
 

 

শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীে আহমদ (রঃ) একটি জীবে, একটি আদশ শ 

 

এলেে ধরায় দ্বীলের “নেছার” 

ত্রয় োদশ শতোব্দীর শশষ ভোগ। বোাংলোর মুসলমোনয়দর জনয শস এক কলাংককত অধ্যো । এককদন 

শে মুসকলম জোকত সোরো পোকভোরয়ত রোজত্ব কয়রকিল, তোরোই শসকদন কুখ্যোত বৃটিশ শোসক আর 

তোয়দর অনুগ্রহপুষ্ট ব্রোহ্মণ্যবোদীয়দর হোয়ত লোকিত ও কনপীকিত। তোয়দর দুদদশোর কথো কিন্তো 

করয়লও গো কশউয়র উয়ে। সোমোজজক মে দোদো বলয়ত ককিুই কিলনো। রোয়ের কবকভন্ন সুয়েোগ সুকবধ্ো 

শথয়ক তোরো কিল বজিত। জকমদোর বোবুয়দর কুকণ্ দশ  শদ ো, তোয়দর সোময়ন কভকু্ষয়কর মত হোত 

শজোি কয়র দো াঁকিয়  থোকো, বিয়জোর কপাঁকিয়ত বসোর সুয়েোগ শপয়  আত্মতৃকি অনুভব করো, 

তুচ্ছ বযোপোর কনয়  তোয়দর পদতয়ল লুটিয়  পিো সোধ্োরণ্ মুসলমোনয়দর অভযোয়স পকরণ্ত 

হয় কিল। তোয়দর হীনমনযতো এমন এক পে দোয়  শপ ৌঁয়িকিল শে, কহন্দ ু বোবুয়দর জয়ুতোর লোকথ 

শখ্য় ও তোরো আত্মপ্রসোদ লোভ করত। গব দ কয়র বলয়তো- “শগকিলোম কোিোকরয়ত, বি বোবুর কী 

সুন্দর জতুো, আহো! জোকনস, শহই জতুো কদ ো বোবু আমোর কপয়ে বসোই ো কদল দুই ঘোই”। 

মুসলমোনয়দর জোতী  অনুভূকত, ধ্মী  মূলযয়বোধ্ কিল কবলীন প্রো । অকবভক্ত বোাংলোর ইসলোমী 

শরাঁয়নসো সৃটষ্টকোরী ফুরফুরো শরীয়ফর হেরত আবু বকর কিজিকী (রঃ), মোওলোনো কোরোমত আলী 

শজ নপুরী (রঃ), হোজী শরী ত উল্লোহ (রঃ) প্রমুখ্ ওলোমোয়  হক্কোনী এবাং ককিু সাংখ্যক দ্বীন দরদী 

ককব সোকহকতযক আর সোাংবোকদকয়দর আপ্রোণ্ শিষ্টো  মুসলমোনয়দর মোয়ে েকদও ককিু ককিু ধ্মী  

জোগরণ্ শুরু হয় কিল, তথোকপ শমোিোমুটিভোয়ব সোরো বোাংলো কবয়শষ কয়র এর দকক্ষণ্োিল তখ্নও 

কিল অজ্ঞতোর কতকমর আাঁধ্োয়র কনমজ্জিত। জ্ঞোয়নর অভোয়ব আপন তোহজীব-তোমোিুন শিয়ি 

কদয়  মুসলমোনগণ্ বরণ্ কয়র কনয় কিল কবধ্মীয়দর আিোর-বযবহোর, তোয়দর িোলিলন ও 

শপোশোক-পকরচ্ছদ। কহন্দয়ুদর অনুকরয়ণ্ তোরো নোয়মর আয়গ শ্রী বযবহোর করত, লুকির বদয়ল 

ধ্ুকত পরত, মোথো  িুকপ নো কদয়  টিকক রোখ্ত। এমনকক শকোন শকোন মুসলমোন ঘয়রর শময় রো 

কসাঁকথয়ত কসাঁদুর পে দন্ত বযবহোর করত। কহন্দয়ুদর পূজো পোব দয়ণ্ মুসলমোনয়দর অবোয়ধ্ অাংশগ্রহণ্, 

কতকথলগ্ন ও কদকশূল পোলন, শদবয়দবীর নোয়ম মোনত, ইতযোকদ বহু ইসলোম গকহদত কোজ ও কবশ্বোস 

বোাংলোর ঘয়র ঘয়র শসকদন সাংক্রোমক বযোকধ্র মত িকিয়  পয়িকিল। দ্বীনী এয়লয়মর  িিদো হয়  

পয়িকিল অতযন্ত সীকমত। মুসকলম জোতী  জীবয়ন শনয়ম এয়সকিল ধ্মী  শিতনো ও ননকতক 

মূলযয়বোয়ধ্র এক িরম কবপে দ - শস এক ভ োবহ সাংকি সকিক্ষণ্। তোর ভোগযোকোয়শ শসকদন 

দুয়ে দোয়গর ঘনঘিো। িোকরকদক হয়ত এক অশুভ রোহুর করোল গ্রোয়স ইসলোয়মর কনভু কনভু দীপ 

কশখ্োটিও সমোয়জর বুক শথয়ক উধ্োও হও োর পয়থ। িরম ধ্বাংয়সর মুয়খ্ বোাংলোর মুসকলম সমোজ 

মুজক্ত কোমনো  শসকদন আতদনোদ কয়র উয়েকিল, স্রষ্টোর কোয়ি জোকনয় কিল এক করুণ্ কমনকতঃ 

কশরক-কবদ োত আর অজ্ঞতোর অকভশোপ শথয়ক মুক্ত কয়র শকোথো শস মুজোজিদ- কেকন নূয়র 

মুহোম্মদীর দীি আয়লোয়ক সোরো বোাংলো উদ্ভোকসত কয়র কদয়বন? শকোথো শস বাংশীবোদক- েোর 

বো াঁশীর সুয়র শবয়জ উেয়ব ভুয়ল েোও ো শসই শহরো পোহোয়ির সতয-সুর, মুসকলম প্রোয়ণ্র প্রকতটি 

বীণ্োর তোয়র োংকৃত হয়ব “আলোিতুর” মোকলয়কর পকবত্র নোম? শকোথো শস সতয-সটেক, দ্বীয়নর 

মুরকশদ- েোর তোও োিু’র বরকয়ত প্রকতটি মুসলমোয়নর অন্তর নতুন কয়র সঞ্জীকবত হয়ব, 

িয়ন্দর তোয়ল তোয়ল প্রবোকহত হয়ব  শত কহয়দর শসোনোলী েণ্ দোধ্োরো, মদীনোর শস রভ িকিয়  মরু 

সোহোরোর বুয়ক নতুন কয়র রকিত হয়ব ইশয়ক রোসূয়লর সুয়শোকভত এক শবয়হশকত-উদযোন?  

অভ্রয়ভদী এই আতদনোয়দর সুর ধ্বকনত হল বোাংলোর জমীয়ন, পোহোি পব দয়ত, বনরোজজয়ত। 

প্রকজ্জিত হল এর আকোশ বোতোস। উয়ে শগল শস আতদনোদ ঊয়ধ্ব দ, বহু ঊয়ধ্ব দ, স্পশ দ করল 

আল্লোহর পকবত্র আরশ- স্রষ্টোর দ োর্দ্দ অন্তর শকাঁ য়দ উেল, ঊধ্ব দ জগয়ত শেয়ক উেল রহময়তর 

বোন, প্রসোকরত হল আলাোহর করুণ্োর হোত, শনয়ম এয়লন ধ্রো  এক দ্বীয়নর “শনিোর”,  প্রোণ্ 

শপয়লো বোাংলোর মৃতপ্রো  মুসকলম সমোজঃ 

“ভুবন হইয়ত উটেল এ শদো ো, গ্রহমণ্ডল কিকি 

িুাঁইল আরশ, হইল কবুল মোধ্ুরী আকসয়ব কফকর। 



 

 

বকলয়লন শখ্োদো- সৃটষ্ট আমোর হয়ব শকন িোরখ্োর? 

পোেোই এবোর িোরিীনো ভূাঁ য়  সোধ্ক পীর ‘শনিোর’।” 

স্রষ্টোর অনন্ত আশীব দোদ আর অফুরন্ত কলযোণ্ লয়  বোাংলো  আকবভূদত হয়লন এক পুণ্যবোন 

তোপস, ভোয়ল তোাঁর “শহরোর” নূর, গোয়  তোাঁর মদীনোর খ্ুশ্বু। সৃটষ্টর মোয়ে অকস্মোৎ ককয়সর বুজে 

পুলক কশহরণ্ শখ্য়ল শগয়লো। বোতোয়স-বোতোয়স শুরু হয়লো কোনোকোকন। িয়ন্দ িয়ন্দ বোাংলো, আসোম 

তথো পোকভোরয়তর সকল অিন হল মুখ্করত। মুজক্ত আর শোকন্তর বোতদো লয়  মদীনোর বোতোস 

িুয়ি িলল বোাংলোর এক প্রোন্ত শথয়ক অপর প্রোয়ন্ত। হেোৎ কয়র বি হ’ল গীজদোর জপ-তপ, 

কোাঁসোর ঘণ্টো আর পূয়জোর শঙ্খধ্বকন। মজন্দর আর গীজদো কেকিয়  মোথো উাঁিু কয়র উয়ে এয়লো 

অগকণ্ত মসজজদ। কমনোর শথয়ক িোকরকদক প্রকজ্জিত কয়র বোতোয়স শভয়স এয়লো শত শবলোয়লর 

শসই সুমধ্ুর কণ্ঠ- শত হীয়দর অকগ্নবোণ্ী “আল্লোহু আকবোর”। কপোয়ল করোঘোত কয়র পোকলয়  

শগল ভীত-সন্ত্রস্ত, অকভশি শ তোন। শকোন্ অজ্ঞোত ভোিোর িোয়ন এক কনকময়ষ বুজে অধ্ম দ-

অনোিোয়রর স লোব হল উধ্োও। বোাংলোর মোটিয়ত মহোসমোয়রোয়হ ফুয়ি উেল শত হীয়দর কিগ্ধ 

শযোমল হোকস। সবোর ময়ন প্রশ্নঃ শক এয়লন? শকোথো শস মহোমোনব? কবপুল আগ্রয়হ সবোই শদখ্ল 

বোাংলোর কনভৃত পল্লী িোরিীনোর পকবত্র মোটিয়ত মুজি িদরুিীয়নর ঘর আয়লো কয়র হোসয়ি এক 

কশশু- শস আয়লো িকিয়  পয়িয়ি শগোিো বোাংলো , পোকভোরয়ত, কবয়শ্বর আনোয়ি কোনোয়ি। কশশুর 

নোম শনিোরুিীন। সবোর মুয়খ্ িকিয়  পিল এ নোম। আনয়ন্দ উচ্ছ¡কসত কিয়ে সবোই তোয়ক 

জোনোল ‘শখ্োশ আময়দদ’। জন্ম কনয়লন েুগস্রষ্টো, দ্বীয়নর হোদী ‘ শনিোরুিীন’। সূকিত হ’ল 

ইকতহোয়সর এক শসোনোলী অধ্যো । 

“বোরশ ঊনোকশ অগ্রহো  

কলয়খ্ রোখ্ সয়ব কবশ্ব নর, 

এমোয়স আকসল দীয়নর নূর 

িদরুিীয়নর পূণ্ দ ঘর”। 

==০== 

নকাে আলোলক 

“শহ আয়লোক বোহী দীি সূে দ শনিোর কোয়মল পীর, 

জীবন শতোমোর মহো-ইকতহোস” 

 

“শনিোরুিীন” একটি নোম, একটি ইকতহোস। এই ইকতহোসয়ক আজ জোনয়ত হয়ব, এর মূলযো ন 

করয়ত হয়ব। ককন্তু শকোন্ আয়লোয়ক? েক হয়ব এই মূলযো য়নর শকন্দ্র কবন্দ?ু শকোন্ দৃটষ্টয়কোণ্ 

হয়ত এই ইকতহোসয়ক কবয়েষণ্ করয়ত হয়ব, েোয়ত আজয়কর এই ধ্ম দকবমুখ্ অশোন্ত সমোয়জ 

কদয়শহোরো মোনুষ এখ্োন শথয়ক খ্ুাঁয়জ পো  জীবয়নর সটেক কদক কনয়দদশনো? 

আকি ো (আঃ)- শদর শমোয়জজো এবাং আওকল োয়দর কোরোমত সতয। এগুয়লো তোাঁয়দর উচ্চ 

কোমোলোয়তর স্বোক্ষর বহন কয়র বয়ি ককন্তু কখ্নও তোাঁরো এসয়বর মোধ্যয়ম কনয়জয়দরয়ক 

জনসমোয়জ কিজত্রত করয়ত িোননো। বরাং তোাঁয়দর অজোয়ন্ত অয়ল ককক শকোন ককিু ঘয়ি শগয়ল 

কবকভন্ন বযোখ্যো কদয়  তোাঁরো এর শথয়ক কনয়জয়দরয়ক আিোল কয়র রোখ্য়ত িোন। এটি তোাঁয়দর কবন  

সয়ন্দহ শনই, ককন্তু সতয প্রিোয়রর সুমহোন আদশ দ লয়  শে বৃহের পকরসয়র তোাঁরো কবিরণ্ কয়রন, 

শসখ্োয়ন শমোয়জজো-কোরোময়তর ভূকমকো সতযই কনতোন্ত নগণ্য। আকি ো (আঃ)গণ্ শমোয়জজো 

প্রদশ দন কয়রয়িন এবাং আওকল োয়দর দ্বোরো কোরোমত প্রকোকশত হ , এটি সকতয; তয়ব শসগুয়লো 

কবয়শষ কোরয়ণ্, কবয়শষ অবস্থোর শপ্রকক্ষয়ত। মোনুয়ষর জনয এগুয়লো কখ্নও অনুকরয়ণ্র কবষ  

হয়ত পোয়রনো। েোরো মহোপুরুষয়দর মূলযবোন কথো ও কোয়জর িোইয়ত তোাঁয়দর জীবয়নর অয়ল ককক 

ঘিনোর উপর অকধ্ক গুরুত্বোয়রোপ কয়র তোরো মূলতঃ মূখ্ দ, তোয়দর দৃটষ্ট অকত সাংকীণ্ দ, স্থূল। 



 

 

তোয়দর এই ভুল দৃটষ্টয়কোয়ণ্র কোরয়ণ্ই অয়নক সম  ঐসব মহোন বযজক্তবয়গ দর জীবন শথয়ক 

প্রকৃত কশক্ষো গ্রহয়ণ্ তোরো বযথ দ হ । 

রোসূলুল্লোহ (দঃ)-এর শমোয়জজো কিরসতয। ককন্তু শমোয়জজো প্রদশ দন কয়র মোনুষয়ক বয়শ আনোর 

শিষ্টো কতকন শকোনকদন কয়রনকন। কুরআয়নর মোধ্যয়ম শে মহোসয়তযর সিোন কতকন শপয় কিয়লন, 

কবশ্ববোসীর সোময়ন শসটিয়ক তুয়ল ধ্রোই কিল তোাঁর একমোত্র ব্রত। শমোয়জজো সিয়কদ কতকন 

বয়লনঃ ‘এ কোয়জর জনয আকম আকস নোই। আকম েোদুকর নই। েোদু শদখ্োই ো শতোমোয়দরয়ক 

স্বময়ত আকনয়ত আকম ঘৃণ্োয়বোধ্ ককর। সয়তযর জ্বলন্ত স্পয়শ দ শতোমোয়দর প্রোণ্ েকদ সোিো নো শদ , 

তয়ব শতোমরো আমোর কথো শুকনওনো।’ বস্তুতঃ কোয়ফর এবাং নোফরমোন বযতীত রোসূলুল্লোহ  (দঃ)-

এর কোয়ি শকউ শকোনকদন শমোয়জজো শদখ্য়ত িো কন। 

হেরত শনিোরুিীন আহমদ (রঃ)-এর জীবন শত অয়ল ককক ঘিনো, কোশ্ফ-কোরোময়ত ভরপুর। 

তয়ব তোাঁর জীবয়নর সকল শ্রম-সোধ্নো,  শহদোয় ত-তোবলীগ ও জ্ঞোন কবস্তোয়রর ইকতহোস েকদ 

কবয়েষণ্ করো েো , তয়ব শদখ্ো েোয়ব তযোগ-কতকতক্ষো, সাংগ্রোয়ম ভরো তোাঁর সোরোটি কম দজীবন ঐসব 

অয়ল ককক ঘিনোর িোইয়তও বহু বহুগুণ্ অয়ল ককক। সকল প্রকতকূল পকরয়বশ উয়পক্ষো কয়র 

কবশ্বনবীর আদশ দ প্রকতষ্ঠো  তযোয়গর শে কবরল দৃষ্টোন্ত কতকন স্থোপন কয়রয়িন, কবকভন্ন কম দসূিীর 

মোধ্যয়ম অজ্ঞতো ও অনযো -অকবিোয়রর কবরুয়ে শে আয়পোষহীন সাংগ্রোম কতকন পকরিোলনো 

কয়রয়িন, েোর ফলশ্র“কতয়ত বোাংলোর শগোশো  শগোশো  ইসলোয়মর আয়লোকচ্ছ¡িো িকিয়  পিল- 

মুসলমোনগণ্ আপন তোহজ্ীব-তোমোিুয়নর প্রকত শ্রেোশীল হল-  ধ্ুকত শিয়ি লুকি পরল, টিককর 

পকরবয়তদ মোথো  িুকপ পকরধ্োন করল; হোজোর হোজোর মোদরোসো, মক্তব, খ্োনকোহ ্প্রকতটষ্ঠত হল, 

অগকণ্ত আয়লম, জোয়করীন নতরী হল; কোশোর ঘণ্টোর আও োজ কি মোন কয়র িোকরকদয়ক 

কুরআয়নর সমধ্ুর সুর ধ্বকনত হল; শত শত সুদয়খ্োর, ঘুষয়খ্োর, শিোর-বদমোয় শ কবপথগোমী 

তোাঁর সোয়থ হোত কমকলয়  িকরত্রবোন হল- শসগুয়লোই তোাঁর জীবয়নর সবিোইয়ত অয়ল ককক কবষ  

ন  কক? হেরত শনিোরুিীন আহমদ (রঃ) কিয়লন একজন সমোজ সাংস্কোরক। আজ েকদ তোাঁর 

গেনমূলক কোজগুয়লোয়ক ‘কোরোমত‘ সমূহ কদয়  শেয়ক শদ ো হ  তয়ব কনঃসয়ন্দয়হ জোকতর 

সোময়ন একটি শগ রবম  ইকতহোসয়ক সাংকুকিত করো হয়ব, একটি আদশ দয়ক খ্জণ্ডত করো হয়ব 

এবাং একটি মহোন বযজক্তত্বয়ক কু্ষণ্ণ করো হয়ব। তোয়ত সমোজ ক্ষকতগ্রস্ত হয়ব। তোই তোাঁর জীবয়নর 

মূলযো য়ন কোশ্ফ-কোরোমত ন , ‘রোসূলুল্লোহ (দঃ)-এর ময়ধ্যই শতোমোয়দর জনয সয়ব দোেম আদশ দ 

রয় য়ি’- কুরআয়নর এই বোণ্ীর আয়লোয়ক নশশব শথয়ক শুরু কয়র জীবয়নর শশষ কদন পে দন্ত 

তোাঁর প্রকতটি কথো, প্রকতটি কোজ েকরূপ সোথ দক ভোয়ব কতকন কন ন্ত্রণ্ করয়ত সক্ষম হয় কিয়লন, 

শসটিই হয়ব আয়লোিনোর মূল শকন্দ্রকবন্দ।ু তয়বই ইকতহোয়সর সটেক কিত্রটি তুয়ল ধ্রো হয়ব। 

কদবোয়লোয়কর মত স্পষ্ট হয়  উেয়ব হেরত শনিোরুিীন আহমদ (রঃ) কিয়লন একজন 

সকতযকোয়রর নোয় য়ব নবী, শনিোর িকরত্র নবী িকরয়ত্ররই একটি সোক্ষোৎ প্রকতচ্ছকব; তোাঁর জীবন 

নবী-জীবয়নরই একটি আদশ দ রূপো ণ্ঃ 

 

“নবী-আদশ দ, সীরোত-িূরত সকব, 

তব মোয়ে পোই, তুকম শে আকিয়ল নবীরই প্রকতচ্ছকব”। 

==০== 

বংশ পরররিরি 

 

বোাংলোয়দয়শর সোয়বক বোয়খ্রগঞ্জ জজলোর কপয়রোজপুর মহকুমো- বতদমোয়ন কপয়রোজপুর জজলোর 

শনিোরোবোদ উপজজলো  শিোট্ট কনভৃত একটি গ্রোম- নোম ‘িোরিীনো’। ‘সিযো’ নদীর তীয়র বোাংলোর 

অনুপম প্রোকৃকতক শস ন্দয়ে দ সুয়শোকভত িো ো সুকনকবি কুটিরয়ঘরো এই গ্রোম। এর বুয়ক মোথো উাঁিু 

কয়র দো াঁকিয়  আয়ি অসাংখ্য নোকরয়কল, সুপোরী গোি। শকোথোও শদখ্ো েো  শযোমল সবুজ শসযভরো 

কবশোল িত্বর, আবোর শকোথোও বো শিোয়খ্ পয়ি এখ্োয়ন শসখ্োয়ন শবয়ি উেো কবকভন্ন ফয়লর শিোি 



 

 

বি গোয়ির কবকিত্র সমোয়রোহ। স্থোয়ন স্থোয়ন  শেোপ-েোি, লতোগুল্ম এবাং তোরই মোে কদয়  

সকপ দলগকতয়ত একগয়  িয়লয়ি গোাঁয় র অপ্রশস্থ কোাঁিো-পোকো পোয়  িলোর পথ। একিু শেয়ত নো 

শেয়তই পোর হয়ত হ  বো াঁয়শর নতরী সোাঁয়কো। নদী শথয়ক পোশ শকয়ি শবকিয়  আসো আাঁকোবো াঁকো 

সাংকীণ্ দ খ্োলগুয়লো গ্রোমটিয়ক শেন অকত আপন কয়র জকিয়  শরয়খ্য়ি। শজো োয়রর সম  ফুয়ল 

উয়ে, উয়দ্বল আর িিল হয়  পয়ি - আবোর ভোিোর িোয়ন বয়স েো , এয়কবোয়র শোন্ত, কনশ্িুপ 

হয় । িকবর মত গ্রোমখ্োকন শকোককল, শযোমো আর নোম নো জোনো কত শত পোখ্ীর কূজয়ন মুখ্করত 

থোয়ক সোরোক্ষণ্। সোময়নর নদীয়ত সোদো সোদো পোল তুয়ল শভয়স িয়লয়ি শিোি বি শন কো, ক্ষয়ণ্ 

ক্ষয়ণ্ শভয়স আসয়ি দরূগোমী জোহোজ শথয়ক হয়ন দর শবসুয়রো আও োজ। শভোয়রর শোন্ত আয়লোয়ত, 

সূে দোয়স্ত, িো াঁয়দর কিগ্ধ ককরয়ণ্ অপরূপ শশোভো  গ্রোমখ্োকন মো োম  হয়  উয়ে। শহয়রর শসই 

িিলতো শনই, শকোন শকোলোহল শনই, শকোন ‘কোটেনয’ শনই, সকল মোটি জয়ুি কময়শ রয় য়ি 

শকবল গ্রোম-বোাংলোর সরলতো আর মো ো মমতো। 

ইসলোমী কশক্ষোর শকন্দ্র কহয়সয়ব িোরিীনো সোরো উপমহোয়দয়শ আজ বহুল প্রিোকরত একটি নোম। 

ককন্তু ঊনকবাংশ শতোব্দীর প্রথমোয়ধ্ দ এটি কিল সোধ্োরণ্ অজ্ঞোত একটি গ্রোম। শদয়শর মুটষ্টয়ম  

শলোকই এই নোমটির সোয়থ পকরকিত কিল। এখ্োয়ন মুসলমোয়নরো সাংখ্যো  কিল কম। কশক্ষো দীক্ষো, 

ধ্ন- শদ লত, প্রকতপকে সব ককিুয়তই কহন্দয়ুদর কিল একচ্ছত্র প্রোধ্োনয। ককবর ভোষো ঃ 

“িোরিীনো কিল কনেুম পল্লী বোগ বোকগিো  ভরো, 

পথ-ঘোি  শবকশ কিল নোয়কো শহথো, কিলনো শতমকন সোিো। 

শলখ্োপিো শবকক কিলনো এখ্োয়ন মুসকলম পকরবোয়র, 

কহন্দরুো কিল ধ্নী ও মকনব েোক-শেোল সহকোয়র।” 

