন্যান্য ধ্মতসমূনহর রবনলাপ সাধ্েকারী। শরীয়নতর ইমামরাও তাই ককারআে 

বযতীত অন্য সকল ধ্মতীয় গ্রন্থ অধ্যয়ে রেরষদ্ধ কনররছনলে। 

বরণতত হনয়নছ রাসলূ (সা.) একরদে হযরত উমনরর হানত তাওরানতর রকছু পাতা কদনখ অতযন্ত 

রাগারন্বত হে এবাং কিানধ্ তাাঁর কচহারা ররক্তম হনয় ওনি। রতরে বনলে : 

 أمل اتكم ِِبا بيضاء نقّية و هللا لو كان موسى حّيا ما وسعه إاّل أتّباعي

আরম রক কতামানদর জন্য পরবত্র ও উজ্জ্বল এক ধ্মত আরে রে? আল্লাহর শপথ! যরদ হযরত মসূাও 

এখে জীরবত থাকনতে তাহনল আমার শরীয়নতর অনুসরণ বযতীত তাাঁর পথ রছল ো।   

অতুঃপর বনলে : 

 واحدال تصّدقوا أهل الكتاب و ال تكّذبوهم و قولوا آمّنا ابّلذي أْنزل علينا و أنزل إليكم و إهلنا و إهلكم 
আহনল রকতাবরা ধ্নমতর োনম যা বনল তা সতযায়েও কর ো আবার রমথযাও বল ো; বরাং বল 

আমানদর ওপর যা অবতীণত হনয়নছ ও কতামানদর রেকট যা এনসনছ (অথতাৎ প্রকতৃই যা আল্লাহ্ 
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কতামানদর প্ররত অবতীণত কনরনছে) আমরা তার প্ররত রবশ্বাসী এবাং আমানদর ও কতামানদর উপাস্য 

একই।  

কস সমনয়র অন্যতম প্ররসদ্ধ ও প্রচরলত একরট হাদীস হনলা : 

 كتاب هللا فيه خّب ما قبلكم و نبأ ما بعدكم و حكم ما بينكم

আল্লাহর রকতানব (ককারআনে) কতামানদর পূবতবততীনদর খবর কযমে রনয়নছ কতমরে কতামানদর 

েরবষ্যনতর খবরও রনয়নছ এবাং কস সানথ কতামানদর মধ্যকার মীমাাংসাকারী রবষয়সমহূ।  

পরবত্র ককারআে এ সতযনক এোনব বণতো কনরনছ :و ال رطت و ال ايبس إاّل يف كتاب مبي ককাে 

আদ্রত ও শুষ্ক বস্তু কেই যা প্রকাশ্য গ্রনন্থ বরণতত হয় রে।  এ সকল বণতো মসুলমােনদর মনধ্য এক 

দৃঢ় রবশ্বানসর জন্ম রদনয়রছল। তাই তারা ককারআে ও হাদীনসর ওপর রেেতর করানক যনথষ্ট মনে 

করত ও অন্যান্য গ্রন্থ ও রেদশতেনক প্রতযাখযাে করত...।  

আরম এই মেীষীনদর কথায় আশ্চযত কবাধ্ কররছ। তাাঁরা রক জানেে ো اإلسالم يهدم ما قبله হাদীসরটর 

অথত হনলা ইসলানমর আগমনের েনল সকল অতীত ধ্মতীয় আচার ও রেয়ম- রীরত অচল কর্ারষত 

হনয়নছ। মানুষ ইসলানমর প্রথম যগু কথনক এখে পযতন্ত এই বাকয হনত এরূপ অথতই বুনবনছে। এ 

হাদীস জানহলী যুনগর সকল ধ্মতীয় আচার- অনুিাে রবনশষত মুশররক ও আহনল রকতানবর 

অধ্মতীয় আচারসমূহনক রেরষদ্ধ কর্াষণা কনরনছ অথতাৎ ধ্নমতর োনম কয সকল অধ্মতীয় আচার-

অনুিাে প্রচরলত রছল তা অনবধ্ কর্াষণা কনরনছ। এর সনঙ্গ ধ্মতীয় েীরত ও আচার- অনুিাে 

বরহেূতত রবষনয়র ককাে সম্পকত কেই। অন্য একরট হাদীস اإلسالم جيّب ما قبله ইসলাম পবূতবততী 

রবষয়সমূহনক রবলপু্ত কনর  এর অথত পবূতবততী রবষনয়র ওপর আবরণ কটনে কদয় ও বততমানের সনঙ্গ 

তানক সাংযকু্ত কনর ো। কযমে ইসলামী আইনে কাউনক আহত বা রেহত করার মত অন্যায় সারধ্ত 

হনল রদয়াত  বা রকসাস - এর ন্যায় রবনশষ রবধ্াে রনয়নছ। রকন্তু ইসলাম গ্রহনণর পূনবত মুশররক 

অবস্থায় যরদ ককউ এরূপ অন্যায় কনর থানক তাহনল ইসলাম গ্রহনণর পর তার পবূতবততী অপরাধ্নক 
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ধ্রা হয় ো। সকল মসুলমােই এ বাকয হনত এমে অথত কবানব। রকন্তু এই মেীষীরা এ সব বানকযর 

কয অথত কবানবে প্রকতৃ অথত হনত তার বযবধ্াে অনেক কবরশ। 

তা ছাড়া হযরত উমনরর হাদীসরটনত রাসলূ (সা.) বনলনছে, ককারআে ও সবতনশষ শরীয়নতর 

আগমনের েনল তাওরাত ও হযরত মসূার শরীয়ত ররহত হনয় কগনছ। তাই েবী ককাে 

গ্রন্থই, এমেরক ধ্মতীয় হনলও তা অধ্যয়ে করনত রেনষধ্ কনরে রে। রতরে ককবল ররহত ধ্মতীয় গ্রন্থ 

অধ্যয়নে রেনষধ্ কনরনছে। মসুলমােরা কযে ররহত ককাে শরীয়নতর সনঙ্গ ইসলামী শরীয়নতর 

রমশ্রণ ো র্টায় এজন্যই তাওরাত অধ্যয়নে রেনষধ্ কনররছনলে। অতুঃপর েবী (সা.) বনলরছনলে 

আহনল রকতানবর হনত তা শ্রবণ কর রকন্তু তা সতযায়ে বা রমথযা প্ররতপন্ন ককােরটই কর ো। তার 

মনধ্য ধ্মতীয় কারহেী ও শরীয়নতর রবধ্াে উেয়রটই রবদযমাে এবাং উেনয়র কিনত্রই এ রবষয়রট 

সতয। েবী (সা.) তাাঁর এ বানকযর মাধ্যনম বুবানত কচনয়নছে, আহনল রকতাবনদর রেকট যা রনয়নছ 

তা সতয ও রমথযা রমরশ্রত এবাং কতামরা কযনহতু পাথতকয করনত সিম েও কসনহতু সতযায়ে কর ো 

কারণ তা রমথযা হনত পানর আবার রমথযা প্ররতপন্ন কর ো হয়নতা তা সতয। এ রবষয়রট োহজলু 

বালাগানতও এনসনছ কয, ককারআনে অতীনতর র্টো, েরবষ্যনত যা র্টনব এবাং মানুনষর মনধ্য 

মীমাাংসাকারী রবধ্ােসমহূ রনয়নছ। এ বাণীরট ধ্মতীয় রবধ্াে, পরকালীে জীবে ও ধ্মত সাংিান্ত 

অন্যান্য রবষনয়র প্ররত ইরঙ্গত কনর বনলনছ ককারআনের আগমনের েনল অন্যান্য ঐশী গ্রনন্থর 

কাযতকাররতা কশষ হনয় কগনছ (প্রনয়াজে েুররনয় কগনছ)। 

সবনচনয় হারসর রবষয় হনলা সরূা আেআনমর ৫৯ োং আয়ানতর মাধ্যনম দরলল উপস্থাপে-  কযখানে 

বলা হনয়নছ, ককাে আদ্র ও শুষ্ক বস্তু কেই যা প্রকাশ্য গ্রনন্থ বরণতত হয় রে। আমার জাো মনত ককাে 

তােসীরকারই এ আয়াতরটনত প্রকাশ্য গ্রন্থ  বলনত ককারআে কবাবানো হনয়নছ বনলে রে; বরাং 

প্রকাশ্য গ্রন্থ বলনত লাওনহ মাহেযু - কক কবাবানো হনয়নছ বনলনছে। 

এই আয়াত ও ঐ হাদীসগুনলার অথত মসুলমােগণ কখেই এই বযরক্তনদর অনুরূপ কবানবেরে, অথচ 

তাাঁরা কেনবনছে এই আয়াত ও বাণীসমূহই মসুলমােনদর এ ধ্রনের রচন্তার পররনবশ সরৃষ্ট কনররছল 

কয, ককারআে বযতীত কয ককাে জ্ঞাে ও রশল্পকলার বই- ই ধ্বাংস করনত হনব। 
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এখে আমরা িক্টর মুঈনের চতুথত যুরক্তরটর পযতানলাচো করব। রতরে এোনব বণতো 

কনরনছে, ইবনে খালদুে স্পষ্টোনব ইরানের গ্রন্থাগারসমূহ ধ্বাংনসর বযাপানর মত রদনয়নছে এবাং 

আবলু োরাজ ইবনুল ইবরী, আবদুল লরতে বাগদাদী, কুেতী এবাং হাজী খলীো প্রমুনখর 

বণতোয় ককাে েলুই কেই, অথচ রতরে রেরশ্চতোনবই জানেে ইউনরাপীয় রবনশষজ্ঞগণ সম্প্ররত 

মসুলমােনদর দ্বারা আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর ইরতহাসনক রেরত্তহীে ও অসতয বনল 

প্রমাণ কনরনছে। িক্টর মুঈে রশবলী কোমােী এবাং িক্টর রমনুয়ীও কয এ রবষয়রটনক অস্বীকার 

কনরনছে তার উনল্লখ কনরই িান্ত হনয়নছে, অথচ তাাঁনদর উপস্থারপত অকাটয দরললসমূনহর প্ররত 

ককাে মনোনযাগই কদেরে। 

আমরা এখানে আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগারসমূনহ অরগ্ন সাংনযানগর রবষনয় রবনশষজ্ঞ গনবষকনদর 

মনতর পাশাপারশ কয রবষয়গুনলা আমানদর রচন্তায়ও এনসনছ তার উনল্লখ করব। অতুঃপর ইরানের 

গ্রন্থাগারসমূহ েিীেূত হওয়ার রবষনয় ইবনে খালদুে ও হাজী খলীোর োনম যা বলা হনয়নছ তার 

জবাব কদব। 

অরধ্কাাংশ কিনত্রই কদখা যায়, মসুলমােনদর হানত ইরানের গ্রন্থাগারসমহূ ধ্বাংনসর দারবদাররা 

আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগানর অরগ্ন সাংনযানগর যরুক্ত রেনয় আনসে। যখে জানহলী যুনগর আরবনদর 

মূখততা, কুরাইশনদর ককাে এক বযরক্তর ককাে এক বালকনক গ্রন্থ পানির কারনণ রতরস্কার, ইরােী 

আবদুল্লাহ্ ইবনে তানহর কতৃতক গ্রন্থসমূহ ধ্বাংস, ইসলামী শাসকনদর প্রথম কদশ জনয়র শত বষত 

পনর খাওয়ানরজনম কুতাইবা ইবনে মসুরলম কতৃতক গ্রন্থ েিীেূতকরনণর মনতা রবষয়সমহূ ইরানে 

গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর প্রমাণ রহনসনব এনসনছ তখে স্বাোরবকোনবই আমর ইবনে আস- এর মত তীক্ষ্ণ 

বুরদ্ধসম্পন্ন বযরক্ত রযরে রকো আনলকজারন্দ্রয়ার প্ররসদ্ধ দাশতরেকনদর সনঙ্গ কযাগানযাগ রাখনতে ও 

দশতে রশিা করনতে তাাঁর দ্বারা গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর (তাও আবার ইসলামী শাসনের ককন্দ্র মদীোর 

খলীোর সরাসরর রেনদতনশ, খাওয়ানরজনমর ন্যায় কুতাইবা ইবনে মসুরলনমর রেজস্ব রচন্তাপ্রসূত 

রসদ্ধানন্ত েয়) রবষয়রটও দরলল রহনসনব আসনব। এ রবষয়রট মসুলমানদর ইরানে গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর 

দরলল রহনসনব েুরলনয় োাঁরপনয় প্রচার করা হনয় থানক। 
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েূরমকা রহনসনব বলনত চাই ইসলাম ও ইসলানমর রবজয় সম্পরকতত ইরতহাস সামরগ্রকোনব 

(রবনশষ স্থানের সনঙ্গ সম্পরকতত ইরতহাস) রদ্বতীয় রহজরী শতােীর কশষানধ্ত ররচত হনয়নছ এবাং এই 

ইরতহাসগ্রন্থগুনলা এখেও আমানদর হানত রনয়নছ। মসুরলম ঐরতহারসকগণ ছাড়াও কনয়কজে 

রিিষ্টাে ঐরতহারসকও আরব মসুলমােনদর দ্বারা রমশর ও আনলকজারন্দ্রয়া জনয়র ইরতহাস বযাপক 

ও রবস্তাররত আকানর বণতো কনরনছে। প্রথম িনসি যুনদ্ধর পবূতবততী ককাে মুসরলম, রিষ্টাে ও 

ইহুদী ইরতহাস গ্রনন্থই আনলকজারন্দ্রয়া বা ইরানের গ্রন্থাগারসমূনহ অরগ্ন সাংনযানগর রববরণ পাওয়া 

যায় ো। প্রথম বানরর মত ষি রহজরী শতােীর কশষাাংশ ও সপ্তম রহজরী শতােীর প্রারনম্ভ ইরাকী 

রিষ্টাে ঐরতহারসক আবদুল লরতে বাগদাদী তাাঁর আল ইোদাহ্ ওয়াল ই রতবার রেল উমরুরল 

মুশাহাদা ওয়াল হাওয়ারদরসল মায়াইোহ্ রব আরনদ রমস্র  োমক গ্রনন্থ (যা তাাঁর প্রতযি দশতে ও 

এক কথায় সেরোমার ওপর রেরত্ত কনর ররচত) আমুদুস্ সাওয়ারদ  স্তনম্ভর আনলাচোয় 

আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগানরর রববরণ রদনয় বনলনছে,  

এবাং বলা হনয় থানক এই স্তম্ভ ঐ সকল স্তনম্ভর একরট যার ওপর বুলন্ত বারাদা রছল এবাং 

অযাররস্টটল এই বারাদায় বনস রশিা দাে করনতে ও এরট একরট রশিানকন্দ্র রছল। এখানে 

একরট বৃহৎ গ্রন্থাগার রছল যা মদীোর খলীোর রেনদতনশ আমর ইবনে আস েিীেূত কনরে।  

আবদুল লরতে বলনত চাে রে তাাঁর স্বধ্মতী রিস্টােগণ এরূপ বনল থানকে বা সাধ্ারণ মানুনষর 

মনধ্য এরূপ গুজব ছরড়নয়নছ তাই বক্তবয শুরু কনরনছে বলা হনয় থানক  রদনয়। আমরা সকনলই 

জারে হাদীস বা ঐরতহারসক রবষয় বণতো করনত হনল অবশ্যই তথযসূত্র ও সেদ উনল্লখ করনত 

হয়। কযমেরট হাদীসনবত্তা ও ঐরতহারসকগণ কনর থানকে। তাবারী ও অন্যান্য ঐরতহারসকগণ 

এমেরটই কনরনছে। এর মাধ্যনম পািকনক রবষয়রট গনবষণা ও যাচাই করার সুনযাগ কদয়া হয় 

যানত কনর তথযসূত্র সরিক হনল কস তা গ্রহণ করনত পানর। যরদ ককাে হাদীস বা ঐরতহারসক 

তনথযর সেদ বা তথযসতূ্র জাো ো থানক তাহনল তা দু োনব বলা যায়: প্রথম পদ্ধরতনত উরল্লরখত 

আনছ  বনল উনল্লখ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ উরল্লরখত আনছ অমকু বছর অমুক র্টো 

র্নটরছল; রদ্বতীয় পদ্ধরতনত বলা হনয় থানক  বনল রবষয়রটর উনল্লখ করা হয়। প্রথমোনব বরণতত 
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রবষনয়র কিনত্র কবাবা যায় বক্তা কসরট রবশ্বাস কনরে যরদও অন্যরা তথযসতূ্র ও সেদরবহীে এরূপ 

হাদীসনক রেেতরনযাগয মনে কনরে ো। ইউনরাপীয় ঐরতহারসকগণও তথযসূত্রহীে বণতোনক 

অগ্রহণনযাগয মনে কনরে। এ রবষনয়র উনল্লখ করনল বনল থানকে অমকু বযরক্ত তাাঁর গ্রনন্থ এরূপ 

বণতো কনরনছে রকন্তু তথযসূত্র উনল্লখ কনরে রে অথতাৎ ঐরতহারসক রেেতরনযাগযতা কেই। 

রকন্তু যরদ রদ্বতীয়োনব বণতো করা হয় এবাং বক্তা বা বণতোকারী করথত আনছ  বা বলা হনয় 

থানক  বনল রবষয়রটর উনল্লখ কনরে তাহনল কবাবা যায় স্বয়াং বণতোকারী রবষয়রট রেেতরনযাগয মনে 

কনরে ো। 

আবদুল লরতে র্টোরটনক কযোনব বণতো কনরনছে তানত কবাবা যায় রতরে রবষয়রটনক রবশ্বাস 

কনরে ো। তদুপরর, আবদুল লরতে অন্তত রেরশ্চতোনব জােনতে অযাররস্টটল গ্রীনস রছনলে এবাং 

কখেও রমশনর আনসেরে। তাই ঐ বারাদায় বনস তাাঁর পনি রশিাদােও সম্ভব রছল ো। তা ছাড়া 

আনলকজারন্দ্রয়া শহররট আনলকজাডিানরর রমশর আিমনণর পর রেরমতত হয় অথতাৎ অযাররস্টটল 

আনলকজাডিানরর সমসামরয়ক হনলও তাাঁর পনর এই শহর গনড় ওনি ও গ্রন্থাগার প্ররতরিত হয়। 

সুতরাাং আবদুল লরতে বণতোরট রবশ্বাস করনলও তা অরেেতরনযাগয ও দুবতল বনল প্ররতপন্ন। অথতাৎ 

ঐরতহারসক দৃরষ্টনত রেরশ্চতোনব রমথযা ও রেরত্তহীে। ককাে বণতোয় যরদ কনয়করট রবষনয়র উনল্লখ 

থানক যার ককাে ককােরট রমথযা বনল প্ররতরিত হয় তাহনল বাকী অাংশরটও অসতয ও রেরত্তহীে বনল 

প্রমারণত হয়। তাই অযাররস্টটনলর ঐ বারাদায় বনস রশিাদানের মনতা মসুলমােগণ কতৃতক ঐ 

গ্রন্থাগার েিীেূতকরণও অসতয ও রেরত্তহীে। 

সুতরাাং আবদুল লরতনের বণতো তথযগতোনব দুবতল কযনহতু রতরে ককাে তথযসূত্র উনল্লখ কনরে রে 

এবাং রবষয়বস্তুও দুবতল কযনহতু তানত স্পষ্ট একরট রমথযা রনয়নছ। তাছাড়া বণতোর রদক হনতও 

দুবতল কযনহতু বলা হনয় থানক  বনল শুরু কনর রতরে রবষয়রটর প্ররত রেনজর অরবশ্বানসর প্রকাশ 

র্রটনয়নছে। 

যরদ আবদুল লরতে প্রথম রহজরী শতােীনত মসুলমােনদর আনলকজারন্দ্রয়া জনয়র সময়কার ককাে 

বযরক্ত হনতে অথবা যারা ঐ সমনয়র রেকটবততী তানদর হনত সরাসরর বা তানদর সূনত্র অন্য কানরা 
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হনত বণতো করনতে তনব রবষয়রট রবশ্বাসনযাগয রছল। রকন্তু এরূপ ককাে সম্ভাবো রছল ো। কারণ 

আবদুল লরতে ষি রহজরী শতােীর কশষাধ্ত হনত সপ্তম রহজরী শতােীর প্রথমাধ্ত পযতন্ত জীরবত 

রছনলে। অথতাৎ আনলকজারন্দ্রয়া জনয়র (১৭ রহজরী) সময় হনত তাাঁর সমনয়র বযবধ্াে রছল ছয়শ  

বছনরর মত। এই ছয়শ  বছনর ককাে অমসুরলম বা মসুরলম ঐরতহারসনকর রেকট হনত এরূপ 

বণতো কদখা বা কশাো যায় রে। হিাৎ কনর ছয়শ  বছর পর আবদুল লরতনের গ্রনন্থ তা খুাঁনজ 

পাওয়া কগনছ। তাাঁর বক্তবয সেদরবহীে বণতো হনতও রেনমানের এবাং বারহ্যক বণতোর রদক হনতও 

অসতয রহনসনব প্রমারণত। 

উপরন্তু ঐরতহারসক সািয মনত মসুলমােনদর হানত আনলকজারন্দ্রয়া পতনের পূনবত আনলকজারন্দ্রয়া 

কনয়কবার রবরেন্ন শরক্তর হামলার রশকার হনয় রবধ্বস্ত হনয়রছল। মসুলমােরা যখে আনলকজারন্দ্রয়া 

জয় কনর তখে কসখানে পূনবতর ন্যায় ককাে গ্রন্থাগারই রছল ো। শুধ্ু রকছু বযরক্তর হানত 

রবরিপ্তোনব রকছ ু গ্রন্থ রবদযমাে রছল এবাং চতুথত রহজরী শতােী পযতন্ত মুসলমােরা তা কথনক 

উপকৃত হনতা। 

এ সম্পনকত প্ররসদ্ধ ঐরতহারসক উইল িরুানডটর তাররনখ তামােুে ১৬৭ গ্রন্থ হনত উদৃ্ধত করব। রতরে 

বনলনছে, আবদুল লরতনের যরুক্ত ও বণতোর দুবতলতাসমূহ রেনরূপ : 

১. আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগানরর গুরুত্বপূণত একরট অাংশ ৩৯২ রিষ্টানে আচত রবশপ তুরেেনসর 

সময় কগাাঁড়া রিষ্টােরা পরুড়নয় কদয় অথতাৎ মুসলমােগণ আনলকজারন্দ্রয়া জনয়র ২৫০ বছর পূনবত 

এই গ্রন্থাগানরর উনল্লখনযাগয পররমাণ গ্রন্থ ধ্বাংসপ্রাপ্ত হনয়রছল। 

২. ধ্ারণাকৃত র্টোরটর সনঙ্গ আবদুল লরতে ররচত গ্রনন্থর পাাঁচ শতােীর অরধ্ক সমনয়র বযবধ্াে 

রছল এবাং ইনতাপূনবত ককাে ঐরতহারসকই এ রবষয়রট উনল্লখ কনরে রে, অথচ ৩২২ রহজরীনত 

(৯৩৩ রিষ্টাে) আনলকজারন্দ্রয়ার দারয়ত্বশীল রিষ্টাে আচত রবশপ উতরকউস  আরবনদর হানত এ 

শহর রবরজত হওয়ার ইরতহাস রবস্তাররত বণতো কনরনছে। তাই অরধ্কাাংশ ঐরতহারসক এই 

র্টোনক সতয বনল মনে কনরে রে এবাং বানোয়াট বনলনছে। আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগাররট দীর্ত 

সমনয় ধ্ীনর ধ্ীনর রবলুপ্ত হনয়রছল যা ইরতহানসর অন্যতম দুুঃখজেক র্টো।১৬৮  
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উইল িরুাডট তাাঁর উক্ত গ্রনন্থ রিষ্টােনদর হানত গ্রন্থাগাররট ধ্বাংনসর রববরণ রদনয়নছে। আগ্রহীরা 

োসতীনত অেরূদত তাাঁর গ্রনন্থর ষি, েবম ও একাদশ খেরট কদখনত পানরে। 

 

 

গুসতাে লবুুে তাাঁর ইসলাম ও আরব সেযতা  গ্রনন্থ বনলনছে,  

আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগাররট ধ্বাংনসর জন্য মসুলমােনদর অরেযকু্ত করা হয় এরট আশ্চনযতর রবষয় 

এজন্য কয, রকোনব এমে একরট বানোয়াট ও অসতয রবষয় এতকাল ধ্নর প্রচাররত ও প্ররসরদ্ধ 

লাে কনরনছ! রকন্তু বততমানে রবষয়রটর অসতযতা প্রমারণত হনয়নছ; বরাং এ সতয প্ররতরিত 

হনয়নছ, ইসলানমর পূনবত রিষ্টােরাই আনলকজারন্দ্রয়ার সকল উপাসোলয় ও মরূততসমূহ ধ্বাংস 

কনররছল কসই সানথ এই মূলযবাে গ্রন্থাগাররটও োরলনয় রদনয়রছল। ইসলামী শাসোমনল 

আনলকজারন্দ্রয়া রবরজত হওয়ার সময় কতমে রকছুই কসখানে রবদযমাে রছল ো যা মসুলমােরা 

পুরড়নয় রদনত পানর।  

রিষ্টপবূত ৩৩২ সানল আনলকজারন্দ্রয়া শহররট প্ররতরিত হওয়ার পর হনত মসুরলম কযাদ্ধানদর হানত 

এর পতে পযতন্ত এক হাজার বছর বযাপী এ শহররট পরৃথবীর অন্যতম গুরুত্বপূণত ও সুশঙৃ্খল একরট 

শহর রহনসনব পররগরণত হনতা। 

সম্রাট আনলকজাডিানরর প্ররতরেরধ্গণ অথতাৎ বাতালাসানদর সময় পরৃথবীর সকল দাশতরেক ও 

পরেত এ শহনর সমনবত হনয়রছনলে। তাাঁরা কসখানে রশিানকন্দ্র ও গ্রন্থাগারসমহূ প্ররতিা 

কনররছনলে রকন্তু এ উন্নয়ে কবরশ রদে অবযাহত থানকরে। রিষ্টপবূত ৪৮ সানল রসজার- এর কেতনৃত্ব 

আনলকজারন্দ্রয়া শহনর হামলা করা হয় ও এই জ্ঞােনকনন্দ্রর বযাপক িরত সারধ্ত হয়। অবশ্য 

করামােনদর রাজনত্ব ও পররচালোয় শহররট পুেরায় উন্নত হয় ও গুরুত্বপূণত অবস্থাে লাে কনর। 

রকন্তু তাও কবরশ রদে রটনক রে। কারণ কসখােকার অরধ্বাসীনদর মনধ্য ধ্মতীয় দ্বন্দ্ব কদখা যায় এবাং 

করানমর সম্রানটর পি হনত রক্তিয়ী দমে অরেযাে পররচালোর পরও তা অবযাহত রছল। 
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এমতাবস্থায় করানম রিষ্টবাদ রাষ্ট্রীয় ধ্মত রহনসনব গহৃীত হয়। করাম সম্রাট রথওির মূরততপূজকনদর১৬৯ 

সকল কখাদা, তানদর উপাসোলয় ও গ্রন্থাগারসমূহ োরলনয় কদয়ার রেনদতশ কদে।১৭০  

আনলকজারন্দ্রয়া শহর রমশনরর অন্যতম প্ররসদ্ধ শহর যা করাম সম্রাট আনলকজাডিানরর রেনদতনশ 

রিষ্টপবূত চারশ  অনে (চতুথত রিষ্টপবূত শতােীনত) প্ররতরিত হয়। এ কারনণই এর োমকরণ করা 

হনয়রছল আনলকজারন্দ্রয়া । 

আনলকজাডিানরর রমশরীয় প্ররতরেরধ্ ও গেণতরনদর বাতালাসাহ্  বনল অরেরহত করা হনতা। 

তাাঁরা ঐ শহনর যাদুর্র ও গ্রন্থাগার শতরর কনরে যা প্রকতৃপনি একরট একানিমী  রছল এবাং 

পরবততীনত জ্ঞােনকন্দ্র রহনসনব গনড় ওনি। আনলকজারন্দ্রয়ার অনেক প্ররসদ্ধ বযরক্তত্ব গ্রীকনদর 

সমকি রহনসনব রবনশ্ব পরররচরত লাে কনররছনলে। 

আনলকজারন্দ্রয়ার জ্ঞােনকন্দ্ররট রিষ্টপূবত রতেশ  বা দু শ  সানল প্ররতরিত হয় এবাং চতুথত রিষ্ট 

শতােী পযতন্ত রবদযমাে রছল। আনলকজাডিার ও তাাঁর পরবততীনদর শাসোমনল রমশর গ্রীকনদর 

রাজনেরতক অরধ্কানর রছল। রকন্তু গ্রীক সেযতা পতনের রদনক ধ্ারবত হনল করাম সাম্রাজয- যার 

রাজধ্ােী বততমানের ইতালীর করাম রছল- যুনদ্ধ গ্রীসনক পরারজত কনর তখে রমশর ও 

আনলকাজারন্দ্রয়াও করানমর রাজনেরতক অরধ্কানর চনল যায়। করাম সাম্রাজয চতুথত রখষ্ট শতােীনত 

দু োনগ রবেক্ত হয়। যথা: পবূত করাম- যার রাজধ্ােী রছল কেস্টারডটনোপল (বততমানে তুরনস্কর  

ইস্তাম্বলু) এবাং পরশ্চম করাম- যার রাজধ্ােী বততমানে ইতারলর রাজধ্ােী করাম। পূবত করাম রিষ্টবাদ 

গ্রহণ কনর। রিষ্টবাদ গ্রীস ও করাম উেয় সেযতার ওপরই কেরতবাচক প্রোব কেনল। করানমর 

রবেরক্তর সময় হনতই ইউনরানপর মধ্যযগু (অন্ধকার যুগ) শুরু হয়। পবূত করাম রিষ্টবাদ গ্রহনণর 

েনল তৎকালীে রিষ্টবাদী রচন্তার প্রোনব- যারা রবজ্ঞাে ও দশতে চচতানক রিষ্টধ্নমতর কম লেীরত 

রবনরাধ্ী মনে করত এবাং দাশতরেক ও রবজ্ঞােীনদর অধ্ারমতক ও রবচুযত বনল েনতায়া রদত-

আনলকজারন্দ্রয়ার রশিা ককন্দ্ররটর ওপর খড়গহস্ত হনলা। ৪৮ রিষ্টানে রসজানরর আিমনণর পর 

করানমর শাসকবগত রদ্বতীয় বানরর মত এই রশিানকন্দ্র ও গ্রন্থাগাররট অরগ্ন সাংনযাগ ও ধ্বাংনসর 

রশকার হনলা। কেস্টােটাইে পূবত করাম সাম্রানজযর প্রথম সম্রাট রযরে রিষ্টবাদ গ্রহণ কনরে। 
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কেস্টােটাইনের প্ররতরেরধ্গনণর অন্যতম জারস্টরেয়াে ষি রিষ্ট শতােীনত এনথনের জ্ঞােনকন্দ্ররট 

আনুিারেকোনব বন্ধ কর্াষণা কনরে। ইনতাপনূবত চতুথত রিষ্ট শতােীনত আনলকজারন্দ্রয়ার 

রশিানকন্দ্ররট বন্ধ কর্ারষত হনয়রছল। এনথনের রশিানকন্দ্ররট ৫২৯ রিষ্টানে বন্ধ কর্ারষত হয় অথতাৎ 

রাসলূ (সা.)- এর জনন্মর ৪১ বছর, তাাঁর েবুওয়াত কর্াষণার ৮১ বছর, রহজরনতর ৯৪ বছর, তাাঁর 

ইনন্তকানলর ১০৫ বছর এবাং মসুলমােনদর হানত আনলকজারন্দ্রয়া রবরজত হওয়ার ১২০ বছর পূনবত 

এ র্টো র্নটরছল। 

এ আনলাচো হনত পররষ্কার হনলা কয, আনলজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার মূরততপূজকরা প্ররতিা কনররছল 

এবাং রিষ্টােরা তা ধ্বাংস কনরনছ। রকন্তু মসুলমাে ও রিষ্টােনদর মনধ্য সাংর্রটত িুনসি যুনদ্ধর (যা 

পঞ্চম হনত ষি রহজরী শতােী পযতন্ত অবযাহত থানক) পর রিষ্টােরা ইসলামী সেযতা ও সাংসৃ্করতর 

সনঙ্গ পরররচত হয় এবাং এ সেযতা তানদর সনচতেতা দাে কনর। অন্যরদনক মসুলমােনদর হানত 

চূড়ান্তোনব পরারজত হওয়ার পর তারা রবনদ্বনষর বশবততী হনয় মসুলমােনদর সনঙ্গ োয়যুুনদ্ধ রলপ্ত 

হয়। তারা ককারআে, ইসলাম, রাসলূ (সা.) ও মসুলমােনদর রবরুনদ্ধ এত কবরশ অপপ্রচার ও 

গুজব রটানত থানক যানক আধু্রেক রিষ্ট সেযতার লিা বলা কযনত পানর। এই লিার িরতনক 

পুরষনয় রেনত অনেক রিষ্টাে কলখক গ্রন্থ রচো কনরনছে, কযমে জে কিনেে কপাটত মুহাম্মদ ও 

ককারআনের রেকট িমা প্রাথতো  শীষতক গ্রন্থ রচো কনরনছে তানত মুসলমােনদর হানত গ্রন্থাগার 

ধ্বাংনসর রবষয়রট উপস্থাপে কনর এনক রমথযা ও রেরত্তহীে বনলনছে। মসুলমােনদর দ্বারা 

আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর গুজবরট সপ্তম রহজরী শতােীর পর হনত ককাে ককাে মসুরলম 

কলখকও অজ্ঞতাবশত করথত আনছ , বরণতত হনয়নছ  বা বলা হনয় থানক  প্রেৃরত রলনখ উদৃ্ধত 

কনরনছে। তাাঁরা জানেে ো িুনসিার রিষ্টােরা মসুলমােনদর বদোম ও কুৎসা রটোর উনেনশ্য এ 

গুজব ছরড়নয়নছ। গত শতােী (রবাংশ) হনত সাম্রাজযবাদীরা ইসলাম ও প্রথম যুনগর মসুলমােনদর 

প্ররত বততমাে মসুলমােনদর রবতৃষ্ণ কনর তুলনত রবনশষ পররকল্পো রেনয়নছ। তাই পরুদাউনদর 

মত বযরক্তনদর দ্বারা এরূপ কাল্পরেক ও বানোয়াট কারহেী শতরর কররনয় ও আবদুল লরতনের ন্যায় 
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ঐরতহারসকনদর রববরণনক েুরলনয় োাঁরপনয় ইরতাহানসর রূপ রদনয় রশিাথতী ও রবশ্বরবদযালনয়র 

ছাত্রনদর সামনে উপস্থাপে কনরনছ যারা ইরতহাস সম্পনকত কতমে অবগত েয়। 

এতিণ আমরা আবদুল লরতনের বণতো রেনয় আনলাচো করলাম। এখে আবলু োরাজ ইবনুল 

ইবরীর বণতো রেনয় পযতানলাচো করব। 

আবলু োরাজ ইবরী একজে ইহুদী রচরকৎসক রযরে ৬২৩ রহজরীনত এরশয়া মাইেনরর মালারতয়ায় 

জন্মগ্রহণ কনরে। তাাঁর রপতা ইহুদী ধ্মত তযাগ কনর রিষ্টাে হে। আবলু োরাজও তাাঁর জীবনের 

প্রথম োনগ রিষ্ট ধ্মত অধ্যয়নে সময় বযয় কনরে। রতরে আরবী ও সুররয়ােী োষায় পারদশতী 

রছনলে। রতরে সুররয়ােী োষায় এক ইরতহাস গ্রন্থ রলনখে যার তথযসমূহ আরবী, সুররয়ােী ও গ্রীক 

োষার গ্রন্থসমহূ হনত কেয়া হনয়নছ। ঐ গ্রনন্থ মসুলমােনদর দ্বারা আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার 

ধ্বাংনসর ককাে রববরণই কেই। গ্রন্থরট আরবী োষায় সাংরিপ্তাকানর মুখতাছারুদ কদায়াল  োনম 

প্রকারশত হয়। করথত আনছ এ গ্রন্থরট অসম্পূণত। আশ্চনযতর রবষয় হনলা এ গ্রন্থরট সুররয়ােী োষায় 

রলরখত গ্রনন্থর সাংরিপ্ত রূপ হনলও এনত এমে রকছু রবষয় রনয়নছ যা ঐ মলূ গ্রনন্থ কেই, কযমে 

মসুলমােনদর দ্বারা আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর কারহেী। 

মুখতাছারুদ কদায়াল  গ্রন্থরট অিনোিত রবশ্বরবদযালনয়র িক্টর কপাকুক োনমর এক অধ্যাপক 

কতৃতক অেূরদত হনয়নছ। এই েদ্রনলাক মসুলমােনদর রবরুনদ্ধ রমথযা প্রচারণায় কবশ রকছ ু বই 

রলনখনছে কযগুনলা লযারটে োষায়ও অেূরদত হনয়নছ। এই বযরক্তর মাধ্যনমই মসুলমােনদর দ্বারা 

আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর বানোয়াট কারহেীরট ইউনরানপ প্রচাররত হয়। অবনশনষ গত 

শতােীনত রকছু ইউনরাপীয় গনবষক কযমে গীবে, গুসতাব লবুে, কুররল ও অন্যান্যনদর দ্বারা 

রমথযা প্রমারণত হয়। 

আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর রববরণরট মুখতাছারুদ কদায়াল  গ্রনন্থ এোনব এনসনছ : 

তৎকালীে সমনয় ইয়ারহয়া োহেী রযরে আমানদর োষায় গারমারতকুস অথতাৎ বযাকরণরবদ 

উপারধ্ধ্ারী রছনলে রতরে আবরনদর মানব রবরশষ্ট অবস্থাে লাে কনররছনলে। রতরে 

আনলকজারন্দ্রয়ার অরধ্বাসী রছনলে। প্রথম রদনক রতরে রিষ্টাে ধ্নমতর ইয়াকুবী ধ্ারার আনেরী 
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মতবানদ রবশ্বাসী রছনলে রকন্তু পরবততীনত রিষ্টধ্মত তযাগ কনরে। েনল রমশনরর সকল রিষ্টাে 

ধ্মতযাজক তাাঁর রেকট এনস উপনদশ দানের মাধ্যনম তাাঁনক রেররনয় আোর কচষ্টা কনরে রকন্তু বযথত 

হে। ধ্মতযাজকগণ তাাঁর একগুাঁনয়মীর কারনণ তাাঁর পদ হনত অপসারণ কনরে। এরূপ োরস্তক 

অবস্থায়ই রতরে কবশ রকছ ু রদে অরতবারহত কনরে। এ সময়ই রমশর রবজয়ী মসুরলম কসোপরত 

আমর ইবনে আস রমশনর আনসে। 

একরদে ইয়ারহয়া আমর ইবনে আনসর রেকট উপরস্থত হনল আমর তাাঁর জ্ঞাে সম্পনকত অবরহত হে 

ও তাাঁর প্ররত যনথষ্ট সম্মাে কদখাে। এই রবরশষ্ট জ্ঞােী বযরক্ত কসখানে প্রজ্ঞাজনোরচত এমে এক 

বক্তবয দাে কনরে যা আরবরা কখেও শুনে রে। তাাঁর বক্তবয আমর ইবনে আনসর মনে এতটা 

প্রোব রবস্তার করল কয, রতরে তাাঁর প্ররত অনুরক্ত হনয় পড়নলে। কযনহতু আমর ইবনে আস একজে 

রচন্তাশীল ও তীক্ষ্ণ বরুদ্ধসম্পন্ন বযরক্ত রছনলে কসনহতু তাাঁনক বন্ধ ু রহনসনব গ্রহণ করনলে এবাং সব 

সময় তাাঁনক রেনজর কানছ রাখনতে। 

একরদে ইয়ারহয়া আমর ইবনে আসনক বলনলে: আনলকজারন্দ্রয়ার সকল রকছ ুআপোর অরধ্কানর 

রনয়নছ। তন্মনধ্য আপোনদর প্রনয়াজেীয় বস্তুসমহূ আমরা চাই ো রকন্তু কয বস্তুগুনলা আপোনদর 

ককাে প্রনয়াজে কেই তা আমানদর অরধ্কানর রদে যানত আমরা তা কথনক অরধ্ক উপকৃত হনত 

পারর। আমর ইবনে আস প্রে করনলে: ঐ বস্তুসমহূ রক রক? রতরে বলনলে: দশতে ও বুরদ্ধবৃরত্তক 

জ্ঞাে সম্পরকতত গ্রন্থসমূহ যা সরকারী গ্রন্থাগানর রবদযমাে। 

আমর বলনলে: আরম রেনজর পি কথনক এ রবষনয় রকছু করার অরধ্কার রারখ ো। তাই মদীোয় 

খলীোর (হযরত উমর) রেকট হনত এ রবষনয় অনুমরত চাইব। আমর খলীোর রেকট অনুমরত 

কচনয় পত্র রলখনল রতরে জবানব রলনখে: যরদ এই গ্রন্থসমূহ ককারআনের মনতর অনুরূপ হয় কস 

কিনত্র এগুনলার ককাে প্রনয়াজে আমানদর কেই আর যরদ ককারআনের মনতর পররপন্থী হয় 

কসগুনলা ধ্বাংস কর। 

এ উত্তর পাওয়ার পর আমর ইবনে আস গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর কানজ িতী হনলে এবাং 

আনলকজারন্দ্রয়ার কগাসলখাোগুনলার কমতচারীনদর মনধ্য গ্রন্থসমূহ বণ্টনের রেনদতশ রদনলে। 
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এোনব ছয় মানসর মনধ্য সকল গ্রন্থ কগাসলখাোর পারে গরনমর কানজ পুরড়নয় কেলা হনলা। 

রবষয়রটনক আশ্চযত ো কেনব তা গ্রহণ কর। ১৭১  

এ রবষয়রট স্বয়াং আবলু োরাজ ইবনুল ইবরীই বণতো কনর থাকুে বা প্রনেসর কপাকুক উেয় 

কিনত্রই দুুঃখজেকোনব তাাঁর কথা মত আশ্চযত কবাধ্ ো কনর গ্রহণ করনত পারর ো। আমরা 

আবদুল লরতনের বক্তনবযর পযতানলাচোয় বনলরছ ঐরতহারসক ককাে রববরণনক সেদ, গ্রন্থ বা 

তথযসূত্র বযরতনরনক আমরা কখেই গ্রহণ করনত পারর ো রবনশষত ছয়শ  বছর পর যখে ককউ 

সেদরবহীেোনব এরূপ বণতো দাে কনর, এমেরক পূনবতও ককউ সেদহীে এ র্টোর ককাে বণতো 

কদে রে। তদুপরর গনবষকগণ প্রমাণ কনরনছে মসুলমােগণ আনলকজারন্দ্রয়া জনয়র সময় কসখানে 

ককাে গ্রন্থাগারই রছল ো অথতাৎ কয রবষয়নক ককন্দ্র কনর আনলাচো তা- ই রবদযমাে রছল ো। 

এছাড়া অন্যান্য প্রমাণও রনয়নছ। 

প্রথমত এ র্টোর অন্যতম মলূ োয়ক প্ররসদ্ধ দাশতরেক ইয়ারহয়া োহেী। সাম্প্ররতক গনবষণার 

তথযানুযায়ী আনলকজারন্দ্রয়া জনয়র একশ  বছর পূনবত পরনলাক গমে কনররছনলে। তাই তাাঁর 

সনঙ্গ আমর ইবনে আনসর সািানতর র্টো কাল্পরেক।১৭২ আশ্চনযতর রবষয় হনলা রশবলী কোমােী 

যরদও রলনখনছে ইয়ারহয়া ঐ সাত জে দাশতরেনকর একজে যাাঁরা সম্রাট জারস্টরেয়ানের করাষােনল 

পনড় ইরানে আগমে কনরে এবাং ইরাে সম্রাট খসরু আনুরশরওয়াে সাদনর তাাঁনদর গ্রহণ 

কনরে, অথচ রতরে তাাঁর সনঙ্গ আমর ইবনে আনসর সািাৎনক অস্বীকার কনরে রে। রতরে লিয 

কনরেরে ঐ রবরশষ্ট মেীষীনদর ইরানে আগমে হনত মসুলমােনদর আনলকজারন্দ্রয়া জনয়র সমনয়র 

মনধ্য একশ  রবশ বছনরর অরধ্ক সমনয়র বযবধ্াে রছল। সম্ভব েয় কয, কয বযরক্ত আনলকজারন্দ্রয়া 

জনয়র একশ  রবশ বছর পূনবত রছনলে বযরতিমীোনব জীরবত কথনক (এক অরতশয় বৃদ্ধ রহনসনব) 

আমর ইবনে আনসর সনঙ্গ কদখা করনবে। তাই কয সকল বণতো গ্রন্থাগানরর উনল্লখ কনরও ঐ 

সািযনক স্বীকার কনরনছ তারা েুল কনরনছ। 
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আবলু োরাজ কতৃতক বরণতত ইয়ারহয়া োহেীর সনঙ্গ আমর ইবনে আনসর সািানতর র্টো আবদুল 

লরতে কতৃতক বরণতত অযাররস্টটনলর আনলকজারন্দ্রয়ায় রশিাদানের র্টোর ন্যায়ই অবান্তর যানত 

র্টোর কলখকরা ঐরতহারসক সমনয়র প্ররত দৃরষ্ট রদনত েুনল রগনয়রছনলে। 

রদ্বতীয়ত কারহেীনত বলা হনয়নছ খলীোর রেনদতশ কপ াঁছার পর আমর ইবনে আস গ্রন্থগুনলানক 

গণ- কগাসলখাোর কমতচারীনদর মনধ্য বণ্টে কনরে এবাং ছয় মাস ধ্নর কসগুনলা 

কগাসলখাোগুনলানত বযবহৃত হয়। আনলকজারন্দ্রয়া কস সময় রমশনরর সবনচনয় বড় শহর রছল 

এবাং পরৃথবীর অন্যতম বৃহৎ শহর বনল পররগরণত হনতা। স্বয়াং আমর ইবনে আস এই শহনরর 

আশ্চনযতর বণতো রদনয় খলীোনক রলনখরছনলে, এ শহনর চার হাজার কগাসলখাো, চার হাজার 

েবে ও ইমারত, চরল্লশ হাজার রজরযয়া দােকারী ইহুদী, চারশ রট সরকারী রবনোদে ককন্দ্র, বানরা 

হাজার সরব্জ রবনিতা রনয়নছ। তাই আমানদর ধ্নর রেনত হনব ছয় মাস এই গ্রন্থগুনলার মাধ্যনম 

এই চার হাজার কগাসলখাোর পারে উত্তপ্ত হনতা অথতাৎ এত অরধ্ক গ্রন্থ রছল কয, প্ররতরদে চার 

হাজার ো হনয় একরট কগাসলখাোর পারে উত্তপ্ত করনল ঐ গ্রন্থ রদনয় (৪ হাজানরর সনঙ্গ ৬ মাস 

অথতাৎ ১৮০ রদে গুণ করনল দাাঁড়ায় ৭২০০০০ রদে বা দুই হাজার বছর) দুই হাজার বছর চলত। 

আনরা আশ্চনযতর রবষয় হনলা আবলু োরানজর বণতোয় এনসনছ, ঐ গ্রন্থসমূহ বরুদ্ধবৃরত্তক ও দশতে 

সম্পরকতত রছল, অন্য ককাে গ্রন্থ েয়। এখে রচন্তা কনর কদখব সেযতার জন্ম হনত ছাপাখাোর সৃরষ্ট 

পযতন্ত যরদ অেবরত দশতে ও বুরদ্ধবরৃত্তক বই কবর করা হনতা তাহনলও তা চার হাজার কগাসলখাোর 

ছয় মানসর পারে উত্তপ্ত করার জন্য যনথষ্ট হনতা রক? 

আনরা রচন্তা কনর কদখব এই পররমাণ গ্রনন্থর জন্য রক পররমাণ স্থানের প্রনয়াজে? গ্রন্থসমূহ কতা 

খনড়র গাদার মত স্তুপীকতৃ রছল ো; বরাং তাকসমনূহ বা আলমারীনত সাজানো রছল। কারণ মানুষ 

কসগুনলা অধ্যয়ে করত। চতুথত রিষ্ট শতােীনত করাম সম্রানটর পি হনত গ্রন্থাগারসমূহ ধ্বাংনসর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত এক ধ্মতযাজক আনলকারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার সম্পনকত এরূপ রববরণ রদনয়নছে, আরম ঐ 

গ্রন্থাগানরর আলমারীগুনলানত ককাে গ্রন্থই পাইরে। ১৭৩  
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আবদুল লরতে আনলকজারন্দ্রয়ায় শুধ্ু একরট বুলন্ত বারাদা কদনখনছে। এরূপ বুলন্ত বারাদা ককে 

ইবনুল ইবরীর পররসাংখযানের গ্রনন্থর জন্য পুনরা এক শহরও যনথষ্ট েয়। 

বততমানে ছাপারশনল্পর ও অন্যান্য প্রযুরক্তর অেূতপূবত উন্নয়নের কারনণ রবনশ্বর রবরেন্ন স্থানে 

রবনশষত আনমররকা ও রারশয়ায় বৃহৎ শহর ও গ্রন্থাগার শতররর সবতারধ্ক সুরবধ্া রনয়নছ তদুপরর 

আমার জাো কেই ঐ শহরগুনলার কগাসলখাোগুনলানক ছয় মাস ধ্নর গরম রাখার মত পযতাপ্ত গ্রন্থ 

কসখানে আনছ রকো? 

এ যুরক্তগুনলা বরণতত রবষয়রট বানোয়াট ও রেরত্তহীে প্রমাণ করার জন্য যনথষ্ট। সম্ভবত কল্পোয় 

এমে উদাহরণ খুাঁনজ পাওয়া কযনত পানর। করথত আনছ এক বযরক্ত আেগারেস্তানের কহরাত শহর 

কতটা বড় ও এ শহনর কত অরধ্ক সাংখযক মানুষ আনছ তা বুবানত বনলরছল। কহরাত শহনর শুধ্ ু

আহমাদ োনমর এক চিুরবরশষ্ট পাচনকর সাংখযা রছল একুশ হাজার, তাহনল বুবুে আনরা আহমাদ 

রছল যারা এক চিুরবরশষ্ট ও পাচক রছল ো, আবার সবার োম আহমাদও রছল ো, তনব কত 

কলাক এ শহনর বাস করত? এক আহমাদ োনম যরদ এত কলাক থানক অন্যান্য প্ররতরট োনম কত 

কলাক হনত পানর? অবশ্যই সৃরষ্টর প্রথম হনত কশষ পযতন্ত সকল কলাকনক গণো করনলও এত হনব 

রকো সনদহ। 

স্পষ্ট কয, আবলু োরানজর এই বণতো আহমাদ োনমর এক চিুরবরশষ্ট একুশ হাজার পাচনকর 

কারহেীর ন্যায়। এ কারনণই এেসাইনক্লারপরিয়ার কলখকগণ আবলু োরানজর এই বণতোনক 

রশবলী কোমানের বণতো মনত কক তকুময় মনে কনরনছে। 

তৃতীয়ত রশবলী কোমাে এবাং রকছ ু পাশ্চাতয গনবষক বনলনছে, তৎকালীে সমনয় গ্রন্থসমূহ 

চামড়ায় রলরখত হনতা এবাং কখেই তা কপাড়ানোর কানজ লাগা সম্ভব েয়। তাই কসগুনলানক 

োলােী রহনসনব বযবহার অনয রক্তক।  রশবলী কোমাে মরসনয় দযাাঁ রপনয়র োমক এক বযরক্ত 

কথনক বণতো কনরনছে: আমরা দঢ়ৃোনব রবশ্বাস করর পারে গরনমর জন্য যখে অন্য োলােী পযতাপ্ত 

রছল তখে কগাসলখাোর কমতচারীরা চামড়া রেরমতত গ্রন্থসমহূ োলােী রহনসনব বযবহার করনত পানর 

ো।  
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চতুথতত যরদ বাস্তনবই আনলকজারন্দ্রয়ায় এত বড় গ্রন্থাগার থাকত তাহনল আমর ইবনে আস তার 

রববরণ খলীোর রেকট রলরখত পনত্র উনল্লখ করনতে। ইরতহানস রবধ্ৃত তাাঁর পনত্র শহনরর 

রবনোদে ককন্দ্র ও সরব্জ রবনিতার বণতো থাকনলও ককাে গ্রন্থাগানরর রববরণ কেই ককে? 

পঞ্চমত আমর ইবনে আস আনলকজারন্দ্রয়া জনয়র পর রেশ্চয়ই তানদর সনঙ্গ রজরম্ম চরুক্ত কত 

আবদ্ধ হনয়রছনলে এবাং রেশ্চয়ই রতরে তানদর সনঙ্গ চুরক্ত অনুসানর আচরণ করনতে। অথতাৎ 

তানদর প্রাণ, সম্পদ, পররবার, উপাসোলয়সমহূ প্রেৃরত রিা ও সাংরিণ ইসলামী হুকুমনতর 

কততবয বনল রবনবরচত হনতা। আমর ইবনে আস রমশনরর জেগনণর সানথ রলরখত চরুক্তনত উনল্লখ 

কনরে: এই রেরাপত্তা চুরক্ত আমনরর পি হনত রমশনরর জেসাধ্ারনণর রক্ত, প্রাণ, সম্পদ, গৃহ ও 

অন্যান্য রবষনয়র রেরাপত্তা দাে করনছ। ১৭৪ মজুামুল বুলদাে  গ্রনন্থ বণতো করা হনয়নছ চুরক্তনত 

বলা হনয়নছ: রমশনরর জেসাধ্ারনণর েরূম, সম্পদ ও পুাঁরজ তানদরই মারলকাো ও অরধ্কানর 

থাকনব। ককউ তানত হস্তনিপ করনব ো। ১৭৫ 

আমরা জারে আহনল রকতানবর সনঙ্গ মসুলমােনদর আচরণ এরূপ রছল কয, তানদর েূরম দখনল 

আসনল তানদর সনঙ্গ রজরম্ম চরুক্ত  কনর তানদর রেকট হনত রজরযয়া গ্রহণ করত। 

রজরযয়ার রবপরীনত তানদর জীবে, সম্পদ, সম্মাে ও উপাসোলয়সমূনহর সাংরিণ ও রেরাপত্তার 

দারয়ত্ব রেত। আনলকজারন্দ্রয়ানতও তাই করা হনয়নছ। যরদ আবলু োরাজ তাাঁর বণতোয় 

বলনতে, মুসলমােরা তানদর সনঙ্গ চুরক্তবদ্ধ হওয়ার পূনবতই এই কাজ কনররছল তনব হয়নতা ককউ 

ককউ রবশ্বাস করত। রকন্তু তাাঁর বণতো মনত আনলকজারন্দ্রয়া জনয়র কবশ পনর ইয়ারহয়া োহেীর 

আনবদনের পররনপ্ররিনত খলীোর রেনদতনশ তা করা হনয়নছ। এরট রবশ্বাসনযাগয েয় 

কয, মসুলমােরা কানরা সনঙ্গ সরন্ধ চুরক্ত করার পর এমে কাজ করনব কারণ তা তানদর েীরতর 

পররপন্থী। 

ষিত আমর ইবনে আস সম্পনকত আমরা যতটুকু জারে তা এ রবষয়রটনক সমথতে কনর ো। কারণ 

আমর ইবনে আস একজে স্বাধ্ীে রচন্তার রবচিণ ও দি পররচালক রছনলে, এমেরক রেনজ যা 

মনে করনতে খলীোনক কযোনবই কহাক তা বুরবনয় বাধ্য করনতে। ইরতহানস উরল্লরখত হনয়নছ 
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খলীো হযরত উমর রমশর জনয়র কতমে আগ্রহ কপাষণ কনরেরে, রকন্তু আমর ইবনে আস তাাঁনক 

উৎসারহত ও প্রনরারচত কনরে, এমেরক বলা হনয়নছ, খলীোর অনুমরত পত্র আসার পূনবতই রতরে 

রমশনর আিমণ চালাে। ইবনুল ইবরীর বণতো মনত ইয়ারহয়া োহেী আমর ইবনে আনসর রপ্রয় 

বন্ধুনত পররণত হনয়রছনলে এবাং রতরে তাাঁর প্রজ্ঞাজনোরচত জ্ঞাে হনত লােবাে হনতে। তাই আমর 

এমেোনব খলীোনক পত্র রলখনতে যানত তাাঁর বন্ধরু পছনদর গ্রন্থাগাররট সাংররিত হয়। যরদ 

খলীো এর রবপরীত রকছ ূকরনতে তাহনল রদ্বতীয়বার তাাঁনক পত্র রলনখ বুবানোর কচষ্টা করনতে ও 

তাাঁর বন্ধরু প্রাণ হনত রপ্রয় গ্রন্থসমূহনক রিার প্রনচষ্টা রেনতে। তাছাড়া আনলকজারন্দ্রয়ার রবজয়ী 

রহনসনব আমর ইবনে আনসর েীরত একজে অতযাচারী শাসক কযমে কুতাইবা ইবনে মসুরলনমর 

ন্যায় রছল ো; বরাং রতরে কসখানে সাংস্কার, রেমতাণ ও পেুগতিনের িত রেনয় কাজ করনতে। উইল 

িরুাডট বনলনছে : 

আমর ন্যানয়র সানথ শাসে করনতে। েূরমকর ও রাজনস্বর একরট রবরাট অাংশ খাল খেে, পুল 

সাংস্কার এবাং েীল েদ হনত কলারহত সাগর পযতন্ত খালরটর পুেখতেনে বযয় করনতে। এর েনল 

জাহাজসমুহ েমূধ্যসাগর হনত োরত মহাসাগনর যাতায়াত করনত পারত। খালরট ১১৪ রহজরীনত 

রদ্বতীয়বানরর মত েরাট ও পররতযক্ত হনয় যায়। ১৭৬  

কয বযরক্তর সামারজক দারয়ত্বনবাধ্ এত কবরশ রতরে একরট গুরুত্বপূণত গ্রন্থাগার ধ্বাংস করনবে তা 

রবশ্বাসনযাগয েয়। 

খলীো উমর যরদও রুক্ষ্ণ প্রকরৃতর রছনলে রকন্তু ককাে বযরক্তই তাাঁর দরূদরশততার রবষনয় সনদহ 

করনত পানর ো, এমেরক রতরে সব দারয়ত্ব যানত রেনজ পালে ো করনত হয় এজন্য অন্যনদর 

পরামশত রেনতে। সাধ্ারণত গুরুত্বপূণত ককাে রবষনয় রবনশষত রহজানযর বাইনরর শাসে সাংিান্ত 

রবষনয় পরামনশতর জন্য পররষদ গিে করনতে যার েমুো ইরতহানস রবধ্ৃত হনয়নছ। হযরত আলী 

(আ.)ও োহজলু বালাগা য় এরূপ দু রট রবষনয়র উদাহরণ রদনয়নছে। ককাে ইরতহাস গ্রনন্থই 

পাওয়া যায় রে কয, রতরে আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগানরর রবষনয় পরামশত পররষদ গিে কনররছনলে। 

এমে একরট রবষনয় রতরে পরামশত বযতীত রসদ্ধান্ত কেনবে তা সম্ভব েয়। যরদ খলীে উমর এমে 
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রচন্তা কপাষণ করনতে, ককারআনের উপরস্থরতনত অন্য ককাে গ্রনন্থর প্রনয়াজে কেই তাহনল 

রেুঃসনদনহ এ রচন্তাও করনতে, সমরজদ থাকনত গীজতা, ইহুদীনদর উপাসোলয় ও অন্যান্য ধ্নমতর 

মরদরসমূহও থাকার ককাে প্রনয়াজে কেই। তনব ককে রতরে ইহুদী, রিষ্টাে, এমেরক যারথুষ্ট্রনদর 

অরগ্নমরদরসমূহও সাংরিণ করনতে এবাং ইসলামী হুকুমনতর জন্য রজরম্ম শততানুযায়ী তার সাংরিণ 

দারয়ত্ব বনল মনে করনতে? 

সপ্তমত যরদ ধ্নরও রেই আমর ইবনে আস এ রকম রেনদতশ রদনয়রছনলে তদুপরর রকোনব আমরা 

রবশ্বাস করনত পারর আনলজারন্দ্রয়ার ইহুদী ও রিস্টাে অরধ্বাসী তানদর দীর্তরদনের অজতে ঐ 

ঐরতহারসক ও সাাংসৃ্করতক সম্পদনক ককাে প্ররতনরাধ্ ছাড়াই োলােী রহনসনব গ্রহণ করল ও 

পুরড়নয় রদল? অথচ তারা ঐ গ্রন্থগুনলা কগাপনে লরুকনয় কেলনত পারত। 

কােতীর বণতোও আবুল োরানজর বণতোর অনুরূপ। তাই কয সকল ত্রুরট আবলু োরানজর বণতোয় 

রনয়নছ তাাঁর বণতোনতও তা রনয়নছ। আবলু োরাজ কযমে সুররয়ােী োষায় রলরখত তাাঁর রবস্তাররত 

ঐরতহারসক গ্রনন্থ আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগানরর র্টোর উনল্লখ কনরে রে, রকন্তু আরবীনত তাাঁর ঐ 

গ্রনন্থর সাংরিপ্ত অনুবানদ তা এনেনছে আশ্চযতজেকোনব কােতীও তাাঁর রমশনরর ইরতহাস গ্রনন্থ 

এই আশ্চযতজেক র্টোরট বণতো কনরে রে।১৭৭ রকন্তু তাাঁর দশতনের ইরতহাস রবষয়ক আখবারুল 

উলামা রব আখবাররল হুকামা  োমক গ্রনন্থ ইয়ারহয়া োহেীর জীবেী আনলাচোয় ককাে সতূ্র 

ছাড়াই উপনরাক্ত র্টোরট বণতো কনরনছে। সুতরাাং ঐ র্টোর অন্যতম োয়ক ইয়ারহয়া োহেী 

সম্পনকত কােতীর বণতোও পূনবতর ন্যায় এবাং কসখানেও দশতে গ্রনন্থর পররমাণ চার হাজার 

কগাসলখাোর ছয় মানসর োলােীর সমপররমাণ বলা হনয়নছ। 

তনব কােতীর দারব অনুযায়ী ইয়ারহয়া োহেী প্রথম জীবনে োরবক রছনলে পনর পাঁয়তারল্লশ বছর 

বয়নস তাাঁর জ্ঞানের রপপাসা জাগ্রত হনল দশতে, রচরকৎসা ও সারহনতয পারেতয অজতনের পাশাপারশ 

ধ্মতীয়োনব আনলকজারন্দ্রয়ার আচত রবশনপর পদমযতাদা লাে কনরে। 

কমাট কথা, ইয়ারহয়া োরহেীর জীবেী ইরতহানসর একরট অস্পষ্ট রবষয়। যতটুকু জাো যায় 

ইসলানমর আরবেতানবর পূনবত ইয়ারহয়া োহেী োনম একজে বযরক্ত রছনলে রযরে একরদনক 
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দাশতরেক, অন্যরদনক আচত রবশপ রছনলে। রতরে অযাররস্টটল ও আবাররকলুনসর মতামত খেে কনর 

গ্রন্থ রচো কনরনছে। রিষ্টধ্নমতর কম ল রবশ্বানসর পনি যরুক্ত কদরখনয় একরট গ্রন্থও রলনখনছে। 

ইবনে রসো আব ুরাইহাে রবরুেীর প্ররত কলখা তাাঁর প্ররসদ্ধ পনত্র এই দাশতরেনকর তীি সমানলাচো 

কনর তাাঁর মতনক সাধ্ারণ রিষ্টােনদর প্রতাররত করার উনেনশ্য ররচত বনলনছে। অন্যরদনক ইবনুে 

োরদম তাাঁর আল কেনহনরসত  গ্রনন্থ ইয়ারহয়া োহেীর সনঙ্গ আমর ইবনে আনসর সািানতর 

কথা রলনখনছে, রকন্তু আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার সম্পনকত রকছুই বনলেরে। আবু সুলাইমাে 

মােনতকী তাাঁর সাওয়াবলু রহকমাহ্  গ্রনন্থ বনলনছে, তাাঁনক খলীো উসমাে ও ময়ুারবয়ার আমনল 

কদখা কগনছ। তদুপরর বলা যায় ইবনুে োরদম ও আবু সুলাইমানের বণতো হয় রেরত্তহীে েতুবা 

খলীো উসমাে ও ময়ুারবয়ার শাসোমনল কয ইয়ারহয়া রছনলে রতরে রেন্ন ককাে বযরক্ত রছনলে, রযরে 

আনলকজারন্দ্রয়ার আচত রবশপ রছনলে ো এবাং অযাররস্টটনলর মত খেে কনর গ্রন্থও রলনখেরে। 

অসম্ভব েয় কয, যাাঁরা আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগানরর কারহেী শতরর কনরনছে তাাঁরা ইবনুে োরদম ও 

আব ুসুলাইমানের গ্রন্থ হনত ইয়ারহয়া োহেীর োমরট বযবহার কনরনছে। যা কহাক এরট প্রমারণত 

কয, আনলকজারন্দ্রয়ার প্ররসদ্ধ দাশতরেক, রচরকৎসক, আচত রবশপ ও অযাররস্টটনলর মতরবনরাধ্ী 

ইয়ারহয়া োহেী ময়ুারবয়া ও আমর ইবনে আনসর সািাৎ লাে কনরেরে। 

এখে আমরা ইবনে খালদুনের বক্তবয রেনয় আনলাচো করব। রতরে সরাসরর ইরানের গ্রন্থাগার 

ধ্বাংনসর রবষনয় কথা বনলেরে। যরদ আমরা ইবনে খালদুনের মলূ োনষ্যর প্ররত লিয ো কনর পরু 

দাউনদর ইয়াশতা  কযখাে হনত িক্টর মুঈে বণতো কনরনছে তার ওপর রেেতর করর তদুপরর 

বলনত হনব ঐরতহারসক ইবনে খালদুে আবদুল লরতনের মত এক রচরকৎসক রযরে ভ্রমণকারহেী 

রলনখনছে বা আবলু োরাজ রযরেও এক রচরকৎসক তাাঁনদর মত েে, এমেরক তাররখলু হুকামা র 

কলখক কােতীর সনঙ্গও রতরে তুলেীয় েে। রতরে রেনজ একজে ঐরতহারসক ও সবতজেীে ইরতহাস 

রচরয়তা। তাই রতরে যরদ ককাে রবষনয় স্পষ্ট মত কদে তাহনল বুবনত হনব রেশ্চয়ই ককাে তথযসূত্র 

তাাঁর হানত রছল। 
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রকন্তু দুুঃখজেক হনলা ইবনে খালদুেও এ রবষনয় মতামত কদেরে এবাং কমতবাচক রিয়া বযবহার 

কনরনছে। রতরেও তাাঁর বক্তবযনক এমেরট বলা হনয় থানক  বনল শুরু কনরনছে। তদুপরর ইবনে 

খালদুে তাাঁর বক্তনবযর মানব এমে এক বাকয কযাগ কনরনছে যা র্টোরটর রেরত্তনক দুবতল কনর 

কেনল। রতরে প্রথনম একরট সামারজক কম লেীরতর কথা বনলনছে। আর তা হনলা কযখানেই রাষ্ট্র 

প্ররতরিত ও েগর উন্নয়ে র্নট স্বাোরবকোনবই কসখানে বুরদ্ধবৃরত্তক জ্ঞােসমূনহর রবস্তার 

র্নট; যরদও অরধ্কাাংশ সমাজরবদ তাাঁর এই কম লেীরত অগ্রহণনযাগয মনে কনরে। অতুঃপর রতরে 

এই কম লেীরতর রেরত্তনত বনলনছে কযনহতু ইরানে রাষ্ট্র প্ররতরিত ও েগর উন্নয়ে র্নটরছল কসনহতু 

বুরদ্ধবৃরত্তক জ্ঞাে প্রসার লাে ো কনর পানর ো। রতরে বনলে, বলা হনয় থানক আনলকজাডিার 

ইরাে আিমনণর পর সম্রাট দারানক হতযা কনরে এবাং বৃহৎ এক রানষ্ট্রর ওপর রতরে প্রেুত্ব লানে 

সিম হে ও প্রচরু গ্রন্থ তাাঁর হস্তগত হয়। কস সমনয়ই বরুদ্ধবৃরত্তক জ্ঞাে ইরাে হনত গ্রীনস স্থাোন্তররত 

হয়। সাদ ইবনে আরব ওয়াক্কাস ইরাে জনয়র পর খলীো উমরনক পত্র রলনখে...।  

আনলকজাডিার ইরাে হনত গ্রীনস রবরেন্ন গ্রন্থ রেনয় কগনছে ও তাাঁর মাধ্যনম ইরাে রবরজত হওয়ার 

েনল গ্রীস েতুে এক জ্ঞােোোনরর অরধ্কারী হনয়রছল ককাে ঐরতহারসকই তা বনলে রে। এ 

বক্তনবযর ককাে রেরত্ত কেই। পুর দাউদ ধ্ূতততার সানথ ইবনে খালদুে কয তাাঁর বক্তনবয কততা উহ্য 

করনখনছে ও বলা হনয় থানক  বনল শুরু কনরনছে তার কযমে উনল্লখ কনরেরে আবার ইরাে হনত 

গ্রীনস আনলকজাডিার কতৃতক গ্রন্থ পাচানরর রেরত্তহীে কারহেীও আনেেরে, অথচ ইবনে খালদুনের 

বক্তবয হনত উপসাংহার কটনেনছে। 

কয গুজবরটর কথা ইবনে খালদুে উনল্লখ কনরনছে তার উৎস আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর 

উৎস হনত রেন্ন। আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর গুজবরট রিস্টােরা শতরর কনরনছ এজন্য 

কয, কযনহতু ঐ গ্রন্থাগার তারাই ধ্বাংস কনরনছ কসনহতু তা মসুলমােনদর র্ানড় চারপনয় রদনয় 

রেনজনদর রিার প্রনচষ্টা চারলনয়নছ। অন্যরদনক ইবনে খালদুনের বরণতত গুজবরট সম্ভবত 

শুয়বূীয়া রা১৭৮ ছরড়নয়নছ। ইবনে খালদুেও কয আরবরবনরাধ্ী ও শুয়বূীয়া  প্রোরবত রছনলে ো 

তা বলা মুশরকল। 
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ইরানের শুয়বূীয়ানদর অন্যতম কলাগাে রছল রশল্পজ্ঞাে শুধ্ু ইরােীনদর রনয়নছ । ইবনে খালদুনের 

বণতো হনত কবাবা যায় হয়নতা রতরে বলনত কচনয়নছে গ্রীকনদর সকল জ্ঞাে ইরােীনদর রেকট 

কথনক কেয়া। রকন্তু আমরা জারে অযাররস্টটনলর জীবেশায় আনলকজাডিার ইরাে আিমণ কনরে 

এবাং গ্রীস তখে সেযতা ও সাংসৃ্করতর রশখনর অবস্থাে কররছল। 

অন্যরদনক ইবনে খালদুে হনত উপনরাক্ত কয রববরণরট কদয়া হনয়নছ তা তাাঁর সামারজক দশতে  

গ্রনন্থর েূরমকা হনত কেয়া হনয়নছ। আজ পযতন্ত ককউ তাাঁর আল ইবর ওয়া রদওয়ানুল মবুতাদা 

ওয়াল খাবার  োমক ইরতহাস গ্রন্থ হনত এরট বণতো কনরে রে। যরদ ইবনে খালদুে উক্ত 

বণতোরটনক ঐরতহারসকোনব গুরুত্বপূণত বনল মনে করনতে তাহনল অবশ্যই তাাঁর ইরতহাস গ্রনন্থ 

তার উনল্লখ করনতে। 

আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগানরর কিনত্র কযমে বণতোকারীনদর কমতবাচক রিয়ার মাধ্যনম রববরণ দাে 

রবষয়রটর অরেেতরনযাগযতার প্রমাণ রছল এবাং এর পাশাপারশ বারহ্যক রকছু কারণও রবদযমাে রছল 

যা হনত কবাবা যায় ইসলানমর আরবেতানরর অনেক পূনবতই ঐ গ্রন্থাগার ধ্বাংসপ্রাপ্ত হনয়রছল। 

ইরানের গ্রন্থাগানরর কিনত্রও তদ্রূপ বারহ্যক রকছু কারণ রবদযমাে যা কথনক ঐ গুজনবর 

রেরত্তহীেতা প্রমারণত হয়। তদুপরর ইরতহাস গ্রন্থসমূহ ইরানে এরূপ ককাে গ্রন্থাগানরর অরস্তত্ব 

উনল্লখ কনররে। অন্যরদনক আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগাররট রিষ্টপবূত রতে শতােী হনত চতুথত রিষ্ট 

শতােী পযতন্ত রবদযমাে রছল বনল ইরতহানস উরল্লরখত হনয়নছ। 

যরদ ইরানে ককাে গ্রন্থাগার থাকত তনব তানত অরগ্ন সাংনযানগর র্টোর উনল্লখ ো থাকনলও অন্তত 

এরূপ গ্রন্থাগানরর অরস্তনত্বর রবষয়রট উরল্লরখত হনতা। রবনশষত যখে রবনশ্বর অন্যান্য স্থানের কচনয় 

ইরানের ইরতহাস ইরােী ও আরব ঐরতহারসকনদর মাধ্যনম অরধ্ক রববৃত হনয়নছ। 

তাছাড়া ইরােীনদর মানব আরব শাসোমনল এমে এক আনদালে শুরু হনয়রছল যারা ইরানে 

গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর মত ককাে ইসুয কপনল অবশ্যম্ভাবীোনব তানক েুরলনয় োাঁরপনয় বড় করত আর 

তা হনলা শুয়বূী  আনদালে। যরদও প্রথম রদনক শুয়বূী  আনদালে ইসলানমর সাময ও ন্যানয়র 

পরবত্র অনুেূরত রেনয় শুরু হনয়রছল রকন্তু পরবততীনত ধ্ীনর ধ্ীনর তা আরবরবনরাধ্ী ইরােী 
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জাতীয়তাবাদী এক আনদালনে পযতবরসত হয়। এই আনদালনের বযরক্তরা আরবনদর ত্রুরট-

রবচুযরত রেনয় গ্রন্থ রচো করত এবাং কযখানেই আরবনদর ককাে দুবতলতা কপত েরুলনয় োাঁরপনয় 

প্রচার করত, এমেরক ইরতহাস হনত আরবনদর খুাঁরটোরট সব রবষয় র্ারটনয় কদখত। 

যরদ আরবরা গ্রন্থাগার (রবনশষত ইরানের গ্রন্থাগার) ধ্বাংনসর মত ককাে বড় অপরাধ্ করত 

রেুঃসনদনহ বলা যায় শুয়বুীনদর উত্তরনণর কসই সমনয় অথতাৎ রদ্বতীয় রহজরী শতােীনত যখে বরে 

আব্বাস আরবরবনরাধ্ী েীরত গ্রহণ কনররছল তখে তানদর পনি রেশ্চুপ বনস থাকা অসম্ভব 

রছল; বরাং তারা এ সুবণত সুনযাগ কানজ লারগনয় রতলনক তাল বাোত ও রবশঙৃ্খলা সরৃষ্ট করত। 

অথচ শুয়বুীরা এমে ককাে প্রচারণা চালায় রে। এরট ইরানের গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর কারহেী বানোয়াট 

হওয়ার পনি একরট অকাটয দরলল। 

রশবলী কোমােী আনলকাজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর রববরণ প্রতযাখযাে কনর প্রে কনরনছে এরূপ 

রমথযা প্রচারণার কপছনে রক উনেশ্য রনয়নছ? এরট রক ঐ গ্রন্থসমূনহর প্ররত তাাঁনদর সহমরমততা 

োরক অন্য ককাে রাজনেরতক স্বাথত রবদযমাে? যরদ ধ্বাংসপ্রাপ্ত গ্রন্থগুনলার জন্য তাাঁরা সমবযথী হনয় 

থানকে তনব ককে প্ররতরিত গ্রন্থ ধ্বাংনসর ইরতহানসর কযমে কস্পে জয় ও িুনসনির যুনদ্ধর সময় 

রিষ্টােরা কয সকল গ্রন্থাগার ধ্বাংস কনরনছ তার জন্য তাাঁরা সমবযথী হে ো? 

রশবলী কোমােী এর উত্তর রদনয় বনলনছে প্রকতৃপনি রিষ্টােরাই ইসলানমর আরবেতানবর পূনবত ঐ 

গ্রন্থাগার ধ্বাংস কনররছল। তানদর অপরাধ্ ঢাকার উনেনশ্যই তারা এমেরট করনছ। 

রশবলী কয কারণ উনল্লখ কনরনছে তর বাইনরও অন্যান্য কারণ রবদযমাে এবাং মলূ কারণ হনলা 

সাম্রাজযবাদ। কারণ তাাঁরা জানেে রাজনেরতক ও অথতনেরতক সাম্রাজযবাদ তখেই সেল হনব যখে 

সাাংসৃ্করতক সাম্রাজযবাদ প্ররতরিত হনব এবাং সাধ্ারণ মানুষনক তানদর ইরতহাস ও সাংসৃ্করতর প্ররত 

অরবশ্বাসী করনত পারনলই সাাংসৃ্করতক সাম্রাজযবাদ সেলতা লাে করনব। সাম্রাজযবাদ যথাথতোনব 

বুনবনছ মসুলমােরা যার প্ররত রেেতর কনর তা হনলা তানদর মতাদশত ও সাংসৃ্করত। তাই 

মসুলমােনদর স্বীয় ঈমাে ও আকীদার প্ররত সুধ্ারণার অপনোদে র্রটনয় পাশ্চাতয মাতদশত গ্রহনণ 

প্রস্তুত করার লনিয যবুকনদর সামনে এমেোনব উপস্থাপে করা হনচ্ছ কযে তারা মােবতার 
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মুরক্তদাতা রহনসনব যানদর মনে কনর তানদর মতাদশত ও সাংসৃ্করতর প্ররত বীতশ্রদ্ধ হয়। এরই 

েমুোস্বরূপ করল্পত কারহেী প্রস্তুত কনর বলা হনচ্ছ কদখ তারা রকরূপ রহাংস্রোনব অন্য সেযতানক 

ধ্বাংস কনরনছ। 
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ইরানে ইসলানমর কমততারলকা 

পূবতবততী পিৃাসমূহ অধ্যয়নে আমানদর রেকট স্পষ্ট হনয়নছ পরবত্র ও সম্মারেত ইসলাম ধ্মত 

আমানদর এ রপ্রয় কদনশ আগমনের প্রাক্কানল এই কদশ রকরূপ অবস্থায় রছল এবাং ইসলাম আমানদর 

রক রদনয়নছ এবাং আমানদর রেকট কথনক রক রেনয়নছ? 

যা রকছ ুইনতাপূনবত অধ্যয়ে কনরনছে কসগুনলা িরনণ রাখেু। ইসলাম ইরােনক ধ্মতীয় রবশ্বাস ও 

রচন্তার রদক কথনক রবরিপ্ত অবস্থায় কপনয়রছল এবাং এ কদনশর মানুনষর মনধ্য রচন্তা ও রবশ্বানসর 

একতা দাে কনররছল। এ েূখনে ইসলানমর মাধ্যনমই প্রথম বানরর মত এই ঐকয সারধ্ত 

হনয়রছল। ইরানের উত্তর- দরিণ, পূবত- পরশ্চনম রবস্তৃত কসরমরটক ও আযত বাংনশর রবরেন্ন মানুষ োষা 

ও ধ্মতীয় রবশ্বানসর রবরেন্নতা রেনয় শরক্ত ও িমতার ছত্রছায়ায় বাস কররছল। ইসলামই তানদর এ 

অবস্থা হনত কবর কনর এনে একক দশতনের ছায়ায় আশ্রয় কদয়। প্রথম বানরর মত তারা একক  

রচন্তা, মলূযনবাধ্ ও আদশত লাে কনর এবাং তানদর মনধ্য ভ্রাতৃনত্বর অনুেূরত সরৃষ্ট হয়। যরদও এ 

প্ররিয়া চার শতােী ধ্নর পযতায়িনম সম্পারদত হয় তদুপরর তা সেল হয়। তখে হনত এখে পযতন্ত 

এ কদনশর আটােব্বই োগ মানুষ এমেই রনয়নছ। যারথুষ্ট্র পুনরারহতগণও প্রায় চার শতােী এ 

কদনশ শাসে পররচালো কনররছনলে এবাং প্রনচষ্টা চারলনয়রছনলে যারথুষ্ট্র রচন্তার ছায়ায় রবশ্বানসর 

ঐকয সাধ্নের রকন্তু সেল হে রে। রকন্তু ইরানে দু শ  বছনরর প্রবরততত ইসলামী শাসনের অবসাে 

র্টনলও ইসলানমর আধ্যারিক আকষতণ ও প্রশারন্তদায়ক অেযন্তরীণ শরক্তর কারনণ যুগ যুগ ধ্নর তা 

রটনক রনয়নছ। 

ইসলাম ইরাে ও প্রানচয রিষ্টবানদর প্রোব ও রবস্তারনক প্ররতহত কনর। ইরাে ও প্রাচয রিষ্টধ্মত 

গ্রহণ করনল রকরূপ পররণরত লাে করত আমরা অকাটযোনব েরবষ্যদ্বাণী করনত ো পারনলও 

এতটুকু রেরশ্চত বলনত পারর, তৎকালীে রিষ্ট রবনশ্বর কদশগুনলার ন্যায় ইরানে অন্ধকারাচ্ছন্ন 

মধ্যযুগ কেনম আসত। রকন্তু কস সমনয়র রিষ্টাে কদশসমূহ যখে অন্ধকার মধ্যযুগ অরতিম কররছল 

তখে ইরাে ইসলানমর ছায়ায় অন্যান্য মুসরলম কদশগুনলার সানথ কাাঁনধ্ কাাঁধ্ রমরলনয় তানদর 

অগ্রোনগ উজ্জ্বল ও প্রস্ফুরটত ইসলামী সেযতার মশাল বহে কনর এরগনয় যারচ্ছল। 
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এখে প্রে হনত পানর যরদ রিষ্টধ্নমতর শবরশষ্টয ঐরূপ হনয় থানক এবাং ইসলানমর এরূপ তনব ককে 

বততমানের পরররস্থরত রেন্ন কথা বনল? উত্তররট পররষ্কার কয, তারা আট শতােী পূনবত রিষ্টবাদ 

তযাগ কনর মরুক্ত কপনয়নছ আর আমরা এখেই ইসলামনক তযাগ কনর পতনের সম্মুখীে হনয়রছ। 

ইসলাম ইরানের চারররদক হনত ধ্মতীয় ও রাজনেরতক কবড়াজাল (যা এ জারতনক আবদ্ধ কনর 

করনখরছল তা) উপনড় কেনল এবাং অন্যান্য জারতর মনধ্য ইরােীনদর প্ররতো রবকানশর কয পথ দীর্ত 

রদে রুদ্ধ রছল এবাং এ জারত রেকট ও দরূবততী অন্যান্য জারতর জ্ঞাে হনত বরঞ্চত হনয়রছল তা হনত 

মুরক্ত কদয়। ইসলাম ইরানের দ্বারনক অন্যান্য সেযতা ও সাংসৃ্করতর জন্য কযমে উনু্মক্ত কনর কতমরে 

ইরােীনদর জন্যও অন্যান্য কদশগুনলার দ্বারসমহূ উনন্মারচত কনর। এর মাধ্যনম ইরােীরা 

এমেোনব রেনজনদর কযাগযতা ও প্ররতো অন্যনদর সামনে তুনল ধ্নররছল কয, অন্যনদর কেতা ও 

আদনশত পররণত হনয়রছল। অন্যরদনক অন্যান্য সেযতা ও সাংসৃ্করতর সাংস্পনশত এনস রেজস্ব সাংসৃ্করত 

ও সেযতার পণূততা ও রবকানশর মাধ্যনম রবনশ্ব এক েতুে সেযতা উপহার রদনত কপনররছল। 

এ কারনণই আমরা লিয করর ইরােী জারতর ইরতহানস প্রথম বানরর মত ইরােীরা ধ্মতীয় রবষনয় 

অন্য জারতর জন্যও ইমাম ও কেতা রহনসনব আরবেূতত হে। কযমে লাইস ইবনে সাদ একজে 

ইরােী রহনসনব রমশনরর জেগনণর রেকাহর ইমাম হে, আবু হারেো যরদও ইরানের মনধ্য আহনল 

বাইনতর পরবত্র ইমামগনণর প্রোনবর কারনণ ইরােী অনুসারী লাে কনরে রে তদুপরর কয 

জারতসমূহ আহনল বাইত সম্পনকত অবগত েে তানদর মানব অপ্ররতদ্বন্দ্বী েকীহ্ ও ইমাম রহনসনব 

আরবেূতত হনয়রছনলে। আব ু উবাইদা ময়ুাম্মার ইবনুল মসুান্না, ওয়ারসল ইবনে আতা প্রমুখ 

কালামশানস্ত্রর অন্যতম পুনরাধ্া রহনসনব দশৃ্যপনট আনসে। রকসায়ী ও রসবানেই আরবী 

বযাকরণশানস্ত্রর পরেত ও অরেধ্াে রচরয়তা রহনসনব প্ররসরদ্ধ লাে কনরে। প্রাসরঙ্গকোনব এখানে 

একরট র্টোর উনল্লখ কররছ। রহশাম ইবনে আবদুল মারলক কুোর একজে আনলমনক রজনজ্ঞস 

কনরে : 

কয সকল আনলম ও েকীহ্ ইসলামী েূখনের রবরেন্ন শহনর মুেতী রহনসনব প্ররতরিত তানদর কচে 

রক?  রতরে বনলে, হ্যাাঁ। 
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রহশাম প্রে কনরে, বততমানে মদীোর মুেতী কক?  

উত্তনর বনলে, োনে।  

রহশাম প্রে কনরে, কস রক আরব ো মাওলা? ১৭৯  

- কস ইরােী মকু্ত দাস। 

- মক্কার েকীহ্ ও মুেতী কক? 

- আতা ইবনে ররবাহ্। 

- আরব ো মাওলা? 

- মাওলা। 

- ইনয়নমনের েকীহ্ ও মেুতী কক? 

- তাউস ইবনে রকসাে। 

- আরব ো মাওলা? 

- মাওলা। 

- ইয়ামামার েকীহ্ কক? 

- ইয়ারহয়া ইবনে কারসর। 

- আরব ো মাওলা? 

- মাওলা। 

- রসররয়ার (শাম) েকীহ্ কক? 

- মাকহুল। 

- আরব ো মাওলা? 

- মাওলা। 

- জারজরার েকীহ্ কক? 

- মাইমুে ইবনে মাহাে। 

- মাওলা ো আরব? 



286 
 

- মাওলা। 

- কখারাসানের েকীহ্ কক? 

- যাহ্হাক ইবনে মযুানহম। 

- আরব ো মাওলা? 

- মাওলা। 

- বসরার েকীহ্ কক? 

- হাসাে ও ইবনে রসরীে। 

- আরব ো মাওলা? 

- মাওলা। 

- কুোর েকীহ্ কক? 

- ইবরাহীম োখয়ী। 

- আরব ো মাওলা? 

- আরব। 

রহশাম বলনলে: আমার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপিম হনয়রছল। যার রবষনয়ই প্রে কররছলাম তুরম 

বলরছনল মাওলা , অন্তত একজে আরব খুাঁনজ পাওয়া কগল। ১৮০  

ইরােীনদর জন্য রবনশ্বর রবরেন্ন স্থাে যথা রহজায, ইরাক, ইনয়নমে, রসররয়া, রমশর ও আরব 

উপদ্বীনপর মানুষনদর ধ্মতীয় ইমাম হওয়ার এরূপ সুবণত কস োগয ইনতাপূনবত কখেও লাে করা 

সম্ভব হয় রে। পরবততী সমনয় তানদর এই ধ্মতীয় কেতৃনত্বর প্রোব আনরা রবস্তৃত হয়। 

আশ্চনযতর রবষয় হনলা প্রথম ও রদ্বতীয় রহজরী শতােীনত ইরােীনদর এই জ্ঞােগত ও শেরতক 

পুেজতাগরনণ ও প্ররতো রবকানশর সময়নক স্যার জে মযালকম ইরােীনদর স্থরবরতার কাল বনল 

অরেরহত কনরনছে। স্যার জে মযালকম উেরবাংশ শতােীর সাম্রাজযবানদর প্রচারক রহনসনব 

জারতগত কগাাঁড়ামীর চশমা পনড় তাাঁনদর রাজনেরতক দরৃষ্টনকাণ কথনকই এ রবষয়নক উপস্থাপে 

কনরনছে। মযালকনমর দরৃষ্টনত একমাত্র লিণীয় রবষয় হনলা ককান্ বযরক্ত ও ককান্ কগাত্র- বনণতর 
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মানুষ ঐ জারতর ওপর শাসেকাযত চালানচ্ছ। তাাঁর দৃরষ্টনত সাধ্ারণ মানুষ দাস ও কশারষত বা অন্য 

ককান্ অবস্থায় রনয়নছ তা কদখার প্রনয়াজে কেই। মযালকনমর মত বযরক্তনদর এ জন্য ককাে 

আেনসাস কেই, হািাজ ইবনে ইউসুনের মত কলানকরা ককে মানুষ হতযা ও মানুনষর ওপর 

অতযাচার কনরনছ: বরাং তাাঁর আেনসাস হনলা হািাজ ইবনে ইউসুনের পররবনতত ককে এক ইরােী 

এরূপ কাজ করল ো। 

ইসলানমর আরবেতানবর পরবততী ইরতহাস অধ্যয়ে করনল কদখা যায়, কসসময় ইরােীনদর মনধ্য 

জ্ঞাে ও সাংসৃ্করতর এক েব উেীপো কজনগ উনিরছল যানক পারেবরঞ্চত তৃষ্ণাতত বযরক্তর সন্ধােী 

তৎপরতার সনঙ্গ তুলো করা যায়। এ সুনযাগ কানজ লারগনয়ই তারা স্বীয় প্ররতোর রবকাশ র্রটনয় 

প্রথম বানরর মত অন্যান্য জারতর ধ্মতীয় কেততৃ্ব অজতনে সিম হনয়রছল। প্রথম হনত সপ্তম রহজরী 

শতােীর ঐ সকল ইরােী ধ্মতীয় বযরক্তনত্বর অোবেীয় গ্রহণনযাগযতা এখেও রবদযমাে। 

অন্যরদনক এই দ্বার উনু্মক্ত হওয়ার েনলই ইসলামী রশিা ও সাংসৃ্করতর বাইনরও 

গ্রীক, োরতীয, রমশরীয় ও অন্যান্য জারতর জ্ঞাে ও সাংসৃ্করত এখানে আসার সুনযাগ পায় এবাং এর 

ওপর রেরত্ত কনরই বৃহৎ ইসলামী সাংসৃ্করত ও সেযতার সৃরষ্ট সম্ভব হয। এর েনলই আব ু

আলী, োরাবী, আব ু রাইহাে রবরুেী, খাইয়াম (গরণতজ্ঞ), খাজা োরসরুেীে তুসী, কমাল্লা 

সাদরাসহ এরূপ শত শত আনরে (আধ্যারিক 

বযরক্তত্ব), দাশতরেক, সারহরতযক, রচরকৎসক, েূনগালরবদ, ঐরতহারসক, গরণতরবদ ও প্রকরৃত 

রবজ্ঞােীর প্ররতো রবকানশর পররনবশ সৃরষ্ট হয়। 

হাস্যকর রবষয় হনলা পরু দাউদ বনলনছে, যরদ আরবনদর আিমণ ও কসরমরটকনদর সাংসৃ্করত 

প্ররতিা ো কপত তাহনল ইবনে রসো ও খাইয়ামনদর মত মেীষীরা েওরুজ োনম  ও দানেশ 

োনম  গ্রন্থদ্বনয়র ন্যায় গ্রন্থ রচো করনতে এবাং বততমানের োসতী োষা আনরা সমদৃ্ধ হনতা। 

আমার প্রে হনলা যরদ আরবরা আিমণ ো করত তনব যারথষু্ট্র পুনরারহতরা কয কদয়াল শতরর কনর 

করনখরছনলে তানত ইরােীনদর প্ররতো রবকানশর ককাে সুনযাগই হনতা ো এবাং ককাে ইবনে রসো 

ও খাইয়ানমরও জন্ম হনতা ো। েনল দানেশ োনম , েওরুজ োনম  এবাং োসতী োষায় এরূপ 
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সহস্র গ্রন্থও সৃরষ্ট হনতা ো। ইরােী মেীরষগণ আরবী ও োসতী োষায় সহস্র গ্রন্থ রবশ্বনক উপহার 

রদনয়নছে তা ঐ আরবনদর হামলারই েল। কারণ তারাই প্ররতরট মুসলমানের ওপর জ্ঞাোজতে 

অপররহাযত কর্াষণার মাধ্যনম পূনবতর ররচত কদয়াল কেনঙ্গ রদনয় রেন্ন এক ধ্মতীয় সাংসৃ্করতর সনঙ্গ 

পরররচত কররনয়রছল। 

পুর দাউনদর কথারট এরূপ, যরদ রদনে সযূত ো উিত তনব আমানদর মরস্তষ্কও উত্তপ্ত হনতা ো এবাং 

আমরা সুদর ও শারন্তপণূতোনব কাজ করনত পারতাম। রকন্তু বাস্তনব সূযত ো উিনল রদনেরও অরস্তত্ব 

থাকত ো। 

এ দু ধ্ারা (অন্যান্য জারতর ওপর ধ্মতীয় কতৃতত্ব লাে ও সহস্র মেীষীর জন্ম) শুধ্ ুবারহ্যক এ কদয়াল 

ধ্বাংনসর েনল দ্বার উনু্মক্ত হওয়ার কারনণই েয়; বরাং অন্য একরট কারণও এর পানশ রবদযমাে 

রছল। আর তা হনলা ইরানের সাধ্ারণ ও বরঞ্চত কশ্রণীর ওপর হনত রশিা গ্রহনণর কয রেনষধ্াজ্ঞা 

যারথষু্ট্র পুনরারহতগণ আনরাপ কনররছনলে তা উপরড়নয় কেলা। ইসলাম সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ কশ্রণী বনল 

রকছ ুমানে ো এবাং জ্ঞােনক পুনরারহত বা সম্ভ্রান্ত কশ্রণীর জন্য রেরদতষ্ট বনল মনে কনর ো। ইসলানমর 

দৃরষ্টনত চমতকার ও কমতকার রশিা লানের কিনত্র রাষ্ট্রোয়নকর পুনত্রর সমাে অরধ্কার রানখ এবাং 

এই কশ্রণী হনতই রবরশষ্ট বযরক্তনত্বর সৃরষ্ট হয়। এই অেযন্তরীণ প্ররতবন্ধকতা অপসারণ ও ঐ বারহ্যক 

কদয়াল োঙ্গার কারনণই ইরােীরা অন্য জারতসমূনহরও অগ্রদূত হওয়ার কযাগযতা ও রবশাল 

ইসলামী সেযতা গিনে গুরুত্বপূণত অাংশীদার হওয়ার সুনযাগ লাে কনর। 

ইসলাম ইরােীনদর আপে সত্তানক রচেনত কযমে সাহাযয কনর কতমরে রবশ্বনক তানদর রেকট 

পরররচত করায়। পূনবত বলা হনতা ইরােীনদর প্ররতো ও কযাগযতা শুধ্ু সামররক কিনত্রই 

সীরমত, অন্যান্য রবষনয় তানদর ককাে জ্ঞাে কেই, এ কথারট সরিক েয়। রবরেন্ন সমনয় ইরােীরা কয 

রপরছনয় রছল তা তানদর কযাগযতার অোনব েয়; বরাং তা প্রাচীে পুনরারহত শারসত সমানজর 

শৃাংখনল আবদ্ধতার কারনণ র্নটরছল। এ কারনণই ইসলামী আমনল ইরােীরা তানদর জ্ঞাে-

প্ররতোর উচ্চ অবস্থােনক প্রমানণ সিম হনয়রছল। 
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প্ররতো দমেকারী প্রাচীে পুনরারহত শাসনের কারনণ ককাে ককাে রবনদশী েুল কনর কগাাঁড়া হনতই 

ইরােীনদর প্ররতো ও কযাগযতার প্ররত রতরস্কার কনরনছে। কযমে গুসতাে লবুুে বনলে,  

রবনশ্বর রাজনেরতক ইরতহানস ইরােীনদর অতযন্ত গুরুত্বপূণত প্রোব থাকনলও সেযতার ইরতহানস 

তানদর েরূমকা রছল অতযন্ত েগণয। প্রাচীে ইরােীরা দু শত বছর পযতন্ত রবনশ্বর গুরুত্বপূণত একরট 

অাংনশর অরধ্পরত রহনসনব জাাঁকজমকপণূত এক রাজকীয় সাম্রানজযর সৃরষ্ট কনর রকন্তু 

জ্ঞাে, সারহতয, রশল্পকলা ও স্থাপনতয কতমে রকছ ু রদনত পানররে এবাং পাশ্বতবততী জারতসমূনহর 

অবরশষ্ট কয সকল জ্ঞাে ও রশল্প রবদযমাে রছল তার ককাে উত্তরণও র্টায় রে।... ইরােীরা 

সেযতার স্রষ্টা রছল ো; বরাং সেযতার রবস্তারক রছল। এ দৃরষ্টনত সেযতার সৃরষ্টনত তানদর েরূমকা 

রছল েগণয। ১৮১  

েরাসী ঐরতহারসক রকলমযাে হাওয়ার তাাঁর ইরানে বাসতােী ও তামােুনে ইরাে  গ্রনন্থ 

বনলনছে,  

ইরাে একরট সামররক কদশ রছল। তই কসখানে জ্ঞাে, রশল্প ও স্থাপতযকলা রবকানশর ককাে 

সুনযাগ রছল ো। েমূধ্যসাগরীয় অঞ্চনলর রশিাঙ্গনে প্ররশরিত গ্রীক রচরকৎসকগণ ইরানের 

একমাত্র জ্ঞানের ধ্ারক রছনলে। স্থাপতয ও রশল্পকলার কিনত্রও গ্রীক, রলিীয় ও রমশরীয় 

স্থাপকগণই রছনলে তানদর প্ররতরেরধ্। তানদর রাজকীয় রহসাবরিকগণও রছনলে কসরমরটক 

বাংনশাদ্ভূত বযারবলেীয় বা আনমতেীয়রা। ১৮২  

কজ. রাও রলেসে তাাঁর প্রানচযর পাাঁচ বৃহৎ সাম্রাজয  োমক গ্রনন্থ বনলনছে,  

প্রাচীে ইরােীরা জ্ঞানের উন্নয়নে ককাে েূরমকাই রানখ রে। এ জারতর মে- মােরসকতা কখেই 

গনবষণার ন্যায় কনমতর জন্য শধ্যত ধ্ারনণর উপনযাগী রছল ো। জ্ঞানের রবকাশ ও উন্নয়নের জন্য কয 

রচন্তা, গনবষণা ও অনুসন্ধাে প্রনয়াজে তানদর রেকট তা পছদেীয় রবষয় রছল ো।... 

ইরােীরা তানদর প্ররতরিত রাজনত্বর প্রথম হনত কশষ পযতন্ত কখেই জ্ঞানের রবষনয় মনোনযাগী রছল 

ো এবাং োবত তানদর শেরতক শরক্তনক প্রদশতনের জন্য শুনশর প্রাসাদ, তাখনত জামরশদ 

(জামরশদ রসাংহাসে), বৃহৎ রাজকীয় পররচালো পররষদ ও রাষ্ট্র পররচালোর কযাগযতাই যনথষ্ট। ১৮৩  
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সনদহ কেই এরূপ মন্তবয তাাঁনদর অনয রক্তক মদ ধ্ারণার েল। ইসলামপবূতবততী প্রাচীে ইরােনক 

এরূনপ উপস্থারপত করা একরকম বাড়াবারড় ও অরতররঞ্জত রবষয় (এ রবষনয় পরবততীনত আমরা 

পারস্য সেযতার কম রলকতা  রশনরাোনম আনলাচো করব)। কারণ পুনরারহত শাসকনদর 

গুোনহর কবাবা সাধ্ারণ মানুনসর কাাঁনধ্ চাপাে রিক হনব ো এবাং তাাঁনদর কনমতর ত্রুরটনক 

ইরােীনদর প্ররতোহীেতা বনল চালানোও অনয রক্তক। এর পনি সনবতাত্তম প্রমাণ হনলা ঐ জারতই 

ইসলামী শাসোমনল তানদর প্ররতো ও কযাগযতার সনবতাচ্চ রবকাশ র্রটনয় ইসলামী সেযতা ও 

সাংসৃ্করতনত সবতারধ্ক েরূমকা করনখনছ। 

রকলমযাে১৮৪, গুসতাে লবুুে ও রাও রলেসে েলুবশত ইসলামী সেযতা কক আরব সেযতা  

বনল উনল্লখ কনরনছে, অথচ ইসলামী সেযতা পারস্য বা োরত সেযতার মত েয় (বরাং এনত 

আরবনদর েরূমকা অন্যনদর হনত কম এবাং ইসলাম েতুে এক সেযতা রেনয় এনসরছল যার সনঙ্গ 

আরবনদর কতমে ককাে পররচয়ই রছল ো)। 

ইসলাম ইরােীনদর রবষনয় উপনরাক্ত মন্তবযগুনলানক েুল প্রমারণত কনর। ইসলাম ইরােীনদরনক 

তানদর আপে সত্তাগত প্ররতো ও কযাগযতার সনঙ্গ পরররচত করায় ও রবশ্ববাসীনকও তা জাোয়। 

অন্যোনব বলা যায় ইরােীরা ইসলানমর মাধ্যনম রেনজনদর রচেনত পানর ও ইসলামনক অন্যনদর 

রেকট পরররচত করায়। 

ককে ইসলামপবূত যুনগ লাইস ইবনে সা দ, োনে, আতা, তাউস, ইয়ারহয়া ও মাকহুনলর ন্যায় 

অন্যান্য বযরক্তনত্বর সৃরষ্ট হনলা ো যাাঁরা 

রমশর, ইরাক, রতউরেরসয়া, মরনক্কা, রহজায, ইনয়নমে, রসররয়া, আলরজররয়া, োরত, পারকস্তাে, ই

কদানেরশয়া, কস্পেসহ ইউনরানপর একাাংনশর মানুষনদর আধ্যারিক ও ধ্মতীয় কেতা হনত পানরে। 

ককে কসসময় মুহাম্মদ ইবনে যাকাররয়া রাযী, োরাবী ও ইবনে সীোর আরবেতাব হয় রে? 

তৎকালীে ইরােী শাসক ও ধ্মতীয় কতৃতপনির দরৃষ্টনত ইসলাম তানদর ওপর এক আিমণ রহনসনব 

পররগরণত হনলও ইরানের সাধ্ারণ মানুনষর দরৃষ্টনত এরট সবতাঙ্গীেোনব এক রবপ্লব রছল। ইসলাম 

ইরােীনদর রবশ্বদৃরষ্টর পররবততে র্টায়। ইরােীনদর অন্তর হনত রদ্বত্ববাদ এবাং তা হনত উৎসাররত 
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সকল মদ রচন্তানক দরূীেূত কনর। কনয়ক হাজার বছনরর কসই রদ্বত্ববাদ যার সনঙ্গ যারদুশত যুদ্ধ 

কনর বযথত হনয়রছনলে ও তাাঁর ধ্মত এর দ্বারা কলুরষত ও রবকৃত হনয় পনড়রছল ইসলাম তানক 

ইরােীনদর অন্তর হনত দূনর ছুাঁনড় কেনল ও ইরােীনদর মরস্তষ্কনক পররনশারধ্ত কনর। 

একরট রবপ্লব রক কনর? অবশ্যই মানুনষর রবশ্বদৃরষ্টর পররবততে র্টায়, তানক েতুে 

লিয, পররকল্পো ও আদনশতর সনঙ্গ পরররচত করায়, তার পবূতবততী রবশ্বানসর পররবততে সাধ্ে 

কনর, সামারজক অবকািানমার এমে পররবততে র্টায় কয, পূনবতর ককাে রচহ্নই ো 

থানক, কশাষকনদর ওপর হনত কটনে েীনচ োমায় ও কশারষতনদর কটনে ওপনর ওিায়, মানুনষর 

আচার- আচরণ ও চররনত্রর পররবততে কনর জীবন্ত কনর কতানল, বলপ্রনয়াগকারীনদর রবরুনদ্ধ 

প্ররতবাদ ও রবিুব্ধ মনোোনবর জন্ম কদয়, ঈমাে ও উেীপোর সরৃষ্ট কনর, ধ্মেীনত েতুে রক্ত 

সঞ্চাররত হয়। ইসলানমর আরবেতানবর েনল ইরানে রক তাই র্নটরে? 

তাাঁরা বনলে তরবারী রদনয় তা করা হনয়নছ। হ্যাাঁ, তরবারীর সাহাযয রেনয়ই তা করা হনয়নছ, রকন্তু 

ইসলানমর তরবারী রক কনরনছ? ইসলানমর তরবারী শয়তানের শরক্তনক েূলরুণ্ঠত 

কনরনছ, পুনরারহতনদর অরেষ্টকারী ছায়ানক করততত কনরনছ, কচ ে ককারট মানুনষর গদতাে হনত 

রশকল রছন্ন কনরনছ, বরঞ্চত ও মানুনষনদর মরুক্ত ও স্বাধ্ীেতা রদনয়নছ। ইসলানমর তরবারী সব 

সময় বলদপতীনদর হাতনক কততে কনরনছ ও অতযাচারীনদর মস্তনকর ওপর রেপীরড়নতর সাহানযয 

আপরতত হনয়নছ। ইসলানমর তরবারী সব সময় কশারষত ও বরঞ্চতনদর পনি কাজ কনরনছ। 

ককারআে বনলনছ,  

 ء و الولدانو ما لكم ال تقاتلون يف سبيل هللا و املستضعفي من الّرجال و النسا
কতামানদর রক হনয়নছ কয, কতামরা সাংগ্রাম করছ ো আল্লাহর পনথ এবাং অসহায় ের- োরী ও 

রশশুনদর জন্য?  ( সূরা রেসা: ৭৫) 

ইসলাম ইরাে হনত রদ্বত্ববাদ, অরগ্ন, সূযত ও হুনমর উপাসোনক উনচ্ছদ কনর তাওহীদ ও কখাদা 

উপাসো উপহার রদনয়নছ। এ দরৃষ্টনত আরনবর কচনয় ইরানে ইসলানমর অবদাে অরধ্কতর 
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মলূযবাে। কারণ ইসলাম আরবনদর উপাসোর কিনত্র অাংশীদাররনত্বর জানহরলয়াত হনত মুরক্ত 

কদয়, রকন্তু ইরােীনদর সরৃষ্টকততার রচন্তার কিনত্র অাংশীদাররত্ব হনত মরুক্ত রদনয়রছল। 

ইসলাম শৃঙ্গ ও িাোযকু্ত, কগাাঁে ও িশ্রুমরেত, হানত ছরড় বা দেধ্ারী, কজাব্বা পরররহত, কুরঞ্চত 

ককশ ও খাাঁজকাটা মকুুট পরররহত কখাদার অরস্তনত্বর রচন্তানক রচরস্থায়ী১৮৫, রেরাকার, সকল 

ধ্ারণা, কল্পো ও তুলোর ঊনধ্বত এক মহাে ও সম্মারেত অরস্তনত্বর রচন্তায় রূপান্তররত কনর। 

ইসলাম তানদর এমে কখাদার সনঙ্গ পরররচত করায় রযরে বণতোর ঊনধ্বত১৮৬, রতরে সকল রকছুর সনঙ্গ 

আনছে১৮৭, রকন্তু সকল রকছু তাাঁর সনঙ্গ কেই, রতরেই প্রথম এবাং রতরেই কশষ, রতরেই গুপ্ত ও 

প্রকাশ্য১৮৮, রতরে সকল রকছুনক কদনখে রকন্তু ককউ তাাঁনক কদনখ ো১৮৯।  

ইসলাম সত্তাগত, কমতগত ও গুণগত একত্ববানদর সনবতাত্তম রূপনক ইরােী অ- ইরােী সকল 

মসুলমােনক রশরখনয়নছ। ইসলাম একত্ববাদনক তার রেরত্ত রহনসনব গ্রহণ কনরনছ। এর কযমে 

দাশতরেক রেরত্ত রনয়নছ কতমরে এরট রচন্তার সবনচনয় গরতশীল উেীপক রহনসনব পররগরণত। 

ইসলাম যারথষু্ট্র ধ্নমতর সকল কুসাংস্কারাচ্ছন্ন ধ্ারণা কযমে আহুরামাযদা ও আরিমানের েয় হাজার 

বছরবযাপী যুদ্ধ, সন্তাে ধ্ারনণর লনিয যারওয়ানের এক হাজার বছর ধ্নর কুরবােী করা, রদেনদর 

(শদতযনদর) প্রাথতো কবলু হওয়া, অরগ্ন উপাসোর আশ্চযতজেক আচার- অনুিাে, মৃতনদর জন্য 

ছানদর ওপর মদযপাে, অরগ্নর মনধ্য বন্য প্রাণী ও পারখ রেনিপ, মানস চার বার সূযত ও চনন্দ্রর 

উপাসো, অরগ্নর ওপর আনলার পতে প্ররতনরাধ্, মৃতনদর দােে ো করা, মৃত বযরক্ত ও োরীনদর 

অপরবত্র কদনহ হাত কদয়ার করিে আচার, গরম পারেনত কগাসল রেরষদ্ধকরণ, গরুর প্রস্রাব দ্বারা 

পরবত্রকরণ এবাং এরূপ হাজানরা রবষয়নক ইরােীনদর রচন্তা ও কমতজীবে হনত দূনর ছুাঁনড় কেনল 

রদনয়রছল। 

ইসলাম অরগ্নর সামনে দাাঁরড়নয় অেথতক বরুল আওড়ানো, মন্ত্র পড়ার সানথ সানথ অরগ্ননক োড়াচাড়া 

করা, অরগ্নর সম্মুনখ মখু কবাঁনধ্ অবেত হওয়ার মনতা অথতহীে ইবাদাতসমূনহর স্থনল 

যুরক্তপণূত, শেরতকতা ও পূণততার পররচ্ছন্ন ও সুদরতম রূনপর ইবাদাতনক প্ররতস্থাপে কনর। 
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ইসলানমর োমায, করাযা, হে, জুমআ, জামায়াত, মসরজদ, ধ্মতীয় সমানবশ, রজি ও কদায়াসমূহ 

প্রজ্ঞা ও জ্ঞােপূণত রহনসনব তার উচ্চ মযতাদার সািী। 

ইসলাম মাযদাকী, মেী, যারথষু্ট্র ও রিষ্টধ্নমতর রশিা অথতাৎ কদহ ও আিার কস োনগযর রেন্ন 

পথ, দুরেয়া ও আনখরানতর কনমতর রবপরীত অবস্থাে, কনিার সাধ্োর দশতে, করিে আচার-

অনুিাে, শববারহক জীবনের প্ররত অেীহা, মোেী ও মাযদাকী ধ্নমতর পুনরারহত এবাং রিষ্টধ্নমতর 

ধ্মতযাজকনদর (কপাপ ও কারিতোলনদর) অরববারহত থাকা ইতযারদনক সেযতার শত্রু রহনসনব গণয 

কনর। ইসলাম ইরানে প্রসারমাে এরূপ রশিানক ইরানের েূরম হনত রবতারড়ত কনর আরিক 

পররশুরদ্ধর১৯০ সনঙ্গ পরৃথবীর পরবত্র রেয়ামত হনত উপনোনগর রশিার১৯১ প্রচলে র্টায়। 

ইসলাম তৎকালীে সমনয় প্রচরলত রক্ত ও মারলকাোর ওপর রেরত্ত কনর ররচত প্রাচীে কশ্রণীরবেক্ত 

সমাজ এবাং ঐ দু কয়র আবনতত ককন্দ্রীেূত আইে, সামারজক রীরত ও আচার- অনুিােনক রবলপু্ত 

কনর কশ্রণীহীে এক সমাজ প্ররতিা কনর যার ককন্দ্র রছল 

জ্ঞাে, কমতপ্রনচষ্টা, তাকওয়া, আিসম্মােনবাধ্ ও মযতাদা। 

ইসলাম বাংশগত উত্তরারধ্কাররেরত্তক রবনশষ কশ্রণীর কপশাদার পুনরারহত বযবস্থার রবনলাপ সাধ্ে 

কনর। েনল সকল কশ্রণী হনতই ধ্মতীয় আনলম হওয়ার সুনযাগ র্নট এবাং জ্ঞাে ও তাকওয়ার কম ল 

রেরত্তনত তানদর সামারজক মযতাদা রেধ্তাররত হয়। 

ইসলাম ঐশী বাংশধ্ারার বাদশাগনণর রাজনত্বর ধ্ারণানক রচরতনর রবলুপ্ত কনর। রিনস্টে কসে 

বনলনছে:  

সাসােী সম্রাটগণ তাাঁনদর রশলারলরপগুনলানত রেনজনদর মাযদার উপাসক বনল উনল্লখ করনলও 

রেনজনদরনক ঐশী বনল দারব কনর স্রষ্টা ইয়াসদাে বাংনশাদ্ভূত পররচয় দাে করনতে। ১৯২  

রতরে আনরা উনল্লখ কনরনছে,  

রদ্বতীয় খসরু (পারনেজ) রেনজনক তাই মনে করনতে ও রেনজনক কখাদাগনণর মানব আদমরূপী 

অরবোশী এবাং মানুনষর মানব উচ্চ মযতাদাসম্পন্ন এক কখাদা বনল পররচয় রদনতে। ১৯৩  

এিওয়ািত িাউে বনলনছে,  
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সম্ভবত সাসােী আমনলর ইরানের ন্যায় ককাে রাজনত্বই সম্রাটগনণর ঐশী বাংনশাদ্ভূত হওয়ার 

রবষনয় দঢ়ৃতর রবশ্বাসসম্পন্ন প্রজাকুল রবদযমাে রছল ো। োওলাদকা বনলনছে: বাহরাম চরুবনের 

ন্যায় যাাঁরাই সম্রানটর বাংশধ্ারার ো হনয় অরেজাত অন্য ককাে বাংশীয় রহনসনব রাজত্ব দারব 

কনরনছে এ কদনশর মানুষ তাাঁর অবাধ্য হনয় রবনদ্রাহ কনরনছ। শাহর বারানজর রাজত্ব লানের 

রবষয়রট তাই অনেকটা অরবশ্বাস্য ও তাাঁর লিাহীেতার পররচায়ক।  

ইরােীরা এরূপ রচন্তায় অেযস্ত হনয় পনড়রছল কয, শুধ্ু এক বাংশধ্ারাই এ কদনশ রাজনত্বর কযাগযতা 

রানখ। এিওয়ািত িাউে বাহরাম চুরবনের পলায়নের প্ররসদ্ধ কারহেীনত তাাঁর সনঙ্গ পরথমনধ্য এক 

বৃদ্ধা রমেীর কনথাপকথনের র্টোয় স্বগতীয় বাংশধ্ারার ো হওয়া সনত্ত্বও রাজত্ব দারবর কারনণ 

রতরসৃ্কত হওয়ার রবষয়রট এনেনছে। িক্টর মাহমুদ সাজারী অযাদীনয় োরদ ওয়া কুদরানত 

কদ লাত  োমক গ্রনন্থ ইউনরাপীয় রকছ ু দাশতরেক যাাঁরা রাজনেরতক কিনত্র রাজকীয় পাদমযতাদা 

ঐশী বনল মনে কনরে কস সম্পনকত বনলনছে, এ মতরট েতুে েয়; বরাং এর মলূনক আমানদর 

(ইরানের) ইরতহানসই খুাঁনজ পাওয়া যায়। প্রাচীে ইরােীরা এরূপ মনতই রবশ্বাসী রছল। ১৯৪  

ইসলাম এই ইরতহাসনকও বযাপকোনব পারিনয় কদয়। ইসলানম রাজকীয় বাংনশাদ্ভূত বনল রকছ ু

কেই। ইসলাম কাাঁসা রশল্পী, কজনল, দাস, দরনবশ১৯৫ ও েরকর সকনলর মনধ্যই এরূপ প্ররতো ও 

কযাগযতা রনয়নছ বনল মনে কনর। যরদ কানরা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সাহস থানক কস তানত কপ াঁছনত পানর। 

তাই ইসলামী শাসোমনল যাাঁরা আিরেেতরোনব রাজত্ব লাে কনরনছে তা তাাঁনদর কযাগযতার 

বনলই অজতে কনরনছে, বাংনশর কারনণ েয়। 

ইসলাম ইরােীনদর মধ্য হনত এ রচন্তার অপনোদে র্টায় কয, ধ্মতীয় পুনরারহত ও আনলমগণ এক 

বাংশীয় হনত হনব। ইসলাম অরেজাত কশ্রণীর শাসে বযবস্থার রচন্তা ইরােীনদর মরস্তষ্ক হনত মুনছ 

রদনয় সবতজেীে ও গণতারন্ত্রক শাসে বযবস্থার রচন্তার অনুপ্রনবশ র্টায়। 

ইসলাম োরীনদর আইেগত অরধ্কার দাে কনর। শতত ও রবরধ্হীেোনব অসাংখয স্ত্রী রাখার 

রবষয়রটর রবনলাপ সাধ্ে কনর তদস্থনল োরী ও স্ত্রীনদর সম অরধ্কানরর রেরত্তনত পুরুনষর 
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সিমতার আনলানক সীরমত পররসনর সামারজক প্রনয়াজেীয়তার খারতনর একারধ্ক রববানহর 

অনুনমাদে কদয়। 

ইসলাম স্ত্রীনক োড়া বা বন্ধক কদয়া, প্ররতস্থাপে রববাহ, অনন্যর ঔরনস রেজ স্ত্রীর গনেতর  

সন্তােনক রেনজর সনঙ্গ সম্পরকতত করা, মািাম রববাহ, স্ত্রীর ওপর স্বামীর রেরঙ্কুশ আরধ্পতয প্রেরৃত 

রীরতনক অনবধ্ ও হারাম কর্াষণা কনর। 

কয সকল ইরােী মুসলমাে হনয়রছল তানদর জন্যই শুধ্ু েয়, ইসলাম যারথুষ্ট্র ধ্নমতর জন্য অনশষ 

বরকত বনয় আনে। পনরািোনব ইসলাম যারথুষ্ট্র ধ্নমতর গেীনর সাংস্কার সাধ্ে কনর। এ রবষনয় 

আমরা রিনস্টে কসে কথনক বণতো কনররছ কয, ইসলাম যখে যারথুষ্ট্র পুনরারহতগনণর পিৃনপাষক 

সাসােী সাম্রানজযর পতে র্টায় তখে যারথষু্ট্র পুনরারহতগণ উপলরব্ধ করনলে এ ধ্মতনক ধ্বাংস ও 

পতে হনত রিা করনত হনল অক্লান্ত পররশ্রম করনত হনব। তাই যারওয়ােী ধ্ারণাসহ অন্যান্য 

রশশুসুলে কাল্পরেক রবশ্বাসসমূহনক বাদ রদনলে, সূযত উপাসো পররতযাজয কর্াষণা করনলে। 

ধ্মতীয় অসাংখয রববরণ হয় পররবততে করা হনলা েতুবা পুনরাটাই বাদ কদয়া হনলা। সাসােী আনেস্তা 

ও এর বযাখযা গ্রন্থসমূনহর কয অাংশ যারওয়ােী ধ্ারণারমরশ্রত রছল তা গ্রন্থাগানরর তানকই পররতযাগ 

অথবা ধ্বাংস করা হনলা...। 

ইরানে ইসলানমর অবদাে প্রথম রদনকর (রহজরী) শতােীগুনলানতই সীমাবদ্ধ রছল ো; বরাং এ 

কদনশ কয রদে হনত ইসলানমর ছায়া পনড়নছ কস রদে হনত এ কদনশর জন্য যত রবপদই এনসনছ 

ইসলানমর মাধ্যনম তা প্ররতহত হনয়নছ। ইসলামই কমাগলনদরনক রেনজর মনধ্য আিস্থ কনর মােব 

হতযাকারী হনত জ্ঞােনপ্ররমনক পররণত কনরনছ। ইসলামই কচরঙ্গস খাাঁনের বাংশধ্র হনত মুহাম্মদ 

কখাদাবানদর ন্যায় ন্যায়পরায়ণ শাসক এবাং শতমরু লাং- এর বাংশধ্র হনত শবসাংকর ও আরমর 

কহানসে শবকরার মত শাসকনদর সৃরষ্ট কনররছল। 

আজও রবনদশীনদর ধ্বাংসািক দাশতরেক রচন্তার রবপরীনত ইসলাম আমানদর রটরকনয় করনখনছ এবাং 

আমানদর মনধ্য আিসম্মাে, মযতাদানবাধ্ ও স্বাধ্ীেতার অনুেূরতনক রজইনয় করনখনছ। ইরাে জারত 

আজ যা রেনয় গবত করনত পানর তা হনলা ককারআে ও োহজলু বালাগাহ্; আনেস্তা ও যাদ েয়। 
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আমরা ইরানে ইসলানমর অবদাে  শীষতক আনলাচো এখানেই কশষ কররছ। এর পরবততী অাংনশ 

আমরা ইসলানম ইরানের অবদাে রেনয় আনলাচো করব। 
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ইসলানমর প্ররত ইরানের অবদাে 

 

অবদানের সবতজেীেতা ও বযাপকতা 

আনলাচোর এ অাংনশ ইরাে ও ইরােীরা ইসলাম ও ইসলামী সেযতায় কয অবদাে করনখনছে তা 

উনল্লখ করব। রদ্বতীয়াাংনশর প্রথনম আমরা বনলরছ একরট ধ্নমতর প্ররত ককাে জারতর অবদােনক 

এোনব কদখা হয় কয, কস তার বস্তুগত ও আধ্যারিক শরক্ত, তার রচন্তা, সৃরষ্টশীলতা, দিতা ও 

কযাগযতানক রকোনব এ দীনের কসবায় রেনয়ারজত কনরনছ এবাং তার এ কনমত কতটা আন্তররক ও 

রবশুদ্ধ রেয়যনতর পররচয় রদনয়নছ। 

ইরােীরা অন্য সব জারত অনপিা রেজ শরক্তসমূহনক ইসলানমর কসবায় অরধ্কতর উত্তমরূনপ 

রেনয়ারজত কনরনছ এবাং অন্য সকল হনত এ কিনত্র অরধ্কতর আন্তররকতা প্রদশতে কনরনছ। ককাে 

জারতই এ দু কিনত্র ইরােীনদর সনঙ্গ তুলয েয়, এমেরক কয আরব জারতর মানব ইসলাম প্রথম 

প্রকারশত হনয়নছ তারাও েয়। এ আনলাচোয় এ দু রট রবষয়নক তুনল ধ্রাই আমানদর 

লিয, রবনশষত রদ্বতীয় রবষয়রট। 

ইসলানমর কসবায় ইরােীনদর অবদাে সম্পনকত অনেক কথাই বলা হয়, রকন্তু এ রবষয়রটর প্ররত 

কমই লিয করা হনয়নছ। ইরােীরা ইসলানমর কসবায় কম রলক েরূমকা করনখনছ এবাং গেীর 

োলবাসা ও পূণত ঈমাে বযতীত এরূপ কম রলকনত্বর সৃরষ্ট সম্ভব েয়। বাস্তনব ইসলামই ইরােীনদর 

সুপ্ত প্ররতোনক জাগররত কনরনছ এবাং তানদর মনধ্য েতুে আিার জন্ম রদনয় উেীরপত কনরনছ। 

যরদ তা ো হয়, অথতাৎ ইসলানমর কারনণ তানদর মনধ্য এরূপ উেীপো যরদ সৃরষ্ট ো হনয় থানক 

তনব প্রে কদখা কদয় ককে ইরােীরা প্রথম (রহজরী) শতােীনত তানদর পূবতবততীনদর ধ্নমতর পনথ এই 

সাহস প্রদশতে র্টানত সিম হয়রে?  

কযনহতু ইসলাম একরট সবতজেীে ধ্মত কসনহতু মােব জীবনের সকল রদনকর ওপরই প্রোব রনয়নছ। 

ইরােীনদর অবদােও তাই ইসলানমর সকল রদক ও অঙ্গনে রবস্তৃত। আমরা এ রবষনয় আমানদর 

সুনযাগ ও জ্ঞানের সামথতয অনুযায়ী রবরেন্ন রদক ও রবষয় সাংরিপ্ত আকানর তুনল ধ্রার কচষ্টা করব।  
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প্রথম কয অবদানের কথা আমরা উনল্লখ করব তা হনলা ইরােীনদর প্রাচীে সেযতা েতুে ইসলামী 

সেযতায় রক েরূমকা করনখনছ। এই প্রাচীে সেযতা েবীে ও মযতাদাপণূত ইসলামী সেযতায় গুরুত্বপূণত 

েূরমকা করনখনছ। যরদও এ আনলাচো আমানদর মলূ আনলাচয রবষয় (ইসলানম ইরােীনদর 

আন্তররক ও সততাপূণত েূরমকা) বরহেূতত তদুপরর কযনহতু েবীে এক রবকাশমাে সেযতা প্রাচীে 

সেযতা হনত স্বাোরবক ও প্রকরৃতগতোনবই অনেক রকছ ুরেনয় থানক এবাং ইরােীনদর অবদানের 

রবষয়রটও এর সনঙ্গ ওতনপ্রাতোনব জরড়ত তাই রবষয়রট উনল্লখ বযতীত এ আনলাচো অসম্পূণত 

মনে কররছ। 

তা ছাড়াও বইরটর োম কযনহতু ইসলাম ও ইরানের পারস্পররক অবদাে  কসনহতু ইরাে 

সম্পরকতত আনলাচো উপস্থাপনে আমরা সাধ্ারণোনব ইরােী মসুলমােনদর অবদানের বাইনরর 

রবষয়ও উপস্থাপনে অনেকটা বাধ্য। কারণ এ পযতানয় পািকগণ স্বাোরবকোনবই এ সম্পনকতও 

জােনত চাইনবে। 

ইসলানম ইরােী মসুলমােনদর অবদানের আনলাচোর কশনষ রবরেন্ন কিনত্র তারা কয েরূমকা 

করনখনছ তার রদনক আমরা আনলাকপাত করব। কযমে ইসলানমর প্রচার ও প্রসার, অন্য 

জারতসমূনহর রেকট এর আিাে ও উপস্থাপে, রশিা ও সাংসৃ্করত, রশল্প-

রবজ্ঞাে, সামররক, যুদ্ধরবদযা প্রেৃরত। প্রথনমই েবীে ইসলামী সেযতায় প্রাচীে ইরােী সেযতার 

অবদাে রেনয় আমরা আনলাচো শুরু কররছ। 

 

ইরােী সেযতা 

ইরােী সেযতার স্বরূপ ও এর মলূযনবাধ্সমূনহর যথাথততা যাচাই এখানে আমানদর লিয েয়। তাই 

হাখামানেশীয় যুগ হনত সাসােী আমল পযতন্ত এ সেযতায় কয রূপান্তর র্নটনছ তার আনলাচোনত 

আমরা প্রনবশ করনত চাই ো। কারণ প্রথমত এ রবষনয় রবনশষনজ্ঞর ন্যায় মত কদয়া আমার পনি 

সম্ভব েয়। রদ্বতীয়ত এ রবষয়গুনলা আমানদর আনলাচো বরহেূতত রবষয়। আমরা এখানে 

রবনশষজ্ঞনদর সমরথতত প্রামাণয ইরতহাস ও তানদর মতামনতর ওপর রেেতর কনর আনলাচো শুরু 
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করব। সুতরাাং এ রবষনয় যা রকছুই বলব তা রবরেন্ন বযরক্ত হনত উদৃ্ধরত মাত্র। এ কিনত্র দু রট রবষয় 

প্রমারণত ও অকাটয রহনসনব স্বীকৃত। 

এক, ইসলানমর আরবেতানবর পূনবতও ইরাে এক দীর্ত ও উজ্জ্বল সেযতার ধ্ারক রছল। এ সেযতা 

কবশ প্রাচীে। 

দুই, ইরানে ইসলানমর প্রনবনশর পরবততীকানল ইসলামী সেযতা এ সেযতা হনত উপকৃত হনয়নছ। 

রপ.কজ. দুমাোনশর বণতোয় রনয়নছ, ইরােীরা এক বণতাঢয ও প্ররশরিত সেযতা ইসলানমর হানত 

তুনল রদনয়রছল এবাং ইসলামও ইরােীনদর কদনহ েতুে প্রাণ সঞ্চার কনররছল। ১৯৬  

ইরাে কয বণতাঢয ও প্রাচীে সেযতার অরধ্কারী রছল যরদও তা বযাখযা প্রদানের প্রনয়াজে কেই 

তদুপরর এ রবষনয় সাংরিপ্ত আনলাচো অথতহীে হনব ো। 

ি. করজা যানদহ্ শাোক তাাঁর মধ্যপ্রাচয- রবনশষজ্ঞনদর দৃরষ্টনত ইরাে  গ্রনন্থ কিমনস্টনির প্রাচীে 

সেযতার রদেকাল  গ্রনন্থর উদৃ্ধরত রদনয় হাখামানেশী আমনলর সুশঙৃ্খল রাষ্ট্রবযবস্থা সম্পনকত 

বনলনছে, একরদনক েমূধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হনত রসন্ধ ু েদ পযতন্ত, অন্যরদনক োরত মহাসাগর 

হনত কারস্পয়াে সাগর পযতন্ত প্রসাররত ইরােী েূখনের রাজকাযত পররচালো সহজ কাজ েয়। 

ইনতাপূনবত ককাে শাসক এত বড় সম্রানজযর গুরুদারয়নত্ব রছনলে ো যা সাইরানসর রাজত্বকানল শুরু 

হয় এবাং দরেীনশর রাজত্বকাল পযতন্ত (৫৮৫- ৫২৫ রিষ্টপবূত) রবদযমাে রছল। এরূপ বৃহৎ পররসনর 

রাজয শাসে ও পররচালোর েমেুা তৎকালীে সমনয়ই প্রথমবানরর মত স্থারপত হয়-  যানক মধ্য 

এরশয়ায়, এমেরক সমগ্র রবশ্ব সেযতায় প্রথম উদাহরণ বলা কযনত পানর এবাং এরট মােব 

ইরতহানসর লিণীয় পযতায়সমূনহর একরট বনল পররগরণত...।  

একই গ্রনন্থ হাখামানেশী আমনলর কে শরক্ত সম্পনকত বলা হনয়নছ, দরেীনশর পুত্র খাশাইয়ারশার 

আমনল েমূধ্যসাগনর ইরানের কনয়কশ  রণতরী রছল এবাং তারা সবনচনয় শরক্তশালী কে বারহেীর 

অরধ্কারী রছল।  
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ঐ গ্রনন্থ বলা হনয়নছ, দরেীনশর শাসোমনল একজে প্ররসদ্ধ রমশরীয় আনলম ইরােীনদর হানত 

বদী হনয়রছনলে। দরেীশ তাাঁনক রমশনর একরট রচরকৎসা ও শলয রচরকৎসা রশিালয় স্থাপনের 

দারয়ত্ব প্রদাে কনরে...।   

সাসােী আমনলর প্রত্নতত্ত্ব রশল্প সম্পনকত রলখা হনয়নছ : 

ইরােী প্রত্নতত্ত্ব রশনল্পর ইরতহানস সাসােী আমনলর রবনশষ গুরুত্ব রনয়নছ। দালাে রেমতাণ রশল্প 

ঐ সমনয় প্রেূত উন্নরত লাে কনররছল। এখেও তৎকালীে সমনয়র 

দালাে, প্রাসাদ, উপাসোলয়, সাাঁনকা ও রেরমতত বাাঁনধ্র ধ্বাংসাবনশষ হনত এগুনলার উচ্চ শশরল্পক 

কারুকানযতর পররচয় পাওয়া যায়। োসত প্রনদনশর রেরুযাবাদ, শাপুর ও সুরুস্তাে এবাং মাদানয়ে 

(রতসেুে) ও কাসনর রশররনের প্রাসাদসমহূ সাসােী আমনলর প্ররসদ্ধ প্রিতারত্ত্বক শবরশনষ্টযর 

েমুো। ১৯৭  

জানহয তাাঁর আল মাহানসে ওয়াল আয্দাদ  গ্রনন্থ দারব কনরনছে, সাসােী আমনলর ইরাে অন্য 

সব রকছরু কচনয় স্থাপতয অথতাৎ দালাে রেমতাণ রশল্পনক রবনশষ গুরুত্ব রদত। তৎকালীে রশলারলরপ 

হনত এ রবষয়রট স্পষ্ট কবাবা যায়। তখে তারা বইনয়র প্ররত কতমে গুরুত্ব রদত ো। রকন্তু ইসলামী 

শাসোমনল দালাে ও গ্রন্থ দু কয়র প্ররতই দৃরষ্ট কদয়া হনয়নছ। ১৯৮  

উইল িরুাডট তাাঁর তাররনখ তামােুে  গ্রনন্থ (োসতী অনুবানদর দশম খনে) সাসােী শাসোমল ও 

সেযতার রবষয়াবলী রেনয় ষাট পিৃা আনলাচো কনরনছে। এ আমনলর জ্ঞাে চচতা সম্পনকত রতরে 

বনলনছে, আশকােীনদর শাসোমনল ইউনরাপীয় ইরাে ও োরতবনষত প্রচরলত পাহলেী োষা 

সাসােী আমনলও প্রচরলত রছল। ঐ সমনয়র প্রচরলত শনের মনধ্য শুধ্ ুছয় লি শে এখে অবরশষ্ট 

রনয়নছ যার সবগুনলাই ধ্মত সম্পরকতত। তৎকালীে সারহতয অতযন্ত বযাপক হনলও কযনহতু এর 

সাংরিক ও বণতোকারী যারথুষ্ট্র পরেত বযরক্তরা রছনলে কসনহতু তাাঁরা অধ্মতীয় রচহ্নসমহূ 

(ধ্মতবরহেূতত শেসমূহ) বযবহার হনত রবরত থাকনতে। েনল তা রদে রদে রবলুপ্ত হনত থানক। 

সাসােীরা সারহতয ও দশতনের পিৃনপাষক ও প্রচারক রছনলে। খসরু আনুরশরওয়াে এ রবষনয় 
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অন্যনদর হনত অগ্রগামী রছনলে। তাাঁর রেনদতনশই আেলাতুে (কপ্লনটা) ও অযাররস্টটনলর রচন্তাদশতে 

পাহলেী োষায় অেরূদত হয় এবাং তা জারদ শাপরু রবশ্বরবদযালনয় পরিত হনতা। ১৯৯  

আমরা অবগত কয জাদী শাপরু রবশ্বরবদযালয় ঐ সমনয়ই প্ররতরিত হয়। ইরােী রিষ্টােরা এরট 

পররচালো করত এবাং রবনশ্বর অন্যতম বৃহত্তম জ্ঞােনকন্দ্র রহনসনব এরট প্ররসদ্ধ রছল। ইসলামী 

শাসোমনল ও এ রবশ্বরবদযালনয়র কমতকাে অবযাহত রছল। আব্বাসীয় আমনলর কনয়কজে প্ররসদ্ধ 

রিষ্টাে রচরকৎসক, কযমে বাখতীশু, ইবনে মাসুইয়া ও অন্যান্যরা এ রবশ্বরবদযালয় হনতই রশিা 

সমাপ্ত কনরে। পরবততীনত যখে বাগদাদ রবনশ্বর জ্ঞােনকন্দ্র রহনসনব প্ররতিা লাে করল তখে 

জাদী শাপরু রবশ্বরবদযালনয়র কমতকাে রস্তরমত হনত লাগল ও সমনয়র পররিমায় বন্ধ হনয় কগল। 

রকন্তু এ রবশ্বরবদযালয় ইসলামী সেযতায় গুরুত্বপূণত অবদাে করনখরছল। 

উইল িরুাডট সাসােী আমনলর রশল্পকলা সম্পনকত বনলনছে, সাসােী আমনলর শাপরু, ক্বাবাদ ও 

খসরুনদর সম্পদ ও প্ররতপরত্তর রচহ্ন রহনসনব তৎকালীে রশল্পকলা বযতীত রকছইু বততমানে 

অবরশষ্ট কেই। তনব মহাে সম্রাট দরেীনশর শাসেকানলর রাজধ্ােী পাসতপুরলস হনত শাহ আব্বাস 

সাোেীর স্থারপত ইসোহাে পযতন্ত ইরােী রশল্পকলার রস্থরতস্থাপকতা ও রববততে আমানদর 

আশ্চযতারন্বত কনর। ২০০  

তৎকালীে সমনয়র বেুটরশল্প সম্পনকত রতরে বনলনছে,  

সাসােী আমনলর বুেট রশল্প, রচত্রকমত, োস্কযত, মৎৃরশল্প প্রেৃরত কস দযত বরধ্তত ও অলাংকারমূলক 

রশল্প সমরন্বত রছল। মসণৃ করশমী কাপড়, সূক্ষ্ম সচূীকমতযকু্ত রদবা  ও দানমস্কী  রসল্ক, কটরবল 

ক্লথ ও কচয়ানরর আবরণ, ছাদ ও বারাদার বরধ্তত অাংশ, রবছাোর চাদর ও কানপতট প্রেৃরতনত 

অতযন্ত শধ্যত সহকানর অরেজ্ঞতার পরশ রদনয় হলুদ, সবুজ ও েীল রাং রদনয় েকশা অাংরকত 

হনতা। ২০১  

মৎৃ রশল্প সম্পনকত বনলনছে, সাসােী আমনলর প্ররতরদনের বযবহৃত রকছ ুমারট ও চীোমারটর পাত্র 

বযতীত বততমানে রকছ ুঅবরশষ্ট কেই। মৎৃরশল্প হাখামানেশী আমনল অগ্রগরত লাে কনররছল এবাং 

সাসােী আমনলও তা অবযাহত রছল ও আরব শাসোমনল তা পূণততায় কপ াঁছায়। ২০২  
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উইল িরুাডট দারব কনরনছে, আশকােী শাসোমনলর চার শতােীর স্থরবরতা ও অধ্ুঃপতনের পর 

সাসােী আমনল রশল্পকলা ইরানে পুেরুিীবে লাে কনর। যরদ কস সময়কার অবরশষ্ট স্থাপতয ও 

রশল্পকলানক যাচাই করর তাহনল কদখব পণূতত্ব ও কশ্রিনত্ব তা হাখামানেশী আমনলর রশল্প 

রবনশষনত্বর সনঙ্গ এনকবানরই তুলেীয় েয়। কতমরে সৃজেশীলতা, সূক্ষ্মকারুকাযত এবাং রুরচর রদক 

হনত তা ইসলাম পরবততী ইরােী রশনল্পরও সমকি েয়। 

উইল িরুাডট ঐ অধ্যানয়র উপসাংহানর বনলনছে, তনব সামােী রশল্পকলার রবরেন্ন অবয়ব ও 

রচত্ররূনপর প্রোব পূনবত োরতবষত, তুরকতস্তাে ও চীনে এবাং পরশ্চনম রসররয়া, এরশয়া মাইের,  

কেস্টারডটনোপল, বলকাে, রমশর ও কস্পনে বযাপকোনব পনড়রছল। এ রশল্পকলা গ্রীক রশল্প ও 

স্থাপনতয এতটা প্রোব রবস্তার কনররছল কয, গ্রীকরা সোতে রশল্পকলা হনত কস দযত ও 

কস কযতমলূক বাইজাডটাইে রশল্পকলার রদনক বুাঁনক পনড়রছল। রিষ্টীয়, করামীয় স্থাপতয ও 

রশল্পকলানত এর প্রোনবর কারনণই তারা গীজতার কানির ছানদর স্থানে ইট ও পাথনরর গম্বুজ 

সাংনযাজনের ধ্ারা গ্রহণ কনর এবাং স্তম্ভযকু্ত কদয়ানলর রদনক আকৃষ্ট হয়। 

সাসােী স্থাপতয হনতই ইসলামী স্থাপতয রশনল্পর মসরজনদ দালাে ককািা ও েবেগুনলানত বড় বড় 

দরজা ও গম্বজু শতররর প্রচলে লাে কনর। ককাে রকছুই ইরতহানস হাররনয় যায় ো, তনব সমনয়র 

পররিমায় সৃজেশীল সকল রচন্তা ও কমতই পররবততে লাে কনর এবাং এর রাং ও উৎকষত মােব 

সেযতায় রেনজর স্থাে কনর কেয়। ২০৩  

মধ্যপ্রাচযরবদগনণর দৃরষ্টনত ইরাে ২০৪গ্রনন্থর তৃতীয় খনে ইসলামী রশল্পকলার উৎস  অধ্যানয় 

কমনরাপল জাদুর্নরর মধ্য ও রেকটপ্রানচযর রশল্পকলা রবোনগর প্রধ্াে রদমাডি ররচত এক েজনর 

ইসলামী রশল্পকলা  গ্রন্থ হনত উরল্লরখত হনয়নছ, হযরত মহুাম্মদ (সা.)- এর সমনয় আরবনদর 

মনধ্য স্থাপতয ও রশল্পকলার ককাে চচতা রছল ো বা থাকনলও উনল্লখয েয় বলনলই চনল। রকন্তু 

রসররয়া, টাইগ্রীস ও ইউনফ্ররটস েদীর মধ্যবততী অঞ্চল (ইরাক), রমশর ও ইরাে জনয়র পর 

আরবরা এতদঞ্চনলর রশল্প ও স্থাপতযকলা গ্রহণ কনর। চীো গ্রন্থ হনত জাো যায় উমাইয়যা 

শাসকগণ রবরজত সকল অঞ্চল হনত স্থপরত ও রবনশষজ্ঞনদর প্রাসাদ, শহর ও মসরজদসমূহ 
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রেমতানণর জন্য উচ্চ মজরুী দানের মাধ্যনম আকষতণ করনতে। দানমনস্কর মসরজদগুনলানত কারুকাযত 

করার জন্য রসররয়াে ও বাইজাডটাইে কারুরশল্পীনদর রেনয়াগ করা হনয়রছল। তারা একজে ইরােী 

রশিনকর অধ্ীনে এ কাজ করত। 

মক্কানতও রবরেন্ন দালাে রেমতানণর জন্য রমশর ও দানমনস্কর কুদ্স হনত স্থপরত ও কাররগর আো 

হনতা। গৃহ রেমতানণর উপাদাে হনত কাররগর পযতন্ত সব রকছইু এ সকল স্থাে হনত সাংগহৃীত হনতা। 

আব্বাসীয়নদর সময়কাল পযতন্ত এ অবস্থা অবযাহত রছল। তাবারী তাাঁর ইরতহাস গ্রনন্থ উনল্লখ 

কনরনছে, বাগদানদর প্রাসাদসমূহ রেমতানণর জন্যও রসররয়া, ইরাে, মুনসল ও কুো হনত 

সহনযারগতা কেয়া হনতা। সুতরাাং ইসলামী স্থাপতয ও রশল্পকলা প্রানচযর রিষ্টীয় ও সাসােী এ 

দু রশল্পকলা হনত উৎপরত্ত লাে কনরনছ। একই প্রবনন্ধ রতরে উনল্লখ কনরনছে, ইনতাপূনবত ককাে 

ককাে রবনশষ ইসলামী স্থাপতয ও রশল্পকলায় সাসােী স্থাপতয ও রশনল্পর প্রোনবর রবষয়রট 

উদ্র্াটে করনলও রবষয়রটর গুরুত্ব কবাবা যায় রে, রকন্তু সম্প্ররত বাগদানদর রেকটবততী রতসেেু 

(মাদানয়ে), দজলা- কোরানতর (টাইগ্রীস, ইউনফ্ররটস) মধ্যবততী রকশ এবাং ইরানের দানমগাে 

অঞ্চনল কয সকল খেেকাযত সম্পারদত হনয়নছ তানত উনল্লখনযাগয পররমানণর প্রত্নতারত্ত্বক 

কস দযতমলূক চূণতকনমতর উপরস্থরত পররলরিত হনয়নছ কযগুনলা ইসলামী স্থাপতয ও প্রত্নকলার 

প্রাথরমক রেরত্ত রছল বনল রেুঃসনদনহ বলা যায়। রতরে আনরা উনল্লখ কনরনছে, সাসােী স্থাপতয ও 

রশল্পকলা ইসলামী রশল্প ও স্থাপতযকলায় রমনশ রগনয়নছ। স্থপরত ও কারুরশল্পীরা কখেও কখেও 

একই েকশা ও কারুকাযত বযবহার করনতে। কখেও আবার পররবততে কনর রবনশষ ককাে েতুে 

েকশা প্রণয়ে করনতে।  

কেহরু তাাঁর রবশ্ব ইরতহাস প্রসঙ্গ ২০৫ গ্রনন্থর রদ্বতীয় খনে ইরানের প্রাচীে রীরতর ধ্ারাবারহকতা  

োমক একরট পৃথক আনলাচোয় প্রমাণ করনত কচনয়নছে ইরােী রশল্প ও সাংসৃ্করত দু হাজার বছর 

ধ্নর অবযাহত রনয়নছ। 

রতরে বনলে,  
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ইরােী সাংসৃ্করত ও রশল্পকলার উজ্জ্বল ও দীর্ত ঐরতহ্য রনয়নছ। এই ঐরতহ্য দু হাজার বছর ধ্নর 

চনল এনসনছ যা অশুরীয় সেযতার পর কথনক শুরু হনয়রছল। ইরানে রাজকীয় শাসে বযবস্থা ও ধ্নমত 

রবরেন্ন সমনয় পররবততে সারধ্ত হনয়নছ। এর েূখে কখেও কদশীয় শাসকবগত কখেও 

রবজাতীয়নদর দ্বারা শারসত হনয়নছ। ইসলাম এ কদনশ প্রনবশ কনর অনেক রকছুনতই পররবততে 

সাধ্ে কনরনছ। তদুপরর ইরােী রশল্পকলা এখেও পূনবতর ন্যায় অবযাহত রনয়নছ। ২০৬  

রতরে আনরা বনলনছে,  

আরব কসোদল মধ্য এরশয়া ও উত্তর আরফ্রকায় অগ্রারেযানে শুধ্ ুেতুে ধ্মত েয়; বরাং কস সানথ 

েব রবকাশমাে এক সেযতানক বহে কনর রেনয় যায়। রসররয়া, দজলা- কোরানতর মধ্যবততী 

অঞ্চল, রমশর সকল স্থােই আরবীয় (ইসলামী) সাংসৃ্করতর প্ররত আকৃষ্ট হনয়রছল। েনল আরবী োষা 

তানদর রাষ্ট্রীয় োষায় পররণত হনলা, এমেরক জারতগতোনবও তারা আরবনদর সনঙ্গ রমরশ্রত হনয় 

সদৃনশ পররণত হনলা। দানমস্ক, কায়নরা আরবনদর বহৃত্তম সাাংসৃ্করতক ককনন্দ্র পররণত হয়। েব 

সেযতার শরক্তশালী রববততে রিয়ার প্রোনব কসখানে আকষতণীয় ও দরৃষ্টেদে প্রাসাদসমূহ শতরর 

হনলা... ইরাে আরবনদর সদৃনশ পররণত ো হনলও ইসলামী আরব সেযতা তানদর ওপর বযাপক 

প্রোব কেনল। োরতবনষতর ন্যায় ইরানেও ইসলাম রশল্পকলায় েতুে জীবে দাে কনর। ইসলামী 

আরব সেযতাও ইরােী সেযতা ও রশল্পকলার দ্বারা প্রোরবত হয়। ২০৭  

আমরা জারে উমাইয়যা ও আব্বাসীয় আমনল কবশ রকছু োসতী গ্রন্থ আরবীনত অেূরদত হয় যরদও 

অন্যান্য োষা হনত অেরূদত গ্রনন্থর তুলোয় এরট কতমে রকছু েয়। তদুপরর এনক ইসলামী 

সেযতায় ইরােী সেযতার এক প্রকার সহনযারগতা বলা যায়। আমরা পরবততীনত ইরােী 

অনুবাদসমূনহর আনলাচোয় এ রবষনয় সাংনিনপ রকছু আনলাকপাত করব। 

মসুলমােগণ রাষ্ট্রকাযত পররচালো পদ্ধরত ইরােীনদর রেকট হনত গ্রহণ কনর। রাষ্ট্রীয় কাযতালয় ও 

অরেস- আদালত প্রাচীে ইরােী পদ্ধরতর অনুকরনণ সাজানো হনয়রছল। এমেরক সাধ্ারণত 

সরকারী কাযতালনয় োসতী োষাই বযবহৃত হনতা। পরবততীনত ইরােী মুসলমােগণ তা আরবীনত 

রূপান্তররত কনরে।  
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ইবনুে োরদম তাাঁর আল কেনহনরস্ত  গ্রনন্থ উনল্লখ কনরনছে,  

সবতপ্রথম খারলদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে ময়ুারবয়ার রেনদতনশ অন্য োষা হনত আরবী োষায় 

রূপান্তররত করা হয়। রতরে জ্ঞানের প্ররত রবনশষ আগ্রহী রছনলে। রবনশষত রসায়েরবদযার প্ররত 

তাাঁর তীি আকষতণ রছল। রতরে রমশনরর অরধ্বাসী করতপয় গ্রীক দাশতরেকনক দানমনস্ক আিাে 

জাোে। কযনহতু তাাঁরা আরবী োষানতও পরেত রছনলে তাই রতরে তাাঁনদর গ্রীক ও রকবতী োষার 

এতদ্সাংিান্ত গ্রন্থসমূহ আরবীনত অনুবাদ করার রেনদতশ কদে। এরটই আরবীনত অনুবানদর সচূো। 

অতুঃপর বনলনছে,  

হািানজর আমনল সানলহ ইবনে আবদুর রহমাে োনমর এক ইরােী বাংনশাদ্ভতূ বযরক্ত সরকারী 

কাযতালয় ও আদালতসমনূহর কাগজপত্র োসতী হনত আরবীনত অনুবাদ কনরে যা রদ্বতীয় পযতানয়র 

অনুবাদ কাযতিম বনল পররগরণত। সানলহ হািানজর মন্ত্রী যদােোরানখর অধ্ীনে কাজ করনতে। 

কযনহতু সানলহ আরবী ও োসতী উেয় োষায় পরেত রছনলে কসনহতু তাাঁর প্ররত হািানজর দরৃষ্ট 

আকৃষ্ট হয়। একরদে সানলহ যদােোরাখনক বনলে: আমার েয় হয় েরবষ্যনত হািাজ কতামার 

ওপর আমানক প্রাধ্ান্য রদনত পানর এবাং তার রেকট কতামার অবস্থাে েীনচ কেনম কযনত পানর। 

যদােোরাখ বনলে: তুরম েয় কর ো। এরট কখেও হনব ো। কারণ কতামার কচনয় আমানক 

হািানজর অরধ্ক প্রনয়াজে। রহসাবকানযত আমার কচনয় অরেজ্ঞ ককউ কেই। সানলহ বনলে: 

আল্লাহর শপথ! যরদ চাই সরকারী কাগজপত্র সবই আরবী োষায় রূপান্তররত করনত পারর তখে 

োসতীর আর ককাে প্রনয়াজে পড়নব ো। যদােোরাখ পরীিা কনর কদখনলে সানলহ সতয 

বনলনছে। তাই সানলহনক বলনলে: তুরম কনয়করদে অসুস্থতার অজুহানত দরবানর এনসা ো। 

হািাজ তার রবনশষ রচরকৎসকনক সানলনহর রেকট কপ্ররণ করনল রতরে রেনর এনস হািাজনক 

জাোনলে তাাঁর মনধ্য অসুস্থতার ককাে লিণ কেই। ইনতামনধ্য মুহাম্মদ ইবনে কানয়নসর রবনদ্রানহর 

দাঙ্গায় যদােোরাখ রেহত হনল স্বাোরবকোনবই সানলহ তাাঁর স্থলারেরষক্ত হনলে। একরদে 

যদােোরানখর সনঙ্গ রেজ কনথাপকথনের রবষয়রট সানলহ হািানজর রেকট উপস্থাপে করনল 

অনুবানদর এ কমত বাস্তব রূপ লাে কনর। 
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রকন্তু এ রবষয়রট োসতী োষাোষীনদর িুব্ধ কনর তুলল। রবনশষত যারা োসতীোষী হওয়ার কারনণ 

এরূপ কনমত রেনয়াগ লাে কনররছল তারা খবুই মেিুন্ন হনলা। একরদে যদােোরানখর পুত্র 

সানলহনক রহসাব সম্পরকতত কনয়করট োসতী পররোষার আরবী রূপ রক হনব তা জােনত চাইনল 

রতরে সমানথতর আরবী পররোষা বণতো কনরে। এনত কস রাগারন্বত হনয় বনল: আল্লাহ্ কতামার 

রশকড় ধ্বাংস করুে। কারণ তুরম োসতী োষার রশকড় ককনটছ। একদল োসতীোষী সানলহনক এক 

লি রদরহাম রদনয় এ কনমত অপারগতা প্রকাশ করনত বলনল রতরে রাজী হেরে।  

ইবনুে োরদম বনলে,  

রসররয়ার দরবারীরা রাজকীয় েরথপত্র ও রহসাব করামীয় োষায় রলখত (োসতী োষায় েয়)। রহশাম 

ইবনে আবদুল মারলনকর সমনয় তা- ও আরবী োষায় রূপান্তররত করা হয়। ২০৮  

এ রবষয়গুনলা তৎকালীে খলীো ও শাসকবনগতর সনঙ্গ সাংরলেষষ্ট রছল। আরবনদর কাছ কথনক স্বাধ্ীে 

হওয়ার পর ইরােী শাসকবগত তাাঁনদর সরকারী েরথপত্র ও রহসাব পুেরায় োসতীনত কলখা শুরু 

কনরে। গজেেীনদর শাসোমনল এরট আবার আরবীনত পররবরততত হনয় যায়। এ ইরতহাসও দীর্ত। 

আমরা পূনবতই উনল্লখ কনররছ, এ আনলাচোয় আমরা প্রাচীে ইরােী সেযতা েবীে ইসলামী 

সেযতায় রক েূরমকা করনখনছ তার প্ররত আনলাকপাত করার কচষ্টা করব। তনব এ কনমতর কযাগযতা 

আমানদর কেই। তাই প্ররতরিত ঐরতহারসক বণতোর মাধ্যনম দু রট রবষয়নক আমরা তুনল ধ্নররছ: 

প্রথমত ইসলানমর আরবেতানবর পূনবতও ইরাে স্বতন্ত্র ও প্ররতরিত সেযতার অরধ্কারী রছল এবাং এ 

সেযতা ইসলামী সেযতার অন্যতম উৎস বনল পররগরণত হয়। রদ্বতীয়ত ইরানের পতেশীল 

সেযতা ইসলানমর মাধ্যনম পুেরুিীরবত হয় এবাং ইসলাম ইরােনক েতুে জীবে ও রূপ দাে 

কনর। এ দু রট রবষয় অেস্বীকাযত। অনুসরন্ধৎসুরা এ সম্পরকতত রবদযমাে পযতাপ্ত সূনত্র তা অধ্যয়ে 

করনত পানরে। 

 

ইসলাম ও আন্তররকতা 
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এখে আমরা আমানদর প্রকৃত আনলাচোয় প্রনবশ করব। তা হনলা ইরােীরা ইসলানম কয 

উনল্লখনযাগয অবদাে করনখনছ তা ঈমাে, ইসলাম ও আন্তররকতার রেরত্তনতই কনরনছ। আমরা 

প্রথনম ইরােীনদর ইসলাম ও আন্তররকতা রেনয় আনলাচো করব। তারপর তানদর অবদানের 

রবষয়রট আনলাচোয় আেব।  

ইরােীনদর অবদানের রবষয়রট রেনয় অরতররঞ্জত করার ইচ্ছা আমানদর কেই। আমরা এ দারবও 

কররছ ো কয, সকল ইরােীই ইসলানমর প্ররত রেনবরদত ও আন্তররক রছল বা তানদর সকনলর 

অবদােই পররচ্ছন্ন হৃদয় ও সমূ্পণত আন্তররকতা সহকানর সম্পারদত হনয়রছল। আমরা যা দারব 

কররছ তা হনলা অরধ্কাাংশ ইরােী ইসলানমর প্ররত আন্তররক রছল, তারা ইসলানমর কখদমত বযতীত 

অন্য ককাে লিয রেনয় কাজ কনররে এবাং রেিার কিনত্র আরব- অোরব ককউই ইরােীনদর সমকি 

েয়। তারা এ কিনত্র পরৃথবীনত অেন্য অথতাৎ ককাে জারতই ককাে ধ্নমতর প্ররত এতটা কখদমত 

কনররে বা এতটা রেনবরদত কসবা কদয়রে। 

একরট জারতনক শরক্ত প্রনয়ানগ অনুগত করা যায়, রকন্তু বাহুবনল তানদর মানব ঈমােী 

কচতো, কপ্রম- োলবাসা ও উেীপো সরৃষ্ট করা যায় ো। শরক্ত ও িমতা এ কিনত্র পররসীরমত। 

মােব জারতর কসরা সরৃষ্ট ও অবদােসমূহ োলবাসা ও ঈমানের েল। 

ককউ ককউ ইসলামী সাংসৃ্করতনত ইরােীনদর অেূতপূবত অবদানের কপছনে 

কানদসীয়া, জালুলা, হালওয়াে ও োহাোনদ আরবনদর রেকট পরাজনয়র িরতপরূনণর মনোবৃরত্ত 

কাযতকর রছল বনল মনে কনরে। কারণ ইরােীরা জােত সামররক পরাজয় সারবতক পরাজয় েয়; বরাং 

প্রকতৃ পরাজয় হনলা সাাংসৃ্করতক পরাজয়। ইরােীরা জাতীয় কচতোর অনুেূরতনত অন্য জারতর 

রবরুনদ্ধ রবনশষত আরবনদর মুকারবলায় স্বকীয় সাংসৃ্করতনক সাংরিনণর প্রয়ানস ইসলামী 

শবরশষ্টযসমূনহর আবরনণ রেজ রচন্তা- কচতো, রীরত- েীরত ও আচারনক আচ্ছারদত কনর এবাং এ 

লনিই সাাংসৃ্করতক কমতকাে চালায়। অন্যোনব বলা যায়, ইসলামনক বাস্তবতার কারনণ প্রতযাখযাে 

করনত ো কপনর রকোনব এনক ইরােী রূপ কদয়া যায় কস রচন্তায় মগ্ন হয়। এ লনিয কপ াঁছানোর 

জন্য ইসলামী জ্ঞাে আহরণ অনপিা উত্তম ককাে পথ রছল ো বনল এ পথনক মনোেীত কনর। 
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আমানদর রবশ্বাস এরূপ বযাখযা সতয হনত অনেক দূনর। কারণ প্রথমত পূনবতই আমরা বণতো 

কনররছ, মসুলমােনদর হানত ইরানের সামররক পরাজনয়র অনেক পবূত হনতই ইরােীরা ইসলানমর 

কসবায় রেনয়ারজত হনয়রছল। ইরােীরা সামররক পরাজনয়র পনর ইসলানমর কয কখদমত কনরনছ তা 

সামররক পরাজনয়র পূনবতর মতই। রদ্বতীয়ত যরদ এ আন্তররক উেীপো ো থাকত তনব তা কচ ে 

শতােী যাবত অবযাহত থাকনত পারত ো। ককাে িণস্থায়ী আনদালেনক এরূপ বযাখযা কদয়া 

যায়, রকন্তু শতােীকাল ধ্নর বহমাে ককাে আনদালেনক এোনব বযাখযা করা যায় ো। 

সমনয়র দীর্ততার রবষয়রট বাদ রদনলও আনদালনের ধ্রে ও প্রকরৃতও ঐরূপ প্রবণতার উপরস্থরতনক 

প্রতযাখযাে কনর। পরবততী অধ্যায়গুনলানত ইসলানমর রবরেন্ন কিনত্র ইরােীনদর কমত পদ্ধরত ও ধ্রে 

কয তানদর ঈমাে ও রেিার প্রমাণ কদয় তা আমরা কদখব। 

তদুপরর যরদ সামররক পরাজনয়র িরতপরূনণর লনিয ইরােীরা ইসলানমর কসবায় রত হনয় থানক 

তনব স্বয়াং তারা ককে ইসলানমর প্রচারক কসনজ অন্যান্য জারত হনত রেনজনদর সাংখযার কনয়কগুণ 

মানুষনক ইসলানমর পতাকা তনল রেনয় আসল? যখে ইসলাম হুমরকর সম্মুখীে হনয়নছ ইরােী 

দৃরষ্টনত তা িরতকর রকছ ু ো হওয়া সনত্ত্বও ককে তারা রেনজনদর জীবে বাজী করনখ ইসলামনক 

রিার প্রনচষ্টায় আিরবসজতে রদনয়নছ? ককে ইসলানমর রবপনি অন্যায় প্রচারণা ও অস্বীকৃরতর 

রবরুনদ্ধ তারা অন্যনদর কচনয় অরধ্কতর প্ররতরিয়া কদরখনয়নছ? 