িোরিীনোর একটি সম্ভ্রোন্ত মুসকলম পকরবোর- আকন্দ পকরবোর। এই পকরবোয়রই জন্মগ্রহণ্ কয়রন 

মুিী জহীরুিীন আকন্দ। সমোয়জ সরল এবাং অমোক ক বয়ল কতকন কিয়লন সুপকরকিত। ধ্য়ম দর 

প্রকত তোাঁর অনুরোয়গর খ্যোকত সোরো অিয়ল িকিয়  পয়িকিল। জোনো েো  প্রকত নোমোয়জর পরই 

কতকন বহুবোর কয়র সূরো এখ্লোস পোে করয়তন। কহসোব রোখ্োর জনয একবোর সূরো পোে কয়র 

পোয়শর মোটিয়ত একটি কয়র দোগ কোিয়তন। ফয়ল জো নোমোয়জর িতুপ দোয়শ্ব দর মোটিয়ত একটি 

কবরোি শরখ্োজোল অজিত হত। এই মরহুম জহীরুিীন আকন্দই কিয়লন হেরত শনিোরুিীন 

আহমদ (রঃ)-এর দোদো। 

বোাংলো ১২২৭ সয়ন (১৮২১ ইাং) ফোরোয় জী আয়ন্দোলয়নর শনতো ফকরদপুর জজলোর বোহোদুরপুয়রর 

মরহুম হোজী শরী তুল্লোহ েখ্ন এতদিয়ল ইসলোম প্রিোর করয়ত আয়সন, তখ্ন মরহুম 

জহীরুিীন আকন্দ তোাঁর কশষযত্ব গ্রহণ্ কয়রন। কতকন আজীবন শদয়শর অজ্ঞ শলোকয়দর মোয়ে 

ইসলোম প্রিোর কয়রয়িন। তোয়দরয়ক ধ্য়ম দর কদয়ক আকৃষ্ট কয়র শরী য়তর কবকভন্ন অনুশোসন 

কশক্ষো কদয়তন। বোয়খ্রগঞ্জ জজলোর মেবোকি ো এলোকো  তোাঁর অয়নক ভক্ত কিল। তোয়দরয়ক লয়  

মোয়ে মোয়ে কতকন ধ্মী  সভোর আয় োজন করয়তন। শসখ্োয়ন নোমোজ, শরোজো, শপোশোক-পকরচ্ছদ 

ইতযোকদ কবষয়  কবকভন্ন মোসলো-মোসোয় ল বযোখ্যো করো িোিোও সমোয়জ ইসলোমী জোগরণ্ ককভোয়ব 

শজোরদোর করো েো  শস কবষয়  প্রো ই কতকন গেনমূলক বক্তবয রোখ্য়তন। তখ্নকোর সোমোজজক 

শপ্রক্ষোপয়ি তোাঁর এই কু্ষর্দ্ প্রয়িষ্টোয়ক শিোি কয়র শদখ্োর শকোন অবকোশ শনই। ধ্ীয়র ধ্ীয়র স্বল্প 

পকরসয়র হয়লও সমোয়জ মুসলমোনয়দর মোয়ে ধ্মী  অনুভূকত দোনো শবাঁয়ধ্ উেয়ত থোয়ক এবাং 

কনয়জয়দরয়ক একটি আলোদো সেো কহয়সয়ব কিকিত করয়ত শুরু কয়র। পরবতীয়ত হেরত 

শনিোরুিীন আহমদ (রঃ) তোাঁর শহদোয় তী জীবয়নর প্রথম কদয়ক মেবোকি ো অিল শথয়ক শে 

সোহোেয-সহয়েোকগতো ও শপ্ররণ্ো শপয় কিয়লন, েো নোনোকবধ্ প্রকতক‚ল অবস্থোর মোয়েও তোাঁর উিোম 

ও কম দসৃ্পহোয়ক সয়তজ কয়র শরয়খ্কিল, তোর শপিয়ন তোাঁর দোদো মরহুয়মর শে কবরোি অবদোন 

কিল তো অস্বীকোর করোর শকোন শজো শনই। হেরত শনিোরুিীন আহমদ (রঃ) তখ্ন অয়নক 

শিোি। শকোন ককিু বুেোর ব স তোাঁর হ কন। শসই ব য়সই মরহুম জহীরুিীন আকন্দ তোাঁর 

আদয়রর নোতীয়ক সোয়থ কয়র কবকভন্ন এলোকো  িফর করয়তন। দোদোর সোয়থ অবস্থোনকোয়ল 

হেরত শনিোরুিীন আহমদ (রঃ) এলোকোর কবকভন্ন স্থোয়ন ঘুয়র শবিোয়তন, কখ্নও বো শকোন 



 

 

পুকুয়রর পোকনয়ত শগোসল করয়তন। কশশু ব য়সর তোাঁর শিোি শিোি কথো, তোাঁর সরলতো সকলয়কই 

মুগ্ধ করত। মেবোকি ো এলোকো  আজও শসই সব স্মৃকতর স্বোক্ষর রয় য়ি। শকোন শকোন স্থোয়ন 

শলোয়করো আজও বলোবকল কয়র, “এই পুকুয়র মরহুম হুজরু শগোিল কয়রকিয়লন।” 

 

মরহুম জহীরুিীন আকন্দ তোাঁর শিোট্ট নোকতয়ক সোয়থ কনয়  শেয়তন শহদোয় য়তর কোয়জ। এয়ত 

আল্লোহর কী অকভ প্রো  কিল বলো কটেন। জহীরুিীন আকন্দ কক জোনয়তন এই কশশুটির 

সকতযকোর পকরি ? জোনয়তন কক কতকন কী এক কবরোি সম্ভোবনোর উজ্জ্বল দীকি লুক্কোক ত রয় য়ি 

তোাঁর এই নোকতটির মোয়ে? শক জোয়ন, জহীরুিীন আকন্দ হ য়তো উপলকি কয়রকিয়লন এ কশশু 

সোধ্োরণ্ ন , অন্তিদকু্ষ কদয়  শদখ্য়ত শপয় কিয়লন তোাঁর আসল রূপ। শসজনযই হ ত বোইয়রর 

শেদোক্ত পকরয়বশ শথয়ক কশশুটিয়ক মুক্ত রোখ্োর জনয কতকন বযস্ত হয়  পয়িকিয়লন। সোয়থ সোয়থ 

রোখ্য়তন আর অন্তয়রর শত শুয়ভচ্ছো, শত মোধ্ুে দ কমকশয়  আপন হোয়ত গয়ি তুয়লকিয়লন তোাঁর 

ন য়নর মকণ্ এই কশশু নোকতটিয়ক। শিোি হয়লও দোদোর অকভপ্রো  হ ত এই কশশুর ময়নও আাঁিি 

শকয়িকিল। কতকনও সোরোক্ষণ্ দোদোর আয়শ পোয়শই ঘুয়র শবিোয়তন। হ ত অনোগত ভকবষযৎ 

তোাঁয়ক হোতিোকন কদত, ময়নর গহয়ন শক বুজে কথো কয়  উেতঃ ‘শহ অয়বোধ্ কশশু− শিয়  শদয়খ্ো, 

শতোমোর েোত্রোপথ কত দীঘ দ, কত েঞ্ঝোম ! এটি শতোমো  পোর হয়ত হয়ব। শতোমোর এই অকভজ্ঞ 

বৃে দোদুর কোয়ি শিয়  নোও শতোমোর েোত্রোর সকল সোজ-সরঞ্জোম। কতকন শতোমো  উজোি কয়র 

কদয়বন। সকল ননপুণ্য আর শুয়ভচ্ছো কদয়  শতোমো  সোজজয়  কদয়বন পকরপূণ্ দ কয়র।’ পকরণ্ত 

ব য়স অয়নক সম ই কতকন বয়লয়িন, “আমোর এখ্োয়ন েো ককিু শদখ্ি সবই আমোর দোদো 

মরহুয়মর কোরোমকত”। 

হেরত শনিোরুিীন (রঃ)-এর কপতো কিয়লন মরহুম হোজী িদরুিীন। কতকনও কপতোর নযো  

একজন সচ্চকরত্র, অমোক ক এবাং শখ্োদোভীরু শলোক কিয়লন। সমোয়জ তোাঁরও েয়থষ্ট প্রভোব কিল। 

ফোসী ভোষো  কতকন কবয়শষ পোরদশী কিয়লন। বোহোদুরপুয়রর মরহুম হোজী িইজিুীন কম োর 

কোয়ি কতকন কশষযত্ব গ্রহণ্ কয়র ইসলোম প্রিোর কোয়জ আত্মকনয় োগ কয়রন। মরহুম হোজী 

িদরুিীন গ্রোয়মর এক সম্ভ্রোন্ত পকরবোয়র কবয়  কয়রকিয়লন। তোাঁর স্ত্রীর নোম মরহুমো শেোহরো 

শবগম। বোাংলো ১২৯৩ সোয়ল পকবত্র হজ্জ্ব উপলয়ক্ষ কতকন মক্কো-মদীনো শরীফ গমন কয়রন এবাং 

শসখ্োয়নই তোাঁর ইয়ন্তকোল হ । জোন্নোতুল মু োল্লো  তোাঁয়ক সমোকধ্স্থ করো হ । উয়লখ্ করো শেয়ত 

পোয়র তখ্নও মরহুম জহীরুিীন আকন্দ জীকবত কিয়লন। িোরিীনোর আকন্দ পকরবোয়রর 

ঊধ্ব দতন পুরুষয়দর কবয়শষ আর কোরও পকরি  শতমন ককিু জোনো েো কন। তয়ব মরহুম 

হোকফজিুীন পুয়রোকহত বয়ল এ বাংয়শ এক মহোন বযজক্তর পকরি  পোও ো েো । তৎকোলীন সমোজ 

কিল কহন্দপু্রধ্োন। তোই মুসলমোয়নর নোয়মর সোয়থও পুয়রোকহত শব্দ বযবহোর করো হয়তো। মরহুম 

হোকফজিুীন পুয়রোকহত কিয়লন একজন ধ্ম দপরো ণ্ বযজক্ত এবাং সমোয়জ একজন কবকশষ্ট হোদী 

কহয়সয়ব কতকন কিয়লন সুপকরকিত। 

 

আকন্দ পকরবোয়রর ইকতহোস েতিুকু জোনো েো , তোয়ত স্পষ্টই প্রতী মোন হ , ধ্োকম দক কহয়সয়ব এ 

বাংয়শর সুনোম সবসম ই অকু্ষণ্ণ কিল। শুধ্ু তোই ন , সমোয়জ ইসলোম প্রিোর কয়র মোনুষয়ক 

শহদোয় ত করোর একটি ধ্োরো বহুকদন আয়গ শথয়কই এই বাংয়শর পূব দপুরুষগণ্ সেয়ে রক্ষো কয়র 

এয়সকিয়লন। শদয়শর কবকভন্ন অিল শথয়ক মুসলমোনগণ্ এয়স ধ্মী  ও শরী য়তর কবকভন্ন 

অনুশোসন েোয়ত কশক্ষোলোভ করয়ত পোয়র শস উয়িয়শয বোকিয়ত একটি মুসোকফরখ্োনো নতরী করো 

হয় কিল। জোনো েো  এই মুসোকফরখ্োনো হেরত শনিোরুিীন (রঃ)-এর কপতো মরহুম হোজী 

িদরুিীয়নর আমল শথয়ক িোলু কিল। এখ্োয়ন স্বভোবতই একটি প্রশ্ন জোয়গঃ শেখ্োয়ন আয়শপোয়শ 

সব দত্র অননসলোকমক ভোবধ্োরো কবরোজমোন, শসখ্োয়ন সকল প্রকতকূল পকরয়বশ সুয়ক শয়ল পোশ 

কোটিয়  েকভোয়ব এই আকন্দ পকরবোর এতকদন তোর আপন নবকশষ্টয বজো  শরয়খ্ শবয়ি 

উয়েকিল? কনশ্চ ই এর শপিয়ন কিল মহোন আলাোহর এক কবয়শষ অকভলোষ। আল্লোহর কোয়ি 

বতদমোন আর ভকবষযৎ সব সমোন। কতকন জোনয়তন ধ্য়ম দর অনুশোসন উয়পক্ষো কয়র বোাংলোর 

মুসকলম সমোজ এককদন কনয়জর জনয শেয়ক আনয়ব িরম দুকদদন, সীমোহীন দুগ দকত। শসকদন 

তোয়ক উেোর করোর জনয একজন বীর মুজোকহদ ওলীয়  কোয়ময়লর আকবভদোব অতযোবশযক হয়  



 

 

পিয়ব। তোই েথো সময়  তোর আগমন কনজশ্চত করোর জনয সবোর অলয়ক্ষয আলাোহ ্ বোহন 

কহয়সয়ব শবয়ি কনয়লন একটি বাংশ- আকন্দ বাংশ- জোরী কয়র কদয়লন শহদোয় য়তর একটি স্বচ্ছ 

ধ্োরো। সম  গকিয়  শগয়লো-  এয়লো শসই িরম মুহতূ দ।  শহদোয় য়তর শসই প্রবোহমোন ধ্োরোটিও 

শপয়লো গকত, শপয়লো পকরপূণ্ দ রূপ। সবককিু িোকপয়  দুব দোর গকতয়ত শতকদয়ক শতধ্োরো প্রবোকহত 

হল- আল্লোহর মহোন অকভলোষ পূণ্ দ কয়র বোাংলো-১২৭৯ (১৮৭৩ ইাং) মুসকলম সমোয়জর এক 

েুগসকিক্ষয়ণ্ আয়লোকবকতদকো হোয়ত লয়  শেোহরো- িদরুিীয়নর পুণ্ দকুটিয়র মহো সমোয়রোয়হ কেকন 

আকবভূদত হয়লন কতকনই শসই ভোগযবোন মহোপুরুষ, বোাংলোর শগ রব, আওকল োকুল কশয়রোমকণ্, 

মুজোজিয়দ েমোন হেরত মোওলোনো শোহ ্ সূফী শনিোরুিীন আহমদ (রঃ)। 

 

একটি সুন্দর জীবে- প্রভাি 

 

কবাংশ শতোব্দীর শশষভোয়গ এয়স শতোকধ্ক বির আয়গর গ্রোম বোাংলোর কিত্র কল্পনো করো ককিুিো 

কটেন নবকক। আপন তোহজীব-তোমোিুন বজজদত মুসকলম সমোয়জর অবস্থো কিল অতযন্ত 

ভ োবহ। কশক্ষো-দীক্ষো  কহন্দয়ুদর িোইয়ত পশ্চোৎপদ, কবজোতী  ভোবধ্োরোর আবয়তদ পকতত 

মুসকলম পকরবোরগুয়লো িরম হীনমনযতোর মোয়ে কনয়জয়দর অজস্তত্ব শকোন রকয়ম টিককয়  

রোখ্কিল। ইাংয়রজী কশক্ষোর প্রকত কবরূপ থোকো  ধ্মী  ভোবোপন্ন অকভভোবকয়দর অয়নয়কই 

তোয়দর সন্তোনয়দর সু্কয়ল পোেোয়ত শতমন আগ্রহী কিয়লন নো। অকধ্কোাংশ শক্ষয়ত্র ককিুকদন 

পোেশোলো  গমনোগমন কয়র েৎসোমোনয কবদযোজদয়ন সন্তুষ্ট শথয়ক কবদযোকশক্ষোর উপর ইকত িোনোই 

কিল গ্রোম বোাংলোর মুসকলম সন্তোনয়দর সোধ্োরণ্ রীকত। ধ্মী  কশক্ষোর সুয়েোগ-সুকবধ্োও কিল 

অতযন্ত সীকমত। তোই সমোয়জ মে দোদোর সোয়থ প্রকতটষ্ঠত হও ো তখ্নকোর সময়  মুসলমোনয়দর 

জনয শতমন সহজ কিলনো। 

 

বোাংলোর মুসকলম সমোয়জর এমকন এক ভ োবহ সাংকি-মুহয়ূতদ একটি অজ্ঞোত সোধ্োরণ্ গ্রোয়ম 

কশশু শনিোয়রর জীবনধ্োরো শকোন্ শস্রোয়ত প্রবোকহত হয়ব তো সহয়জই অনুমোন করো েো । ককন্তু 

সৃটষ্ট-জগয়ত অয়নক সম ই স্বোভোকবক ধ্য়ম দর বযকতক্রম ঘয়ি। এই কশশুটির শবলো ও শতমকন 

একটি বযকতক্রম কীভোয়ব এক অসোধ্োরণ্ ইকতহোয়সর সূিনো কয়রকিল তো সকতযই কবকিত্র ও 

িমকপ্রদ। 

শিোি শবলো শথয়কই কশশুটি শোন্ত, সুয়বোধ্ ও একোন্ত ধ্ম দভীরু বয়ল সকয়লর কোয়ি পকরকিত 

কিয়লন। পিোশুনো  কিয়লন অতযন্ত ময়নোয়েোগী। অনয সোধ্োরণ্ বোলকয়দর মত কনিক আনন্দ-  

উল্লোয়স সম  বয  করো তোাঁর স্বভোয়বর কবপরীত কিল। সমব য়সর শিয়লরো েখ্ন কবকভন্ন শখ্লোধ্ুলো 

আর শক তুয়ক শময়ত থোকত, তখ্ন গম্ভীর প্রকৃকতর এই শিয়লটি একোকী বয়স অনয কিন্তো  মগ্ন 

থোকয়তন। তোাঁর আনয়ন্দর উপোদোন কিল কভন্ন। কশশু ব য়সই কতকন শেন অকতমোত্রো  কিন্তোশীল ও 

গম্ভীর হয়  উয়েকিয়লন। নদীর শজো োরভোিো, ‘প্রভোয়তর অরুণ্রোঙো আকোশ’, পোকখ্র ক‚জন, 

রোয়তর আকোয়শর লক্ষ তোরোর সমোয়রোহ-  প্রকৃকতর বুয়ক এইসব লীলোয়খ্লো তোাঁর শিোট্ট মনটিয়ক 

সবসম ই আচ্ছন্ন কয়র রোখ্ত। ময়নর শকোয়ণ্ উাঁকক কদত এক কবরোি প্রশ্ন-  এসয়বর শভদ 

শকোথো ? তোাঁর গম্ভীর ভোব ও শম নতো শদয়খ্ অয়নক সম ই ময়ন হত বৃহের এক পকরসয়র 

বোইয়রর শকোন জগয়তর সোয়থ তোাঁর শগোপন সাংয়েোগ, পকরয়বয়শর সকল আকবলয শথয়ক মুক্ত হয়  

কশশু মনটি সুদয়ূরর শকোন ভোবয়লোয়ক শেন কবিরণ্ করয়ি, এক রহসযম  আধ্যোজত্মক জ্ঞোন 

আহরয়ণ্ বযস্ত রয় য়ি। প্রকৃকত তোাঁর কোয়ি এক িরম কবস্ম । সকয়লর অলয়ক্ষয এই প্রকৃকতই 

 শেন তোাঁর আসল কশক্ষোগুরু। বোরবোর তোাঁর কশশুময়নর অয়নক গভীয়র সৃটষ্টতয়ে¡র পরশ বুকলয়  

প্রকৃকত শসটিয়ক সিককত, সজোগ কয়র তুলল। বস্তুতঃ সৃটষ্টতয়ে¡র শে জ্ঞোন শসটিইত পরম 

জ্ঞোন। এই জ্ঞোনইত সৃটষ্টর মোয়ে স্রষ্টোর সিোন শদ , মোনুষয়ক পূণ্ দতো লোভ করোর সুয়েোগ কয়র 

শদ । ময়ন হ  ভকবষযয়ত শকোন মহৎ উয়িশয সোধ্য়নর জনয মহোন আল্লোহর  ইচ্ছো কয়রই কশশু 

শনিোয়রর অন্তয়র শসই স্বগী  জ্ঞোন শেয়ল কদয় কিয়লন। এই মহোপুরুয়ষর কশশুকোলটি ১৪০০ 

বির আয়গ আরয়বর মরুপ্রোন্তয়র শমষ  িরোয়ত কগয়  কনজদয়ন বয়স স্রষ্টোর কিন্তো  মগ্ন আয়মনো-



 

 

দুলোয়লর শসই সুন্দর কশশু-জীবয়নর কথোই আমোয়দরয়ক বোর বোর স্মরণ্ ককরয়  শদ  াঃ ‘‘শখ্োদো 

শেন শকোন এক গূঢ় উয়িশয সোধ্য়নর জনযই মুহোম্মদয়ক বোয়র বোয়র ঘর হয়ত শিয়ন বোকহয়র 

আনয়লন। ... ... ... তোরপর প্রকৃকতর কবরোি গ্রন্থ তোাঁর সম্মুয়খ্ খ্ুয়ল ধ্য়র, এয়ক এয়ক তোাঁয়ক 

প্রোথকমক পোে কদয়ত আরম্ভ করয়লন। এই পকরদৃশযমোন জগয়তর অন্তরোয়ল শে একজন কন ন্তো 

আয়িন, কতকন শে আিোয়ল শথয়ক নোনো বয়ণ্র্, নোনো গয়ি, নোনো গোয়ন, নোনো িয়ন্দ আপনোয়ক 

প্রকোশ করয়তয়িন, এ সতয কতকন তোাঁর অন্তর কদয়  উপলকি করয়ত লোগয়লন।’’ 

 

েুয়গর বযবধ্োন সয়ে¡ও দু’টি কশশুর কশক্ষোগ্রহয়ণ্র পেকত ও উপোদোয়ন কী অপূব দ কমল! এয়ত 

অবোক হও োর ককিুই শনই। মোনুয়ষর কশক্ষোর মূল হল স্রষ্টোয়ক জোনো-  সৃটষ্টতয়ে¡র জ্ঞোন 

আহরণ্। তোই, েকদ কোউয়ক স্রষ্টোর সকতযকোর বোন্দো- তোাঁর ময়নোনীত প্রকতকনকধ্ কহয়সয়ব গয়ি 

তুলয়ত হ , তয়ব জীবয়নর ঊষোলয়গ্নই তোাঁর কনম দল আত্মোর গভীর িত্বয়র শসই মূল কশক্ষোর বীজ 

বপন কয়র কদয়ত হয়ব। কোরণ্ কশশুময়ন শে কশক্ষো, শে উপলকি, শে আদয়শ দর প্রকতফলন ঘিোয়নো 

েো , সোধ্োরণ্তঃ পকরণ্ত ব য়স তোয়ক অবলিন কয়রই মোনুয়ষর প্রকৃত কবকোশ ঘয়ি, তোর ধ্যোন-

ধ্োরণ্ো, কোজ-কম দ কন কন্ত্রত হ । তোই ভকবষযয়ত শে কশশুয়ক মহোন স্রষ্টো দ্বীয়নর শনিোর, নবী-

আদয়শ দ উিীকবত একজন সমোজ সাংস্কোরক কহয়সয়ব প্রকতটষ্ঠত করয়বন, েোর প্রভোয়ব অজ্ঞতোর 

কোকলমো  আচ্ছন্ন লোয়খ্ো মুদদো-কদল জ্ঞোয়নর আয়লোকচ্ছিো  উদ্ভোকসত হয়  উেয়ব, অনযো -

অকবিোয়র জজদকরত আিষ্ট সমোজ ইনসোয়ফর গোন শগয়  উেয়ব, শসই নোয় য়ব নবীর জীবন-

প্রভোত স্বোভোকবক কন য়মর বযকতক্রম ঘটিয়  সকল েুয়গর শশ্রষ্ঠতম কশশু মহোনবী (দঃ)-এর 

গুণ্োগুয়ণ্র দীকি লয়  কবককশত হয়ব, শসটিইত স্বোভোকবক, শসটিইত কোময। 

 

ইরিিবাহী ঘিো 

হেরত শনিোরুিীন আহমদ (রঃ) তখ্ন পোেশোলো  পয়িন। শে পথ কদয়  কতকন পোেশোলো  

শেয়তন, তোর পোয়শই কিল কহন্দয়ুদর এক মজন্দর। শসখ্োয়ন কিল শিোি-বি অয়নকগুয়লো মূকতদ। 

তোাঁর সহপোেীরো সকয়লই শসই সব মূকতদ শদয়খ্ হোসোহোকস করত এবাং সোরো পথ শক তুয়ক শময়ত 

থোকত। তোাঁয়কও তোয়দর শস শক তুয়ক শেোগ শদ োর জনয অয়নক পীিোপীকি করত। ককন্তু কতকন 

শকোন কদনই তোয়দর শস েোয়ক সোিো শদনকন। বরাং খ্ুব সোবধ্োয়ন মূকতদ-কবগ্রহ শথয়ক দৃটষ্ট একিয়  

তোিোতোকি শস পথিুকু পোর হয়  শেয়তন। ময়ন হয়তো কতকন শেন ময়ন ময়ন অতযন্ত ভীত-

শাংককত। সহপোেীরো স্বোভোকবকভোয়বই এয়ত আরও মজো অনুভব করত এবাং শজোর কয়র মূকতদর 

কদয়ক তোকোয়নোর জনয তোাঁয়ক অকতষ্ঠ কয়র তুলত। গুরু মহোশ  শোন্ত সুয়বোধ্ এই কবন ী 

শিয়লটিয়ক আয়গ শথয়কই খ্ুব ভোলবোসয়তন। তোই এই কনরীহ িোত্রটিয়ক অেথো কষ্ট শদ ো শথয়ক 

কবরত থোকোর জনয কতকন সকলয়ক কয়েোরভোয়ব সতকদ কয়র কদয় কিয়লন। 

তোাঁর নশশবকোয়লর এটি একটি সোধ্োরণ্ শিোট্ট ঘিনো। তয়ব এটিয়ক েকদ তোাঁর পরবতী জীবয়নর 

কবশোল কম দকোয়ণ্ডর আয়লোয়ক কবয়েষণ্ করো েো  তয়ব শদখ্ো েোয়ব এটি একটি কবরোি ইকিতবোহী 

ঘিনো। স্বভোবতঃই প্রশ্ন জোয়গ মূকতদ- কবগ্রহ তোাঁর কশশু মনটিয়ক এত ভীত, এত িিল কয়র 

তুয়লকিল শকন? এ প্রয়শ্নর উের কদয়ত একটি সূ² কবষয় র কদয়ক আমোয়দর নজর কদয়ত হয়ব। 

মোনুষ আশরোফুল মোখ্লুকোত- সৃটষ্টর শসরো। স্রষ্টোর প্রকতকনকধ্ত্ব করোর জনয তোাঁয়ক দুকন ো  

পোেোয়নো হয় য়ি। এ দোক ত্ব সটেকভোয়ব পোলন করো তখ্নই সম্ভব, েখ্ন শস গভীরভোয়ব 

কনয়জয়ক কিনয়ত পোয়র এবাং তোর অন্তকন দকহত সুি শজক্ত সিয়কদ অবকহত হয়  শসটির েথোথ দ 

স্ফুরণ্ ঘিোয়ত পোয়র। এজনয শেটি প্রয় োজন শসটি হল শসই অসীম অনন্ত শজক্তর 

স্পশ দোনুভূকত। স্রষ্টোয়ক আপন জীবয়নর ময়ধ্য বরণ্ কয়র তোাঁর সোয়থ গয়ি তুলয়ত হয়ব আত্মোর 

এক কনকবি সাংয়েোগ। শস তখ্ন স্রষ্টোর গুয়ণ্ গুণ্োকিত হয়ব, তোাঁর শজক্তয়ত শজক্তমোন হয়  উেয়ব, 

জি জগয়তর সকল দোসত্ব- শৃঙ্খল শথয়ক মুক্ত হয় - পকরপূণ্ দভোয়ব কবককশত হয়ব। তখ্নই শস 

উপলকি করয়ত পোরয়ব এই সৃটষ্টজগয়ত শস-ই সকয়লর ঊয়ধ্ব দ- আশরোফুল মোখ্লুকোত, মহোন 

আল্লোহর প্রকতকনকধ্।  



 

 

একিু কিন্তো করয়লই বুেো েো  আত্মকবকোয়শর এই সয়ব দোচ্চ শসোপোয়ন উন্নীত হয়ত সবিোইয়ত বি 

বোধ্ো হল শপ েকলকতো। শপ েকলক আত্মকবস্মৃত এবাং ভীরু। শস কনয়জয়ক কিয়ননো। কনয়জর 

অসীম শজক্ত এবাং বযোপকতোর শখ্ো াঁজ শস রোয়খ্নো। িন্দ্র-সূে দ সহ সকল সৃটষ্টয়ক শেখ্োয়ন মোনুয়ষর 

অধ্ীন কয়র সৃটষ্ট করো হল, শসখ্োয়ন শপ েকলক কনয়জই সকয়লর অধ্ীন শথয়ক তোয়দরয়ক নমসয 

ময়ন কয়র শোকন্ত শপয়ত িো । অসীয়মর সোয়থ কমলয়নর শে অনন্ত সম্ভোবনো তোর মোয়ে লুককয়  

কিল শসটিয়ক উয়পক্ষো কয়র সৃটষ্ট আর হোয়ত গিো পুতুয়লর কোয়ি কবজক্র হয়  অসীম রোয়জয 

শপ ৌঁিোর পথটিয়ক শস কিরকদয়নর জনয বি কয়র শদ । কনয়জর সব দস্ব জলোঞ্জকল কদয়  দোসয়ত্বর 

শবিী গলো  েুকলয়  পথহোরো নোকবয়কর মত শস একদক শসকদক ঘুয়র শবিো । ফয়ল ‘কিেমুকুয়র 

আর অনয়ন্তর শজযোকতঃ প্রকতফকলত হ নো’ এবাং সকল সম্ভোবনোম  একটি সুন্দর স্বোভোকবক 

ময়নর অপমৃতুয ঘয়ি, জীবয়নর িরম বযথ দতো শনয়ম আয়স।  

সোধ্োরণ্ অয়থ দ শপ েকলকতো বলয়ত মূর্ দকত পূজোয়ক বুেোয়লও বযোপক অয়থ দ মোনুয়ষর মোয়ে 

কবরোজমোন কুপ্রবৃকেসময়ূহর দোসত্ব করো হ’ল শপ েকলকতো। তোই েোয়দর মোয়ে কোম, 

শক্রোধ্,শলোভ,শমোহমদ,মোৎসে দ বো পরশ্রীকোতরতো, গব দ, হীনমনযতো প্রভৃকত স্থূলপ্রবৃকেগুয়লো 

অকধ্কতর প্রবল, তোরো পয়রোক্ষভোয়ব শপ েকলকতোয়কই লোলন কয়র । 

শপ েকলকতোর সোয়থ ইসলোয়মর রয় য়ি একটি শম কলক কবয়রোধ্। রোসূলুল্লোহ (দঃ)-এর আহ্বোয়নর  

মূল লক্ষযই কিল শপ েকলকতোর মূয়লোয়চ্ছদ ঘটিয়  তোওহীদ প্রকতষ্ঠো করো। তোাঁর আগময়নর 

একটি উয়িশযই কিল মোনুয়ষর অন্তরয়ক পকবত্র করো। অথ দোৎ শপ েকলকতো তথো কুপ্রবৃকের 

কনগয়ি বন্দী মৃতপ্রো  অন্তরয়ক শৃঙ্খলমুক্ত কয়র তথো  তোওহীয়দর েণ্ দোধ্োরো বইয়  শদ ো, তোয়ক 

সঞ্জীকবত কয়র শতোলো, তোর মোয়ে প্রোয়ণ্র সিোর ঘটিয়  শদ ো। েুয়গ েুয়গ শেসব নবী, রোসূল আর 

মহোপুরুষগণ্ দুকন োর বুয়ক এয়সয়িন তোাঁরো সবোই মোনুয়ষর অন্তরয়ক শপ েকলকতোর প্রভোব 

শথয়ক মুক্ত শরয়খ্ আলাোহর জকময়ন কীভোয়ব ইসনোফপূণ্ দ একটি সুন্দর সমোজ গয়ি শতোলো েো  

আজীবন তোরই প্রয়িষ্টো িোকলয় য়িন।  

হেরত শনিোরুিীন আহমদ (রঃ) তোাঁর কবশোল কম দম  জীবয়ন শপ েকলকতোর পোয়প কনমজ্জিত 

কত লক্ষ লক্ষ মোনুষয়ক পয়থর সিোন কদয় য়িন তোর ই েো শনই। মোনুষয়ক শত হীয়দর মূলমন্ত্র 

কশক্ষো কদয়  ককভোয়ব তোর কুপ্রবৃকেগুয়লোয়ক কন ন্ত্রয়ণ্ এয়ন কনম দল আত্মোর অকধ্কোরী করো েো , 

তোর আত্মকবকোয়শর পথ সুগম করো েো  শসটিই কিল তোাঁর লক্ষয। তোই সমোজয়ক শপ েকলকতোর 

অকভশোপ শথয়ক মুক্ত কয়র তোওহীদ প্রকতষ্ঠো করোই কিল েোাঁর জীবয়নর একমোত্র ব্রত, স্রষ্টো তোাঁর 

মন-মোনকসকতো শপ েকলকতোর সকল প্রভোব শথয়ক মুক্ত কয়র এর প্রকত িরম ঘৃণ্ো আর 

আয়ক্রোশ কদয়  গয়ি তুলয়বন, শসটিই স্বোভোকবক ন  কক? তোই শদখ্ো েো , শে মূকতদর সোয়থ মূকতদ 

পূজো জকিত, শপ েকলকতো জকিত, তো শথয়ক শিোিয়বলো শথয়কই কতকন কনয়জয়ক দয়ূর সকরয়  

রোখ্য়ত সব সম ই সয়িষ্ট থোকয়তন। শসটি কনয়  সহপোেীয়দর সোয়থ শক তুয়ক শেোগ শদ ো ত 

দয়ূরর কথো, তোাঁর বোলকসুলভ স্বোভোকবক িপলতোও তোাঁয়ক শসকদয়ক দৃটষ্ট শফরোয়ত কবন্দমুোত্র প্রলুি 

করয়ত পোয়রকন। বরাং একথো শভয়বই তোাঁর শিোি মনটি হ ত ভয়  সাংকুকিত হয়  শেয়তো, বুজে বো 

মূকতদর কদয়ক তোকোয়লও রোসূলুল্লোহ (দঃ)-এর তোওহীদ প্রকতষ্ঠোর শসই আহবোনয়কই উয়পক্ষো করো 

হয়ব, ইসলোয়মর মূল কবষ টিয়কই অস্বীকোর করো হয়ব। ভোবয়ত কবস্ম  লোয়গ শপ েকলকতো 

মহোপোপ, জীবয়ন সোথ দকতো বইয়  আনয়ত হয়ল প্রকতটি মুহয়ূতদ মোনুষয়ক শপ েকলকতোর সকল 

উপোদোন (ঊষবসবহঃ) সব দয়তোভোয়ব পকরহোর করয়ত হয়ব- এই সয়তযোপলকি তোাঁর ময়ন কত 

নশশবকোয়লই  নো জন্ম  কনয় কিল। মহোপুরুষয়দর জীবয়নর ঊষোলগ্নটি বুজে ভকবষযয়তর এক 

কবরোি ইকিত কদয়  এমকনভোয়বই পকরস্ফুি হ ।  

মাদরাসায় এলেে এরিম নেছার 

শনিোরুিীন আহমদ (রঃ)-এর ব স েখ্ন খ্ুব অল্প তখ্ন তোাঁর কপতো মরহুম হোজী িদরুিীন 

িোয়হব পকবত্র হি করোর জনয মক্কো শরীফ গমন কয়রন। শসখ্োয়নই তোাঁর ইয়ন্তকোল হ । 

বোলক শনিোরুিীন একতম হয়লন। তোাঁর দোদো মরহুম জহীরুিীন আকন্দ তখ্নও জীকবত 

কিয়লন। তোই নপজত্রক সিকে শথয়ক কতকন বজিত হয়লন। েোই শহোক, দোদো মরহুম এই কপতৃহীন 



 

 

নোকতটিয়ক অতযন্ত শিহ করয়তন, তোাঁয়ক সব সম ই কতকন শিোয়খ্ শিোয়খ্ রোখ্য়তন। ককন্তু তোাঁর এ 

সুখ্িুকুও স্থো ী হলনো। ককিুকদন পর মরহুম জহীরুিীন আকন্দও তোাঁর নোকতটিয়ক দুঃয়খ্র 

সোগয়র ভোকসয়  পরয়লোয়ক িয়ল শগয়লন। সাংসোয়র একমোত্র কবধ্বো মো িোিো এই অসহো  

বোলকটির শতমন শকোন অকভভোবক আর রইলনো। এককদয়ক অকভভোবকহীন, অপরকদয়ক 

সাংসোয়র অসচ্ছল অবস্থো। দুই কময়ল ফুয়ি উেল হৃদ কবদোরক এক করুণ্ দৃশয। ককন্তু এজনয 

বোলক শনিোরুিীন অথবো তোাঁর মহী সী জননী শকউ শকোনকদন শকোন অকভয়েোগ কয়রনকন। 

আল্লোহর ইচ্ছোয়ক তোরো সহজভোয়ব গ্রহণ্ করয়লন।  

সাংসোয়রর সকল অভোব-অনিন, দুঃখ্-নদয়নয িরম নধ্য়ে দর পকরি  কদয়  শনিোরুিীন আহমদ 

বি হয়ত লোগয়লন। ময়ন হ  তোাঁর এই দুঃখ্ম  জীবয়নর কপিয়ন কিল পূব দ কনধ্ দোকরত আল্লোহর 

এক শগোপন অকভপ্রো । কোয়ল শে বোলকটিয়ক কতকন দুকন োর এক শশ্রষ্ঠ মহোপুরুষরূয়প প্রকতটষ্ঠত 

করয়বন তোাঁয়ক ইচ্ছো কয়রই কতকন সহো -সিলহীন কয়র কদয়লন। ভকবষযয়ত তোাঁর পথ হয়ব বিুর, 

কবপদসাংকুল, েি-েঞ্ঝো  ভরো। নধ্য়ে দর সোয়থ এগুয়লো শমোকোয়বলো করয়ত হয়ব। তোই ময়ন হ  

মহোন আলাোহ শেন তোাঁয়ক একোন্ত আপনোর কোয়ি শিয়ন কনয়  সতকদ অকভভোবয়কর মত শিোি 

ব স হয়তই ভকবষযত প্রকশক্ষণ্ কদয়ত শুরু কয়রকিয়লন।  

বহু বির আয়গর বোাংলোর এক কনভৃত পল্লী। সোধ্োরণ্ মুসকলম পকরবোয়রর এক অসহো  কবধ্বো 

মকহলো শজোহরো শবগম। তোাঁর ময়ন অয়নক আশো, আবোর অয়নক শিো। জীবয়নর সকল বযথো 

বুয়ক শিয়প শরয়খ্ কতকন শকবলই ভোয়বন, শকোথো , কীভোয়ব মোনুষ কয়র তুলয়বন তোাঁর আদয়রর 

দুলোলটিয়ক। আয়শ পোয়শ শকোন মক্তব শনই, মোদরোসো শনই। কবয়দয়শ পোেোয়ল কপতৃহীন 

শিয়লটিয়ক শদখ্য়ব শক? কতকনই বো কী কয়র থোকয়বন তোয়ক শিয়ি? কতকন ভোয়বন আর বযোকুল 

হয়  পয়িন। শকোন ক‚ল-ককনোরো শদখ্য়ত পোননো। হেোৎ শেন শকোথো শথয়ক সকল প্রয়শ্নর 

কনরসন হয়লো। তোাঁর ময়নর শকোয়ণ্ শক শেন বয়ল শগল, শজোহরো, আল্লোহ েোাঁর সহো , তোাঁর জনয 

ভোবি শকন? শে কুাঁ কিটি এককদন প্রস্ফুটিত হয়  সোরো কবয়শ্ব শস রভ িিোয়ব, তোয়ক তুকম 

আগয়ল রোখ্ি শকন? শজোহরো শবগয়মর তন্দ্রোর শঘোর শেন শভয়ি শগল । কতকন শপ্ররণ্ো শপয়লন, 

শজক্ত শপয়লন। শিোয়খ্র অশ্র“ শগোপন কয়র শত উৎসোহ, শত আকশস  কদয়  শিয়লয়ক পোটেয়  

কদয়লন দয়ূরর মোদরোসো । বুক ভরো আশো, শিয়ল তোাঁর আয়লম হয়ব, কবশ্ব-বয়রণ্যয়দর একজন 

হয়ব। দুঃকখ্নী মোয় র শস আকশস বৃথো েো কন। শসকদয়নর তোাঁর শসই শদো ো, শপ্ররণ্োর ফয়লই 

পরবতীয়ত ইকতহোস সৃটষ্ট কয়রকিয়লন মহোন সোধ্ক অলীয়  কোয়মল হেরত শনিোরুিীন আহমদ 

(রঃ)। 

 

এই ঘিনোটি আমোয়দরয়ক স্মরণ্ ককরয়  শদ  সুদরূ অতীয়তর বোগদোদবোকসনী এক মহী সী 

মকহলোর কথো। কতকনও এমকনভোয়ব তোাঁর কপতৃহীন শিোট্ট শিয়লয়ক শত উৎসোহ, শত উপয়দশ 

কদয়  কবয়দয়শ পোটেয় কিয়লন কবদযো কশক্ষোর জনয। আর শসই উৎসোয়হরই ফসল হয়লন অলীকুল 

কশয়রোমকণ্ হেরত আবদুল কোয়দর জজলোনী (রঃ), কেকন “গোওসুল আজম” নোয়ম সোরো কবয়শ্ব 

কিরকদন অমর হয়  থোকয়বন। ধ্নয “গোওসুল আজম” জননী, ধ্নয শজোহরো শবগম। জগয়তর দুই 

মহোপুরুয়ষর কবরোি কৃকতয়ত্বর সোয়থ শতোমোয়দর এক একজয়নর শসই শপ্ররণ্ো, শসই অবদোন 

কিরভোস্বর হয়  থোকয়ব, শতোমোয়দর নোম ইকতহোয়সর পোতো  স্বণ্ দোক্ষয়র কলকখ্ত থোকয়ব।  

আদশ শ রশক্ষার্থী  

কবধ্বো মোয় র শত শদো ো মোথো  লয়  ককয়শোর শনিোরুিীন বোকি শথয়ক শবর হয়লন জ্ঞোয়নর 

অয়িষয়ণ্, এয়লন মোদোরীপুয়রর এক মোদরোসো । অকত অল্পকদয়নর ময়ধ্যই একজন কবন ী, ভর্দ্, 

শমধ্োবী িোত্র কহয়সয়ব কতকন সকয়লর দৃটষ্ট আকষ দণ্ করয়লন।  

কবদযোজদয়ন  কশক্ষোথীয়দর  মোয়ে  শে সব  প্রয় োজনী  গুণ্ থোকো একোন্ত বোঞ্জনী , কনঃসয়ন্দয়হ 

তোর একটি হল ওস্তোয়দর প্রকত আদব ও ভজক্ত। হেরত আলী (রোঃ) বয়লন “কেকন আমোয়ক একটি 

হরফও কশক্ষো কদয়লন, আকম তোর শগোলোম। ইচ্ছো করয়ল কতকন আমোয়ক কবজক্র কয়র কদয়ত 

পোয়রন, অথবো আজোদ কয়র কদয়ত পোয়রন। আর েকদ িোন আজীবন কতকন আমোয়ক শগোলোম 



 

 

বোকনয় ও শরয়খ্ কদয়ত পোয়রন”। হেরত শনিোরুিীন আহমদ (রঃ)-এর িকরয়ত্র শিোিকোল হয়তই 

ওস্তোয়দর প্রকত আনুগতয পূণ্ দমোত্রো  ফুয়ি উয়েকিল। শসজনয সহয়জই কতকন সকল কশক্ষয়কর 

ময়ন একটি স্থোন দখ্ল কয়র কনয়লন। পোেয বকহভূদত কবষয় ও কতকন কশক্ষকগয়ণ্র শে শকোন 

কনয়দদশ অতযন্ত কনষ্ঠোর সোয়থ পোলন করয়ত সয়িষ্ট থোকয়তন। মোদোরীপুয়রর মরহুম মোওলোনো 

জনোব আলী িোয়হব তোাঁর বোলয-ওস্তোদ কিয়লন। জনোব ইসকোন্দোর আলী কিয়লন তোাঁর একমোত্র 

পুত্র। পীর িোয়হব শকবলো (রঃ) তোাঁর শসই ওস্তোদ-ভোইটিয়ক অতযন্ত শিহ করয়তন। পোেযোবস্থো ও 

কতকন তোয়ক অয়নক সম ই শকোয়ল-কপয়ে কনয় , তোর সোয়থ কনম দল আনন্দ-শক তুক কয়র সম  

কোিোয়তন। এগুয়লোয়ক কতকন তোাঁর কতদবয কোজ বয়ল ধ্য়র কনয়তন।  

শুধ্ু কশক্ষয়কর প্রকতই ন , কশক্ষোস্থোয়নর প্রকতও তোাঁর কিল আন্তকরক শ্রেো ও হৃদয় র িোন। 

পকরণ্ত ব য়স শলোকয়দর শহদোয় ত করোর উয়িয়শয েখ্ন কতকন মোদোরীপুর শেয়তন, তখ্ন 

ককয়শোর বয় য়সর নোনো স্মৃকত তোাঁর মন-প্রোণ্য়ক আচ্ছন্ন কয়র রোখ্ত, তোাঁর শিোখ্ অশ্র“-সজল হয়  

উেত। শলোকয়দর সোয়থ তোাঁর মধ্ুর বযবহোর শদয়খ্ ময়ন হয়তো তোরো শেন কত কনকি-আত্মী । 

তখ্ন তোাঁর কৃকতত্ব ও কোমোকল োত শদশম  িকিয়  পয়িয়ি। তবুও সোধ্োরণ্ মোনুয়ষর সোয়থ কতকন 

শহয়স শহয়স কথো বলয়তন, তোয়দর কুশলোকদ জজয়জ্ঞস করয়তন। পোলককয়ত নো িয়ি পোয়  

শহাঁয়িই ওস্তোয়দর শদয়শ িলোয়ফরো করয়ত কতকন অকধ্ক আনন্দ শপয়তন। সোধ্োরণ্ হয়লও তোাঁর 

িকরয়ত্রর এ কদকটি কতই নো মধ্ুর ! 