পরবততী অধ্যায়গুনলানত প্রেগুনলা সম্পনকত আমরা আনলাচো করব। এখে ইসলামী জারতসমূনহর 

মনধ্য জ্ঞাে ও সাাংসৃ্করতক উেীপোর কারণসমহূ রেনয় আনলাচো শুরু কররছ। 

 

উেীপোসমহূ 

প্রথনমই উেীপোর দরৃষ্টনত সামরগ্রকোনব ইসলামী রবশ্বনক মলূযায়নের প্রনয়াজে মনে কররছ। 

ইসলামী রবশ্ব জ্ঞাে ও সাাংসৃ্করতর কয আনদালে শুরু কনর তানত 

আরব, ইরােী, োরতীয়, রমশরীয়, আলরজরীয়, রতউরেসীয়, মনরাক্কীয়, রসরীয়, এমেরক 

ইউনরাপীয় কস্পেও অাংশগ্রহণ কনর। এ আনদালনে ইসলামী েূখনের দূরপ্রাচয হনত দরূপাশ্চাতয 
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পযতন্ত কযমে সাংযকু্ত হনয়রছল কতমরে ইসলামী রবনশ্বর উত্তর প্রান্ত হনত দরিণ প্রান্তও সাংযকু্ত রছল। 

এ আনদালনে কযমে ইরানের ইবনে রসো, রাযী ও রসবানেইরা অাংশগ্রহণ কনরনছে কতমরে 

কস্পনের (আদালুনসর) ইবনে মারলক ইবনে রুশদও েূরমকা করনখনছে। রকন্তু এ বৃহৎ 

আনদালনের উেীপক রক রছল? এ কিনত্র কনয়করট মত হনত পানর। 

১. এ সকল জারতর মনধ্য আরবীয় জাতীয় কচতো সরৃষ্ট হনয়রছল এবাং তারা সকনলই আরব 

জাতীয়তাবানদর ছায়ায় এরূপ সমনবাতাপূণত আনদালে সৃরষ্ট কনররছল। 

অবশ্যই এরূপ ধ্ারণা সরিক েয়; যরদও ককাে ককাে সাম্প্ররতক আরব কলখক ইরতহাসনক এোনব 

রবকৃত করার প্রনচষ্টা চারলনয়নছে। 

ককাে ককাে ইউনরাপীয় কলখক ইসলামী সেযতানক আরবীয় সেযতা রহনসনব কদখানত চাে। এর 

উনেশ্য হনলা একরদনক আরবনদর আি- অহাংকারী করার মাধ্যনম পবূত হনত অরধ্কতর আরব 

জাতীয়তাবানদর ওপর রেেতরশীল কনর ইসলামী রবশ্ব হনত তানদর দূনর সররনয় কদয়া ও রবরচ্ছন্ন 

করা। অন্যরদনক অন্যান্য মসুরলম জারতনক এরূপ রমথযা প্রচারণার কারনণ আরবনদর ওপর 

অসন্তুষ্ট করা। 

২. ইসলামী জারতসমূহ প্রনতযনকই স্ব স্ব জারত ও কগানত্রর রচন্তার আনলানক কাযতিম চালাত। 

তানদর প্রনতযনকর প্রবণতা রেজস্ব জাতীয় অনুেূরত হনত জাগররত হনয়রছল। 

এ মতও কয গ্রহণনযাগয েয় তা বযাখযার প্রনয়াজে হয় ো। আমরা এ গ্রনন্থর প্রথমাাংনশ এ রবষনয় 

পযতাপ্ত আনলাচো কনররছ। ইসলামী জারতসমূহ পারস্পররক সম্পনকতর কিনত্র গেীনর প্রনবনশর 

কারনণই োরতীয়, ইরােী, আরফ্রকীয় বা কস্পেীয় মসুলমাে পরস্পর ভ্রাতৃনত্বর বন্ধনে আবদ্ধ হনত 

কপনররছল। 

৩. মসুরলম জারতসমহূ তানদর রেজস্ব রাষ্ট্র ও জারতগত রবনশষত্ব সনত্ত্বও জারত- বনণতর ঊনধ্বত একক 

রচন্তা ও রবশ্বানসর মনধ্য জীবে যাপে করত এবাং তানদর জ্ঞাে ও সাংসৃ্করতগত কমতকানের উেীপো 

তারা ইসলাম, ইসলানমর রবশ্বজেীে ও মােরবক রশিা হনত লাে কনররছল। ইরতহাস এ সতযনকই 

সমথতে ও প্রমাণ কনরনছ। 
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ককাে বযরক্ত বা জারতর ঐরতহারসক েরূমকার পশ্চানত ককান্ উেীপো কাজ কনরনছ তা জােনত 

হনল তার কমতপদ্ধরত মলূযায়ে ও পযতানলাচো করনত হনব। আমরা পরবততী অধ্যায়গুনলানত 

ইরােীনদর কমতপদ্ধরত পযতানলাচো করব যা তানদর এ ঐরতহারসক অবদানের পশ্চানতর 

উেীপোসমূহনক আমানদর রেকট তুনল ধ্রনব। 

এখানে আমরা আত্তারাদীর কলখা হনত রকছু অাংশ ইরােীনদর ইসলামী কমতকাে  রশনরাোনম 

তুনল ধ্ররছ। 
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ইরােীনদর ইসলামী কমতকাে 

 

ইনয়নমনের র্টোয় কসখােকার ইরােী মসুলমােনদর আিতযাগী েূরমকার সবনচনয় বড় প্রমাণ 

কয, ইরােীরা উনু্মক্ত মে রেনয় পরবত্র ইসলাম ধ্মতনক গ্রহণ কনররছল এবাং এ ধ্নমতর প্রচানর ককাে 

আিতযানগই রপছপা হয়রে। কয সকল কলখক এ কথা বনলে, এ জারতর ওপর তরবারীর সাহানযয 

ইসলাম চারপনয় কদয়া হনয়নছ; হয় জাতীয়তার কগাাঁড়ারম তাাঁনদর এ কথা বলনত বাধ্য কনর েতুবা 

তাাঁরা ইরােী জারতনত ইসলানমর প্রনবশ সম্পনকত অজ্ঞাত। সকল ঐরতহারসক উনল্লখ কনরনছে 

ইসলাম আশ্চযতজেক গরতনত ইরানে প্রসার লাে কনররছল এবাং এ জারত ককাে যুদ্ধ ও রবতকত 

ছাড়াই এ ধ্মতনক অরেেদে জারেনয়নছ এবাং মাত্র রবশ বছনরর মনধ্যই সমগ্র ইরানের েূরম 

একরদনক কোরাত হনত কযইহুে েদীর কবলােরূম অন্যরদনক রসন্ধ ু েদী হনত খাওয়ানরজম 

অববারহকা পযতন্ত ইসলাম ছরড়নয় পনড়। যরদও কনয়কস্থানে আরব মসুলমােনদর সনঙ্গ যুদ্ধ 

সাংর্রটত হনয়নছ তদুপরর যুদ্ধগুনলা শাসকবগত, ধ্মতীয় গুরু ও অরেজাতনদর সনঙ্গ সাংর্রটত হনয়নছ 

যারা ইসলানমর আগমেনক তানদর স্বানথতর জন্য িরতকর বুবনত কপনররছল। 

বৃহৎ পারস্য সাম্রাজয মসুলমােনদর হস্তগত হওয়ার অল্প সমনয়র মনধ্যই এ কদনশর অরধ্কাাংশ 

মানুষ (মানযেদারাে ও দাইলামী পাবততয এলাকার অরধ্বাসীরা বযতীত) ইসলাম ধ্মত গ্রহণ কনর। 

এ কদনশর মানুষ ইসলানমর প্রচার ও এর পরবত্র শরীয়নতর রবধ্ােনক প্ররতরিত করার জন্য বযাপক 

কমতকাে শুরু কনর। ইসলানমর আরবেতানবর প্রথম রতে শতােী ইরাে বেী উমাইয়যা ও বেী 

আব্বানসর খলীোনদর হানত শারসত হয়। কস সমনয়ও ইরােীরা ইসলামী রবরধ্রবধ্ানের 

বযাখযা, আরবী সারহতয, ইসলানমর সামারজক, রাজনেরতক ও রবচার রবোগীয় রবষনয় সবতািক 

প্রনচষ্টা চালায় এবাং রবরেন্ন কম রলক রবষনয়র বযাখযা প্রদাে কনর েরূমকা রানখ। 

তদুপরর প্রথম শতােীনত যখে তােসীর, হাদীস, কালামশাস্ত্র, দশতে ও তাসাউেশাস্ত্র প্রবরততত হয় 

তখে ইরােীরা এ সকল কিনত্র প্রথম সাররনত অবস্থাে রেনয়রছল। ইরানের 

রেশাবরু, কহরাত, বাখখ, মারে, বখুারা, সামারকাদ, করই, ইসোহাে ও অন্যান্য শহর এ সকল 
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জ্ঞানের ককন্দ্র রহনসনব অতযন্ত কমততৎপর রছল। শত শত হাদীসশাস্ত্ররবদ এ সকল শহনর রশিা 

লাে ও প্ররশরিত হনয়নছে। তাাঁরা ইসলানমর উজ্জ্বল সেযতানক পবূত- পরশ্চম সকল রদনক প্রচার ও 

প্ররতরিত কনরনছে।  

অন্যতম গুরুত্বপূণত কয রবষয়রট ইরানে রবনশষত কখারাসানে সকনলর দরৃষ্ট আকষতণ কনররছল তা 

হনলা হাদীসশাস্ত্র। ইেসানের সানথ বলনত কগনল হাদীসশানস্ত্র ইরােীনদর সবতারধ্ক েূরমকানক 

স্বীকার করা যনথষ্ট েয়; বরাং বলা উরচত ইরােীরা হাদীসশানস্ত্রর পত্তেকারী। হাদীসশাস্ত্ররবদনদর 

অনেনকই স্বয়াং হাদীস বণতোকারীনদর রেকট কথনক হাদীস শ্রবনণর জন্য প্রায়শই 

মদীো, কুো, বসরা, রসররয়া প্রেরৃত স্থানে ভ্রমণ করনতে এবাং এই হাদীসসমূহনক তাাঁনদর 

রসহাহ  ( সহীহ হাদীস গন্থসমূহ) ও মাসারেদ  গ্রন্থগুনলানত রলরপবদ্ধ কনরনছে। কখারাসানের 

হাদীস রশিানকন্দ্র মসুরলম রবনশ্ব তৎকালীে সমনয় এতটা গুরুত্বপূণত অবস্থাে লাে কনররছল 

কয, রমশর, আরফ্রকা, রহজায, ইরাক ও রসররয়া হনত কনয়ক শতােী ধ্নর রবরেন্ন বযরক্ত হাদীস 

রশিা লানের জন্য কখারাসানের রেশাবরু, মারে, কহরাত, বালখ ও বুখারার হাদীসশাস্ত্ররবদনদর 

রেকট আসনতে। 

যাাঁরা হাদীস, মসুোদ, রসহাহ ও মাশারয়খনদর (রবরেন্ন হাদীস রশিক যাাঁরা সরাসরর হাদীস 

শুনেনছে ও সাংকলে কনরনছে) রবষনয় জানেে তাাঁরা অবগত আনছে, আহনল সুন্নানতর সকল 

হাদীস সাংকলক এবাং রশয়া মাযহানবর প্ররসদ্ধ চার গ্রনন্থর সাংকলক ইরােী। হাদীস সাংকলকনদর 

মনধ্য কশখ তুসী, মসুরলম রেশাবুরী, আবু আবদুর রহমাে োসায়ী, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল 

বখুারী, আবু দাউদ সানজস্তােী, রতররমযী, বায়হাকী এ সাত বযরক্ত কখারাসানের, কশখ সাদুক 

ককানমর এবাং ইবনে মাযা কাযেীনের। এ প্ররসদ্ধ বযরক্তনদর ছাড়াও কনয়কশ  হাদীসশাস্ত্ররবদ 

ইরােী রছনলে। প্ররসদ্ধ মুসরলম দাশতরেক, কালামশাস্ত্ররবদ, ঐরতহারসক, আরবী অরেধ্াে 

রচরয়তা, আরবী োষায় প্ররসদ্ধ করবতা রচোকারী, মুোসরসর, রাজেীরতরবদ, সম্রাট ও পযতটকনদর 

অরধ্কাাংশই ইরােী রছনলে। কযমে 

বামতাকীরা, েওবাখতী, কাশরীয়াে, সামােীয়াে, তানহরীয়াে, আনলবইুয়া, গজেেী, র্ুরী, খাজা 
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কেজামলু মুলক, সানয়দীয়াে, খাজা োরসরুেীে, সামআেী, সারাবদারােসহ অসাংখয শাসক যাাঁরা 

ইসলামী সেযতার প্রচার ও রবকানশ েূরমকা করনখনছে তাাঁরা ইরােী রছনলে। 

আহনল সুন্নানতর প্ররসদ্ধ চার ইমানমর দু জে ইরােী এবাং উেয়ই কখারাসানের। তাাঁনদর প্রথমজে 

হনলে আব ু হারেো রযরে রেসা (দারনগয), কানরা কানরা মনত কাবুনলর কলাক রছনলে। রদ্বতীয় 

বযরক্ত হনলে আহমাদ ইবনে হাম্বাল। রতরে কখারাসানের মানেত জন্মগ্রহণ কনরে ও বাগদানদ 

বয়ুঃপ্রাপ্ত হে। 

সারবতকোনব ইরােীরা প্রথম কনয়ক শতােীনত ইসলামী সাংসৃ্করত ও রশিানক শরক্তশালী কম লেীরত 

ও রেরত্তর ওপর স্থাপে কনর এবাং আগামী প্রজনন্মর জন্য পথ উনু্মক্ত কনর রদনয় যায়। কযনহতু 

রবষয়রট খবুই পররষ্কার কসনহতু রবস্তাররত আনলাচো হনত রবরত থাকরছ। 

চতুথত রহজরী শতােীর ঊষালনগ্ন ইরানের উত্তরাঞ্চনলর তাবাররস্তাে ও রগলাে মসুলমােনদর  

হস্তগত হয়। এ শতােীনতই ইরােীরা রাজনেরতক স্বাধ্ীেতা অজতে কনর এবাং সামারেগণ 

বাগদানদর খলীোর সনঙ্গ সম্পকত রছন্ন কনর কখারাসাে ও পবূতাঞ্চল রেনয় স্বাধ্ীে রাজয গনড় কতানল। 

কারণ ধ্মতীয় জ্ঞানের জন্যও তানদর কখলােনতর ওপর রেেতর করার প্রনয়াজে রছল ো। 
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োরতবনষত ইরােীনদর কমতকাে 

 

গজেেীরা প্রথম ইরােী রহনসনব পরবত্র ইসলামনক োরতবনষত রেনয় যায়। গজেেীনদর সময় 

পাঞ্জাব প্রনদশ তানদর অধ্ীনে রছল এবাং এ প্রনদনশর সবনচনয় বড় শহর লানহার রছল গজেেীনদর 

প্রানদরশক রাজধ্ােী। এই বাংনশর শাসোমনল কবশ রকছ ু মেীষী োরনত গমে কনরে। তন্মনধ্য 

কখারাসানের প্ররসদ্ধ জ্ঞােী বযরক্ত আল রবরুেীর োম উনল্লখয। যরদও গজেেীনদর আিমনণর লিয 

লটুপাট ও হতযা ছাড়া রকছ ু রছল ো এবাং তারা ইসলানমর রবষনয় কতমে গুরুত্ব রদত ো, রকন্তু 

োরতবনষতর রাজনেরতক ও সামররক প্রোব বলয়নক ধ্বাংস করনত এ আিমণ েলপ্রসূ রছল এবাং 

এনত উত্তরসরূরনদর পথ উনু্মক্ত হয়। 

 

র্রুরগণ 

র্ুরী সম্রাটগণ মূলত কহরানতর রু্র হনত রগনয়রছনলে। র্ুরনদর পবূতপুরুষ শােসাব োমক এক বযরক্ত 

পযতন্ত কপ াঁছায় রযরে হযরত আলী (আ.)- এর সময় ইসলাম গ্রহণ কনরে। হযরত আলী তাাঁনক র্রু 

অঞ্চনলর শাসেকততা রেযকু্ত কনররছনলে। ঐরতহারসকগণ উনল্লখ কনরনছে বনু উমাইয়যানদর 

শাসেকানল যখে মসরজনদর রমম্বারগুনলানত হযরত আলীর ওপর লােত পড়া হনতা এবাং বনু 

উমাইয়যা প্রানদরশক শাসেকততানদর এ কনমত বাধ্য করত তখে র্রু অঞ্চনলর অরধ্বাসীরা এনত 

ককাে িনমই রাজী হয়রে, এমেরক র্ুর ও গুনজতস্তানের শাসেকততারাও এ কনমত রাজী হেরে। প্রথম 

র্ুরী শাসক রযরে োরতবনষত সামররক অরেযাে চালাে রতরে হনলে সুলতাে মুহাম্মদ সাম র্রুী। 

রতরে রদল্লী জয় কনরে ও এনক রাজধ্ােী কর্াষণা কনরে। সপ্তম রহজরী শতােীনত রদল্লী 

োরতবনষতর মসুরলম শাসকনদর রাজধ্ােী হওয়ার পর হনত ইাংনরজনদর পদােত হওয়া পযতন্ত তা-

ই রছল। র্রুীরা োরতবনষত ইসলানমর প্রসানরর গুরুত্বপূণত উৎস হনয়রছল। তানদর শাসেকানল 

অসাংখয আনলম ও মেীষী োরনত যাে ও কসখানেই কথনক যাে। প্রকতৃপনি োরতবনষত ইসলানমর 
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কাজ র্রুীনদর শাসোমনলই শুরু হয়। এ সমনয়ই মসরজদ ও ধ্মতীয় রশিাঙ্গেসমহূ রবস্তৃরত লাে 

কনর। 

ইরানের অন্যতম কশ্রি সাধ্ক ও মেীষী রযরে োরতবনষত রগনয়রছনলে রতরে হনলে খাজা 

মুঈেউেীে রচশরত। রতরে োরতবনষত বযাপক অবদাে রানখে ও প্রচরু ছাত্র শতরর কনরে যাাঁরা 

রবরেন্ন স্থানে ধ্মতীয় কেতনৃত্বর অরধ্কারী হে। তাাঁর ধ্ারার রশিা এখেও োরতবনষত রবদযমাে। তাাঁর 

মাযার োরনতর আজমীনর অবরস্থত এবাং সকনলই তাাঁনক সম্মাে কনর থানকে। 

 

শতমরুরগণ (কমাগলগণ) 

শতমরু লাংনয়র বাংশধ্র জরহরউেীে মুহাম্মদ বাবর োরতবনষত আিমণ চালাে ও রদল্লী অরধ্কার 

কনর তাাঁর সাম্রানজযর রাজধ্ােী কনরে। তাাঁর মতুৃযর পর তাাঁর বাংশধ্রগণ চার শতােী োরনত 

রাজত্ব কনরে। শতমরুীনদর সনঙ্গ সাোেী শাসকনদর সুসম্পকত রছল। এ সময় অনেক ইরােী 

োরনত যায়। শতমরুীনদর সময় রাষ্ট্রীয় ও ধ্মতীয় সকল পদ ইরােীনদর দখনল রছল। অসাংখয 

সুেী, করব, আনলম ও েকীহ্ োরনত রহজরত কনর বসবাস শুরু কনরে ও কসখানে ইসলাম 

প্রচানরর কাজ চালাে। সম্রাট জাহাঙ্গীনরর শাসোমনল কয ইরােী বযরক্তত্ব োরতবনষত কখদমনতর 

উৎনস পররণত হনয়রছনলে রতরে হনলে এনতমানে লা রমজতা রগয়াস কবগ। রতরে পূনবত কখারাসানে 

বসবাস করনতে এবাং সম্রাট তাহমাসানবর পি হনত মারনের শাসেকততা রছনলে। সম্রাট 

তাহমাসাব তাাঁর ওপর িুদ্ধ হনয় তাাঁর সকল সম্পরত্ত কিাক করনল রতরে োরতবনষত রহজরত 

কনরে। সম্রাট জালালউেীে আকবর তাাঁনক রাজসোয় গ্রহণ কনরে। আকবর তাাঁর পুত্র 

জাহাঙ্গীনরর সনঙ্গ রমজতা রগয়ানসর কন্যার রববাহ কদে। েূর জাহাে োরনতর সম্রাজ্ঞীর পনদ 

অরধ্রিত হে। 

রমজতা রগয়ানসর োতেী (প্রনপ ত্রী) মমতাজ মহনলর সনঙ্গ জাহাঙ্গীর পুত্র শাহজাহানের রববাহ হয়। 

পৃরথবীর অন্যতম কশ্রি ও েজীররবহীে ঐরতহারসক রেদশতে তাজমহল এই রমণীরই সমারধ্স্থল। 
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রমজতা রগয়াস রশয়া রছনলে, তাাঁর সনঙ্গ অনেক ইরােীই োরতবনষত গমে কনরে ও ধ্মতীয় কিনত্র 

রবনশষ েূরমকা রানখে। 

 

দরিণানতযর কুতবুগণ 

মুহাম্মদ আলী কুতুবশাহ ইরানের হানমদানে জন্মগ্রহণ ও কয বনের প্রারনম্ভই োরনত রহজরত 

কনরে। রতরে পরবততীনত দরিণানতযর শাসেকততার দৃরষ্ট আকষতণ কনরে ও পরমশতদাতা হে। 

কযনহতু তাাঁর যনথষ্ট প্ররতো রছল তাই রদে রদে তাাঁর পদমযতাদা বাড়নত থানক ও রতরে কুতুবলু 

মলূক  উপারধ্ লাে কনরে। ৯১৮ রহজরীনত রতরে দরিণানতযর শাসে িমতা লাে কনরে। 

কুতুবশাহ কশখ সারেউেীে আররদরবলীর েক্ত রছনলে। তাই যখে রতরে শুেনলে শাহ ইসমাঈল 

ইরানে রশয়া মাযহাবনক রাষ্ট্রীয়োনব প্রচানরর রসদ্ধান্ত রেনয়নছে তখে রতরে দরিণানতযও তা করার 

রসদ্ধান্ত কেে ও রশয়া মাযহাবনক রাষ্ট্রীয় মাযহাব কর্াষণা কনরে। 

কুতুবশাহ বাংশ দরিণানতয ইসলাম ও রশয়া মাযহানবর প্রচানরর প্রনচষ্টা চালায় এবাং তাাঁনদর 

শাসোমনল ইরােীনদর এক দল কসখানে ইসলাম প্রচানরর উনেনশ্য রহজরত কনরে। তৎকালীে 

সমনয় কয সকল ইরােী োরতবনষত রহজরত কনরে তাাঁনদর মনধ্য সবনচনয় প্ররসদ্ধ বযরক্তত্ব হনলে 

মীর মহুাম্মদ মুনমে আসতারাবাদী। রতরে একজে বড় আনলম ও হাদীসশাস্ত্ররবদ রছনলে ও পাঁরচশ 

বছর সুলতানের পি হনত প্ররতরেরধ্ত্ব কনরনছে। রতরে তৎকালীে সমনয়র প্রচরলত বুরদ্ধবরৃত্তক২০৯ 

ও বণতোমলূক২১০ জ্ঞােসমনূহ সকনলর কচনয় কশ্রি ও রবজ্ঞ বনল পরররচত রছনলে। কুতুবশাহ বাংশ এ 

অঞ্চনল দু শ  বছনরর মত রাজত্ব কনরনছ। তাাঁনদর উজ্জ্বল ইরতহাস গ্রন্থসমনূহ রবধ্ৃত হনয়নছ। 

 

রবজাপনুরর আরদল শাহ বাংশ 

এ রাজবাংনশর প্রধ্াে হনলে ইউসুে আরদল শাহ রযরে একজে ইরােী ও সানে  প্রনদনশ শশশব 

অরতবারহত কনরনছে। রতরে তাাঁর কয বেকানলর প্রারনম্ভ ইরাে হনত োরতবনষত গমে কনরে এবাং 

োরনত কপ াঁনছ রবজাপুনরর শাসেকততার অধ্ীনে কাজ শুরু কনরে। পরবততীনত রতরে এতদঞ্চনলর 
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সুলতাে হে এবাং ইউসুে আরদল শাহ সানেঈ বনল প্ররসরদ্ধ লাে কনরে। রতরেও রশয়া মাযহানবর 

অনুসারী রছনলে এবাং ইসলানমর প্রচার ও প্রসানর বযাপক প্রনচষ্টা চালাে। তাাঁর শাসোমনল 

মধ্যোরনতর রহন্দুশারসত বৃহৎ অাংশ মসুলমােনদর হস্তগত হয়। তাাঁর রাজদরবানর সব সময়ই 

ইরােী আনলম ও মেীষীনদর উপরস্থরত রছল। মদীো মুোওয়ারা, োজানে আশরাে ও কারবালার 

সাইনয়যদগনণর এক বড় অাংশও তাাঁর রাজদরবানর আনলমনদর পাশাপারশ ধ্মতীয় প্রচার কানজ 

অাংশগ্রহণ ও েূরমকা রাখনতে। তাাঁর রাজনেরতক ও রাষ্ট্রীয় কনমত রেনয়ারজত অরধ্কাাংশ বযরক্ত 

রছনলে ইরােী। এই শাসকবনগতর রাজনত্বর ইরতহাস গ্রন্থসমূনহ বরণতত হনয়নছ। তন্মনধ্য 

োরতবনষতর ইসলামী ইরতহাস  গ্রনন্থর োম িরণীয়। 

 

আহমাদ েগনরর রেজামশাহী বাংশ 

এ রাজবাংনশর প্রধ্াে হনলে রতমাোট োনমর এক োরতীয় রযরে সুলতাে আহমাদ শাহ বাহোমীর 

শাসোমনল মুসলমােনদর হানত বদী হে। সুলতাে তাাঁনক বরুদ্ধমাে ও সম্ভাবোময় লিয কনর রেজ 

পুত্র মুহাম্মদ শানহর সঙ্গী রহনসনব মক্তনব কপ্ররণ কনরে। রতরে রকছুরদনের মনধ্যই োসতী পিে ও 

রলখে পদ্ধরত রশিালাে ও পারেতয অজতে কনরে। সুলতাে তাাঁনক মলুনক হাসাে বাহরী  উপারধ্ 

দাে কনরে। পরবততীনত রতরে এতদঞ্চনলর শাসেোর গ্রহণ কনরে ও রসাংহাসে লানের পর রশয়া 

মাযহাব গ্রহণ কনর জােরী রেকাহর প্রসানর বযাপক প্রনচষ্টা চালাে। 

রেজামশাহী শাসকবনগতর রাজদরবানরর অরধ্কাাংশ রাজকীয় ও ধ্মতীয় বযরক্তত্ব ইরােী বাংনশাদ্ভূত 

রছনলে। তাাঁরা ধ্মতীয় ও শাসে সাংিান্ত রবষয় কদখানশাো করনতে। এ রাজবাংনশর শাসেকানলই 

শাহ তানহর হানমদােী (দাক্কােী বা দুকেী োনম প্ররসদ্ধ) োরতবনষত আশ্রয় কেে। রতরে প্রথনম শাহ 

ইসমাঈল সাোেীর কৃতজ্ঞোজে থাকনলও পরবততীনত তাাঁর রবনরারধ্তার কারনণ রবরাগোজে হনয় 

মৃতুযদনে দরেত হওয়ার অবস্থায় কপ াঁনছে। তাই কগাপনে োরনত পারলনয় যাে ও রেজামশাহীনদর 

রাজদরবানর আশ্রয় কেে এবাং কসখানে মহাসম্মানের সনঙ্গ গৃহীত হে। োরতবনষত শাহ তানহনরর 

অবদাে অতযন্ত গুরুত্বপূণত। রতরে ইসলানমর রবরবধ্ রবষনয় আনলমনদর প্ররশরিত কনর কতানলে। 
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তাাঁর প্ররতরিত দীেী মাদ্রাসা োরতবনষতর তৎকালীে অন্যতম বহৃত্তম মাদ্রাসা রছল। রতরে কযমে 

সম্মারেত রছনলে তাাঁর েরূমকাও কতমরে মলূযবাে রছল। তাাঁর অবদানের কপ্ররিনত তাাঁর োনম স্বতন্ত্র 

গ্রন্থ ররচত হওয়া উরচত। রেজামশাহী বাংনশর অবদােও ইরতহাসগ্রন্থসমূনহ রবধ্ৃত হনয়নছ তনব 

তাাঁনদর কমতকাে ও েূরমকার ওপর পুরু একরট গ্রন্থ ররচত হওয়া আবশ্যক। 

 

অনযাধ্যার রেশাবরুী সুলতােগণ 

শাহ সুলতাে হুসাইে সাোেীর সময়কানল সাইনয়যদ মুহাম্মদ োনমর রেশাবুনরর একজে আনলম 

োরনত যাে ও রদল্লীনত বসবাস শুরু কনরে। তাাঁর সন্তােরা রবরেন্ন সরকারী (রাজদরবানর) পদ 

লাে কনরে এবাং ধ্ীনর ধ্ীনর গুরুত্ব কপনত শুরু কনরে। কবারহানুল মূলক োনমর তাাঁর এক প্রনপ ত্র 

এই অনযাধ্যার সুনবদার হে। কবশ রকছুরদে পর রতরে স্বাধ্ীেতা লাে কনর রদল্লীর সনঙ্গ সম্পকত 

কছদ কনরে। তাাঁর পরবততীনত তাাঁর সন্তােরা এ প্রনদনশ শাসে িমতা লাে কনর। 

রেশাবুনরর এই শাসকগনণর সময় মাশহাদ, রেশাবরু ও কখারাসানের অন্যান্য শহর হনত 

উনল্লখনযাগয ইরােী োরতবনষত গমে কনরে এবাং এ প্রনদনশর রাজধ্ােী লনিèা নত বসবাস শুরু 

কনরে। তাই এ শহনরর প্রায় সকল রাজনেরতক ও ধ্মতীয় বযরক্তত্ব কখারাসানের অরধ্বাসী রছনলে। 

রেশাবুনরর োকােী সাইনয়যদগণ (ইমাম আলী োকীর বাংশধ্র) এ সমনয়ই োরতবনষত যাে। 

আবাকাতুল আেওয়ার  গ্রনন্থর রচরয়তা মরহুম মীর হারমদ হুসাইে রেশাবুরী এই শাসকবনগতর 

সমনয়ই তাাঁর ধ্মতীয় কমতকাে পররচালো কনরে। রেশাবুনরর এ সম্রাটগনণর ইরতহাস োরতীয় 

ইরতহাসগ্রন্থসমূনহ উরল্লরখত হনয়নছ। 

 

কািীনর ইসলাম 

মসুরলম ঐরতহারসকনদর বণতো মনত ৭১০ রহজরী পযতন্ত কািীনরর অরধ্বাসীরা ইসলাম গ্রহণ 

কনররে। এ শতােীনতই একজে ইরােী দরনবনশর কপাষাক পররধ্াে কনর কািীনর প্রনবশ কনরে 
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এবাং ধ্মতীয় প্রচার শুরু কনরে। কযনহতু োরত ও কািীনরর মানুষ দুরেয়াতযাগী দরনবশনদর পছদ 

করত তাই তারা তাাঁর চারররদনক েীড় জমাল। এোনব ধ্ীনর ধ্ীনর তাাঁর প্রোব বাড়নত লাগনলা। 

কারসম রেররশতা তাাঁর তাররনখ রেররশতা  গ্রনন্থ রলনখনছে, এ বযরক্তর োম রছল শাহ রমজতা। 

রতরে রাজা রসনয়নদব- এর শাসোমনল কািীনরর শ্রীেগনর যাে ও তাাঁর দরবানর চাকুরী কেে। 

পরবততীনত ধ্ীনর ধ্ীনর এই রাজার মনে প্রোব রবস্তার করনত শুরু কনরে ও রেনজর জন্য পথ 

উনু্মক্ত করনত থানকে। রকছুরদে পর রসনয়নদনবর মৃতুয হনল তাাঁর পতু্র রঞ্জে রসাংহাসনে আনরাহণ 

কনরে এবাং শাহ রমজতানক মন্ত্রী ও পরামশতদাতা রহনসনব গ্রহণ কনরে। এ সময় রমজতা অরধ্কতর 

িমতা লাে করায় তাাঁর সন্তােরা রবরেন্ন স্থানে স্বাধ্ীেতা কর্াষণা কনর। ইতযবসনর রাজা রঞ্জনের 

মৃতুয হনল তাাঁর স্ত্রী রাজ িমতা গ্রহণ কনরে। শাহ রমজতা ও তাাঁর সন্তােরা তাাঁর সনঙ্গ অসহনযারগতা 

শুরু কনরে। েনল রতরে বাধ্য হনয় শাহ রমজতানক স্বামী রহনসনব গ্রহণ কনরে এবাং ইসলাম কবলু 

কনরে। এর েনল শাহ রমজতা স্বয়াং রাজার দারয়ত্ব কেে ও রেনজনক রাজা রহনসনব কর্াষণা কনরে। 

রতরে শামসুেীে উপারধ্ ধ্ারণ কনর তাাঁর োনম খুতবা পড়ার রেনদতশ কদে।  

রতরেই কািীনর ইসলাম ধ্মত প্রবততে কনরে এবাং মানুনষর মানব ইসলানমর প্রচার ও প্রসানরর 

কচষ্টায় িত হে। েনল রকছুরদনের মনধ্য কািীনরর অরধ্কাাংশ মানুষ মসুলমাে হয়। 

অন্য কয বযরক্তরট কািীনর ইসলানমর কসবায় বযাপক েরূমকা করনখনছে রতরে হনলে মীর সাইনয়যদ 

আলী হানমদােী। ইসলানমর প্রবাদ এই বযরক্তত্ব কািীনর সহস্র ছাত্র শতরর কনরনছে যাাঁনদর 

প্রনতযনকই পরবততীনত উাঁচু মানের রশিনক পররণত হনয়রছনলে। কািীনর এখে তাাঁর োম সম্মানের 

সানথ িরণ করা হয়। তাাঁর কবনর সহস্র কলাক রযয়ারত কনর। আশুরার রদে কশাকাহত জেতা তাাঁর 

মাজানরর পাশ রদনয় যাওয়ার সময় তানদর পতাকাসমূহ তাাঁর সম্মানে েীচ ুকনর। 

 

চীনে ইসলাম 

স্পষ্টরূনপ বলা সম্ভব েয় কয, চীনে ইসলাম রকোনব ও কখে প্রনবশ কনররছল। এতটুকু জাো 

যায়, ইসলানমর আরবেতানবর প্রথম শতােীগুনলানতই সামারকাদ, বখুারা ও খাওয়ানরজনমর রকছ ু
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বযবসায়ীর মাধ্যনম ইসলাম কসখানে প্রচাররত হয়। খাওয়ানরজম শাহী আমনল রবনশষত 

আলাউেীে মুহাম্মদ খাওয়ানরজম শাহ যখে তুরকতস্তাে ও আতরাবা দখল কনরে তখে ইরােীনদর 

চীনে যাতায়াত বযাপকোনব কবনড় যায়। কমাগলনদর ইরাে জনয়র পর প্রচরু সাংখযক ইরােী চীনে 

গমে কনর। কচরঙ্গস খাে কখারাসাে দখনলর পর কসখােকার জ্ঞােী- গুণী বযরক্তনদরনক চীে ও 

মনঙ্গারলয়ায় তাাঁর সনঙ্গ রেনয় যাে। রতরে জ্ঞাে ও স্থাপতযকলায় পারদশতী এই সকল বযরক্তনক চীে 

ও মনঙ্গারলয়ার মানুষনদর প্ররশরিত, স্থাপতয ও রশল্পকলা রশিাদানের রেনদতশ কদে। ইরানের 

প্রচরলত রশল্প ও স্থাপতযকলা ছাড়াও তাাঁরা তানদর ধ্মত রশিা দাে করনতে। এোনবই ইরােীনদর 

মাধ্যনম ইসলাম চীনে পরররচত হয়। চীো মুসলমােনদর সকল ধ্মতীয় গ্রন্থ োসতী োষায় ররচত 

হনয়নছ।  

 

দরিণ- পবূত এরশয়া ও পবূত আরফ্রকায় ইসলাম 

পরবত্র ইসলাম ধ্মত োরতবষত, পারস্য উপসাগনরর বদরসমহূ ও ওমাে সাগর হনয় দরিণ- পূবত 

এরশয়া, োরত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও পবূত আরফ্রকায় কপ াঁছায়। এসব অঞ্চনলও ইসলাম প্রসানর 

ইরােী োরবক ও বযবসায়ীনদর যনথষ্ট েরূমকা রছল। কমাগলনদর ইরাে আিমনণর সময় 

এতদঞ্চনলর শহরসমূহ ধ্বাংস হওয়ায় অনেক মেীষী ও বযবসায়ী এ অঞ্চল কছনড় চনল যাে। 

ইরানের পবূতাঞ্চনলর কলাকজে োরতবনষত রহজরত কনর এবাং মধ্য ও দরিণাঞ্চনলর অরধ্বাসীরা 

সমুদ্রপনথ অন্য কদনশ পারড় জমায়।  

ইরানের দরিণাঞ্চল, পারস্য উপসাগর ও ওমাে সাগর তীরবততী অঞ্চনলর অরধ্বাসীরা কমাগলনদর 

রবনশষত শতমুর লাংনয়র আিমনণর পর বাধ্য হনয় দরূবততী ককাে অঞ্চনল পুাঁরজসহ রহজরত করার 

রসদ্ধান্ত কেয়। পুাঁরজ েষ্ট বা হাতছাড়া হওয়ার েনয় তানদর অনেনকই দরিণ এরশয়ার কদশগুনলানত 

প্রবাসী হয়। পবূত আরফ্রকা ও ইনদানেরশয়ায় রহজরতকারী অরধ্কাাংশ ইরােীই এ অঞ্চনলর। 

কমাটামরুটোনব বলা যায় এই প্রবাসী ইরােীনদর মাধ্যনমই এ অঞ্চনল ইসলাম প্রচাররত হনয়নছ। 

তারা তানদর বক্তবয ও উপনদনশর মাধ্যনম স্থােীয়নদর ইসলানমর মহাসনতযর পথ প্রদশতে করত। 
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ইরােীনদর রবরেন্ন িৃরতরচহ্ন এখেও এতদঞ্চনল রবদযমাে রনয়নছ। এ রবষনয় গনবষণারেেতর গ্রন্থ 

ররচত হওয়া উরচত। 

উত্তর ও পরশ্চম আরফ্রকার ইরােীনদর ইসলাম প্রচানর অবদাে 

এ রেবনন্ধর প্রথনম আমরা উনল্লখ কনররছ পবূত ইরানের কখারাসানের অরধ্বাসীরা সাহসী এক 

আনদালনের মাধ্যনম উমাইয়যা শাসনের পতে র্টায়। আব্বাসীরা িমতায় আনরাহনণর পর রেজস্ব 

রকছু কলাক ছাড়া আরবনদর সম্পণূতরূনপ িমতার রবরেন্ন পদ হনত দূনর সররনয় রানখ। কযনহতু 

কখারাসােীনদর পি হনত অেুযত্থানের কারনণ তানদর িমতা লাে সম্ভব হনয়রছল কসনহতু 

অরধ্কাাংশ প্রনদনশই তারা কখারাসােীনদর প্রানদরশক শাসেকততা রেযকু্ত কনর। 

মামুনের শাসেকানল যখে রতরে কখারাসাে হনত বাগদানদ রেনর আনসে তখে কখারাসানের রকছ ু

সম্ভ্রান্ত ও রবরশষ্ট বযরক্তনক সনঙ্গ কনর রেনয় যাে। মামুে তাাঁনদর সকলনকই রবরেন্ন পদ দাে কনরে 

ও রবরেন্ন শহনর িমতায় অরধ্রিত কনরে। রবনশষত কয অঞ্চলরটর প্ররত বরে আব্বাস রবনশষ দৃরষ্ট 

রাখত ও তার রবষনয় েীত রছল কসরট হনলা উত্তর আরফ্রকা ও দূর পাশ্চাতয। কারণ তখেও কস্পে 

(আদালুস) উমাইয়যানদর হানত রছল এবাং তারা ঐ রদক হনত আিমনণর েয় করত। 

এ কারনণই আব্বাসীয় খলীো মাহ্দীর শাসোমল হনত রমশর ও আরফ্রকার শাসেকততানদর 

কখারাসােীনদর মধ্য হনত রেবতাচে করত; কারণ তারা বনু উমাইয়যার চরম শত্রু রছল। এ সমনয় 

ইরানের পবূতাঞ্চনলর ও কখারাসানের অরধ্বাসীনদর প্রোব রমশর ও উত্তর আরফ্রকায় বযাপক কবনড় 

যায় এবাং তারা ইসলামী রানষ্ট্রর সীমান্ত রিার দারয়ত্ব পায়। কস সানথ ইসলানমর শত্রুনদর সনঙ্গ 

যুদ্ধ বা সরন্ধ স্থাপনের িমতাও লাে কনর। 

এ ইরােী পররবারসমূহ দূর পাশ্চাতয, েূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ও এরশয়া মাইেনরর কদশগুনলানত 

ইসলানমর প্রচানর বযাপক প্রনচষ্টা চালায়। আমরা রেনন মাহ্দী আব্বাসীর সময়কাল হনত 

োনতমীনদর সময়কাল পযতন্ত কয সকল ইরােী রমশর ও উত্তর আরফ্রকায় শাসেকততা রছনলে তার 

উনল্লখ কররছ : 

 ১. ইয়াহইয়া ইবনে দাউদ রেশাবরুী 
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 ২. মসুল্লামাহ্ ইবনে ইয়াহইয়া কখারাসােী 

 ৩. ইবাদ ইবনে মুহাম্মদ বালখী 

 ৪. সারী ইবনে হাকাম বালখী 

 ৫. মহুাম্মদ ইবনে সারী বালখী 

 ৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে সারী বালখী 

 ৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে তানহর বুশােজী 

 ৮. উমাইর বদগাইসী হারেী 

 ৯. ইসহাক ইবনে ইয়াহইয়া সামারকাদী 

১০. আবদুল ওয়ানহদ বশুােজী 

১১. আেবাসাহ্ ইবনে ইসহাক হারেী 

১২. ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ্ 

১৩. মুযারহম ইবনে খাকাে 

১৪. আহমাদ ইবনে মযুারহম 

১৫. আরখুজ ইবনে আউলাগ 

১৬. আ হমাদ ইবনে তুলেু োরগােী 

১৭. খামারুইয়াহ্ ইবনে আহমাদ োরগােী 

১৮. জাইশ ইবনে খামারুইয়াহ্ োরগােী 

১৯. হারুে ইবনে খামারুইয়াহ্ োরগােী 

২০. ঈসা নুশাহরী বালখী 

২১. শাইবাে ইবনে আহমাদ োরগােী 

২২. মুহাম্মদ ইবনে আলী খালােজী 

২৩. মুহাম্মদ ইবনে তাগবাজ োরগােী 

২৪. আনুজরু ইবনে আখরশদ োরগােী 
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২৫. আলী ইবনে আখরশদ 

২৬. আহমাদ ইবনে আলী ইবনে আখরশদ  

২৭. কশা কল আখরশদী 

২৮. হাসাে ইবনে উবাইদুল্লাহ আখরশদী 

২৯. োনতক আখরশদী আমীনর শাম 

৩০. হুসাইে ইবনে আহমাদ ইবনে রুস্তম 

উপররউক্ত ৩০ বযরক্ত কখারাসানের। তাাঁরা ধ্ারাবারহকোনব দু শ  বছর রমশর, উত্তর আরফ্রকা, দূর 

পাশ্চাতয, েূমধ্যসাগর তীরবততী অঞ্চলসহ আটলারডটক মহাসাগনরর কূল কর্াঁনষ অবরস্থত কদশসমূনহ 

যা ইসলামী রানষ্ট্রর অন্তেুতক্ত রছল তানত শাসেকাযত পররচালো কনরনছে। ইসলামী রানষ্ট্রর 

সীমান্তরিা, ইসলামী শরীয়নতর প্রচার এবাং কস্পেসহ ইউনরানপর ককাে ককাে অঞ্চনলর রবজনয় 

তাাঁরা েরূমকা করনখরছনলে। এই সময়কানল কখারাসাে ও ইরানের অন্যান্য শহর হনত শত শত 

আনলম, েকীহ্, মুজতারহদ, মুোসরসর, মুহারেস, কাযী (রবচারক), রবরশষ্ট রাজনেরতক বযরক্তত্ব এ 

অঞ্চনল রহজরত কনরে এবাং কসখানে ইসলানমর রশিা ও কম লেীরতনক দৃঢ় ও প্ররতরিত কনরে। 

কস্পে ও উত্তর আরফ্রকার ইসলানমর ইরতহাস, সারহতয ও অন্যান্য গ্রনন্থ প্রচরু ইরােীর োম লিয 

করা যায় যা বৃহত্তর কখারাসানের ইরতহাস  গ্রনন্থ রতউরেরসয়া ও মরনক্কার রবরেন্ন গ্রন্থাগানরর সূনত্র 

আরজজলু্লাহ্ আত্তারাদী বণতো কনরনছে। 

 

প্ররতরিয়াসমহূ 

ইরােীনদর ইসলানমর প্ররত আন্তররকতা ও ইখলাস প্রমানণর জন্য অতযন্ত বরলি একরট উদাহরণ 

হনলা রদ্বতীয় রহজরীনত ইসলানমর রবরেন্ন কম রলক রবষনয়র রবনরাধ্ী রকছ ুধ্ারার রবরুনদ্ধ ইরােীনদর 

প্ররতরিয়া। এ কিনত্র তারা এ রবনরাধ্ী ধ্ারাসমহূনক শরক্তশালী কনরনছ োরক তানদর রবরুনদ্ধ 

সাংগ্রানম অবতীণত হনয়নছ তা আমরা আনলাচো করব। 

রতেরট রেন্ন ধ্ারা তখে সকনলর দৃরষ্ট আকষতণ কনররছল : 
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একরট ধ্ারা হল রজরদক বা োরস্তকয ধ্ারা। রজরদকরা রদ্বতীয় রহজরী শতােীর প্রথমোনগ তাওহীদ 

ও ইসলানমর অন্যান্য কম ল রবশ্বাসসমূনহর রবরুনদ্ধ প্রচারণার মাধ্যনম ইসলানমর রেরত্ত েষ্ট করার 

কানজ রলপ্ত হয়। 

রদ্বতীয় ধ্ারারট হনলা আরব জাতীয়তাবাদ যার রেরত্ত রেমতাতা উমাইয়যা শাসকগণ। তারা ইসলানমর 

শবষমযহীে সমাজ রবশ্বানসর মূনল কুিারার্াত কনর ইসলানমর কম লেীরতনক পদদরলত কনর। 

তৃতীয় রবষয় হনলা রবলাসবযসে, সাংগীত ও অেথতক কনমতর প্রচলে। এরটও উমাইয়যাগণ শুরু কনর 

ও আব্বাসীয় আমনল এর বযাপক রবস্তার র্নট। এই রতে ধ্ারা পযতায়িনম ইসলানমর কম ল 

রবশ্বাস, সামারজক কম লেীরত, শেরতক ও বযবহাররক রদনকর সনঙ্গ সম্পরকতত। র্টোিনম রতেরট 

আনদালনের পনি ও রবপনিই ইরােীনদর েরূমকা রছল। 

সামারজক ইরতহাস রবনলেষষকগণ রদ্বতীয় রহজরী শতােীনত রজরদক রচন্তাধ্ারার উদ্ভনবর রবরেন্ন রদক 

রেনয় আনলাচো কনরনছে। এ রবষনয় রবরেন্ন প্রে উত্থাপে কনরনছে। কযমে প্রথমত জাোদাকা  

বা রজেরদকাহ্  শেরটর মলূ ককাথা হনত এনসনছ? زنديق ( রজরদক) শেরট زنديك হনত এনসনছ 

োরক অন্য ককাে শে হনত? কানদরনক রজরদক বলা হনতা? তারা রক মেী ধ্নমতর অনুসারী? 

তারা রক কসই সকল ইরােী যারা তানদর প্রাচীে ধ্নমত অটল রছল, কযমে যারথুষ্ট্র, মেী ও মাযদাকী 

োরক তারা অরত প্রাকরৃতক ককাে অরস্তনত্ব অরবশ্বাসী বা োরস্তক রছল যারা ককাে ধ্মতনকই স্বীকার 

করত ো? 

বাস্তব সতয হনলা এনদর সকলনকই রজরদক  বনল িাকা হনতা, এমেরক কয সকল মসুলমাে 

রবরেন্ন অনবধ্ কনমত রলপ্ত হনতা, ধ্ারমতক বযরক্তনদর উপহাস করত বা ককাে ককাে সময় 

গদয, করবতা বা ছনদর মাধ্যনম ইসলানমর রবরেন্ন রবধ্ােনক রতরস্কার করত তানদরনকও রজরদক 

বলা হনতা। 

আরবনদর মনধ্য রজরদকী প্রবণতা কখে হনত শুরু হনয়নছ? ইসলানমর আরবেতানবর পর অন্যান্য 

জারত রবনশষত ইরােীনদর সনঙ্গ রমশ্রনণর েনল, োরক পবূত হনতই তারা এরূপ রচন্তার সনঙ্গ পরররচত 

রছল? 
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রজরদক শেরটর মলূ ও োবাথত সম্পনকত রবনশষজ্ঞগনণর ধ্ারণা এ শেরট প্রথমরদনক শুধু্ মনুয়ীনদর 

(মেী ধ্নমতর অনুসারীনদর) কিনত্র বযবহৃত হনতা। পরবততীনত দাহরী, মাজসুী, এমেরক কয ককাে 

োরস্তনকর কিনত্র বযবহৃত হওয়া শুরু হয়। 

এ ধ্ারণার উৎপরত্ত সম্পনকত বলা হনয় থানক ইসলাম- পূবত আরবনদর মানব এরূপ রচন্তার  

অরস্তত্ব রছল। ইবনে কুতাইবার আল মাআররে  এবাং রাসতাহর আল- আলাকুে োরেসা  গ্রনন্থ 

বরণতত হনয়নছ জানহরলয়ানতর সময় কুরাইশরা হীরার আরবনদর মাধ্যনম এ শনের সনঙ্গ রকছটুা 

পরররচত হনয়রছল। 

যা কহাক রেরশ্চত কয, ইসলানমর আরবেতানবর প্রথম শতােীগুনলানতই একদলনক এ োনম অরেরহত 

করা হনতা। তানদর ককউ ককউ আরব, আবার ককউ ইরােী রছল। কযমে আবদুল কাররম ইবনে 

আরবল আউজাহ্, সারলহ ইবনে আবদুল কুেুস, আব ু শারকর দাইছােী, ইবনুর রাোদী, কবশর 

ইবনে বানরদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে মকুােো, ইউনুস ইবনে আরব োরওয়া, হাম্মাদ 

আজরাদ, হাম্মাদ রারেয়া, হাম্মাদ ইবনে রযবারকাে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে রযয়াদ, মুতী ইবনে 

আইয়াম, ইয়াযদাে ইবনে বাজাে, ইয়াযীদ ইবনুল োইয, আেরশে, আব ুোওয়াস, আলী ইবনুল 

খারলল, ইবনে মুোযার, হুনসইে ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ্ 

ইবনে ময়ুারবয়া ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাের, দাউদ ইবনে আলী, ইয়াকুব ইবনে োযল ইবনে 

আবদুর রহমাে মাতলাবী, ওয়ারলদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মলূক, আব ু মসুরলম 

কখারাসােী, বারামানক প্রমুখ। 

এনদর ককউ ককউ কযমে ইবনে আরবল আউজাহ্ রেরশ্চতোনবই অরত প্রাকৃরতক ককাে অরস্তনত্ব 

অরবশ্বাসী রছল। রশয়া হাদীসগ্রন্থ সমূনহর বণতোমনত কস পরবত্র ইমামগণ ও তাাঁনদর রশষ্যনদর সনঙ্গ 

কয রবতকতসমূহ কনরনছ তানত স্পষ্ট কবাবা যায়, কস অরতপ্রাকরৃতক ককাে অরস্তনত্ব রবশ্বাসী রছল ো। 

উপনরাক্ত বযরক্তসমূনহর কানরা কানরা রজরদক হওয়ার রবষনয় ককাে সনদহ ো থাকনলও কানরা 

কানরা রবষনয় যনথষ্ট সনদহ রনয়নছ। 
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দরলল- প্রমাণ হনত রজরদকনদর উদ্ভব কয অনথতই হনয় থাকুক- কযমে মনুয়ী অথতাৎ আনলা ও 

অন্ধকানরর জন্য দু কখাদার অরস্তনত্ব রবশ্বাসী অথবা কখাদায় অরবশ্বাসী োরস্তক বা দািী- এ রবষয়রট 

রাজনেরতক বযরক্ত ও িমতাশালীনদর হানত বড় একরট অস্ত্র হনয়রছল যার মাধ্যনম তারা 

রবনরাধ্ীনদর রেরশ্চহ্ন করত। তাই ককাে অবস্থানতই রবশ্বাস করা যায় ো, যানদর রজরদক বনল 

অরেরহত করা হনয়নছ তানদর সকনলই আসনলও রজরদক রছল। যখে অরেযকু্ত এ সকল বযরক্তর 

মনধ্য অনেনকই ইসলানমর প্ররত রেনবরদত, দুরেয়াতযাগী ও সৎকমতশীল বনল প্ররসদ্ধ রছনলে। 

এনদর ককউ ককউ প্ররতশ্রুতবদ্ধ রশয়া ও পরবত্র ইমামগনণর রবনশষ শেকনটযর অরধ্কারী রছনলে 

বনল জাো যায়। সুতরাাং স্পষ্ট, িমতাসীে খলীোনদর রবনরারধ্তার কারনণই তাাঁনদর এরূপ োনম 

অরেরহত করা হনয়রছল। 

তানদর ককউ ককউ বুরদ্ধবরৃত্তক জ্ঞানের চচতার কারনণ এরূপ োনম অরেরহত হনয়নছে। ইবনুে োরদম 

তাাঁর আল কেনহরস্ত  োমক গ্রনন্থ আবু যাইদ আহমাদ ইবনে সাহল বালখী সম্পনকত উনল্লখ 

কনরনছে, রতরে রজরদক বনল অরেযকু্ত। অতুঃপর যাইনদর এক রেকটতম বযরক্ত হনত বণতো 

কনরনছে, এই বযরক্ত মজলমু রছনলে। রতরে একত্ববাদী ও কখাদা উপাসক রছনলে। অন্যনদর হনত 

আরম তাাঁনক উত্তমরূনপ রচেতাম। আমরা একনত্র বড় হনয়রছ, রতরে যুরক্তরবদযা অধ্যয়ে করায় 

রজরদক োনম অরেরহত হনয়রছনলে। আমরা দু জে একনত্র যুরক্তরবদযা অধ্যয়ে করতাম এবাং 

ককউই োরস্তকতার প্ররত বুাঁনক পরড়রে। ২১১  

আহমাদ আরমে২১২ আল আগােী হনত বণতো কনরনছে, হারমদ ইবনে সাঈদ মুতারজলানদর প্ররসদ্ধ 

বযরক্ত রছনলে। ককাে ককাে রবষনয় রতরে আব্বাসীয় খলীো কমাতারসনমর রাজকীয় কাজী ইবনে 

আরব দাউনদর রবনরারধ্তা করনতে। ইবনে আরব দাউদ তাাঁনক রজরদক বনল অরেরহত কনর 

মুতারসনমর কাে োরী কনরে। ২১৩  

ইবনে মুোরযর সম্পনকত বলা হনয় থানক ইউনুস ইবনে আরব োরওয়া প্রকাশ্য সোয় তাাঁনক 

রজরদক বনল প্রচার কনরে এবাং ঐ সোয় উপরস্থত এক বযরক্ত সো হনত কবররনয় মসরজনদ রগনয় 

কদনখ ইবনে মুোরযর এক ককাণায় োমানজ রত। 
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আেরশে োমক অপর এক বযরক্তনক রজরদক বলা হনতা, অথচ ককাে ককাে ঐরতহারসনকর মনত 

প্ররতদ্বন্দ্বী রাজনেরতক বযরক্তরা তাাঁর বযরক্তত্বহারের জন্য এরূপ করত। 

আব্বাসীয় খলীো মেসুর দাওয়ানেকী এবাং তাাঁর বসরার প্রানদরশক শাসেকততা সুরেয়াে ইবনে 

ময়ুারবয়া মাহলাবীর সনঙ্গ আবদুল্লাহ্ ইবনে মুকােোর ককাে এক কারনণ শত্রুতা রছল। তাই 

মেসুনরর কগাপে রেনদতনশ সুরেয়াে তাাঁনক হতযা কনরে এবাং বনলে ইবনে মুকােো বাহ্যত 

ইসলাম প্রকাশ করত, রকন্তু আন্তররকোনব রজরদক রছনলে। ইবনে মকুােো একজে পরেত বযরক্ত 

রছনলে ও মেীর গ্রন্থসমহূ আরবীনত অনুবাদ কনররছনলে। তার ককাে ককাে কলখায় ইসলানমর 

প্ররত রেনবরদত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই মেীর ররচত গ্রন্থসমহূ অনুবাদ বা রজরদকনদর 

সমানবনশ উপরস্থরত তাাঁর রজরদক হওয়ার প্রমাণ হনত পানর ো। 

বামতাকীনদর িমতার শীনষত থাকাকালীে আসমায়ী তানদর প্রশাংসা ও গুণকীততে করনতে। যখে 

বামতাকীনদর উজ্জ্বল রদনের অবসাে র্টল তখে রতরে তানদর রজরদক বনল প্রচার শুরু করনলে। 

আব্বাসীয় খলীো মাহ্দী রজরদকনদর সনঙ্গ যুনদ্ধর কিনত্র প্ররসরদ্ধ লাে কনররছনলে। রতরে অনেক 

রজরদকনক হতযা কনরে ও বনলে তাাঁর রপতামনহর প্ররপতা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তারলব তাাঁনক 

স্বনে এ কনমতর রেনদতশ রদনয়নছে, অথচ প্ররসদ্ধ রজরদক কবশার ইবনে বানরদ তাাঁর দরবানরর 

রপ্রয়োজে বযরক্ত রছল এবাং আরশ বছর এ পনথ (কুেরীর) অরতবারহত করা সনত্ত্বও মাহ্দী তানক 

রকছ ুবনলেরে; বরাং রবরশষ্ট েকীহ্গনণর রেকট রতরে কবশানরর মতামনতর ইরতবাচক বযাখযা দাে 

করনতে। রকন্তু কশষ বয়নস যখে কবশার রাজেীরতর অঙ্গনে প্রনবশ কনর মাহ্দীর অসম্মানে বনু 

উমাইয়যার প্রশাংসায় করবতা রচো কনর তখে খলীো মাহ্দী আব্বাসীর রজরদক রবনরাধ্ী অনুেূরত 

চাঙ্গা হনয় ওনি। রতরে তানক চাবুক দ্বারা প্রহানরর রেনদতশ কদে ও এোনবই তার মৃতুয হয়। 

 

রজরদকনদর রবরুনদ্ধ ইরােীনদর প্ররতরিয়া 

যরদও রজরদকী রচন্তাধ্ারার মূল রেরত্ত রকছ ুসাংখযক সাংখযালর্ু রকছ ুইরােীর মনধ্য কপ্রারথত রছল 

তদুপরর রজরদকতার ধ্ারা ইরােীনদর মনধ্য কখনোই রবস্তার লাে কনররে; বরাং ইরােীনদর পি 
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হনত এর রবরুনদ্ধ সাংগ্রাম পররচারলত হনয়নছ। ইরােী মসুলমাে আনলমগণ একরদনক 

কালামশানস্ত্রর মাধ্যনম অন্যরদনক ইরােী েকীহগণ কেকাহ্শানস্ত্রর মাধ্যনম এ ধ্ারার জবাব কদে। 

আমরা জারে ইরাক ইরােী েকীহ্, আনলম ও অন্যান্যনদর ককন্দ্র রছল। ইরানকর েকীহ্গণ২১৪ 

রজরদকনদর রবরুনদ্ধ অন্যনদর কচনয় কনিারতর প্ররতরিয়া কদখাে। আব ু হােীো ও তাাঁর 

অনুসারীরা ইরােী েকীহ্গনণর অাংশ রহনসনব ইরানক বসবাস করনতে। রজরদকনদর রবষনয় 

শানেয়ী ও তাাঁর অনুসারীনদর কচনয় ইরােী আব ু হারেোর েনতায়া কনিারতর। শানেয়ী 

মুরতানদর তওবা কবলু - এর অধ্যানয় মুরতাদ ও রজরদনকর মনধ্য ককাে পাথতকয কনরেরে এবাং 

উেনয়র তওবানক গ্রহণনযাগয বনলনছে। এর রবপরীনত আব ু হােীো তাাঁর দু মনতর একরটনক 

প্রাধ্ান্য রদনয় রজরদনকর তওবা অগ্রহণনযাগয বনলনছে। 

করথত আনছ আব ু হারেোর অনুসারীরা তাাঁর পি হনত রজরদকনদর তওবা অগ্রহণনযাগযতার 

রবষনয় েনতায়ারট বযাপকোনব প্রচার করনতে যা রজরদকনদর রবরুনদ্ধ ইরােীনদর কনিার 

প্ররতরিয়া রহনসনব রবনবরচত। 

রদ্বতীয় ধ্ারারট হনলা জারতগত কগাাঁড়ারম ও গররমা এবাং জারত- শবষময যা ইসলানমর সাময ধ্ারণার 

রবনরাধ্ী। আরবগণ এ রবচুযরতর জন্ম কদয়। উমাইয়যাগণ আরব ও অোরনবর মনধ্য পাথতনকযর 

েীরতর ওপর তানদর রাজেীরতর রেরত্ত রচো কনর। ময়ুারবয়া তাাঁর অধ্ীে রবরেন্ন শাসেকততানক এ 

মনমত রেনদতশ কদে কয, আরবনদর অন্যনদর ওপর সব রবষনয় কযে প্রাধ্ান্য কদয়া হয়। এ রবষয়রট 

ইসলানমর কদনহ মারািক আর্াত হানে। ইসলামী শাসে িমতা িুদ্র িুদ্র অাংনশ রবেক্ত হওয়ার 

মলূ কারণ রছল এরট। স্বাোরবকোনবই ককাে জারত তানদর ওপর অপর জারতর প্রাধ্ান্য ও শাসে 

কতৃতত্বনক কমনে কেয় ো। ইরােীরা ইসলামনক গ্রহণ কনররছল; আরবনদর প্রেুত্বনক েয়। অন্যান্য 

জারতর ইসলাম গ্রহনণর অন্যতম কারণ রছল ইসলাম জারত- বনণতর ঊনধ্বত রবশ্বজেীে ও 

মােবতাবাদী ধ্মত। তাই ইরােীসহ অন্যান্য জারত কখেই আরবনদর প্রাধ্ান্যনক কমনে কেয়রে। 

এই শবষনমযর রবরুনদ্ধ ইরােীরা কয প্ররতরিয়া প্রদশতে কনর তা অতযন্ত মােরবক ও যরুক্তপূণত রছল। 

তারা আরবনদর আল্লাহর রকতানবর প্ররত আিাে জাোয়। তানদর এ কমত রাসূনলর এ কথার 
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সতযতানক প্রমাণ কনর, আল্লাহর কসম! পরবততীনত ইরােীরাই কতামানদর ইসলাম ও আল্লাহর 

রকতানবর রদনক আিাে করনব রিক কযমেরট কতামরা প্রথনম তানদর দাওয়াত কনররছনল। ২১৫ 

ইসলানমর প্রথম যুনগ ইরােী মসুলমােগণ এ ধ্ারার রবরুনদ্ধ কয আনদালে কনর তার মূনল রছল 

ইসলানমর সানমযর ধ্ারণা; আরবনদর ওপর ইরােীনদর প্রাধ্ানন্যর ধ্ারণা েয়। 

উমাইয়যানদর শবষময ও জুলুনমর রবরুনদ্ধ কখারাসানের কৃষ্ণ কপাশাকধ্াররগণ কয আনদালে গনড় 

কতানল তা ইসলাম ও ন্যানয়র দারবনত রছল; অন্য ককাে দারবনত েয়। আব্বাসীয়নদর তৎকালীে 

প্ররতরেরধ্গণ কগাপনে কয আিাে রাখনতে তানত ইসলানমর ন্যায়রবচার ও রাসূল (সা.)- এর 

বাংশধ্রনদর সন্তুরষ্টর রদনক আিাে করনতে। কখারাসানের মানুষনদর এ পনথ আিােকারীর োম 

কগাপে থাকনলও তাাঁর পনি কয কৃষ্ণ বনণতর দাওয়াত পত্র কপ্ররণ করা হনয়রছল তানত কলখা রছল : 

م ظلموا و إنا هللا على نصرهم لقدير  أُِذن لّلذين يقاتلون أبّنا
যানদর ওপর যুদ্ধ চারপনয় কদয়া হনয়নছ তানদর যুনদ্ধর অনুমরত কদয়া হনলা। কারণ তানদর প্ররত 

অতযাচার করা হনয়নছ, আল্লাহ্ তানদর সাহাযয করনত অবশ্যই সিম।  ( সরূা হে: ৩৯)  

এ আনদালনের শুরুনত আনল আব্বাস বা আব ু মসুরলনমর োম কযমে রছল ো কতমরে ইরােী 

জাতীয়তাবানদর কথাও কসখানে রছল ো; বরাং শুধ্ ুইসলাম, ককারআে, রাসনূলর আহনল বাইনতর 

সন্তুরষ্ট, ন্যায়রবচার ও ইসলানমর সানমযর কথা উপস্থারপত হনতা। অথতাৎ ইসলানমর পরবত্র 

কলাগােগুনলাই এ আনদালনে বযবহৃত হনয়রছল। আব ুমুসরলম পরবততী সমনয় ইবরাহীম ইমানমর 

পি হনত এ আনদালনের কেতা রেযকু্ত হনয়রছনলে। একবার আব্বাসীয় প্ররতরেরধ্ কগাপনে হনে 

আসনল ইবরাহীম ইমাম তাাঁনক তাাঁর সনঙ্গ পরররচত করাে। আব ু মসুরলম সম্পনকত জাো যায়রে 

রতরে আরব ো ইরােী। তনব কযনহতু রতরে কখারাসাে হনত আনদালে শুরু কনরে কসনহতু আব ু

মসুরলম কখারাসােী রহনসনব প্ররসরদ্ধ লাে কনরে। 

সাম্প্ররতক ককাে ককাে ইরােী ঐরতহারসক প্রনচষ্টা চালানচ্ছে কৃষ্ণ কপাশাকধ্ারীনদর সমগ্র 

আনদালেনক আবু মসুরলম কখারাসােীর কৃরতত্ব বনল চালানত। সনদহ কেই আব ুমুসরলম একজে 

কযাগয কসোপরত রছনলে, রকন্তু তাাঁর সােনলযর পররনবশ সৃরষ্টর কারণ রছল রেন্ন। ইরতহানস 
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উরল্লরখত হনয়নছ যখে আবু মসুরলম মেসুনরর দরবানর তাাঁর কিানধ্র রশকার হনয় আেীত হে 

তখে আব ুমসুরলম আব্বাসীয় কখলােনতর প্ররত তাাঁর কসবার কথা িরণ কররনয় রদনয় মেসুনরর 

কিাধ্নক প্রশমনের কচষ্টা কনরে। মেসুর জবানব বনলে, যরদ ককাে িীতদাসী এ কথা বলত 

তাহনল হয়নতা সেল হনতা, রকন্তু তুরম কতামার রেজ িমতা বনল এরূপ অেুযত্থানে কখেই সিম 

রছনল ো, এমেরক এক বযরক্তর ওপরও কতামার কতৃতত্ব কাযতকর রছল ো।  যরদও মেসুনরর কথায় 

অরতরঞ্জে রনয়নছ তদুপরর কথারট সতয। এ কারনণই মেসুর তাাঁনক িমতা ও সম্মানের শীনষত থাকা 

সনত্ত্বও হতযা করনত সিম হে এবাং ককউই আব ুমসুরলনমর পনি প্ররতবাদ কনররে। 

আব্বাসীয়গণ ইরােীনদর ইসলামী কচতোনক বযবহার কনর এ আনদালনের কেতৃত্ব রদনয়রছল এবাং 

ذين يقاتلون أبّّنم ظلمواأُذن للّ   আয়াতরট কতলাওয়ানতর মাধ্যনম অরধ্কাাংশ কিনত্র েবীর আহনল 

বাইনতর মাজলুরময়ানতর কথাই বলত এবাং ইরােীনদর ওপর উমাইয়যানদর রেযতাতনের কথা কমই 

বলত। 

১২৯ রহজরীনত ঈদুল রেতনরর রদনে কষৃ্ণ কপাশাকধ্ারীরা দজলা- কোরানতর মধ্যবততী অঞ্চনল 

অেুযত্থাে কনর এবাং ঈনদর খুতবায় তানদর রবনদ্রানহর কর্াষণা কদয়। ঈনদর খুতবা সুলাইমাে 

ইবনে কারসর োমক এক আরব রযরে সম্ভবত আব্বাসীয়নদর প্ররতরেরধ্ রছনলে, পাি কনর। তানদর 

কলাগানের মনধ্য তানদর লিয রেরহত রছল। রেননাক্ত আয়াতরট তানদর অন্যতম কলাগাে রছল : 

 كر و أُنثى و جعلناكم شعوابً و قبائل لتعارفوآ إّن أكرمكم عند هللا أتقاكماي أيّها الّناس إّّن خلقناكم من ذ 
কহ মােব জারত! আরম কতামানদর এক পুরুষ ও এক োরী কথনক সৃরষ্ট কনররছ এবাং কতামানদর 

রবরেন্ন জারত ও কগানত্র রবেক্ত কনররছ যানত কতামরা পরস্পর পরররচত হও। রেশ্চয় আল্লাহর রেকট 

কসই সবতারধ্ক সম্মারেত কয সবতারধ্ক পরনহজগার। ২১৬  

এ আয়ানত বযবহৃত শুয়বু  শে হনত ইরােীনদর শুয়বুীয়া  বলা হনতা। কারণ মুোসরসরনদর 

বণতোনুযায়ী শুয়ুবীয়া হনলা যানদর সরম্মলনে কগাত্রীয়তার রাং কেই। ইরােীরা সানমযর পনি ও 

জারতগত শবষনমযর রবনরাধ্ী হওয়ায় তখে এ োনম অরেরহত হনয়রছল। 
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আরবনদর এরূপ রবচুযরতর রবরুনদ্ধ ইরােীনদর এ প্ররতরিয়া তানদর ইসলামী চররনত্রর ও 

ইসলানমর প্ররত ঐকারন্তকতার সািয বহে কনর। যরদ ইসলানমর প্ররত ইরােীনদর ঐকারন্তকতা ো 

থাকত তনব তারাও আরবনদর ন্যায় তানদর ইরতহাস ও জারতগত ঐরতনহ্যর ওপর রেেতর করনত 

পারত এবাং কস কিনত্র আরবনদর কপছনে কেনল রদত। কারণ আরবনদর কচনয় ইরােীনদর 

জারতগত ঐরতহ্য ও কশ্রিত্ব অনেক কবরশ রছল। রকন্তু তারা তা কনররে; বরাং আরবনদর কচনয় 

ইসলানমর আশ্রয় গ্রহণ কনররছল। 

অবশ্য শুয়বুী আনদালে পরবততীনত রবচুযত হনয় আরব জাতীয়তাবানদর পররণরত লাে কনররছল। 

অথতাৎ আরবনদর ওপর ইরােী (আযত) জারত ও রনক্তর কশ্রিনত্বর অহাংকানর পযতবরসত হয়। 

তনব যখেই শুয়বুী আনদালে এ পযতানয় কপ াঁনছ তখেই ইরানের তাকওয়াসম্পন্ন আনলম ও 

সাধ্ারণ মসুলমােরা এর রবরুনদ্ধ দাাঁড়াে অথতাৎ ইরােীনদর পি হনত আনরকরট ইসলামী 

প্ররতরিয়া লিয করা যায় যা তানদরই রবচুযত এক অাংনশর রবরুনদ্ধ প্রদরশতত হয়। েনল শুয়ুবী 

আনদালে পরাস্ত হয়। যরদ সকল ইরােীই ইসলানমর প্রথম পথনক আাঁকনড় থাকত তনব 

সাধ্ারণোনব ইসলামী রবনশ্ব ও রবনশষোনব তানদর রেনজনদর কিনত্র আনরা উত্তম েূরমকা রাখনত 

পারত। 

ককাে ককাে ইরােী এই শুয়ুবী আনদালনের প্ররত এতটা অসন্তুষ্ট রছনলে কয, এনক ইসলানমর জন্য 

বড় রবপদ মনে কনর রেজ জারতসত্তার রবরুনদ্ধ আরবীয় কগাাঁড়ারম প্রদশতে শুরু কনরে। এরট 

ইরতহানসর অন্যতম আশ্চযতজেক র্টো যা ইরােীনদর অন্তনর ইসলানমর গেীর ছানপর প্রমাণ। 

কাশশাে  তােসীনরর কলখক জামাখশারী একজে ইরােী বড় আনলম ও তাাঁর সমনয়র রবরল 

প্ররতো, রতরে ইরানের কখারাসানের খাওয়ানরজনমর অরধ্বাসী। রতরে তাাঁর জীবে বায়তুল্লাহর 

পানশ কারটনয়নছে বনল জারুল্লাহ্  বা আল্লাহর প্ররতনবশী উপারধ্ লাে কনররছনলে। রতরে 

সারে  ও োহু  সম্পরকতত তাাঁর আল মুোস্সাল  োমক গ্রনন্থর েূরমকায় বনলনছে, একমাত্র 

আল্লাহর প্রশাংসা রযরে আমানক আরবী সারহনতযর পরেত হওয়ার ও আরবনদর পিাবলম্বনের 

প্রকরৃত রদনয় সৃরষ্ট কনরনছে। তাাঁর অনুগ্রনহ আরম তানদর সহনযাগীনদর হনত রবরচ্ছন্ন হইরে ও 
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শুয়বুীয়ানদর খপ্পনর পরড়রে। শুয়বুীরা ককাে কলযাণই লাে কনররে; লােতকারীর লােত ও 

রতরস্কারকারীনদর তীররবদ্ধ হনয় রছন্নরবরচ্ছন্ন হওয়া বযতীত।  

জামাখশারীর কশষ কথারট হনত কবাবা যায় শুয়বুী  হওয়ার রবষয়রট ইরােীনদর রেকট কতটা 

রেদেীয় ও প্রতযাখযাত রছল। তাই এর পিাবলম্বেকারীনদর োনগয সমানলাচো, অরেশাপ ও 

লােত ছাড়া রকছইু কজানটরে। 

ইয়ারতমাতুদ দাহর  গ্রনন্থর কলখক সায়ালাবী রেশাবুরী (মৃতুয ৩২৯ রহজরী) জামাখশারীর ন্যায় 

ইরােী মসুলমােনদর কগ রব বনল রবনবরচত হনতে। এই প্রখযাত আনলম জামাখশারী হনতও 

তীিোনব শুয়বুীনদর রবরুনদ্ধ ও আরবনদর পনি বক্তবয রদনয়নছে। রতরে তাাঁর রসররুল আদাব রে 

মাজারী কালারমল আরাব  গ্রনন্থ একজে কগাাঁড়া আরনবর ন্যায় অোরবনদর ওপর আরবনদর 

কশ্রিত্ব বণতো কনরনছে। রতরে আল্লাহর প্রশাংসা ও েবীর ওপর দরূদ পনড় বনলে,  

কয ককউ আল্লানহ্ক োলবানস কস হযরত মুহাম্মদ (সা.)- ককও োলবাসনব। আর কয ককউ 

রাসলূনক োলবাসনব কস আরবনদর োলবাসনব। যারা আরবনদর োলবাসনব এই কশ্রি জারতর 

ওপর অবতীণত গ্রনন্থর োষানকও োলবাসনব। কয আরবী োষানক োলবাসনব কস এ োষার প্ররত 

গুরুত্ব কদনব। আল্লাহ্ যানক ইসলানমর রদনক কহদানয়ত কনরে কস রবশ্বাস করনব মুহাম্মদ (সা.) 

সনবতাত্তম েবী, ইসলাম সনবতাৎকষৃ্ট পথ। আরব কশ্রি জারত ও আরবী সনবতাত্তম োষা।  

তনব সায়ালাবীর আরব সবতনশ্রি জারত  এ কথারট ভ্রান্ত। ইসলানমর প্ররত রবশ্বানসর সনঙ্গ 

আরবনদর কশ্রি মনে করার ককাে সম্পকত কেই। বরাং এ ধ্রনের রচন্তা ইসলামী রচন্তার পররপন্থী। 

তাই কয ইসলাম রবশ্বাস করনব কস অবধ্াররতোনব রবশ্বাস করনব-  ককাে জারতরই অপর জারতর 

ওপর কশ্রিত্ব কেই। ককারআনের স্পষ্ট কর্াষণা এই কয, মানুনষর কশ্রিত্ব হয় জ্ঞানের কারনণ, েতুবা 

তাকওয়া ও আমনলর কারনণ। 

 هل يستوي اللذين يعلمون و الّلذين ال يعلمون
যারা জানে এবাং যারা জানে ো তারা রক সমাে হনত পানর? ২১৭  

 إنا أكرمكم عند هللا أتقاكم
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রেশ্চয় আল্লাহর রেকট কসই সবতারধ্ক সম্মারেত কয সবতারধ্ক তাকওয়াসম্পন্ন। ২১৮  

 ل هللا اْلمجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً فضّ 
আল্লাহ্ মুজানহদীেনক (তাাঁর পনথ যুদ্ধ ও প্রনচষ্টাকারীনক) উপরবষ্টনদর ওপর মহাে প্ররতদানে কশ্রি 

কনরনছে। ২১৯  

সায়ালাবী তাাঁর বক্তনবয কয পযতায়িম উনল্লখ কনর আরবনদর প্ররত োলবাসার েল আরবী োষার 

প্ররত োলবাসা বনল দারব কনরনছে তাও সরিক েয়; বরাং ককারআে ও মহােবী (সা.)- এর প্ররত 

োলবাসার সরাসরর েল হনলা আরবী োষার প্ররত োলবাসা। শুয়বূীনদর রবপরীনত অবস্থাে রেনত 

রগনয় সায়ালাবীর মনতা রবচুযত ধ্ারার সৃরষ্ট হনয়রছল। 

রদ্বতীয় শতােীর অন্যতম প্ররসদ্ধ ইরােী কালামশাস্ত্ররবদ আব ু উবাইদা ময়ুাম্মার ইবনে মুসান্নাও 

এরূপ আরব কগাাঁড়ারম কপাষণ কনর অোরবনদর কছাট করার কচষ্টা কনরনছে। তাাঁর প্ররসদ্ধ একরট 

গ্রন্থ হনলা মাকারতল ুোরসানুল আরাব । 

এর রবপরীনত প্ররসদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউনদর বাংশধ্র এবাং মুরুজুয যাহাব  ও আত 

তােরবহ্ ওয়াল আশরাে  গ্রনন্থর কলখক মাসউদী (মৃতুয চতুথত রহজরী শতােীর প্রথমাধ্ত) আব ু

উবাইদার গ্রনন্থর জবানব মাকারতলু োরসানুল আজাম  গ্রন্থ রচো কনরে। মাসউদী তাাঁর আত 

তােরবহ্ ওয়াল আশরাে  গ্রনন্থর ৪৯ পিৃায় সাসােী সাম্রানজযর কথা উনল্লখ কনর বনলনছে,  

চরব্বশতম মনোরম শহনর রতরে চরল্লশ রদে শাসেকাযত পররচালো কনরনছে। আমরা তাাঁর 

জীবেী, রতরে ও তাাঁর সহনযাগীনদর রেহত হওয়ার কারণ এবাং কয সকল ইরােী সাহরসকতা ও 

মযতাদায় ইরতহানস িরণীয় তাাঁনদর কগ রবময় জীবেী মাকারতল ুোরসানুল আজাম  গ্রনন্থ বণতো 

কনররছ। গ্রন্থরট আব ুউবাইদা ময়ুাম্মার ইবনে মসুান্না ররচত মাকারতল ুোরসানুল আরাব  গ্রনন্থর 

জবানব কলখা হনয়নছ।  

মাসউদী আরব মুসরলম হওয়া সনত্ত্বও যখে কদখনলে ইরােীনদর রবরুনদ্ধ ও আরবনদর পনি 

অন্যায় প্রচার হনচ্ছ তখে রতরে ইরােীনদর সপনি এই গ্রন্থ রচো কনরে। এরটও ইসলানমর 

অন্যতম আশ্চযত ও কস দযত। 
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আমানদর বততমাে আনলাচোর লিয জাতীয়তাবাদী আনদালে; এর পনি- রবপনির প্ররতরিয়া ও 

আনদালেরট রস্তরমত হওয়ার কারণ রেনয় পূণত রবনলেষষণ েয়। রবষয়রট রবনলেষষনণর জন্য যনথষ্ট 

সমনয়র প্রনয়াজে। আমানদর বততমাে লিয হনলা এরট বলা কয, শুয়ূবীয়া আনদালে আরবনদর 

জারত শবষমযরেরত্তক েীরতর রবরুনদ্ধ ইরােীনদর ইসলামী কচতোর এক পরবত্র প্ররতরিয়া রছল যা 

পরবততী সমনয় ইরােীনদর িুদ্র একরট অাংনশর দ্বারা রবচুযত হনয় জাতীয় কগাাঁড়ারম ও 

জাতীয়তাবানদর রাং ধ্ারণ কনর এবাং ককাে ককাে কিনত্র ইসলামরবনরাধ্ী রজরদক রচন্তায় পযতবরসত 

হয়। এ ধ্ারা ইরানের পরনহযগার আনলম ও সবতসাধ্ারনণর দ্বারা রেরদত ও প্রতযাখযাত হয়। তারা 

এক হাজার বছর পূনবতই এই ধ্ারানক রেরশ্চহ্ন করনত সিম হে। যরদও বততমানে সাম্রাজযবাদী 

শরক্ত এক হাজার বছর পর এ রচন্তানক পুেজতীরবত করার কচষ্টায় রত রকন্তু কখেই তারা সেল হনব 

ো। 

তৃতীয় কয ইসলামরবনরাধ্ী ধ্ারার রবরুনদ্ধ ইরােীরা অন্য সকনলর কচনয় অরধ্ক প্ররতরিয়া কদখায় 

তা হনলা গাে- বাজো, আেদ- েুরতত ও রবলারসতা। 

ইরানের সাংগীত ও গানের ইরতহাস কবশ পুনরানো। এ কদনশর মানুনষর জীবে এর সনঙ্গ জরড়ত 

রছল। মরশরুনে লা তাাঁর ইরানের ইরতহাস  গ্রনন্থর ২০১ পিৃায় বনলনছে, বাহরাম গুর োরত 

হনত বানরা হাজার সাংগীত রশল্পী এনেরছনলে।  

োজরুল ইসলাম  গ্রনন্থ হামযা ইসোহােীর ইরতহাস গ্রনন্থর সূনত্র বরণতত হনয়নছ,  

বাহরাম জেসাধ্ারনণর প্ররত রেনদতশ কদে অনধ্তক রদবস কাজ করার ও অনধ্তক রদবস  

গাে- বাজো ও আেদ েুরততনত কমনত থাকার। এই অনধ্তক রদবস কযে তারা মদযপাে ও গাে 

বাজো কনর। এর েনল সাংগীত রশল্পীনদর কদর কবনড় যায়। একরদে রকছ ু কলাকনক শুধ্ুই 

মদযপানে রত কদনখ প্রে করা হনলা শুধ্ইু পাে করছ, শুেছ ো ককে? সাংগীত রশল্পী ককাথায়? 

তারা বলল, তানদর মজরুী কবনড় যাওয়ায় পাওয়া যায়রে? বাহরাম োরনতর রাজানক পত্র রলনখ 

সাংগীত রশল্পী পািানত বনলে। রতরে বার হাজার সাংগীত রশল্পী কপ্ররণ কনরে। বাহরাম তানদরনক 

ইরানের রবরেন্ন শহনর বণ্টনের বযবস্থা কনরে। 
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আরবগণ গাে- বাজোর কিনত্র সাদারসনধ্ রছল। রকন্তু ইরােীনদর সনঙ্গ রমনশ তানদর মনধ্যও গাে-

বাজো বযাপক প্রসার লাে কনর। পরবততীনত গাে- বাজোর ককন্দ্র ইরাক ও রসররয়া হনতও তারা 

এরগনয় যায়। রদ্বতীয় রহজরী শতােীর রদ্বতীয়ানধ্ত কহজায হাদীস ও রেকাহর কিনত্র কযমে রিক 

কতমরে সাংগীত ও গানের কিনত্রও প্ররসরদ্ধ লাে কনররছল। উমাইয়যা শাসকগণ ও তানদর প্রনদরশক 

শাসেকততারা এগুনলার প্রচানর বযাপক উনদযাগ কেয় ও রেনজরাও এনত রেমরিত হয়। এর রবরুনদ্ধ 

েবীর আহনল বাইনতর ইমামগণ তীি প্ররতরিয়া কদখাে যা রশয়া রেকাহ্ ও হাদীসগ্রন্থসমূনহ বরণতত 

হনয়নছ। 

ইমামগনণর কথা বাদ রদনয় সাধ্ারণ পযতানয়র মানুনষর মনধ্য কদখনল রবষয়রট ইরােী মসুলমাে ও 

আনলমগনণর দ্বারাও বযাপকোনব আিমনণর রশকার হয়, এমেরক আবরনদর কচনয় তানদর 

প্ররতরিয়া অনেক তীি রছল যরদও এ রবষনয় তানদর পবূত- ঐরতহ্য রছল। 

আহমাদ আরমে উনল্লখ কনরনছে, কহজায কযমে রেকাহ্ ও হাদীনসর ককন্দ্র রছল কতমরে গাে ও 

সাংগীনতরও। রকন্তু রকোনব রেকাহ্ ও হাদীনসর ককন্দ্র গাে- বাজোর ককন্দ্র হনত পানর? সম্ভবত 

এর কারণ কহজানযর অরধ্বাসীনদর সুদর প্রকরৃত ও েরম হৃদয়, এমেরক কহজানযর সুন্নী েকীহ্গণ 

এ সকল রবষনয় ইরানকর েকীনহ্দর কচনয় কম কনিার রছনলে। আমরা পূনবত উনল্লখ 

কনররছ, ইরানক এরূপ রবষনয় কনিারতার মূনল রছনলে ইরােী েকীহ্গণ। তাাঁরা দীনের সীমার 

রবষনয় অরধ্কতর স্পশতকাতর রছনলে। অতুঃপর রতরে আবলু োরজ ইসোহােী হনত রেননাক্ত 

র্টোরট বণতো কনরনছে : 

উবাইদুল্লাহ্ ইবনে উমর আমরী বনলে: হনের উনেনশ্য মক্কায় রগনয়রছলাম। একজে সুদর 

োরীনক ইসলানমর রেনদতনশর রবপরীনত কসখানে কক তুকময় ও অলেষীল কথা বলনত কদখলাম, আরম 

তার রেকটবততী হনয় বললাম: কহ আল্লাহর দাসী! তুরম রক েুনল রগনয়ছ কয, হনে এনসছ? কতামার 

আল্লাহর েয় কেই, ইহরাম বাাঁধ্া অবস্থায় অলেষীল কথা বলছ? এ কথা শুনে কস তার কেকাব উনু্মক্ত 

কনর অদ্ভুত সুদর কচহারারট কদরখনয় বলল: চাচাজাে! কদখেু আরম এই করবতার োরী:  

 مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــالء مل حيججـــــــــــــــــــن يبغـــــــــــــــــــي حســـــــــــــــــــبة

  
ــــــــــــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــــــــــــّب  املغّف  و لكــــــــــــــــــــــــــــــن ليقــــــــــــــــــــــــــــــتلن ال
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ঐ োরীর অন্তেুতক্ত যারা আল্লাহর জন্য হে করনত আনসরে; বরাং অসনচতে ও কবাকানদর হতযা 

করার (োাঁনদ কেলার) জন্য এনসনছ।  

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব- এর বাংনশর এই মেীষী ও সাধ্ক বনলে, আরম এই সেনর কদায়া 

করব কযে আল্লাহ্ কতামার এত সুদর কচহারানক আজাব ো কদে।  

এ র্টোরট মদীোর রবরশষ্ট েকীহ্ সাঈদ ইবনে মসুাইনয়যবনক বলনল রতরে বনলে, আল্লাহর 

কসম! এই োরী ইরানকর ককাে েকীহর মুনখামরুখ হনল এরূপ জবাব রদনতে ো; বরাং বলনতে: 

দূর হও! আল্লাহ্ কতামার কচহারানক কুৎরসত কনর রদে! রকন্তু রক করার রনয়নছ কহজানযর মানুনষর 

আচরণ কমালানয়ম।  

রতরে আগােী হনত বণতো কনরনছে,  

মদীোর অন্যতম েকীহ্ ইবনে জারীহ্ আবদুল্লাহ্ ইবনে মবুারাকসহ ইরানকর রকছু েকীহর সনঙ্গ 

বনস রছনলে। এমে সময় একজে সাংগীত রশল্পী আসনল ইবনে জারীহ্ তানক সাংগীত পররনবশনে 

অনুনরাধ্ জাোনলে। কস রাজী হরচ্ছল ো। রকন্তু জারীর োনছাড়বাদা হওয়ায় কস রকছিণ গাে 

গাইল, রকন্তু বুবনত পারল কশ্রাতারা তা পছদ করনছ ো। তাই সাংরিপ্ত কনর বলল: যরদ এই 

সম্মারেত বযরক্তরা ো থাকনতে তনব আপোনক গাে শুরেনয় আেদ রদতাম। ইবনে জারীহ্ 

উপরবষ্টনদর উনেনশ বলনলে: আপোরা কবাধ্ হয় আমার এ কমতনক খারাপ কেনবনছে। আবদুল্লাহ্ 

ইবনে মবুারক রযরে একজে ইরােী বাংনশাদ্ভূত কুোর েকীহ্ রছনলে রতরে বলনলে: হ্যাাঁ, ইরানক 

আমরা এসনবর রবনরাধ্ী...।  

কয রবষয়রট আশ্চনযতর তা হনলা প্রথমত ইরােীনদর সাংগীত রশনল্প প্ররসদ্ধ রহনসনব দীর্ত ইরতহাস 

রছল তাই স্বাোরবকোনবই ধ্ারণা হওয়া উরচত, তারা এ রবষয়নক শরীয়তসম্মত কেনব শবধ্ বযাখযা 

করার সুনযাগ খুাঁজনব, রকন্তু তার রবপরীনত কদখা কগনছ তারা এ রবষয় হনত দূনর থাকত ও এর 

প্ররত র্ৃণা কপাষণ করত। রদ্বতীয়ত কহজানয সাংগীনতর প্রসানর প্রথমরদনক ইরােীরাই অরধ্ক েরূমকা 

করনখরছল এবাং তৎকালীে সমনয়র সাংগীত রশল্পীনদর অরধ্কাাংশই ইরােী রছল। এইরূপ 
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পররনবনশও ইরােী েকীহ্ ও সাধ্ারণ জেগণ রবষয়রটনক ককামলোনব কেয় রে; বরাং কনিারতা 

কদরখনয়নছ। আমরা পূনবত উনল্লখ কনররছ, এ ধ্মতীয় অবস্থারট সাধ্ারনণর মানব রবরাজমাে থাকনলও 

ধ্মতহীে পররনবনশ, কযমে আব্বাসীয়নদর বা বামতাকীনদর রাজদরবানরর অবস্থা রছল রেন্নরূপ। 
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ইসলানমর প্রচার ও প্রসার 

 

রবনশ্ব ইসলানমর প্রচানরর কারণ ও পদ্ধরত একরট গুরুত্বপূণত রবষয়। স্পষ্ট কয, এ ধ্মত যুরক্তরেরত্তক ও 

মােব প্রকরৃতর সনঙ্গ সামঞ্জস্যশীল রবধ্ায় দ্রুত সম্প্রসাররত হনয়নছ। 

রিষ্টধ্মত প্রচারকগণ ইসলানমর প্রাথরমক যুনগর যুদ্ধসমূহনক ইসলানমর প্রসানরর প্রধ্াে কারণ 

কদরখনয় এ ধ্মতনক শরক্ত প্রনয়ানগর মাধ্যনম প্রসাররত ধ্মত বনল প্ররতিা করার কচষ্টা কনরনছ। যরদ 

ককাে ধ্মত মানুনষর বুরদ্ধবরৃত্ত ও রবনবকনক সন্তুষ্ট করার পযতাপ্ত িমতা ো রানখ তনব শরক্ত প্রনয়ানগ 

মানুনষর মনধ্য ঈমাে, োলবাসা, উেীপো ও ধ্মতীয় অনুেূরত সরৃষ্ট করনত পারনব ো। 

হ্যাাঁ, ইসলানমর প্রাথরমক সমনয় রবরেন্ন যুদ্ধ সাংর্রটত হনয়নছ এবাং তা এজন্য কয, ইসলাম একরট 

সামারজক ধ্মত রহনসনব শুধ্ ু বযরক্তর বযরক্তগত সােনলযর দারয়ত্ব গ্রহণ কনররে এবাং বযরক্তগত 

সােলয ও সামারজক সােনলযর মনধ্য পাথতকযনক স্বীকার কনর ো। তাই ইসলানম সম্রাটনক তার 

অরধ্কার ও কনমত স্বাধ্ীেতা দাও এবাং আল্লাহর অরধ্কার আল্লানহ্ক দাও  এ কম লেীরতনত 

রবশ্বাসী েয়। তাই ইসলাম রজহাদনক দীনের অাংশ বনল মনে কনর ও বাস্তনব তা প্রনয়াগ কনর। 

অবশ্য কদখনত হনব ইসলানমর রজহানদর উনেনশ্য রক এবাং প্রথম যুনগর মুসলমােগণ ককান্ 

কশ্রণীর সনঙ্গ যুদ্ধ কনরনছ? কসই যুদ্ধগুনলানত ককাে কশ্রণীর শরক্ত বযবহার কনরনছ ও ককাে কশ্রণীনক 

মুরক্ত রদনয়নছ? 

এসব বাদ রদনলও কদখনত হনব ইসলানমর কযাদ্ধারা ককান্ ককান্ অঞ্চনল রগনয়নছে? বততমানে 

মসুরলম অধ্ুযরষত ককান্ ককান্ কদনশ যুদ্ধ ও রজহাদ সাংর্রটত হয়রে? মসুরলমপ্রধ্াে কদশসমূহ 

এবাং কয সব অঞ্চনল মসুলমােগণ সাংখযালর্ু কসগুনলার ককান্ ককারডটনত মুজারহদনদর পদধ্রূল 

পনড়রে? 

প্রকতৃপনি ইসলানমর প্রচার ও প্রসার স্বাোরবক গরতনতই হনয়নছ। আমরা এই গ্রনন্থর প্রথমোনগ 

বণতো কনররছ ইরানে ইসলাম পযতায়িনম রবনশষত আরব শাসনের অবসানের পর ইরােীনদর দ্বারা 
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স্বতুঃস্ফুততোনব গৃহীত হয় এবাং ইরােীনদর স্বাধ্ীে িমতা লানের পরই যারথষু্ট্র ধ্নমতর অবধ্াররত 

মৃতুয হয় এবাং ইনতাপূনবত ককাে শরক্তই তানদর পবূতধ্মত পররতযানগ বাধ্য করনত পানররে। 

দাওয়াত প্রচানরর কিনত্র ইসলাম ইরানে বযাপকোনব প্রসারমাে রিষ্ট, মাজসুী ও অন্যান্য ধ্মত হনত 

কয কশ্রিত্ব লাে কনররছল তার কারণ হনলা এ ধ্নমতর প্রচারক রছল সাধ্ারণ মানুষ; ককাে ধ্মতীয় বা 

রাষ্ট্রীয় প্রচার দেতর েয়। সাধ্ারণ মানুষ স্বতুঃস্ফুততোনব রবনবনকর তাড়োয় উেীরপত হনয় এ 

ধ্নমতর প্রচার কাযত চালাত। ককাে আনলম কশ্রণী বা অন্য ককউ তানদর উেীরপত কনররে। এ 

রবষয়রটই এ ধ্নমতর প্রচানর রেন্ন এক মলূযনবাধ্ দাে কনররছল ও ইসলামনক অপ্ররতদ্বন্দ্বী কনররছল।  

আমানদর পনি সম্ভব েয় ইসলামী েূখেগুনলানক এনক এনক পযতানলাচো কনর কদখব কয, এ সব 

অঞ্চনল ইসলাম প্রচানরর পশ্চানত রক উপাদাে কাযতকর রছল। কারণ প্রথনমাক্ত এ রবষয়রট এ 

গ্রনন্থর লিয েয়। রদ্বতীয়ত এর জন্য যনথষ্ট সমনয়র প্রনয়াজে। আমরা এখানে ইসলানমর প্রচার ও 

প্রসানর ইরােীনদর েূরমকা রেনয় আনলাচো করব যানত রবনশ্ব ইসলাম প্রচানরর পদ্ধরতরট আমানদর 

রেকট স্পষ্ট হনব। 

বততমানে পররসাংখযাে অনুযায়ী রবনশ্ব মসুলমােনদর সাংখযা েব্বই ককারট (১৯৭৯ সানলর রহসাব 

অনুযায়ী)। ইরানের বততমাে কলাকসাংখযা সানড় রতে ককারট। বততমানের এই রতে বা সানড় রতে 

ককারট মানুষই মসুরলম রবনশ্বর অনধ্তক মানুনষর মসুলমাে হওয়ার কপছনে অবদাে করনখনছ। অথতাৎ 

ইরােীনদর আিাে ও প্রচানরর েনলই জারতসমূনহর মনধ্য ইসলানমর প্রাথরমক পররচয় ও রেরত্ত 

ররচত হনয়রছল। 

মসুরলম রবনশ্বর এক- তৃতীয়াাংশ মানুষ ইনদানেরশয়া, োরত, পারকস্তাে ও বাাংলানদনশ বসবাস 

কনর। রকোনব এই কদশগুনলার মানুষ মসুলমাে হনয়রছল? ইরােীরা তানদর ইসলাম গ্রহনণ রক 

েূরমকা করনখরছল? প্রথনম ইনদানেরশয়া রদনয় শুরু কররছ।  

রানস্তারখনয ইনদানেরয ২২০ োমক গ্রনন্থর ইনদানেরশয়ায় ধ্মত  োমক অধ্যানয় বলা হনয়নছ : 

রহন্দু ও কব দ্ধ ধ্নমতর প্রসার কযোনব র্নটরছল, ইনদানেরশয়ায় ইসলামও একইোনব প্রনবশ 

কনররছল। অবশ্য এরট র্নটরছল দু জে ইরােী বাংনশাদ্ভূত আরব বযবসায়ীর মাধ্যনম। যাাঁরা হনলে 
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আবদুল্লাহ্ আররে ও তাাঁর ছাত্র বুরহাে উেীে। তাাঁরা উেনয়ই োরনতর গুজরানট বসবাস করনতে 

এবাং বযবসারয়ক উনেনশ্য দরিণ- পূবত এরশয়ায় যাতায়াত করনতে। তাাঁরাই কসখানে ইসলানমর 

মহাে রশিা ও সাংসৃ্করতর প্রচার কনরে।  

একই গ্রনন্থর ঐ আনলাচোয় বলা হনয়নছ : 

সুমাত্রায় মসুলমােনদর দাওয়াতী কাযতিনমর প্রোব জাো ও কারলমােতানেও পনড় এবাং এ 

রবষয়রট মসুলমাে ও রাজকীয় কব দ্ধ ধ্নমতর মনধ্য সাংর্ানতর সৃরষ্ট কনর এবাং কব দ্ধ ধ্নমতর 

পৃিনপাষক রাজা মচু ুপরহনতর পতনের মাধ্যনম এর পররসমারপ্ত র্নট। এই শতােী (চতুদতশ রিষ্টীয় 

শতােী) হনত একশ  বছর ইনদানেরশয়া দরিণ- পূবত এরশয়ায় ইসলাম প্রচানরর ককনন্দ্র পররণত 

হয়।২২১ এই প্রচার কাযত ইসলানমর শেরতক ও আধ্যারিক রশিা যা 

োলবাসা, আমােতদারী, ন্যায়পরায়ণতা, ভ্রাতৃত্ব, সাময ও অন্যান্য উন্নত গুণাবলীর ওপর 

প্ররতরিত রছল। এগুনলা ইনদানেরশয়ার মানুনষর কানছ আকারিিত রবষয় রছল ও তানদর দ্বারা 

গৃহীত হনয়রছল। েনল দীর্ত সাতশ  বছর (৭০০- ১৪০০ রিষ্টাে) কব দ্ধ ধ্মত অনুসরনণর পর তারা 

স্বল্প সমনয়র মনধ্য ইসলামনক গ্রহণ কনররছল।... ইসলানমর অগ্রগরতর সানথ সানথ িা হ্ম ধ্মত ও 

এর সাংসৃ্করতও জাো হনত দূনর সনর দরূবততী গ্রাম ও পাহাড়াঞ্চনল চনল যায়। এ সময় 

কব দ্ধ, রশবায়ী ও স্থােীয় অন্যান্য ধ্মত পরস্পর সমরন্বত হনয় প্রনচষ্টা চালায়, রকন্তু ইসলাম 

িমবধ্তমােোনব প্রসাররত হনত থানক ও অন্যান্য ধ্মতনক প্রোরবত কনর কেনল।  

উক্ত গ্রনন্থ িক্টর সুকনণতর বক্তবয হনত উদৃ্ধরত রদনয় বলা হনয়নছ :  

মযতাদা, সততা, সাময ও যথাথততা হনলা তা- ই যা ইসলাম ইনদানেরশয়ার মানুষনদর জন্য উপহার 

রহনসনব এনেরছল।  

ইসলাম: রসরানত মসু্তারকম ২২২ োমক গ্রনন্থ রব.এ. হুসাইে জাজা ওয়ারেেগারাত ২২৩তাাঁর 

ইনদানেরশয়ায় ইসলাম  োমক প্রবনন্ধ বনলনছে, ইনদানেরশয়ায় ইসলাম প্রচার সম্পনকত 

প্রাচীেতম কয তথয পাওয়া যায় তা রবশ্বখযাত পযতটক মাকতনপানলার ভ্রমণকারহেী হনত। রতরে দীর্ত 
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সময় চীনের সম্রাট কুবলাই কানের (মৃতুয ৭৮৯ রহজরী) রাজদরবানর থাকার পর ৬৯২ রহজরীনত 

সুমাত্রার উত্তর তীনরর পারলানক যাত্রারবররত কনরে ও এতদঞ্চনল আরব সওদাগরনদর ধ্মতীয় 

প্রচানরর েনল ইসলাম গ্রহনণর প্রবণতা লিয কনরে...।  মরনক্কার প্ররসদ্ধ পযতটক ইবনে বতুতা 

(ম.ৃ ৭৭৯ রহ.) ৭৪৬ রহজরীনত চীনের উনেনশ্য যাওয়ার পনথ সুমাত্রায় আনসে। কস সময় বাদশাহ 

সারলনহর প্রনপ ত্র বাদশাহ জরহর কসখােকার শাসেকততা রছনলে। ইবনে বতুতা বনলে, তখে 

কসখানে ইসলামী শাসনের একশ  বছর অরতিান্ত হনয়রছল। অরধ্কাাংশ মানুষ শানেয়ী মাযহানবর 

অনুসারী রছল। বাদশার বদান্যতা, ধ্মতপরায়ণতা ও দুরেয়ারবমুখ জীবে সকলনক আকষতণ করত।  

রতরে তাাঁর ভ্রমণকারহেীনত এ সম্পনকত রবস্তাররত রলনখনছে। বাদশাহ জরহর আনলম ও 

কালামশাস্ত্ররবদনদর রেনয় ককারআে কতলাওয়াত ও দীেী আনলাচোর সো বসানতে। রতরে কহাঁনট 

জুমআর োমানজ কযনতে এবাং মানব মানবই কদনশর অেযন্তনরর রবনদ্রাহী অমসুলমােনদর সনঙ্গ যুদ্ধ 

করনতে। 

উক্ত প্রবনন্ধ রতরে েয়জে প্ররসদ্ধ বযরক্তনত্বর োম উনল্লখ কনরনছে যাাঁনদর মাধ্যনম ইনদানেরশয়ায় 

ইসলাম প্রচাররত হনয়নছ। তাাঁনদর একজে হনলে কসরসরত জাোর রযরে মেসুর হাল্লানজর ন্যায় 

সুেীবানদ রবশ্বাস রাখনতে ও অন্যনদর দ্বারা সমানলারচত হনয়রছনলে। অতুঃপর রতরে উনল্লখ 

কনরনছে,  

যরদও কসরসরতর আকীদা ইরােী মেসুর হাল্লানজর আকীদার ন্যায় রছল তদুপরর এরট জাোয় 

ইসলাম ইরােীনদর মাধ্যনম রগনয়রছল বনল প্রমাণ কনর ো। তনব রেুঃসনদনহ বলা যায় কয, কয 

ইসলাম জাোয় প্রচরলত তা ইরাে হনত পরশ্চম োরনত ও পরবততীনত সুমাত্রা হনয় জাোয় 

কপ াঁছায়।  উপনরাক্ত রবষয়রট প্রমানণর জন্য একরট উদাহরণ কদয়া কযনত পানর। রশয়ারা দশই 

মুহররম হুসাইে ইবনে আলী (আ.)- এর শাহাদাত উপলনি কশাকানুিাে পালে কনর। এই রদে 

ইনদানেরশয়ায় রবনশষ একরট খাদয শতরর করা হয় যার োম বুবুদসুরা । সম্ভবত এরট ইরােীনদর 

দাহুনম মানহ মহুররম  শনের প্ররতশে। জাোনতও মুহররমনক সুরা  বলা হয়। সুমাত্রার 
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উত্তরাঞ্চনলর আতজাহ কত রশয়ানদর বযাপক প্রোব লিণীয়। ঐ অঞ্চনল মুহররম মাসনক মানহ 

হাসাে- হুসাইে  বলা হয়। 

ইরােীনদর মাধ্যনম ইনদানেরশয়ায় ইসলানমর প্রোব প্রমানণর জন্য আনরকরট রবষয় হনলা 

সরিকোনব ককারআে রশিাদানের জন্য আরবী পররোষা বযবহার ো কনর ইরােী পররোষায় 

আরবী বণতমালার উচ্চারণ- পদ্ধরত বযবহার করা হনতা। অধ্যয়নের মাধ্যনম এরূপ অন্যান্য প্রমাণও 

হানত পাওয়া যানব।  

ইনদানেরশয়ার সুরাবাইয়া রবশ্বরবদযালনয়র প্রধ্াে প্রনেসর ইসমাইল ইয়াকুনবর সনঙ্গ োসতী ১৩৪৯ 

সানলর (১৯৭১ রি.) োরোররদে (মাচত) মানস অনুরিত কশখ তুসীর সহস্র বষত পালে অনুিানে 

কদখা করার কস োগয আমার হনয়রছল। রতরে ঐ কসরমোনর ইসলামী রশিা ও সাংস্কৃরতর রবকাশ: 

ইরােী মেীষীনদর অবদাে ও রবনশ্বর জ্ঞােগত উত্তরারধ্কার  রশনরাোনম কয প্রবন্ধ পাি কনরে 

তানত বনলে, েবীজীর হাদীনস কয পারনস্যর কথা আনছ, বততমানে তা ইরাে োনম পরররচত। 

ইনদানেরশয়ার মসুলমােনদর রেকট এরট প্ররসদ্ধ। কারণ আমরা জারে ইসলাম ধ্মত কয রবনদশী 

প্রচারকনদর মাধ্যনম ইনদানেরশয়ায় রগনয়রছল ইরােীরা তানদর অন্যতম। ইরােী ধ্মত প্রচারকগণ 

ইনদানেরশয়ায় রহজরত কনর এর সমগ্র েূখনে ইসলাম প্রচার কনরে। এর েনলই আজ 

ইনদানেরশয়ার এগানরা ককারট মানুনষর মনধ্য মসুলমানের সাংখযা েব্বই োগ।  

োরত ও পারকস্তানেও ইসলানমর প্রচার- প্রসানর ইরােীনদর উনল্লখনযাগয অবদাে রছল। এ রবষনয় 

আরজজলু্লাহ্ আত্তারাদীর ইরােীনদর ইসলামী কমতকাে  শীষতক প্রবন্ধ হনত আমরা উনল্লখ কনররছ। 

কসখাে হনত োরত ও পারকস্তানে ইসলানমর প্রচানর ইরােীনদর েূরমকা ও প্রোব সম্পনকত জাো 

যানব। োরত ও পারকস্তানে ইরােী ও অ- ইরােী রবরেন্ন সুেীর মাধ্যনম ইসলাম প্রোব রবস্তার 

কনর। 

পারকস্তানের রসনন্ধর হায়দারাবাদ রবশ্বরবদযালনয়র ইরতহাস রবোনগর অধ্যাপক ও প্রধ্াে মাযহার 

উেীে রসেীকী োরত ও পারকস্তানে ইসলামী সাংসৃ্করত  শীষতক প্রবনন্ধ রলনখনছে,  
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আরবগণ ইসলানমর আরবেতানবর বহু পবূত হনতই দরিণ োরনতর সনঙ্গ বারণরজযক সম্পকত রাখত। 

েবী (সা.)- এর অরবেতানবর পর তানদর বারণজয অবযাহত থানক, রকন্তু তখে বযবসানয়র সনঙ্গ 

ইসলানমর প্রচারও যকু্ত হয়। পঞ্চাশ রহজরী হনত প্রথম রহজরী শতােীর কশষলগ্ন পযতন্ত োরতবনষত 

ধ্মতীয় উনত্তজো ও রাজনেরতক অরস্থরতার সুনযাগনক েওমসুরলম আরবরা সুবণত সুনযাগ মনে কনর 

োরতবনষত রহজরত কনর এবাং মালাবার তীরবততী অঞ্চনল বসরত স্থাপে কনর। ইসলাম ধ্নমতর সহজ 

সাবলীলতা ও স্পষ্ট ধ্মতীয় রবশ্বাসসমহূ রহন্দুনদর মনে যনথষ্ট প্রোব কেনল। স্বল্প সমনয়র মনধ্যই 

অথতাৎ প্রথম পাঁরচশ বছনরই তানদর (মালাবার অঞ্চনলর) অনেনকই, এমেরক মালাবানরর 

সুলতােও এ েতুে ধ্মত গ্রহণ কনরে। যরদও আরবগণ োরতবনষত সমুদ্রপনথই বারণজয করত, রকন্তু 

ইসলাম ধ্মত োরতবনষত ইরাে ও মধ্য এরশয়া হনত স্থলপনথই অরধ্কতর প্রসার লাে কনর।  

রতরে আনরা বণতো কনরনছে,  

ধ্মতীয় আনলমনদর কচনয় সুেীরা অরধ্কতর রপ্রয় রছনলে। কারণ তাাঁরা রাজেীরত হনত দূনর 

থাকনতে, যরদও কখেও কখেও সুলতাে ও বাদশানদর রকছ ু কানজ প্ররতবন্ধক রহনসনব 

দাাঁড়ানতে। রদল্লীর শাসেকততারা প্রায় সকনলই এই সুেী বা পীরনদর মরুীদ অথবা েক্ত রছনলে। 

সালার মাসউদ গাজী ও কশখ ইসমাঈল োনমর দু জে প্ররসদ্ধ সুেী- সাধ্ক পঞ্চম রহজরী 

শতােীনত োরতবনষত আনসে। তখে কসখানে রহন্দু শাসে থাকা সনত্ত্বও তাাঁরা কনয়ক সহস্র রহন্দুনক 

মসুলমাে করনত সিম হে। অন্যতম প্ররসদ্ধ সুেী খাজা মুঈেউেীে রযরে সামারকানদ জন্মগ্রহণ 

কনরে; রতরে র্ুরী বাংনশর শাসে প্ররতিার রকছু পূনবত োরতবনষত রচশতীয়া তরীকার রেরত্ত স্থাপে 

কনরে। এই তরীকা োরত ও পারকস্তানের অন্যতম বহৃৎ সুেী তরীকা। 

োরনতর আজমীনর তাাঁর মাজাররট প্ররত বছর লি লি মানুনষর রযয়ারনত মুখররত হয়। রচশরতয়া 

তরীকার রকছু রদে পর োরনত কসাহরাওয়াদতী তরীকার জন্ম হয়। এই তরীকার ধ্মতীয় রেনদতনশর 

অনেক রবষনয়ই রচশতীয়া তরীকার সনঙ্গ পাথতকয রছল। কারণ কসাহরাওয়াদতী রচশতীয়া ও অন্যান্য 

তরীকায় প্রচরলত রবনশষ ধ্রনের সামা ও রাকনসর (োচ- গাে) রবনরাধ্ী রছনলে। কমাগলনদর 
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োরত আগমনের পূনবত আনরা দু রট তরীকা যথািনম কানদররয়া ও োকনশবরদয়া োরতবনষত পূণত 

প্ররতিা পায়।  

 এই সুরেগনণর অরধ্কাাংশই ইরােী রছনলে। মুঈেউেীে রচশতী োমক কয ইরােী সুেী- সাধ্ক 

োরতবনষত ইসলাম প্রচানর বযাপক েূরমকা করনখনছে তাাঁর সম্পনকত আরজজুল্লাহ্ আত্তারাদী এ 

গ্রনন্থর জন্য রবনশষোনব কয গনবষণা প্রবন্ধ রলনখনছে তা হনত হুবহু এখানে তুনল ধ্ররছ। রতরে 

এই প্রবনন্ধ অপর এক ইরােী সুেী- সাধ্ক রেজামউেীে আউরলয়া রযরে অন্যতম প্ররসদ্ধ ইসলাম 

প্রচারক রহনসনব োরতবনষত রছনলে তাাঁর সম্পনকতও বণতো রদনয়নছে। আমরা তাাঁর বণতোরট রেনন 

তুনল ধ্ররছ : 

খাজা মুঈেউেীে রচশতী হারেী ষি রহজরী শতােীনত রসস্তানে২২৪ জন্মগ্রহণ কনরে। কসখানেই 

রতরে জ্ঞাে রশিায় মনোরেনবশ কনরে। পরবততীনত কহরানতর২২৫ চাশনত রহজরত কনর সাধ্াোয় 

রলপ্ত হে এবাং রচশতী রহনসনব প্ররসরদ্ধ লাে কনরে। পনর রতরে চাশত হনত তুনস যাে এবাং তুনসর 

তানবরানে কখারাসানের প্ররসদ্ধ সুেী খাজা উসমাে হারুেীর খােকায় ওনিে। রচশতী খাজা 

উসমানের রেকট আধ্যারিক চচতার পণূততার প্ররশিণ কেে এবাং খাজা উসমানের রবনশষ প্ররতরেরধ্ 

বা খলীোর পদ লাে কনরে।  

খাজা মুঈেউেীে অতুঃপর বাগদানদ যাে। বাগদাদ তখে ইসলানমর অন্যতম গুরুত্বপূণত 

জ্ঞােনকন্দ্র রছল। কসখানেও রতরে রবরশষ্ট সুেীনদর রেকট জ্ঞাে রশিা কনরে এবাং রকছুরদে কসখানে 

ধ্মতীয় পািদােও কনরে। অনেনকই তাাঁর রেকট আধ্যারিকতার রশিা লাে কনরে। অতুঃপর রতরে 

রকছরুদে মক্কা, মদীো, রমশর ও রসররয়ায় ভ্রমণ কনরে এবাং ঐ স্থােসমূনহর অনেনকই তাাঁর রেকট 

হনত ধ্মতীয় ও আধ্যারিকতার রশিাগ্রহণ কনরে। 

সপ্তম রহজরী শতােীনত কহরানতর পবূতাঞ্চনলর পবততময় রেরুযকুহ অঞ্চনলর শাসক মুহাম্মদ র্রুী 

োরতবনষত অরেযাে চালাে। রতরে লানহানরর গজেেী শাসকনদর পতে র্রটনয় পাঞ্জাব অরধ্কার 

কনরে ও রদল্লীর রদনক যাত্রা কনরে এবাং রকছ ুরদনের মনধ্য রদল্লী তাাঁর অধ্ীনে চনল আনস। রতরে 

রদল্লীনক রাজধ্ােী কর্াষণা কনরে। র্ুর বাংশ কতৃতক পাঞ্জাব অরধ্কৃত হওয়ার পর উনল্লখনযাগয 
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সাংখযায় আনলম ও মসুরলম মেীষী পাঞ্জাব ও রাজস্তানে রহজরত কনর দীেী প্রচার কাজ শুরু 

কনরে। খাজা মুঈেউেীেও র্ুরী বাংনশর বযরক্তত্বনদর সনঙ্গ োরনত রহজরত কনর  

রাজস্তানের আজমীনর বসরত স্থাপে কনরে। রতরে আজমীনর মসরজদ ও দীেী মাদ্রাসা প্ররতিা 

কনরে এবাং ইসলানমর কম লেীরত ও রবরধ্রবধ্াে রশিাদাে শুরু কনরে। 

রতরে োরতীয়নদর মােরসকতার সনঙ্গ সামঞ্জস্যশীল ও উপনযাগী তাসাউে (সুেী) রচন্তার 

আনলানক ইসলাম রশিাদাে কনরে। রকছুরদনের মনধ্যই রতরে বযাপক পরররচরত লাে কনরে। েনল 

রেকটবততী ও দূরবততী সকল অঞ্চল হনত মানুষ দনল দনল তাাঁর পানশ েীড় জমানত শুরু করল ও 

তাাঁর রেকট হনত ধ্মতীয় রশিা লাে করনত লাগল। 

োরনতর মুসরলম শাসকরা তাাঁর প্ররত রবনশষ সম্মাে কদখানতে। েনল সবরদক হনতই রতরে 

সহনযারগতা কপনত শুরু করনলে। তাাঁর রশিায় লি লি রহন্দু ইসলাম ধ্মত ও তাওহীনদর পনথ পা 

বাড়াল। তাাঁর প্রচানরই উত্তর ও পরশ্চম োরনত ইসলাম প্রসার লাে কনর। রতরে প্রচরু মরুীদ শতরর 

কনরে। তাাঁর প্ররশরিত অনেক ছাত্রই োরনত ইসলাম প্রচানর মলূযবাে অবদাে রানখে। 

েররদউেীে গানঞ্জ কশকার এবাং কুতুবউেীে বখরতয়ার কাকী তাাঁর স্বোমধ্ন্য দু ছাত্র যাাঁরা 

ইসলানমর প্রাণবন্ত উৎনস পররণত হনয়রছনলে। 

খাজা মুঈেউেীে তাাঁর ধ্মতীয় ও সাাংসৃ্করতক কমতকানের বণতাঢয জীবনের অবসাে র্রটনয় আজমীনরই 

মৃতুযবরণ কনরে। তাাঁর মতৃুযর পর মসুলমােগণ তাাঁর কবনরর ওপর জাাঁকজমকপণূত কয গমু্ভজ শতরর 

কনর তা আট শতােী পরও রবদযমাে। তাাঁর মাযার োরতীয় মুসলমােনদর সবতবহৃৎ রযয়ারনতর 

স্থাে। োরসরুেীে রখলজী কথনক হায়দারাবানদর রেজামগণ সকনলই এ মাযানর িরণীয় রহনসনব 

রকছ ু করনখনছে। তাাঁর মাযানর ও কবনরর কদয়াল ও রবরেন্ন স্থানে তৎকালীে োরনতর রাজকীয় 

োষা রহনসনব প্রচুর োসতী করবতা রলরখত রনয়নছ। সম্মারেত পািকনদর জন্য তার একরট এখানে 

তুনল ধ্ররছ : 

খাজাগনণর কেতা মুঈেউেীে 

অরলকুনলর রশনরামরণ কশ্রি পীর। 
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তাাঁর পূণততা ও কস দযত বণতোহীে 

রতরে রছনলে দীনের সুররিত দুগত রশর 

তাাঁর গুনণর প্রশাংসায় বলরছ দু রট ছত্র 

তাাঁর কথা রছল কযে মলূযবাে রত্ন। 

ওনহ! যার গৃহ রছল রবশ্বাসীনদর ককবলা 

ওনহ! যার পনদ কিকাত ললাট চন্দ্র, সযূত 

লি ককারট বাদশার কযথায় আোনগাো সবতদা 

চীনের বাদশাও তাাঁর রেকট কনরে েত মাথা 

কতামার কসবনকরা সকনল জান্নাত অরধ্বাসী 

কতামার কবনহনশনতর বাগানে হনয়নছ তারা রচরস্থায়ী 

কতামার সমারধ্র মারটর সুবাস প্রাণহারা 

কসথা হনত বনয় চনলনছ সুনপয় পারের বরো- ধ্ারা।  

োরনতর শতমুর বাংনশর শাসকগণ (কমাগলগণ) খাজা মুঈেউেীনের প্ররত অতযন্ত অনুরাগ কপাষণ 

করনতে। সম্রাট জালাল উেীে আকবর তাাঁর রাজধ্ােী আগ্রা হনত একবার পানয় কহাঁনট আজমীনর 

মুঈেউেীে রচশতীর মাজার রযয়ারত কনরে। োরতবনষতর রশয়া- সুন্নী সকল মসুলমােই তাাঁর প্ররত 

অনুরক্ত। প্ররত বছর এই মহাে সুেীর িরনণ রজব মানস বহৃৎ সোর আনয়াজে করা হয় এবাং 

সমগ্র োরত হনত লি লি মানুষ আজমীনর েীড় জমায়। তারা ইসলানমর কসবায় তাাঁর অবদানের 

কথা িরণ কনর। তাযরকরাহ সমূনহ তাাঁর জীবেী ও কমত রেনয় রবস্তাররত আনলারচত হনয়নছ। 

 

রেযামউেীে আউরলয়া 

মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ রেযামউেীে আউরলয়া োরনতই জন্মগ্রহণ কনরে। তাাঁর রপতা জন্মেূরম 

কবাখারা হনত োরতবনষত রহজরত কনররছনলে। রকছুরদে রতরে লানহানর বসবানসর পর বাদাউনে 

যাে ও বসরত স্থাপে কনরে। রেযামউেীে কসখানেই জন্মগ্রহণ কনরে। পাাঁচ বছর বয়নস তাাঁর 
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রপতার মৃতুয হনল মাতাই তাাঁনক লালে- পালে কনরে। তাাঁর মাতা একজে আল্লানহ্প্ররমক 

তাকওয়াসম্পন্না পরবত্র মরহলা রছনলে। রতরে সন্তােনক প্ররতপালনে যনথষ্ট কচষ্টা কনরে। 

রেযামউেীে বাদাউনেই তাাঁর প্রাথরমক পড়ানশাো কশষ কনরে। অতুঃপর মাতার সনঙ্গ রদল্লী যাে। 

কসখানে শামসুেীে দামগােী, আলাউেীে উসলূী এবাং েররদউেীে মাসউদ গানঞ্জ কশকানরর 

রেকট রশিা জীবনের পণূততা লাে কনরে। রতরে েররদউেীে মাসউনদর খলীো ও প্ররতরেরধ্নত্বর 

কস োগয লাে কনরে। 

রেযামউেীে প্রথম রদনক অতযন্ত কনষ্টর মনধ্য রদে অরতবারহত করনলও কানরা রেকট কথনক রকছ ু

গ্রহণ করনতে ো। রকছরুদনের মনধ্য তাাঁর সুোম সারা োরনত ছরড়নয় পড়ল। মুসরলম শাসক ও 

সম্ভ্রান্ত বযরক্তরা তাাঁর শরণাপন্ন হনত শুরু করনলে। সম্রাট জালালউেীে রখলজী তাাঁর সািাৎ লানে 

উদগ্রীব রছনলে। কস সমনয়র প্ররসদ্ধ করব আরমর খসরু কদহলেী সামারকাদী তাাঁর মরুীদ রছনলে 

এবাং তাাঁর প্রশাংসায় করবতা রলনখনছে। 

রেযামউেীে ইসলামী জ্ঞানের প্রচার ও প্রসানর অনেক প্রনচষ্টা চালাে। তাাঁর ছাত্ররা োরতবনষতর 

রবরেন্ন অঞ্চনল দীেী প্রচার চালাে। তাাঁর অন্যতম ছাত্র খাজা োরসরুেীে পাঞ্জাব, গুজরাট ও 

অন্ধপ্রনদনশ দীেী রশিার প্রসানর বযাপক ও ম্মরণীয় েূরমকা রানখে। তাাঁর অপর ছাত্র রসরাজুেীে 

বাাংলা, রবহার ও আসানম দীেী প্রচার কাযত চালাে। তাাঁর অন্যতম ছাত্র বরুহােউেীে দরিণাতয ও 

মধ্য প্রনদনশ ইসলাম প্রচার কনরে। কমাটামরুট বলা যায় োরনতর রবরেন্ন অঞ্চনল ইসলানমর প্রসার 

তাাঁর রবনশষ দৃরষ্ট, তাাঁর ছাত্র ও প্ররতরেরধ্নদর প্রনচষ্টায় সেল হনয়রছল। রতরে ৭২৫ রহজরীনত 

ইনন্তকাল কনরে। তাাঁর মাযার রদল্লীনতই এবাং প্ররত বছর তাাঁর িরনণ কসখানে ধ্মতীয় সো অনুরিত 

হয়। সহস্র মসুলমাে তাাঁর মাযানর সমনবত হনয় তাাঁর কমতময় জীবে সম্পনকত বক্তবয শুনেে। 

খাজা মঈুেউেীে রচশতী ও রেযামউেীে আউরলয়ার জীবেী ঐরতহারসক রেররশতা ও শাহ 

আসতারাবাদীর গ্রনন্থ রলরপবদ্ধ রনয়নছ।২২৬  

ইরানের মসুলমােগণ োরনত ইসলাম প্রচানর রবরাট েূরমকা করনখনছে তানত ককাে সনদহ কেই। 

ইরানে ইসলানমর আরবেতানবর সময়কানলর রিক রবপরীত অবস্থা তখে োরনত সৃরষ্ট হয়। কারণ 
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আমরা রদ্বতীয়াাংনশর আনলাচোয় উনল্লখ কনররছ োরনত উদ্ভূত কব দ্ধ ধ্মত ইসলানমর আরবেতানবর 

প্রাক্কানল োরনতর উত্তর রদনক প্রসারমাে রছল এবাং ইরানের পবূতাাংনশও প্রোব রবস্তার শুরু কনর। 

যরদ ইসলানমর আরবেতাব ো র্টত তাহনল োরত হনত আগত কব দ্ধ ধ্মত ইরানে অরধ্কতর প্রোব 

রবস্তার করত। রকন্তু ইসলানমর আরবেতানবর পর ধ্মেীনত সজীব রক্ত প্রবানহর েনল ইরােীরা েতুে 

জীবে লাে কনর, পরররস্থরত পানি যায়; ইরাে তখে োরতবষতনক রেজ ধ্নমত প্রোরবত করনত শুরু 

কনর ও কব দ্ধ ধ্মতনক োরত হনত রবতারড়ত কনর। 

ইসলামই োসতীনক োরতবনষত রেনয় যায়। তাই এই োষা োরতবনষত প্রচলে লানের জন্য 

ইসলানমর রেকট ঋণী। োরনতর ইরতহানসর রেরদতষ্ট সময় এ োষা রাষ্ট্রীয় োষা রছল। োরতবনষত 

ইসলাম প্রচরলত হওয়ার সময় হনতই এই োষা আনুিারেকোনব সরকারী োষা রছল। 

এ শতােীনত পারকস্তােী করব আল্লামা মুহাম্মদ ইকবানলর ন্যায় অনেনকই ইসলামী কচতোয় উদ্বদু্ধ 

হনয় োরতবনষত োসতী োষানক শরক্তশালী কনরনছে। কয সকল ইরােী জাতীয়তাবানদর রমথযা 

অথবা সতয দারবনত ইসলামনক বাদ রদনয় োসতী োষানক পাশ্বতবততী কদশগুনলানত প্রচার করনত 

চাইনছে তাাঁরা এক অসম্ভব রচন্তা করনছে। তাাঁরা কখেই সেল হনত পারনবে ো। 
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চীনে ইসলানমর প্রনবশ ও রবস্তার 

 

সাম্প্ররতক পররসাংখযাে মনত চীনে বততমানে পাাঁচ ককারট মসুলমাে বাস কনরে। চীনে ইসলানমর 

দাওয়াত ও প্রচার একদল মসুলমাে- যাাঁরা কসখানে রহজরত ও বসরত স্থাপে কনররছনলে, তাাঁনদর 

মাধ্যনম সম্পন্ন হনয়রছল। চীনে ইসলানমর প্রচানর ইরােী মসুলমােনদর েূরমকা কবশ বযাপক রছল। 

রসরানত মসু্তারকম  োমক গ্রনন্থ চীনে ইসলামী সাংসৃ্করত ২২৭ রশনরাোনমর এক প্রবনন্ধ চীনে 

ইসলানমর প্রনবশ, উন্নয়ে ও িমাবেরতর যুগ রেনয় আনলাচো করা হনয়নছ। চীনে ইসলানমর 

প্রচার ও প্রসানর ইরােীনদর েূরমকা এ প্রবনন্ধ লিণীয়।  

রতরে চীনে ইসলানমর প্রনবনশর এক োরতদীর্ত ইরতহাস চীনের রবরেন্ন গ্রন্থসূত্র ও উৎস হনত 

উনল্লখ কনরনছে। ককাে ইসলামী উৎনস তা উরল্লরখত হয়রে বনল রতরে বনলনছে। রতরে বনলে,  

তাাং বাংনশর প্রাচীে ইরতহানস উরল্লরখত হনয়নছ সম্রাট ইয়াাংরের শাসোমনলর রদ্বতীয় বনষত (৩১ 

রহজরীনত) মদীো হনত দূত তাাঁর দরবানর রকছু উপনঢ কে ও উপহার রেনয় আনসে। দূত বণতো 

কনরে কয, একরত্রশ বছর হনলা তাাঁনদর শাসে বযবস্থা প্ররতরিত হনয়নছ... সম্রাট দূতনক রকছু প্রে 

করার পর ইসলাম সম্পনকত যা শুেনত পাে তানত এনক কেেুরসয়ানসর রশিার অনুরূপ বনল 

বুবনত পানরে। রতরে ইসলামনক সতযায়ে কনরে, রকন্তু প্ররতরদে পাাঁচ ওয়াক্ত োমাজ ও বছনর এক 

মাস করাযার রবষয়রট পালে কষ্টকর মনে কনরে। তাই তা পালনে রেনজর অিমতা প্রকাশ কনরে। 

রকন্তু রতরে মদীো হনত আগত দূত সা দ২২৮ ও তাাঁর সঙ্গীনদর চীনে ইসলাম প্রচানরর অনুমরত কদে 

এবাং চােগাে শহর - এ সবতপ্রথম মসরজদ স্থাপনে রেজ সম্মরত কর্াষণা কনরে। এোনব রতরে 

ইসলাম ধ্নমতর প্ররত তাাঁর োলবাসা প্রদশতে কনরে। এই মসরজদরট ইসলামী ইরতহানসর একরট 

গুরুত্বপূণত স্থাপতযকমত যা এখেও পুেুঃপুে সাংস্কানরর মাধ্যনম রবদযমাে রনয়নছ। ২২৯  

যরদ উপনরাক্ত র্টো সতয হয় তনব ইসলাম আরব মসুলমােনদর মাধ্যনম সবতপ্রথম চীনে প্রনবশ 

কনর। এ র্টো ছাড়াও চীনে মুসলমাে বরণকগণ যাাঁনদর অনেনকই ইরােী বাংনশাদ্ভূত রছনলে তাাঁরা 

ইসলাম প্রচার ও প্রসানর গুরুত্বপূণত েূরমকা পালে কনরনছে। 
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একই গ্রনন্থ উরল্লরখত হনয়নছ,  

বরে উমাইয়যা ও আব্বাসীয়নদর শাসোমনল মসুরলম বরণক ও ধ্মতপ্রচারকনদর রবরেন্ন কদশ 

ভ্রমনণর পররমাণ বরৃদ্ধ পায়। বরে উমাইয়যার শাসোমনল অনেক আরব বরণকই চীনে রগনয়রছনলে 

যাাঁনদর আরব শুভ্র কপাশাকধ্ারী  বলা হনতা। আব্বাসীয়নদর কখলােতকানল মসুরলম ও চীে 

সম্রানজযর মনধ্য অরধ্কতর বন্ধুত্বপণূত সুসম্পকত গনড় উিনল প্রচরু আরব বরণক কসখানে যাে। তাাঁরা 

কৃষ্ণ কপাশাকধ্ারী  োনম প্ররসরদ্ধ লাে কনরে। 

. . . একশত পঞ্চাশ বছনরর মনধ্য (৩১ হনত ১৮৪ রহজরী পযতন্ত) প্রচরু সাংখযক আরব ও ইরােী 

বরণক চীনে কপ াঁনছ এবাং চীনের কুয়াাংচ ু বদনর বসরত স্থাপে কনর। পরবততীনত তারা তীরবততী 

রবরেন্ন গুরুত্বপূণত শহনর যায় ও ধ্ীনর ধ্ীনর উত্তর চীনের হাাংচ ু শহর পযতন্ত ছরড়নয় পনড়... 

ইনতামনধ্য দরিণ চীনে মসুরলম বরণকনদর সাংখযা কবশ কবনড় যায়। তানদর অনেনকই চীোনদর 

সনঙ্গ রববাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় ও স্থায়ীোনব বসরত স্থাপে কনর। এই মসুলামােনদর রেন্ন সমাজ 

রছল। তারা অন্য ধ্মতাবলম্বী চীোনদর হনত স্বতন্ত্রোনব ইসলানমর প্রাতযরহক ও অন্যান্য ধ্মতীয় 

আচার অনুিাে পালে শুরু কনর, এমেরক রববাহ, তালাক, উত্তরারধ্কার ও অন্যান্য ইসলামী 

রবরধ্রবধ্ানের কিনত্র তানদর স্বতন্ত্র রবচার রবোগ রছল। এরট তৎকালীে সমনয় মসুরলম সমানজর 

প্রোব ও আরধ্পনতযর একরট প্রমাণ।  

রতরে আনরা বনলে,  

ইরােী ও আরব বযবসায়ীরা চীে হনত করশমী বস্ত্র, চীোমারটর পাত্র ও অন্যান্য দ্রবযারদ ইউনরাপ 

ও মধ্য এরশয়ার রবরেন্ন কদনশ রেনয় কযত। আবার ঐ সকল অঞ্চল হনত মশলাদ্রবয, উরদ্ভি 

রচরকৎসা উপকরণ, মকু্তা ও অন্যান্য মলূযবাে পাথর ও সামগ্রী চীনে রেনয় আসত। এ বরণকরা 

এই লােজেক বযবসানয়র মাধ্যনম অন্যান্য মুসরলম বরণকনদরও চীনে যাওয়ার জন্য উৎসারহত 

করত। েনল মসুরলম বরণকনদর েতুে েতুে দল চীনে প্রনবশ কনর উত্তর পরশ্চম ও দরিণ 

পূবতাঞ্চনল মসুলমােনদর সাংখযা বৃরদ্ধ কনর ও ধ্মতীয় প্রচারও বরৃদ্ধ পায়। ২৩০  

ঐ গ্রনন্থ আনরা উরল্লরখত হনয়নছ : 
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চীনের উত্তরাঞ্চনল অরধ্কাাংশ োরবাহী পশু (বারণজয কানেলার জন্য বযবহৃত), কযমে উট, কর্াড়া 

ও গাধ্া মুসলমােনদর অরধ্কানরই রছল। এ ছাড়াও ইয়াাংরতরস ও হাওয়াইহু২৩১ েদী ও এনদর 

শাখা- প্রশাখার তীরবততী অঞ্চনল কয ধ্াে উৎপন্ন হনতা তা কবচানকো ও বহে, কমষ ও অন্যান্য 

প্রাণীর িয়- রবিয় সবই মসুলমােনদর দ্বারা সম্পন্ন হনতা। এখেও রবরেন্ন প্রাণীর কবচানকোয় 

োসতী পররোষার বযবহার তৎকালীে সমনয় এতদঞ্চনল মুসলমােনদর প্রোনবর রবষয়রটনক প্রমাণ 

কনর। ২৩২  

রতরে অন্যত্র বনলনছে,  

চীনের মসুলমােগণ দু োনগ রবেক্ত রছল। একদল হনলা রসরকয়াাং- এর মসুলমােগণ যানদর 

পাগড়ীধ্ারী মসুলমাে বলা হয় এবাং অন্যদল হনলা হাে গণ... হাে  মসুলমােগণ সাধ্ারণত 

দীেী রবষনয় আরবী ও োসতী পররোষা রবনশষত োসতী পররোষা রবনশষ গিেরূনপ বযবহার কনর 

থানক। ২৩৩  

এ গ্রনন্থ আনরা উরল্লরখত হনয়নছ,  

মসরজনদর আনলমনদর প্রধ্ােনক আখুদ  অথবা অখুোক  বলা হনতা যার অথত ইসলামী 

রবধ্াে রশিাদাতা। জামায়ানতর োমানজর ইমাম প্রধ্াে আনলনমর সহনযাগী বনল রবনবরচত 

হনতে... চীনের তৎকালীে রশিা ও প্ররশিণ ইরাে ও আরনবর অনুকরনণ রছল।  

কহযানরনয় কশখ তুসী  গ্রনন্থর প্রথম খনে কতহরাে রবশ্বরবদযালনয়র অধ্যাপক িক্টর সাইনয়যদ 

জাের শারহদী রবনশ্ব ইসলানমর প্রসানর ইরাে জারতর অবদাে  শীষতক প্রবনন্ধ (যা রতরে গত 

বছনর অনুরিত কশখ তুসীর সহস্রতম জন্মবারষতকী অনুিানে পাি কনরে) চীনে ইসলানমর প্রনবনশর 

রবষনয় আতা মলূক জয়ুাইেীর জাহাে গুশাই  গ্রন্থ হনত উদৃ্ধরত রদনয় বনলনছে,  

এ রবষয়রট (েবুওয়ানতর সতযতা) বরুদ্ধবরৃত্তর মাধ্যনমই কবাবা সম্ভব এবাং কল্পো হনতও দূনর 

েয়। বুরদ্ধবৃরত্তক দৃরষ্টনত দু রট রবষয় রনয়নছ: প্রথমত েবুওয়ানতর প্রকাশ, রদ্বতীয়ত েবুওয়ানতর 

বাণী। এরট একরট শরক্তশালী অনল রকক রেদশতে কয, ছয়শ  বছনরর রকছু পর েবী (সা.)- এর 

বাণী সতয প্রমারণত হনয়নছ কয রতরে বনলরছনলে: আমার জন্য পরৃথবী প্রস্তুত হনয় রনয়নছ। সুতরাাং 
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আরম কদখনত পারচ্ছ পবূত- পরশ্চনমর কসই প্রস্তুত হনয় থাকা কদশগুনলানক কযখানে আমার উম্মনতর 

রাজত্ব প্ররতরিত হনব।  

এরট বরহুঃশত্রুর পতনের মাধ্যনম সম্ভবপর হনব... এবাং এর েনল ইসলানমর পতাকা 

সমুন্নত, ইসলাম ধ্নমতর প্রদীপ প্রেরলত এবাং মহুাম্মদী দীনের আনলা সকল েরূমনক আনলারকত 

করনব, অথচ এমে েূরমনত ইসলানমর আগমে র্নটরছল কযখানে পূনবত ইসলানমর সুগন্ধ কখেও 

কপ াঁনছরে, তানদর অরধ্বাসীরা আজাে ও তাকবীনরর ধ্বরে শুনেরে, োপাক লাত ও উিার 

উপাসো ছাড়া কসখানে রকছু রছল ো। আর এই েূরমনতই রকছু মরুমনের সৃরষ্ট হয় যাাঁরা রেজ েরূমর 

সীমা অরতিম কনর দরূবততী স্থানে কপ াঁনছে ও কসখানে বসরত স্থাপে কনর ইসলানমর বাণী প্রচার 

কনরে। 

অোরবনদর ককউ ককউ কখারাসাে ও উজনবরকস্তাে (সামারকাদ ও কবাখারা) হনত কমাগলনদর 

মাধ্যনম কাররগর ও পশুপালক রহনসনব তানদর রবরজত েূরমনত (চীনে) কানজর জন্য গহৃীত হয় 

এবাং ককউ ককউ রসররয়া, ইরাক ও পরশ্চম এরশয়ার রবরেন্ন ইসলামী অঞ্চল হনত বযবসায় অথবা 

পযতটনের উনেনশ্য ঐ অঞ্চনল যায়। তারা কযখানেই রগনয়নছ কসখানেই পরররচরত লাে কনরনছ। 

অন্য ধ্মতাবলম্বীনদর উপসোলনয়র পাশাপারশ মসরজদ, মাদ্রাসা প্ররতিার মাধ্যনম আনলমগণ ধ্মতীয় 

রশিা, জ্ঞাে ও রেজ রচন্তা- মতনক সবার মনধ্য প্রচার কনরে ও এনক কপশা রহনসনব গ্রহণ কনরে। 

সম্ভবত এ সমনয়র প্ররত ইরঙ্গত কনরই রাসলূ (সা.) বনলরছনলে, চীনে রগনয় হনলও জ্ঞাে রশিা 

কর।  

ছয়শ  বছর পর ইরােী ও অ- ইরােী ইসলাম ধ্মত প্রচারকগণ চীনে যানবে ও তানদরনক 

ইসলানমর প্ররত দাওয়াত করনবে এ সম্পরকতত েবীর েরবষ্যদ্বাণীনক আতা মূলক জয়ুাইেী তাাঁর 

অন্যতম মুরজযা মনে কনরনছে। 

 

ইসলানমর পনথ আনিাৎসগতীকতৃ সামররক কসবা 
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ইসলানমর পনথ ইরােীনদর সামররক কসবা ইসলাম ও ইরানের সম্পনকতর এক উজ্জ্বল অধ্যায়। এই 

সামররক কসবা তারা আন্তররকোনবই রদনয়রছল। 

আমরা ইনয়নমনের অরধ্বাসী ইরােী মুসলমােনদর আিতযাগী েূরমকার কথা উনল্লখ কনররছ। 

উমাইয়যা শাসকনদর রবরুনদ্ধ ইরােীনদর আনদালে আব্বাসীয়নদরনক িমতায় বসায় তাও এরূপ 

েূরমকার সািয। তানদর এই সামররক অেযুত্থাে শুধ্ু আরবনদর ইসলানমর সরিক ধ্ারায় 

প্রতযাবততে করানো ও প্রকতৃ ইসলামী মলূযনবাধ্ প্ররতিার লনিযই রছল। যরদও এই সামররক 

অেুযত্থানের রবজনয় উমাইয়যানদর পতে র্নটরছল, রকন্তু তার পররবনতত যারা িমতায় অরধ্রিত 

হনয়রছল তানদর হনত উত্তম রছল ো। েনল উত্তম ককাে েল হয়রে। 

রদ্বতীয় ও তৃতীয় রহজরী শতােীনত ইরানের অেযন্তনরই রকছু আনদালে শুরু হয় যা 

ইসলামরবনরাধ্ী রছল রবধ্ায় দমে করা হয়। ইরতহাস সািয কদয়, এ ইসলামরবনরাধ্ী 

আনদালেগুনলানক আরবরা েয়, ইরােীরাই দমে কনর। 

তৃতীয় রহজরী শতােীনত আজারবাইজানে ববাক খুররাম দীনের কেতৃনত্ব কয রবনদ্রাহ হয় যরদ 

ইরােী কসোপরত ও সাধ্ারণ শসরেকরা ো থাকত তাহনল আড়াই লি প্রানণর রবরেমনয় তা দমে 

করা সম্ভব হনতা ো। আল মুকােোহ্, রসেবাদ অথবা উসতাদারসনসর কেতনৃত্ব কয আনদালেগুনলা 

হনয়রছল তাও অনুরূপ। সুলতাে মাহমুদ গজেেী োরতবনষত কয সকল কসো অরেযাে চালাে 

তানত ইসলামী রজহানদর রাং রদনয়রছনলে বনলই ইরােীরা রজহানদর উেীপো রেনয় োরনতর 

রবজনয় অাংশ রেনয়রছল। কতমরেোনব ইরানের রবরেন্ন সম্রাট পাশ্চানতযর পি হনত পররচারলত 

িুনসনির যুদ্ধগুনলানত ইরােী মসুলমােনদর ইসলামী অনুেরূত ও কচতোনক বযবহার কনররছনলে 

বনলই োল েল কপনয়রছনলে। 

ইরােী শসন্যরাই এরশয়া মাইেনর ইসলানমর বাণী বহে কনর রেনয় রগনয়রছল, আরবরা েয়। 

এখানে হাজানরনয় কশখ তুসী  গ্রনন্থর িক্টর সাইনয়যদ জাের শারহদীর প্রবন্ধ হনত রকছ ুউদৃ্ধরত 

রদরচ্ছ। রতরে বনলনছে,  
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মসুলমােগণ পবূত করামনক করামসাম্রাজয এবাং েমূধ্যসাগরনক করাম সাগর  বনল থানক। এ 

কারনণই এরশয়া মাইেরনক (তুরস্ক, কলবােে রেরলরস্তেসহ অন্যান্য কদশও এর অন্তেুতক্ত) তারা 

করাম বলত।... মসুলমােরা যখে সমগ্র রসররয়া দখল কনর তখে এরশয়া মাইেরও হস্তগত করা 

তানদর জন্য অপররহাযত হনয় পনড়। খলীো হযরত উমনরর শাসোমনল ময়ুারবয়া কচনয়রছনলে ঐ 

অঞ্চনল আিমণ করনত, রকন্তু খলীো অনুমরত কদেরে। খলীো হযরত উসমানের শাসোমনল তাাঁর 

অনুমরত রেনয় রতরে আমরুবয়া পযতন্ত জয় কনরে। রকন্তু তখে হনতই এই েরূম রেনয় মসুলমাে ও 

করামীয়নদর মনধ্য দীর্ত যুদ্ধ সাংর্রটত হনয়নছ। এতদঞ্চনলর েূরম, শহর ও দুগতগুনলা কখেও 

উমাইয়যা বা আব্বাসীয় খলীোনদর আওতায় কখেও করামীয়নদর আওতায় হস্তান্তররত হনয়নছ। 

রকন্তু ঐরতহারসক সািয মনত উমাইয়যা বা আব্বাসীয় খলীো কানরা পনিই সমগ্র অঞ্চনল 

ইসলানমর স্থায়ী প্রোব সৃরষ্ট করা সম্ভব হয়রে।... দীর্ত সময় পর একমাত্র সালজুকীনদর 

শাসোমনল এই অঞ্চনল পরররস্থরতর পররবততে র্নট এবাং সমগ্র এরশয়া মাইের তানদর অধ্ীনে 

আনস। এ সমনয়ই ইসলানমর বাণী ও রশিা কসখানে োসতী োষা ও সারহনতযর মাধ্যনম প্রচাররত 

হয় এবাং এতটা রবকাশ লাে কনর কয, ইসলামী অধ্যািবানদর প্রবাদ পরুুষ জালালুেীে রুমীর 

ন্যায় বযরক্তনত্বর জন্ম হয় ও এই কজযারত সকল োসতী োষী ইসলামী রাষ্ট্রগুনলানত ছরড়নয় পনড়। 

এ অাংশরট অকসারায়ী প্রণীত মসুানমরাতুল আখবার  োমক এরশয়া মাইেনরর অন্যতম 

গুরুত্বপূণত ইরতহাস গ্রন্থ হনত বণতো কররছ। কারণ এ গ্রনন্থ এতদঞ্চনলর ইরােী শাসক ও মসুলমাে 

জেসাধ্ারনণর রচন্তার প্ররতেলে র্নটনছ। যরদ ইরাক ও পরশ্চমাঞ্চনলর কদশগুনলানত মসুরলম 

খলীোনদর আিমণ এ উনেনশ্য পররচারলত হনয় থানক কয, রজরযয়া লানের মাধ্যনম বায়তুল 

মানলর পররমাণ বৃরদ্ধ; পূবতাঞ্চনলর কদশগুনলানত ইরােী মসুরলম রবনজতানদর উনেশ্য রছল শুধ্ ু

ইসলানমর প্রচার ও প্রসার। অকসারায়ী বণতো কনরনছে, করাম সম্রাট আররময়ানুস এক লি রবশ 

হাজার শসন্য রেনয় ইসলামী েূখনের রদনক অগ্রসর হনলে। প্রথনম রতরে ইসলামী রানষ্ট্রর  

সীমান্তবততী োরকসারুরসওয়াম, তুকাত, আবরলস্তাে ও অন্যান্য অাংনশ আিমনণর রচন্তা কনরে। 

এতদঞ্চনলর শাসক দানেশমাদ মুসরলম শাসক কাখজ আরসালানের রেকট দূত পারিনয় 
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কানেরনদর কমাকারবলায় উৎসারহত করনলে ও প্ররতশ্রুরত রদনলে যরদ মসুলমােরা জয়ী হয় 

তাহনল তানদর এক লি রদোর ও আবরলস্তাে উপহার কদনবে। কাখজ আরসালাে ইসলামী দৃরষ্টনত 

রবষয়রটর গুরুত্ব অনুধ্াবে কনর অন্যান্য মসুরলম শাসকনদর সহনযারগতা রেনয় বড় এক 

কসোবারহেী রেনয় কানেরনদর সনঙ্গ যুনদ্ধর উনেনশ্য রওয়াো হে। আল্লাহর ইচ্ছায় তাাঁরা রবজয় 

লাে কনরে এবাং আররময়ানুস যুদ্ধ হনত পলায়নে বাধ্য হে ও তাাঁর শসন্যবারহেীর খুব কমই প্রাণ 

বাাঁচানত সিম হয়। সম্রাট দানেশমাদ কাখজ আরসালানের রেকট এক লি রদরহাম পারিনয় 

আবরলস্তাে হস্তান্তনর সম্মত হনলে। মসুরলম শাসক কাখজ আরসালাে এ কথা শুনে ঐ এক লি 

রদরহাম কেরত পারিনয় রদনলে এবাং বলনলে, আরম ইসলানমর জন্য এ যুদ্ধ কনররছ। রদোর ও 

রদরহানমর আমার ককাে প্রনয়াজে কেই।  

একই গ্রনন্থ োরতবনষত মসুলমােনদর সামররক কমতকাে সম্পরকতত আনলাচোয় বরণতত হনয়নছ : 

৪৩ রহজরীনত প্রথমবানরর মনতা আবদুল্লাহ্ ইবনে সাওয়ার আবদী, আবদুল্লাহ্ ইবনে আনমর 

ইবনে কুরাইনযর পি হনত রসন্ধু প্রনদনশ আিমণ চালাে ও বযথত হে। ৪৪ রহজরীনত মুহাল্লাব 

ইবনে আরব সুেরাহ্ কসখানে আিমণ চালাে, রকন্তু সেল হেরে। ৮৯ রহজরীনত মুহাম্মদ রবে 

কারসম এক যুনদ্ধ রসন্ধুর রাজানক পরাস্ত কনরে ও তাাঁনক হতযার মাধ্যনম এ অঞ্চল মুসলমােনদর 

হস্তগত হয়। রকন্তু োরতবনষত ইসলানমর প্রচারকাযত ইরােীনদর মাধ্যনম সম্পন্ন হনয়রছল। 

এখানেও আমরা ঐরতহারসক সূত্র লিয করনল কদখনত পাই ঐরতহারসক জারোদকােী বাদশাহ 

োরসরুেীে সাবক্তাকীে সম্পনকত বনলনছে, রতরে কানেরনদর সনঙ্গ রজহাদ ও ইসলানমর শত্রুনদর 

দমনের কাজ শুরু কনরে এবাং মরূততসমূনহর উপাসোলয় ও ইসলানমর শত্রুনদর আবাসস্থলনক 

ধ্মতীয় যুদ্ধনিনত্র পররণত কনরে।  

সুলতাে মাহমুদ গজেেীর জীবেী আনলাচোয় রতরে রলনখনছে, সুলতাে ইয়ারমনুনে লা ও 

আরমনুল রমল্লাহ্ যখে োরতবনষতর প্রতযন্ত অঞ্চলসমহূ দখল করনত শুরু কনরে তখে এমে 

দূরবততী স্থােসমূনহও কপ াঁছাে কযখানে কখেও ইসলানমর পতাকা উনত্তারলত হয়রে ও ককাে সমনয়ই 

মুহাম্মদী ধ্নমতর দাওয়াত, ককরাআনের আয়াত ও মরুজযার কথা কপ াঁনছরে। তাাঁরা কসখাে হনত রশতক 
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ও কুেনরর অন্ধকার দূর কনরে, ইসলানমর শরীয়নতর মশালনক কসখােকার শহর ও গ্রামগুনলানত 

রেনয় যাে, মসরজদসমূহ শতরর কনরে, ককারআে পাি ও রশিাদাে শুরু কনরে, ইসলানমর আজাে 

ও ঈমানের আিােনক প্রকাশ কনরে...।  

সুলতাে মাহমুদ গজেেীর প্রানচয রবজয় অরেযাে ও শাসে পদ্ধরতর সনঙ্গ কস্পনে প্রথম মসুরলম 

শাসক আবদুর রহমানের আচরনণর কতমে অরমল ো থাকনলও প্রানচয ও পাশ্চানতয ইসলানমর 

রবজয় অরেযানের মনধ্য লিণীয় পাথতকয রছল। আরব মসুলমােরা পাশ্চানতয তানদর রবজয় 

অরেযাে ইউনরানপর প্রাণনকন্দ্র পযতন্ত চালানত সিম হনলও ইরতহানসর পররিমায় ধ্ীনর ধ্ীনর তা 

মসুলমােনদর আরধ্পনতযর বাইনর চনল যায় এবাং ঐ অঞ্চনলর েবীে মসুলমােরাও ইসলাম তযাগ 

কনর পূনবতর অবস্থায় রেনর যায়। রকন্তু ইরােী জারতেুক্তনদর মাধ্যনম প্রানচয ইসলামী সেযতার কয 

রেরত্ত স্থারপত হয় তা এতটা দঢ়ৃ ও মজবুত রছল কয শত শত বছর অরতিান্ত হনলও এখেও 

এতদঞ্চনলর মানুষ মসুলমাে রহনসনব কাবার রদনক মুখ কনর োমাজ পনড় ও পরবত্র ককারআে 

কতলাওয়াত কনর। আশ্চনযতর রবষয় হনলা, কয বছর২৩৪ আরব উপদ্বীনপর উত্তরাঞ্চনলর একরট অাংশ 

ইসলানমর শত্রুনদর দ্বারা অরধ্কৃত হয়২৩৫ কস বছরই ইরানের পবূত রদনক ৯ ককারট মানুষ স্বতন্ত্র 

ইসলামী েূরম ও কদশ রহনসনব পারকস্তাে োনম আিপ্রকাশ কনর এবাং ইসলামী রাষ্ট্রগুনলার সনঙ্গ 

রেজ সম্পকৃ্ততার কর্াষণা কদয়।২৩৬  

যরদও কয সকল মসুরলম রবনজতার োম এখানে এনসনছ, কযমে কাখজ আরসালাে, োরসরুেীে 

সাবক্তাকীে, সুলতাে মাহমুদ গজেেী ও অন্যান্য সকনলই ইরােী তুকতী বাংনশাদ্ভূত রছনলে, রকন্তু 

কযমেরট িক্টর শারহদী বনলনছে কয, তাাঁরা রছনলে তৎকালীে ইরানের প্ররতরেরধ্ ও এ েূখনের 

শরক্তর প্রতীক ও এতদঞ্চনলর মসুলমােনদর শাসক এবাং তানদর পনি ইসলানমর োনম ইরােীরাই 

রজহাদ করত; অন্যরা েয়। 

 

জ্ঞাে ও সাংস্করৃত 
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ইরােীনদর ইসলানমর কপছনে অবদানের কিত্র রহনসনব সবনচনয় বযাপক ও উেীপোর 

স্বািরসম্পন্ন কিত্ররট হনলা জ্ঞাে ও সাংসৃ্করত। 

সেযতার উন্নয়ে ও রবকাশ, সামরগ্রকতা ও সবতজেীেতা, সমানজর সকল স্তনরর মানুনষর 

অাংশগ্রহণ, সামরষ্টক ও সুদর উনদযাগসমূনহর রবরচত্রতা প্রেৃরত রদকগুনলা ইসলামী সেযতার তীি 

আকষতণীয় রবষয়গুনলার অন্তেুতক্ত।  

জরজত যাইদাে বনলনছে,  

আরবগণ (মসুলমােগণ) এক শতােীর রকছ ুকবরশ সমনয়র মনধ্য অন্য োষা হনত রবরেন্ন জ্ঞানের 

কয রবপুল সাংখযক অনুবাদ কনর করামীয়গণ কনয়ক শতােীনতও তা পানররে। হ্যাাঁ, মুসলমােগণ 

সেযতা সৃরষ্টর রবরেন্ন কিনত্র এরূপ দ্রুতগরতনতই অগ্রসর হনয়রছল। ২৩৭  

মসুলমােগণ ককারআে ও সুন্নাতনক কবাবার জন্য প্রনয়াজেীয় জ্ঞােসমহূ, কযমে 

ককরাআত, তােসীর, কালামশাস্ত্র, হাদীস, রেকাহ্, সারে, োহু (বযাকরণশাস্ত্র), মায়ােী, বাদীই ও 

বায়াে (বণতোেঙ্গী ও অলাংকারশাস্ত্র), সীরাতুন্নবী (েবীর জীবে ও ইরতহাস) প্রেরৃত রেনজরাই 

উদ্ভাবে কনরনছ। এ সকল রবষনয় যরদ রকছু অন্যনদর হনত রেনয়ও থানক তা অনুনল্লখয। কয সকল 

জ্ঞাে তৎকালীে অন্যান্য জারতর রেকট রছল ও রেন্ন জারতর প্রনচষ্টার েল বনল রবনবরচত 

হনতা, কযমে অাংকশাস্ত্র, প্রকরৃতরবজ্ঞাে, কজযারতরবতজ্ঞাে, রচরকৎসাশাস্ত্র, দশতে ও অন্যান্য জ্ঞাে তা 

আরবীনত োষান্তররত ও অেূরদত হনয়রছল। জরজত যাইদাে বনলনছে,  

ইসলামী সেযতার অন্যতম কশ্রিত্ব হনলা গ্রীক, পাররসক, োরতীয় ও বযারবলেীয় োষার 

গ্রন্থগুনলানক আরবীনত অনুবাদ কনর কসগুনলার পররবধ্তে সাধ্নের মাধ্যনম পূণততা দাে।  

মসুলমােগণ রবরেন্ন োষায় রবদযমাে 

দশতে, অাংকশাস্ত্র, জযারমরত, কজযারতরবতজ্ঞাে, সারহতয, রচরকৎসাশানস্ত্রর গ্রন্থসমহূনক আরবীনত 

অনুবাদ কনর। তৎকালীে প্ররসদ্ধ োষাসমহূ যথা গ্রীক, োরতীয় (রহদী), োসতী োষা হনত 

গ্রন্থসমহূ অনুবাদ করা হয়। বলা যায় প্ররতরট জারতরই কশ্রি জ্ঞােগুনলানক তারা গ্রহণ কনররছল। 

উদাহরণস্বরূপ গ্রীকনদর রেকট কথনক দশতে, রচরকৎসাশাস্ত্র, জযারমরতরবজ্ঞাে, যুরক্তশাস্ত্র ও 
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কজযারতরবতদযা; ইরােীনদর রেকট কথনক ইরতহাস, সারহতয, সাংগীত, উপনদশবাণী ও 

কজযারতষ্করবদযা; োরতীয়নদর রেকট কথনক োরতীয় 

রচরকৎসারবদযা, উরদ্ভদরবজ্ঞাে, তারকারবজ্ঞাে, রহসাবশাস্ত্র, গল্পকারহেী রচো ও সাংগীত রশল্প। 

বযারবলেীয় ও োবতীনদর রেকট কথনক কৃরষকাজ, উরদ্ভনদর পররচযতা, কজযারতরবতদযা, যাদু ও 

রহপনোরটসম; রমসরীয়নদর রেকট কথনক রসায়ে ও রবনলেষষণরবদযা। প্রকতৃপনি আরবগণ 

(মসুলমােগণ) অযারসরীয়, বযারবলেীয়, রমশরীয়, ইরােী, োরতীয় ও গ্রীক জ্ঞােসম্ভারনক 

(সারহতয, স্থাপতয ও অন্যান্য জ্ঞাে) সমরন্বত কনর ও উন্নয়ে সাধ্নের মাধ্যনম ইসলামী সেযতার 

জন্ম কদয়।২৩৮  

 

প্রথম রশিানকন্দ্র  

ইসলামী জ্ঞাে ও সাংসৃ্করত (সারবতকোনব ইসলামী সেযতা) ধ্ীনর ধ্ীনর ও পযতায়িনম রবকাশ লাে 

কনর কগ রবময় স্থানে কপ াঁছায়। কযমেোনব সজীব প্রাণীসমূহ প্রথমরদনক একনকাষী রহনসনব 

উৎপরত্ত লাে কনর ও ধ্ীনর ধ্ীনর তার অেযন্তরীণ প্রাণসত্তা ও িমতার রবকানশর মাধ্যনম শাখা-

প্রশাখা বা অঙ্গ- প্রতযঙ্গ গরিত হয় ও সবনশনষ পূণতাঙ্গ সত্তা রহনসনব আিপ্রকাশ কনর কতমরেোনব 

ইসলামী সেযতাও রবকরশত হনয় পূণততায় কপ াঁছায়। 

মসুলমােনদর জ্ঞাে অনন্বষনণর ধ্ারা ও উেীপো একরট রেরদতষ্ট স্থাে হনত রবনশষ রবষয়নক ককন্দ্র 

কনর রবনশষ বযরক্তর মাধ্যনম শুরু হয়। এখে আমরা কদখব ককান্ স্থানে এ আনদালনের ধ্ারারট 

শুরু হয় অথতাৎ মুসলমােনদর প্রথম রশিানকন্দ্ররট ককাথায় চালু হয়? 

মসুলমােনদর জ্ঞাোজতে ও রবকানশর ধ্ারা মদীো হনত শুরু হনয়রছল। প্রথম কয গ্রন্থরট 

মসুলমােনদর দৃরষ্ট আকষতণ কনর ও মসুলমােগণ তার অনন্বষায় আিরেনয়াগ কনর তা হনলা 

ককারআে। ককারআনের পর তানদর অধ্যয়নের রবষয় রছল হাদীসসমহূ। কহজানযর আরবরা 

প্রথমবানরর ন্যায় রশিক- ছানত্রর মুখস্থকরণ, সাংকলে প্রেরৃতর সনঙ্গ পরররচত হয়। মসুলমােগণ 

আগ্রহ ও উেীপো রেনয় পযতায়িনম অবতীণত ককারআনের আয়াতসমূহ মখুস্থ করত। কয সকল 
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আয়াত তারা সরাসরর রাসলূ (সা.)- এর রেকট কথনক ো শুেত তা রাসূনলর রেনদতনশ ককারআে 

সাংকলনের দারয়ত্বপ্রাপ্তনদর২৩৯ রেকট কথনক শুেত ও মুখস্থ করত। তদুপরর তারা রাসূনলর পুেুঃপেু 

রেনদতনশর কারনণ তাাঁর পরবত্র মুখরেুঃসৃত বাণীসমহূনক পরস্পনরর রেকট কথনক শ্রবণ কনর মুখস্থ 

করত অথবা রলনখ রাখত। 

মদীোর মসরজনদ রেয়রমত রশিার আসর বসত এবাং কসখানে রবরেন্ন রশিণীয় ইসলামী রবষয় 

রেনয় আনলাচো ও পযতানলাচো হনতা। একরদে রাসলূলু্লাহ্ (সা.) মসরজনদ প্রনবশ কনর কদখনলে 

দু দল কলাক রেন্ন দু ধ্রনের কনমত মশগুল রনয়নছ। একদল ইবাদাত ও রযকর- আযকানর মশগুল 

অপর দল জ্ঞানের আনলাচোয়। রাসূল দু রদনক দৃরষ্ট রদনয় বলনলে,  

 كالمها على خري و لكن ابلّتعليم أُرسلت

দু দলই কলযাণময় কনমত রলপ্ত রনয়নছ, তনব আরম রশিাদানের জন্য কপ্রররত হনয়রছ।  অতুঃপর 

রাসলূ জ্ঞানের আনলাচোয় রলপ্তনদর সনঙ্গ রগনয় বসনলে।২৪০  

মদীোর পর ইরাক জ্ঞানের ককনন্দ্র পররণত হয়। সবতপ্রথম ইরানকর বসরা ও কুো এই দু শহর 

জ্ঞােনকন্দ্র রছল। পনর বাগদাদ শহর রেরমতত হনল তা জ্ঞােনকনন্দ্র পররণত হয় এবাং এখাে হনতই 

জ্ঞাে- রবজ্ঞাে ইসলামী রবনশ্ব ছরড়নয় পনড়। পরবততীনত কখারাসাে, করই, বখুারা, সামারকাদ 

(বততমানের উজনবরকস্তানের দু শহর), রমশর, রসররয়া, আদালসু ও অন্যান্য স্থাে জ্ঞােনকনন্দ্র 

পররণত হয়। জরজত যাইদাে মসুরলম শাসকনদর উনদযাগনক এ রবষনয় সবনচনয় কাযতকর প্রোবশীল 

বনল মনে কনরে। রতরে বনলে,  

ইসলামী বযরক্তত্বসমূহ ও উচ্চ মযতাদাশীল বযরক্তবনগতর জ্ঞানের অনুরাগ ও জ্ঞাে চচতার মনোবরৃত্তর 

েনল ইসলামী কদশসমনূহ গ্রন্থ ও গ্রন্থ রচরয়তার পররমাণ প্ররতরদে বৃরদ্ধ কপনত থানক ও গনবষণার 

পরররধ্র উত্তনরাত্তর রবস্তৃরত র্নট। সম্রাট, উজীর, প্রানদরশক 

শাসেকততা, ধ্েী, দররদ্র, আরব, ইরােী, করামীয়, োরতীয়, তুকতী, রমশরীয়, ইহুদী, রিষ্টাে, দাইলা

মী, সুররয়ােী সকনলই ইসলামী েূখনের সকল স্থানে যথা 

রসররয়া, রমশর, ইরাক, ইরাে, কখারাসাে, উজনবরকস্তাে, রসন্ধ,ু আরফ্রকা, কস্পে প্রেৃরতনত রদবা-
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রাত্র গ্রন্থ রচো ও সাংকলনে মনোরেনবশ করনলে। অথতাৎ কযখানেই ইসলামী শাসে রছল কসখানেই 

জ্ঞানের দ্রুত রবস্তার র্টনত লাগল। এ সকল মলূযবাে রচোসমগ্র ও সাংকলনে পবূতবততী যুগসমূনহর 

সকল গনবষণার সারসাংনিপ সাংকরলত হনয়রছল। েনল প্রকরৃতরবজ্ঞাে, ঐশী 

জ্ঞাে, ইরতহাস, অাংকশাস্ত্র, সারহতয, দশতে, প্রজ্ঞা প্রেৃরত রবষয় এ গ্রন্থসমূনহ সমরন্বতোনব 

রবদযমাে রছল। মসুরলম মেীষীনদর গনবষণার েল রহনসনব উপনরাক্ত জ্ঞােসমূহ রবরেন্ন রবষনয় 

রবেক্ত হয়। ২৪১  

যখে অন্য োষার জ্ঞােসমূহ আরবীনত অেরূদত হওয়া শুরু হয় তখে রিষ্টাে মেীষীরা রবনশষত 

রসরীয় রিষ্টােরা এ রবষনয় অন্যনদর হনত অগ্রগামী রছনলে। পরবততীনত ধ্ীনর ধ্ীনর মুসলমােগণ 

কস স্থাে অরধ্কার কনর। 

জরজত যাইদাে বনলে,  

আব্বাসীয় খলীোগণ জ্ঞাে ও সারহনতযর বীজ বাগদানদর মারটনত করাপে কনরে এবাং এর েল 

পযতায়িনম কখারাসাে, করই, আজারবাইজাে, উজনবরকস্তাে, রমশর, রসররয়া, আরফ্রকা, কস্পে 

প্রেৃরত স্থানে ছরড়নয় পনড়। বাগদানদ কখলােত ও ইসলামী েূখনের সম্পনদর ককন্দ্র রহনসনব পূনবতর 

ন্যায় মেীষীনদর সরম্মলে ককন্দ্ররূনপ এরপরও রবদযমাে থানক। আব্বাসীয় খলীোনদর কসবায় 

রেনয়ারজত রিষ্টাে রচরকৎসকগণই প্রথমরদনক রচরকৎসা ও অনুবানদর কাজ করনতে। পরবততীনত 

বাগদাদ হনত রকছ ুমসুরলম পরেত এ কনমত রেনয়ারজত হে। রকন্তু সারবতকোনব বাগদানদর প্ররতরিত 

ও উচ্চ পযতানয়র মেীষীনদর অরধ্কাাংশই রিষ্টাে রছনলে যাাঁরা খলীোনদর দরবানর কনমতর জন্য 

ইরাক ও অন্যান্য স্থাে হনত রেনয়াগ কপনয়রছনলে। মসুরলম মেীষীনদর অরধ্কাাংশই বাগদানদর 

বাইনর আিপ্রকাশ কনরনছে। রবনশষত যখে িুদ্র িুদ্র স্বতন্ত্র ইসলামী রানষ্ট্রর সরৃষ্ট হয় তখে ঐ 

িুদ্র েূখনের শাসকগণ খলীোনদর অনুসরনণ জ্ঞাে ও সারহনতযর পিৃনপাষকতা কদয়া শুরু কনরে 

ও তাাঁনদর অধ্ীে রবরেন্ন অঞ্চল, কযমে কায়নরা, গাজেীে, দানমস্ক, রেশাবরু, ইসতাখর ও অন্যান্য 

স্থাে হনত পরেত ও গনবষকনদর আিাে জাোে। েনল করই হনত জাকাররয়া রাযী; তুরকতস্তানের২৪২ 

কবাখারা হনত ইবনে রসো; রসনন্ধর রবরুে হনত আল রবরুেী, উরদ্ভদরবজ্ঞােী ইবনে 
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জারলল, দাশতরেক ইবনে বাজা, রচরকৎসক ইবনে জাহরা, দাশতরেক ইবনে রুশদ; কস্পে হনত 

উরদ্ভদরবদ ইবনে রুমীয়া ও অন্যান্যনদর সৃরষ্ট হয়। ২৪৩ 

সুতরাাং প্রথম জ্ঞাে ও সাংসৃ্করতর ককন্দ্র রছল মদীো এবাং কসখানেই জ্ঞানের প্রথম বীজ করারপত হয়। 

 

জ্ঞানের প্রথম রবষয়বস্তু  

প্রথম ককান্ রবষয়রট মুসলমােনদর আকষতণ কনর ও তানদর মনধ্য জ্ঞানের উেীপো সরৃষ্ট কনর? 

মসুলমােনদর জ্ঞানের শুরু ককারআে রদনয়। তারা প্রথম ককারআনের আয়ানতর অথত ও রবষয়বস্তু 

অনুধ্াবে ও গনবষণায় আিরেনয়াগ কনর। অতুঃপর হাদীস গনবষণা শুরু কনর। তাই কয 

শহররটনত সবতপ্রথম জ্ঞানের জাগরণ শুরু হয় তা হনলা মদীো। মসুলমােনদর প্রথম রশিানকন্দ্র 

রছল মসরজদ। তানদর রশিার রবষয়বস্তু রছল ককারআে ও সুন্নাহ্ এবাং তানদর প্রথম রশিক রছনলে 

রাসলূ (সা.)। ইসলানমর প্রথম রশিণীয় রবষয় রছল 

পিে, তােসীর, কালামশাস্ত্র, হাদীস, ররজালশাস্ত্র, োষাজ্ঞাে, অরেধ্াে, সারে ও োহু 

(বযাকরণশাস্ত্র), বাচেেঙ্গী ও অলাংকারশাস্ত্র, ইরতহাস ইতযারদ। এ সকল জ্ঞাে ককারআে ও 

সুন্নানতর স্বানথত সৃরষ্ট হনয়রছল। এিওয়ািত িাউে বনলনছে,  

রবরশষ্ট আরবী োষারবদ প্রনেসর দাখরেয়া এেসাইনক্লানপরিয়া অব রিটারেকার বাইশতম খনে 

তাবারী ও অন্যান্য আরব ঐরতহারসকনদর সম্পনকত কয প্রবন্ধ রলনখনছে তানত প্রশাংসেীয়োনব 

ইসলামী সমানজ জ্ঞানের রবরেন্ন শাখার রবকাশনক তুনল ধ্রা হনয়নছ। রবনশষত ককারআনের 

আনলানক ইরতহানসর জ্ঞানের উৎপরত্ত ও রবকানশর রবষয়রট কসখানে আনলারচত হনয়নছ। রতরে এ 

জ্ঞােসমূহ রকরূনপ ঐশী প্রজ্ঞার রেরত্তনক ককন্দ্র কনর আবরততত হনয়নছ তা উনল্লখ কনরনছে। এ 

সম্পরকতত জ্ঞাে প্রথমত শে ও োষা রশিার মাধ্যনম শুরু হয়। যখে অন্যান্য োষাোষীরা দনল 

দনল ইসলাম গ্রহণ শুরু কনর তখে আরবী শে ও বাকযগিে এবাং বযাকরণশানস্ত্রর আশু প্রনয়াজে 

অনুেূত হনলা। কারণ পরবত্র ককারআে আরবী োষায় অবতীণত হনয়রছল। ককারআনে বরণতত 

অপ্রচরলত শেসমূনহর অথত রবনলেষষনণর জন্য আরবী প্রাচীে করবতাসমূহ যথাসম্ভব সাংকলনের 
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প্রনয়াজে পড়ল... এই করবতাসমূনহর অথত অনুধ্াবনের জন্য আরবনদর বাংশ পরররচরতরবদযা ও 

তৎকালীে আরবনদর ইরতহাস ও সামারজক অবস্থা সম্পনকত জাো অপররহাযত রহনসনব কদখা রদল। 

ককারআনে অবতীণত রবরধ্রবধ্ানের পূণততার জন্য জীবনের রবরেন্ন অবস্থার পররনপ্ররিনত সাহাবী ও 

তানবয়ীনদর রেকট হনত েবীর বাণী ও কমত সম্পরকতত প্রনের েলশ্রুরতনত হাদীসশানস্ত্রর জন্ম 

হনলা। হাদীসসমূনহর রেেতরনযাগযতা ও রবশ্বস্ততা যাচাইনয়র জন্য হাদীনসর সেদ ও রবষয়বস্তু 

সম্পনকত পযতাপ্ত জ্ঞাে অজতনের রবষয়রট অপররহাযত রবষয় বনল পররগরণত হনলা।... গনবষণার স্বানথত 

সেনদর বাস্তবতা, ইরতহানসর জ্ঞাে, বণতোকারীনদর শবরশষ্টয ও চারররত্রক অবস্থা সম্পনকত জাোর 

প্রনয়াজেীয়তা অনুেূত হনলা। এর েনল হাদীসশাস্ত্ররবদগনণর জীবেী, রবরেন্ন সমনয়র 

জ্ঞাে, প্ররশিণ ও র্টোসমূহ সম্পরকতত জ্ঞাে উদ্ভূত হনলা। এ কিনত্র আরনবর ইরতহাস যনথষ্ট রছল 

ো। তাই প্ররতনবশী কদশসমূহ রবনশষত ইরােী, গ্রীক, হারমরী, হাবাশী ও অন্যান্য কদনশর ইরতহাস 

জাোও ককারআনে সরন্ননবরশত জ্ঞাে ও প্রাচীে করবতা কবাবার জন্য অপররহাযত রহনসনব কদখা 

রদনয়রছল। েূনগালরবদযাও এ উনেনশ্য উদ্ভূত হনয়রছল। এরূপ অন্যান্য রবদযাও ইসলামী সাম্রানজয 

দ্রুত রবস্তানরর সানথ সানথ অপররহাযত রহনসনব উদ্ভতূ হয়। ২৪৪  

জরজত যাইদানের মত এরটই কয, অন্যান্য জ্ঞানের প্ররত মসুলমােনদর আকষতণ ককারআনের মাধ্যনম 

শুরু হনয়রছল। মুসলমােগণ ককারআনের প্ররত অনুরক্ত রছল এবাং এর সরিক কতলাওয়াত ও 

উচ্চারনণর রবষনয় গুরুত্ব রদত। ককারআে তানদর দীে ও দুরেয়ার সমস্যার সমাধ্াে রদত এবাং 

তারা ককারআনের রবধ্াে কবাবার জন্য সবতািক প্রনচষ্টা চালাত। ককারআনের শে ও অথত 

অনুধ্াবনের প্রনচষ্টা রবরেন্ন জ্ঞানের উদ্ভব র্টায়। ইসলামী সমানজ কয সজীব ককাষরট জনন্মর পর 

রবকাশ ও পূণততার মাধ্যনম বৃহৎ ইসলামী সেযতার জন্ম কদয় কস ককাষরট হনলা ককারআনের প্ররত 

মসুলমােনদর সীমাহীে োলবাসা ও কপ্রম। ককারআনের প্ররত মসুলমােনদর অকুণ্ঠ োলবাসাই কয 

জ্ঞানের সকল দ্বার উনন্মাচনে তানদর উদ্বদু্ধ কনররছল তানত ককাে সনদহ কেই বনল জরজত যাইদাে 

মনে কনরে। রতরে বনলে,  
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মসুলমােগণ ককারআে রলখে ও সাংরিনণ যথাথত দৃরষ্ট রাখত ও এ রবষয়নক এতটা গুরুত্ব রদত 

কয, ইনতাপূনবত অন্য কানরা কিনত্র তা লিয করা যায়রে। তারা এমেরক স্বণত, কর পয ও হারতর 

দাাঁনতর পনত্রর ওপরও ককারআে রলখত। কখেও করশমী কাপড় বা দামী ককাে কাপনড়র ওপর 

স্বণত ও কর নপযর কারল দ্বারা ককারআনের আয়াত রলখা হনতা। গহৃ, মসরজদ, গ্রন্থাগার, সোকনির 

কদয়াল ও দরবারসমূহ এরূপ কাপড় ও ককারআনের আয়ানতর দ্বারা অলাংকৃত করত। কলখার জন্য 

সুদর হানতর কলখা বযবহার করত। রবরেন্ন ধ্রনের চামড়া ও কাগজ ককারআে রলখনে বযবহৃত 

হনতা এবাং রবরেন্ন রাংনয়র কারলর মাধ্যনম রলনখ তার চাররপানশর করখাগুনলা স্বণত রদনয় অলাংকৃত 

করা হনতা।... মুসলমােগণ ককারআনের শে ও আয়াত পঙু্খানুপঙু্খরূনপ রলরপবদ্ধ করত, এমেরক 

ককারআনের বণতসাংখযা স্বতন্ত্রোনব তারা গণো কনররছল। ২৪৫  

রতরে বনলনছে,  

. . . তানদর সকল বক্তবয ও কলখেীনত ককারআনের পথনক তানদর কমতপদ্ধরতর আদশত রহনসনব 

গ্রহণ কনর। তারা তানদর কলখেীনত ককারআনের আয়াতসমূহ হনত উদাহরণ রেনয় আসত। 

ককারআনের রশিা ও আদব তানদর শদেরদে জীবনের চররনত্র ও আচরনণ বযাপক প্রোব রাখত। 

অথচ অরধ্কাাংশ মসুরলম জারতর োষা ককারআনের োষা রছল ো এবাং তারা এমে কদনশ বাস 

করত কযখাে হনত ককারআে অনেক দূনর অবতীণত হনয়রছল। পূবতবততী মসুলমােগণ শরীয়নতর 

জ্ঞাে ছাড়াও আরবী বযাকরনণর রবষনয়ও ককারআনের আয়াত ও অথত হনত উদাহরণ উপস্থাপে 

করত, কযমে আরবী োষা ও বযাকরণরবদ রসবানেই তাাঁর গ্রনন্থ ককারআে হনত রতেশ  আয়াত 

উদাহরণ রহনসনব এনেনছে। কয সকল সারহরতযক ও কলখক তাাঁনদর বক্তবয ও কলখেীনক সুদর ও 

অলাংকৃত করনত চাইনতে অবশ্যই ককারআনের আয়ানতর সহনযারগতা রেনতে। ২৪৬  

জরজত যাইদাে আনরা উনল্লখ কনরনছে,  

সালাউেীে আইউবী রমশর অরধ্কানরর পর রদ্বতীয় োনতমী খলীো আল আরযয রবল্লাহ্ কতৃতক 

প্ররতরিত গ্রন্থাগানর স্বণত দ্বারা রলরখত ও অলাংকৃত রতে হাজার চারশ  ককারআে পাে। আল আরযয 
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রবল্লার মন্ত্রী ইয়াকুব ইবনে কালাস তাাঁনক এরূপ ককারআে রলরপবদ্ধ করার কানজ পৃিনপাষকতা 

করনত উদ্বদু্ধ কনররছনলে। ২৪৭ 

ইরানের মাশহানদ ইমাম করযা (আ.)- এর যাদুর্নর কয প্রাচীে ককারআে সাংররিত আনছ কসগুনলার 

আকষতণীয় ও আশ্চযতজেক সুদর রলখেপদ্ধরত ও অলাংকৃত পিৃাসমূহ এ কদনশর মানুনষর 

ককারআনের প্ররত অেরুন্ত োলবাসার প্রমাণ। 

ইসলানমর জ্ঞােগত ও সাাংসৃ্করতক আনদালে বরণতত পযতায়িরমক ধ্ারানতই রবকরশত হনয়রছল। 

এখে আমরা এই আনদালনে অাংশগ্রহণকারী বযরক্তবগতনক রেনয় আনলাচো করব। 

যরদও ইসলামী রবনশ্বর বাইনর হনত জ্ঞাে- রবজ্ঞাে সম্বরলত কয সকল গ্রন্থ অেূরদত হনয়রছল তা 

ইরােী রছল ো, রকন্তু ইসলামী রবনশ্বর ধ্মতীয় ও অন্যান্য জ্ঞাে রবষয়ক অরধ্কাাংশ গ্রন্থ ইরােী 

মসুরলম মেীষীনদর মাধ্যনমই ররচত ও সাংকরলত হনয়রছল। এরটই ইসলামী শাসোমনল ইরােীনদর 

কশ্রিত্ব ও মযতাদানক প্ররতরিত কনর। এিওয়ািত িাউে বনলনছে,  

তােসীর, হাদীস, কালামশাস্ত্র, দশতে, রচরকৎসাশাস্ত্র, অরেধ্াে, জীবেী, ইরতহাস, এমেরক আরবী 

বযাকরণ ও অলাংকারশানস্ত্রর রবষনয় কয সকল গ্রন্থ আরবনদর োনম প্ররসরদ্ধ ও পরররচরত লাে 

কনরনছ তার অরধ্কাাংশই ইরােীনদর রচো এবাং ইরােীনদর অাংশ বাদ রদনল এ সকল জ্ঞানের 

উনল্লখনযাগয ও উত্তম অাংশ আর অবরশষ্ট থাকনব ো।  

আমরা এ রবষনয় অরতররঞ্জত মন্তবয কনর অ- ইরােী মসুলমােনদর অবদােনক অস্বীকার করনত 

চাই ো। কারণ ইসলামী সেযতা রবনশষ ককাে জারতর েয়; বরাং সকল মসুলমানের। তাই 

আরব, ইরােী বা অন্য ককাে জারত তাাঁনক রেজস্ব বনল দারব করনত পানর ো। তনব প্ররত জারতই 

তার অবদানের অাংশটুকু বণতো ও রেরদতষ্ট করার অরধ্কার রানখ। 

 

রচো ও সাংকলনের প্রারম্ভ 

সাধ্ারণত প্রাচযরবদগণ ও তাাঁনদর অনুসারীরা দারব কনর থানকে, ইসলানমর প্রাথরমক যুনগ অথতাৎ 

রাসলূ (সা.) ও কখালাোনয় রানশদীনের সময় গ্রন্থ রচো ও সাংকলনের প্রচলে রছল ো; বরাং তা 
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রেরষদ্ধ রছল। তাাঁরা এ কিনত্র রচো ও সাংকলনের রবষনয় রাসূনলর রেনষধ্াজ্ঞার একরট হাদীস বণতো 

কনর থানকে। তাাঁনদর মনত পরবততীনত পযতায়িনম ইসলানমর প্রসার র্টনল রচো ও সাংকলে শুরু 

হয় এবাং তখেই মসুলমােগণ রচো ও সাংকলনের সুেল বণতো কনর রাসলূ (সা.)- এর রেকট 

কথনক বরণতত হাদীস উপস্থাপে শুরু কনর। 

জরজত যাইদাে বনলনছে,  

কখালাোনয় রানশদীে আরবনদর কবদুইে অবস্থা হনত শহুনর জীবনে প্রনবনশর রবষয়রটনক েয় 

কপনতে। তাাঁরা মনে করনতে শহুনর জীবে লাে করনল তারা সরল সাধ্ারণ জীবে ও উেীপোপূণত 

জীবে হনত দূনর সনর যানব। এ কারনণই আরবনদরনক গ্রন্থ রচো ও সাংকলে হনত তাাঁরা রবরত 

রাখনতে।... রকন্তু ধ্ীনর ধ্ীনর ইসলানমর প্রসার র্টনল ইসলামী রানষ্ট্রর পরররধ্ রবস্তৃত হয়। েনল 

সাহাবীরা রবরেন্ন অঞ্চনল ছরড়নয় পনড়ে। ইসলামী রানষ্ট্রর রবরেন্ন অঞ্চনল রবনদ্রাহ কদখা কদয় এবাং 

রচন্তা- রবশ্বানসর মতানেকয সরৃষ্ট হয়। রবরেন্ন প্রে উত্থারপত ও কস সনবর উত্তর আিাে করা হনলা। 

মসুলমােগণ বাধ্য হনয় হাদীস, রেকাহ্ ও ককারআে সম্পরকতত রবরেন্ন গ্রন্থ রচো ও সাংকলে শুরু 

করল। তারা দরলল- প্রমাণ উপস্থাপে ও ইজরতহাদ শুরু করল।... েনল তখে কথনক রচো ও 

সাংকলেনক মাকরুহ বা অপছদেীয় কমত মনে ো কনর মসু্তাহাব বা পছদেীয় কমত বলা শুরু করল 

এবাং এ রবষনয় েবী (সা.)- এর রেকট হনত আোস ইবনে মানলক বরণতত হাদীসরট উপস্থাপে 

করল। ২৪৮  

জরজত যাইদাে কখালাোনয় রানশদীনের প্ররত কয রবষয়রট আনরাপ কনরনছে তা সনবতব রমথযা। জরজত 

যাইদাে শহুনর জীবনের প্ররত অেীহা এবাং রচো ও সাংকলে রেরষদ্ধ থাকার রবষয়রট রেনয় যা 

বনলনছে তার ককােরটই রিক েয়। েবী (সা.)- এর সাহাবীনদর মদীো হনত বরহগতত হওয়া ও অন্য 

স্থানে বসরত স্থাপনের ওপর রেনষধ্াজ্ঞা এবাং হাদীসসমূহ রলরপবদ্ধকরনণ রেনষধ্ ও বাধ্া প্রদানের 

রবষয়রট কখালাোনয় রানশদীনের সকল খলীোর প্ররত আনরাপ করা কখেই সরিক েয়। কারণ এ 

রবষয়রট শুধু্ রদ্বতীয় খলীো হযরত উমনরর সনঙ্গ সম্পকৃ্ত। পূনবত আমরা হাদীস সাংকলনের রবষনয় 

একরদনক হযরত আলী ও একদল সাহাবীর অবস্থাে গ্রহণ ও অন্যরদনক হযরত উমর ও 
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আনরকদল সাহাবীর তার রবপরীনত অবস্থানের কথা উনল্লখ কনররছ। আমরা পনর এ রবষয়রট রেনয় 

আনলাচো করব। মদীো হনত অন্যত্র রহজরত ও বসরত স্থাপনের রবষনয়ও হযরত আলী ও অন্যান্য 

সাহাবীর দৃরষ্টেরঙ্গ রছল রেন্ন। এ কারনণই রাজধ্ােী কুোয় স্থাোন্তনরর পর হযরত আলী তাাঁর 

রবপরীত রেনদতশ কদে। তাই জরজত যাইদানের বক্তবয রেরত্তহীে। 

এিওয়ািত িাউনের মনতও প্রথম রহজরী শতােীনত মসুলমােনদর মনধ্য জ্ঞানের প্ররত আগ্রহ ও 

উেীপো থাকনলও ককাে গ্রন্থ সাংকরলত হয়রে। তাই জ্ঞাে ও তথযসমূহ মুখনস্থর মাধ্যনম বাংশ 

পরম্পরায় স্থাোন্তররত হনয়রছল এবাং বলনত কগনল একমাত্র ককারআেই রলরখতরূনপ গ্রন্থ রহনসনব 

রবদযমাে রছল। রতরে বনলনছে,  

প্রথম রহজরী শতােীনত জ্ঞাে অজতে একমাত্র ভ্রমণ ও রহজরনতর মাধ্যনমই সম্ভব রছল। তারা 

জ্ঞাোনন্বষনণ দীর্ত সের করত। প্রথমরদনক পরররস্থরতর কারনণই সেনরর রবষয়রট অপররহাযত রছল। 

রকন্তু পরবততীনত সের রেয়নম পররণত হয় ও এক রকম উন্মাদো সৃরষ্ট কনর। রেননাক্ত হাদীনসর 

ন্যায় জ্ঞাে অজতনের লনিয সেনরর মযতাদা ও গুরুত্ব বণতোকারী হাদীসসমূহ এর সমথতনে 

উপস্থারপত হনলা। কযমে েবী (সা.) বনলনছে: কয বযরক্ত জ্ঞাে অজতনের উনেনশ্য সের কনর 

আল্লাহ্ তানক কবনহশনতর পনথ পররচারলত কনরে।  রমশনরর অরধ্বাসী মাকহুল োনমর একজে 

দাস তার মরেব কতৃতক মকু্ত কর্ারষত হওয়া সনত্ত্বও ততিণ রমশর তযাগ কনররে যতিণ রমশনরর 

প্রচরলত জ্ঞােসমূহ অজতে সমাপ্ত হয়রে। অতুঃপর যখে তার লিয অরজতত হনয়রছল তখে কস 

কহজায, রসররয়া ও ইরানক যায় ও গেীমনতর মাল বণ্টে সম্পরকতত রেেতরনযাগয হাদীসসমূহ 

সাংকলে কনর। ২৪৯  

রকন্তু এ মতরট রেরত্তহীে। ইসলানমর প্রাথরমক যুনগর রেদশতেসমূহ হনত কবাবা যায় েবী (সা.)- এর 

সময় হনতই রলখে ও সাংকলে শুরু হয় ও অবযাহত থানক। এর সপনি অনেক প্রমাণ উপরস্থত। 

িাউনের রহরস্ট্র অব রলটানরচার  গ্রনন্থর োসতী অনুবানদর প্রথম খনের টীকা অাংনশ িাউনের 

মনতা বযরক্তনদর মতনক খেে কনর আল্লামা শাইখুল ইসলাম যােজােীর মুসন্নাোতুশ রশয়ারতল 
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ইমারময়া রেল উলুরমল ইসলারময়া  গ্রন্থ হনত রকছ ুঅাংশ উদৃ্ধত করা হনয়নছ। রতরে এর রবপরীত 

মতনকই প্রমাণ কনরনছে।২৫০  

মরহুম আয়াতুল্লাহ্ সাইনয়যদ হাসাে সাদর (আল্লাহ্ তাাঁর মযতাদানক সমুন্নত করুে) তাাঁর তারসসুশ 

রশয়া রল উলুরমল ইসলাম  োমক মলূযবাে গ্রনন্থও এ মতরটর রেরত্তহীেতা প্রমাণ কনরনছে। 

আমরা পরবততী আনলাচোয় কসখাে হনত রকছ ুঅাংশ উপস্থাপে করব। আনলাচো দীর্তারয়ত হওয়ার 

েনয় এখানে তা উনল্লখ হনত রবরত থাকরছ। 

 

দ্রুততার রেরত্ত ও কারণ 

জ্ঞানের কিনত্র মসুলমােনদর দ্রুত উন্নয়নের অন্যতম কারণ হনলা তারা জ্ঞাে, রশল্প ও 

স্থাপতযরবদযা অজতনের কিনত্র ককাে কগাাঁড়ারম কপাষণ করত ো। তারা কযখানেই বা যার কানছই 

জ্ঞানের সন্ধাে কপত তা আহরণ করত। অথতাৎ এ কিনত্র তারা উদার মনোোব কপাষণ করত। 

আমরা জারে কয, েবী (সা.)- এর হাদীনসও জ্ঞাে কযখানেই ও যার কানছই পাওয়া যাক ো ককে 

তা লাে করনত বলা হনয়নছ। কযমে রাসলূ (সা.) বনলনছে,  

 كلمة احلكمة ضاّلة املؤمن فحيث وجدها فهو أحّق ِبا

সরিক প্রজ্ঞা মরুমনের হারানো সম্পদ। তাই কযখানেই তা পায় তা অজতনে তার অরধ্কার 

সবতারধ্ক। ২৫১  

োহজলু বালাগায় এনসনছ : 

 مة ضاّلة املؤمن فخذ احلكمة و لو من أهل الّنفاقاحلك

সরিক জ্ঞাে মুরমনের হারানো সম্পদ। তাই তা গ্রহণ কর যরদও মুোরেনকর রেকট হনত হয়। ২৫২  

হযরত আলী (আ.) অন্যত্র বনলনছে,  

 خذوا احلكمة و لو من املشركي

জ্ঞাে রশিা কর যরদও মশুররকনদর রেকট হনত হয়। ২৫৩  

পরবত্র ইমামগনণর রেকট হনত বরণতত হনয়নছ, হযরত ঈসা (আ.) বনলনছে,  
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 خذوا احلّق من أهل الباطل و ال أتخذوا الباطل من أهل احلّق و كونوا نّقاد الكالم

সতয জ্ঞােনক ভ্রান্ত রবশ্বাসীনদর রেকট হনত হনলও গ্রহণ কর, রকন্তু ভ্রান্ত ধ্ারণানক সতযপন্থীর 

রেকট হনত হনলও গ্রহণ কর ো এবাং কয ককাে কথা পযতানলাচো কর। ২৫৪  

সমুন্নত রচন্তা, কগাাঁড়ারমমকু্ত ও উদার দরৃষ্টেরঙ্গর এ সকল হাদীস অমুসলমােনদর হনতও জ্ঞাে 

অজতনে মুসলমােনদর উদ্বদু্ধ কনরনছ। এ হাদীসসমহূ জ্ঞাোজতনে মসুলমােনদর মনধ্য সাংস্কারহীে ও 

মকু্ত মনের সরৃষ্ট কনরনছ। 

এ কারনণই মসুলমােরা এ রবষয়রটনক গুরুত্ব রদত ো কয, কার রেকট হনত জ্ঞাে লাে করনছ বা 

কার মাধ্যনম গ্রন্থসমহূ অেূরদত হনয় তানদর রেকট কপ াঁনছনছ; বরাং তানদর ইমামনদর রশিানুযায়ী 

মুরমে ও জ্ঞানের প্রকৃত উত্তরারধ্কারী রহনসনব রেনজনদর মনে করত এবাং অন্যনদর রেকট তা 

গরচ্ছত রনয়নছ বনল রবশ্বাস করত। মাওলাো রুমীর োষায় : 

জ্ঞাে অনন্যর রেকট কতামার ঋণ কযে 

দাস রবনিতার রেকট িীতদাসী সম।  

মসুলমােরা রবশ্বাস করত ইলম ও ঈমাে পরস্পর রবরচ্ছন্ন হনত পানর ো এবাং ঈমােহীে পররনবনশ 

জ্ঞাে অপরররচত রহনসনব মলূযহীে হনয় রনয়নছ। তাই তার প্রকতৃ ও পরররচত েূরম মরুমনের অন্তনর 

রেনর আসা প্রনয়াজে। 

তাই রাসূনলর  كلمة احلكمة ضالّة املؤمن فحيث وجدها فهو أحّق ِباএ কথা উপনরাক্ত সকল রকছুনকই 

ধ্ারণ কনর। আর এজন্যই মসুলমােনদর সকল প্রনচষ্টা এ রচন্তানকই ককন্দ্র কনর আবরততত হনতা 

কয, রকরূনপ রবনশ্বর সকল জ্ঞােোোর হস্তগত করা যায়। 

জরজত যাইদাে ইসলামী সেযতার দ্রুত প্রসার ও রবস্তানরর কারণ সম্পনকত বনলে,  

ইসলামী সেযতার দ্রুত প্রসার এবাং জ্ঞাে ও সারহনতযর দ্রুত রবকাশ ও উন্নয়নের অন্যতম প্রধ্াে 

কারণ আব্বাসীয় খলীোগণ অন্য োষার জ্ঞাে অনুবানদর রবষনয় বযয় করনত ককাে রদ্বধ্া করনতে 

ো এবাং জারত, ধ্মত ও বাংনশর রবষয়রট লিয করা বযতীতই সকল অনুবাদক ও জ্ঞােী বযরক্তর প্ররত 

অেূতপূবত সম্মাে প্রদশতে করনতে। তাাঁনদর সকল ধ্রনের সহনযারগতা রদনতে। এ কারনণই 
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ইহুদী, রিষ্টাে, যারথষু্ট্র, সানবয়ী ও সানমরী সকল ধ্নমতর পরেত বযরক্তই খলীোনদর রেকট আসত। 

এ কিনত্র আব্বাসীয় খলীোনদর আচরণ সকল জারত ও ধ্নমতর কসই সকল কেতা যাাঁরা স্বাধ্ীে ও 

ন্যায়পরায়ণ রচন্তা কনরে তাাঁনদর আদশত হওয়ার উপযকু্ত। ২৫৫  

জরজত যাইদাে সাইনয়যদ শরীে রাযী কতৃতক সানবয়ী ধ্মতানুসারী আবু ইসহাক োনমর এক বযরক্তর 

প্ররত মরসতয়া পানির প্ররসদ্ধ র্টো বণতো কনর বনলনছে, রচন্তা ও রবশ্বানসর স্বাধ্ীেতা ও মেীষীনদর 

প্ররত সম্মাে প্রদশতনের রবষয়রট এতটা প্রচরলত কয, একজে আনলম সম্পূণত মকু্ত মনে একজে 

সানবয়ী মেীষীর প্রশাংসায় মরসতয়া পাি কনরনছে। 

জরজত যাইদানের মনত খলীো ও উচ্চপদস্থ বযরক্তনদর উদারতা ও তাাঁনদর সাংস্কারমকু্ত হওয়ার 

কারনণই সাধ্ারণ মানুষও তাাঁনদর অনুসরনণ এরূপ করত। যরদ রেনদতশদাতা ও সম্ভ্রান্তগণ স্বাধ্ীে 

েীরত গ্রহণ কনরে তাহনল অন্যরাও তাাঁনদর অনুসরনণ তা- ই কনর। রকন্তু এ মতরট সরিক েয়। 

কারণ সাইনয়যদ শরীে রাযীর ন্যায় বযরক্তবগত খলীোনদর অনুসরণ করনতে ো এবাং এ উদারতা 

ও সমুন্নত রচন্তা তাাঁরা খলীোনদর রেকট হনত রশিাগ্রহণ কনরেরে। তাাঁরা এরট পরবত্র ইসলাম 

ধ্নমতর েীরত হনত রশিা লাে কনররছনলে যা মনে কনর কয, জ্ঞাে সকল অবস্থায়ই সম্মারেত। তাই 

যখে মরসতয়া পানির কারনণ সাইনয়যনদর সমানলাচো করা হয় তখে রতরে উত্তনর বনলে, আরম 

জ্ঞানের প্রশাংসায় মরসতয়া পাি কনররছ; বযরক্তর প্রশাংসায় েয়।  

িক্টর কযরররে কুবও তাাঁর করোনমহ ইসলাম  গ্রনন্থ মসুলমােনদর দ্রুত অগ্রগরতর কপছনে 

কগাাঁড়ারমমকু্ত উদার েীরত গুরুত্বপূণত েূরমকা করনখরছল বনল উনল্লখ কনরনছে। 

মসুলমােনদর জ্ঞানের রদনক বুাঁনক পড়ার অন্যতম কারণ হনলা জ্ঞাোজতনের জন্য ইসলানমর 

পুেুঃপুে অনুনপ্ররণা দাে ও তারকদ। জরজত যাইদাে রিষ্টধ্নমতর প্ররত কগাাঁড়ারম কপাষণ সনত্ত্বও (যা 

তাাঁর ককাে ককাে কলখায় স্পষ্ট, কযমে রতরে বনলনছে, প্রথম যুনগর মসুলমােগণ ককারআে বযতীত 

অন্য সকল গ্রনন্থর রবনরাধ্ী রছল )  এরট স্বীকার কনরনছে, জ্ঞানের প্ররত ইসলানমর অনুনপ্ররণা 

দানের রবষয়রট মুসলমােনদর অগ্রগরতনত রবনশষ প্রোব করনখরছল। রতরে বনলে,  
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যখে ইসলামী সাম্রানজযর রবস্তার র্টল এবাং মসুলমােগণ ইসলামী রশিার প্রসার সম্পন্ন করল 

তখে ধ্ীনর ধ্ীনর রশল্প ও অন্যান্য জ্ঞাে অনন্বষনণ রলপ্ত হনলা। তারা রেজ সেযতার উন্নয়নের জন্য 

প্রনয়াজেীয় উপকরণ সাংগ্রহ শুরু করল। এ কারনণ স্বাোরবকোনবই রশল্প ও অন্যান্য জ্ঞাে 

অজতনের পনথ পা বাড়াল। কযনহতু তারা রিষ্টাে পাদ্রীনদর হনত দশতে সম্পনকত শুনেরছল কসনহতু 

অন্যান্য জ্ঞাে অনপিা দশতনের প্ররত অরধ্কতর বুাঁনক পড়ল। রবনশষত রাসনূলর রেকট হনত জ্ঞাে 

অনন্বষনণ উদ্বদু্ধ কনর কয সকল হাদীস বরণতত হনয়রছল, কযমে জ্ঞাে অজতে কর যরদও তা চীনে 

রগনয় অজতে করনত হয় , প্রজ্ঞা মরুমনের হারাে সম্পদ, যার কানছই পাও তা গ্রহণ কর যরদও কস 

বযরক্ত মশুররকও হয় , প্রনতযক মসুরলম েরোরীর ওপর জ্ঞাে অজতে েরয  এবাং কদালো হনত 

কবর পযতন্ত জ্ঞাে অনন্বষণ কর  তা তানদর এ পনথ কটনে রেনয় রগনয়রছল। ২৫৬  

িক্টর কযরররে কুব বনলনছে,  

ইসলাম ইলম (জ্ঞাে) ও আনলনমর (জ্ঞােীর) প্ররত গুরুত্ব ও মনোনযাগ দানের রবষনয় এতটা উদ্বদু্ধ 

কনররছল কয, তা মােরবক জ্ঞাে ও সাংসৃ্করত রশিায় মসুলমােনদর অগ্রগরতর কারণ হনয়রছল। 

ককারআে মােব জারতনক পুেুঃপুে রবশ্বজগৎ ও ককারআনের আয়ানতর রহস্য অনুসন্ধানে রচন্তা 

করনত বনলনছ, অনেক স্থানেই অন্যান্যনদর ওপর জ্ঞােীনদর কশ্রিনত্বর রবষয়রট উনল্লখ 

কনরনছ, একস্থানে আল্লাহ্ ও কেনরশতামেলীর সানিযর সমপযতানয় জ্ঞােীর সানিযর মলূয 

রদনয়নছ, এ রবষয়গুনলা জ্ঞানের কশ্রিত্ব প্রমানণ যনথষ্ট বনল ইমাম গািালী মনে কনরে। তদুপরর 

রবরেন্ন সূনত্র রাসলূ (সা.)- এর রেকট হনত বরণতত হাদীসসমূহও ইলম ও আনলনমর মযতাদার সািয। 

হাদীসসমূহ ও তানত রেনদতরশত জ্ঞানের রবষনয় মতানেকযও জ্ঞাে ও সাংসৃ্করতর প্ররত মুসলমােনদর 

আসরক্তর কারণ হনয়রছল। এ রবষয়রট রবনশ্বর রহস্য উদ্র্াটনে ও এ সম্পনকত রচন্তা ও পযতানলাচোয় 

তানদর উদ্বদু্ধ কনররছল। রাসলূ স্বয়াং জ্ঞাোজতনে অনুনপ্ররণা রদনতে। বদনরর যুনদ্ধ কয সকল বদী 

মুরক্তপণ রহনসনব অথত প্রদানে সিম রছল ো তারা যরদ মদীোর দশরট রশশুনক অিরজ্ঞাে দাে 

করত তনব মুরক্ত কপত। রাসূনলর অনুনপ্ররণানতই যাইদ ইবনে সানবত সুররয়ােী ও রহি  োষা 

রশিা লাে কনরে এবাং অন্য সাহাবীরাও জ্ঞানের প্ররত বুাঁনক পনড়ে। কযমে প্ররসদ্ধ সূত্রমনত 
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আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) তাওরাত ও ইরঞ্জনল পরেত রছনলে, আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে 

আসও তাওরানতর জ্ঞাে অজতে কনররছনলে। রতরে সুররয়ােী োষা জােনতে বনলও করথত আনছ। 

েবীর তারকদ ও অনুনপ্ররণা কযমে মসুলমােনদর জ্ঞানের প্ররত আগ্রহ বারড়নয় রদনয়রছল কতমরে 

জ্ঞােী ও আনলনমর সম্মােনক বরধ্তত কনররছল।  

এখে আমরা ইসলামী জ্ঞাে ও সাংসৃ্করতনত ইরােীনদর প্রোব ও গুরুত্বপূণত অবদাে রেনয় আনলাচো 

করব। আমানদর এ গ্রনন্থর উনেশ্যও এরটই, ইসলামী সাংসৃ্করত ও জ্ঞানের রবরেন্ন শাখায় 

ইরােীনদর কাযতকর েূরমকাসমহূ রেনয় আনলাচো ও রবনলেষষণ। ইনতাপূনবত যা বনলরছ তা এ 

আনলাচোরই েরূমকাস্বরূপ এনেরছ। 

ইনতাপূনবত কনয়কবার বনলরছ এবাং এখানেও বলরছ ইসলামী সেযতা রবনশষ ককাে জারতর 

েয়; বরাং ইসলাম ও সকল মসুলমানের। তাই ককাে জারতরই অরধ্কার কেই তা রেজস্ব বনল দারব 

করার। কহাক কস আরব বা ইরােী অথবা অন্য ককাে জারতর। তনব প্রনতযক জারতরই রেজস্ব 

অবদাে রেনয় কথা বলার অরধ্কার রনয়নছ। 
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ককরাআত ও তােসীর 

ইসলামী জ্ঞােসমূনহর মনধ্য সবতপ্রথম কয জ্ঞােরট উৎপরত্ত লাে কনর তা হনলা ককরাআত, অতুঃপর 

তােসীর। ককরাআত ককারআনের শেমালার উচ্চারনণর সনঙ্গ সম্পরকতত জ্ঞাে এবাং তােসীর 

পরবত্র ককারআনের অথত ও বযাখযা সাংরলেষষ্ট জ্ঞাে। 

ককরাআতশানস্ত্র ককারআে পিনে ওয়াক্ে, ওয়াল, মাদ, তাশদীদ, ইদগাম প্রেরৃতর েীরত ও 

পদ্ধরত সম্পনকত কম রলক আনলাচো করা হয়। এ শানস্ত্র ককারআনের ককাে ককাে শে উচ্চারনণর 

রবরেন্ন ধ্রে ও প্রকার রেনয়ও আনলাচো হনয় থানক। 

সাহাবীরা েবী (সা.)- এর রেকট হনত ককারআে রশিা করনতে, ককাে ককাে সাহাবীনক রাসলূ 

সরাসরর ককারআে রশিা রদনতে এবাং অন্যনদর রশিা দানের জন্য তাাঁনদর কপ্ররণ করনতে। 

তানবয়ীরা (যাাঁরা রাসূনলর সমনয় রছনলে ো ও তাাঁর সাহচযত লাে কনরেরে) সাহাবীনদর রেকট হনত 

ককারআে রশিা লাে কনরে। এ যুনগই ককরাআতশানস্ত্রর একদল রবনশষনজ্ঞর সৃরষ্ট হয় যাাঁরা 

সরিকোনব ককারআে পাি রশিা দাে শুরু কনরে। সাধ্ারণ মসুলমাে যানদর সাংখযা কস সময় 

অনেক বৃরদ্ধ কপনয়রছল তারা পরম আগ্রহ রেনয় ককারআে রশিা করত এবাং এই সকল রবনশষনজ্ঞর 

শরণাপন্ন হনতা। এ রবনশষজ্ঞগণ ককাে ইমাম বা সাহাবীর সূনত্র ককারআে পাি প্ররিয়া বণতো 

করনতে। তাাঁরাও রেজ পদ্ধরতনত ছাত্রনদর প্ররশরিত করনতে। তাাঁনদর ইরতহাস ও কমতপদ্ধরত 

ইরতহাস ও অন্যান্য গ্রনন্থ বরণতত হনয়নছ। 

ককারআে পাি পদ্ধরতর রবরেন্নতার কারণ রক? রাসলূ (সা.)- এর সমনয়ও রক এ রবষনয় রেন্নতা 

রছল? স্বয়াং েবী রক ককারআনের রকছ ুরকছ ুশেনক কনয়কোনব পিনের অনুমরত রদনয়রছনলে বা 

ককারআনের রকছু শে রক রবরেন্ন পিে পদ্ধরতর মাধ্যনম েবীর ওপর অবতীণত হনয়রছল? োরক 

অন্যান্য গ্রনন্থর কিনত্র কযমেরট কদখা যায় কয বণতোকারীনদর বণতোর রবরেন্নতার কারনণ পিনে 

রেন্নতার সরৃষ্ট হয় ককারআনেও কতমেরট হনয়নছ? এ রবষয়গুনলা অন্যত্র আনলাচো হনয় থানক। 

তনব এ রবষয়রট রেরশ্চত, েবী (সা.) কযরূনপ ককারআে পাি ও কতলাওয়াত করনতে মসুলমােরা 

কসরূনপই তা পাি ও কতলাওয়াত করার সবতািক কচষ্টা করত। কয সকল বযরক্ত সরাসরর বা 
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পনরািোনব রাসূনলর রেকট হনত ককারআে রশিা লাে কনরনছে তাই তারা তাাঁনদর রেকট হনত 

ককারআে পাি রশিাগ্রহণ করনতে। 

প্রথমরদনক কাররগণ কম রলকোনব শুনে ও মুখস্থ কনর রশিকনদর রেকট কথনক রশখনতে। অতুঃপর 

ধ্ীনর ধ্ীনর এ রবষনয় গ্রন্থ সাংকরলত ও রলরখত হয়। 

ককউ ককউ দারব কনরনছে, এ রবষনয় সবতপ্রথম আব ুউবাইদা কানসম ইবনে সালাম (মৃতুয ২২৪ 

রহজরী) একরট গ্রন্থ রচো কনরে। রকন্তু এ দারব রেরত্তহীে এজন্য কয, এর একশ  বছর পূনবতই 

সাতজে প্ররসদ্ধ কারীর (ককাররানয় সাবআ) একজে হামযা ইবনে হারবব-  রযরে রশয়া 

রছনলে, ককারআে পাি পদ্ধরতর ওপর গ্রন্থ রচো কনররছনলে। তদুপরর এ সম্পরকতত গনবষণায় 

আয়াতুল্লাহ্ হাসাে সাদর ইবনুন্ োরদনমর আল কেনহনরস্ত  ও োিাশীর কেনহনরস্ত  গ্রন্থ হনত 

রবরেন্ন উদৃ্ধরত রদনয় প্রমাণ কনরনছে ইমাম আলী ইবনুল হুসাইে যয়নুল আনবদীে (আ.)- এর 

রশষ্য ও সাহাবী আবাে ইবনে তাগরলব এরও পূনবত এ সম্পরকতত গ্রন্থ রচো কনররছনলে। 

রতরে আনরা প্রমাণ কনরনছে, সবতপ্রথম আমীরুল মুরমেীে হযরত আলী (আ.) ককারআে সাংকলে 

কনরে এবাং তাাঁরই রশষ্য ও সাহাবী আবলু আসওয়াদ দুয়ালী ককারআনে প্রথম নুকতাহ  

সাংনযাজে কনরে।২৫৭ সবতপ্রথম ককারআে পিে পদ্ধরতর ওপর আবাে ইবনে তাগরলব গ্রন্থ রলনখে 

এবাং রতরেই সবতপ্রথম ককারআনের অথত ও করিে শেসমূনহর বযাখযা সম্পরকতত গ্রন্থ রচো কনরে। 

সবতপ্রথম ককারআনের েরযলত বণতো কনর গ্রন্থ রচো কনরে প্ররসদ্ধ সাহাবী ও হযরত আলীর 

অনুসারী উবাই ইবনে কা ব (রা.)। ককারআনের রূপক শেসমূহ রেনয় সবতপ্রথম রযরে গ্রন্থ সাংকলে 

কনরে রতরে হনলে প্ররসদ্ধ আরবী বযাকরণরবদ োররা রযরে একজে ইরােী রশয়া রছনলে। সবতপ্রথম 

ককারআনের রবরধ্রবধ্াে রেনয় রযরে গ্রন্থ রলনখে রতরে হনলে মুহাম্মদ ইবনে সানয়ব কালবী। 

সবতপ্রথম তােসীর গ্রন্থ রলনখে সাঈদ ইবনে যবুাইর।২৫৮  

যা কহাক প্রথম ও রদ্বতীয় রহজরী শতােীর তানবরয়গণ ও তানদর ছাত্রনদর মধ্য হনত দশ বযরক্ত 

ককারআে পিে পদ্ধরতনত (ককরাআতশাস্ত্র) রবনশষজ্ঞ রহনসনব পরররচত। তাাঁনদর মনধ্য সাতজে 

প্ররসদ্ধ ও রেেতরনযাগয রহনসনব ককাররানয় সাবআ  োনম অরেরহত হনয়নছে। তাাঁরা হনলে োনে 
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ইবনে আবদুর রহমাে, আবদুল্লাহ্ ইবনে কারসর, আবু আমর ইবনুল আলা, আবদুল্লাহ্ ইবনে 

আনমর, আনছম ইবনে আরবে োজওয়াদ, হামযা ইবনে হারবব এবাং আলী রকসায়ী। 

এই সাতজনের চারজেই হনলে ইরােী এবাং তাাঁনদর দু জে হনলে রশয়া। অ- ইরােী রতেজে 

কারীর দু জেও রশয়া অথতাৎ প্ররসদ্ধ সাতজে ক্বারীর মনধ্য চারজে রশয়া। আয়াতুল্লাহ্ সাইনয়যদ 

হাসাে সাদর তাাঁর তারসসুশ রশয়া রল উলুরমল ইসলাম  গ্রনন্থর ৩৪৬ পিৃায় কশখ আবদুল জরলল 

রাযী- এর রেকট হনত বণতো কনরনছে ককরাআতশানস্ত্রর পুনরাধ্ানদর সকনলই আদলীয়ানদর (রশয়া 

ও মুতারযলা) অন্তেুতক্ত রছনলে, কহাক রতরে কুো, বসরা, মক্কা, মদীো বা অন্য ককাে স্থানের 

অরধ্বাসী।  

চার প্ররসদ্ধ ইরােী কারী হনলে : 

১. আনছম ইবনে আরবে োজওয়াদ একজে ইরােী। রতরে আবু আবদুর রহমাে সালামীর রেকট 

ককরাআত রশিা কনরনছে। আবু আবদুর রহমাে হযরত আলীর রশষ্য রছনলে। আনছনমর 

ককরাআতনক প্ররসদ্ধতম ককরাআত মনে করা হয়। রাইহাোতুল আদাব  গ্রনন্থ বলা 

হনয়নছ, ককারআনের মলূ রলখে ও পিে পদ্ধরতরট সাধ্ারণত আনছনমর অনুকরনণ রলখা হনতা 

এবাং অন্যান্য কারীনদর ককরাআনতর ধ্রে রেনন লাল কারল দ্বারা কারীর োম উনল্লখ কনর রলরপবদ্ধ 

করা হনতা।২৫৯ আনসম কুোয় থাকনতে ও কসখানেই মৃতুযবরণ কনরে। মাজারলসুল মরুমেীে  

গ্রনন্থর কলখকসহ আনরা রকছু গনবষক, কযমে আল্লামা সাইনয়যদ হাসাে সাদর তাাঁর রশয়া হওয়ার 

রবষয়রট রেরশ্চত বনলনছে। রতরে ১৩০ রহজরীনত মতুৃযবরণ কনরে। 

২. োনে ইবনে আবদুর রহমাে সম্পনকত ইবনুে োরদম তাাঁর আল কেনহনরস্ত  গ্রনন্থ 

বনলনছে, রতরে ইরানের ইসোহানের কলাক হনলও মদীোয় বাস করনতে।  রাইহাোতুল 

আদাব  গ্রনন্থ উরল্লরখত হনয়নছ, োনে কষৃ্ণবনণতর রছনলে। রতরে মদীোয় ককরাআতশানস্ত্রর ইমাম 

বনল প্ররসদ্ধ রছনলে। মদীোর কলানকরা ককরাআনতর কিনত্র তাাঁর ওপর রেেতর করত। রতরে প্ররসদ্ধ 

দশজে কারীর একজে ইয়াযীদ ইবনে কা কা হনত ককরাআত রশিা কনররছনলে। রতরে ১৫৯ বা 

১৬৯ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 
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৩. ইবনে কারসর সম্পনকত ইবনুে োরদম বনলনছে, করথত আনছ ইরাে সম্রাট আনুরশরওয়াে 

ইরােীনদর কয দলরটনক ইনয়নমনে হাবাশীনদর রেকট হনত িমতা দখনলর উনেনশ্য কপ্ররণ কনরে 

ইবনে কারসর তানদরই বাংশধ্র।  

আমরা ইনতাপূনবত ইনয়নমনে ইসলানমর প্রচার ও প্রসানর এই ইরােীনদর েূরমকা রেনয় আনলাচো 

কনররছ। রাইহাোতুল আদাব  গ্রনন্থ উদৃ্ধত হনয়নছ, ইবনে কারসর ককরাআতশানস্ত্রর কম লেীরত 

মুজারহদ- এর রেকট হনত, রতরে ইবনে আব্বাস- এর রেকট হনত এবাং ইবনে আব্বাস হরযত 

আলী (আ.)- এর রেকট হনত রশিা লাে কনরনছে। ইবনে কারসর ১২০ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে।   

৪. ইবনুে োরদম তাাঁর আল কেনহনরস্ত  গ্রনন্থ রকসায়ীর োম আলী বনল উনল্লখ কনরনছে। তাাঁর 

রপতা হনলে হামযা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে বাহমাে ইবনে রেরুয। রকসায়ী একজে প্ররসদ্ধ আরবী 

বযাকরণশাস্ত্ররবদ ও সারহরতযক। রতরে আব্বাসীয় খলীো হারুে উর রশীনদর দু পুনত্রর রশিক 

রছনলে। কখারাসানে আগমনের সময় রতরে হারুনের সেরসঙ্গী রছনলে। রতরে ইরানের করই শহনর 

ইনন্তকাল কনরে। োগযিনম হারুনের অন্যতম সেরসঙ্গী ও প্রধ্াে কাযী মুহাম্মদ ইবনে হাসাে 

শায়বােীও ঐ রদে করই শহনর মৃতুযবরণ কনরে ও সমারধ্স্থ হে। হারুে উর ররশদ এ র্টোয় 

মমতাহত হনয় বনলে, আজনক ইসলামী রেকাহ্ ও সারহতযনক করইনয় সমারহত কনররছ।  রকসায়ী 

রদ্বতীয় রহজরী শতােীর কশষরদনক মৃতুযবরণ কনরে। রকসায়ীও রশয়া রছনলে। 

তােসীনরর রবষনয় বলা যায়, রাসলূ (সা.)- এর জীবেশায় স্বাোরবকোনবই সাহারবগণ 

ককারআনের আয়ানতর অথত ও বযাখযার জন্য রাসূনলরই শরণাপন্ন হনতে। ককাে ককাে সাহাবী 

অন্যনদর রেকট হনত ককারআনের অথত অনুধ্াবনে অরধ্কতর অগ্রসর রছনলে, এজন্য প্রথম হনতই 

আয়ানতর তােসীনরর কিনত্র অন্যনদর অনুসরণীয় রছনলে, কযমে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও 

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ। অবশ্য ইবনে আব্বানসর এ কিনত্র পরররচরত অরধ্ক রছল এবাং তাাঁর মত 

তােসীর গ্রন্থসমূনহ অরধ্ক বরণতত হনয় থানক। ইবনে আব্বাস২৬০ হযরত আলীর রশষ্য রছনলে এবাং 

এ রবষয়রট রেনয় গবত করনতে। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদও হযরত আলীর ছাত্র ও রশয়া রছনলে। 
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গ্রন্থসচূী সম্পরকতত আল কেনহরস্ত  গ্রন্থগুনলানত ইবনে আব্বাস সাংকরলত একরট তােসীনরর কথা 

উরল্লরখত হনয়নছ। ককউ ককউ দারব কনরনছে এই গ্রন্থরট এখেও রমশনরর রাজকীয় জাদুর্নর রাখা 

আনছ। তােসীনর ইবনে আব্বানসর স্বতন্ত্র মত থাকনলও হযরত আলীর এ সম্পরকতত জ্ঞাে সম্পনকত 

রতরে বনলনছে, হযরত আলীর জ্ঞানের রেকট আরম মহাসমুনদ্রর এক কোাঁটা পারের ন্যায়।  

জরজত যাইদাে দারব কনরনছে, প্রথম রহজরী শতােীর কশষ লগ্ন পযতন্ত ককারআনের তােসীর মুনখ 

মুনখ স্থাোন্তররত হনতা এবাং ককারআনের সবতপ্রথম তােসীর সাংকলে কনরে মজুারহদ (মৃতুয ১০৪ 

রহজরী)। অতুঃপর ওয়ানকদী ও ইবনে জারীর তাবারী রদ্বতীয় ও তৃতীয় রহজরী শতােীনত তােসীর 

রলনখে।২৬১  

অবশ্য এ মতরট সরিক েয়। ইবনে আব্বাস ছাড়াও সাঈদ ইবনে জবুাইর তাাঁর পূনবত তােসীর 

সাংকলে কনরনছে। প্রথম রহজরী শতােীনত মুসলমােগণ ককাে গ্রন্থই রচো কনররে। এ মনতর 

অনুবততী হনয়ই জরজত যাইদাে উপনরাক্ত মত রদনয়নছে। তাাঁর এ মনতর রবরুনদ্ধ শরক্তশালী যুরক্ত 

রনয়নছ। তাই এ মতরট প্রতযাখযাত। আমরা পরবততীনত এ রবষনয় আনলাচো করব। 

ককরাআতশানস্ত্রর কিনত্র কযমে ইরােীরা রবনশষ ও গুরুত্বপূণত েূরমকা করনখনছ তােসীনরর কিনত্রও 

তারা যনথষ্ট গুরুত্ব রদনয়নছ। ইসলানমর মলূ রহনসনব তােসীর, রেকাহ্ ও হাদীসশানস্ত্রর প্ররত 

ইরােীরা যতটা গুরুত্ব রদনয়নছ অন্য রবষনয়র প্ররত ততটা েয়। এখানে ইসলানমর প্রথম যুগ হনত 

বততমাে সময় পযতন্ত সকল ইরােী মুোসরসনরর োম উনল্লখ করা আমানদর জন্য সম্ভব েয়। কারণ 

প্ররত শতােীনতই শত শত মুোসরসর ও তােসীর গ্রন্থ রছল। তাই তাাঁনদর মধ্য হনত রবরেন্ন জারতর 

মুোসরসরনদর পথৃক করা প্রায় অসম্ভব। তনব তােসীরশানস্ত্র ইরােীনদর অবদাে তুনল ধ্রার জন্য 

এ সম্পরকতত রকছু েমেুা প্ররসদ্ধ মেুাসরসর ও তােসীর গ্রন্থসমূনহর তারলকা হনত উনল্লখ কররছ। 

লিয করনবে, এনদর অরধ্কাাংশই ইরােী রছনলে। 

প্রথম পযতানয়র মুোসরসরগণ হনলে যাাঁনদর োম ও মত তােসীর গ্রন্থসমূনহ অরধ্কতর উনল্লখ করা 

হয় অথবা তাাঁনদর প্ররসদ্ধ তােসীর গ্রন্থ এখনো রবদযমাে। এখানে আমরা তাাঁনদর মধ্য হনতই 

মনোেীত করব। 
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প্রথম কশ্রণীর মুোসরসর যাাঁনদর োম তােসীর গ্রন্থসমূনহ অরধ্কতর িরণ করা হয় তাাঁনদর ককউ 

সাহাবী, ককউ তানবয়ী, ককউ তানব তানবয়ী আবার ককউ তাাঁনদর ছাত্র বা রশষ্য। এ ধ্রনের প্ররসদ্ধ 

রকছ ু সাংখযক বযরক্তত্ব হনলে ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে 

কাব, সা দী, মুজারহদ, কাতাদা, মুকারতল, কালবী, সারবয়ী, আ মাশ, সুরেযাে 

সাওরী, জুহরী, আতা, আকরাম, োররা প্রমুখ। 

এনদর ককউ রশয়া, ককউ সুন্নী, ককউ ইরােী আবার ককউ অ- ইরােী। স্বাোরবকোনবই এনদর 

অরধ্কাাংশই অ- ইরােী। শুধ্ু মুকারতল, আ মাশ ও োররা ইরােী বাংনশাদ্ভূত। 

মুকারতল ইবনে সুলাইমাে ইরানের কখারাসাে অথবা করইনয়র অরধ্বাসী রছনলে। রতরে রদ্বতীয় 

রহজরী শতােীর একজে বযরক্তত্ব এবাং ১৫০ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। মুকারতল শানেয়ী 

মাযহানবর কলাক রছনলে। তাাঁর সম্পনকত স্বয়াং শানেয়ী অরতররঞ্জত মন্তবয কনর বনলনছে, অন্যরা 

তােসীনরর কিনত্র মুকারতনলর পররবারস্বরূপ অথতাৎ তাাঁর অনুসারী।  

রাইহানুল আদাব  গ্রনন্থর ১ম খনের ১৫০ পিৃায় উরল্লরখত হনয়নছ সুলাইমাে ইবনে কমহরাে 

আ মানশর রপতা ইরানের দামাোনদর অরধ্বাসী হনলও আ মাশ কুোয় জন্মগ্রহণ কনরে ও জীবে 

কাটাে। আ মাশ রশয়া হনলও আহনল সুন্নানতর আনলমগণও তাাঁর প্রশাংসা কনরনছে। আ মাশ রময 

রচোয় পারদশতী রছনলে। রতরে ১৫০ রহজরীনত মতুৃযবরণ কনরে। োররা ইয়ারহয়া ইবনে রযয়াদ 

আকতা একজে আরবী বযাকরণরবদ ও অরেধ্াে রচরয়তা। আরবী সারহনতযর গ্রনন্থ তাাঁর োম 

প্রায়ই উনল্লখ করা হয়। রতরে ককসায়ীর ছাত্র এবাং আব্বাসীয় খলীো মামুনের সন্তােনদর রশিক 

রছনলে। 

ররয়াজুল উলামা  ও তারসসুশ রশয়া  গ্রনন্থর কলখকগণ তাাঁনক রশয়া বনলনছে। তাাঁর রপতা রযয়াদ 

আকতা োনখর মমতন্তুদ র্টোয় হুসাইে ইবনে আলী ইবনে হাসানের২৬২ সনঙ্গ যুনদ্ধ অাংশ কেয়ায় 

আব্বাসীয় খলীোর রেনদতনশ হস্ত করততত হে। এজন্যই তাাঁনক আকতা  বা করততত হস্ত বলা হয়। 

োররা ২০৭ বা ২০৮ রহজরীনত ইনন্তকাল কনরে। 
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রদ্বতীয় কশ্রণীর মুোসরসরগণ হনলে তাাঁরা যাাঁরা তােসীর রবষনয় গ্রন্থ রচো কনরনছে। আমরা 

পূনবতই উনল্লখ কনররছ রশয়া- সুন্নী রেরবতনশনষ এত অরধ্ক তােসীর গ্রন্থ ররচত হনয়নছ কয, তা গণো 

করা সম্ভব েয়। তাই শুধ্ু এ রবষনয় প্ররসদ্ধ গ্রন্থসমূনহর োম এখানে উনল্লখ করব। আমানদর 

আনলাচো রশয়া মুোসরসরগনণর তােসীর রদনয় শুরু কররছ। রশয়া মুোসরসরগণ দু অাংনশ 

রবেক্ত। একদল হনলে কস সকল মুোসরসর যাাঁরা ইমামগনণর উপরস্থরতনত ও বততমাে অবস্থায় 

তােসীর রলনখনছে ও অন্যদল হনলে যাাঁরা ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর অন্তধ্তানের পরবততী সমনয় 

তােসীর রলনখনছে। ইমামগনণর সমকালীে সমনয় যাাঁরা তােসীর রচো কনরনছে তাাঁনদর ককউ 

ইরােী, ককউ অ- ইরােী। ইমামনদর সাহাবী এরূপ কনয়কজে মুোসরসর হনলে আবু হামযা 

সুমালী, আবু বারছর আসাদী, ইউনুস ইবনে আবদুর রহমাে, হুসাইে ইবনে সাঈদ 

আহওয়াযী, আলী ইবনে কমহরযয়ার আহওয়াযী, মহুাম্মদ ইবনে খারলদ বারকী কুমী এবাং োজল 

ইবনে শাজাে রেশাবরুী। 

ইমাম মাহ্দীর অন্তধ্তানের পরবততী সমনয়র মুোসরসনরর সাংখযা অসাংখয। এখানে আমরা শুধ্ু 

রশয়ানদর প্ররসদ্ধ রকছ ু তােসীর গ্রনন্থর োম উনল্লখ কররছ। এ হনতই কবাবা যানব রশয়া 

মুোসরসরগনণর অরধ্কাাংশই ইরােী রছনলে। 

১. তােসীনর আলী ইবনে ইবরাহীম কুমী: এ তােসীর গ্রন্থরট রশয়ানদর সবনচনয় প্ররসদ্ধ তােসীর 

গ্রন্থ যা এখেও বততমাে রনয়নছ। আলী ইবনে ইবরাহীনমর রপতা কুো হনত ককানম আনসে। 

অসম্ভব েয়, আলী ইবনে ইবরাহীম একজে আরব বাংনশাদ্ভূত ইরােী। রতরে কশখ কুলাইেীর 

রশিক ও মাশরয়খ (যাাঁর রেকট হনত হাদীস বণতোর অনুমরতপ্রাপ্ত রছনলে)। রতরে ৩০৭ রহজরী 

পযতন্ত জীরবত রছনলে। 

২. তােসীনর আয়াশী: এই তােসীররট মুহাম্মদ ইবনে মাসউদ সামারকাদী রলনখনছে। রতরে 

প্রথম জীবনে সুন্নী রছনলে এবাং পরবততীনত রশয়া হে। রতরে কশখ কুলাইেীর সমসামরয়ক বযরক্ত। 

রতরে তাাঁর রপতার রেকট হনত উত্তরারধ্কারসূনত্র প্রাপ্ত রতে লি রদোনরর পুনরাটাই গ্রন্থ ও 

পােরুলরপ রলখে, সাংকলে, েকল ও িনয়র কানজ বযয় কনরে। কয সকল বযরক্ত এরূপ কমত 
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করনতে তাাঁনদর জীরবকা রেতবানহর খরচ রতরে রদনতে। আয়াশী তােসীর, হাদীস, রেকাহ্শাস্ত্র 

ছাড়াও কজযারতরবতদযা ও রচরকৎসাশানস্ত্র পরেত রছনলে। ইবনুে োরদম তাাঁর আল কেনহনরস্ত  গ্রনন্থ 

তাাঁর ররচত কবশ রকছ ু গ্রনন্থর োম উনল্লখ কনরনছে ও দারব কনরনছে আয়াশীর ররচত গ্রন্থসমূহ 

কখারাসানে কবশ প্রচরলত রছল। আয়াশী ইরােী হনলও আরব বাংনশাদ্ভূত বনল মনে হয়। ইবনুে 

োরদম বনলনছে, করথত আনছ রতরে তামীম কগানত্রর উত্তর পুরুষ। রতরে তৃতীয় রহজরী শতােীর 

বযরক্তত্ব। 

৩. তােসীনর কোমােী: এ তােসীররটর রচরয়তা হনলে আবদুালু্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম। 

রতরে ইবনে আরব যাইোব োনমও সুপরররচত। রতরে কশখ কুলাইেীর ছাত্র। তারসসুশ রশয়া  

গ্রনন্থর কলখক বনলনছে, তােসীনর কোমােীর অনুরলরপ তাাঁর বযরক্তগত গ্রন্থাগানর রনয়নছ। কোমােী 

ইরানকর ো রমশনরর অরধ্বাসী রছনলে তা বলা মুশরকল। রতরে চতুথত রহজরী শতােীর একজে 

আনলম। 

কোমােীর এক কদ রহনত্রর োম আবলু কানসম হুসাইে, রযরে ইবনুল মারযবাে োনম প্ররসদ্ধ। তাাঁর 

রপতার রদনক হনত রতরে সাসােী সম্রাট ইয়ায্দ গারনদর বাংশধ্র। রতরে কনয়কবার তৎকালীে 

শাসেকততার মন্ত্রী হওয়ায় ওয়ারযনর মাগনরবী  োনমও প্ররসরদ্ধ লাে কনরে। ইবনুল মারযবাে 

কচ ে বছর বয়নস ককারাআনের হানেজ হে। রতরে আরবী োষা ও বযাকরণ, রহসাবশাস্ত্র, অাংক ও 

জযারমরত, যুরক্তরবদযা ও অন্যান্য জ্ঞানের কিনত্রও পরেত রছনলে। রতরে একজে উচ্চ মানপর 

সারহরতযক ও শরক্তমাে কলখকও রছনলে। 

রতরে খাসারয়সুল ককারআে  োনম এক গ্রন্থ রচো কনরে। রতরে ৪১৮ অথবা ৪২৮ সানল 

মৃতুযবরণ কনরে। তাাঁর মতৃুযর পর তাাঁর জাোজা বাগদাদ হনত োজানে স্থাোন্তররত করা হয় ও তাাঁর 

অরসয়ত অনুযায়ী হযরত আলী (আ.)- এর কবনরর রেকটবততী স্থানে দােে করা হয়। 

৪. তােসীনর রতবইয়াে: এ তােসীনরর রচরয়তা কশইখুত তারয়ো আব ুজাের মহুাম্মদ ইবনুল 

হাসাে ইবনে আলী আত তুসী। রতরে তােসীর, রেকাহ্, কালামশাস্ত্র, হাদীস ও আরবী সারহনতযর 

অন্যতম পুনরাধ্া রছনলে। রতরে ৩৮৫ রহজরীনত জন্মগ্রহণ কনরে। কস অনুযায়ী তাাঁর জন্ম হনত 
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এখে এক হাজার বছর অরতিান্ত হনয়নছ। এ উনেনশ্য গত বছর মাশহানদ তাাঁর সহস্র বছর পূরতত 

কসরমোনরর আনয়াজে করা হয়। রশয়া- সুন্নী, মসুলমাে- অমুসলমাে রেরবতনশনষ প্রচরু মেীষী ও 

রবনশষজ্ঞ ঐ কসরমোনর অাংশগ্রহণ কনররছনলে। ইসলানমর এ উজ্জ্বল েিত্র ৪৬০ রহজরীনত 

অস্তরমত হয়। রতরে ২৩ বছর বয়নস কখারাসাে হনত ইরানক আনসে এবাং কশখ মুরেদ ও সাইনয়যদ 

মরুতাজা আলামুল হুদার রেকট রশিা লাে কনরে। পরবততীনত তাাঁর সমনয়র রশয়া মতাবলম্বীনদর 

েকীহ্ ও কেতা হে। পরবততী শতােীগুনলানতও রতরে রশয়া আনলমনদর রশনরামরণ রছনলে। মৃতুযর 

বানরা বছর পূনবত বাগদানদর অোকারিিত র্টোর (কমাগলনদর আিমণ) েনল োজানে চনল 

আনসে এবাং োজানের ধ্মতীয় মাদ্রাসার রেরত্ত স্থাপে কনরে যা তাাঁর মৃতুযর এক হাজার বছর পরও 

রবদযমাে রনয়নছ। 

৫. মাজমাউল বায়াে: এ তােসীর গ্রন্থরট োযল ইবনে হাসাে তাবনরসী রচো কনরনছে। রতরে 

ইরানে তােনরনশ জন্মগ্রহণ কনরে। রতরে ৫৩৬ রহজরীনত তাাঁর এই তােসীর কলখা সমাপ্ত কনরে। 

রচো ও সারহরতযক মানের রদক রদনয় এ তােসীররট সনবতাত্তম। আহনল সুন্নাত ও রশয়া উেনয়ই 

এই তােসীরনক গুরুত্ব রদনয় থানকে। তাই রমসর, শবরুত ও ইরানে পুেুঃপুে ছাপা হনয়নছ। 

আল্লামা তাবনরসী জাওয়ানমউল জানম  োনম অপর একরট সাংরিপ্ত তােসীর রলনখনছে। এ 

তােসীররট রতরে তাাঁর সমকালীে প্ররসদ্ধ মুোসরসর জারুল্লাহ্ যামাখশারী ররচত তােসীনর 

কাশশাে  হনত আকষতণীয় সারহরতযক রবষয়বস্তু রেবতাচে কনর সাংনযাজে কনরনছে। 

অবশ্য তােসীর রবনশষজ্ঞরা জানেে তােসীনর কাশশানে এমে অনেক সারহরতযক ও অলাংকাররক 

রবষয় রনয়নছ যা মাজমাউল রায়ানে কেই। আবার মাজমাউল বায়ানেও এমে অনেক সারহরতযক ও 

তােসীরগত রবষয় রনয়নছ যা কাশশানে  কেই। 

৬. রাউযলু রজোে: আবলু েুতুহ রাযী তােসীররট রচো কনরনছে। এ তােসীর োসতী োষায় 

ররচত। রশয়া তােসীর গ্রন্থসমূনহর মনধ্য এরট সমৃদ্ধতম ও সবনচনয় প্ররসদ্ধ। কানরা কানরা মনত 

েখরুেীে রাযী ও তাবনরসী উেনয়ই এ তােসীর গ্রন্থ হনত পযতাপ্ত সাহাযয রেনয়নছে। গত চরল্লশ 

বছনর তােসীররট ইরানে বযাপকোনব ছাপা হনয়নছ। আবলু েুতুহ রাযী রেশাবুনর জন্মগ্রহণ 
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করনলও করই শহনর জীবে অরতবারহত কনরে। রতরে আরব বাংনশাদ্ভ ূইরােী। রতরে হযরত আলীর 

রবরশষ্ট সাহাবী ও রসেরেে যুনদ্ধ তাাঁর পনি অাংশগ্রহণকারী স্বোমধ্ন্য বযরক্তত্ব আবদুল্লাহ্ ইবনে 

বুদাইল ইবনে ওয়ারাকার বাংশধ্র। 

আবলু েুতুহ তাবনরসী ও যামাখশারীর সমসামরয়ক বযরক্ত এবাং কশখ তুসীর পনরাি ছাত্র। তাাঁর 

মৃতুযর সরিক সাল জাো যায়রে। তনব এরট রেরশ্চত, রতরে ষি রহজরী শতােীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

তাাঁর কবর করই শহনর রবদযমাে। 

৭. তােসীনর সােী: রবরশষ্ট মুহারেস, মুোসরসর, দাশতরেক ও আনরে কমাল্লা মহুাম্মদ োইয 

কাশােী এ তােসীররট রলনখনছে। রতরে প্ররসদ্ধ রশয়া আনলমনদর অন্যতম। রতরে একাদশ রহজরী 

শতােীর বযরক্তত্ব। এই রবনশষ বযরক্তত্ব তাাঁর বণতাঢয জীবনে কবশ রকছ ু মূলযবাে গ্রন্থ রচো 

কনরনছে। মরহুম োইয প্রথম জীবনে ককানম রছনলে। তাাঁর োনমই ককানমর ধ্মতীয় মাদ্রাসার 

োমকরণ করা হয় মাদ্রাসানয় োইরযয়া । পনর রতরে ককাম হনত রসরাজ যাে ও সাইনয়যদ মারজদ 

বাহরােীর রেকট হাদীসশাস্ত্র এবাং মহাে দাশতরেক ও আনরে সাদরুল মুতাআনল্লহীনের (কমাল্লা 

সাদরা োনম প্ররসদ্ধ) রেকট দশতে ও এরোে রশিা লাে কনরে। রতরে সাদরুল মুতাআরল্লহীনের 

কন্যানক রববাহ কনরে। রতরে ১০৯১ রহজরীনত কাশানে মৃতুযবরণ কনরে। 

৮. তােসীনর কমাল্লা সাদরা: যরদও কমাল্লা সাদরা দশতে ও অরধ্রবদযাশানস্ত্র অরধ্কতর পরররচত ও 

স্বতন্ত্র মতবানদর প্রবক্তা তদুপরর তােসীর ও হাদীসশানস্ত্রও তাাঁর অগাধ্ পারেতয রছল। রতরে 

উসূনল কােী োমক হাদীস গ্রনন্থর বযাখযা রলনখে। রতরে সরূা বাকারার ৬৫ আয়াত পযতন্ত, সূরা 

রসজদাহ্, ইয়াসীে, ওয়ানকয়া, হাদীদ, জুমআ, ত্বাররক, আলা, রযলযাল, আয়াতুল কুরসী, সরূা 

েূনরর রকছু আয়াত ও সরূা োমনলর  وترى اجلبال حتسبها جامد... আয়াতরট তােসীর কনরনছে। 

যরদও কমাল্লা সাদরার তােসীর পূণত তােসীর েয়, তদুপরর রবস্তাররত বযাখযাসমৃদ্ধ এবাং আয়তনে 

তােসীনর সােীর সমাে। 

গ্রন্থরট ইরানে কনয়কবার মরুদ্রত হনয়নছ। রতরে ১০৫০ রহজরীনত পদিনজ হনে গমনের সময় 

বসরায় মৃতুযবরণ কনরে। রতরে সপ্তমবানরর মত হনে যাওয়ার সময় ইনন্তকাল কনরে। কাবার 
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আকষতণ তাাঁনক এমেোনব টােত কয, কণ্টকময় পথ তাাঁর রেকট করশমী কাপড় রবছানো পনথর 

ন্যায় মনে হনতা। 

৯. রমেহাজসু সানদকীে: এ তােসীররট োসতী োষায় ররচত। এরট তাবরীজ হনত রতে খনে মুরদ্রত 

হনয়নছ। তােসীররট কমাল্লা োতহুল্লাহ্ ইবনে শুকরুল্লাহ্ কাশােী কতৃতক দশম রহজরী শতােীনত 

ররচত হনয়নছ। এই কলখনকর অরধ্কাাংশ কলখা োসতীনত রছল। কযমে োহজলু বালাগার োসতী 

অনুবাদ ও বযাখযাগ্রন্থ। 

১০. তােসীনর শাব্বার: সাইনয়যদ আবদুল্লাহ্ শাব্বার এ তােসীররট রলনখে। রতরে কানশেলু কগতা 

ও রমযতা কুমীর সমসামরয়ক বযরক্তত্ব। রতরে একজে রচন্তাশীল, জ্ঞােী ও আনবদ রছনলে। রতরে 

উসলূ, রেকাহ্শাস্ত্র, কালাম, হাদীসশাস্ত্র, তােসীর ও ররজালশানস্ত্র প্রচরু গ্রন্থ রলনখনছে। রতরে 

১২৪২ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে ও ইমাম কারযম (আ)- এর সমারধ্স্থনলর রেকনট সমারধ্স্থ হে। 

১১. তােসীনর বরুহাে: এই তােসীররট সাইনয়যদ হানশম বাহনরইেী কতৃতক ররচত। রতরে একজে 

প্ররসদ্ধ রশয়া মুহারেস ও গনবষক। তােসীররট আখবারী  ধ্ারায় রলরখত অথতাৎ ককারআে শুধ্ু 

হাদীনসর সাহানযযই তােসীর করনত হনব- এই মনোবৃরত্তনত রবশ্বাসীনদর ধ্ারায় এরট রলখা 

হনয়নছ। তাই শুধ্ু আয়াতসাংরলেষষ্ট হাদীনসর উনল্লখ করা হনয়নছ এবাং হাদীসরটর রবষনয় ককাে 

বযাখযাও প্রদাে করা হয়রে। সাইনয়যদ হানশম বাহনরইেী ১১০৭ অথবা ১১০৯ রহজরীনত ইনন্তকাল 

কনরে। 

১২. নুরুস সাকালাইে: এ তােসীররট হুয়াইনযর একজে আনলম কতৃতক রলরখত রযরে রসরানজ বাস 

করনতে। তাাঁর োম কশখ আবদুল আলী ইবনে জমুাআ। রতরে মরহুম আল্লামা মাজরলসী ও কশখ 

হুরনর আনমলীর সমসামরয়ক বযরক্ত রছনলে। তাাঁর মৃতুযর সরিক তাররখ রেরশ্চত েয়। তাাঁর 

তােসীররটও হাদীসরেেতর তােসীর। 

ওপনর আমরা কয সকল তােসীর গ্রনন্থর োম উনল্লখ কররছ কসগুনলা দ্বাদশ রহজরী শতােী পযতন্ত 

রলরখত রশয়ানদর প্ররসদ্ধ তােসীর গ্রন্থ এবাং রশয়া তােসীর গ্রন্থসমূনহর প্ররত আগ্রহী বযরক্তনদর 

হানতর রেকনটই রনয়নছ। তাই রশয়া রেন্ন অন্যরাও চাইনল সহনজই তা কপনত পানরে। চতুদতশ 
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রহজরী শতােীনতও অনেক তােসীর গ্রন্থ ররচত হনয়নছ ও হনচ্ছ। আমরা এখানে তার উনল্লখ হনত 

রবরত থাকরছ। যরদ ককউ রশয়া তােসীর গ্রন্থসমূহ সম্পনকত কমাটামুরট একটা পররসাংখযাে কপনত 

চাে তাহনল আল্লামা কশইখ আগা বযুরুনগ কতহরােী ররচত আয যাররবয়া ইলা তাসারেেুশ রশয়া  

োমক গ্রন্থরট কদখনত পানরে। 

ওপনর আমরা েমুোস্বরূপ কয সকল তােসীর গ্রনন্থর োম উনল্লখ কনররছ তা হনত স্পষ্ট, প্ররসদ্ধ 

সকল রশয়া তােসীর গ্রন্থই হয় ইরােীনদর দ্বারা ররচত হনয়নছ েতুবা আরব বাংনশাদ্ভূত ককাে 

ইরােী বা রশয়া যাাঁরা ইরানে বসবাস করনতে তাাঁরা রলনখনছে। 
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আহনল সুন্নানতর তােসীর গ্রন্থসমহূ : 

১. জানমউল বায়াে রে তােসীররল ককারআে: এই তােসীর গ্রন্থরট তােসীনর তাবারী  োনম 

প্ররসদ্ধ এবাং এর রচরয়তা হনলে প্ররসদ্ধ েকীহ্, মুহারেস ও ঐরতহারসক ইবনে জারীর তাবারী। 

তাবারী আহনল সুন্নানতর প্রথম সাররর আনলমগনণর একজে। রতরে তাাঁর সমনয়র অরধ্কাাংশ 

ইসলামী জ্ঞানের পরেত রছনলে ও এ কিনত্র অন্যনদর পুনরাধ্া রহনসনব পররগরণত হনতে। তাবারী 

প্রথম জীবনে শানেয়ী মাযহানবর অনুসারী হনলও পরবততী জীবনে স্বতন্ত্র রেকাহর প্রবততে কনরে 

এবাং চার মাযহানবর ককাে ইমানমরই অনুসরণ হনত রবরত হে। তাাঁর মাযহাব রকছুরদে পর রবলুপ্ত 

হয়। ইেবুে োরদম তাাঁর আল কেনহনরস্ত  গ্রনন্থ কবশ রকছু েকীহর োম বনলনছে যাাঁরা তাবারী 

রেকাহর অনুসরণ করনতে। 

রতরে ইরানের মানযেদারানের আমুনলর অরধ্বাসী রছনলে। রতরে ২২৪ রহজরীনত জন্মগ্রহণ ও 

৩১০ রহজরীনত বাগদানদ মৃতুযবরণ কনরে। তােসীনর তাবারী প্রথম রমশনর মরুদ্রত হয়। 

তােসীররট সামােী শাসক েূহ ইবনে মেসুনরর রেনদতনশ তাাঁর আরব বাংনশাদ্ভূত মন্ত্রী বালাআমী 

কতৃতক োসতী োষায় অেরূদত হয়। তাবারীর োসতী অেূরদত তােসীররট সম্প্ররত কতহরাে হনত 

মুরদ্রত হনয়নছ। 

২. কাশশাে: আহনল সুন্নানতর তােসীর গ্রন্থসমনূহর মনধ্য এরট সবনচনয় রেেতরনযাগয ও প্ররসদ্ধ 

তােসীর। সারহরতযক দরৃষ্টনত রবনশষত অলাংকারশানস্ত্রর রদক রদনয় তােসীররট অেন্য। এ 

তােসীনরর রচরয়তা হনলে আবলু কানসম মাহমুদ ইবনে উমর যামাখশারী খাওয়ানরজমী রযরে 

জারুল্লাহ্ উপারধ্ লাে কনররছনলে। যামাখশারী ইসলানমর প্রথম সাররর আনলমনদর একজে। 

রতরে সারহতয, হাদীস ও উপনদশমলূক অসাংখয গ্রন্থ রচো কনরনছে। যরদও রতরে ইরানের 

উত্তরাঞ্চনলর তীি শীত প্রধ্াে অঞ্চল খাওয়ানরজনমর অরধ্বাসী তদুপরর দীর্তরদে মক্কায় বসবাস 

কনরে ও মক্কার তীি উষ্ণতা সহ্য কনরে। কারণ রতরে রবশ্বাস করনতে আল্লাহর গৃনহর সারন্নধ্য 

শেরতক উন্নয়নে যনথষ্ট েরূমকা রানখ। কযনহতু রতরে দীর্তরদে কাবাগৃনহর রেকট রছনলে কসনহতু 

আল্লাহর প্ররতনবশী  বা জারুল্লাহ্  উপারধ্ প্রাপ্ত হে। সম্ভবত রতরে কসখানে অবস্থােকানলই 
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তােসীনর কাশশাে রচো কনরে। যামাখশারী তাাঁর তােসীর গ্রন্থ কাশশানের ৩য় খনে সরূা 

আেকাবুনতর ৫৬ োং আয়াত  فاعبدوناي عبادي اّلذين آمنوا إّن أرضي واسعة فإّيي  - কহ আমার ঈমােদার 

বাদাগণ! আমার পরৃথবী প্রশস্ত। অতএব, কতামরা আমারই ইবাদত কর - এর বযাখযা দাে কনর 

বনলনছে, মুরমেনদর অবশ্যই ইবাদত ও দীেনক রিার স্বানথত সবনচনয় উপনযাগী েূরম রেবতাচে 

করা উরচত। অতুঃপর রতরে বনলনছে,  

আমার প্রানণর শপথ! স্থােসমূনহর মনধ্য দরৃষ্টনত যনথষ্ট পাথতকয রনয়নছ। আমরা কযমে পরীিা 

কনর কদনখরছ আমানদর পূবতবরততগণও পরীিা কনর কদনখনছে কয, আল্লাহর হারাম (কাবা র্র) ও 

এর রেকটবততী থাকার প্রোব খুবই কবরশ। রবনশষত প্রবরৃত্তনক রেয়ন্ত্রণ, রচন্তার রস্থরতা ও মনোনযাগ 

এবাং আরিক পররতৃরপ্তনত...।  

যামাখশারী এরপর শীতকানল জ্ঞােসাংরলেষষ্ট ককাে এক কানজর উনেনশ্য খাওয়ানরজনম প্রতযাবততে 

কনরে ও দুেতাগযিনম এক পা হারাে। রকন্তু এ অবস্থায়ই িানচ ের কনর দীর্ত পথ অরতিম কনর 

মক্কায় কপ াঁছাে ও কনয়ক বছর কাবার রেকটবততী স্থানে অবস্থাে কনরে। যামাখশারী ৪৬৭ 

রহজরীনত জন্মগ্রহণ এবাং ৫৩৮ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৩. তােসীনর কাবীর বা মাোরতহুল গাইব: এ তােসীর গ্রন্থরট মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে হুসাইে 

ইবনে হাসাে ইবনে আলী কতৃতক ররচত। রতরে োখনর রাযী োনম প্ররসদ্ধ। 

োখনর রাযী ইসলানমর প্ররসদ্ধ আনলমনদর অন্যতম। তাাঁর তােসীর, কালামশাস্ত্র ও দশতে রবষনয় 

রবরেন্ন মত রশয়া- সুন্নী সকনলর মনধ্য প্ররসরদ্ধ লাে কনরনছ। রতরে রবরেন্ন রবষনয় গ্রন্থ রচো 

কনরনছে। রতরে মানযেদারানে জন্মগ্রহণ এবাং পরবততীনত করই শহনর বসরত স্থাপে কনরে। রতরে 

কহরাত ও খাওয়ানরজনমও রগনয়রছনলে। জীবেশায়ই রতরে বযাপক পরররচরত লাে কনররছনলে। 

রাযী ৫৪৩ রহজরীনত জন্মগ্রহণ এবাং ৬০ রহজরীনত কহরানত ইনন্তকাল কনরে। 

৪. গারাইবলু ককারআে: এই তােসীররট তােসীনর রেশাবরুী োনম প্ররসদ্ধ এবাং আহনল সুন্নানতর 

প্রথম সাররর তােসীরসমূনহর অন্যতম। হাসাে ইবনে মহুাম্মদ ইবনে হুসাইে রেযানম রেশাবুরী 

তােসীররট রচো কনরে। রেযাম ককানমর অরধ্বাসী হনলও রেশাবুনর বাস করনতে। রতরে পণূত 
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কযাগযতাসম্পন্ন মানুষ রছনলে। রতরে সারহতয ও গরণতশানস্ত্রও গ্রন্থ রচো কনরনছে। রতরে ৭৩০ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৫. কাশেলু আসরার: দশ খনের এ তােসীররট োসতী োষায় রলরখত। কনয়ক বছর পূনবত কতহরানে 

এরট মুরদ্রত হনয়নছ। তােসীররট আবুল োযল রশীদ উরেে মাইবাদী ইয়াযদী কতৃতক ররচত। রতরে 

পঞ্চম রহজরী শতােীর কশষাাংশ হনত ষি রহজরী শতােীর প্রথমাধ্ত পযতন্ত জীরবত রছনলে। 

রবনশষজ্ঞনদর রেকট তােসীররট সমাদৃত হনচ্ছ। 

৬. আেওয়ারুত তােযীল ওয়া আসরারুত তােীল: এ তােসীররট তােসীনর বাইদােী োনম 

প্ররসদ্ধ। এরট আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ইবনে আহমাদ কতৃতক ররচত রযরে ইরানের বাইদার (বাইযা) 

অরধ্বাসী ও কসখােকার কাজী (রবচারক) রছনলে। তাাঁর তােসীররট তােসীনর কাবীর ও 

কাশশানের সমরন্বত ও সাংরিপ্ত উনল্লখনযাগয অাংশ রেনয় ররচত। মরহুম োইয কাশােী তাাঁর 

তােসীনর সােীনত এ তােসীর গ্রন্থ হনত সাহাযয রেনয়নছে। মরহুম কশখ বাহায়ীও এই 

তােসীররটর ওপর টীকা রলনখনছে। বাইদ্বােী আল্লামা রহল্লী ও রবরশষ্ট গনবষক োরসরুেীে তুসীর 

সমসামরয়ক বযরক্ত রছনলে। রতরে সপ্তম রহজরী শতােীর কশষরদনক মৃতুযবরণ কনরে। 

৭. তােসীনর ইবনে কারসর: এরট প্ররসদ্ধ ঐরতহারসক ইবনে কারসর কতৃতক প্রণীত রযরে তাাঁর আল 

কবদায়া ওয়াে কেহায়া  োমক ইরতহাস গ্রনন্থর জন্য প্ররসদ্ধ। তাাঁর উপোম হনলা আবলু রেদা। 

রতরে ককানরশ বাংনশাদ্ভূত, ইবনে তাইরময়ার ছাত্র ও রসররয়ার অরধ্বাসী। রতরে ৭৭৪ রহজরীনত 

মারা যাে। তাাঁর তােসীর গ্রন্থরট কায়নরা হনত প্রকারশত হনয়নছ।  

৮. দুররুল মােসুর: তােসীররট ইসলানমর সবনচনয় জ্ঞােী আনলমনদর অন্যতম ও সবতারধ্ক গ্রন্থ 

প্রনণতা আল্লামা জালালেুীে সুয়ুতী কতৃতক ররচত। তাাঁর রকছ ু গ্রন্থ খবুই মুলযবাে কযমে, আল 

ইরতকাে রে উলুরমল ককারআে । দুররুল মেসুর একরট হাদীসরেেতর তােসীর অথতাৎ 

আয়াতসমূহনক হাদীস দ্বারা বযাখযা করা হনয়নছ। এ দৃরষ্টনত তােসীররট আহনল সুন্নানতর অেন্য 

একরট তােসীর। দুররুল মােসুর হাদীসরেেতর তােসীনরর দৃরষ্টনকাণ হনত রশয়ানদর তােসীনর 

বরুহানের অনুরূপ। 
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সুয়ূতী রমশনরর অরধ্বাসী। রাইহানুতুল আদাব  গ্রনন্থর তৃতীয় খনের ১৪৮ পিৃায় উরল্লরখত 

হনয়নছ কয, রতরে মাত্র সাত বছর বয়নস ককারআে কহেয কনররছনলে। একই গ্রনন্থ তাাঁর ররচত 

গ্রনন্থর সাংখযা উেআরশ বনল উরল্লরখত হনয়নছ। তাাঁর মৃতুয ৯১০ অথবা ৯১১ রহজরীনত। 

৯. তােসীনর জালালাইে: এ তােসীররট দু বযরক্তর দ্বারা রলরখত। সূরা োনতহা হনত সরূা কাহাে 

পযতন্ত (ককারআনের প্রায় অধ্তাাংশ) ইনয়নমনের রবরশষ্ট শানেয়ী আনলম জালালউেীে মুহাম্মদ ইবনে 

আহমদ ইবনে ইবরাহীম মাহাল্লী কতৃতক ররচত। রতরে ৮৬৪ রহজরীনত মৃতুযবরণ করনল 

ককারআনের পূণত তােসীর করা সম্ভব হয়রে। অতুঃপর আল্লামা জালালউেীে সুয়ূতী আল্লামা 

মাহাল্লাাীর অনুসৃত পনথই ককারআনের বাকী অাংশ অথতাৎ সরূা কাহাে হনত সরূা োস পযতন্ত 

তােসীর রচো পূণত কনরে। এ কারনণই তােসীররট তােসীনর জালালাইে  োনম পরররচত হয়। 

রাইহানুল আদাব  গ্রনন্থর রচরয়তার বণতো মনত এ তােসীররট োরত, ইরাে ও রমশনর 

কনয়কবার মুরদ্রত হনয়নছ। 

১০. তােসীনর কুরতুবী: এ গ্রন্থরট আব ু বকর সানয়েউেীে ইয়ারহয়া ইবনে সা দুে আদালসুী 

কতৃতক ররচত। রতরে তাাঁর সমনয়র কশ্রি মুোসরসর, মুহারেস, বযাকরণরবদ ও োষারবদ রহনসনব 

অন্যনদর অনুসরণীয় রছনলে। কুরতুবী কস্পনের (আদালসু) অরধ্বাসী রছনলে ও ৫৬৭ রহজরীনত 

মৃতুযবরণ কনরে। 

১১. এরশাদুল আকরলস সারলম ইলা মাযাইয়াযল ককারআনুল কাররম (তােসীনর আবসু সাউদ 

োনম প্ররসদ্ধ): এরট আবসু সাউদ কতৃতক ররচত রযরে দশম রহজরী শতােীর উসমােী আনলমনদর 

একজে। সুলতাে রদ্বতীয় বাইরজদ এ তােসীনরর কারনণ তাাঁনক সম্মারেত কনরে। 

রতরে ৯৬২ রহজরীনত উসমােী কখলােনতর প্রধ্াে রবচারক ও মুেতী রহনসনব শাইখলু ইসলাম 

কখতানব েূরষত হে। তাাঁর তােসীররট কায়নরা হনত পুেুঃপুে মুরদ্রত হনয়নছ। আরম এ তােসীররট 

কদরখরে তনব আমানদর সমকালীে প্রথম সাররর অনেক রশিক ও রবনশষজ্ঞ এ তােসীররটর মলূয 

কদে। আবসু সাউদ ৯৮২ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 
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১২. রূহুল বায়াে: এ তােসীররট আরবী- োরসী রমরশ্রত। প্রচরু োসতী এরোেী করবতা এনত 

সরন্ননবরশত হনয়নছ। উসমােী আনলমনদর অন্যতম কশখ ইসমাঈল হাককী তােসীররট রলনখনছে। 

রতরে ইস্তাম্বুনল দীেী রশিা ও ওয়াজ মাহরেল চালানতে। অতুঃপর তুরনস্কর অপর শহর বুরুসায় 

যাে। রতরে সুেী ধ্ারার একজে আনলম রছনলে এবাং তাাঁর তােসীনরও এর প্রোব রনয়নছ। সুেী 

রবশ্বানসর কারনণ রতরে তাাঁর সমকালীে অনেনকর দ্বারাই মােরসক রেযতাতনের রশকার হনয়নছে। 

রতরে ১১২৭ রহজরীনত মতুৃযবরণ কনরে। 

১৩. রূহুল মায়ােী: সাইনয়যদ মাহমুদ ইবনে আবদুল্লাহ্ বাগদাদী হাসােী হুনসইেী এ তােসীররট 

রলনখে। রতরে আলসুী োনম প্ররসদ্ধ। আলসুী শানেয়ী মাযহানবর অনুসারী হনলও অনেক রবষনয়ই 

হাোেী রেকাহর অনুসরণ করনতে। রতরে হযরত আলী (আ.)- এর প্রশাংসায় আবদুল বাকী 

কম নসলী ররচত কাসীদানয় আইরেয়ার বযাখযা রলনখে। এই কাসীদারট প্ররসদ্ধ আনলম সাইনয়যদ 

কারযম রাশতীও বযাখযা কনরনছে। তাাঁর কাসীদাগ্রন্থরট শারহুল কাসীদা  োনম পরররচত। আলসুী 

ইরানকর অরধ্বাসী রছনলে। আলসু ইরানকর একরট স্থাে যা কোরাত (ইউনফ্ররটস) েদীর তীনর 

অবরস্থত। আলসুী ১২৭০ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

১৪. োতহুল কাদীর: এ তােসীররট মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ 

শাওকােী ইয়ামােী ররচত। শাওকােী ইনয়নমনের সােআ শহনর বড় হনয়নছে এবাং কসখানেই 

রশিা ও েনতায়া দাে শুরু কনরে। তাাঁর প্ররসদ্ধ একরট গ্রনন্থর োম োইললু আওতার রমে 

আসরানর মুেতাকাল আখবার । তাাঁর প্ররসরদ্ধ এ গ্রনন্থর কারনণই। শাওকােী ১২৫০ রহজরীনত 

মৃতুযবরণ কনরে। 

ওপনর কয কচ েরট তােসীনরর োম উনল্লখ কনররছ সম্ভবত এগুনলা কতরশ  শতােী পযতন্ত আহনল 

সুন্নানতর সবনচনয় প্রচরলত ও প্ররসদ্ধ তােসীর গ্রন্থ। কচ েশ  শতােীনতও তানদর মনধ্য গুরুত্বপূণত 

ও মলূযবাে অনেক তােসীর ররচত হনয়নছ। আমরা এখানে তার উনল্লখ হনত রবরত থাকরছ। 

উপনরাক্ত কচ েরট তােসীনরর মনধ্য ছয়রটর রচরয়তা হনলে ইরােী। ইরােীনদর ররচত 

তােসীরগুনলার কনয়করট প্রথম সাররর এবাং এর অরধ্কাাংশই সপ্তম রহজরী শতােীর পূনবত ররচত। 
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এ কচ েজনের দু জে ইনয়নমনের, দু জে উসমােী সাম্রাজযেকু্ত অাংনশর, একজে 

কস্পনের, একজে রসরীয়, একজে রমসরীয় ও একজে ইরাকী। 

সুতরাং কদখা যানচ্ছ তােসীর ও ককরাআতশানস্ত্র ইরােীনদর প্রাধ্ান্য ও মলূযবাে অবদাে রনয়নছ। 

অথতাৎ এ কিনত্র ইরােী মসুলমােগণ অন্যনদর কচনয় অরধ্ক ঈমাে, ইখলাস, একাগ্রতা ও আগ্রহ 

কপাষণ কনরনছ। 
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হাদীসশাস্ত্র 

 

ইসলামী জ্ঞাে ও সাংসৃ্করতর কিনত্র ইরােীনদর অবদানের অন্যতম কিত্র হনলা হাদীসশাস্ত্র অথতাৎ 

রাসলূ (সা.) ও পরবত্র ইমামগনণর মলূযবাে বাণী শ্রবণ, রলখে, মুখস্থকরণ ও সাংকলেশাস্ত্র। 

তােসীনরর ন্যায় হাদীসশাস্ত্রনকও রশয়া ও সুন্নী এ দু শাখায় রবেক্ত করা যায়। হাদীস 

রশিা, বণতো ও সাংকলনের কিনত্র মসুলমােনদর জন্য প্রধ্াে কপ্ররণাদায়ক উপাদাে রছল প্রথমত 

ধ্মতীয় রবষনয় মসুলমােনদর হাদীনসর প্ররত মুখানপরিতা; রদ্বতীয়ত সুন্নী ও রশয়া উেয় সূনত্র হাদীস 

রলখে ও সাংকলনে রাসূনলর পুেুঃপুে তারকদ ও েরবষ্যৎ প্রজনন্মর জন্য বণতোয় উদ্বদু্ধকরণ। এ 

কারনণই ইসলানমর প্রথম যুগ হনতই মসুলমােনদর মনধ্য হাদীস সাংকলে ও বণতোর প্ররত প্রচে 

কবাাঁক রছল। অন্যান্য জারতর মনধ্য ইসলানমর প্রসার র্টার পর সাহাবীরা তানদর কানছ রাসূনলর 

রেকট হনত সরাসরর হাদীস শ্রবণকারী রহনসনব কবশ গুরুত্ব পাে। আগ্রহী মসুলমােগণ সাহাবী বা 

তানবয়ীনদর রেকট হনত হাদীস শ্রবনণর আকাঙ্ক্ষায় এক শহর হনত অন্য শহর বা অঞ্চনল সের 

করনতে। কখেও কখেও একরট হাদীনসর রবশ্বস্ততা যাচাই বা একজে রেেতরনযাগয রাবী হনত 

হাদীস শ্রবনণর উনেনশ্য তারা শত শত মাইল পথ অরতিম কনর রেরদতষ্ট মুহারেনসর রেকট 

কপ াঁছনতে ও তাাঁর রেকট হনত শ্রবণ কনর রলনখ রেনতে। 

জরজত যাইদাে বনলনছে,  

মসুলমােরা ককারআনের অথত অনুধ্াবনের জন্য রাসূনলর হাদীনসর মুখানপরিতা অনুেব করল। 

এনত কনর ককারআেনক অরধ্কতর োলোনব কবাবা সম্ভব হনতা। অবশ্য েবীর হাদীসসমূহ 

সাহাবীনদর রেকট হনত শুেত, কারণ সাহাবীরা েবীর রেকট হনত হাদীস সরাসরর শুনে মুখস্থ 

করনতে। তাই মুসলমােরা হাদীস বুবার জন্য সাহাবীনদর শরণাপন্ন হনতা। মসুলমােরা তানদর 

েূরমর সম্প্রসারনণ রত হনল মুহারজরনদর প্রধ্াে রহনসনব সাহাবীরা রবরেন্ন কদনশ ছরড়নয় পনড়ে। এ 

কারনণই কয ককউ হাদীস শ্রবনণর প্রনয়াজনে বাধ্য হনয় কদনশর পর কদশ অরতিম কনর রবনশষ 

সাহাবীর রেকট কপ াঁছত। ককাে ককাে কিনত্র একরট হাদীস শুধ্ু একজে সাহাবীর রেকটই কশাো 
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কযত এবাং অন্যরা তা জােনতে ো। তাই যরদ ককউ হাদীস রশিা লাে করনত চাইনতে তাহনল 

বাধ্য হনয় মক্কা, মদীো, কুো, বসরা, করই বা অন্য ককাে শহনর কযনতে এবাং কযখাে কথনকই 

কহাক তা রশিা রেনতে। জ্ঞাোনন্বষনণ সের হনলা এরট যা মুসলমােরা পালে করত। ২৬৩  

েবীর হাদীসসমহূ শ্রবণ, বণতো ও সাংকলনের প্ররত মুসলমােনদর আগ্রহ স্বয়াং রাসূনলর 

জীবেশায়ই সৃরষ্ট হয়। বাজানর ককাে পনণযর চারহদা বরৃদ্ধ কপনল কযমে েকল পনণয বাজার কছনয় 

যাওয়ার সম্ভাবো থানক কতমরে তাাঁর উপরস্থরতর যুনগই দুবতল ঈমানের রকছু কলাক তাাঁর োনম 

হাদীস বণতো করা শুরু কনর। তাই রতরে রেনজই তা খেনের রজহানদ অবতীণত হে এবাং স্বতন্ত্র এক 

খুতবায় রমথযাবাদীনদর উৎপরত্ত সম্পনকত সতকত কনর কদে ও হাদীসনক যাচাইনয়র জন্য কম রলক 

মােদে কপশ কনরে। রতরে তাাঁর প্ররত আনরারপত হাদীসনক ককারআনের সনঙ্গ তুলো (ককারআনের 

মােদনে যাচাইনয়র) কনর রবশুদ্ধতা যাচাই করনত রেনদতশ কদে। হাদীস শ্রবণ, রলরপবদ্ধকরণ ও 

বণতোর রবষয়রট সুন্নী ও রশয়া উেনয়র মনধ্য প্রচরলত থাকনলও প্রথম রহজরী শতােীনত এ কিনত্র 

সুন্নী ও রশয়ানদর মনধ্য একরট কম রলক পাথতকয রবদযমাে রছল। পাথতকযরট হনলা আহনল সুন্নাত 

রদ্বতীয় খলীো হযরত উমর ও ককাে ককাে সাহাবীর মনতর অনুসরনণ এ শতােীনত হাদীস 

রলখেনক মাকরুহ মনে করনতে এ কারনণ কয, হাদীস ককারআনের সনঙ্গ রমনশ কযনত পানর ও 

ককারআনের গুরুত্ব কনম হাদীনসর গুরুত্ব বাড়ার সম্ভবো রনয়নছ। এর রবপরীনত েবীর আহনল 

বাইনতর অনুসারীরা প্রথম হনতই হাদীস শ্রবণ, রলখে ও বণতোর রবষয়নক অতযন্ত গুরুত্ব রদনতে 

এবাং তা সাংকলে ও সাংরিনণর রবষনয় খবুই সনচতে রছনলে। 

আহনল সুন্নাত প্রথম রহজরী শতােীর কশষ বছনর এই েুনলর রবষনয় সনচতে হয় ও উমাইয়যা 

খলীো উমর ইবনে আবদুল আরজজ রযরে মাতৃকুনলর রদক হনত খলীো হযরত উমনরর বাংশধ্র 

এবাং একজে দুরেয়াতযাগী বযরক্ত রহনসনব প্ররসদ্ধ বযরক্তত্ব রতরে এ েুনলর অপনোদে র্টাে। তাই 

রশয়ারা আহনল সুন্নাত হনত হাদীস সাংকলনে একশ  বছর এরগনয় রছল। 

রবরশষ্ট গনবষক, পরেত ও আনলম আল্লামা সাইনয়যদ হাসাে সাদর তাাঁর তারসসুশ রশয়া  োমক 

মলূযবাে গ্রনন্থ সহীহ মসুরলম  ও ইবনে হাজানরর োতহুল বারী  হনত বণতো কনরনছে,  



392 
 

সাহাবীরা হাদীস রলখনের কিনত্র মতনদ্বততা কপাষণ করনতে। হযরত উমর ইবনুল 

খাত্তাব, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, আবু সাঈদ খুদরী এবাং আনরা কনয়কজে সাহাবী হাদীস 

রলখেনক মাকরুহ মনে করনতে। রকন্তু হযরত আলী ইবনে আরব তারলব (আ.), আোস ইবনে 

মানলক ও অনেনকই রেন্ন মত কপাষণ করনতে। এ কারনণই হযরত আলীর অনুসারীরা ইসলানমর 

প্রথম যুগ হনতই হাদীস রলরপবদ্ধকরণ শুরু কনরে। অনেনকই হযরত উমনরর অনুসরনণ তা হনত 

রবরত থানকে। প্রায় একশ  বছর এ অবস্থা অবযাহত থাকার পর রদ্বতীয় রহজরী শতােীর প্রথম 

বছর হাদীস সাংকলনে ইজমা স্থারপত হয়। ২৬৪  

রশয়ানদর প্রথম হাদীস গ্রন্থরট হযরত আলীর হানত রলরখত যা েবীর আহনল বাইনতর ইমামনদর 

রেকট রবদযমাে রছল এবাং তাাঁরা কখেও কখেও তা অন্যনদর কদরখনয়নছে বা তা হনত বণতো রদনয় 

বনলনছে, হযরত আলীর রলরখত গ্রনন্থ এমেরট বলা হনয়নছ। রদ্বতীয় হাদীস গ্রন্থরট মুসহানে 

োরতমা (আ.)  োনম প্ররসদ্ধ। 

এ দু গ্রন্থ বাদ রদনল প্রথম হাদীস গ্রন্থ রাসূনলর আযাদকৃত দাস আবু রানের রলরখত এবাং এনত 

ধ্মতীয় রবরধ্রবধ্াে ও রবচার রবষয়ক রবরেন্ন হাদীস বরণতত হনয়নছ। আবু রানে একজে রমশরীয় 

(রকবতী) দাস যাাঁনক রাসলূ মকু্ত কনর কদে। তাাঁর দু পুত্র উবাইদুল্লাহ্ ও আলী, হযরত আলীর 

উত্তম অনুসারী রছনলে। রবরেন্ন গ্রনন্থ উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আরব রানের োম হযরত আলীর রলরপকার 

অথবা বায়তুল মানলর রিক রহনসনব উরল্লরখত হনয়নছ। রশয়া আনলমনদর মনধ্য োিাশী তাাঁর 

আল কেনহনরস্ত  গ্রনন্থ তাাঁনক প্রথম রশয়া কলখক বনলনছে।২৬৫  

আব ুরানের পর হযরত সালমাে োরসী রশয়া হাদীস কলখক রহনসনব প্ররসদ্ধ। রাসলূ (সা.)- এর 

ইনন্তকানলর পর একজে করামীয় পাদ্রী মদীোয় অনুসন্ধানের জন্য আসনল হযরত সালমাে তাাঁনক 

েবীর রকছু হাদীস বযাখযা কনর কশাোে। এরট রতরে তাাঁর রলরখত সাংকলে গ্রনন্থ বণতো কনরনছে। 

হযরত সালমানের পর হযরত আবু যার রগোরী, আসবাগ ইবনে োবাতা ও অন্যান্যনদর োম 

আনস। হযরত আলীর সাহাবীনদর মনধ্য সারলম ইবনে কাইস হাদীস গ্রন্থ রচো কনরে যা সম্প্ররত 

ছাপানো হনয়নছ। 
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এর পরবততী স্তনরর রশয়ানদর রেকট হনত কয গ্রন্থরট এখেও রবদযমাে তা হনলা সহীোনয় 

সািারদয়া । এরট ইমাম সািাদ (আ.)- এর কদায়ার সাংকলে। ইমাম সািাদ প্রথম রহজরী 

শতােীর কশষ দশনক ইনন্তকাল কনরে। তাাঁর এ কদায়ার গ্রন্থরট মুহাম্মদ (সা.)- এর আহনল 

বাইনতর যাবরু  োনম অরেরহত। রদ্বতীয় রহজরী শতােীর কশষানধ্ত এরট সাংকরলত হয়। ইনতাপূনবত 

তা শুধ্ু পরিত ও বরণতত হনতা। 

রদ্বতীয় রহজরী শতােীর প্রথমানধ্ত অথতাৎ ইমাম বারকর ও ইমাম সারদক (আ.)- এর সময়কানল 

রশয়াগণ কমাটামরুট স্বাধ্ীে রছল এবাং এ সময়কাল হাদীস রলখে, বণতো ও সাংকলনের সুবণত যুগ 

রছল। ইমাম সারদনকর রেকট চার হাজার বযরক্ত রশিা লাে করনতে বনল উরল্লরখত হনয়নছ। ইমাম 

সারদক ও ইমাম কারযম (আ.)- এর রশষ্যগণ চারশ  হাদীস গ্রন্থ সাংকলে কনররছনলে যা উসূনল 

আরবায়া রময়াতা  োনম প্ররসদ্ধ। এ গ্রন্থগুনলার রচরয়তাগণ রবরেন্ন জারতর। 

তৃতীয় রহজরী শতােীর কশষ ও চতুথত রহজরী শতােীর প্রথমরদনক জাওয়ানম হাদীস  গ্রন্থ রচো 

ও সাংকলে শুরু হয়। বততমানে সুন্নী ও রশয়ানদর মানব প্রচরলত হাদীস গ্রন্থসমহূ জাওয়ানম 

হাদীস ।২৬৬ এ সমনয়ই ইরােীরা ইসলানমর প্ররত তানদর অবদাে ও রেজ কযাগযতার স্বাির রানখ। 

রবরেন্ন পযতানয় রবদযমাে ইরােী হাদীসশাস্ত্ররবদগনণর োম এখানে উনল্লখ করা আমানদর পনি 

সম্ভব েয়। কারণ এ জন্য কনয়ক খে বই রচোর প্রনয়াজে। এখানে আমরা রশয়া ও সুন্নী 

মাযহানবর প্ররসদ্ধ ও রেেতরনযাগয রকছু সাংখযক হাদীস গ্রনন্থর োম উনল্লখ করব যা হনত স্পষ্ট 

হনব, সুন্নী ও রশয়া জাওয়ানম হাদীস  কলখকগনণর অরধ্কাাংশই ইরােী রছনলে। এ কিনত্র প্রথনম 

রশয়া জাওয়ানম হাদীস  গ্রন্থ রদনয় শুরু কররছ। 

১. আল কারে: এ হাদীস গ্রন্থরট রসকাতুল ইসলাম শাইখুল মুহারেসীে আব ুজাের মুহাম্মদ ইবনে 

ইয়াকুব কুলাইেী রাযী ররচত। এ রবখযাত বযরক্ত কতহরানের রেকটবততী করই শহনরর পাশ্ববততী 

কুলাইনের অরধ্বাসী। তাাঁর পররবানরর কনয়কজে সদস্য রশয়া মুহারেস রছনলে। তাাঁর রপতা 

ইয়াকুব ও মামা আ লাে কুলাইনে বসবাস করনতে (ও মুহারেস রহনসনব পরররচত রছনলে)। 
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তাই রতরে রশশুকাল হনতই হাদীনসর সনঙ্গ পরররচত হে ও হাদীস রশিা শুরু কনরে। অতুঃপর 

রতরে করই শহনর যাে। কুলাইেী কসই সকল বযরক্তর অন্তেুতক্ত যাাঁরা হাদীস রশিার জন্য প্রচুর সের 

কনরনছে। রতরে হাদীনসর অথত অনুধ্াবে, হাদীস সাংকলে ও প্ররসদ্ধ হাদীসরবদনদর রেকট রশিা 

লানের জন্য সের কনরে। রতরে তাাঁর জীবনের কশষ রবশ বছর বাগদানদ কাটাে ও কসখানেই 

মৃতুযবরণ কনরে। এ সমনয়ই রতরে আল কারে  গ্রন্থরট সাংকলে কনরে। 

আল কারে রশয়ানদর একরট সামরগ্রক হাদীস গ্রন্থ যানত কম ল রবশ্বাস সম্পরকতত আনলাচো হনত 

চররত্র ও ধ্মতীয় রবধ্ােগত রবষয়সমূহও অন্তেুতক্ত রনয়নছ। এ গ্রনন্থ কষাল হাজার হাদীস সাংকরলত 

হনয়নছ এবাং এরট রশয়ানদর সবনচনয় রেেতরনযাগয হাদীস গ্রন্থ। কুলাইেী ৩২৯ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে। 

২. মাে লা ইয়াহদারুহুল োকীহ্: এরট রাইসুল মুহারেরসে আবু জাের মহুাম্মদ ইবনে আলী ইবনে 

বাবনেই কুমী কতৃতক সাংকরলত। রতরে কশখ সাদুক োনম প্ররসদ্ধ এবাং তাাঁর রপতা রশয়ানদর প্রথম 

সাররর আনলমনদর অন্যতম। কশখ সাদুনকর পররবার রশয়ানদর মনধ্য প্ররসদ্ধ পররবার। সাদুক 

রতেশ  গ্রন্থ রচো ও সাংকলে কনরনছে। রতরে তাাঁর গ্রনন্থর োম মাে লা ইয়াহদারুহুল োকীহ্  

( অথতাৎ যার রেকট েকীহ্ উপরস্থত কেই বা রেনজ রেনজ রেকাহ্ রশিা) মহুাম্মদ ইবনে যাকাররয়া 

রাযীর মাে লা ইয়াহদারুত তারবব  ( যার রেকট রচরকৎসক উপরস্থত কেই বা রেনজ রেনজ 

রচরকৎসা) গ্রন্থ হনত রেনয়নছে। তাাঁর এ হাদীস গ্রনন্থ পাাঁচ হাজার েয়শ  রবশরট হাদীস রনয়নছ। 

কশখ সাদুক হাদীস সাংগ্রহ ও সাংকলনের জন্য সের কনরনছে। কয বেকানল বাগদানদ যাে। 

কসখানে অনেক বড় বড় হাদীসনবত্তাও তাাঁর রেকট কথনক উপকৃত হে এবাং তাাঁরা তাাঁনক রবনশষ 

সম্মাে রদনতে। কশখ সাদুক রবরশষ্ট করজালশাস্ত্ররবনদর সনঙ্গ সািানতর উনেনশ্য কখারাসানের 

রবরেন্ন শহনর, কযমে রেশাবুর, তুস, সারাখশ, মারে, বুখারা, োরগানেহ প্রেৃরত স্থানে যাে। রতরে 

তাাঁর মাে লা ইয়াহদারুহুল োকীহ্  গ্রনন্থর েূরমকায় এ সের সম্পনকত বনলনছে। 

কশখ সাদুক ৩৮১ রহজরীনত মারা যাে। করই শহনর হযরত শাহ আবদুল আরযম (রহ.)- এর 

কবনরর রেকটবততী স্থানে তাাঁনক দােে করা হয়। স্থােরট এখে তাাঁর োনমই প্ররসদ্ধ। 
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৩. তাহযীবলু আহকাম: শাইখুত তারয়ো আব ুজাের মহুাম্মদ ইবনে হাসাে আত তুসী এ গ্রন্থরট 

সাংকলে কনরনছে। আমরা ইনতাপূনবত মেুাসরসরনদর োনমর তারলকায় এ রবরল প্ররতোধ্নরর 

রবষনয় বনলরছ। কশখ তুসী ইসলামী জ্ঞানের অরধ্কাাংশ শাখায়, কযমে 

সারহতয, বযাকরণ, কালামশাস্ত্র, তােসীর, রেকাহ্, হাদীস ও ররজালশানস্ত্র পরেত রছনলে এবাং 

প্রথম সাররর বযরক্তত্বনদর মনধ্য পররগরণত হনতে। রতরে মাবসুত  োমক রেকাহ্ গ্রন্থরট রচো 

কনর রেকাহ্শাস্ত্রনক েতুে অধ্যানয় প্রনবশ কররনয়নছে। কশখ তসুী তাওযীবলু আহকাম - এ ধ্মতীয় 

রবরধ্রবধ্াে (আহকাম) সম্পরকতত কতর হাজার পাাঁচশ  েব্বইরট হাদীস সাংকলে কনরনছে। 

৪. ইসরতবসার: এরটও শাইখুত তারয়ো আবু জাের তুসীর ররচত। এ গ্রনন্থ পাাঁচ হাজার পেররট 

হাদীস রনয়নছ। কশখ তসুী ৪৬০ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

উপনরাক্ত চাররট গ্রন্থ রশয়ানদর রেকট কুতুনব আরবায়া  োনম সুপরররচত এবাং সবনচনয় 

রেেতরনযাগয হাদীস গ্রন্থ বনল গৃহীত। এ গ্রন্থসমূনহর রতেজে রচরয়তার োমই মুহাম্মদ এবাং তাাঁনদর 

িাক োম রছল আব ুজাের। তাাঁরা মহুাম্মারদে সালাসা মুতাকারেম  োনম প্ররসদ্ধ। 

উপনরাক্ত চাররট ছাড়াই অপর রতেরট জানম হাদীস গ্রন্থ রশয়ানদর মনধ্য প্রচরলত ও প্ররসদ্ধ। তা 

হনলা : 

১. রবহারুল আেওয়ার: এরট শাইখলু ইসলাম আল্লামাতুল মহুারেসীে মুহাম্মদ বানকর ইবনে 

মুহাম্মদ তাকী মাজরলসী ররচত। এরট সবতবহৃৎ, সামরগ্রক (রবষয়রেরত্তনত) ও পণূততম হাদীস গ্রন্থ। 

অন্যান্য হাদীস গ্রনন্থর রবরচ্ছন্ন হাদীসসমূহনক এ গ্রনন্থ সমরন্বত করা হনয়নছ। এ হাদীস গ্রন্থরটর 

রচোর কপছনে কলখনকর মলূ উনেনশ্য রছল কযে হাদীসসমূহ রবলুপ্ত ো হয়। এ জন্য রতরে সহীহ ও 

ত্রুরটযকু্ত সকল হাদীসই এনত এনেনছে। আল্লামা মাজরলসী ১১১১ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

২. ওয়ােী: এরট প্ররসদ্ধ মহুারেস, আনরে ও দাশতরেক মুহাম্মদ ইবনে মরুতাজা োইয কাশােী 

কততক ররচত। এ হাদীস গ্রন্থরট প্ররসদ্ধ চার গ্রনন্থর (কতুনব আরবায়া) একক সাংকলে যানত ঐ চার 

গ্রনন্থর পুোরবরৃত্তসমূহনক বাদ কদয়া হনয়নছ। কমাল্লা মুহনসে োইয কাশােী রবরেন্ন রবষনয় প্রায় 