হোদীয়স রয় য়ি াঃ “কবদযোকশক্ষো করো প্রকতটি মুসকলম নর-নোরীর জনয ফরজ, শে জ্ঞোনোজদয়নর 

জনয পথ িয়ল শস আল্লোহর পয়থ িয়ল”- ইতযোকদ। শনিোরুিীন আহমদ (রঃ) হোদীয়সর এই 

কথোগুয়লো ময়নর মোয়ে শগাঁয়থ কনয় কিয়লন। মোদরোসো  অধ্য নকোয়ল কতকন কয়েোর পকরশ্রম 

করয়তন। মোদরোসো শথয়ক কফয়র এয়স েোয়সর পোে নতরী করো এবাং ধ্মী  ককতোবোকদ পোে 

করোয়তই কতকন অকধ্ক সম  বয  করয়তন। তোাঁর স্মৃকতশজক্ত কিল অতযন্ত প্রখ্র। আরবী 

বযোকরয়ণ্র দুয়ব দোধ্য কবষ গুয়লো কতকন অনো োয়সই মুখ্স্ত কয়র শফলয়তন। মোদরোসো  েোও োর 

সম  সকয়লর সোয়থ নো কগয়  একো একো অনয পয়থ শেয়তন। পয়থর ময়ধ্য গল্প-গুজয়ব অেথো 

সম  নষ্ট নো কয়র েোয়সর পিোগুয়লো স্মরণ্ কয়র কয়র কতকন শেয়তন। কন কমত েোয়শস উপকস্থত 

থোকোর বযোপোয়র কতকন কিয়লন অতযন্ত সজোগ। কবয়শষ শকোন কোরণ্ নো থোকয়ল দুয়ে দোগপূণ্ দ 

আবহোও োয়তও মোদরোসো  অনুপকস্থত থোকো তোাঁর স্বভোয়বর কবপরীত কিল। পরবতীকোয়ল পীর 

িোয়হব শকবলো (রঃ) কনয়জই এ সিয়কদ তোাঁর একটি ঘিনোর উয়লখ্ কয়রয়িনঃ  

 

সম টি কিল বষ দোকোল। প্রবল বষ দয়ণ্ সব পথ-ঘোি পোকনয়ত েুয়ব শগয়ি। তবুও কতকন রওনো কদয়লন 

মোদরোসো । ককন্তু পয়থর উপর পোকন এত শবকশ জয়ম কগয় কিল শে, ককিুদরূ েোও োর পর 

পথিলো আর সম্ভব কিলনো। কী করো েো ? এক মুহতূ দ ভোবয়লন। মোদরোসো  ত তোাঁয়ক শেয়তই 

হয়ব। তোই শকোন উপো  নো শদয়খ্ গোয় র জোমো আর ককতোবোকদ মোথো  কনয়  বুক-সমোন পোকনর 

কভতর কদয়  কতকন পথ িলয়ত লোগয়লন। কী মহোন দৃশয! কবদযোকশক্ষোর গুরুয়ত্বর উপর রোসূল 

(দঃ)-এর পকবত্র হোদীয়সর প্রকত কী গভীর অনুরোগ আর শ্রেোয়বোধ্! একটি জ্ঞোনকপপোসু ককয়শোর 

ময়নর কী কবরল দৃষ্টোন্ত! জননক বযজক্ত তোাঁয়ক শসভোয়ব িলয়ত শদয়খ্ শন কোয়েোয়গ মোদরোসো  

শপ ৌঁয়ি কদয়  এয়সকিয়লন।  

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো মোদরোসো  অধ্য নকোয়ল ককরূপ কষ্ট স্বীকোর কয়র কদন 

কোটিয় য়িন, কনয়ের শলখ্ো শথয়ক তো আরও শবকশ কয়র আাঁি করো সম্ভব হয়বঃ 

ফকরদপুয়র শকোন এক মোদরোসো  হুজরু েখ্ন পিোশুনো কয়রন তখ্ন একজন গরীব 

পরয়হজগোর শলোয়কর বোকিয়ত কতকন জো গীর থোকয়তন। শলোকটি এতই গরীব কিল শে, তোর 

বোকিয়ত কদয়ন একবোর মোত্র রোন্নো হ’ত। একথো শজয়নও হুজরু শসই বোকিয়ত জো গীর থোকয়ত 

কবন্দমুোত্র আপকে কয়রন নোই। এককদন সকোয়ল বোকিয়ত ভোত পোক করো হ’ল- ভোয়তর শফয়নর 

সোয়থ কসে পোিশোক কদয়  নোস্তো কয়র হুজরু মোদরোসো  রওনো হয়লন। তখ্নকোর কদয়ন পথ-ঘোি 

বলয়ত ককিুই কিলনো- তদুপকর তখ্ন কিল ভোর্দ্ মোস- বৃটষ্ট শুরু হল। হুজরু একটি বি গোমিো 

পয়র পরয়নর জোমো-কোপি, ককতোবোকদ একয়ত্র শবাঁয়ধ্ মোথো  কয়র মোদরোসো  রওনো হয়লন- 



 

 

শকোথোও হো াঁিু পোকন, শকোথো ও শকোমর পোকন, আবোর শকোথো ও বুক পকরমোণ্ পোকন। হেোৎ 

শদখ্য়লন অদয়ূর একটি কুমীর তোর কদয়ক তোককয়  আয়ি। কুমীরয়ক লক্ষয কয়র হুজরু বলয়লন- 

 আমোয়ক শখ্য়ত িোস? আ - আকম মোদরোসো  েোজচ্ছ। হেোৎ কুমীরটি পোকনর কনয়ি তকলয়  শগল। 

েো-ই শহোক, শসই অবস্থো  পথ অকতক্রম কয়র মোদরোসো  হোজজর হয়লন এবাং কোপি-শিোপি 

বদকলয়  মোদরোসো  েোস করয়লন। েোস শশয়ষ বোকি শফরোর পয়থ একইভোয়ব তোয়ক সোরোপথ 

অকতক্রম করয়ত হয় য়ি। বোকি এয়স কী শখ্য়লন? শসই শে সকোল শবলো ভোত রোন্নো করো 

হয় কিল শসই ভোত এবাং শসই পোিশোক কসে। সোরো বষ দোকোল এভোয়বই তোাঁয়ক কষ্ট কয়র েোস 

করয়ত হয় কিল। 

 

ভোবয়ত অবোক লোয়গ শসই অকশক্ষোর েুয়গও কবদযোজদয়নর এই প্রবল বোসনো তোাঁর মোয়ে শকোয়েয়ক 

জন্ম কনয় কিল। আজয়কর সু্কল-মোদরোসোর শকোন ককয়শোর বোলয়কর কোয়ি ঘিনোটি হ ত 

তোৎপে দহীন ময়ন হয়ত পোয়র। ককন্তু কবদযোকশক্ষোর জনয কভতয়র এমন অদময সৃ্পহো ও শিতনো নো 

জোগয়ল শকউ কক কখ্নও প্রকৃত জ্ঞোনী হয়ত পোয়র? 

 

পোেযোবস্থো শথয়কই হুজরু শকবলো শকমন তোকও োধ্োরী কিয়লন মোদরোসো  থোকোকোলীন কনয়ের 

আর একটি ঘিনো শথয়ক তো সহয়জই অনুমোন করো েো ঃ  

মরহুম হুজরু েখ্ন মোদোরীপুর পিোয়শোনো কয়রন, তখ্ন কতকন প্রথম কবয়  কয়রন মোগুরো গ্রোয়মর 

মরহুম শমোঃ দলীল উজিন কশকদোয়রর প্রথমো কনযোয়ক। একবোর বোকি শথয়ক মোদরোসো  েোও োর 

পয়থ উজজরপুর থোনো  তোাঁর নোনোশ্বশুর বোকি শবিোয়নোর ইচ্ছো কয়র তোাঁর শিোি শযোলক মরহুম 

আবদুল গকণ্ কশকদোরয়ক সয়ি কনয়লন। আির নোমোয়জর পর শসখ্োয়ন কগয়  উপকস্থত হয়লন। 

হুজরু শকবলো বোইয়র একটি শবয়ির উপর বয়স রইয়লন আর কশকদোর সোয়হব কভতয়র কগয়  

বলয়লন- নোনী, মুজি এয়সয়ি (তখ্ন হুজরুয়ক সবোই মুিী বয়ল েোকয়তো)। নোনী শ্বোশুিী খ্ুশী 

হয়  পোয়কর বযবস্থো করয়ত কভতয়র িয়ল শগয়লন। একদয়ক নোনো-শ্বশুয়রর কথো জজয়জ্ঞস কয়র 

জোনয়ত শপয়লন- কতকন শহয়র শকোন এক মোমলোর সোক্ষী কদয়ত শগয়িন। একথো শশোনোমোত্র 

হুজরু শকবলো তোর জজকনসপত্র কনয়  র োনো হয়লন এবাং কসকদোর সোয়হবয়ক বলয়লন, তুকম 

এখ্োয়ন শবিোও, আকম মোদরোসোর পয়থ একিু একগয়  েোই। কসকদোর সোয়হব ভোল কয়র নো বুয়ে 

হুজয়ুরর কপিয়ন কপিয়ন র োনো কদয়লন। হুজরুয়ক বোর বোর নো েোও োর জনয অনুয়রোধ্ করো 

সয়ে¡ও কতকন সোময়ন িলয়ত লোগয়লন। কোয়িই কিল একটি জীণ্ দশীণ্ দ মসজজদ- শকোন আয়লো 

শনই, মশো  ভকতদ। শসখ্োয়নই আজোন কদয়  দু’জয়ন মোগকরয়বর নোমোজ আদো  করয়লন। নোমোজ 

শশয়ষ কসকদোর সোয়হব বোইয়র এয়স হুজয়ুরর জনয অয়পক্ষো করয়ত লোগয়লন। হুজয়ুরর শদরী 

শদয়খ্ কতকন কভতয়র েুয়ক শদখ্য়ত শপয়লন হুজরু মোথো কনিু কয়র ওজীফো আদো  করয়িন। 

কসকদোর সোয়হবয়ক শদয়খ্ই কতকন বলয়লন - তুকম েোও নোই? তোিোতোকি েোও, নোনী কনশ্চ ই কিন্তো 

করয়িন। হুজরুয়ক েোও োর কথো বলয়ল উের কদয়লন- আকম আজ এখ্োয়নই থোকব, এখ্োয়নই 

খ্োব। আমোর কোয়ি কিিো আয়ি। এই বয়ল গোমিো  বো াঁধ্ো কিিো কনয়  কোয়ির পুকুয়র কভজজয়  

কনয়  এয়লন এবাং শুধ্ুমোত্র শসই কিিো কদয় ই রোয়তর আহোর করয়লন। অগতযো কসকদোর সোয়হব 

জজয়জ্ঞস করয়লন- আপনোর এরূপ করোর কোরণ্ কক? হুজরু উের করয়লন- শশোন কম ো, 

নোনোজী শমোকিমোর সোক্ষী কদয়ত শগয়িন, শসখ্োয়ন ককিু কমথযো কথোও ত বলো হয়ত পোয়র, শে 

কোরয়ণ্ শসই বোকিয়ত খ্োও ো আমোর টেক হয়বনো। সুবহোনোল্লোহ ! 

মোদরোসো িুটি থোকয়ল কতকন বোকি আসয়তন। িুটির অবসয়র তোাঁর মরহুম কপতোর অয়নক 

মুরীদোন- ভক্তয়দর একোন্তআগ্রয়হ মোয়ে মোয়ে মেবোকি োর অিয়ল শবিোয়ত শেয়তন। তোাঁরো 

পীর িোয়হব শকবলো (রঃ) শক অতযন্ত  শিহ করয়তন। িোকো প সো কদয়  এবাং কবকভন্নভোয়ব তোাঁয়ক 

সোহোেয করয়তন। কনয়জর শলখ্োপিোর জনয প্রয় োজনী  অথ দ শরয়খ্ বোকী িোকো কতকন মোয়ক 

কদয়  কদয়তন। মো’র প্রকত কতকন শকোনকদন ককিুমোত্র অবয়হলো কয়রনকন। মহী সী জননীও 

শিয়লর কবদযোকশক্ষোর জনয িরম তযোগ স্বীকোর কয়রয়িন। িোকো প সোর জনয শিয়লয়ক কতকন 



 

 

শকোনকদন িোপ শদনকন। তোাঁর একটি মোত্র অকভলোষ- শিয়ল বি হয়ব, শদয়শর পথহোরো অকশকক্ষত 

মোনুষয়ক সটেক পয়থর সিোন কদয়ব।  

মোদোরীপুয়রর কশক্ষো সমোি কয়র পীর িোয়হব শকবলো (রঃ) েোকোর হোম্মোকদ ো মোদরোসো  ভকতদ 

হন। শসখ্োয়ন ককিুকদন অধ্য য়নর পর ককলকোতো আকল ো মোদরোসো  িয়ল েোন। ককলকোতো  

থোকোকোয়ল প্রো ই শদয়শর শলোকজন তোাঁর কোয়ি েোতো োত করত। তোরো তোাঁয়ক মোয়ে মোয়ে অথ দ 

সোহোেয করত বয়ি ককন্তু তোয়দর উপকস্থকতয়ত তোাঁর পিোশুনোর ককিুিো বযোঘোত হত।  এয়ত কতকন 

শবশ কিকন্তত হয়  পিয়লন। অগতযো শসই মোদরোসো পকরতযোগ কয়র হুগলী শমোহয়সকন ো 

মোদরোসো  ভকতদ হন। শসখ্োন শথয়ক বৃকে সহকোয়র কতকন জমোয়ত উলো পোশ কয়রন।  

 

উপমহোয়দয়শর কবকভন্ন অিল শথয়ক িোত্ররো এই মোদরোসো  পিয়ত আসত। শখ্োদোভীরুতো, 

কতদবযকনষ্ঠো, পিোশুনো, েুজক্ত-তকদ সব ককিুয়তই েোয়সর সকয়লর িোইয়ত পীর িোয়হব শকবলো 

(রঃ) অগ্রগণ্য কিয়লন। এয়ত সহপোেীয়দর অয়নয়কই তোাঁর প্রকত ঈষ দোকিত কিল। শকোন কথো  বো 

তয়কদ তোাঁর সোয়থ শহয়র শগয়ল অয়নক সম ই তোরো তোাঁয়ক “বকরশোয়লর েোকু” বয়ল অপবোদ কদত। 

এয়ত পীর িোয়হব শকবলো (রঃ) ময়ন ময়ন অতযন্ত বযকথত হয়তন। শস জনয সোমনো সোমকন 

কোউয়ক কতকন শকোনকদন ককিু বয়লনকন সতয, ককন্তু তখ্নই কতকন সাংকল্প কয়রকিয়লন- শে কয়রই 

শহোক, বকরশোয়লর এই দুন দোম তোাঁয়ক ঘুিোয়ত হয়ব। ককয়শোর কশক্ষোথীর শসকদনকোর শসই সাংকল্প 

মহোন আলাোহর দরবোয়র কতিুকু কবুল হয় কিল বকরশোলবোসীয়দর জনয তো আর বলোর 

অয়পক্ষো রোয়খ্নো। শুধ্ু বকরশোয়লই ন , তোাঁর সাংকয়ল্পর উেোল তরি পরবতীয়ত বকরশোয়লর 

সীমোনো িোকিয়  শগোিো বোাংলো  এমনকক বকহকব দয়শ্বও িকিয়  পয়িকিল।  

ককয়শোর ব স শথয়কই পীর িোয়হব (রঃ) এর িকরয়ত্র আরও একটি দুল দভ গুয়ণ্র সাংয়েোজন শদখ্ো 

েো । শসটি হল বই শকনো আর সাংগ্রয়হর অভযোস। মোনুয়ষর জনয এ গুণ্ স্রষ্টোর এক কবয়শষ 

কন োমত। পীর িোয়হব শকবলো (রঃ)-এর আকথ দক অসচ্ছলতো সয়ে¡ও কনয়জর খ্রয়ির েৎসোমোনয 

প সো শথয়ক ককিুিো বো াঁকিয়  কবকভন্ন ককতোব এবাং উপয়দশমূলক বই-পুস্তক ক্র  করয়ত খ্ুবই 

আগ্রহী কিয়লন। িোকো-প সো অথবো অনয ককিুর পকরবয়তদ েকদ শকউ তোাঁয়ক শকোন বই প্রদোন 

করত তোহয়ল কতকন সবিোইয়ত শবকশ খ্ুশী হয়তন। কতকন অকত েতœসহকোয়র শসই সব ককতোবোকদ 

শরয়খ্ কদয়তন। আজ িোরিীনোর মোটিয়ত অসাংখ্য দুল দভ ককতোবোকদ সিকলত বৃহৎ কুতুবখ্োনোটি 

তোাঁর শসই অননয অভযোয়সই পকবত্র সোক্ষী হয়  দো াঁকিয়  আয়ি। আজ কশক্ষোথীয়দর মোে শথয়ক এ 

অভযোসটি কবদো প্রো । তোয়দর মোয়ে জোনোর আগ্রহ শনই, কবদযোজদয়নর সকতযকোর সৃ্পহো শনই। 

কনয়জর প সো খ্রি কয়র বই ককয়ন পিোর কথো কিন্তো করো ত দয়ূরর কথো, হোয়তর কোয়ি বই 

শপয়লও অথবো লোইয়ব্ররী, একোয়েমীর সুয়েোগ থোকো সয়ে¡ও ইচ্ছো কয়র বই পিোর মোনকসকতো 

অকধ্কোাংশ কশক্ষোথীর শনই। হো ! েোয়দর উপর জোকতর ভকবষযত কনভদর কয়র, তোরো েকদ 

কবদযোনুরোগী নো হ , পিোশুনোর প্রকত তোয়দর আত্মোর শসই িোন েকদ নো থোয়ক, কীভোয়ব তোরো 

কনয়জয়দরয়ক গয়ি তুলয়ব? ককভোয়ব তোরো জোকতর হোল ধ্রয়ব? 

কশক্ষো ও জোনোর শকোন শশষ শনই, এজনয সোরো জীবন সোধ্নো করয়ত হ , এ সতযটি পীর িোয়হব 

শকবলো (রঃ) তোাঁর জীবনগেয়ন এত কনষ্ঠোর সোয়থ গ্রহণ্ কয়রকিয়লন ভোবয়ত সকতযই অবোক 

লোয়গ। তোাঁর কশশু ব য়সর শে জ্ঞোন সৃ্পহো কিল, তো বৃে ব য়সও শতমকন অিুি কিল। কতকন েখ্ন 

বোকিয়ত থোকয়তন তখ্ন মোয়ে মোয়ে লোটেয়ত ভর কদয়  মোদরোসোর শদোতলো  উেয়তন এবাং 

িোইয়িল েোয়সর িোত্রয়দর সোয়থ বয়স ময়নোয়েোগ সহকোয়র কশক্ষয়কর ভোষণ্ শুনয়তন। এককদন 

কতকন উপকস্থত সবোইয়ক শেয়ক বলয়লন, “ শতোমরো কক জোন, শকন আকম এত কষ্ট কয়র এই 

েোয়স এয়স বকস? রোসূয়ল পোক (দঃ) বয়লয়িন- শে বযজক্ত ইলম তলব করো অবস্থো  মৃতুযবরণ্ 

করয়ব, তোর এবাং নবীগয়ণ্র মোয়ে মোত্র একটি দরজো বোকী থোকয়ব। বোবোরো, তোয়লয়ব ইলয়মর 

দফতয়র নোম কলখ্োর জনযই আকম জোমো োয়ত কগয়  বকস।” সুবহোনোলাোহ,্ কশক্ষোর প্রকত কী 

গভীর অনুরোগ! 

সিযাশ্রয়ী যুবক 



 

 

শিোি শবলো হয়তই পীর িোয়হব শকবলো (রঃ)-এর আিোর-বযবহোর, কোজ-কম দ ইতযোকদ শদয়খ্ 

স্পষ্টই প্রতী মোন হত-শত বোধ্ো, শত প্রয়লোভয়নর মোয়েও সতযোশ্র ী থোকোই কিল তোাঁর স্বভোব, 

সয়তযর প্রকত গভীর শ্রেোয়বোধ্ কিল তোাঁর িোকরজত্রক নবকশষ্টয। কময়থযর সোয়থ মরহুম পীর িোয়হব 

শকবলো শকোন কদন আয়পোস কয়রনকন। েোরো ময়ন কয়র কমথযো কথো নো বলয়ল কোে দকসজে হ নো, 

তোয়দর মন-মোনকসকতোর উপর তোাঁর কিল শত কধ্ক্কোর, শত ঘৃণ্ো। 

শিোট্ট একটি ঘিনো এখ্োয়ন উয়লখ্ করো হয়লো। জননক কহন্দ ু বযজক্ত শত্রুতো কয়র জকম কনয়  

পীর িোয়হব শকবলো (রঃ)-এর কবরুয়ে কমথযো মোমলো কয়র। উক্ত বযজক্তর দোবী কিল- জকমটি তোর, 

ভুলক্রয়ম পীর িোয়হয়বর নোয়ম শরকেদ করো হয় য়ি। পীর িোয়হব শকবলো (রঃ)-এর উককল তোাঁয়ক 

পরোমশ দ কদয়লন- তোাঁয়ক শুধ্ু আদোলয়ত বলয়ত হয়ব জকমটি তোাঁর সোময়ন শরকেদ করো হয় য়ি। 

ককন্তু শরকেদ করোর সম  শেয়হতু কতকন উপকস্থত কিয়লন নো, শসজনয কতকন উককয়লর পরোমশ দ 

অনুেো ী কমথযোর আশ্র  কনয়ত শমোয়িই রোজী হয়লন নো, েকদও সতয বলয়ল তোাঁর কবরোি সিকে 

হোতিোিো হও োর সম্ভোবনো কিল। ককন্তু কক কয়র হ ? “সতয মোনুষয়ক রক্ষো কয়র এবাং কমথযো 

তোয়ক ধ্বাংস কয়র।” 

েোাঁর ময়ন হুজরু (দঃ)-এর এই উজক্ত মোনুয়ষর মুজক্তর সনদ কহয়সয়ব কিরজোগ্রত, তোাঁর পয়ক্ষ 

কমথযোর আশ্র  শন ো কক কয়র সম্ভব? তোই হোককম সোয়হব েখ্ন পীর িোয়হব শকবলো (রঃ) শক 

প্রশ্ন করয়লন, “এ জকম কক আপনোর সোময়ন শরকেদ করো হয় কিল?” কতকন স্পষ্ট ভোষো  উের 

কদয়লন- “এ জকম আমোর, একথো সতয। তয়ব আমোর সোময়ন এ জকম শরকেদ করো হ  নোই। 

আকম তখ্ন কবয়দয়শ মোদরোসো  অধ্য নরত কিলোম। িোিোয়দর উপকস্থকতয়ত শরকেদ হয় য়ি”। 

উের শুয়ন স্বপয়ক্ষর উককলসহ সকয়লই খ্ুব কনরোশ হয়  পিয়লন। কবপয়ক্ষর আনন্দ ধ্য়র নো। 

ককন্তু হোককম সোয়হব ককিুক্ষণ্ কিন্তো কয়র শে রো  বযক্ত করয়লন তোয়ত সকয়লই    স্তকম্ভত হয়  

শগয়লন। কতকন বলয়লন- “জকম আমোর সোময়ন শরকেদ করো হয় য়ি” এতিুকু কমথযো বলয়লই 

শেখ্োয়ন জকম পোও ো েো , একথো জোনো সয়ে¡ও কেকন কমথযোর আশ্র  শননকন, তোাঁর মুয়খ্ “এ জকম 

আমোর” শস কথোটিও ককিুয়তই কমথযো হয়ত পোয়র নো। এমন সতযোশ্র ী বযজক্তর উজক্ত অকবশ্বোস 

করোর শকোন কোরণ্ শনই। পীর িোয়হব শকবলো (রঃ)-এর পয়ক্ষই মোমলোর রো  হয়লো। কবপক্ষদল 

এ কনয়  আপীল কয়রকিল, ককন্তু শকোন ফল হ কন। ঘিনোটি ি্য়ট্টো হয়ত পোয়র, তোাঁর কবশোল 

কম দকোয়ণ্ডর তুলনো  এটি সোধ্োরণ্ হয়ত পোয়র, ককন্তু সয়তযর প্রকত এমন কবরল শ্রেোয়বোধ্ কত 

মোধ্ুে দপূণ্ দ। আল্লোহর ওলীয়দর জীবন এমকন সতয-শকজন্দ্রক হয় ই গয়ি উয়ে। 

সময় র েয়থষ্ট বযবধ্োন সয়ে¡ও এ ঘিনোটি আমোয়দরয়ক গোওয়ি পোক হেরত আব্দলু কোয়দর 

জজলোনী (রঃ)-এর কথো স্মরণ্ ককরয়  শদ । েোকোতদয়লর কোয়ি শস্বচ্ছো  জোমোর পয়কয়ি শসলোই 

করো শমোহর থোকোর স্বীকৃকতর মধ্য কদয়  সয়তযর প্রকত শ্রেোয়বোয়ধ্র শে কবরল দৃষ্টোন্ত কতকন স্থোপন 

কয়র কগয় য়িন, তো আজও কবশ্ববোসীর কোয়ি আদশ দ হয়  রয় য়ি। গোওয়ি পোয়কর অকপয়ি 

সতয বলোর শজক্ত েোকোতদয়লর মোয়ে এক িোিয়লযর সৃটষ্ট কয়রকিল। সয়তযর কবষ-বোণ্ তোরো 

শবকশক্ষণ্ সহয করয়ত পোয়রকন। অনুতি হয়  সকয়লই তোাঁর কোয়ি তওবো করয়লন এবাং পয়র 

কৃচ্ছ্র সোধ্নো ও কর োেয়তর বয়ল কবয়শষ বুেুগী লোভ কয়রকিয়লন। 

পীর িোয়হব শকবলো (রঃ)-এর বযকতক্রমধ্মী এরকম কবকভন্ন ঘিনো তখ্নকোর অনোিোর আর 

অসয়তয জজদকরত সমোয়জ এক সুদরূ প্রসোরী প্রভোব শফয়লকিল। এই সতযোশ্র ী ককয়শোর 

শিয়লটির উপর সকয়লর দৃটষ্ট পকতত হল। বুকভরো আশো কনয়  শগোিো সমোজ তোাঁর কদয়ক অবোক 

কবস্ময়  তোককয়  থোকত। প্রকতটি মোনুষ বোর-বোর তোয়দর সোময়ন অনোগত কোয়লর একটি সয়তযর 

জেকলক শদখ্য়ত শপয়তো। কমথযো কবদকূরত হয়ব, সতয আসয়ব-  এই আকোক্সক্ষো বোর-বোর তোয়দর 

অন্তয়র শদোল শখ্য়  শেয়তো। তোয়দর শস হৃদয় র কোমনো কবফয়ল েো কন। সকতযই এককদন শসই 

সতযোয়িষী ককয়শোর শিয়লটি সমোজ শথয়ক অসতয-অনোিোর দরূ কয়র সয়তযর বনযো বইয়  

কদয় কিল। আজয়কর এই অশোন্ত উচ্ছৃঙ্খল সমোয়জও প্রকতটি শোকন্তকোমী মোনুষ এমকন সতযোশ্র ী 

ককয়শোর-েুবকয়দরই আগমন-প্রতীক্ষো  উনু্মখ্ হয়  রয় য়ি। 

ঐলয- রময়াযী সালহলবর নছলে এলসলছে  



 

 

পকরণ্ত বয় য়স ককয়শোর শনিোরুিীন আহমদ একজন হোদী হয়বন, সমোজ সাংস্কোরক হয়বন, 

তোাঁর শিোি শবলো হয়তই এর আভোস পোও ো শেয়তো। িোত্রোবস্থো -ই শহদোয় ত ও তোবলীয়গর কদয়ক 

তোাঁর কবয়শষ শেো াঁক কিল। মোদরোসো বয়ির সম  কতকন কপতো মরহুয়মর ভক্তবৃয়ন্দর মোয়ে শেয়তন 