দু শ  গ্রন্থ রচো কনরনছে। রতরে ১১৯১ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 
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৩. ওয়াসানয়লুশ রশয়া: এ গ্রন্থরট স্বোমধ্ন্য মুহারেস মহুাম্মদ ইবনে হাসাে আশশামী রযরে হুরনর 

আনমলী োনম প্ররসদ্ধ, রচো কনরনছে। এ গ্রনন্থ রেকাহ্গত রবষনয়র প্ররত অরধ্কতর লিয রাখা 

হনয়নছ। কচষ্টা করা হনয়নছ রেকাহর রবরেন্ন অধ্যানয়র সনঙ্গ সামঞ্জস্যশীল হাদীসসমূহ স্বতন্ত্র 

অধ্যানয় আোর। এজন্য প্ররতরট হাদীসনক খরেত কনর উপনযাগী অধ্যানয় খরেত অাংশ আো 

হনয়নছ। হুরনর আনমলী আল্লামা মাজরলসীর সমসামরয়ক। তাই তাাঁরা এনক অপর হনত হাদীস 

শ্রবণ ও বণতো কনরনছে। রতরে ১১৪ রহজরীনত মাশহানদ মৃতুযবরণ কনরে। তাাঁর কবর ইমাম করজা 

(আ.)- এর রওজার উত্তর প্রানন্ত অবরস্থত। 

কশনষাক্ত রতে মুহারেনসর োমও মুহাম্মদ হওয়ার কারনণ তাাঁনদর মুহাম্মারদে সালাসানয় 

মুতাআখরখর  বলা হয়। এই সাতরট জানম হাদীস ছাড়াও কনয়করট গুরুত্বপূণত ও মলূযবাে হাদীস 

সমগ্র  রনয়নছ কযগুনলার মনধ্য আবদুল্লাহ্ ইবনে নুররল্লাহ্ বাহরাইেীর আওয়ানলম , সাইনয়যদ 

আবদুল্লাহ্ শাব্বানরর জানমউল আহকাম  এবাং হাজী রমজতা হুসাইে েূরীর মুসতাদরাকুল 

ওয়াসারয়ল  উনল্লখনযাগয। রবনশষত কশনষাক্ত হাদীস গ্রন্থরট প্রায় এক শতােী পূনবত সাংকরলত 

হনলও হাদীসনবত্তানদর রেকট রবনশষ স্থাে লাে কনরনছ।  

তাই জাো কগল রশয়ানদর প্রথম সাররর (প্ররসদ্ধ) ছয়জে মুহারেনসর পাাঁচজে ইরােী ও একজে 

রসররয়ার জাবানল আনমনলর অরধ্বাসী এবাং পরবততী স্তনরর রতেজনের একজে হনলে ইরােী। 
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আহনল সুন্নানতর হাদীস গ্রন্থসমহূ ও এগুনলার রচরয়তা  

আহনল সুন্নানতর আনলমনদর মনধ্য সবতপ্রথম রযরে হাদীস সাংকলে কনরে রতরে হনলে আবদুল 

মানলক ইবনে জাররহ্। রতরে আরব েে, তনব ইরােীও েে। রতরে ১৪৪ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে। 

আহনল সুন্নানতর সবতপ্রথম জানম হাদীস হনলা মানলক ইবনে আোনসর ময়ুাত্তা  যা এখেও 

রবদযমাে। মানলক ইবনে আোস চার মাযহানবর অন্যতম ইমাম। 

আহনল সুন্নানতর প্ররসদ্ধ ছয়রট হাদীসগ্রন্থ রসহাহ রসত্তাহ্  োনম পরররচত। আমরা আহনল 

সুন্নানতর সাংকরলত হাদীস গ্রন্থসমূনহ ইরােীনদর অবদানের উনল্লনখর প্রনয়াজনে এই ছয়রট হাদীস 

গ্রনন্থর রচরয়তানদর পররচয় রদরচ্ছ : 

১. সহীহ বুখারী: এ হাদীস গ্রন্থরট মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী কতৃতক ররচত। এরট আহনল 

সুন্নানতর সবনচনয় রেেতরনযাগয হাদীস গ্রন্থ। বুখারী ১৬ বছর ধ্নর গ্রন্থরটনক সাংকলে কনরে। ইবনে 

খানল্লকাে তাাঁর ওয়াোইয়াতুল আইয়াে  গ্রনন্থর ৩য় খনের ৩৩০ পিৃায় এবাং মুহারেস কুমী তাাঁর 

আল কুেী ওয়াল আলকাব  গ্রনন্থ উনল্লখ কনরনছে কয, বখুারী বনলনছে, কয ককাে হাদীস কলখার 

পূনবত আরম কগাসল কনর দু রাকাত োমাজ পনড়রছ।  বখুারীর তীক্ষ্ণ িরণশরক্তর কথা অনেনকই 

বনলনছে। বুখারী উজনবরকস্তানের বুখারার অরধ্বাসী রছনলে। রতরে হাদীস রশিা ও সাংকলনের 

উনেনশ্য কখারাসাে, ইরাক, কহজায, রসররয়া ও রমশনর সের কনরনছে। রতরে ২৫৬ রহজরীনত 

সামারকানদর খারতানঙ্গ ইনন্তকাল কনরে। 

২. সহীহ মসুরলম: মসুরলম ইবনে হািাজ রেশাবরুী এ গ্রনন্থর রচরয়তা। এ হাদীস গ্রন্থরট সহীহ 

বখুারীর পর আহনল সুন্নানতর রেকট সবনচনয় রেেতরনযাগয হাদীস গ্রন্থ। অবশ্য ককউ ককউ বুখারীর 

ওপর মসুরলমনক প্রাধ্ান্য রদনয়নছে। মুসরলম হাদীস সাংগ্রনহর লনিয ইরাক, কহজায, রমশর ও 

রসররয়ায় সের কনরনছে। রতরে রেশাবুনর রকছুরদে বুখারীর সারন্ননধ্যও রছনলে। মসুরলম ২৬১ 

রহজরীনত রেশাবুনরর োছরাবানদ মুতুযবরণ কনরে। 
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৩. সুোনে আব ুদাউদ: এ হাদীস গ্রন্থরট সুলাইমাে ইবনে আশআস কতৃতক সাংকরলত। রতরে আবু 

দাউদ সানজসতােী োনম প্ররসদ্ধ। আব ু দাউদ ইরানের রসস্তানের অরধ্বাসী। রতরেও হাদীস 

সাংগ্রনহর লনিয রবরেন্ন স্থানে সের কনরনছে। আব ুদাউদ সম্ভবত আরব বাংনশাদ্ভূত ইরােী এবাং 

আহমাদ ইবনে হাম্বনলর সমসামরয়ক। রতরে ২৭৫ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৪. জানম রতররমযী: মুহাম্মদ ইবনে ঈসা রতররমযী এ হাদীস গ্রন্থরট সাংকলে কনরনছে। রতরে 

বখুারীর রশষ্য। রতরে উজনবরকস্তানের রতররমনযর অরধ্বাসী এবাং ২৭৯ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে। 

৫. সুোনে োসায়ী: এই হাদীস গ্রন্থরট আবু আবদুর রহমাে আহমাদ ইবনে আলী ইবনে শুয়াইব 

োসায়ী সাংকরলত। রতরেও হাদীস সাংগ্রনহ অনেক সের কনরনছে। এরূপ এক সেনর রতরে 

রসররয়ায় কপ াঁনছ কসখােকার অরধ্বাসীনদর হযরত আলী (আ.) সম্পনকত রবকৃত ধ্ারণা কপাষণ 

করনত কদনখে। এ কারনণ হযরত আলী ও রাসূনলর আহনল বাইনতর েরযলত বণতো কনর 

খাসারয়ছ  োনম এক গ্রন্থ রচো কনরে যানত রতরে আহমাদ ইবনে হাম্মনলর মসুোদ হনত রবরেন্ন 

হাদীস বণতো কনরনছে। রতরে একরদে পর একরদে করাযা রাখায় অেযস্ত রছনলে। ইবনে খানল্লকাে 

বনলনছে, একবার দানমনস্ক ময়ুারবয়ার েরযলত সম্পনকত তাাঁনক প্রে করা হনল রতরে বনলে: 

ময়ুারবয়ার েরযলত সম্পনকত রেননাক্ত র্টো ছাড়া আর রকছ ু জারে ো। েবী (সা.) একরদে 

ময়ুারবয়ানক পুেুঃপুে কিনক পািানলও রতরে আহাররত থাকায় আনসেরে। রাসলূ তখে তাাঁর 

সম্পনকত বনলে: আল্লাহ্ তার উদর কখেও পূণত ো করুে।  তাাঁর উমাইয়যারবনদ্বষী মনোোব ও 

রশয়ানদর প্ররত দুবতলতার কারনণ রসররয়ার এক দল কলাক তাাঁনক কবদম প্রহার কনর। এনত রতরে 

খবুই দুবতল ও অসুস্থ হনয় পনড়ে এবাং এ অবস্থায়ই রসররয়া হনত মক্কায় চনল আনসে এবাং 

কসখানেই মৃতুযবরণ কনরে। োসায়ী কখারাসানের অরধ্বাসী রছনলে। রতরে ৩০৩ রহজরীনত  

ইনন্তকাল কনরে।  
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৬. সুোনে ইবনে মাজাহ: এ গ্রনন্থর কলখক মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজা কাযেীেী। রতরে 

হাদীস সাংকলনের জন্য রসররয়া, রমশর, কহজায ও ইরাক সের কনরনছে এবাং ২৭৩ রহজরীনত 

মতৃযবরণ কনরে। 

ওপনর আমরা লিয কনররছ রশয়ানদর রেেতরনযাগয চাররট হাদীস গ্রনন্থর রচরয়তা কযমে ইরােী 

(প্রাচীে পারস্য রানজযর অন্তেুতক্ত েূখনের অরধ্বাসী) কতমরে আহনল সুন্নানতর ছয়রট রেেতরনযাগয 

হাদীস গ্রনন্থর রচরয়তাও ইরােী অথবা আরব বাংনশাদ্ভূত ইরােী। 

রসহাহ রসত্তাহ্ ছাড়াও আহনল সুন্নানতর অনেক প্ররসদ্ধ মুহারেস, গুরুত্বপূণত হাদীস গ্রন্থ রচরয়তা ও 

হাদীনসর হারেয রছনলে এবাং তাাঁরা ইরােী রছনলে। এখানে আমরা আনলাচো দীর্তারয়ত হওয়ার 

আশাংকায় তাাঁনদর োম উনল্লখ কথনক রবরত থাকরছ। 
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রেকাহ্শাস্ত্র 

ইসলামী জ্ঞানের সবনচনয় গুরুত্বপূণত শাখা হনলা রেকাহ্শাস্ত্র। রেকাহ্শাস্ত্র হনলা 

ককারআে, সুন্নাত, ইজমা ও আকনলর সাহাযয রেনয় ইসলানমর রবরধ্রবধ্াে উদ্র্াটে করা। 

রেকাহ্শাস্ত্র ইসলানমর অরেমত সম্পরকতত জ্ঞাে যা েকীহ্ ককারআে ও হাদীস হনত উদ্র্াটে কনর 

থানকে। এ দৃরষ্টনত হাদীসশানস্ত্রর সনঙ্গ এর পাথতকয রনযনছ, কারণ হাদীসশানস্ত্র শুধ্ু হাদীস মুখস্থ ও 

বরণতত হনয় থানক। 

মসুলমােগণ প্রথম রহজরী শতােী হনতই ইজরতহাদ শুরু কনর। ইজরতহাদ ইসলানমর সবতজেীে ও 

সবতনশষ ধ্নমতর অপররহাযত অাংশ। কযনহতু একরদনক এ ধ্মত ককাে জারত, বণত বা েূখনের মানুনষর 

জন্য রেরদতষ্ট েয় এবাং অন্যরদনক সবতনশষ দীে রহনসনব রকয়ামত পযতন্ত রবদযমাে থাকনব কসনহতু 

মােব সেযতার সনঙ্গ এর অরবনচ্ছদয সম্পকত রনয়নছ ও সকল পররবরততত পররনবশ- পরররস্থরতর জন্য 

এ উপনযাগী। 

ককউ ককউ ধ্ারণা কনরে ইজরতহানদর রবষয়রট আহনল সুন্নানতর মনধ্য প্রথম রহজরী শতােীনত 

শুরু হনলও রশয়ানদর মনধ্য তা তৃতীয় রহজরী শতােীনত প্রচরলত হয়। তাাঁরা রেকাহ্শানস্ত্র 

ইজরতহানদর পনথ অনুপ্রনবনশ রশয়ানদর রবলনম্বর কারণ স্বয়াং আহনল বাইনতর পরবত্র ইমামগনণর 

উপরস্থরত বনল মত কপাষণ কনরে। রকন্তু আমরা ইজরতহাদ দার ইসলাম  এবাং ইলহামী আয 

শাইখুত তারয়ো  রশনরাোনমর প্রবন্ধ দু রটনত২৬৭ এ মতনক খেে কনররছ। সারবতক রেনদতশো ও 

কম লেীরতর রেরত্তনত রবনশষ রবষয় ও কানলর পররনপ্ররিনত রেরদতষ্ট রবষনয় েনতায়া দােই হনলা 

ইজরতহাদ। এ রবষয়রট ইসলানমর প্রথম যুগ হনতই রশয়া ও সুন্নী উেনয়র মনধ্যই প্রচরলত রছল। 

তনব রেকাহর উৎস এবাং রকয়ানসর শবধ্তার প্রনে এই দু রেরকার মনধ্য কম ল পাথতকয রনয়নছ। 

আহনল সুন্নানতর দারব অনুযায়ী সবতপ্রথম মসুলমাে রযরে ইজরতহাদ কনরে রতরে হনলে রাসলূ 

(সা.)- এর অন্যতম সাহাবী মায়ায ইবনে জাবাল রযরে রাসূনলর পি হনত ইনয়নমনে ইসলাম 

প্রচানরর দারয়ত্ব কপনয়রছনলে। মায়ায ইবনে জাবানলর ইজরতহাদ সম্পরকতত কারহেীরট প্ররসদ্ধ। 
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আল্লামা সাইনয়যদ হাসাে সাদর তাাঁর তারসসুশ রশয়া  গ্রনন্থ রলনখনছে, রশয়া রেকাহর প্রথম গ্রন্থ 

হযরত আলী (আ.)- এর সমনয় তাাঁর বায়তুল মাল রিক উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আরব রানে কতৃতক 

রলরখত হয়।  আমরা ইনতাপূনবত হাদীসশানস্ত্রর আনলাচোয় উবাইদুল্লাহ্ ও তাাঁর রপতা আরব রানের 

হাদীস সাংকলনের কথা উনল্লখ কনররছ। ইবনুে োরদম তাাঁর আল কেনহনরস্ত  গ্রনন্থ আহনল 

বাইনতর ইমামনদর সমকালীে রশয়া গ্রন্থ রচরয়তা ও তাাঁনদর ররচত রেকাহ্ গ্রনন্থর একরট তারলকা 

কোকাহাউ শরশয়া  রশনরাোনমর আনলাচোয় এনেনছে। ইমামনদর সমকালীে রশয়া েকীনহ্দর 

মনধ্য ইরােীনদর সাংখযা স্বল্প। 

 কমাটামুরটোনব ইমামনদর যুগ হনত কনয়ক শতােী পযতন্ত (সপ্তম রহজরী শতােী পযতন্ত) সমনয় 

অরধ্কাাংশ রশয়া েকীহ্ অ- ইরােী রছনলে। প্রথম যুনগর রশয়া েকীহ্গণ যাাঁনদর গ্রন্থ এখেও 

রবদযমাে ও ঐসব গ্রন্থ হনত তাাঁনদর দৃরষ্টেরঙ্গ ও মত বণতো করা হয় তাাঁনদর অরধ্কাাংশই অ-

ইরােী। 

প্রথম যুনগর রশয়া েকীনহ্দর মনধ্য আলী ইবনে হুসাইে ইবনে কুমী (প্রথম সাদুক), মুহাম্মদ 

ইবনে আলী ইবনে হুসাইে ইবনে বাবানেই (রদ্বতীয় সাদুক), কশখ মুেতাজাবুেীে রাযী (রতরেও 

হুসাইে ইবনে আলী ইবনে বাবানেইনয়র বাংশধ্র), শায়খুত তারয়ো আব ু জাের তুসী, কশখ 

সালার ইবনে আবদুল আরজজ দাইলামী (মারারযম গ্রনন্থর রচরয়তা, কশখ মরুেদ ও সাইনয়যদ 

মুততাজার ছাত্র), ওয়ারসলা  গ্রনন্থর কলখক আব ু হামযা তুসী, রবরশষ্ট মুোসরসর আয়াশী 

সামারকাদী (ইবনুে োরদম তাাঁর কেনহনরস্ত গ্রনন্থ রেকাহ্শানস্ত্রর গ্রন্থসমূনহর আনলাচোয় তাাঁর োম 

অনেক বার উনল্লখ কনরনছে ও কখারাসানে তাাঁর ররচত গ্রনন্থর আরধ্কয ও প্রচলনের রবষয়রট উনল্লখ 

কনরনছে) তৎকালীে ইরােী েকীনহ্দর মনধ্য উনল্লখনযাগয। 

এনদর রবপরীনত সপ্তম রহজরী শতােী পযতন্ত অ- ইরােী রশয়া েকীনহ্দর মনধ্য রনয়নছে ইবনে 

জুোইদ, ইবনে আরব আরকল, কশখ মুরেদ, সাইনয়যদ মুততাজা আলামলু হুদা, কাযী আবদুল 

আরজজ ইবনে বাররাজ, আবু সালাহ্ হালাবী, আবলু মাকানরম ইবনে যাহরা, ইবনে ইদররস 

রহল্লী, মহুানক্কক রহল্লী, আল্লামা রহল্লীসহ অন্যান্যরা। তৎকালীে সমনয় অ- ইরােীনদর 
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সাংখযারধ্নকযর কারণ হনলা ইরানে কস সময় রশয়া অতযন্ত সাংখযালর্ু রছল। তাই 

ইরাক, হালাব, কলবােে ও অন্যান্য স্থানে ইরানের কচনয় অরধ্ক সাংখযক রশয়া রছল এবাং তানদর 

অবস্থাও সুরবধ্াজেক রছল।  

সপ্তম রহজরী শতােীর পর হনত রবনশষত গত চারশ  বছনর রশয়া েকীহ্গনণর মনধ্য ইরােীরা 

সাংখযাগররিতা লাে কনরনছে যরদও এ সমনয় আরবনদর মানব স্বোমধ্ন্য ও রবরশষ্ট েকীহর 

আরবেতাব র্নটনছ। তন্মনধ্য কশখ জাের কানশেলু কগতা এবাং জাওয়ানহরুল কালাম গ্রনন্থর কলখক 

কশখ মুহাম্মদ হাসানের োম উনল্লখনযাগয। 

এখানে ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর অন্তধ্তানের সময়কাল হনত এখে পযতন্ত রশয়া রেকাহ্ ও 

েকীনহ্দর সম্পনকত আনলাচো করার প্রনয়াজে মনে কররছ। এর েনল রশয়া রেকাহ্শানস্ত্র ইরানের 

অবদানের মলূযায়নের সানথ সানথ ইসলামী সাংসৃ্করতর এই রদকরট রকোনব সহস্রারধ্ক বছর ধ্নর 

অবযাহত রনয়নছ তা স্পষ্ট হনব। রেকাহ্শাস্ত্র গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার সময় হনত বততমাে সময় পযতন্ত এক 

হাজার একশ  বছর অরতিান্ত হনয়নছ। অথতাৎ এগার শতক ধ্নর রেকাহ্শাস্ত্র মাদ্রাসাসমূনহ 

রশিাদাে করা হনচ্ছ, রশিকরা এ শানস্ত্র ছাত্রনদর প্ররশরিত কনর আসনছে, কসই ছাত্ররাও আবার 

েতুে ছাত্রনদর প্ররশরিত করনছে। এোনব তা অবযাহত রনয়নছ বততমাে সময় পযতন্ত এবাং 

রশিক, ছাত্র ও প্ররশিনণর এ ধ্ারা কখেই কথনম থানকরে। 

তনব অন্যান্য জ্ঞাে, কযমে দশতে, যুরক্তরবদযা, গরণতশাস্ত্র, রচরকৎসারবজ্ঞাে প্রেৃরতর ইরতহাস আনরা 

প্রাচীে এবাং এ সকল রবষনয় অনেক পূনবতই গ্রন্থ ররচত হনয়নছ। তদুপরর এ সকল রবষনয়র 

ককােরটনতই সম্ভবত রশিক, ছাত্র ও প্ররশিনণর অরবরচ্ছন্ন কয ধ্ারারট রেকাহ্শানস্ত্র রবদযমাে তা 

এোনব রছল ো। একমাত্র ইসলামী রবনশ্ব এরূপ একরট জ্ঞাে এক হাজার বছনরর অরধ্ক সময় ধ্নর 

প্রাণবন্তোনব ককাে রবররত ছাড়াই অবযাহত রনয়নছ। আমরা পরবততীনত অরধ্রবদযা ও দশতেশানস্ত্রর 

রবররতহীে গরতর রবষনয়ও আনলাচো করব। 

কস োগযিনম মসুরলম মেীরষগণ রবরেন্ন জ্ঞানের রবষনয় কয সকল বযরক্ত যগু যুগ ধ্নর ধ্ারাবারহক 

অবদাে করনখনছে তাাঁনদর োম ও অবদানের কিত্র সম্পনকত রলনখ রাখনতে। প্রথম এ রীরতরট 
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হাদীসশানস্ত্রর কিনত্র শুরু হনলও পরবততীনত জ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও তা প্রচরলত হয়। জ্ঞানের 

রবরেন্ন শাখায় এরূপ গ্রনন্থর সাংখযা অনেক। কযমে রেকারিদনদর সম্পনকত আব ুইসাহাক রসরাজীর 

তাবাকাতুল কোকাহা , রচরকৎসারবদনদর সম্পনকত ইবনে আরব আরছবায়ার তাবাকাতুল 

আনতব্বাহ , আরবী বযাকরণশাস্ত্ররবদনদর সম্পনকত আব ুআবদুর রহমানের তাবাকাতুল োহুইয়ীে  

এবাং সুেীনদর সম্পনকত আব ুআবদুর রহমাে সালামীর তাবকাতুস সুেীইয়া  ইতযারদ। 

রকন্তু দুুঃখজেক হনলও সতয আমার জাো মনত আহনল সুন্নানতর েকীনহ্দর সম্পনকত গ্রন্থ ররচত 

হনলও রশয়া েকীনহ্দর সম্পনকত স্বতন্ত্র ককাে গ্রন্থ ররচত হয়রে। তাই রবরেন্ন পযতানয়র রশয়া 

েকীনহ্দর োম জােনত হনল করজালশাস্ত্র ও মাশানয়খগনণর অনুমরতগ্রনন্থ বরণতত হাদীস 

বণতোকারীনদর োনমর মানব অনুসন্ধাে চালানত হয়। 

আমরা এখানে রবরেন্ন পযতানয়র রশয়া েকীনহ্দর সম্পনকত রবস্তাররত আনলাচো করনত চাই ো। 

আমরা ককবল রবরশষ্ট রশয়া েকীনহ্দর োম তাাঁনদর গ্রন্থসহ উনল্লখ করব। এর মাধ্যনম রবরেন্ন  

স্তনরর েকীনহ্দরও কচো সম্ভব হনব। 

আমরা রশয়া েকীনহ্দর ইরতহাস ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর স্বল্পকালীে অন্তধ্তানের (২৬০- ৩২৯ 

রহজরী) সময়কাল হনত শুরু কররছ। দু রট কারনণ আমরা তা কররছ: প্রথমত ইমাম মাহ্দীর 

স্বল্বকালীে অন্তধ্তানের পবূতবততী সমনয় স্বয়াং আহনল বাইনতর ইমামগণ উপরস্থত রছনলে। তাই তাাঁরা 

তাাঁনদর প্ররশরিত রশষ্যনদর অনেকনকই মুজতারহদ বা েকীহ্ রহনসনব েনতায়া দানের জন্য উদ্বদু্ধ 

করনলও স্বাোরবকোনবই তাাঁরা চাে বা ো চাে েনতায়া দানের কিনত্র ইমামনদর সরাসরর প্রোব 

তাাঁনদর ওপর রছল এবাং জেসাধ্ারণও পরবত্র ইমামগনণর শরণাপন্ন হওয়ার সুনযাগ হনত বরঞ্চত 

হনল তাাঁনদর রেকট কযত। তনব প্রথমত তারা কচষ্টা করত স্বয়াং ইমামনদর রেকট হনত েনতায়া 

জােনত, এমেরক েকীহ্গণও যথাসম্ভব কষ্ট কনর হনলও দীর্ত দরূত্ব অরতিম কনর ইমামনদর 

রেকট কপ াঁনছ এ সম্পরকতত সমস্যার সমাধ্াে রেনতে। সুতরাাং রশয়া রেকাহর রলরখত রূপরট ইমাম 

মাহদীর স্বল্পকালীে অন্তধ্তানের সময় হনত প্রচলে লাে কনরনছ এবাং এর পূনবতর েকীনহ্দর ররচত 

ককাে গ্রন্থ এখে আমানদর হানত কেই অথবা থাকনলও তা আমানদর জাো কেই। 
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রকন্তু আহনল বাইনতর পরবত্র ইমামগনণর জীবেশায়ও স্বোমধ্ন্য রশয়া েকীহ্গণ রছনলে এবাং 

অন্যান্য মাযহানবর তৎকালীে েকীহ্গনণর সনঙ্গ তাাঁনদর তুলো করনল তাাঁনদর উচ্চ মযতাদার 

পররচয় পাওয়া যানব। ইবনুে োরদম তাাঁর মলূযবাে ও রবশ্ব পরররচত গ্রন্থ কেনহনরস্ত - এর (যা 

কেনহনরনস্ত ইবনুে োরদম োনম প্ররসদ্ধ) একরট স্বতন্ত্র অধ্যানয় রশয়া েকীনহ্দর রেনয় আনলাচো 

কনরনছে। কসখানে তাাঁনদর োনমর সনঙ্গ তাাঁনদর ররচত হাদীস বা রেকাহ্ গ্রনন্থর োমও উনল্লখ 

কনরনছে। কযমে রেকাহ্শানস্ত্র হুসাইে ইবনে সাঈদ আহওয়াযী ও তাাঁর ভ্রাতার মযতাদা সম্পনকত 

আনলাচো করনত রগনয় বনলনছে, রেকাহ্ ও হাদীনসর কিনত্র তাাঁরা তৎকালীে সমনয়র 

আনলমনদর কগ রব রছনলে।  আলী ইবনে ইবরাহীম কুমী সম্পনকত বনলনছে, প্ররসদ্ধ েকীনহ্দর 

একজে।  মুহাম্মদ ইবনে হাসাে ইবনে আহমাদ ইবনে ওয়ারলদ কুমী সম্পনকত বনলনছে, তাাঁর 

ররচত গ্রন্থসমনূহর মনধ্য রেকাহ্ রবষয়ক পূণতাঙ্গ গ্রন্থ রছল।  এ সমস্ত েকীহর গ্রন্থসমূহ রবরেন্ন 

অধ্যানয় রবেক্ত রছল এবাং প্ররত অধ্যানয়ই রেরদতষ্ট রবষয়বস্তুর আনলাচোয় তাাঁরা তদসাংরলেষষ্ট কয 

হাদীনসর ওপর তাাঁরা রেেতর কনর েনতায়া রদনয়নছে তার উনল্লখ করনতে। তাই এ দৃরষ্টনত তাাঁনদর 

গ্রন্থসমহূ কযমে তাাঁনদর রচো রছল কতমরে হাদীস গ্রন্থ বনলও পররগরণত হনতা। 

মুহানক্কক রহল্লী তাাঁর মতুাবার  োমক গ্রনন্থর েূরমকায় বনলনছে, কযনহতু আমানদর েকীনহ্দর 

সাংখযা অনেক এবাং তাাঁনদর ররচত গ্রনন্থর সাংখযাও প্রচরু কস কারনণ তাাঁনদর সকনলর মত বণতো 

করা সম্ভব েয়। তাই আরম গনবষণার রেরত্তনত প্ররসদ্ধ ও উত্তম মতসমহূই শুধ্ু বণতো কররছ। এ 

কিনত্র তাাঁনদর গ্রনন্থ বরণতত কয মত প্রমারণত ও রেেতরনযাগয বনল প্ররতেরলত তা- ই গ্রহণ কনররছ। 

পরবত্র ইমামনদর সমকালীে েকীহ্গনণর মনধ্য যাাঁনদর রেকট হনত বণতো কনররছ তাাঁরা হনলে 

হাসাে ইবনে মাহবুব, আহমাদ ইবনে আরব োসর বাযােতী, হুসাইে ইবনে সাঈদ 

আহওয়াযী, োযল ইবনে শাজাে রেশাবরুী, ইউনুস ইবনে আবদুর রহমাে ও অন্যান্য। পরবততী 

পযতানয়র েকীনহ্দর মনধ্য মহুাম্মদ ইবনে বাবানেই কুমী (কশখ সাদুক), মহুাম্মদ ইবনে ইয়াকুব 

কুলাইেী, আলী ইবনে বাবানেই কুমী, আসকােী, ইবনে আরব আরকল, কশখ মুরেদ, সাইনয়যদ 

মরুতাজা আলামলু হুদা, কশখ তুসী প্রমুখ। কশনষাক্ত ছয়জে মুেতী রহনসনব পররগরণত। 
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মুহানক্কক রহল্লী প্রথম সাররর বযরক্তনদর মুজতারহদ বনল মনে করনলও েনতায়া দােকারী েকীহর 

অন্তেুতক্ত কনরেরে। কারণ তাাঁনদর ররচত গ্রন্থসমহূ তাাঁনদর ইজরতহানদর েল হনলও তা েনতায়া 

আকানর বরণতত ো হনয় হাদীস গ্রন্থাকানর উপস্থারপত হনয়নছ। এখানে আমরা ইমাম মাহদীর 

স্বল্পকালীে অন্তধ্তানের সমকালীে প্রথম সাররর মেুরতগনণর োম উনল্লখ করব : 

১. আলী ইবনে বাবানেই কুমী (মৃতুয ৩২৯ রহজরী, ককানম সমারহত): রতরে কশখ সাদুক অথতাৎ 

মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে বাবানেই (রযরে করই শহনর সমারহত)- এর রপতা। পুত্র মুহারেস এবাং 

রপতা েকীহ্ ও মুেতী। এ রপতা- পুত্রনক সাদুকাইে  রহনসনব অরেরহত করা হনয় থানক। 

২. আলী ইবনে বাবানেই কুমীর সমসামরয়ক বা রকছু পূনবতর একজে প্ররসদ্ধ েকীহ্ হনলে আয়াশী 

সামারকাদী রযরে তাাঁর তােসীনরর জন্যও প্ররসদ্ধ। রতরে উাঁচ ুস্তনরর জ্ঞােী রছনলে। যরদও রতরে 

মুোসরসর রহনসনব প্ররসদ্ধ তদুপরর প্রথম সাররর েকীনহ্দরও অন্তেুতক্ত। রতরে রেকাহ্সহ বহু 

রবষনয় গ্রন্থ রচো কনরনছে। ইবনুে োরদম তাাঁর আল কেনহনরস্ত - এ বনলনছে, তাাঁর গ্রন্থ 

কখারাসানে বযাপকোনব পরররচত হনলও রেকাহর রবষনয় ককাথাও তাাঁর মত উরল্লরখত হয়রে। 

সম্ভবত তাাঁর রেকাহ্ সম্পরকতত গ্রন্থ ককাে কারনণ রবলুপ্ত হনয়নছ।  

আয়াশী প্রথম জীবনে সুন্নী হনলও পরবততীনত রশয়া মাযহাব গ্রহণ কনরে। রতরে তাাঁর রপতার রেকট 

হনত উত্তরারধ্কারসূনত্র পযতাপ্ত সম্পদ পাে যার পুনরাটাই গ্রন্থ রচো, সাংকলে, েকল, ছাত্রনদর 

রশিা, প্ররশিণ ও োতার জন্য খরচ কনরে। 

অনেনক কশখ মুরেনদর রেকাহর রশিক জাের ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কক লানেইনক আলী ইবনে 

বাবানেইনয়র সমকালীে মনে কনর স্বল্পকালীে অন্তধ্তানের সময়কার েকীহ্ বনলনছে। রকন্তু 

কযনহতু রতরে সা দ ইবনে আবদুল্লাহ্ আশআরীর ছাত্র ও কশখ মুরেনদর রশিক এবাং ৩৬৭ বা 

৩৬৮ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরনছে কসনহতু তাাঁনক আলী ইবনে বাবানেইনয়র সমসামরয়ক বলা 

যায় ো। অবশ্য তাাঁর রপতা মহুাম্মদ ইবনে কক লানেইনক স্বল্পকালীে অন্তধ্তানের যুনগর আনলম 

বলা যায়। 

দীর্তকালীে অন্তধ্তানের সময়কার েকীহ্গণ 
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৩. ইবনে আরব আরকল আম্মােী: রতরে ইনয়নমনের অরধ্বাসী রছনলে। আম্মাে ইনয়নমনের সমুদ্র 

তীরবততী একরট অঞ্চল। রতরে দীর্তকালীে অন্তধ্তানের শুরুর প্রাক্কানলর একজে আনলম। তাাঁর 

মৃতুযর সরিক তাররখ জাো যায়রে। 

বাহরুল উলমু তাাঁনক জাের ইবনে কক লানেইনয়র রশিক বনল উনল্লখ কনরনছে রযরে কশখ 

মুরেনদর রশিক রছনলে। ইবনে আরব আরকনলর োম রেকাহ্শানস্ত্র প্রায়ই উদ্ধতৃ হনয় থানক। 

৪. ইবনে জুোইদ আসকােী: রতরেও কশখ মুরেনদর অন্যতম রশিক। রতরে ৩৮১ রহজরীনত 

মৃতুযবরণ কনরে। করথত আনছ তাাঁর ররচত গ্রনন্থর সাংখযা প্রায় পঞ্চাশরট। ইবনে জুোইদ ও ইবনে 

আরব আরকলনক েকীহ্গণ আল কারদমাইে  বনল সনম্বাধ্ে কনর থানকে। রেকাহ্শানস্ত্র তাাঁর মত 

প্রায়ই বরণতত হয়। 

৫. কশখ মুরেদ: তাাঁর প্রকতৃ োম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কোমাে। রতরে েকীহ্ ও 

কালামশাস্ত্ররবদ রহনসনব প্ররসদ্ধ। ইবনুে োরদম তাাঁর আল কেনহনরস্ত  গ্রনন্থর পঞ্চম প্রবনন্ধর 

রদ্বতীয় আনলাচোয় তাাঁর োম রশয়া কালামশাস্ত্ররবদনদর সনঙ্গ উনল্লখ কনরনছে। রতরে তাাঁর প্রশাংসা 

কনরনছে ও ইবনুল ময়ুানল্লম  োনম তাাঁনক অরেরহত কনরনছে। রতরে ৩৩৬ রহজরীনত জন্মগ্রহণ 

ও ৪১৩ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। রেকাহ্শানস্ত্র তাাঁর গ্রন্থরট আল মকুান্নায়া  োনম প্ররসদ্ধ। 

কশখ মুরেদ রশয়া রবনশ্ব একজে উজ্জ্বল েিত্র। কশখ মুরেনদর জামাতা আব ুইয়ালী জােরী বণতো 

কনরনছে, কশখ মুরেদ রারত্রনত খুব কম র্মুানতে। বাকী সময় ইবাদত, োমাজ, ককারআে 

কতলাওয়াত, অধ্যয়ে বা কলখানলরখর কানজ বযয় করনতে। 

৬. সাইনয়যদ মরুতাজা: রতরে আলামলু হুদা  োনম প্ররসদ্ধ। রতরে ৩৫৫ রহজরীনত জন্ম এবাং 

৪৩৬ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। আল্লামা রহল্লী তাাঁনক ইমারময়া রশয়ানদর রশিক বনল অরেরহত 

কনরনছে। রতরে জ্ঞােী ও পরেত রছনলে। বহুরবধ্ শানস্ত্র তাাঁর পারেতয রছল, কযমে 

সারহতয, কালামশাস্ত্র এবাং রেকাহ্। তাাঁর মতসমূহ েকীনহ্দর রেকট সম্মাোহত। রেকাহ্শানস্ত্র তাাঁর 

প্ররসদ্ধ দু রট গ্রন্থ হনলা ইেরতছাব  ও জামাললু ইলম ওয়াল আমাল । রতরে ও তাাঁর ভ্রাতা 

সাইনয়যদ রাযী পূণতাঙ্গ োহজুল বালাগাহ্ কশখ মরুেনদর রেকট রশিা রেনয়নছে। 
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৭. কশখ আব ু জাের তুসী: রতরে শাইখুত তারয়ো োনম প্ররসদ্ধ এবাং ইসলামী রবনশ্বর উজ্জ্বল 

েিত্রসমূনহর অন্যতম। রেকাহ্, উসলূ, হাদীস, তােসীর, কালামশাস্ত্র ও ররজালশানস্ত্র তাাঁর প্রচরু 

রচো রনয়নছ। রতরে কখারাসানের তুনসর অরধ্বাসী।  

কশখ তুসী ৩৮৫ রহজরীনত জন্মগ্রহণ কনরে। রতরে ৪০৮ রহজরীনত (২৩ বছর বয়নস) তৎকালীে 

ইসলামী সাংসৃ্করত ও জ্ঞানের সবতবৃহৎ ককন্দ্র বাগদানদ রহজরত কনরে এবাং কশষ জীবে পযতন্ত 

ইরানকই রছনলে। তাাঁর রশিক সাইনয়যদ মরুতাজার ইনন্তকানলর পর রতরে রশয়ানদর জ্ঞাে ও 

েনতায়া দানের ককন্দ্রীয় বযরক্তনত্ব পররণত হে। রতরে কশখ মুরেনদর রেকটও পাাঁচ বছর রশিা লাে 

কনরনছে। রতরে দীর্ত সময় কশখ মরুেনদর ছাত্র সাইনয়যদ মরুতাজার তত্ত্বাবধ্ানে পড়ানশাো 

কনরনছে ও তাাঁর রেকট জ্ঞাে রশিা কনরনছে। তাাঁর রশিক সাইনয়যদ মরুতাজা ৪৩৬ রহজরীনত 

মৃতুযবরণ করার পরও রতরে ২৪ বছর জীরবত রছনলে। তন্মনধ্য ১২ বছর বাগদানদ রছনলে। রকন্তু 

বাগদানদ রবশঙৃ্খলার সৃরষ্ট হনল তাাঁর গৃনহ ও গ্রন্থাগানর হামলা হয়। েনল রতরে বাগদাদ হনত 

োজানে রহজরত কনরে এবাং কসখানে দীরে মাদ্রাসা প্ররতিা কনরে। অতুঃপর োজানেই রতরে 

৪৬০ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। তাাঁর কবর োজানে অবরস্থত। 

রেকাহ্শানস্ত্র কশখ তুসীর ররচত গ্রনন্থর োম আে কেহায়া  যা প্রাচীেকানল দীেী ছাত্রনদর পািয 

রছল। রেকাহ্শানস্ত্র তাাঁর ররচত অপর একরট গ্রন্থ হনলা মাবসুত । এ গ্রন্থরট রেকাহ্শাস্ত্রনক েতুে 

অধ্যায় ও যুনগ প্রনবশ কররনয়নছ এবাং তৎকালীে সমনয়র রশয়া রেকাহর সবনচনয় বযাপক গ্রন্থ। 

রখলাে  োনমও তাাঁর একরট রেকাহর গ্রন্থ রনয়নছ যানত আহনল সুন্নাত ও রশয়া উেয় মাযহানবর 

েকীনহ্দর মত সরন্ননবরশত হনয়নছ। এ ছাড়াও রেকাহ্শানস্ত্র তাাঁর ররচত অন্যান্য গ্রন্থ রনয়নছ। এক 

শতােী কাল পূনবতও রশয়া আনলমগণ কশনখর রেকাহ্  বলনত কশখ তুসীর রেকাহ্ বুবনতে। আর 

যরদ শাইখানের রেকাহ্  বলনতে তনব কশখ মরুেদ ও কশখ তুসী বুবা কযত। রশয়া রেকাহ্শানস্ত্রর 

সব অধ্যানয়ই কয সকল প্ররসদ্ধ েকীহর োম উচ্চাররত হয় কশখ তুসী তাাঁনদর অন্যতম। কনয়ক 

শতােী কশখ তুসীর বাংশধ্ারার রবরেন্ন বযরক্ত েকীহ্ ও আনলম রহনসনব পরররচত রছনলে। তাাঁর পুত্র 

কশখ আবু আলী রযরে রদ্বতীয় মুরেদ োনম পরররচত-  রতরে রছনলে একজে প্ররসদ্ধ েকীহ্। 
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মুসতাদরাকুল ওয়াসারয়ল  গ্রনন্থ বলা হনয়নছ তাাঁর ররচত একরট গ্রন্থ হনলা আমালী  এবাং তাাঁর 

রপতার ররচত আে কেহায়া  গ্রন্থরটও রতরে বযাখযা কনরনছে।২৬৮ ললুুউল বাহরাইে  গ্রনন্থ বরণতত 

হনয়নছ কশখ তুসীর কন্যারাও রবরশষ্ট েকীহ্ রছনলে। কশখ আব ু আলীর এক পুনত্রর োম কশখ 

আবলু হাসাে মুহাম্মদ রযরে রপতার মৃতুযর পর োজানের দীেী মাদ্রাসার প্রধ্াে হে। ইবনে আম্মাদ 

হাম্বলী তাাঁর শাযরাতুয যাহাব  গ্রনন্থ বনলনছে, এ মহৎ বযরক্তর জীবেশায় রবরেন্ন অঞ্চল হনত 

রশয়া দীেী ছাত্ররা তাাঁর রেকট জ্ঞাে অজতনের লনিয আসনতে। রতরে একজে দুরেয়ারবমুখ ও 

কখাদােীরু আনলম রছনলে। ২৬৯আম্মাদ তাবারী বনলনছে, যরদ েবী রেন্ন অন্য কানরা ওপর দরুদ 

পড়া জানয়য হনতা তনব আরম এ বযরক্তর ওপর দরুদ পড়তাম।  কশখ আবলু হাসাে মুহাম্মদ 

৫৪০ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৮. কাজী আবদুল আরজজ হালাবী: রতরে ইবনুল বারাজ োনম প্ররসদ্ধ এবাং সাইনয়যদ মরুতাজা ও 

কশখ তুসীর রশষ্য। রতরে কশখ তুসীর পি হনত স্বীয় েূরম রসররয়ায় কপ্রররত হে। আবদুল আরজজ 

রবশ বছর রসররয়ায় তারনবনলনস (রত্রনপালী) রবচারক রছনলে। রতরে ৪৮১ রহজরীনত মুতৃযবরণ 

কনরে। রেকাহ্শানস্ত্র তাাঁর ররচত প্ররসদ্ধ দু রট গ্রন্থ হনলা মুহাযযাব  ও জাওয়ানহর । 

৯. কশখ আবুস সালাহ হালাবী: রতরে শামানতর অরধ্বাসী এবাং সাইনয়যদ মরুতাজা ও কশখ তুসীর 

ছাত্র। রতরে একশ  বছর জীরবত রছনলে। রাইহাোতুল আদাব  গ্রনন্থ তাাঁনক সালার ইবনে 

আবদুল আরজনজরও ছাত্র রহনসনি উনল্লখ করা হনয়নছ। যরদ এ বক্তবযরট সরিক হয় তনব রতরে 

রতে বযরক্তর ছাত্র রছনলে। রেকাহ্শানস্ত্র তাাঁর প্ররসদ্ধ গ্রন্থরট হনলা কােী। রতরে ৪৪৭ রহজরীনত 

মৃতুযবরণ কনরে। রতরে ৪৪৭ রহজরীনত ইনন্তকাল করনল স্বাোরবকোনবই তাাঁর দু শ্রনদ্ধয় রশিক 

হনত বয়ুঃনজযি রছনলে বলা যায়। শহীনদ সােী বনলনছে, রতরে হালানব সাইনয়যদ মুততাজার 

খলীো বা প্ররতরেরধ্ রছনলে।  

১০. হামযা ইবনে আরজজ দাইলামী: রতরে সালার দাইলামী োনম প্ররসদ্ধ। রতরে ৪৪৭ রহজরীনত 

মতান্তনর ৪৬৩ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। রতরে কশখ মুরেদ ও সাইনয়যদ মরুতাজার ছাত্র 

রছনলে। সালার ইরানের অরধ্বাসী ও তাবরীনজর খসরুশানহ মারা যাে। রেকাহ্শানস্ত্র তাাঁর প্ররসদ্ধ 
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গ্রনন্থর োম মারারসম । যরদও রতরে কশখ তুসীর ছাত্র েে; বরাং সমসামরয়ক বযরক্তত্ব তদুপরর 

মুহানক্কক রহল্লী তাাঁর গ্রনন্থর২৭০ েূরমকায় সালার, ইবনুল বারাজ ও আবসু সালাহ এ রতেজে 

বযরক্তনক আতবাউস সালাসা  ( রতে অনুসারী) োনম অরেরহত কনরনছে অথতাৎ তাাঁনক কশখ 

তুসীর অন্যতম অনুসারী বনলনছে। সম্ভবত তাাঁর এ কথার উনেশ্য এরট কয, উপনরাক্ত রতে বযরক্ত 

পূনবতাক্ত রতেজনের (কশখ মরুেদ, সাইনয়যদ মুততাজা ও কশখ তসুীর) অনুবততী। 

১১. সাইনয়যদ আবলু মাকানরম ইবনে জুহরাহ: সাইনয়যদ আবলু মাকানরম মধ্যবততী এক বযরক্তর 

সূনত্র কশখ তুসীর পুত্র আব ু আলী হনত হাদীস বণতো কনরনছে এবাং রেকাহ্শানস্ত্র মধ্যবততী 

কনয়কজে রশিনকর মাধ্যনম কশখ তুসীর পনরাি ছাত্র। রতরে রসররয়ার হালানবর অরধ্বাসী ও 

৫৮৫ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরনছে। রেকাহ্শানস্ত্র তাাঁর ররচত প্ররসদ্ধ গ্রনন্থর োম হনলা গারেয়াহ্ । 

কসখানেই রেকাহর পররোষায় হালাবীয়াে  বলা হয় তা আবুস সালাহ্ হালাবী ও ইবনে জুহরাহ 

হালাবী এ দু বযরক্তর প্ররত ইরঙ্গত করা হয়। আর যরদ হালাবীউে  বলা হয় তনব উপনরাক্ত 

দু বযরক্ত ছাড়াও ইবনুল বারাজ হালাবীনক অন্তেুতক্ত করা হয়। মসুতাদরাকুল ওয়াসারয়ল  গ্রনন্থ 

কশখ তুসীর পরররচরত পনবতর আনলাচোয় বলা হনয়নছ, ইবনে জুহরাহ ইবরেল হুসাইনের (ইবনুল 

হানজব হালাবী োনম প্ররসদ্ধ) রেকট রশিাগ্রহণ কনরনছে। ইবনে হানজব এ গ্রন্থরট োজানে আব ু

আবদুল্লাহ্ যাইনুবাদীর রেকট, রতরে তা কশখ রারশদুেীে আলী ইবনে রসরাক কুমী ও সাইনয়যদ 

আরব হারশম হুসাইেীর রেকট, তাাঁরা গ্রন্থরট কশখ আবদুল জাব্বার রাযীর রেকট রশিা লাে 

কনররছনলে। কশখ আবদুল জাব্বার কশখ তুসীর ছাত্র রছনলে। এই বণতোনুসানর ইবনে জুহরাহ 

মধ্যবততী চার বযরক্তর সূনত্র কশখ তুসীর পনরাি ছাত্র। 

১২. ইবনে হামযা তুসী: রতরে ইমাদউেীে তুসী োনম পরররচত। রতরে কশখ তুসীর ছাত্রনদর ছানত্রর 

সাররর একজে েকীহ্। তনব ককউ ককউ তাাঁনক আনরা পনরর বনলনছে। রবষয়রট গনবষণার দারব 

রানখ। তাাঁর মৃতুযর বছর সরিকোনব জাো যায়রে। সম্ভবত ষি রহজরী শতােীর রদ্বতীয়ানধ্ত রতরে 

মারা যাে। রতরে ইরানের কখারাসানের অরধ্বাসী। রেকাহ্শানস্ত্র তাাঁর সুপরররচত একরট গ্রন্থ হনলা 

ওয়ারসলাহ্ । 
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১৩  .ইবনে ইদররস  রহল্লী: রতরে রশয়া পরেত ও আনলমগনণর মনধ্য রবরশষ্ট বযরক্ত। রতরে আরব 

বাংনশাদ্ভূত। কশখ তুসী তাাঁর মাতার রপতামহ। ইবনে ইদররস স্বাধ্ীে রচন্তাশীল বযরক্ত রহনসনব 

প্ররসদ্ধ রছনলে। ককাে ককাে কিনত্র তাাঁর রক্তসম্পকতীয় প্ররপতা কশখ তুসীর োবমূরততনকও িুণ্ণ 

কনরনছে )তাাঁর  মনতর তীি সমানলাচো কনর (। রতরে পূবতবততী আনলমনদর মনতর আিমণািক 

সমানলাচো করনতে। রতরে ৫৯৮ রহজরীনত ৫৫ বছর বয়নস ইনন্তকাল কনরে। রেকাহ্শানস্ত্র তাাঁর 

একরট প্ররসদ্ধ গ্রন্থ হনলা সারাইর । করথত আনছ ইবনে ইদররস সাইনয়যদ আবলু মাকানরম ইবনে 

জুহরার রশষ্য রছনলে। রকন্তু ইবনে ইদররস তাাঁর আল ওয়ারদয়া  গ্রনন্থ আস সারাইর  গ্রন্থ 

সম্পনকত কয বণতো রদনয়নছে তানত বুবা যায় ইবনে জহুরাহ তাাঁর সমসামরয়ক রছনলে ও রেকাহর 

রকছ ুরবষনয় ইবনে জুহরার সনঙ্গ তাাঁর পত্র রবরেময় ও সরাসরর আনলাচোই শুধ্ু হনয়নছ। 

১৪. কশখ আবলু কানসম জাের ইবনে হাসাে ইবনে ইয়ারহয়া ইবনে সাঈদ রহল্লী (মহুানক্কক রহল্লী 

োনম প্ররসদ্ধ): উসলূ ও রেকাহ্শানস্ত্র তাাঁর প্রচরু গ্রন্থ রনয়নছ, কযমে মাআররয, মুতাবার, আল 

মুখতাছার, আে োনে প্রেৃরত। মুহানক্কক রহল্লী মধ্যবততী এক রশিনকর সনূত্র ইবনে জুহরাহ ও 

ইবনে ইদররস রহল্লীর পনরাি ছাত্র। আল কুেী ওয়াল আলকাব  গ্রনন্থ ইবনে োমার জীবেী 

আনলাচোয় উরল্লরখত হনয়নছ, মহুানক্কক কুরকী মহুানক্কক রহল্লীর প্রশাংসায় বনলনছে, রতরে আহনল 

বাইনতর রেকার পরেতগনণর মনধ্য সবনচনয় জ্ঞােী রছনলে। তাাঁর প্ররসদ্ধ রশিকগণ হনলে মুহাম্মদ 

ইবনে োমানয় রহল্লী ও ইবনে ইদররস রহল্লী। 

সম্ভবত মহুানক্কক কারকীর এ কথার উনেশ্য হনলা ইবনে োমার রশিক হনলে ইবনে ইদররস 

রহল্লী এবাং কসই সূনত্র তাাঁনক রতরে ইবনে ইদররনসর পনরাি ছাত্র বনলনছে। কারণ ইবনে ইদররস 

৫৯৮ রহজরীনত মারা যাে এবাং মুহানক্কক রহল্লী ৬৭৬ রহজরীনত। তাই স্বাোরবকোনবই 

মুহানক্কনকর পনি ইবনে ইদররনসর ছাত্র হওয়া সম্ভব েয়। রাইহাোতুল আদাব  গ্রনন্থ বলা 

হনয়নছ, মুহানক্কর রহল্লী তাাঁর রপতা, রপতামহ, সাইনয়যদ োখার ইবনে মায়াদ মসুােী এবাং ইবনে 

জুহরাহর রেকট রশিা লাে কনররছনলে। ইবনে জহুরার রেকট মুহানক্কনকর রশিাগ্রহনণর রবষয়রটও 
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সরিক েয়। কারণ ইবনে জুহরা ৮৬৫ রহজরীনত মারা যাে। তাই রেরশ্চতোনব রতরে ইবনে 

জুহরাহর ছাত্র রছনলে ো। তনব তাাঁর রপতা ইবনে জুহরাহর ছাত্র হনত পানরে। 

মুহানক্কক রহল্লী আল্লামা রহল্লীর রশিক রছনলে। রেকাহ্শানস্ত্র কাউনকই তাাঁর ওপর প্রাধ্ান্য কদয়া 

হয় ো। রেকাহ্শানস্ত্র মহুানক্কক  পররোষারট োম রহনসনব শুধ্ ুতাাঁর জন্যই বযবহৃত হনয় থানক। 

রবরশষ্ট দাশতরেক ও গরণতশাস্ত্ররবদ খাজা োরসরুেীে তুসী রহল্লায় তাাঁর সনঙ্গ সািাৎ কনর তাাঁর 

রেকাহর ক্লানস অাংশগ্রহণ কনরনছে। মুহানক্কনকর ররচত রবরেন্ন গ্রন্থ রবনশষত শারানয়  োমক 

গ্রন্থরট দীেী ছাত্রনদর পািয রছল এবাং এখেও আনছ। অনেক েকীহ্ই মুহানক্কক রহল্লীর গ্রনন্থর 

বযাখযাগ্রন্থ রলনখনছে অথবা তানত টীকা সাংনযাজে কনরনছে। 

১৫. হাসাে ইবনে ইউসুে ইবনে আলী ইবনে মতুাহ্হারী রহল্লী (আল্লামা রহল্লী োনম প্ররসদ্ধ): রতরে 

তৎকালীে সমনয়র একজে রবরল প্ররতো। রতরে 

রেকাহ্, উসূল, কালামশাস্ত্র, যুরক্তরবদযা, দশতে, ররজালশাস্ত্র ও অন্যান্য রবষনয় পসু্তক রচো 

কনরনছে। বততমানে তাাঁর কলখা একশ রট গ্রন্থ হস্তরলরখত অথবা ছাপানো অবস্থায় রবদযমাে। ঐ 

গ্রন্থসমূনহর ককাে ককােরট কযমে তাযনকরাতুল কোকাহা  তাাঁর রবরল প্ররতোর স্বাির বহে 

করনছ। 

আল্লামা রহল্লীর রেকাহ্ রবষয়ক প্রচরু গ্রন্থ রনয়নছ। যার অরধ্কাাংশই পরবততী সমনয়র েকীনহ্দর 

দ্বারা বযাখযা ও টীকা সাংনযারজত হনয়নছ। আল্লামা রহল্লীর প্ররসদ্ধ রেকাহর গ্রন্থসমূহ হনলা 

ইরশাদ, তাবনছরাতুল মতুাআনল্লমীে, কাওয়ানয়দ, তাহরীর, তাযরকরাতুল কোকাহা, মুখতালােুশ 

রশয়া ও মুেতাহা। রতরে অনেনকর রেকট রশিাগ্রহণ কনরনছে। রতরে রেকাহ্শানস্ত্রর জ্ঞাে তাাঁর 

মামা মুহানক্কক রহল্লীর রেকট অজতে কনরে। যুরক্তরবদযা ও দশতনে রতরে খাজা োরসরুেীে তুসীর 

ছাত্র রছনলে। রতরে রেকাহ্সমূহ অধ্যয়ে কনরে। আল্লামা রহল্লী ৬৪৮ রহজরীনত জন্ম ও ৭২৬ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

১৬. োখরুল মুহানক্ককীে: রতরে আল্লামা রহল্লীর পতু্র। রতরে ৬৮২ রহজরীনত জন্মগ্রহণ কনরে এবাং 

৭৭১ সানল পৃরথবী হনত রবদায় কেে। আল্লামা রহল্লী তাাঁর তাযরকরাতুল কোকাহা  গ্রনন্থর 
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েূরমকায় এবাং কাওয়ানয়দ  গ্রনন্থ তাাঁর এ পুনত্রর প্রশাংসা কনরনছে। কাওয়ানয়দ  গ্রনন্থর কশনষ 

রতরে এ আশা বযক্ত কনরনছে, তাাঁর পুত্র তাাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করনব। োখরুল মুহানক্ককীে 

ইয়াহুল োওয়াইদ রে শাররহ মুশরকলাতুল কাওয়ানয়দ  োনম একরট গ্রন্থ রচো কনরনছে। এই 

গ্রনন্থ তাাঁর উপস্থারপত মত পরবততী কানলর েকীহ্ ও আনলমনদর দরৃষ্ট আকষতণ কনরনছ। 

১৭. মুহাম্মদ ইবনে মাক্কী ( শহীনদ আউয়াল  োনম প্ররসদ্ধ): রতরে োখরুল মুহানক্ককীনের ছাত্র ও 

রশয়া েকীনহ্দর প্রথম সাররর একজে অথতাৎ মহুানক্কক ও আল্লামা রহল্লীর সমপযতানয়র। রতরে 

দরিণ কলবােনের জাবানল আনমনলর অরধ্বাসী। জাবানল আনমল রশয়ানদর অন্যতম প্রাচীে 

ককন্দ্র। শহীনদ আউয়াল ৭৩৪ রহজরীনত জন্মগ্রহণ কনরে এবাং ৭৮৬ রহজরীনত মানলকী 

মাযহানবর এক আনলনমর েনতায়ার কারনণ শহীদ হে। রতরে আল্লামা রহল্লীর ছাত্রগনণর ছাত্র। 

শহীনদ আউয়ানলর প্ররসদ্ধ রেকাহর গ্রন্থ হনলা কলামআ  যা রতরে কজলখাোয় বদী থাকাকালীে 

সমনয় (মৃতুযদে কর্ারষত হওয়ার পরবততীনত) রলনখরছনলে। আশ্চনযতর রবষয় হনলা দু শতােী পর 

তাাঁর এ গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থ রযরে রলনখে রতেও তাাঁর পররণরত বরণ কনর শহীদ হে ও শহীনদ সােী  

বনল প্ররসরদ্ধ লাে কনরে। 

শারনহ কলামআ  শহীদ সােীর রচো যা বততমানে ছাত্রনদর রেকাহর পািযগ্রন্থ। শহীনদ 

আউয়ানলর ররচত গ্রন্থসমূহ হনলা দুরুস, রযকরা, বায়াে, আলরেয়া ও কাওয়ানয়দ। তাাঁর ররচত 

রেকাহর সকল গ্রন্থই মলূযবাে। মহুানক্কক রহল্লী এবাং আল্লামা রহল্লীর ন্যায় তাাঁর গ্রন্থসমূনহও 

পরবততী সমনয়র আনলমনদর দ্বারা বযাখযা ও টীকা সাংনযারজত হনয়নছ। 

সপ্তম ও অষ্টম রহজরীনত এ রতে েকীহর (আল্লামা রহল্লী, মুহানক্কক রহল্লী ও শহীনদ আউয়াল) 

গ্রন্থসমহূই রশয়া েকীনহ্দর পািযপসু্তক রহনসনব গৃহীত হনয়নছ এবাং এগুনলার বযাখযাগ্রন্থও ররচত 

হনয়নছ। অন্য ককাে েকীহর গ্রনন্থর রবষনয় এমেরট লিয করা যায় ো। এর পরবততী সমনয় ককবল 

কশখ মুততজা আেসারীর গ্রনন্থর কিনত্রই তা র্নটনছ এবাং এরট মাত্র শতারধ্ক বছর পূনবতর একরট 

গ্রন্থ। 
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শহীদ আউয়ানলর পররবানরর সদস্যরা রেকাহ্ ও অন্যান্য শানস্ত্র রবনশষ জ্ঞােী রছনলে। এই 

পররবানরর সদস্যরা বাংশ পরম্পরায় আনলম রহনসনব স্বীয় সম্মাে অিুণ্ণ করনখনছে। শহীনদ 

আউয়ানলর রতে পুত্রই স্বীকৃত েকীহ্ ও আনলম রছনলে। তাাঁর স্ত্রী উনম্ম আলী ও কন্যা উম্মুল 

হাসােও রেকাহ্শানস্ত্র রবনশষ পারেনতযর অরধ্কাররেী রছনলে। শহীদ তাাঁর রেকট আগত োরীনদর 

রেকাহ্গত সমস্যার জন্য এ দু রমণীর শরণাপন্ন হওয়ার রেনদতশ রদনতে। রাইহাোতুল আদাব  

গ্রনন্থ বলা হনয়নছ, ককাে ককাে েকীহ্ ও আনলম শহীনদ আউয়ানলর কন্যা োনতমানক শাইখা  

ও রসত্তলু মাশাইখ  বা সাইনয়যদাতুল মাশাইখ  অথতাৎ েকীনহ্দর কেত্রী উপারধ্ রদনয়নছে। 

১৮. োনযল রমকদাদ: রতরে রহল্লীর অন্তেুতক্ত একরট গ্রাম সুউর- এর অরধ্বাসী। রতরে শহীনদ 

আউয়ানলর রবরশষ্ট ছাত্র রছনলে। রেকাহ্শানস্ত্র তাাঁর প্ররসদ্ধ কয গ্রন্থ মরুদ্রত অবস্থায় আমানদর হানত 

রনয়নছ তা হনলা কােযলু এরোে । এ গ্রনন্থ ইসলানমর রবরধ্রবধ্াে ও আহকাম সম্পরকতত আয়াত 

সরন্ননবরশত হনয়নছ অথতাৎ ককারআনের কয সকল আয়াত হনত ইসলানমর রেকাহ্গত রবধ্াে 

পাওয়া যায় (ইসলামী রবরধ্রবধ্ানের দরলল উপস্থাপে করা যায়) তা উপস্থাপে কনর বযাখযা করা 

হনয়নছ ও প্রমাণ রহনসনব বযবহার করা হনয়নছ। রশয়া- সুন্নী উেয় মাযহানব আহকানমর 

আয়াতসমূহ রেনয় প্রচরু গ্রন্থ ররচত হনয়নছ। তন্মনধ্য োনযল রমকদানদর কােযলু এরোে  

সবনচনয় উত্তম। োনযল রমকদাদ ৮২৬ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। তদুপরর তাাঁনক েবম রহজরী 

শতােীর আনলমনদর মনধ্য ধ্রা হয়। 

১৯. জামালসু সানলকীে আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে োহদ রহল্লী আসাদী: রতরে ৭৫৭ 

রহজরীনত জন্্ম এবাং ৮৪১ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। রতরে শহীনদ আউয়াল ও োখরুল 

মুহানক্ককীনের ছাত্র। রতরে যাাঁনদর রেকট হনত হাদীস বণতো কনরনছে তাাঁরা হনলে-  োনযল 

রমকদাদ, কশখ আলী ইবনুল খানযজ কােী এবাং কশখ বাহাউেীে আলী ইবনে আবদুল কাররম।২৭১ 

সম্ভবত তাাঁর রেকাহর রশিকও এই রতে বযরক্ত রছনলে। ইবনে োহনদর কবশ রকছু রেকাহ্ গ্রন্থ 

রনয়নছ। তন্মনধ্য মুহানক্কক রহল্লীর মুখতাছারুে োনে  গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থ আল মুহাযযাবলু 

বারীঈ, আল্লামা রহল্লীর আল মুকতানছর  গ্রনন্থর বযাখযা এবাং শহীনদ আউয়ানলর আলরেয়াহ্  
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গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থ। ইবনে োহদ রবনশষত চররত্র ও আধ্যারিক রচন্তার জন্য প্ররসদ্ধ রছনলে। 

আধ্যারিক রবষনয় তাাঁর ইোতুদ দায়ী  োমক একরট গ্রন্থ রনয়নছ। 

২০. কশখ আলী ইবনে কহলাল জাযানয়রী: রতরে ককারআে ও হাদীনসর ন্যায় োকলী  জ্ঞানে 

কযমে পরেত রছনলে কতমরে দশতে ও যুরক্তরবদযার মনতা বুরদ্ধবৃরত্তক শানস্ত্রও জ্ঞােী রছনলে। রতরে 

একজে পরনহজগার ও দুরেয়ারবমুখ বযরক্ত রছনলে। অসম্ভব েয়, ইবনে োহনদর রশিকগণই তাাঁর 

রশিক রছনলে। রতরে তাাঁর সমকানলর রশয়া েকীনহ্দর মনধ্য কশ্রিনত্বর কারনণ শাইখলু ইসলাম  

োনম প্ররসদ্ধ রছনলে। তাাঁর ছাত্র মুহানক্কক কারকী তাাঁনক শাইখলু ইসলাম  সনম্বাধ্ে কনর 

রেকাহর কিনত্র তাাঁর পারেনতযর প্রশাংসা কনরনছে। রবরশষ্ট েকীহ্ ইবনে আরব জামহুরও তাাঁর 

রেকট রেকাহ্শাস্ত্র রশিা লাে কনরনছে। 

২১. কশখ আলী ইবনে আবদুল আলী কারকী: রতরে কমাহানক্কক কারকী ও কমাহানক্কক সােী োনম 

প্ররসদ্ধ। কশখ আলী কলবােনের জাবানল আমানলর একজে েকীহ্ এবাং রবরশষ্ট রশয়া েকীনহ্দর 

একজে। রতরে ইরানক ও রসররয়ায় রশিা লাে কনরনছে। অতুঃপর সম্রাট প্রথম তাহমাসনবর সময় 

ইরানে আনসে এবাং ইরানে প্রথমবানরর মনতা একজে আনলমনক সম্মারেত কনর শাইখলু 

ইসলাম  উপারধ্ কদয়া হয়। তাাঁর পরবততীনত তাাঁরই ছাত্র ও কশখ বাহায়ীর শ্বশুর কশখ আলী 

রমেশার এ উপারধ্ পাে। অবশ্য পনর কশখ বাহায়ীও এ উপারধ্প্রাপ্ত হে। শাহ তাহমাসব তাাঁর প্ররত 

একরট পত্র রলনখ সম্পূণত অরধ্কার দাে কনরে ও তাাঁনক প্রকতৃ িমতার অরধ্কারী কর্াষণা কনর 

রেনজনক তাাঁর প্ররতরেরধ্ বনল উনল্লখ কনরে। কশখ আলীর রেকাহর কয গ্রন্থরট প্ররসদ্ধ ও রবরেন্ন 

স্থানে উরল্লরখত হয় তা হনলা জানমউল মাকানছদ  যা আল্লামা রহল্লীর কাওয়ানয়দ  গ্রনন্থর 

বযাখযাগ্রন্থ। রতরে এ গ্রন্থ ছাড়াও মুহানক্কক রহল্লীর মুখতাছারুে োনে  ও শারানয়  এবাং শহীনদ 

আউয়াল ও আল্লামা রহল্লীর আনরা রকছু গ্রনন্থ টীকা ও বযাখযা সাংনযাজে কনরনছে। মুহানক্কক 

কারকীর ইরাে আগমনের েনল কাযেীনে প্রথম দীরে মাদ্রাসা প্ররতরিত হয়। অতুঃপর ইসোহাে 

ও অন্যান্য স্থানেও দীরে মাদ্রাসা স্থারপত হয়। এ সকল মাদ্রাসায় রবরশষ্ট রকছু ছাত্র প্ররশরিত হনল 

সাদুকাইনের  পর রদ্বতীয় বানরর মত ইরাে রশয়া রেকাহ্শানস্ত্রর অন্যতম ককনন্দ্র পররণত হয়। 
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মুহানক্কক কারকী ৯৩৭ অথবা ৯৪১ রহজরীনত মারা যাে। রতরে আলী ইবনে কহলাল জাযানয়রীর 

ছাত্র রছনলে এবাং আলী ইবনে কহলাল ইবনে োহদ রহল্লীর রশষ্য রছনলে। ইবনে োহদ োনযল 

রমকদানদর সূনত্র শহীনদ আউয়ানলর পনরাি ছাত্র রছনলে। মহুানক্কক কারকীর পুত্র কশখ আবদুল 

আলী ইবনে আলী ইবনে আবদুল আলীও অন্যতম রশয়া েকীহ্ রছনলে। রতরে আল্লামা রহল্লীর 

ইরশাদ  ও শহীনদ আউয়ানলর আলরেয়াহ্  গ্রনন্থর বযাখযা- গ্রন্থ রচো কনরনছে। 

২২. কশখ যাইনুেীে (শহীনদ সােী োনম প্ররসদ্ধ): কশখ যাইনুেীে রবরশষ্ট রশয়া েকীনহ্দর 

একজে। রতরে বহু রবষনয় পরেত রছনলে। রতরেও জাবানল আমানলর অরধ্বাসী। তাাঁর ষি 

পূবতপুরুষ সারলহ আল্লামা রহল্লীর ছাত্র রছনলে। সম্ভবত তাাঁর পবূতপুরুষগণ ইরানের তুনসর অরধ্বাসী 

রছনলে। তাই ককাে ককাে স্থানে রতরে আত তুসুস শামী  স্বাির কনরনছে। শহীনদ সােী ৯১১ 

রহজরীনত জন্মগ্রহণ কনরে ও ৯৬৬ রহজরীনত শহীদ হে। রতরে অনেক কদনশ সের কনরনছে ও 

অনেক রশিনকর রেকট রশিা লাে কনরনছে। রতরে রমশর, দানমস্ক, কহজায, বাইতলু মকুাোস 

(রেরলরস্তে), ইরাক, ইস্তাম্বুল (তুরস্ক) ও অন্যাে স্থানে রগনয়নছে। সকল শস্যনিত্র হনতই রতরে 

শস্যদাো সাংগ্রহ কনরনছে। তাাঁর সুন্নী রশিনকর সাংখযা বানরাজে বনল উরল্লরখত হনয়নছ। এ 

কারনণই রতরে পণূতাঙ্গ বযরক্ত রছনলে। রতরে উসলূ ও রেকাহ্শাস্ত্র ছাড়াও 

দশতে, ইরোে, রচরকৎসাশাস্ত্র ও কজযারতরবতজ্ঞানে পারেনতযর অরধ্কারী রছনলে। রতরে অতযন্ত 

পরনহজগার ও দুরেয়ারবমুখ রছনলে। তাাঁর ছাত্রনদর অনেনকই উনল্লখ কনরনছে, রতরে তাাঁর 

পররবানরর জীরবকার জন্য রারত্রনত কাি সাংগ্রনহ কযনতে ও রদনের কবলা পাি দানের উনেনশ্য 

মাদ্রাসায় আসনতে। রতরে বা য়ালা বাক্ক পাাঁচরট মাযহানবর (জােরী, হাোেী, মানলকী, শানেয়ী ও 

হাম্বলী) রেকাহ্ পাি দাে করনতে। তাাঁর অসাংখয রচো রনয়নছ। তাাঁর প্ররসদ্ধ রেকাহর গ্রনন্থ শহীনদ 

আউয়ানলর কলামআ র বযাখযা ও টীকাগ্রন্থ এবাং মুহানক্কক রহল্লীর শারানয়  গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থ 

কযরটর োম মাসারলকুল আেহাম । শহীনদ সােী মুহানক্কক কারকীর ইরাে আগমনের পূনবত তাাঁর 

রেকট রেকাহ্শাস্ত্র পড়নতে। মায়ারলম  গ্রনন্থর কলখক শহীনদ সােীর পুত্র এবাং রবরশষ্ট রশয়া 

েকীনহ্দর একজে। 
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২৩. আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আরনদরবলী (মুকাোস আরনদরবলী োনম প্ররসদ্ধ): রতরে তাকওয়া ও 

যুহনদর (দুরেয়া রবমুখতা) কিনত্র প্রবাদ পুরুষ রছনলে এবাং রশয়া েকীহ্ ও রবনশষজ্ঞনদর প্রথম 

সাররর একজে। মুহানক্কক আরনদরবলী োজানে বাস করনতে। রতরে সাোেী শাসকনদর 

সমসামরয়ক। সাোেী শাসক শাহ আব্বাস তাাঁনক ইসোহাে আসার আমন্ত্রণ জাোনলও রতরে 

আনসে রে। শাহ আব্বাস চাইনতে মুকাোস আরনদরবলী তাাঁর ককাে কখদমত করার সুনযাগ রদে। 

একবার এক বযরক্ত ইরাে হনত শাহ আব্বানসর েনয় পারলনয় োজানে মুকাোস আররদরবলীর 

শরণাপন্ন হয় ও তানক শাহ আব্বানসর রেকট সুপাররশ করার আিাে জাোয়। মুকাোস শাহ 

আব্বাসনক রেননাক্ত পত্র রলনখ পািাে: সাোেী শাসক আব্বানসর কজনে রাখা উরচত, এই বযরক্ত 

প্রথম অতযাচার ও অপরাধ্ করনলও এখে অতযাচানরর রশকার। যরদ তুরম তানক িমা কনর দাও 

তাহনল হয়নতা মহাে আল্লাহ্ কতামার ককাে ককাে অপরাধ্ িমা কনর কদনবে। - শানহ কবলানয়ত 

আহমাদ আরনদরবলী। 

শাহ আব্বাস এর জবানব রলনখে,  

আপোর অবগরতর জন্য জাোরচ্ছ, শাহ আব্বাস আপোর রেনদতশনক আপোর অনুগ্রহ মনে কনর 

পালে কনরনছ। আপোর এ েক্তনক কদায়া করনত েুলনবে ো। -  হযরত আলীর গৃনহর প্রহরী 

কুকুর আব্বাস।২৭২  

মুকাোস আরনদরবলী ইসোহানে আসনত অসম্মরত প্রকাশ করায় োজানের ধ্মতীয় রশিাঙ্গেরট 

পুেজতীরবত হনলা। কযমরেোনব ইনতাপূনবত শহীনদ সােী, তাাঁর পুত্র কশখ হাসাে (মায়ারলম গ্রনন্থর 

রচরয়তা) ইরানে রহজরত ো করায় জাবানল আমাল ও রসররয়ার ধ্মতীয় রশিা প্ররতিাে দু রট পূনবতর 

ন্যায় প্রাণবন্ত থানক। মায়ারলম  ও মাদাররক  গ্রনন্থর কলখকদ্বয় ইরানে কথনক কযনত বাধ্য 

হওয়ার আশাংকায় অতযন্ত আগ্রহ থাকা সনত্ত্বও মাশহানদ ইমাম করযা (আ.)- এর কবর রযয়ারত 

হনত রবরত থানকে। 

আমার জাো কেই মুকাোস আরনদরবলী কার বা কানদর রেকট রেকাহ্শাস্ত্র অধ্যয়ে কনরনছে। শুধ্ ু

এতটুকু জাো আনছ, রতরে শহীনদ সােীর ছাত্রনদর রেকট রেকাহ্ পনড়রছনলে। সম্ভবত রতরে 
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মায়ারলম  ও মাদাররক  গ্রন্থদ্বনয়র কলখকদ্বনয়র রেকট রেকাহ্ রশিা লাে কনরনছে। জালাল 

উেীে দাওয়ােীর জীবেীনত উরল্লরখত হনয়নছ : 

কমাল্লা আহমদ আররদরবলী, মাওলাো আবদুল্লাহ্ শুসতারী, মাওলাো আবদুল্লাহ্ ইয়াযদী, খাজা 

আেজালউেীে তারাকা, মীর োখরুেীে হামারক, শাহ আব ু মুহাম্মদ রসরাজী, মাওলাো রমজতা 

জাে এবাং রমর োতনহ রসরাজী খাজা জামাল উেীে মাহমুনদর ছাত্র রছনলে এবাং জামাল উেীে 

মাহমুদ মুহানক্কক জালাল উেীে দাওয়ােীর রশষ্য রছনলে।২৭৩  

সম্ভবত মুকাোস আরনদরবলী খাজা জামাল উেীে মাহমুনদর রেকট দশতে ও যরুক্তরবদযা 

পড়নতে; রেকাহ্ বা হাদীস েয়। 

মুকাোস আরনদরবলী ৯৯৩ রহজরীনত োজানে মৃতুযবরণ কনরে। তাাঁর প্ররসদ্ধ দু রট রেকাহ্ গ্রন্থ 

হনলা শারনহ ইরশাদ  এবাং আয়াতুল আহকাম । তাাঁর সকূ্ষ্ম ও যথাযত রেকাহ্গত মত 

পরবততীকানলর েকীনহ্দর দরৃষ্ট আকষতণ কনরনছ। 

২৪. কশখ বাহাউেীে মুহাম্মদ আনমলী (কশখ বাহায়ী োনম প্ররসদ্ধ): কশখ বাহায়ী জাবানল 

আমানলর অরধ্বাসী। রতরে তাাঁর রপতা ও শহীনদ সােীর ছাত্র কশখ হুসাইে ইবনে আবদুস 

সামানদর সনঙ্গ শশশনব ইরানে এনসরছনলে। রতরে রবরেন্ন কদশ ভ্রমণ কনরনছে। এ কারনণই তাাঁর 

কস োগয হনয়রছল রবরেন্ন রবষনয় রবরেন্ন রশিনকর রেকট রশিাগ্রহনণর। রতরে রবরল প্ররতো ও 

কযাগযতার অরধ্কারী রছনলে। রতরে বহু রবষনয় পরেত রছনলে এবাং রবরেন্ন রবষনয় গ্রন্থ রচো 

কনরনছে। রতরে একাধ্ানর সারহরতযক, করব, দাশতরেক, গরণতজ্ঞ, স্থপরত, েকীহ্ ও মুোসরসর 

রছনলে। রচরকৎসারবজ্ঞানেও তাাঁর কমাটামুরট জ্ঞাে রছল। রতরেই সবতপ্রথম বযরক্ত রযরে োসতী োষায় 

রেকাহ্গত রবরেন্ন রবধ্ােসম্বরলত গ্রন্থ রচো কনরে। এই গ্রন্থরট জানম আব্বাসী  োনম প্ররসদ্ধ। 

কশখ বাহায়ী কযনহতু রেকাহ্শানস্ত্র রবনশষজ্ঞ পযতানয় অধ্যয়ে কনরেরে তাই তাাঁনক প্রথম সাররর 

েকীনহ্দর অন্তেুতক্ত মনে করা হয় ো। অবশ্য রতরে অনেক ছাত্রনক প্ররশরিত কনরনছে। কমাল্লা 

সাদরানয় রসরাজী, রবহারুল আেওয়ার - এর কলখক আল্লামা মাজরলসীর রপতা কমাল্লা মহুাম্মদ 

তাকী মাজরলসী (প্রথম মাজরলসী), মুহানক্কক সাবনযওয়ারী, আয়াতুল আহকাম  গ্রনন্থর কলখক 
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োনযল জাওয়াদ প্রমুখ তাাঁর ছাত্র। পূনবত আমরা কশখ বাহায়ীর শাইখুল ইসলাম  উপারধ্ লানের 

কথা শুনেরছ। তাাঁর শ্বশুর কশখ আলী রমেশার ইনতাপূনবত এ উপারধ্ কপনয়রছনলে। তাাঁর স্ত্রী ও কশখ 

আলী রমেশানরর কন্যাও একজে উচ্চ পযতানয়র েকীহ্ ও আনলম রছনলে। কশখ বাহায়ী ৯৫৩ 

রহজরীনত জন্মগ্রহণ কনরে ও ১০৩০ অথবা ১০৩১ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। কশখ বাহায়ী 

একজে পযতটকও রছনলে। রতরে রমশর, রসররয়া, কহজায, ইরাক, রেরলরস্তে, আজারবাইজাে ও 

আেগারেস্তানের কহরানত সের কনরনছে। 

২৫. কমাল্লা মুহাম্মদ বানকর সাবনযওয়ারী (মহুানক্কক সাবনযওয়ারী): রতরে সাবনযওয়ানরর 

অরধ্বাসী। রতরে রেকাহ্ ও দশতনের ককন্দ্র ইসোহানে রশিা লাে কনরে। তাই রতরে আকল ২৭৪ 

ও োকল ২৭৫উেয় জ্ঞানে পরেত রছনলে। রেকাহ্ গ্রন্থসমূনহ তাাঁর োম প্রায়ই উরল্লরখত হনয় থানক। 

তার রলরখত রেকাহ্ রবষয়ক দু রট প্ররসদ্ধ গ্রন্থ হনলা যারখরাহ  ও রকোয়াহ । রতরে দাশতরেকও 

রছনলে এবাং ইবনে রসোর শাো  গ্রনন্থর ইলারহয়াত  অধ্যানয়র টীকা রলনখনছে। রতরে ১০৯০ 

রহজরীনত মারা যাে। রতরে কশখ বাহায়ী ও মুহাম্মদ তাকী মাজরলসীর ছাত্র রছনলে।  

২৬. আগা হুসাইে খুেসারী (মুহানক্কক খুেসারী): রতরেও ইসোহানের রশিাঙ্গনে রশিা লাে 

কনরনছে। এ কারনণ আকল  ও োকল  উেয় জ্ঞানেই পরেত রছনলে। রতরে কমাল্লা মুহাম্মদ 

বানকর সাবনযওয়ারীর েগ্নীপরত। তাাঁর রেকাহ্শানস্ত্র ররচত গ্রনন্থর োম মাশাররকুশ শুমসু  যা 

শহীনদ আউয়ানলর গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থ। মুহানক্কক খেুসারী ১০৯৮ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। রতরে 

কমাল্লা মুহনসে োইয কাশােী ও কমাল্লা মুহাম্মদ বানকর মাজনলসীর সমসামরয়ক বযরক্তত্ব। তাাঁরা 

উেনয়ই প্ররসদ্ধ মহুারেস রছনলে। 

২৭. জামালুল মুহানক্ককীে: রতরে আগা হুসাইে খেুসারীর পুত্র এবাং আগা জামাল খুেসারী  োনম 

প্ররসদ্ধ। রতরেও তাাঁর রপতার ন্যায় বরুদ্ধবরৃত্তক  ( আকল) ও বণতোমলূক  ( োকল) উেয় জ্ঞানে 

পরেত রছনলে, রতরে শহীনদ সােীর শারনহ কলামআ য় টীকা সাংনযাজে কনর বযাখযা রদনয়নছে। 

রতরে ইবনে রসোর শাো  গ্রনন্থর প্রকৃরতরবজ্ঞানের অধ্যানয়রও বযাখযা রদনয়নছে। আগা জামাল 

সাইনয়যদ মাহ্দী বাহরুল উলুনমর পনরাি রশিক (মধ্যবততী দু রশিনকর মাধ্যনম)। কারণ রতরে 
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সাইনয়যদ ইবরাহীম কাযেীেীর রশিক। সাইনয়যদ ইবরাহীম তাাঁর পতু্র সাইনয়যদ হুসাইে 

কাযেীেীর রশিক এবাং সাইনয়যদ হুসাইে কাযেীেী বাহরুল উলুনমর অন্যতম রশিক। 

২৮. কশখ বাহাউেীে ইসোহােী (োনযল রহদী): রতরে আল্লামা রহল্লীর কাওয়ানয়দ  গ্রনন্থর 

বযাখযা রচো কনরে এবাং তাাঁর গ্রনন্থর োম রানখে কানশেলু রলসাম । এ কারনণই তাাঁনক 

কানশেলু রলসাম  বলা হয়। তাাঁর রচন্তা ও মত েকীনহ্দর রবনশষ দৃরষ্ট আকষতণ কনরনছ। োনযল 

রহদী ১১৩৭ রহজরীনত আেগােীনদর দ্বারা সাংর্রটত দাঙ্গায় রেহত হে। রতরেও বুরদ্ধবৃরত্তক ও 

বণতোমলূক উেয় জ্ঞানে পরেত রছনলে। 

২৯. মুহাম্মদ বানকর ইবনে মহুাম্মদ আকমাল কবহবাহােী (ওয়ারহদ কবহবাহােী োনম প্ররসদ্ধ): 

ওয়ারেয়া  গ্রনন্থর বযাখযা রচরয়তা সাইনয়যদ সাদরুেীে রাজােী কুমীর ছাত্র। রতরে সাইনয়যদ 

সাদরুেীে আগা জামাল খুেসারীরও ছাত্র। 

ওয়ারহদ কবহবাহােী সাোেী শাসেকানলর পরবততী সমনয়র আনলম ও েকীহ্। সাোেী 

শাসকনদর পতনের পর ইসোহানের দীেী রশিা প্ররতিাে তার অবস্থাে হারায়। ইসোহানে 

আেগােীনদর হামলা ও দাঙ্গার কারনণ অনেক আনলমই, কযমে ওয়ারহদ কবহবাহােীর রশিক 

সাইনয়যদ সাদরুেীে রাজােী আতাবানত চনল যাে। 

ওয়ারহদ কবহবাহােী কারবালায় যাে ও দীেী মাদ্রাসা প্ররতিা কনরে। কসখানে অনেক প্ররতোবাে 

ছাত্রনক প্ররশরিত কনরে। কযমে সাইনয়যদ মাহ্দী বাহরুল উলমু, কশখ জাের কানশেলু 

কগতা, রমজতা আবলু কানশম কুমী (কাওয়ােীে গ্রনন্থর কলখক), কমাল্লা মাহ্দী োরাকী, ররয়ায  

গ্রনন্থর কলখক সাইনয়যদ আলী, রমজতা মাহ্দী শাহনরস্তােী, সাইনয়যদ মুহাম্মদ বারকর শােতী 

ইসোহােী (রযরে হুিাতুল ইসলাম  োনম প্ররসদ্ধ), রমজতা মাহ্দী শাহীদ মাশহাদী, রমেতাহুল 

কারামাহ্  গ্রনন্থর কলখক সাইনয়যদ জাওয়াদ এবাং সাইনয়যদ মুহনসে আয়ারজী। 

তদুপরর রতরে তৎকালীে সমনয়র আখবারী প্রবণতার২৭৬ রবরুনদ্ধ ইজরতহানদর সপনি কজারানলা 

েূরমকা করনখনছে। আখবারীনদর পরারজত কনর রতরে কবশ রকছু মুজতারহদ শতরর কনরে। এ 

কারনণ তাাঁনক উাঁচ ুস্তনরর রশিক বলা হয়। তাাঁর শেরতক চররত্র তাকওয়ায় পণূত রছল। তাাঁর ছাত্ররাও 
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তাাঁনক খবু সম্মাে করনতে। ওয়ারহদ কবহবাহােী মানয়র রদক কথনক প্রথম মাজনলসীর বাংশধ্র। 

প্রথম মাজনলসীর কন্যা ওয়ারহদ কবহবাহােীর মাতামহীর মাতা, তাাঁর োম রছল আনমো কবগম। 

আনমো কবগম কমাল্লা সানলহ মানযেদারােীর স্ত্রী এবাং একজে েকীহ্ ও মহীয়সী রমেী রছনলে। 

যরদও তাাঁর স্বামী কমাল্লা সানলহ মানযেদারােী একজে বড় আনলম রছনলম তদুপরর কখেও 

কখেও রেকাহর অনেক করিে সমস্যার সমাধ্ানে স্ত্রীর শরণাপন্ন হনতে। 

৩০. সাইনয়যদ মাহ্দী বাহরুল উলমু: রতরে ওয়ারহদ কবহবাহােীর প্ররতোধ্র ছাত্রনদর একজে 

এবাং একজে প্ররসদ্ধ রশয়া েকীহ্। রতরে রেকাহ্ রবষনয় করবতাগ্রন্থ রচো কনরনছে। রেকাহ্শানস্ত্র 

তাাঁর মতামত অন্য েকীনহ্দর দৃরষ্ট আকষতণ কনরনছ। বাহরুল উলমু ইরোে ও শেরতকতায় উচ্চ 

মযতাদা লানের কারনণ রশয়া আনলমনদর রেকট রবনশষ শ্রদ্ধার পাত্র ও মাসুনমর প্ররতচ্ছরব বনল 

পররগরণত। রতরে অনেক কারামত কদরখনয়নছে। কানশেলু কগতা (পরবততীনত তাাঁর সম্পনকত 

আনলারচত হনব) তাাঁর পাগরড়র রকোরা রদনয় বাহরুল উলুনমর জুতা পররষ্কার কনর রদনতে। 

বাহরুল উলমু ১১৫৪ অথবা ১১৫৫ রহজরীনত জন্মগ্রহণ কনরে এবাং ১২১২ রহজরীনত মারা যাে। 

৩১. কশখ জাের কানশেলু কগতা: রতরে ওয়ারহদ কবহবাহােী ও সাইনয়যদ মাহ্দী বাহরুল উলুনমর 

ছাত্র। রতরে একজে আরব এবাং েকীহ্ রহনসনব খুবই দি রছনলে। রেকাহ্শানস্ত্র তাাঁর প্ররসদ্ধ গ্রন্থ 

হনলা কানশেলু কগতা । রতরে োজানে বসবাস করনতে। রমেতাহুল কারামাহ্  গ্রনন্থর কলখক 

সাইনয়যদ জাওয়াদ, জাওয়ানহরুল কালাম  গ্রনন্থর কলখক কশখ মুহাম্মদ হাসাে তাাঁর ছাত্রনদর 

অন্যতম। তাাঁর চার পুত্রই প্ররতরিত েকীহ্ রছনলে। রতরে সম্রাট োতহ্ আলী শানহর সমসামরয়ক। 

রতরে তাাঁর কানশেলু কগতা  গ্রনন্থর েরূমকায় তাাঁর প্রশাংসা কনরনছে। রতরে ১২২৮ রহজরীনত 

মৃতুযবরণ কনরে। কানশেুল কগতা  রেকাহ্শানস্ত্র গেীর ও সকূ্ষ্ম জ্ঞাে রাখনতে। তাই এ শানস্ত্র 

তাাঁনক সম্মানের সনঙ্গ িরণ করা হয়। 

৩২. কশখ মুহাম্মদ হাসাে: তাাঁনক রশয়া রেকাহর জ্ঞাে োোর  বলা হয়। বততমাে সমনয়র ককাে 

েকীহ্ই কশখ মুহাম্মদ হাসানের ররচত জাওয়ানহরুল কালাম  গ্রন্থরটর শরণাপন্ন ো হনয় পানরে 

ো। এ গ্রন্থরট কনয়কবার রলনথাগ্রােী পদ্ধরতনত মরুদ্রত হনয়নছ। বততমানে পঞ্চাশ খনে (প্ররত খে 
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চারশ  পৃিা রহনসনব কমাট রবশ হাজার পিৃার) মদু্রািনর বইরট ছাপা হনচ্ছ। জাওয়ানহরুল 

কালাম  রেকাহ্শানস্ত্র মসুলমােনদর সবতবহৃৎ গ্রন্থ এবাং এর প্ররতরট পিৃা যনথষ্ট সময় রেনয় ও 

সূক্ষ্মদৃরষ্ট রদনয় পড়ার মনতা। রচন্তা করুে রবশ হাজার পিৃার এরূপ একরট গ্রন্থ রচোয় রচরয়তা 

কতটা শ্রম ও সময় রদনয়নছে! রতরে একাধ্ানর রত্রশ বছর পররশ্রম কনর গ্রন্থরট রচো কনরে। তাই 

এ গ্রন্থরট একজে মানুনষর সাহস, রহম্মত, প্ররতো, একাগ্রতা, োলবাসা, ঈমাে ও দঢ়ৃ রচনত্তর 

স্বাির। রতরে কানশেলু কগতা  এবাং রমেতাহুল কারামাহ্  গ্রনন্থর কলখক সাইনয়যদ 

জাওয়ানদর ছাত্র। রতরে োজানের ধ্মতীয় প্ররতিানে প্রচুর ছাত্রনক প্ররশরিত কনরনছে। কশখ 

মুহাম্মদ হাসাে আরব রছনলে। রতরে তাাঁর সমনয় মারজা  ( কয েকীহর অনুসরণ করা হয়) 

রছনলে। রতরে ১২৬৬ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৩৩. কশখ মরুতাজা আেসারী: রতরে রাসলূলু্লাহ্ (সা.)- এর রবরশষ্ট সাহাবী জানবর ইবনে আবদুল্লাহ্ 

আেসারীর বাংশধ্র। রতরে ইরানের কদজেনুল জন্মগ্রহণ কনরে। রবশ বছর বয়স পযতন্ত স্বীয় রপতার 

রেকট পড়ানশাো কনরে। অতুঃপর রপতার সনঙ্গ ইরানকর আতাবানত চনল যাে। কসখানে 

রশিকগণ তাাঁর মনধ্য তীক্ষ্ণ প্ররতো লিয কনর তাাঁর রপতানক তাাঁনক কসখানে করনখ যাওয়ার 

অনুনরাধ্ কনরে। রতরে ইরানক চার বছর অবস্থাে কনরে এবাং রবরেন্ন রশিনকর রেকট পড়ানশাো 

কনরে। তাাঁনদর অনেনকই তৎকালীে সমনয় প্ররসদ্ধ রছনলে। চার বছর পর এক অোকারিিত 

র্টোয় রতরে ইরানে রেনর আনসে এবাং দু বছর পর পুেরায় ইরানক রেনর যাে। ইরানক দু বছর 

অবস্থানের পর ইরানে প্রতযাবততনের সাংকল্প কনরে। ইরানে আসার পর রতরে ইরানের রবরেন্ন 

আনলনমর রেকট পড়ানশাো কনরে। সবতপ্রথম রতরে মাশহানদ ইমাম করজার মাযার রযয়ারনত যাে 

ও কসখাে হনত কাশানে মুসতাোদুশ রশয়া  গ্রনন্থর কলখক কমাল্লা আহমদ োরাকী ও তাাঁর পুত্র 

কমাল্লা মাহ্দী োরাকীর ( জানময়সু সায়াদাত  গ্রনন্থর রচরয়তা) সনঙ্গ সািাৎ কনরে। অতুঃপর 

কসখানে অবস্থানের রসদ্ধান্ত কেে এবাং রতে বছর তাাঁনদর রেকট রশিাগ্রহণ কনরে। এরপর পুেরায় 

মাশহানদ যাে ও কসখানে পাাঁচ মাস অবস্থাে কনরে। কশখ আেসারী ইসোহাে ও বুরুনজরদ সের 

কনরে। তাাঁর এ সেনরর উনেশ্য রছল প্রখযাত রশিকনদর সনঙ্গ সািাৎ লাে ও রশিাগ্রহণ। 
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১২৫২/১২৫৩ রহজরীনত রতরে ইরানকর আতাবানত রেনর যাে ও রশিা দাে শুরু কনরে। কসখানে 

অবস্থােকানলই রতরে রশয়ানদর অনুসরণীয় কশ্রি েকীহর (মারজা) পদ লাে কনরে। 

কশখ আেসারীনক েকীহ্ ও মুজতারহনদর অলাংকার  উপারধ্ কদয়া হয়। রতরে রবষনয়র গেীরতা 

ও সূক্ষ্মতা যাচাইনয় রবরল প্ররতোর অরধ্কারী রছনলে। রেকাহ্ ও উসলূশাস্ত্রনক রতরে েতুে পযতানয় 

প্রনবশ কররনয়রছনলে ও এ দু শানস্ত্র রতরে এমে রকছরু উদ্ভব র্টাে যা অেতূপূবত। তাাঁর প্ররসদ্ধ দু রট 

গ্রন্থ হনলা রাসারয়ল  এবাং মাকারসব  যা বততমানে দীেী ছাত্রনদর পািযপসু্তক। তাাঁর পরবততী 

সমনয়র আনলমগণ তাাঁর রচন্তা ও মনতরই ছাত্র। রেন্নোনব বলনল তাাঁরই মােসপুত্র। পরবততীকানলর 

আনলমগণ তাাঁর গ্রন্থসমূনহর সনঙ্গ টীকা সাংনযাজে কনরনছে। মুহানক্কক রহল্লী, আল্লামা রহল্লী এবাং 

শহীনদ আউয়ানলর পর রতরেই একমাত্র বযরক্ত যাাঁর গ্রন্থসমূহ পরবততী আনলমনদর দ্বারা বযাখযা ও 

টীকা সাংনযারজত কনর প্রকারশত হনয় আসনছ। 

রতরে দুরেয়ারবমুখতা ও তাকওয়ার কিনত্রও প্রবাদপরুুষ রছনলে। কশখ আেসারী ১২৮১ রহজরীনত 

োজানে মৃতুযবরণ কনরে ও সমারহত হে। 

৩৪. রমজতা মুহাম্মদ হাসাে রসরাজী: রতরে রমজতা রসরাজী বযুুগত োনম সুপরররচত। প্রথম জীবনে রতরে 

ইসোহানে পড়ানশাো কনরে। অতুঃপর োজানে যাে। কসখানে কশখ মুহাম্মদ হাসানের ক্লানস 

কযাগদাে কনরে। তাাঁর মৃতুযর পর কশখ আেসারীর রেকট রশিা লাে কনরে। রতরে কশখ 

আেসারীর রবরশষ্ট ছাত্রনদর একজে। কশখ আেসারীর পর রতরে রশয়ানদর মারজা হে। রতরে ২৩ 

বছর রশয়ানদর একক মারজা রছনলে। রতরেই ইাংনরজ সাম্রাজযবাদী শাসকনদর তৎপরতানক েষ্ট 

করার লনিয ঐরতহারসক তামাক আনদালে  অথতাৎ তামাকনক হারাম কর্াষণা কনর েনতায়া 

কদে। তাাঁর রেকট হনত অনেক ছাত্র প্ররশরিত হনয়নছে, কযমে আখুদ কমাল্লা মুহাম্মদ কানযম 

কখারাসােী, সাইনয়যদ মহুাম্মদ কানযম তাবাতাবায়ী ইয়াযদী, আগা করযা হানমদােী, হাজী রমজতা 

হুসাইে সাবনযওয়ারী, সাইনয়যদ মহুাম্মদ োশারারক ইসোহােী, রমজতা মহুাম্মদ তাকী রসরাজী 

এবাং অন্যান্য অনেনকই। তাাঁর ককাে গ্রন্থই এখে রবদযমাে কেই। তনব তাাঁর রকছু মত এখেও 

েকীনহ্দর রেকট সমাদৃত। রতরে ১৩১২ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 
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৩৫. আখুদ কমাল্লা মুহাম্মদ কানযম কখারাসােী: রতরে ১২৫৫ রহজরীনত মাশহানদর এক অপ্ররসদ্ধ 

পররবানর জন্মগ্রহণ কনরে। ২২ বছর বয়নস রতরে কতহরানে রহজরত কনরে। রকছু রদে কসখানে 

দশতে রশিা লাে কনরে। অতুঃপর োজানে যাে। রতরে দু বছর কশখ আেসারীর ক্লানস অাংশগ্রহণ 

কনরে। রতরে দীর্ত সময় রমজতা রসরাজীর রেকট রশিাগ্রহণ কনরে। রমজতা রসরাজী ১২৯১ সানল 

োজাে কছনড় সানমরায় চনল যাে ও বসবাস শুরু কনরে। রকন্তু আখুদ কখারাসােী োজানেই কথনক 

যাে ও রেনজই পাি দাে শুরু কনরে। রতরে একজে সেল রশিক রছনলে। প্রায় বানরাশ  ছাত্র 

তাাঁর রেকট রশিা লাে কনরে যাাঁনদর মনধ্য দু শ  জে পরবততীনত মুজতারহদ ও েকীহ্ রহনসনব 

স্বীকৃত হনয়রছনলে। 

রবগত শতােীর১ েকীনহ্দর অনেনকই, কযমে সাইনয়যদ আবলু হাসাে ইসোহােী, কশখ মহুাম্মদ 

হুসাইে ইসোহােী, আগা হুসাইে বুরুনজরদী, আগা হুসাইে কুমী ও রজয়াউেীে আরাকী তাাঁর 

ছাত্র রছনলে। আখদু কখারাসােীর পরররচরত রবনশষত উসলূশানস্ত্রই অরধ্ক। তাাঁর কলখা 

রকোয়াতুল উসলূ  একরট গুরুত্বপূণত পািযপসু্তক। এ গ্রন্থরটর অনেক বযাখযা ও টীকাসম্বরলত গ্রন্থ 

ছাপা হনয়নছ। 

উসলূশানস্ত্র তাাঁর মতামত প্রায়ই উদৃ্ধত হনয় থানক ও তা দীেী রশিা প্ররতিানে রবনশষ স্থাে লাে 

কনরনছ। আখদু কখারাসােী কসই বযরক্ত রযরে শাসেতারন্ত্রক রবষনয় শততানরানপর েনতায়া দাে 

কনরে। ইরানের শাসেতারন্ত্রক আনদালে তাাঁর রেকট কৃতজ্ঞ। রতরে ১৩২৯ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে। 

৩৬. হাজী রমজতা হুসাইে োইেী: রতরে কচ ে রহজরী শতােীর একজে প্ররসদ্ধ েকীহ্ ও 

উসলূশাস্ত্ররবদ। রতরে রমজতা রসরাজী ও সাইনয়যদ মুহাম্মদ োশারাকীর রেকট পড়ানশাো কনরে। 

রতরে একজে প্ররসদ্ধ রশিক রছনলে। উসলূশানস্ত্র তাাঁর রবনশষ সুোম রছল। রতরে আখদু 

কখারাসােীর রবপরীনত উসলূশানস্ত্র রকছ ু মত কদে যানত েতুেত্ব রছল। বততমাে সমনয়র অনেক 

েকীহ্ই তাাঁর ছাত্র। রতরে োসতী োষায় মলূযবাে রকছ ুসাংখযক গ্রন্থ রচো কনরনছে, কযমে হুকুমাত 
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দার ইসলাম  যানত ইসলানমর কম ল রেরত্ত এবাং রাষ্ট্র ও শাসে বযবস্থার (শাসেতন্ত্র সম্পরকতত) 

পনি যুরক্ত উপস্থাপে করা হনয়নছ। রতরে ১৩৫৫ রহজরীনত োজানে মৃতুযবরণ কনরে। 

 

সারাাংশ ও মলূযায়ে 

আমরা এখানে ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর স্বল্পকালীে অন্তধ্তানের সময় হনত চতুদতশ রহজরী 

শতােীর মধ্যবততী সময় পযতন্ত রেকাহ্শানস্ত্রর ছরত্রশজে রবরশষ্ট বযরক্তনত্বর পররচয় প্রদাে করলাম। 

আমরা েকীনহ্দর মধ্য হনত কসই সকল বযরক্তত্বনকই উপস্থাপে কনররছ বততমাে সময় পযতন্ত উসলূ 

ও রেকাহ্শানস্ত্র প্ররসদ্ধ রহনসনব গ্রন্থসমূনহ যাাঁনদর মতামত উদৃ্ধত ও বরণতত হনয় থানক। উপনরাক্ত 

আনলাচো হনত রেননাক্ত রবষয়গুনলা স্পষ্ট হয় : 

প্রথমত তৃতীয় রহজরী শতােী হনত বততমাে সময় পযতন্ত রশয়ানদর মনধ্য রেকাহ্ প্রাণবন্তরূনপই 

অবযাহত রছল ও আনছ। অথতাৎ এগার শতনকর অরধ্ক সময় ধ্নর রেকাহ্শাস্ত্র দীেী 

মাদ্রাসাগুনলানত সরিয়রূনপ রবদযমাে রছল। এ সময়বযাপী কখেই ছাত্র- রশিক সম্পনকতর ধ্ারা 

রবরচ্ছন্ন হয়রে। উদাহরণস্বরূপ আমার শ্রনদ্ধয় রশিক আয়াতুল্লাহ্ বুরুনজরদী হনত শুরু কনর 

পূবতিম অনুসরণ করনল রেকাহ্শানস্ত্রর রশিকতার ধ্ারারট পরবত্র ইমামগনণর যুনগর সনঙ্গ সাংযকু্ত 

হনব। সম্ভবত সানড় এগার শতােীবযাপী ককাে একরট জ্ঞানের অবযাহত ধ্ারা ককাে সেযতানতই 

এরূপ রেরবরচ্ছন্নরূনপ রবদযমাে রছল ো, এমেরক ককাে সেযতা ও সাংসৃ্করতর অবযাহত ধ্ারার 

এরূপ উদাহরণ অেূতপূবত। একমাত্র ইসলামী সেযতা ও সাংসৃ্করতই শতােীর পর শতােী ধ্নর 

রবরেন্ন স্তনর পযতায়িনম অরবরচ্ছন্নোনব এক প্রাণ ও আিার প্রোনব পরস্পর সম্পরকতত কথনক এর 

জীবেনক অবযাহত করনখনছ। অন্যান্য সেযতা ও সাংসৃ্করতনত আমরা স্বল্প সমনয়র জন্য হনলও 

রবরচ্ছন্নতা ও স্থরবরতা লিয করর। 

এখানে উনল্লখয, আমরা তৃতীয় রহজরী শতােী হনত রশয়া রেকাহ্শানস্ত্রর রবকানশর ধ্ারা আনলাচো 

করনলও তার অথত এ েয় কয, রশয়া রেকাহ্ কস সময় হনত শুরু হনয়নছ; বরাং এর কারণ হনলা এর 

পূনবত ইমামগণ সরাসরর উপরস্থত রছনলে বনল রশয়া েকীহ্গণ তাাঁনদর প্রোবাধ্ীে রহনসনব স্বাধ্ীে 
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রছনলে ো। তাই বলনত কগনল ইজরতহাদ ও রেকাহ্শানস্ত্রর গ্রন্থ রচো ও গনবষণার রবষয়রট 

রশয়ানদর মানবও স্বয়াং সাহাবীনদর সমনয় শুরু হনয়রছল। আমরা ইনতাপূনবত উনল্লখ কনররছ, রেকাহ্ 

রবষয়ক সবতপ্রথম গ্রন্থরট হযরত আলী (আ.)- এর বায়তুল মাল রিক সাহাবী আলী ইবনে আরব 

রানে রচো কনরে। 

রদ্বতীয়ত ককাে ককাে বযরক্তর এ ধ্ারণা হয়, রশয়া মাযহানবর জ্ঞাে সম্পরকতত গ্রন্থসমূহ রবনশষত 

রেকাহ্ রবষয়ক গ্রন্থসমহূ ইরােী েকীনহ্দর দ্বারা রলরখত হনয়নছ। এরট সরিক েয়। বরাং ইরােী  

অ- ইরােী েকীিা সমনবতোনব এ কিনত্র েূরমকা করনখনছে। রবনশষত দশম রহজরী শতােীর 

পূবতবততী েকীহ্গনণর অরধ্কাাংশই অ- ইরােী রছনলে। দশম রহজরী শতােীর পরবততীনত 

সাোেীনদর শাসেকাল হনত ইরােী েকীনহ্দর প্রাধ্ান্য শুরু হয়। 

তৃতীয়ত সাোেী শাসোমনলর পূনবত ইরাে রেকাহ্শানস্ত্রর ককন্দ্র রছল। পরবততীনত কশখ তুসীর 

মাধ্যনম োজানের দীেী রশিানকন্দ্র প্ররতরিত হনল তা রেকাহর ককনন্দ্র পররণত হয়। এর 

রকছরুদনের মনধ্যই কলবােনের জাবানল আমাল ও এর রেকটবততী ইরানকর রহল্লানত রেকাহ্ রশিার 

দু রট ককন্দ্র স্থারপত হয়। রসররয়ার হালাবও রকছুরদে রশয়া রেকাহর অন্যতম ককন্দ্র রছল। 

সাোেীনদর শাসোমনল ইসোহাে রশয়া রেকাহ্শানস্ত্রর ককনন্দ্র পররণত হয়। অবশ্য একই মুহূনতত 

োজানের ধ্মতীয় রশিা প্ররতিােরট মুকাোস আররদরবলী কতৃতক পুেরুিীরবত হয় ও বততমাে সময় 

পযতন্ত অবযাহত রনয়নছ। ইরানের শহরগুনলার মনধ্য একমাত্র ককাম তৃতীয় রহজরী শতােীর প্রথম 

রদনক আলী ইবনে বাবানেই ও মুহাম্মদ ইবনে কক লানেই কতৃতক প্ররতরিত রেকাহর ককন্দ্র রহনসনব 

রবদযমাে রছল। তনব মধ্যবততী সমনয় তা রস্তরমত হনয় পনড় এবাং কাজার শাসোমনল রমজতা আবলু 

কানসম কুমী কতৃতক পুেজতীবেপ্রাপ্ত হয়। সবতনশষ ১৩৪০ রহজরীনত মরহুম কশখ আবদুল কররম 

হানয়রী ইয়াযরদ ককামনক রশয়া রেকাহর সবতবৃহৎ ককন্দ্র রহনসনব গনড় কতানলে। 

সুতরাাং কখেও বাগদাদ, কখেও োজাে, কখেও জাবানল আমাল, হালাব (রসররয়া), রহল্লা 

(ইরাক), ইরানের ককাম ও ইসোহাে েকীহ্ ও রশয়া রেকাহর ককন্দ্র রছল। অবশ্য ইরতহানসর 

রবরেন্ন সমনয় রবনশষত সাোেী শাসোমনল ইরানের অন্যান্য শহনরও, কযমে 
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মাশহাদ, হানমদাে, রসরাজ, ইয়াযদ, কাশাে, তাবরীজ, জােযাে, কাযেীে ও কেরনদ সীনত দীেী 

রশিার বৃহৎ ও রেেতরনযাগয রকছ ু ককন্দ্র রছল। অবশ্য ইসোহাে, ককাম ও কাশাে বযতীত অন্য 

ককাে শহরই রেকাহ্শানস্ত্রর প্রথম কশ্রণীর ককন্দ্র বনল পররগরণত হনতা ো। অবশ্য ইসলামী জ্ঞাে ও 

রেকাহ্শানস্ত্রর চচতার ককন্দ্র রহনসনব এ শহরগুনলানত অবরস্থত বহৃৎ ও ঐরতহারসক মাদ্রাসাসমূহ 

সািয হনয় রনয়নছ যা তৎকালীে সমনয় দীেী ছাত্রনদর কনলারনব মুখররত হনতা। 

চতুথতত জাবানল আমানলর েকীহ্গণ সাোেী শাসকনদর পথ রেনদতশোর কিনত্র গুরুত্বপূণত েূরমকা 

করনখনছে। প্রথমরদনক সাোেী শাসকগণ তাাঁনদর প্রাচীে দরনবশী রীরতর পনথ চলরছনলে। যরদ 

তাাঁনদর এ পথ জাবানল আমানলর গেীর রেকাহ্শানস্ত্রর জ্ঞাে দ্বারা োরসাময ো কপত, তাাঁরা যরদ 

ইরানে রেকাহ্শানস্ত্রর রেরত্ত রহনসনব দীেী রশিা প্ররতিাে স্থাপে ো করনতে তনব তাাঁনদর পররণরত 

রসররয়া ও তুরনস্কর আলােীনদর (যারা হযরত আলীনক আল্লাহ্ মনে কনর) ন্যায় হনতা। অথতাৎ 

জাবানল আমানলর েকীনহ্দর প্রোনবই ইরানের শাসক ও জেসাধ্ারণ রবচুযরত হনত রিা পায় 

এবাং এরোেশাস্ত্র ইরানে োরসামযপণূত পনথ রবকরশত হয়। জাবানল আমানলর েকীহ্গণ, কযমে 

মুহানক্কক ককারকী, কশখ বাহায়ী এবাং অন্যরা ইসোহানের রেকাহ্শানস্ত্রর ককন্দ্র স্থাপনের মাধ্যনম 

কয বড় দারয়ত্ব পালে কনরনছে কস কারনণ ইরােী জারত তাাঁনদর প্ররত কৃতজ্ঞ। 

পঞ্চমত কয সকল বযরক্ত রশয়া মাযহাবনক ইরােীনদর শতরর বনল তা খরেত হনয়নছ। শারকব 

আরসালানের বণতো মনত ইরানে রশয়া মতবানদর প্রসানরর অনেক পূনবতই জাবানল আমনল রশয়া 

রেকাহর রবকাশ ও রবস্তার র্নট অথতাৎ জাবাল আমাল এ রদক কথনক ইরাে হনত অগ্রগামী রছল। 

অনেনক মনে কনরে জাবানল আমাল ও কলবােনে রশয়া রচন্তা রাসলূলু্লাহ্ (সা.)- এর রবরশষ্ট সাহাবী 

আব ুযার রগোরী (রা.)- এর মাধ্যনম রবস্তৃত হয়। কারণ আব ুযার রগোরী রসররয়ায় অবস্থােকানল 

কবশ রকছুরদে এখানে রছনলে এবাং রতরে মুয়ারবয়া ও উমাইয়যানদর বায়তুল মাল আিসাৎ ও 

সম্পদ পুঞ্জীেূতকরনণর রবরুনদ্ধ কসখােকার অরধ্বাসীনদর উেীরপত করনতে। রতরে কসখানে পরবত্র 

রশয়া ধ্ারার প্রচার করনতে।২৭৭  
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আহনল সুন্নানতর েকীহ্গণ 

 

প্রথনম আমরা আহনল সুন্নানতর েকীহ্গণ সম্পনকত একরট েূরমকা কপশ কররছ। উমাইয়যা 

খলীোগণ অ- রশয়া আরব বাংনশাদ্ভূত েকীনহ্দর পৃিনপাষকতা করত। পরবততীনত আব্বাসীয়রা 

িমতায় আসনল অ- রশয়া অোরব েকীনহ্দর পৃিনপাষকতা করা শুরু কনর। জরজত যাইদাে 

উমাইয়যা খলীোনদর সম্পনকত বনলে,  

উমাইয়যাগণ কগাাঁড়া আরব রছল এবাং অোরবনদর অপানতক্তয় মনে করত। মদীোর েকীহ্গণ 

কযনহতু েবী (সা.)- এর পররবারনক কখলােনতর প্রকতৃ উত্তরারধ্কারী মনে করত ও উমাইয়যানদর 

িমতার অনবধ্ দখলদার রহনসনব অপছদ করত কসনহতু উমাইয়যা শাসকগণ মদীোর েকীনহ্দর 

প্ররত অসন্তুষ্ট রছল। রকন্তু তদুপরর বাধ্য হনয় তাাঁনদর প্ররত বারহ্যক সম্মাে প্রদশতে করত এবাং 

কখেও কখেও তাাঁনদর রবরেন্নোনব সন্তুষ্ট রাখার কচষ্টা করত। উমাইয়যা শাসকনদর মনধ্য সৎ 

শাসক রহনসনব উমর ইবনে আবদুল আরজজ মদীোর েকীনহ্দর রবনশষ গুরুত্ব রদনতে ও 

গুরুত্বপণূত রবষনয় তাাঁনদর পরামশত গ্রহণ করনতে। উমাইয়যানদর পনর আব্বাসীয়রা িমতা লাে 

কনর। আব্বাসীয় খলীো মেসুর আরবনদর কহয় ও ইরােীনদর বড় করার কচষ্টায় রত হে। কারণ 

আব্বাসীয় কখলােত ইরােীনদর সাহানযয প্ররতরিত হনয়রছল। মেসুর তাাঁর পররকল্পো বাস্তবায়নের 

লনিয মসুলমােনদর দরৃষ্টনক মক্কা ও মদীো হনত অন্যত্র সরানোর কচষ্টায় রত হে। রতরে মদীোর 

কলাকনদর সনঙ্গ চুরক্তেঙ্গ কনরে ও মক্কা হনত মসুলমােনদর রবরত রাখার লনিয ককাব্বাতুল 

খাদরা  ( সবুজ গম্বুজ) প্ররতিা কনর মক্কা যাওয়ার পররবনতত কসখানে রগনয় হনের রবরধ্রবধ্াে 

পালে করার রেনদতশ কদে। কস সময় মদীোর েকীহ্ রছনলে আোস ইবনে মানলক। রতরে মদীোর 

কলাকনদরনক মেসুর হনত বাইয়াত প্রতযাহানরর েনতায়া কদে। মদীোর কলাকজে মেসুনরর 

বাইয়াত প্রতযাহার কনর ইমাম হাসানের কপ ত্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসাে ইবনে 

হাসানের হানত বাইয়াত কনর। মুহাম্মনদর প্রোব রদে রদে বরৃদ্ধ কপনত থাকনল মেসুর তাাঁনক দমে 

করার উনেনশ্য তাাঁর সনঙ্গ যুনদ্ধ রলপ্ত হে ও কবশ প্ররতনরানধ্র পর মুহাম্মদ পরাস্ত (বদী ও রেহত) 
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হে। মদীোর কলাকজে পুেরায় মেসুনরর রেকট বাইয়াত করনত বাধ্য হয়। এতদসনত্ত্বও ইমাম 

মারলক আব্বাসীয় খলীোনদর খলীো রহনসনব মােনতে ো। মেসুনরর চাচা মদীোর গেেতর জাের 

ইবনে সুলায়মাে এ রবষয় সম্পনকত অবরহত হনল মানলকনক কিনক পািাে ও তাাঁর পৃি উনু্মক্ত কনর 

চাবুক দ্বারা প্রহার কনরে। ২৭৮  

ইবনুে োরদম তাাঁর আল কেনহনরস্ত  গ্রনন্থ েকীনহ্দর সম্পনকত রলরখত প্রবনন্ধ মুহাম্মদ ইবনে 

সুজার (ইবনুস সালজী োনম প্ররসদ্ধ) জীবেী আনলাচোয় একরট কারহেী বণতো কনরনছে যা 

আব্বাসীয় খলীোনদর রাজেীরতনত ইরােীনপ্রনমর সািয বহে কনর। রতরে ইসহাক ইবনে 

ইবরাহীম মাসআবীর রেকট হনত বণতো কনরনছে। রতরে বনলনছে,  

খলীো একরদে আমানক কিনক পািানলে এবাং বলনলে: আমার কনমত সহনযারগতার জন্য একজে 

েকীহ্ আনলমনক আে কয হাদীস রবষনয় কযমে পরেত হনব কতমরে স্বাধ্ীে মত প্রকানশর (রকয়াস 

করার) কযাগযতাসম্পন্ন হনব। কখারাসােীনদর রেকট হনত আমানদর শাসনের অধ্ীে প্ররশরিত 

সুদর কচহারার এরূপ শবরশনষ্টযর এক বযরক্তনক মনোেীত কর যানক রবচার রবোনগর কাযী রেনয়াগ 

করব।  ইসহাক বনলে, আরম খলীোনক বললাম: মুহাম্মদ ইবনে সুজা সালজী বযতীত এরূপ 

কাউনক কদখরছ ো। যরদ অনুমরত কদে তাহনল তাাঁর সনঙ্গ কথা বলনত পারর। খলীো বলনলে: রিক 

আনছ। যরদ রতরে রাজী হে তাহনল আমার রেকট রেনয় এনসা। আরম মহুাম্মদ ইবনে সুজানক প্রস্তাব 

রদনল রতরে তা গ্রহণ করনলে ো; বরাং বলনলে: এরট গ্রহণ করার ককাে প্রনয়াজে আমার কেই। 

আমার অথত- সম্পদ, সম্মাে ও মযতাদা রকছরুই প্রনয়াজে কেই...। ২৭৯  

আমরা জারে, আহনল সুন্নানতর েকীনহ্দর মনধ্য চারজে স্বতন্ত্র মাযহানবর প্ররতিাতা রহনসনব 

প্ররসদ্ধ। সাধ্ারণ সুন্নী জেগণ এই চার মাযহানবর একরটনক অনুসরণ কনর থানক। এ চার েকীহ্ 

হনলে আব ু হারেো, শানেয়ী, মানলক ইবনে আোস এবাং আহমদ ইবনে হাম্বল। রকন্তু চার 

মাযহানবর মনধ্য দীেনক সীরমত করার রবষয়রট সপ্তম রহজরী শতােীনত সম্পন্ন হয়। এর পূনবত 

আহনল সুন্নানতর মনধ্য দশরট মাযহাব প্রচরলত রছল। 
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আমরা আহনল সুন্নানতর েকীনহ্দর সম্পনকত আনলাচোনক রতে োনগ োগ কনররছ। প্রথম োনগ 

চার মাযহানবর উদ্ভনবর পূনবতর সময়কাল, রদ্বতীয় োনগ চার মাযহানবর উৎপরত্তর সমকালীে 

সময়, তৃতীয় োনগ চার মাযহানবর ইমামনদর পরবততী সময়। 

চার মাযহানবর পূবতবততী সমনয় তানবয়ীনদর যুগ রছল। তানবয়ীে হনলে যাাঁরা রাসূল (সা.)- এর 

সাহচযত লাে কনরেরে রকন্তু তাাঁর সাহাবীনদর সাহচযত কপনয়নছে। তানবয়ীনদর মনধ্য সাতজে প্ররসদ্ধ 

েকীহ্ মদীোয় রছনলে যাাঁনদর কোকাহানয় সাবআ  বলা হয়। তাাঁরা হনলে : 

১. আবু বকর ইবনে আবদুর রহমাে ইবনে হানরস ইবনে মাখযমুী: রতরে কুরাইশ বাংনশাদ্ভূত বযরক্ত 

এবাং কুরাইশ কেতা আব ুজাহনলর ভ্রাতার বাংশধ্র। রতরে ৯৪ রহজরীনত মারা যাে। 

২. সাঈদ ইবনে মুসাইনয়যব মাখযমুী: রতরেও একজে কুরাইশ। রতরে ইবাদাত- বনদগীর জন্য 

প্ররসদ্ধ রছনলে। করথত আনছ রতরে পঞ্চাশ বছর রারত্র কজনগ ইবাদত কনরনছে ও রারত্রর এশার 

োমানজর ওজ ুরদনয় েজনরর োমাজ পনড়নছে। অবশ্য আল্লামা সাইনয়যদ হাসাে সাদর ও অনেক 

রশয়া আনলম তাাঁনক রশয়া বনলনছে।২৮০ সাঈদ ইবনে মসুাইনয়যব ৯১ রহজরীনত ইনন্তকাল কনরে। 

৩. কানসম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আরব বাকর: রতরে প্রথম খলীো আব ু বকনরর বাংশধ্র এবাং 

ইমাম সারদক (আ.)- এর োো। আল্লামা সাইনয়যদ হাসাে সাদরও তাাঁনক রশয়া বনলনছে। একরট 

বণতো মনত কানসম ইবনে মুহাম্মনদর মাতা সাসােী শাসক ইয়ায্দ গারনদর কন্যা রছনলে। এ সূত্র 

মনত কানসম রপতার রদক হনত কুরাইশ ও মাতার রদক হনত ইরােী রছনলে। রতরে ১১০ রহজরীনত 

ইনন্তকাল কনরে। 

৪. খানরজা ইবনে যানয়দ ইবনে সারবত আেসারী: রতরে প্ররসদ্ধ সাহাবী যানয়দ ইবনে সারবনতর 

পুত্র। রতরে ৯৯ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৫. সুলাইমাে ইবনে ইয়াসার: রতরে অোরব, সম্ভবত ইরােী। রতরে ৯৪ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে। 

৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ: রতরে রবরশষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ্ 

ইবনে মাসউনদর ভ্রাতুষু্পত্র। রতরে ৯৮ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 
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৭. উরওয়া ইবনে যবুাইর: রতরে প্ররসদ্ধ সাহাবী যবুাইর ইবনে আওয়ানমর পতু্র। রতরেও ৯৪ 

রহজরীনত মারা যাে। 

এ সাত বযরক্ত হনত সম্ভবত একজে (সুলাইমাে ইবনে ইয়াসার) ইরােী বাংনশাদ্ভূত। অন্যান্যরা 

মক্কা অথবা মদীোর অরধ্বাসী। অবশ্য এ স্তনর আনরা রকছ ু প্ররসদ্ধ েকীহ্ রছনলে যাাঁরা ইরােী 

রছনলে। কযমে মানলকী মাযহানবর ইমাম মানলক ইবনে আোনসর রশিক রাবীয়াতুর রাই। রতরেই 

রেকাহ্শানস্ত্র রকয়ানসর উদ্গাতা। রাবীয়া ১৩৬ রহজরীনত মারা যাে। তাউস ইবনে কাইসাে এ 

সমনয়র অপর প্ররসদ্ধ ইরােী েকীহ্। রতরে ১০৪ অথবা ১০৬ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

সুলাইমাে আমাশও তৎকালীে সমনয়র প্ররসদ্ধ ইরােী েকীহ্। 

কস সমনয়র প্ররসদ্ধ েকীনহ্দর অন্যতম হনলে ইবনে আব্বানসর মকু্ত দাস আকরামা। আকরামা 

উত্তর আরফ্রকার অরধ্বাসী রছনলে। রতরে তােসীর ও রেকাহ্শানস্ত্র দি রছনলে। রবরেন্ন তােসীর 

ও রেকাহর গ্রনন্থ তাাঁর োম উরল্লরখত হনয় থানক। 
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প্ররসদ্ধ চার মাযহানবর েকীহ্  

 

১. আবু হারেো কোমাে ইবনে সারবত ইবনে কযাতী অথবা কোমাে ইবনে সারবত ইবনে কোমাে 

ইবনে মারযবাে (মৃতুয ১৫০ রহজরী)। আব ু হারেো একজে ইরােী বাংনশাদ্ভূত েকীহ্। তাাঁনক 

আহনল সুন্নানতর েকীনহ্দর প্রধ্াে (ইমানম আযম) বলা হয়। অরধ্কাাংশ সুন্নী সমানজ তাাঁনক েবী 

(সা.), কখালাোনয় রানশদীে, ইমাম হাসাে ও ইমাম হুসাইে (আ.)- এর পর কশ্রি বযরক্তত্ব মনে 

করা হয়। ইরানে তাাঁর অনুসারীর সাংখযা স্বল্প হনলও ইরানের বাইনর তানদর সাংখযা অনেক। 

২. মুহাম্মদ ইবনে ইদররস শানেয়ী: শানেয়ী ককানরশী আরব। অনুসারীনদর সাংখযার রেরত্তনত রতরে 

আব ু হারেোর সমকি বা তাাঁর অনুসারীর সাংখযা রকছটুা কবরশ হনত পানর। শানেয়ী ২০৪ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৩. মানলক ইবনে আোস (মৃতুয ১৭৯ রহজরী): মানলক কাহতাে বাংশীয় আরব। উত্তর আরফ্রকার 

অরধ্কাাংশ মুসলমাে তাাঁর অনুসারী। 

৪. আহমদ ইবনে হাম্বল (মৃতুয ২৪১ রহজরী): আহমদ আরব বাংনশাদ্ভূত, তনব সম্ভবত তাাঁর 

পররবার ইরানের কখারাসানের মারনে বাস করত। ইবনে খানল্লকাে বনলনছে, তাাঁর মাতা তাাঁনক 

গেতধ্ারণকানল মারে হনত বাগদাদ রওয়াো হে এবাং বাগদানদ তাাঁর জন্ম হয়। 

আহমদ ইবনে হাম্বলনক আরব বাংনশাদ্ভূত ইরােী বলা কযনত পানর। তাই আহনল সুন্নানতর চার 

ইমানমর একজে ইরােী, একজে আদোেী আরব, একজে কাহতােী আরব এবাং একজে আরব 

বাংনশাদ্ভূত ইরােী। 

আমরা পূনবতই উনল্লখ কনররছ, এ স্তনরর (সময়কানল) আনরা রকছু েকীহ্ রছনলে যাাঁনদর মাযহাব 

বততমানে রবলুপ্ত হনয়নছ, কযমে মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (মৃতুয ৩১০ রহজরী) এবাং দাউদ 

ইবনে আলী জারহরী ইসোহােী (মৃতুয ২৭০ রহজরী)। দাউদ ইবনে আলী জারহরী রেকাহ্শানস্ত্র 

জারহরী মতবানদর উদ্গাতা। তাাঁর রেকাহর মত হনলা হাদীনসর বারহ্যক অনথতর বাইনর ককাে অথতই 

কেই। এ কারনণ তাাঁর মতবাদ এক প্রকার স্থরবরতা ছাড়া রকছ ুেয়। ইরােী বাংনশাদ্ভূত েকীহ্ ইবনে 
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হাযম আদালসুী উমাইয়যানদর চরম েক্ত বযরক্ত। তাাঁর েবী পররবানরর প্ররত এক রকম রবনদ্বষ 

রছল। রেকাহ্া্র রবষনয় রতরে দাউদ ইবনে আলী জারহরীর অনুসারী রছনলে। 

এ সময়কানলর আনরা রকছ ু প্ররসদ্ধ েকীহ্ যাাঁনদর ককউ স্বতন্ত্র মাযহানবর প্রবক্তা, আবার ককউ 

শুধ্ুই েকীহ্ রছনলে। আমরা এখানে তাাঁনদর অনেনকর পররচয় তুনল ধ্ররছ যানত আহনল সুন্নানতর 

রেকাহ্য় ইরােীনদর অবদানের রবষয়রট স্পষ্ট হয়। 

১. মুহাম্মদ ইবনে হাসাে শাইবােী (মৃতুয ১৮৯ রহজরী): রতরে আব ু হারেোর ছাত্র ও হারুনুর 

রশীনদর সহনযাগী রছনলে। রতরে রসরীয় হনলও ইরানকর ওয়ানসনত জন্মগ্রহণ কনরে। তনব রতরে 

মৃতুযবরণ কনরে ইরানের করই শহনর। একবার হারুনুর রশীনদর সনঙ্গ ইরানে আগমে করনল 

কসখানে তাাঁর মতুৃয হয় ও তাাঁনক কসখানে সমারহত করা হয়। 

২. আবু ইউসুে (মৃতুয ১৯২ রহজরী): রতরেও আব ু হারেোর ছাত্র এবাং আব্বাসীয় খলীো 

মাহ্দী, হাদী ও হারুনের সময় রবচার রবোনগর প্রধ্াে কাযী রছনলে। তাাঁনক আেসার বাংশীয় বলা 

হনয় থানক। 

৩. যাের ইবরেল হারযল (মৃতুয ১৫৮ রহজরী): রতরে আদোেী আরব এবাং আবু হারেোর 

অনুসারী। 

৪. লাইস ইবনে সা দ ইসোহােী (মৃতুয ১৫৭ রহজরী): রতরে রমশনরর েকীহ্ ও স্বতন্ত্র মাযহানবর 

প্রবক্তা রছনলে, যরদও অনেনক তাাঁনক আবু হারেোর অনুসারী বনলনছে। 

৫. আবদুল্লাহ্ ইবনে মবুারাক মুরুজী (মৃতুয ১৮১ রহজরী): রতরে আবু হারেো, মানলক ও সুরেয়াে 

সাউরীর ছাত্র। রতরে ইরানের মারনের অরধ্বাসী। 

৬. আউযায়ী, আব ুআমর আবদুর বহমাে ইবনে আমর (মৃতুয ১৫৭ রহজরী): রতরে জুহরী ও আতা 

ইবনে আরব ররবাহর ছাত্র। রতরে রসররয়ার অরধ্বাসী। তাাঁনক রসরীয় একক রেকাহর ইমাম বলা 

হয়। রতরে রেকাহর স্বতন্ত্র মাযহানবর প্রবক্তা। তাাঁর পবূতপুরুষ ইনয়নমনের মকু্ত আরব রছনলে োরক 

বদী তা সরিকোনব জাো যায়রে। 
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উপররউক্তগণ আহনল সুন্নানতর প্ররসদ্ধ েকীনহ্দর অন্তেুতক্ত। এ পযতানয়র েকীনহ্দর মনধ্য ককউ 

ইরােী আবার ককউ অ- ইরােী। 

তৃতীয় পযতানয়র রবরশষ্ট েকীনহ্দর মনধ্য ইবনে রসররজ শানেয়ী, আব ুসাঈদ ইসতাখরী ও আব ু

ইসহাক মুরুজী চতুথত রহজরী শতােীনত, আব ু হারমদ ইসোরাইেী, আব ু ইসহাক 

ইসোরাইেী, আব ুইসহাক রসরাজী, ইমামলু হারামাইে জয়ুাইেী, ইমাম মহুাম্মদ গািালী, আবুল 

মুজাফ্োর খাওয়ােী ও রকয়াল হারাসী পঞ্চম রহজরীনত, আব ু ইসহাক আরাকী কম নসলী ষি 

রহজরীনত, আব ু ইসহাক কম নসলী সপ্তম রহজরীনত, ইমাম শানতবী আদালসুী অষ্টম রহজরীনত 

প্ররসদ্ধ ইরােী েকীনহ্দর অন্তেুতক্ত। 

েবম রহজরী শতােীর পরবততী সমনয় ইরানের মানুষ রশয়া মাযহাব গ্রহণ করনল তার প্রোনব 

রবগত চারশ  বছনরর ইরােী েকীহ্গনণর সকনলই রশয়া মাযহাবেুক্ত। 
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আরবী বযাকরণশাস্ত্র ও োষাতত্ত্ব 

 

আরবী োষা বলনত আমরা আরবী বযাকরণ (সারে ও 

োহু), অরেধ্ােশাস্ত্র, অলাংকার, বারিতা, করবতা ও ইরতহাসনক অন্তেুতক্ত কররছ। এ কিনত্র 

ইরােীরা প্রচুর অবদাে করনখনছ। 

ইরােীনদর আরবী োষায় অবদাে স্বয়াং আরবনদর কচনয় অনেক কবরশ, এমেরক ইরােীরা োসতী 

োষা অনপিা আরবী োষায় অরধ্ক অবদাে করনখনছ। ইরােীরা এক পরবত্র ধ্মতীয় অনুেূরতর 

উেীপোয় আরবী োষায় অবদাে রাখনত প্রয়াসী হনয়রছল। অন্যান্য মসুলমােনদর ন্যায় 

ইরােীরাও আরবী োষানক আরবনদর োষা মনে করত ো; বরাং এনক ককারআনের ও মসুরলম 

রবনশ্বর োষা মনে করত। এ কারনণই তারা মকু্ত মনে রবপুল উেীপো সহকানর এ োষা রশিা 

কনররছল ও গনবষণায় রত হনয়রছল। 

আরবী বযাকরণশাস্ত্র আরবী োষার রবরধ্রবধ্াে (োহু) রদনয় শুরু হয়। মসুরলম ঐরতহারসকগণ এ 

রবষনয় একমত, এ শানস্ত্রর উদ্ভাবক আমীরুল মুরমেীে হযরত আলী (আ.)। রবরশষ্ট আনলম 

আল্লামা সাইনয়যদ হাসাে সাদর তাাঁর তারসসুশ রশয়া  গ্রনন্থ এ দারবর সপনি রকছু অকাটয যুরক্ত 

উপস্থাপে কনরনছে। হযরত আলী তাাঁর প্ররতোধ্র সাহাবী আবলু আসওয়াদ দুয়ালীনক এ (োহু) 

শানস্ত্রর কম লেীরত রশিাদাে কনর এর রেরত্তনত অন্যান্য রবধ্াে শতররর পরামশত দাে কনরে। আবুল 

আসওয়াদ এ পরামনশতর রেরত্তনত অন্যান্য রবধ্াে শতরর কনরে ও তাাঁর দু পুত্র আতা ইবনে আরবল 

আসওয়াদ, আবা হারব ইবনে আরবল আসওয়াদ এবাং তাাঁর ছাত্র ইয়ারহয়া ইবনে ইয়ামুর, মাইমুে 

আকরাে, ইয়ারহয়া ইবনে কোমাে এবাং আেবাসাতুল রেল প্রমুখনক তা রশিাদাে কনরে। করথত 

আনছ ইসলানমর প্ররসদ্ধ দু জে সারহরতযক আব ুউবাইদা ইরােী ও আসমায়ী আরব, আতা ইবনে 

আরবল আসওয়ানদর ছাত্র রছনলে। 

রদ্বতীয় পযতানয়র োষারবদনদর মনধ্য আবু ইসহাক হাদারামী, ঈসা সাকােী এবাং প্ররসদ্ধ ও কশ্রি 

সাত ক্বারীর অন্যতম রবরশষ্ট রশয়া বযরক্তত্ব আব ুআমর ইবনুল আলা রনয়নছে। 
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আব ু আমর ইবনুল আলা আরবী অরেধ্াে, োষা ও বযাকরণরবদ এবাং সারহরতযক রছনলে। 

রবনশষত করবতায় তাাঁর পারদরশততা রছল। একবার হে যাত্রার সময় রতরে তাাঁর হস্তরলরখত করবতার 

মনধ্য আরব জানহরলয়ানতর কয করবতাসমূহ রছল কসগুনলা ধ্বাংস কনরে। রতরে একজে 

পরনহজগার বযরক্ত রছনলে। রতরে পরবত্র রমজাে মানস কখেও করবতা পড়নতে ো। 

আসমায়ী, ইউনুস ইবনে হারবব োহেী, আব ু উবাইদা এবাং সা দাে ইবনে মবুারাক তাাঁর ছাত্র 

রছনলে।২৮১  

তৃতীয় পযতানয়র প্রথম কশ্রণীর বযাকরণশাস্ত্ররবদনদর অন্যতম হনলে খরলল ইবনে আহমাদ আরুজী। 

রতরে একজে রশয়া ও রবরল প্ররতোর অরধ্কারী বযরক্ত। রবরশষ্ট বযাকরণরবদ আল রকতাব  

গ্রনন্থর রচরয়তা রসবানেই খরলনলর ছাত্র। অন্যতম প্ররসদ্ধ আরবী োষারবদ আখোশ, খরলল ও 

রসবানেই- এর রেকট রশিা লাে কনরে। 

এর পরবততী সমনয়র বযাকরণরবদগণ কুেী  ও বাসরী  এ দু োনগ রবেক্ত রছনলে। প্ররসদ্ধ 

বযাকরণরবদ রকসায়ী, তাাঁর ছাত্র োররা, তাাঁর ছাত্র আবলু আব্বাস সা লাব এবাং তদীয় ছাত্র ইবনুল 

আম্বারী কুেী বযাকরণরবদনদর অন্তেুতক্ত। অন্যরদনক 

রসবানেই, আখোশ, মাযােী, মুবারনরদ, জুজায, আবু আলী োনরসী, ইবনে জুো এবাং আবদুল 

কানদর জুরজােী পযতায়িনম রশিক ও ছাত্র এবাং বাসরী বযাকরণরবদনদর অন্তেুতক্ত। 

উপররউক্ত বযরক্তনদর অনেনকই ইরােী। ইরােী বাংনশাদ্ভূত আরবী োষারবদগনণর তারলকা ও 

পররচয় রেনন প্রদত্ত হনলা। 

১. ইউনুস ইবনে হারবব (মৃতুয ১৮৩ রহজরী): ইবনুে োরদম বনলনছে, রতরে অোরব (ইরােী)।২৮২ 

তাাঁর ররচত গ্রনন্থর োম মায়ারেউল ককারআনুল কাররম । রতরে সারা জীবে অরববারহত রছনলে। 

রতরে তাাঁর সাতারশ বছনরর জীবেনক জ্ঞানের কসবায় রেনবদে কনররছনলে। 

২. আব ু উবাইদা ময়ুাম্মার ইবনুল মুসান্না (মৃতুয ২১০ রহজরী): ইবনুে োরদম বনলনছে, আব ু

উবাইদাও ইরােী রছনলে। 
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৩. সা দাে ইবনে মবুারাক: তাাঁর মৃতুযর তাররখ জাো যায়রে। রাইহাোতুল আদাব  গ্রনন্থর বণতো 

মনত রতরে ইরানের তাখাররস্তানের অরধ্বাসী ও অন্ধ রছনলে।২৮৩  

৪. আব ু বাশার আমর ইবনে উসমাে ইবনে কাম্বার (রসবানেই োনম প্ররসদ্ধ): রতরে ১৮০ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। রতরে বাইদায় জন্মগ্রহণ কনরে। 

রতরে তাাঁর রশিাজীবে বসরায় কাটাে ও এ সমনয় একবার বাগদাদ সের কনরে। তাাঁর বাগদাদ 

সেনর রবরশষ্ট ক্বারী ও বযাকরণরবদ রকসায়ীর সনঙ্গ সািানতর র্টোরট যাম্বররয়ার র্টো  োনম 

প্ররসদ্ধ। রতরে বাগদাদ সেনরর পর রেজ েূরম ইরানের োনসত রেনর আনসে এবাং মাত্র চরল্লশ বছর 

বয়নস কসখানে মৃতুযবরণ কনরে ও সমারহত হে। বযাকরণশানস্ত্র (োহু) তাাঁর প্ররসদ্ধ গ্রন্থরটর োম 

আল রকতাব  যা আরবী বযাকরণ ও োষাশানস্ত্র অযাররস্টটনলর যরুক্তরবদযা গ্রন্থ ও কজযারতরবতদযায় 

টনলমীর মযানজরস্ট গ্রনন্থর মযতাদাসম্পন্ন। তাাঁর এ গ্রন্থ রমশর, কলকাতা, পযাররস ও বারলতনে 

কনয়কবার মরুদ্রত হনয়নছ। সাইনয়যদ বাহরুল উলমু ও অনেনকর মনত োহুশানস্ত্র সকল 

বযাকরণরবদ রসবানেই- এর পররবারেকু্ত ও অনুসারী। তাাঁর এ গ্রনন্থ পরবত্র ককারআনের রতে 

শতারধ্ক আয়াত উদাহরণ রহনসনব এনসনছ। রবরশষ্ট আরব বযাকরণরবদ অনেক কমাটা অনঙ্কর 

টাকার রবরেমনয়ও গ্রন্থরট একজে আহনল রকতাবনক রশিাদানে রাজী হেরে। এ কারনণ কয, এনত 

কনর ঐ অমসুলমানের হাত পরবত্র ককারআনের আয়ানতর ওপর পড়নব যা ককারআনের 

অবমােোর শারমল। 

৫. সাঈদ ইবনে মাসয়াদ আখোশ (আখোশ অথবা আখোনশ আওসাত োনম প্ররসদ্ধ): রতরে 

একজে প্রথম কশ্রণীর আরবী োষা ও বযাকরণরবদ। রতরে অনেক গ্রন্থ রচো কনরনছে। রতরে 

খরলল ইবনে আহমাদ রলরখত গ্রনন্থ করবতা ও ছদ সাংনযাজে কনরে। ইবনুে োরদনমর বণতো মনত 

এ বযরক্ত ইরানের খাওয়ানরজনমর অরধ্বাসী। তাাঁনক মাজাশায়ী ও বলা হনয়নছ। তাই স্পষ্ট 

েয়, রতরে আরব বাংনশাদ্ভতূ ইরােী োরক এ উপোমরট তৎকালীে সমনয়র প্রচরলত রীরত অনুযায়ী 

এক আরব কগানত্রর সনঙ্গ (চুরক্তবদ্ধ হওয়ার কারনণ) সাংযকু্ত হনয়নছ। রতরে ২১৫ অথবা ২২১ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 
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৬. আলী ইবনে হামযা রকসায়ী: তাাঁর সম্পনকত কারীনদর আনলাচোয় আমরা বণতো রদনয়রছ। 

রকসায়ী রেুঃসনদনহ ইরােী। তাাঁর প্ররপতার োম রেরুয। রতরে প্রায় দু শ  রহজরীনত খলীো 

হারুনুর রশীনদর সনঙ্গ কখারাসাে যাত্রাকানল করই শহনর মৃতুযবরণ কনরে। 

৭. োররা: রতরেও একজে ইরােী। কারী ও ককারআনের মেুাসরসরনদর আনলাচোয় তাাঁর োম 

আমরা উনল্লখ কনররছ। 

৮. মুহাম্মদ ইবনে কানসম আেবারী (ইবনুল আেবারী বা আম্বারী োনম প্ররসদ্ধ): রতরে আম্বানরর 

অরধ্বাসী। এ স্থােরট সাসােী আমনল ইরানের শস্যোোর রছল। রতরে আবলু আব্বাস সা লানবর 

ছাত্র এবাং ৩২৭ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৯. আবু ইসহাক, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সারর ইবনে সাহল (জুজায োনম প্ররসদ্ধ): রতরে 

মবুারনরদ ও সা লানবর ছাত্র রছনলে। রতরে তাাঁর জীরবকা রেবতানহর জন্য কাাঁচ ও স্ফরটনকর পাত্র ও 

ছাাঁচ শতরর করনতে। এ কারনণই তাাঁনক জুজায  বলা হয়। করথত আনছ প্ররতরদে রতরে তাাঁর 

অরজতত অথত হনত এক রদরহাম তাাঁর রশিক মবুারনরদনক রশিার পাররশ্ররমক রহনসনব রদনতে। 

রতরে ৩১০ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

১০. আব ুআলী োনরসী: রতরে োনসতর োসার অরধ্বাসী ও দাইয়ালামার (দাইলামী শাসকনদর) 

সমসামরয়ক। ককউ ককউ তাাঁনক সবতনশষ আরবী বযাকরণরবদ বনলনছে। তারসসুশ রশয়া  গ্রনন্থর 

৫১ পিৃায় সালামাত ইবনে আয়ায শামীর আল রমসবাহ্  গ্রনন্থর সূনত্র বলা হনয়নছ, োহুশাস্ত্র 

(আরবী বযাকরনণর বাকয গিনের রেয়মাবলী সম্পরকতত শাস্ত্র) োনসত উৎপরত্ত লাে কনর োনসতই 

সমারপ্ত র্নটনছ। এ কথার উনেশ্য হনলা োহু োনসতর রসবানেইনয়র মাধ্যনম প্ররতরিত হয় এবাং এর 

রবকাশ আব ুআলী োনরসীর মৃতুযর মাধ্যনম সমারপ্ত র্নট। রেুঃসনদনহ উপনরাক্ত কথায় অরতরঞ্জে 

রনয়নছ। 

১১. আবদুল কানহর জুরজােী: রতরে একজে প্ররসদ্ধ সারহরতযক, বযাকরণরবদ, অরেধ্াে রচরয়তা 

ও অলাংকারশানস্ত্র পরেত বযরক্ত রছনলে। অবশ্য আবদুল কানহনরর প্ররসরদ্ধ রবনশষত অলাংকারশাস্ত্র 

(বালাগাত) ও বারিতায়। তদুপরর রতরে শবয়াকরণ রহনসনবও পরররচত। 
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বালাগাত বা অলাংকারশানস্ত্র তাাঁর রকছ ু মূলযবাে গ্রন্থ রনয়নছ, কযমে আসরারুল 

বালাগাহ্, দালারয়লুল ইজায, ইজাযলু ককারআে প্রেৃরত। রতরে ৪৭১ অথবা ৪৭৪ রহজরীনত 

ইনন্তকাল কনরে। 

উপনরাক্ত বযরক্তবগত ছাড়াও প্ররসদ্ধ আনরা রকছ ু বযাকরণরবদ ইরােী রছনলে। এখানে আমরা শুধ্ ু

তাাঁনদর োম উনল্লখ কররছ: খালে আহমার (রদ্বতীয় রহজরী শতােীর), আব ু হানতম 

সানজসতােী, ইবনে রসককীত আহওয়াযী (রশয়া রছনলে), আদাবলু কারতব  গ্রনন্থর কলখক 

ইবনে কুতাইবা রদেওয়ারী। ইবনে কুতাইবা রদেওয়ারী এ গ্রন্থ ছাড়াও উয়নুুল আখবার, আল 

মা আররে প্রেৃরত গ্রন্থ রচো কনরনছে। আব ু হারেো রদেওয়ারী োষারবদ ছাড়াও 

ঐরতহারসক, গরণতরবদ ও দাশতরেক রছনলে। আব ু বাকর ইবরেল খাইয়াত সামারকাদীসহ 

পূনবতাক্তগণ তৃতীয় রহজরী শতােীর ইরােী বযাকরণরবদগনণর অন্তেুতক্ত। চতুথত রহজরী শতােীর 

বযরক্তত্বনদর মনধ্য রনয়নছে হাসাে ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মারযবাে রসরােী রসরাজী (পূনবত তাাঁর 

পররবার মাজসুী রছল ও পরবততীনত তাাঁর রপতা আবদুল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণ কনরে), ইউসুে ইবনে 

হাসাে ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মারযবাে রসরােী, আব ু বাকর খাওয়ানরজমী তাবাররস্তােী এবাং 

ইবনে খলানেই হানমদােী। এ ছাড়া পঞ্চম রহজরী শতােীর আব ুমসুরলম ইসোহােী এবাং সপ্তম 

রহজরী শতােীর োজমুল আইম্মা রাযী আসতারাবাদী প্ররসদ্ধ ইরােী বযাকরণরবদগনণর অন্তেুতক্ত। 

আরবী োষার অলাংকারশানস্ত্রও অনেক ইরােী অবদাে করনখনছে, কযমে আবদুল কানহর 

জুরজােী, মুহাম্মদ ইবনে ইমরাে মারযবােী কখারাসােী (রতরে একজে রশয়া এবাং বলা হনয় থানক 

আরবী োষার বণতোশানস্ত্র রতরে পুনরাধ্া রছনলে। রতরে ৩৭১ রহজরীনত মারা 

যাে), যামাখশারী, সানহব ইবনে ইবাদ তানলকােী (৩৮৫ রহজরীনত মৃতুয), সাক্কাকী 

খাওয়ানরজমী (মৃতুয সপ্তম রহজরী শতােী), সাক্কাকীর রমেতাহ্  গ্রনন্থর বযাখযা রচরয়তা কুতুব 

উেীে রসরাজী (মৃতুয ৭১০ রহজরী), তােতাযােী োসয়ী অথবা সারাখসী (মৃতুয ৭৯১ রহজরী) এবাং 

মীর সাইনয়যদ শাররে জরুজােী (মৃতুয ৮১৬ রহজরী)। 
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আরবী অরেধ্ােশাস্ত্ররবদগনণর মনধ্যও অনেক ইরােী রনয়নছে। কযমে কসহহাহুল লুগাত  গ্রনন্থর 

রচরয়তা জাওহারী রেশাবরুী (মৃতুয চতুথত রহজরী শতােীর রদ্বতীয়ানধ্ত), রানগব ইসোহােী (রতরে 

মুেরাদাতুর রানগব  োমক অরেধ্াে গ্রন্থ রচো কনরে ও ৫৬৫ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে), কামুসুল লুগাত  গ্রনন্থর রচরয়তা মাজদুেীে রেরুযাবাদী (মৃতুয ৮১৬ রহজরী), আস্ 