এবাং তোয়দরয়ক কনঃস্বোথ দভোয়ব শরী য়তর কবকধ্-কনয়ষধ্ কশক্ষো কদয়তন। শিোিয়বলো হয়তই তোাঁর 

প্রখ্র বুজে কিল। অয়নক সম  শে সব জটিল মীমোাংসো করো বি বি সমোজ শনতোয়দর দ্বোরো 

সম্ভব হতনো, কতকন অকত সহয়জই শস সয়বর মীমোাংসো কয়র কদয়তন। তোাঁর ককয়শোর ব য়সর শিোট্ট 

একটি ঘিনো। 

মেবোকি ো এলোকো  ধ্মী  শকোন এক জটিল সমসযো কনয়  দুপয়ক্ষর মোয়ে েগিোর সূত্রপোত 

হল। সমোয়জর গণ্যমোনয বযজক্তবগ দ এতদিয়লর এক কবখ্যোত আয়লয়মর শরণ্োপন্ন হ । ককন্তু 

সটেক শকোন সমোধ্োন কদয়ত কতকন বযথ দ হয়লন। মোদরোসো বি থোকোর দরুণ্ পীর িোয়হব শকবলো 

(রঃ) তখ্ন বোকিয়ত কিয়লন। িোিোর সোয়থ মেবোকি ো এলোকো  কপতোর মুরীদোনয়দর সোয়থ সোক্ষোৎ 

করয়ত শগয়লন। তোাঁর প্রকত তখ্নকোর সকয়লর কিল অগোধ্ ভজক্ত ও কবশ্বোস। তোাঁয়ক শদয়খ্ই 

সকয়ল বয়ল উেল, “ঐ শে, কম োেী সোয়হয়বর শিয়ল এয়সয়িন। কতকন শে মীমোাংসো শদন আমরো 

তোই শময়ন শনব”। সুবহোনোলাোহ!্ কী গভীর শ্রেো, কী গোঢ় আস্থো! েকদও তোাঁর ব স তখ্ন খ্ুবই 

কম, তথোকপ তোাঁর কোয়িই সকয়ল সমসযো সমোধ্োয়নর ভোর তুয়ল কদল। অয়নয়ক কনরুৎসোহ শবোধ্ 

করয়লও পীর  িোয়হব শকবলো (রঃ) আলাোহর উপর ভরসো কয়র শসই কবরোি দোক ত্ব গ্রহণ্ 

করয়লন। সোরোকদন, সোরোরোত ককতোব শদখ্ো  মগ্ন রইয়লন। অবয়শয়ষ আল্লোহর রহময়ত 

ককতোয়বর মোয়ে শসই সমসযোর সমোধ্োন খ্ুাঁয়জ শপয়লন। ককতোব শদয়খ্ বহু প্রমোণ্োকদসহ পরকদন 

সকয়লর সোময়ন কবিোয়রর রো  প্রকোশ করয়লন। েুজক্তসিত হও ো  সকয়লই তোাঁর শসই রো  

আনয়ন্দর সোয়থ শময়ন কনল। সমসযোর সমোধ্োন হয়লো।  

পীর িোয়হব শকবলো (রঃ)-এর জীবয়ন এমকন হোজোর হোজোর ঘিনো রয় য়ি। ককন্তু এই ঘিনোটি 

েখ্ন ঘয়িকিল তখ্ন কতকন কিয়লন কনতোন্তই একজন ককয়শোর িোত্র। একদক কদয়  এ ঘিনোটি 

অতযন্ত তোৎপে দপূণ্ দ। এই ঘিনো  তোাঁর তীক্ষèবুজে আর অসোধ্োরণ্ কবিোরশজক্ত শদয়খ্ মোনুষ 

অবোক হয়  শগয়লো। তোাঁর প্রকত তোয়দর আস্থো আরও বহুগুণ্ শবয়ি শগল। তখ্ন শথয়কই তোাঁয়ক 

কঘয়র তোরো একটি সুন্দর ভকবষযত সমোয়জর কল্পনো করত। সবোর ময়নই দৃঢ় প্রতয  জয়ন্মকিল- 

বুজেদীি, শখ্োদোভীরু, আস্থোবোন এই ককয়শোর বোলকটি এককদন হোদী কহয়সয়ব সমোয়জ 

আত্মপ্রকোশ করয়ব। লোয়খ্ো লোয়খ্ো কদয়শহোরো মোনুষ তোাঁর কোয়ি শহদোয় ত শপয়  জীবয়নর সটেক 

অথ দ খ্ুাঁয়জ পোয়ব। বস্তুতঃ হয় কিলও তোই। পরবতীয়ত পকরণ্ত ব য়স তোাঁর বযোপক শহদোয় তী 

কম দকোণ্ড সমোয়জ এক সুদরূপ্রসোরী প্রভোব শফয়লকিল-  ময়ন হ  এ লয়ক্ষযই মহোন 

আল্লোহ তো োলো ককয়শোর ব স শথয়কই এরূপ শিোি শিোি ঘিনোর মধ্য কদয়  মোনুয়ষর ময়ন তোাঁয়ক 

একজন আস্থোবোন বযজক্তত্ব কহয়সয়ব দো াঁি ককরয়  কদয় কিয়লন। 

দইু প্রবালহর রমেে 

পীর িোয়হব শকবলো (রঃ) এর সাংগ্রোমী জীবয়নর প্রস্তুকত শুরু হয় কিল তোাঁর জয়ন্মর পর শথয়কই। 

ভকবষযয়ত এক মহোন গুরু দোক ত্ব তোাঁর উপর অকপ দত হয়ব, শসটি েোয়ত কনষ্ঠো আর দক্ষতোর সোয়থ 

কতকন পোলন করয়ত পোয়রন, শসজনয তোাঁর জীবয়নর শুরু শথয়কই স্রষ্টো  শেন অতযন্ত সতকদতোর 

সোয়থ কবয়শষ কবয়শষ অবস্থোর মধ্য কদয়  তোাঁয়ক উপেুক্ত কয়র গয়ি তুলকিয়লন। হুগলী 

শমোহয়িকন ো মোদরোসো  অধ্য নকোল তোাঁর ভকবষযৎ জীবয়নর প্রস্তুকতপয়ব দর এক গুরুত্বপূণ্ দ 

অধ্যো । মূলতঃ তখ্ন শথয়কই কতকন গভীরভোয়ব ভোবয়ত শুরু কয়রকিয়লন কনয়জর জোকত এবাং 

স্বয়দশবোসীর কথো। অকশক্ষো-কুকশক্ষো  কনমজ্জিত বোাংলোর পথহোরো মুসকলম জোকতর জীবয়ন 

ককভোয়ব কশক্ষোর আয়লো িকিয়  তোয়ক কবয়শ্বর দরবোয়র মে দোদোর আসয়ন দো াঁি করোয়নো েো , 

শসটিই কিল তোাঁর ভোবনো। “নূয়র মুহোম্মদী”র স্পয়শ দ অজ্ঞোনতোর অকভশোপ শথয়ক মুক্ত কয়র 

ককভোয়ব বোাংলোর মোটিয়ক পুণ্যভূকময়ত রূপোন্তকরত করো েো , মদীনোর খ্ুশ্বু কদয়  এর আকোশ-

বোতোস মুখ্করত করো েো - তোাঁর অন্তরয়কোয়ণ্ বোর বোর উৎসোকরত হত এই একটিমোত্র কোমনো।  

 



 

 

ককন্তু সোময়নর কদয়ক তোককয়  শদয়খ্ন পথ অকত দুগ দম, অকত ভ োবহ । ময়ন ককিুিো সাংশ  হ । 

ককন্তু শহরো পব দয়ত কবককশত শসই সয়তযর ঔজ্জ্বয়লয, “কসরোজমু মনুীরো”র কিগ্ধ আয়লোয়ত েোাঁর 

অন্তর কির উদ্ভোকসত, কতকন ত দমবোর পোত্র নন। তোাঁর অন্তর আত্মকবশ্বোস আর দৃঢ়তো  ভরো। 

েুবক শনিোর ভোয়বন আর ভোয়বন। জীবন-পয়থ পো শফলোর পূব দমুহয়ূতদ একবোর বুজে পরখ্ 

করয়ত িোন কনয়জর শজক্ত, তোাঁর িলোর পোয়থ । কতকন থময়ক দো াঁিোন, অন্তয়রর গভীরতম স্থোয়ন 

শকোথো  শেন ককয়সর এক অভোব কতকন অনুভব কয়রন। তোাঁর কোয়ন কোয়ন শক শেন বলয়ি- শহ 

সতযোয়িষী, শোকন্তকোমী েুবক, এপথ শপ্রয়মর পথ, খ্ুব সূ²। সোবধ্োয়ন পো শফয়লো, খ্ুব সোবধ্োন। এ 

পথ িলনো  ভরো, দুধ্োয়র ওাঁৎ শপয়ত বয়স আয়ি কহাংস্র শ্বোপয়দর দল। এই অয়িনো পয়থ একো 

িলয়ত শনই; কত অগকণ্ত দোকম্ভক পথিোরীর দর্ দপ িূয়ণ্ দর করুণ্ ইকতহোস বুয়ক লয়  েুগ েুগ ধ্য়র 

কবরোজ করয়ি এই পোয়  িলোর পথ। শে-ই একোকী এ পথ পোকি কদয়ত শিয় য়ি শস-ই ধ্বাংস 

হয় য়ি। তোই কনকব দয়ে এ পয়থ িলয়ত হয়ল, পয়থর সিোন জোয়নন এমন এক তে¡জ্ঞোনী 

রোহবয়রর হোয়ত শতোমোয়ক হোত কদয়ত হয়ব। কনয়জয়ক তোাঁর কোয়ি সয়প দোও, শতোমোর সকল 

বযজক্তত্ব, সকল প্রজ্ঞো কনয়  তোাঁর পোয় র তলো  লুটিয়  পয়িো। শদখ্য়ব ও োহদোকন োত আর 

এশ্য়ক রোসূয়লর পরশ বুকলয়  শতোমোর মোটির শেলোয়ক কতকন শসোনো  পকরণ্ত কয়র কদয়বন। 

শতোমোর সুি প্রকতভো আর কম দশজক্তয়ক জোকগয়  তুয়ল বোয়তয়লর সোময়ন একজন কনভীক বীর-

মুজোকহদরূয়প শতোমো  দো াঁি ককরয়  কদয়বন। 

েুবক শনিোয়রর ময়ন জীবন সিয়কদ এক নতুন তথয উদ্ভোকসত হয়লো। তোাঁর সোময়ন শভয়স উেল 

রোসূলুল্লোহ (দঃ)-এর সাংগ্রোমী জীবন। সোরো কবশ্ব েখ্ন অকবিোর আর অনোিোয়রর তমসো  শিয়  

কগয় কিল, তখ্ন আকবভূদত হয়লন কবশ্ববোসীর মুজক্তদোতো আল্লোহর কপ্র নবী হেরত মুহোম্মোদ (দঃ)। 

কতকন েথোথ দই উপলকি কয়রকিয়লন মোনুয়ষর অন্তর শথয়ক মোনবরকিত সকল মতবোয়দর উয়চ্ছদ 

ঘটিয়  শসখ্োয়ন ও োহদ্োকন োয়তর বীজ েকদ বপন করো নো েো , তয়ব সমোয়জর বুক শথয়ক 

অশোকন্তর আগুন কনব দোকপত করো ককিুয়তই সম্ভব ন । তোাঁর ময়ন উপলকি কিল, ককন্তু পয়থর 

সিোন তোাঁর জোনো কিল নো। তোই তোাঁর ময়ন শকবলই উৎকণ্ঠো- শক তোাঁয়ক হোত ধ্য়র ঈজিত পয়থর 

সিোন কদয়ব? বিয়রর পর বির কতকন ধ্যোনমগ্ন রইয়লন। অবয়শয়ষ সতয ও জ্ঞোয়নর কির উৎস 

মহোন আলাোহ তোাঁর বোতদোবোহক শফয়রশতো জজব্রোঈল আমীনয়ক তোাঁর কোয়ি পোটেয়  কদয়লন। 

আলাোহ্র আয়দয়শ জজব্রোঈল আমীন তোাঁয়ক উদোে কয়ণ্ঠ আহবোন জোনোয়লন, “মুহোম্মোদ (দঃ), 

পোে কর” এবাং সকল জ্ঞোয়নর উৎসমুখ্ তোাঁর অন্তয়র উম্মুক্ত কয়র এক কনয়ময়ষ মহোসয়তযর 

সোয়থ তোাঁর সাংয়েোগ ঘটিয়  কদয়লন। রোসূলুলাোহ (দঃ)-এর জ্ঞোন-িকু্ষ উন্মীকলত হয়লো, সৃটষ্ট-

রহয়সযর সকল তথয অবগত হয়  জ্ঞোয়নর সয়ব দোচ্চ কসাঁকিয়ত কতকন উন্নীত হয়লন। ধ্ীয়র ধ্ীয়র তোাঁর 

েোত্রো হয়লো শুরু। মহোসয়তযর পরশ বুকলয়  কবশ্ববোসীয়ক কতকন সিককত কয়র তুলয়লন। সসীম 

জ্ঞোয়নর সোয়থ অসীয়মর শেোগ স্থোপন কয়র তোয়দরয়ক কনয়  শগয়লন অয়নক ঊয়ধ্ব দ। কতকন 

কবশ্ববোসীয়ক কশক্ষো কদয়লন েুজক্তকবদযো বো প্রজ্ঞোর (Reasoning) গণ্ডী শপকরয়  ককভোয়ব সজ্ঞোর 

(Finer instinct) পকবত্র িোরণ্ভূকময়ত কবিরণ্ করো েো , শেখ্োয়ন মোনুয়ষর অন্তরিকু্ষ খ্ুয়ল েো , 

আল্লোহর নূর দ্বোরো শস দশ দন কয়র, পরম সেোর জ্ঞোনলোভ তোরপয়ক্ষ সম্ভব হ ।  

 

েুয়গ েুয়গ েত মহোপুরুষ আকবভূদত হয় য়িন! তোাঁরো সবোই এই সজ্ঞোলি জ্ঞোয়নর অকধ্কোরী 

কিয়লন। এই জ্ঞোয়নর সোয়থ েোয়দর সাংয়েোগ ঘয়িকন,  স্থূল জ্ঞোনই েোয়দর একমোত্র সিল, পরম 

সেোর জ্ঞোনলোভ তোয়দর পয়ক্ষ সম্ভব ন । তোরো অয়নক সম ই কবভ্রোকন্তর মোয়ে কবিরণ্ কয়র 

এবাং তোয়দর েুজক্ততয়কদর শবিোজোয়ল আিয়ক পয়ি অপরোপর সোধ্োরণ্ মোনুষও কবভ্রোকন্তর কদয়ক 

ধ্োকবত হ । 

সজ্ঞোবোন শলোয়কর সাংস্পয়শ দ আসয়ল কনয়জর জ্ঞোয়নর স্বল্পতো উপলকি করো েো । তোইত 

সজ্ঞোলি জ্ঞোয়নর অকধ্কোরী হেরত শোমিুিীন তোবরীজী (রঃ) এর কোয়ি আসোর পরক্ষয়ণ্ই 

জোলোলুিীন রূমী (রঃ) বুেয়ত শপয়রকিয়লন তোাঁর প্রজ্ঞোলি, পুাঁকথগত কবদযোর তুলনো  তোবরীজী 

(রঃ) এর জ্ঞোয়নর উপোে অয়নক ঊয়ধ্ব দ। এই উপলকির পরই জ্ঞোয়নর সকল অহকমকো 

পকরতযোগ কয়র কতকন তোবরীজী (রঃ) এর পোয়  লুটিয়  পয়িকিয়লন। তোাঁর শগোলোয়মর খ্োতো  নোম 



 

 

কলখ্োয়  কনয়জর জীবন সোথ দক কয়র তুয়লকিয়লন। মোওলোনো রূমী (রঃ) বয়লনঃ 

“ শখ্োদ বয়খ্োদ কোয়মল নোশুদ মোওলোনোয়  রূম 

তো শগোলোয়ম শোময়ি তোবরীজী নোশুদ” 

অথ দোৎ, (সজ্ঞোলি জ্ঞোয়নর অকধ্কোরী) শোমিুিীন তোবরীজীর শগোলোমী নো করো পে দন্ত (প্রজ্ঞোলি 

জ্ঞোয়নর অকধ্কোরী) মোওলোনো রূমী কখ্নও কোয়মল হয়ত পোয়রনকন। 

েুবক শনিোয়রর ময়ন কিন্তোর এক নতুন কদগন্ত খ্ুয়ল শগয়লো। কতকন িিল হয়  উেয়লন- তোাঁর 

শকবলই ভোবনো- শকোথো  শগয়ল সিোন কমলয়ব শসই কোজঙ্খত রোহবোয়রর? অশোন্ত মন কনয়  কতকন 

পিোশুনো কয়রন। এমকন সময়  আলাোহ্র অসীম রহময়ত হেোৎ কয়র এক জলিো  তোাঁর সোক্ষোৎ 

ঘয়ি বোাংলোর ইসলোমী শরাঁয়নসোর কণ্ দধ্োর ওলীয়  কোয়মল মুজোজিয়দ েমোন হেরত মোওলোনো আবু 

বকর কসজিকী ফুরফুরোভী (রঃ)-এর সোয়থ। এ সোক্ষোৎ শকোন সোধ্োরণ্ ঘিনো ন , এর শজর 

সুদরূপ্রসোরী। বস্তুতঃ শসকদনই মুসকলম বোাংলোর জোতী  জীবয়ন আবোর নতুন কয়র সূকিত 

হয় কিল ইসলোমী কবপ্লয়বর এক মহো ইকতহোস। প্রথম  দশ দয়নই েুবক অকভত‚ত হয়লন। কী 

কোকন্তম  শিহোরো! শবয়হশয়তর শকোন দতূ বুজে শনয়ম এয়সয়ি তোাঁর সম্মুয়খ্। অপলক-শনয়ত্র কতকন 

তোককয়  থোয়কন। ময়নর শকোয়ণ্ আপনো শথয়কই শক শেন বয়ল উেল- শহ েুবক, কদয়নর পর কদন 

েোাঁর প্রতীক্ষো  তুকম কিয়ল, সোরোক্ষণ্ েোর ধ্যোন কয়রকিয়ল, ইকন শসই। ইকনই শতোমোর শসই কোজঙ্খত 

কশক্ষোগুরু, শতোমোর দীক্ষোগুরু। শতোমোর প্রতযোশোর কদন আজ ফুকরয় য়ি, এবোর শুধ্ু ধ্রো শদ োর 

পোলো। ময়ন শরয়খ্ো, মদীনোর শসই হো োয়ত নবীর শপ্রয়মর পরশ েকদ শপয়ত িোও, মহোসয়তযর সোয়থ 

েকদ সাংয়েোগ ঘিোয়ত িোও, তয়ব এই তোপস প্রবয়রর পোয় র ধ্ূয়লো শতোমো  গোয়  মোখ্য়ত হয়ব।  

 

হেরত আবু বকর কসজিকী (রঃ) এর ময়ন তখ্ন শকোন্ ভোয়বর উদ  হয় কিল বলো মুশককল। 

নদী শেমন দুক‚ল িোকপয়  দুব দোর গকতয়ত একগয়  িয়ল সোগয়রর পোয়ন কমলয়নর অকভলোষ কনয় , 

সোগরও শতমকন তোর কবশোল বযোকি লয়  উনু্মখ্ হয়  থোয়ক নদীর আগমন-প্রতীক্ষো । সোগয়রর 

বুয়ক নদীর উচ্ছলতোর পকরসমোকি বস্তুতঃ সোগয়রর কবশোলতোরই আভোস শদ । সৃটষ্টর মোয়েই 

স্রষ্টোর প্রকোশ। জজব্রোঈয়লর মোধ্যয়ম রোসূললু্লোহ (দঃ) শক শে জ্ঞোন দোন করো হয় কিল, শসখ্োয়ন 

রোসূলুল্লোহ (দঃ) এর আকুলতো কিল সয়ন্দহ শনই, ককন্তু শসটি উপলক্ষ মোত্র। সৃটষ্টর মোয়ে কনয়জর 

অসীমত্ব প্রকোশ করোর স্রষ্টোর শে অকভলোষ শসটিই ত শসখ্োয়ন অকধ্ক মূতদ হয়  উয়েয়ি। 

তোবরীজী (রঃ)-এর সোয়থ সোক্ষোয়তর ফয়ল মোওলোনো রূমী কোয়মল হয় কিয়লন একথো শেমন 

সতয, রূমীর মোধ্যয়মই তোবরীজী (রঃ) ময়নর বযোকুলতো প্রশকমত কয়র প্রশোকন্তর সোগয়র 

অবগোহন করোর সুয়েোগ শপয় কিয়লন, শস কথোও শতমকন সতয। হেরত শোমিুিীন তোবরীজী 

(রঃ) এর প্রোথ দনোর মোয়েই এ কথোর সতযতো কময়লঃ 

“শহ শখ্োদো! আকম েকদ শতোমোর শপ্রয়মর উপেুক্ত খ্োাঁটি বোন্দো শপতোম, তয়ব শতোমোর শপ্রয়মর 

মুক্তোরোকশ দ্বোরো তোয়ক পকরপূণ্ দ কয়র কনতোম। অতএব আমোর মধ্যকস্থত শখ্োদো- শপ্রয়মর অকগ্নবোণ্ 

সহয করয়ত পোয়র এমন বযজক্ত আমো  কমকলয়  দোও।” 

েুবক শনিোরুিীনয়ক শদয়খ্ মুজোজিয়দ েমোন আবু বকর কসজিকী (রহঃ)-এর শিোয়খ্-মুয়খ্ ফুয়ি 

উেল প্রশোকন্তর হোকস। েুবয়কর ললোয়ি কতকন শদখ্য়ত শপয়লন ইশয়ক রোসূয়লর িোপ, শজহোদী 

শিতনোর এক উজ্জ্বল স্বোক্ষর। কবরোি ককিু প্রোকির আনয়ন্দ তোাঁরও অন্তর বুজে শনয়ি উেল। 

অন্তয়র মুহুমু দহু ধ্বকনত হয়লো- আবু বকর! এই শসই েুবক, অন্তয়রর কির আকোজক্সক্ষত ধ্ন, 

আপন ময়নর সকল মোধ্ুরী কমশোয়  েোয়ক তুকম রিনো করয়ব বয়ল প্রকতকন ত আলাোহ্র দরবোয়র 

প্রোথ দনো জোকনয় ি, শসই মুজোকহদ েুবক শতোমোর সোময়ন। আলাোহ-্রোসূয়লর শে শপ্রয়মর বীজ 

হোয়ত কনয়  তুকম সোরোক্ষণ্ িুয়ি িয়লি, তোর উপেুক্ত শক্ষত্র এই। কনকব দয়ঘœ শস বীজ িকিয়  দোও, 

শদখ্য়ব পত্রপুষ্প সুয়শোকভত কয়র মহোসমোয়রোয়হ মোথো উাঁিু কয়র দো াঁকিয়  উেয়ব শহদোয় য়তর 

এক কবশোল বৃক্ষ। অগকণ্ত পথিোরী আত্মশুজের ফল আহরণ্ কয়র পরম আনয়ন্দ আপন গৃয়হ 

কফয়র েোয়ব। কিরন্তন স্বভোয়বর বযকতক্রম ঘিোয়  শত আগ্রহ আর আয়বগ কনয়  েমোনোর 

মুজোজিদ মধ্ুকমকশ্রত কয়ণ্ঠ তরুণ্ েুবকয়ক বলয়লন, “মুরীদ হয়ব, বোবো?” কী মধ্ুর সম্ভোষণ্! কী 

উদোর এক আহবোন! েুবয়কর অন্তর আনয়ন্দ গয়ল শগয়লো। এই মহোন তোপয়সর কোয়ি মন-প্রোণ্ 

সাঁয়প শদ োর জনয আয়গ শথয়কই ত কতকন প্রস্তুত হয় কিয়লন। তোাঁর কোয়ি ময়ন হয়লো, সুদয়ূরর 

শকোন ধ্যোনয়লোক হয়ত মহোসয়তযর সোয়থ হোত কমলোয়নোর জনয এ আহবোন। েুবক সকিৎ হোকরয়  



 

 

শফলয়লন। প্রবল এক উয়েজনোর মোয়ে আপনো শথয়কই বুজে মুখ্ শথয়ক কনঃসৃত হয়লো- 

“হুজয়ুরর শময়হরবোনী”। আল্লোহর মহোন এক ওলীর প্রসোকরত পকবত্র হোয়তর সোয়থ হোত কমলোয়লন 

কতকন।  

 

বুজে কবয়ফোরণ্ হল তোাঁর অন্তয়র। মোটির পৃকথবী শথয়ক মুকশ দদ তোাঁয়ক কনয়  শগয়লন অয়নক 

ঊয়ধ্ব দ, অয়িনো এক ভোবয়লোয়ক। কনয়ময়ষর মোয়ে সাংয়েোগ ঘিোয়  কদয়লন আরয়শ শমো োলাোর 

সোয়থ। ময়নর মত মোনুষ শপয়  মহোন সোধ্ক ইশয়ক মোওলোর শজযোকতর িিো  মোয়তো োরো কয়র 

কদয়লন স্বী  মুরীদয়ক। সয়তযর এক অকভনব পরয়শ, ‘নকফ-ইিবোত’ এর অয়ল ককক েোদুময়ন্ত্র 

মুরীদ তন্ম  হয়  শগয়লন, শপ্রয়মর সোগয়র হয়লন কনমজ্জিত। এ এক নতুন উপলকি, নতুন 

অকভজ্ঞতো। এ শুধ্ু অনুভব করো েো , বণ্ দনো করো েো  নো। 

তরুণ্ মুরীদ শনিোরুিীয়নর অন্তয়র কোয়মল মুকশ দয়দর ফোয় য়জর প্রভোব এত গভীরভোয়ব পকতত 

হয় কিল শে, বোকহর-জগয়তর সোয়থ তোাঁর শকোন সাংয়েোগ কিলনো। এশোর নোমোয়জর আজোন হ’ল, 

নোমোয়জর জনয সবোই প্রস্তুত হল, ককন্তু কতকন ককিুই শির শপয়লন নো। তদী  মুকশ দদ সব ককিু 

লক্ষয করয়লন। কতকন শেয়ক বলয়লন, “উেুন বোবো, নোমোয়জর সম  হয় য়ি।” তোাঁর কথোয়তই তোাঁর 

শিতনো কফরল। অপ্রস্তুতভোয়ব উয়ে দো াঁকিয়  সকয়লর সোয়থ নোমোজ আদো  করয়লন। শসকদন 

কবদোয় র মুহয়ূতদ মুকশ দদ-প্রবর তোাঁর নতুন কশক্ষোথীয়ক শুধ্ু একটি কথো বয়ল শগয়লন, “বোবো, 

আমোর সোয়থ আবোর সোক্ষোত কয়রো।”  

হেরত আবু বকর কসজিকী (রঃ)-এর সোয়থ তোাঁর এই প্রথম সোক্ষোৎ তোাঁর জীবয়ন এয়ন কদল এক 

আমূল পকরবতদন। জ্ঞোয়নর এক নতুন কদগন্ত তোাঁর কোয়ি খ্ুয়ল শগয়লো। মুকশ দয়দর কোি শথয়ক এ 

জ্ঞোয়নর পূণ্ দ পরশ পোও োর জনয কতকন বযোকুল হয়  উেয়লন। প্রকতটি মুহয়ূতদ তোাঁর অন্তর িো  

মুকশ দয়দর সোকন্নধ্য। তোাঁর সোয়থ সোক্ষোয়তর জনয হুগলী শথয়ক কতকন ফুরফুরো শরীফ রও োনো 

হয়লন। ঘিনোটি বি রহসযম । হেরত শনিোরুিীন আহমদ (রঃ) পকরণ্ত ব য়স তোাঁর 

ভক্তবৃয়ন্দর কোয়ি বহুবোর এই ভ্রময়ণ্র কথো উয়লখ্ কয়রয়িন। কতকন বলয়তন, “হুগলী হয়ত পীর 

িোয়হব শকবলোর সোক্ষোয়ত ফুরফুরো  কগয় কিলোম ককন্তু আজ দীঘ দ প তোকলশ বৎসর পে দন্ত এই 

কথো স্মরণ্ ককরয়ত পোকর নোই শে, ককভোয়ব আকম ফুরফুরো  কগয় কিলোম।” হুগলী হয়ত ফুরফুরো 

শরীফ ২৫/৩০ মোইল। এই দীঘ দ পথিুকু গোকিয়ত, জোহোয়জ, শন কো  বো পদব্রয়জ- ককভোয়ব কতকন 

কগয় কিয়লন শসটি বলয়ত নো পোরো আশ্চয়ে দর নব কক। জোকন, অয়নয়কই বলয়বন ঘিনোটি শমোয়িই 

জ্ঞোনসম্মত ন । তোয়দর কোয়ি এটি েুজক্তহীন এবাং কভকেহীন ময়ন হয়ব। এ সয়বর আয়লোিনো 

এখ্োয়ন করব নো। তয়ব কনয়জর কবিোর-বুজে কদয় ই সকল ঘিনোর তোৎপে দ কবয়েষণ্ করো সম্ভব 

বয়ল েোরো ময়ন কয়রন তোয়দরয়ক বকল- সবসম  সবককিু কনয়জর জ্ঞোয়নর অধ্ীন এবাং অনুক‚ল 

হয়ব- এরূপ কল্পনো করো শমোয়িই কবজ্ঞোনসম্মত ন । কবয়শ্বর  সকল  জ্ঞোনী-গুণ্ী মনীষী অবনত 

মস্তয়ক একথো শময়ন কনয় য়িন। েো শহোক, এই ঘিনোটি হ ত স্বোভোকবকভোয়বই ঘয়িকিল, 

কিরোিকরত পয়থই হ ত কতকন ফুরফুরো কগয়  থোকয়বন। ককন্তু স্বী  মুরকশয়দর ফোয় য়জর প্রভোব 

তোাঁর উপর এত গভীরভোয়ব পকতত হয় কিল শে, তোাঁর সোয়থ মুলোকোয়তর শখ্ োল িোিো ঐ মুহয়ূতদ 

হেরত শনিোরুিীন আহমদ (রঃ)-এর অন্তয়র অনযককিু কবন্দমুোত্র দোগ কোিয়ত পোয়রকন। 

কোয়জই শসই িফরটি তোাঁর জীবয়ন একটি উয়লখ্য়েোগয ঘিনো হয়লও িফয়রর লক্ষয, অথ দোৎ কপ্র  

মুকশ দয়দর সোয়থ শমোলোকোতই শুধ্ু তোাঁর স্মৃকতরোয়জয স্থোন শপয় কিল, িফয়রর মোধ্যম বো অনযককিু 

কতকন সিূণ্ দভোয়ব কবস্মৃত হয়  কগয় কিয়লন। 

নেছারুদ্দীে সেদ নপলেে 

হেরত আবু বকর কসজিকী (রঃ)-এর হোয়ত ব োত হবোর পর শথয়কই েুবক শনিোরুিীন আহমদ 

(রঃ)-এর জীবয়নর গকতধ্োরো এক নতুন পকরসয়র প্রবোকহত হয়ত লোগল। সোরোক্ষণ্ মুকশ দয়দর 

সোহিয়ে দ থোকোর জনয তোাঁর মন-প্রোণ্ সদো িিল ও অকস্থর হয়  উেল। তোাঁর সিলোভ এবাং তোাঁর 

কোি হয়ত তরীকো কশক্ষোয়ক কতকন কনয়জর জীবয়নর সবিোইয়ত বি শন োমত, কোমনোর বস্তু বয়ল 

ধ্য়র কনয়লন। তোই সাংসোয়রর শত অভোব, বোধ্ো-কবপকে উয়পক্ষো কয়র একমোত্র মুকশ দয়দর কোি 



 

 

শথয়ক জীবয়নর সকল পোয়থ  সাংগ্রহ করয়ত কতকন বযস্ত হয়  পিয়লন। মোয়ে মোয়েই মুকশ দয়দর 

শখ্দময়ত হোজজর হয়তন এবাং সম  সম  মোসোকধ্ক কোল তোাঁর সোহিয়ে দ সম  কোিোয়তন। 

শসখ্োয়ন কতকন অকত সোধ্োরণ্ শিোি শিোি কোজ করোর সুয়েোগ শপয়লও কনয়জয়ক অকতশ  ধ্নয 

ময়ন করয়তন। অয়নক সম ই কনজ-কোাঁয়ধ্ মুকশ দয়দর পোলকক বহন করয়তও তোাঁয়ক শদখ্ো শেয়তো। 

এয়ত তোাঁর আনন্দ উৎসোয়হর শশষ কিলনো। সাংসোয়রর সকল কদক শথয়ক মুখ্ কফকরয়  একমোত্র 

মুকশ দয়দর কদয়ক কতকন মুতোও োিুহ হয়লন-  তোাঁর কোয়ি মন-প্রোণ্ সাঁয়প কদয়লন। তোাঁর ইকিত-

ইশোরো, আয়দশ-উপয়দশ পুয়রোপুকরভোয়ব আপন জীবয়ন প্রকতফকলত করোই কিল তোাঁর একমোত্র 

ব্রত। শস সম  তোাঁর জীবন কিল কটেন কর োজত ও শমোজোহোদো  পকরপূণ্ দ। প্রো  সোরো রোত শজয়গ 

কতকন ইবোদত ও শমোরোকোবো  মশগুল থোকয়তন। 

‘িোয়লক’ শনিোরুিীন (রঃ)-এর আন্তকরকতো, আদব, আমল, কর োজত অকত অল্পকদয়নর ময়ধ্যই 

কোয়মল মুকশ দয়দর দৃটষ্ট আকষ দণ্ করল। কশয়ষযর মোয়ে অনোগত ভকবষযয়তর এক কবরোি সম্ভোবনো 

প্রতযক্ষ করয়লন কতকন। আর শসটির কবকোশ ঘিোয়নোর জনয কতকন তৎপর হয়  উেয়লন। অকত 

েতœ সহকোয়র সব দকবষয়  কতকন তোাঁয়ক কশক্ষো কদয়ত লোগয়লন। আপন ময়নর সকল মোধ্ুরী শেয়ল 

কদয়  কনখ্ুাঁতভোয়ব নতরী করয়ত লোগয়লন তোাঁর কোমনোর বস্তু। সুকনপুণ্ কশল্পীর তুকলর স্পয়শ দ 

কিজত্রত হয়ত লোগল একটি হৃদ রোজয- আল্লোহ-রোসূয়লর শপ্রমকসক্ত একটি কুঞ্জ-কোনন। 

কদন েো  মুকশ দয়দর তোও োিু’র বরকয়ত কশয়ষযর কভতয়র বোকহয়র শুরু হয়লো এক আমূল 

পকরবতদন। কনয়জর কোয়িই কনয়জয়ক নতুন ময়ন হয়লো- বোর বোর বুজে ভুল হয়লো- ‘আকম কক শসই 

আকম?’ কতকন শেন কনয়জয়ক পরখ্ কয়র শদখ্য়ত িোন, বুেয়ত িোন কনয়জয়ক। বোর বোর ময়ন হয়লো 

িোরিীনোর শসই ‘শনিোরুিীন’ শকোথো  ককভোয়ব হোকরয়  শগয়লো? ফুরফুরোর শসোনোর কোটের স্পয়শ দ 

শে েুবয়কর আকবভদোব এ ত শস ন , দু’এর মোয়ে শে আকোশ-পোতোল তফোৎ। শত আয়বগ, শত 

কবস্ম  তোর ময়ন। বোর বোর শকবলই প্রশ্ন জোয়গ- নতুন কয়র শিোয়খ্র এই দৃটষ্ট, কোয়নর এই শ্রবণ্, 

অন্তয়রর এই উপলকি শকোথো  কতকন শপয়লন? এগুয়লোর মোয়ে এই শে প্রখ্রতো, এই শে কবশোল 

বযোকি, নতুন কয়র শক শেয়ল কদয় য়ি? পৃকথবী তোাঁর কোয়ি নতুন রূয়প আত্মপ্রকোশ করল। ঐয়ে 

কদগন্ত-কব¯তৃত মোে, উনু্মক্ত আকোশ, ‘বনোনীর পত্রমম দর, কগকর-কনেদয়রর কুল্কুল্ ধ্বকন, কুসুয়মর 

øকাগ্ধ হোকস, কবহয়ির কলগীকত, িন্দ্র-সূয়ে দর পদিোরণ্ো, আয়লো-বোতোয়সর লুয়কোিুকর’- সবককিুর 

মোয়েই কতকন শেন প্রতযক্ষ কয়রন অসীয়মর স্পশ দ। কোয়নর অকত সকন্নকয়ি কফসকফকসয়  শক 

শেন বোর বোর বয়ল েো - “তুকম শেকদয়ক তোকোও, তোাঁর কনদশ দন শদখ্য়ত পোয়ব” (সূরো বোকোরো াঃ 

১১৫)। 

 

‘িোয়লক’ শনিোরুিীন (রঃ) ভোয়বন আর তন্ম  হয়  পয়িন। েতই ধ্যোন কয়রন ততই শেন তোাঁর 

জ্ঞোন বোয়ি। সকল সৃটষ্টর মোয়ে শে কবরোি এক ঐকয রয় য়ি, বহুর মোয়ে এক এর শে প্রকতফলন 

ঘয়িয়ি, এটি কতকন অন্তর কদয়  উপলকি কয়রন। শে কবশ্ব প্রকৃকতয়ক এতকদন মূক, বকধ্র বয়ল 

ময়ন হয়তো, আজ কতকন অনুভব কয়রন শসখ্োয়নও একটি জগৎ রয় য়ি, শসখ্োয়নও অনুভূকত 

আয়ি, কথো আয়ি। শসই জগয়তর সোয়থ তোাঁর শেন একোত্মতো ঘয়ি। শসখ্োয়ন সকয়লর শগোপন 

কথো কতকন শুনয়ত পোন। কতকন কোন শপয়ত শুয়নন আর কবস্ময়  হতবোক হয়  েোন। কতকন 

উপলকি কয়রন পোহোয়ি-পব দয়ত, বনরোজজয়ত, প্রকৃকতর শে শকোন স্থোয়ন শে শকোন কথো উচ্চোকরত 

হয়চ্ছ- সবকটির লক্ষয, পকরণ্কত একই কদয়ক; কবকভন্ন সুয়র, কবকভন্ন িয়ন্দ প্রকৃকতর বুয়ক 

প্রকতকন তই শে অসাংখ্য শব্দ উজেত হয়চ্ছ- সবোর গন্তবয স্থোন শসই একই ঊধ্ব দয়লোয়ক; সকল 

শব্দই সৃটষ্টর জ গোন, শসই মহোন স্রষ্টোর তয়র। তোাঁর ময়নর শকোয়ণ্ শকবলই উচ্চোকরত হয়ত 

লোগল, অনুভূকতর রোয়জয শকবলই শদোল শখ্য়ত লোগল- 

  

“আকোশসমূয়হ ও পৃকথবীয়ত েো ককিু রয় য়ি, সকয়লই আলাোহর জজককর করয়ি”  

(সূরো হোদীদ াঃ ১)। 



 

 

 

“নদ-নদী পব দতোকদ বৃক্ষলতো েত, 

সকয়ল আলাোহর নোম জয়প অকবরত, 

স্বোভোকবক শব্দ েত পোই শুকনবোর, 

আর ককিু নয়হ উহো জজককর আলাো’র। 

জেজে শপোকো সব দদো জোঁ  জোঁ  রব কয়র, 

ের ের নয়ি বৃক্ষ অকত মৃদুস্বয়র। 

জেম জেম কয়র কগকর শুকনয়ত মধ্ুর, 

আর ককিু নয়হ উহো জজককয়র গফুর।” 

 

কোয়মল মুকশ দদ শত আশীব দোদ আর শত শুয়ভচ্ছো কদয়  কপ্র  ভক্তয়ক পয়থ নোকময়  ময়ন ময়ন 

হোয়সন আর তৃকি লোভ কয়রন। ‘িোয়লক’ িয়লয়ি মহোসিোয়নর পয়থ মহোপ্রোকির পয়থ, এক 

মজঞ্জল শথয়ক আর এক মজঞ্জয়ল। ধ্ীয়র ধ্ীয়র সৃটষ্টর গূঢ় রহসয তোাঁর কোয়ি উয়ন্মোকিত হয়ত লোগল, 

জীবয়নর লক্ষয পকরষ্কোর হয়  এয়লো। উপলকির এমকন এক উচ্চ পে দোয়  শপ ৌঁয়ি ময়নর শত 

আয়বগ আর ভজক্ত কনয়  কতকন উচ্চোরণ্ করয়লন- “শহ আমোর প্রভু! তুকম এসব অনথ দক সৃটষ্ট 

করনোই”। 

 

এইভোয়ব কোয়মল মুকশ দদ শনিোরুিীন (রঃ) শক কনয়  িলয়লন জ্ঞোয়নর এক ধ্োপ শথয়ক অনয 

ধ্োয়প- ‘ইলমুল একীন’ শথয়ক ‘আইনুল একীন’, হক্কুল একীন- এর পয়থ। অকত সাংয়গোপয়ন 

আপন কশষযয়ক শপ ৌঁয়ি কদয়লন তরীকোর এক স্তর শথয়ক অনয স্তয়র- ‘ফোনো কফশ্শোয় খ্’ শথয়ক 

‘ফোনো কফররোসূল’, শসখ্োন শথয়ক ‘ফোনোকফল্লোহর শসই সয়ব দোচ্চ মোকোয়ম। 

মুকশ দদ আশ্বস্ত হয়লন, কশয়ষযর শেোগযতো আর কোমোকল োয়তর উপর এয়লো তোাঁর পূণ্ দ আস্থো। কতকন 

প্রতযক্ষ করয়লন শহদোয় য়তর শে কশশু বৃক্ষটি এককদন কতকন শরোপন কয়রকিয়লন তোাঁরই েয়ে 

সকল েি-েোপিো, আপদ-কবপদ উয়পক্ষো কয়র শসটি আজ মহো সমোয়রোয়হ মোথো তুয়ল 

দো াঁকিয় য়ি, পূণ্ দতো  শপ ৌঁয়িয়ি, পত্র-পুয়ষ্প শস আজ সুয়শোকভত, ফয়লর গয়ি আর ফুয়লর 

সুবোয়স িোকরকদক মুখ্করত। অন্তরিকু্ষ কদয়  কতকন শদখ্য়লন- মোনুষ দুহোত ভয়র পরম আগ্রয়হ 

আহরণ্ করয়ি গোয়ির শসই সুকমষ্ট ফল। হেরত আবু বকর কসজিকী (রঃ) েোকয়লন তোাঁর কপ্র  

কশষযয়ক, বযক্ত করয়লন ময়নর অকভলোষঃ ‘শতোমোয়ক সনদ শদ ো হয়লো। মোনুষয়ক শহদোয় ত 

করয়ব।’ মুকশ দয়দর মুয়খ্ এ কথো শুয়ন কশষয অকভভূত হয়  শগয়লন। আনন্দ আর শাংকো  তোাঁর 

মন ভয়র শগল। প্রোকির আনয়ন্দর পোশোপোকশ অকপ দত গুরুদোক ত্ব েথোেথভোয়ব পোলন করো সম্ভব 

হয়ব ককনো এ সাংশ  তোাঁর মনয়ক অকধ্কতর িিল কয়র তুলল। শিোয়খ্র সোময়ন শভয়স উেল 

সমোয়জর অবস্থো, কী করুণ্! কী ভ োবহ! শদখ্য়লন- শগোিো সমোজ অকশক্ষো, কুকশক্ষো আর 

নোনোকবধ্ অননসলোকমক আিোয়র পকরপূণ্ দ। এয়হন ঘুয়ন ধ্রো সমোজয়ক সাংগটেত কয়র পথ 

শদখ্োয়নো তোাঁর পয়ক্ষ কী কয়র সম্ভব? অথি মুকশ দয়দর হুকুম। বোকরুে অবস্থো  মোথো কনিু কয়র 

মুকশ দয়দর সোময়ন কতকন দো াঁকিয়  রইয়লন। দরূদশী মুরশীয়দ কোয়মল কশয়ষযর ময়নর অবস্থো 

সহয়জই অনুধ্োবন করয়লন। কপ্র  কশষযয়ক কোয়ি শিয়ন সহোসয বদয়ন বলয়লনঃ “আকম বয়ল 

কদলোম এটিই েয়থষ্ট”। কথো ন , শেন েোদুর পরশ। এক কনয়ময়ষ তোাঁর মন শথয়ক সকল সাংশ  

আর দুব দলতো শকোথো  শেন দরূীভূত হয়লো। অন্তর ভয়র শগয়লো গভীর কবশ্বোস আর আত্মপ্রতযয় । 

বোর বোর ময়ন হয়ত লোগল- তোাঁর ত ভয় র ককিু শনই। কতকন ত উপলক্ষ মোত্র, হুকুম পোলনকোরী। 

কপিয়ন রয় য়িন স্ব াং তোাঁর পীর মুজোজিয়দ েমোন। কবরোি এক শজক্ত, এক অদময কম দয়প্ররণ্ো 

কতকন অনুভব করয়লন অন্তয়রর মকণ্য়কোেো । কল্পনো  কতকন শদখ্য়ত শপয়লন অনোগত কোয়লর 

একটি আয়লো েলমল সমোজ। মুকশ দয়দর শদ ো পতোকো উাঁিু কয়র কতকন িয়লয়িন অগ্রভোয়গ, 

কপিয়ন এক কবরোি কোয়ফলো। শতকয়ণ্ঠ ধ্বকনত হয়চ্ছঃ 

“সতয এয়সয়ি, বোয়তল কবদকূরত হয়ব” (বকন ইসরোঈল াঃ ৮১)। 

এক অনোকবল শোকন্ত আর তৃকিয়ত তোাঁর মন ভয়র উয়ে। মহোন আলাোহর দরবোয়র কৃতজ্ঞতো 

জোকনয়  পরম শ্রেোর সোয়থ কপ্র  কশষয শনিোরুিীন আহমদ (রঃ) অন্তর কদয়  গ্রহণ্ করয়লন 



 

 

মুজোজিয়দ েমোন, মুরশীয়দ কোয়মল হেরত আবু বকর কসজিকী (রঃ)-এর করুণ্োর দোন- তোাঁর 

কখ্লোফয়তর পকবত্র সনদ। 

 

নহদালয়লির ঊষা-আলো - রদলক রদলক ছরিলয় নেে 

স্ত্রী-পুত্র হোকরয়  পীর িোয়হব শকবলো মক্কো শরীফ শথয়ক শদয়শ কফয়র এয়লন। এর ককিুকদন পর 

কতকন পুনরো  কবয়  কয়রন ফকরদপুর জজলোর কুশলো গ্রোয়ম। ঐ এলোকোর শি ধ্ুরী পকরবোর কিল 

অতযন্ত সম্ভ্রোন্ত। ঐ বাংয়শর  শি ধ্ুরী আবদুল ও োফী িোয়হয়বর ককনষ্ঠো কনযোর সোয়থ তোাঁর শুভ 

পকরণ্  ঘয়ি। পীর িোয়হব শকবলোর মত একজন ভর্দ্ আয়লম ও অলী আলাোহ জোমোতো 

কহয়সয়ব শপয়  শি ধ্ুরী িোয়হব অকতশ  আনজন্দত হয়লন। 

এই সম  পীর িোয়হব শকবলোর আকথ দক অবস্থো শমোয়িই সচ্ছল কিলনো। তোই ময়ন ময়ন কস্থর 

করয়লন তোয়ক একিো িোকুরী কনয়ত হয়ব, েোয়ত কয়র স্বোচ্ছয়ন্দয সাংসোর িোলোয়নো েো । তোই 

আপন মুকশ দয়দর কোয়ি কতকন একবোর মযোয়রজ শরজজস্ট্রোর (কোজী) হও োর ইচ্ছো বযক্ত করয়লন। 

ককন্তু মুজোজিয়দ েমোন হেরত আব ুবকর কসজিকী (রঃ) এর ময়ন তখ্ন কবরোজ করকিল সিূণ্ দ 

কভন্ন কিন্তো। কতকন শদখ্য়ত শপয় কিয়লন তোাঁর কপ্র  ভয়ক্তর মোয়ে লুককয়  রয় য়ি এক কবরোি 

সম্ভোবনো- শহদোয় য়তর একটি শজযোকতম দ  নূর, েোর আয়লোকচ্ছিো িোরকদয়ক কবচু্ছকরত হয়  

আাঁধ্োয়র পকতত একটি ঘুমন্ত জোকতয়ক প্রোয়ণ্র স্পশ দ কদয়  জোকগয়  তুলয়ব। স্থকবরতো দরূ কয়র 

তোয়ক গকতশীল করয়ব, আলাোহ-রোসূয়লর ভুয়ল েোও ো পথ নতুন কয়র শদকখ্য়  কদয়ব। জোকতর 

জনয আগোমী কদয়নর এক দুল দভ কদশোরী কহয়সয়ব েোয়ক কতকন কিকিত কয়র শরয়খ্য়িন, তোাঁর কবরল 

প্রকতভো খ্জণ্ডতভোয়ব কবককশত শহোক, তোাঁর দ্বোরো জোকতর ঈজিত শখ্দমত কবন্দমুোত্র বযোহত  শহোক 