সামী রেল আসামী  গ্রনন্থর রচরয়তা মাইদােী রেশাবরুী (রতরে মাজমাউল আমছাল  োনমও 

একরট গ্রন্থ রচো কনরে এবাং ৫১৮ রহজরীনত মারা যাে) এবাং অন্যান্য অনেনকই। 

মসুরলম ঐরতহারসকনদর মনধ্যও অনেনক ইরােী। কযমে আবু হারেো রদেওয়ারী, ইবনে কুতাইবা 

রদেওয়ারী, তাবারী, বালাজরুী (মৃতুয ২৭৯ রহজরী), আবুল োরাজ ইসোহােী (রতরে উমাইয়যা 

বাংনশাদ্ভূত ও ৩৫৬ রহজরীনত মারা যাে), হামযা ইসোহােী (মৃতুয ৩৫০ রহজরী) প্রমুখ। 

মসুরলম ঐরতহারসকনদর সাংখযা প্রচরু। সম্ভবত ইরতহানসর মনতা খবু কম রবষনয়ই এত গ্রন্থ ররচত 

হনয়নছ। 

জরজত যাইদাে বনলনছে,  

মুসলমােরা অন্যান্য সকল জারত হনত ইরতহানস অগ্রসর রছল ও এ রবষনয় গ্রন্থ রচো কনররছল। 

কাশেলু জনুুে  গ্রনন্থ মসুরলম ঐরতহারসকনদর ররচত গ্রনন্থর সাংখযা ১৩০০ বলা হনয়নছ। অবশ্য 

এ সাংখযা শুধ্ু মলূ গ্রনন্থর; বযাখযাগ্রন্থসহ েয় এবাং সাংরিপ্ত ও রবলপু্ত গ্রন্থসমূনহর োমও কসখানে 

আো হয়রে... ঐরতহারসক মাসউদী তাাঁর মুরুজুয যাহাব  গ্রনন্থ তাাঁর সমনয় রবদযমাে প্রচরু 

ইরতহাস গ্রনন্থর োম উনল্লখ কনরনছে...।  

ইসলানমর ইরতহাস গ্রন্থ রচোয় রবরেন্ন জারত অাংশগ্রহণ কনরনছ, কযমে কস্পনের ইবনে আবদুল 

বার, ইবনে বাশকাওয়াল ও ইবনে আবার, রমশনরর মাকররযী ও জামাল উেীে কােতী, রসররয়ার 

ইবনে আসারকর ও সাোদী, ইরানকর খরতব বাগদাদী, আবদুর রহমাে ইবরেল জাওযী ও তাাঁর 

কদ রহত্র শামসুেীে আবলু মুজাফ্োর ইবরেল জাওযী, ইরােী বাংনশাদ্ভূত ইবনে খানল্লকাে 

আররবলী এবাং রতউরেরসয়ার ইবনে খালদুে। 
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ইসলানমর ইরতহানস রবরেন্ন ধ্রনের ইরতহাস গ্রন্থ রবদযমাে রছল। কযমে জীবেী বা রসরাত গ্রন্থ 

(কযমে সীরানয় োবােী), রবনশষ বযরক্ত, ককাে সম্রাট বা বাদশার ইরতহাস, শহনরর ইরতহাস 

(কযমে তাররনখ ককাম), কদনশর ইরতহাস (তাররনখ রমশর, তাররনখ দানমস্ক প্রেৃরত), রবনশষ জ্ঞাে 

বা শানস্ত্রর ইরতহাস (কযমে তাবাকাতুল হুকামা, তাবাকাতুল আনতব্বা, তাবাকাতুল হুফ্োজ 

প্রেৃরত), সাধ্ারণ ইরতহাস গ্রন্থ (কযমে তাররনখ ইয়াকুবী, তাররনখ তাবারী)। এ ছাড়া রকছ ুসাংখযক 

েূনগালরবদও ইরতহাস রলনখনছে, কযমে আহসানুত্ তাোসীর  গ্রনন্থর কলখক আল 

মাকনদসী, সুয়ারুল আকারলম  ও মাসারলকুল মামারলক  গ্রনন্থর কলখক ইসতাখরী োনরসী 

প্রমুখ। আল্লামা সুয়ূতীর অনুসরনণ জরজত যাইদাে ইসলামী যুনগর সবতপ্রথম ঐরতহারসক রহনসনব 

দু বযরক্তর োম উনল্লখ কনরনছে : 

একজে হনলে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রযরে একজে রশয়া ও ইরােী এবাং অপরজে হনলে 

উরওয়াহ্ ইবনে যবুাইর (রবরশষ্ট সাহাবী যবুাইর ইবনুল আওয়ানমর পুত্র)। রকন্তু আল্লামা সাইনয়যদ 

হাসাে সাদর প্রমাণ কনরনছে ইসলানমর সবতপ্রথম ইরতহাস রচরয়তা হযরত আলীর বায়তুল মাল 

রিক উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আরব রানে। রতরে একজে রমশরীয় ও রকবতী বাংনশর। তাাঁর ররচত 

ইরতহাস গ্রনন্থ হযরত আলীর কখলােতকানলর তাাঁর সহনযাগী বযরক্তবনগতর রববরণ রনয়নছ। 

যরদ সীরানয় োবােী  ও সীরানয় ইবনে রহশাম ২৮৪ গ্রনন্থর রচরয়তা মহুাম্মদ ইবনে ইসহাক 

মাতলাবী ইরােী হনয় থানকে তনব বলা যায় ইবনে আরব রানের পর ইসলানমর ইরতহানস কয 

দু বযরক্ত প্ররসদ্ধ রছনলে তাাঁনদর একজে ইরােী ও অপরজে আরব ককানরশী (উরওয়াহ্ ইবনে 

যবুাইর)। তনব বততমানে এ রতে বযরক্তর মনধ্য শুধ্ ুমহুাম্মদ ইবনে ইসহানকর রলরখত গ্রন্থ আমানদর 

হানত রনয়নছ, অন্য দু রট রবলুপ্ত হনয়নছ। 

ইবনুে োরদম তাাঁর আল কেনহনরস্ত  গ্রনন্থ প্রথম যুনগর মসুরলম ঐরতহারসকনদর মনধ্য যাাঁরা 

মাওয়ালী  রছনলে তাাঁনদর োম উনল্লখ কনরনছে। 

মাওয়ালী  শেরটর অথত সম্ভবত অোরব। আরম সম্পণূত রেরশ্চত েই কয, মাওয়ালী  বলনত 

ইরােীনদর োরক অোরবনদর সকল জারতনক, োরক আরবনদর রবরেন্ন কগাত্র যারা পরস্পর চুরক্তবদ্ধ 
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তানদর কবাবাে হয়। ইবনুে োরদম ঐরতহারসকনদর অনেকনকই মাওয়ালী বনল উনল্লখ কনরনছে ও 

তাাঁনদর অনেনকই ইরােী রছনলে বনল স্বীকার কনরনছে। রতরে যাাঁনদর রেরশ্চতোনব ইরােী বনলনছে 

তাাঁনদর কনয়কজে হনলে প্ররসদ্ধ ঐরতহারসক ওয়ানকদী (মৃতুয ২০৭ রহজরী), আবলু কানসম 

হাম্মাদ ইবনে সাবুর দাইলামী (মৃতুয ১৫৬ রহজরী), আবু জান্নাদ ইবনে ওয়ানসল আল 

কুেী, আবুল োযল মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে আবদুল হারমদ আল কারতব এবাং আলাে 

শুয়বূী কুলাইেী রাযী। 

আমানদর উপনরাক্ত আনলাচো হনত ককউ কযে অসনচতেোনব ো োনবে কয, আরবী 

োষা, সারহতয, বযাকরণ, অরেধ্ােশাস্ত্র, অলাংকারশাস্ত্র, ইরতহাস ও অন্যান্য রবষনয় ককবল 

ইরােীরাই েরূমকা করনখনছে; বরাং আরবী োষা ও বযাকরনণ অন্যান্য জারতর মানুষ, কযমে 

আরব, রমশরীয়, কস্পেীয়, রসরীয়, তুকতী, কুদতী ও করামীয় সকনলই অবদাে করনখনছ যাাঁনদর 

অনেনকই রবরল প্ররতোর অরধ্কারী রছনলে। আমরা এ গ্রনন্থর কনলবর বৃরদ্ধর আশাংকায় তাাঁনদর 

োম উনল্লখ করা হনত রবরত থাকরছ। 

আরবী োষাজ্ঞাে ও সারহনতযর প্ররসদ্ধ চাররট গ্রন্থ ও এগুনলার রচরয়তা: ইবনে কুতাইবা 

রদেওয়ারীর আদাবলু কারতব , মবুারনরদ ররচত আল কারমল , জারহয ররচত আল বায়াে 

ওয়াত তাবয়ীে  এবাং আব ুআলী কালীর োওয়ানদর । 

এ চার প্ররসদ্ধ কলখনকর শুধ্ ু একজে ইরােী, আর রতরে হনলে ইবনে কুতাইবা। তা ছাড়া 

মবুারনরদ হনলে আযদী আরব, জারহয হনলে রকোেী আরব এবাং আবু আলী কালী হনলে এরশয়া 

মাইের বা তুরনস্কর রদয়ারনবকীরর অরধ্বাসী। 

আহমাদ আরমে তাাঁর কদাহাল ইসলাম  গ্রনন্থ আল মুযহার  গ্রন্থ হনত বণতো কনরনছে, রদ্বতীয় 

রহজরী শতােীনত আরবী োষা, অরেধ্াে ও করবতার কিনত্র রতে বযরক্তর আরবেতাব 

র্নটরছল, যাাঁনদর পূনবত ও পরবততীনত সমকি ককউ আনসরে। তাাঁরা হনলে : 

১. আব ুযাইদ আেসারী খাজরাজী (মৃতুয ২১৫ রহজরী)। 

২. আসমায়ী (প্ররসদ্ধ সারহরতযক ও োষাতারত্ত্বক, মৃতুয ২১৫ রহজরী)। 
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৩. আব ুউবাইদা ময়ুাম্মার ইবনুল মুসান্না (মৃতুয ২১০ রহজরী)। 

উপনরাক্ত রতেজনের মনধ্য একমাত্র আব ু উবাইদা ইরােী বাংনশাদ্ভূত। আব ু যাইদ মদীোর 

খাজারাজ কগাত্রীয় আরব এবাং আসমায়ী বানহলী আরব। 
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কালামশাস্ত্র 

 

কালামশাস্ত্র ইসলানমর একরট রেজস্ব জ্ঞাে। কালামশাস্ত্র ইসলানমর কম লরবশ্বাস ও এর প্ররতরিা 

সম্পরকতত গনবষণামলূক জ্ঞাে। কালামশানস্ত্র আল্লাহর একত্ববাদ ও গুণাবলীনকরন্দ্রক বুরদ্ধবৃরত্তক 

(আকলী) জ্ঞাে কযমে রনয়নছ কতমরে ওহী ও হাদীসরেেতর বণতোমূলক (োকলী) জ্ঞােও রনয়নছ। 

উদাহরণস্বরূপ রশয়ানদর দৃরষ্টনত ইমামত। সুতরাাং কালামশাস্ত্র আকলী ও োকলী জ্ঞানের সমন্বনয় 

সৃষ্ট। 

ইসলানমর মনতা ধ্নমত যা স্রষ্টা, সৃরষ্ট, পুেরুত্থাে ও রবশ্বজগৎ সম্পনকত রবনশষ দৃরষ্টেরঙ্গ কপাষণ কনর 

ও এ রবষনয় রবরেন্ন বক্তবয করনখনছ এরূপ একরট জ্ঞাে রবদযমাে থাকা আবশ্যকীয়। রবনশষত 

প্রথম শতােীগুনলানত মসুরলম সমানজ জ্ঞানের প্ররত কয আগ্রহ ও উেীপো কদখা রদনয়রছল তানত 

কালামশানস্ত্রর ন্যায় জ্ঞানের উদ্ভব র্টা স্বাোরবক রছল। 

পরবত্র ককারআে তাওহীদ, েবুওয়াত ও আনখরানতর মনতা আকীদা সাংিান্ত রবষনয় অনেক স্থানে 

দরলল উপস্থাপে কনরনছ এবাং এর রবনরাধ্ীনদরনক যুরক্তপ্রমাণ উপস্থাপনের আিাে জারেনয়নছ। 

কযমে বনলনছ,  যরদ কতামরা সতযবাদী হনয় থাক তনব প্রমাণ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقي

উপস্থাপে কর। ২৮৫  

রেুঃসনদনহ ইসলামী আকীদা সাংিান্ত রবরেন্ন রবষয়, কযমে সসীম ও অসীম, স্রষ্টা ও সষৃ্ট, স্থাে-

কানলর ঊনধ্বত ও স্থাে- কানলর অধ্ীে, বাধ্যবাধ্কতা, স্বাধ্ীেতা (জাবর ও ইখরতয়ার), কম রলকত্ব 

ও কয রগকতা ও এরূপ অন্যান্য আনলাচো সবতপ্রথম হযরত আলী (আ.) উপস্থাপে কনরনছে। এ 

কারনণই রশয়াগণ বুরদ্ধবৃরত্তক জ্ঞানে অন্যনদর কচনয় অগ্রগামী রছল। 

ইসলানম ইরােীনদর অবদানের আনলাচোয় কালামশানস্ত্র ইরােীনদর েূরমকার রবষয়রট রশয়া 

কালামশাস্ত্ররবদনদর রদনয় শুরু কররছ। 
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১. প্রথম রশয়া কালামশাস্ত্ররবদ রযরে এ রবষনয় গ্রন্থ রচো কনরনছে রতরে হনলে আলী ইবনে 

ইসমাঈল ইবনে মাইসাম তাম্মার। তাাঁর রপতামহ মাইসাম হযরত আলীর রবরশষ্ট সাহাবী ও প্ররসদ্ধ 

বক্তা রছনলে। রতরে বাহরাইনের রহজনরর অরধ্বাসী হনলও বাংশগতোনব ইরােী রছনলে। তাাঁর 

কপ ত্র আলী ইবনে ইসমাঈল ইবনে মাইসাম, দারার ইবনে আমর, আবলু হারযল আলাে ও আমর 

ইবনে উবাইনদর সমকালীে বযরক্ত রছনলে। এরা সকনলই রদ্বতীয় রহজরী শতােীর কালামশাস্ত্ররবদ। 

রতরে এনদর সনঙ্গ কালামশাস্ত্রীয় আনলাচো করনতে। 

২. রহশাম ইবনে সানলম জাওযাজােী: এই বযরক্ত ইমাম সারদক (আ.)- এর রবরশষ্ট ও প্ররসদ্ধ 

সাহাবী। ইমাম সারদনকর রকছ ু সাহাবীনক ইমাম রেনজ কালামশাস্ত্ররবদ  বনল অরেরহত 

কনররছনলে, কযমে হামরাে ইবনে আইয়াে, মুরমে আলতাক, কাইস ইবরেল মানসর, রহশাম 

ইবনে হাকাম প্রমুখ।২৮৬  

কাইস ইবরেল মানসর ইমাম আলী ইবনুল হুসাইে জয়নুল আনবদীে (আ.)- এর রেকট কালাম 

রশিা লাে কনররছনলে বনল করথত আনছ। 

৩. োযল ইবনে আবু সাহল ইবনে েওবাখত: রতরে েওবাখত বাংনশর। ইবনুে োরদনমর বণতো 

মনত এ বাংশরট রশয়া রহনসনব প্ররসদ্ধ ও রতে শতােী ধ্নর তাাঁনদর মধ্য কথনক প্ররসদ্ধ আনলনমর 

আগমে র্নটরছল। োযনলর রপতামহ েওবাখত একজে কজযারতরবতদ ও আব্বাসীয় খলীো 

মেসুনরর দরবানর কমতরত রছনলে। 

একরদে েওবাখত তাাঁর পুত্র আবু সাহলনক মেসুনরর দরবানর রেনয় রেনজর উত্তরারধ্কারী রহনসনব 

পররচয় কররনয় কদে। মেসুর তাাঁর োম রজনজ্ঞস করনল রতরে বনলে, খুরশীদ মাহ রতমাযাহ মা 

বজারাদ বাদ খসরু ো শাহ।  মেসুর বনলে, এর পুনরাটাই কতামার োম?  রতরে 

বনলে, হ্যাাঁ।  মেসুর কহনস বনলে, কতামার বাবা কতামার রক অবস্থা কনরনছ! কতামার োমনক 

সাংরিপ্ত কর, রতমাযা রাখ েতুবা আমার কদয়া আব ুসাহল  োমরট গ্রহণ কর।  আবু সাহল এ 

োম গ্রহনণ রাজী হনলে।২৮৭ এর পরবততীনত েওবাখতীনদর অরধ্কাাংনশর োম আবু সাহল  রাখার 

প্রচলে রছল। 
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রশয়া কালামশাস্ত্ররবদনদর অনেনকই েওবাখতী বাংনশর, কযমে োযল ইবনে আরব সাহল ইবনে 

েওবাখত রযরে খলীো হারুনের বায়তুল রহকমাহ্  োমক প্ররসদ্ধ গ্রন্থাগানরর দারয়ত্বশীল ও োসতী 

হনত আরবীনত গ্রন্থসমূহ অনুবানদর দারয়নত্ব রেনয়ারজত রছনলে। কতমরে ইসহাক ইবনে আরব 

সাহল ইবনে েওবাখত, তাাঁর দু পুত্র ইসমাঈল ইবনে ইসহাক ইবনে আরব সাহল ও আলী ইবনে 

ইসহাক েওবাখত এবাং কপ ত্র আব ুসাহল ইসমাঈল ইবনে আলী ইবনে ইসহাক সকনলই রশয়া 

কালামশাস্ত্ররবদ রহনসনব প্ররতরিত রছনলে। রবনশষত আবু সাহল ইসমাঈল ইবনে আলী রশয়ানদর 

মনধ্য শাইখুল মুতাকারল্লমীে  ( কালামশাস্ত্ররবদগনণর কেতা) উপারধ্ পাে। তাাঁর োনগ্নয় হাসাে 

ইবনে মূসা েওবাখতীসহ ইরােী এ বাংশরটর আনরা রকছু বযরক্ত প্ররসদ্ধ রশয়া মুতাকারল্লমনদর  

অন্তেুতক্ত। 

৪. োযল ইবনে শাজাে রেশাবরুী: রতরে রদ্বতীয় রহজরী শতােীর কশষাাংশ ও তৃতীয় রহজরী 

শতােীর প্রথমানধ্তর বযরক্তত্ব। তাাঁর সম্পনকত আমরা পূনবত আনলাচো কনররছ। োযল ইবনে শাজাে 

ইমাম করযা (আ.), ইমাম জাওয়াদ এবাং ইমাম হাদী (আ.)- এর রশষ্য রহনসনব পররগরণত। রতরে 

কালামশানস্ত্র অনেক গ্রন্থ রচো কনরনছে। 

৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মামলাক জুরজােী ইসোহােী: রতরে তৃতীয় রহজরী শতােীর 

রবরশষ্ট বযরক্তত্ব আবু আলী জাবায়ীর সমসামরয়ক। 

৬. আবু জাের ইবনে কুব্বা রাযী: রতরে তৃতীয় রহজরী শতােীর কালামশাস্ত্ররবদনদর অন্যতম। 

রতরে ইমামনতর রবষনয আবলু কানসম কা ব বালখীর সনঙ্গ পত্র রবরেময় ও রবতকত কনরনছে। 

৭. আবলু হাসাে সুসােগারদী: রতরে ইবনে কুব্বা রাযীর সমসামরয়ক। করথত আনছ রতরে আব ু

সাহল ইসমাঈল ইবনে আলী েওবাখতীর দাস রছনলে। রতরে পঞ্চাশ বার কহাঁনট হেিত পালে 

কনরে। 

৮. আব ু আলী ইবনে মাসকােীনয় রাযী ইসোহােী: রতরে ইসলানমর রবরশষ্ট 

কালামশাস্ত্ররবদ, দাশতরেক ও রচরকৎসকনদর অন্যতম। এ শানস্ত্র তাাঁর প্ররসদ্ধ দু রট গ্রন্থ হনলা আল 

োউযুল আকবার  ও আল োউযলু আসগার  যা বততমানে মুরদ্রত ও ছাপা হনয়নছ। তাাঁর রলরখত 
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তাহারাতুল আরাক  ইসলামী শেরতকতার রবষনয় রলরখত সবনচনয় গুরুত্বপূণত গ্রন্থ। রতরে প্ররসদ্ধ 

দাশতরেক ও রচরকৎসক ইবনে রসোর সমসামরয়ক বযরক্তত্ব এবাং ৪৩১ রহজরীনত মারা যাে। 

রশয়া কালামশাস্ত্ররবদগণ ইরােী অ- ইরােী সব রমরলনয় অনেক। আমরা শুধ্ ুউদাহরণস্বরূপ রদ্বতীয় 

হনত চতুথত রহজরী শতােীর রকছু সাংখযক কালামশাস্ত্ররবনদর োম উনল্লখ করলাম। অবশ্য 

সাম্প্ররতক শতােীগুনলানত মসুরলম কালামশাস্ত্ররবদনদর মলূ রেরত্ত রহনসনব রশয়া 

কালামশাস্ত্ররবদরাই মুখয। 

রবরশষ্ট দাশতরেক, কালামশাস্ত্ররবদ, গরণতরবদ ও রাজেীরতক খাজা োরসরুেীে তুসীর আরবেতাব ও 

আত তাজরীদ  গ্রন্থ রচোর েনল রশয়া কালামশাস্ত্র রবনশষ গুরুত্ব লাে কনর এবাং এর 

পরবততীনত রশয়া ও সুন্নী উেয় কালামশাস্ত্রই এই গ্রন্থনক ককন্দ্র কনর আনলাচো উপস্থাপে শুরু 

কনর। 
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সুন্নী কালামশাস্ত্ররবদগণ 

 

আহনল সুন্নানতর অরধ্কাাংশ কালামশাস্ত্ররবদই ইরােী। 

১ ও ২. আহনল সুন্নানতর সবনচনয় প্রাচীে কালামশাস্ত্ররবদ হনলে হাসাে বাসরী। অতুঃপর তাাঁর 

ছাত্র ওয়ানসল ইবনে আতা গাজাল। এরা উেনয়ই ইরােী। হাসাে বাসরী প্রথম রহজরী শতােীর 

কশষাধ্ত হনত রদ্বতীয় রহজরী শতােীর প্রথমানধ্তর রকছরুদে পযতন্ত জীরবত রছনলে। রতরে ১১০ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে।২৮৮  

ওয়ানসল ইবনে আতা তাাঁর ছাত্র হনলও তাাঁর কাছ কথনক রবরচ্ছন্ন হনয় েতুে মতবানদর জন্ম কদে। 

তাাঁর মতবাদ মুতারযলা  োনম প্ররসদ্ধ। রতরে ১৮১ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে।২৮৯  

৩. আবুল হারযল আলাে: এ বযরক্তও ইরােী। তাাঁনক আহনল সুন্নানতর বুরদ্ধবৃরত্তক কালামশানস্ত্রর 

প্রবক্তা বলা হয়। রতরে দশতে গ্রনন্থর সনঙ্গ পরররচত রছনলে এবাং রবতনকত অতযন্ত দি রছনলে। 

একবার রমলাস োনমর এক মাজসুী কলখক তাাঁর রকছ ু সঙ্গীনক রেনয় আবলু হারযনলর সনঙ্গ 

একত্ববাদ ও রদ্বত্ববাদ রেনয় রবতকত করনত আনসে। আবলু হারযল তানদর পরাস্ত করনল রমলাস 

মসুলমাে হে। রশবলী কোমােী তাাঁর তাররনখ ইলনম কালাম  গ্রনন্থ উনল্লখ কনরনছে, কনয়ক 

হাজার ইরােী মাজসুী আবলু হারযনলর মাধ্যনম মসুলমাে হয়। রবধ্মতীরা তাাঁর সনঙ্গ রবতনকত েীত 

থাকত। কারণ রতরে রবতনকত অতযন্ত শরক্তশালী রছনলে। সনদহবাদী বরুদ্ধজীবী সানলহ ইবনে 

আবদুল কুেুনসর সনঙ্গ তাাঁর রবতনকতর প্ররসদ্ধ কারহেীরট ইবনুে োরদম তাাঁর আল কেনহনরস্ত  গ্রনন্থ 

বণতো কনরনছে। আবলু হারযল একমাত্র কয বযরক্তর সনঙ্গ রবতনকত েয় কপনতে রতরে হনলে রহশাম 

ইবনে হাকাম রযরে ইমাম সারদনকর রশষ্য ও প্ররসদ্ধ রশয়া কালামশাস্ত্ররবদ রছনলে।২৯০  

৪. ইবরাহীম ইবনে সাইয়ার (রেযাম োনম প্ররসদ্ধ): ইবনে খানল্লকাে তাাঁর গ্রনন্থর তৃতীয় খনে 

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল কররম শাহনরস্তােীর জীবেী আনলাচোয় এ বযরক্তর োম উনল্লখ কনর তাাঁনক 

বালনখর অরধ্বাসী বনলনছে। কালামশাস্ত্র ও দশতনে তাাঁর মত প্ররসদ্ধ। রেযাম রহশাম ইবনে 

হাকানমর ছাত্র রছনলে। 
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৫. আমর ইবনে উবাইদ ইবনে বাব: তাাঁর রপতা বসরার রেরাপত্তা রিীবারহেীনত কাজ করনতে। 

আমর ইবনে উবাইদ ৮০ রহজরীনত জন্মগ্রহণ ও ১৫০ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

আমর ইবনে উবাইদ খানরজী২৯১ রচন্তার দ্বারা প্রোরবত এবাং উন্নত রচন্তার জন্য প্ররসদ্ধ রছনলে। 

রতরে আব্বাসীয় খলীো মেসুনরর পবূত পরররচত বন্ধ ু রছনলে। মেসুর তাাঁর কখলােনতর সময় 

একরদে তাাঁনক কিনক পািাে। রতরে মেসুনরর রেকট এনল মেসুর তাাঁনক উপনদশ ও েরসহত 

করনত বনলে। রতরে মেসুরনক কয উপনদশ কদে তানত বনলে, কয রাজত্ব কতামার হস্তগত হনয়নছ 

তা যরদ কানরা জন্য স্থায়ী হনতা তনব কখেই তা কতামার হানত এনস কপ াঁছত ো। ঐ রারত্রনক িরণ 

কর যার পর আর ককাে রাত কেই।  আমর এ কথা বনল চনল কযনত উদযত হনল মেসুর তাাঁনক 

দশ হাজার রদরহাম কদয়ার জন্য রেনদতশ কদে। রকন্তু রতরে তা গ্রহণ কনরেরে। মেসুর তাাঁনক কসম 

রদনয় তা গ্রহনণর কথা বনলে। আমরও কসম কনর তা গ্রহণ ো করার কথা বনলে। কস মুহূনতত 

মেসুনরর পুত্র ও কর্ারষত উত্তরারধ্কারী মাহ্দী অসন্তুষ্ট হনয় তাাঁনক বনলে, এর অথত রক? আপরে 

খলীোর রবপরীনত কসম করনছে?  আমর মেসুরনক প্রে কনরে, এই যবুক কক?  মেসুর 

বনলে, আমার পুত্র ও উত্তরারধ্কারী।  আমর তাাঁনক বনলে, তানক সৎ কমতশীলনদর মনতা 

কপাশাক পররনয়ছ ও উত্তম োম (মাহ্দী) করনখছ, অথচ কস এ দু রটর ককােরটরই উপযকু্ত েয়। 

তার জন্য এমে এক পদ রেধ্তারণ কনরছ যা তানক দাে করা অসনচতেতা ছাড়া রকছ ু েয়।  

অতুঃপর আমর মাহ্দীর রদনক তারকনয় বনলে, কহ ভ্রাতুষ্পুত্র! এনত ককাে অসুরবধ্া কেই 

কয, কতামার রপতা ককাে রবষনয় কসম করনব এবাং কতামার চাচা তা েনঙ্গর জন্য কসম করনব। 

যরদ আরম ও কতামার রপতার মনধ্য কয ককাে একজে কসম েঙ্গ করর তনব তার কাফ্োরা দানের 

িমতা কতামার রপতার রনয়নছ; আমার কেই।  মেসুর তাাঁনক বনলে, ককাে রকছ ুচাওয়ার থাকনল 

আমানক বল।  আমর বনলে, আমার একরটই চাওয়া। আর তা হনলা আমানক আর কখেও 

কিনক পারিনয়া ো।  মেসুর বনলে, এর েনল তুরম মৃতুয পযতন্ত আমার সনঙ্গ সািাৎ করনত 

পারনব ো।  আমর বনলে, আরমও তাই চাই।  এ কথা বনল রতরে দঢ়ৃ পদনিনপ দরবার হনত 
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কবরড়নয় কগনলে। মেসুর তাাঁর যাওয়ার পনথর রদনক এক দৃরষ্টনত তারকনয় স্বীয় পরাজনয়র গ্লারে 

রেনয় োবনত লাগনলে। রতরে আপে মনে রেননাক্ত করবতা পড়নত লাগনলে : 

রকরূপ কদখনল তার ধ্ীর গরতর প্রস্থাে 

কয চায় কস- ই হয় রশকার 

আমর ইবনে উবাইদ ছাড়া কস অন্য ককউ েয়। ২৯২  

আমর ইবনে উবাইদ হনলে কসই বযরক্ত যাাঁর পাি দানের সময় রহশাম ইবনে হাকাম একজে 

অপরররচত বযরক্ত রহনসনব কসখানে প্রনবশ কনরে এবাং তাাঁনক ইমামত সম্পনকত প্রে কনর পরাস্ত 

কনরে। আমর ইবনে উবাইদ এ প্রেকারীর প্রে করার দিতায় বুবনত পানরে রতরে রহশাম ইবনে 

হাকাম। েনল তাাঁর প্ররত পূণত সম্মাে প্রদশতে কনরে (যরদও রতরে তাাঁর কচনয় বয়নস অনেক কছাট 

রছনলে)।২৯৩  

উপনরাক্ত বযরক্তবগত আহনল সুন্নানতর প্রথম ও রদ্বতীয় সাররর প্ররসদ্ধ ইরােী কালামশাস্ত্ররবদ। 

পরবততী শতােীসমূনহ অসাংখয ইরােী সুন্নী কালামশাস্ত্ররবনদর উদ্ভব র্নটরছল। আমরা এখানে 

শতােীর পযতায়িনম তাাঁনদর উনল্লখনযাগয কনয়ক বযরক্তর োম উনল্লখ কররছ। 

আবলু হুসাইে আহমাদ ইবনে ইয়ারহয়া ইবনে ইসহাক রাোদী কাশােী, ইবনুল মেুনজম োরদমলু 

ময়ুাফ্োক, সাসােী শাসক ইয়ায্দ গারনদর বাংশধ্ারার আল মুকতারে রবল্লাহ্, আবুল কানসম 

কা বী বালখী, আব ুআলী জাবায়ী খুরজস্তােী, তাাঁর পুত্র আবু হানশম জাবায়ী প্রমুখ তৃতীয় রহজরী 

শতােীর, আবু মেসুর মাতুররদী সামারকাদী, ইবনে েুরাক ইসোহােী রেশাবুরী, আবু ইসহাক 

ইসোরাইেী প্রমুখ চতুথত রহজরী শতােীর, আব ু ইসহাক রসরাজী, ইমামলু হারামাইে 

জুয়াইেী, ইমাম মহুাম্মদ গািালী পঞ্চম রহজরী শতােীর এবাং োখরুেীে রাযী, আবলু োযল 

ইবনুল আরাকী ও শাহনরস্তােী ষি রহজরী শতােীর সুন্নী ইরােী কালামশাস্ত্ররবদ। 
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দশতে ও প্রজ্ঞা 

 

প্রচরলত অনথত দশতে চচতা মুসরলম রবনশ্ব রদ্বতীয় রহজরী শতােীনত মলূত গ্রীক রবরেন্ন গ্রন্থ (ককাে 

ককাে কিনত্র োরতীয়) আরবীনত অেূরদত হওয়ার মাধ্যনম শুরু হয়। অবশ্য 

দশতে, গরণতরবদযা, রচরকৎসাশাস্ত্র ও অন্যান্য জ্ঞানের গ্রন্থসমূনহর অনুবাদ কখে হনত শুরু হয় কস 

সম্পনকত অনেক কথা রনয়নছ। কানরা কানরা দারব হনলা, এ কাজ সবতপ্রথম প্রথম রহজরী শতােীনত 

খারলদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে ময়ুারবয়ার সময় শুরু হয়। 

করথত আনছ খারলদ প্রথম বযরক্ত রযরে রমশনরর আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রীক োষায় পরেত করতপয় 

বযরক্তনক এ কনমত রেনয়াগ কনরে। তাাঁরা রসায়েশাস্ত্র রবষয়ক রকছ ুগ্রীক ও রমশরীয় (রকবতী) গ্রন্থ 

আরবীনত অনুবাদ কনরে।২৯৪  

রেুঃসনদনহ আব্বাসীয় বাংনশর শাসেকানল দশতেশানস্ত্রর গ্রন্থসমূহ অনুবাদ শুরু হয়। এ সমনয় 

শেরতকতা এবাং সামারজক রীরতসম্বরলত গ্রন্থসমহূ ছাড়াও রবরেন্ন জ্ঞাে ও রশনল্পর গ্রন্থসমূহ 

অেূরদত হয়।  

োসতী োষা হনত দশতেশানস্ত্রর ককাে গ্রন্থ আরবীনত অেূরদত হয়রে। কয সকল ইরােী গ্রন্থ অেূরদত 

হনয়নছ তন্মনধ্য সারহতয, ইরতহাস, কজযারতরবতদযা ও প্রকৃরতরবজ্ঞাে উনল্লখনযাগয। ইবনুে োরদম 

তাাঁর আল কেনহরস্ত  গ্রনন্থর রবরেন্ন স্থানে োসতী োষার কয সব গ্রন্থ আরবীনত অেূরদত হনয়নছ 

কসগুনলার োম উনল্লখ কনরনছে। কসগুনলার ককােরটই দশতে সম্পরকতত রছল ো। দশতে সম্পরকতত 

একমাত্র কয গ্রন্থরট আরবীনত অেূরদত হনয়রছল তা রছল গ্রীক দাশতরেক অযাররস্টটনলর যুরক্তরবদযা 

যা পাহলেী োষায় পূনবত অেরূদত হনয়রছল। গ্রন্থরট ইসলামী শাসোমনল আবদুল্লাহ্ ইবনে 

মুকাফ্ো  অথবা তাাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুকাফ্োর মাধ্যনম পাহলেী োষা 

হনত আরবীনত অেূরদত হনয়রছল। 

ইবনুে োরদম তাাঁর আল কেনহনরস্ত  গ্রনন্থর প্রথম অধ্যানয়র সপ্তম প্রবনন্ধ (দশতে সম্পরকতত 

প্রবনন্ধ) বনলনছে,  
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পূনবত গ্রীস ও করানম দশতে চচতার প্রচলে রছল। করাম রিষ্টধ্মত গ্রহণ করনল দশতে চচতা রেরষদ্ধ 

কর্ারষত হয়। েনল ককাে ককাে দশতে গ্রন্থ পুরড়নয় কদয়া হয়। আবার ককােরট রশরিত বযরক্তরা 

লুরকনয় কেনলে। এ সময় সবতসাধ্ারনণর জন্য দশতে চচতানক রেরষদ্ধ করা হয়। কারণ তারা দশতেনক 

রিষ্টধ্নমতর (রবধ্ানের) পররপন্থী মনে করত। অতুঃপর করাম সমনয়র পররিমায় রিষ্টধ্নমতর প্ররত 

বীতশ্রদ্ধ হনয় দশতনের রদনক পুেুঃপ্রতযাবততে কনর। এরট র্নট যখে আনলকজারন্দ্রয়ার রবরশষ্ট 

দাশতরেক ও অযাররস্টটনলর গ্রন্থসমূনহর বযাখযাকার বযরক্তত্ব সারমসরথউস করানমর প্রধ্ােমন্ত্রীর পদ 

গ্রহণ কনরে।  

ইবনুে েরদম অতুঃপর ইরাে সম্রাট শাপরু যলু আকতানের সনঙ্গ করাম সম্রানটর যুনদ্ধর রববরণ 

রদনয়নছে। এ যুনদ্ধ শাপরু বদী হে। রকন্তু কজলখাো হনত পারলনয় আনসে। পরবততীনত রতরে 

করামীয়নদর ইরাে হনত বরহষ্কার কনরে এবাং তাাঁর সমথতনেই কেস্টারডটনোপল করানমর সম্রাট হে। 

এ সমনয়ই করাম রদ্বতীয় বানরর মনতা রিষ্টধ্নমতর প্ররত বুাঁনক পনড় ও দশতনের ওপর পুেরায় 

রেনষধ্াজ্ঞা আনরাপ করা হয়। ইবনুে োরদম আনরা উনল্লখ কনরনছে,  

ইরােীরা গ্রীক হনত যুরক্তরবদযা ও রচরকৎসাশাস্ত্র সম্পরকতত রকছ ু সাংখযক গ্রন্থ পূনবতই পাহলেী 

োষায় অনুবাদ কনররছল যা আবদুল্লাহ্ ইবনে মুকাফ্ো  ও অন্যরা আরবীনত অনুবাদ কনরে।২৯৫  

বাহ্যত ইরানে ককাে দশতে গ্রন্থই অেরূদত হয়রে। গ্রীক ও সুররয়ােী োষার দশতে গ্রন্থসমূনহর ককাে 

অনুবাদকও ইরােী রছনলে ো। রকন্তু ইসলামী সেযতায় ইরােীনদর অবদানের একরট অাংশ রহনসনব 

অনুবাদশানস্ত্র তাাঁনদর েরূমকা এখানে তুনল ধ্ররছ। আমরা ইবনুে োরদনমর আল কেনহনরস্ত  

অবলম্বনে োসতী হনত আরবীনত অনুবাদকারী ইরােী বযরক্তবনগতর োম এখানে উনল্লখ কররছ। 

(অবশ্য োসতী হনত আরবীনত অনুবাদক সকনলই ইরােী রছনলে ো)। 

আবদুল্লাহ্ ইবনে মুকাফ্ো  অযাররস্টটনলর গ্রীক যুরক্তরবদযা, োসতী গ্রন্থ কখাদায়ীোনম  যা 

কেরনদ সীর শাহোমা গ্রনন্থর মলূ উৎস এবাং সম্রাট আনুরশরওয়ানের সময় োসতীনত অেূরদত 

োরতীয় গ্রন্থ কারললা ওয়া রদমো  উচ্চমানের আরবীনত অনুবাদ কনরে। অন্যতম রবরশষ্ট 

অনুবাদক হনলে খলীো হারুনুর ররশদ ও মামুনের দরবানরর পরেত বযরক্ত বাইতলু রহকমা র 
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প্রধ্াে আবু সাহল োযল ইবনে েওবাখত। এ ছাড়া হাসাে ইবনে মসূা েওবাখতী, প্ররসদ্ধ 

ঐরতহারসক েুতুহুল বলুদাে  গ্রনন্থর কলখক আহমাদ ইবনে ইয়ারহয়া বালাজরুী, মূসা ইবনে 

খারলদ, ইউসুে ইবনে খারলদ, আলী ইবনে রযয়াদ তারমমী, হাসাে ইবনে সাহল, আহমাদ ইবনে 

ইয়ারহয়া জানবর, রহশাম ইবনে আবদুল মানলনকর দরলল কলখক জাবাল্লাহ্ ইবনে সানলম, ইসহাক 

ইবনে ইয়াযীদ, মুহাম্মদ ইবনে জাহাম বারমাকী, রহশাম ইবনুল কানসম, মসূা ইবনে ঈসা আল 

কুদতী, যদােী ইবনে শাহেীনয় ইসোহােী, মুহাম্মদ ইবনে বাহরাম ইবনে রমতইয়ার 

ইসোহােী, বাহরাম ইবনে মারদােশাহ্, আমর ইবনুল োরখাে, বায়তুল রহকমা র দারয়ত্বশীল 

সানলম, হািাজ ইবনে ইউসুনের রাজকীয় দরলল কলখক সানলহ ইবনে আবদুর রহমাে এবাং 

আবদুল্লাহ্ ইবনে আলীর োম উনল্লখনযাগয। 

এখে আমরা মসুরলম দাশতরেকনদর পযতায়িরমক (শুরু হনত বততমাে সময় পযতন্ত) রববরণ প্রদাে 

করব। পূনবত রেকাহ্শাস্ত্র ও অন্যান্য রবষনয় এরূপ রবন্যানসর কাজ সম্পন্ন হনলও এ শানস্ত্র তা হয়রে 

রবধ্ায় এ পবতরটর মনধ্য েতুেত্ব রনয়নছ। 

যরদও এ কাজ সহজ েয়, রকন্তু কযনহতু ইসলামী সেযতায় দশতনের ইরতহাস রেনয় আরম পূনবত কাজ 

কনররছ কসনহতু এ রবষনয়র প্ররত আমার রবনশষ আগ্রহ রনয়নছ। ইসলামী দশতনের ইরতহাস রেনয় 

গনবষণা করনত হনল অবশ্যই রবরেন্ন যুনগর দাশতরেকনদর পরররচরত জাো প্রনয়াজে। আমরা 

এখানে রশিক- ছানত্রর সম্পনকতর রেরত্তনত দাশতরেকনদর পযতায়িনম উনল্লখ করব। 

ইসলামী দশতনের ইরতহানস দাশতরেকনদর পযতায়িরমক এ রবন্যানস আমরা কস সব দাশতরেনকর 

োমই উনল্লখ করব যাাঁরা ইসলামী পররনবনশ কাযতিম চারলনয়নছে। এনদর অনেনকই হয়নতা 

মসুলমাে েে; বরাং ইহুদী বা রিষ্টাে রকাংবা মসুলমাে হনলও তাাঁনদর ধ্মতীয় রবশ্বাস রেনয় প্রে 

রনয়নছ বা কানরা কানরা মনত তাাঁরা োরস্তক রছনলে। আমরা এনদর োম উনল্লনখর পর (প্রথম যুগ 

হনত বততমাে সময় পযতন্ত) সাংরিপ্ত পযতানলাচো করব। 
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প্রথম স্তনরর দাশতরেক 

ইসলামী দশতে রেলসুেলু আরাব  োনম প্রখযাত দাশতরেক আব ুইউসুে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক 

রকদীর মাধ্যনম শুরু হনয়নছ। আল রকদী খাাঁরট আরব এবাং আব্বাসীয় খলীো মামুে ও মুতারসম 

রবল্লাহর সমসামরয়ক। তাাঁর সমসামরয়ক বযরক্তত্ব হনলে হুোইে ইবনে ইসহাক ও আবদুল মারসহ 

ইবনে োনয়মা হামাছী। তাাঁরা উেনয়ই প্ররসদ্ধ অনুবাদক। উসূলুরজয়া  গ্রনন্থর েূরমকায় বলা 

হনয়নছ, এ গ্রন্থরট আবদুল মারসহ অনুবাদ কনরনছে এবাং আবু ইয়াকুব রকদী তা সাংস্কার ও 

সাংনশাধ্ে কনরনছে। স্বয়াং আবু ইয়াকুব অনুবাদক রছনলে রকো এ রবষনয় মতান্তর রনয়নছ। অবশ্য 

রকদীর ছাত্র আব ু মাশার বালখী বণতো কনরনছে, রকদী ইসলামী শাসোমনলর প্রথম কশ্রণীর 

চারজে অনুবাদনকর অন্যতম। রকদীর সময়কাল ইসলামী সেযতার অনুবানদর যুগ হনলও রকদী 

দশতনের কিনত্র উচ্চতর অবস্থানে রছনলে ও স্বতন্ত্র মনতর অরধ্কারী রছনলে। বলা হনয় থানক তাাঁর 

প্রায় দু শ  সত্তররট গ্রন্থ ও পুরস্তকা রছল। ইবনুে োরদম তাাঁর আল কেনহনরস্ত  গ্রনন্থ 

যুরক্তরবদযা, দশতে, কজযারতরবতদযা, গরণতশাস্ত্র, জযারমরত, রচরকৎসাশাস্ত্র ও ধ্মতীয় রবশ্বানসর ওপর 

ররচত তাাঁর গ্রনন্থর একরট তারলকা রদনয়নছে। রকদীর ররচত কবশ রকছ ু গ্রন্থ সম্প্ররত মরুদ্রত ও 

প্রকারশত হনয়নছ। এ গ্রন্থগুনলা হনত এই দাশতরেনকর মলূয তাাঁর সম্পনকত পূবত ধ্ারণা হনত অনেক 

কবরশ তা কবাবা রগনয়নছ। রকদী রেুঃসনদনহ রবনশ্বর এক রবরল প্ররতো ও ইসলামী সেযতার 

উজ্জ্বল েিত্র। ককাে ককাে ইউনরাপীয় রচন্তারবদ তাাঁনক রবশ্ব ইরতহানসর বরুদ্ধবরৃত্তক জগনতর কশ্রি 

বানরাজে বযরক্তর অন্যতম বনল উনল্লখ কনরনছে।২৯৬  

রকদী আিপররনশারধ্ত বযরক্ত রছনলে। তাাঁর পূনবতর ও পনরর মসুলমাে ও অমুসলমাে 

দাশতরেকনদর মনধ্য তাাঁর ন্যায় উত্তম বযরক্তর সন্ধাে পাওয়া যায় ো। 

রকদী বসরা ও বাগদানদ রশিাজীবে কাটানলও কস সময় এ দু স্থানে ককাে দাশতরেকই রছনলে ো। 

তাই রকদী তাাঁর পূনবতর ককাে দাশতরেনকর সনঙ্গ সম্পকতহীে রহনসনব ইসলামী দশতনের প্রথম রবন্দুনত 

অবস্থাে করনছে। 
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জোব তাকী যানদহ্ তাাঁর তাররনখ উলমু দার ইসলাম  গ্রনন্থ এবাং অধ্যাপক কহেরী ককরনবে তাাঁর 

ইসলামী দশতনের ইরতহাস  গ্রনন্থ উনল্লখ কনরনছে, রকদী তাাঁর এক গ্রনন্থ (পুরস্তকায়) ইসলামী 

কখলােনতর সময়কাল কতরদে স্থায়ী হনব তা রেনয় কয েরবষ্যদ্বাণী কনররছনলে তা প্রায় সরিক 

হনয়রছল। আমরা এখানে অধ্যাপক কারবানের বক্তবযরট তুনল ধ্ররছ : 

এই দাশতরেক (রকদী) তাাঁর এক পরুস্তকায় গ্রীক কজযারতরবতদযা ও ককারআনের তােসীনরর 

সহায়তায় ইসলামী কখলােনতর স্থারয়ত্ব ৬৯৩ বনলরছনলে।  

ককউ ককউ বনলনছে, মসুলমােগণ গ্রীক দশতনের সনঙ্গ গ্রীস ও আনলকজারন্দ্রয়ার রবরেন্ন 

দাশতরেনকর গ্রনন্থর অনুবাদ ও বযাখযা গ্রনন্থর মাধ্যনম পরররচত হনয়রছল এবাং রবরেন্ন ইহুদী ও 

রিষ্টাে মেীষী, কযমে কুয়াইরী, ইউহান্না ইবনে হাইলাে, আব ুইয়ারহয়া আল মারওয়াজী (মারূরুদী 

সুরইয়ােী), আব ুবাশার মাত্তা ইবনে ইউনুস ও আবু যাকাররয়া ইয়ারহয়া ইবনে আদীর মাধ্যনম তা 

শুরু হনয়রছল। রকন্তু এ বক্তবযরট সরিক েয়; বরাং মসুলমােনদর দশতনের পরররচরত এমেরক তানদর 

মনধ্য স্বতন্ত্র রচন্তার দাশতরেনকর উদ্ভবও উপনরারল্লরখত বযরক্তবনগতর যুনগর পূনবত র্নটরছল। কারণ 

ইসলামী দশতে আব ু ইউসুে ইয়াকুব রকদীর মাধ্যনম শুরু হয় এবাং তাাঁর ছাত্রনদর মাধ্যনম তা 

অবযাহত থানক। 

উপনরাক্ত বযরক্তবনগতর ককউ ককউ, কযমে ইবরাহীম কুয়াইরী, ইউহান্না ইবনে হাইলাে, ইবরাহীম 

মুরুজী, ইবনে কাররেব আল রকদীর ছাত্রনদর সমসামরয়ক। আবার ককউ ককউ, কযমে আবু বাশার 

ইবনে মাত্তা ও ইয়ারহয়া ইবনে আদী প্রমুখ তৃতীয় ও চতুথত পযতানয়র বযরক্তত্ব। এ রবষনয় আমরা 

পরবততীনত রবস্তাররত আনলাচো করব এবাং ইসলামী দশতনে তাাঁনদর প্রোব কতটকুু রছল তাও 

রবনলেষষণ করব। 

রকদী কযমে একরদনক উচ্চ পযতানয়র দাশতরেক রছনলে কতমরে পরবত্র রচন্তার অরধ্কারী ও ধ্মতীয় 

রবশ্বানসর একজে রিক রছনলে। রতরে ইসলাম ধ্নমতর সপনি যরুক্তরেেতর অনেক গ্রন্থ রলনখনছে। 

ককউ ককউ তাাঁর রবরেন্ন বক্তবযনক রেেতর কনর তাাঁনক রশয়া বনলনছে। রকদী কসই সকল বযরক্তর 

অন্তেুতক্ত যাাঁরা ইসলাম ও দশতনের কম লেীরতর মনধ্য দ্বন্দ্ব কদখা রদনল ইসলানমর পিাবলম্বে 
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করনতে। কযমে রবশ্বজগনতর সৃষ্ট হওয়া ও রকয়ামনত শদরহক পুেরুত্থানের রবষনয় রতরে ইসলানমর 

মতনক সমথতে কনরনছে। 

রকদী সব সময় কচষ্টা করনতে ইসলামী জ্ঞাে ও দশতনের কম লেীরতর মনধ্য সমন্বয় সাধ্নের। 

সমন্বনয়র এ রবষয়রট রকদীর মাধ্যনম শুরু হয় ও অবযাহত থানক। আশ্চনযতর রবষয় হনলা ককউ 

ককউ তাাঁর োম ইয়াকুব, তাাঁর রপতার োম ইসহাক ও উপোম আবু ইউসুে হওয়ায় তাাঁনক ইহুদী 

মনে কনরনছে এবাং বণতো কনরনছে রতরে ককারআনের রবরুনদ্ধ গ্রন্থ রচোর রচন্তা কনররছনলে। 

রেুঃসনদনহ এ বণতো রেরত্তহীে ও রমথযা। 

বততমানে গনবষণার মাধ্যনম তাাঁর সম্পনকত এ রবষয়গুনলা প্রমারণত হনয়নছ কয, প্রথমত পূনবত তাাঁর 

কনমতর মলূয সম্পনকত কয ধ্ারণা করা হনতা তাাঁর অবদাে তা হনত অনেক কবরশ; রদ্বতীয়ত রতরে 

একজে পরবত্র হৃদনয়র মসুলমাে রহনসনব ইসলামী রবশ্বানসর প্ররতরিক রছনলে; তৃতীয়ত তাাঁর 

সামারজক ও জ্ঞােগত অবস্থানের কারনণ তাাঁর প্ররত অন্যরা রহাংসা করত ও তাাঁর োনম অপপ্রচার 

চালাত। 

পূনবত আমরা উনল্লখ কনররছ কয, রতরে তাাঁর স্তনরর অথতাৎ প্রথম পযতানয়র একমাত্র দাশতরেক। তাাঁর 

যুনগ রতরে বযতীত অন্য ককাে দাশতরেক রছনলে ো। রকদী ২৫৮ রহজরীনত মতুৃযবরণ কনরে। 
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রদ্বতীয় স্তনরর দাশতরেকগণ 

 

এ স্তনর দু দল দাশতরেক রনয়নছে যাাঁনদর একদল রকদীর ছাত্র ও অন্যদল রকদীর ছাত্র েে। প্রথম 

দনলর বযরক্তবগত হনলে : 

১. আহমাদ ইবনুে তাইনয়যব সারাখশী (আবলু আব্বাস): রতরে রকদীর সবনচনয় র্রেি ও প্ররসদ্ধ 

ছাত্র। রতরে ২১৮ রহজরীনত জন্ম ও ২৮৬ রহজরীনত কানসম ইবনে উবাইদুল্লাহর হানত রেহত হে। 

ইবনে আরব আরছবায়াহ্ সারখশীর চয়ুান্নরট গ্রন্থ রছল বনল উনল্লখ কনরনছে যার ককােরট এখে 

রবদযমাে কেই। তাাঁর অন্যতম প্ররসদ্ধ গ্রন্থ হনলা আল মাসারলক ওয়াল মামারলক  যা সম্ভবত 

েূনগালশানস্ত্র রলরখত সবতপ্রথম গ্রন্থ। রতরে আরবী বযাকরণশাস্ত্র, যুরক্তরবদযা, দশতনের কম লেীরত ও 

রবতনকতর কক শল রবষনয় রবরেন্ন গ্রন্থ রচো কনরে। 

কহেরী কারবাে বনলনছে, রতরে আরবী োষার ধ্বরেতনত্ত্বর উদ্ভাবক এবাং হামযা ইসোহােীর 

মাধ্যনম এর পূণততা র্নট।  রতরে আনরা বনলনছে, দাশতরেক কজনোর বযবহৃত রবরেন্ন পররোষা 

রতরে আরবীনত বযাখযা কনরে ও তা হনত মূলযবাে তথয হস্তগত কনরে। যরদ রতরে তা ো করনতে 

তনব কজনোর দশতে সম্পনকত মুসরলম বণতোসমূনহ রবষয়রট অস্পষ্ট থাকত।  

রতরেও োরস্তকতার অপবাদ হনত বাাঁচনত পানরেরে। রাইহাোতুল আদাব  গ্রনন্থ রলসানুল রমযাে  

ও আইয়ানুশ রশয়া  গ্রনন্থর উদৃ্ধরত রদনয় তাাঁনক রশয়া বনল উনল্লখ করা হনয়নছ। 

২. আবু যাইদ আহমাদ ইবনে সাহল বালখী: রতরে সারহরতযক ও দাশতরেক রছনলে। ইবনুে োরদম 

তাাঁর জীবেী আনলাচোয় তাাঁনক সারহরতযক ও কলখকনদর অন্তেুতক্ত কনরনছে; দাশতরেক রহনসনবও 

তাাঁর োম উনল্লখ কনরনছে।২৯৭ রতরে মুহাম্মদ ইবনে যাকাররয়া রাযীর জীবেী আনলাচোয় মুহাম্মদ 

ইবনে যাকাররয়া রাযী ইবনে বালখীর রেকট দশতে রশিা কনরনছে বনল উনল্লখ কনরনছে এবাং 

ইবনে বালখী সম্পনকত সাংরিপ্ত রববরণ রদনয়নছে। যরদও রতরে এ রবষয়রট পররষ্কার কনরেরে 

কয, এই বযরক্ত আব ুযাইদ বালখী োরক অন্য ককাে ইবনে বালখী। রতরে বনলনছে, আরম রবরেন্ন 

রবষনয় ইবনে বালখী কতৃতক রলরখত অনেক গ্রন্থ কদনখরছ কযগুনলা অসম্পণূত ও খসড়া অবস্থায় রছল।  
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বালখী দশতেশাস্ত্র ছাড়াও ইসলামী সারহনতযর প্রথম সাররর একজে সারহরতযক রছনলে। ককউ ককউ 

তাাঁনক সারহনতয জানহনযর সমকি, আবার ককউ ককউ জানহনযর কচনয়ও কশ্রি বনলনছে। 

ইবনুে োরদম তাাঁর রলরখত গ্রন্থসমূনহর তারলকায় শারারয়উল আদইয়াে, োজমুল 

ককারআে, কাওয়াররউল ককারআে, গাররবুল ককারআে ও োযারয়ল ুমাক্কা োমক গ্রন্থও অন্তেুতক্ত 

কনরনছে। ইবনে বালখী ৩২২ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

ইবনুে োরদনমর আল কেনহনরস্ত  ও ইবনে কােতীর তাররখলু হুকামা  গ্রনন্থ বালখী কয রকদীর 

ছাত্র রছনলে তা উনল্লখ করা হয়রে। রকন্তু পরবততী পযতানয়র ঐরতহারসকগণ সকনলই তাাঁনক রকদীর 

ছাত্র বনলনছে। সম্ভবত এ বণতোরট তাাঁরা ইয়াকুব হামােীর মুজামুল উদাবা  গ্রন্থ হনত গ্রহণ 

কনরনছে। রকন্তু যরদ বালখী প্রকতৃই ৩২২ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনর থানকে তনব তাাঁর পনি 

রকদীর ছাত্র হওয়া সম্ভব েয়। কারণ রকদী ২৫৮ রহজরীনত মারা যাে, বালখীর মৃতুযর ৬৪ বছর 

পূনবত রতরে পরৃথবী হনত রবদায় রেনয়নছে। অবশ্য যরদ ধ্রা হয় কয, বালখী একশ  বছনরর মনতা 

কবাঁনচ রছনলে, রকন্তু মুজামুল উদাবা য় উরল্লরখত হনয়নছ বালখী ৮৭ বছর কবাঁনচ রছনলে। কস কিনত্র 

রকদীর মতৃুযর সময় বালখীর বয়স রছল ২৩ বছর। তাই বালখী হয় রকছু সমনয়র জন্য রকদীর 

ছাত্র রছনলে েতুবা তাাঁর ছানত্রর ছাত্র রহনসনব পনরািোনব তাাঁর ছাত্র রছনলে। সম্ভবত বালখীও 

রশয়া রছনলে। কয কারনণ তাাঁনকও োরস্তকতার অরেনযানগ অরেযকু্ত করা হনয়রছল। করথত আনছ 

প্ররসদ্ধ দাশতরেক আবুল হাসাে আনমরী বালখীর ছাত্র রছনলে, রকন্তু আমার দৃরষ্টনত তা সরিক েয় 

বনল মনে হয়। 

৩. আবু মাশার জাের ইবনে মুহাম্মদ বালখী: রতরে একজে মুহারেস রছনলে। প্রথম জীবনে 

রকদীর সনঙ্গ শত্রুতা কপাষণ করনতে। রকদী রবরেন্ন কক শনল তাাঁনক গরণতশাস্ত্র ও কজযারতরবতদযার 

প্ররত আসক্ত কনর তাাঁর শত্রুোবাপন্ন মােরসকতার অপনোদে কনরে। আল কেনহনরস্ত  গ্রনন্থ 

তাাঁনক রকদীর ছাত্রনদর অন্তেুতক্ত করা হনয়নছ।২৯৮ আব ুমাশার একশ র অরধ্ক বছর জীরবত রছনলে 

ও ২৭২ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। রতরে দাশতরেক অনপিা ঐরতহারসক ও কজযারতরবতদ রহনসনব 

অরধ্কতর প্ররসদ্ধ। 
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ইবনুে োরদম হাসোেীয়া, োেতােীয়া, সালামােীয়া ও এরূপ কাছাকারছ োনমর আনরক বযরক্তর 

োম উনল্লখ কনর তাাঁনদর রকদীর ছাত্র বনলনছে। এনদর সম্পনকত আমরা ইবনুে োরদনমর বণতোর 

অরতররক্ত রকছু জারে ো। তনব এটুকু জারে, সালামােীয়া োনমর একজে রচরকৎসক রকদীর 

সমসামরয়ক রছনলে রযরে আব্বাসীয় খলীো মুতারসনমর রবনশষ রচরকৎসক রছনলে। ইবনুে োরদম 

ও ইবনে আরব আরছবায়াহ্ তাাঁর সম্পনকত রবস্তাররত আনলাচো কনরনছে। এ বযরক্ত সুররয়ােী ও 

রিষ্টাে রছনলে। রকন্তু এই সালামােীয়ানকই ইবনুে োরদম রকদীর ছাত্র বনলনছে রকো তা আমরা 

জারে ো। 

দারবস মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ োনম রকদীর অপর এক ছাত্র রছনলে যাাঁর সম্পনকত ইবনুে োরদম 

আনলাচো কনরনছে। ইবনে আরব আরছবায়াহ্ রকদীর রলরখত পত্রসমূনহর আনলাচোয় যারোব 

োনমর অপর এক বযরক্তর উনল্লখ কনর বনলনছে, এ পত্ররট কজযারতরবতদযা অধ্যয়েকারী ছাত্র 

যারোনবর প্ররত রলরখত।  

রদ্বতীয় স্তনরর দাশতরেকনদর মনধ্য যাাঁরা রকদীর ছাত্র রছনলে ো তাাঁরা হনলে : 

১. আবু ইসহাক ইবরাহীম কুয়াইরী: ইবনুে োরদম তাাঁর আল কেনহনরস্ত  গ্রনন্থ আবলু আব্বাস 

সারাখশীর োনমর পর ইবরাহীম কুয়াইরী োম উনল্লখ কনর বনলনছে, তাাঁর রেকট অনেনকই 

যুরক্তরবদযা রশিা করনতে। রতরে পবূতবততী বযরক্তবনগতর গ্রন্থাবলীর বযাখযাদাতা ও রবনলেষষক রছনলে।  

ইবনে আরব আরছবায়াহ্ তাাঁর উউনুল আম্বা  গ্রনন্থ োরাবীর জীবেী আনলাচোয় োরাবীর বণতো 

হনত গ্রীনস দশতনের জন্ম ও কসখাে হনত আনলকজারন্দ্রয়ায় স্থাোন্তনরর ইরতহানসর আনলাচোর পর 

কুয়াইরীর সম্পনকত োরাবীর রেননাক্ত বক্তবয এনেনছে : 

ইসলানমর আরবেতানবর সমনয় আনলকজারন্দ্রয়ার জ্ঞাে ইেতাকীয়ায় (রসররয়া) স্থাোন্তররত হয়। 

েনল দশতেজ্ঞানের এমে এক মদা অবস্থার সৃরষ্ট হনয় কয, ইেতাকীয়ায় একজে মাত্র রশিক 

রছনলে। তাাঁর রেকট মারনের এক বযরক্ত ও হারানের অরধ্বাসী অপর এক বযরক্তই শুধ্ ুদশতে রশিা 

কনররছনলে। এ দু বযরক্ত ইেতাকীয়া হনত কবশ রকছ ু গ্রন্থ রেনয় কবররনয় রগনয়রছনলে। পরবততী 

সমনয় ইবরাহীম মুরুজী ও ইউহান্না ইবনে হাইলাে মারনের ঐ বযরক্তর রেকট এবাং ইসরাঈল 
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আসকাে ও ইবরাহীম কুয়াইরী হারানের অরধ্বাসীর রেকট দশতে রশিা কনরে। ইসরাইল ও 

কুয়াইরী উেনয়ই বাগদানদ যাে। ইসরাইল ধ্মতীয় জ্ঞানে বযাপৃত হনলও কুয়াইরী রশিা দাে শুরু 

কনরে। ইউহান্না ইবনে হাইলােও ধ্মতীয় কানজ বযস্ত হনয় পনড়ে, রকন্তু ইবরাহীম মুরুজী রশিা 

দােনক অগ্রারধ্কার কদে। আব ুবাশার মাতী তাাঁর রেকট দশতে রশিা লাে কনরে।২৯৯  

অবশ্য োরাবীর রবস্তাররত বণতো হনত কবাবা যায় ইেতাকীয়ার রিষ্টীয় রশিা ককনন্দ্রর রশিা 

যুরক্তরবদযার মনধ্যই সীরমত রছল। োরাবীর রেনজর বণতো মনত রতরে ইউহান্না ইবনে হাইলানের 

রেকট যরুক্তরবদযা রশিা কনরে। রতরে বনলে, যুরক্তরবদযা জ্ঞাে মসুলমােনদর রেকট আসার পরই 

গীজতা কতৃতক যরুক্তরবদযা রেরষদ্ধ হওয়ার রবষয়রট ররহত হয়। 

মাসউদী তাাঁর প্ররসদ্ধ গ্রন্থ আত তােবীহ্ ওয়াল আশরাে  গ্রনন্থ বনলনছে, আরম েুনুনুল 

মা আররে ওয়া মা জারা রেদ দুহুররস সাওয়ারলে গ্রনন্থ উমর ইবনে আবদুল আরজনজর সমনয় 

আনলকজারন্দ্রয়ার রশিানকন্দ্ররট ইেতাকীয়ায় স্থাোন্তনরর কারণ রেনয় আনলাচো কনররছ। 

পরবততীকানল আব্বাসীয় খলীো মুতাওয়ারক্কনলর সমনয় তা আডটারকয়া হনত হারানে স্থাোন্তররত 

হয়। মু তারদনদর শাসোমনল৩০০ এ রশিানকনন্দ্রর রশিকতার দারয়ত্ব ইবরাহীম কুয়াইরী, ইউহান্না 

ইবনে হাইলাে (মকু্তারদনরর সময় বাগদানদ মারা যাে) ও ইবরাহীম মুরুজীর হানত অরপতত রছল। 

অতুঃপর আবু আহমাদ ইবনে কাররেব ও আব ু বাশার মাত্তা এ দারয়ত্ব লাে কনরে। ইবনুে 

োরদনমর বণতো মনত কুয়াইরী আবু বাশার মাত্তার রশিক রছনলে। 

২. আব ু ইয়ারহয়া: রতরেই পূনবতারল্লরখত ইবরাহীম মুরুজী। রতরেও আব ু বাশার মাত্তার রশিক 

রছনলে। ইবনুে োরদম বনলনছে, রতরে জ্ঞােী বযরক্ত রছনলে। রতরে রসররয়ার অরধ্বাসী এবাং 

যুরক্তরবদযার সকল গ্রন্থ সুররয়ােী োষায় রলনখনছে। ৩০১ 

৩. ইউহান্না ইবনে হাইলাে: পূনবত ইবরাহীম কুয়াইরীর সনঙ্গ তাাঁর োম আমরা উনল্লখ কনররছ। বলা 

হনয় থানক রতরে োরাবীর যুরক্তরবদযার রশিক রছনলে। রকন্তু োরাবী ককাথায় তাাঁর রেকট 

যুরক্তরবদযা রশিা লাে কনরনছে তা জাো যায়রে। অবশ্য ককউ ককউ বণতো কনরনছে োরাবী 

যুরক্তরবদযা রশিার জন্য হারানে ইউহান্নার রেকট যাে।৩০২  
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কােতী বনলনছে, বাগদানদ রতরে তাাঁর রেকট রশিাগ্রহণ কনরে।৩০৩ রকন্তু উয়ুনুল আম্বা য় 

োরাবীর বণতো মনত মনে হয় ইউহান্না বাগদানদ আনসেরে। 

৪. আবলু আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে মহুাম্মদ ইরােশাহরী রেশাবরুী: এই বযরক্ত সম্পনকত সম্পণূত সরিক 

ককাে তথয পাওয়া যায় ো। আবু রাইহাে রবরুেী তাাঁর আল আছারুল বাকীয়াহ্  এবাং োরসর 

খসরু তাাঁর যাদাল মসুারেররে  গ্রনন্থ তাাঁর োম উনল্লখ কনরনছে। ককউ ককউ মহুাম্মদ ইবনে 

যাকাররয়া রাযীর রকছ ুদাশতরেক রচন্তা, কযমে স্থানের রচরন্তেতা, অরস্তত্ব ও অরস্তনত্বর মানব একরট 

রবষয় (هيوال) তাাঁর রেকট কথনক কেয়া হনয়নছ বনল মনে করা হয়। করথত আনছ রতরে অোরবনদর 

েবী রহনসনব রেনজনক দারব কনররছনলে।৩০৪ ইরােশাহরী রকদীর ছাত্র রছনলে োরক 

কুয়াইরী, ইবনে হাইলাে ও মুরুজীর স্তনরর তা স্পষ্ট েয়। 

উপনরাক্ত আনলাচো হনত স্পষ্ট কয, চতুথত রহজরী শতােীর প্রারম্ভ পযতন্ত দশতে রশিায় দু রট ধ্ারা 

রবদযমাে রছল। প্রথম ধ্ারা রকদীর মাধ্যনম শুরু হয় এবাং রতরে দশতনের সনঙ্গ 

যুরক্তরবদযা, রচরকৎসাশাস্ত্র, কজযারতরবতদযা, সাংগীতকলা প্রেরৃত রবষয়ও রশিা রদনতে। অন্য ধ্ারানত 

যুরক্তরবদযার অরধ্ক রকছু রশিা কদয়া হনতা ো। 
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তৃতীয় স্তনরর দাশতরেকগণ 

 

এ স্তনর পাাঁচ বযরক্তর োম উনল্লখ করা কযনত পানর। তাাঁরা হনলে : 

১. আব ুবাকর মুহাম্মদ ইবনে যাকাররয়া রাযী: রতরে আরনবর গযানলে ৩০৫ োনম প্ররসদ্ধ। তাাঁর 

প্ররসরদ্ধ মলূত রচরকৎসাশানস্ত্র। এ শানস্ত্র রতরে ইরতহানস প্রখযাত। রচরকৎসাশানস্ত্রর বযবহাররক ও 

পযতনবিণ রবষনয় অনেনক তাাঁনক ইবনে রসোর ওপর প্রাধ্ান্য রদনয়নছে। রতরে ২৫১ রহজরীনত 

জন্মগ্রহণ এবাং ৩১৩ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। পূনবত আমরা বনলরছ, ইবনুে োরদম তাাঁনক 

বালখীর রশষ্য বনলনছে। সম্ভবত এই বালখীই রকদীর ছাত্র রছনলে। তাই রাযী রকদীর পনরাি 

ছাত্র। 

আব ুযাইদ বালখী ২৪৩ অথবা ২৪৪ রহজরীনত জন্মগ্রহণ কনরে এবাং তাাঁর ছাত্র যাকাররয়ার কচনয় 

৭ বা ৮ বছনরর বড় রছনলে। রাযী রকছটুা কবরশ বয়নস পড়ানশাো শুরু কনররছনলে। আবু যাইদ 

তাাঁর ছানত্রর মৃতুযর পরও েয় বছর জীরবত রছনলে। রাযীর অপর রশিক রছনলে আবলু আব্বাস 

ইরােশাহরী। রাযী দশতনের কিনত্র রবনশষ মত কপাষণ করনতে। রতরে তাাঁর সমনয় প্রচরলত 

অযাররস্টটনলর দশতনের অনুসারী রছনলে ো। রতরে পদানথতর সৃরষ্টনত অণুর সমন্বনয়র ধ্ারণায় 

রবশ্বাসী রছনলে। রতরে পাাঁচ রচরন্তে অরস্তনত্ব  রবশ্বাসী রছনলে যা রবরেন্ন দশতে গ্রনন্থ বরণতত হনয়নছ। 

পরবততীনত োরাবী, আবলু হাসাে শহীদ বালখী, আলী ইবনে ররদওয়াে রমশরী ও ইবনুল হাইসাম 

বাসরী তাাঁর এই তত্ত্বনক খেে ও প্রতযাখযাে কনরনছে। 

যাকাররয়া রাযীর গ্রনন্থর তারলকায় রকতাবুে রেে েবুওয়াত  োমক একরট গ্রন্থ রনয়নছ যানক 

অন্যরা রতরস্কানরর মনোবৃরত্ত রেনয় োকজলু আদইয়াে  বা ধ্মতনক প্রতযাখযাে োনম অরেরহত 

কনরনছে। তাাঁর অপর একরট গ্রন্থ রে হাইরলল মুতাোরব্বয়ীে ও অন্যনদর দ্বারা মুখাররকুল 

আরম্বয়া  োনম অরেরহত ও সমানলারচত হনয়নছ। এ গ্রন্থ দু রট বততমানে রবদযমাে কেই। রকন্তু 

ইসমাঈলী কালামশাস্ত্ররবদ আব ু হানতম রাযীও সম্ভবত তাাঁরই সূনত্র োনসর খসরু যাকাররয়ার 

উপনরাক্ত গ্রন্থ দু রট হনত রকছ ু বণতোর রেরত্তনত প্রমাণ করনত কচনয়নছে কয, রতরে েবুওয়ানতর 
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অরধ্কারী রছনলে। যরদও আব ুহানতম রাযী যাকাররয়ার োম উনল্লখ ো কনর বনলনছে এক োরস্তক 

এ কথা বনলনছ তদুপরর স্পষ্ট, তাাঁর লিয হনলা যাকাররয়া রাযী। 

কযনহতু ঐ গ্রন্থ দু রট আমানদর হানত কেই তাই কস রবষনয় রেরশ্চত ককাে মতামত দাে সম্ভব েয়। 

তনব পাররপারশ্বতক রবরেন্ন রববরনণর রেরত্তনত বলা যায়, যাকাররয়া েবুওয়াত অস্বীকারকারী রছনলে 

ো; বরাং মুতাোরব্বয়ীে  বা রমথযা েবুওয়ানতর দারবদারনদর রবরুনদ্ধ কসাচ্চার রছনলে। করই 

শহনরর একজে প্ররতরিত বযরক্তর গৃনহ শহনরর োমকরা ও সুপরররচত বযরক্তনদর সামনে যাকাররয়া 

রাযী ও আব ুহানতম ইসমাঈলী কয রবতকত কনরে তানত যরদ রাযী প্রকানশ্য সকল েবুওয়াতনকই 

অস্বীকার ও প্রতযাখযাে করনতে তনব তাাঁর পনি পরবততীনত কসখানে সম্মানের সনঙ্গ বাস করা 

সম্ভব হনতা ো। ককউ ককউ কয দারব কনরনছে আব ু রাইহাে রবরুেী োকজুল আদইয়াে  ও 

মুখাররকুল আরম্বয়া  োনমর দু রট গ্রন্থ রাযীর ররচত বনলনছে এ রবষয়রট সরিক েয়। কারণ স্বয়াং 

আব ু রাইহাে এ দু গ্রনন্থর োম উনল্লখ কনর বনলনছে, এরূপ দারব করা হনয়নছ; বরাং রতরে 

রকতাবেু রেে েবুওয়াত  ও রে হাইরলল মুতাোরব্বয়ীে  োনমই বই দু রটর উনল্লখ কনরনছে। 

এনত বুবা যায় অন্যরা এরূপ োম রদনয়রছল। ইবনে আরব আরছবায়াহ্ এরূপ োনমর গ্রন্থ 

যাকাররয়ার রছল ো বনল মন্তবয কনর বনলনছে, সম্ভবত ককাে মদ বযরক্ত মুখাররকুল আরম্বয়া  

োনমর গ্রন্থ রচো কনর যাকাররয়ার সম্মােহারে করনত প্রয়াস কপনয়রছল। রাযীর শত্রুনদর মনধ্য 

ককউ, কযমে আলী ইবনে ররদওয়াে রমশরীও তাাঁর গ্রনন্থর এরূপ োমকরণ কনর থাকনত পানরে।  

ইবনে আরব আরছবায়ার বক্তবয হনত বুবা যায় যাকাররয়ার রকতাবুে রেে েবুওয়াত  ও রে 

হাইরলল মুতাোরব্বয়ীে  োমক গ্রন্থ থাকনলও মুখাররকুল আরম্বয়া  োনমর ককাে গ্রন্থ রছল 

ো; বরাং অন্যরা তাাঁর প্ররত এরূপ গ্রন্থ রচোর অপবাদ আনরাপ কনররছল। 

তদুপরর যাকররয়া রাযী কখাদা, পরকাল ও আিার কম রলকত্ব ও রচরন্তেতায় রবশ্বাস করনতে। রতরে 

স্রষ্টা সম্পনকত রে ইন্না রলল ইেসানে খানলকাে মুত্তানকোে হারকমাে  োনম এবাং মেী ধ্নমতর 

রদ্বত্ববাদনক খেে কনর রসসাে সাোেী  োনম অপর একরট গ্রন্থ রচো কনরে। রতরে পরকানলর 

অরস্তত্ব প্রমাণ কনর আলী ইবনে শাহীদ বালখীর রেকট একরট পরুস্তকা পািাে যানত রতরে 
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পরকানলর অরস্তত্ব অস্বীকারকারীনদর মতনক খেে কনরনছে। রতরে রে ইন্নাে োেসা লাইসা 

রবরজসরমে  োনম অপর এক গ্রনন্থ আিার অরস্তত্ব প্রমাণ কনরনছে। তাই প্রে হনলা-  কয বযরক্ত 

স্রষ্টা, পরকাল ও আিার অরস্তনত্ব রবশ্বাস কনরে রতরে রকোনব েবুওয়াত ও শরীয়তনক অস্বীকার 

করনত পানরে? তদুপরর রতরে রে আছাররল ইমারমল োরযরলল মাসুম  োনম একরট গ্রন্থ রচো 

কনরনছে। সম্ভবত এ গ্রন্থরট রতরে রশয়া দরৃষ্টনত ইমামনতর ধ্ারণা হনত রলনখনছে। ইমামত 

সম্পনকত আে োকজ আলাল কায়াল রেল ইমামত  ও রকতাবুল ইমাম ওয়াল মামমুলু মুরহক্কীে  

োনমর তাাঁর আনরা দু রট গ্রন্থ রনয়নছ। এ রবষয়গুনলা প্রমাণ কনর ইমামনতর ধ্ারণা তাাঁর রচন্তানক 

মশগুল রাখত। স্পষ্ট কয, েবুওয়াত অস্বীকারকারী ককাে বযরক্ত ইমামনতর রবষনয় এতটা 

সাংনবদেশীল হনত পানর ো। 

সম্ভবত তাাঁর মনধ্য রশয়া ইমামনতর রচন্তা রবদযমাে থাকায় রশয়ানদর শত্রুরা তাাঁর প্ররত এরূপ 

অপবাদ আনরাপ কনররছল কযমেরট তারা অন্যান্য রশয়া রচন্তারবদনদর ওপরও আনরাপ করত। 

তা ছাড়া েবুওয়াত অস্বীকানরর দরলল রহনসনব রাযী কথনক কয সকল বণতো আো হনয়নছ তা অতযন্ত 

দুবতল হওয়ায় তাাঁর মনতা বযরক্তনদর রেকট কথনক তা উপস্থারপত হওয়া প্রায় অসম্ভব। কযমে বলা 

হনয়নছ কয, রাযী বনলনছে, যরদ সকল মানুনষর কহদানয়ত পাওয়াই আল্লাহর লিয তনব সকল 

মানুষ ককে েবী হনলা ো? 

এরট সতয হনল শুধ্ ুএটকুু বলা যায়, রাযীর রচন্তায় রকছ ুরবকৃরত ও েলু রছল রকন্তু তা েবুওয়াত ও 

শরীয়ত অস্বীকানরর পযতানয় পনড় ো। রকন্তু তাাঁর শত্রুরা তাাঁর এরূপ রচত্র অাংকে কনরনছ। বততমাে 

সমনয়ও আমরা লিয করর এমে রকছু গ্রন্থ রনয়নছ কযগুনলা েলুত্রুরট মকু্ত েয়, রকন্তু ঐ গ্রন্থগুনলার 

রবনরাধ্ীরা এমেোনব কসগুনলানক রচত্রারয়ত কনর উত্তর প্রদাে কনরে কয, ককউ মূল গ্রন্থরট কদখনল 

সনদনহ পড়নব কয, জবাব গ্রন্থরট এ গ্রনন্থর োরক অন্য ককাে গ্রনন্থর। 

যাকাররয়া রাযীর দু ধ্রনের শত্রু রছল। একদল তাাঁর দশতনের মত খেে কনর গ্রন্থ রলনখনছে, কযমে 

োরাবী, শাহীদ বালখী, ইবনে হাইসাম প্রমুখ এবাং আনরক দল তাাঁর মাযহাবী মতনক খেে কনর 

গ্রন্থ রলনখনছে, কযমে ইসমাঈলী মতাবলম্বীরা। একমাত্র তারাই রাযীনক ইরতহানস োরস্তক বনল 
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প্রচার চারলনয়নছ ও অন্যনদরও এ দৃরষ্টেঙ্গী কপাষনণ প্রোরবত কনরনছ। অবশ্য ইরতহাস 

ইসমাঈলীনদরও োরস্তক বনলনছ। আমানদর সমকালীে োরস্তকগণ ইসমাঈলীনদর অনুকরনণ 

যাকাররয়া রাযীনক োরস্তক বনল প্রচার করনছ এ উনেনশ্য কয, তানদর কমত অন্যনদর কানছ শবধ্তা 

পানব। অন্য আনরকরট রবষয় এখানে উনল্লখয, রচরকৎসাশানস্ত্র যাকাররয়া রাযী রবরল প্ররতো হনলও 

দশতনে রতরে কতমে কযাগয রছনলে ো। এ কারনণই আবু রাইহাে আল রবরুেীর প্রনের জবানব 

ইবনে রসো যাকাররয়া রাযী সম্পনকত বনলনছে, অেরধ্কার সনত্ত্বও রতরে রেনজনক কালামশাস্ত্ররবদ 

সারজনয়নছে  অথতাৎ রতরে এ রবষনয় অরেজ্ঞ ো হওয়া সনত্ত্বও অেরধ্কার চচতা কনরনছে। এ কথারট 

রকছটুা হনলও সতয। 

২. আবুল হুসাইে শাহীদ ইবরেল হুসাইে বালখী: রতরে কযমে দাশতরেক রছনলে কতমরে করব। রতরে 

আরবী ও োসতী উেয় োষায় করবতা রলনখনছে। রতরে ইরানের প্রাচীে করবনদর অন্যতম। ইবনুে 

োরদম বনলনছে, রতরে শাহীদ বালখীনক সরিকোনব শোক্ত করনত পানরেরে। এ কারনণই রতরে 

তাাঁনক কয বযরক্ত শাহীদ ইবরেল হুসাইে োনম পরররচত ও তাাঁর উপোম আবলু হুসাইে  এ 

রশনরাোনম আনলাচো কনরনছে। অতুঃপর ইবনুে োরদম বলনত কচনয়নছে, রতরে আবু যাইদ 

বালখীর ছাত্র রছনলে। যরদও এ রবষয়রট অন্য ককউ বনলনছে বনল আরম কদরখরে। ইবনুে োরদম 

বনলনছে, শাহীদ বালখী কবশ রকছু গ্রন্থ রচো কনরনছে ও দশতনের রবরেন্ন রবষনয় তাাঁর সনঙ্গ 

যাকাররয়া রাযীর রবতকত হনয়নছ। 

শাহীদ বালখী রাযীর রচরন্তে পাাঁচ সত্তা ও অরস্তত্ব  এবাং আেদ উপনোগ  সম্পরকতত দাশতরেক 

তনত্ত্বর খেে কনরনছে। রতরে ৩২৫ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৩. আবু আহমাদ হুসাইে ইবনে আবলু হুসাইে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে যাইদ ইবনে 

কানতব (ইবনে কাররেব োনম প্ররসদ্ধ): রতরে প্ররসদ্ধ মসুরলম কালামশাস্ত্ররবদ, প্রকরৃতরবজ্ঞােী ও 

দাশতরেক। অন্যরদনক তাাঁর ভ্রাতা আবুল হুসাইে ইবনে কাররেব এবাং ভ্রাতুষ্পুত্র আবলু আলা ইবনে 

আরবল হুসাইে রছনলে গরণতজ্ঞ। ইবনুে োরদম তাাঁনদর োম গরণতজ্ঞনদর তারলকায় এনেনছে। 

আব ুআহমাদ ইবনে কাররেব একাধ্ানর কালামশাস্ত্ররবদ, দাশতরেক ও রচরকৎসক রছনলে। োনম 
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দানেশওয়ারাে  গ্রন্থ মনত রতরে কালামশাস্ত্র ও দশতে উেয় রবষয়ই রশিা দাে করনতে। তাাঁর 

স্বোমধ্ন্য রকছু ছাত্রও রছল। ইবনুে োরদম বনলনছে, রতরে তৎকানলর প্রচরলত প্রকৃরতরবজ্ঞানে 

অরেজ্ঞ পরেত রছনলে। ইবনুে োরদনমর বণতোরটই ইবনে কােতী তাাঁর তাররখুল হুকামা  ও 

ইবনে আরব আরছবায়াহ্ তাাঁর উউনুল আম্বা  গ্রনন্থ হুবহু এনেনছে। ঐরতহারসক মাসউদী তাাঁর োম 

কুয়াইরী ও মুরুজীর পরবততী স্তনর এবাং আব ুবাশার মাতীর স্তনর এনেনছে। এ সম্ভাবো উরড়নয় 

কদয়া যায় ো কয, রতরে কুয়াইরী ও মুরুজীর ছাত্র রছনলে যরদও বলা হনয় থানক আব ুবাশার মাতী 

ইবনে কাররেনবর রেকট রশিা লাে কনররছনলে। ইবনে কাররেনবর জন্ম ও মৃতুযর সরিক তাররখ 

এবাং রশিক ও ছাত্রনদর োম জাো যায়রে। তনব সম্ভাবো রনয়নছ রতরে এই স্তনরর দাশতরেকনদর 

অন্তেুতক্ত হনবে। দশতনে রবপরীতমুখী দু  গরতর মানব রস্থরতর অবশ্যম্ভারবতা অথবা অসম্ভাবয  

রবষনয় সারবত ইবনে ককাররার মতনক খেে কনর রতরে গ্রন্থ রচো কনরনছে। ইবনে কােতীর 

তাররখলু হুকামা  এবাং ইবনে আরব আরছবায়ার উউনুল আম্বা  গ্রনন্থর অনুকরনণ োনম 

দানেশওয়ারাে  গ্রনন্থ এ দাশতরেক মতনক সমমখুী দু গরত  োনম অরেরহত করা হনয়নছ, রকন্তু 

এরট সরিক েয়; বরাং আল কেনহনরস্ত  গ্রনন্থ উরল্লরখত মতরটই সরিক; কসখানে এ মতনক 

রবপরীতমুখী দু গরত  বলা হনয়নছ। 

৪. আব ুবাশার মাত্তা ইবনে ইউনুস: রতরে একজে গ্রীক ও রিষ্টাে যরুক্তরবদ। রতরে বাগদানদ বাস 

করনতে। ইবনুে োরদম তাাঁর আল কেনহনরস্ত  গ্রনন্থ তাাঁনক গ্রীক বাংনশাদ্ভূত ও রদরকােীর 

অরধ্বাসী বনলনছে। োনম দানেশওয়ারাে  গ্রনন্থর বণতো মনত রদরকােী হনলা বাগদানদর 

রেকটবততী রদরমারমারী যা মারমারী সু্কল োনমও পরররচত। ইবনুে োরদম বনলনছে, রতরে তাাঁর 

সমনয় যুরক্তরবদযা ধ্ারার সবতনশষ কেতা। রতরে ইবরাহীম কুয়াইরী, আরব আহমাদ ইবনে 

কাররেব, দুরেল (রুরবলও বলা হনয় থানক) এবাং রবে ইয়ামীনের রেকট রশিা লাে কনরনছে।  

ইবনে আরব আরছবায়াহ্ োরাবীর জীবেী আনলাচোয় বনলনছে, আব ু বাশার মাত্তা ইসাগুযী  

( যরুক্তরবদযায় অযাররস্টটনলর ধ্ারা) রবষনয় একজে রিষ্টাে মেীষীর (সম্ভবত রবে ইয়ামীে) রেকট 

রশিা লাে কনরে। রতরে যুরক্তরবদযার কযাথানগারাস  ( রবনধ্য় সম্পরকতত আনলাচো) অধ্যায় 
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রুরবনলর রেকট এবাং অবনরাহমলূক রসদ্ধান্ত - এর রবষয়রট আব ুইয়ারহয়া মুরুজীর রেকট রশিা 

লাে কনরে।  

আব ুবাশার অনুবাদক রছনলে, আবার দাশতরেকও। তনব বততমানে দাশতরেক বলনত যা বুবায় তা 

রছনলে ো; বরাং বততমানের দরৃষ্টনত তাাঁনক যরুক্তবাদী বলনল যথাথত হনব। ইবনে কােতীর বণতো 

মনত তাাঁর ররচত যুরক্তরবদযা গ্রন্থ ও অযাররস্টটনলর এ সম্পরকতত গ্রনন্থর বযাখযা সম্বরলত পসু্তক রশিা 

প্ররতিােগুনলানত রশিা দাে করা হনতা।৩০৬ রতরে ৩২০ অথবা ৩৩০ রহজরী পযতন্ত জীরবত রছনলে 

বনল ইবনে কােতী উনল্লখ কনরনছে। ইবনে আরব আরছবায়ার মনত আব ু বাশার মাত্তা ৩২৮ 

রহজরীনত মারা যাে। 

৫. আব ু োসর মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তুরখাে োরাবী: এ স্বোমধ্ন্য 

দাশতরেনকর পররচয় কদয়ার কতমে ককাে প্রনয়াজে কেই। তাাঁনক দশতনের রদ্বতীয় রশিক  ও 

মুসলমােনদর অপ্ররতদ্বন্দ্বী দাশতরেক  উপারধ্ দানের রবষয়রট যথাথত। রতরে তুরকতস্তানের অরধ্বাসী। 

রতরে তুকতী ো ইরােী রছনলে তা বলা মুশরকল। তনব রতরে তুকতী ও োসতী উেয় োষা জােনতে। 

রতরে অতযন্ত আিতুষ্ট ও স্বাধ্ীেনচতা বযরক্ত রছনলে। রতরে সাধ্ারণত বরো বা েদীর তীনর অথবা 

েুল বাগাে ও উদযানের রেকট বাসস্থাে রেধ্তারণ করনতে এবাং ছাত্ররা কসখানেই তাাঁর রেকট 

রশিাগ্রহনণর জন্য আসনতে। রতরে যরুক্তরবদযায় রকদীর অসমাপ্ত কাজনক সমাপ্ত কনরে। করথত 

আনছ, তাাঁর পূনবত যুরক্তরবদযার রবনলেষষণকলা ও গারণরতকরূপ সম্পরকতত ককাে গ্রন্থ অেূরদত হয়রে বা 

আরবনদর রেকট রছল ো। োরাবী স্বয়াং তা উদ্ভাবে কনরে। রতরে যরুক্তর পাাঁচ কিনত্রর (প্রামাণয 

দরলল, বক্তবয, করবতা, তকতশাস্ত্র ও ভ্রমািক যরুক্ত) প্রনয়াগনিত্র রচরহ্নত কনরে। োরাবী ঐ 

বযরক্তনদর অন্তেুতক্ত যাাঁনদর সম্পনকত অন্যরা অরতররঞ্জত কথা বনল থানক। কযমে বলা হনয়নছ, রতরে 

সত্তররট োষা জােনতে। তনব এরট সরিক কয, োরাবী আিপ্ররশরিত এক রবরল প্ররতো রছনলে। 

তাাঁর উনল্লখনযাগয ককাে রশিক রছল ো। শুধ্ু যুরক্তরবদযায় তাাঁর রশিক রছনলে ইউহান্না ইবনে 

হাইলাে। সাম্প্ররতক রকছ ু কলখক উনল্লখ কনরনছে, রতরে প্রাথরমক পযতানয় বাগদানদ আব ুবাশার 

মাত্তার রেকট পড়ানশাো কনরে। অতুঃপর হারানে যাে ও ইউহান্না ইবনে হাইলানের রেকট 
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যুরক্তরবদযা রশিা কনরে। সম্ভবত তাাঁনদর এ বক্তনবযর উৎস ইবনে খানল্লকানের বক্তবয। রতরেও 

ককাে গ্রন্থ উৎনসর উনল্লখ ো কনর এ মতরট উনল্লখ কনরনছে। রকন্তু ইবনুল কােতী ও ইবনে আরব 

আরছবায়ার বণতোনুযায়ী োরাবী, আবু বাশার মাত্তার সমসামরয়ক বযরক্ত রছনলে এবাং তাাঁর সমনয় 

আব ুবাশার হনত তাাঁর বযরক্তত্ব অনেক ঊনধ্বত রছল। 

ইবনুল কােতী বনলনছে, োরাবী আবু বাশার মাত্তা ইবনে ইউনুনসর সমসামরয়ক বযরক্ত রছনলে। 

বয়নস রতরে আব ু বাশানরর করেি হনলও জ্ঞানে তাাঁর অনেক ঊনধ্বত রছনলে। ইবনে আরব 

আরছবায়াহ্ও এরূপ মন্তবয কনরনছে। তদুপরর এরট অসম্ভব কয, োরাবী বাগদানদ আবু বাশার 

মাত্তার রেকট রশিাগ্রহনণর পর হারানে ইউহান্না ইবনে হাইলানের রেকট যরুক্তরবদযা রশিার জন্য 

যানবে। স্বয়াং োরাবীও তাাঁর গ্রনন্থ একমাত্র ইউহান্না ইবনে হাইলােনক রশিক রহনসনব উনল্লখ 

কনরনছে। অবশ্য ইবনুল কােতী দারব কনরনছে, োরাবী বাগদানদ ইউহান্না ইবনে হাইলানের 

রেকট রশিাগ্রহণ কনরনছে। 

োরাবী ২৫৭ রহজরীনত (যাকাররয়া রাযীর জনন্মর ছয় বছর পর ও রকদীর মৃতুযর এক বছর পূনবত) 

জন্মগ্রহণ কনরে। রতরে ৩৩৯ রহজরীনত ৮২ বছর বয়নস মৃতুযবরণ কনরে। 

োরাবী মাশশায়ী ধ্ারার (অযাররস্টটনলর ধ্ারার) দাশতরেক হনলও ইশরাকী ধ্ারা (কপ্লনটারেক ধ্ারা) 

হনতও পযতাপ্ত রশিা গ্রহণ কনরনছে।৩০৭ রতরে একজে প্রথম সাররর গরণতজ্ঞ ও সাংগীতজ্ঞও বনট। 

রাজনেরতক রবষনয় তাাঁর রবনশষ মত, রবনশষত আদশত েগরী র ধ্ারণারট প্ররসদ্ধ। োরাবী তাাঁর 

পূবতবততী দাশতরেক ধ্ারণার বযাপক উন্নয়ে র্টাে এবাং অযাররস্টটনলর উত্তরারধ্কারী রহনসনব 

দশতনের রদ্বতীয় রশিক  উপারধ্ পাে। 
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চতথুত স্তনরর দাশতরেকগণ 

 

এ স্তনরর খবু কবরশ সাংখযক দাশতরেনকর পররচয় আমানদর জাো কেই। তনব রবরেন্ন বণতো হনত 

যতটকুু জাো যায় োরাবী, আব ু বাশার মাত্তা ও কাররেনবর কবশ রকছু সাংখযক ছাত্র রছল, রকন্তু 

তাাঁনদর সম্পনকত কতমে রকছু জাো যায়রে। এ পযতানয়র দাশতরেকনদর মনধ্য রনয়নছে : 

১. ইয়ারহয়া ইবনে আরদ: রতরে একজে রিষ্টাে যরুক্তরবদ ও ইবনুে োরদনমর সমসামরয়ক বযরক্তত্ব। 

ইবনুে োরদম তাাঁর কমততৎপরতায় আশ্চযতারন্বত হনয়নছে। ইবনুে োরদম, ইবনুল কােতী ও ইবনে 

আরব আরছবায়াহ্ একমত, ইয়ারহয়া আব ুোসর োরাবী ও আব ুবাশার মাত্তার ছাত্র রছনলে। তাাঁরা 

সকনলই রবনশষত ইবনুল কােতী ইয়ারহয়ার অনেক গ্রনন্থর োম উনল্লখ কনরনছে যার অরধ্কাাংশই 

যুরক্তরবদযা সম্পরকতত। অবশ্য রতরে ঐশী দশতে রেনয়ও গ্রন্থ রলনখনছে যা োরাবীর পূনবত 

সারবতকোনব দশতনে রবনশষত রিষ্টীয় দশতনে লিয করা যায় ো। ইবনুে োরদম ও তাাঁর অনুসরনণ 

ইবনুল কােতী ও ইবনে আরব আরছবায়াহ্ বনলনছে, ইয়ারহয়া তাাঁর সমকালীে যরুক্তরবদগনণর 

কেতনৃত্ব রছনলে। রতরে ৩৬৩ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। তখে তাাঁর বয়স রছল ৮১ বছর। 

২. চতুথত স্তনর ইয়ারহয়া ইবনে আরদ ছাড়াও ইখওয়ানুস সাো ওয়া রখলানুল ওয়াো  োনম 

দাশতরেকনদর একরট দল রছল। তাাঁরা অপরররচত থাকনত চাইনতে বনল এরূপ ছদ্মোম বযবহার 

করনতে। রকন্তু তাাঁরা প্রমাণ কনরনছে, তাাঁরা একরদনক কযমে দাশতরেক রছনলে কতমরে অন্যরদনক 

রছনলে ধ্ারমতক ও প্ররতশ্রুরতবদ্ধ। তাাঁরা ধ্মত ও দশতনের রেরত্তনত কয আদনশত রবশ্বাস করনতে তার 

আদনল সমাজ সাংস্কানরর রচন্তায় সরমরত বা দল গিে কনররছনলে। তাাঁরা সদস্য সাংগ্রহ করনতে ও 

এর জন্য রবনশষ রেয়ম রছল। তাাঁরা তাাঁনদর রবশ্বদৃরষ্ট ও মতাদনশতর ওপর ৫২রট পুরস্তকা রচো 

কনররছনলে। এক দৃরষ্টনত এরট তৎকালীে সমনয়র একরট এেসাইনক্লানপরিয়া যা ইসলামী রবশ্ব ও 

সেযতার উৎকষৃ্ট েমুো। ইখওয়ানুস সাো তাাঁনদর পূবতবততী দাশতরেকনদর রবনশষত োরাবীর  
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রচন্তাধ্ারা দ্বারা কযমে প্রোরবত রছল কতমরে পরবততী দাশতরেকনদর রচন্তানক প্রোরবত করনত সমথত 

হনয়রছল। এ উেয় কিত্র রেনয় রবস্তাররত আনলাচোর প্রনয়াজে থাকনলও তা আমানদর এ গ্রনন্থর 

লিয বরহেূতত। 

ইখওয়ানুস সাোর সদস্যনদর োম তাাঁনদর সমসামরয়ক বযরক্তত্ব আব ুহাইয়াে তাওহীদী উনল্লখ 

কনরনছে। কযমে আবু সুলাইমাে মুহাম্মদ ইবনে মা শার বাস্তী, আবলু হাসাে আলী ইবনে হারুে 

যােজােী, অবু আহমাদ কমনহরজােী আউেী, যাইদ ইবনে রাোয়া প্রমুখ। আবার অনেনক অন্য 

রকছ ু সাংখযক বযরক্তর োম উনল্লখ কনরনছে, কযমে ইবনে মাসকুইয়া রাযী (মৃতুয ৪২১ 

রহজরী), ঈসা ইবনে যারআ (মৃতুয ৩৯৮ রহজরী, রতরে দাশতরেক ছাড়াও অনুবাদক রছনলে), প্ররসদ্ধ 

গরণতরবদ আবলু ওয়াো বুযাজােী (মৃতুয ৩৮৭ রহজরী) এবাং অন্যান্য। এনদর অনেনকই পঞ্চম 

রহজরী শতােীর প্রথম দশকসমূনহর সনঙ্গ সম্পরকতত। রবরেন্ন বণতো মনত ইখওয়ানুস সাোর 

কমতকাে চতুথত রহজরী শতােীর রদ্বতীয়ানধ্ত পরররচরত লাে কনররছল। 

আব ুহাইয়াে তাওহীদী ৩৭৩ রহজরীনত ইখওয়ানুস সাোর রবশ্বাস, রচন্তাধ্ারা, েীরত ও কমতপদ্ধরত 

সম্পনকত সামসামুনে লা ইবনে আজদুনে লার মন্ত্রীর রেকট রববরণ কপশ কনরে এবাং বনলে, এ 

রববরণরট আমার রশিক আব ু সুলাইমাে মােনতকী সানজস্তােীর রেকট উপস্থাপে করনল রতরে 

তাাঁনদর সম্পনকত রেজস্ব মত প্রকাশ কনরে।  এ সম্পরকতত আব ুহাইয়ানের পুরস্তকারট চতুথত রহজরী 

শতােীর রদ্বতীয়ানধ্ত ররচত হনয়রছল রবধ্ায় ইখওয়ানের বযরক্তত্বনদর োরাবীর ছাত্রনদর সমসামরয়ক 

রহনসনব এ স্তনরর দাশতরেকনদর অন্তেুতক্ত মনে কনররছ। 

ইখওয়ানুস সাো বরুদ্ধবরৃত্ত ও দশতনের সনঙ্গ দীে ও শরীয়নতর সমন্বয় র্রটনয়রছল এবাং এ 

দু রবষয়নক এনক অপনরর পররপরূক ও পণূততা দােকারী রহনসনব কদনখনছ। তাাঁরা দশতনে 

পীথানগারানসর পদ্ধরতর ওপর রেেতর কনরনছ ও সাংখযাতনত্ত্বর ওপর অরধ্কতর কজার রদনয়নছ বনল 

মনে হয়। অন্যরদনক ইসলামী রদক রদনয় তাাঁরা রশয়া রচন্তাধ্ারা ও রবশ্বানসর প্ররত প্রচে বুাঁনক 

রছনলে বলা যায়। 
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পঞ্চম স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. আব ুসুলাইমাে মুহাম্মদ ইবনে তারহর ইবনে বাহরাম সানজস্তােী (আবু সুলাইমাে মােনতকী 

োনম প্ররসদ্ধ): রতরে রবরশষ্ট যরুক্তরবদ ইয়ারহয়া ইবনে আদী মােনতকীর ছাত্র। ইবনুল কােতীর 

তাররখলু হুকামা  গ্রনন্থর বণতো মনত রতরে আবু বাশার মাত্তার রেকট রশিাগ্রহণ কনরনছে। 

সম্ভবত রতরে রশিা জীবনের শুরুনত আব ুবাশার মাত্তার ছাত্র রছনলে এবাং পনর ইয়ারহয়া ইবনে 

আদীর রেকট পড়ানশাো কনরে। 

ইসলামী রবনশ্বর রবরশষ্ট মেীষী, সারহরতযক ও কলখক আব ুহাইয়াে মলূযবাে অনেক গ্রন্থ রলনখনছে। 

কযমে আল মুকারবসাত, আল এমতা, আল মাওয়ারেসাহ্, আস রসেীক ওয়াস সাদাকাত। আব ু

হাইয়াে তাাঁর এ গ্রন্থসমনূহ তাাঁর রশিক সম্পনকত অনেক কথা বনলনছে ও তাাঁর প্ররত কৃতজ্ঞতা 

জ্ঞাপে কনরনছে। ইবনুে োরদম ও ইবনে আরব আরছবায়াহ্ আবু সুলাইমানের পরররচরত ও রববরণ 

দাে করনলও সাংরিপ্তরূনপ তা উপস্থাপে কনরনছে। অবশ্য ইবনুল কােতী তাাঁর সম্পনকত অনেকটা 

রবস্তাররত আনলাচো কনরনছে। 

আব ুসুলাইমাে সম্পনকত সবনচনয় রবস্তাররত আনলাচোরট আরম মরহুম মুহাম্মদ কাযেীেীর রবসত 

মাকানলহ্  গ্রনন্থর ২য় খনে (প.ৃ ১২৮- ১৬৬) কদনখরছ। 

আব ুসুলাইমানের গৃনহ দাশতরেক ও জ্ঞােী বযরক্তনদর আসর বসনতা। রতরে তাাঁর কগানত্রর কেতা বনল 

পররগরণত হনতে। আবু সুলাইমানের আসনর দাশতরেক পররনবশ রবরাজ করত। কসখানে দশতে ও 

অন্যান্য জ্ঞােগত রবরেন্ন প্রে উত্থারপত হনতা। দাশতরেকগণ এনক অপনরর আনলাচো হনত লােবাে 

হনতে। আবু হাইয়াে এ কিনত্র এনক অপনরর হনত আনলারকত হনতে  বনলনছে। আবু হাইয়াে 

তাাঁনদর আসরনক ১০৬রট সোয় রবেক্ত কনর মুকারবসাত  োনম এক গ্রন্থ রচো কনরনছে। 

আব ুসুলাইমানের জন্ম ও মৃতুযর সরিক বছর জাো যায়রে। তনব রেরশ্চত কয, রতরে চতুথত রহজরী 

শতােীর রদ্বতীয়ানধ্তর এক উজ্জ্বল বযরক্তত্ব রছনলে। মরহুম কাযেীেীর ধ্ারণায় আব ু সুলাইমাে 

৩০৭ রহজরীনত জন্ম ও ৩৮০ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। তনব রতরে ৩৯০ রহজরী পযতন্ত জীরবত 

রছনলে বনলও ধ্ারণা করা হয়। 
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আব ুসুলাইমানের জ্ঞানের আসনর যাাঁরা অাংশগ্রহণ করনতে তাাঁনদর অরধ্কাাংশই ইয়ারহয়া ইবনে 

আদীও আবু সুলাইমানের ছাত্র রছনলে। কযমে আব ুমহুাম্মদ উরুযী, আবু বাকর কাউমাসী, ঈসা 

ইবনে যারায়াহ্ প্রমুখ। 

২. আবলু হাসাে আনমরী রেশাবুরী: এই বযরক্ত সম্পনকত কতমে ককাে তথয আমানদর হানত কেই। 

ইবনুে োরদম, ইবনুল কােতী ও ইবনে আরব আরছবায়াহ্ তাাঁর োনমানল্লখ কনরেরে। ইয়াকুত তাাঁর 

মুজামুল উদাবা  গ্রনন্থ তাাঁর োম উনল্লখ কনরনছে। 

কসহ্ হারকনম মসুলমাে  গ্রনন্থ বলা হনয়নছ: আনমরীর দু রট গ্রন্থ রনয়নছ; একরট শেরতকতা 

সম্পরকতত যার োম আস সায়াদাহ্ ওয়াল আসআদ  এবাং অন্যরট দশতে সম্পরকতত যার োম আল 

আমাদ ইলাল আবাদ । রতরে ইসলানমর প্ররতরিায় অন্যান্য ধ্নমতর ওপর ইসলানমর কশ্রিত্ব 

কদরখনয় আল আলাম রব মাোরকবলু ইসলাম  োনমর একরট গ্রন্থ রলনখনছে। রতরে গ্রীক দশতনের 

প্ররত অনুরক্ত রছনলে। সাসােী রাজনেরতক দশতনের প্ররতও তাাঁর আগ্রহ রছল। রতরে আব ুযাইদ 

বালখীর ছাত্র রছনলে। 

ককউ ককউ দারব কনরনছে, আনমরী ও ইবনে রসোর মনধ্য পত্র রবরেময় হনয়নছ। রকন্তু এরট সম্ভবত 

রিক েয়। কারণ তাাঁর মতুৃযর সময় ইবনে রসোর বয়স রছল এগার বছর। আনমরী আবু যাইদ 

বালখীর সরাসরর ছাত্র রছনলে এ কথারটও সম্ভবত সরিক েয়। কারণ বালখী ৩২২ রহজরীনত মারা 

যাে এবাং আনমরী ৩৮১ রহজরীনত। রশিক ও ছানত্রর মৃতুযর মধ্যকার সমনয়র বযবধ্াে উেষাট 

বছর। 

৩. আবলু খাইর হাসাে ইবনে সাওয়ার (ইবনুল রখমার োনম প্ররসদ্ধ): রতরে একাধ্ানর 

রচরবৎসক, দাশতরেক এবাং সুররয়ােী োষা হনত আরবী োষার একজে অনুবাদক। রকন্তু দাশতরেক ও 

অনুবাদক অনপিা তাাঁর প্ররসরদ্ধ রচরকৎসক রহনসনব অরধ্ক। রতরে ইয়ারহয়া ইবনে আদীর ছাত্র 

এবাং স্বয়াং অনেক ছাত্রনক প্ররশরিত কনরনছে। রতরে প্রথম জীবনে রিষ্টাে রছনলে তনব কশষ 

জীবনে মসুলমাে হনয়রছনলে বনল োনম দানেশওয়ারাে  গ্রনন্থ উরল্লরখত হনয়নছ। 
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ইবনুে োরদম তাাঁর সমসামরয়ক বযরক্ত রছনলে। রতরে তাাঁনক অতযন্ত তীক্ষ্ণ কমধ্ার অরধ্কারী রছনলে 

বনল উনল্লখ কনরনছে। োনম দানেশওয়ারাে  গ্রনন্থর বণতোনুসানর রতরে দীর্ত জীবে লাে 

কনররছনলে, যরদও এ গ্রনন্থ তাাঁর মৃতুযর বছর উরল্লরখত হয়রে। মুহাম্মদ কাযেীেী তাাঁর রবসত 

মাকানলহ্  গ্রনন্থর সাওয়ানুল রহকমাহ্  োমক প্রবনন্ধর কশষাাংনশ আবলু খাইনরর মৃতুয ৪০৮ 

রহজরীনত র্নটরছল বনল দারব কনরনছে।৩০৮  

করথত আনছ ইবনে রসো তাাঁর সমসামরয়ক বযরক্তনদর রেকট হনত রকছ ুগ্রহণ করনতে ো। তদুপরর 

তাাঁর গ্রনন্থ আবলু খাইনরর োম সম্মানের সনঙ্গ উনল্লখ কনর বনলনছে, আবলু খাইরনক অন্যনদর 

সমপযতানয় ধ্রা রিক হনব ো। আল্লাহ্ তাাঁর সনঙ্গ আমার সািাৎ র্টাে। ৩০৯  

৪. আব ুআবদুল্লাহ্ োনতলী: এই বযরক্তর রেকটই ইবনে রসো প্রথম জীবনে রকছরুদে যুরক্তরবদযা ও 

গরণতশাস্ত্র অধ্যয়ে কনরে। তাাঁর কতমে ককাে বযরক্তত্ব রছল ো। তাাঁর প্ররসরদ্ধ মলূত তাাঁর ছানত্রর 

কারনণই। 

োনতলী একজে রচরকৎসকও রছনলে। ইবনে আরব আরছবায়াহ্ আবলু োরাজ ইবনুত্ রতনবর 

জীবেী আনলাচোয় োনতলীনক তাাঁর সমসামরয়ক রচরকৎসকনদর োনমর তারলকায় এনেনছে। 

অনেনক ইবনে আরব আরছবায়ার উদৃ্ধরত রদনয় বনলনছে, আবলু োরাজ ইবনুত্ রতব োনতলীর ছাত্র 

রছনলে। রকন্তু তা সরিক েয়। কারণ ইবনে আরব আরছবায়াহ্ োনতলীনক আবলু োরানজর 

সমসামরয়ক বযরক্ত রহনসনব এনেনছে, তাাঁর ছাত্র রহনসনব েয়। 

 

ষি স্তনরর দাশতরেকগণ 

এ স্তরনক রবরল প্ররতোর দাশতরেকনদর স্তর বলা কযনত পানর। অন্য ককাে স্তনরই এ স্তনরর ন্যায় 

উজ্জ্বল দাশতরেক বযরক্তনত্বর সন্ধাে পাওয়া যায় ো। 

১. আব ু আলী আহমাদ ইবনে মহুাম্মদ ইবনে ইয়াকুব মাসকুইয়া (মাসকােীনয়) রায়ী: রতরে 

করইনয়র আরদ অরধ্বাসী। রতরে আবু রাইহাে রবরুেী, ইবনে রসো, আবলু খাইর, আবু োসর 

ইরাকী ও রিষ্টাে বযরক্তত্ব আবু সাহনলর সনঙ্গ একনত্র রকছরুদে খাওয়ানরজম শানহর দরবানর 



473 
 

রছনলে। রতরে ৪২০ রহজরীনত ইসোহানে মৃতুযবরণ কনরে। তাাঁর জনন্মর সরিক সাল জাো 

যায়রে, তনব বলা হনয়নছ, রতরে দীর্ত জীবে লাে কনরনছে।  

আব ুহাইয়াে তাওহীদীর বণতো মনত ইবনে মাসকােীনয় রকছুরদে আবলু খাইনরর ছাত্র রছনলে। 

ককউ ককউ বনলনছে রতরে আবলু হাসাে আনমরীর রেকটও রশিা লাে কনরনছে। অবশ্য এ 

বণতোরটর সনঙ্গ মু জামলু উদাবা  গ্রনন্থর বণতোর পাথতকয রনয়নছ। কসখানে আবলু হাসাে 

আনমরীর করই শহনর পাাঁচ বছর অবস্থােকালীে সমনয় ইবনে মাসকােী তাাঁর কানছ যােরে বলা 

হনয়নছ। সম্ভবত তাাঁনদর মানব ককাে প্ররতবন্ধকতা রছল। 

ইবনে রসোর ইবনে মাসকােীর সোয় উপরস্থত হওয়ার কারহেীরট ইবনে মাসকােী তাাঁর শেরতকতা 

রবষয়ক তাহারাতুল আরাক  গ্রনন্থ বণতো কনরনছে। র্টোরট এরূপ: একরদে ইবনে রসো ইবনে 

মাসকােীর রেকট উপরস্থত হনয় তাাঁর সম্মুনখ একরট আখনরাট ছুাঁনড় রদনয় এর আয়তে রেেতয় 

করনত বনলে। ইবনে মাসকােী তাাঁনক বনলে, কতামার এই আখনরানটর আয়তে জাো অনপিা 

চারররত্রক শবরশষ্টয রশিার জন্য আমার শরণাপন্ন হওয়া উরচত।  ইবনে রসো তাাঁর সমকালীে 

ককাে বযরক্তর প্ররত কতমে শ্রদ্ধার দৃরষ্টনত কদখনতে ো। ইবনে মাসকােীনয় সম্পনকত রতরে 

বনলনছে, একরট রবষনয় তাাঁনক প্রে করনল রতরে ককােোনবই তা বুবনত সিম হেরে। 

ইবনে মাসকােীনয়র রপতা যারথুষ্ট্র হনত মসুলমাে হনয়রছনলে। কানরা কানরা মনত ইবনে 

মাসকােীনয় রশয়া রছনলে। যা কহাক এরট রেরশ্চত কয, রতরে রশয়া রবশ্বানসর প্ররত অনুরক্ত রছনলে। 

তাাঁর প্ররসদ্ধ গ্রন্থসমূহ হনলা ইরতহাস রবষয়ক আল োউযলু আসগার  এবাং শেরতকতা রবষয়ক 

তাহারাতুল আরাক । 

২. আব ুরাইহাে মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ রবরুেী খাওয়ানরজমী: রতরে ইলামী সেযতা ও সাংসৃ্করতর 

প্রথম সাররর একজে বযরক্তত্ব। ককাে ককাে প্রাচযরবনদর মনত ইসলামী রবনশ্ব তাাঁর জরুড় কেই। রতরে 

গরণতশাস্ত্র, কজযারতরবতদযা, ইরতহাস, রচরকৎসাশাস্ত্র, রবরেন্ন জারত ও কগানত্রর ধ্মত ও রবশ্বানস 

রবনশষজ্ঞ ও পরেত রছনলে। রতরে গনবষণামলূাক এমে রকছ ু গ্রন্থ রলনখনছে যা রবনশষজ্ঞনদর 
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আশ্চযতারন্বত কনর। কযমে তাহকীকু রমলানলল রহদ, আল আসারুল বাকীয়া, কানুনে মাসউদী 

ইতযারদ। 

রবরুেী ৩৬২ রহজরীনত জন্মগ্রহণ কনরে ও ৪৪২ রহজরীনত মারা যাে। রতরে তাাঁর মাতৃোষা 

খাওয়ানরজমী ছাড়াও োসতী, আরবী, সুররয়ােী ও গ্রীক োষায় পরেত রছনলে। রতরে আরবীনক 

জ্ঞাে সম্পরকতত রবষয় উপস্থাপনের জন্য সবনচনয় উপনযাগী োষা মনে করনতে এবাং এ োষার 

প্ররত রবনশষোনব আসক্ত রছনলে। রতরে বনলনছে, আমানক আরবী োষায় ককউ মদ বলনলও 

আরম খুশী, এমেরক ককাে ককাে োষায় আমার প্রশাংসা করা অনপিাও।  এক বযরক্ত ছাড়া তাাঁর 

আর ককাে রশিনকর পররচয় পাওয়া যায়রে। ঐ বযরক্ত হনলে আবু োসর ইবনে আলী ইবনে 

আরাকী রযরে আব ুোসর আরাকী োনম প্ররসদ্ধ। আব ুরাইহানের ককাে ছাত্র রছল রকো তাও জাো 

যায়রে। 

আব ুরাইহাে এমে বযরক্তনদর অন্তেুতক্ত যাাঁরা দীর্ত জীবে লাে কনররছনলে ও জীবেনক জ্ঞাোজতনের 

পনথ বযয় কনররছনলে। রতরে প্রায় আরশ বছর জীরবত রছনলে। বছনর মাত্র দু রদে ছরুট কাটানতে। 

আব ুরাইহাে ও ইবনে রসো ৪০০ রহজরীনত খাওয়ানরজনম পরস্পর সািাৎ কনরে। আবু রাইহাে 

ইবনে রসো হনত কনয়ক বছনরর বড় রছনলে। রতরে ইবনে রসোনক দশতে রবষনয় আিাররটর মনতা 

প্রে কনরে। এর মনধ্য কনয়করট অযাররস্টটনলর মনতর রবরুনদ্ধ রছল। ইবনে রসো প্রেগুনলার উত্তর 

দাে কনরে। রকন্তু তাাঁনদর আনলাচো রতক্ততামলূক রবতনকত কপ াঁনছরছল। ককাে ককাে রবনশষনজ্ঞর 

মনত এ প্রেগুনলা ইবনে রসো খাওয়ানরজম হনত চনল যাওয়ার পর রবরুেী তাাঁর রেকট কপ্ররণ 

কনরে। আবু রাইহাে তাাঁর আল আসারুল বাকীয়া  গ্রনন্থ ইবনে রসোর প্ররত উপস্থারপত প্রেসমহূ 

জ্ঞােী যবুক  রশনরাোনমর আনলাচোয় এনেনছে। 

আব ুরাইহাে ইসলানমর কম লেীরতর প্ররত একান্ত অনুরাগী ও রবশ্বাসী রছনলে। রতরে তাাঁর কলখায় 

একজে প্রকতৃ ঈমােদানরর ন্যায় পরবত্র ইসলানমর কথা উনল্লখ কনরনছে এবাং প্রসঙ্গিনম প্রায়ই 

ককারআনের আয়াত এনেনছে। রতরে শুয়ূবী  আনদালনের প্ররত চরম রবনদ্বষ কপাষণ করনতে 
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এবাং তাাঁর রবরেন্ন কলখায় এ আনদালনের প্ররত র্ণৃার প্রকাশ র্রটনয়নছে। আব ুরাইহাে যথাসম্ভব 

রশয়া রছনলে। 

৩. আব ুআলী হুসাইে ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে রসো: রতরে একজে রকাংবদন্তী ও রবরল বযরক্তত্ব। 

তাাঁনক রচেনত এক জীবে সময় এবাং কনয়ক খে গ্রনন্থর প্রনয়াজে হনব। রতরে ৩৫ বছর বয়নস 

কগারগানে আসার সময় পযতন্ত রেজ জীবে ইরতহাস এক ছানত্রর অনুনরানধ্ বণতো কনরনছে। তাাঁর 

স্বোমধ্ন্য ছাত্র আবু উবাইদ জাওযাজােী ঐ ছানত্রর রলরখত রববরণনক পূণত কনর ইবনে রসোর পূণত 

জীবনেরতহাস রলনখনছে। এ ইরতহাস হনত কমাটামরুটেনব ইবনে রসোর রশিা, রাজেীরত ও 

সারবতক জীবে সম্পনকত ধ্ারণা পাওয়া যায়। তাাঁর জীবে র্টোবহুল ও অশারন্তপণূত রছল এবাং রতরে 

োরতদীর্ত জীবে লাে কনররছনলে। অবশ্য োরতদীর্ত অশারন্তপণূত ও র্টোবহুল এ জীবনে রতরে কয 

পররমাণ জ্ঞাে অজতে কনররছনলে ও যত অরধ্ক গ্রন্থ রচো কনরনছে তা সরতযই আশ্চযতজেক। 

আশ্চনযতর রবষয় হনলা ইবনে আরব অরছবায়াহ্ ও ইবনুল কােতী উেনয়ই ইবনে রসোর উপনরাক্ত 

জীবনেরতহাস ককাে পাথতকয ছাড়াই হুবহু বণতো করনলও তাাঁর মৃতুযর সময় রেনয় মতপাথতকয 

কনরনছে। ইবনে আরব আরছবায়াহ্ তাাঁর মৃতুয ৫৪ বছর বয়নস হনয়রছল বনলনছে, রকন্তু ইবনুল 

কােতী ৫৮ বছর বনল উনল্লখ কনরনছে। োনম দানেশওয়ারাে  গ্রনন্থ রবরেন্ন পাররপারশ্বতক বণতোর 

রেরত্তনত তাাঁর মৃতুয ৬৩ বছর বয়নস হনয়রছল বনল উরল্লরখত হনয়নছ। 

উনল্লখয, ইবনে রসোর বযরক্তত্ব তাাঁর পূনবতর সকল ইসলামী বযরক্তনত্বর কশ্রিত্বনক ছারপনয় 

রগনয়রছল। পরবততীনত রচরকৎসাশাস্ত্র ও দশতনে তাাঁর গ্রন্থগুনলাই আনলাচোর ককনন্দ্র পররণত হয়। 

ইবনে রসোর পূনবত বাগদাদ রচরকৎসাশাস্ত্র ও দশতনের ককন্দ্র রছল। রকন্তু ইবনে রসো বাগদানদ 

যােরে। তাাঁর রপতা রছনলে বালনখর অরধ্বাসী এবাং মাতা বুখারার। তাাঁর জীবনের প্রথমাধ্ত এ 

অঞ্চনলই ককনটনছ। রবনশষ কারনণ রতরে কখারাসাে ও কগাগতানে আনসে ও রবরেন্ন শহনর স্বল্প 

সময় কাটাে। অতুঃপর ইসোহানে আনসে ও হানমদানে রগনয় বসরত স্থাপে কনরে। 

জ্ঞাোনন্বষণকারীনদর মনধ্য তাাঁর সুোম ছরড়নয় পনড়। সকল রদক হনত তাাঁরা তাাঁর রেকট আসা শুরু 

কনরে। রতরে অনেক ছাত্রনক প্ররশরিত কনরে। ইবনে রসোর বযরক্তত্ব ও পরবততীনত তাাঁর 
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গ্রন্থসমূনহর প্ররসরদ্ধ ইরানেই র্নট ও তাাঁর গ্রন্থনক ককন্দ্র কনর এখানেই গনবষণাকমত শুরু হয়। েনল 

রচরকৎসাশাস্ত্র ও দশতনের ককন্দ্র বাগদাদ হনত ইরানে স্থাোন্তররত হয়। 

৪. আবলু োরাজ ইবনুত তাইনয়যব: রতরে ইরাকী। সম্ভবত বাগদানদর অরধ্বাসী। রতরে রচরকৎসক 

ও দাশতরেক রছনলে। তনব রচরকৎসাশানস্ত্র তাাঁর প্ররসরদ্ধ অরধ্ক। ইবনে রসো তাাঁর সমসামরয়ক 

রহনসনব রচরকৎসাশানস্ত্র তাাঁর প্রশাংসা কনরনছে, তনব দশতনে তাাঁনক কতমে রকছু মনে করনতে ো। 

অবশ্য ইবনে রসো দশতনের কিনত্র তাাঁর সমনয়র কাউনকই গুরুত্ব রদনতে ো। সাওয়ানুল রহকমাহ্  

গ্রনন্থর পররসমারপ্তনত উরল্লরখত হনয়নছ, ইবনে রসো আবলু োরানজর দশতেগ্রন্থ সম্পনকত 

বনলনছে, তাাঁর ররচত গ্রন্থসমূহ রবনিতানদর উরচত তাাঁনক রেররনয় কদয়া ও তাাঁর রেকট আনরা অথত 

চাওয়া। একই গ্রনন্থ আনরা বলা হনয়নছ, যখে ইবনে রসো ও আব ুরাইহাে রবরুেীর মনধ্য রবতকত 

চরম পযতানয় কপ াঁনছ তখে রবরুেী ইবনে রসোর প্ররত একরট কড়া পত্র কপ্ররণ কনরে। এ খবর 

আবলু োরানজর রেকট কপ াঁছনল রতরে বনলে, যরদ ককউ অন্যনদর প্ররত কনিার আচরণ কনর তার 

প্ররতও কসরূপ আচরণ হনয় থানক। 

ইবনুল কােতী ইবনে রসোর বক্তনবযর উনল্লনখর পর আবুল োরাজ সম্পনকত বনলে, কয ককাে 

ন্যায়পরায়ণ বযরক্তই বলনবে আবলু োরাজ পুরাতে জ্ঞােসমূহনক প্রকারশত ও পুেজতীরবত 

কনররছনলে।  

আবলু োরাজ রিষ্টাে রছনলে। রতরে আবলু খাইনরর ছাত্র রছনলে এবাং কবশ রকছু ছাত্র তাাঁর রেকট 

রশিা লাে কনরে। ইবনুল কােতী বনলনছে, রতরে ৪২০ রহজরীর পরও জীরবত রছনলে। করথত 

আনছ রতরে ৪৩৫ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৫. আবলু োরাজ ইবনে রহন্দু: রতরে রচরকৎসাশাস্ত্র ও দশতনে আবলু খাইনরর ছাত্র এবাং তাাঁর কশ্রি 

ছাত্রনদর অন্যতম রছনলে। রতরে সারহরতযক, করব ও বক্তা রছনলে। 

৬. আবু আলী হাসাে ইবনে হাসাে (অথবা হুসাইে) ইবনুল হাইসাম বাসরী: রতরে একাধ্ানর 

দাশতরেক, রচরকৎসক, পদাথতরবদ ও গরণতজ্ঞ রছনলে। রতরে পদাথতরবদযা ও গরণতশানস্ত্র রবশ্বরবখযাত 

রছনলে। গরণতশানস্ত্রর উন্নয়নে তাাঁর অবদাে সবতজেরবরদত। রতরে ৩৫৪ রহজরীনত জন্মগ্রহণ কনরে 
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ও ৪৩০ রহজরীনত মারা যাে। সাওয়ানুল রহকমাহ্  গ্রনন্থ উরল্লরখত হনয়নছ, েীল েদীনত পারে 

িাস কপনল রতরে এ কথনক মুরক্তর পররকল্পো েকশা শতরর কনর কায়নরার শাসেকততার রেকট রেনয় 

যাে। শাসক হারকম রবল্লাহ্ তা গ্রহণ কতা কনরেরে; বরাং তাাঁর ওপর রাগারন্বত হে। রতরে কায়নরা 

হনত পারলনয় দানমনস্ক চনল আনসে। বলা হনয় থানক কয, রতরে অতযন্ত ধ্ারমতক ও ধ্মতীয় 

রবরধ্রবধ্ানের প্ররত শ্রদ্ধাশীল রছনলে। মৃতুযর সময় তাাঁর রবনশষ অবস্থার রবষয়রটও উপনরাক্ত গ্রনন্থ 

উরল্লরখত হনয়নছ। করথত আনছ, রতরে জীবনের একরট অাংশ মরনক্কায় কারটনয়নছে। সাইনয়যদ 

হাসাে তাকী যানদহ্ তাাঁর তাররনখ উলমু দার ইসলাম  গ্রনন্থ বনলনছে, তাাঁর অনেক রচো রছল। 

তাাঁর রচোর সাংখযা এত অরধ্ক কয, মনে হয় সমগ্র জীবে এ কনমতই রত রছনলে।  সাটতনের বণতো 

মনত ইবনুল হাইসাম পদাথতরবদযায় মসুলমােনদর মনধ্য সবতনশ্রি রছনলে এবাং পদাথতরবদযার 

ইরতহানস অন্যতম উজ্জ্বল বযরক্তত্ব। এ শানস্ত্র তাাঁর ররচত গ্রন্থ প্রাচয ও পাশ্চানতয রবজ্ঞানের উন্নয়নে 

বযাপক প্রোব করনখরছল। রবরশষ্ট দাশতরেক রজার কবকে এবাং রবরশষ্ট পদাথত ও কজযারতরবতজ্ঞােী 

ককপলার তাাঁর গ্রন্থ হনত লােবাে হনয়নছে বনল উনল্লখ কনরনছে... ইবেুল হাইসাম আনলাকররি 

ও এ সম্পরকতত রবরেন্ন রবরধ্ রেনয় উচ্চমানের গনবষণা চারলনয়রছনলে। সম্ভবত রতরেই প্রথম বযরক্ত 

রযরে অন্ধকার র্নর আনলাকররির ওপর রবরেন্ন পরীিা চালাে... রতরে রদ্বর্াত সমীকরণ উদ্ভাবে 

কনরে এবাং পৃরথবীর চারররদনক বায়মুেনলর আয়তে রেণতনয়র কচষ্টা চালাে।  

তাাঁর সমসামরয়ক প্রথম সাররর গরণতজ্ঞনদর মনধ্য রনয়নছে-  আবলু ওয়াো বুজাযােী 

রেশাবরুী, আবদুর রহমাে সুেী রাযী, আব ুসাহল কুনহস্তােী তাবানরস্তােী প্রমুখ। 

 

সপ্তম স্তনরর দাশতরেকগণ 

এ স্তনরর দাশতরেকগণ দু োনগ রবেক্ত। প্রথম দল ইবনে রসোর ছাত্র এবাং রদ্বতীয় দল তাাঁর ছাত্র 

েে। প্রথম দনলর বযরক্তরা হনলে : 

১. আব ুআবদুল্লাহ্ োকীহ্ মাসুমী: ইবনে রসো তাাঁর সম্পনকত বনলনছে, কস আমার কানছ কপ্লনটার 

রেকট অযাররস্টটনলর ন্যায়।  ইশক  োমক পুরস্তকারট ইবনে রসো তাাঁর অনুনরানধ্ ও তাাঁর োনম 
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রলনখে। রতরেই ইবনে রসো ও আবু রাইহানের মনধ্য পত্র রবরেমনয়র মাধ্যম রছনলে। আবু রাইহাে 

ইবনে রসোর প্ররত কনিার সমানলাচোমলূক পত্র রলখনল ইবনে রসো রেনজ এর জবাব রদনত রাজী 

হেরে। োকীহ্ মাসুমী আব ুরাইহােনক পত্র রলনখ বনলে, যরদ আপরে প্রজ্ঞাবাে বযরক্ত রেন্ন অন্য 

কানরা জন্য ঐ োষাসমূহ বযবহার করনতে তাহনল জ্ঞােসম্পন্ন বযরক্তর কাজ হনতা।  বায়হাকীর 

মনত োকীহ্ বুরদ্ধবৃরত্তক অবস্তু সত্তার সাংখযা রেণতয় ও কশ্রণীরবন্যাস (উৎপরত্তর রেরত্তনত) কনর 

একরট গ্রন্থ রচো কনররছনলে। রকন্তু গ্রন্থরট আমানদর হানত কপ াঁছার পূনবতই ধ্বাংসপ্রাপ্ত হনয়নছ। তাাঁর 

মৃতুযর সরিক বছর জাো যায়রে। তনব ৪৫০ রহজরীর রদনক রতরে মৃতুযবরণ কনররছনলে বনল 

ধ্ারণা করা হয়।৩১০  

২. আবলু হাসাে বাহমােইয়ার ইবনে মারযবাে আজারবাইজােী: রতরে প্রথম জীবনে মাজুসী 

রছনলে, পনর মুসলমাে হে। রতরে ইবনে রসোর সবনচনয় প্ররসদ্ধ ছাত্র। তাাঁর প্ররসরদ্ধর অন্যতম 

প্রধ্াে কারণ ইবনে রসোনক অরধ্ক প্রে করা। তাাঁর প্রনের উত্তনরর কয জবাব ইবনে রসো 

রদনয়নছে তা হনত তাাঁর মবুানহসাত  গ্রন্থ সাংকরলত হনয়নছ। বাহমােইয়ানরর প্ররসরদ্ধর অন্যতম 

কারণ তাাঁর ররচত গ্রন্থ আত তাহছীল । রবরেন্ন দশতে গ্রনন্থ এর োম বারবার এনসনছ। সাদরুল 

মুতাআনল্লহীে (কমাল্লা সাদরা) তাাঁর আসোর  গ্রনন্থর কনয়ক স্থানে আত তাহছীল  গ্রন্থ হনত 

এবাং দু রট স্থানে বাহমােইয়ানরর অপর গ্রন্থ আল বাহজাত ওয়াস সাআদাত  হনত উদৃ্ধরত 

রদনয়নছে। সম্প্ররত আত তাহছীল  গ্রন্থরট ইলারহয়াত  মহারবদযালনয়র প্রকাশোলয় হনত 

আমার (মুতাহ্হারী) সাংস্করণ ও সাংনযাজেসহ প্রকারশত হনয়নছ। বাহমােইয়ার ৪৫৮ রহজরীনত 

মৃতুযবরণ কনরে। 

৩. আবু উবাইদ আবদুল ওয়ানহদ জাওযাজােী: রতরে রবশ বা পাঁরচশ বছর ইবনে রসোর ছাত্র 

রছনলে। রতরেও ইবনে রসোর জীবেী গ্রন্থ সাংকলে ও পূণত কনরে। 

ইবনে রসো তাাঁর বক্তবয ও কলখেী সাংরিনণ কতমে প্রয়াসী রছনলে ো। কখেও প্রনয়াজে পড়নল 

িুদ্র বা বৃহৎ ককাে পসু্তক রলনখ ককাে ছানত্রর হানত রদনতে এর ককাে অনুরলরপ রেনজর কানছ ো 

করনখই। সম্ভবত ইবনে রসোর রকছ ুসাংখযক গ্রন্থ আব ু উবাইনদর কারনণই বততমানেও রবদযমাে 
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রনয়নছ। ইবনে রসোর গরণতশাস্ত্র সাংিান্ত গ্রন্থ োজাত  ও দানেশোনম আলাঈ  রতরে সম্পূণত 

কনরে। এর কবরশ রকছু তাাঁর সম্পনকত জাো যায়রে। 

৪. আবু মেসুর হুসাইে ইবনে তারহর ইবনে রযনলহ্ ইসোহােী: সাওয়ানুল রহকমাহ্  গ্রনন্থর 

বণতোনুসানর রতরে ইবনে রসোর শাো  গ্রন্থরট সাংরিপ্তাকানর সাংকলে কনরে ও তাাঁর হাই ইবনে 

ইয়াকযানের প্ররত রলরখত পুরস্তকারটর বযাখযাগ্রন্থ রচো কনরে। রতরে সাংগীতশানস্ত্রর ওপর একরট 

গ্রন্থও রলনখনছে। রতরে সাংগীতকলায় অপ্ররতদ্বন্দ্বী রছনলে। রতরে তাাঁর রশিক ইবনে রসোর ২২ 

বছর পর ৪৫০ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। ইবনে রযনলহ্ও বাহমােইয়ানরর ন্যায় ইবনে রসোর 

রেকট রবরেন্ন প্রে কনর উত্তর কজনে তা সাংকলে কনরনছে। করথত আনছ মবুানহসাত  গ্রন্থরটনত 

বাহমােইয়ানরর প্রোবলী ছাড়াও ইবনে রযনলহ্ ও অন্যান্যনদর প্রনোত্তরও সাংকরলত হনয়রছল। 

উপনরাক্ত বযরক্তবগত ছাড়াও ইবনে রসোর অন্যান্য ছাত্র রছনলে যাাঁনদর োনমানল্লখ হনত আমরা 

রবরত থাকরছ। 

এই স্তনর যাাঁরা ইবনে রসোর ছাত্র রছনলে ো তাাঁর হনলে : 

১. আলী ইবনে ররদওয়াে রমসরী: রতরে দাশতরেক ও রচরকৎসক রছনলে। রতরে ঐ বযরক্তনদর 

অন্তেুতক্ত যাাঁরা যাকাররয়া রাযীর মতনক খেে কনর রেজস্ব মত প্ররতিা কনরনছে। রতরে অতযন্ত 

দােশীল বযরক্ত রছনলে, রকন্তু তাাঁর কচহারা রছল কদাকার। োনম দানেশওয়ারাে  গ্রনন্থর মনত 

রতরে তাওরাত, ইরঞ্জল ও দাশতরেক তনত্ত্বর ওপর রেরত্ত কনর সবতনশষ েবী (সা.)- এর েবুওয়াতনক 

প্রমাণ কনর গ্রন্থ রচো কনরনছে। রতরে ৪৫৩ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। তাাঁর রশিক ও ছাত্রনদর 

সম্পনকত রকছু জাো যায়রে। 

২. আবুল হাসাে মুখতার ইবনে হাসাে ইবনে আবদাে ইবনে সাদাে ইবনে বাতলাে বাগদাদী: 

রতরে একজে রিষ্টাে ও ইবনে বাতলাে োনম প্ররসদ্ধ। রতরে পূনবতারল্লরখত রিষ্টাে দাশতরেক আবুল 

োরাজ ইবনুত্ তাইনয়যনবর ছাত্র। রতরেও তাাঁর রশিনকর ন্যায় একাধ্ানর রচরকৎসক ও দাশতরেক 

রছনলে, তনব রচরকৎসক রহনসনব তাাঁর প্ররসরদ্ধ অরধ্ক। আলী ইবনে ররদওয়ানের সনঙ্গ তাাঁর শত্রুতা 

রছল ও তাাঁনক রেেনদর কুমীর  বনল রতরস্কার করনতে। একবার রমশনর রগনয় তাাঁর সনঙ্গ সািাৎ 
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কনর অসন্তুষ্ট হনয় রতরে এরূপ মন্তবয কনররছনলে। রতরে হালাব ও কেস্টােরটনোনপানলও 

রগনয়নছে। রতরে রচরকুমার রছনলে এবাং ৪৪৪ রহজরীনত মারা যাে। 

৩. আবলু হাসাে আম্বারী: তাাঁর সম্পনকত কতমে রকছু জাো কেই। সাওয়ানুল রহকমাহ্  গ্রনন্থর 

উপসাংহার হনত এতটুকু জাো যায় কয, রতরে দাশতরেক ও গরণতজ্ঞ রছনলে। তনব গরণতজ্ঞ রহনসনব 

অরধ্কতর প্ররসদ্ধ। গরণতজ্ঞ উমর শখয়াম তাাঁর রেকট রশিা লাে কনররছনলে। 

 

অষ্টম স্তনরর দাশতরেকগণ 

এই স্তনরর দাশতরেকগণ হয় ইবনে রসোর ছাত্রনদর ছাত্র েতুবা তাাঁনদর সমসামরয়ক বযরক্তত্ব। তাাঁরা 

হনলে : 

১. আবলু আব্বাস োযল ইবনে মুহাম্মদ লুকারী মারেী: রতরে রছনলে একাধ্ানর দাশতরেক ও 

সারহরতযক। তাাঁনক সাধ্ারণত সারহরতযক আবলু আব্বাস লুকারী বনল অরেরহত করা হয়। রতরে 

বাহমােইয়ানরর ছাত্র। তাাঁর ররচত প্ররসদ্ধ গ্রন্থ হনলা বায়ানুল হাক্ব রব রজমারেস রসদ্ক  যা এখে 

পযতন্ত রবদযমাে থাকনলও মুরদ্রত হয়রে। তনব তাাঁর এ গ্রন্থরট পরবততীকানলর দাশতরেকনদর দৃরষ্ট 

আকষতণ কনররছল। কমাল্লা সাদরার আসোর  গ্রনন্থ ইলারহয়াত  অধ্যানয় তাাঁর োনমারল্লরখত 

হনয়নছ। রতরে রশিা প্ররতিাে শতরর ও ছাত্র প্ররশিনণ প্ররসরদ্ধ লাে কনররছনলে। বায়হাকী তাাঁর 

সাওয়ানুল রহকমাহ্  গ্রনন্থর উপসাংহানর বনলনছে, লুকারীর মাধ্যনম দশতে কখারাসানে প্রচাররত 

হয়।  

মাহমুদ মুহাম্মদ খারদরী (আল আজহার রবশ্বরবদযালনয়র অধ্যাপক) বাগদানদ অনুরিত ইবনে 

রসোর সহস্র বছর পূরতত অনুিানে পরিত প্রবনন্ধ৩১১ উনল্লখ কনরে, আবলু আব্বাস দীর্তজীবে লাে 

কনররছনলে, তনব তাাঁর মতুৃযর সরিক সাল আমার জাো কেই। আমার ধ্ারণা রতরে পঞ্চম রহজরী 

শতােীর কশষাাংনশ মৃতুযবরণ কনরে।  
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আবদুর রহমাে বাদােী তাাঁর তারলকানত ইবনে রসো  গ্রনন্থর ৮ পিৃায় বরুুক কলনমে হনত বণতো 

কনরনছে, লুকারী ষি রহজরী শতােীর প্রথমরদনক ৫১৭ রহজরীনত মারা যাে। তনব রতরে বারক 

কলনমনের সূত্ররট রক কস সম্পনকত অজ্ঞতা প্রকাশ কনরনছে। 

২. আবলু হাসাে সাঈদ ইবনে হাব্বাতুল্লাহ্ ইবনে হুসাইে: ইবনে আরব আরছবায়াহ্ 

বনলনছে, রতরে রচরকৎসক রহনসনব কশ্রি হনলও দাশতরেক রহনসনব কশ্রিতর রছনলে।  রতরে 

আবদাে কারতব এবাং আবলু োযল কারতোনতর ছাত্র রছনলে। তাাঁরা উেনয়ই আবলু োরাজ 

ইবনুত তাইনয়যনবর ছাত্র রছনলে। রতরে ইহুদী ও রিষ্টাে ছাত্র গ্রহণ করনতে ো। আল মুতাবার  

গ্রনন্থর কলখক আবলু বারাকাত বাগদাদী প্রথম জীবনে ইহুদী রছনলে। রতরে আবলু হাসানের গৃনহর 

কপছনে বনস চতুরতার সানথ তাাঁর পাি দাে শুেনতে। এোনব এক বছর চলার পর আবলু হাসাে 

এরূপ ছানত্রর উপরস্থরত সম্পনকত অবরহত হে ও তাাঁর প্ররত করুণা প্রদশতে কনর পানি অাংশগ্রহনণর 

অনুমরত কদে। 

ইবনে আরব আরছবায়াহ্ বনলনছে, আবুল বারাকাত আবুল হাসাে ররচত আত তালরখসুে রেযামী  

গ্রন্থরট তাাঁর রেকটই রশিা লাে কনরে। 

এ গ্রন্থরট দশতনের ো রচরকৎসাশানস্ত্রর ওপর রলরখত তা আমার জাো কেই। সাঈদ ইবনে 

হাব্বাতুল্লাহ্ ৪৯৫ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৩. হুিাতুল হাক্ব আবলু োত্হ উমর ইবনে ইবরাহীম খাইয়ামী রেশাবরুী (খাইয়াম বা ওমর 

শখয়াম োনম প্ররসদ্ধ): রতরে দাশতরেক ও গরণতজ্ঞ রছনলে। সম্ভবত করবও রছনলে। দুুঃখজেকোনব 

খাইয়াম দশতে বা গরণনতর কারনণ প্ররসরদ্ধ লাে ো কনর করবতার কারনণ প্ররসরদ্ধ কপনয়নছে, অথচ 

রতরে রবনশষোনব গরণতশানস্ত্র িরণীয় অবদাে করনখনছে। খাইয়ানমর োনম প্রচরলত 

করবতাসমূনহর অরধ্কাাংশই তাাঁর এমে এক কচহারা েুরটনয় তুনলনছ কযে রতরে একজে 

সনদহবাদী, দারয়ত্বহীে ও শেরাশ্যবাদী বযরক্ত রছনলে যা তাাঁর প্রকৃত চররনত্রর সনঙ্গ সাংগরতশীল 

েয়। রেনিরাল্ড োনমর কয ইাংনরজ করব তাাঁর চতুপতদী (রুবাঈ) করবতাসমূহনক- তাকী যানদর 

বণতোনুযায়ী ককাথাও ককাথাও রবকৃত ও পররবততে কনর- (উচ্চমানের সারহতযরূপ রদনয় 
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ইাংনররজনত) অনুবাদ কনরনছে রতরেই তাাঁর এ রমথযা প্ররসরদ্ধর কারণ হনয়নছে বনল মনে করা হয়। 

খাইয়াম প্রণীত দশতে সম্পরকতত রকছু পুরস্তকা এখেও রবদযমাে রনয়নছ যা তাাঁর রচন্তার প্রকরৃতনক 

স্পষ্ট কনর। োসত প্রনদনশর রবচারক আব ু োসর মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহীম োসেীর প্ররত 

কপ্রররত তাাঁর উত্তর পত্ররটর োম কক ে ওয়া তাকলীে । খাইয়াম এ পনত্র আবু োসর কতৃতক 

সৃরষ্ট, সৃরষ্টর উনেশ্য ও ইবাদানতর দশতে সম্পরকতত প্রনের উত্তর রদনয়নছে। আব ুোসর খাইয়ানমর 

প্রশাংসা কনর করবতা রচো কনরনছে যানত তাাঁনক জীবেসঞ্চারী বাররর অরধ্কারী কমর্পুনঞ্জর সনঙ্গ 

তুলো কনরনছে এবাং তাাঁর উপররউক্ত গ্রনন্থর উত্তরসমূহনক অকাটয বনলনছে। 

খাইয়াম তাাঁর এ পনত্র তাাঁর রশিক অথবা রশিনকর রশিক ইবনে রসোর রেনদতরশত কািানমার 

রেরত্তনত প্রেগুনলার উত্তর রদনয়নছে। যরদ ককাে বযরক্ত ইবনে রসোর প্রদত্ত এ সম্পরকতত কািানমার 

রূপ সম্পনকত অবরহত থানকে তাহনল বুবনত পারনবে খাইয়াম এ রবষনয় কতটা যথাথত রচন্তা 

করনতে। উক্ত পনত্র খাইয়াম ইবনে রসোনক রেজ রশিক রহনসনব উনল্লখ কনর একজে দঢ়ৃনচতা 

দাশতরেনকর ন্যায় রবশ্বজগনত শবপরীনতযর উপরস্থরত ও মনদর অরস্তত্ব সম্পরকতত প্রনের উত্তর প্রদাে 

কনরনছে। রতরে বনলে, আরম ও আমার রশিক ইবনে রসো এ রবষয়গুনলানত পযতাপ্ত গনবষণা 

কনর রস্থর রসদ্ধানন্ত কপ াঁনছরছ এবাং সন্তুষ্ট হনয়রছ। হয়নতা ককউ তানত সন্তুষ্ট ো হনয় আমানদর 

দুবতলতা মনে করনত পানর, রকন্তু আমানদর মনত এ উত্তর সনন্তাষজেক।  

এ পত্ররট তাাঁর আনরা রকছ ু পনত্রর সনঙ্গ কসারেনয়ত ইউরেয়নে ছাপা হনয়নছ। পূনবত রমশনরও 

জানমউল বাদায়ী  োনম এরট প্রকারশত হনয়রছল। কসারেনয়ত প্রকাশক দারব কনরনছে, রমশরীয় 

প্রকাশক রবশ্বজগনত শবপরীনতযর উপরস্থরত  সম্পরকতত পত্ররট কক ে ওয়া তাকলীে  োমক পত্র 

হনত স্বতন্ত্র পত্র বনল মনে কনরনছে যা সরিক েয়; বরাং ঐ পত্র এ পত্ররটরই অাংশ। 

র্টোিনম এ পনত্র কয সকল রবষনয় খাইয়াম দঢ়ৃ রসদ্ধান্ত রদনয়নছে তাাঁর োনম প্রচরলত করবতায় 

কস সব রবষনয়ই রদ্বধ্া প্রকারশত হনয়নছ। এ কারনণই ককাে ককাে ইউনরাপীয় ও ইরােী গনবষক এ 

করবতাগুনলা খাইয়ানমর েয় বনলনছে। ককউ ককউ ঐরতহারসক দরলল- প্রমানণর রেরত্তনত রবশ্বাস 

কনরে খাইয়াম োনমর দু বযরক্ত রছনলে। একজে করব এবাং অপরজে গরণতজ্ঞ ও দাশতরেক। 
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আবার ককউ মনে কনরে একজনের োম রছল আলী খাইয়াম এবাং রতরে রছনলে করব। অপরজনের 

োম রছল ওমর খাইয়ামী এবাং রতরে দাশতরেক ও গরণতজ্ঞ রছনলে। 

ককউ ককউ বনলনছে, খাইয়ামীর আরবী উচ্চারণ খাইয়াম এ কথারট রিক েয়। কারণ স্বয়াং খাইয়াম 

তাাঁর অরস্তত্ব  সম্পরকতত পুরস্তকায় আরবীনত তাাঁর োম আবলু োত্হ ওমর ইবরাহীম আল 

খাইয়ামী  রলনখনছে। 

তনব এটুকু রেরশ্চত কয, রতরেও তাাঁর মনতা অনেক মেীষীর ন্যায় পণূত ঈমাে ও রবশ্বাস সনত্ত্বও 

বকধ্ারমতক ও বারহ্যকোনব ধ্মতপরায়ণ বযরক্তনদর সনঙ্গ বাকযুনদ্ধ রলপ্ত হওয়ার কারনণ অসুরবধ্ায় 

পনড়রছনলে। তাাঁর সকল গ্রন্থই তাাঁর প্রকতৃ ধ্মতপরায়ণতার স্বাির বহে কনর, এমেরক রবতরকতত 

বনল করথত েওরুয োনম  গ্রন্থরটও। 

বায়হাকী বনলনছে,  

রতরে ইবনে রসোর উত্তরসূরর রছনলে বলা যায় যরদও তাাঁর চররনত্র রকছটুা সাংকীণততা এবাং প্ররশিণ 

ও রলখনে কৃপণতা লিণীয়... এক রদে রতরে আবদুর রািাক ইবনুল োকীর পরামশতদাতা 

রশহাবলু ইসলানমর রেকট আগমে করনল রবরশষ্ট কারী আবলু হুসাইে গািালী ককারআনের ককাে 

একরট আয়ানতর রবষনয় ক্বারীনদর মনধ্য পিে পদ্ধরতর পাথতনকযর আনলাচো তুলনলে। রশহাবলু 

ইসলাম বলনলে: যখে জ্ঞােী বযরক্ত আমানদর সামনে উপরস্থত তখে আমরা রেশ্চুপ থাকরছ।... 