এটি ত ককিুয়তই হয়ত পোয়রনো। তোই ভয়ক্তর আয়বদন তোাঁর কোয়ি গৃহীত হ’লনো। তোাঁর পকবত্র মুখ্ 

শথয়ক শুধ্ু  উচ্চোকরত হল, “িোকুরীর িোইয়ত শহদোয় ত উেম কোজ”। মুকশ দয়দর কথোর তোৎপে দ 

অনুধ্োবন করয়ত ভয়ক্তর ককিুমোত্র কবলি হ’লনো। কনয়ময়ষর ময়ধ্য সকল কদ্বধ্ো-দ্ব›শাদ্বর অবসোন 

হল। বুয়ে কনয়লন মুকশ দয়দর অকভপ্রো , কস্থর হয়  শগয়লো তোাঁর জীবয়নর লক্ষয। কতকন সকল ককিু 

পকরতযোগ কয়র সিূণ্ দভোয়ব শহদোয় য়তর কোয়জ আত্মকনয় োগ করয়লন। তোাঁর জীবয়ন এমন 

অয়নক সম  তোাঁয়ক কোিোয়ত হয় য়ি েখ্ন ঘয়র শকোন খ্োবোর কিলনো, িরম অভোব অনিয়নর 

মোয়ে তোাঁর কদন শেত। ককন্তু শসকদয়ক কতকন কবন্দমুোত্র ভ্রূয়ক্ষপ নো কয়র আল্লোহর উপর ভরসো 

কয়র স্বী  মুকশ দয়দর কনয়দদশমত মোনুষয়ক শহদোয় ত করোর কোয়জ কনয়জর জীবনয়ক সিূণ্ দরূয়প 

উৎসগ দ কয়র কদয় কিয়লন।  

পীর িোয়হব শকবলো  প্রথয়ম কনকিবতী অিয়ল তোাঁর তোবলীগী িফর সীমোবে রোয়খ্ন। 

তখ্নকোর সময়  এতদিয়ল কদোকিৎ দু’িোরজন আয়লম কবয়দশ শথয়ক এয়স মোনুয়ষর মোয়ে 

ও োজ-নসীহত কয়র শেয়তন। শজ নপুর এবাং বোহোদুরপুয়রর পীর িোয়হবগণ্ই মূলতঃ বিয়র 

একবোর কয়র এয়স কবকভন্ন জো গো  সভো কয়র মোনুয়ষর মোয়ে ধ্মী  মূলযয়বোধ্ জোকগয়  রোখ্োর 

প্র োস শপয়তন। ককন্তু এয়ত স্থো ীভোয়ব শকোন ধ্মী  পকরয়বশ গয়ি উয়েকন। এমন ঘিনো শমোয়িই 

কবরল কিলনো, েখ্ন দরূ পোিোগো াঁয়  শকোন শলোক মোরো  শেত তখ্ন তোর জোনোেো পিোর জনয 

শম লভী মুিীর অভোব হত। সমোয়জর এমকন এক সাংকিম  মুহয়ূতদ আকবভূদত হয় কিয়লন 

তরুণ্ হোদী হেরত শনিোরুিীন আহমদ (রঃ)। 

পীর িোয়হব শকবলো (রঃ)-এর শহদো োতী িফর শকবলমোত্র ও োজ-নিীহয়তর মোয়েই সীমোবে 

কিল নো। িফয়র কগয়  সমোয়জর সমসযোকদর সোয়থ সমযকভোয়ব পকরকিত হয়তন এবাং শসগুয়লোর 

বোস্তব সমোধ্োয়নর প্রয়িষ্টো িোলোয়তন। শবনোমোজীয়দর নোমোজ পিোর শুধ্ু উপয়দশই শদনকন, 

কীভোয়ব নোমোজ পিয়ত হ  তোর প্রদশ দয়নরও বযবস্থো কতকন করয়তন। এয়ত বহু শলোক শরীক 

হত। শে তুক শথয়ক শুধ্ু তওবো পিোয় ই ক্ষোন্ত হয়তন নো, কবষ টি কনষ্পকে কয়র কতকন বোকি 

কফরয়তন। সুদয়খ্োরয়দর সুদ নো লও োর ও োদো কনয় ই কতকন তোয়দরয়ক শরহোই শদনকন, সুদ 

গ্রহীতোয়ক সুদী-দলীল শফরত কদয়ত বোধ্য করয়তন। ধ্ূমপোয়ন কনরুৎসোহ কয়রই কতকন ও োজ 



 

 

শশষ কয়রন কন, হুক্কো শভয়ঙ শফলোর বহু দৃষ্টোন্ত কতকন স্থোপন কয়রয়িন। এমকনভোয়ব সমোয়জর 

রয়ে রয়ে শে সব গলৎ প্রয়বশ কয়র ইসলোয়মর বুকন োদ পে দন্ত ধ্বাংস করোর উপক্রম কয়রকিল 

শসগুয়লো একটি একটি কয়র কনজ হোয়ত শশোধ্রোয়নোর প্রয়িষ্টো িোলোয়লন।  

অকত অল্পকদয়নর মোয়েই সমোয়জর উপর তোাঁর প্রভোব এত বযোপকভোয়ব িকিয়  পিল, ভোবয়তই 

অবোক লোয়গ। কদয়ক কদয়ক ককয়সর শেন এক সোিো পয়ি শগয়লো। শে শকউ শরী তকবয়রোধ্ী শকোন 

কোজ করত, সমোয়জর শলোয়করো সময়বত হয়  তোর কবরুয়ে পীর িোয়হব শকবলো (রঃ)-এর কোয়ি 

কবিোর প্রোথ দনো করত। কতকন সবককিু শুয়ন অপরোধ্ অনুেো ী কবিোর করয়তন, সকয়লই এক 

বোয়কয তোাঁর রো  শময়ন কনত। শবনোমোজী, সুদয়খ্োর, বোদক, গো ক, গোন শ্রবণ্কোরী, শমলো  

শেোগদোনকোরী, শন কো-বোইি ও শঘোিয়দ ি আয় োজনকোরী প্রভৃকতর কবরুয়ে তোাঁর কোয়ি প্রো ই 

শরী য়তর মোমলো আসত। পীর িোয়হব শকবলো কোউয়ক তওবো পিোয়তন, কোউয়ক জতুোয়পিো 

করয়তন, কোউয়ক বো সমোজিুযত করয়তন। শমোি কথো, তোাঁর সোময়ন শেন এক কবরোি আদোলত 

বয়স শেয়তো। কতকন দরখ্স্ত গ্রহণ্ করয়তন, সমন জোরী করয়তন এবাং স²ূ ও কনরয়পক্ষ রো  

প্রদোয়নর জনয েথোসোধ্য শিষ্টো িোলোয়তন।  

এমকনভোয়ব কদন কদন সমোয়জ পীর িোয়হব শকবলোর প্রভোব এতদরূ বৃজে শপল শে, কতকন শকোন 

এলোকো  উপকস্থত হয় য়িন একথো জোনয়লই শবনোমোজী, গোন বোজনোকোরী প্রভৃকত শরী ত-

অমোনযকোরী দয়ূর পোকলয়  শেয়তো। তোয়দর ভ  হত পীর িোয়হব শকবলোর সোময়ন তোয়দরয়ক 

হোজজর করয়ল হ ত জন-সময়ক্ষ জতুো শপিো শখ্য়ত হয়ব অথবো সমোজিুযত হয়ত হয়ব। শগোপয়ন 

শগোপয়ন তোরো পীর িোয়হব শকবলোর কোয়ি হোজজর হত, তওবো করত এবাং ভকবষযয়ত ভোয়লোভোয়ব 

িলোর ও োদো কয়র কবদো  কনত। পীর িোয়হব শকবলোর অমোক ক বযবহোয়র তোরো মুগ্ধ হয়  

শেয়তো।  

 

ধ্ীয়র ধ্ীয়র পীর িোয়হব শকবলোর গুণ্োবলী িোকরকদয়ক িকিয়  পিল। শগোিো সমোজ অবোক 

কবস্ময়  তোাঁর কদয়ক তোককয়  রইল- কী হল? এতকদন এই  ‘পোগল’ মোনুষগুয়লো কিল শকোথো ? 

ককয়সর আকষ দয়ণ্ তোরো িুয়ি আসয়ি? শকোন্ ফুয়লর সুবোস শপয়  অগকণ্ত শম মোকির দল 

িোরকদয়ক এই গুঞ্জরন শুরু কয়র কদল? ময়ন হ  একটি প্রবোহ বজুে এতকদন শকোন বোধ্ো শপয়  

থময়ক দো াঁকিয়  কিল, আজ মুক্ত হয়  স্বোধ্ীনতোর আনয়ন্দ দুব দোর গকতয়ত বইয়ত শুরু কয়রয়ি। 

তরুণ্ ব স, অথি শেখ্োয়নই েোন শসখ্োয়নই মোনুয়ষর েল। সোধ্োরণ্ মোনুষ শথয়ক শুরু কয়র 

আয়লম-ওলোমো পে দন্ত তোাঁর কোয়ি আসয়তন। তোাঁর সোমোনয শখ্দমত করোয়কই তোরো শস ভোগয 

ময়ন করত। এত শলোয়কর সমোগম, মোয়ে মোয়ে কন ন্ত্রণ্ করোই কটেন হত। শকউ বো আসত শুধ্ ু

একপলক শদখ্োর জনয, শকউ শদো ো কনয়ত, শকউ মুরীদ হয়ত, শকউবো তওবো পিয়ত, শকউবো 

শকোন কবিোর-প্রোথ দনো জোনোয়ত। শস এক অবোক কোণ্ড। সমোয়জ পীর িোয়হব শকবলোর শসই উন্নত 

ভোবমূকতদ অগকণ্ত মোনুয়ষর অকুণ্ঠ শ্রেো-ভজক্ত শিলয়িলোর  ঊধ্ব দতন কৃীত-সন্তোন শহীয়দ 

বোলোয়কোি হেরত সোইয় যদ আহমদ শবরলবী (রঃ)-এর কথো স্মরণ্ ককরয়  শদ । েঃ েকিও 

হোন্টোর তোর ”Indian Musalmans” গ্রয়ন্থ হেরত শবরলবী (রঃ)-এর কোে দকলোপ আয়লোিনো 

কয়রয়িন। েকদও তোাঁয়ক শহ  প্রকতপন্ন করোই হোন্টোর সোয়হয়বর মূল উয়িশয কিল, তথোকপ কতকনও 

সকল সতয িোপো কদয়ত পোয়রনকন। সমোয়জ শবরলবী (রঃ)-এর প্রভোব সিয়কদ কতকন কলয়খ্য়িনঃ 

সোইয় যদ িোয়হয়বর মুরীদগণ্ তোাঁর আধ্যোজত্মক কোমোকল োত সিয়কদ পূণ্ দভোয়ব জ্ঞোত থোকো  তোাঁর 

সোমোনযতম শখ্দমত করোয়কও তোরো শস ভোগয ময়ন করয়তন। সম্ভ্রোন্ত আয়লমগণ্ পে দন্ত তোাঁর 

শপিয়ন খ্োকল পোয়  িলোয়ক শগ রব ময়ন করয়তন। কতকন ককলকোতো  উপকস্থত হয়ল শলোয়কর 

সাংখ্যো এত বৃজে শপয় কিল শে, হোয়ত হোয়ত ‘ব োত’ করোই দুরূহ হয়  পয়িকিল। কতকন অবয়শয়ষ 

কনয়জর পোগিী খ্ুয়ল কদয়  শঘোষণ্ো করয়লন, শে শকউ পোগিীয়ত হোত লোগোয়ব শসই তোাঁর মুরীদ 

বয়ল গণ্য হয়ব।  

 

পীর িোয়হব শকবলোর কবিোয়রর রোয়  সমোয়জ ককরূপ প্রভোব পিত শসটি বুেোয়নোর জনয 

কনয়ে দু’একটি ঘিনোর উয়লখ্ করো হয়লোঃ 



 

 

একবোর বকরশোয়লর মেবোকি োর এলোকোর একজন ধ্নী মোতবয়রর বোকিয়ত পীর িোয়হব শকবলো 

আমকন্ত্রত হয় কিয়লন। হুজরু শকবলো শিোিয়বলো শথয়কই সুদয়খ্োর, ঘুষয়খ্োর, শবনোমোজী ইতযোকদর 

বোকিয়ত দোও োত গ্রহণ্ কয়রনকন। উক্ত মোতবয়রর বোকিয়ত হোজজর হয়ল একজন শলোক এয়স 

তোয়ক বলল “হুজরু, এই মোতবর িোয়হব আমোর কনকি সুয়দ িোকো লকগ্ন কয়রয়ি”। একথো 

শুনোমোত্র পীর িোয়হব শকবলো মোতবর িোয়হবয়ক শেয়ক বলয়লন, “আপকন সুদ শনও ো হয়ত 

কবরত নো হয়ল আপনোর এখ্োয়ন আমোয়দর খ্োও ো সম্ভব ন ”। মোতবর শম কখ্কভোয়ব সুদ 

পকরতযোগ করোর ও োদো করল। পীর িোয়হব শকবলো বলয়লন, “কহসোব কয়র সমুদ  িোকো আমোর 

কনকি আমোনত নো রোখ্য়ল আকম কনয়জও শখ্য়ত পোকর নো, অনযয়কও শখ্য়ত আয়দশ কদয়ত 

পোকরনো”। মোতবর িোয়হব তোিোতোকি দুইশত িোকো এয়ন জমো কদল। েথোরীকত খ্োও ো শুরু হল। 

খ্োও োয়নোর মোেখ্োয়ন হেোৎ মোতবর িোয়হয়বর মত ঘুয়র শগল। শস পীর িোয়হব শকবলোর কোয়ি 

এয়স িোকো শফরৎ িোইল। পীর িোয়হব শকবলো বলয়লন, শকন এ সবই ত খ্োতয়কর িোকো, 

তোয়দরয়ক শেয়ক শফরত কদয়ত হয়ব। মোতবর িোয়হব এয়ত আপকে জোনোল। পীর িোয়হব শকবলো 

বলয়লন- “আপকন শরী ত মোয়নন ককনো?” শস উেয়র বলল, “নো, আকম মোকননো”। পীর িোয়হব 

শকবলো একখ্ন্ড কোগজ কদয়  বলয়লন- “আপকন শরী ত মোয়নন নো- এই ময়ম দ দস্তখ্ত কদন”। 

মূখ্ দ দোকম্ভক মোতবর অমকন দস্তখ্ত কয়র কদল। পীর িোয়হব শকবলো তখ্ন সয়জোয়র িোকোগুয়লো 

মোটিয়ত শফয়ল কদয়লন এবাং দো াঁকিয়  মোতবরয়ক এমকনভোয়ব লোকথ মোরয়লন শে, শস মোটিয়ত পয়ি 

শগয়লো। কতকন মোতবরয়ক “মরদুদ, শবঈমোন” ইতযোকদ ভৎদসনোমূলক শব্দ উচ্চোরণ্ করয়ত করয়ত 

শসখ্োন শথয়ক িয়ল শগয়লন। সোয়থ সোয়থ সকয়লই উয়ে শগল। মোতবর িোয়হয়বর সকল 

আয় োজন পণ্ড হয়লো। 

পীর িোয়হব শকবলো ফতও ো কদয়লন- “শরী ত নো মোনোর দরুন মোতবর িোয়হব শরী তয়র্দ্োহী 

কহসোয়ব গণ্য।  তোই তোর কবয়  বোকতল হয়  শগয়ি। তোর সোয়থ সকল প্রকোর আদোন প্রদোন, খ্োও ো 

দোও ো, উেো-বসো, এমনকক সোলোম শদও ো পে দন্ত বি করয়ত হয়ব।” এই ফতও ো শদশম  

িকিয়  পিল। মোতবর িোয়হব মহো কবপয়দ পিল। সমোয়জর সকল স্তয়রর মোনুষ উক্ত ফতও ো 

অতযন্ত কয়েোরভোয়ব শময়ন িলল। এমনকক মোতবর িোয়হব িুল কোিোর জনয এককদন এক কহন্দ ু

নোকপতয়ক েোকয়ল শসও উের কদল, “বিকম ো, আমোর পয়ক্ষ আপনোর শকোন কোজ করো সম্ভব 

ন । আমোয়ক মোফ করুন। আপনোর িুল কোিয়ল সমোয়জর শলোয়ক আমোয়কও সমোজিুযত 

করয়ব।” 

একদয়ক মোতবর িোয়হব পীর িোয়হব শকবলোর কবরুয়ে মোনহোকনর মোমলো করল। ককন্তু শকোন ফল 

হল নো। শস তখ্ন িোরজন নোমকরো মোওলোনো আনোল। মোতবর িোয়হব তোয়দরয়ক িোকো কদয়  এই 

ময়ম দ আর একটি ফতও ো করোল শে, “মোতবর িোয়হব েো বয়লয়িন- তোয়ত তোয়ক শরী তয়র্দ্োহী 

বলো িয়ল নো। তোর কবয় ও নষ্ট হ কন এবাং তোয়ক সমোজিুযত করো শমোয়িই সমীিীন ন ”। পীর 

িোয়হব শকবলোর কনকি েখ্ন এই সাংবোদ শপ ৌঁিল তখ্ন কতকন শলোক পোটেয়  মোওলোনো 

সোয়হবয়দরয়ক শসখ্োয়ন আিয়ক রোখ্য়লন এবাং কনয়জ উপকস্থত হয়  তোয়দর সোয়থ ‘বোহোি’ 

করয়লন। এয়ত মোওলোনো িোয়হবগণ্ সিূণ্ দরূয়প পরোজজত হয়লন এবাং পীর িোয়হব শকবলো শে 

ফতও ো কদয় কিয়লন তোয়ত তোরোও দস্তখ্ত কয়র কদয়লন। এই ফতও ো পুনরো  প্রিোকরত হল। 

মোতবর িোয়হয়বর অবস্থো পূয়ব দর িোইয়ত আরও অকধ্ক সাংকিম  হয়  পিল।  

 

সুদয়খ্োর মহোজন শশষ পে দন্ত কনরুপো  হয়  শগয়লো। শস তরুণ্ ব সী পীয়রর এই অসোধ্োরণ্ 

ক্ষমতো শদয়খ্ জব্দ হয়  তোাঁর কোয়ি এয়স অতযন্ত নিভোয়ব কনয়বদন করল- “হুজরু, আপকন 

সোথ দক পীর, আপকন ব য়স আমোর নোতী সমতুলয; আপকন আমোয়ক ক্ষমো করুন, আকম 

আপনোর হোয়ত হোত শরয়খ্ তওবো করকি।” পীর িোয়হব শকবলো তখ্ন সুদী িোকো শফরত কদয়  

তোয়ক তওবো করোয়লন, কবয়  শদোহরোয়  কদয়লন এবাং তোর উপর সমোজিুযত হও োর আয়দশ 

প্রতযোহোর কয়র কনয়লন। মহোজন আবোর আয়গর মত স্বোভোকবক জীবন েোপন করোর সুয়েোগ 

শপয়লো।  

 

পরবতীয়ত গরীব জনসোধ্োরণ্য়ক সুদী-ঋয়ণ্র অকভশোপ শথয়ক মুক্ত করোর জনয শশয়র বোাংলো এ, 



 

 

শক ফজলুল হক ঋণ্-সোকলশী শবোেদ গেন কয়রকিয়লন। অথি তোাঁর বহু পূয়ব দই এই শশোষণ্-

কনে দোতন বয়ির জনয পীর িোয়হব শকবলো সমোয়জ কী কবরোি আয়ন্দোলন গয়ি তুয়লকিয়লন, েোর 

ফলশ্র“কতয়ত শতশত ঋণ্গ্রস্ত খ্োতক শুধ্ু সুয়দর অথ দ প্রদোন হয়তই মুক্ত হ  নোই, বরাং অয়নক 

শক্ষয়ত্র আসল ঋয়ণ্র িোকো শফরত  শদ ো শথয়কও মোজদনো লোভ কয়রয়ি এবাং মিদয়গজ শদ ো 

জকম খ্োতকরো িোকো নো কদয় ই শফরত শপয় য়ি। এইভোয়ব হুজরু শকবলো ঋণ্ভোয়র কবপে দস্ত 

গরীব জনগয়ণ্র অথ দননকতক মুজক্তর শেসব কোে দক্রম গ্রহণ্ কয়রন শসগুয়লো ১৪০০ বির আয়গ 

সমোয়জ অথ দগৃধ্্নু শশোষয়কর কবরুয়ে হুজরু (দঃ)-এর গৃহীত কবকভন্ন পদয়ক্ষয়পর কথোই 

আমোয়দরয়ক ময়ন ককরয়  শদ । 

 

রবিালরর আর একটি নছাট্ট ঘিোঃ  

এক বযজক্ত তোর মোয়ক প্রহোর কয়রকিল। পীর িোয়হব শকবলোর কোয়ি এ কবষয়  নোকলশ আসয়ল 

কতকন সোক্ষী প্রমোণ্ কনয়  ঘিনোর সতযতো প্রমোণ্ করয়লন। অতঃপর আসোমীয়ক তোাঁর সোময়ন 

আনো হয়ল কতকন সিী  শপ োদোয়ক প্রহোর করোর হুকুম কদয়লন। প্রহোয়র উক্ত বযজক্ত অজ্ঞোন হয়  

পিল। পয়র আবোর েখ্ন সুস্থ হল পীর িোয়হব শকবলো তোয়ক পুনরো  প্রহোর করোর কনয়দদশ 

কদয়লন। কতকন বলয়লন, “এমন শলোকয়ক মোরয়ত শতোমোয়দর বো াঁয়ধ্ শকন? শজোয়র প্রহোর কর”। 

অতঃপর প্রহোয়রর পর প্রহোর িলল। কতকন প্রকতবোরই “শজোয়র, শজোয়র, আরও শজোয়র” বয়ল 

প্রহোরকোরীয়ক উয়েজজত করকিয়লন। এ অবস্থো শদয়খ্ মোয় র মন স্বভোবতঃই নরম হয়  শগল। 

শস তোয়ক শিয়ি শদও োর জনয পীর িোয়হব শকবলোয়ক অনুয়রোধ্ জোনোল। পীর িোয়হব শকবলো 

বলয়লন, “মো ক্ষমো নো করো পে দন্ত তোয়ক িোিো হয়ব নো”। অতঃপর তোর মো তোয়ক ক্ষমো করয়ল 

পীর িোয়হব শকবলো তোয়ক অবযোহকত কদয়লন।  

পীর িোয়হব শকবলোর সূ² ও কনরয়পক্ষ কবিোর মীমোাংসোর কথো কবকভন্ন এলোকো  িকিয়  পিল। 

এমনকক স্থোনী  মহকুমো-হোককয়মর কণ্ দয়গোির হল। কপয়রোজপুয়রর এস, কে, ও সোয়হব পীর 

িোয়হব শকবলোর কতগুয়লো রো  বযজক্তগতভোয়ব পরীক্ষো কয়র শদয়খ্ন। শসই সব কবিোর মীমোাংসো  

পীর িোয়হব শকবলোর কবিক্ষণ্তো শদয়খ্ এস, কে, ও সোয়হব স্তকম্ভত হয়  শগয়লন। এসব কবষয়  

পীর িোয়হব শকবলোর উপর তোর পূণ্ দ আস্থো জন্মোয়লো। এরপর শথয়ক এস.কে.ও.িোয়হব অয়নক 

সম ই সমোয়জর বহু কবিোর মীমোাংসোর রো  প্রদোয়নর জনয বযজক্তগতভোয়ব পীর িোয়হব 

শকবলোয়ক অনুয়রোধ্ করয়তন। কতকন শসগুয়লোর সুষ্েু তদন্ত কয়র েথোেথ বযবস্থো গ্রহণ্ 

করয়তন।  

ভোবয়ত কবস্ম  লোয়গ, বৃটিশ আময়ল েখ্ন ধ্মী  কশক্ষো সরকোরকতৃদক উয়পকক্ষত, মোওলোনো, 

মুিী িোয়হবগণ্ সমোয়জ অনোদৃত এবাং অবয়হকলত, শস সম  সরকোয়রর কোয়ি দোকখ্লকৃত 

মোমলো-শমোকোিমো মীমোাংসোর জনয স্ব াং এস, কে, ও িোয়হব কবনো কদ্বধ্ো  পীর িোয়হব শকবলোর 

মত একজন অল্প ব স্ক ধ্মী  আয়লয়মর কোয়ি পোটেয়  কদয়তন। এটি কনঃসয়ন্দয়হ সমোয়জর 

কবকভন্ন সমসযোর সুষ্েু সমোধ্োয়ন পীর িোয়হব শকবলোর কবিক্ষণ্তো, তোাঁর প্রকত সরকোয়রর অগোধ্ 

শ্রেো ও পূণ্ দ আস্থো এবাং সমোয়জর উপর তোাঁর কবশোল প্রভোয়বরই এক উজ্জ্বল স্বোক্ষর বহন 