খাইয়াম পিে পদ্ধরতর পাথতনকযর রবরেন্ন রূপ ও কসগুনলার প্ররতরটর কপছনে যরুক্ত উপস্থাপে কনর 

সকলনক তাক লারগনয় রদনলে। ইমাম আবলু োখর এনত তাাঁর অনুেূরত বযক্ত কনর বলনলে: 

আল্লাহ্ আনলমনদর মনধ্য আপোর মনতা বযরক্তর সাংখযা বৃরদ্ধ করুে।  

খাইয়ানমর জনন্মর তাররখ জাো যায়রে। তনব তাাঁর মৃতুযর সাল ৫১৭ অথবা ৫২৬ রহজরী বলা হনয় 

থানক। রতরে দীর্ত েব্বই বছর জীরবত রছনলে বলা হয়। তদুপরর ইবনে রসোর রেকট তাাঁর সরাসরর 

রশিা লাে করার রবষয়রট যথসম্ভব সরিক েয়। রতরে ইবনে রসোনক রেজ রশিক রহনসনব স্বীয় 

গ্রনন্থ কয সনম্বাধ্ে কনরনছে তা এজন্য কয, ইবনে রসোর গ্রন্থ ও রচন্তার পািশালায় রশিাগ্রহণ 

কনরনছে রকাংবা সম্ভবত রতরে ইবনে রসোর ছানত্রর ছাত্র রছনলে। 
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৪. আব ুহারমদ মহুাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ গািালী তুসী: অবশ্য তাাঁনক পাররোরষক 

অনথত দাশতরেক বলাটা সরিক হনব ো। কারণ রতরে রেনজনক দাশতরেক মনে কনরেরে; বরাং দশতনের 

রবনরারধ্তায় রলপ্ত হনয়রছনলে; রবনশষত ইবনে রসোর রবরুনদ্ধ। রতরে ককাে রশিনকর রেকট দশতে 

পনড়েরে। রতে বছর রেনজ রবরেন্ন দশতনের গ্রন্থ অধ্যয়ে কনরনছে। অতুঃপর দশতনের রবরুনদ্ধ 

মাকারসদুল োলাসাো  এবাং কতাহোতুল োলাসাো  োনমর দু রট গ্রন্থ রচো কনরনছে যা কস 

সমনয়র গুরুত্বপূণত ইসলামী গ্রন্থ। 

ইসলামী রবনশ্ব দশতনের রবনরাধ্ী অনেনকই রছনলে, তনব তাাঁনদর ককউই গািালীর ন্যায় িুরধ্ার 

রছনলে ো। যরদ গািালীর রেকটবততী সমনয় কসাহরাওয়াদতী ও খাজা োরসরুেীে তুসীর মনতা 

দাশতরেনকর আরবেতাব ো র্টত তাহনল গািালী দশতনের মূনলাৎপাটে করনতে। গািালীর 

দশতেরবনরাধ্ী তৎপরতা সনত্ত্বও কযনহতু তাাঁর রবরেন্ন মত দশতনের রববততনে রকছটুা হনলও েরূমকা 

করনখরছল কসনহতু তাাঁনক আমরা দাশতরেকনদর তারলকায় এনেরছ। রতরে ৪৫০ রহজরীনত জন্ম ও 

৫০৫ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। গািালীর প্ররসদ্ধতম গ্রন্থ হনলা এহইয়ানয় উলমুুেীে । 

মসুলমােনদর মনধ্য খবু কম গ্রন্থই এ গ্রনন্থর ন্যায় প্রচাররত হনয়নছ ও প্রোব কেলনত কপনরনছ। 

 

েবম স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. শারােুেীে মুহাম্মদ ইলাকী: রতরে আবুল আব্বাস লকুারী ও ওমর খাইয়ানমর ছাত্র। রতরে 

একাধ্ানর দাশতরেক ও রচরকৎসক রছনলে। করথত আনছ রতরে ৫৩৬ রহজরীনত কাতওয়ানের যুনদ্ধ 

রেহত হে। ককউ ককউ তাাঁনক বাহমােইয়ানরর ছাত্র বনলনছে। রকন্তু উেনয়র মৃতুযর বছনরর তুলো 

করনল এ বক্তনবযর অসারতা প্রমারণত হয়। ইলাকী আল বাসারয়রুে োরসররয়া  গ্রনন্থর কলখক 

কাজী যাইনুেীে উমর ইবনে সাহলাে সানেজীর রশিক।  

২. আবুল বারাকাত হাব্বাতুল্লাহ্ ইবনে ইয়ালী রমলকায়ী বাগদাদী: রতরে ইহুদী রছনলে ও 

পরবততীনত মুসলমাে হে। তাাঁর ইসলাম গ্রহনণর কারণ রেনয় মতনেদ রনয়নছ। আমরা পূনবত সাঈদ 

ইবনে হাব্বাতুল্লাহর রেকট তাাঁর রশিা লানের রববরণ রদনয়রছ। দশতনে তাাঁর প্ররসদ্ধ গ্রন্থরট হনলা 
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আল মুতাবার  যা কমাল্লা সাদরার মনতা দাশতরেকনদর দৃরষ্ট আকষতণ কনররছল। আবু বারাকাত 

দশতনের রবরেন্ন রবষনয় স্বতন্ত্র মত কপাষণ করনতে। রতরে ইবনে রসোর রবনরাধ্ী রছনলে। তাাঁর 

রশিকনদর িমধ্ারা োরাবী পযতন্ত কপ াঁছায়। কারণ তাাঁর রশিক রছনলে সাঈদ ইবনে হাব্বাতুল্লাহ্ 

রযরে আবু োজল কারতোত ও আবদাে কারতনবর ছাত্র। আবলু োরাজ আবলু খাইর হাসাে 

ইবনে আওয়ানরর ছাত্র রযরে ইয়ারহয়া ইবনে আদী মােনতকীর রশষ্য এবাং ইয়ারহয়া মােনতকী আব ু

োসর োরাবীর ছাত্র। করথত আনছ দাশতরেক ওমর খাইয়ামনক বলা হনয়রছল, আবলু বারাকাত 

বাগদাদী ইবনে রসোর মতনক প্রতযাখযাে কনরে।  রতরে বনলে, কস ইবনে রসোর কথাই বুবনত 

পানররে তাই রকোনব তা প্রতযাখযাে করনব। ৩১২ 

রতরে আরবী অরেধ্াে রচরয়তা ইবনুল োজলাে ও ইবনুদ দাহাে, রবরশষ্ট রচত্ররশল্পী মাহযাবউেীে 

ও মসুলমােনদর হানত আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার ধ্বাংনসর গুজব রটোকারী আবদুল লরতে 

বাগদাদীর রপতার রশিক রছনলে। কশষ জীবনে রতরে অন্ধ হনয় রগনয়রছনলে ও এই ছাত্রনদর 

মাধ্যনম রবরেন্ন রবষয় রলখনতে।৩১৩  

৩. মুহাম্মদ ইবনে আরব তানহর তাবাসী মুরুজী: রতরে লুকারীর ছাত্র রছনলে। তাাঁর রপতা মারনের 

প্রানদরশক শাসেকততা এবাং মাতা খাওয়ানরজনমর অরধ্বাসী রছনলে। রতরে ৫৩৯ রহজরীনত 

পিার্াতগ্রস্ত হনয় সারাখনস মৃতুযবরণ কনরে।৩১৪  

৪. আেজাল উেীে রগলােী উমর ইবনে রগলাে: রতরেও লুকারীর ছাত্র। তাাঁর সম্পনকত পূণত ইরতহাস 

জাো যায়রে। রতরে সাদরুেীে সারাখসীর রশিক রছনলে। মহুাম্মদ খারদরীর বণতোমনত ইমাম 

োখনর রাযী তাাঁর আল মুহাসনসল  গ্রনন্থ তাাঁর োম িরণ কনর তাাঁর ওপর রহমনতর কদায়া 

কনরনছে। করথত আনছ তাাঁর রচন্তা ইবনে রসোর রচন্তার রবনরাধ্ী রছল। রতরে রবশ্বজগনতর সষৃ্ট 

হওয়ার রবষনয় একরট পরুস্তকা রলনখনছে। রতরে মারনের কসোদনল ৫২৩ রহজরী পযতন্ত কমতরত 

রছনলে। 

৫. আব ুবাকর মুহাম্মদ ইবনে ইয়ারহয়া ইবনুস সানয়গ আদালুসী: রতরে ইবনে বাজা োনম প্ররসদ্ধ 

এবাং দশতনের প্ররসদ্ধ বযরক্তনদর অন্যতম। রতরে কবশ রকছু গ্রন্থ রচো কনরনছে। তাাঁর ররচত 



486 
 

োেস  োমক পরুস্তকারট সম্প্ররত৩১৫ পবূত পারকস্তানের ঢাকা রবশ্বরবদযালনয়র অধ্যাপক িক্টর 

মুহাম্মদ সারের হাসাে মাসুমী সাংকলে কনর প্রকাশ কনরনছ। আব ু বাকর ৫৩৩ রহজরীনত 

মৃতুযবরণ কনরে। রতরে কস্পনের স্বোমধ্ন্য মসুরলম দাশতরেক ইবনে রুশনদর রশিক রছনলে। 

৬. আবলু হাকাম মাগনরবী আদালসুী: রতরে একাধ্ানর দাশতরেক, করব ও রচরকৎসক রছনলে। 

অবশ্য করব শবরশনষ্টযর প্রোব তাাঁর মনধ্য অরধ্কতর লিণীয়। তাাঁর কলখায় দঢ়ৃতার অোব 

রছল, অরধ্কাাংশ কিনত্র কক তুক ও উপহানসর প্রবণতা লিণীয়। রতরে বানহলী আরব রছনলে। তনব 

দীর্তরদে আদালুনস (কস্পনে) থাকার পর প্রানচয আনসে এবাং রমশর ও রসররয়ায় বসবাস শুরু 

কনরে। রতরে ৫৪৯ রহজরীনত মারা যাে। রতরে শাহাবুেীে কসাহরাওয়াদতীর রশিনকর রশিক 

ইবনুস সালার রশিক রছনলে।  

 

দশম স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. সাদরুেীে আব ু আলী মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনুল হানরসাে আল সারাখসী: রতরে 

আেজালউেীে রগলােীর ছাত্র এবাং েররদউেীে দামানদর রশিক। তাাঁর সম্পনকত সরিকোনব 

কতমে ককাে তথয জাো যায়রে।  

রতরে খাজা োরসরউেীে তুসীর রশিনকর রশিক রহনসনব প্ররসদ্ধ। সাওয়ানুল রহকমাহ্  গ্রনন্থর 

উপসাংহানর তাাঁর সম্পনকত সাংরিপ্ত আনলাচো রনয়নছ। মাহমুদ মুহাম্মদ খারদরী খাররদাতুল কাছর  

গ্রনন্থর কলখক হনত বণতো কনরনছে, রতরে দশতে, র্েজযারমরত ও রহসাবরবজ্ঞানের ওপর কবশ রকছ ু

গ্রন্থ রচো কনরনছে। রতরে রকছুরদে বাগদানদ রছনলে ও আবু মেসুর জাওয়ারলকীর (মৃতুয ৫৩৯ 

রহজরী) সনঙ্গ সািাৎ কনরে। অতুঃপর সারাখনস রেনর আনসে। রতরে ৫৪৫ রহজরীনত সম্ভবত 

যবুক বয়নস মতৃুযবরণ কনরে। 

২. আব ুবাকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মানলক ইবনে কতাোইল আদালসুী: রতরে কস্পনের প্ররসদ্ধ 

মসুরলম দাশতরেক। সম্ভবত রতরে ইবনুস সানয়নগর ছাত্র রছনলে। তাাঁর প্ররসরদ্ধ মলূত হাই ইবনে 

ইয়াকজাে  গ্রনন্থর মাধ্যনম যা ইবনে রসোর হাই ইবনে ইয়াকজানের প্ররত রলরখত পনত্রর বযাখযা 
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ও পূণততাদােকারী পরুস্তকা। এই গ্রন্থরট ইরানে বরদউিামাে েুরুজাে কতৃতক অেূরদত ও মুরদ্রত 

হনয়নছ। আব ুবাকর দীর্ত জীবে লাে কনররছনলে ও ৫৮১ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৩. কাজী আবলু ওয়ারলদ মহুাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে রুশদ আদালুসী: রতরে 

একাধ্ানর দাশতরেক, রচরকৎসক ও রেকাহ্শাস্ত্ররবদ রছনলে। এর প্ররতরট রবোনগই তাাঁর অনেকগুনলা 

গ্রন্থ রনয়নছ। দশতনে তাাঁর অযাররস্টটনলর মা বাদাত তারবরয়য়াত  গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থরট প্ররসদ্ধ। 

রেকাহ্শানস্ত্র তাাঁর প্ররসদ্ধ গ্রন্থরট হনলা রবদায়াতলু মুজতারহদ । তাাঁর রচো সমগ্র কবাম্বাই হনত 

প্রকারশত হনয়নছ। ইউনরাপীয়গণ দশতেশানস্ত্র ইবনে রুশদনক ইবনে রসোর সমকি মনে কনরে। 

রকন্তু ইসলামী দশতনে তাাঁর মনতর ককাে মলূযই কেই। 

ইবনে রুশনদর অন্যতম প্ররসদ্ধ গ্রন্থ কতাহাোতুল কতাহাোহ্  যা রতরে গািালীর কতাহাোতুল 

োলাসাো  গ্রনন্থর জাবানব রলনখনছে। ইবনে রুশদ অযাররস্টটনলর প্ররত অতযন্ত অন্ধ রছনলে। 

ইবনে রসোর সনঙ্গ তাাঁর পাথতকয এই কয, ইবনে রসো অযাররস্টটনলর প্ররত অন্ধ রছনলে ো; বরাং 

অনেক কিনত্রই রেজস্ব মতনক তাাঁর ওপর প্ররতরিত কনরনছে। সাইনয়যদ জামালউেীে 

আসাদাবাদীর (আেগােী) সমসামরয়ক বযরক্তত্ব (পরস্পর রবরেন্ন রবষনয় রবতনকত রলপ্ত হনয়রছনলে) 

েরাসী দাশতরেক আনেতস্ট করোে ইবনে রুশদ সম্পনকত বযাপক গনবষণা কনরনছে। ইবনে রুশদ 

৫৯৫ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৪. মাজদুেীে রজলী: এ বযরক্ত সম্পনকত আমার কতমে রকছ ু জাো কেই। শুধ্ ু এতটুকু অবরহত 

হনয়রছ কয, রতরে মারানগ  োমক স্থানে পাি দাে করনতে ও ইমাম োখনর রাযী তাাঁর রেকট 

রশিা গ্রহণ কনরনছে।৩১৬ শাহাবুেীে কসাহরাওয়াদতীও তাাঁর রশিাজীবনের প্রথমরদনক মারানগনত 

তাাঁর ছাত্র রছনলে।৩১৭ সম্ভবত রতরে কালামশাস্ত্র, দশতে, রেকাহ্ ও উসলূশানস্ত্র পরেত রছনলে। 

ইয়াকুত তাাঁর মুজামলু উদাবা  গ্রনন্থ কসাহরাওয়াদতীর জীবেী আনলাচোয় তাাঁনক 

েকীহ্, কালামশাস্ত্ররবদ ও উসলূরবদ বনল উনল্লখ কনরনছে।৩১৮  

৫. কাজী যাইনুেীে উমর ইবনে সাহলাে সানেজী: রতরে ইবনে সাহলাে োনম প্ররসদ্ধ। রতরে 

ইরানের সানেনত জন্মগ্রহণ কনরে। রতরে রেশাবনুর জীবেযাপে করনতে। গ্রন্থ েকনলর মাধ্যনম 
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জীরবকা রেবতাহ করনতে। সাওয়ানুল রহকমাহ্  গ্রনন্থর বণতোমনত রতরে দশতে ও শরীয়তনক 

(রেকাহ্শাস্ত্র) এক গ্রনন্থ সমরন্বত কনররছনলে। পূনবতারল্লরখত বযরক্তত্ব শারােুেীে ইলাকী তাাঁর 

রশিক রছনলে। করথত আনছ কয, রতরে ইবনে রসোর ররসালাতুত তানয়র  গ্রন্থরট োসতীনত 

অনুবাদ ও বযাখযা দাে কনরে। তাাঁর সবনচনয় প্ররসদ্ধ গ্রন্থ হনলা আল বাসাইরুে োরসররয়া  যা 

রমশর হনত প্রকারশত হনয়নছ। এই গ্রন্থরটর যুরক্তরবদযা অাংশরট যুরক্তরবদযার সনবতাত্তম গ্রন্থসমূনহর 

একরট। সাওয়ানুল রহকমাহ্  গ্রনন্থর পররবধ্তনে বরণতত হনয়নছ, তাাঁর উপনরাক্ত গ্রন্থরট বযতীত অন্য 

সকল গ্রন্থ দুর্তটোয় েরিেূত হনয়রছল। ইবনে সাহলাে দশতনের জীবন্ত বযরক্তত্বনদর একজে। তাাঁর 

মৃতুযর সরিক তাররখ ও বষত আমার জাো কেই। 

৬. আবলু েুতুহ োজমুেীে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আস সারী: রতরে ইবনুস সালাহ্ োনম প্ররসদ্ধ। 

ককউ ককউ তাাঁনক ইরানের হানমদানের অরধ্বাসী, আবার ককউ ইরানকর ইউনফ্ররটস (কোরাত) 

েদীর তীরবততী সারমসানতর অরধ্বাসী বনলনছে। রতরে কসখাে হনত বাগদানদ যাে ও আবলু 

হাকাম মাগনরবীর রেকট পড়ানশাো কনরে। রতরে ৫৪৮ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে (স্বীয় 

রশিনকর মৃতুযর এক বছর পূনবত)। তাাঁর জন্মবছর আমার জাো কেই। তাাঁনক েবম স্তনরর 

দাশতরেকনদরও অন্তেুতক্ত করা যায়। তাাঁর রশিক আবলু হাকাম মাগনরবী রেনজর ওপর ইবনুস 

সালার কশ্রিত্ব স্বীকার কনরনছে। উরল্লরখত হনয়নছ কয, রতরে ইবনে রসোর শাো  ও ইবনে 

মাসকােীর আল োওযলু আসগার  গ্রন্থ দু রটর বযাখযা রলনখনছে।  

৭. মুহাম্মদ ইবনে আবদুস সালাম আেসারী মাররদেী: রতরে তাাঁর সমনয়র কশ্রি দাশতরেক রহনসনব 

পররগরণত রছনলে। তাাঁর জন্ম রেরলরস্তনের বায়তুল মুকাোনসর (কুদনসর) রেকটবততী স্থানে। তাাঁর 

রপতামাতা কসখানেই বাস করনতে। সম্ভবত তাাঁর পবূতপুরুষ মদীোর আেসার রছনলে। তাাঁর 

দশতনের রশিক রছনলে ইবনুস সালাহ্। রতরে ইবনে রসোর প্ররসদ্ধ কাসীদা কাসীদানয় আইরেয়া  

বযাখযা কনরনছে। ইবনুল কােতীর বণতোমনত শাহাবুেীে কসাহরাওয়াদতী রকছরুদে তার রেকট দশতে 

রশিা কনররছনলে। মাররদেী অতযন্ত ধ্মতপরায়ণ বযরক্ত রছনলে। রতরে ৫৯৪ রহজরীনত ৮২ বছর 

বয়নস প্রশান্ত মে রেনয় স্রষ্টার রেকট প্রতযাবততে কনরে। 
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একাদশ স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. োখরুেীে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনুল হুসাইে আর রাযী (োখনর রাযী োনম প্ররসদ্ধ): রতরে 

একাধ্ানর েকীহ, কালামশাস্ত্ররবদ, দাশতরেক, মুোসরসর, বক্তা এবাং রচরকৎসক রছনলে। রতরে 

অতযন্ত তীক্ষ্ণ কমধ্ার অরধ্কারী রছনলে। রবরেন্ন জ্ঞানের গেীরতায় তাাঁর জুরড় কমলা োর। যরদও 

রতরে দশতনে গেীর জ্ঞানের অরধ্কারী রছনলে ও এ সম্পরকতত রবরেন্ন গ্রন্থ রচো কনরনছে তদুপরর 

তাাঁর রচন্তাধ্ারা কালামশাস্ত্রীয়, দাশতরেক েয়; বরাং রতরে দশতনের ওপর িুরধ্ার আিমণ কনরনছে 

ও দশতনের রবরেন্ন সনদহাতীত রবষনয় সনদহ কপাষণ কনরনছে। তাাঁর রবন্যাস, বাচেেঙ্গী ও 

উপস্থাপে িমতা অতযন্ত সুদর ও স্বতন্ত্র শবরশনষ্টযর অরধ্কারী। সাদনর মতুাআনল্লহীে এ কিনত্র 

তাাঁর রেকট কথনক অনেক রকছ ুরেনয়নছে। তাাঁর প্ররসদ্ধ দশতে গ্রন্থ আল মাবারহসুল মাশনরকীয়া । 

তাাঁর পরররচরত সবনচনয় কবরশ মাোরতহুল গাইব  োনমর তােসীর গ্রনন্থর মাধ্যনম যা 

ককারআনের তােসীর গ্রন্থসমূনহর মনধ্য একরট রবনশষ স্থাে কনর রেনয়নছ। দশতনে তাাঁর একমাত্র 

রশিক রছনলে মাজদুেীে রজলী (জাইলী)। সম্ভবত এ শানস্ত্র তাাঁর পারেতয অরধ্ক পিে ও 

অধ্যয়নের মাধ্যনম। তনব তাাঁর রকছু সাংখযক প্ররসদ্ধ ছাত্র রছল, কযমে শামসুেীে 

খসরুশাহী, কুতুবুেীে রমশরী, যাইনুেীে কাশী, শামসুেীে খয়ুী এবাং শাহাবউেীে রেশাবুরী। 

েখরুেীে রাযী ৫৩৪ রহজরীনত জন্মগ্রহণ কনরে এবাং ৬০৬ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

২. কশখ শাহাবুেীে ইয়ারহয়া ইবনে হাবাশ ইবনে রমরাক কসাহরাওয়াদতী যােজােী: রতরে কশখ 

ইশরাক োনম প্ররসদ্ধ। রতরে রেুঃসনদনহ তাাঁর সমনয়র রবরলতম প্ররতো। তাাঁর তীক্ষ্ণ 

বুরদ্ধবৃরত্ত, িুরধ্ার কমধ্া ও উদ্ভাবেী শরক্ত রছল। দশতনের ইশরাকী ধ্ারার (কপ্লনটারেক ধ্ারার 

ইসলামীরূপ) রচন্তা তাাঁর পূনবতর োরাবী ও ইবনে রসোর মনধ্য রবদযমাে থাকনলও কয বযরক্ত এ 

ধ্ারার দশতনের প্রবক্তা রহনসনব আরবেূতত হে ও মাশশায়ী বা অযাররস্টটলীয় ধ্ারার ইসলামীরূপ 

হনত সম্পূণত পৃথক ধ্ারা রহনসনব এর জন্ম কদে রতরে হনলে কসাহরাওয়াদতী। ককউ ককউ এ দু কয়র 

পাথতকয অযাররস্টটল ও কপ্লনটার রচন্তাধ্ারার পাথতকয মনে করনলও বস্তুত অযাররস্টটলীয় ধ্ারার 
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ইসলামীরূপ (মাশশায়ী) হনত ইশরাকী ধ্ারার পাথতনকয অনেক স্বাতন্ত্রয রনয়নছ যা কসাহরাওয়াদতীর 

রেজস্ব উদ্ভাবে ও সরৃষ্ট। রতরে মাজদুেীে জাইলীর রেকট মারানগনত, জরহরুেীে ক্বারীর রেকট 

ইসোহানে ও োখরুেীে মাররদেীর রেকট ইরানক রশিাগ্রহণ কনরনছে। রতরে রকছরুদে 

মাররদেীর একান্ত সারন্ননধ্য রছনলে। মাররদেী তাাঁর সম্পনকত বনলনছে, বুরদ্ধর তীক্ষ্ণতা, মনোনযাগ 

ও একাগ্রতার কিনত্র তাাঁর মনতা কাউনক কদরখরে। আরম তাাঁর জীবনের বযাপানর আশাংকা 

কররছ। ৩১৯ বলা হনয় থানক, রতরে ইবনে সাহলানের আল বাসাইরুে োরসররয়াহ  গ্রন্থরট 

জরহরউেীে ক্বারীর রেকট পনড়নছে। 

কসাহরাওয়াদতী অন্যান্য জ্ঞানের সনঙ্গ রেকাহ্শানস্ত্রও পরেত রছনলে। রতরে রসররয়া ও হালাব 

রগনয়রছনলে ও হালানবর হালােীয়া মাদ্রাসার রশিক কশখ ইেরতখারউেীনের রেকট রেকাহ্শাস্ত্র 

পনড়ে। রতরে এ শানস্ত্র তাাঁর কশ্রিত্ব প্রমানণ সিম হে ও রশিনকর রবনশষ দৃরষ্ট ও শেকটয লাে 

কনরে। তাাঁর প্রশাংসা ছরড়নয় পনড়রছল এবাং রবষয়রট সালাহউেীে আইউবীর পুনত্রর (আল মলুকুয 

যারহনরর) েজনর পনড়। রতরে রবরেন্ন কালামশাস্ত্ররবদ ও েকীনহ্দর কিনক তাাঁর সনঙ্গ রবতকত সোর 

প্রচলে কনরে। তাাঁর উপরস্থরতনত এ সকল সোয় কসাহরাওয়াদতী রেেতীকতার সানথ সকলনক পরাস্ত 

কনরে। এ রবষয়রট তাাঁনদর রবনদ্বনষর কারণ হয় ও তাাঁরা সালাউেীে আইউবীর কাে োরী কনর 

তাাঁনক হতযায় প্রনরারচত কনরে। েনল রতরে তাাঁর পুত্রনক রেনদতশ কদে এ মহাে আনলমনক হতযা 

করার জন্য। েনল রতরে বাধ্য হনয় তাাঁনক হতযা কনরে। রতরে মাত্র ৩৬ বছর বয়নস ৫৮৬ 

রহজরীনত অথবা ৩৮ বছর বয়নস ৫৮৭ রহজরীনত রেহত হে। 

করথত আনছ েখরুেীে রাযী তাাঁর সহপািী রছনলে। কসাহরাওয়াদতীর মৃতুযর পর তাাঁর ররচত 

তালেীহাত  গ্রন্থরট েখরুেীে রাযীনক কদয়া হনল রতরে তা চুম্বে কনর রেজ সহপািীর কথা িরণ 

কনর িদে কনররছনলে।  

কসাহরাওয়াদতী রবরেন্ন কালামশাস্ত্ররবদ ও েকীনহ্দর সনঙ্গ রবতনকত শুধু্ কবপনরায়াই রছনলে ো; বরাং 

আিমণািক রবতনকত জড়ানতে। সম্ভবত বয়নসর অপররপক্বতার কারনণ এতটা কবপনরায়া রছনলে 

কয, দশতনের এমে অনেক তত্ত্ব যা সবতসম্মুনখ উপস্থাপে করা অনুরচত- কযরূপ ইবনে রসো তাাঁর 
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ইশারাত  গ্রনন্থর পরবনশনষ বনলনছে- রতরে তা প্রকানশ্য করনতে। তাাঁর রশিক মাররদেী পূনবতই 

তাাঁর রবষনয় আশাংকা কনররছনলে। তাই যখে তাাঁর রেহত হওয়ার সাংবাদ তাাঁর রেকট কপ াঁনছ তখে 

রতরে বনলে, আরম যা আশাংকা কনররছলাম তাই র্নটনছ।  কসাহরাওয়াদতীর বযাপানর অনেনক 

তাই বনলে, তাাঁর জ্ঞাে তাাঁর বুরদ্ধবৃরত্তর ওপর প্রাধ্ান্য লানের েনলই এমেরট হনয়নছ।  

৩. আেজালউেীে মারকী কাশােী: রতরে বাবা আেজাল  োনম প্ররসদ্ধ। রতরে যরদও একজে 

গুরুত্বপূণত বযরক্তত্ব তদুপরর তাাঁর সরিক জীবনেরতহাস জাো যায়রে। রতরে আরবী ও োসতী োষায় 

প্রচরু গ্রন্থ রচো কনরনছে যার তারলকা সম্প্ররত মজুতাবা রমনুয়ী ও িক্টর ইয়ারহয়া মাহদােী কতৃতক 

প্রকারশত হনয়নছ। ফ্রাঙ্করলে পাবরলনকশে হনত এেসাইনক্লানপরিয়া অব পাররসয়াে - এর োসতী 

অনুবানদ উরল্লরখত হনয়নছ, আেজালউেীে মুহাম্মদ ইবনে হুসাইে কাশােী একজে ইরােী 

আনরে ও করব। এক বণতোমনত রতরে ৫৮২ অথবা ৫৯২ রহজরীনত কাশানের মারনক গ্রানম 

জন্মগ্রহণ কনরে এবাং ৬৫৪ অথবা ৬৬৪ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে।... রতরে খাজা োরসরুেীে 

তুসীর র্রেি রছনলে।  কদহনখাদা  োসতী অরেধ্াে এবাং গািালী োনমহ  গ্রনন্থ তাাঁর মৃতুয 

৭০৭ রহজরী বলা হনয়নছ। ককউ ককউ তাাঁর মৃতুয ৬৬৬ অথবা ৬৬৭ বনলনছে। 

দাওয়াতুত তাকরীব  গ্রনন্থ মাহমুদ খারদরীর কলখা আেজালউেীে আর কাশােী রেলসুেেু 

মাগমুরুে  োমক প্রবনন্ধ মুখতাছার রে রযকররল কহাকামাউল ইউোেী ওয়াল মুসরলমীে  গ্রনন্থর 

উদৃ্ধরত রদনয় তাাঁর মৃতুয ৬১০ রহজরী বলা হনয়নছ। 

োলাসাোনয় ইরােী  গ্রনন্থ মাহমুদ খারদরীর প্রবন্ধ ও সাঈদ োরেসীর েূরমকা হনত খাজা 

োরসরুেীে তুসীর শারনহ ইশারাত  গ্রনন্থর রকয়াস  অধ্যানয় আনলাচোয় উরল্লরখত প্রমাণ 

উপস্থাপে কনর বলা হনয়নছ আেজালউেীনের মতুৃয ৬৬৭ রহজরীর অনেক পূনবত হনয়রছল। কারণ 

শারনহ ইশারাত  গ্রন্থরট খাজা োরসরুেীে ৬২৪- ৬৪৪ রহজরীর মাবামারব সমনয় রলনখনছে 

এবাং তানত আেজালউেীনের োম উনল্লখ কনর রহমত উল্লাহ্  রলনখনছে যা হনত কবাবা যায় 

ইনতাপূনবতই রতরে মৃতুযবরণ কনররছনলে। খাজা োরসরুেীে বাবা আেজানলর প্রশাংসায় রেননাক্ত 

চতুষ্পদী করবতারট রচো কনরে : 
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যরদ আসমানের স্রষ্টা অনুমরত কদে বলার,  

কক সনবতাত্তম জ্ঞােী ও জ্ঞানের োোর। 

সকল কেনরশতা তাসবীহ ো কনর বলনবে,  

রতরে হনলে আেজাল, আেজাল।  

সারগুজাশত ওয়া আকানয়নদ োলসােীনয় খাজা োরসরুেীে তুসী  গ্রনন্থ স্বয়াং খাজা োরসরুেীে 

তুসী হনত বরণতত হনয়নছ, আমার রপতা আমানক রবরেন্ন জ্ঞাোনন্বষনণ এবাং রবরেন্ন মাযহাব ও 

মনতর কথা শ্রবনণ উদ্বদু্ধ করনতে। আমার রপতার সনঙ্গ আেজালউেীে কাশােী (রহ.)- এর ছাত্র 

কামালউেীে মুহাম্মনদর পরররচরত ও বন্ধুত্ব রছল। রতরে আেজালউেীনের রেকট গরণত ও অন্যান্য 

শাস্ত্র রশিা লাে কনররছনলে। আমার রপতা আমানক তাাঁর রেকট গরণতশাস্ত্র রশিার জন্য সমপতণ 

কনরে। 

উপররউক্ত বক্তবয হনত বুবা যায় খাজা োরসরুেীে আেজালউেীনের ছানত্রর ছাত্র রছনলে। তাই 

রতরে খাজা োরসরুেীনের রেকটতম বযরক্ত হওয়ার রবষয়রট সরিক েয়; বরাং সরিক হনলা বাবা 

আেজানলর মৃতুয ৬০৬ বা ৬১০ রহজরীনত র্নটরছল। 

 

দ্বাদশ স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. েররদউেীে দামাদ রেশাবরুী: তাাঁর জীবনেরতহাস, সরিকোনব জাো কেই। এতটুকু জাো 

যায়, রতরে খাজা োরসরুেীে তুসীর রশিক রছনলে ও তুসী ইবনে রসোর ইশারাত  গ্রন্থরট তাাঁর 

রেকট পনড়নছে।৩২০ েররদউেীে সাদরুেীে সারাখসীর ছাত্র রছনলে। খাজা োরসরুেীনের 

রশিনকর ধ্ারাবারহকতা তাাঁর মাধ্যনম ইবনে রসো পযতন্ত কপ াঁছায়। কারণ খাজা তুসী েররদউেীে 

দমানদর ছাত্র। রতরে সাদরুেীে সারাখসীর ছাত্র, রতরে আেজালউেীে রগলােীর ছাত্র। রতরে 

আবলু আব্বাস লকুারীর ছাত্র, রতরে বাহমােইয়নরর ছাত্র এবাং বাহমাইয়র ইবনে রসোর ছাত্র। তাাঁর 

মৃতুযর বছর আমানদর জাো কেই। 
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২. শামসুেীে আবদুল হারমদ ইবনে ঈসা খসরুশাহী (শামসুেীে খসরুশাহী োনম প্ররসদ্ধ): ইবনে 

আরব আরছবায়াহ্ তাাঁনক আনলমনদর ইমাম , দাশতরেকনদর কেতা , মানুনষর আদশত  এবাং 

ইসলানমর সম্মাে  বনল উনল্লখ কনরনছে।৩২১ রতরে েখরুেীে রাযীর রবরশষ্ট ছাত্র। রতরে 

দশতে, রচরকৎসা ও রেকাহ্শানস্ত্র পরেত রছনলে। রতরে ইবনে রসোর শাো  গ্রন্থরটর সাংরিপ্ত রূপ 

রদনয়নছে। দশতনে তাাঁর প্ররসরদ্ধ রকছ ুপ্রনের উত্তনরর মাধ্যনম যা তাাঁর ছাত্র খাজা োরসরুেীে তাাঁনক 

কনররছনলে ও দশতে গ্রনন্থ রলরপবদ্ধ কনররছনলে। 

৩. কুতুবুেীে ইবরাহীম ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ সালামী: রতরে কুতুবুেীে রমশরী োনম প্ররসদ্ধ। 

রতরে েখরুেীে রাযীর ছাত্র রছনলে। ইবনে আরব আরছবায়াহর মনত রতরে মরনক্কার 

অরধ্বাসী, রকন্তু রমশনর বসবাস করনতে। রতরে কসখাে হনত ইরানে চনল আনসে ও েখরুেীে 

রাযীর রেকট রশিাগ্রহণ শুরু কনরে। রতরে দশতনে েখরুেীে রাযীনক দশতনের কিনত্র ইবনে রসোর 

ওপর প্রাধ্ান্য রদনতে এবাং রিষ্টাে রচরকৎসক আব ুসাহলনকও রচরকৎসাশানস্ত্র ইবনে রসোর ওপর 

মনে করনতে। রতরে রেশাবুনর কমাগলনদর হামলার সময় রেহত হে। রতরে খাজা োরসরুেীে তুসী 

ও েখরুেীে রাযীর ছানত্রর ছাত্র রছনলে। 

৪. কামালুেীে ইউনুস কম নসলী অথবা কামাল উেীে ইবনে ইউনুস (ইবনে মােআ োনম প্ররসদ্ধ): 

ইবনে আরব আরছবায়াহ্ তাাঁর সমকালীে রছনলে ও তাাঁনক প্রজ্ঞাবােনদর কেতা  ও আনলমনদর 

ইমাম  োনম অরেরহত কনরনছে। রতরে কম নসনলর রশিানকনন্দ্র দশতে পাি দাে করনতে ও কবশ 

রকছু ছাত্রনক রশিা দাে কনরনছে। রাইহাোতুল আদাব  গ্রনন্থর বণতোমনত োরসরুেীে তুসী এ 

বযরক্তর রেকটও রকছ ুপড়ানশাো কনরনছে। উক্ত গ্রনন্থর ৫ম খনের ৯ পিৃায় বলা হনয়নছ, রতরে 

আহনল সুন্নানতর প্রথম সাররর আনলম ও দাশতরেনকর অন্তেুতক্ত রছনলে। রতরে আরবী 

বযাকরণশাস্ত্র, রেকাহ্, হাদীস, তােসীর, রচরকৎসারবদযা, ইরতহাস, সাংগীত, জযারমরত, দশতে ও 

কজযারতরবতদযায় সমকালীে মেীষীনদর মনধ্য কশ্রি রছনলে। স্বল্প সমনয় রতরে বযাপক পরররচরত লাে 

কনররছনলে ও প্ররসদ্ধ বযরক্তনদর দরৃষ্ট আকষতণ কনররছনলে। অনেনকই তাাঁর রেকট রশিাগ্রহনণর 
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জন্য আসনতে, এমেরক দূরবততী স্থাে হনতও তাাঁর রেকট ছাত্র ও মেীষীরা সমনবত হনতে।... রতরে 

৬৩৯ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

 

ত্রনয়াদশ স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. খাজা োরসরুেীে মুহাম্মদ ইবনুল কহাসাইে আত তুসী: তাাঁনক মােনবর রশিক  উপারধ্ কদয়া 

হনয়নছ। আলাদাোনব তাাঁর পররচয় কদয়ার কতমে প্রনয়াজে কেই। দশতনে তাাঁর অবদাে ও এ 

শানস্ত্রর রববততনে তাাঁর েূরমকা তুনল ধ্রার জন্য স্বতন্ত্র গ্রনন্থর প্রনয়াজে। রতরে গরণতশানস্ত্র রবনশ্বর 

সীরমত সাংখযক রবনশষ বযরক্তনত্বর একজে। রতরে টনলমীর কজযারতরবতদযা সম্পরকতত রবরেন্ন মনতর 

যুরক্তপণূত সমানলাচোর মাধ্যনম কজযারতরবতদযায় েতুে পথ উনন্মাচে কনররছনলে। তাকী যানদর মনত 

োরসরুেীে তুসী তাাঁর তাযরকরাহ্  গ্রনন্থ টনলমীর কয সকল মনতর ওপর সমানলাচো কনরনছে 

তা ককাপারেতকানসর ওপর প্রোব কেনলরছল ও রতরে কস অনুযায়ী কজযারতরবতদযায় েতুে তত্ত্ব 

রদনয়রছনলে। 

খাজা োরসরুেীে তুসীরও ইবনে রসোর ন্যায় র্টোবহুল জীবে রছল। রতরে তাাঁর শারনহ 

ইশারাত  গ্রনন্থ এ সকল দুুঃখজেক র্টোর রকছু মমতনবদো তুনল ধ্নরনছে। এতদসনত্ত্বও রতরে 

অনেক ছাত্রনক প্ররশরিত ও অনেক গ্রন্থ রচো কনরনছে। রতরে ৫৯৭ রহজরীনত জন্ম ও ৬৭২ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

২  .আরসরুেীে মুোিাল ইবনে উমর আবহারী :তাাঁর প্ররসদ্ধ গ্রনন্থর োম রহদায়াহ্  যা প্রকরৃত ও 

স্রষ্টা রবষনয়র আনলাচোয় রবনশষ স্থাে লাে কনররছল। এ গ্রন্থরট কাজী হুসাইে মাইবাদী ও সদরুল 

মুতায়ানল্লহীে )কমাল্লা সাদরা (বযাখযা কনরনছে। রবনশ ষত কমাল্লা সাদরার বযাখযাগ্রন্থরট তাাঁনক ও 

গ্রন্থরটর রবনশষ পরররচরত দাে কনরনছ। আল্লামা রহল্লীর জাওহারুে োরদদ  গ্রনন্থর ৭৮ পিৃায় 

রবপরীত ঋণািক আাংরশক উরক্তর (Opposite Negative Particular Proposition ) আনলাচোয় 

ঋণািক আাংরশক উরক্তর রবপরীত উরক্ত কেই বনল উনল্লখ কনর বলা হনয়নছ, এর বযরতিম শুধ্ ু

রবনশষ শততাধ্ীে ও সাধ্ারণ উরক্তর কিনত্র কদখা যায়।  বলা হয় যরুক্তরবদযার এ েীরতরট 
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আরসরুেীে মুোিাল ইবনে উমর আবহারী উদ্র্াটে কনরে। আরসরুেীে ইমাম োখরুেীে 

রাযীর ছাত্র রছনলে। 

৩. োজমুেীে আলী ইবনে উমর কানতবী কাযেীেী: রতরে দারবরাে  োনম প্ররসদ্ধ এবাং প্রথম 

সাররর দাশতরেক, যরুক্তরবদ ও গরণতজ্ঞনদর অন্তেুতক্ত। দশতনে তাাঁর প্ররসদ্ধ গ্রন্থরট হনলা রহকমাতুল 

আইে  যার অসাংখয বযাখযাগ্রন্থ ররচত হনয়নছ। যুরক্তরবদযায় তাাঁর প্ররসদ্ধ গ্রন্থ শামসীয়াহ্  যা 

খাজা শামসুেীে সানহব রদওয়াে জয়ুাইেীর োনম উৎসগত কনর রলরখত এবাং গ্রন্থরট কুতুবুেীে রাযী 

বযাখযা কনরনছে। মলূ গ্রন্থ ও বযাখযাগ্রন্থ দু রটই যরুক্তরবদযার ছাত্রনদর পািয। কানতবী আল্লামা রহল্লী 

ও কুতুবুেীে রশরাজীর রশিক রছনলে। রতরে খাজা োরসরুেীে তুসীর সহায়তায় মারানগনত একরট 

মােমরদর শতরর কনরে। রতরে ৬৭৫ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

 

চতদুতশ স্তনরর দাশতরেকগণ 

এ স্তনরর দাশতরেকগণ সকনলই োরসরুেীে তুসীর ছাত্র রছনলে। তাাঁরা হনলে : 

১. হাসাে ইবনে ইউসুে ইবনে মুতাহ্হার রহল্লী (আল্লামা রহল্লী োনম প্ররসদ্ধ): যরদও আল্লামা রহল্লী 

রেকাহ্শানস্ত্র সবতারধ্ক পরররচত তদুপরর রতরে যুরক্তরবদযা ও দশতনে পূণত অরেজ্ঞ রছনলে এবাং এ 

দু শানস্ত্র গ্রন্থ রচো কনরনছে। আমরা েকীনহ্দর আনলাচোয় ইসলামী ইরতহানসর অন্যতম রবরল 

এই বযরক্তনত্বর রবষনয় উনল্লখ কনররছ। আল্লামা রহল্লী আরব রছনলে এবাং কানতবী ও খাজা 

োরসরুেীে তুসীর ছাত্র রছনলে। রতরে ৬৪৮ রহজরীনত জন্মগ্রহণ এবাং ৭১১ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে। 

২. কামালউেীে মাইসাম ইবনে মাইসাম বাহরােী: রতরে ইবনে মাইসাম বাহরােী োনম প্ররসদ্ধ। 

রতরে একাধ্ানর েকীহ্, সারহরতযক ও দাশতরেক রছনলে। রতরে খাজা োরসরুেীে তুসীর রেকট 

দশতেশাস্ত্র রশিা কনরে। কানরা কানরা মনত োরসরুেীে তুসীও এর রবপরীনত তাাঁর রেকট 

রেকাহ্শাস্ত্র রশিা কনরে।৩২২ ইবনে মাইসাম হযরত আলীর বাণী োহজলু বালাগা র বযাখযাগ্রন্থ 

রচো কনরনছে। তাাঁর এ বযাখযাগ্রন্থরট োহজুল বালাগার কশ্রি বযাখযাগ্রন্থ রহনসনব পররগরণত। 
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সম্প্ররত পাাঁচ খনে এরট প্রকারশত হনয়নছ। রতরে ৬৭৮ অথবা ৬৭৯ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

আিরররয়া  গ্রনন্থর কলখনকর মনত রতরে ৬৯৯ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরনছে।৩২৩  

৩. কুতুবুেীে মাহমুদ ইবনে মাসউদ ইবনে মছুনলহ রশরাজী (কুতুবুেীে রশরাজী োনম প্ররসদ্ধ): 

রতরে কানতবী কাযেীরের রেকট যরুক্তরবদযা এবাং খাজা োরসরুেীে তুসীর রেকট দশতে ও 

রচরকৎসারবদযা পড়ানশাো কনরে। রতরে ইবনে রসোর রচরকৎসারবদযা সম্পরকতত গ্রন্থ কানুে  এবাং 

কসাহরাওয়াদতীর দশতে গ্রন্থ রহকমাতুল ইশরাক  বযাখযা কনরে। রতরে দশতনের প্রকারনেদ রেনয় 

োসতীনত দুররাতুত তাজ  োমক একরট গ্রন্থ রচো কনরনছে। তাাঁর এ রতেরট গ্রন্থই কবশ 

মলূযবাে। তাাঁর প্ররসরদ্ধ মলূত দশতনের রহকমাতুল ইশরাক  গ্রনন্থর বযাখযাকারক রহনসনব। রতরে 

খাজা োরসরুেীে তুসীনক মারানগনত মােমরদর  শতররনত সহযারগতা কনররছনলে। রতরে ৭১০ 

অথবা ৭১৬ রহজরীনত মতুৃযবরণ কনরে। 

৪. হাসাে ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শারাে শাহ আলােী হুসাইেী আসতারাবাদী: রতরে ইবনে শারাে 

শাহ োনম পরররচত। রতরে মারানগনত খাজা োরসরুেীে তুসীর রেকট পড়ানশাো কনরে ও তাাঁর 

সাবতিরণক সঙ্গী রছনলে। রতরে খাজা োরসরুেীে তুসীর মৃতুযর পর কম নসনল যাে এবাং কসখােকার 

নুরীয়া  মাদ্রাসায় দশতে রশিাদাে শুরু কনরে। রতরে োরসরুেীে তুসীর তাজরীদ  গ্রনন্থ টীকা 

সাংনযাজে কনরে ও কাওয়ানয়দুল আকানয়দ  গ্রনন্থর বযাখযা কনরে। রতরে ৭১৭ অথবা ৭১৮ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

 

পঞ্চদশ স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. কুতুবুেীে মুহাম্মদ ইবনে আরব জাের রাযী: রতরে কুতুবুেীে রাযী োনম প্ররসদ্ধ। রতরে একজে 

যুরক্তরবদ, দাশতরেক, েকীহ্ এবাং ইসলানমর অন্যতম প্ররসদ্ধ মেীষী। রতরে আল্লামা রহল্লীর রেকট 

পড়ানশাো কনরনছে এবাং রতরে তাাঁনক (কুতুবুেীে) তাাঁর রেকট হনত হাদীস বণতোর অনুমরত 

রদনয়রছনলে। শহীনদ আউয়াল (মহুাম্মদ ইবনে মাক্কী) তাাঁর সনঙ্গ সািাৎ কনর তাাঁর (রাযী) রেকট 

কথনক হাদীস বণতোর অনুমরত রেনয়রছনলে। শহীনদ আউয়াল তাাঁর অসাধ্ারণ জ্ঞানের কথা উনল্লখ 
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কনরনছে। আমরা পূনবত উনল্লখ কনররছ, কুতুবুেীে রাযী কানতবী কাযেীেীর শামসীয়াহ্  গ্রন্থরট 

বযাখযা কনরনছে যা যরুক্তরবদযার ছাত্রনদর পািয। রতরে দশতনে মুহারকমাত  োনম একরট গ্রন্থ রচো 

কনরনছে যানত দশতনের দু রদকপাল ও ইবনে রসোর আল ইশারাত  গ্রনন্থর দু বযাখযাকানরর 

(েখরুেীে রাযী ও োরসরুেীে তুসীর) মতামনতর পযতানলাচো ও রবচার কনরনছে। রতরে 

যুরক্তরবদযায় কাজী রসরাজউেীে আরমােীর মাতারলউল আেওয়ার  ররচত গ্রন্থরট বযাখযা 

কনরনছে যা শারনহ মাতালী  োনম প্ররসদ্ধ। বততমানে এ গ্রন্থরট ধ্মতীয় রশিাঙ্গেগুনলানত 

পািযপসু্তক রহনসনব প্রচরলত। যরদও কুতুবুেীে রাযী তাাঁর উপনরাক্ত রতে গ্রনন্থর জন্য প্ররসদ্ধ 

তদুপরর তার অন্যান্য গ্রন্থও রনয়নছ। রতরে ৭৬৬ অথবা ৭৭৬ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

২. শামসুেীে মুহাম্মদ ইবনে মবুারাক শাহ মারেী (রমরাক বুখারায়ী োনম প্ররসদ্ধ): রতরে কানতবী 

কাযেীেীর রহকমাতুল আইে  গ্রন্থরট বযাখযা কনরনছে। এ কারনণ দশতে গ্রন্থসমূনহর অনেক 

স্থানেই তাাঁনক রহকামাতলু আইে  বযাখযাকারী োনম উনল্লখ করা হয়। তাাঁর ররচত বযাখযাগ্রনন্থর 

সনঙ্গ মীর সাইনয়যদ শাররে জুরজােী টীকা সাংনযাজে কনরনছে। রমরাক বখুারায়ীর মৃতুয সম্পনকত 

জাো যায়রে। 

৩. কাজী এ েুেীে আবদুর রহমাে আইজী রশরাজী: রতরে একাধ্ানর দাশতরেক, কালামশাস্ত্ররবদ ও 

উসলূী৩২৪ রছনলে। উসূলশাস্ত্র, দশতে ও কালামশানস্ত্র তাাঁর ককাে ককাে মত উপস্থারপত হনয় থানক। 

তাাঁর ময়ুারেক  োনমর প্ররসদ্ধ গ্রন্থরট কালামশানস্ত্রর োনম প্ররসদ্ধ হনলও তা দশতে রেেতর। আমরা 

জারে খাজা োরসরুেীনের পরবততী সময় হনত রবনশষত খাজার তাজরীদ  গ্রন্থ রচোর মাধ্যনম 

কালামশাস্ত্র দশতনের অনেক রেকনট চনল আনস অথতাৎ কালামশানস্ত্রর লিয কালামশানস্ত্রর েীরতনত 

প্রমারণত ও বাস্তবারয়ত ো হনয় দশতনের েীরতনত প্রমারণত ও বযাখযাত হনত শুরু কনর এবাং 

স্রষ্টাতনত্ত্বর দশতনের সারবতক ও আাংরশক রবষয়সমূহ কালামশানস্ত্রর গ্রন্থসমূনহ আনলারচত হনত 

থানক। এ দৃরষ্টনত ময়ুারেক  গ্রন্থরট কবশ উপযকু্ত। মীর সাইনয়যদ শাররে জুরজােী এ গ্রন্থরটরও 

বযাখযা কনরনছে যা মূল অাংশসহ পুেুঃপেু মুরদ্রত হনয়নছ। কাজী এ েুেীে কবশ রকছু ছাত্রনক 

প্ররশিণ দাে কনরনছে। কযমে সাদুেীে তােতাযােী, শামসুেীে ককরমােী, সাইেুেী আবহারী 
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প্রমুখ। রতরে ৭০০ অথবা ৭০১ রহজরীনত জন্ম এবাং ৭৫৬ অথবা ৭৬০ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে। 

 

কষাড়শ স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. সা দুেীে মাসউদ ইবনে উমর ইবনে আবদুল্লাহ্ তােতাযােী: রতরে কমাল্লা সা দ তােতাযােী 

োনম প্ররসদ্ধ। তাাঁর পরররচরত মলূত কালামশাস্ত্র ও োষার অলাংকারশানস্ত্র। রতরে সারবতকোনব 

রবরেন্ন জ্ঞাে সম্পনকত জােনতে এবাং দশতে সম্পনকতও তাাঁর কমাটামরুট জ্ঞাে রছল। রতরে সাংরিপ্ত ও 

অতযন্ত প্রাঞ্জল োষায় যরুক্তরবদযা সম্পরকতত একরট গ্রন্থ রচো কনরনছে যার োম তাহযীবুল 

মােনতক । এ গ্রন্থরট তৎকালীে সময় হনত এখে পযতন্ত দীেী রশিাঙ্গেসমূনহর পািয পসু্তক রহনসনব 

প্রচরলত। তােতাযােী অনেক গ্রন্থ রচো কনরনছে। ককউ ককউ দারব কনরনছে কয, কমাগলনদর 

আিমনণর পর রতরে ইসলামী জ্ঞােোোনরর অনেক জ্ঞাে রেজ িরণ শরক্তর সাহানযয েতুে কনর 

সুদর োষায় রলনখে। আমরা রবরেন্ন স্তনরর দাশতরেকনদর রেনয় কয আনলাচো কররছ তা শুধ্ু দশতনে 

রেজস্ব মনতর অরধ্কারী বযরক্তনদর রেনয় েয়; বরাং কয সকল বযরক্ত দশতে সম্পনকত অবরহত রছনলে 

ও এ শাস্ত্রনক পরবততী স্তনর কপ াঁনছ রদনত েূরমকা করনখনছে আমরা তাাঁনদরনকও এ দনল অন্তেুতক্ত 

কনররছ। তােতাযােী যুরক্তরবদযায় এমেই একজে বযরক্তত্ব রছনলে। রতরে ৭১২ অথবা ৭২২ 

রহজরীনত োসা শহনরর রেকটবততী এক গ্রানম জন্মগ্রহণ এবাং ৭৯২ অথবা ৭৯৩ রহজরীনত 

সারাখনস মৃতুযবরণ কনরে। কানরা কানরা মনত রতরে সামারকানদ মারা যাে; অতুঃপর তাাঁর 

মরনদহ সারাখনস স্থাোন্তররত করা হয়। 

২. সাইনয়যদ আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী জুরজােী: রতরে মীর সাইনয়যদ শাররে জরুজােী 

োনম প্ররসদ্ধ। তাাঁনক গনবষক বা মুহানক্কক শাররে োনম অরেরহত করা যথাথত হনয়নছ। রতরে 

গনবষণায় সকূ্ষ্মদশতী রহনসনব পরররচত রছনলে। রতরে দশতে রশিা রদনতে এবাং এ শানস্ত্র অনেক 

ছাত্রনক রশিাদাে কনরনছে। রতরে বুরদ্ধবৃরত্তক জ্ঞাে পরবততী প্রজনন্ম স্থাোন্তনর গুরুত্বপূণত েরূমকা 

করনখনছে। মুহানক্কক শাররনের রবপলু সাংখযক মলূযবাে রচো রনয়নছ। কাজী নুরুল্লাহর মনত 
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মুহানক্কক শাররনের পরবততী প্রজনন্মর সকল মুসরলম আনলম ও মেীষী তাাঁর পররবানরর সদস্য ও 

কমহমাে। রতরে প্রচরু টীকা ও বযাখযাগ্রন্থ রলনখনছে। কযমে দশতনে শারনহ রহকমাতুল আইে  

গ্রনন্থর টীকা সাংনযারজত গ্রন্থ; যুরক্তরবদযায় শারনহ মাতারলই  ও শামরসয়াহ্  গ্রন্থদ্বনয় টীকা 

সাংনযাজে; বারিতা ও অলাংকারশানস্ত্র তােতাযােীর মুতাওয়াল  গ্রনন্থর এবাং সাক্কাকীর 

রমেতাহুল ইলম  গ্রনন্থর টীকাগ্রন্থ, যামাখশারীর অলাংকারশাস্ত্ররেরত্তক তােসীর গ্রন্থ 

কাশশাে - এর টীকাগ্রন্থ; কালামশানস্ত্র এ েুেীনের ময়ুারেক  গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থ প্রেরৃত। মীনরর 

কশ্রি গ্রন্থ হনলা তাররোত  যা তাররোনত জরুজােী  োনম পরররচত। যুরক্তরবদযায় তাাঁর প্ররসদ্ধ 

গ্রন্থ হনলা কুবরা  যা োসতীনত রলরখত। আরবী বযাকরনণর সারে  বা শেগিনের ওপর তাাঁর 

ররচত সারনে মীর  গ্রন্থরট এ শানস্ত্রর প্রাথরমক ছাত্রনদর জন্য অতযন্ত উপনযাগী যা োসতী োষায় 

রলরখত ও তাাঁর সময় কথনকই ছাত্রনদর পািযগ্রন্থ। 

মীর সাইনয়যদ শাররে কুতুবুেীে রাযীর ছাত্র। যরদও রতরে জরুজানের অরধ্বাসী রছনলে, রকন্তু 

রশরানজ বসবাস করনতে। রওযাত  গ্রনন্থ মাজারলসুল মুরমেীে  গ্রন্থসূনত্র বরণতত হনয়নছ তখে 

বাদশাহ সুজা ইবনে মুজােোর কগারগানে সাইনয়যদ শাররনের সনঙ্গ সািাৎ কনর তাাঁনক রেনজর 

সনঙ্গ রশরানজ রেনয় যাে এবাং তাাঁর প্ররতরিত দারুশ রশো  মাদ্রাসার দারয়ত্ব তাাঁর হানত অপতণ 

কনরে। আমীর শতমুর লাং রশরাজ  অরধ্কার করনল মীরনক সামারকানদ রেনয় যাে। রতরে 

কসখানে সাদুেীে তােতাযােীর সনঙ্গ রবতকত কনরে। শতমরু লাংনয়র মৃতুযর পর রতরে পুেরায় 

রশরানজ রেনর আনসে এবাং আমরণ কসখানে রছনলে। মীর সাইনয়যদ শাররে রবশ বছর বয়স 

হনতই রশিা দাে ও গনবষণার কানজ িত হে। রতরে দশতেশাস্ত্রনক রবনশষ গুরুত্ব রদনতে। তাাঁর 

মাধ্যনম অনুরিত ক্লাসসমনূহ উনল্লখনযাগয সাংখযক জ্ঞােী বযরক্তর সমানবশ র্টত। 

করথত আনছ কয, তাাঁর ক্লানস অাংশগ্রহণকারী ছাত্রনদর অন্যতম রছনলে খাজা রলসানুল গাইব 

হানেয রশরাজী। যরদ ককউ তাাঁর ক্লানস করবতা পাি করত তাহনল রতরে বলনতে, অেথতক এ 

রবষয়গুনলা বাদ রদনয় দশতে চচতা কর।  রকন্তু যরদ শামসুেীে মুহাম্মদ হানেয রশরাজী করবতা পাি 

করনতে তাহনল রতরে বলনতে, কতামার ওপর রক ইলহাম হনয়নছ আমানক কশাোও। একরট 
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গজল আবৃরত কর।  এনত অন্য ছাত্ররা প্ররতবাদ কনর বলত, আমানদরনক আপরে করবতা পাি 

করনত রেনষধ্ কনরে, অথচ হারেনযর করবতা কশাোর আগ্রহ ককে বযক্ত কনরে? রতরে জবানব 

বলনতে, হারেনযর সকল করবতাই হাদীনস কুদসী, ইলহাম, ককারআনের সুদর ও লিণীয় 

রবষয়সমদৃ্ধ যা সকূ্ষ্ম প্রজ্ঞা সমরন্বত। ৩২৫  

মীর সাইনয়যদ শাররে ৭৪০ রহজরীনত কগারগানে (জরুজাে) জন্মগ্রহণ এবাং ৮১৬ রহজরীনত 

রশরানজ মৃতুযবরণ কনরে।৩২৬  

 

সপ্তদশ স্তনরর দাশতরেকগণ 

এ স্তনরর অরধ্কাাংশ বযরক্তত্বই মুহানক্কক শাররনের ছাত্র ও তাাঁর রচন্তাধ্ারার প্রচারক। কযমে : 

১. মুরহউেীে গুশরকোরী: রতরে মীর সাইনয়যদ শাররে জরুজােীর ছাত্র ও মুহানক্কক দাওয়ােীর 

রশিক। তাাঁর জন্ম ও মৃতুয সাল সম্পনকত আমার জাো কেই। 

২. খাজা হাসাে শাহ বাক্কাল: রতরে ও মুহানক্কক শাররনের ছাত্র এবাং মুহানক্কক দাওয়ােীর রশিক। 

সমসামরয়ক বযরক্তত্ব আলী দাওয়ােী তাাঁর শারনহ রযনদগােীনয় জালালেুীে দাওয়ােী  গ্রনন্থ 

হারববসু সাইর হনত বণতো কনরনছে, মুরহউেীে গুশরকোরী ও খাজা হাসাে শাহ বাক্কাল রমজতা 

মুহাম্মদ বাইসােকানরর আমনল রশরানজ রশিার প্রনয়াজেীয় উপকরণ সরবরানহর দারব 

তুনলরছনলে। 

৩. সাদুেীে আসআদ দাওয়ােী: রতরে জালালউেীে দাওয়ােীর রপতা। রতরেও শাররে জরুজােীর 

ছাত্র রছনলে। 

৪. কাওয়ামুেীে কারবালী: রতরে সাইনয়যদ সাদরুেীে দাশতকী ও জালালউেীে দাওয়ােীর 

রশিক রছনলে। রতরেও শাররে জরুজােীর ছাত্র।  

আমরা এ স্তনরর অন্য ককাে দাশতরেনকর সম্পনকত জারে ো। এ সমনয় ইসলামী রবনশ্বর রবরেন্ন স্থানে 

কমাগলনদর ধ্বাংসযজ্ঞ ও হতযাকানের েয়াবহতা পররলরিত হরচ্ছল। আমীর শতমরু লাং- এর 
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আিমণ এর েয়াবহতানক আনরা প্রকট কনর তুনলরছল। আমানদর জাো কেই, এ সময় রশরানজর 

বাইনর অন্য ককাে স্থানে তখে রশিাঙ্গে চালু রছল রক ো? 

 

অষ্টাদশ স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. সাইনয়যদুল হুকামা মহুাম্মদ ইবনে ইবরাহীম হুসাইেী দাশতকী রশরাজী: রতরে সাইনয়যদ রসদ 

এবাং সাদরুেীে দাশতকী োনম সুপরররচত। রতরে ইসলামী জগনতর প্রথম সাররর দাশতরেকনদর 

অন্যতম। মীর দামানদর সময় পযতন্ত তাাঁর ও তাাঁর সমসামরয়ক বযরক্তত্ব জালালুেীে দাওয়ােীর 

দাশতরেক মত ও গ্রন্থসমহূ এ শানস্ত্রর পরেতনদর রেকট সমাদৃত হনতা। তার ককাে ককাে মত 

এখেও মুসরলম দাশতরেকনদর মনধ্য প্রচরলত এবাং ককাে ককােরট সকনলর রেকট গৃহীত। রতরে 

৮২৮ রহজরীনত জন্মগ্রহণ ও ৯০৩ রহজরীনত মতুৃযবরণ কনরে। রতরে সাইনয়যদ শাররনের ছাত্র 

কাওয়ামুেীে কারবালী ও সাইনয়যদ োনজল োসতীর রেকট দশতে রশিা কনরে।  

২. আল্লামা জালালুেীে মুহাম্মদ ইবনে আসয়াদুেীে দাওয়ােী রসরেকী: রতরে আল্লামা ও মুহানক্কক 

দাওয়ােী োনম প্ররসদ্ধ। রতরে দশতে, যুরক্তরবদযা ও অাংকশানস্ত্র রবনশষজ্ঞ রছনলে। তাাঁর অনেক মতই 

বততমানের দশতে গ্রন্থসমূনহও রনয়নছ। রতরে কাওয়ামুেীে কারবালী, মুরহউেীে গুশরকোরী, হাসাে 

শাহ বাক্কাল ও স্বীয় রপতা আসয়াদুেীে দাওয়ােীর রেকট দশতে রশিা কনররছনলে।  

রাওজাত  ও রাইহাোতুল আদাব  গ্রন্থদ্বনয়র কলখকগণ মনে কনরনছে মুহানক্কক দাওয়ােী মীর 

সাইনয়যদ শাররনের প্রতযি ছাত্র। রকন্তু সমসামরয়ক বযরক্তত্ব আলী দাওয়ােী তাাঁর শারনহ 

রযনদগােীনয় জালালুেীে দাওয়ােী  োমক মলূযবাে গ্রনন্থ এরট েলু বনল প্রমাণ কনরনছে। রতরে 

বনলনছে, আল্লামা দাওয়ােী মীর সাইনয়যদ শাররেনক রশিক রহনসনব পাে রে; বরাং তাাঁর ছাত্রনদর 

রেকট পড়ানশাো কনরনছে। 

আল্লামা দাওয়ােীর অনেক দাশতরেক মত তাাঁর জীবেশায় ও মৃতুযর পর কশারনগানলর সরৃষ্ট 

কনররছল। জীরবত থাকাকানল রতরে সাইনয়যদ সাদরুেীে দাশতকীর সনঙ্গ কম রখক ও রলরখতোনব 

কনয়কবার রবতকত কনরনছে। তাাঁর মৃতুযর পর তাাঁর গ্রন্থসমহূ দাশতরেকনদর দরৃষ্ট আকষতণ কনর এবাং 
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তাাঁর রবরেন্ন মত আনলারচত ও পযতানলারচত হনত থানক। কমাল্লা সাদরা তাাঁর আসোর  গ্রনন্থর 

তৃতীয় খনে রতে পিৃা আল্লামা দাওয়ােীর মত পযতানলাচো ও প্রতযাখযাে কনর বনলনছে, তাাঁর 

মনতর পযতানলাচোরট দীর্ত করার কারণ হনলা অনেনক ধ্ারণা কনরে আল্লামার মতরট একত্ববানদর 

আনলাচোর কিনত্র কশষ কথা। তাই আমরা তাাঁর মনতর রবরেন্ন ত্রুরটসমূহ উনল্লখ কনর তা পররষ্কার 

করার কচষ্টা কনররছ।  

কমাল্লা সাদরার উপনরাক্ত কথা কথনক কবাবা যায় আল্লামা দাওয়ােীর মতামত পরবততী 

দাশতরেকনদর ওপর বযাপক প্রোব কেনলরছল। 

আল্লামা দাওয়ােীর প্ররসরদ্ধর চূড়ান্ত সমনয় রশরাজ েগরী দশতনের ককন্দ্র রছল। তখে 

কখারাসাে, আজারবাইজাে, ককরমাে হনত, এমেরক করাম, তুরস্ক ও বাগদাদ হনতও রশিাথতীরা 

তাাঁর রেকট রশরানজ আসনতে।৩২৭ আল্লামা দাওয়ােী ৮৩০ রহজরীনত জন্ম ও ৯০৩ অথবা ৯০৮ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৩. আলী ইবনে মুহাম্মদ সামারকাদী কুশজী (কমাল্লা আলী কুশজী োনম পরররচত): রতরে খাজা 

োরসরুেীে তুসীর তাজরীদ  গ্রনন্থর বযাখযাতা রহনসনব প্ররসদ্ধ। কুশজী একাধ্ানর গরণতশাস্ত্ররবদ 

ও কালামশানস্ত্রর পরেত রছনলে। রতরে রগয়াসউেীে জামরশদ ও আলগরবনকর (করামীয় কাজী বা 

রবচারক) রেকট কজযারতরবতদযা ও গরণতশাস্ত্র রশিা লাে কনরে। রতরে তাাঁর রশিক আলগরবক 

ইবনে শাহরুখ ইবনে আমীর তাইমুনরর (রবরশষ্ট গরণতজ্ঞ) রেনদতনশ তাাঁর কজযারতষ্ক চাটত রট শতরর 

কনরে। রতরে তাবরীজ ও উসমােীনত সের কনরনছে এবাং কশষ জীবে পযতন্ত উসমােীনত কাটাে। 

তাাঁর ররচত খাজা োরসরুেীে তুসীর তাজরীদ  গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থরট সকল দাশতরেনকর দৃরষ্ট 

আকষতণ কনরনছ এবাং তানত অনেক মেীষীই টীকা সাংনযাজে কনরনছে। তাাঁর এ গ্রন্থরট ঐশী 

দশতনের ইরতহানস রবনশষ েূরমকা করনখনছ। রতরে ৮৭৯ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

 

ঊেরবাংশ স্তনরর দাশতরেকগণ 

এই স্তনরর দাশতরেকগণ সাইনয়যদ সাদরুেীে দাশতকী ও আল্লামা দাওয়ােীর ছাত্র। তাাঁরা হনলে : 



513 
 

১. রগয়াসউেীে মােসুর দাশতকী: রতরে সাইনয়যদ সাদরুেীে দাশতকীর পুত্র এবাং রবরশষ্ট 

দাশতরেকনদর অন্যতম। করথত আনছ কয, রতরে রবশ বছর বয়নস তৎকালীে সমনয়র প্রচরলত সকল 

জ্ঞাে অজতে কনরে। রতরে শাহ তাহমাসনবর শাসোমনল উচ্চপদ লাে কনররছনলে। পরবততীনত 

পদতযাগ কনর রশরানজ রেনর আনসে। রশরানজর প্ররসদ্ধ মােসুরীয়া  মাদ্রাসারট তাাঁর প্ররতরিত। 

রতরে রপতার অনুসরনণ আল্লামা দাওয়ােীর মত খেনে প্রবৃত্ত হে। রতরে কখেও কখেও তাাঁনদর 

উেনয়র রবতনকত অাংশ গ্রহণ করনতে। রতরে দশতনের ওপর কনয়করট গ্রন্থ রচো কনরনছে। কযমে 

ইসবাতুল ওয়ারজব, শারনহ হায়ারকলুন্ েরূ (কসাহরাওয়াদতীর গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থ), খাজা 

োরসরুেীনের শারনহ ইশারাত  গ্রনন্থর টীকাগ্রন্থ, ইবনে রসোর শাো  গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থ 

প্রেৃরত। 

 কমাল্লা সাদরা তাাঁর আসোর  গ্রনন্থর ইলাহীয়াত  অধ্যানয় তাাঁনক পরবত্র, সমরথতত ও 

সাহাযযপ্রাপ্ত রপতার রহস্য, আনলম ও কেতানদর সাহাযযকারী এবাং ঐশী জগনতর অরধ্পরতর 

অনুগ্রহপ্রাপ্ত বনল উনল্লখ কনরনছে। রগয়াসউেীে দাশতকী ৯৪০ অথবা ৯৪৮ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে। 

২. মাহমুদ োইররযী: রতরে সাইনয়যদ সাদরুেীে দাশতকীর অন্যতম ছাত্র। রতরে জালালুেীে 

দাওয়ােীর কনয়করট গ্রন্থ বযাখযা কনরনছে। কসগুনলানত তাাঁর রবরেন্ন মনতর সমানলাচো ও স্বীয় 

রশিক দাশতকীর পিাবলম্বে কনরনছে। 

৩. কাজী কামালুেীে মাইবাদী ইয়াযদী: তাাঁর প্ররসরদ্ধ দু রট গ্রনন্থর মাধ্যনম। একরট হনলা 

আরসরুেীে আবহারীর কহদায়া  গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থ যা শারনহ কহদায়ানয় মাইবাদী  োনম প্ররসদ্ধ 

এবাং অপররট হনলা হযরত আলীর করবতা সমনগ্রর  বযাখযাগ্রন্থ। রতরে দশতেশানস্ত্র জানম গীরত 

োমা  শীষতক োসতীনত একরট গ্রন্থ রচো কনরনছে। 

৪. জামালউেীে মাহমদু রশরাজী: রতরে জালালুেীনের মৃতুযর পর রশিকতার কিনত্র তাাঁর 

স্থলারেরষক্ত হে। রবরেন্ন অঞ্চল হনত তাাঁর রেকট ছাত্ররা রশিাগ্রহনণর উনেনশ্য আসনতে। 

মুকাোস আরনদরবলী  োনম প্ররসদ্ধ কমাল্লা আহমাদ আরনদরবলী, কমাল্লা আবদুল্লাহ্ 
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শুশতারী, তাহজীবুল মােনতক  গ্রনন্থর টীকা সাংনযাজক কমাল্লা রমজতা জাে রশরাজী প্রমুখ তাাঁর 

ছাত্র রছনলে। 

৫. কমাল্লা হুসাইে ইলাহী আরনদরবলী: রতরে খাজা শারােুেীে আবদুল হক আরনদরবলীর পুত্র। 

রতরে আল্লামা দাওয়ােী ও আমীর রগয়াসুেীনের ছাত্র। রতরে রশয়া রছনলে। রতরে প্রথম সাোেী 

শাসক শাহ ইসমাঈল সাোেীর সমসামরয়ক বযরক্তত্ব। এ কারনণ তাাঁর অনেক কলখা তাাঁর উনেনশ্য 

উৎসগত কনর রলনখনছে ও তাাঁনক উপহার রদনয়নছে। রতরে ইরানের আরনদরবনলর অরধ্বাসী হনলও 

ইরানের অন্যান্য শহনরও জ্ঞাোন্বষনণ সের কনরনছে, কযমে রশরাজ ও কহরাত (যা বততমানে 

আেগারেস্তানের অাংশ)। রতরে যুরক্তরবদযা, দশতে, কালামশাস্ত্র, কজযারতরবতদযা ও জযারমরতর ওপর 

অনেক গ্রন্থ রচো কনরনছে। তৎকালীে সমনয়র প্রচরলত ধ্ারা অনুযায়ী রতরে পরুাতে গ্রন্থগুনলানত 

টীকা সাংনযাজে কনরনছে ও কসগুনলার বযাখযাগ্রন্থ রচো কনরনছে। কযমে শারনহ ময়ুারেক, শারনহ 

মুতানলই, শারনহ শামরসয়াহ্, শারনহ কহদায়ানয় মাইবাদী, শারনহ তাজরীদ, শারনহ চাগরমেী 

প্রেৃরত যরুক্তরবদযা ও দশতে গ্রনন্থর টীকাগ্রন্থ এবাং খাজা োরসরুেীনের কজযারতরবতদযা রবষয়ক গ্রন্থ 

শারনহ তাযরকরাহ্, জযারমরতনত এরক্লিনসর ররচত গ্রন্থ, গ্রহ েিনত্রর উচ্চতা ও গরতরবরধ্ 

(অযানস্ট্রানলব) সম্পরকতত রবরেন্ন গ্রনন্থর বযাখযা রলনখনছে। তাাঁর মৃতুযর সরিক সময় আমানদর জাো 

কেই। 

 

রবাংশ স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. কমাল্লা আবদুল্লাহ্ ইয়াযদী: রতরে তাহজীবুল মােনতক  গ্রনন্থর টীকাগ্রন্থ হারশনয়নয় কমাল্লা 

আবদুল্লাহ্ র জন্য সুপরররচত যা দীেী ছাত্রনদর যরুক্তরবদযার পািযপুস্তক। ককউ ককউ মনে কনরে 

রতরে শরীয়ত সম্পরকতত জ্ঞানে পারদশতী রছনলে ো, রকন্তু এরট সরিক েয়। কারণ রতরে রেকাহ্ ও 

যুরক্তরবদযা (মােনতক) উেয় শানস্ত্রই পরেত রছনলে। রতরে রশরানজ জামালুেীে মাহমদু ও 

রগয়াসউেীে দাশতকীর রেকট পড়ানশাো কনরে। কশষ জীবনে ইরানক চনল যাে ও ৯৮১ 

রহজরীনত কসখানে মৃতুযবরণ কনরে। 
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২. কমাল্লা হারববলু্লাহ্ বাগোেী রশরাজী: রতরে কমাল্লা রমজতা জাে ও োনজল বাগোেী োনম প্ররসদ্ধ। 

রতরে জামালুেীে মাহমুনদর ছাত্র রছনলে ও আল্লামা দাওয়ােীর কনয়করট গ্রনন্থর বযাখযা রলনখনছে। 

আল্লামা সাবনযওয়ারী তাাঁর শারনহ মােযমুা  গ্রনন্থর প্রকরৃততত্ত্ব  অধ্যানয় োনজল বাগোেী র 

োম উনল্লখ কনরনছে। রতরে ৯৯৪ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৩. শামসুেীে মুহাম্মদ খাোরী রশরাজী: রতরে আমীর রগয়াসউেীে মেসুনরর ছাত্র রছনলে। সম্ভবত 

রতরে আল্লামা দাওয়ােী ও সাইনয়যদ সাদরুেীে দাশতকীরও ছাত্র রছনলে। রতরে শারনহ 

তাজরীদ  ও শারনহ রহকমাতুল ওয়ারজব  োনম একরট গ্রন্থ রচো কনরনছে। কমাল্লা সাদরা তাাঁর 

আসোর  গ্রনন্থর প্রথম খনে তাাঁর মনতর উনল্লখ কনর আনলাচো কনরনছে। খাোরীনক ঊেরবাংশ  

স্তনরর দাশতরেকও বলা কযনত পানর। কারণ এ স্তনর রতরে যবুক রছনলে এবাং রবাংশ  

স্তনর বৃদ্ধাবস্থায় কপ াঁনছরছনলে। রতরে ৯৫৭ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। কানরা কানরা মনত রতরে 

৯৩৫ রহজরীনত মারা যাে। 

৪. খাজা আেজালুেীে তারাকাহ্: রতরে জামালুেীে মাহমুনদর ছাত্র।৩২৮ রাওজাত  গ্রনন্থর কলখক 

বনলনছে, রবরশষ্ট দাশতরেক খাজা আেজালুেীে মুহাম্মদ ইবনে হারববলু্লাহ্ তারাকাহ্ োসরুল 

বায়াে  োনম প্ররসদ্ধ কশখ আবলু কানসম কাযরুেীর রশিক রছনলে।  োসরুল বায়াে তাাঁর 

রসলমসু সামাওয়াত  গ্রনন্থর দাশতরেকনদর ইরতহাস  অাংনশ তাাঁর রশিনকর োম উনল্লখ কনর 

তাাঁর প্ররসরদ্ধর সময়কাল ৯৭০- ৯৯০ রহজরী বনলনছে। তারাকাহ্ ইরাক ও কখারাসানে জীবে 

কাটাে। 

৫. হারকম দাউদ ইবনে উমর এেতাকী রমসরী: তাাঁর োম আরম শুধ্ু োনম দানেশওয়ারাে  গ্রনন্থ 

কদনখরছ। রতরে দশম রহজরী শতােীর কশষাাংশ ও একাদশ রহজরী শতােীর প্রথমাাংনশর একজে 

প্রথম সাররর দাশতরেক ও রচরকৎসক। রতরে স্বয়াং রেজ জীবেী সম্পনকত বনলনছে, রতরে জন্মান্ধ 

রছনলে ও সাত বছর পযতন্ত পিার্াতগ্রস্ত জীবে কারিনয়নছে। এ অবস্থায়ই প্রাথরমক পড়ানশাো ও 

ককারআে মুখস্থ কনরে। সব সময় রেজ আনরানগযর জন্য আল্লাহর রেকট প্রাথতো করনতে। এ সময় 

মুহাম্মদ শরীে োনমর এক ইরােী তাাঁর এলাকায় আনসে ও রচরকৎসার মাধ্যনম তাাঁনক আনরাগয 
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দাে কনরে। মুহাম্মদ শরীে োনমর এই বযরক্ত তাাঁর মনধ্য তীক্ষ্ণ কমধ্া লিয কনর তাাঁনক রেজ ছাত্র 

রহনসনব গ্রহণ কনরে ও তাাঁনক দশতে, যুরক্তরবদযা ও গরণতশাস্ত্র রশিা দাে শুরু কনরে। দাউদ োসতী 

োষার প্ররত অনুরক্ত হনয় রশিনকর রেকট তা কশখার আগ্রহ বযক্ত কনরে। রকন্তু মুহাম্মদ শরীে 

তাাঁনক গ্রীক োষা কশখা উত্তম বনল তা কশখাে। তখে ঐ অঞ্চনল ককউ গ্রীক োষা জােত ো। 

অতুঃপর দাউদ কায়নরানত যাে। রকন্তু রমশনরর অরধ্বাসীনদরনক দশতনের প্ররত অোগ্রহী লিয 

কনর কসখাে হনত রেনর আনসে। রতরে কশষ জীবে মক্কায় কাটাে ও কসখানেই ১০০৮ রহজরীনত 

মৃতুযবরণ কনরে।  

রতরে দশতে ও রচরকৎসাশানস্ত্রর রবরেন্ন গ্রন্থ, কযমে ইবনে রসোর কানুে, শাো ও 

ইশারাত, ইখওয়ানুস সাোনদর পুরস্তকারদ, রহকমাতুল 

মাশরররকয়া, তারলকাত, মুহারকমাত, মুতাররহাত প্রেৃরতনত পরেত রছনলে।  

দাউদ কবশ রকছ ুসাংখযক গ্রন্থ রলনখনছে। তন্মনধ্য এশ্ক  গ্রন্থরট সম্পনকত োনম দানেশওয়ারাে  

গ্রনন্থ রবস্তাররত আনলাচো এনসনছ।৩২৯  

একুশতম স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. মীর মহুাম্মদ বানকর দামাদ: রতরে এতটা প্ররসদ্ধ কয তাাঁর পররচয় কদয়ার আর প্রনয়াজে 

কেই।৩৩০ দাশতরেক রহনসনব তাাঁনক যরদও প্রথম সাররর বলা যায় ো, তনব রতরে রদ্বতীয় সাররর 

দাশতরেকনদর অন্তেুতক্ত। রতরে একাধ্ানর দাশতরেক, েকীহ্, সারহরতযক, হাদীসশাস্ত্ররবদ ও গরণতজ্ঞ 

রছনলে। বলা যায়, বহু রবষনয় পারেনতযর অরধ্কারী রছনলে। রেনজনক দশতনের তৃতীয় রশিক  

বনল দারব করনতে।৩৩১  

তাাঁর জাাঁকজমকপণূত ক্লাস অনুরিত হনতা। দ্বারবাংশ স্তনর তাাঁর রকছ ুছানত্রর োম আমরা উনল্লখ করব। 

মীর দামাদ কার রেকট দশতে রশিা কনরনছে কস রবষনয় কতমে রকছ ুজাো যায়রে। তনব অনেনক 

তাাঁর রশিনকর তারলকায় রেননাক্ত বযরক্তনদর োম এনসনছে। কযমে কশখ আবদুল আলী 

ককাকতী, সাইনয়যদ নুরুেীে আনমলী, তাজউেীে হুসাইে সানয়দ তুসী, োখরুেীে আসতারাবাদী 
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সামাকী প্রমুখ। তন্মনধ্য প্রথনমাক্ত রতে বযরক্ত রেকাহ্ ও হাদীসশানস্ত্র তাাঁর রশিক রছনলে; দশতনে 

েয়। একমাত্র কশনষাক্ত বযরক্ত দশতনের রশিক রছনলে। 

সাইনয়যদ আলী কবহবাহােী মীর দামানদর জীবেী ও দশতনের পযতানলাচো  োমক প্রবনন্ধ উনল্লখ 

কনরনছে, োখরুেীে মহুাম্মদ হুসাইেী আসতারাবাদী সম্রাট তাহমাসনবর (৯১৮- ৯৮৪ রহজরী) 

সমসামরয়ক বযরক্তত্ব। ইসকাদাররবনকর বণতো মনত, রতরে আসতারাবানদর সামানকর রবরশষ্ট 

বযরক্ত রছনলে ও মীর দামাদ তাাঁর ছাত্র রছনলে। মহুানক্কক খাোরীর অনুকরনণ োখরুেীেনক 

মুহানক্কক োখারী  বলা হনতা। রকন্তু সম্ভবত মীর দামাদ তাাঁর সমসামরয়ক রছনলে ো ও তাাঁর 

রেকট রশিা গ্রহণ কনরেরে। 

মুহারেস কুমীও তাাঁর আল কুেী ওয়াল আলকাব  গ্রনন্থ তাাঁনক মীর দামানদর রশিক বনলনছে। 

রাইহাোতুল আদাব  গ্রনন্থও তা- ই বলা হনয়নছ। রকন্তু র্টোিনম এ সকল গ্রনন্থ বরুদ্ধবরৃত্তক 

জ্ঞানের রবষনয় োখরুেীে আসতারাবাদী হুসাইেী োনম অপর এক বযরক্তর োম উরল্লরখত হনয়নছ 

রযরে আল্লামা কুশচীর শারনহ তাজরীদ  গ্রনন্থর ইলারহয়াত, জাওয়ারহর ও আওয়াররজ অধ্যানয়র 

টীকা রলনখনছে। জোব আলী দাওয়ােীর বণতোনুসানর রতরে দাওয়ােীর তাহসীবলু মােনতক  

গ্রনন্থরও টীকা রলনখনছে। যরদও সাধ্ারণোনব মনে হয় তাাঁরা দু বযরক্ত েে; বরাং একজে, রকন্তু 

যুরররয়া  গ্রনন্থর কলখনকর মনত তাাঁরা দু বযরক্ত। একজে হনলে মহুাম্মদ ইবনুল হাসাে 

োখরুেীে সামাকী এবাং অপরজে হনলে োখরুেীে মহুাম্মদ ইবনুল হুসাইে সামাকী। 

আমরা মীর দামানদর দশতনের রশিকনদর সম্পনকত এর অরধ্ক রকছ ু জারে ো। োখরুেীে 

সামাকীর ছাত্র কারা রছনলে বা রতরে কার রেকট রশিা গ্রহণ কনরনছে তাও আমানদর জাো কেই। 

রতরে কনব মৃতুযবরণ কনরনছে তাও অজ্ঞাত। করথত আনছ রতরে (োখরুেীে) রগয়াসুেীে মেসুর 

দাশতকীর ছাত্র রছনলে। 

২. কশখ বাহাউেীে মুহাম্মদ ইবনে হুসাইে ইবনে আবদুস সামাদ আনমলী: রতরে জাবালুল 

আনমনলর অরধ্বাসী ও ইরানে রহজরত কনররছনলে। রতরে রবরেন্ন জ্ঞাে ও রশনল্প পরেত রছনলে। 

যুরক্তরবদযা ও দশতনে তাাঁর রশিকনদর মনধ্য কমাল্লা আবদুল্লাহ্ ইয়াযদী বযতীত অন্য কানরা সম্পনকত 
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আমরা জারে ো। বুরদ্ধবৃরত্তক জ্ঞানে (যরুক্তরবদযা ও দশতনে) তাাঁর রশিনকর িমধ্ারা (ওপর রদনক) 

কমাল্লা আবদুল্লাহ্ ইয়াযদীর মাধ্যনম খাজা োরসরুেীে তুসী ও ইবনে রসো পযতন্ত কপ াঁনছনছ। এরট 

রেরশ্চত কয, কশখ বাহাউেীে সারহরতযক, েকীহ্, মুোসরসর, গরণতজ্ঞ, স্থপরত এবাং করব ছাড়া 

দাশতরেকও রছনলে। তনব তাাঁর দশতনের ছাত্রনদর সম্পনকত কতমে রকছু জাো যায় রে। প্ররসরদ্ধ আনছ 

কয, কমাল্লা সাদরা (সাদরুল মুতাআনল্লহীে) তাাঁর রেকট দশতে পনড়নছে এবাং রতরে তাাঁর (সাদরার) 

মনধ্য রবনশষ প্ররতো লিয কনর মীর দামানদর রেকট কপ্ররণ কনরে। কশখ বাহাউেীনের দশতে 

রবষয়ক ককাে কলখা আমানদর হানত কেই তনব সম্প্ররত রমশর হনত ওয়াহ্দানত উজদু  সম্পরকতত 

তাাঁর একরট পুরস্তকা প্রকারশত হনয়নছ। কশখ বাহাউেীে ১০৩০ রহজরীনত মতুৃযবরণ কনরে।  

৩. মীর আবলু কানসম োেদারাসকী: রতরে ইরানের আসতারাবানদর োেদারাসনক জন্মগ্রহণ 

কনরে। রতরে একাধ্ানর গরণতজ্ঞ, দাশতরেক ও আনরে রছনলে। যরদও তাাঁর প্ররতরিত বড় রশিাঙ্গে 

ও অসাংখয ছাত্র রছল তদুপরর তাাঁর জীবেী সম্পনকত কতমে রকছ ুজাো যায় ো। রতরে কশখ বাহায়ী ও 

মীর দামানদর সমকালীে বযরক্তত্ব। রতরে োরতবনষতও সের কনরনছে ও োরতীয় দশতে সম্পনকত 

অবরহত হনয়নছে। রতরে যুরক্তরবদযার আোয়াত  বা পঞ্চশাস্ত্র (রবতকত, করবতা, বক্তবয, ভ্রান্তযরুক্ত 

ও যরুক্ত) রেনয় পুরস্তকা রচো কনরনছে। রতরে মাশশায়ী ধ্ারায় (অযাররস্টটলীয় দশতনের 

ইসলামীরূপ) গরত  সম্পনকত একরট পসু্তক রচো কনরনছে। রতরে ১০৫০ রহজরীনত ৮০ বছর 

বয়নস মৃতুযবরণ কনরে। 

 

বাইশতম স্তনরর দাশতরেকগণ 

এ স্তনরর দাশতরেকগণ হনলে কশখ বাহাউেীে, মীর দামাদ ও মীর োেদারাসকীর ছাত্র। 

১. রারেউেীে মুহাম্মদ ইবনে হায়দার হুসাইেী তাবাতাবায়ী োইেী (রমজতা রারেয়া োনম প্ররসদ্ধ): 

রতরে কশখ বাহায়ী ও মীর োেদারাসকীর ছাত্র রছনলে। রতরে োইে, যাওয়ারাহ ও আরনদস্তানের 

সাইনয়যদনদর বাংশধ্র। কাজার শাসকনদর সমকালীে রবরশষ্ট দাশতরেক রমজতায়ী কজলনে (মৃতুয 

১৩১৪ রহজরী) তাাঁরই উত্তরপুরুষ। রতরে (রারেউেীে) অরস্তনত্বর পযতায় রবষনয় কয পুরস্তকা 
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রলনখরছনলে তা পরবততী দাশতরেকনদর দরৃষ্ট আকষতণ কনরনছ। রতরে খাজা োরসরুেীে তুসীর 

শারনহ ইশারাত  ও শাররে জােজােীর রহকমাতুল আইে  গ্রনন্থর টীকা রলনখনছে। রতরে 

দশতনের ইসরতলজাম  রবষনয়ও পুরস্তকা রচো কনরনছে। কম ল আকীদা রবষয়ক তাাঁর সামানরনয় 

সাজারানয় ইলাহীয়া  োমক পরুস্তকারট দাশতরেক েূরমকাসহ সম্প্ররত রবরশষ্ট আনলম আবদুল্লাহ্ 

নুরােী প্রকাশ কনরনছে। রমজতা রারেয়া ৯৯৯ রহজরীনত জন্ম ও ১০৮৩ রহজরীনত ৮৫ বছর বয়নস 

মৃতুযবরণ কনরে। 

২. মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম কাওয়ামী রশরাজী (কমাল্লা সাদরা ও সাদরুল মুতাআনল্লহীে োনম 

প্ররসদ্ধ): রতরে রবরশষ্ট দাশতরেক ও ঐশীপ্রজ্ঞাসম্পন্ন এক বযরক্তত্ব রছনলে। রতরে ঐশী দশতেনক েতুে 

রদক- রেনদতশোর মাধ্যনম েব পযতানয় উত্তরণ র্টাে। সাদরা সনবতাচ্চ দশতে বা ঐশী প্রজ্ঞানক- যানক 

প্রকৃত দশতে  োনম অরেরহত করা হয় (পূনবত প্রকৃরতরবজ্ঞাে, গরণত ও অন্যান্য রবষয়নক দশতনের 

অন্তেুতক্ত করা হনতা)- স্থায়ী ও দঢ়ৃ রেরত্তর ওপর প্ররতরিত কনরে ও পূনবতর অনেক কম ল েীরতর 

মনধ্য বযাপক পররবততে র্টাে। রতরে তাাঁর পবূতবততী সকল দাশতরেক মতনক ছারপনয় রেজ মতনক 

প্ররতরিত করনত সিম হে। 

কমাল্লা সাদরার দশতে চাররট েদীর রমলেস্থনলর ন্যায় চাররট মতনক সমরন্বত কনরনছ অথতাৎ রতরে 

অযাররস্টটল ও ইবনে রসোর মাশশায়ী দশতে, কসাহরাওয়াদতীর ইশরাকী দশতে, মুরহউেীে আরাবীর 

এরোেী দশতে ও কালামশাস্ত্রীয় রচন্তাসমূনহর মনধ্য সমন্বয় র্রটনয়নছে। অন্যোনব বলা যায় 

কয, রতরে চাররট কম নলর মনধ্য রিয়া- প্ররতরিয়া র্রটনয় েতুে কম নলর সৃরষ্ট কনরনছে যা পবূতবততী 

উপাদাে হনত স্বতন্ত্র। 

মলূত কমাল্লা সাদরার দশতে ইসলামী জ্ঞানের জগনত এক অরবরত পযতায়িরমক রববততনের েল। 

কমাল্লা সাদরার দশতে বারহ্যকোনব সহজ মনে হনলও অতযন্ত করিে ও সহজনবাধ্য েয়। তাাঁর 

রববরণ ও কলখার ধ্ারা সারহরতযক ও দিতাসম্পন্ন। তাই িুরধ্ার ও তীক্ষ্ণ কমধ্ার বযরক্তত্বনকও 

দীর্তরদে তাাঁর গ্রনন্থর ওপর কাজ করনত হয়। প্রথম পযতানয় তা অধ্যয়ে কনর বুনবরছ মনে করনলও 

রদ্বতীয় পযতানয়র অধ্যয়নে রতরে কয সরিক বুনবেরে তা বুবনত পারনবে। এ কারনণই এমে অনেক 
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বযরক্তত্ব দীর্তরদে কমাল্লা সাদরার দশতে গ্রন্থ পরড়নয়ও তার গেীনর প্রনবনশ সিম হেরে। তাই 

সাদরার দশতে কবাবা কয ককাে দশতে পড়া বযরক্তর জন্যই সম্ভব েয়। কমাল্লা সাদরা কশখ বাহায়ী ও 

মীর দামানদর ছাত্র রছনলে। রতরে উসূনল কােী র বযাখযাগ্রনন্থ কশখ বাহায়ীনক তাাঁর উলুনম 

োকলীর  ( ককারআে ও হাদীস) এবাং মীর দামাদনক উলুনম আকলী র (যুরক্তরবদযা ও দশতনের) 

রশিক বনল উনল্লখ কনরনছে। কমাল্লা সাদরার গ্রন্থসমূহ এতটা প্ররসদ্ধ কয, তার পররচয় দানের 

প্রনয়াজে কেই। তাাঁর সবনচনয় প্ররসদ্ধ গ্রন্থ হনলা আসোর  যা দশতনের সনবতাচ্চ পযতানয়র গ্রন্থ বনল 

রবনবরচত। রতরে ইরাে হনত সাত বার পানয় কহাঁনট হে কনরনছে। সপ্তমবার ১০৫০ রহজরীনত হে 

হনত প্রতযাবততনের পনথ বসরায় মৃতুযবরণ কনরে। 

৩. শামসুেীে রগলােী (কমাল্লা শামসা োনম পরররচত): রতরে মীর দামানদর অন্যতম ছাত্র। তাাঁর ও 

কমাল্লা সাদরার মনধ্য অনেক পত্র রবরেময় হনয়নছ। কমাল্লা শামসা দশতনের পররমাণগত গরত ও 

বুরদ্ধবৃরত্তক অন্যান্য রবষনয় (কযমে বুরদ্ধবৃরত্তক অরস্তত্ব) কমাল্লা সাদরানক প্রে কনরনছে ও কমাল্লা 

সাদরা পনত্রর মাধ্যনম জবাব রদনয়নছে। তাাঁর প্রদত্ত উত্তরগুনলা তাাঁরই মাবদা ওয়া মায়াদ  

োনমর গ্রনন্থ টীকা আকানর সাংনযাজে কনর পরুস্তকাকানর মুরদ্রত হনয়নছ। 

৪. সুলতানুল উলামা আমলুী মানজেদারােী (খলীোতুস সুলতাে োনম প্ররসদ্ধ): রতরেও কশখ 

বাহায়ী ও মীর দামানদর ছাত্র রছনলে। সাোেী শাসক শাহ আব্বাস স্বীয় কন্যানক তাাঁর সনঙ্গ রববাহ 

কদে। রতরে রকছুরদে শাসক শাহ সােী ও রদ্বতীয় শাহ আব্বানসর মন্ত্রী রছনলে। রতরে োল গনবষক 

রছনলে। মায়ারলম  ও শারনহ কলামআ  গ্রনন্থ তাাঁর টীকা সাংনযারজত অাংশরট তাাঁর গেীর জ্ঞানের 

স্বাির। রতরে এনত বাহুলয ও অোবশ্যক কথা পররহার কনরনছে। রতরে আল্লামা কুশচীর শারনহ 

তাজরীদ  গ্রনন্থরও টীকা রলনখনছে। রতরে ১০৬৩ রহজরীনত ৬৪ বছর বয়নস ইনন্তকাল কনরে। 

৫. সাইনয়যদ আহমাদ আনমলী: রতরে মীর দামানদর খালানতা োই ও ছাত্র। রতরে ইবনে রসোর 

শাো  গ্রনন্থ ইলারহয়াত  অধ্যানয়র টীকা রলনখনছে। তাাঁর টীকা সাংনযারজত গ্রন্থরট কতহরাে 

হনত প্রকারশত হনয়নছ। ঐ টীকাগ্রনন্থর রকছু অাংশ মীর দামানদর উদৃ্ধরত যার ককাে ককােরট রতরে 
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সাংনশাধ্ে কনরনছে ও রেনজ মত রদনয়নছে। মীর দামাদ ও সাইনয়যদ আহমাদ উেনয়ই মুহানক্কক 

কুরকীর কদ রহত্র। 

৬. কুতুবুেীে আশকুরী: রতরে মাহববুলু কুলুব  োনমর প্ররসদ্ধ গ্রনন্থর কলখক। রতরে দশতনের 

ইরতহাস রবষনয় মীর দামানদর রেকট পড়ানশাো কনরে। 

৭. সাইনয়যদ আমীর োজললু্লাহ্ আসতারাবাদী: এ বযরক্তও মীর দামানদর ছাত্র। তাাঁর স¤পনকত 

সরিক ককাে তথয আমানদর জাো কেই। রওজাত  গ্রনন্থ মুকাোস আরনদরবলীর জীবেী 

আনলাচোয় ররয়াজলু উলামা  গ্রনন্থর উদৃ্ধরত রদনয় বলা হনয়নছ, আমীর োজললু্লাহ্ মুকাোস 

আরনদরবলীর স্বোমধ্ন্য ছাত্রনদর একজে। মুকাোস আরনদরবলীর অরন্তম মুহূনতত (মৃতুযর পূনবত) 

তাাঁর পর দীেী রবষনয় কার রেকট জেগণ প্রে করনব এ রবষনয় জােনত চাইনল রতরে 

বনলে, শরীয়নতর রবষনয় আমীর আলানমর রেকট এবাং বুরদ্ধবৃরত্তক জ্ঞানে আমীর োজললু্লাহর 

রেকট। ৩৩২  

 

কতইশতম স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. কমাল্লা মুহনসে োনয়য কাশােী: রতরে একজে প্ররসদ্ধ মুহারেস, দাশতরেক ও আনরে। রতরে 

কমাল্লা সাদরার ছাত্র ও জামাতা রছনলে। রতরে তাাঁর রেকট দশতে পনড়নছে। দশতে সাংিান্ত তাাঁর 

একরট পরুস্তকা এখেও রবদযমাে। উসলূলু মাআররে  োনমর তাাঁর একরট গ্রন্থ সম্প্ররত প্রকারশত 

হনয়নছ।  

দশতনে োনয়য হনত কয সকল রববরণ আমানদর রেকট রনয়নছ তা হুবহু কমাল্লা সাদরার বক্তনবযর 

সারাাংশ। আমরা ইনতাপনূবত মুোসরসর ও মুহারেসনদর আনলাচোয় োনয়য কাশােীর োম উনল্লখ 

কনররছ। রতরে ১০৯১ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

২. কমাল্লা আবদুর রািাক লারহজী: রতরে শাওয়াররকুল ইলহাম  ও গাওহার মরুাদ  গ্রনন্থর 

কলখক। রতরে কমাল্লা সাদরার ছাত্র ও জামাতা। রতরে কমাল্লা মুহনসে োনয়নযর তুলোয় অনেক কম 

তাাঁর রশিনকর রচন্তাদশতে দ্বারা প্রোরবত হনয়নছে। তাই তাাঁর কলখায় কমাল্লা সাদরা অনপিা 
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পূবতবততী দাশতরেকগণ, কযমে মুহানক্কক দাওয়ােী ও রগয়াসউেীে দশতাকীর প্রোব অরধ্কতর 

লিণীয়। রতরে ১০৭১ অথবা ১০৭২ রহজরীনত মতুৃযবরণ কনরে। 

৩. কমাল্লা রজব আলী তাবরীজী ইসোহােী: রওজাত  গ্রনন্থর কলখক ররয়াজলু উলামা  গ্রনন্থর 

উদৃ্ধরত রদনয় বনলনছে কয, রতরে রদ্বতীয় শাহ আব্বাস (সাোেী শাসক) ও সোসদনদর রেকট 

রবনশষ সম্মারেত রছনলে ও তাাঁরা সািানতর জন্য তাাঁর রেকট আসনতে। কমাল্লা রজব আলীর 

ছাত্রনদর মনধ্য মাওলা মহুাম্মদ তােকাবােী, হারকম মুহাম্মদ হুসাইে কুমী ও কাজী সাঈদ কুমী 

উনল্লখনযাগয। রতরে মীর োেদারাসকীর ছাত্র রছনলে এবাং ১০৮০ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৪. কমাল্লা মুহাম্মদ বানকর: রতরে মুহানক্কক সাবনযওয়ারী োনম প্ররসদ্ধ। রতরে প্রথম সাররর একজে 

দাশতরেক ও েকীহ্ রছনলে। রতরে কশখ বাহায়ী ও মীর োেদারাসকীর ছাত্র রছনলে। রতরে ইবনে 

রসোর শাো  গ্রনন্থর ইলারহয়াত  অধ্যানয়র সুদর টীকা রলনখনছে। রওজাত  গ্রনন্থর কলখক 

বনলনছে, মুহানক্কক খুেসারী ও সারাব  বা মরীরচকা োনম প্ররসদ্ধ কমাল্লা মুহাম্মদ তােকাবােী 

তাাঁর ছাত্র রছনলে। সম্ভবত মুহানক্কক খুেসারী রেকাহ্ ও হাদীসশানস্ত্র তাাঁর ছাত্র রছনলে; দশতেশানস্ত্র 

েয়। রতরে ১০৯০ রহজরীনত মারা যাে।  

৫. অগা হুসাইে খুেসারী (মহুানক্কক খুেসারী োনম প্ররসদ্ধ): রতরে মরহুম সাবনযওয়ারীর ছাত্র 

(হাদীস ও কেকাহ্শানস্ত্র) ও কবাে জামাতা। রতরে দশতে ও যুরক্তরবদযায় মীর োেদারাসকীর ছাত্র 

রছনলে। রতরেও শাো  গ্রনন্থর ইলারহয়াত  অধ্যানয়র ওপর প্ররসদ্ধ একরট টীকাগ্রন্থ রলনখনছে। 

রতরে খাজা োরসরুেীে তুসীর শারনহ ইশারাত , আল্লামা কুশচীর শারনহ তাজরীদ  ও 

মুহারকমাত  গ্রনন্থর টীকা রলনখনছে। রতরে ১০৯৮ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে।  

রওজাত  গ্রনন্থর কলখক কমাল্লা যামাে ইবনে কমাল্লা কালাব আলী তাবরীজীর জীবেীনত 

রলনখনছে, োরারয়দুল োওয়ারয়দ রে আহওয়ারলল মাদাররস ওয়াল মাসারজদ  োনম তাাঁর একরট 

গ্রন্থ রনয়নছ যা রতরে ইসোহানের লুতেুল্লাহ্  মাদ্রাসায় থাকাকালীে রলনখরছনলে। এ মাদ্রাসায় 

কয সকল রবরশষ্ট বযরক্ত পড়ানশাো কনরনছে রতরে তাাঁনদর কনয়কজনের োম উনল্লখ কনরনছে। 

কযমে অগা হুসাইে খুেসারী, কমাল্লা শামসাই রগলােী, কমাল্লা হাসাে লােবােী রগলােী (রতরে 
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একজে দাশতরেক ও আনরে রছনলে এবাং মাওলাো রুমীর মসেেী  গ্রন্থরট বযাখযা কনরনছে)। 

তন্মনধ্য কমাল্লা হাসাে লােবােী তাকওয়া পরনহজগারীর কিনত্র রবরশষ্ট ও প্ররসদ্ধ রছনলে।... ঐ 

মাদ্রাসার ছাত্রনদর মনধ্য আনরেগনণর আদশত ও গনবষকনদর পুনরাধ্া কমাল্লা রজব আলী তাবরীজী 

ও তাাঁর ছাত্র মীর কাওয়ামুেীে রাযী কতহরােীও ( আইোল রহকমা  গ্রন্থ রচরয়তা) রছনলে। ৩৩৩ 

রতরে আনরা উনল্লখ কনরনছে, এ মাদ্রাসায় রবরশষ্ট দাশতরেক ও গনবষক কমাল্লা আবলু কানসম 

ইবনে মুহাম্মদ রাবী গুলপায়গােীও পড়ানশাো কনরনছেথ-  রযরে আকলী ও োকলী রবরেন্ন গ্রনন্থর 

বযাখযায় সকূ্ষ্ম টীকা কলখায় পারদশতী রছনলে... সম্ভবত রতরে প্রথম মাজরলসীর ছাত্র রছনলে। ৩৩৪ 

উপনরারল্লরখত কমাল্লা হাসাে লােবােী আল্লামা মাজরলসীর অন্যতম ছাত্র কমাল্লা হুসাইে লােবােীর 

রপতা। লােবােী ও গুলপায়গােী উেনয়ই এ স্তনরর বযরক্তত্ব। 

এ স্তনরর আনরা রকছ ুবযরক্তত্ব রনয়নছে যাাঁরা কতমে প্ররসদ্ধ েে। কযমে কমাল্লা সাদরার ছাত্র আলী 

করজা অগাজােী ও কশখ হুসাইে তােকাবােী। আেনদর রবষয়, সম্প্ররত মাশহানদর ইলারহয়াত 

ওয়া মায়ানরনে ইসলামী  মহারবদযালনয়র সম্মারেত রশিক সাইনয়যদ জালালুেীে অশরতয়ােী 

মীর দামাদ ও মীর োেদারাসকীর সময় হনত বততমাে সমনয়র ইরানের রেবতারচত দাশতরেকনদর 

রববরণ  রশনরাোনমর গ্রনন্থ উপনরাক্ত বযরক্তবনগতর বণতোও রদনয়নছে। 

 

চরব্বশতম স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ মরুেদ কুমী: রতরে কাজী সাঈদ োনম পরররচত এবাং তাাঁর উপারধ্ 

হনলা হারকনম কুচাক  অথতাৎ িুদ্র দাশতরেক। রতরে কমাল্লা মুহনসে োনয়য, কমাল্লা আবদুর 

রািাক লারহজী ও কমাল্লা রজব আলী তাবরীজীর ছাত্র। রতরে ইসোহানে কমাল্লা রজব আলীর 

রেকট পড়ানশাো কনরে ও রওজাত  গ্রনন্থর কলখনকর বণতোনুসানর রতরেও তাাঁর রশিক রজব 

আলীর ন্যায় সাোেী শাসক শাহ আব্বানসর রেকট সম্মারেত রছনলে। রতরে কমাল্লা আবদুর 

রািানকর রেকট ককানম এবাং সম্ভবত ককানমই োনয়য কাশােীর রেকট রশিা গ্রহণ কনরে। 

রওজাত  এবাং রাইহাোতুল আদাব  গ্রনন্থর কলখকদ্বয় তাাঁর মতৃুযর সরিক বছর সম্পনকত অবগত 
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েে, তনব রওজাত  গ্রনন্থর পাদটীকায় আয যরুররয়া  গ্রনন্থর উদৃ্ধরত রদনয় তাাঁর জন্ম ১০৪৯ 

রহজরী ও মতৃুয ১১০৩ রহজরী বনলনছে। 

২. কমাল্লা মুহাম্মদ তােকাবী সারাব: রতরে কমাল্লা রজব আলী তাবরীজী এবাং মুহানক্কক 

সাবনযওয়ারীর ছাত্র রছনলে। 

৩. জামালেুীে খুেসারী (আগা জামাল খুেসারী োনম পরররচত): রতরে অগা হুসাইে খুেসারীর 

(পূনবতারল্লরখত) পুত্র ও ছাত্র। রতরে সাবনযওয়ারীর রেকটও পড়ানশাো কনরনছে। রতরে ইবনে 

রসোর শাো  গ্রনন্থর তারবরয়য়াত  বা প্রকরৃত রবষয়ক অধ্যানয়র টীকা রলনখনছে। রতরে 

োরসরুেীে তুসীর শারনহ ইশারাত  গ্রনন্থরও টীকা রলনখনছে। রতরে বণতোমলূক (রেকাহ্ ও 

হাদীস) এবাং বরুদ্ধবৃরত্তক (যরুক্তরবদযা ও দশতে) উেয় জ্ঞানে পারদশতী রছনলে। রতরে ১১২১ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৪. কাওয়ামুেীে মুহাম্মদ রাযী: রতরে কাওয়ামুেীে হারকম  োনম পরররচত। জোব হুমায়ী তাাঁর 

শারনহ মাশারয়নর কমাল্লা জাের লােগরুদী  গ্রনন্থর েূরমকায় বনলনছে, রতরে কমাল্লা রজব আলী 

তাবরীজীর ছাত্র এবাং কশখ এোনয়তুল্লাহ্ রগলােীর রশিক রছনলে। জোব সাইনয়যদ জালালুেীে 

অশরতয়ােী মীর দামাদ ও মীর োেদারাসকীর সময় হনত বততমাে সমনয়র রেবতারচত ইরােী 

দাশতরেকনদর রববরণ  শীষতক গ্রনন্থ তাাঁর সম্পনকত আনলাচো কনরনছে।  

৫. মুহাম্মদ রােী পীরযানদহ্: রতরেও কমাল্লা রজব আলী তাবরীজীর ছাত্র ও পনরািোনব মীর 

োেদারাসকীরও ছাত্র। জোব জালালুেীনের পূনবতারল্লরখত গ্রনন্থ তাাঁর সম্পনকতও আনলাচো করা 

হনয়নছ। 

৬. আলী কুলী খাে: রতরে কারনচকায়ী খাে রখলজী কুমীর পুত্র। অগা হুসাইে খুেসারী, কমাল্লা 

শামসায়ী রগলােী ও কমাল্লা রজব আলী তাবরীজী তাাঁর রশিক রছনলে। জোব মুদতানরসী 

তাবাতাবায়ীর তুরবাত  োমক গ্রনন্থর ২৩৫- ২৪০ পিৃায় তাাঁর ররচত অনেকগুনলা পুরস্তকার 

উনল্লখ করা হনয়নছ। আলী কুলী খাে ১০২০ রহজরীনত জন্মগ্রহণ ও ১০৯৭ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে। বততমানে ককানমর খাে মাদ্রাসারট তাাঁর স্বোমধ্ন্য পুত্র মাহ্দী কুলী খাে কতৃতক প্ররতরিত। 
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পাঁরচশতম স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. কমাল্লা মুহাম্মদ সারদক আররদসতােী: তাাঁর সম্পনকত কতমে রকছু জাো যায়রে। তনব এটুকু জাো 

যায় কয, রতরে দাশতরেক ছাড়াও একজে সাধ্ক রহনসনব প্ররসদ্ধ রছনলে। েনল অন্যনদর 

রতরস্কার, লাঞ্ছো ও অপমানের রশকার হনয়নছে। তাাঁনক কানের প্ররতপন্ন করা হনয়নছ ও রতরে 

কদশ তযানগ বাধ্য হনয়রছনলে। রতরে ১১৩৪ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। হুমায়ী ও অশরতয়ােীর 

বণতোমনত কমাল্লা মুহাম্মদ সারদক মােবসত্তা ও প্রবৃরত্তর বস্তুগত ও আরিক শরক্তর রবষনয় 

রহকমনত সারদরকয়া  োনম একরট গ্রন্থ রচো কনররছনলে যা এখেও রবদযমাে।  

২. কশখ এোনয়তুল্লাহ্ রগলােী: রতরে মাশ্শায়ী ধ্ারার একজে রশিক ও মীর কাওয়াম হারকনমর 

ছাত্র। 

৩. মীর সাইনয়যদ হাসাে তানলকােী: রতরে মরুহউেীে আরাবীর শারনহ েসুুস  এবাং 

কসাহরাওয়াদতীর ইশরাকী দশতনের গ্রন্থসমূহ পড়ানতে। 

 

ছারব্বশতম স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. কমাল্লা ইসমাঈল খাওয়াজুয়ী: কমাল্লা ইসমাঈল রবগত কনয়ক রহজরী শতােীর অন্যতম প্ররসদ্ধ 

দাশতরেক। রতরে ইরানের উত্তরাঞ্চনলর মানজেদারানের অরধ্বাসী। রওজাত  গ্রনন্থর কলখক তাাঁর 

কবশ প্রশাংসা কনরনছে; তাাঁর জ্ঞাে (বরুদ্ধবরৃত্তক ও বণতোমলূক), প্রজ্ঞা, তাকওয়া, উন্নত শেরতক 

চররত্র ও মযতাদার রবষনয় উক্ত গ্রনন্থ রলনখনছে। বলা হনয়নছ, সম্রাট োরদর শাহ কানরা প্ররত 

সম্মানের দৃরষ্টনত ো কদখনলও এ মেীষীনক রবনশষ মযতাদা রদনতে। এ সমনয়ই আেগােরা ইরানে 

আিমণ কনর ধ্বাংসযজ্ঞ চালায়। ইসমাঈল খাওয়াজয়ুী তাাঁর ককাে ককাে কলখায় এ ধ্বাংসযনজ্ঞর 

রেদা কনরনছে। রওজাত  গ্রনন্থর কলখক তাাঁর রশিকনদর সম্পনকত জাো যায়রে বনল প্রকাশ 

কনরনছে। আেগােনদর ধ্বাংসযনজ্ঞর পর ইরানে দশতে চচতা এ বযরক্তর মাধ্যনম অবযাহত থানক। 

রতরে কবশ রকছু সাংখযক প্ররসদ্ধ ছাত্রনক রশিাদাে কনরে। কযমে অগা মুহাম্মদ বাইদাবাদী, কমাল্লা 
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মাহ্দী োরাকী, রমজতা আবলু কানসম ইসোহােী ও কমাল্লা কমহরাব রগলােী। ইসমাঈল খাওয়াজয়ুী 

১১৭৩ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

২. রমজতা মুহাম্মদ তাকী আলমাসী: রওজাত  গ্রনন্থ তাাঁনক আল্লামা মাজরলসীর বাংশধ্র বনল 

উনল্লখ করা হনয়নছ। তাাঁর রপতা প্রথম মাজরলসীর কপ ত্র রছনলে। রতরে অগা মুহাম্মদ বাইদাবাদীর 

রশিক রছনলে বলা হনয়নছ।  

৩. কমাল্লা হামযা রগলােী: রতরে কমাল্লা মুহাম্মদ সারদক আররদসতােীর ছাত্র ও ১১৩৪ রহজরীনত 

মারা যাে। 

৪. কমাল্লা আবদুল্লাহ্ হারকম: রতরেও ইসমাঈল খাওয়াজয়ুী ও আলমাসীর ন্যায় অগা মুহাম্মদ 

বাইদাবাদীর রশিক রছনলে। 

 

সাতাশতম স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. অগা মহুাম্মদ বাইদাবাদী রগলােী ইসোহােী: রতরে রবগত রেকটবততী শতােীসমূনহর অন্যতম 

প্ররসদ্ধ দাশতরেক। রতরে কমাল্লা সাদরার দশতনের পুেজতীবে দােকারী। কমাল্লা সাদরার দশতে তাাঁর 

ছাত্রনদর মাধ্যনম প্রচরলত থাকনলও তা পূবতবততী দাশতরেক, কযমে ইবনে রসো ও কশখ 

কসাহরাওয়াদতীর দশতনের বযাপক পরররচরত ও প্রসানরর কারনণ কতমে পরররচরত লাে কনররে। 

রবনশষত পূবতবততী ধ্ারার দশতনের কারনণ প্রাচীে ধ্ারার মীর োেদারাসকী ও তাাঁর ছাত্র কমাল্লা 

রজব আলী তাবরীজী রশিক রহনসনব অতযন্ত প্ররসদ্ধ রছনলে।  

স্বয়াং কমাল্লা সাদরা বনলনছে, রতরে তাাঁর সমসামরয়কনদর মনধ্য সম্মানের পাত্র রছনলে ো; বরাং 

একজে সাধ্ারণ ছানত্রর ন্যায় জীবেযাপে করনতে, অথচ তাাঁর প্রায় সমসামরয়ক বযরক্তত্ব কমাল্লা 

রজব আলী তাবরীজী এতটা প্ররসদ্ধ রছনলে কয, রাজকীয় বযরক্তবগত তাাঁর সনঙ্গ সািানতর জন্য 

আসনতে। কমাল্লা সাদরার দশতে ধ্ীর গরতনত পরররচরত লাে কনর। সম্ভবত মারটর গেীনর সুপ্ত এ 

প্রস্রবনণর উনু্মক্ত পথরট সবতপ্রথম অগা মুহাম্মদ বাইদাবাদীর মাধ্যনম উদ্র্ারটত হয়। রওজাত  

গ্রন্থ অনুসানর বাইদাবাদী একজে পরনহজগার, দুরেয়ারবমুখ, আিতযাগী বযরক্ত রছনলে। রতরে 
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সাধ্ারণ জীবেযাপে করনতে। কশখ আগা বযুুগত কতহরােী তাাঁর গ্রন্থসমূনহ তাাঁনক একজে মহাে 

আনরে ও সাধ্ক বনল উনল্লখ কনরনছে। রতরে প্রকৃতই একজে উন্নত শেরতক চররনত্রর অরধ্কারী 

সাধ্ক রছনলে। এরোেশানস্ত্র তাাঁর ররচত দু রট গ্রন্থ ককানমর রবরশষ্ট আনলম মুদারনরসী 

তাবাতাবায়ী কতৃতক অেূরদত হনয়নছ যা ১৩৫২ রহজরীনত প্রকারশত ওয়ারহদ  োমক পরত্রকায় 

মুরদ্রত হনয়নছ। তাাঁর উন্নত শেরতক শবরশষ্টয ও ঐশী প্রবণতা শাসকনগািী হনত তাাঁনক দূনর 

রাখত, যরদও তাাঁরা তাাঁর রেকট আসনতে, তনব রতরে তাাঁনদর উনপিা করনতে। 

বাইদাবাদী অনেক স্বোমখযাত ছাত্রনক রশিাদাে কনরনছে যাাঁনদর সম্পনকত আমরা রকছ ু পনরই 

আনলাচো করব। রতরে ১১৯৭ রহজরীনত মারা যাে। 

২. কমাল্লা মাহ্দী োরাকী: রতরে রবরশষ্ট েকীহ্ ও দাশতরেক। রতরে ও তাাঁর পতু্র কমাল্লা মাহমুদ 

োরাকী উেনয়ই ইসলামী রবনশ্বর প্ররসদ্ধ আনলম এবাং রববরণমূলক ও বরুদ্ধবরৃত্তক সকল জ্ঞানে 

সুপরেত রছনলে। রতরে কমাল্লা ইসমাঈল খাওয়াজয়ুীর ছাত্র। সাইনয়যদ মুহাম্মদ বানকর রশেতী 

ইসোহােী ও মহুাম্মদ ইবরাহীম কালবাসী তাাঁর রবরশষ্ট ছাত্রনদর অন্যতম। 

৩. রমজতা আবলু কানসম হুসাইেী খাতুোবাদী: রতরে মুদারররস  োনম প্ররসদ্ধ ও আল্লামা 

মাজরলসীর বাংশধ্র। রতরেও কমাল্লা ইসমাঈল খাওয়াজয়ুীর ছাত্র। ১২০৩ রহজরীনত রতরে 

মৃতুযবরণ কনরে। 

৪. কমাল্লা কমহরাব রগলােী: রতরে একজে প্ররসদ্ধ দাশতরেক ও আনরে। রাইহাোতুল আদাব  

গ্রনন্থ তাাঁনক খাওয়াজয়ুী ও বাইদাবাদীর ছাত্র বনল উনল্লখ করা হনয়নছ। রকন্তু রওজাত  গ্রনন্থ 

তাাঁনক শুধ্ ুখাওয়াজয়ুীর ছাত্র বলা হনয়নছ।  

অগা বুযুগত কতহরােী তাাঁর নুকাবাউল বাশার  গ্রনন্থর ১১১৪ পিৃায় মানরোতুল রকবলা  গ্রনন্থর 

কলখক রমজতা আবদুর রািাক খাে বাগানয়রীনক কমাল্লা কমহরানবর কদ রহত্র বনল উনল্লখ করা 

হনয়নছ। রতরে ১১৯৭ রহজরীনত মারা যাে।  

 

আটাশতম স্তনরর দাশতরেকগণ 
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১. কমাল্লা আলী েূরী মানজেদারােী ইসোহােী: রতরে ইসলামী দশতনের প্ররসদ্ধ পরেত। গত চার 

শতােীনত কয সকল বযরক্তত্ব কমাল্লা সাদরার দশতনের গেীনর প্রনবশ করনত কপনরনছে রতরে তাাঁনদর 

অন্যতম। রতরে প্রথম জীবনে মানজেদারাে ও কাযেীনে পড়ানশাো কনরে ও পরবততীনত 

ইসোহানে আনসে। কসখানে রতরে অগা মুহাম্মদ বাইদাবাদী ও সাইনয়যদ আবলু কানসম 

মুদারররস ইসোহােীর রেকট পড়ানশাো কনরে। রতরে পরবততী সমনয় ইসোহানে দশতনের 

সবতবহৃৎ রশিানকন্দ্র স্থাপে কনরে। 

কমাল্লা আলী েরূী রশিাদাে ও ছাত্র প্ররশিনণর কিনত্র দীর্ত সত্তর বছর সাধ্ো কনরনছে। বুরদ্ধবৃরত্তর 

প্রসানর রতরে রবরল েূরমকা করনখনছে। 

মুহাম্মদ হুসাইে খাে মারেী কতহরানের মারেী মাদ্রাসা প্ররতিার প্রাক্কানল সম্রাট োত্হ আলী 

শাহনক অনুনরাধ্ কনরে এ মাদ্রাসায় রশিাদানের লনিয কমাল্লা আলী েরূীনক ইসোহাে হনত 

কতহরানে দাওয়াত করার। সম্রাট তাাঁনক আমন্ত্রণ জাোনল রতরে উত্তর কদে ইসোহানে তাাঁর রেকট 

দু হাজার রশিাথতী রশিারত রনয়নছ যাাঁনদর মনধ্য চার শতারধ্ক কযাগয ছাত্র রনয়নছ। তাাঁনদর তযাগ 

কনর কতহরাে আসনল ইসোহানের মাদ্রাসা বন্ধ হনয় যানব। সম্রাট পেুরায় পত্র রলনখ তাাঁর একজে 

উৎকষৃ্ট ছাত্রনক কতহরানে রশিক রহনসনব কপ্ররনণর আিাে জাোনল রতরে কমাল্লা আবদুল্লাহ্ 

জানুজীনক কপ্ররণ কনরে। কমাল্লা আলী েূরীর সকল ছাত্রই ইসোহানের রছনলে ো। তাাঁর ছাত্রনদর 

উনল্লখনযাগয অাংশ রবরেন্ন স্থাে হনত তাাঁর রেকট রশিাগ্রহনণর উনেনশ্য আসনতে। সত্তর 

বছরবযাপী রবরেন্ন ছাত্র তাাঁর রেকট হনত জ্ঞাে ও প্রজ্ঞার মশাল রেনয় রবরেন্ন অঞ্চনল ছরড়নয় 

পনড়রছনলে। 

রওজাত  গ্রনন্থর কলখক বনলনছে, আরম শশশনব তাাঁনক কদনখরছ। তখে রতরে শুভ্র চুনলর বৃদ্ধ 

রছনলে। সাইনয়যদ মসরজনদ রতরে সাইনয়যদ বানকর হুিাতুল ইসলানমর সনঙ্গ োমানজর উনেনশ্য 

আসনতে। সাইনয়যদ মুহাম্মদ বানকর হুিাতুল ইসলাম তাাঁর ছাত্র রছনলে। তাাঁরা োমানজর পর 

আনলাচোর জন্য বসনতে। রতরে ও ইসোহানের রশয়ানদর প্রধ্াে ধ্মতীয় বযরক্তত্ব ও কেতা হাজ 
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কালবাসী অতযন্ত সম্মারেত বযরক্তত্ব রছনলে। হাজ কালবাসী রবরেন্ন সোয় কমাল্লা আলী েরূীনক 

রেনজর ওপর প্রাধ্ান্য রদনতে। 

এ রবরশষ্ট বযরক্তনত্বর কমতপ্রনচষ্টানতই জ্ঞাে ও প্রজ্ঞা পরবততীনত অবযাহত থানক। রতরে কমাল্লা 

সাদরার আসোর  গ্রনন্থর রকছ ু সাংরিপ্ত টীকা রলনখনছে। রতরে সরূা ইখলানসর একরট দীর্ত 

তােসীরও রলনখনছে। রতরে ১২৪৬ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

২. হাজী কমাল্লা আহমাদ োরাকী: রতরে কমাল্লা মাহ্দী োরাকীর পুত্র। রতরে একজে 

েকীহ্, মজুতারহদ ও মেুতী রছনলে। রতরে জ্ঞাে ও প্রজ্ঞার পরেত রছনলে যা স্বীয় রপতার রেকট 

রশিা লাে কনররছনলে। রতরে ১২৪৪ অথবা ১২৪৫ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। আল্লামা 

কতহরােী তাাঁর আলরকরামলু বারারাহ্  ও নুকাবাউল বাশার  গ্রনন্থ কমাল্লা হারববলু্লাহ্ কাশােীর 

লুবাবলু আলকাব  গ্রন্থসূনত্র উনল্লখ কনরনছে, রকছুরদে পবূত পযতন্ত কাশাে বুরদ্ধবৃরত্তক জ্ঞানের 

অন্যতম ককন্দ্র রছল। রতরে ত্রনয়াদশ ও চতুদতশ রহজরী শতােীর কবশ রকছ ুসাংখযক দাশতরেনকর োম 

এ গ্রনন্থ উনল্লখ কনরনছে যাাঁরা কাশানে রশিা লাে কনরনছে। সম্ভবত োরানকর আনলমনদর 

মাধ্যনম কসখানে দশতে প্রসার লাে কনররছল। 

৩. রমজতা মাহ্দী ইবনে রমজতা কহদানয়তুল্লাহ্ শাহীদ মাশহাদী: রতরে তাাঁর সমনয়র অন্যতম প্ররসদ্ধ 

েকীহ্ ও আনলম রছনলে। রতরে উসলূ ও রেকাহ্শানস্ত্র ওয়ারহদ কবহবাহােীর ছাত্র রছনলে। রতরে 

সাইনয়যদ মাহ্দী বাহরুল উলমু ও কশখ জাের কানশেলু কগতার সমসামরয়ক বযরক্তত্ব। সম্ভবত 

রতরে ইসোহানের অরধ্বাসী রছনলে। রতরে ইসোহানে আগা মুহাম্মদ বাইদাবাদীর রেকট দশতে 

রশিা কনরে। পরবততীনত মাশহানদ যাে এবাং কসখানে দশতে, উসলূ ও রেকাহ্শাস্ত্র রশিাদাে শুরু 

কনরে। রতরে গরণতশানস্ত্রও পরেত রছনলে যা স্বীয় শ্বশুর কশখ হুসাইে আনমলীর রেকট রশিা লাে 

কনররছনলে। তাাঁর পুত্রত্রয় রমজতা কহদানয়তুল্লাহ্, রমজতা আবদুল জাওয়াদ ও রমজতা দাউদ দশতনে 

গেীর বৎুপরত্ত অজতনে সিম হনয়রছনলে। কশনষাক্ত দু পুত্র কখারাসানের প্রথম সাররর দু গরণতজ্ঞ 

রহনসনব প্ররসরদ্ধ লাে কনররছনলে। তাাঁর বাংশধ্ারায় প্ররসদ্ধ বযরক্তনত্বর আরবেতাব র্নটরছল। কযমে 



521 
 

রবরশষ্ট দাশতরেক, আনরে ও মুজতারহদ রমজতা হারবব রাজােী, চতুদতশ রহজরী শতােীর রবরশষ্ট 

দাশতরেক আগা বযুুগত হারকম শারহদী মাশহাদী প্রমখু। 

রমজতা মাহ্দী ইবনে রসোর ইশারাত  ও রকছ ুসাংখযক গরণত রবষয়ক গ্রন্থও পািদাে করনতে। 

রতরে সম্রাট োরদর শানহর কপ ত্র োরদর রমজতা কতৃতক শহীদ হে। তাাঁর জন্ম ১১৫২ রহজরীনত। 

তাাঁনক ১২১৮ রহজরীনত শহীদ করা হয়। 

 

উেরত্রশতম স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. রমজতা হাসাে েরূী: রতরে কমাল্লা আলী েরূীর পুত্র। রতরে রপতার উত্তরারধ্কারী রহনসনব আকষতণীয় 

পািচনির আনয়াজনে সিম হে। রবরশষ্ট বযরক্তত্ব আগা আলী মুদারনরস জানুযী কতহরােী তাাঁর 

ক্লানস অাংশগ্রহণ করনতে। অধ্যাপক জালালুেীে হুমায়ী তাাঁর রেবতারচত করবতা সাংকলে গ্রনন্থ 

ইসোহানের রতে কশ্রি করবর আনলাচোয় তাাঁনক তাাঁর রপতার ওপর প্রাধ্ান্য রদনয়নছে। তাাঁর ককাে 

রচো বততমানে রবদযমাে ো থাকনলও তাাঁর ছাত্রনদর রেকট হনত তাাঁর মযতাদা সম্পনকত অবরহত 

হওয়া যায়। যা কহাক রতরে পরবততী প্রজনন্মর জন্য দশতেশানস্ত্র েরূমকা করনখনছে। 

২. কমাল্লা ইসমাঈল ইবনে কমাল্লা মুহাম্মদ সারমই  দারনবকুশাকী ইসোহােী: রতরে ওয়ারহদুল 

আইে  বা এক চিুধ্ারী োনম প্ররসদ্ধ। রতরে কমাল্লা আলী েরূীর রবরশষ্ট ছাত্রনদর  

অন্তেুতক্ত এবাং হাজী কমাল্লা হাদী সাবনযওয়ারীর রশিক। তাাঁর দশতনের ক্লাসসমূহ আকষতণীয় রছল। 

রতরে কমাল্লা সাদরার আররশয়া  গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থ এবাং মাশারয় র ও আসোর  গ্রনন্থর টীকা 

রলনখনছে। এ ছাড়া রতরে লারহজীব সাওয়াররক গ্রনন্থর টীকাও রলনখনছে। রতরে ১২৭৭ রহজরীনত 

মৃতুযবরণ কনরে। 

৩. কমাল্লা আবদুল্লাহ্ জানুযী: রতরে ঐ বযরক্ত যাাঁনক মুহাম্মদ হুসাইে খাে মারেীর অনুনরানধ্ হারকম 

েূরী ইসোহাে হনত কতহরানে পািদানের জন্য কপ্ররণ কনররছনলে। ইসোহানের জ্ঞােনকনন্দ্রর 

ঔজ্জ্বলয িমাগ্রত িানসর পর জ্ঞােনকন্দ্র রহনসনব কতহরানের আরবেতাব এ সমনয়ই র্নট। কমাল্লা 

আবদুল্লাহ্ সম্পনকত তাাঁর স্বোমধ্ন্য পুত্র আগা আলী মুদারনরস কয রববরণ রদনয়নছে তা হনত জাো 
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যায়, রতরে তাাঁর জীবনের প্রাথরমক পড়ানশাো আজারবাইজানে সম্পন্ন কনরে। অতুঃপর 

কারবালায় যাে। রতরে কসখানে সানহনব ররয়ানজর রেকট রেকাহ্শাস্ত্র রশিা লাে কনরে। 

পরবততীনত রতরে ককানম রবরশষ্ট মজুতারহদ রমজতানয় কুমীর রেকট পড়ানশাো কনরে। পনর রতরে 

ককাম হনত ইসোহানে যাে ও হারকম েরূীর রেকট দশতে রশিা লাে কনরে। রতরে ১২৩৭ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৪. কমাল্লা মুহাম্মদ জাের লাঙ্গরুদী লারহজী: রতরে কমাল্লা আবদুল্লাহ্ জানুজীর সমসামরয়ক। রতরে 

সাইনয়যদ আবুল কানসম মুদারনরস ইসোহােী, কমাল্লা কমহরাব রগলােী এবাং রবনশষত কমাল্লা 

আলী েরূীর ছাত্র রছনলে। তাাঁর প্ররসদ্ধ গ্রন্থ হনলা কমাল্লা সাদরার মাশানয়র  গ্রনন্থর বযাখযা। এ 

গ্রন্থরট সম্প্ররত কমাল্লা সাদরার চারশ তম জন্মবারষতকী উপলনিয যথািনম িক্টর সাইনয়যদ হুসাইে 

োসর, অধ্যাপক জালালউেীে হুমায়ী ও অধ্যাপক সাইনয়যদ জালালউেীে অশরতয়ােীর রলরখত 

ইাংনররজ ও োসতী েূরমকাসহ প্রকারশত হনয়নছ। রতরে মাশানয়র  গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থ ছাড়াও 

কুশচীর শারনহ তাজরীদ  ও এ গ্রনন্থর টীকাগ্রন্থ হারশয়ানয় খাোরী র টীকাগ্রন্থ রচো কনরে। 

তাাঁর শারনহ তাজরীদ  গ্রনন্থর টীকাগ্রন্থরট সুলতাে মুহাম্মদ শানহর রাজত্বকানল ১২৫৫ রহজরীনত 

ররচত হয়।  

তাাঁর মৃতুযর সরিক সময় সম্পনকত আমার জাো কেই। তনব জোব হুমায়ী বনলনছে, তাাঁর মৃতুয 

১২৯৪ রহজরীর পূনবতই র্নটরছল। 

আশ্চনযতর রবষয় হনলা, রবরশষ্ট আনলম কশখ আগা বযুুগত কতহরােী তাাঁর আল রকরামুল বারারাহ্ 

রেল কাররেস সারলছ বা দাল আশারা  গ্রনন্থর ২৩৯ এবাং ২৫৭ পিৃায় একই োনমর সমসামরয়ক 

ও রগলানের অরধ্বাসী রহনসনব রতেজে দাশতরেনকর োম যথািনম কশখ জাের লারহজী, কশখ 

মুহাম্মদ জাের লাঙ্গরুদী (রযরে কমাল্লা সাদরার আররশনয় গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থ রচো কনরনছে) ও 

কশখ মুহাম্মদ জাের লারহজী (রযরে মাশারয়র ও শারনহ তাজররদ গ্রনন্থর টীকা রলনখনছে) উনল্লখ 

কনরনছে। রকন্তু একই োনমর ও একই এলাকার সমসামরয়ক রতেজে দানশতরাকর অরস্তনত্বর 

রবষয়রট সাধ্ারণ দরৃষ্টনত অসম্ভব বনল মনে হয়। তাই রবষয়রট গনবষণার দারব রানখ। 
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৫. কমাল্লা আগানয় কাযেীেী: রতরেও কমাল্লা আলী েূরীর রবরশষ্ট ছাত্রনদর একজে। রতরে ইসোহাে 

হনত কাযেীনে রেনর আসার পর বড় একরট দীেী মাদ্রাসা প্ররতিা কনরে। রবরশষ্ট বযরক্তরা এখানে 

জ্ঞাে অজতনের জন্য সমনবত হে। আলী মুদারনরস জানুজী তাাঁর রেজ জীবেীনত রলনখনছে, এই 

রবরশষ্ট আনলনমর রেকট জ্ঞাে অজতনের জন্য রতরে রকছরুদে কাযেীনে অবস্থাে কনররছনলে। কমাল্লা 

আগানয় কাযেীেী কমাল্লা আলী েরূীর অন্যতম ছাত্র কমাল্লা ইসমাঈল ইসোহােীর রেকটও 

পড়ানশাো কনরে। এ কারনণ তাাঁনক হাজী সাবনযওয়ারীর সমসামরয়ক রহনসনব রত্রশতম স্তনরর 

দাশতরেকনদরও অন্তেুতক্ত করা যায়। রতরে ১২৮২ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

 

রত্রশতম স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. হাজী কমাল্লা হাদী সাবনযওয়ারী: রতরে কশষ চার শতােীর দাশতরেকনদর মনধ্য কমাল্লা সাদরার 

পর সবতারধ্ক প্ররসদ্ধ। রতরে ১২১২ রহজরীনত সাবনযওয়ানর জন্মগ্রহণ কনরে। সাত বছর বয়নস 

রতরে রপতানক হারাে। দশ বছর বয়নস রতরে পরবত্র মাশহাদ শহনর যাে। রতরে কসখানে দশ বছর 

অবস্থাে কনরে। ইসোহানের দাশতরেকনদর সুোনম মুগ্ধ হনয় রতরে ইসোহাে গমে কনরে। রতরে 

ইসোহানের দানবত কুশাকীনত কমাল্লা ইসমাঈনলর রেকট সাত বছর পড়ানশাো কনরে। রতরে 

হারকম েূরীর জীবনের কশষ দু রতে বছর তাাঁর সারন্নধ্য লাে কনররছনলে। অতুঃপর রতরে মাশহাদ 

প্রতযাবততে কনরে এবাং কসখানে কনয়ক বছর অধ্যাপো কনরে। কসখাে হনত রতরে মক্কায় যাে। 

রতরে মক্কা হনত কেরার পনথ দু রতে বছর ককরমাে শহনর বসবাস করনত বাধ্য হে। কসখানে রতরে 

আিশুরদ্ধর লনিয রকছুরদে আিনগাপে কনর থানকে। অতুঃপর সাবনযওয়ার রেনর আনসে। কস 

সময় হনত চরল্লশ বছর পযতন্ত রতরে এ শহর হনত কবর হেরে। এ শহনরই রতরে 

অধ্যয়ে, অধ্যাপো, গনবষণা, রচো, সাংকলে, ইবাদাত, আিশুরদ্ধ ও ছাত্র প্ররশিনণ রেনয়ারজত 

থানকে এবাং কশষ রেুঃশ্বাস তযাগ কনরে।  

দীেী মাদ্রাসা প্ররতিা, রবরেন্ন অঞ্চল হনত ছাত্র সাংগ্রহ ও তাাঁনদর প্ররশিনণর পর রবরেন্ন শহনর 

কপ্ররনণর কিনত্র রতরে হারকম েরূীর পনরই স্থাে লাে কনররছনলে। তাাঁর প্ররসরদ্ধ ইরাে এবাং ইরানের 
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বাইনর ছরড়নয় পনড়রছল। দশতে রশিাথতীরা রবরেন্ন স্থাে হনত তাাঁর রেকট আসনতে। এ রবরশষ্ট 

দাশতরেনকর কারনণই পররতযক্ত সাবনযওয়ার শহররট ইসলামী দশতে রশিাথতীনদর সমনবত হওয়ার 

স্থাে ও দীেী ককন্দ্র হনয় উনিরছল। 

রবরশষ্ট েরাসী দাশতরেক কাডট কগারবনু রযরে ইরতহানসর দশতনের কিনত্র প্ররসদ্ধ, ফ্রানের রাষ্ট্রদূত 

রহনসনব তাাঁর রতে বছর ইরানে অবস্থানের সময় একরট গ্রন্থ প্রকাশ কনরে। তানত রতরে 

রলনখে, তাাঁর (হাজী সাবনযওয়ারী) প্ররসরদ্ধ এতটা ছরড়নয় পনড়রছল কয, রবরেন্ন কদশ, কযমে 

োরত, তুরস্ক, কহজায হনত তাাঁর রেকট রশিা লানের উনেনশ্য ছাত্ররা আসনতে এবাং তাাঁরা তাাঁর 

প্ররতরিত সাবনযওয়ানরর দীেী মাদ্রাসায় পড়ানশাো করনতে।  

দাশতরেক সাবনযওয়ারী বারিতা ও কলখেী শরক্তনত রছনলে রবরল। আকষতণীয়োনব রশিা দাে 

করনতে। রতরে দশতে ও প্রজ্ঞার জ্ঞাে ছাড়াও এরোেী জ্ঞানে পূণত রছনলে। তদুপরর রতরে রছনলে 

একজে সুশঙৃ্খল, আিপররশুদ্ধ, আরাধ্ক, শরীয়নতর অনুগত। অথতাৎ সনবতাপরর রতরে রছনলে 

আল্লাহর পনথর পরথক। এ সকল শবরশনষ্টযর কারনণই তাাঁর ছাত্ররা তাাঁনক আন্তররকোনব 

োলবাসনতে। ছাত্র- রশিক সম্পনকতর কিনত্র রতরে রছনলে রবরল। তাাঁর অন্যতম ছাত্র তাাঁর মৃতুযর 

চরল্লশ বছর পরও তাাঁর োম শ্রবনণ অশ্রু রবসজতে করনতে।  

দাশতরেক সাবনযওয়ারী োসতী ও আরবী োষায় অনেক করবতা রচো কনরনছে। রতরে তাাঁর করবতায় 

অনেক ছদ্মোম বযবহার কনরনছে। রকন্তু ককাে ককাে করবতা অদ্ভুত সুদর, উচ্চ মানের ও 

উনত্তজোপূণত। 

হাজী সাবনযওয়ারী ১২৮৯ রহজরীনত এক আনবগময় পররনবনশর সরৃষ্ট কনর মৃতুযবরণ কনরে। তাাঁর 

মৃতুযনত তাাঁর এক ছাত্র রেননাক্ত করবতা রচো কনররছনলে : 

এক রহস্য পৃরথবী হনত রেল রবদায় 

যাাঁর আিাে কপ াঁনছরছল েূরম হনত আরনশ কখাদায় 

যরদ তাাঁর মৃতুয তাররখ সম্পনকত প্রে কর 

বলব আরম মনরেরে রতরে, লাে কনরনছে জীবে আনরা উচ্চতর।  
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হাজী সাবনযওয়ারীর কয সকল ছাত্র সম্পনকত আমার রেকট তথয রনয়নছ তাাঁরা হনলে : 

 ১. কমাল্লা আবদুল কররম খাবুশােী (কুচােী) রযরে মােজুনম মােনতক  গ্রনন্থর টীকাগ্রন্থ রচো 

কনরনছে।  

 ২.রমজতা হুসাইে সাবনযওয়ারী রযরে কমাল্লা মহুাম্মদ হাইদাযী ও রমজতা আলী আকবর ইয়াযদীর 

রশিক রছনলে। 

 ৩. রমজতা হুসাইে আলােী সাবনযওয়ারী রযরে জ্ঞানের সব শাখায় তাাঁর সমনয় অপ্ররতদ্বন্দ্বী 

রছনলে। 

 ৪. োসত প্রনদনশর রবরশষ্ট দাশতরেক হারকম আব্বাস দারাবী। 

 ৫.শাইখরু রাইস কাযানরর রশিক কশখ ইবরাহীম সাবনযওয়ারী।  

 ৬. কশখ মুহাম্মদ ইবরাহীম কতহরােী। 

 ৭. সাইনয়যদ আবলু কানসম মসুুেী জােজােী। 

 ৮. সাইনয়যদ আবদুর ররহম সাবনযওয়ারী। 

 ৯. কমাল্লা মুহাম্মদ সাব্বাগ। 

১০. কশখ হাদী বীরজাদীর রশিক কশখ মুহাম্মদ করজা বরুগােী। 

১১. রমজতা আবদুল গেরু দারাবী। 

১২.হাজ োনজল কখারাসােী ও আগা বযুুনগত শানহদী মাশহাদীর রশিক কমাল্লা কগালাম হুসাইে 

মাশহাদী। 

১৩. হাজী োনজল কখারাসােী ও আগা কবাজগুত শারহদী মাশহাদীর রশিক রমজতা মুহাম্মদ 

সারুকাদী। 

১৪. কশখ আলী োনজল তাব্বাতী 

১৫.রমজতা অগা হারকম দারাবী  

১৬.রমজতা মহুাম্মাদ ইয়াযদী 

১৭.রমজতা আবু তানলব জােজােী 
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১৮.কমাল্লা ইসমাঈল আনরে কবজেরূদী 

১৯.কশখ আবদুল হুসাইে শাইখুল ইরাকাইে এবাং 

২০.রমজতা মুহাম্মদ হারকম এলাহী 

হারকম সাবনযওয়ারীর সবনচনয় প্ররসদ্ধ ছাত্র রছনলে রবরশষ্ট আনরে, দাশতরেক ও প্ররসদ্ধ েকীহ্ 

কমাল্লা হুসাইে কুরল হানমদােী। এই মহাে বযরক্ত এক পরবত্র চররনত্রর কমষ পালনকর সন্তাে 

রছনলে। রতরে রশিা লানের উনেনশ্য হানমদাে হনত কতহরানে আনসে। হারকম সাবনযওয়ারীর 

প্ররসদ্ধ আধ্যারিক আকষতনণ রতরে সাবনযওয়ানর আনসে এবাং কসখানে পড়ানশাো শুরু কনরে। 

অতুঃপর রেকাহ্শাস্ত্র রশিা লানের জন্য আতাবানত আনসে ও কশখ মতুতাজা আেসারীর ছাত্র হে। 

এ সমনয়ই রতরে আগা সাইনয়যদ ইলী শুসতারীর ছাত্র হে ও তাাঁর রেকট আধ্যারিক রশিা লাে 

কনরে। পরবততীনত রতরে আধ্যারিক জ্ঞানের প্রবাদ পুরুনষ পররণত হে। 

যরদ হারকম সাবনযওয়ারীর মাদ্রাসার ছাত্ররা এ মাদ্রাসায় পড়ার কারনণ কগ রব লাে কনর থানকে 

তনব বলা যায়, এ বযরক্তর উপরস্থরতর কারনণ মাদ্রাসা কগ রবারন্বত হনয়রছল। 

আখুদ কমাল্লা হুসাইে কুরল কয মাদ্রাসা প্ররতিা কনরে তা ছাত্রনদর রশিাদাে হনত তানদর প্ররশিণ 

ও মােব গিনে অরধ্কতর গুরুত্ব রদত। এ মাদ্রাসায় অনেক প্ররসদ্ধ বযরক্ত রশিা লাে কনরনছে। 

রবরেন্ন সূত্র হনত যতটুকু জাো যায় সাইনয়যদ জামালউেীে আেগােী তাাঁর োজানে অবস্থােকানল 

দু বযরক্ত হনত রশিা লাে কনররছনলে। তাাঁনদর একজে হনলে কশখ মুততাজা আেসারী এবাং 

অপরজে কমাল্লা হুসাইে কুরল হানমদােী। সম্ভবত সাইনয়যদ জামালউেীে কমাল্লা হুসাইে কুরলর 

রেকট বুরদ্ধবৃরত্তক জ্ঞাে অথতাৎ যুরক্তরবদযা ও দশতে রশিা লাে কনররছনলে। ককাে সূত্র অনুযায়ী 

সাইনয়যদ জামাল কমাল্লা হুসাইে কুরলর ছাত্র সাইনয়যদ আহমদ কারবালায়ী ও সাইনয়যদ সাঈদ 

হুববুী যাাঁরা তাাঁর রেকট এরোেশাস্ত্র রশিা লাে করনতে তাাঁনদর সনঙ্গ র্রেষ্ট সম্পকত রাখনতে। এ 

রদকরট এই অসাধ্ারণ বযরক্তনত্বর (সাইনয়যদ জামাল) এক আশ্চযতজেক ও অনুদ্র্ারটত রদক যা খবু 

কম ঐরতহারসনকরই দৃরষ্ট আকষতণ কনরনছ। 
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২. আগা আলী যানুযী: রতরে আগা আলী হারকম ও আগা আলী মুদারনরস োনম পরররচত। রতরে 

পূনবতারল্লরখত কমাল্লা আবদুল্লাহ্ যানুযীর পুত্র। রতরে সাম্প্ররতক শতােীগুনলার রবরল রশিকনদর 

একজে। আগা আলী যানুযী ১২৩৪ রহজরীনত ইসোহানে জন্মগ্রহণ কনরে। রতরে স্বীয় রপতা হনত 

রেকাহ্শাস্ত্র ও দশতনের জ্ঞাে লাে কনররছনলে। রতরে দশতে রশিা পণূত করার উনেনশ্য আতাবানত 

যাে। কসখাে কথনক ইসোহানে রেনর আনসে ও রমজতা হাসাে েরূীর ছাত্র হে। অতুঃপর কাযেীনে 

যাে ও কমাল্লা আগানয় কাযেীেীর রেকট রশিা লাে কনরে। পরবততীনত ইসোহানে রেনর এনস 

হাসাে েরূীর রেকট তাাঁর রশিা সমাপ্ত কনরে। রশিা সমাপনের পর কতহরানের কসপাহ্সালার 

মাদ্রাসায় রশিাদাে কানজ রেনয়ারজত হে। রতরে ১৩০৭ রহজরীনত কতহরানে মৃতুযবরণ কনরে।  

৩. আগা মুহাম্মদ করযা হারকম কামনশহী: রতরেও রবগত শতােীর অন্যতম কশ্রি দাশতরেক ও 

আনরে। রতরে ইসোহানের কামনশহ শহনরর অরধ্বাসী। তরুণ বয়নস রতরে রশিা লানের 

উনেনশ্য ইসোহানে আনসে। রতরে রমজতা হাসাে েরূী এবাং কমাল্লা মহুাম্মদ জাের লাঙ্গরুদীর 

রেকট পড়ানশাো কনরে। রতরে দীর্তরদে ইসোহানের দীরে রশিানকনন্দ্র দশতে রশিাদাে কনরে। 

জীবনের কশষ দশ বছর রতরে কতহরানের সাদর মাদ্রাসায় অবস্থাে কনরে। কসখানে রশিাথতীরা তাাঁর 

রেকট কথনক লােবাে হনতে। এরট তাাঁর জীবনের সবনচনয় আকষতণীয় সময় রছল। 

রতরে একজে পূণত আনরে রছনলে। রতরে একারকত্বনক পছদ করনতে ও সমাজ হনত রকছুটা 

রবরচ্ছন্ন থাকনতে। যবুক বয়নস রতরে একজে ধ্েী বযরক্ত রছনলে। রতরে তাাঁর সকল স্থাবর- অস্থাবর 

সম্পরত্ত ১২৮৮ রহজরীর দুরেতনির সময় সাধ্ারণ দররদ্র বযরক্তনদর মনধ্য রবরলনয় কদে। পরবততীনত 

রতরে একজে দরনবনশর ন্যায় জীবেযাপে কনরে। যখে আগা আলী হারকম মুদারনরস যানুযী ও 

রমজতা আবলু হাসাে কযলনে দশতেশানস্ত্রর রশখনর অবস্থাে কররছনলে তখেই হারকম কামনশহী 

কতহরানে আনসে। রতরে কমাল্লা সাদরার দশতনের অনুসারী হনলও ইবনে রসোর দশতে গ্রন্থসমূহ 

পড়ানতে। রতরে ইবনে রসোর দশতনে পরেত রহনসনব রমজতা আবুল হাসাে কযলনের অবস্থােনক 

টরলনয় কদে। 
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হারকম কামনশহী কখেই তাাঁর গ্রামীণ কপাশাক পররতযাগ কনর আনলমনদর কপাশাক পররধ্াে 

কনরেরে। তাাঁর রবরশষ্ট ছাত্র জাহাঙ্গীর খাে কাশকায়ী বণতো কনরনছে, হারকম কামনশহীর প্ররসরদ্ধর 

কথা শুনে তাাঁর রেকট হনত রশিা লানের পরম আগ্রহ রেনয় কতহরাে রগনয়রছলাম। কতহরাে কপ াঁনছ 

প্রথম রানতই তাাঁর রেকট উপরস্থত হলাম। তাাঁর কপাশাক আনলমনদর মত রছল ো। তাাঁর কপাশাক 

রছল তাাঁব ুও কযােোনসর কাপড় রবনিতানদর মনতা। আরম তাাঁনক আমার ইচ্ছার কথা জাোলাম। 

রতরে কতহরানে বাইনরর একরট করের কদাকানে (কযখানে দরনবশনদর আড্ডা রছল) আমানক 

পররদে আসনত বলনলে। আরম কমাল্লা সাদরার আসোর  গ্রন্থরট সনঙ্গ রেনয় কসখানে উপরস্থত 

হনয় লিয করলাম রতরে এক ককাণায় একরট চাটাইনয়র ওপর বনস রনয়নছে। আরম তাাঁর রেকট 

রগনয় আসোর  গ্রন্থরট খুনল বসলাম। রতরে তা হনত পনড় আমানক বুবানত লাগনলে। তাাঁর পাি 

দানের প্ররিয়ায় মগু্ধ হনয় আরম আিহারা হলাম। রতরে আমার অবস্থা লিয কনর বলনলে: হ্যাাঁ, এ 

শরক্তই পাত্ররটনক কেনঙ্গনছ।  

রতরে উচ্চ পযতানয়র করব রছনলে। রেজ করবতাসমূহনক লাল মদ  ছদ্ম োনম প্রকাশ করনতে। 

রতরে ১৩০৬ রহজরীনত তাাঁরই মাদ্রাসার স্বীয় কনির এক ককানণ একজে েীরব সূেীর ন্যায় েশ্বর 

পৃরথবী হনত রবদায় কেে। একই রদনে কতহরাে শহনরর সবনচনয় বড় মেুরত কমাল্লা আলী কুেীও 

মৃতুযবরণ কনরে। কস রদে এ শহনর কশানকর ছায়া কেনমরছল। যরদও তাাঁর মৃতুযর অনেক পনর তাাঁর 

বন্ধ ুমহল ও ছাত্ররা তাাঁর মৃতুয সম্পনকত অবরহত হনয়রছনলে। রতরে কয এমে মৃতুযই কচনয়রছনলে তা 

তাাঁর একরট করবতা হনত কবাবা যায় : 

জাাঁকজমকপণূত প্রাসাদ কতা বাদশানদর জন্য, আমার জন্য েয় 

আরম পাগনলর জন্য একরট ককাণাই যনথষ্ট, পৃরথবীনত তা কম েয়।  

হারকম কামনশহী অনেক ছাত্রনক রশিাদাে কনরনছে। আগা রমজতা হানশম এশকাওয়ারী, আগা 

রমজতা হাসাে ককরমােশাহী, আগা রমজতা রশহাব োইররযী, জাহাঙ্গীর খাে কাশকায়ী, আখুদ কমাল্লা 

মুহাম্মদ কাশী ইসোহােী, রমজতা আলী আকবর ইয়াযদী, কশখ আলী েরূী মুদারনরস, রমজতা 

মুহাম্মদ বানকর হারকম, শহীদ মজুতারহদ ইরস্তহবাোতী, রবরশষ্ট করব হারকম সাোয়ী 
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ইসোহােী, কশখ আবদুল্লাহ্ রাশতী ররয়াযী, কশখ হাইদার খাে োহাোদী কাযার, রমজতা আবলু 

েযল কালােতার কতহরােী, রমজতা সাইনয়যদ হুসাইে রাজােী কুমী, কশখ মাহমুদ বুরুজারদী, রমজতা 

মাহমুদ কুমী প্রমুখ তাাঁর ছাত্র রছনলে। 

৪. রমজতা আবলু হাসাে কযলনে: রতরে এই স্তনরর অন্যতম দশতনের প্ররসদ্ধ রশিক। রতরে দীর্তরদে 

রশিকতা কনরনছে। অনেক ছাত্র তাাঁর দ্বারা রশিাপ্রাপ্ত হনয়নছ। রতরে ১২৩৮ রহজরীনত জন্মগ্রহণ 

ও ১৩১৪ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। রতরে ইবনে রসোর দশতনের সমথতক রছনলে। তাই কমাল্লা 

সাদরার দশতেনক কতমে গুরুত্ব রদনতে ো। রতরে ইসোহানের অরধ্বাসী রছনলে তনব কতহরানে 

রহজরত কনরে। রতরে রমজতা হাসাে েূরী ও রমজতা হাসাে রচরের ছাত্র রছনলে। করথত আনছ 

কয, রতরে ইসোহাে হনত সাবনযওয়ানর যাওয়ার উনেনশ্য কতহরানে আনসে। পনর সাবনযওয়ানর 

যাওয়ার রসদ্ধান্ত পররবততে কনর কতহরানেই কথনক যাে। আবলু হাসাে কযলনে ত্রনয়াদশ রহজরী 

শতােীর কশষাাংশ ও চতুদতশ শতােীর প্রথমাাংনশর কশ্রি রতে দাশতরেনকর একজে। অবশ্য অপর 

দু জে তাাঁর কচনয় কশ্রি রছনলে। হারকম কামনশহীর ছাত্ররা তাাঁরও ছাত্র রছনলে।  

 

একরত্রশতম স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. রমজতা হানশম এশকাওয়ারী রাশতী: রতরে দশতে ও এরোনের কিনত্র তাাঁর সমনয়র অন্যতম 

প্ররসদ্ধ রশিক। তাাঁর প্ররতরিত মাদ্রাসা হনত অনেক ছাত্র রশিা লাে কনরনছে। রতরে তাাঁর স্তর হনত 

পরবততী স্তনর দশতে ও এরোেশাস্ত্র স্থাোন্তনরর মাধ্যম হনয়রছনলে। তাাঁর সমকালীে বযরক্তনদর 

কথনক এরোেশানস্ত্রর তত্ত্ব জ্ঞানে রতরে অগ্রগামী রছনলে। রতরে োন্নারী ররচত রমসবাহুল ইেস  

গ্রন্থরটর (যা কক োেী ররচত রমেতাহুল গাইব  গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থ) টীকাগ্রন্থ রচো কনরনছে। রতরে 

একাধ্ানর কামনশহী, আগা আলী মুদারনরস ও রমজতা কযলনের ছাত্র রছনলে। রতরে ১৩৩২ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

২. রমজতা হাসাে ককরমােশাহী: রতরে হানশম এশকাওয়ারীর সমসামরয়ক বযরক্তত্ব। পূনবতাক্ত রতে 

রশিক তাাঁরও রশিক রছনলে। ককরমােশাহীর রেকট অসাংখয ছাত্র রশিা লাে কনরনছে। রতরে 
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দশতেশাস্ত্রনক তাাঁর পরবততী স্তনর স্থাোন্তনর রবনশষ েূরমকা পালে কনররছনলে। রতরে ১৩৩৬ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৩. রমজতা রশহাবউেীে োইররযী রশরাজী: রতরে হারকম কামনশহী ও রমজতা কযলনের ছাত্র রছনলে। 

রতরে রেকাহ্ ও উসলূশানস্ত্র পরেত রছনলে। এরোেশানস্ত্রর মুরহউেীেী ধ্ারার ওপরও তাাঁর দিতা 

রছল। হারকম োইররযী কতহরানের সাদর মাদ্রাসায় তাাঁর রশিক হারকম কামনশহীর স্থলারেরষক্ত 

হে। কসখানে রতরে পাি দাে, গনবষণা ও ছাত্র প্ররশিনণর কানজ িত হে। রতরে  

অরস্তনত্বর বাস্তবতা সম্পরকতত একরট পুরস্তকা রচো কনরে। কশখ আগা বযুগুত কতহরােী তাাঁর জীবেী 

বণতোয় উনল্লখ কনরনছে, উপনরাক্ত পুরস্তকরট তাাঁর রেকট রনয়নছ। 

৪. রমজতা আব্বাস রশরাজী দারাবী: রতরে হাকীম আব্বাস োনম পরররচত ও োসত প্রনদনশর দশতনের 

প্ররসদ্ধ রশিকনদর একজে। রতরে হারকম সাবনযওয়ারীর ছাত্র রছনলে যা আমরা পূনবত উনল্লখ 

কনররছ। কশখ আগা বযুুগত কতহরােী বনলনছে, রতরে একাধ্ানর দশতে ও রেকাহ্শানস্ত্র পরেত 

রছনলে। রতরে কমাল্লা সাদরার আসোর  গ্রন্থরট স্বহনস্ত করপ কনর তানত টীকা সাংনযাজে 

কনরনছে। রতরে কদায়া- ই কুমাইল ও মীর োেদারাসতীর কারসদার বযাখযাগ্রন্থ রলনখনছে। রতরে 

রচরুেী রেমতাতা োনম প্ররসদ্ধ কশখ আহমাদ রশরাজী ও রমজতা ইবরাহীম োইররযীর রশিক রছনলে। 

েুরআত উনে লা রশরাজী তাাঁর আসারুল আযাম  গ্রনন্থ তাাঁর মৃতুয ১৩০০ রহজরীনত হনয়রছল 

বনল উনল্লখ কনরনছে। তাাঁর কবর রশরানজর হারেরযয়ায় রবদযমাে রনয়নছ। 

৫. জাহাঙ্গীর খাে কাশকায়ী: প্রায় মধ্যবয়নস তাাঁর মনধ্য জ্ঞানের কেশা উিীরবত হয় ও রতরে জ্ঞাে 

অনন্বষনণ িতী হে। পরবততীনত ইসোহানের প্ররতরিত দশতে রশিকনদর অন্যতম রছনলে। 

জাহাঙ্গীর খাে জ্ঞাে ও দশতনে উচ্চ মযতাদা লাে করা ছাড়াও শধ্যত, রস্থরতা, শেরতক শঙৃ্খলা ও 

তাকওয়ার কিনত্র আদশত রছনলে। রতরে কশষ জীবে পযতন্ত তাাঁর পূনবতর সাধ্ারণ কপাশাক পররধ্াে 

করনতে। রতরে তাাঁর ছাত্র ও পরররচতনদর শ্রদ্ধাোজে রছনলে। জাহাঙ্গীর খাে আগা মহুাম্মদ করযা 

কামনশহীর ছাত্র রছনলে। সম্ভবত রতরে প্রথম রদনক রমজতা আবদুল জাওয়াদ কখারাসােী ও কমাল্লা 
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ইসমাঈল ইসোহােী দারনব কুশাকীরও ছাত্র রছনলে। জাহাঙ্গীর খাে ১২৪৩ রহজরীনত 

ইসোহানের কদহাকানে জন্মগ্রহণ এবাং ১৩২৮ রহজরীনত ইসোহানে মৃতুযবরণ কনরে। 

৬. আখদু কমাল্লা মহুাম্মদ কাশী: রতরে জাহাঙ্গীর খানের সমসামরয়ক ও আগা মহুাম্মদ করযা 

কামনশহীর ছাত্র রছনলে। রতরে ইসোহানের সাদর মাদ্রাসায় রশিাদাে করনতে। জাহাঙ্গীর খানের 

ন্যায় রতরেও কশষ জীবে পযতন্ত কুমার রছনলে। রতরে সুেী রছনলে। তাাঁর সম্পনকত রবরেন্ন আশ্চযত 

র্টো বরণতত হনয়নছ। অনেক বড় বড় আনলম, কযমে প্ররসদ্ধ মারজা হাজী আগা হুসাইে 

বুরুজারদী, হাজী আগা রহীম আরবাব ও অন্যান্য অনেনকই তাাঁর ছাত্র রছনলে। রতরে ১৩৩২ 

রহজরীনত ইসোহানে মতুৃযবরণ কনরে। ইসোহানের তাখনত কোলানদ জাহাঙ্গীর খানের সমারধ্র 

রেকট তাাঁনক সমারধ্স্থ করা হয়। 

৭. রমজতা মুহাম্মদ বানকর এসনতহবাোতী: রতরেও আগা আলী হারকম কামনশহী ও রমজতা কযলনের 

ছাত্র রছনলে। রতরে রেকাহ্ ও হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আতাবানত যাে। কসখানে অনেক বড় 

বড় আনলম, কযমে তাাঁর সমসামরয়ক প্ররসদ্ধ গনবষক কশখ মুহাম্মদ হুসাইে ইসোহােী দারেী ও 

কশখ কগালাম করযা ইয়াযদী তাাঁর রেকট দশতেশাস্ত্র রশিা লাে কনরে। রতরে ইরানের শাসেতারন্ত্রক 

আনদালনে (১৩২৬ রহজরী) এসনতহবাোনত শহীদ হে। 

৮. রমজতা আলী আকবর হুকমী ইয়াযদী কুমী: রতরে পূনবতারল্লরখত রতরে রশিক ছাড়াও রমজতা 

হুসাইে সাবনযওয়ারীর ছাত্র রছনলে। সম্ভবত কশনষাক্ত বযরক্তর রেকট রতরে এরোে ও কযাগ 

সাধ্ো রশিা লাে কনররছনলে। কশষ জীবনে রতরে ককানম বসবাস শুরু কনরে। যখে রবরশষ্ট 

মুজতারহদ কশখ আবদুল কররম হানয়রী ককানম দীেী মাদ্রাসা প্ররতিা কনরে তখে অনেক বড় বড় 

আনলম, কযমে রবরশষ্ট মারজা সাইনয়যদ মহুাম্মদ তাকী খুেসারী, সমসামরয়ক মারজা সাইনয়যদ 

আহমদ খুেসারী এবাং আমার রশিক আয়াতুল্লাহ্ কখানমেী তাাঁর রেকট রশিা লাে শুরু কনরে। 

রমজতা আলী আকবর ১৩৪৫ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৯. কশখ আবদুে েবী েরূী: রতরে দশতে ও রেকাহ্ উেয় শানস্ত্রই পরেত রছনলে। রতরে রেকাহ্ ও 

হাদীসশানস্ত্র বড় রমজতা রশরাজীর ছাত্র এবাং দশতেশানস্ত্র আগা আলী মুদারনরনসর ছাত্র রছনলে। 
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সম্ভবত রতরে কামনশহী ও রমজতা কযলনেরও ছাত্র রছনলে। রতরে ১৩৪৪ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে। তাাঁর কবর করই শহনরর শাহ আবদুল আযীনমর মাযানরর রেকট। কশখ আবদুে েবী রবরেন্ন 

জ্ঞানে পারদশতী রছনলে। তাকওয়া ও পরনহযগারীনতও রতরে প্ররসদ্ধ রছনলে। রবরশষ্ট েকীহ্ ও 

দাশতরেক কশখ মুহাম্মদ তাকী আমলুী (মৃতুয ১৩৯১ রহজরী) ১৪ বছর তাাঁর ছাত্র রছনলে। 

১০. রমজতা হুসাইে আলােী সাবনযওয়ারী: রতরে হাজী সাবনযওয়ারীর রেকট দশতেশাস্ত্র এবাং রমজতা 

রশরাজীর রেকট উসলূ ও রেকাহ্শাস্ত্র রশিা লাে কনরে। রতরে তীক্ষ্ণ কমধ্া ও মুখস্থ করার 

িমতার জন্য প্ররসদ্ধ রছনলে। তাাঁর ইজরতহাদ করার িমতার রবষনয় রমজতা রশরাজী এতটা প্রশাংসা 

কনরনছে কয, অন্য কানরা রবষনয় তা কশাো যায়রে। রকন্তু দুুঃখজেকোনব রতরে সারাজীবে 

সাবনযওয়ানর অবস্থানের কারনণ তাাঁর রেকট হনত দীেী ছাত্ররা কতমে লােবাে হনত পানররে। 

আলােী সাবনযওয়ারী ১২৬৮ রহজরীনত জন্মগ্রহণ এবাং ১৩৫২ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে।  

১১. কশখ কগালাম হুসাইে শাইখলু ইসলাম কখারাসােী: রতরেও হাজী সাবনযওয়ারীর ছাত্র। রতরে 

ছয় বছর তাাঁর ছাত্র রছনলে এবাং দীর্তরদে পরবত্র মাশহাদ শহনর দশতেশানস্ত্রর আনলা রবতরণ 

কনররছনলে। কশখ কগালাম হুসাইনের রবরশষ্ট ছাত্রনদর মনধ্য কশখ আব্বাস আলী কখারাসােীর োম 

উনল্লখনযাগয রযরে হাজ োনজল োনম প্ররসদ্ধ। রতরে ১২৪৬ রহজরীনত জন্ম এবাং ১৩১৯ রহজরীনত 

মৃতুযবরণ কনরে।  

১২. রমজতা মুহাম্মদ সুরুকাদী মাশহাদী: রতরে হাজী সাবনযওয়ারীর অন্যতম ছাত্র। রতরে মাশহানদর 

দশতেশানস্ত্রর প্ররসদ্ধ রশিকনদর একজে। হাজী োনজল কখারাসােীও তাাঁর ছাত্র রছনলে। 

১৩. কমাল্লা মুহাম্মদ হায়দাজী জােজােী: রতরে জােজাে ও কাযেীনে প্রাথরমক পড়ানশাোর পর 

কতহরানে আনসে। রতরে কসখানে আগা রমজতা হুসাইে সাবনযওয়ারীর রেকট এরোে এবাং রমজতা 

কযলনের রেকট দশতেশাস্ত্র রশিা লাে কনরে। অতুঃপর অধ্যয়ে সম্পন্ন করার লনিয আতাবানত 

যাে। কসখানেও রেকাহ্ ও দশতেশাস্ত্র অধ্যয়নে রত হে। পেুরায় কতহরানে রেনর এনস অধ্যাপোয় 

রত হে। রতরে হারকম সাবযাওয়ারীর শারনহ মােজমুা  গ্রনন্থর টীকাগ্রন্থ রলনখে যা রবরেন্ন 

প্ররতিাে হনত পুেুঃপেু প্রকারশত হনয়নছ। রতরে তাাঁর পবূতসরূরনদর অনেনকর মতই আিপররশুরদ্ধর 
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পনথ যনথষ্ট অগ্রসর রছনলে এবাং তাাঁনদর অনেনকর অনুকরনণ কশষ জীবে পযতন্ত অরববারহত 

রছনলে। রতরে ১৩৩৯ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। রতরে োসতী ও তুকতী োষায় কবশ রকছু সুদর 

করবতা রচো কনরনছে। তাাঁর একরট আকষতণীয় ও উপনদশমূলক ওরসয়তোমা রনয়নছ যা তাাঁর 

করবতাগ্রনন্থর কশনষ সাংনযারজত কনর মুরদ্রত হনয়নছ। 

 

বরত্রশতম স্তনরর দাশতরেকগণ 

১. কশখ আব্বাস আলী োনজল কখারাসােী: রতরে মধ্যবততী একজে রশিনকর সূনত্র দশতেশানস্ত্র 

হাজী সাবনযওয়ারীর ছাত্র। রেকাহ্শানস্ত্র রতরে রমজতা রশরাজীর ছাত্র। রতরে গত শতােীর বহুমুখী 

জ্ঞানের অরধ্কারীনদর অন্যতম েমুো। রতে বযরক্ত গত শতােীর বহু রবষয়ক পরেতনদর মনধ্য 

প্রবাদপরুুষ রছনলে। তাাঁরা হনলে মাশহানদর হাজী োনজল কখারাসােী, কতহরানের হাজী কশখ 

আবদুে েবী েূরী এবাং সাবনযওয়ানরর হাজী রমজতা হুসাইে আলােী। হাজী রমজতা হুসাইে তাাঁনদর 

মনধ্য কশ্রি রছনলে। হাজী োনজল তাাঁর সমনয় মাশহানদ দশতনের স্বীকৃত গ্রন্থসমূনহর রশিক 

রহনসনব প্ররসদ্ধ রছনলে। রতরে ১৩৪৪ রহজরীনত মাশহানদ মৃতুযবরণ কনরে। 

২. রমজতা আসকারী শারহদী মাশহাদী: রতরে আগা বুযুগত হারকম  োনম প্ররসদ্ধ। রতরে রমজতা মাহ্দী 

শারহনদর বাংশধ্র এবাং কমাল্লা আলী েূরীর সমপযতানয়র। রমজতা মাহ্দী শারহদীর মাশহানদর 

বাসস্থােরট দীর্ত কদড়শ  বছর জ্ঞাে, প্রজ্ঞা ও ছাত্র প্ররশিনণর ককন্দ্র রহনসনব বযবহৃত হনয়নছ। 

আগা বযুুনগত হারকম রমজতা জারবহুল্লাহর পুত্র রছনলে। রমজতা জারবহুল্লাহ্ রমজতা কহদানয়তউল্লাহর 

সন্তাে এবাং রতরে রমজতা মাহ্দী শারহনদর পুত্র ও ছাত্র রছনলে। রমজতা মাহ্দী শারহদ আগা মুহাম্মদ 

বাইদাবাদী এবাং কশখ হুসাইে আনমলীর ছাত্র রছনলে। 

আগা বযুুগত হারকনমর রশিাজীবে সম্পনকত আমার কতমে জাো কেই। সম্ভবত রতরে মাশহানদ স্বীয় 

রপতা, কমাল্লা সুরুকাদী এবাং কগালাম হুসাইে শাইখলু ইসলানমর রেকট প্রাথরমক রশিা লাে 

কনরে। পরবততীনত মাশহাদ হনত কতহরানে আনসে। রতরে রমজতা কযলনের রেকট রকছরুদে 
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দশতেশাস্ত্র চচতা কনরে। রতরে হারকম এশকাওয়ারী এবাং হারকম ককরমাে শাহীর রেকটও রশিা লাে 

কনরে।  

আরম যখে আরবী োষার প্রাথরমক পড়ানশাোর জন্য ১৩৫২ হনত ১৩৫৪ রহজরী পযতন্ত মাশহানদ 

অবস্থাে কররছলাম তখে তাাঁনক একজে সাধ্ারণ ও অরতশয় বৃদ্ধরূনপ কদনখরছ। তাাঁর পুত্র রমজতা 

মাহ্দী কস সময় মাশহানদর জমজমাট দীেী মাদ্রাসায় উজ্জ্বল েিত্র রহনসনব প্রেরলত রছনলে। 

রতরে শারনহ মােজমুা , আসোর  এবাং ককোয়া  পড়ানতে। তাাঁর বয়স তখে রত্রনশর অরধ্ক 

রছল। এ বয়নসই রতরে ১৩৫৪ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। তাাঁর মৃতুযনত মাশহানদ কশানকর ছায়া 

কেনম এনসরছল। পরবততী বছরই তাাঁর রপতা আগা বযুুগত হারকম মৃতুযবরণ কনরে। এ দু বযরক্তর 

মৃতুযর মাধ্যনম এ বাংনশর আনলম ধ্ারার পররসমারপ্ত র্নট। 

আগা বযুুগত হারকম স্পষ্টোষী, স্বাধ্ীেনচতা ও মকু্ত মনের অরধ্কারী রহনসনব প্ররসদ্ধ রছনলে। যরদও 

রতরে খুবই দররদ্র অবস্থায় জীবেযাপে করনতে তথারপ কানরা রেকট হনত রকছু গ্রহণ করনতে ো। 

একবার তাাঁর এক আনলম বন্ধ ুতাাঁর দাররনদ্রযর অবস্থার কথা জােনত কপনর উচ্চপদস্থ কমতকততানদর 

সানথ কযাগানযাগ কনর কমাটা অাংনকর অনুদাে সাংগ্রহ কনরে এবাং তা পত্রসহ তাাঁর রেকট কপ্ররণ 

কনরে। রতরে পত্র পানি রবষয়রট অবরহত হনয় খানমর রবপরীত রদনক রলনখে, আরম দররদ্র 

অবস্থায়ও সন্তুষ্ট থাকার সম্মােনক হারানত চাই ো।  অতুঃপর কপ্রররত অথতসহ খামরট কেরত 

পািাে। 

৩. আগা সাইনয়যদ হুসাইে বাদকুনবয়ী: আগা বাদকুনবয়ী ১২৯৩ রহজরীনত বাদকুনবয়ীর একরট 

গ্রানম জন্মগ্রহণ কনরে। রতরে প্রাথরমক পড়ানশাো সম্পন্ন করার পর কতহরানে আনসে। এখানে 

রতরে রমজতা কযলনের রেকট এরোে এবাং হারকম এশকাওয়ারী ও হারকম ককরমাে শাহীর রেকট 

দশতেশাস্ত্র রশিা লাে কনরে। অতুঃপর রতরে োজানে যাে এবাং আখুদ কমাল্লা মহুাম্মদ কানযম 

কখারাসােী ও কশখ হাসাে মামাকােীর রেকট উসূনল রেকাহ্শাস্ত্র অধ্যয়ে কনরে। আল্লামা 

কতহরােী তাাঁর নুকবাউল বাশার  গ্রনন্থ বনলনছে, আগা বাদকুনবয়ী োজানে দশতে ও রেকাহ্ 

উেয় শানস্ত্র প্ররসরদ্ধ লাে কনররছনলে এবাং বুরদ্ধবৃরত্তক ও বণতোমলূক রবরেন্ন শাস্ত্র রশিা লাে 
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কনরে। অনেক বড় বড় আনলম তাাঁর রেকট রশিা লাে কনরনছে। আমানদর রশিক আল্লামা 

সাইনয়যদ মুহাম্মদ হুসাইে তাবাতাবায়ী ইবনে রসোর রশো  গ্রনন্থর তাবইয়াত ও ইলারহয়াত  

অধ্যায় পুনরাটাই তাাঁর রেকট পনড়রছনলে। আল্লামা কতহরােীর বণতোমনত আগা বাদকুনবই এবাং 

কশখ মহুাম্মদ হুসাইে গারেী কস সময় োজানে দশতেশানস্ত্রর দু  রদকপাল রছনলে। এ মহাে 

আনলম ১৩৫৮ রহজরীনত োজানে মৃতুযবরণ কনরে। 

৪. অগা রমজতা মুহাম্মদ আলী শাহ আবাদী কতহরােী: রতরে প্রকতৃপনি ইসোহানের অরধ্বাসী 

রছনলে। রতরে বুরদ্ধবৃরত্তক ও বণতোমূলক উেয় শানস্ত্র সুপরেত রছনলে। রতরে রমজতা কযলনে এবাং 

রমজতা এশকাওয়ারীর রেকট দশতে ও এরোেশাস্ত্র রশিা লাে কনরে। রতরে কতহরানে রমজতা হাসাে 

আশরতয়ােীর রেকট রেকাহ্শাস্ত্র অধ্যয়ে কনরে। পরবততীনত োজাে ও সানমরায় আখুদ 

কখারাসােী ও রমজতা মুহাম্মদ তাকী রশরাজীর রেকট উসলূ ও রেকাহ্শানস্ত্রর উচ্চতর পড়ানশাো 

কনরে। রতরে কতহরানে মারজা রহনসনব প্ররতিা লাে কনররছনলে। কশখ আবদুল কররম হানয়রীর 

ককানম অবস্থােকানল রতরে ককানম চনল আনসে এবাং রশিাদাে শুরু কনরে। রতরে এরোেশানস্ত্র 

অপ্ররতদ্বন্দ্বী রছনলে। আমার শ্রনদ্ধয় রশিক আয়াতুল্লাহ্ কখানমেী এই মহাে বযরক্তর রেকট 

পড়ানশাো কনরনছে এবাং এরোেশানস্ত্র তাাঁর েয়ূসী প্রশাংসা কনরনছে। রতরে ১৩৬৯ রহজরীনত 

কতহরানে মৃতুযবরণ কনরে। 

৫. আগা সাইনয়যদ আলী মুজতারহদ কানজরুেী রশরাজী: রতরে সাইনয়যদ আব্বাস মুজতারহদ 

কানজরুেীর পুত্র। রতরে ১২৭৮ রহজরীনত জন্মগ্রহণ কনরে। ১২৯১ রহজরীনত রতরে কানজরুে 

হনত রশরানজ আনসে। ১৩০৪ রহজরী পযতন্ত রশরানজ বুরদ্ধবৃরত্তক ও বণতোমলূক জ্ঞাে অধ্যয়নে রত 

থানকে। রতরে হারকম আব্বাস দারাবীর ছাত্র কশখ আহমাদ রশরাজী োজােী এবাং কশখ মুহাম্মদ 

হুসাইে শানেসানযর রেকট যুরক্তরবদযা ও দশতেশাস্ত্র রশিা লাে কনরে। সম্ভবত রতরে হারকম 

আব্বাস দারাবীর (মৃতুয ১৩০০ রহজরী) রেকটও রকছুরদে পড়ানশাোর সুনযাগ কপনয়রছনলে। রতরে 

১৩০৪ হনত ১৩১৫ রহজরী পযতন্ত োজানে অবস্থাে কনরে এবাং আখদু কমাল্লা মুহাম্মদ কানযম 

কখারাসােীর রেকট রেকাহ্শাস্ত্র পড়ানশাো কনরে। রতরে ১৩১৯ রহজরী হনত কশষ জীবে পযতন্ত 
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(১৩৪৩ রহজরী) রশরানজ দশতে ও এরোেশাস্ত্র রশিাদানে রত থানকে। রশরানজ বুরদ্ধবৃরত্তক ও 

বণতোমলূক শানস্ত্রর ছাত্রনদর অরধ্কাাংশই তাাঁর ছাত্র। অগা সাইনয়যদ আলী মুজতারহদ পবূতবততী 

সৎকমতশীল আনলমনদর মধ্যকার একজে আদশত বযরক্তত্ব। তাাঁর ছাত্র ও রশরানজর সাধ্ারণ 

মানুষনদর রেকট কথনক তাাঁর পরবত্র আিার পররচয় বহেকারী অনেক র্টো কশাো যায়। 

৬. আগা কশখ মহুাম্মদ কখারাসােী গুণাবাদী ইসোহােী: রতরে আগা কশখ মুহাম্মদ হারকম  ও 

আগা কশখ মহুাম্মদ কখারাসােী  এ উেয় োনমই প্ররসদ্ধ। রতরে আখুদ কমাল্লা মুহাম্মদ কাশী ও 

জাহাঙ্গীর খাে কাশকায়ীর ছাত্র রছনলে। তাাঁনদর দু জনের মৃতুযর পর রতরে ইসোহানে দশতেশানস্ত্রর 

শীষতস্থােীয় রশিক হে। রতরে ইসোহানের সাদর মাদ্রাসায় রশিকতা করনতে। হাজী রমজতা আলী 

আগা রশরাজী এবাং কতহরাে রবশ্বরবদযালনয়র অধ্যাপক ি. জালালউেীে হুমায়ী তাাঁর ছাত্র রছনলে। 

হারকম কখারাসােী আরিক পররশুদ্ধতার কিনত্র রবরল বযরক্তত্ব রছনলে। রতরে তাাঁর রশিক জাহাঙ্গীর 

খাে ও আখুদ কাশীর ন্যায় কশষ জীবে পযতন্ত অরববারহত রছনলে। রতরে ১৩৫৫ রহজরীনত 

মৃতুযবরণ কনরে। 

তাাঁর মৃতুযর পর হাজী আগা সাদর কুপায়ী এবাং কশখ মাহমুদ মুরেদ ইসোহানের এ জ্ঞােনকনন্দ্রর 

আনলানক প্রেরলত করনখরছনলে। এ দু বযরক্তর মৃতুযর পর ইসোহানের জ্ঞাে ককন্দ্ররট চারশ  বছর 

আনলা রবতরনণর পর প্রায় রেনে রগনয়রছল। 

৭. হাজী কশখ মুহাম্মদ হুসাইে গারেী ইসোহােী: রতরে জ্ঞাে (বরুদ্ধবৃরত্তক ও বণতোমলূক) ও 

তাকওয়ার কিনত্র অপ্ররতদ্বন্দ্বী রছনলে। রতরে ১২৯৬ রহজরীনত োজানে জন্মগ্রহণ কনরে। তাাঁর 

রপতা কানযমাইনের একজে ধ্ারমতক বযবসায়ী রছনলে। 

মুহাম্মদ হুসাইে গারেী রবশ বছর বয়স পযতন্ত কানযমাইনে রছনলে এবাং কসখানে প্রাথরমক 

পড়ানশাো সম্পন্ন কনরে। অতুঃপর রতরে োজানে চনল আনসে। কসখানে রতরে আখুদ কমাল্লা 

মুহাম্মদ কানযম কখারাসােীর কশষ জীবে পযতন্ত (১৩২৯ রহজরী) তাাঁর ছাত্র রহনসনব পড়ানশাো 

কনরে। রতরে দশতেশানস্ত্র রমজতা মুহাম্মদ বানকর হারকম এসনতহবাোতীর ছাত্র রছনলে। উসূল ও 

রেকাহ্শানস্ত্র মুহাম্মদ হুসাইে গারেী ইসোহােীর ররচত অনেক গ্রন্থ রনয়নছ কযগুনলা রেকাহ্ ও 



536 
 

উসলূশানস্ত্রর ছাত্রনদর জন্য আজও রচন্তার কখারাক যরুগনয় আসনছ ও জীবন্ত রনয়নছ। রতরে 

কতাহোতুল হারকম  োনম দশতনের একরট আকষতণীয় গ্রন্থ রচো কনরনছে। রতরে পরকাল 

সম্পরকতত একরট পরুস্তকা রচো কনরনছে। আমার শ্রনদ্ধয় রশিক আল্লামা মহুাম্মদ হুসাইে 

তাবাতাবায়ী দীর্ত দশ বছর (১৩৪৪- ১৩৫৪ রহজরী) এ মহাে বযরক্তর রেকট রশিা লাে কনরনছে 

এবাং এ রেনয় গবতনবাধ্ করনতে। রতরে ১৩৬১ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরনছে।  

৮. আগা কশখ মুহাম্মদ তাকী আনমালী: রতরে ১৩০৪ রহজরীনত কতহরানে জন্মগ্রহণ কনরে। রতরে 

স্বীয় রপতা রবরশষ্ট দাশতরেক আগা কশখ মুহাম্মদ আনমালীর (১২৬৩- ১৩৩৬ রহজরী) রেকট দশতে ও 

রেকাহ্শানস্ত্রর প্রাথরমক পড়ানশাো কনরে। অতুঃপর রমজতা ককরমাে শাহীর মৃতুযর পর রতরে কশখ 

আবদুে েবী মুজতারহদ েূরীর রেকট প্রায় কচ ে বছর পড়ানশাো কনরে। পরবততীনত োজানে 

রহজরত কনরে। কসখানে হাজী রমজতা হুসাইে োরয়েী, সাইনয়যদ আবলু হাসাে ইসোহােী এবাং 

অগা রজয়াউেীে ইরাকীর রেকট উসলূ ও রেকাহ্শাস্ত্র রশিা লাে কনরে। রতরে মহাে আনরে 

হাজী রমজতা আলী আগা কাজী োনয়নযর রেকট আখলাক রবষনয় পড়ানশাো কনরে। রতরে 

কতহরানে অবস্থােকানল রেকাহ্ ও দশতে উেয় শাস্ত্রই রশিাদাে করনতে। তাাঁর সবনচনয় প্ররসদ্ধ 

গ্রন্থ হনলা হারকম সাবনযওয়ারীর শারনহ মােজমুা  গ্রনন্থর টীকা গ্রন্থ। রেকাহ্শানস্ত্র তাাঁর প্ররসদ্ধ 

গ্রন্থ হনলা শারনহ উরওয়াতুল উসকা  কযরট একরট দরললরেরত্তক বই। রতরে ১৩৯১ রহজরীনত 

কতহরানে মৃতুযবরণ কনরে। 

৯. আগা রমজতা মাহ্দী আশরতয়ােী: রতরে বততমাে শতােীর (চতুদতশ রহজরী শতােী) কশ্রি 

রশিকনদর অন্যতম। তাাঁর রপতা রমজতা জাের রযরে রমজতা কুচাক  োনম প্ররসদ্ধ আগা মহুাম্মদ 

করজা হারকম কামনশয়ীর ছাত্র রছনলে। তাাঁর মাতা কতহরানের প্ররসদ্ধ মজুতারহদ রমজতা হাসাে 

অশরতয়ােীর কন্যা।  

রমজতা মাহ্দী রমজতা হাসাে ককরমাে শাহী এবাং রমজতা হানশম এশকাওয়ারীর ছাত্র। রতরে দীর্তরদে 

কতহরানে দশতে ও এরোেশানস্ত্রর রশিক রছনলে। রতরে ১৩৬৫- ১৩৬৬ রহজরীর রদনক ককানমর 
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ছাত্র ও রশিকনদর আিানে ককানম আনসে এবাং কসখানে রশিকতায় রত হে। আরম কস সময় 

রকছরুদে তাাঁর ছাত্র রছলাম। 

রতরে কবশ রকছু মলূযবাে গ্রন্থ রচো কনররছনলে। রতরে যুরক্তরবদযা ও দশতনের টীকাগ্রন্থ রলনখনছে 

যা শারনহ মােজমুা  গ্রনন্থর ওপর রেরত্ত কনর ররচত। রতরে কানয়দাতুল ওয়ানহদ  ( একনত্বর 

রেয়ম) এবাং ওয়াহ্দানত উজদু  ( অরস্তনত্বর একতা) সম্পরকতত আসাসুত তাওহীদ  োনম একরট 

গ্রন্থ রচো কনরনছে। তাাঁর ররচত অন্যান্য গ্রন্থ সম্পনকত আমার কতমে ধ্ারণা কেই। রতরে ১৩৭২ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

১০. আগা রমজতা আহমাদ আশরতয়ােী: রতরে হাজী রমজতা হাসাে মুজতারহদ আশরতয়ােীর করেি 

পুত্র রছনলে। রতরে রেকাহ্, দশতেশাস্ত্রসহ রবরেন্ন জ্ঞানে পরেত রছনলে। তাকওয়া- পরনহজগারীর 

কিনত্র রতরে রছনলে প্রবাদপরুুষ। রতরে চরল্লশ বছনরর অরধ্ক সময় ধ্নর কতহরানে উসলূ, রেকাহ্ 

ও দশতেশাস্ত্র রশিা দাে কনরনছে। রতরে হারকম ককরমাে শাহী ও হারকম এশকাওয়ারীর ছাত্র 

রছনলে। 

রতরে ১৩৪৫ রহজরীনত রেকাহ্শানস্ত্রর রশিা পণূত করার উনেনশ্য োজানে যাে। কসখানে পাাঁচ বছর 

অবস্থাে কনরে। কসখানে রতরে রশিকতাও কনরে। অনেক স্বোমধ্ন্য মুজতারহদ ও রশিকও তাাঁর 

রেকট দশতনের আসোর  গ্রন্থরট পড়নতে। আমার রশিক আল্লামা তাবাতাবায়ী কস সময় 

আসোর  গ্রন্থরটর রকছু অাংশ তাাঁর রেকট পনড়নছে। এ মহাে বযরক্ত প্রায় শত বছর বয়নস 

১৩৯৫ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

১১. আগা রমজতা তানহর তােকাবােী: রতরেও বততমাে শতােীর দশতনের প্রথম কশ্রণীর রশিকনদর 

একজে। দশতনের রবরেন্ন মনতর ওপর তাাঁর আশ্চযতজেক দখল রছল। রতরে ১২৮০ রহজরীনত 

মানজেদারানের কালারদাসনত জন্মগ্রহণ কনরে। প্রাথরমক পড়ানশাো সম্পনন্নর পর রতরে উচ্চ 

রশিানথত কতহরানে আনসে। রতরে রমজতা কযলনে, হারকম কামনশয়ী এবাং হারকম মদুারনরনসর 

রেকট রশিা লাে কনররছনলে, তনব হারকম ককরমাে শাহী এবাং হারকম োইনরযীর রেকট রশিা 

লাে কনরনছে রক ো তা আমার জাো কেই। পূনবতাক্ত রতে দাশতরেনকর (তাাঁর রশিকত্রয়) পর রতরে 
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দশতনের কিনত্র কতহরানে কশ্রি রশিক রহনসনব অরেরহত হে। রতরে ১৩৬০ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে।  

১২. আগা সাইনয়যদ আবলু হাসাে রারেয়ী কাযেীেী: রতরে বততমাে শতােীর কশষানধ্তর প্ররসদ্ধ 

রশিকনদর একজে। রতরে বণতোমলূক ও বরুদ্ধবৃরত্তক উেয় জ্ঞানেই পরেত রছনলে। রতরে হারকম 

ককরমাে শাহী ও হারকম এশকাওয়ারীর রেকট দশতে রশিা লাে কনররছনলে। ককানমর দীেী 

মাদ্রাসা প্ররতিার পর রতরে কশখ আবদুল কররম হানয়রীর আিানে ককানম আনসে। রকছরুদে 

আয়াতুল্লাহ্ হানয়রীর রেকট রশিা লানের পর রতরে হারকম সাবনযওয়ারীর শারনহ মােজমুা  ও 

কমাল্লা সাদরার আসোর  গ্রন্থ রশিাদাে শুরু কনরে। আমার মহাে রশিক আয়াতুল্লাহ্ কখানমেী 

শারনহ মােজমুা সহ আসোর  গ্রনন্থর রকছ ুঅাংশ তাাঁর রেকট পনড়নছে এবাং তাাঁর পাি দানের 

পদ্ধরত ও বণতোর প্রশাংসা করনতে। সাইনয়যদ রারেয়ী কাযেীেী আয়াতুল্লাহ্ হানয়রীর 

জীবেশানতই কাযেীনে রেনর যাে। কসখানে দশতনের ছাত্ররা তাাঁর রেকট রশিা লানের উনেনশ্য 

আসনতে। পরবততীনত রতরে মারজা হে এবাং কতহরানে বসবাস শুরু কনরে। রতরে ১৩৯৪ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

১৩. আগা কশখ মুহাম্মদ হুসাইে োনজল তুেী: রতরে বততমাে শতােীর দশতনের প্ররসদ্ধ রশিকনদর 

অন্যতম। দশতনের ইলারহয়াত  অধ্যানয়র ওপর রেরত্ত কনর রতরে একরট পুরস্তকা রচো কনরনছে 

যার েরূমকানত রেনজনক জাহাঙ্গীর খাে ও হারকম এশকাওয়ারীর ছাত্র বনল পররচয় রদনয়নছে। 

রবশ্বরবদযালয় প্ররতরিত হওয়ার পর রতরে রবশ্বরবদযালনয়র অধ্ীে কনলনজ সারহতয, দশতে ও 

রেকাহ্শাস্ত্র রশিাদাে শুরু কনরে। রতরে কায়সারী ররচত শারনহ েসুুস  গ্রনন্থর েূরমকার ওপর 

টীকা রলনখনছে। রতরে ১৩০৯ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

১৪. সাইনয়যদ মুহাম্মদ কানযম আসসার: রতরে বততমাে শতােীর দশতনের রশিকনদর অন্যতম। 

রতরে ১৩০৫ রহজরীনত জন্মগ্রহণ কনরে। ১৮ বছর বয়নস রতরে ইসোহানে আনসে এবাং কসখানে 

রতে বছর জাহাঙ্গীর খাে ও আখুদ কমাল্লা মুহাম্মদ কাশীর রেকট দশতে রশিা লাে কনরে। 

অতুঃপর ছয় বছর কতহরানে অবস্থাে কনরে। কসখানে রতরে হারকম এশকাওয়ারী, হারকম ককরমাে 
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শাহী এবাং হারকম োইররযীর রেকট দশতে রশিা সম্পন্ন কনরে। এরপর রতরে আতাবানত যাে। দশ 

বছর কসখানে রতরে রবরশষ্ট রশিকনদর রেকট উসলূ ও রেকাহ্শাস্ত্র অধ্যায়ে কনরে। ১৩৪০ 

রহজরীনত ৩৫ বছর বয়নস রতরে কতহরানে রেনর আনসে এবাং উসলূ, রেকাহ্ ও দশতে রশিাদাে 

শুরু কনরে। ১৩৫৩ রহজরীনত কতহরাে রবশ্বরবদযালয় প্ররতিার পর এ রবশ্বরবদযালনয়র অধ্ীে 

সারহতয, দশতে ও রেকাহ্ রবষয়ক রবোনগ রশিাকতা শুরু কনরে। ১৩৬৫ রহজরীনত কতহরানের 

কসপাহ্সালার মাদ্রাসারট দীেী রবশ্বরবদযালনয়র স্বীকৃরত লাে করনল রতরে কসখানে রশিকতায় 

রেনয়ারজত হে এবাং কশষ জীবে পযতন্ত এখানেই এ কপশায় রত থানকে।  

সাইনয়যদ মুহাম্মদ কানযম আসসার একজে কখালামনের মানুষ রছনলে। সবরকছুই রতরে 

হালকাোনব গ্রহণ করনতে। রতরে ওয়াহ্দানত উজুদ, বাদা (োনগযর পররবততে), হাদীসশাস্ত্র এবাং 

তােসীর সম্পরকতত গ্রন্থ রচো কনরনছে। রতরে ১৩৯৪ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

 

কতরত্রশতম স্তনরর দাশতরেকগণ 

এ স্তনরর দাশতরেকগণ আমার রশিক পযতানয়র। রবনশষ রকছ ু কারনণ এ সম্পরকতত বণতো হনত 

আপাতত রবরত থাকরছ। সুরবধ্া অনুযায়ী অন্য সময় ও স্থানে ইেশাআল্লাহ্ আনলাচো করব। 

দাশতরেকনদর এরূপ স্তররবন্যাস ইনতাপূনবত ককউ কনরনছে বনল আমার জাো কেই। প্রথমবানরর মত 

আরম এরট করায় স্বাোরবকোনবই রকছু ত্রুরটরবচযুরত রনয়নছ। প্রথম ত্রুরট হনলা এরট সামরগ্রক 

হয়রে। অনেনকই হয়নতা অরেচ্ছাকৃতোনব বাদ পনড়নছে আবার অনেকনক আরম রেনজই বাদ 

রদনয়রছ। কারণ এ সকল স্তনরর সকল দাশতরেনকর োনমর তারলকা ও রববরণ দাে আমানদর 

উনেশ্য রছল ো। তা ছাড়া এ কাজরট সহজও েয়। আমরা শুধ্ু কসই সকল দাশতরেক যাাঁরা 

রশিাদাে, ছাত্র প্ররশিণ রকাংবা গ্রন্থ রচোর মাধ্যনম দশতেশাস্ত্রনক পরবততী স্তনর উত্তরনণ রবনশষ 

েূরমকা করনখনছে তাাঁনদর রেনয়ই এখানে আনলাচো কনররছ। কারণ তাাঁরা ইসলামী সাংসৃ্করত ও 

জ্ঞানের এ রবনশষ ধ্ারারটর রটরকনয় রাখা ও অগ্রযাত্রায় ইরতবাচক েরূমকা করনখনছে। সবনশনষ 

কনয়করট রবষয় উনল্লনখর প্রনয়াজেীয়তা অনুেব কররছ : 
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১. এ স্তর রবন্যাসরট অন্যান্য স্তর রবন্যানসর মতই পূণত ও যথাথত েয়। যরদও এই স্তর রবন্যাসরট 

ছাত্র- রশিনকর সময়গত অবস্থাে অনুযায়ী করা হনয়নছ তদুপরর আমরা জারে কয সকল ছাত্র একই 

রশিনকর রেকট কথনক রশিা লাে কনরে তাাঁরা সকনলই এক স্তনরর (সময় অনুযায়ী) 

েে; রবনশষোনব যখে ঐ রশিক দীর্তরদে যাবত রশিাদাে কনরে। সাধ্ারণত তাাঁর ছাত্রনদর মনধ্য 

বয়স অনুযায়ী ও রশিা লানের সময় অনুযায়ী ককউ অগ্রগামী ককউ পশ্চাদ্গামী। 

উদাহরণস্বরূপ হাজী সাবনযওয়ারীনক আমরা রমজতা কযলনে এবাং হারকম কামনশয়ীর সমস্তনর 

উনল্লখ কনররছ। যরদও হাজী সাবনযওয়ারী তাাঁনদর কচনয় বয়নস অনেক বড় রছনলে এবাং রমজতা 

কযলনে রছনলে তাাঁনদর করেি (এমেরক আমরা উনল্লখ কনররছ রমজতা কযলনে হাজী সাবনযওয়ারীর 

রেকট রশিা লানের জন্য সাবনযওয়ার কযনত কচনয়রছনলে, রকন্তু কতহরানেই কথনক যাে)। কারণ 

কযমেোনব রমজতা কযলনে ও হারকম কামনশয়ী কমাল্লা আলী েরূীর ছানত্রর ছাত্র রছনলে রিক 

কতমরেোনব হাজী সাবনযওয়ারী কমাল্লা ইসোহােীর ছাত্র রহনসনব জোব েরূীর ছানত্রর ছাত্র। 

২. তৃতীয় রহজরী শতােীর প্রথমাধ্ত হনত ইসলামী দশতনের ইরতহাস শুরু হয়। তখে কথনক চতুথত 

রহজরী শতােী পযতন্ত অনুবানদর যগু বনল পরররচত। এই সময়কানলর অরধ্কাাংশ দাশতরেকই 

অনুবাদক রছনলে এবাং অরধ্কাাংশ অনুবাদকও দাশতরেকনদর অন্তেুতক্ত রছনলে। অবশ্য ককাে ককাে 

অনুবাদক কযমে দাশতরেক রছনলে ো কতমরে অনেক দাশতরেক ও অনুবাদক রছনলে ো। তনব 

দশতনের সাংকলে ও গনবষণার যুগ অনুবানদর যুগ হনত পৃথক েয় কযমেরট ককউ ককউ ধ্ারণা 

কনরনছে। তাাঁরা মনে কনরনছে, ইসলামী দশতনের ইরতহানস এক বা দু শতােীনত শুধু্ অনুবাদ 

হনয়নছ এবাং কস সময় ককাে প্রকতৃ দাশতরেক রছনলে ো। পরবততীনত প্রকৃত অনথত দাশতরেনকর 

আগমে হয়। রকন্তু এরট সরিক েয়, বরাং প্রথম যনুগই অনুবাদ শুরুর সানথ সানথ ইয়াকুব ইবনে 

ইসহাক রকদীর ন্যায় রবরল প্ররতোর দাশতরেনকর আরবেতাব র্নটরছল এবাং রতরে অনেক দাশতরেক 

শতরর কনরনছে। আল রকদী হুোনয়ে ইবনে ইসহাক ইবাদী এবাং আবদুল মারসহ কহমরসর ন্যায় 

অনুবাদকনদর সমসামরয়ক এবাং সানবত ইবনে ককাররাহ্ ও অন্যান্য দশতে গ্রন্থ অনুবাদকনদর 

পূবতবততী সমনয়র। 
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৩. দশতনের অনুবাদকনদর অরধ্কাাংশই রছনলে ইহুদী, রিষ্টাে ও সানবয়ী। অনুবাদকনদর মনধ্য 

মসুলমাে খবুই কম রছনলে। তাাঁনদর মনধ্য ককাে যারথুষ্ট্র অনুবাদকও রছনলে ো। আবদুল্লাহ্ ইবনে 

মুকাফ্োনক একমাত্র যারথুষ্ট্র অনুবাদক রহনসনব অনেনক বনলনছে যরদও প্রকতৃপনি রতরে যারথুষ্ট্র 

রছনলে ো; বরাং মনুয়ী ধ্নমতর অনুসারী রছনলে এবাং পরবততীনত মসুলমাে হে। রকন্তু এই পযতানয়র 

দাশতরেকনদর মনধ্য যাাঁরা স্বতন্ত্র মনতর অরধ্কারী রছনলে তাাঁরা সকনলই মসুলমাে। এই স্তনরর 

দাশতরেকনদর মনধ্য একজে অমসুলমােনকও খুাঁনজ পাওয়া যায় ো। এ রবষয়রট ইরতহাস ও সমাজ 

রবজ্ঞানের দরৃষ্টনত গনবষণার দারব রানখ। 

৪. অনুবানদর যুনগর পরবততী যুগ অথতাৎ অনুবানদর যুগ হনত ষি বা সপ্তম রহজরী পযতন্ত অরধ্কাাংশ 

দাশতরেক দশতনের পাশাপারশ রচরকৎসারবদযার চচতা করনতে। তাই তাাঁরা একরদনক কযমে দাশতরেক 

রছনলে অন্যরদনক রছনলে রচরকৎসারবদ। কযমে ইবনে রসো একই সানথ দাশতরেক ও রচরকৎসারবদ 

রছনলে। এ সকল দাশতরেকনদর ককউ ককউ রচরকৎসক রহনসনব অরধ্কতর প্ররসদ্ধ রছনলে। 

দাশতরেক- রচরকৎসারবদনদর এ যুনগর দাশতরেকনদর মনধ্য মসুলমাে, ইহুদী ও রিষ্টাে সকনলই 

রছনলে। সানবয়ীেনদর মনধ্য এরূপ বযরক্তনত্বর সন্ধাে পাওয়া যায় ো। এ যুনগ উচ্চমানের ইহুদী ও 

রিষ্টাে কবশ রকছু রচরকৎসনকর কথা আমরা জারে যাাঁরা পাশাপারশ দাশতরেকও রছনলে। রকন্তু তাাঁনদর 

মনধ্য ককউ উচ্চমানের দাশতরেক রছনলে ো। উদাহরণস্বরূপ আবলু োরায ইবনুত রত্বব ইবনে 

রসোর সমসামরয়ক রছনলে এবাং একজে বড় রচরকৎসক রহনসনব ইবনে রসো তাাঁর প্রশাংসা 

কনরনছে, রকন্তু রতরে দশতনের চচতা করনলও ইবনে রসোসহ অন্য ককউই তাাঁনক দাশতরেক বনল মনে 

করনতে ো। তনব এ কিনত্র আবলু বারাকাত বাগদাদী এবাং এমেরক আবলু খানয়র হাসাে ইবনে 

সাওয়ারনক বযরতিম বলা কযনত পানর। কারণ আবুল বারাকাত ইহুদী রহনসনব স্বকীয় রচন্তার 

দাশতরেক রছনলে। অনুরূপ রিষ্টাে রহনসনব আবুল খানয়র। তনব আমরা পনূবতই উনল্লখ কনররছ এ 

দু বযরক্তই পরবততীনত মসুলমাে হনয়রছনলে। অনুবানদর যুনগ আমরা কযমে লিয কনররছলাম 

ককবল মসুলমাে দাশতরেকগণই স্বকীয় দশতে রচন্তার অরধ্কারী রছনলে, কতমরে দাশতরেক-

রচরকৎসনকর যুনগও আমরা লিয করর কয, এ যুনগ অমসুলমােনদর মনধ্য উচ্চমানের রচরকৎসক 
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থাকনলও তানদর মনধ্য স্বকীয় দশতে রচন্তার কতমে ককাে অরস্তত্ব রছল ো। এ রবষয়রট কথনক বুবা 

যায়, অন্যান্য ধ্মত হনত ইসলামী রশিা ও ইসলানমর প্রাণ দশতে ও বরুদ্ধবৃরত্তর সানথ অরধ্কতর 

সঙ্গরতশীল। 

সব কচনয় আশ্চনযতর রবষয় হনলা ইসলামী যুনগর দশতে ও রচরকৎসাশানস্ত্রর বানরাশ  বছনরর 

ইরতহানস ককাে যারথষু্ট্র দাশতরেক ও রচরকৎসনকর সন্ধাে আমরা পাই ো (সম্ভবত গরণতশানস্ত্রর 

কিনত্রও তাই)। স্বোবতই এ যুনগ কযমরেোনব ইহুদী ও রিষ্টােগণ জ্ঞাে, সাংসৃ্করত ও দশতনের 

আনদালনে মসুলমােনদর পাশাপারশ কয েূরমকা করনখনছে যারথুষ্ট্রগণও তা রাখনত পারনতে, রকন্তু 

তাাঁরা এ আনদালনে অাংশগ্রহণ কনরেরে। ইসলামপবূত যুনগও রবশ্ব সাংসৃ্করতনত তাাঁনদর ককাে েূরমকা 

রছল ো। ইসলামপবূত যুনগ ইরানের জ্ঞাে ও সাংসৃ্করতর মশাল রিষ্টাে, ইহুদী এবাং সানবয়ীরাই বহে 

করত এবাং জাদী শাপুনরর রবশ্বরবদযালয়রট তারাই পররচালো করত।  

ইসলামী যুনগ একমাত্র বাহমােইয়ার ইবনে মাজতবাে (আজারবাইজানের অরধ্বাসী) যারথষু্ট্র 

রছনলে রযরে পরবততীনত মসুলমাে হে। রচরকৎসকনদর মনধ্য একমাত্র আলী ইবনে আব্বাস রযরে 

ইবনুল মাজুসী োনম প্ররসদ্ধ রতরে যারথষু্ট্র রছনলে বনল মনে করা হয়। রকন্তু এিওয়ািত িাউেসহ 

অনেনকই তাাঁনক মসুরলম রচরকৎসক রহনসনব উনল্লখ কনরনছে। তদুপরর তাাঁর োম হনতও বুবা যায় 

রতরে মসুলমাে রছনলে এবাং হয়নতা তাাঁর পবূতপুরুষগণ যারথুষ্ট্র রছনলে। 

প্রকতৃ কথা হনলা যারথুষ্ট্র ধ্মতরট এমে পযতানয় কপ াঁনছরছল (বা এনক কপ াঁছানো হনয়রছল) কয, কখেই 

তা জ্ঞাে ও দশতনের সনঙ্গ সঙ্গরতপণূত রছল ো। তাই যরদ ককউ তা অস্বীকার কনর জ্ঞাে অনন্বষনে 

রলপ্ত হনতে পররনশনষ কদখা কযত রতরে যারথষু্ট্র ধ্মত তযাগ কনরনছে। 

৫. মুসরলম দাশতরেকনদর মনধ্য অরধ্কাাংশই রশয়া রছনলে। রশয়া সম্প্রদায় বরহেূতত দাশতরেকনদর 

মনধ্য একমাত্র কস্পনের দাশতরেকগণ ছাড়া (যাাঁরা রশয়া পররনবশ ও রচন্তা হনত দূনর রছনলে) বারকরা 

প্রায় সকনলই রশয়া রচন্তা দ্বারা প্রোরবত রছনলে। এ রবষয়রট প্রমাণ কনর কয, রশয়ানদর বরুদ্ধবরৃত্ত 

প্রথম হনতই দশতেনকরন্দ্রক রছল। আমরা োহজলু বালাগা র তাৎপযত গ্রনন্থ (কসইরী দার োহজলু 
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বালাগাহ্) এ রবষয় রেনয় আনলাচো কনররছ। এ রবষনয় অরধ্ক আনলাচোর জন্য আনরা কবরশ সময় 

প্রনয়াজে। তাই এখানে তা হনত রবরত থাকরছ।  

৬. দশতে ও প্রজ্ঞার কিনত্র ইরােীনদর অবদাে ইসলামী সাংসৃ্করতনত অ- ইরােীনদর সমগ্র অবদাে 

হনত এতটা অরধ্ক কয, তানত ইরােীনদর রেরঙ্কুশ প্রাধ্ান্যই েনুট উনিনছ; রবনশষত দশম রহজরী 

শতােী হনত যখে ইরানে রেরঙ্কুশ রশয়া প্রাধ্ান্য লাে কনর তখে এ রবষয়রট স্পষ্ট হনয় ওনি। এ 

সময় হনত মসুরলম দাশতরেকনদর সকনলই ইরােী। যরদও ইরােীরা ইসলামী দশতনের সচূোকারী 

েয় এবাং সবতপ্রথম মুসরলম দাশতরেক একজে আরব, তদুপরর দশতেশানস্ত্রর সনঙ্গ পররচয় লানের 

পর হনত ইরােীরা এর পতাকা স্বহনস্ত ধ্ারণ কনর এবাং অন্যান্য সকল জারত হনত দশতনের সনঙ্গ 

অরধ্কতর স¤পৃক্ত হনয় পনড়। আমার দরৃষ্টনত এর কপছনে দু রট কারণ রনয়নছ। প্রথমত 

যারথষু্ট্রনদর রেনষধ্াজ্ঞা সনত্ত্বও (ইসলামপবূত যুনগ) ইরােীনদর রচন্তার প্রকরৃত রছল দশতেরেরত্তক। 

রদ্বতীয়ত ইরানে রশয়া রচন্তার প্রোব। যরদ ইরােী দাশতরেকনদর মধ্য হনত আরব, তুকতী বা অন্য 

ককাে বাংনশাদ্ভূতনদর পৃথক ো করর (কযমে েখরুেীে রাযী, জালালউেীে দাওয়ােী, সাদরুেীে 

দাশতাকী, রগয়াসউেীে দাশতাকী প্রমুখনদর বাদ ো রদই) তনব বলা যায় অ- ইরােী দাশতরেকনদর 

সাংখযা েগণয। 

অ- ইরােী দাশতরেকনদর মনধ্য একদল হনলে অমুসলমাে। তাাঁনদর মনধ্য রনয়নছে 

রমশর, রসররয়া, কস্পে প্রেৃরত স্থানের রচরকৎসক- দাশতরেকগণ। অপর দল হনলে অ- ইরােী 

মসুলমাে, কযমে ইবনে হাইসাম বাসরী রমশরী, আবলু বারাকাত বাগদাদী, আলী ইবনে 

করজওয়াে রমশরী আল রকদী, ইবনে রুশদ, ইবনে কতাোইল, ইবনুস সারয়তা, কুতুবউেীে 

রমশরী, কামালউেীে ইউনুস কম নসলী এবাং কানরা কানরা মনত োরাবীও এনদর অন্তেুতক্ত।  

৭. ইবনে রসোর পূনবত দশতে রশিার ককন্দ্র রছল বাগদাদ। ইবনে রসো এ ককন্দ্রনক ইরানে স্থাোন্তর 

কনরে। ইবনে রসো ককাে সমনয়ই বাগদানদ যােরে, এমেরক তাাঁর দশতনের ককাে রশিকও রছল 

ো, যরদও একজে রশিনকর রেকট রকছরুদে যুরক্তরবদযা পনড়রছনলে। ইবনে রসোর রবরল প্ররতো 

ও প্ররসরদ্ধ জ্ঞাে অনন্বষণকারীনদর রবরেন্ন স্থাে হনত তাাঁর রেকট আসনত ও তাাঁর গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নে 
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উদ্বদু্ধ করত। তাাঁর গ্রন্থসমূহ রছল পবূতবততী সকল গ্রনন্থর যরুক্ত খেেকারী ও সমানলাচক। যরদও 

প্রথমরদনক তাাঁর গ্রন্থসমূনহর পািদােকারী রশিকরা শুধ্ইু ইরােী রছনলে তনব পরবততীনত তা 

ইরানের বাইনরও ছরড়নয় পনড়। ইবনে রসোর রচন্তার প্রোব, তাাঁর রলরখত অপ্ররতদ্বন্দ্বী গ্রন্থসমূহ 

এবাং এ গ্রন্থসমূনহর পািদােকারী তাাঁর সকল ছাত্রই ইরােী হওয়ায় বাগদাদ হনত দশতনের ককন্দ্র 

ইরানে স্থাোন্তররত হয়। যরদও এ সময় বাগদানদ ইবনে রসোর গ্রন্থসমহূ পািদাে শুরু হয় তনব 

বাগদানদর পূনবতর কসই কজ লসু রছল ো। 

পরবততীনত ইবনে রসোর ছানত্রর ছাত্র আবুল আব্বাস লুকারী ইরানে দশতে রশিানকন্দ্ররট যা 

ইরানের মধ্যবততী অঞ্চনল সীমাবদ্ধ রছল-  তার রবস্তরৃত র্রটনয় কখারাসাে পযতন্ত সম্প্রসাররত কনরে। 

৮. পরবততীনত একরদনক কমাগলনদর আিমণ ও অপররদনক গািালীর মনতা বযরক্তনদর হামলায় 

ইরানের বাইনর দশতনের রশকড় উৎপারটত হয়। তনব ইরানে দশতনের প্রদীপ তখেও রটম রটম কনর 

েলরছল। অতুঃপর ধ্ীনর ধ্ীনর এ দুবতল প্রদীপরট শরক্ত সঞ্চয় কনর আনলা রদনত শুরু কনর। এ 

রবষনয় সবনচনয় কবরশ েরূমকা করনখরছল োসত প্রনদশ। আনরা পনর সাোেীরা িমতায় আসনল 

ইসোহানে জ্ঞাে ও প্রজ্ঞার আনদালে েতুেোনব শুরু হয় এবাং মীর দামাদ ও কমাল্লা সাদরার 

মাধ্যনম দশতে পণূত দীরপ্ত রেনয় উদ্ভারসত হয়। 

৯. সাোেীনদর সময়কাল হনত ইসলামী দশতে ইরােী রশয়ানদর মনধ্য সীমাবদ্ধ হনয় পনড়। তনব 

ইরানের সব অঞ্চল সমােোনব ইসলামী দশতনে েূরমকা রানখরে। ককাে ককাে অঞ্চল বণতোমলূক 

জ্ঞানের কিনত্র লিণীয় েূরমকা রাখনলও বরুদ্ধবৃরত্তক জ্ঞানের কিনত্র ককাে েূরমকাই রানখরে বা 

রাখনলও তা েগণয। খরুজস্তাে আরবী বযাকরণ, হাদীস এবাং রেকাহ্শানস্ত্র গুরুত্বপূণত েূরমকা পালে 

করনলও দশতে ও প্রজ্ঞার কিনত্র ককাে েরূমকাই রানখরে। রসস্তাে- কবলুরচস্তানের বযাপাররটও 

অনুরূপ। এ অঞ্চনলর একমাত্র বযরতিমী বযরক্তত্ব হনলে আবু কসালায়মাে মােনতকী সানজস্তােী। 

ককাে ককাে প্রনদশ স্বল্প েূরমকা করনখনছ। কযমে আজারবাইজাে। আজারবাইজানের রবরশষ্ট 

দাশতরেকনদর মনধ্য বাহমােইয়ার, শামসউেীে খসরুশাহী, কমাল্লা রজব আলী, কমাল্লা হুসাইে 

আরনদরবলী, আলী হারকম যানুযী এবাং বততমাে সমনয়র আল্লামা তাবাতাবায়ীর োম উনল্লখনযাগয। 
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আবার ককাে ককাে প্রনদশ দশতনের কিনত্র রবনশষ েরূমকা করনখনছ। কযমে কখারাসাে, ইসোহাে 

এবাং োসত। 

কয রবষয়রট অনেনকর রেকটই আশ্চযতজেক মনে হনত পানর তা হনলা বরুদ্ধবৃরত্তক জ্ঞানের কিনত্র 

মীর দামানদর সময় হনত বততমাে সময় পযতন্ত ইরানের উত্তরাঞ্চনলর রতেরট প্রনদশ সবনচনয় কবরশ 

েূরমকা করনখনছ। এ রতেরট প্রনদশ হনলা গীলাে, মানজেদারাে এবাং কগারগাে। দশতনের প্ররসদ্ধ 

রত্রশজে রশিক এ অঞ্চনলর। কযমে মীর দামাদ, কমাল্লা ইসমাঈল খাওয়াজয়ুী, মুহাম্মদ 

বাইদাবাদী, কমাল্লা আলী েূরী, মীর োেদারাসকী, আবদুর রািাক লারহযী, কমাল্লা মুহাম্মদ জাের 

লাঙ্গরুদী প্রমুখ। যরদও এ বযরক্তবনগতর রশিাগ্রহণ ও রশিাদানের বলয় রছল ইসোহাে, রকন্তু তাাঁরা 

প্রকতৃপনি উত্তর ইরানের অরধ্বাসী। 

১০. এখানে আমরা পযতায়িনম কয, দাশতরেকনদর োমসমহূ এনেরছ তা ধ্ারাবারহক, অরবরচ্ছন্ন ও 

পরস্পর সম্পরকতত রহনসনব একরট অরবরচ্ছন্ন সাংসৃ্করতর েমুো। 

রেকাহ্, হাদীসশাস্ত্র, এরোে, সারহতয, বযাকরণ, এমেরক গরণতশানস্ত্রর কিনত্রও এরূপ েমুো 

কপশ করা সম্ভব। রশিক- ছানত্রর রেরত্তনত ররচত এ তারলকায় শুধ্ ু দু স্থানে অস্পষ্টতা রনয়নছ। 

একরট স্থাে হনলা ইরানে আেগােনদর আিমনণর সময় দাশতরেক কমাল্লা ইসমাঈল খাওয়াজয়ুীর 

রবষয়। আর তা হনলা রতরে স্বয়াং বা তাাঁর সম্পনকত যাাঁরা বণতো রদনয়নছে তাাঁনদর ককউই তাাঁর 

রশিকনদর োম উনল্লখ কনরেরে। অন্য স্থােরট হনলা জোব মীর দামানদর রশিক োখরুেীে 

সামাকীর রশিকনদর সম্পনকত ককউ রকছু উনল্লখ কনরেরে।৩৩৫  

অবশ্য এ দু রট রবষয় ছাত্র- রশিক সম্পনকতর রেরত্তনত ররচত। এ তারলকায় ককাে অস্পষ্টতা সৃরষ্ট 

কনররে। তাই এ দু স্থােনক বাদ রদনল আমার রশিকনদর ধ্ারাবারহকতা ইবনে রসো পযতন্ত কপ াঁছায় 

(অথতাৎ তাাঁনদর সকনলর োম আমরা উনল্লখ করনত সিম)। অন্যরদনক কশখ বাহায়ীনক যরদ 

দাশতরেক রহনসনব ধ্রর তনব ঐ দু স্থানের অস্পষ্টতাও দরূ হনয় যায় এোনব কয, মীর দামাদনক বাদ 

রদনয় যরদ কশখ বাহায়ীনক তাাঁর স্থলারেরষক্ত করর তনব তাাঁর রশিক কমাল্লা আবদুল্লাহ্ ইয়াযদীর 

মাধ্যনম আমার রশিনকর ধ্ারাবারহকতা অরবরচ্ছন্নোনব ইবনে রসো পযতন্ত কপ াঁছায়। কযনহতু ইবনে 
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রসোর দশতনের আনদ  ককাে রশিক রছল ো কসনহতু ছাত্র- রশিক সম্পনকতর রেরত্তনত ররচত এ 

তারলকা এ পযতন্তই সীমাবদ্ধ। 

১১. অবশ্য ইবনে রসো ছাড়াও দু বযরক্ত সম্পনকত বলা হনয় থানক, তাাঁনদর দশতনের রশিক রছল 

ো। তাাঁরা দশতনের গ্রন্থ পানির মাধ্যনম দাশতরেক হনয়রছনলে। তাাঁরা হনলে আল রকদী ও োরাবী। 

ইরতহানস আল রকদীর ককাে রশিনকর োম উরল্লরখত হয়রে। এমেরক বাস্তনবও আল রকদীর 

অঞ্চনল ককাে দাশতরেনকর অরস্তত্ব রছল ো। তাই ইসলামী দশতনের ধ্ারা আল রকদী হনতই শুরু 

হনয়নছ। োরাবীও ইউহান্না ইবনে হাইলানের রেকট শুধ্ু যুরক্তরবদযা পনড়রছনলে। তাাঁরও দশতনের 

ককাে রশিক রছল ো। অনেনক োরাবীর রশিক রহনসনব আব ু বাশার মাত্তার োম উনল্লখ 

কনরনছে, রকন্তু এরট কয রিক েয় তা আমরা পূনবতই উনল্লখ কনররছ। উনল্লখয, মুসলমােগণ দশতনের 

গ্রনন্থর কিনত্র অমুসলমােনদর রেকট ঋণী হনলও দশতনের রশিনকর কিনত্র কখেই তা েয়।  

এখে আমরা এরোে ও তাসাউেশানস্ত্র ইরােী মসুলমােনদর অবদাে রেনয় আনলাচো করব।  
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এরোে ও তাসাউে 

 

অপর কয জ্ঞােরট ইসলামী সাংসৃ্করতর ককানল জন্ম রেনয় ও লারলত- পারলত হনয় রবকরশত ও পূণততা 

পায় তা হনলা এরোে (অধ্যাত্ববাদ)। 

এরোে সম্পনকত দু রট রবনশষ দরৃষ্টনকাণ হনত আনলাচো ও পযতানলাচো হনত পানর। যার একরট 

সামারজক দরৃষ্টনকাণ ও অপররট সাংসৃ্করতক দৃরষ্টনকাণ। 

আনরেগনণর সনঙ্গ ইসলামী সাংসৃ্করতর অন্যান্য রবোনগর পরেতগণ, কযমে 

মুোসরসর, মুহারেস, েকীহ্, কালামশাস্ত্ররবদ, সারহরতযক, বযাকরণরবদ ও করবগনণর গুরুত্বপূণত 

পাথতকয রনয়নছ। পাথতকযরট হনলা এই কয, এ কশ্রণীরট অন্যান্য কশ্রণীর ন্যায় একরট সাংসৃ্করতসম্পন্ন 

কশ্রণী রহনসনব এরোে োনম স্বতন্ত্র জ্ঞানের সরৃষ্ট, স্বতন্ত্র রচন্তার মেীষীর আরবেতাব, গুরুত্বপূণত গ্রন্থ 

রচোর বাইনরও ইসলামী রবনশ্ব একরট সামারজক দনলর সৃরষ্ট কনররছল। দাশতরেক, েকীহ্ ও 

অন্যান্য কশ্রণী শুধ্ইু একরট সাাংসৃ্করতক কশ্রণী রছল; স্বতন্ত্র সামারজক কশ্রণী বনল পররগরণত হনতা ো। 

রকন্তু আনরেগণ সমানজর রবনশষ কশ্রণী ও মনতর বযরক্ত রছনলে। আনরেগণনক সাংসৃ্করতর দরৃষ্টনকাণ 

কথনক উরাো  এবাং সামারজক দৃরষ্টনকাণ হনত মুতাসুো  বা সুেী মতাবলম্বী রহনসনব অরেরহত 

করা হয়। 

আনরে ও সুরেগণ যরদও ইসলানমর স্বতন্ত্র ককাে মাযহানবর বনল রেনজনদর দারব করনতে ো বরাং 

সকল মাযহানবই তাাঁনদর উপরস্থরত লিণীয়। তদুপরর তাাঁরা সামারজকোনব পরস্পর সম্পরকতত এক 

রবনশষ দল, তাাঁনদর রবনশষ রচন্তাধ্ারা রনয়নছ, পারস্পররক সম্পনকতর কিনত্র তাাঁরা রবনশষ রীরতর 

অনুসারী, রবনশষ কপাশাক পররধ্াে কনরে, রবনশষোনব চলু- দারড় রানখে এবাং রবনশষ স্থানে 

(খােকায়) বাস কনরে। এ রবষয়গুনলা তাাঁনদর রবনশষ সামারজক দল ও মাযহানবর রূপ রদনয়নছ। 

অবশ্য আনরেগনণর মনধ্য অনেনকই রছনলে (রবনশষত রশয়ানদর মানব) যাাঁরা সমানজর অন্য কশ্রণী 

হনত বারহ্যকোনব স্বতন্ত্র রছনলে ো, রকন্তু অেযন্তরীণোনব এরোনের পনথ গেীর সাধ্োয় রত 
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রছনলে। প্রকতৃপনি কশনষাক্তরাই আনরে োনমর কযাগয, অন্যরা েয়-  যারা রেনজরা রবরেন্ন রীরত-

েীরত ও কবদআনতর জন্ম রদনয়নছ। 

আমরা এখানে এরোনের তাসাউে  প্রবণতা তথা সামারজক ও রেরকাগত উৎপরত্তর ইরতহাস 

রেনয় আনলাচো করব ো; বরাং শুধ্ ুতানদর সাাংসৃ্করতক ইরতহানসর রদকরট রেনয় আনলাচো করব। 

অথতাৎ এরোেনক ইসলামী জ্ঞাে ও সাংসৃ্করতর একরট শাখা রহনসনব যা শতােীকাল ধ্নর 

অরবরচ্ছন্নোনব রবদযমাে রনয়নছ কস দৃরষ্টনকাণ হনত কদখব; একরট সামারজক রেরকা ও তরীকা বা 

পথ রহনসনব েয়। 

এরোনের জ্ঞাে ও সাংসৃ্করতগত কািানমানত দু রট অাংশ রনয়নছ: বযবহাররক রদক ও তত্ত্বগত রদক। 

বযবহাররক রদকরট মানুনষর রেজসত্তা, স্রষ্টা ও সৃরষ্টর মধ্যকার সম্পনকতর ধ্রে ও কততবযসমূহ রেনয় 

আনলাচো কনর। এ রদক হনত এরোে শেরতকতার মত একরট বযবহাররক জ্ঞাে, তনব এ দু কয়র 

মনধ্য পাথতকয রনয়নছ যা রেনয় আমরা পনর আনলাচো করব। এরোনের এই রদকরটনক পথ ও 

পথপররিমা  ( আরবীনত সাইর ওয়া সুলুক) োনম অরেরহত করা হয়। এরোনের এ অাংনশ 

পরথক (সারলক) রকরূনপ মােবতার চূড়ান্ত রশখনর অথতাৎ একত্ববানদ কপ াঁছনত পানর, এ যাত্রা 

ককাথা হনত শুরু করনব, ককান্ ককান্ পথ অরতিম করনব, পনথর রবরেন্ন পযতানয় রকরূপ অবস্থার 

সৃরষ্ট হনব, কস রক লাে করনব এ সকল রবষয় রেনয় আনলাচো হনয় থানক। অবশ্য পরথকনক এ 

পথ পররিমারট ককাে পণূত মােনবর রেকট হনত গ্রহণ করনত হনব রযরে এ সকল পযতায় অরতিম 

কনরনছে- এর রবরেন্ন পযতানয়র সমস্যা ও সামাধ্াে সম্পনকত অবরহত। েতুবা তার রবচুযরতর প্রবল 

সম্ভাবো রনয়নছ। েবয পরথনকর জন্য কয পূণত মােব সহনযাগী হে তাাঁনক আনরেগণ কখেও 

রখরজর, আবার কখেও পরবত্র পারখ  ( তাইরু কুদ্স) বনল থানকে। করবর োষায় : 

কহ পরবত্র পারখ কদখাও কমানর পথ সরিক 

গন্তবয কয দীর্ত পথ, আর আরম েবয পরথক 

এ পনথ রখরজর ছাড়া তযাগ কর ো আমায় 

অন্ধকার পথ, রনয়নছ ভ্রষ্টতার রবপদ কসথায়। 
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অবশ্য আনরেগণ কয তাওহীদ বা একত্ববানদর কথা বনলে ও ঐশী পথ পররিমার কশষ রবন্দু 

বনল রবশ্বাস কনরে কস তাওহীনদর সনঙ্গ তাওহীনদর সাধ্ারণ অথত, এমেরক দাশতরেক অনথতরও 

(ওয়ারজবলু উজদু বা অবশ্যম্ভাবী অরস্তত্ব এনকর অরধ্ক হনত পানর ো) রবস্তর পাথতকয রনয়নছ। 

আনরেনদর মনত মহাে আল্লাহ্ একমাত্র প্রকতৃ অরস্তত্ব এবাং রতরে বযতীত অন্য সবরকছ ু তাাঁরই 

প্রকাশ ও বারহ্যক রচহ্ন মাত্র-  প্রকতৃ অরস্তত্ব েয়। অন্যোনব বলা যায়, বাস্তনব আল্লাহ্ বযতীত 

রকছরুই অরস্তত্ব কেই। আনরেনদর োষায় তাওহীদ হনলা পথ পররিমা কশনষ আল্লাহ্ বযতীত ককাে 

রকছুই ো কদখা। এরোনের এ মনতর রবনরাধ্ীরা এনক সমথতে কনরে ো, বরাং এনক কুফ্র বনল 

মনে কনরে। রকন্তু আনরেগণ রবশ্বাস কনরে এরটই প্রকৃত তাওহীদ এবাং তাওহীনদর অন্যান্য 

পযতায়সমূহ রশতকমকু্ত েয়। তাাঁনদর মনত এ পযতানয় কপ াঁছানো বরুদ্ধবরৃত্তর মাধ্যনম সম্ভব েয়; এ 

পযতানয় কপ াঁছানত হনল আরিক পররশুরদ্ধ অজতনের লনিয কনিার সাধ্ো করনত হয় ও দীর্ত পথ 

পররিমণ কশনষ মােবহৃদয় কসখানে কপ াঁছায়। 

উপররউক্ত আনলাচোরট এরোনের বযবহাররক রদনকর সনঙ্গ সম্পরকতত। এ দৃরষ্টনত আখলাক বা 

শেরতকতার সনঙ্গ এরোনের সম্পকত ও সাদশৃ্য রনয়নছ। আখলানকর আনলাচোয়ও রক করা 

উরচত  এ রবষয় রেনয় আনলাচো হনয় থানক। তনব এরোনের সনঙ্গ এর পাথতকয হনলা: প্রথমত 

এরোে মানুনষর সনঙ্গ তার রেজ সত্তা, রবশ্বজগৎ ও স্রষ্টার সম্পকত রেনয় রবনশষত স্রষ্টার সনঙ্গ 

সম্পকত রেনয় আনলাচো কনর। এর রবপরীনত শেরতকতার অনেক মতই স্রষ্টার সনঙ্গ মানুনষর 

সম্পকত রেনয় আনদ  আনলাচো কনর ো, শুধ্ু শেরতকতার ধ্মতীয় মতসমহূ রেনয় আনলাচো কনর 

থানক। 

রদ্বতীয়ত এরোনের পথ পররিমা অতযন্ত প্রাণবন্ত ও গরতশীল। এর রবপরীনত শেরতকতার রবষয় 

রস্থর। এরোনে ঐশী যাত্রার শুরু, গন্তবয ও মধ্যবততী অনেক পযতায় রনয়নছ এবাং এ পনথর যাত্রীনক 

পযতায়িনম তা অরতিম কনর চূড়ান্ত রবন্দু বা কশষ পযতানয় কপ াঁছনত হয়। আনরেগনণর দরৃষ্টনত 

অকৃরত্রমোনব মানুনষর জন্য পথ রনয়নছ এবাং মানুষনক পযতায়িনম কস পথ অরতিম করনত হয়। 

এ পনথর পযতায়সমহূ এক একরট গন্তবয এবাং পবূতবততী গন্তবয অরতিম বযতীত পরবততী  



551 
 

গন্তনবয কপ াঁছা সম্ভব েয়। তাই তাাঁনদর দরৃষ্টনত মােবািা একরট রশশু বা চারাগানছর ন্যায় যার বৃরদ্ধ 

ও পূণততা রবনশষ রেয়নমর অধ্ীে। এর রবপরীনত শেরতকতায় শুধ্ ু এক ধ্রনণর উচ্চতর শেরতক 

শবরশনষ্টযর কথা বলা হয়। কযমে-  

সততা, সতযবারদতা, ন্যায়রায়ণতা, পনরাপকার, সচ্চররত্র, ইেসাে, আিতযাগ প্রেরৃত এবাং 

মানুষনক এ শবরশষ্টয দ্বারা রেজনক অলাংকৃত করার পরামশত কদয়া হয়। আখলানকর দৃরষ্টনত 

মােবািা একরট গৃনহর ন্যায় এবাং মানুষ কস গৃহনক রবরেন্ন কস দযত উপকরণ রদনয় সাজানব, এরটই 

লিয। কসখানে শুরু, গন্তবয ও পযতায় প্রেৃরত রবষয় উপস্থারপত হয় ো। উদাহরণস্বরূপ গৃনহর 

কস দযত বধ্তনের কাজ কদয়ানলর রচত্রকমত রদনয় োরক ছানদর েকশা রদনয়, ওপর হনত োরক েীচ 

হনত- এ রবষয়গুনলা কেই। রকন্তু এরোনে শেরতকতার রবষয়সমূহ প্রাণবন্ত ও গরতশীল আকানর 

উপস্থারপত হয়।  

তৃতীয়ত শেরতকতার আরিক উপাদােসমূহ সীরমত এবাং সাধ্ারণত সকনলই কসগুনলা সম্পনকত 

অবরহত। রকন্তু এরোনের আরিক উপাদােসমূনহর কিত্র প্রশস্ত ও বযাপক। এরোনের পথ 

পররিমায় একজে পরথনকর (সারলক) রবরেন্ন পযতায় অরতিনমর সময় কয রবরেন্ন আন্তররক 

অবস্থার সৃরষ্ট হয় ও রবরেন্ন অবস্থার কমাকারবলা করনত হয় এর জ্ঞাে ও অনুেূরত কস- ই 

জানে; সাধ্ারণ মানুষ তা সম্পনকত অবরহত েয়। 

এরোনের একরট অাংশ অরস্তত্বজগৎ রেনয়। অথতাৎ এ অাংনশ কখাদা, রবশ্ব ও মানুষনক বযাখযা করা 

হয়। এরোনের এ অাংশরট দশতনের মত অরস্তত্বজগৎনক রবনলেষষণ ও বযাখযা কনর। এরোে 

বযবহাররক কিনত্র আখলানকর ন্যায় মানুষনক পররবরততত করনত চায় এবাং তত্ত্বগতোনব দশতনের 

ন্যায় অরস্তত্বজগনতর অবস্থাে ও অবস্থা রবনলেষষণ করনত চায়। তনব এ কিনত্রও দশতনের সনঙ্গ তার 

পাথতকয রনয়নছ। 
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এরোে ও ইসলাম 

 

তত্ত্বগত ও বযবহাররক উেয় কিনত্রই এরোনের সনঙ্গ ইসলানমর অনেক রদক হনত সম্পকত ও রমল 

এবাং অনেক রদক হনত অরমল ও সাংর্ষত রনয়নছ। অন্যান্য ধ্মত ও মনতর মত (বাস্তনব অন্যান্য ধ্মত 

ও মত হনত অরধ্কতর) এরোে মানুনষর সনঙ্গ স্রষ্টা, রবশ্বজগৎ ও রেজ সম্পকত রেনয় আনলাচো 

কনরনছ এবাং অরস্তত্বজগৎনক বযাখযা রদনয়নছ। সুতরাাং স্বাোরবকোনবই এ প্রে কদখা 

কদনব, এরোে এ রবষয়গুনলা সম্পনকত রক বনলনছ ও ইসলানমর দৃরষ্টেরঙ্গ এ রবষয়সমূনহ রকরূপ 

এবাং এ দু দৃরষ্টেরঙ্গর রমল বা অরমল কতটুকু? 

অবশ্য মসুরলম সুেী ও আনরেগণ কখেই দারব কনরে ো কয, তাাঁরা ইসলাম বরহর্রতেূত রকছ ু

বলনছে, বরাং তাাঁরা দারব কনরে অন্যনদর হনত তাাঁরা উত্তমরূনপ ইসলানমর বাস্তবতানক অনুেব ও 

অনুধ্াবে করনত কপনরনছে ও তাাঁরাই প্রকতৃ মসুলমাে। তত্ত্বগত ও বযবহাররক উেয় কিনত্রই তাাঁরা 

ককারআে, সুন্নাত, েবী (সা.)- এর জীবেপদ্ধরত, আহনল বাইনতর পরবত্র ইমামনদর বাণী ও রবরশষ্ট 

সাহাবীনদর কমতপদ্ধরত হনত উদৃ্ধরত রদনয় থানকে। 

রকন্তু অন্যরা তাাঁনদর সম্পনকত রেন্নদৃরষ্ট কপাষণ কনরে। আমরা এ মতসমূহ িমানুসানর তুনল ধ্ররছ : 

১. ককাে ককাে েকীহ্ ও মুহারেনসর মত হনলা সুেী ও আনরেগণ আমনলর কিনত্র ইসলানমর 

অনুসারী েয়। তাাঁনদর ককারআে ও হাদীস হনত দরলল- প্রমাণ উপস্থাপনের রবষয়রট মানুষনক 

প্রতারণার উনেশ্য বলা হনয় থানক। তাাঁনদর সনঙ্গ ইসলানমর ককাে সম্পকত কেই। 

২. বততমাে সমনয়র রকছ ু েবয রচন্তার অনুসারীনদর মত: এ দনলর অন্তেুতক্ত বযরক্তনদর সনঙ্গ 

ইসলানমর কতমে োল সম্পকত কেই রবধ্ায় তারা তানদর দৃরষ্টনত যানদর মনধ্য রেরনপিতার গন্ধ 

পাওয়া যায় তানদর মতনক উষ্ণোনব গ্রহণ কনর আর কসই মতনক ইসলাম ও ইসলামী 

রবরধ্রবধ্ানের প্ররত এক প্রকার অেীহা ও প্ররতবাদ বনল প্রচার কনর থানকে। তাই তারাও প্রথম 

দনলর ন্যায় আনরেনদর মনধ্য ককাে ইসলামী আচরণ ও রবশ্বাস কেই বনল মনে কনর ও দারব কনর 
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কয, এরোে ও সুেীবাদ ইসলাম ও আরবনদর রবরুনদ্ধ অোরবনদর প্ররতবানদর রূপ। অথতাৎ 

আধ্যারিকতার ছত্রচ্ছায়ায় তারা ইসলানমর রবরুনদ্ধ প্ররতবাদ জারেনয়নছ। 

এ বযরক্তবগতও প্রথম দনলর ন্যায় এরোে ও সুেীবাদনক ইসলানমর রবরুদ্ধবাদী একরট মত বনল 

মনে কনর। তনব প্রথম দল ইসলানমর পরবত্রতার ধ্ারণা ও সাধ্ারণ মসুলমােনদর অনুেরূতর ওপর 

রেেতর কনর আনরে ও সুেীবানদর তীি সমানলাচো কনর তাাঁনদর মতনক ইসলামী জ্ঞানের বরহেূতত 

বলার প্রয়াস চালাে, আর রদ্বতীয় দল ককাে ককাে আনরে ও সুেীর রবশ্বজেীে মযতাদার ওপর 

রেরত্ত কনর ইসলানমর রবরুনদ্ধ অপপ্রচার ও ইসলামনক কছাট করার কচষ্টা চালায়। তারা 

বনল, এরোনের সকূ্ষ্ম ও উচ্চ মযতাদার রচন্তা ইসলাম ও এর সাংসৃ্করত বরহেূতত। অথতাৎ ইসলামী 

সাংসৃ্করতর বাইনর কথনক তা ইসলানম প্রনবশ কনরনছ এবাং ইসলাম ও ইসলামী রচন্তা এরোেী রচন্তা 

হনত অনেক রেনমানের। তারা দারব কনর কয, আনরেগণ জেসাধ্ারনণর েনয় ও তারকয়াগত 

কারনণ ককারআে ও সুন্নাহর মাধ্যনম তাাঁনদর রবশ্বানসর পনি যুরক্ত প্রদশতে করনতে এবাং এোনব 

তাাঁরা কচনয়নছে রেনজনদর জীবে রিা করনত। 

৩. রেরনপি দনলর মতামত: এ দনলর মনত তাসউে ও এরোনে রবনশষত এরোনের বযবহাররক 

কিনত্র অনেক স্থানে ককারআে ও সুন্নাহর পররপন্থী রবদআত ও রবচুযত কমত লিয করা যায় যা 

অনেক সময় স্বতন্ত্র রেকতার জন্ম রদনয়নছ। রকন্তু আনরেগণ ইসলামী সাংসৃ্করতর অন্যান্য দনলর 

(ইসলানমর রবরেন্ন মনতর অনুসারী) ন্যায় খাাঁরট রেয়যনত ইসলানমর কসবায় রত হনয়রছনলে এবাং 

কখনো তাাঁরা ইসলানমর রবরুনদ্ধ রকছু করার লিয রেনয় কাজ কনরেরে। হয়নতা আনরে ও 

সুরেগনণর মনধ্য ইসলামী সাংসৃ্করতর রবরেন্ন ধ্ারার পরেতগণ, কযমে 

কালামশাস্ত্ররবদ, দাশতরেক, মুোসরসর এবাং েকীনহ্দর মধ্যকার অনেনকর ন্যায় েলুভ্রারন্ত রনয়নছ। 

রকন্তু তাাঁনদর েলু- ভ্রারন্তর কপছনে ককাে অসৎ উনেশ্য রছল ো। 

আনরেনদর সনঙ্গ ইসলানমর দ্বন্দ্ব রনয়নছ এ ধ্ারণা এক রবনশষ কশ্রণীর পি হনত রবনশষ উনেনশ্য 

করা হনয় থানক। তাাঁরা বনলে, হয় ইসলামনক গ্রহণ কর অথবা এরোে ও সুেীবাদনক। যরদ ককউ 

রেরনপিোনব আনরেনদর গ্রন্থসমহূ অধ্যয়ে কনরে এ শনতত কয, রতরে এরোেশানস্ত্রর রবনশষ 
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পররোষার সনঙ্গ পরররচত তাহনল হয়নতা লিয করনবে, তাাঁনদর কবশ রকছু েলু- ভ্রারন্ত রনয়নছ, রকন্তু 

এরট বুবনত পারনবে কয, আনরে ও সুরেগণ ইসলানমর প্ররত পূণত আন্তররক রছনলে। 

আমরা তৃতীয় মতরটনক প্রাধ্ান্য রদই এবাং রবশ্বাস করর, আনরেগণ কখেই অসৎ উনেনশ্য কাজ 

কনরে রে। তাই প্রনয়াজে রনয়নছ ইসলানমর গেীর জ্ঞানের সনঙ্গ পরররচত এবাং এরোেশানস্ত্রর 

ওপর রবনশষজ্ঞ বযরক্তগণ রেরনপিোনব ইসলানমর সনঙ্গ এরোনের সাদশৃ্য- শবসাদৃনশ্যর রবষয়রট 

রেনয় গনবষণা করনবে।  

একরট রবষয় এখানে উপস্থারপত হওয়া প্রনয়াজে, আর তা হনলা ইসলামী এরোে রক 

উসলূ, রেকাহ্শাস্ত্র, তােসীর ও হাদীনসর ন্যায় জ্ঞাে যা মুসলমােগণ ইসলানমর কম রলক 

েীরতমালা ও উৎস হনত গ্রহণ কনরনছ এবাং এর জন্য প্রনয়াজেীয় আইে- কানুে ও রবরধ্মালা 

উদ্র্াটে কনরনছ োরক গরণতশাস্ত্র ও রচরকৎসারবদযার মনতা রবষয় যা ইসলামী রবনশ্বর বাইনর 

কথনক ইসলামী রবনশ্ব প্রনবশ কনরনছ এবাং মসুলমােনদর মাধ্যনম ইসলানমর সেযতা ও সাংসৃ্করতর 

কিানড় রবকরশত হনয় পণূততার রদনক অগ্রসর হনয়নছ োরক তৃতীয় ককাে মত এ রবষনয় গ্রহণনযাগয 

হনব? 

আনরে ও সুরেগণ প্রথম মতরটনক গ্রহণ কনরনছে এবাং অন্য মতগুনলানক প্রতযাখযাে কনরনছে। 

ককাে ককাে প্রাচযরবদ প্রমাণ করনত চাে এরোেশাস্ত্র এবাং এর সূক্ষ্ম ও যথাথত রচন্তাধ্ারা ইসলামী 

রবনশ্বর বাইনর কথনক ইসলামী রবনশ্ব প্রনবশ কনরনছ। কখনো কখনো তাাঁরা বনলে, ইসলামী 

এরোনের মূল রিষ্টধ্মত হনত এনসনছ এবাং মসুলমােনদর সনঙ্গ রিষ্টাে দুরেয়ারবমুখ পাদ্রীনদর 

পররচয় লানের েলশ্রুরতনত তা র্নটনছ। কখনো তাাঁরা এরোেী মনতর উৎপরত্তনক ইসলাম ও 

আরবনদর প্ররত ইরােীনদর প্ররতরিয়ার েলশ্রুরত বনল উনল্লখ কনর থানকে। কখনো তাাঁরা 

এরোেশাস্ত্রনক েবয কপ্লনটারেক (র্বড় চষধ্ুঃড়হরপ) দশতনের (যানক 

অযাররস্টটল, কপ্লনটা, রপথানগারাস, আনলকজান্দ্রীয় সুেী এবাং রিষ্ট- ইহুদী মতবানদর সাংরমশ্রণ 

বলা হনয় থানক) হুবহু অনুকরণ বনল থানকে। ককউ ককউ আবার এরোে বা সুেীবাদনক কব দ্ধ বা 

রহন্দু রচন্তা হনত উৎসাররত মনে কনরে; কযমেরট ইসলামী রবনশ্ব সুেীবানদর রবনরাধ্ী বযরক্তবগতও 
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বনল থানকে। অথতাৎ এরোে ও তাসাউেনক তাাঁরা অনেসলামী ও ইসলাম বরহেূতত বনল রবশ্বাস 

কনরে। 

এ রবষনয় তৃতীয় মত হনলা এরোনের তারত্ত্বক ও বযবহাররক উেয় রদকই (মলূ উপাদােসমূহ) 

ইসলাম হনত গ্রহণ করা হনয়নছ এবাং তার ওপর রেরত্ত কনরই কম ল েীরত ও রবধ্াে শতরর করা 

হনয়নছ। তনব তা ইসলাম বরহেূতত দশতে ও রচন্তাধ্ারা রবনশষত এশরাকী রচন্তাধ্ারা দ্বারা প্রোরবত 

হনয়নছ। 

রকন্তু আনরেগণ ইসলানমর কম ল উপাদানের রেরত্তনত সরিক ককাে েীরতমালা ও রবরধ্ প্রণয়ে 

করনত কতটুকু সিম হনয়নছে বা এ কিনত্র তাাঁনদর সেলতা েকীহ্গনণর সমপযতানয়র রকো বা এ 

কিনত্র তাাঁরা ইসলানমর প্রকতৃ কম ল েীরত হনত রবচুযত ো হওয়ার রবষনয় কতটা প্ররতশ্রুরতবদ্ধ 

রছনলে? তা ছাড়া ইসলাম বরহেূতত রচন্তাধ্ারা এরোেশানস্ত্র কতটা প্রোব কেনলনছ বা ইসলামী 

এরোে তাাঁনদর (অন্যান্য রচন্তাধ্ারার বযরক্তবগত) কতটা আকষৃ্ট কনরনছ ও তাাঁনদর স্বীয় রনে ররঞ্জত 

কনরনছ বা রেজ পথ পররিমায় তাাঁনদর হনত কতটা গ্রহণ কনরনছ তা কযরূপ রবনবচয কতমরে 

ইসলামী এরোে তাাঁনদর দ্বারা প্রোরবত হনয় রেন্ন পথ অনুসরণ কনররছল রকো তাও রবনবচয। 

উপনরাক্ত রবষয়সমহূ স্বতন্ত্রোনব যথাথতরূনপ আনলারচত হওয়া আবশ্যক। এরট রেরশ্চত 

কয, ইসলামী এরোে তার মলূ পুাঁরজ ইসলাম হনতই গ্রহণ কনরনছ। 

এরোে সম্পরকতত রতেরট মনতর (এরোে ককারআে ও সুন্নানতর প্ররত অনুগত রকো) মনধ্য প্রথম 

মতরট পূণতরূনপ এবাং রদ্বতীয় মতরট প্রায় তার অনুরূপ দৃরষ্টনত মনে কনর ইসলাম ধ্মত একরট 

সহজ, সাধ্ারনণর কবাধ্গময, অস্পষ্টতামকু্ত ও গেীর রচন্তামকু্ত ধ্মত। তাাঁনদর ধ্ারণা মনত ইসলানমর 

মলূ রেরত্ত তাওহীদ হনলা গৃহ রেমতাতা ও গৃনহর ন্যায় পরস্পর রবরচ্ছন্ন দু রট সত্তা সম্পনকত ধ্ারণা। 

তাই মানুনষর সনঙ্গ রবনশ্বর অন্যান্য বস্তুসমূনহর সম্পকত তাওহীনদর ধ্ারণায় যুহনদর রেরত্তনত হওয়া 

উরচত। তাাঁনদর মনত যুহদ অথত রবনশ্বর ধ্বাংসশীল ও অস্থায়ী বস্তুসমূহনক তযাগ কনর আনখরানতর 

রচরস্থায়ী কেয়ামনতর সনঙ্গ সাংরলেষষ্ট হওয়া। এর পাশাপারশ ইসলানমর রকছু শদেরদে পালেীয় 

কততবয রনয়নছ যা বণতোর দারয়ত্ব হনলা রেকাহ্শানস্ত্রর ওপর। এ দনলর মনত আনরেগণ তাওহীদ 
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বলনত যা বনলে তা ইসলানমর তাওহীদী ধ্ারণার বরহেূতত রবষয়। কারণ এরোনের পররোষায় 

তাওহীদ হনলা ওয়াহ্দানত উজদু (অরস্তনত্বর একতা) এবাং আল্লাহর পরবত্র োমসমূহ, গুণাবলী 

এবাং কশ্রিত্ব ছাড়া অন্য রকছরু ককাে অরস্তত্ত্ব কেই। তা ছাড়া এরোনের পথ পররিমা ইসলামী যুহদ 

বরহেূতত পথ পররিমা। কারণ এরোনের পথ পররিমায় এমে রকছ ু কথা রনয়নছ যা ইসলামী 

যুহনদর ধ্ারণায় অনুপরস্থত। কযমে আল্লাহর প্ররত োলবাসা, আল্লাহর মনধ্য রবলীে হওয়া 

(োোরেল্লাহ্), আনরনের হৃদনয় আল্লাহর কজযারতর প্ররতেলে ও প্রকাশ প্রেৃরত। এরোনের 

তরীকতও ইসলামী শরীয়ত বরহতেূত একরট রবষয়। কারণ তরীকনত এমে রকছু রবষয় উপস্থাপো 

করা হয় যা ইসলামী রেকাহ্ ও শরীয়ত বরহেূতত। 

এ সকল বযরক্তর মনত আনরে ও সুেীরা তাাঁনদর মত ও পথনক রাসলূ (সা.)- এর কয সকল 

সাহাবী হনত গৃহীত বনল দারব কনরে তাাঁরা সাধ্ারণ দুরেয়ারবরাগী (যানহদ) শব রকছু রছনলে 

ো, তাাঁরা এরোনের তাওহীদ ও পথ পররিমা পদ্ধরত সম্পনকত অবরহত রছনলে ো। তাাঁরা দুরেয়ার 

বস্তুসমহূ হনত রবমুখ এবাং আনখরানতর প্ররত আকৃষ্ট রছনলে। তাাঁরা আল্লাহর আযানবর েয় এবাং 

কবনহশনতর আশানতই এমেরট করনতে। 

এ বযরক্তবনগতর মত কখনোই গ্রহেনযাগয েয়। কারণ ইসলানমর কম ল উপাদাে তাাঁনদর ধ্ারণা 

(অজ্ঞতাপ্রসূত কহাক বা উনেশ্যমলূক) হনত অনেক কবরশ গেীর। ইসলানমর তাওহীদী ধ্ারণা 

যতটা সহজ ও অন্তুঃসারশূন্য বনল তাাঁরা মনে কনরনছে তা কযমে সরিক েয়, কতমরে ইসলানমর 

শেরতকতা ও আরিক রদক তাাঁনদর ধ্ারণার শুষ্ক দুরেয়ারবমুখতাও েয়। কতমরে রাসলূ (সা.)- এর 

ঐ সকল সাহাবীও জােনতে ইসলানমর রবরেন্ন আচার শদরহক কনমতর মনধ্যই সীমাবদ্ধ েয়। 

আমরা এখানে ইসলানমর কয সকল কম ল রশিা এরোনের তত্ত্বগত ও বযবহাররক গেীর জ্ঞানের 

উৎপরত্তনত রবনশষ েূরমকা করনখরছল তা হনত একরট অাংনশর উনল্লখ কররছ যানত কনর রবষয়রট 

স্পষ্ট হয়। পরবত্র ককারআে তাওহীনদর রবষনয় আল্লাহ্ ও তাাঁর সৃরষ্টনক কখনোই গহৃ রেমতাতা ও 

গৃনহর ন্যায় মনে কনররে। ককারআে মহাে আল্লানহ্ক রবশ্বজগনতর স্রষ্টা রহনসনব পররচয় দানের 

পাশাপারশ তাাঁর পরবত্র সত্তা সবরকছরু সনঙ্গই রবদযমাে রনয়নছ বনলনছ। কযমে বনলনছ,  
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  فَأَيـَْنَما تـَُولُّوا فـََثما َوْجُه اللاـهِ  
কতামরা কযরদনক মুখ রেরাও কসরদনকই আল্লাহ্ রবরাজমাে। ৩৩৬  

অন্যত্র বলা হনয়নছ : 

  َوحَنُْن أَقْـَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ  
আমরা তার (মানুনষর) র্ানড়র রগ হনতও তার রেকটবততী। ৩৩৭ 

সরূা হাদীনদর ৩ েম্বর আয়ানত বলা হনয়নছ : 

  ُهَو اأْلَواُل َواآْلِخُر َوالظااِهُر َواْلَباِطنُ  
রতরেই প্রথম এবাং সবতনশষ (তাাঁর কথনকই শুরু হনয়নছ এবাং তানতই পররসমাপ্ত র্টনব) এবাং 

রতরেই প্রকারশত এবাং অপ্রকারশত। ৩৩৮ এবাং এরূপ অন্যান্য আয়াত। 

সুতরাাং স্পষ্ট কয, এ সকল আয়াত বুরদ্ধবৃরত্ত ও রচন্তাসমহূনক তাওহীনদর গেীরতর ও বযাপক এক 

অনথতর প্ররত আিাে জাোয় যা সাধ্ারনণর ধ্ারণার তাওহীদ হনত অনেক ঊনধ্বতর রবষয়। উসূনল 

কােীর এক হাদীনস এনসনছ কয, কযনহতু কশষ যামাোয় এমে এক দল গেীর রচন্তার বযরক্তবনগতর 

আরবেতাব র্টনব কস কারনণই মহাে আল্লাহ্ সূরা হাদীনদর প্রথম কনয়করট আয়াত এবাং সরূা 

ইখলাস অবতীণত কনরে (যানত তাওহীনদর গেীর ও বযাপকতর অথত রেরহত রনয়নছ)। 

এরোনের পথ পররিমায় আল্লাহর শেকটয হনত কশষ স্তর (োোরেল্লাহ্) পযতন্ত কপ াঁছার রবষয়রট 

ককারআনের রবরেন্ন আয়াত কযখানে আল্লাহর সািাৎ লাে (لقاء هللا), আল্লাহর সন্তুরষ্ট ( رضوان

,(هللا েবী বযতীত অন্যনদর সনঙ্গ কেনরশতানদর কনথাপকথে, কযমে হযরত মররয়ম (আ.) এবাং 

রাসলূ (সা.)- এর রমরাজ সম্পরকতত আয়াতসমহূ হনত প্রমাণ করা যায়। ককারআনে োেনস 

আম্মারা, োেনস লাওয়ামা, োেনস মুতমাইন্না প্রেৃরত কযমে এনসনছ কতমরে রবনশষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত 

জ্ঞাে, স্রষ্টা হনত প্রাপ্ত জ্ঞাে (  যারা আমানদর পনথ কনিার প্রনচষ্টা ও َوالاِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـاُهْم ُسبـَُلَنا

সাধ্ো করনব, অবশ্যই আমরা তানদরনক আমানদর পথ কদরখনয় কদব ৩৩৯)- এ রবষয়গুনলাও 

এনসনছ কয সম্পনকত এরোনেও আনলারচত হনয় থানক অথতাৎ রবষয়রট ককারআে হনতই কেয়া। 
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ককারআে আিশুরদ্ধর রবষয়রটনক মানুনষর সেলতার একমাত্র পথ বনল মনে কনরনছ। তাই বলা 

হনয়নছ : 

 َوَقْد َخاَب َمن َدسااَها  َقْد أَفْـَلَح َمن زَكااَها 
রেশ্চয়ই কস- ই সেল হনয়নছ কয আিশুরদ্ধ অজতে কনরনছ এবাং কয আিানক কপ্রারথত অথতাৎ 

কুলরষত কনরনছ কস- ই বযথত মনোরথ হনয়নছ। ৩৪০ 

ককারআনে আল্লাহর োলবাসানক সকল োলবাসা ও মােরবক সম্পনকতর ঊনধ্বত বনল উনল্লখ করা 

হনয়নছ। ককারআনে রবনশ্বর সকল বস্তুরই (তা যত িুদ্র বা বৃহৎ কহাক) আল্লাহর পরবত্রতা ও 

প্রশাংসায় রত থাকার কথা উরল্লরখত হনয়নছ। রবষয়রট এমেোনব বরণতত হনয়নছ কয, তা হনত বুবা 

যায় মানুষ যরদ তার অন্তরনক পণূততায় কপ াঁছায় তাহনল বস্তুসমূনহর এ প্রশাংসা ও পরবত্রতা কর্াষণা 

শুেনত পানব। তদুপরর ককারআে মানুনষর মনধ্য ঐশী সত্তার উপরস্থরতর কথা বনলনছ। 

উপনরাক্ত প্রমাণসমূহ আল্লাহ্, রবশ্ব, মানুষ এবাং রবনশষোনব মানুনষর সনঙ্গ আল্লাহর সম্পকত 

রবষয়ক ইসলামী শেরতকতার গেীর ও বযাপক ধ্ারণার উপরস্থরতনক প্রমাণ কনর। পূনবত আমরা 

উনল্লখ কনররছ, মুসরলম আনরেগণ ইসলানমর এই মলূধ্ে হনত সরিক ধ্ারণানক গ্রহণ করনত 

কপনরনছে রক পানরেরে তা এখানে আমানদর রবনবচয েয়। আমরা শুধ্ ুইসলামী শেরতকতার  

অন্তুঃসারশনূ্যতা প্রমানণর (পাশ্চাতযনপ্রমী রকছু কলানকর) প্রনচষ্টানক রেরত্তহীে রহনসনব তুনল ধ্রনত 

কচনয়রছ। মলূ কথা হনলা ইসলানমর অেযন্তনর এক রবশাল সম্পদ লুরকনয় রনয়নছ যা হনত মসুরলম 

রবশ্ব উত্তমরূনপ উপকৃত হনত পানর। যরদ ধ্নরও রেই আনরেগণ সরিকোনব তা বযবহার করনত 

সিম হেরে রকন্তু রেশ্চয়ই অন্য ককউ যাাঁরা আনরে োনম প্ররসদ্ধ েে তাাঁরা এ উৎনসর সদ্বযবহার 

কনরনছে। 

তদুপরর রবরেন্ন হাদীস, ইসলানমর রশিায় প্ররশরিত প্ররসদ্ধ বযরক্তবনগতর জীবেী, রবরেন্ন 

কদায়া, মেীষীনদর বক্তবযসহ ইসলানমর রবরেন্ন উৎস হনত জাো যায় ইসলানমর প্রাথরমক যুনগ 

ইসলানমর ইবাদাত ও যুহদ শুষ্ক দুরেয়ারবমুখতা এবাং সওয়াব বা পরুস্কানরর আশায় রছল ো। 

রবরেন্ন হাদীস, খুতবা বা কদায়াসমূনহ উচ্চমানগতর অথতপূণত প্রচরু রবষয় রনয়নছ। ইসলানমর প্রাথরমক 
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যুনগর অনেক বযরক্তনত্বর জীবেী তাাঁনদর উচ্চ ও আনলারকত প্রানণর পররচয় বহে কনর, তাাঁনদর 

জীবেী আরিক কপ্রনমর পররপণূততার স্বাির বহে কনর। 

উসূনল কােীনত বরণতত হনয়নছ, একরদে রাসলূ (সা.) েজনরর োমানজর পর এক যবুক সাহাবীর 

প্ররত তারকনয় রইনলে। যবুকরটর চিু রছল ককাটরাগত, কদহ শীণত এবাং রাং রছল রববণত। কস রছল 

আিমগ্ন ও রকছটুা োরসামযহীে। রাসলূ (সা.) তানক প্রে করনলে, রকরূনপ রাত কারটনয়ছ?  

কস বলল, ইয়াকীে (দঢ়ৃ রবশ্বাস) অজতে কনর।  রাসলূ বলনলে, কতামার ইয়াকীনের রচহ্ন রক?  

কস বলল, আমার ইয়াকীে আমানক গেীর রচন্তায় মগ্ন কনরনছ, আরম রবরেদ্র অবস্থায় (আল্লাহর 

ইবাদানত মগ্ন হনয়) রারত্র কাটারচ্ছ, রদেগুনলা কাটারচ্ছ অেকু্ত-  রপপাসাতত অবস্থায় (করাযা করনখ)। 

আমার ইয়াকীে আমানক পৃরথবী ও পরৃথতবীর মধ্যকার সবরকছ ুহনত রবরচ্ছন্ন কনর কেনলনছ। আরম 

কযে আল্লাহর আরশ কদখনত পারচ্ছ। কসখানে সকল মানুষ রহসানবর জন্য সমনবত হনয়নছ। 

পুেরুরত্থত সকল মানুনষর মনধ্য আরমও কযে রনয়রছ। আরম কযে কবনহশতীনদর কবনহশনতর 

কেয়ামনতর মনধ্য এবাং জাহান্নামীনদর আযানব রেপরতত কদখনত পারচ্ছ। কযে আরম এই কাে 

রদনয়ই জাহান্নানমর রবকট শে শুেনত পারচ্ছ।  রাসলূ (সা.) তাাঁর রদক হনত মুখ রেররনয় 

সাহাবীনদর উনেনশ্য বলনলে, এই যুবনকর হৃদয় আল্লাহ্ ঈমানের েূর দ্বারা আনলারকত 

কনরনছে।  অতুঃপর যবুকরটর উনেনশ বলনলে, কতামার এ অবস্থানক সাংরিণ কর, যানত তা 

পররবরততত ো হয়।  

যুককরট বলল, আমার জন্য কদায়া করুে কযে শহীদ হনত পারর।  এর রকছুরদে পনরই এক যুনদ্ধ 

এ যবুক শহীদ হয়। 

স্বয়াং রাসলূ (সা.)- এর রবরেন্ন বাণী, কদায়াসমূহ, আরিক অবস্থা, সনবতাপরর সমগ্র জীবে ঐশী 

চররত্র, উেীপো ও এরোেী কচতোয় পররপূণত রছল। আরমরুল মুরমেীে হযরত আলী (আ.)ও 

এরূপ রছনলে। অরধ্কাাংশ সুেী ও এরোেী ধ্ারার (রসলরসলা) হযরত আলীনত পররসমারপ্ত 

র্নটনছ। তাাঁর রবরেন্ন বাণী মানরোত ও শেরতকতায় পণূত। আরম দুুঃরখত কয, এরূপ দু একরট 

উদাহরণও এখানে উপস্থাপনের সুনযাগ আমার কেই। ইসলানমর কদায়াসমূহ রবনশষত রশয়ানদর 
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রেকট রবদযমাে কদায়াসমহূ কযমে, কদায়ানয় কুমাইল, কদায়ানয় আব ুহামযা সুমারল, শাবাে মানসর 

কদায়া, সহীোনয় সািারদয়ায় বরণতত কদায়াসমূহ শেরতকতা ও আরিকতার সনবতাচ্চ পযতানয়র রচন্তা 

ও রবশ্বাসনক ধ্ারণ কনর আনছ। আমরা রক ইসলানমর মনধ্য রবদযমাে এই গেীর উৎসসমূহনক 

বাদ রদনয় এর বরহেূতত ককাে উৎনসর সন্ধাে করব? 

এর পাশাপারশ ইসলানমর সামারজক রদকরটও রাসূনলর রবরেন্ন সাহাবী, কযমে আবু যার রগোরীর 

মনধ্য তীিোনব লিণীয়। রতরে তাাঁর সমনয়র অতযাচারী শাসনকর শবষময, অরবচার, আিপজূা ও 

অোচারমলূক রবরেন্ন েীরতর রবরুনদ্ধ এতটা প্ররতবাদী রছনলে কয, তাাঁনক রেবতারসত হনত হয় এবাং 

রতরে রেবতাসনেই রেুঃসঙ্গ অবস্থায় মৃতুযনক বরণ কনরে। 

ককাে ককাে প্রাচযরবদ আব ুযানরর এরূপ েরূমকার উৎস ও কারণ খুাঁজনত ইসলামী রচন্তার বাইনর 

হারতনয় কবরড়নয়নছে। কযমে জজত জরুদাক তাাঁর আল ইমাম আলী সওতাল আদালাতুল 

ইেসারেয়াহ্  গ্রনন্থ বনলনছে, আরম এ সকল বযরক্তর বযাপানর আশ্চযত কবাধ্ করর, তারা এক 

বযরক্তনক ককাে বৃহৎ েদী বা সমনুদ্রর পানশ পারে েরতত পাত্র রেনয় দাাঁরড়নয় থাকনত কদনখ রচন্তায় 

পরতত হয় এ পাত্ররট কস ককাথা হনত পারে রদনয় পূণত করল। অথচ তারা ঐ েদী বা সমুনদ্রর প্ররত 

ককাে দৃরষ্ট কদয় ো। আব ুযার ইসলাম ছাড়া অন্য ককান্ উৎস কথনক এ উেীপো কপনত পানরে? 

ইসলাম রেন্ন ককান্ উৎসরট আব ুযারনক এতটা উেীপ্ত করনত পানর?  

এরোনের কিনত্রও আমরা একই অবস্থা লিয করর। এখানেও প্রাচযরবদরা এরোনে ইসলানমর 

উচ্চতর শেরতকতা রেন্ন অন্য উৎনসর অনুসন্ধানে বযাপৃত। তাাঁরা ইসলামী শেরতকতার মহাসমদু্রনক 

উনপিা কনর থানক। আমরা রক ককারআে, হাদীস, খুতবা, কদায়া, মুোজাত, জীবনেরতহাস ও 

অন্যান্য প্রমাণসমূহনক উনপিা কনর এ সব প্রাচযরবদ ও তাাঁনদর অনুসারীনদর অনুকরনণ 

এরোনের ইসলাম রেন্ন উৎনসর অনুসন্ধাে করব? 

আেনদর রবষয় হনলা কয, সম্প্ররত রকছু প্রাচযরবদ, কযমে রিরটশ কলখক রেকলসে এবাং েরাসী 

কলখক মরসও রেওে ইসলামী এরোেশানস্ত্রর ওপর বযাপক পড়ানশাোর পর স্পষ্টোনব স্বীকার 
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কনরনছে, ইসলামী এরোেশানস্ত্রর মলূ উৎস হনলা ককারআে ও সুন্নাহ্। এ সম্পনকত রেকলসনের 

বক্তবয হনত রকছু অাংশ তুনল ধ্নর এ আনলাচো কশষ করব। রতরে বনলনছে,  

ককারআনে আমরা এমে রকছ ুআয়াত লিয করর, কযমে মহাে আল্লাহ্ আকাশমেল ও েমূেনলর 

কজযারত ৩৪১, রতরে প্রথম ও সবতনশষ ৩৪২, রতরে রেন্ন ইলাহ্ কেই ৩৪৩, রতরে বযতীত সকল রকছইু 

ধ্বাংসপ্রাপ্ত হনব ৩৪৪, আরম মানুনষর মনধ্য রেজ হনত রূহ েুাঁনক রদনয়রছ ৩৪৫, রেশ্চয়ই আমরা 

মানুষনক সৃরষ্ট কনররছ এবাং রক তার সত্তানক রদ্বধ্ারন্বত কনর তা আমরা অবগত এবাং আমরা তার 

র্ানড়র রগ অনপিা তার রেকটবততী ৩৪৬, কতামরা কযখানেই থাক ো ককে রতরে কতামানদর সনঙ্গ 

আনছে ৩৪৭, কতামরা কযরদনকই মুখ রেরাও কসরদনকই আল্লাহ্ রবরাজমাে ৩৪৮, যানক আল্লাহ্ 

আনলা হনত বরঞ্চত কনরে তার জন্য ককাে আনলাই অবরশষ্ট থানক ো ৩৪৯ প্রেরৃত রেরশ্চতোনব 

এরোেশানস্ত্রর বীজ করাপে কনররছল। প্রাথরমক যুনগর সুেীনদর রেকট এ আয়াতসমূহ আল্লাহর 

বাণী রহনসনবই শুধ্ু েয়, কস সানথ তাাঁর শেকটয লানের মাধ্যম হনয়রছল। ইবাদাত ও ককারআনের 

রবরেন্ন আয়ানত গেীর রচন্তার (রবনশষত কয সকল রমরাজ সম্পনকত অবতীণত হনয়নছ) মাধ্যনম 

সুরেগণ রাসলূ (সা.)- এর আরিক অবস্থা উদ্র্াটনের কচষ্টায় রত হনয়নছে এবাং রেনজনদর মনধ্য 

কস অবস্থা আেয়নে সনচষ্ট হনয়নছে।  

রতরে আনরা উনল্লখ কনরনছে,  

সুেীবানদর ঐনকযর কম ল েীরতরট ককারআনে কযমেোনব এনসনছ কতমরে েবীর হাদীনসও 

এনসনছ। েবী (সা.) বনলনছে: (হাদীনস কুদসী) আল্লাহ্ বনলনছে কয বাদা ইবাদাত ও সৎ কনমতর 

মাধ্যনম আমার এতটা রেকটবততী হয় কয আরম তানক োলবাসনত শুরু করর। েনল আরম তার কনণত 

পররণত হই এরূনপ কয, আমার মাধ্যনমই কস কশানে, আরম তার চিুনত পররণত হই এরূনপ 

কয, আমার মাধ্যনমই কস কদনখ, আরম তার রজিা ও হনস্ত পররণত হই এরূনপ কয, আমার মাধ্যনমই 

কথা বনল এবাং ধ্ারণ কনর।  

এ রবষয়রট রেরশ্চত কয, প্রথম রহজরী শতােীনত মসুলমােনদর মনধ্য সুেী বা আনরে বনল ককাে 

সম্প্রদানয়র অরস্তত্ব রছল ো। এ োমরট রদ্বতীয় রহজরী শতােীনত উদ্ভারবত হনয়নছ। বলা হনয় থানক 
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কয, সবতপ্রথম কয বযরক্তরটনক সুেী রহনসনব অরেরহত করা হয় রতরে হনলে রদ্বতীয় রহজরী শতােীর 

কুোর অরধ্বাসী আব ুহানশম সুেী। রতরে প্রথমবানরর মত রেরলরস্তনের রামাল্লায় মসুরলম আনবদ 

ও যানহদনদর জন্য খােকা শতরর কনরে। 

আব ু হানশনমর মৃতুযর সরিক তাররখ জাো যায়রে। আব ু হানশম সুরেয়াে সাওরীর (মৃতুয ১৬১ 

রহজরী) রশিক রছনলে। ি. কানশম গেী তাাঁর তাররনখ তাসাউে দার ইসলাম  গ্রনন্থর ১৯ পিৃায় 

ইবনে তাইরময়ার সুেীয়া ওয়া েুকারা  গ্রনন্থর উদ্ধরত রদনয় বনলনছে,  

সবতপ্রথম কয বযরক্ত সুেীনদর জন্য খােকা শতরর কনরে রতরে হাসাে বসরীর রশষ্য আবদুল 

ওয়ানহদ ইবনে যারয়নদর একজে রশষ্য।  

যরদ আবু হানশম সুেী আবদুল ওয়ানহনদর রশষ্য হনয় থানকে তনব এই দু বণতোর মনধ্য ককাে 

শবপরীতয কেই। 

প্ররসদ্ধ সুেী ও আনরে আবলু কানসম কুশাইরী বনলনছে, সুেী  পররোষারট ২০০ রহজরী 

শতােীর পূনবতই উৎপরত্ত লাে কনরনছ। রেকলসনের বণতো মনতও পররোষারট রদ্বতীয় রহজরী 

শতােীর কশষ রদনক উৎপরত্ত লাে কনরনছ। উসূনল কােীর ৫ম খনের রকতাবলু মারয়শাত  

অধ্যানয় বরণতত হাদীস হনত জাো যায়, এ পররোষারট ইমাম সারদক (আ.)- এর সময় হনতই 

অথতাৎ ২য় রহজরী শতােীর প্রথমানধ্তই উৎপরত্ত লাে কনররছল এবাং এ সমনয়ই সুরেয়াে সাওরীসহ 

অনেকনকই এ োনম িাকা হনতা। যরদ আব ুহানশম কুেী সুেী োনম অরেরহত প্রথম বযরক্ত হনয় 

থানকে তনব রতরে সুরেয়াে সাওরীর রশিক হওয়ার সম্ভবোরট প্রবল। তাই রেকলসে ও 

অন্যানন্যর মনত এ মতরট সরিক কয, সুেী োমরট ২য় রহজরী শতােীর প্রথম হনতই প্ররসরদ্ধ লাে 

কনররছল। সুেীয়া বা সুেী পররোষারট সাওে  শে হনত উৎপরত্ত লাে কনরনছ যার অথত صوف 

পুরু পশম। কযনহতু এ বযরক্তবগত মসণৃ কাপড় পররধ্াে করা কথনক রবরত থাকনতে এবাং 

রবনশষোনব শতরর পুরু পশনমর কাপড় পরনতে কসনহতু তাাঁনদর সুেী  বনল অরেরহত করা 

হনতা। এ রবষয়রট তাাঁনদর যহুদ ও দুরেয়ারবমখুতার রেদশতে রছল। 
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তনব এরূপ বযরক্তবগতনক কখে হনত আনরে  োনম অরেরহত করা হয় কস রবষনয় সরিক তথয 

আমানদর হানত কেই। কসররী সাকরতর (মৃতুয ২৪৩ রহজরী) বণতো হনত জাো যায়, তৃতীয় রহজরী 

শতােী হনতই এ পররোষারট প্রচলে লাে কনর। রকন্তু আবু োসর রশরানজর আল্লাময়ু  গ্রন্থ (যা 

এরোে ও তাসাউে সম্পরকতত একরট রেেতরনযাগয গ্রন্থ) হনত জাো যায়, রদ্বতীয় রহজরী শতােীর 

প্রথমানধ্তই এ পররোষারট উৎপরত্ত লাে কনররছল।৩৫০  

যা কহাক প্রথম রহজরী শতােীনত সুেী োনম ককাে সম্প্রদানয়র অরস্তত্ব রছল ো। এ পররোষারট 

রদ্বতীয় রহজরী শতােীনত উৎপরত্ত লাে কনররছল। সম্ভবত এ সমনয়ই স্বতন্ত্র একরট দল রহনসনব 

সুরেগণ পরররচরত লাে কনরে। প্রথম রহজরী শতােীনত সুেী বা আনরে োনম ককাে রবনশষ দনলর 

অরস্তত্ব ো থাকনলও এর অথত এরট েয় কয, রাসলূ (সা.)- এর সাহারবগণ সাধ্ারণ অনথত যানহদ বা 

আনবদ রছনলে এবাং ঈমানের মােদনে তাাঁরা সকনল সাধ্ারণ পযতানয় রছনলে বা তাাঁরা 

আধ্যারিকতা ও শেরতকতার উচ্চতর পযতায় সম্পনকত অেবরহত রছনলে কযমেরট পাশ্চানতযর ককাে 

ককাে পরেত বযরক্ত বনল থানকে। যরদও সাহাবীনদর ককউ ককউ ইবাদাত ও যুহনদর কিনত্র 

সাধ্ারণ পযতানয় অবস্থাে করনতে তদুপরর তাাঁনদর অনেনকই উচ্চতর শেরতক ও আধ্যারিক 

শরক্তনত বলীয়াে রছনলে। সাহাবীনদর মনধ্য যাাঁরা আধ্যারিকতার কিনত্র উচ্চ পযতানয় রছনলে 

তাাঁরাও সকনল এক পযতানয়র রছনলে ো, এমেরক হযরত সালমাে োসতী (রা.) এবাং হযরত আব ু

যার রগোরী (রা.)ও এক পযতানয়র রছনলে ো। সালমানের আধ্যারিকতার ধ্ারণ িমতা কয পযতানয় 

রছল আব ুযার তা ধ্ারনণ সিম রছনলে ো। এ সম্পরকতত কবশ রকছ ুহাদীস রনয়নছ। তন্মনধ্য একরট 

হনলা : 

 لو علم أبو ذر ما يف قلب سلمان َلقتله

সালমানের হৃদনয় যা রনয়নছ যরদ তা আবু যার জােত, তাহনল তানক (সালমােনক) কস হতযা 

করত।  

এখে রদ্বতীয় রহজরী শতােী হনত দশম রহজরী শতােী পযতন্ত সুেী ও আনরেগনণর একরট 

ধ্ারাবারহক তারলকা প্রদাে করনবা। 
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রদ্বতীয় রহজরী শতােীর সুেী ও আনরেগণ 

১. হাসাে বসরী: পাররোরষক অনথত এরোেশানস্ত্রর ইরতহাস হাসাে বসরীর মাধ্যনম শুরু হনয়নছ 

কযমেরট আহনল সুন্নানতর কালামশানস্ত্রর কিনত্রও র্নটনছ। হাসাে বসরী ২২ রহজরীনত জন্মগ্রহণ 

এবাং ১১০ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। তাাঁর জীবনের েয়- দশমাাংশ সময় প্রথম রহজরী 

শতােীনতই অরতিান্ত হনয়রছল এবাং রতরে সুেী োনম অরেরহত রছনলে ো। তনব রতরে 

তাসাউনের রবষনয় করয়াইত ুহুকুকুল্লাহ্  ( আল্লাহর হক আদায়) োনম কয গ্রন্থ রচো কনরে তা 

তাসাউে সস্পরকতত সবতপ্রথম গ্রন্থ। বততমানে এ গ্রন্থরটর একরট মাত্র খেই রবদযমাে রনয়নছ যা 

অিনোিত রবশ্বরবদযালনয়র গ্রন্থাগানর সাংররিত আনছ। রেকলসে দারব কনরনছে,  

সুেী জীবে পদ্ধরতর সবতপ্রথম বযরক্ত হনলে হাসাে বসরী অথতাৎ মসুলমােনদর মনধ্য রতরেই এ 

পদ্ধরতর প্রবক্তা। সাম্প্ররতক কলখকগণ তাসাউনের উচ্চ পযতানয় কপ াঁছার জন্য কয পনথর বণতো 

রদনয় থানকে তার প্রথম পযতায় হনলা তওবা। অতুঃপর ধ্ারাবারহক রকছ ু আমল রনয়নছ... যার 

প্ররতরট পরবততী পযতানয় উত্তরনণর জন্য ধ্ারাবারহকোনব অরতিম করনত হয়।  

ককাে ককাে আনরে ও সুেী তাাঁনদর রসলরসলানক হাসাে বসরীর মাধ্যনম হযরত আলী (আ.) পযতন্ত 

কপ াঁরছনয়নছে। কযমে আব ুসাঈদ আবলু খানয়নরর রসলরসলা। ইবনুে োরদম তাাঁর আল কেনহনরস্ত  

গ্রনন্থর ৫ম অধ্যানয়র ৫ম প্রবনন্ধ আবু মহুাম্মদ এবাং জাোর খলুদীর রসলরসলানকও হাসাে বসরী 

পযতন্ত কপ াঁরছনয় বনলনছে, হাসাে বসরী ৭০ জে বদরী সাহাবীর সািাৎ লাে কনররছনলে। 

ককাে ককাে বণতো মনত, হাসাে বসরী ও তাাঁর অনুসারীরা পরবততীনত সুেী োনম অরেরহত 

হনয়রছনলে। এরূপ কনয়করট বণতো আমরা পরবততীনত উনল্লখ করব। হাসাে বসরী একজে ইরােী 

বাংনশাদ্ভূত বযরক্ত। 

২. মানলক ইবনে দীোর: রতরে বসরার অরধ্বাসী। এ বযরক্ত দুরেয়ারবমুখতার কিনত্র খুবই 

কড়াকরড় করনতে। শবধ্ উপনোগয অনেক রবষয়নকই রতরে চরমোনব বজতে করনতে। রতরে ১৩১ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 



564 
 

৩. ইবরাহীম আদহাম: রতরে বানখখর অরধ্বাসী। তাাঁর র্টোরট কবশ প্ররসদ্ধ এবাং তাাঁর জীবেী 

অনেকটা কগ তম বনুদ্ধর মনতা। রতরে বানখখর বাদশাহ রছনলে। এক রানতর এক র্টোয় রতরে 

পররবরততত হে এবাং সুেী হনয় যাে। সুেীরা তাাঁনক রবনশষ গুরুত্ব রদনয় থানকে। মাওলাো রুমী 

মাসেেী  গ্রনন্থ তাাঁর সম্পনকত একরট আকষতণীয় র্টো বণতো কনরনছে। ইবরাহীম আদহাম ১৬১ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৪. রানবয়া আদেীয়া: এই োরী বাংশগতোনব বসরার অথবা রমশনরর। রতরে তাাঁর সমনয়র রবরল 

বযরক্তত্ব রছনলে। রপতামাতার চতুথত কন্যা রহনসনব তাাঁনক রানবয়া বলা হনতা। রানবয়া আদেীয়া ও 

রানবয়া শারময়া এক োরী েে। রানবয়া শারময়া একজে সুেী ও আনরে রছনলে রযরে েবম রহজরী 

শতােীর জামীর সমসামরয়ক। রানবয়া আদােীয়া এরোে ও আধ্যারিকতার সনবতাচ্চ পযতানয়র 

পররচয় বহেকারী কবশ রকছু করবতা রলনখনছে। তাাঁর রকছু বাণী হনতও তাাঁর উচ্চ আধ্যারিক 

অবস্থার পররচয় পাওয়া যায়। তাাঁর সনঙ্গ হাসাে বসরী ও মানলক ইবনে দীোনরর সািানতর 

আকষতণীয় র্টো রবরেন্ন গ্রনন্থ বরণতত হনয়নছ। রতরে ১৩৫ বা ১৩৬ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

কানরা কানরা মনত রতরে ১৮০ বা ১৮৫ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৫. আবলু হানশম সুেী কুেী: রতরে রসররয়ার অরধ্বাসী। রসররয়ানতই রতরে জন্মগ্রহণ এবাং জীবে 

অরতবারহত কনরে। তাাঁর মৃতুযর তাররখ সম্পনকত জাো যায়রে। রতরে সুরেয়াে সাওরীর রশিক 

রছনলে। সম্ভবত রতরে সুেী রহনসনব অরেরহত সবতপ্রথম বযরক্ত। সুরেয়াে সাওরী বনলনছে, আবুল 

হানশম ো থাকনল ররয়া সম্পনকত যথাথতোনব আরম জােনত পারতাম ো।  

৬. শাকীক বালখী: রতরে ইবরাহীম আদহানমর রশষ্য রছনলে। রাইহাোতুল আদাব  গ্রনন্থ আলী 

ইবনে ঈসা আররবলীর কাশেলু গুম্মাহ  এবাং শাবলােজীর নুরুল আবসার  গ্রনন্থর সূনত্র বলা 

হনয়নছ, এ বযরক্তর সনঙ্গ মক্কায় হযরত মসূা ইবনে জাের (আ.)- এর সািাৎ হনয়রছল এবাং রতরে 

ইমাম মসূার উচ্চ মযতাদার পররচয় বহেকারী রকছ ুর্টো বণতো কনররছনলে। শাকীক বালখী ১৫৩ 

রহজরীনত (ককাে ককাে বণতোয় ১৭৪ বা ১৮৪ রহজরীনত) মৃতুযবরণ কনরে। 
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৭. মারুে কুখতী: রতরে বাগদানদর কুনখতর অরধ্বাসী। কযনহতু এ বযরক্তর রপতার োম রেরুজ কসনহতু 

মনে হয় রতরে ইরােী বাংনশাদ্ভূত। রতরে প্ররসদ্ধ আনরেনদর মনধ্য পররগরণত। করথত আনছ 

কয, তাাঁর রপতামাতা রিষ্টাে রছনলে এবাং রতরে ইমাম করজা (আ.)- এর মাধ্যনম মসুলমাে হে। 

রতরে ইমাম করযার সারন্ননধ্য রকছরুদে অরতবারহত কনরে। আনরেনদর দারব অনুযায়ী ককাে ককাে 

এরোেী রসলরসলা মারুে কুখতীর মাধ্যনম ইমাম করযানত এবাং ইমাম করযার মাধ্যনম স্বয়াং রাসলূ 

(সা.) পযতন্ত কপ াঁছায়। এ কারনণই এরোনের এই রসলরসলারটনক রসলরসলাতু যাহাব  অথতাৎ 

স্বনণতর রশকল  বলা হনয় থানক। যাহাবী রসলরসলার আনরেগণ সাধ্ারণত এ দারব কনর থানকে। 

মারুে কুখতী ২০০ হনত ২০৬ রহজরীর মনধ্য মৃতুযবরণ কনরে। 

৮. োনজল ইবনে আয়াজ: রতরে কখারাসানের মানেতর অরধ্বাসী। তনব আরব বাংনশাদ্ভূত ইরােী। 

করথত আনছ, রতরে প্রথম জীবনে মরুদসুয রছনলে। এক রানত িাকারতর উনেনশ্য একরট র্নর 

প্রনবশ করনত কগনল ঐ গনৃহর এক বযরক্তর কনণ্ঠ ককারআনের একরট আয়াত শুনে রতরে পররবরততত 

হনয় যাে। রমসবাহুশ শারীয়াত  গ্রন্থরট তাাঁর ররচত। করথক আনছ কয, এ গ্রন্থরট রতরে ইমাম 

সারদক (আ.)- এর রেকট হনত রশিা লাে কনর রচো কনররছনলে। রবগত শতােীর কশ্রি মহুারেস 

হাজী রমজতা হুসাইে েরূী তাাঁর মসুতাদরাক  গ্রনন্থ উপনরাক্ত গ্রনন্থর রেেতরনযাগযতার রবষয়রট 

স্বীকার কনরনছে। োনজল ইবনে আয়াজ ১৮৭ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

 

তৃতীয় রহজরী শতােীর সুেী ও আনরেগণ 

১. বানয়জীদ বাস্তামী: প্রকৃত োম তাইেুর ইবনে ঈসা। রতরে একজে প্ররসদ্ধ আনরে এবাং ইরানের 

বাস্তানমর অরধ্বাসী। করথত আনছ রতরে সবতপ্রথম বযরক্ত রযরে োোরেল্লাহ্ ও বাকারবল্লাহ্ সম্পনকত 

স্পষ্ট কথা বনলে। বানয়জীদ বাস্তামী আল্লাহ্ সম্পনকত অসাংলগ্ন রকছু বলার কারনণ অনন্যরা তাাঁনক 

কানের বনলনছ। ককাে ককাে আনরে তাাঁনক মাতাল ও রচন্তাশরক্ত কলাপপ্রাপ্ত বনল অরেরহত 

কনরনছে। অথতাৎ তাাঁনদর মনত বানয়জীদ যখে বরুদ্ধশরক্ত হারানতে তখেই এরূপ কথা বলনতে। 

করথত আনছ, বানয়জীদ ইমাম সারদক (আ.)- এর গৃনহ পারে আোর কাজ করনতে, রকন্তু এ 
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বণতোরট সরিক েয়। কারণ বানয়জীদ ইমাম সারদনকর মৃতুযর ১১৩ বছর পর অথতাৎ ২৬১ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। েনল তাাঁর পনি ইমাম সারদনকর গৃনহ কাজ করার রবষয়রট অমলূক। 

২. বাশার হােী: রতরে বাগদানদর অরধ্বাসী। তনব তাাঁর রপতপৃুরুষ কখারাসানের মানেতর অরধ্বাসী 

রছনলে। রতরেও প্ররসদ্ধ আনরেনদর একজে। করথত আনছ, প্রথম জীবনে রতরে একজে অসৎ 

কলাক রছনলে; পরবততীনত তওবা কনরে। আল্লামা রহল্লী তাাঁর রমেহাজলু কারামাহ্  গ্রনন্থ উনল্লখ 

কনরনছে, বাশার হােী ইমাম মসূা ইবনে জাের (আ.)- এর রেকট তওবা কনরে এবাং কযনহতু 

তওবা করার মুহূনতত তাাঁর পা রছল েগ্ন যানক আরবীনত হােী  বল হয় কসনহতু রতরে বাশার হােী 

োনম পরররচরত লাে কনরে। বাশার হােী ২২৬ অথবা ২২৭ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৩. কসররী সাকতী: রতরে বাগদানদর অরধ্বাসী। রতরে বাশার হােীর অন্যতম সঙ্গী রছনলে। কসররী 

সাকতী একজে তযাগী, দয়াল ু ও মােব কসবক রছনলে। ইবনে খানল্লকাে তাাঁর ওোইয়াতুল 

আইয়াে  গ্রনন্থ কসররীর রেকট কথনক বণতো কনরনছে, রতরে বনলনছে, এক আলহামদুরলল্লাহ্ 

বলার কারনণ আরম রত্রশ বছর ধ্নর অনুনশাচো ও জন্য তওবা কররছ।  তাাঁনক এর কারণ রজজ্ঞাসা 

করা হনল রতরে বলনলে, এক রানত্র বাজানর অরগ্নকানের র্টো র্টনল আরম গৃহ হনত এ উনেনশ্য 

কবর হলাম কয, আমার কদাকানে আগুে কলনগনছ রকো। যখে কদখলাম আমার কদাকানে আগুে 

লানগরে তখে সন্তুষ্ট হনয় বললাম: আলহামদুরলল্লাহ্। তখেই আমার মনে হনলা আরম অন্য 

মসুলমােনদর রচন্তা ো কনর রেনজর কদাকাে িরতগ্রস্ত ো হওয়ায় ককন্ খরুশ হলাম?  করব সাদী 

এই র্টোরটনক সামান্য পাথতকয সহকানর রেননাক্ত করবতায় বণতো কনরনছে : 

এক রানত্র অরগ্নকানের এক র্টো র্টল 

শুেলাম তানত বাগদাদ হনয়নছ প্রেরলত 

ধ্ূরলেনির মানব এক বযরক্ত আল্লাহর কশাকর করল 

এ আেনদ কয, তার কদাকাে হয়রে েিীেূত 

অন্তর হনত রবনবক বলল, কহ প্রবরৃত্ত পজূারী! কহ েষ্ট! 

আপে মুর্ক্তনতই হরল তুই সন্তুষ্ট? 
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পুনরা শহর হনলা ধ্বাংস, তুই ককে হরল ো রুষ্ট? 

যরদ রেনজও হরত আিান্ত তনবই রক কপরত কষ্ট?  

কসররী সাকতী মারুে কুখতীর রশষ্য রছনলে। রবরশষ্ট আনরে জুোনয়দ বাগদাদী তাাঁর োনগ্ন ও রশষ্য 

রছনলে। রতরে ঐশী কপ্রম এবাং তাওহীদ সম্পনকত অনেক কথা বনলনছে। রতরে আনরেনক এোনব 

সাংজ্ঞারয়ত কনরনছে, আনরে হনলে সূনযতর ন্যায় পৃরথবীনত আনলা রবতরণকারী। আনরে পরৃথবীর 

ন্যায় োল- মনদর কবাবা পৃনি বহে কনরে, আনরে পারের ন্যায় অন্তরসমূনহর জীবনের মাধ্যম 

এবাং অরগ্নর ন্যায় রশখা রবতরণকারী। কসররী ২৪৫ অথবা ২৫০ রহজরীনত ৯৮ বছর বয়নস 

মৃতুযবরণ কনরে। 

৪. হানরস মহুানসবী: রতরে বসরার অরধ্বাসী এবাং জুোনয়দ বাগদাদীর সহপািী রছনলে। রতরে 

মরুাকাবা (ধ্যাে) এবাং মুহাসাবা (আিসমানলাচো) এ উেয় রবষনয়ই অরধ্কতর গুরুত্ব রদনতে 

রবধ্ায় তাাঁনক মুহনসবী বলা হনতা। রতরে আহমাদ ইবনে হাম্বনলর সমসামরয়ক বযরক্ত রছনলে। 

আহমাদ ইবনে হাম্বল কযনহতু কালামশানস্ত্রর প্ররত শত্রুতা কপাষণ করনতে কসনহতু কালামশাস্ত্ররবদ 

রহনসনব হানরস মুহানসবীর প্ররত রবনদ্বষ কপাষণ করনতে। এ কারনণই জেসাধ্ারণনক তাাঁর কথনক 

দূনর থাকার রেনদতশ রদনতে। হানরস ২৪৩ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৫. জুোনয়দ বাগদাদী: রতরে োহাোনদর অরধ্বাসী রছনলে। সুেী ও আনরেগণ তাাঁনক 

সাইনয়যদুত তানয়ো  োনম অরেরহত কনরনছে কযমরেোনব রশয়া েকীহ্গণ রেকাহ্শানস্ত্রর 

পুনরাধ্া রহনসনব কশখ তুসীনক শাইখুত তানয়ো  বনল থানকে। জেুানয়দ বাগদাদী একজে 

োরসামযপণূত আনরে। অনেক আনরে হনত কযরূপ অসাংলগ্ন কথা কশাো যায় তাাঁর কথনক তা 

কখেই কশাো যায়রে। রতরে কখেই সুেীনদর কপাশাক পররধ্াে কনরেরে; বরাং আনলম ও 

েকীনহ্দর কপাশাক পররধ্াে করনতে। তাাঁনক বলা হনয়রছল অন্তত রশষ্যনদর কারনণ রখরকা 

(সুেীনদর রবনশষ কপাষাক) পররধ্াে করুে। তখে রতরে বনলরছনলে, যরদ কপাশাক মানুষনক শতরর 

করনত পানর এরট রেরশ্চত হতাম, তনব প্রনয়াজনে কলাহার কপাশাক পররধ্াে করতাম।  অতুঃপর 

বনলে,  
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 اإلعتبار ابْْلرقة إّّنا اإلعتبار ابحْلرقةليس 

রখরকা দ্বারা কাযতরসরদ্ধ সম্ভব েয়, কাযতসাধ্নণর জন্য রহরকা (অন্তনরর) অরগ্নরশখার প্রনয়াজে।   

জুোনয়দ বাগদাদী ২৯৭ রহজরীনত ৯০ বছর বয়নস মৃতুযবরণ কনরে। 

৬. যুন্নুে রমসরী: রতরে রমশনরর অরধ্বাসী। রতরে একজে প্ররসদ্ধ েকীহ্ এবাং রেকাহ্শানস্ত্র মানলক 

ইবনে আোনসর ছাত্র রছনলে। জামী তাাঁনক সুােুীনদর কেতা রহনসনব অরেরহত কনরনছে। রতরে 

সবতপ্রথম এরোেশানস্ত্র রহস্যময় প্রতীকসমূহ বযবহার শুরু কনরে যানত কনর এ পররোষাগুনলা 

ককবল আনরেগণই বুবনত পানরে। তাাঁর প্রবরততত পদ্ধরতরট পরবততীনত আনরেনদর মনধ্য প্রচলে 

লাে কনর এবাং প্রতীকী অনথত রবরেন্ন গজনল ও করবতায় বযবহৃত হনত থানক। কানরা কানরা মনত 

েবয কপ্লনটারেক দশতনের রচন্তাধ্ারা যনু্নে রমসরীর মাধ্যনম এরোে ও তাসাউনে প্রনবশ করনছ। 

যুন্নুে রমসরী ২৪০ হনত ২৫০ রহজরীর মনধ্য ইনন্তকাল কনরে। 

৭. সাহাল ইবনে আবদুল্লাহ্ তস্তুরী: রতরে অন্যতম প্ররসদ্ধ সুেী। রতরে শুস্তানরর অরধ্বাসী রছনলে। 

আনরেনদর মনধ্য কয দলরট োেনসর সনঙ্গ সাংগ্রামনক মলূ বনল ধ্নরনছে তাাঁরা সাহলীল (তাাঁর োম 

অনুসানর) োনম প্ররসরদ্ধ লাে কনরনছে। যনু্নুে রমসরীর সনঙ্গ মক্কায় একবার তাাঁর সািাৎ হনয়রছল। 

রতরে ২৮৩ অথবা ২৯৩ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৮. হুসাইে ইবনে মেসুর হাল্লাজ: রতরে ইরানের রশরাজ প্রনদনশর বাইদার অরধ্বাসী রছনলে। তনব 

ইরানকই জীবে অরতবারহত কনরে। আনরেগনণর মনধ্য তাাঁনক রেনয় সবনচনয় কবরশ শহ শচ হনয়নছ। 

আল্লাহ্ সম্পনকত অসাংলগ্ন ও অনবাধ্গময কথা বলার কারনণ তাাঁনক মরুতাদ (ধ্মততযাগী) বনল 

অরেযকু্ত করা হয় এবাং আব্বাসীয় খলীো মুকতারদনরর শাসোমনল এ অরেনযানগ মৃতুযদনে 

দরেত করা হয়। অনেক আনরেই তাাঁনক কগাপে রহস্য োাঁস করার অরেনযানগ অরেযকু্ত কনরে। 

করব হানেয রশরাজী এ সম্পনকত বনলনছে,  

বলনলে পীর, বন্ধুনক৩৫১ আমার বুলানো হনয়নছ োাঁরসর কানি 

অপরাধ্ তাাঁর রছল এটাই, বনলরছল কস কগাপে কথা প্রকানশ্য।  

ককউ ককউ তাাঁনক যাদুকর বনল অরেরহত কনরনছে। অনেক আরনেই তাাঁর ও বানয়জীদ  
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বাস্তামীর সমানলাচো কনর বনলনছে, তাাঁরা কবাধ্শরক্তহীে অবস্থায় এরূপ কুেরী কথা বনলনছে। 

আনরেগণ তাাঁনক শহীদ রহনসনব অরেরহত কনর থানকে। রতরে ৩০৬ অথবা ৩০৯ রহজরীনত 

মৃতুযদনে দরেত হে। 

 

চতথুত রহজরী শতােীর সুেী ও আনরেগণ 

 

১. আব ু বাকর রশবলী: রতরে জুোনয়দ বাগদাদীর মরুীদ ও রশষ্য রছনলে। রতরে কখারাসানের 

অরধ্বাসী এবাং একজে প্ররসদ্ধ আনরে। রাওজাতুল জান্নাত  এবাং অন্যান্য জীবেী গ্রনন্থ তাাঁর 

রেকট হনত অনেক এরোেী করবতা ও বাণী উদৃ্ধত হনয়নছ। খাজা আবদুল্লাহ্ আেসারী 

বনলনছে, এরোনে প্রতীকী পররোষার বযবহার যুন্নুে রমসরীর মাধ্যনম শুরু হয় এবাং জুোনয়দ 

বাগদাদী এর সুরবন্যস্ত রূপ কদে। পরবততীনত রশবলী এ জ্ঞােরটর উন্নয়ে ও রবকাশ র্টাে।  

রশবলী ২৩৪ হনত ২৪৪ রহজরীর মধ্যবততী সমনয় ৮৭ বছর বয়নস মৃতুযবরণ কনরে। 

২. আব ু আলী রুদবারী: রতরে সাসােী বাংনশাদ্ভতূ এবাং তাাঁর বাংশধ্ারা সম্রাট আনুরশরওয়ানে 

কপ াঁছায়। রতরে তাসাউনের কিনত্র জুোনয়দ বাগদাদীর রশষ্য। তনব আবলু আব্বাস ইবনে শারীহর 

রেকট রেকাহ্শাস্ত্র এবাং সা য়ালানবর রেকট আরবী বযাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ে কনরে। রতরে 

শরীয়ত, তরীকত এবাং হাকীকনতর সমন্বয় সাধ্েকারী রছনলে। রতরে ৩২২ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে। 

৩. আবু োসর রশরাজ তসুী: রতরে এরোে ও তাসাউেশানস্ত্রর সবনচনয় প্রাচীে ও প্ররসদ্ধ গ্রন্থ 

আল্লমুা র রচরয়তা। তরীকনত প্ররসদ্ধ অনেক বযরক্তত্বই তাাঁর প্রতযি অথবা পনরাি ছাত্র। রতরে 

৩৭৮ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। ককউ ককউ দারব কনরনছে তাাঁর সমারধ্ মাশহাদ স্ট্রীনট অবরস্থত 

যা পালয়ান্দুজ পীনরর কবর বনল প্ররসদ্ধ। 
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৪. আবলু োযল সারখসী: রতরে কখারাসানের অরধ্বাসী এবাং আবু োসর রসরানজর রশষ্য। তাাঁর 

রশষ্য আবু সাঈদ আবলু খানয়র একজে খবু প্ররসদ্ধ আনরে। আবলু োযল সারাখসী ৪০০ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৫. আব ুআবদুল্লাহ্ রুদবারী: রতরে আব ুআলী রুদবারীর োনগ্নয়। শপরত্রকসূনত্র রতরে রসরীয় এবাং 

কস অঞ্চনলর একজে প্ররসদ্ধ আনরে। রতরে ৩৬৯ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৬. আব ু তানলব মাক্কী: তাাঁর পরররচরত মূলত এরোেশানস্ত্র ররচত তাাঁর প্ররসদ্ধ গ্রন্থ কুওয়াতুল 

কুলবু - এর মাধ্যনম। এ গ্রন্থরট এরোে ও তাসাউেশানস্ত্রর প্রাচীে গ্রন্থগুনলার অন্যতম। আব ু

তানলব মলূত ইরানের জাবাল এলাকার অরধ্বাসী। তনব কযনহতু দীর্তরদে মক্কায় বসবাস কনরনছে 

কসনহতু মাক্কী োনম প্ররসরদ্ধ লাে কনরে। রতরে ৩৮৫ অথবা ৩৮৬ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

 

পঞ্চম রহজরী শতােীর সুেী ও আনরেগণ  

১. কশখ আবলু হাসাে খারকােী: রতরে প্ররসদ্ধতম আনরেনদর একজে। তাাঁর সম্পনকত অনেক 

আশ্চযতজেক কারহেী বরণতত আনছ। করথত আনছ কয, রতরে বানয়জীদ কবাস্তামীর কবনরর রেকনট 

রগনয় তাাঁর রূনহর সনঙ্গ কথা বলনতে এবাং তাাঁর সমস্যা সমাধ্াে করনতে। মাওলাো রুমী 

বনলনছে,  

অনেকরদে হনলা বানয়জীনদর হনয়নছ ওোত 

আবলু হাসাে কপনত চাইল তাাঁর সািাৎ 

কখনো কখনো সনতজ এক মে৩৫২ রেনয়  

রগনয় বসনতে বানয়জীনদর কবনরর পনর 

যখেই পড়নতে রতরে ককাে সমস্যায়  

গুরুর সমীনপ৩৫৩ কপনতে সমাধ্াে কসথায়।  
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মাওলাো রুমী মাসেেী  গ্রনন্থ তাাঁর কথা অনেক বার উনল্লখ কনরনছে এবাং তাাঁর প্ররত রবনশষ 

শ্রদ্ধা জ্ঞাপে কনরনছে। বলা হনয় থানক কয, প্ররসদ্ধ দাশতরেক ইবনে রসো এবাং রবরশষ্ট আনরে আবু 

সাঈদ আবুল খানয়নরর সনঙ্গ তাাঁর সািাৎ হনয়রছল। রতরে ৪২৫ রহজরীনত মতুৃযবরণ কনরে। 

২. আব ু সাঈদ আবলু খানয়র রেশাবরুী: রতরে আনরেনদর মনধ্য সবনচনয় প্ররসদ্ধ বযরক্ত। রতরে 

অনেক চতুষ্পদী করবতা রচো কনরনছে। একবার তাাঁনক প্রে করা হনলা: তাসাউে রক?  রতরে 

বলনলে, তাসাউে হনলা যা রকছ ুকতামার মাথায় রনয়নছ তা অস্বীকার কর এবাং যা রকছু কতামার 

হানত রনয়নছ তা রবরলনয় দাও এবাং যা রকছু কতামার ওপর আপরতত হয় তা কথনক পলায়ে কর।  

তাাঁর সনঙ্গ ইবনে রসোর সািাৎ হনয়রছল। একরদে ইবনে রসো আব ুসাঈনদর বক্তবয কশাোর জন্য 

তাাঁর মজরলনস যাে। আবু সাঈদ আমনলর গুরুত্ব, আল্লাহর আনুগতয এবাং গুোনহর প্রোব রেনয় 

আনলাচো কররছনলে। আমরা রেনজর কনমতর ওপর েয়; বরাং আল্লাহর রহমনতর ওপর রেেতর 

করর- ইবনে রসো এরট ববুানোর জন্য রেননাক্ত চতুষ্পদী করবতারট পাি কনরে : 

আমরা আপোর িমার প্ররত আকষৃ্ট  

তদুপরর কররছ আনুগতয, হনয়রছ গুোনহর প্ররত রুষ্ট 

যানক আপরে করনবে অনুগ্রহ কস- ই পানব মুরক্ত 

আপোর ইচ্ছাই সকল রকছুর রেধ্তারক শরক্ত।  

আব ুসাঈদ ত্বররত বলনলে,  

ওনহ! কয সওয়াব অজতে ো কনর গুোহই কনরনছ অজতে 

অথচ তাাঁর অনুগ্রনহ মরুক্তর আশায় গরণছ িণ 

শুধ্ু আল্লাহর অনুগ্রনহর ওপর রেেতর কনর কথনকা ো বনস 

যরদও তাাঁর ইচ্ছাই সকল রকছরু রেধ্তারক পররনশনষ।  

আব ুসাঈদ ররচত অপর একরট চতুষ্পদী করবতা হনলা : 

আগামীকাল যখে পরৃথবী ধ্বাংস হনব 

কতামার মযতাদা কতামার মানরোত অনুযায়ী হনব 
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সৎ গুণাবলী অজতনের জন্য প্রনচষ্টা চালাও সনব 

কতামার অরজতত গুণাবলীর রূনপই তুরম পুেরুরত্থত হনব।  

আব ুসাঈদ ৪৪০ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৩. আবু আলী দাকাক রেশাবরুী: রতরেও শরীয়ত ও তরীকনতর একজে সমন্বয়কারী। রতরে 

একজে মুোসরসর ও ওয়ানয়জ রছনলে। রতরে মেুাজানতর সময় এত অরধ্ক িদে করনতে কয 

তাাঁনক িদেকারী কশখ  উপারধ্ কদয়া হনয়রছল। রতরে ৪০৫ অথবা ৪১২ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে। 

৪. আবলু হাসাে আলী ইবনে উসমাে রহজরেরী গজেেী: তাাঁর ররচত কাশেলু মাহযবু  গ্রন্থরট 

তাসাউেশানস্ত্রর অন্যতম প্ররসদ্ধ গ্রন্থ। রতরে ৪৭০ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৫. খাজা আবদুল্লাহ্ আেসারী: রতরে আরব বাংনশাদ্ভূত এবাং রবরশষ্ট সাহাবী আব ু আইয়বু 

আেসারীর বাংশধ্র। খাজা আবদুল্লাহ্ প্ররসদ্ধ আনরেনদর অন্যতম। ইবাদানতর কিনত্র রতরে প্ররসদ্ধ 

রছনলে। তাাঁর হনত রবরেন্ন চতুষ্পদী করবতা, মেুাজাত এবাং জ্ঞােগেত বাণীসমহূ বরণতত হনয়নছ। 

রতরে অনেক বাণী, করবতা ও মুোজাত করনখ কগনছে। কযমে,  

রশশুকানল রছনল হীে, যবুাবস্থায় মাতাল,  

বৃদ্ধাবস্থায় হনয়ছ অিম, তাই এখে হনয়ছ কখাদা উপাসক।  

 

মনদর জবাব দাে মনদর দ্বারা কুকুনরর কাজ 

োনলার জবানব োনলা করা গাধ্ার কাজ,  

আর মনদর জবাব দাে োনলার দ্বারা খাজা আবদুল্লাহ্ আেসারীর কাজ।  

রেনজনক বড় মনে করা ত্রুরট কজনো 

রেনজনক উত্তম কেনব অন্যনদর কর হীে 

কচানখর মরণর মনতা হও তুরম উদার 

তনবই সকলনক কদখনব তুরম রেনজনক ো কদনখ।  



573 
 

খাজা আবদুল্লাহ্ কহরানত জন্মগ্রহণ কনরে এবাং কসখানেই সমারহত হে। রতরে কহরানতর পীর  

োনম প্ররসদ্ধ। ৪৮১ রহজরীনত তাাঁর মৃতুয র্নট। খাজা আবদুল্লাহ্ অসাংখয গ্রন্থ রচো কনরনছে। 

এরোেশানস্ত্র তাাঁর প্ররসদ্ধতম গ্রন্থ হনলা মাোরজলসু সানয়রীে  যা এরোেশানস্ত্রর উত্তম 

গ্রন্থসমূনহর একরট এবাং এ শানস্ত্রর ছাত্রনদর পািযগ্রন্থ। এ গ্রন্থরটর অসাংখয বযাখযাগ্রন্থ ররচত 

হনয়নছ। 

৬. ইমাম আবু হানমদ গািালী তুসী: রতরে রেকাহ্শানস্ত্রর অন্যতম প্ররসদ্ধ আনলম। রতরে 

বাগদানদর ধ্মতীয় রশিানকনন্দ্রর প্রধ্াে রহনসনব সবতনশ্রি আনলনমর পদ লাে কনররছনলে, রকন্তু 

এনত রতরে সন্তুষ্ট হনত পানরেরে। রতরে আরিক পররশুরদ্ধ অজতনের উনেনশ্য জেসাধ্ারণ কথনক 

দূনর আিনগাপে কনরে। ১০ বছর রতরে পরররচত পররনবনশর বাইনর বায়তুল কমাকানেনসর 

রেকটবততী এক স্থানে আিশুরদ্ধর প্রনচষ্টায় রত থানকে। এ সমনয়ই এরোে ও তাসাউনের প্ররত 

বুাঁনক পনড়ে এবাং কশষ জীবে পযতন্ত ককাে সামারজক পদ গ্রহনণ রাজী হে রে। দীর্ত রদে তাসাউে 

সাধ্োর পর রতরে এহইয়াউ উলমুুেীে  োমক প্ররসদ্ধ গ্রন্থরট রচো কনরে। রতরে ৫০৫ রহজরীনত 

তাাঁর জন্মস্থাে তুনস মৃতুযবরণ কনরে। 

 

ষি রহজরী শতােীর সুেী ও আনরেগণ 

১. আইনুল কুযযাত হানমদােী: রতরে আনরেনদর মনধ্য সবনচনয় কবরশ আনবগপ্রবণ রছনলে বনল 

পরররচত। রতরে মুহাম্মদ গািালীর ভ্রাতা রবরশষ্ট আনরে আহমদ গািালীর রশষ্য রছনলে। রতরে 

এরোেশানস্ত্র অসাংখয গ্রন্থ রচো কনরনছে। তাাঁর আকষতণীয় করবতাগুনলা ভ্রমািক ও অসাংলগ্ন 

কথামকু্ত েয়। েনল তাাঁনক কানের রহনসনব অরেযকু্ত কনর হতযা করা হয় এবাং তাাঁর কদহ েিীেূত 

করা হয়। রতরে ৫২৫ অথবা ৫৩৩ রহজরীনত রেহত হে। 

২. সাোয়ী গজেেী: রতরে একজে প্ররসদ্ধ এরোেী করব। তাাঁর করবতাগুনলা তাসাউনের গেীর 

অথত বহে কনর। মাওলাো রুমী তাাঁর মাসেেী  গ্রনন্থ তাাঁর অনেক করবতা বণতো কনর বযাখযা 

কনরনছে। রতরে ষি রহজরী শতােীর প্রথমানধ্ত মৃতুযবরণ কনরে। 
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৩. আহমদ জামী: রতরে কজনদ রপল  োনম প্ররসদ্ধ। রতরে প্ররসদ্ধ আনরে ও সুেীনদর একজে। 

তাাঁর সামারধ্ ইরানের সীমান্তবততী আেগারেস্তানের জানম অবরস্থত। 

আল্লাহর েয় ও রহমনতর আশা সম্পরকতত তাাঁর একরট করবতা হনলা : 

গরবতত হনয়া ো,  

অনেক প্ররসদ্ধ মানুনষর বাহে হনয়নছ েূপারতত এ কাংকরময় েূরমনত 

রেরাশও হনয়া ো,  

অনেক সুেী এক রানত তসবীহ জনপ কপ াঁনছনছে গন্তনবয।  

রতরে অকাতনর দাে ও কপৃণতার মনধ্য োরসানমযর রবষনয় তাাঁর এক করবতায় বনলনছে,  

কুিানরর ন্যায় রেনজর জন্য পুনরাটাই করনখ রদও ো 

আবার বাদার ন্যায় সবরকছুই রবরলনয় রদও ো 

রেনজর জীবনে করানতর মনতা হও 

রেনজর জন্য রকছ ুকরনখ বারকটা রবরলনয় দাও।  

রতরে ৫৩৬ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৪. আবদুল কানদর রজলােী: রতরে ইরানের উত্তরাঞ্চনলর রগলানে জন্মগ্রহণ কনরে। তনব বাগদানদ 

জীবে অরতবারহত কনরে এবাং কসখানেই তাাঁর জীবোবসাে হয়। ককউ ককউ তাাঁনক বাগদানদর 

রেকটবততী রজল শহনরর অরধ্বাসী বনলনছে। রতরে ইসলামী রবনশ্বর অন্যতম পরররচত বযরক্ত। 

কানদররয়া রসলরসলার সুেী ধ্ারারট তাাঁর োনমই প্ররসদ্ধ লাে কনরনছ। তাাঁর কারামত সম্পনকত 

অনেক কথা প্রচরলত আনছ। রতরে ইমাম হাসাে (আ.)- এর বাংশধ্ারার একজে সাইনয়যদ। ৫৬০ 

অথবা ৫৬১ রহজরীনত রতরে মৃতুযবরণ কনরে। 

৫. কশখ রুয বাহাে বাকলী রশরাজী: রতরে কশখ শাত্তাহ্ োনম প্ররসদ্ধ। কারণ খবু কবরশ ভ্রমািক 

(শাত্তাহ্) কথা বলনতে। সম্প্ররত তাাঁর রকছু রকছু গ্রন্থ প্রাচযরবশারদগণ প্রকাশ কনরনছে। রতরে ৬০৬ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 
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সপ্তম রহজরী শতােীর সুেী ও আনরেগণ 

এ শতােীনত অনেক উচ্চ পযতানয়র আনরনের আরবেতাব র্নটরছল। আমরা এখানে তাাঁনদর মৃতুয 

সনের ধ্ারাবারহকতা অনুসানর কনয়ক জনের োম উনল্লখ কররছ : 

১. কশখ োজমুরেে ককাবরা খাওয়ানরজমী: রতরে আনরেনদর মনধ্য অন্যতম প্ররসদ্ধ বযরক্ত। সুেী 

ধ্ারার কনয়করট রসলরসলা তাাঁর মাধ্যনম উৎপরত্ত লাে কনরনছ। রতরে কশখ রুয বাহাে বাকলী 

রশরাজীর রশষ্য ও জামাতা। তাাঁর অসাংখয মুরীদ রছল। তাাঁর রবরশষ্ট মরুীদনদর একজে হনলে 

মাওলাো জালালউেীে রুমীর রপতা বাহাউেীে। কশখ োজমুেীে খাওয়ানরজনমর অরধ্বাসী 

রছনলে। তাাঁর সময়কানলই কমাগলরা হামলা চালায়। কমাগলরা এতদঞ্চনল আিমনণর পূনবত তাাঁর 

রেকট এ মনমত পত্র পািায়, আপরে আপোর রেকটািীয় ও বন্ধবুান্ধব রেনয় শহর কথনক কবররনয় 

যাে। তারপর আমরা আিমণ চালাব।  রতরে জবানব বনলে, আরম এ জেসাধ্ারনণর সুনখর 

রদনে তানদর সানথ আেনদ জীবে অরতবারহত কনররছ। এখে আরম করিে সমনয় তানদর তযাগ 

করনত পারব ো।  অতুঃপর রতরে যুনদ্ধর কপাশাক পররধ্াে কনর শহনরর অরধ্বাসীনদর সনঙ্গ রেনয় 

যুনদ্ধর জন্য প্রস্তুত হনলে। অতুঃপর সাহরসকতার সরহত যুদ্ধ কনর শহীদ হে। এরট ৬১৬ রহজরী 

শতােীর র্টো। 

২. কশখ েররদউেীে আত্তার রেশাবরুী: রতরে প্রথম কশ্রণীর আনরেনদর একজে। তাাঁর কবশ রকছ ু

কাবয ও গদযগ্রন্থ রনয়নছ। আনরে ও সুেীনদর জীবেীর রেরত্তনত ররচত তাযরকরাতুল আউরলয়া  

োমক তাাঁর প্ররসদ্ধ গ্রন্থরট এ রবষনয় একরট রেেতরনযাগয গ্রন্থ। এ গ্রন্থ রতরে ইমাম সারদক (আ.)-

এর জীবেী রদনয় আনলাচো শুরু কনরনছে এবাং ইমাম বারকর (আ.)- এর জীবেী রদনয় পররসমারপ্ত 

র্রটনয়নছে। প্রাচযরবদগণ গ্রন্থরটনক রবনশষ গুরুত্ব রদনয় থানকে। তাাঁর ররচত মােনতকুত তারয়র  

গ্রন্থরট এরোেশানস্ত্রর একরট গুরুত্বপূণত োোর। 

মাওলাো রুমী েররদউেীে আত্তার এবাং সাোয়ী সম্পনকত বনলনছে,  

আত্তার রছনলে তাাঁর প্রাণ আর সাোয়ী রছনলে কচানখর মরে 

আমারা সাোয়ী আর আত্তানরর অনুসারী পথযাত্রী।  



576 
 

অন্যত্র রতরে বনলনছে,  

আত্তার কপ্রনমর সাত শহর কবরড়নয়নছ র্ুনর 

আমরা এখেও এক শহনরর গরলনত রনয়রছ পনড়।  

এখানে মাওলাো রুমী সাত শহর বলনত এরোনের সাতরট গন্থবয ও পযতায় বরুবনয়নছে কয 

সম্পনকত েররদউেীে আত্তার তাাঁর মােনতকুত তারয়র  গ্রনন্থ বণতো রদনয়নছে। 

মাহমুদ শানবস্তারী তাাঁর গুলশানে রায  গ্রনন্থ বনলনছে,  

আমার েগণয কাবয প্ররতোয় আরম লিানবাধ্ করর ো 

কারণ আত্তানরর ন্যায় করব কতা শত শতােীনতও আনস ো।  

েররদউেীে আত্তার কশখ োজমুেীে ককাবরার মরুীদ কশখ মাযদুেীে বাগদাদীর রশষ্য। রতরে তাাঁর 

সমসামরয়ক আনরে কুতুবউেীে হায়দানরর োনম প্ররসদ্ধ হায়দারীয়া শহনর সমারহত হনয় তাাঁর 

সারন্নধ্য লাে কনররছনলে। েররদউেীে আত্তারও কমাগলনদর আিমনণর সময় রেহত হে। 

৩. কশখ শাহাবুেীে কসাহরাওয়াদতী জােজােী: তাসাউে ও এরোেশানস্ত্রর প্ররসদ্ধ আওয়াররেলু 

মাআররো  গ্রন্থরট তাাঁরই ররচত। রতরে প্রথম খলীো হযরত আব ু বকনরর বাংশধ্র। করথত 

আনছ, রতরে প্ররত বছর মক্কা- মদীোয় রযয়ারনত কযনতে। তাাঁর সনঙ্গ আবদুল কানদর রজলােীর 

সািাৎ হনয়রছল। প্ররসদ্ধ করব কশখ সাদী এবাং কামালউেীে ইসমাঈল ইসোহােী তাাঁর মরুীদ 

রছনলে। সাদী তাাঁর সম্পনকত বনলনছে,  

আমার জ্ঞােী মরুশতদ পীর শাহাব 

দু রট উপনদশ রদনয়নছে আমার অন্তনরর পর 

রেজ প্রবৃরত্তর প্ররত কে ুকর ো সুধ্ারণা 

অপনরর প্ররত কেু কর ো কুধ্ারণা।  

রবরশষ্ট দাশতরেক কশখ শাহাবুেীে কসাহরাওয়াদতী রযরে কশখ এশরাক  োনম প্ররসদ্ধ এবাং ৫৮১ 

হনত ৫৯০ রহজরীর মধ্যবততী সময় হালানব রেহত হে। রতরে এবাং আনরে কশখ শাহাবুেীে 
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কসাহরাওয়াদতী এক বযরক্ত েে। আনরে শাহাবেুীে কসাহরাওয়াদতী ৬৩২ রহজরীনত মৃতযবরণ 

কনরে। 

৪. ইবনুল োনরজ রমশরী: রতরেও প্রথম সাররর আনরেনদর একজে। আরবী োষায় রলরখত তাাঁর 

এরোেী করবতাসমূহ অরত উচ্চ মানের। তাাঁর ররচত করবতাসমূহ রবরেন্ন স্থানে বারবার ছাপা 

হনয়নছ এবাং রবরেন্ন বযরক্তত্ব কসগুনলার বযাখযা রদনয়নছে। তাাঁর করবতাসমূনহর বযাখযাগ্রন্থ 

রচরয়তানদর মনধ্য েবম রহজরী শতােীর প্ররসদ্ধ আনরে আবদুর রহমাে জামীও রনয়নছে। ইবনুল 

োনরনজর আরবীনত ররচত এরোেী করবতাসমূহ করব হানেনযর োসতীনত ররচত এরোেী 

করবতার সমতুলয। রবরশষ্ট আনরে মুরহউেীে আরাবী তাাঁনক তাাঁর করবতাসমূহ বযাখযা কনর গ্রন্থ 

রচোর আিাে জাোনল রতরে বনলে, আপোর েুতুহানত মাক্কীয়া  গ্রন্থরটই আমার বযাখযাগ্রন্থ । 

ইবনুল োনরজ অরধ্কাাংশ সময়ই এরোেী আনবনগ আপ্লুত থাকনতে এবাং এ অবস্থায়ই করবতা 

রচো করনতে। রতরে ৬৩২ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৫. মুরহউেীে আরাবী হানতমী তায়ী আদালসুী: রতরে হানতম তায়ীর বাংশধ্র। রতরে আদালুনস 

(কস্পনে) জন্মগ্রহণ করনলও জীবনের অরধ্কাাংশ সময় মক্কায় এবাং রসররয়ায় অরতবারহত কনরে। 

রতরে ৬ি রহজরী শতােীর আনরে আব ুমারদে মাগনরবী আদালসুীর রশষ্য। তাাঁর তরীকারট কশখ 

আবদুল কানদর রজলােী হনত উৎসাররত। 

মুরহউেীে ইবনে আরাবী এরোেশানস্ত্রর সবতনশ্রি বযরক্তত্ত্ব। তাাঁর পবূতবততী ও পরবততী আনরেনদর 

ককউই তাাঁর সমকি েয়। এ কারনণই তাাঁনক কশনখ আকবার  উপারধ্নত েূরষত করা হনয়নছ। 

ইসলামী এরোে- এর উৎপরত্তকাল হনত শতােীকাল ধ্নর তা িনম িনম রবকরশত হনয় (প্ররত 

শতােীর আনরেগনণর মাধ্যনম ধ্ারাবারহক পণূততা অজতে কনর) ৭ম রহজরী শতােীনত মরুহউেীে 

আরাবীর মাধ্যনম শবপ্লরবকোনব রবকরশত হনয় পূণততার রশখনর কপ াঁছায়। মরুহউেীে আরাবী 

এরোেশাস্ত্রনক েবয পযতানয় উত্তরণ র্টাে। রতরে এরোেশানস্ত্রর অেূতপূবত পররবততে র্রটনয় এর 

তারত্ত্বক ও দাশতরেক রেরত্ত প্রদাে কনরে। তাাঁর পরবততী যুনগর এরোেশাস্ত্র তাাঁরই করনখ যাওয়া 

েসল। রতরে তাাঁর সমনয়র এক আশ্বযত বযরক্তত্ব। তাাঁর বযরক্তনত্বর শবরচনত্রযর কারনণই তাাঁর সম্পনকত 
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রবরেন্ন সমনয় রবপরীতমখুী বক্তবয এনসনছ। ককউ ককউ তাাঁনক আনরেকুল রশনরামরণ  আবার 

ককউ ককউ তাাঁনক কানেরও বনলনছ। ককউ ককউ তাাঁনক দীেনক পুেজতীরবতকারী, আবার ককউ ককউ 

তাাঁনক দীনের হতযাকারী বনলনছ। দশতনের রবরল প্ররতোবাে বযরক্তত্ব কমাল্লা সাদরা মুরহউেীে 

আরাবীর প্ররত অকুণ্ঠ সম্মাে প্রদশতে কনররছনলে। তাাঁর দৃরষ্টনত মরুহউেীে ইবনে রসো এবাং োরাবী 

কথনক অনেক ঊনধ্বতর বযরক্তত্ব। রতরে দু শতারধ্ক গ্রন্থ রচো কনরনছে। তাাঁর ররচত রত্রনশর অরধ্ক 

গ্রন্থ মুরদ্রত হনয়নছ। তাাঁর সবনচনয় গুরুত্বপূণত গ্রন্থ হনলা েুতুহানত মাক্কীয়া  যানক এরোেশানস্ত্রর 

এেসাইনক্লানপরিয়া বা রবশ্বনকাষ বলা কযনত পানর। তাাঁর ররচত েুসুসুল কহকাম  এরোেশানস্ত্রর 

গেীর অথতবহ, সূক্ষ্ম ও যথাথত একরট গ্রন্থ। এ গ্রনন্থর অনেক বযাখযাগ্রন্থ ররচত হনয়নছ। গ্রন্থরট এতটা 

গেীর অথতবহ কয, প্ররত শতােীনত সম্ভবত দু রতে বযরক্তর অরধ্ক বযরক্তত্ব তা বুবনত সিম হে 

রে। মুরহউেীে আরাবী ৬৩৮ রহজরীনত দানমনশ্ক মৃতুযবরণ কনরে। রসররয়ায় তাাঁর মাজার একরট 

প্ররসদ্ধ স্থাে। 

৬. সাদরুেীে মুহাম্মদ কক োেী: রতরে মুরহউেীে আরাবীর স্ত্রীর পবূতবততী স্বামীর সন্তাে এবাং তাাঁর 

রশষ্য ও মরুীদ। রতরে মাওলাো রুমী এবাং খাজা োরসরুেীে তুসীর সময়সামরয়ক বযরক্তত্ব। তাাঁর 

সনঙ্গ খাজা োরসরউেীে তুসীর পত্রালাপ হনতা এবাং োরসরুেীে তাাঁনক রবনশষ সম্মাে করনতে।  

মাওলাো রুমীর কক োেীনত অবস্থােকানল তাাঁর সনঙ্গ হৃদযতাপণূত সম্পকত রছল। মাওলাো রুমী তাাঁর 

কপছনে রেয়রমত োমাজ পড়নতে। ককাে ককাে বণতো মনত মাওলাো রুমী সাদরুেীে কক োেীর 

রশষ্য রছনলে এবাং তাাঁর রেকট হনতই মরুহউেীে আরাবীর এরোেশানস্ত্রর রশিাগ্রহণ কনরে। 

করথত আনছ, একরদে মাওলাো রুমী কক োেীর দরবানর উপরস্থত হনল রতরে তাাঁর আসে কছনড় 

রদনয় তাাঁনক কসখানে বসনত বনলে। মাওলাো রুমী বসনত অস্বীকরৃত জারেনয় বলনলে, আপোর 

আসনে আরম বসনল আল্লাহর রেকট রক জবাব কদব?  সাদরুেীে কক োেী তখে আসেরটনক 

দূনর সররনয় রদনয় বলনলে, কয আসে কতামার জন্য মাোয় ো কস আসে আমার জন্যও মাোয় 

ো।  
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মুরহউেীে আরাবীর রচন্তা ও কমতধ্ারার সবতনশ্রি বযাখযাকারী হনলে সাদরুেীে কক োেী। সম্ভবত 

রতরে ো থাকনল মুরহউেীে আরাবীর রচন্তাধ্ারা কবাধ্গময হনতা ো। তাাঁর ররচত গ্রন্থসমূহ গত ছয় 

শতােী ধ্নর ইসলামী এরোে ও দশতেশানস্ত্রর পািযগ্রন্থ। সাদরুেীে কক োেীর প্ররসদ্ধ রতেরট গ্রন্থ 

হনলা যথািনম রমেতাহুল গাইব, নুসুস এবাং েুকুক। কক োেী ৬৭২ রহজরীনত (কয বছর 

মাওলাো রুমী এবাং খাজা োরসরুেীে তুসী মৃতুযবরণ কনরে) অথবা ৬৭৩ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে। 

৭. মাওলাো জালালউেীে মুহাম্মদ বালখী রুমী: রতরে কম লােী োনম প্ররসদ্ধ। তাাঁর মাসেেী  

গ্রন্থরট রবনশ্ব প্ররসরদ্ধ লাে কনরনছ। রতরে আনরেনদর মনধ্য অন্যতম কশ্রি এবাং এক রবরল 

বযরক্তত্ব। রতরে হযরত আব ুবকনরর বাংশধ্র। তাাঁর ররচত মাসেেী  গ্রন্থরট জ্ঞাে, প্রজ্ঞা, আরিক 

অবস্থার সকূ্ষ্ম রদক রেনদতশক এবাং এরোনের উচ্চতর োবধ্ারা সম্বরলত। তদুপরর এর সামারজক 

রদকরটও যথাথত। রতরে ইরানের প্রথম সাররর করবনদর একজে। রতরে মলূত  

আেগারেস্তানের বালনখর অরধ্বাসী। শশশনবই রতরে রপতার সানথ বালখ হনত মক্কায় রযয়ারনতর 

উনেনশ্য কবর হে। রেশাবুনর রতরে কশখ েররদউেীে আত্তানরর সানথ সািাৎ কনরে। মক্কায় 

রযয়ারত সম্পন্ন কনর রতরে রপতার সনঙ্গ কক রেয়ায় যাে এবাং কসখানেই বসবাস শুরু কনরে। 

মাওলাো রুমী একজে প্রথম সাররর আনলম রছনলে এবাং দীে রশিাদাে করনতে। সমানজ তাাঁর 

রবনশষ অবস্থাে রছল। একদা যখে প্ররসদ্ধ আনরে শামস তাবররযীর সনঙ্গ তাাঁর সািাৎ হয় তখে 

রতরে তাাঁর দ্বারা প্রোরবত হে এবাং সবরকছু তযাগ কনরে। তাাঁর ররচত গজল ও করবতাগুনলা 

রদওয়ানে শামস  োনম প্ররসদ্ধ। রতরে তাাঁর মাসেেী  গ্রনন্থ বারবার শামনসর কথা উনল্লখ 

কনরনছে এবাং তাাঁর রবনয়াগ বযথার কশাকনক করবতায় তুনল ধ্নরনছে। মাওলাো রুমী ৬৭২ 

রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৮. োখরুেীে ইরাকী হানমদােী: রতরে একজে প্ররসদ্ধ করব ও গজল রচরয়তা এবাং সাদরুেীে 

কক োেী ও শাহাবুেীে কসাহরাওয়াদতীর রশষ্য রছনলে। রতরে ৬৮৮ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 
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অষ্টম রহজরী শতােীর সুেী ও আনরেগণ 

১. আলাউনে লা কসমোেী: রতরে প্রথম জীবনে রবচার কানযতর সানথ জরড়ত রছনলে। পরবততীনত তা 

তযাগ কনরে এবাং তাসাউনের প্ররত বুাঁনক পনড়ে। রতরে তাাঁর সমস্ত ধ্েসম্পরত্ত আল্লাহর রাস্তায় 

রবরলনয় কদে। রতরে অসাংখয গ্রন্থ রচো কনরনছে। এরোেশানস্ত্রর তারত্ত্বক রবষনয় তাাঁর রেজস্ব রকছ ু

মত রনয়নছ যা এরোনের গুরুত্বপূণত গ্রন্থসমূনহ উরল্লরখত হনয়নছ। রতরে ৭৩৬ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে। প্ররসদ্ধ করব খাজনুয় ককরমােী তাাঁর অন্যতম রশষ্য রছনলে। রতরে তাাঁর প্রসাংশায় রেননাক্ত 

করবতারট রচো কনরনছে : 

কয ককউ আলীর পনথ রেনজনক গড়নব 

রখরজনরর ন্যায় প্রানণর উৎনসর সন্ধাে লাে করনব। 

শয়তােী প্রনরাচণা হনত যরদ হনত পার মকু্ত 

আলাউনে লা কসমােীর সনঙ্গ হনত পারনব যকু্ত।  

২. আবদুর রািাক কাশােী: রতরে এ শতােীর একজে রবনশষজ্ঞ আনরে। রতরে মুরহউেীে 

আরাবীর েুসুসুল রহকাম  এবাং খাজা আবদুল্লাহর মাোরজলসু সানয়রীে  গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থ 

রচো কনরনছে। রাউযাতুল জান্নাত  গ্রনন্থর কলখক তাাঁর গ্রনন্থ কশখ আবদুর রািাক লারহযীর 

জীবেী আনলাচোয় আবদুর রািাক কাশােী সম্পনকত শহীনদ সােীর প্রশাংসাবাণী উনল্লখ কনরনছে। 

মুরহউেীে আরাবী কতৃতক উপস্থারপত এরোনের তারত্ত্বক রবষনয় আবদুর রািাক কাশােীর সনঙ্গ 

আলাউনে লা কসমোেীর আনলাচো ও রবতকত হনতা। রতরে ৭৩৫ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৩. খাজা হানেয রশরাজী: হারেনযর রবশ্বপরররচরত থাকনলও তাাঁর জীবেী সম্পনকত রবস্তাররত রকছ ু

জাো যায়রে। যতটুকু জাো যায়, রতরে একজে আনলম, আনরে, হানেয এবাং ককারআনের 

মুোসরসর রছনলে। রতরে তাাঁর করবতাসমূনহ পুেুঃপেু এ রবষনয়র প্ররত ইরঙ্গত কনরনছে। 

কহ হানেয! 

কতামার করবতা হনত আকষতণীয় ককাে করবতা আরম কদরখরে 

শপথ ঐ ককারআনের যা করনখরছ এ রসোয় 
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কতামার কপ্রনমর সুর বানজ সকল হানেনযর বীণায় 

কতামার ন্যায় কচ ে রেয়নম ককারআে পাি ককউ রশনখরে 

রবনশ্বর ককাে হানেযই আমার ন্যায় একত্র কনররে 

সূক্ষ্ম প্রজ্ঞার কথাসমূহ কথনক ককারআনের বাণী।  

রতরে তাাঁর করবতাসমূনহ তরীকনতর পীর ও মুরশতদ সম্পনকত অসাংখয কথা বলনলও তাাঁর মুরশতদ কক 

রছনলে কস সম্পনকত জাো যায় ো। তাাঁর এরোেী করবতাসমহূ এতটা উচ্চ পযতানয়র কয, খবু কম 

বযরক্তই এর গেীর অথত অনুধ্াবনে সিম। তাাঁর পরবততী যুনগর সকল আনরেই স্বীকার 

কনরনছে, রতরে এরোনের বযবহাররক কিনত্র অনেক উচ্চস্তনর কপ াঁনছরছনলে। অনেক বড় বড় 

বযরক্তত্ব হানেনযর করবতাসমূনহর বযাখযা রলনখনছে। কযমে েবম রহজরী শতােীর প্ররসদ্ধ দাশতরেক 

মুহানক্কক জালালউেীে দাওয়ােী হানেনযর একরট করবতার রেননাক্ত চরণ দু রটনক বযাখযা কনর 

পুরস্তকা রচো কনরনছে : 

সৃরষ্টর কলম ককাে েলুই কনররে জগৎ সৃরষ্টনত 

ধ্ন্যবাদ ঐ ত্রুরট আবৃতকারী পরবত্র দৃরষ্টনক।  

হানেয ৭৯১ রহজরীনত মতুৃযবরণ কনরে।৩৫৪  

৪. কশখ মাহমুদ শানবস্তারী: রতরে এরোনের অতযন্ত উচ্চ পযতানয়র একরট কাবযগ্রন্থ গুলশানে 

রায - এর রচরয়তা। বলা কযনত পানর, এ গ্রনন্থর মাধ্যনম রতরে রচরঞ্জীব হনয় আনছে। গ্রন্থরটর 

অনেক বযাখযাগ্রন্থ ররচত হনয়নছ। এ সব বযাখযাগ্রনন্থর মনধ্য সম্ভবত কশখ মহুাম্মদ লারহযীর ররচত 

বযাখযাগ্রন্থরট সনবতাত্তম। রতরে ৭২০ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

৫. সাইনয়যদ হায়দার আনমালী: রতরে রবরশষ্ট দাশতরেকনদর একজে, তাাঁর ররচত জানমউল 

আসরার  গ্রন্থরট এরোেশানস্ত্রর তারত্ত্বক রবষনয়র একরট মলূযবাে গ্রন্থ যা সম্প্ররত প্রকারশত 

হনয়নছ। তাাঁর অন্যতম প্ররসদ্ধ গ্রন্থ হনলা মরুহউেীে আরাবীর েুসুস  গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থ োসসুে 

নুসুস । রতরে প্ররসদ্ধ েকীহ্ আল্লামা রহল্লীর সমসামরয়ক বযরক্তত্ব। তাাঁর মৃতুযর সরিক সময় জাো 

যায়রে। 
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৬. আবদুল কররম রযলী: রতরে আল ইেসানুল কারমল  োমক প্ররসদ্ধ গ্রনন্থর রচরয়তা। ইেসানে 

কারমল বা পণূত মােনবর রবষয়রট সবতপ্রথম মুরহউেীে আরাবী উপস্থাপে কনরে। পরবততীনত এই 

রবষয়রট ইসলামী এরোেশানস্ত্র রবনশষ স্থাে লাে কনর। মরুহউেীে আরাবীর রশষ্য সাদরুেীে 

কক োেীর রমেতাহুল গাইব  গ্রনন্থ এ রবষয় রেনয় আনলাচো করা হনয়নছ। আমার জাো মনত 

দু জে আনরে এ োনম গ্রন্থ রচো কনরনছে। তাাঁনদর একজে হনলে আবদুল কররম রযলী এবাং 

অপর জে হনলে আরজজউেীে োসােী রযরে সপ্তম রহজরী শতােীর রদ্বতীয়ানধ্তর একজে আনরে। 

রতরে মাত্র ৩৮ বছর বয়নস ৮০৫ রহজরীনত মৃতুযবরণ কনরে। 

 

েবম রহজরী শতােীর সুেী ও আনরেগণ 

১. শাহ কেয়ামতউল্লাহ্ ওয়ালী: রতরে হযরত আলী (আ.)- এর বাংশধ্র এবাং প্ররসদ্ধ আনরেনদর 

একজে। বততমাে সমনয়র প্ররসদ্ধতম তাসাউনের রসলরসলা হনলা কেয়ামতউল্লাহী। তাাঁর মাজাররট 

ককরমানের মাহাে শহনর অবরস্থত। রতরে ৯৫ বছর বয়নস ৮২৭ অথবা ৮৩৪ রহজরীনত মৃতুযবরণ 

কনরে। তাাঁর সনঙ্গ করব হানেয রশরাজীর সািাৎ হনয়রছল। তাাঁর প্রচরু এরোেী করবতা রনয়নছ। 

২. সানয়েউেীে আলী তারানকহ ইসোহােী: রতরে রবরশষ্ট আনরেনদর অন্যতম। মরুহউেীে 

আরাবীর এরোেী ধ্ারার ওপর তাাঁর রবনশষ দখল রছল। তাাঁর ররচত তামরহদুল কাওয়ানয়দ  

গ্রন্থরট এরোেশানস্ত্র তাাঁর গেীর জ্ঞানের পররচয় বহে কনর। 

৩. মুহাম্মদ ইবনে হামযা োোরী রুমী: রতরে তুরনস্কর আনলমনদর অন্তেুতক্ত। রতরে জ্ঞানের রবরেন্ন 

শাখায় পরেত রছনলে এবাং অনেক গ্রন্থ রচো কনরনছে। রতরে তাাঁর রমসবাহুল উেস  গ্রনন্থর 

কারনণ এরোেশানস্ত্র প্ররসরদ্ধ লাে কনরে। তাাঁর এ গ্রন্থরট সাদরুেীে কক োেী ররচত রমেতাহুল 

গাইব  গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থ। 

মরুহউেীে আরাবী এবাং সাদরুেীে কক োেীর গ্রন্থসমূহ বযাখযা করা সহজ কাজ েয়। তাাঁর পরবততী 

যুনগর আনরেগণ তাাঁর ররচত গ্রন্থসমূনহর যথাথত মলূয রদনয়নছে। 
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৪. শামসুেীে মুহাম্মদ লারহযী েরূবাখশী: রতরে রবরশষ্ট দাশতরেক মীর সাদরুেীে দাশতকী এবাং 

আল্লামা দাওয়ােীর সমসামরয়ক বযরক্তত্ব। রতরে মাহমুদ শানবস্তারীর গুলশানে রায  গ্রন্থরটর 

বযাখযা রচো কনরনছে। রতরে রশরানজর অরধ্বাসী রছনলে। কাজী নুরুল্লাহ্ তাাঁর মাজারলসুল 

মুরমেীে  গ্রনন্থ উনল্লখ কনরনছে, সাদরুেীে দাশতকী এবাং আল্লামা দাওয়ােী তাাঁনক অতযন্ত 

সম্মাে করনতে। রতরে রবরশষ্ট েকীহ্ ইবনে োহাদ রহল্লীর ছাত্র সাইনয়যদ মুহাম্মদ েরূবাখনশর 

রশষ্য রছনলে। লারহযী গুলশানে রায  গ্রনন্থর বযাখযাগ্রনন্থর ৬৮৯ পিৃায় তাাঁর তাসাউনের 

রসলরসলারট তাাঁর রশিক সাইনয়যদ মুহাম্মদ েূরবাখনশর মাধ্যনম মারুে কুখতী পযতন্ত কপ াঁরছনয়নছে 

এবাং কযনহতু মারুে কুখতী ইমাম করযার মাধ্যনম ইসলানম দীিা লাে কনররছনলে কসনহতু এ 

রসলরসলারট রাসলূ (সা.)- এ পররসমারপ্ত র্নটনছ বনল রতরে দারব কনরনছে। তাই রতরে এ 

রসলরসলানক স্বণত রেরমতত রসলরসলা  ( রসলরসলাতুয যাহাব) বনল অরেরহত কনরনছে। 

গুলশানে রায  গ্রন্থরটর কয বযাখযাগ্রন্থ রচোর মাধ্যনম রতরে প্ররসরদ্ধ লাে কনরনছে তা এরোনের 

উচ্চ পযতানয়র একরট গ্রন্থ। গ্রন্থরটর েূরমকায় রতরে এর রচোকাল ৮৭৭ রহজরী বনল উনল্লখ 

কনরনছে। তাাঁর মৃতুযর সরিক সময় আমানদর জাো কেই। 

৫। েূরুেীে আবদুর রহমাে জামী: রতরে আরব বাংনশাদ্ভূত এবাং রদ্বতীয় রহজরী শতােীর রবরশষ্ট 

েকীহ্ হাসাে শাইবােীর বাংশধ্র। জামী একজে শরক্তমাে করব রছনলে। তাাঁনক োসতী সারহনতযর 

সবতনশষ বড় এরোেী করব বলা হয়। প্রথম জীবনে তাাঁর ছদ্ম োম রছল দাশতী, রকন্তু পরবততীনত 

োম পররবততে কনর তাাঁর জন্মস্থাে জানমর (মাশহানদর রেকটবততী একরট শহর) োমানুসানর জামী 

োম রানখে। রেনজর সম্পনকত রতরে বনলনছে,  

জন্ম কযনহতু জানম আমার, অরধ্বাসী জানমর 

মরুীদ আরম জানমর অরধ্বাসী শাইখুল ইসলানমর।৩৫৫  

এ কথাই তুনল ধ্নররছ আমার করবতায় 

হনয়রছ আরম জামী দু অনথত তাই।  
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জামী আরবী বযাকরণ (সারে ও োহু), উসূল ও রেকাহ্শাস্ত্র, যুরক্তরবদযা, দশতে এবাং এরোেসহ 

জ্ঞানের রবরেরন্ন শাখায় উচ্চ রশিা লাে কনররছনলে। রতরে অসাংখয গ্রন্থ রচো কনরনছে। 

তন্মনধ্য মুরহউেীে আরাবীর েুসুসুল রহকাম , োখরুেীে ইরাকীর কলামাআত , ইবনে োনরনযর 

তাইয়যা  গ্রনন্থর বযাখযাগ্রন্থ, কশখ সাদীর গুরলস্তাে  গ্রনন্থর ধ্াাঁনচ বাহনরস্তাে  এবাং লাওয়াইহ  

োনম দু রট গ্রন্থ, রাসলূ (সা.)- এর প্রশাংসায় ররচত শারনহ কাসীদানয় বরুদাহ্ , ইমাম জয়নুল 

আনবদীে (আ.)- এর প্রশাংসায় ররচত করব োরাযদানকর কাসীদানয় মরহরময়ার বযাখযাগ্রন্থ এবাং 

আনরেনদর জীবেী অবলম্বনে োোহাতুল উেস  উনল্লখনযাগয। রতরে েকশাবদীয়া তরীকার 

প্ররতিাতা বাহাউেীে েকশবনদর মরুীদ রছনলে। রকন্তু রতরে বাহাউেীে েকশবনদর তরীকার 

অনুসারী হনলও তাাঁর বযরক্তত্ব ঐরতহারসকোনব বাহাউেীে েকশবদ হনত অরধ্ক প্ররতরিত ও 

পরররচত। কযনহতু আমরা এরোনের সাাংসৃ্করতক ধ্ারার ইরতহাস রেনয় এখানে আনলাচো কনররছ-

তরীকতী ধ্ারা রেনয় েয়- তাই আবদুর রহমাে জামীর োম এখানে আসনলও তাাঁর পীনরর োম 

এখানে আনসরে। রতরে ৮৯৮ রহজরীনত ৮১ বছর বয়নস মৃতুযবরণ কনরে। 

এতিণ আমরা এরোেশানস্ত্রর উৎপরত্তকাল হনত েবম রহজরী শতােী পযতন্ত ইরতহাস আনলাচো 

করলাম। েবম রহজরী শতােীর পর কথনক এরোেশাস্ত্র রেন্নরূপ লাে কনরনছ বনল আমরা মনে 

করর। এরোেশানস্ত্রর জ্ঞাে ও সাংসৃ্করতর ধ্ারক প্ররসদ্ধ বযরক্তবগত এবাং তাসাউে রবষয়ক ধ্ারার 

রবরেন্ন রসলরসলার প্ররতরিত বযরক্তত্বগনণর প্রায় সকনলই েবম রহজরী শতােীর পূনবতর। এখানে 

কনয়করট রবষয় প্ররণধ্ােনযাগয : 

প্রথমত এর পরবততী সমনয়র সুেী ও আনরেগণ পূবতবতীনদর ন্যায় ততটা উজ্জ্বল বযরক্তনত্বর েে। 

সম্ভবত এর কারণ হনলা এর পরবতী সমনয় তাসাউে আচারসবতস্ব ও বারহ্যকতার কদানষ দুষ্ট হনয় 

পনড় এবাং ককাে ককাে কিনত্র রবদআত প্রচরলত হয়। 

রদ্বতীয়ত এর পরবততী সমনয়র আনরেনদর মনধ্য এমে রকছ ু বযরক্তবনগতর সন্ধাে পাওয়া যায় 

মুরহউেীে আরাবীর এরোে তনত্ত্বর ওপর অেতূপূবত পারেনতযর অরধ্কারী হনলও তাসাউনের 

রবরেন্ন রসলরসলা ও ধ্ারার ককােরটরই অন্তেুতক্ত রছনলে ো। কযমে সাদরুল মুতাআনল্লহীে রশরাজী 
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(মৃতুয ১০৯১ রহজরী), তাাঁর ছাত্র োনয়য কাশােী (মৃতুয ১৩৯১) এবাং তাাঁর ছানত্রর ছাত্র কাজী 

সায়ীদ কুমী তাাঁনদর সমকালীে প্ররসদ্ধ সুেী বযরক্তবগত কথনক মরুহউেীে আরাবীর এরোে তনত্ত্বর 

ওপর অরধ্কতর জ্ঞাে রাখনতে, অথচ এই বযরক্তবগত তাসাউনের ককাে ধ্ারারই অন্তুেুতক্ত েে। 

বততমাে সমনয়ও প্ররসদ্ধ অনেক আনরে তাসাউনের ককাে ধ্ারার অনুসারী ো হনয়ও 

এরোেশানস্ত্রর ওপর গেীর পারেনতযর অরধ্কারী, কযমে গত শতােীর প্ররসদ্ধ আনলম আগা 

মুহাম্মদ করযা হারকম কামনশহী এবাং আগা রমজতা হানশম রাশতী। 

কমাটামরুটোনব বলা যায়, মুরহউেীে আরাবী এবাং সাদরুেীে কক োেীর মাধ্যনম এরোে দাশতরেক 

রেরত্ত লাে কনর এবাং এর তারত্ত্বকতার বীজ বরপত হয়। সম্ভবত মুহাম্মদ ইবনে হামযা োোরী এ 

কিনত্র েূরমকা করনখরছনলে। রকন্তু দশম রহজরী শতােীর পর কথনক কয সকল বযরক্ত এরোেশানস্ত্রর 

ওপর রবনশষজ্ঞ হনয়রছনলে তাাঁরা বযবহাররক কিনত্র এরোেী পনথর পররিাজক রছনলে ো েতুবা 

পররিাজক হনলও প্রচরলত সুেী তরীকার ককাে রসলরসলারই অন্তেুতক্ত রছনলে ো। রবষয়রট স্পষ্ট। 

তৃতীয়ত দশম রহজরী শতােীর পর কথনক রশয়া রবনশ্ব কবশ রকছ ু বযরক্তত্ব ও দনলর আরবেতাব 

র্নটরছল যাাঁরা এরোনের বযবহাররক কিনত্র পররিাজক রহনসনব প্ররসদ্ধ রছনলে এবাং এরোনের 

পথ সনবতাত্তম উপানয় পররিমণ কনররছলে। যরদও তাাঁরা এ কিনত্র তাসাউে সাংিান্ত ধ্ারার ককাে 

রসলরসলারই অন্তুেুতক্ত রছনলে ো, এমেরক তাসাউনের পবূতবততী তরীকাসমূনহর ত্রুরটরবচুযরতর 

সমানলাচক রছনলে। 

এ দলরটর একরট রবনশষত্ব হনলা তাাঁরা সকনল কযনহতু রেকাহ্শানস্ত্রর ওপর অরেজ্ঞ রছনলে তাই 

তাাঁনদর এরোেী পথ পররিমও এর সানথ সঙ্গরতশীল রছল। এই ধ্ারার ইরতহাস সম্পনকত 

আনলাচোর জন্য পযতাপ্ত সুনযাগ এখানে ো থাকায় তা কথনক রবরত থাকরছ। 

পররনশনষ বল যায়, ইসলামী সাংসৃ্করতর এরোেী ধ্ারারট এর অন্যান্য ধ্ারার মতই সারা মসুরলম 

রবনশ্ব বযাপৃত রছল। কস্পে, রমশর, রসররয়া ও করাম হনত খাওয়ানরজম পযতন্ত এর শাখা রবস্তৃত রছল 

এবাং এ শানস্ত্র ইরােীনদর অবদাে অন্যান্যনদর কথনক রেরশ্চতোনবই অরধ্ক রছল। আনরে ও 
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সুেীনদর প্রথম সাররর বযরক্তনদর মনধ্য অনেনকই কযমে রছনলে ইরােী কতমরে আবার অনেনকই 

অ- ইরােী। 
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রশল্প ও সারহতয 

 

এতিণ জ্ঞাে ও সাংসৃ্করতর রবষনয় আমরা যা আনলাচো করলাম তানত ইসলানম ইরােীনদর 

রচন্তাগত অবদাে েুনট উনিনছ। ইসলাম ও ইসলামী সেযতার রবকানশ ইরােীরা কয অবদাে 

করনখরছল তা এখানে তুনল ধ্রা হনয়নছ। এখে আমরা ইসলানমর রশল্পকলা ও সারহনতয 

ইরােীনদর অবদানের রবষয়রট সাংনিনপ তুনল ধ্রব। সম্ভবত এ কিনত্র ইরােীনদর অবদাে অন্য 

সকল কিত্র হনত তানদর আন্তররকতা ও রেিানক উত্তমরূনপ তুনল ধ্রনত সিম। কারণ এ কিত্ররটর 

সনঙ্গ মানুনষর রবশ্বাস ও োলবাসার সম্পকত অরধ্কতর। অথতাৎ বলা কযনত পানর, শশরল্পক 

সৃরষ্টসমহূ মানুনষর গেীর রবশ্বাস ও োলবাসারই বরহুঃপ্রকাশ। শরক্ত প্রনয়ানগর মাধ্যনম কানরা 

রেকট কথনক মহাসরৃষ্ট আদায় করা সম্ভব েয়। তাই োলবাসা ও ঈমােই পানর শুধ্ ু মহাসৃরষ্ট 

করনত। রচন্তাগত মহাসৃরষ্টর কিনত্রও এ রবষয়রট সতয। তনব রশল্পকলা ও সারহনতযর কিনত্র এরট 

আনরা স্পষ্ট। ইসলামী জ্ঞাে ও সাংসৃ্করতনত কযমে ইরােীনদর মহাসরৃষ্ট রনয়নছ কতমরে সারহতয ও 

রশল্পকলানতও রনয়নছ। 

ইসলামী যুনগ স্থাপতয রশল্প, রচত্র রশল্প, কযারলগ্রারে, স্বণত- কারুকাযত রশল্প, অঙ্গুরর 

রশল্প, কমাজাইক রশল্প, কল হ রশল্প প্রেৃরতনত ইরােীরা কয সৃরষ্টশীল অবদাে করনখনছ তার 

অরধ্কাাংশই ইসলানমর সনঙ্গ সম্পরকতত। 

এ রবষয়গুনলা সম্পনকত আনলাচো করার কযাগযতা আমার কেই। অরেজ্ঞ বযরক্তবনগতর এ কিনত্র 

এরগনয় আসা উরচত। কারণ রবষয়রট আনলাচোর জন্য স্বতন্ত্র একরট গ্রনন্থর দারব রানখ। 

এ মহাসরৃষ্টসমূহ ইসলামী রবনশ্বর রবরেন্ন মসরজদ, পরবত্র স্থাে, মাদ্রাসা, ককারআে, কদায়াগ্রন্থসমূনহ 

প্ররতেরলত হনয়নছ। রবষয়রট কযমে মসরজদ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য পরবত্র স্থানের স্থাপতযকনমত েুনট 

উনিনছ কতমরে রবরেন্ন গ্রন্থসমূনহ স্বণতরলরপ, অঙ্গুরর ও কমাজাইনকও তা পররদষৃ্ট হয়। মসুরলম রবনশ্বর 

রবরেন্ন জাদুর্নর (এমেরক ইসলামী রবনশ্বর বাইনরও অমসুরলম কদশসমূনহর জাদুর্নরও) 
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ককারআনের কযসব অনুরলরপ রনয়নছ তা এ কিনত্র ইরােীনদর রশল্পমেস্কতা ও তানদর অন্তনর 

রবদযমাে ইসলানমর প্ররত োলবাসানক তুনল ধ্নরনছ। 

ইরােীরা ইরানের বাইনর ও অন্যান্য স্থানে ইসলামী রশল্পকলানত বযাপক প্রোব করনখনছ। রবনশ্বর 

অমসুরলম রবরেন্ন কদশ কযখানে মসুলমােগণ সাংখযলর্ু, কযমে োরত ও চীনেও ইরােীরা এমে 

অনেক মহাকীরতত সৃরষ্ট কনরনছ যা ইরােীনদর ইসলামনপ্রম ও রেিানকই প্রমাণ কনর। এ রবষনয় 

গনবষণার দারয়ত্ব রবনশষজ্ঞ বযরক্তনদর হানতই কছনড় রদরচ্ছ। 

অন্য কয কিত্ররটনত ইরােীরা তানদর রুরচ ও অনুেূরতর স্বাির করনখনছ তা হনলা োসতী োষার 

মাধ্যনম ইসলানমর উপস্থাপে। ইরােী করব, সারহরতযক, আনরে ও বািী আনলমগণ ইসলানমর 

প্রকতৃ বণতোনক োসতীর অলাংকৃত কপাশাক পররনয় সনবতাত্তম রূনপ উপস্থাপে কনরনছে; ইসলানমর 

অেযন্তরীণ রূপনক রূপকোনব প্ররতমূতত কনরনছে। তাাঁরা ককারআনের রবরেন্ন সকূ্ষ্ম রবষয়নক 

কবাধ্গময ও আকষতণীয় রূনপ কাবয আকানর উপস্থাপে কনরনছে। মাওলাো রুমীর মাসেেী  এর 

সনবতাত্তম উদাহরণ। 

দারী োসতী (ইসলাম পরবততী ইরােী োসতী) ইসলানম কয আবদাে করনখনছ তা স্বতন্ত্রোনব 

গনবষণার রবষয়। এ রবষনয় ককউ অধ্যয়ে করনল কদখনত পানবে, এ োষারট ইসলানমর 

আরবেতানবর পনর বানরাশ  বছনরর অরধ্ক সময় ধ্নর ইসলানমর কসবানতই কযে রেনয়ারজত রছল। 

ককউ যরদ শুধ্ু ইসলানমর তাওহীদ, ককারআে, েবী (সা.) ও তাাঁর আহনল বাইনতর প্রশাংসায় ররচত 

োসতী োষায় রবদযমাে উচ্চমানের করবতাসমূহ রেনয়ই গনবষণা কনরে তাহনল কদখনত পানবে 

কয, এর পররমাণ কনয়ক খে পুরু গ্রনন্থর সমাে। োসতী োষায় রবদযমাে ইসলানমর রূপ বণতোকারী 

রবরেন্ন গজল, কারহেী, উপনদশমলূক গল্পসমূহ সামনে রাখনল এর পররমাণ হনব তার কনয়কগুণ। 

গত বানরাশ  শতােী ধ্নর োসতী সারহতয, ককারআে ও হাদীনসর বাণী ও োবধ্ারা দ্বারা 

বযাপকোনব প্রোরবত হনয়নছ। োসতী োষায় বরণতত রবরেন্ন উপনদশ বাণী ও এরোেী গেীর 

তত্ত্বসমূহ ককারআে ও হাদীস হনতই গহৃীত হনয়নছ। অথতাৎ ককারআে ও সুন্নাহর দ্বারা পররপুষ্ট 

হনয়ই তা রবকরশত হনয়নছ। 
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দারী োসতীর সনঙ্গ ককাে ককাে বযরক্তর শত্রুতা এ কারনণই কয, এ োষারট ইসলামী োষায় 

রূপান্তররত হনয়নছ এবাং ইসলামী সাংসৃ্করতর শরক্তশালী উপস্থাপনকর েূরমকায় অবতীণত হনয়নছ। 

তাই তাাঁরা জানেে এ োষার সনঙ্গ সাংগ্রানম অবতীণত হওয়া বযতীত ইসলামনক পরােূত করা যানব 

ো। োসতী সারহনতযর কিনত্রও আনলাচোর গুরুদারয়ত্বরট রবনশষজ্ঞনদর হানত কছনড় রদনত চাই। 

কারণ এ রবষনয় তাাঁরাই অরধ্ক কযাগয। 

 

দু শতােীর েীরবতা 

সম্মারেত পািকগণ! এ গ্রনন্থর তৃতীয় আনলাচোয় কয রবষয়রট স্পষ্টরূনপ েুনট উনিনছ তা হনলা 

ইরােীরা উদারতা, মহত্ত্ব ও কৃতজ্ঞরচত্ত রেনয় ইসলানমর প্ররত অনুগত হনয়রছল এবাং ইসলানমর 

মনধ্য তানদর প্রকরৃত ও আরিক চারহদারই প্ররতেলে লিয কনররছ। ইরােীনদর রেকট ইসলাম 

কযে িুধ্াতত বযরক্তর রেকট সুস্বাদু খানদযর মনতা রছল। ইরােীরা তৃষ্ণাতত রছল এবাং ইসলাম কযে 

তানদর জন্য সুনপয় পারে এনে রদনয়রছল। ইসলামপবূত ইরােী কে নগারলক ও সময়গত সামারজক 

অবস্থাে ও ইরােীনদর প্রকরৃত ইসলানমর প্ররত ইরােীনদর আকৃষ্ট কনররছল এবাং তা তানদর 

জীবেসঞ্চানর শরক্ত রদনয়রছল। পরবততীনত ইরােীরা রেনজনদর জীবে ও শরক্তনক ইসলানমর কসবায় 

রেনবরদত কনররছল। 

আমরা জারে, ৪১ রহজরী হনত ১২৩ রহজরী পযতন্ত প্রায় একশ  বছর উমাইয়যারা মুসরলম রবনশ্ব 

শাসেকাযত পররচালো কনরনছ। ইসলাম জারত ও বনণতর কশ্রিনত্বর কয জানহলী রীরতর অবসাে 

র্রটনয়রছল উমাইয়যারা তা পেুজতীরবত কনররছল। তানদর রাজেীরত রছল জারতগত শবষমযনকরন্দ্রক। 

তারা আরবনদর মনধ্য পাথতকয করত। রবনশষত ইরােীনদর সানথ উমাইয়যানদর আচার অন্যান্য 

জারত হনত রেকষৃ্টতর রছল। এর প্রকতৃ করণ হনলা হযরত আলী (আ.)- এর প্ররত ইরােীনদর 

রবনশষ োলবাসা। কযনহতু হযরত আলীর রাজেীরত ইসলানমর জারত- বণত ও কশ্রণীহীে েীরতর 

ওপর প্ররতরিত রছল এবাং উমাইয়যা বা আরব ও কুরাইশ রহনসনব রেনজনদর কশ্রি কদরখনয় িমতার 

কিনত্র লােবাে হনতা কসনহতু তারা আলী (আ.) ও তাাঁর অনুসারীনদর প্ররত রিপ্ত রছল। এ কারনণই 
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আলী (অ.)- এর অনুসারী আরব, ইরােী, আরফ্রকীয় সকনলই তানদর দ্বারা রেযতারতত হনয়নছ। তনব 

এ কিনত্র অন্যনদর হনত ইরােীরাই কবরশ রেযতারতত হনয়নছ। 

১৩২ রহজরীনত যখে আব্বাসীয়রা িমতায় আনসে তখে রাজনেরতক পট পররবরততত হনয় যায়। 

খলীো মুতারসম রবল্লাহর িমতা হারানোর পবূত পযতন্ত আব্বাসীয়নদর েীরত রছল আরবনদর 

পররবনতত ইরােীনদর পৃষ্টনপাষকতা ও শরক্তশালী করা। খলীো মুতারসনমর সময়কানল তুকতীরা 

ইরােীনদর স্থলারেরষক্ত হয়। আব্বাসীয় শাসনের প্রথম একশ  বছর ইরােীনদর স্বণতযুগ রছল। 

আব্বাসীয় শাসকনদর কবশ রকছ ু উচ্চ পযতানয়র মন্ত্রী, কযমে বামতাকী (বালনখর সম্ভ্রান্ত কব দ্ধ 

পররবানরর সন্তাে; পরবততীনত তাাঁরা মসুলমাে হে) এবাং োযল ইবনে সাহল সারখসী 

(যরুররয়াসাতাইে) খলীোর পর সবনচনয় শরক্তধ্র বযরক্ত রহনসনব পররগরণত হনতে।  

আব্বাসীয় শাসনের প্রথম শতােীনত ইরােীরা স্বাধ্ীে িমতার অরধ্কারী রছল ো; বরাং 

রাজনেরতকোনব ইসলামী কখলােনতর অধ্ীে রহনসনব স্বাচ্ছনদ কাজ করত। রকন্তু এক শতােী 

পর হনত যখে তানহররয়াে বাংশ কখারাসানের িমতা লাে কনর, তখে কথনক ইরােীরা কমাটামুরট 

স্বাধ্ীে হনয় পনড় এবাং রবনশষোনব সাোররয়ােনদর শাসোমনল ইরােীরা সম্পণূত স্বাধ্ীে শাসে 

িমতাপ্রাপ্ত হয়। 

অবশ্য এ শাসকবনগতর স্বাধ্ীে িমতা থাকনলও আব্বাসীয় শাসোমনলর কশষ সময় পযতন্ত 

শেরতকোনব তাাঁরা আব্বাসীয় খলীোনদর দ্বারা প্রোরবত রছনলে। ইরানের জেসাধ্ারণ মহােবী 

(সা.)- এর স্থলারেরষক্ত রহনসনব খলীোনদর রবনশষ সম্মানের দৃরষ্টনত কদখত এবাং যতিণ পযতন্ত 

ককাে ইরােী শাসক খলীোর পি হনত অরেরষক্ত ো হনতে ততিণ তারা তা শরীয়তসম্মত মনে 

করত ো। সপ্তম রহজরী শতােীনত যখে আব্বাসীয় রখলােনতর পতে র্নট তখে অরেরষক্ত 

হওয়ার এ ধ্ারার পররসমারপ্ত র্নট। আব্বাসীয় শাসনের পতনের পর উসমােী শাসকরা ইরানের 

বাইনর অন্যান্য স্থানে শেরতক প্রোব রাখনলও ইরানে তানদর ককাে প্রোব রছল ো। এর কারণ 

হনলা ইরােী জেসাধ্ারনণর রশয়া প্রবণতা এবাং উসমােী রখলােতনক সঙ্গত মনে ো করা। ককাে 

ককাে প্রাচযরবদ, কযমে রিরটশ কলখক সাজতে মযালকম ইরানে ইসলানমর আরবেতানবর সময়কাল 
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হনত ইরানের স্বাধ্ীে িমতা লানের সময়কাল পযতন্ত (প্রথম রহজরী শতােীর প্রথমাধ্ত হনত তৃতীয় 

রহজরী শতােীর মধ্যোগ পযতন্ত) ইরােীনদর েীরবতা ও দাসনত্বর যুগ  বনল উনল্লখ কনরনছে। এ 

মত অনেক ইরােীনক প্রোরবত কনরনছ। 

যরদ আমরা রবষয়রটনক সাজতে মযালকনমর দরৃষ্টনত কদরখ অথতাৎ এ দু শতােীনত ইরানের সাধ্ারণ 

মানুনষর মনধ্য সাাংসৃ্করতক ও অন্যান্য রবষনয় েজীররবহীে কয পররবততে হনয়রছল এবাং তানদর জন্য 

এরট কতটা কলযাণকর হনয়রছল কস রবষরটনক উনপিা কনর ইরানের পূবতবততী শাসকবনগতর দরৃষ্টনত 

রবষয়রট কদরখ তাহনল এ সময়কালনক েীরবতার যুগ  বলনত পারর। 

যরদ আমরা হািাজ ইবনে ইউসুে ও আবু মসুরলম কখারাসােীনদর আদশত রহনসনব ধ্রর, যাাঁনদর 

একজে ১ লি ২০ হাজার কলাক হতযা কনররছনলে এবাং অপরজে ৬ লি কলাক, কস কিনত্র ককাে 

কগাাঁড়া আরনবর ন্যায় জাতীয়তাবানদর প্রতীক হািানজর হানত ককে এই ৬ লি কলাক রেহত হনলা 

ো কসজন্য আেনসাস করনত পারর। কসরূপ আমানদরও আেনসাস হনত পানর, আব ু মুসরলম 

কখারাসােী ককে ইরােী রহনসনব আনরা ১ লি ২০ হাজার কলাক হতযা করনত পারনলে ো। যরদ 

তা করনত পারনতে তনব রতরেও আরব হািানজর ন্যায় প্ররসরদ্ধ লাে করনত পারনতে, রকন্তু তা 

যখে হয়রে তাহনল রেশ্চয় এ দু শতােী ইরােীনদর েীরবতার যুগ। 

রকন্তু ইরানের সাধ্ারণ মানুনষর অথতাৎ কমতকার, চমতকার, শ্ররমক যানদর মধ্য হনত সীবানেই, আব ু

হারেো, আবু ওবায়দা, বেী শানকর, বেী কে বাখত এরূপ অনেক বযরক্তত্ব ও বাংনশর আরবেতাব 

র্নটরছল তানদর দরৃষ্টনত কদরখ তনব কদখব এ দু শতােী ইরােীনদর কজাশ, উেীপো, সুর ও 

ছনদর যগু রছল। কারণ তারা এ সমনয়ই কপনররছল রেনজনদর সুপ্ত প্ররতোর রবকাশ র্টানত ও 

স্বাধ্ীেোনব সাাংসৃ্করতক কমতকানে অাংশগ্রহণ ও প্ররতনযারগতা করনত। কযে ইরানের ইরতহানস 

প্রথমবানরর মত তারা জ্ঞাে, সারহতয প্রেরৃত কিনত্র গুরুত্বপূণত েূরমকা রাখার মাধ্যনম অন্যান্য 

জারতর ওপর রেনজনদর কশ্রিত্ব প্রমাণ করার সুনযাগ কপনয়রছল। তারা তানদর সৃরষ্টর মাধ্যনম স্বেূরম 

ও বযরক্তসত্তার সম্মােনক রচর উন্নত ও স্থায়ী করনত কপনররছল। 
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এই দু শতােীনতই ইরােীরা জারত- বনণতর ঊনধ্বত মােরবক ও রবশ্বজেীে এক আদনশতর সনঙ্গ 

পরররচত হনয়রছল। এ আদনশতর সত্তানক তারা স্থাে, কানলর ঊনধ্বত এক ঐশী সতয রহনসনব বুবনত 

কপনররছল। ককারআে ও ইসলানমর রবশ্বজেীে োষা যা ককাে রবনশষ জারতর জন্য েয় বরাং একরট 

ধ্নমতর োষা, তানক রেজ জাতীয় োষার ওপর প্রধ্ান্য রদনয়রছল। 

আশ্চনযতর রবষয় হনলা এরা বনল থানক দু শতােীনত ইরােীরা বাকরুদ্ধ হনয়রছল, শুধ্ু তরবারীই 

তানদর কথা বলানতা। 

প্রকতৃপনি এ বক্তনবযর অথত আমার কবাধ্গময েয়। তনব রক জ্ঞাে ও সারহনতযর োষা ককাে োষা 

েয়? সীবানেইনয়র সারহনতয ও বযাকরণ শানস্ত্রর মহাগ্রন্থরট (কযরট টনলমারী মযানজরস্ট  এবাং 

অযাররস্টটনলর যু্রাক্তরবদযা  গ্রনন্থর সমমানের বলা কযনত পানর) রক এ সমনয়ই ররচত হয়রে? 

ইবনে কুতাইবার আদাবলু কারতব  োমক মহাসরৃষ্টরট রক এ সমনয়ই ররচত হয়রে? বযাকরণ 

সম্পরকতত সৃরষ্ট রক োষার সনঙ্গ সম্পরকতত েয়? 

সম্ভবত তাাঁরা বলনবে, এসব গ্রন্থ কতা আরবী োষায় ররচত হনয়নছ। আমানদর প্রে হনলা, ককউ রক 

ইরােীনদর বাধ্য কনররছল আরবী োষায় মহাসরৃষ্ট করনত? আনদ  কজারপূবতক মহাসৃরষ্ট করাে 

সম্ভব রক? যরদ ইরােীরা ককাে োষানত ঐশী মুরজযার সন্ধাে কপনয় থানক এবাং জােনত 

পানর, তা ককাে জারতর জন্য শুধ্ ুেয়; বরাং এরট এক গ্রনন্থর োষা। অতুঃপর তার প্ররত অনুরক্ত 

হনয় তানক শরক্তশালী করার কানজ িত হনয় থানক তনব এনক রক ত্রুরট বলা যায়? যরদ ইরােীরা 

তানদর প্রাচীে োষার সনঙ্গ এ েতুে োষার শে ও োবানথতর রমশ্রণ র্রটনয় আকষতণীয় ও রমরষ্ট 

েবীে োসতী োষার সরৃষ্ট কনর থানক তাহনল তানক অপরাধ্ বলা যানব রক? 

তাাঁরা বনল থানকে কয, ইসলামপবূত ইরােী োষা এমে এক জারতর োষা রছল যা সারহতয, সাংসৃ্করত 

ও জ্ঞানে পূণত রছল, অথচ এ জারতরট আরবনদর মুনখামুরখ হওয়ার পর রক শুনে েীরব হনয় কগল? 

ি. কযরররে কুব উপররউক্ত প্রে উত্থাপে কনর রেনজই এর জবাব রদনয়নছে,  

বলা হনয় থানক আরবী োষা অন্ধকার জারতর োষা রহনসনব এর ককাে মধ্রুতা, রেগ্ধতা রছল ো। 

তদুপরর যখে ইরাে সাম্রানজযর আকানশ এ োষার আযাে প্ররতধ্বরেত হনলা তখে প্রাচীে পাহলেী 



593 
 

োষা এর রবপরীনত রেস্তব্ধ হনয় কগল। কথা হনলা, যরদ এমেরট হনয় থানক তনব কয র্টোরট 

ইরােীনদর বাকরুদ্ধ কনর রদনয়রছল তা হনলা ককারআনের বাণী। সাধ্ারনণর কবাধ্গময অথচ 

অনল রকক এ বাণী আরবনদর কযমে রবরিত কনররছল কতমরে তা ইরােীনদর রচন্তাশরক্তনক রবরিত 

এবাং হতরবিল কনররছল। প্রকতৃপনি ইরােীরা েতুে এ ধ্নমতর মনধ্য এমে রকছরু সন্ধাে কপনয়রছল 

যা তানদর হৃদয়নক উেীরপত কনররছল এবাং তারা আগ্রহ ও আন্তররকতার সানথ এনক গ্রহণ 

কনররছল। তারা এতটা আিহারা হনয় পনড়রছল কয, ককাে করব বা বক্তাই তা োষায় প্রকাশ 

করনত সিম হয়রে।  

মসুরলম খলীোগণ এমে রক উমাইয়যা খলীোনদর বযাপানরও এরূপ ককাে অরেনযাগ পাওয়া 

যায়রে কয, তাাঁরা ইরােীনদর তানদর প্রকতৃ োষার কিনত্র- ইরানের রবরেন্ন অঞ্চনল রবরেন্ন োষা 

প্রচরলত থাকনলও প্রচরলত মলূ োষার বযাপানর- প্ররতবন্ধকতা সরৃষ্ট কনরনছে। তাই এ রবষনয় 

কযরূপ দারব করা হনয়নছ তার ককাে ঐরতহারসক রেরত্ত কেই; বরাং বুবা যায় তাাঁরা রবনশষ ককাে 

উনেশ্য রেনয় কল্পোপ্রসূত এরূপ কথা বনলনছে। ককারআনের অথত, শে রবন্যাস এবাং এর 

রবশ্বজেীে রশিার আকষতণ রবনশ্বর সকল মসুলমােনক এ ঐশী গ্রনন্থর প্ররত অনুরাগী কনরনছ। েনল 

তারা তানদর রেজ োষার ওপর ককারআনের োষানক প্রাধ্ান্য রদনয়নছ। তাই রবষয়রট শুধ্ ু

ইরােীনদর কিনত্রই েয়; বরাং সকল মসুলমানের কিনত্রই র্নটরছল এবাং তারা তানদর রেজ োষানক 

ককারআনের োষার রবপরীনত রবসজতে রদনয়রছল। আমরা বারবার উনল্লখ কনররছ কয, যরদ 

আব্বাসীয় খলীোগণ রাজনেরতক কিনত্র আরবরবনরাধ্ী েীরত গ্রহণ ো করনতে তনব বততমানে 

প্রচরলত োসতী োষার (যার সানথ ইসলামপবূত োসতীর পাথতকয রনয়নছ) উৎপরত্ত হনতা ো। 

আব্বাসীয় খলীোগণ োসতী োষার সবনচনয় বড় পিৃনপাষক রছনলে। তাাঁরা কখনোই 

চােরে, আরবী োষা ইরানের সাধ্ারণ মানুনষর মানব প্রচলে লাে করুক। বরে আব্বাস 

আরবরবনরাধ্ী শুয়বূীয়া আনদালেনক পিৃনপাষকতা করনতে। শুয়বূী কেতা আলাে আরবনদর 

রবরেন্ন ত্রুরট তুনল ধ্নর বযাঙ্গািক গ্রন্থ রচো কনরে, অথচ রতরে খলীো হারুে ও মামুনের 

দরবানরর কমতচারী ও তাাঁনদর স্থারপত জ্ঞােনকনন্দ্রর অনুবাদনকর দারয়নত্ব রছনলে এবাং রেয়রমত 
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মজুরর কপনতে। শুয়ূবী চরমোনব আরবরবনদ্বষী রছনলে এবাং আরবনদর কটুরক্ত কনর গ্রন্থ রচো 

করনতে। অথচ রতরে হারুে ও মামুনের স্থারপত জ্ঞােনকনন্দ্রর প্রধ্াে কমতকততার দারয়ত্ব পালে 

করনতে।৩৫৬ পূনবত োসতী োষা সম্পরকতত আনলাচোয় আমরা উনল্লখ কনররছ, খলীো মামেু প্রথম 

মসুরলম শাসক রযরে োসতী োষায় করবতা রচোনক উৎসারহত কনরনছে। 

সুতরাাং ইরােীনদর প্রাচীে োসতীনক বাদ রদনয় েতুে োসতী গ্রহনণর রবষয়রট যানক ককাে ককাে 

প্রাচযরবদ ইরােীনদর বাকরুদ্ধ হওয়া বনল অরেরহত কনরনছে-  তা এ জারতর জন্য অনুনশাচোর 

রবষয় েয়; বরাং খুশী হওয়ার মত রবষয়। প্রনতযক োষারই রেজম্ব রকছ ু সকূ্ষ্মতা ও কস দযত 

রনয়নছ, োসতী োষাও এরূপ সকূ্ষ্মতা ও কস দযতমরেত একরট োষা। এ োষার সকূ্ষ্মতা ও 

কস দযতনক কানজ লারগনয় ইরােীরা ঈমানের বনল ইসলানম মূলযবাে অবদাে করনখনছ। 

এ রবষয়রট মূলযায়নে এিওয়ািত িাউে ইেসাে রিা কনরনছে। রতরে বনলনছে,  

ইরানের ইরতহাস রবষনয় ররচত দু রট গ্রন্থ সম্পনকত রিরটশরা অরধ্ক পরররচত। যার একরট স্যার 

জে মযালকনমর এবাং অপররট রিনমেনটজ মাকতহাম ররচত। এ দু রট গ্রনন্থ ১ম রহজরী শতােীনত 

(সপ্তম রিষ্টীয় শতােী) আরবগণ কতৃতক ইরাে রবজনয়র সময়কাল হনত ৩য় রহজরী শতােীনত  

( ৯ম রিষ্ট শতােী) ইরােীনদর স্বাধ্ীে িমতা লানের পূবত পযতন্ত সময়কানলর ইরানের ইরতহাস 

সম্পনকত যা আনলাচো করা হনয়নছ তা অসম্পূণত এবাং রবষয়রটনক স্থূল দৃরষ্টনত কদখা হনয়নছ... অথচ 

অনেক কিনত্রই এ সময়কালরট পূবতবততী কয ককাে সমনয়র কচনয় ইরােীনদর জন্য উেীপোময় সময় 

রছল এবাং ইরানের ইরতহানস জ্ঞাে ও শেরতকতার কিনত্র এ সময়রটনত সবনচনয় কবরশ অগ্রগরত 

সারধ্ত হনয়রছল।  

অন্যত্র রতরে সালমাে োসতী সম্পনকত আনলাচো প্রসনঙ্গ বনলনছে,  

সালমাে োসতীই রযরে ইরােীনদর মনধ্য একমাত্র বযরক্ত রহনসনব রাসূনলর সম্মারেত ও রবনশষ 

সাহাবীনদর অন্তেুতক্ত হনয়রছনলে। ইসলানমর প্রাথরমক যুনগ ইসলানমর অনেক উচ্চ পযতানয়র 

আনলম ইরােী বাংনশাদ্ভূত রছনলে। আরবনদর সনঙ্গ রবরেন্ন যুনদ্ধ বদী রকছ ুবযরক্ত, কযমে জাললুা 

যুনদ্ধ বদী ইবনে রশরীে ও তাাঁর রতে ভ্রাতা ইসলামী রবনশ্ব আনলম রহনসনব অতযন্ত উচ্চ মযতাদা 
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লাে কনররছনলে। তাই কয সকল বযরক্ত বনল থানকে আরবগণ কতৃতক ইরাে জনয়র পর দু শতােী 

ধ্নর ইরােীরা জ্ঞাে ও শেরতকতা হনত বরঞ্চত রছল কসরট কখনোই সতয েয়; বরাং এর রবপরীনত 

ইসলানমর অরবেতানবর পরবততী দু রতে শতােী ইরােীরা এ কিনত্র এতটা আকৃষ্ট হনয়রছল যা 

ইরতহানস েজীররবহীে। এ সময়কালরটনক েবীে ও প্রবীণ সেযতার মনধ্য সাংরমশ্রনণর যগু বলা 

যায়। এ যুগরট প্রাচীে আচার, রবশ্বাস ও রচন্তার পররবততনের যুগ এবাং ককাে অবস্থায়ই এনক 

মৃতুয, পতে বা েীরবতার যুগ বলা যায় ো।  

এ দু শতােীর অন্যতম রবনশষত্ব হনলা ইরােী মসুলমাে বযরক্তত্বগণ তাাঁনদর জ্ঞাে ও সাংসৃ্করতর 

কিনত্র আশ্বযতজেক প্ররতোর স্বাির রাখার পাশাপারশ দীেী দৃরষ্টনতও উচ্চ সম্মাে ও মযতাদায় 

কপ াঁনছরছনলে। তাাঁনদর অনেনকই অন্যান্য জারতর রেকটও অতীব সম্মাোহত রছনলে। এখেও 

ইরানের বাইনরর আহনল সুন্নানতর গ্রন্থসমূনহ এ সকল বযরক্তর োম অরত সম্মানের সানথ উচ্চাররত 

হনয় থানক। ইসলামী রবনশ্বর দরূবততী কদশসমনূহও তাাঁনদর শ্রদ্ধার সানথ িরণ করা হয়। এ যুগরট 

জ্ঞাে ও সাাংসৃ্করতক উন্নয়নের কিনত্র প্রথম পযতানয়র হনলও ধ্মতীয় সম্মাে লানের কিনত্র রেুঃসনদনহ 

বলা যায় ইরােীরা এ সমনয় অপ্ররতদ্বন্দ্বী েরূমকায় অবততীণত হনত কপনররছল। 

যরদ আমরা এ দু শতােীর প্রকতৃ মলূযায়ে করনত চাই তনব অবশ্যই আমানদর ইরানে ইসলানমর 

রবজনয়র সময়কাল হনত কখারাসানে ইরােীনদর (তাহররয়াে বাংশ) স্বাধ্ীে িমতা লাে পযতন্ত 

সময়কানলর ইরানের সমাজনক সকূ্ষ্মোনব রবনলেষষণ করনত হনব। 

অবশ্য কয রবষয়রট সম্পনকত আমানদর অসনচতে হওয়া যানব ো তা হনলা ইরানে সাোররয়াে ও 

সামারেয়াে শাসোমনল কয সকল ইরােী মেীষী তাাঁনদর প্ররতোর উজ্জ্বল স্বাির করনখনছে তাাঁনদর 

সকনলই ইরানে বাস করনতে ো। তাাঁনদর অনেনকই ইরানক অথবা কহজানয বসবাস করনতে। 

ইরােীনদর মনধ্য রাসূল (সা.)- এর শেকটয ও সাহচনযতর কিনত্র কয বযরক্ত রবরল সম্মাে লাে 

কনররছনলে রতরে হনলে সালমাে োসতী৩৫৭। রতরে রশয়া মসুলমােনদর দরৃষ্টনত রাসলূ ও হযরত 

আলীর কশ্রি সাহাবী এবাং আহনল সুন্নানতর দৃরষ্টনত রাসূনলর প্রথম সাররর সাহাবীনদর একজে। 

মসরজনদ েববীর কদয়ানল প্রথম সাররর অন্যান্য সাহাবীনদর সানথ তাাঁর োম খরচত রনয়নছ। 
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রাসূনলর প্ররসদ্ধ সাহাবী ছাড়াও ইরানের অন্যান্য প্ররসদ্ধ বযরক্তবগত এ দু শতােীনত ইরাে ও ইরােী 

জারতর জন্য কয সম্মাে- মযতাদা ও সম্ভাবো বহে কনর এনেনছে তা আনলাচো করনল কদখব 

প্রকতৃপনিই ইরানের ইরতহানস তা রছল অেূতপবূত। 

এ দু শতােীনত একদল ইরােী ককরাআত, তােসীর, হাদীস এবাং রেকাহ্শানস্ত্র ধ্মতীয়োনব এতটা 

উচ্চ স্থানে কপ াঁনছরছনলে কয, অন্যান্য জারতর মসুলমােরা তাাঁনদর প্ররত শ্রদ্ধা রেনবদে করত। 

রবনশ্বর ৫৫ ককারট সুন্নী মসুলমাে তাাঁনদর শ্রদ্ধার সানথ অনুসরণ কনর। োনে, আনসম, ইবনে 

কাসীর, মহুাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, মসুরলম ইবনে হািাজ রেশাবরুী, তাউস ইবনে 

কাইসাে, রাবীতুর রাঈ, আমাশ, আব ুহারেো, লাইস ইবনে সা দ প্রমুখ এ ধ্রনের বযরক্তত্বনদর 

অন্তেুতক্ত। লাইস ইবনে সা দ একজে ইরােী রছনলে রযরে রমশনরর প্রধ্াে মুেরতর পনদ অরধ্রিত 

হে। একবার রতরে হেিত পালে করনত এনল আহনল সুন্নানতর রবরশষ্ট েকীহ্ সুরেয়াে সাওরী 

(রযরে একজে আদোেী আরব) তাাঁনক সম্মাে প্রদশতনের উনেনশ্য স্বহনস্ত তাাঁর উনষ্ট্রর দরড় কটনে 

এনে বাাঁনধ্ে। 

এ দু শতােীনত আরবী সারহতয ও বযাকরণশানস্ত্র কয সকল ইরােী রবনশষ েূরমকা রানখে তাাঁনদর 

কনয়কজে হনলে রসবানেই ককসায়ী, োররা, আবু ওবায়দা ময়ুাম্মার ইবনে 

মসুান্না, ইউনুস, আখোস, হাম্মাদ রােীয়া, ইবনে কুতাইবা দীেওয়ারী। ঐরতহারসকনদর মনধ্য 

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, আব ুহারেো দীেওয়ারী এবাং েুতুহুল বুলদাে  গ্রনন্থর কলখক বালাযুরীর 

োম উনল্লখনযাগয। কালামশানস্ত্র প্ররসদ্ধ বযরক্তনদর মনধ্য রনয়নছে আনল োওবাখত, আবলু হারজল 

আলাে, রেযাম, ওয়ারসল ইবনে আতা, হাসাে বসরী, আমর ইবনে ওবারয়দ প্রমখু। দশতে, গরণত 

ও কজযারতরবতদযায় শানকর খাওয়ানরজমীর পুত্রগণ, োওবাখরতগণ, আবু মা শার বালখী, আবুত 

তারয়যব সারাখসী প্রমুনখর োম উনল্লখনযাগয। ইরােী মসুরলম কসো োয়কনদর মনধ্য তানহর যলু 

ইয়ারমোইে এবাং কস্পে রবজয়ী কসোপরত মূসা ইবনে োরসনরর োম উনল্লখনযাগয। উপনরাক্ত 

উদাহরণসমূহ এ দু শতােীনত ইরােীনদর েীরবতার তথাকরথত দারবনকই খেে করনছ। 
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সমাপ্ত 
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তথযসতূ্র: 

১. এ গ্রন্থ রচোর সময়কানলর পররসাংখযাে। 

২. ঊেরবাংশ শতােী। 

৩. জাতীয়তাবাদ আরব কদশগুনলানতও রদে রদে কবনড় চনলনছ এবাং এ কদশগুনলার অনেক মানুষই মুসলমাে 

হওয়া সনত্ত্বও আরব জাতীয়তার প্ররত রবনশষ কগাাঁড়ারম প্রদশতে কনর, অথচ এরট ইসলানমর উপস্থারপত ঐনকযর 

বযাপক মােদে যা একমাত্র মােরবকতা ও আধ্যারিকতার ওপর রেেতরশীল তার রবরুনদ্ধ এক প্রকার যুদ্ধ। এ 

কনমতর মদ েল সবতপ্রথম তানদর ওপরই আপরতত হনয়নছ। কারণ এত রবপুল জেনগািী ও যুদ্ধাস্ত্র রেনয়ও 

ইসরাইনলর রবরুনদ্ধ রকছুই করনত পারনছ ো। রেুঃসনদনহ আরবরা যরদ ধ্র্রতমীয় অনুেরূতর শরক্তনক কানজ লাগাত 

তনব তানদর এরূপ পরাজয় বরণ করনত হনতা ো। একজে পারকস্তােী কলখক রলনখনছে, জুে মানসর (১৯৬৭) 

যুনদ্ধ ধ্মতীয় শরক্ত (যায়েবাদী) জাতীয়তাবাদী শরক্তর (আরব) ওপর রবজয়ী হনয়নছ।  যরদও এ কথায় েুল রনয়নছ 

তবুও আরবনদর আরব জাতীয়তাবানদর ওপর রেেতর করার রবষয়রটনক কযোনব সমানলাচো করা হনয়নছ তা 

সরিক। (কথারট এ দৃরষ্টনত েুল কয, যায়েবাদীনদর রেকট সব সময়ই ধ্নমতর ওপর বনণতর [Race] প্রাধ্ান্য রছল 

এবাং এখেও রনয়নছ) গত বছর (১৩৮৭ রহজরীনত) যখে হনে রগনয়রছলাম তখে রানবতা আল আলাম আল 

ইসলামী - এর একজে তুনখাড় বক্তা তাাঁর বক্তনবয বনলরছনলে, আল্লাহর শপথ! ইসলাম এ যুনদ্ধ অাংশ কেয় 

রে; বরাং আরব জাতীয়তাবাদ ইসরাইনলর রবরুনদ্ধ যুদ্ধ কনরনছ।  

৪. কয সকল সূরা ও আয়ানত রমল্লাত শেরট এনসনছ কসগুনলা হনলা সূরা বাকারা : ১২০, ১৩০ ও ১৩৫;  

আনল ইমরাে : ৯৫; রেসা : ১২৫; আেআম : ১৬১; আ রাে : ৮৮ ও ৮৯; ইউসূে : ৩৭ ও ৩৮; ইবরাহীম : 

১৩; োহল : ১২৩; কাহে : ২০; হে : ৭৮ এবাং কসায়াদ : ৭। 

৫. সূরা হে : ৭৮। 

৬. সূরা আেআম : ১৬১। 

৭. সূরা বাকারাহ্ : ২৮২। 

৮. োসতী োষায় রলরখত উসূনল উলুনম রসয়াসী। 

৯. উদারতাবাদ বা Li ber al i sm. 

১০. সূরা তাকােীর : ২৭। 

১১. সূরা রেসা : ১৩৩। তােসীরুল রমযাে ও বাইযােীর মনত এ আয়াত যখে অবতীণত হয় তখে রাসূল (সা.) 

সালমাে োরসীর কাাঁনধ্ হাত রদনয় বনলে, তারা এ বযরক্তর সম্প্রদায় ও জারত। 
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১২. সূরা মুহাম্মদ : ৩৮। 

১৩. মাজমাউল বায়াে, ৯১ খে, ১৬৪ পিৃা দ্রষ্টবয। সরূা জুমুআর ৩ োং আয়ানতর বযাখযায় সহীহ বুখারী ও 

মুসরলনম বরণতত হনয়নছ : আবু হুরায়রা বনলনছে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর কানছ বসা রছলাম। এমতাবস্থায় 

সূরা জুমআ অবতীণত হয়। রতরে আমানদর তা পাি কনর শুোে। রতরে  ملّا يلحقوا ِبمو أخرين منهم  পাি করনল 

আমরা প্রে করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা কারা? রতরে সালামে োরসীর গানয় হাত রাখনলে এবাং বলনলে : 

যরদ ঈমাে সুরাইয়া েিনত্রর সমাে উচ্চতায়ও থানক তনব তার সম্প্রদানয়র কলানকরা আসমাে কথনকও ঈমােনক 

রেনয় আসনব।  মা করেলু ককারআে, ১৩৬৯ পিৃা, ১ম খে। 

১৪. পরবততী আনলাচোয় রবস্তাররত বরণতত হনয়নছ, প্রথম রহজরী শতােী বযতীত কখেই কহজায ইসলানমর সবতবৃহৎ 

ককন্দ্র রছল ো; বরাং সব সময় ইসলানমর বহৃৎ ককন্দ্রসমূহ রমশর, বাগদাদ, রেশাবুর বা দজলা, কোরানতর তীরবততী 

অন্য স্থানে প্ররতরিত হনয়নছ এবাং অোরবরা কসখানে ইসলানমর অগ্রগামী পতাকাধ্ারী রছল। 

১৫. সূরা হুজুরাত : ১৩। 

১৬. আরব জাতীয়তাবানদর রবরুনদ্ধ রকছু রকছু শুয়ুবীর বাড়াবারড় আচরনণর আনলাচো আমরা পরবততীনত করব। 

১৭. কতাহােুল উকুল, প ৃ৩৪; সীরানত ইবনে রহশাম, ২য় খে, পৃ. ৪১৪। 

১৮. সুোনে ইবনে দাউদ, ২য় খে, ৬২৪ পিৃা। 

১৯. সারেোতুে রবহার,  ধ্াতু। َسَلمَ 

২০. সুোনে ইবনে দাউদ, ২য় খে, ৬২৫ পিৃা। 

২১. রবহারুল আেওয়ার, ২১ খে, ১৩৭ পিৃা। 

২২. রাওজানয় কােী, ৮ম খে, ২০৩ োং হাদীস। 

২৩. কলখক পবূত ও দরিণ- পূবত এরশয়া বনল উনল্লখ কনরনছে। 

২৪. ইবনে কারসর প্রণীত কারমলুত তাওয়াররখ, খ. ২, পৃ. ২৮। 

২৫. োহজুল বালাগাহ্, খুতবা ১৪৮। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর সময়কালীে অবস্থার বণতো কনর আমীরুল মুরমেীে 

আলী (আ.)- এর বক্তবয। 

২৬. কযমে হযরত ইমাম হুসাইে পণূত ঈমাে, রবশ্বাস ও লনিযর প্ররত পণূত সনচতেতা সনত্ত্বও ইয়াযীনদর বারহেীর 

হানত সকল সঙ্গী- সাথী রেনয় শাহাদাত বরণ কনরে। ইউনরানপও মুসলমাে আরবনদর রবজয় প্রথমরদনক অগ্রসর 

হনলও পরবততীনত ইউনরাপীয়নদর প্ররতনরানধ্র মুনখ তা স্তব্ধ হনয় যায়। অথতাৎ প্ররতনরাধ্ হীেতার কারনণ 

মুসলমােনদর রবজয় সহজ হনতা; রবনশষত অেযন্তরীণ কগালনযাগ তানদর রবজয়নক ত্বরারিত করত। 
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২৭. ি. সাইদ োরেসী তাাঁর তাররনখ এজনতমায়ীনয় ইরাে গ্রনন্থ এ পররসাংখযাে উনল্লখ কনরনছে। 

২৮. মরহুম মুহাম্মদ কাযেীেী তাাঁর রবশরট প্রবন্ধ  োমক গ্রনন্থ বনলনছে : সীমান্ত প্রহরীনদর একাাংশ যখে 

সাসােী শাসে কতৃতনত্বর দুবতল অবস্থা লিয করল এবাং ইরােী শসন্যবারহেী আরব মুসলমােনদর হানত কনয়কবার 

পরাস্ত হনলা তখে তারা আরবনদর সহনযারগতায় এরগনয় রগনয় তানদর রবজনয়ই শুধ্ু েয়; বরাং েতুে েতুে এলাকা 

ও েূরম দখনলর পথ বাতনল রদনত শুরু করল। আরব শসন্যরা কয সকল স্থানে আিমণ কনররে তানদর কস সকল 

স্থানে আিমনণ আমন্ত্রণ জাোল। আরবরা কযে তানদর স্বীয়পনদ অ রাধ্ি রানখ এ জন্য স্বহনস্ত ককাষাগার ও 

দুগতসমূনহর চারব আরবনদর হানত তনুল রদল। 

মরহুম কাযেীেী এখানে শুধ্ ু কয সকল বযরক্ত ইসলামী কসোবারহেীনক পথ কদরখনয়নছ তানদর রবষয়রট উনল্লখ 

কনরনছে, রকন্তু সাসােী শাসকবগতনক সহায়তা হনত তানদর হাত গুরটনয় কেয়ার কারণ রবনলেষষণ কনরেরে। ককে 

ইরােীরা জাতীয়বাদীনদর োষায় রবজাতীয় বনল পররগরণত বযরক্তনদর পথ কদরখনয় রদনয়নছ? তারা রক সাসােী 

শাসকবগত ও তানদর পিৃনপাষক যারথুষ্ট্র ধ্নমতর প্ররত অসন্তুষ্ট থাকার কারনণই মুসলমােনদর জনয়র মনধ্য তানদর 

মুরক্তর বাণী খুাঁনজরে? 

২৯. দীবানচই বার রাহবারী, ২৬৭- ২৭০ পিৃা। 

৩০. আনেস্তা  হনলা যারথুষ্ট্র ও পাররসকনদর ধ্মতগ্রন্থ। 

৩১. উমাইয়যানদর রেকট কথনক আব্বাসীয়নদর হানত। 

৩২. প্রাচীে ইরানের ঐরতহ্য। 

৩৩. দশরট প্রবন্ধ । 

৩৪. স্বয়াং রাসুল (সাুঃ) বনলনছে, রেশ্চয় হাসাে ও হুসাইে কবনহশনতর যুবকনদর সাইনয়যদ (কেতা)।  যা রশয়া-

সুন্নী রেরবতনশনষ সবাই জুমআর োমানজর রদ্বতীয় খুতবায় পনড় থানক। 

৩৫. তাররনখ আদারবয়ানত ইরাে, ১ম খে, পৃ. ১৪২। 

৩৬. যারথুষ্ট্র বা মাজসুী। 

৩৭. রিষ্টােগণ। 

৩৮. সারেোতুল রবহার, ২য় খে, ,ধ্াতু ويل পৃ. ৬৯২- ৬৯৩। 

৩৯. মাযদা ইয়াসো ওয়া আদানব পাসতী  ( মাযদা ইয়াসো ও োসতী সারহতয), পৃ. ১৬। 

৪০. হুোনর ইসলামী , োসতী অনুবাদক ইরঞ্জরেয়ার হুশাঙ্গ তানহরী, পৃ. ৬। 

৪১. হুোনর ইসলামী , পৃ. ৭। 
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৪২. Man and his destiû োনম ইাংনররজ োষায় অেূরদত হনয়নছ। 

৪৩. এ গ্রন্থরট ইরানে ইসলামী রবপ্লনবর সাংর্রটত হওয়ার পূনবত রলরখত। 

৪৪. তাররনখ তামােুনে ইসলাম ওয়া আরাব, পৃ. ৫৫২। 

৪৫. Histiry of literature,Mr. Brown. Vol. ১,চ. ৩০৩.    

৪৬. ইরানের সামারজক ইরতহাস (োসতী োষায় রলরখত), ২য় খে, পৃ. ২০- ২৪। 

৪৭. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ১৩৮; মাযদা ইয়াসো ওয়া আদানব পাসতী, পৃ. ৯- ১২। 

৪৮. তামােুনে ইরােী, পৃ. ১৭৮। 

৪৯. প্রাগুক্ত। 

৫০. তামােুনে ইরােী (োসতী োষায় অেূরদত), পৃ. ১৭৮। 

৫১. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ৩২১। 

৫২. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ২১৮- ২১৯। 

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬। 

৫৪. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ৫১০। 

৫৫. মেী ওয়া দীনে উ, পৃ. ২৮, ২৯। 

৫৬. প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৬। 

৫৭. তামােুনে ইরােী, পৃ. ২২২। 

৫৮. মেী ওয়া দীনে উ, পৃ. ১৮। 

৫৯. প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯ (পাদটীকা)। 

৬০. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ২২৫। 

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩, ৩৬৪। 

৬২. প্রাগুক্ত গ্রন্থ। 

৬৩. তাররনখ এজনতমায়ীনয় ইরাে, খ. ২, পৃ. ৪৬- ৪৭। 

৬৪. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে (োসতী োষায় রলরখত), পৃ. ৩৮২। 

৬৫. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে (সাসােী শাসোমনল ইরাে), পৃ. ৩৮৪- ৩৮৬। 

৬৬. সূরা  

৬৭. আেগারেস্তানে তানলবাে সরকার িমতায় আসার পর ২০০১ সানল এ কব দ্ধ মূরততরট ধ্বাংস কনর।- অনুবাদক। 
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৬৮. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ৪২- ৪৪ ও ৬০। 

৬৯. তামােুনে ইরােী, পৃ. ৪০৭।  

৭০. তাররনখ এজনতমায়ীনয় ইরাে, খ. ১, পৃ. ২৭- ২৮। 

৭১. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ৪৫। 

৭২. মাযদা ইয়াসো ওয়া আদানব পাসতী, পৃ. ৪৩। 

৭৩. যারদুশত  বা যারতুশত  শেরট ইসলানমর পরবততী সমনয়র উচ্চারণ। আরবী গ্রন্থসমূনহ সাধ্ারণত 

যারদুশত  বলা হনয় থানক। রবনশষজ্ঞগণ এর প্রকৃত উচ্চারণ যারথুষ্ট্রর  বা যারতুষ্ট্র  বনলনছে যার অথত 

হলুদ উনটর মারলক । 

িক্টর করজা যানদহ শাোক সাংকরলত মধ্যপ্রাচযরবদগনণর দৃরষ্টনত ইরাে  গ্রনন্থর ২য় অধ্যানয়র ১৩৩ পিৃায় 

রশকানগা রবশ্বরবদযালনয়র মধ্যপ্রানচযর ইরতহাস রবোনগর অধ্যাপক আলনমস্টানির উদৃ্ধরত রদনয় বলা হনয়নছ রতরে 

তাাঁর পারস্য সাম্রানজযর ইরতহাস  গ্রনন্থর ৯ম অধ্যানয় বনলনছে, যারতুশত রিষ্টপূবত ষি শতােীনত ইরানের উত্তর 

পরশ্চমাঞ্চনল তাাঁর ঐশী আিাে শুরু কনরে। তাাঁর প্রকৃত োম হনলা যারতুশতার  যার অথত হনলা হলুদ উষ্ট্র 

অরধ্পরত , তাাঁর রপতার োম পরুুশাসপ  অথতাৎ ধ্ূসর বনণতর অনশ্বর মারলক এবাং তাাঁর মাতার োম রছল 

দুগদাো  অথতাৎ সাদা গােী কদাহেকাররণী। তাাঁর পররবার ও বাংনশর োম রছল কসরপতানমহ  অথতাৎ শুভ্রবাংশ। 

এ সকল োম তাাঁনদর রাখালী জীবনের ইরঙ্গত বহে কনর। 

৭৪. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ১৬২, ১৬৩, ৪৫৯ ও ৫৩৮। 

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩- ১৬৪। 

৭৬. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ১৬৮- ১৬৯। 

৭৭. মাযদা ইয়াসো ওয়া আদানব পাসতী, পৃ. ৪৯ ও ৫০। 

৭৮. তাররনখ জানমএ ইরাে, পৃ. ৩০১। 

৭৯. তাররনখ তামােুনে ইরােী, োসতী োষায় িক্টর বাহোম কতৃতক অেূরদত, পৃ. ১৪৪। 

৮০. তামােুনে ইরােী, পৃ. ৮৯। 

৮১. মাযদা ইয়াসো ওয়া আদানব পাসতী, পৃ. ১৯৮। 

৮২. পরবত্র ককারআে বলনছ,  কুরবােীর মাাংস ও রক্তসমূহ রকছুই لن ينال هللا حلومها و ال دماؤها و لكن يناله الّتقوى منكم

আল্লাহর রেকট কপ াঁছায় ো; বরাং যা তাাঁর রেকট কপ াঁছায় তা হনলা কতামানদর তাকওয়া।  

অন্যরদনক ককারআে দররদ্র- রমসকীেনদর খাদয প্রদানের উনেনশ্য কুরবােী রেনষধ্ কনররে। তাই বনলনছ,  
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 তখে তা (কুরবােী) হনত কতামরা আহার কর এবাং আহার و أطعموا البائس الفقري فكلوا منها و أطعموا القانع و املعتّ  

করাও কয রকছু যাঞ্চা কনর ো তানক এবাং কয যাঞ্চা কনর তানক।  ( সূরা হে : ৩৬- ৩৭) 

৮৩. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ১১২ ও ১১০ কযখানে রাজানবর রচনত্র কখাদার আকৃরত, ২৫৭ পিৃায় 

রুস্তনমর রশলারলরপনত কখাদার প্ররতকৃরত এবাং ৪৮১ পিৃায় বসু্তানের রখলানে কখাদার আকৃরত রেনয় আনলারচত 

হনয়নছ। 

৮৪. সূরা আেআম। 

৮৫. মাযদা ইয়াসো ওয়া আদানব পাসতী , পৃ. ৪২০। 

৮৬. মাযদা ইয়াসো ওয়া আদানব পাসতী, পৃ. ৪২১। 

৮৭. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ১৬৮। 

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩। 

৮৯. রিনস্টে কসে আলরবরুেী  হনত এ রবষয়গুনলা বণতো কনরনছে। 

৯০. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ১৪১। 

৯১. মাযদা ইয়াসো ও আদানব পাসতী, পৃ. ৫৩ ও ৫৪। 

৯২. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ৩৮০। 

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯ (পাদটীকা)। 

৯৪. সূরা শুরা : ১১। 

৯৫. সূরা রূম : ২৭। 

৯৬. মাোরতহুল রজোে, কদায়ানয় জাওশাে আল কাবীর। 

৯৭. সূরা বাইনয়যোহ্ : ৫। 

৯৮. মাযদা ইয়াসো ও আদানব পাসতী, পৃ. ৩৬। 

৯৯. তাররনখ জানম আদইয়াে, পৃ. ৩০৬। 

১০০. র্  ধ্ারায় বলা হনব কয, কসপান্ত মাইরেও- এর প্ররতদ্বন্দ্বী ও সমকি হনলা আেগারা মাইরেও কয কসপান্ত 

মাইরেও হনত অরস্তত্ব লাে কনর রে। সুতরাাং আহুরামাযদার জন্য দু  ধ্রনের ইচ্ছার অরস্তনত্ব রবশ্বাসী হনত হয়। 

পরবত্র ইচ্ছা ও অপরবত্র ইচ্ছা। অথবা আহুরামাযদা তাাঁর পরবত্র ইচ্ছানক োল ও মদ এ দু  ধ্রনের আিার 

সাহানযয সম্ভাবয অবস্থা হনত কাযতকর অবস্থায় এনেনছে। তদুপরর সম্ভাবয হনত কাযতকর  অবস্থায় আেয়ে প্রথম 

সৃরষ্টর জন্য দাশতরেকোনব ভ্রান্ত বনল প্রমারণত। 



614 
 

১০১. তাররনখ জানম আদইয়াে, পৃ. ৩০৬- ৩০৮। 

১০২. সূরা রসজদাহ্ : ৭। 

১০৩. রবহারুল আেওয়ার, খ. ৭৬, পৃ. ১৯৪। 

১০৪. সরূা হে : ৬১। 

১০৫. সূরা আেআম : ১। 

১০৬. সূরা ত্বাহা : ৪৯- ৫০। 

১০৭. মাযদা ইয়াসো ও আদানব পাসতী, পৃ. ২৫। 

১০৮. সূরা রসজদাহ্ : ৭। 

১০৯. সূরা ত্বাহা : ৫০। 

১১০. সরূা ইবরাহীম : ২২। 

১১১. সূরা দাহর : ২- ৩। 

১১২. কহ রজে ও মােব জারত! েনোমেল ও েূমেনলর প্রান্ত অরতিম করা যরদ কতামানদর িমতাধ্ীে হয়, তনব 

অরতিম কর। রকন্তু তাাঁর প্রোব ও অনুমরত বযতীত কতামরা তা অরতিম করনত পারনব ো। -  সূরা রাহমাে : 

৩৩। 

১১৩. তাররনখ জানম ইরাে, পৃ. ৩১৫। 

১১৪. তামােুনে ইরাে, পৃ. ১৮৮। 

১১৫. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ৪৫৮- ৪৫৯। 

১১৬. মেী ও তাাঁর ধ্মত, পৃ. ৩৯ ও ৪০। 

১১৭. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ৩৬৪, ৩৬৫। 

১১৮. মাযদা ইয়াসো ও আদানব পাসতী, পৃ. ২৭৮। 

১১৯. কযমে রিষ্টােরা ঈসা (আ.)- কক আল্লাহর পতু্র  বলত এবাং ককারআে তানদর এ কনমতর জন্য তীি 

সমানলাচো কনরনছ। 

১২০. কযমেরট অন্ধকার যুনগর আরবরা কেনরশতানদর আল্লাহর কন্যা  বলত। ককারআে তানদরও তীি োষায় 

রেদা কনরনছ। 

১২১. মাযদা ইয়াসো ও আদানব পাসতী, পৃ. ২৭৬। 

১২২. তাররনখ জানম আদইয়াে, পৃ. ৩০৯ ও ১১০। 

১২৩. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ৩০৯। 
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১২৪. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ৪৫৬ ও ৪৫৭। 

১২৫. সূরা কলাকমাে : ২৫। 

১২৬.  شفعاؤّن عند هللاهؤالء  এরা আল্লাহর রেকট আমানদর জন্য শাোয়াতকারী -  সূরা ইউনুস : ১৮। 

১২৭. মাযদা ইয়াসো ওয়া আদানব পাসতী, পৃ. ৩৩৯ ও ৩৪০। 

১২৮. সূরা রহজর : ২১। 

১২৯. আশ্চনযতর রবষয় হনলা অরগ্ন উপাসেগণ অরগ্ননক কজযারত রহনসনব কজযারতসমূনহর কজযারত (نور األنوار) অথতাৎ 

কখাদার প্রকৃরত বনল দারব কনরে অথচ সূযত কজযারত হওয়া সনত্ত্বও অরগ্নর ওপর এর পতেনক অরগ্নর অপরবত্রতার 

কারণ বনলে। 

১৩০. হুনম কক যারদুশত অপরবত্র বনল রেরষদ্ধ কনররছনলে। 

১৩১. কনয়ক পিৃা পনূবত আমরা উনল্লখ কনররছ বদুনহনশ উরল্লরখত হনয়নছ কয, অরগ্ন রবনশ্বর আশ্রয়  ও 

কখাদা , রকন্তু এই আশ্রয়নকই তারা েনয় রেরাপদ আশ্রনয় রেনয় রগনয়রছনলে। 

১৩২. মাযদা ইয়াসো ওয়া আদানব পাসতী  োমক গ্রন্থ হনত উদৃ্ধত। 

১৩৩. মাওলাো রুরম, হারেয রসরাজী, সা দী, েররদুেীে আক্তার প্রমুখ। 

১৩৪. সরূা োহল : ১০০। 

১৩৫. সূরা বরে ইসরাইল : ৩৩। 

১৩৬. কশখ বাহায়ী তাাঁর প্ররসদ্ধ গজনল আনছ : 

সাকী আধ্যারিক শরানবর পাত্র আে কহথায় 

রকছু মুহূতত কদনহর এ পদতা হনত মুরক্ত কপনত চাই। 

ধ্মত ও অন্তর হাররনয় হনয়রছ আেরদত 

কপ্রনমর জুয়ায় মে হাররনয় ককউ হয় ো মমতাহত। 

রসজদা করর আরম মূরততনক, েুনল রগনয়রছ মসরজদ 

( এনকই কনররছ আরম আমার ধ্নমতর রেত) 

কপ্রনমর পনথ কানের আরম, ককাথায় মুসলমােী? 

কহ দুরেয়া রবমুখ! কতামার জন্য কবনহশত ও হুর খুবই সস্তা 

এ মূলযবাে প্রাণ এ পনথ তাই রবরকনয় রদও ো। 
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শরাবখাোয় কদখলাম এক দুরেয়াতযাগী মাতাল শরানব 

বললাম, কহ আনমতেীয় মুসলমাে! কমাবারকবাদ কতামানক। 

কহ সন্নযাসী! আমার অন্তররূপ গনৃহ কতামার অনুগ্রনহর প্রাসাদ বাোও 

এ িুদ্র গৃহ ধ্বাংস হওয়ার পূনবতই তানক সাজাও।  

১৩৭. ত্রনয়াদশ শতােীর প্ররসদ্ধ মুজতারহদ োরাকী আরিক পররশুদ্ধতায় পণূত রছনলে। রতরে তাাঁর করবতায় 

বনলনছে,  

কস োগয কসই বযরক্তর যার অন্তনর রনয়নছ োলবাসার কযাগ 

আিসমপতণ ও জীবে উৎসনগতর কপনয়নছ কস সুনযাগ। 

শরাবখাোর দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত হনলা 

শরাবরপয়াসী মাতাল আমার জন্য কদায়া করল। 

পররতৃপ্ত আরম, তার মুরীদ হওয়ার মহাে লিয অরজতত হনলা। 

পনূবতর সকল ইবাদানতর কাযা আদানয়র সুনযাগ এ অন্তর কপল।  

অন্যত্র রতরে বনলনছে,  

সুদশতে বালনকরা মনি রনয়নছ যতিণ 

সন্নযাসীনদর মনি আরম রইব ততিণ। 

ককান্ বাণীনত হনয়নছ োলবাসা রেরষদ্ধ হায়! 

কহ উপনদশদাতা! তা তুরম কদখাও আমায়? 

কয শরাব পানে বনু্ধর গৃনহর পথ খুাঁনজ পাওয়া যায় 

ককান্ ধ্নমত কস শরাব রেরষদ্ধ করা হয়? 

কপ্রনমর অনেক কথা, তানক বললাম রবস্তাররত 

বলনলে এ কারহেী এখেও রনয়নছ অসমাপ্ত। 

আমার গহৃ হনত রনয়নছ কগাপে পথ 

কস পনথ বন্ধুর বারড় দু কদম পথ। 

( আেরদত) শরাবখাোয় সব সময় রক সুদর পররনবশ! 

( আেনসাস) দীেী মাদ্রাসাগুনলা রেনয়নছ সাধ্ারনণর কবশ।  

মরহুম োরাকী দীেী মাদ্রাসার প্ররতিাতা হনয়ও বনলনছে,  
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আশ্চযত আরম, ককে এখানে মাদ্রাসা করা? 

কযখানে শতরর করা কযত শরাবখাো। 

১৩৮. কদবদারু  

১৩৯. তামােুনে ইরােী, পৃ. ২৪৭। 

১৪০. কারমনল ইবনে আরসর, ২য় খে, পৃ. ৩১৯- ৩২০। 

১৪১. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ৩৪৩- ৩৪৬। 

১৪২. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ৩৫৯। 

১৪৩. তাররনখ ইজনতমায়ীনয় ইরাে, খ. ২, পৃ. ২৫- ২৬। 

১৪৪. মাতা- রপতা, ভ্রাতা- েরগ্ন, ভ্রাতুষ্পতু্র- ভ্রাতুষ্পতু্রী, েরগ্নপতু্র- েরগ্নপতু্রী, োতী- োতেী প্রেৃরত। 

১৪৫. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ৪৪৮। 

১৪৬. ওয়াসানয়লুশ রশয়া, খ. ৩, পৃ. ৩৬৮। 

১৪৭. তাওহীনদ সাদুক, পৃ. ৩০৬; ওয়াসানয়লুশ রশয়া, খ. ৩, পৃ. ৪৬। 

১৪৮. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ৩৫৪। 

১৪৯. সরূা শুয়ারা : ১৯৮- ১৯৯। 

১৫০. তােসীনর সােীনত উপনরাক্ত আয়ানতর বযাখযায় আলী ইবনে ইবরাহীম কুমীর তােসীর হনত উরল্লরখত 

হনয়নছ, ককারআনে কয أعجم শেরট এনসনছ তানত ইরােী- অ- ইরােী সকনলই অন্তেুতক্ত। রকন্তু বাহ্যত হাদীনস 

 বলনত ইরােীনদর বুবানো হনয়নছ। যরদ োও হয় তবু ইরােীরাও এর অন্তেুতক্ত। أعجم

১৫১. সারেোতুল রবহার,  ধ্াতু। عجم

১৫২. করামীয় ঐরতহারসক রযরে চতথুত রিষ্টীয় শতােীর সাসােীনদর সমসামরয়ক রছনলে। 

১৫৩. সাসােী শাসক কাবাদ ও অনুরশরওয়ানের সমসামরয়ক। 

১৫৪. মুজতাবা রমনুয়ীর প্রবন্ধ হনত। 

১৫৫. িক্টর কযরররে কুব র্টোরটনক অসতয ও বানোয়াট বনলনছে। 

১৫৬. আহমাদ আরমে প্রণীত কদ্বাহাল ইসলাম, খ. ১, পৃ. ৬৪। 

১৫৭. মরহুম িক্টর ইিাহীম আয়াতী প্রণীত কস্পনের ইরতহাস। 

১৫৮. তাররনখ তামােুনে ইসলাম, খ. ৩, পৃ. ৬৫ (জরজত যাইদাে)। 
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১৫৯. তাররনখ তামােুে (History of Civilization),উইল িরুাডট,খ. ১১,পৃ. ২২৪। 

১৬০. তাররনখ তামােুনে ইসলাম, খ. ৩, পৃ. ৬৬। 

১৬১. তাররনখ তামােুে, খ. ১১, পৃ. ৩১৫। 

১৬২. রিনস্টে কসে ররচত ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ৩৮৫। 

১৬৩. ইবনুে োরদম প্রণীত আল কেনহনরসত, পৃ. ৩৫১, রমশর হনত প্রকারশত। 

১৬৪. আল কেনহনরসত, পৃ. ৩৮৬। 

১৬৫. তাররনখ ইলম (History of Science),পৃ. ৩৭১। 

১৬৬. প্রাগুক্ত। 

১৬৭. History of Civilization,Will Durant 

১৬৮. তাররনখ তামােুে, োসতীনত অেূরদত, খ. ১১, পৃ. ২১৯। 

১৬৯. রিষ্টাে কলখকনদর মনত আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার মরূততপূজকনদর হানত প্ররতরিত হনয়রছল। 

১৭০. তাররনখ তামােুনে ইসলাম ওয়া আরাব, পৃ. ২৬৩- ২৬৫। 

১৭১. রশবলী কোমােী ররচত আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার , পৃ. ১৬- ১৮। 

১৭২. িক্টর যারবউল্লাহ্ সাোও তাাঁর তাররনখ উলুনম আকলী দার ইসলাম  গ্রনন্থর ৬ পিৃায় বনলনছে, ইয়ারহয়া 

োহেী পঞ্চম রিষ্ট শতােীর কশষাধ্ত হনত ষি রিষ্ট শতােীর প্রথমাধ্ত পযতন্ত জীরবত রছনলে।  অথতাৎ রতরে 

রহজরনতর একশ  বছর পনূবতর একজে বযরক্তত্ব রছনলে। ১৮ পিৃায় রলনখনছে, বলা হনয় থানক রতরে ৬৪১ 

রিষ্টানে আমর ইবনে আস কতৃতক রমশর জনয়র সময় পযতন্ত জীরবত রছনলে। রকন্তু ঐরতহারসক সািয মনত রতরে 

পঞ্চম রিষ্ট শতােীর কশষাধ্ত হনত ষি রিষ্ট শতােীর প্রথমানধ্তর একজে বযরক্তত্ব। তাই পাাঁচশ রিষ্টানের কশষাধ্ত 

হনত সপ্তম রিষ্ট শতােীর প্রথমাধ্ত পযতন্ত তাাঁর জীরবত থাকা বুরদ্ধবরৃত্তক ও স্বাোরবক েয়।  

১৭৩. রশবলী কোমােী ররচত আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার , পৃ. ৫০। 

১৭৪. রশবলী কোমােী ররচত আনলকজারন্দ্রয়ার গ্রন্থাগার, পৃ. ৫৩- ৫৬। 

১৭৫. প্রাগুক্ত। 

১৭৬. তাররনখ তামােুে, খ. ১১, পৃ. ২২০। 

১৭৭. জরজত যাইদাে প্রণীত তাররনখ তামােুে, খ. ৩, পৃ. ৬৪ (োসতীনত অেূরদত)। 

১৭৮. শুয়ূবীয়া  ইরােীনদর একরট আনদালে যা আরবনদর রবরুনদ্ধ তারা শুরু কনররছল। এ গ্রনন্থর তৃতীয়াাংনশ 

আমরা এ আনদালে রেনয় আনলাচো কনররছ। 
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১৭৯. মাওলা  শেরটর আরবীনত কবশ কনয়করট অথত রনয়নছ, এমেরক রবপরীত অনথতও শেরট বযবহৃত হয়। 

উদাহরণস্বরূপ কখেও কেতা ও অরেোবক অনথত বযবহৃত হয়, কযমে েবী (সা.) হযরত আলী (আ.) সম্পনকত 

বনলনছে, আরম যার অরেোবক এই আলীও তার অরেোবক। من كنت مواله فهذا علّي مواله  আবার কতমরে 

দাস ও অনুগত অনথতও বযবহৃত হয়। মূলত موىل শেরট والء শে হনত এনসনছ যার অথত বন্ধে ও শেকটয। এ 

কারনণই রবরেন্ন অনথত বযবহৃত হয়। মাওলার অপর একরট অথত হনলা মুক্ত দাস। তাই কয সকল বযরক্ত পনূবত দাস 

রছল ও পরবততীনত মুক্ত হনয়রছল তানদর ও তানদর সন্তােনদর মাওলা বলা হনতা। আবার কয বযরক্ত দাস মুক্ত করত 

তানকও মাওলা বনল অরেরহত করা হনতা। কখেও কখেও ককাে বযরক্ত ককাে কগানত্রর সনঙ্গ চুরক্তবদ্ধ হনল রবনশষত 

ককাে অোরব যরদ আরব কগানত্রর সনঙ্গ চুরক্তবদ্ধ হনতা এ মনমত কয, ঐ কগাত্র তার পিৃনপাষকতা করনব তনব 

তানকও মাওলা বলা হনতা। ইরােীনদর এ জন্য মাওলা বলা হনতা তানদর রপতপৃরুুষ দাস রছল ও পরবততীনত মুক্ত 

হয়। 

১৮০. মুহাম্মদ আবু কযাহরা ররচত আবু হারেোর জীবে, তাাঁর সময়কাল, রেকাহ্ ও তাাঁর মত  গ্রনন্থর ১৫ পিৃা 

হনত। 

১৮১. তামােুোত কারদমী-  গুসতাে লুবেু ররচত গ্রনন্থর োসতী অনুবাদ। 

১৮২. খাল্লাকীয়াত মা ইরােীয়াে, পৃ. ১০৮। 

১৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১- ৮২। 

১৮৪. রকলমযাে অথবা ককালমযাে। 

১৮৫.  ُاْلَقيُّومُ  احلَْيُّ  ُهوَ  ِإالا  إِلَـٰهَ  اَل  اللاـه  (সূরা বাকারাহ্ : ২৫৫)। 

১৮৬.  َا اْلِعزا ِ  َربِّ  َربِّكَ  ُسْبَحان َيِصُفونَ  َعما  (সূরা সােোত : ১৮০)। 

১৮৭.  َُكنُتمْ  َما أَْينَ  َمَعُكمْ  َوُهو  (সূরা হাদীদ : ৪)। 

১৮৮.  ََواْلَباِطنُ  َوالظااِهرُ  َواآْلِخرُ  اأْلَوالُ  ُهو  (সূরা হাদীদ : ৩)। 

১৮৯.  اأْلَْبَصارَ  يُْدرِكُ  َوُهوَ  اأْلَْبَصارُ  ُتْدرُِكهُ  الا  (সূরা আেআম : ১০৩)। 

১৯০. অবশ্যই কস- ই সােলয লাে কনরনছ কয পররশুদ্ধতা অজতে কনরনছ। (সূরা শামস : ৯) 

১৯১. আপরে বলুে, আল্লাহর সরিত বস্তুসমূহনক যা রতরে বাদানদর জন্য সৃরষ্ট কনরনছে এবাং পরবত্র 

খাদযবস্তুসমূহনক কক হারাম কনরনছ? ( সূরা আ রাে : ৩২) 

১৯২. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ২৮৪। 
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১৯৩. ইরাে দার যামানে সাসােীয়াে, পৃ. ২৮৪। 

১৯৪. অযদী োরদ ওয়া কুদরানত কদ লাত, পৃ. ৫। 

১৯৫. সাোেী বাংশীয় শাসকরা কাাঁসা রশল্প, দাইলারমগণ কজনল সম্প্রদানয়র, গজেরেগণ দাস কশ্রণীর এবাং 

সাোেীরা দরনবশ বাংনশাদ্ভূত রছনলে। 

১৯৬. তামােুনে ইরােী, পৃ. ২৪৭। 

১৯৭. তামােুনে ইরােী, পৃ. ২০। 

১৯৮. আল মাহারসে ওয়াল আযদাদ, পৃ. ৪। 

১৯৯. তাররনখ তামােুে, খ. ১০, পৃ. ২৩৪। 

২০০. তাররনখ তামােুে, খ. ১০, পৃ. ২৫১- ২৫৫। 

২০১. প্রাগুক্ত। 

২০২. প্রাগুক্ত। 

২০৩. তাররনখ তামােুে, খ. ১০, পৃ. ২৫৬। 

২০৪. ইরাে আজ োজানর খোর কসোসে  োনম োসতীনত রলরখত। 

২০৫. কেগাহী দার তাররনখ জাহাে। 

২০৬. মাহমুদ তাোিুলী কতৃতক অেূরদত রবশ্ব ইরতহাস প্রসঙ্গ , ২য় খে, পৃ. ১০৩৮- ১০৪২। 

২০৬. প্রাগুক্ত। 

২০৭. ইবনুে োরদম প্রণীত-  আল কেনহনরস্ত, সপ্তম প্রবন্ধ, পৃ. ৩৫২- ৩৫৩। 

২০৮. যুরক্তরবদযা ও দশতেশাস্ত্র। 

২০৯. হাদীস, রেকাহ্শাস্ত্র ও উসূল। 

২১০. আল কেনহনরস্ত, পৃ. ২০৪। 

২১১. কদাহাল ইসলাম. খ. ১, পৃ. ১৬৩। 

২১২. প্রাগুক্ত। 

২১৩. েকীহ্ বলনত এখানে আনহ্ল সুন্নানতর েকীহ্ কবাবানো হনয়নছ। এ রবষনয় রশয়া েকীহ্গণও কনিার 

মনোোব কপাষণ কনরে। শাইখুত তারয়ো কশখ আবু জাের তুসী তাাঁর আল রখলাে  গ্রনন্থর রদ্বতীয় খনে 

রকতাবলু মুরতাদ  অধ্যানয় মুরতাদ  ও রজরদনক র মনধ্য পাথতকয কনরনছে এবাং বনলনছে মুরতাদ হনলা কয 

বারহ্যকোনব ইসলামনক অস্বীকার কনরনছ, এরূপ বযরক্তর তওবা গ্রহণীয়; রকন্তু বারহ্যকোনব ইসলাম প্রকাশ 
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করনলও আন্তররকোনব অস্বীকারকারী হনলা রজরদক। তার তওবা এ পথ হনত তার রেনর আসার রচহ্ন বনল 

রবনবরচত হনব ো। 

২১৪. সারেোতুল রবহার, ওয়ালী ধ্াতুর আনলাচো, পৃ. ১২৯। 

২১৫. সূরা হুজুরাত : ১৩। 

২১৬. সূরা যুমার : ৯। 

২১৭. সূরা হুজুরাত: ১৩ 

২১৮. সূরা রেসা : ৯৫। 

২১৯. ইনদানেরশয়ার পুেরুত্থাে। 

২২০. চতদুতশ রিষ্ট শতােী পযতন্ত ইনদানেরশয়ার অরধ্কাাংশ মানুষ কব দ্ধ রছল ও কসখানে কব দ্ধনদর রাজত্ব রছল। 

২২১. বইরট রবরেন্ন কদনশর মেীষীনদর কলখা প্রবনন্ধর একরট সাংকলে। 

২২৩. রতরে ইনদানেরশয়ার োষা মহারবদযালনয়র অধ্যাপক। 

২২৪. পনূবতর রেবনন্ধ মাযহার উরেে রসরেকী তাাঁর জন্ম সামারকানদ বনল উনল্লখ করনলও আওারাদী তা সরিক 

বনল মনে কনরেরে। রতরে তাাঁর জন্ম রসস্তানে বনলনছে, যা কহাক উেয় স্থােই ইরানের অাংশ। 

২২৫. বততমানের আেগারেস্তানে, প্রাচীে ইরানের কখারাসাে। 

২২৬. আত্তারাদীর কলখা হনত। 

২২৭. প্রবন্ধরট জোব দাউদ রসরতাং কতৃতক রলরখত। রতরে কলবােনে চীো দূতাবানসর একজে কমতকততা রছনলে। 

রতরে রমশনরর আল আজহার রবশ্বরবদযালনয় পড়ানশাো সম্পন্ন কনরে। রতরে চীনের গুরুত্বপূণত সরকারী রবরেন্ন পনদ 

রেনয়ারজত রছনলে এবাং চীনের মুসলমােনদর প্ররসদ্ধ বযরক্তত্ব ও বক্তানদর অন্যতম। 

২২৮. উরল্লরখত দূত সা দ রাসূল (সা.)- এর রবরশষ্ট সাহাবী সা দ ইবনে আরব ওয়াক্কাস েে। কারণ সা দ ইবনে 

আরব ওয়াক্কাস মদীোনতই ইনন্তকাল কনরে ও কসখানেই তাাঁনক সমারহত করা হয়। 

২২৯. ইসলাম : রসরানত মুস্তারকম , পৃ. ৪২০- ৪২৩। 

২৩০. ইসলাম : রসরানত মুস্তারকম, পৃ. ৪২৪। 

২৩১. কহায়াাংনহাও হনত পানর।- অনুবাদক। 

২৩২. ইসলাম : রসরানত মুস্তারকম পৃ. ৪৩২। 

২৩৩. ইসলাম : রসরানত মুস্তারকম পৃ. ৪৩৭। 

২৩৪. ১৯৪৭ সাল। 

২৩৫. ইসরাইল কতৃতক রেরলরস্তে দখল। 
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২৩৬. হাজানরনয় কশখ তুসী, পৃ. ১৮০- ১৮২। 

২৩৭. তাররনখ তামােুনে ইসলাম, ( োসতী োষায় অেূরদত), পৃ. ২৪৭। 

২৩৮. তাররনখ তামােুনে ইসলাম, পৃ. ২৪৬- ২৪৭। 

২৩৯. কাত্তানব ওহী  বনল প্ররসদ্ধ। 

২৪০. শহীনদ সােী প্রণীত মুরেয়াতুল মুরীদ , পৃ. ৫। 

২৪১. তাররনখ তামােুনে ইসলাম (োসতীনত অেূরদত), পৃ. ২৬৪। 

২৪২. বততমানের উজনবরকস্তাে। 

২৪৩. তাররনখ তামােুনে ইসলাম, পৃ. ২৫৭। 

২৪৪. তাররনখ তামােুনে ইসলাম, ৩৯১- ৩৯২।  

২৪৫. তাররনখ তামােুনে ইসলাম, খ. ৩, পৃ. ৯৪- ৯৫। 

২৪৬. তাররনখ তামােুনে ইসলাম, খ. ৩, পৃ. ৯৩। 

২৪৭. প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩১৪।  

২৪৮. তাররনখ তামােুনে ইসলাম, খ. ৩, পৃ. ৭৫।  

২৪৯. তাররনখ আদারবয়ানত ইরাে, খ. ১, পৃ. ৩৯৬- ৩৯৭। 

২৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২- ৩৯৬। 

২৫১. রবহারুল আেওয়ার, খ. ২, পৃ. ৯১। 

২৫২. োহজুল বালাগাহ্, রহকমাত ৮০। 

২৫৩. রবহারুল আেওয়ার, খ. ২, পৃ. ৯৭। 

২৫৪. রবহারুল আেওয়ার, খ. ৪, পৃ. ৯৬। 

২৫৫. তাররনখ তামােুনে ইসলাম, খ. ৩, পৃ. ২৪৭। 

২৫৬. তাররনখ তামােুে, পৃ. ২০৭। 

২৫৭. ইনতাপনূবত ককারআনে ও আরবী বনণত নুকতাহ  প্রচলে রছল ো ও নুকতাহ সম্পন্ন রবরেন্ন বণত কযমে  

ن,ف,ق,ظ,ض,ز,ذ,خ,ج,ث,ت,ب  প্রেৃরত নুকতাহ  ছাড়াই রলখা হনতা, েনল সদৃশ বণত হনত পাথতকয করা 

করিে রছল। 

২৫৮. তারসসুশ রশয়া রল উলুরমল ইসলাম, পৃ. ৩১৬- ৩২২। 

২৫৯. রাইহাোতুল আদাব, চতথুত খে, পৃ. ৪২৬। 
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২৬০. ঐরতহারসক সূত্রমনত রাসূনলর ওোনতর সময় তাাঁর বয়স রছল এগার অথবা কতর বছর। 

২৬০. তাররনখ তামােুে (োসতীনত অেূরদত), খ. ৩, পৃ. ৯৫। 

২৬১. শহীনদ োখ  োনম প্ররসদ্ধ। রতরে ইমাম হাসাে (আ.)- এর প্রনপ ত্র ও মক্কা- মদীোর মধ্যবততী োনখ 

আব্বাসীয় খলীোর প্ররতরেরধ্নদর হানত মমতারন্তকোনব শাহাদাতবরণ কনরে। 

২৬২. তাররনখ তামােুনে ইসলাম, খ. ৩, পৃ. ৯৭। 

২৬৩. তারসসুশ রশয়া. পৃ. ২৮৪। 

২৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০। 

২৬৫. হাদীস সমগ্র। 

২৬৬. হাযানরনয় কশখ তুসী, ২য় খে এবাং ইয়াদ োনমহ কশখ তুসী, ৩য় খে। 

২৬৭. মুসতাদরাকুল ওয়াসারয়ল, খ. ৩, পৃ. ৪৯৭। 

২৬৮. শাযরাতুয যাহাব রে আখবারর রমে যাহাব, খ. ৪, পৃ. ১২৬- ১২৭। 

২৬৯. মুহানক্কক রহল্লী প্রণীত আল মুতাবার। 

২৭০. আল কুেী ওয়াল আলকাব গ্রন্থ দ্রষ্টবয। 

২৭১.যরদও র্টোরট রেেতরনযাগয গ্রন্থসমূনহ বরণতত হনয়নছ তদুপরর শাহ আব্বাস ও মুহানক্কক আরনদরবলীর মৃতযুর 

সমনয়র পাথতকয র্টোর সতযতার প্ররত সনদনহর ছায়া কেনল। 

২৭২. আলী দাওয়ােী ররচত রযনদগীনয় জালালউেীে দাওয়ােী। 

২৭৩. যুরক্তরবদযা ও দশতে। 

২৭৪. রেকাহ্ ও হাদীস। 

২৭৫. আখাবাররগণ রবশ্বাস করত ককারআে আমানদর কবাধ্গময েয়। তাই ইসলানমর রবরধ্রবধ্ানের জন্য হাদীনসর 

শরণাপন্ন হনত হনব যরদও ঐ হাদীস দুবতল বা সনদহপণূত হয়। 

২৭৬. কচ ে শতক। 

২৭৭. জাবানল আমাল রেত তাররখ গ্রন্থ হনত। 

২৭৮. তাররনখ তামােুে, খ. ৩, পৃ. ১০৪- ১০৫। 

২৭৯. আল কেনহনরস্ত, পৃ. ৩০৫। 

২৮০. তারসসুশ রশয়া, পৃ. ২৯৮। 

২৮১. রাইহাোতুল আদাব, ২য় খে, পৃ. ২১৩। 

২৮২. আল কেনহনরসত, পৃ. ৬৯। 
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২৮৩. রাইহাোতুল আদাব, খ. ৮, পৃ. ১৮৯। 

২৮৪. ইবনে ইসহাক ইবনে রহশানমর রেকট হনত বণতো কনরনছে রবধ্ায় সীরানয় ইবনে রহশাম  োনম তা 

প্ররসদ্ধ। 

২৮৫. সূরা বাকারাহ্ : ১১১। 

২৮৬. কােী, রকতানব হুিাত  অধ্যায়, ১ম খে, পৃ. ১৭১। 

২৮৭. তারসসুশ রশয়া, পৃ. ৩৬৩ এবাং ৩৬৪। 

২৮৮. রাইহাোতুল আদাব, খ. ১, পৃ. ২৬৯। 

২৮৯. ইবনে খানল্লকাে ররচত আল কেনহনরস্ত গ্রনন্থ তাাঁর মৃতযু ১৩১ রহজরী বলা হনয়নছ। সম্ভবত এরটই সরিক। 

২৯০. তাররনখ ইলনম কালাম-  রশবলী কোমােী, পৃ. ৩১। 

২৯১. এ সম্পনকত জােনত হনল শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মুততাজা মুতাহ্হারী ররচত হযরত আলী (রা.)- এর আকষতণ ও 

রবকষতণ  বইরট পড়ুে। 

২৯২. তাররনখ ইবনে খানল্লকাে, খ. ৩, পৃ. ১৩১, ১৩২। 

২৯৩. কারে, ১ম খে, পৃ. ১৭০। 

২৯৪. আল কেনহনরস্ত, পৃ. ৩৫২। 

২৯৫. আল কেনহনরস্ত, পৃ. ৩৫১। 

২৯৬. কহেরী কারবাে, তাররনখ োলসাোনয় ইসলামী (োসতীনত অেূরদত), পৃ. ১৯৯। িক্টর হুসাইে োসর তাাঁর 

কসহ্ হারকনম মুসলমাে  গ্রনন্থর ১৬৬ পিৃায় বনলনছে, কািতােূস রকদীর োমনক অযাররস্টটল, আরকতরমরিস ও 

অযারক্লিনসর োনমর সনঙ্গ উনল্লখ কনরনছে।  

২৯৭. আল কেনহনরস্ত, পৃ. ২০৪। 

২৯৮. আল কেনহনরস্ত, পৃ. ১৭৯। 

২৯৯. উউনুল আম্বা, খ. ৩. পৃ. ২২৫। 

৩০০. ২৭৯- ২৮৯ রহজরী। 

৩০১. আল কেনহনরস্ত, পৃ. ৩৮২, কােতী প্রণীত তাররখুল হুকামা, পৃ. ৪৩৫। 

৩০২. ইবনে খানল্লকাে প্রণীত ওয়াোইয়াতুল আইয়াে। 

৩০৩. তাররখুল হুকামা, পৃ. ২৭৭। 

৩০৪. িক্টর মাহ্দী মুহারক্কনকর আস রসরাতুল োলসারেয়াতুর রাযী  গ্রনন্থর েূরমকা দ্রষ্টবয। 



615 
 

৩০৫. গ্রীনসর প্রাচীে রচরকৎসা রবজ্ঞােী হারকম জারলনুস। তাাঁর প্রকৃত োম গযানলে (রিষ্টপূবত ২০১- ১৩১ অে)। 

৩০৬. তাররখুল হুকামা, পৃ. ৩২৩। 

৩০৭. েসুুসুল রহকাম গ্রন্থ হনত। 

৩০৮. রবসত মাকানলহ্, খ. ২, পৃ. ১৪১। 

৩০৯. তাররনখ উলুনম আকলী দার তামােুনে ইসলামী, পৃ. ২০৪। 

৩১০. তারলকানত ইবনে রসো, পৃ. ৮। 

৩১১. আল রকতাবযু যাহাবী রলল কমনহরজাে আল আলেী রলরযকরী ইবনে রসো  গ্রন্থ হনত উদৃ্ধত, পৃ. ৫৫। 

৩১২. সাওয়ানুল রহকমাহ্, পৃ. ১১০ ও ১১১। 

৩১৩. উউনুল আম্বা, খ. ২, পৃ. ২৯৮- ২৯৯। 

৩১৪. সাওয়ানুল রহকমাহ্। 

৩১৫. কলখনকর ইসলাম ও ইরানের পারস্পররক অবদাে  গ্রন্থরট ১৯৭০ সানল রলরখত। 

৩১৬. উউনুল আম্বা, ৩য় খে, পৃ. ৩৪। 

৩১৭. মুজামুল উদাবা, খ. ৭, পৃ. ২৬৯। 

৩১৮. প্রাগুক্ত। 

৩১৯. মুজামুল উদাবা, খ. ৭, পৃ. ২৬৯। 

৩২০. রওজাতুল জান্নাত, পৃ. ৫৮২। 

৩২১. উউনুল আম্বা, খ. ৩, পৃ. ৩৮৩। 

৩২২. রওজাতুল জান্নাত, পৃ. ৫৮২। 

৩২৩. রাইহাোতুল আদাব, খ. ৮, পৃ. ২৪৩। 

৩২৪. উসূলী হনলে কসই বযরক্ত রযরে রেকাহ্শানস্ত্রর রবরেন্ন সাধ্ারণ েীরত সম্পনকত রবনশষজ্ঞ। 

৩২৫. িক্টর মুহাম্মদ মঈুে প্রণীত হানেনয রশররে সুখাে। 

৩২৬. রওজাতুল জান্নাত, পৃ. ৪৭৬। 

৩২৭. জালালুেীে দাওয়ােীর জীবেী গ্রন্থ কথনক উদৃ্ধত। 

৩২৮. জালাল উেীে দাওয়ােীর জীবেী, পৃ. ১১০। 

৩২৯. োনম দানেশওয়ারাে, খ. ৯, পৃ. ৮৯ ও ২০৪। 

৩৩০. রতরে মীর দামাদ োনম প্ররসদ্ধ। সাোেী শাসক শাহ আব্বাস সাোেীর অেুযদনয়র সমকানল ইসোহাে 

ইসলামী দশতনের ককনন্দ্র পররণত হয়। মীর দামাদ, কশখ বাহায়ী, মীর োেদা রাসকীর মত বযরক্তত্বনদর আরবেতাব 
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র্নট। কমাগল আিমনণর পর ইরানে রবদযমাে রশরানজর রশিানকন্দ্র বযতীত অন্য ককাথাও রশিানকন্দ্র রছল 

ো, তাই ইসোহানে জ্ঞােনকন্দ্র সৃরষ্টর মাধ্যনম েতুে ধ্ারা সৃরষ্ট হয়, এমেরক রশরাজ হনত কমাল্লা সাদরা ও জাবানল 

আমাল হনত মুহানক্কক ককাকতীও এখানে আনসে।  

৩৩১. দশতনে অযাররস্টটলনক প্রথম রশিক  ও আব ুোসর োরাবীনক রদ্বতীয় রশিক  বলা হয়। 

৩৩২. রওজাত, পৃ. ২৩। 

৩৩৩. রাওজাতুল জান্নাত, পৃ. ১১৭। 

৩৩৪. প্রাগুক্ত। 

৩৩৫. কস োগযিনম োখরুেীে সামাকীর একজে রশিনকর োম সম্প্ররত আমার হস্তগত হনয়নছ। রতরে হনলে 

রগয়াসউেীে মেসুর। তাই এ স্থানের অস্পষ্টতাও দূরীেূত হনলা। 

৩৩৬. সূরা বাকারাহ্ : ১১৫। 

৩৩৭. সূরা ক্বাে : ১৬। 

৩৩৮. সূরা হাদীদ : ৩। 

৩৩৯. সূরা আেকাবুত : ৬৯। 

৩৪০. সূরা শামস : ৯, ১০। 

৩৪১. সরূা েূর : ৩৫। 

৩৪২. সূরা হাদীদ : ৩। 

৩৪৩. সূরা বাকারাহ্ : ১৬৩। 

৩৪৪. সূরা রহমাে : ২৬। 

৩৪৫. সূরা রহজর : ২৯। 

৩৪৬. সূরা ক্বাে : ১৬। 

৩৪৭. সূরা হাদীদ : ৪। 

৩৪৮. সূরা বাকারাহ্ : ১১৫। 

৩৪৯. সূরা েরূ : ৪০। 

৩৫০. আল্লুমা, পৃ. ৪২৭। 

৩৫১. বনু্ধ বলনত এখানে মেসুর হাল্লাজনক বুরবনয়নছে। 

৩৫২. হুজুনর ক্বালব রেনয়। 

৩৫৩. তাাঁর রূনহর রেকট হনত। 
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৩৫৪. হানেয রশরাজী ইরানের সবনচনয় জেরপ্রয় করব। 

৩৫৫. করব ও আনরে আহমাদ জামীনক শাইখুল ইসলাম  বলা হনতা। 

৩৫৬. জরজত যাইদাে ররচত তাররনখ তামােুে, খ. ৩, পৃ. ৩১০- ৩১১। 

৩৫৭. রাসূল (সা.) তাাঁর সম্পনকত বনলনছে, সালমাে আমার আনহ্ল বাইনতর অন্তেুতক্ত।  
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