কয়র।  

 

পরবতীকোয়ল পীর িোয়হব শকবলো সমোয়জর শখ্দময়ত কবকভন্নমুখ্ী কম দসূিী গ্রহণ্ কয়রকিয়লন। 

তখ্ন স্বোভোকবকভোয়বই কবিোর মীমোাংসোর কোয়জ তত শবকশ সম  বয  করো তোাঁর পয়ক্ষ সম্ভব 

কিলনো । তোই এক সম  এস, কে, ও কতৃদক পোেোয়নো অয়নকগুয়লো কবিোয়রর কোজ কতকন 

ওজরবশতঃ শফরত কদয় কিয়লন। এয়ত এস, কে, ও সোয়হব কনয়জই পীর িোয়হব শকবলোর 

দরবোয়র হোজজর হন। পীর িোয়হব শকবলো তখ্ন তোয়ক অতযন্ত মধ্ুর বযবহোর শদকখ্য়  সব ককিু 

বযক্ত কয়র বুজেয়  কদয় কিয়লন শে, এ বযোপোয়র অকতকরক্ত দোক ত্ব কনয়ল তোাঁর দ্বোরো সমোয়জর 

অনযোনয অকধ্কতর প্রয় োজনী  শখ্দমত বযোহত হয়ব।  



 

 

এ প্রসি শশষ করোর আয়গ একটি কথো অবশযই বলো িয়ল। এই তরুণ্ ব য়সই পীর িোয়হব 

শকবলোর কবিোর-আিোর, তোবলীয়গর বযকতক্রমধ্মী ধ্োরো সমোয়জ শে প্রভোব কবস্তোর কয়রকিল এবাং 

মোনুয়ষর অন্তয়র তোাঁয়ক শেভোয়ব এক অকবস্মরণ্ী  বযজক্তত্ব কহয়সয়ব প্রকতটষ্ঠত কয়রকিল, শসটিই 

পরবতীয়ত তোাঁর বহুমুখ্ী আয়ন্দোলয়নর পথয়ক অকধ্কতর সুগম কয়র কদয় কিল।  

 

মাদরাসা 

সুন্নলি েববীর আদশ শ মারকাজ 

বোঙোলী মুসলমোনয়দর মোয়ে কশক্ষোর আয়লো শপ ৌঁকিয়  ইসলোমী পুনজদোগরণ্ সৃটষ্ট করয়ত মরহুম 

পীর িোয়হব শকবলো জীবনভর শে কনরলস প্রয়িষ্টো িোকলয় কিয়লন, তোরই এক উজ্জ্বল স্বোক্ষর হল 

িোরিীনো দোরুচু্ছন্নোত আকল ো মোদরোসো। এটি তোাঁর জীবন-সোধ্নোর এক কবরোি কুতুব-কমনোর, 

এক জ্বলন্ত কোরোমত। এই মোদরোসোয়ক শকন্দ্র কয়র ভকবষযয়ত শরী ত-মোয়রফোয়ত পকরপক্ক 

আদশ দবোন একদল হোদী-আয়লম নতরী হয়ব; তোরো এই সমোজয়ক সকতযকোর ইসলোমী ভোবধ্োরো  

গয়ি তুলয়ব; আলাোহর দ্বীন প্রিোর ও প্রকতষ্ঠোকয়ল্প আজীবন অকুয়তোভ  সাংগ্রোম কয়র েোয়ব- 

এই কিল তোাঁর সোধ্নো। মহোমোনয়বর এ স্বপ্ন কবফয়ল েো কন। অয়নককদন হ’ল দুকন ো শথয়ক কতকন 

কবদো  কনয় য়িন। ককন্তু ‘দোরুচু্ছন্নোত’ নোয়মর সোথ দক প্রকতফলন ঘটিয়  তোাঁর প্রোণ্কপ্র  এই 

প্রকতষ্ঠোন ‘ইখ্লোস’-এর কভকেয়ত স্বকী  নবকশয়ষ্টয উেয়রোের সমৃে হয়  সমোয়জর বুয়ক আজও 

মোথো উাঁিু কয়র দো াঁকিয়  আয়ি। আজ কদবোয়লোয়কর মত স্পষ্ট- িোরিীনো দোরুচু্ছন্নোত আকল ো 

মোদরোসো সোধ্োরণ্ শকোন প্রকতষ্ঠোন ন , নবী-আদয়শ দর মকহমো  আপন ঐশ্বয়ে দ বলী োন সমোয়জর 

বুয়ক এটি এক আদশ দ ‘মোরকোজ’। 

আজ সমোয়জ মূলযয়বোয়ধ্র শে িরম অবক্ষ  শুরু হয় য়ি তো শথয়ক শদয়শর কশক্ষোিনগুয়লোও 

মুক্ত ন । কবকভন্ন রোজননকতক দয়লর শলজিু কহয়সয়ব কয়লজ, মোদরোসো, কবশ্বকবদযোল - প্রো  

প্রকতটি কশক্ষো প্রকতষ্ঠোয়নই িোত্র সাংগেন রয় য়ি। তোয়দর মোধ্যয়ম আদশ দবজজদত রুকিহীন 

রোজনীকতর কুফল ককভোয়ব শগোিো কশক্ষো পকরয়বশয়ক কলুকষত করয়ি, িোত্র-িোত্রীয়দর অমূলয 

কশক্ষোজীবনয়ক কবকপন্ন করয়ি, তো সকয়লরই জোনো। শকউ েকদ কনরয়পক্ষ দৃটষ্ট কনয়  িোরিীনো 

মোদরোসো অবয়লোকন কয়র, তয়ব শস সহয়জই অনধু্োবন করয়ব শদয়শর এই ভ োবহতোর মোয়েও 

কনঃসয়ন্দয়হ এটি একটি কবরোি বযকতক্রম। সকল কবষোক্ত আবহোও ো শথয়ক কনয়জয়ক বো াঁকিয়  

শরয়খ্ এই প্রকতষ্ঠোনটি ককভোয়ব এতকদন ধ্য়র তোর আদশ দয়ক অিুি, অকু্ষণ্œ শরয়খ্য়ি ভোবয়ত 

কবস্ম  লোয়গ। কশক্ষক-কশক্ষোথীয়দর সীরোত-সূরত, িোল-িলন, মন-মোনকসকতো, তোয়দর মোয়ে 

কবরোজমোন সিকদ- সব ককিু কময়ল শসখ্োয়ন বযকতক্রমধ্মী শে কনম দল পকরয়বশ কবরোজমোন তো 

শে শকোন শলোকয়ক মুগ্ধ নো কয়র পোয়র নো।  

মোদরোসো-কতৃদপক্ষ অতযন্ত সজোগ, িোত্ররো শেন আদশ দকবিুযত নো হ । তোরো শেন সমোজসয়িতন, 

সৃজনশীল, স্বোবলিী এবাং বযজক্তত্বপূণ্ দ নোগকরক কহয়সয়ব গয়ি উেয়ত পোয়র- এজনয পোেযক্রয়মর 

পোশোপোকশ পোেযবকহভূদত কবকভন্ন কম দসূিীয়ত তোয়দর অাংশগ্রহণ্ করোর বযবস্থো রয় য়ি। এখ্োয়নও 

িোত্র সাংগেন রয় য়ি, ককন্তু সিূণ্ দ অরোজননকতক সাংগেন। ধ্য়ম দর আকিয়ক ককভোয়ব 

কনয়জয়দরয়ক গয়ি তুলয়ত হয়ব এবাং আধ্ুকনক কবয়শ্ব সমোয়জ ধ্মী  মূলযয়বোধ্ জোকগয়  তুলয়ত 

ও টিককয়  রোখ্য়ত দোক ত্বশীল নোগকরক কহয়সয়ব কবকভন্ন পকরকল্পনো প্রণ্ য়নর মোধ্যয়ম ককভোয়ব 

কোে দকর ভূকমকো পোলন করয়ব শসটির প্রকশক্ষণ্ দোনই এই সাংগেয়নর একমোত্র উয়িশয। এই 

মোদরোসো শথয়ক পোশ কয়র এককদয়ক ককিু সাংখ্যক িোত্র শেমন মোদরোসো  কশক্ষকতো, ও োজ-

নসীহত, মসজজয়দর ইমোমকত ইতযোকদ কবকভন্ন দোক ত্ব পোলন কয়র প্রতযক্ষ দ্বীনী শখ্দময়ত 

কনয় োজজত থোয়কন, অপরকদয়ক শতমকন অয়নয়ক সরকোরী- শবসরকোরী সাংস্থো  প্রশোসকনক 

দোক ত্ব, কয়লজ-কবশ্বকবদযোলয়  কশক্ষকতো, সোাংবোকদকতো সহ কবকভন্ন গুরুত্বপূণ্ দ কোয়জ অাংশগ্রহণ্ 

কয়রন।  

িোরিীনো মোদরোসোর এই নবকশষ্টয হেোৎ কয়র গয়ি উয়েকন। এর শপিয়ন রয় য়ি বহু 

কনয়বকদতপ্রোয়ণ্র বহু বিয়রর তযোগ, শ্রম ও সোধ্নো। শসই ইকতহোস কতই নো শরোমোিকর! শে 

স্থোনটি এককদন পূজো-পোব দয়ণ্ মুখ্করত থোকয়তো, শেখ্োয়ন আলাোহ-রোসূয়লর কথো বলোর শলোক 



 

 

কিলনো, শসখ্োয়নই আজ গয়ি উয়েয়ি এক কবশোল প্রকতষ্ঠোন, কুরআন-হোদীস গয়বষণ্ো-িিদোর 

এক সুবৃহৎ ‘শসন্টোর’- শেখ্োন শথয়ক ইসলোয়মর এক অকনব দোণ্ কশখ্ো িোরকদক আয়লো কবচু্ছকরত 

কয়র সমোয়জ ধ্মী  পকরয়বশ বজো  রোখ্োর পথ সুগম কয়র কদয় য়ি। আলাোহর কী অপোর 

মকহমো! 

 

এহ্ইয়ালয় সুন্নাি িহবীে প্ররিষ্ঠা 

সকয়লর প্রয়িষ্টো  মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কনজ বোকিয়ত গয়ি তুলয়লন তোাঁর সোধ্নোর 

কুতুবকমনোর- িোরিীনো দোরুচু্ছন্নোত আকল ো মোদরোসো। প্রকত বির এখ্োন হয়ত নতরী হয়ত লোগল 

সকতযকোর ইসলোমী িকরয়ত্র িকরত্রবোন ককিু সাংখ্যক হোদী। তোাঁরো িকিয়  পিয়ত লোগল অকশক্ষো-

কুকশক্ষো  ভরো অিকোরম  সমোয়জর আনোয়ি কোনোয়ি। বোয়গ শনিোয়রর সুবোয়স ধ্ীয়র ধ্ীয়র 

িোকরকদক আপ্লুত হয়ত লোগল। মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর ময়ন আশোর সিোর হয়লো। ককন্তু 

কতকন কিয়লন একজন দরূদশী হোদী। কতকন গভীরভোয়ব উপলকি করয়লন, শদয়শ েকদ সকতযকোর 

ধ্মী  পকরয়বশ সৃটষ্ট করয়ত হ , দ্বীনী ইনককলোয়বর মোধ্যয়ম সয়তযর আয়লো কদয়  সমোজয়ক 

উদ্ভোকসত কয়র কদয়ত হ , তয়ব শদয়শর কবকভন্ন অিয়ল আরও অকধ্ক মোদরোসো  মক্তব গয়ি 

তুলয়ত হয়ব। কতকন তোাঁর এই উপলকি বযক্ত করয়লন তোাঁর ভক্তবৃয়ন্দর কোয়ি, সমোয়জর গণ্যমোনয 

বযজক্তবয়গ দর কোয়ি। শেখ্োয়নই ও োজ নসীহত করয়তন শসখ্োয়নই কতকন তোাঁর উপলকি 

বোস্তবো য়নর জনয আকুল আহবোন জোনোয়তন। তোাঁর শসই আহবোন কবফয়ল েো কন। অল্পকদয়নর 

ময়ধ্যই সমোয়জর বুয়ক এক অভূতপূব দ সোিো পয়ি শগল। প্রবল উৎসোহ উিীপনো কনয়  

স্বতঃফ‚তদভোয়ব মোনুষ একগয়  এয়লো, ধ্ীয়র ধ্ীয়র গয়ি উেয়লো শত শত মক্তব-মোদরোসো।  

 

শদশম  দ্বীনী কশক্ষোর এক গুঞ্জরণ্ শুরু হয়লো। সম  গকিয়  শগয়লো। মরহুম পীর িোয়হব 

শকবলো তোবলীগী িফয়র শবর হন, ও োজ-নসীহত কয়রন আর কবকভন্ন মোদরোসোসমূয়হ 

পোেদোয়নর গুণ্গত মোন পরীক্ষো কয়রন। কতকন গভীর উয়দ্বয়গর সোয়থ লক্ষয করয়লন আকথ দক 

অস্বচ্ছলতোর দরুন গ্রোময মোদরোসোসমূহ সটেকভোয়ব পকরিোকলত হয়চ্ছনো, অকভজ্ঞতো সিন্ন 

কশক্ষয়কর অভোয়ব এই সব প্রকতষ্ঠোনসমূয়হ পোেদোন বযোহত হয়চ্ছ। দকরর্দ্ অসহো  মুসলমোনয়দর 

মোয়ে কশক্ষো কবস্তোয়রর এই কবরোি অন্তরো  তোাঁর মনয়ক সোরোক্ষণ্ পীিো কদয়ত লোগল। কতকন 

ভোয়বন আর ভোয়বন। কখ্নও গভীর আয়ক্ষয়পর সোয়থ কতকন বলয়তন- “আল্লোহ আমোয়ক েকদ 

এমন শত কফক কদয়তন েোয়ত সব মোদরোসোগুয়লো কনজ হোয়ত গ্রহণ্ করয়ত পোরতোম।” অয়নক 

কিন্তো ভোবনোর পর মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কস্থর করয়লন- এ কোয়জর জনয অবশযই একটি 

শজক্তশোলী তহকবল গেন করয়ত হয়ব। শেই কিন্তো, শসই কোজ। শকোন এক িফয়র তোর সিী  

শলোকয়দর শেয়ক বলয়লন, “ধ্য়রো, এই নোও, এই থকল ো  এক হোজোর কবশ িোকো আয়ি। এ দ্বোরো 

একটি তহকবয়লর বুকন োদ কয়রো। মোদরোসোসমূহয়ক সুন্নোত তরীকোর আদয়শ দ গেন করোর জনয 

িোকো কদলোম। শসই উয়িয়শয এই িোকো ককভোয়ব কোয়জ লোগোয়নো েো  কিন্তো কয়রো।” শসইকদনই 

একটি তহকবল গেন করো হয়লো- নোম হয়লো “এহই্ োয়  সুন্নোত তহকবল”। সিীয়দর অয়নয়কর 

ময়নই শসকদন স্বোভোকবক কোরয়ণ্ প্রশ্ন উয়েকিল এই তহকবয়লর অথ দ সাংগ্রহ হয়ব ককভোয়ব? তয়ব 

এই কবরোি সমসযো সমোধ্োয়ন মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কনয়জই তযোয়গর এক িরম পরোকোষ্ঠো 

শদকখ্য়  সকলয়ক তোক লোকগয়  কদয় কিয়লন। তোাঁয়ক জনসোধ্োরণ্ শে সকল গরু, বকরী এবাং 

িদকো, হোকদ ো প্রদোন করত তোর অকধ্কোাংশই কনয়জর জনয শভোগ নো কয়র কতকন এই তহকবয়ল 

জমো কদয়তন। সুবহোনোলাোহ! তযোয়গর মকহমো  েোর অন্তরয়ক আলাোহ সমুজ্জ্বল কয়র 

শরয়খ্য়িন শকবলমোত্র তোাঁর পয়ক্ষই এমকন উদোরতো প্রদশ দন সম্ভব। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো 

এক বযকতক্রমধ্মী বযজক্তয়ত্বর অকধ্কোরী কিয়লন বয়লই তোাঁর পয়ক্ষ এ কোজ সম্ভব হয় কিল।  

 

কশ োলকোেীর প্রোক্তন শি োরমযোন শম লভী আবুল শহোয়সন সোয়হব মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর 

একজন নোকত। শশোনো েো  কতকন েখ্ন শিোি তখ্ন এককদন মরহুম পীর িোয়হব শকবলোয়ক 

জনসোধ্োরণ্ কতৃদক হোকদ ো কহয়সয়ব শদ ো িোরটি িোগল কতকন কনয়জর বযবহোয়রর জনয কনয়ত 

িোইয়ল হুজরু শকবলো তোয়ক কনয়ষধ্ কয়রন। ককন্তু আবুল শহোয়সন সোয়হব নোনোর কোি শথয়ক 



 

 

িোগল িোরটি শন োর বযোপোয়র শজদ ধ্রয়লন। শশষ পে দন্ত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো নোকতর শসই 

আবদোর উয়পক্ষো করয়ত পোয়রনকন। অকনচ্ছো সয়ে¡ও িোগলগুয়লো কতকন আবুল শহোয়সন 

সোয়হবয়ক কদয় কিয়লন বয়ি, তয়ব শসগুয়লোর দোম ধ্য়র সমুদ  িোকো কতকন কনজ পয়কি শথয়ক 

‘এহই্ োয়  সুন্নোত’ তহকবয়ল দোন কয়র কদয় কিয়লন। 

অকত অল্পকদয়নর ময়ধ্যই এই তহকবয়লর সি  বৃজে শপয়লো। এমনকক এটি পকরিোলনোর জনয 

একটি কবয়শষ শবোেদ গেন করয়ত হয়লো। িোরিীনো মোদরোসোর কপ্রজিপোল এবাং অনযোনয ককতপ  

কশক্ষক ও দরবোয়রর কবকশষ্ট ককতপ  বযজক্তবয়গ দর সমিয়  ‘এহই্ োয়  সুন্নোত শবোেদ’ নোয়ম একটি 

শবোেদ গটেত হ । তহকবয়লর কহসোব-কনকোশ সুষ্েুভোয়ব রক্ষণ্োয়বক্ষয়ণ্র দোক ত্ব মরহুম মোওঃ 

শরীফ আবদুল কোকদর িোয়হবয়ক শদ ো হয়লো। কস্থর হয়লো, শে সব মোদরোসো সুন্নোত শমোতোয়বক 

পকরিোকলত হয়ব, িোত্র-কশক্ষকগণ্ তোকও ো পরয়হজগোরীর নীকত অনুসরণ্ কয়র িলয়ব এবাং 

পিোশুনো  অগ্রগণ্য ভূকমকো পোলন করয়ব, শকবলমোত্র শসই সব মোদরোসোয়তই এই তহকবয়লর 

িোকো মোকসক বো এককোলীন সোহোেয কহয়সয়ব প্রদোন করো হয়ব। হেরত মরহুম পীর িোয়হব 

শকবলোর জীবিশো  প্রো  পিোশটি মোদরোসো উক্ত তহকবয়লর সোহোেয লোভ কয়রকিল। 

 

‘এহই্ োয়  সুন্নোত তহকবল’ গেয়নর মধ্য কদয়  মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর িকরয়ত্রর কবয়শষ 

একটি কদক আমোয়দর সোময়ন পকরস্ফুি হয়  উয়ে। সুন্নোয়ত নববীর পুনরুিীবয়ন কনয়জর 

েথোসব দস্ব কবকলয়  কদয়তও কতকন কবন্দমুোত্র কুণ্ঠোয়বোধ্ কয়রনকন। শদয়শ সকতযকোর কশক্ষো কবস্তোয়রর 

মোধ্যয়ম এক দ্বীনী ইনককলোর সৃটষ্টর জনয তোাঁর শে কনরলস প্রয়িষ্টো তোর তুলনো শনই। তখ্নকোর 

কদয়ন মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর মত একজন মহোপ্রোণ্ বযজক্তর আকবভদোব এয়দয়শর মুসকলম 

সমোজয়ক কবকভন্ন কদয়ক কতদরূ একগয়  কনয় কিল তো মূলযো য়নর দোবী রোয়খ্ নবকক। ইকতহোস 

পে দোয়লোিনো করয়ল বুেো েো  - িোরিীনো মোদরোসো এবাং তোর অনুকরয়ণ্ শত শত মোদরোসো-

মক্তব প্রকতষ্ঠো, ‘এহই্ োয়  সুন্নোত তহকবল’ গেন- ইতযোকদর মোধ্যয়ম কশক্ষো কবস্তোয়র বোিোলী 

মুসলমোনয়দর জনয এক নতুন কদগন্ত খ্ুয়ল কগয় কিল। বোস্তকবকই মরহুম পীর িোয়হব শকবলো 

কিয়লন একজন সকতযকোয়রর মুকহয় য সুন্নোত। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কবশ্বোস করয়তন ইলম ও আময়ল পোরদশী, িকরত্রবোন, রোসূয়ল পোক 

(দঃ)-এর রয়ি রিীন তোাঁর একদল খ্োাঁটি উেরোকধ্কোরী সৃটষ্ট করোই মোদরোসোর একমোত্র উয়িশয। 

তোই মোদরোসোর িোত্রয়দরয়ক শসভোয়ব তো’লীম ও তরকব ত প্রদোন করোর বযোপোয়র কতকন সব দদোই 

সয়িষ্ট থোকয়তন। আজ শদয়শ শগোিো মোদরোসো কশক্ষো এক ভ োবহ পকরকস্থকতর মোয়ে শদোল 

খ্োয়চ্ছ। মোদরোসো কশক্ষোর নোয়ম শদয়শ আজ প্রহসন িলয়ি। মোদরোসো কশক্ষো সাংস্কোয়রর নোয়ম 

সরকোর কতৃদক শে পোেযসূিী প্রণ্ ন করো হয় য়ি তোয়ত সকতযকোর আয়লম নতরী হও োর সুয়েোগ 

কতিুকু শসটি কনয়  কিন্তোশীল বযজক্তয়দর ময়ন প্রশ্ন শজয়গয়ি। তোিোিো বহু শক্ষয়ত্র মোদরোসো 

কতৃদপক্ষ সটেক পোেদোন, িোত্রয়দর আকীদো, িকরত্র গেন ইতযোকদর বযোপোয়র অয়নক সম ই 

উদোসীন থোয়কন। েোর ফয়ল আজ মোদরোসোর অয়নক িোত্রয়ক শদয়খ্ ভ্রম হ - এরো কক রোসূয়লর 

(দঃ)-আদয়শ দ আদশ দবোন, নো পোশ্চোতয ভোবধ্োরো  পকরিোকলত। অনযকদয়ক মোদরোসো 

পরীক্ষোয়কন্দ্রসমূয়হ কুরআন হোদীস সিকলত দ্বীনী ককতোবসমূয়হর শেভোয়ব অবমোননো হয়চ্ছ তো 

ভোবয়তও শরীর কশউয়র উয়ে। িোত্রয়দর পরীক্ষোর ফলোফল ভোয়লো শদখ্োয়ত নো পোরয়ল মোদরোসোর 

মঞ্জরুী থোয়কনো, তোই িোত্রয়দর পোশ করোবোর জনয কশক্ষকগণ্ই বযোপকভোয়ব নকল সরবরোহ 

করয়িন বয়ল কবকভন্ন পত্র-পজত্রকো  অকভয়েোগ পোও ো েো । হো ! শে প্রকতষ্ঠোয়ন খ্োাঁটি নোয় য়ব 

নবী নতরী হও োর কথো কিল, কবকভন্ন দুনীকতর শবিোজোয়ল পয়ি শসটি আজ তোর আপন 

পকরকিকত হোরোয়ত বয়সয়ি। মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর ইয়ন্তকোয়লর পর তোাঁর শজযষ্ঠ পুত্র পীয়র 

মরহুম শোহ ্ আবু জো’ফর শমোহোম্মদ িোয়লহ (রহঃ) এই সমসযো এককভোয়ব কবকভন্ন পত্র-

পজত্রকোর মোধ্যয়ম, জনসভো  বহুবোর তুয়ল ধ্য়রয়িন। ককন্তু অতযন্ত পকরতোয়পর কবষ  আয়লম 

সমোজ এবাং সাংকেষ্ট কতৃদপক্ষ তোাঁর আহবোয়ন সোিো কদয়  সমসযোটির েথোেথ সমোধ্োন খ্ুাঁয়জ শবর 

করোর শতমন শকোন কোে দকরী পদয়ক্ষপ গ্রহণ্ কয়রনকন। সমসযোটি এভোয়ব শিয়ি কদয়ল এটি শুধ্ু 

তীব্রতরই হয়ব- শমোকোয়বলো করো তখ্ন আরও কটেন হয়  দো াঁিোয়ব। সাংকেষ্ট সকয়লরই কবষ টি 



 

 

কনয়  আশু বযবস্থো গ্রহণ্ করো অতযোবশযক। বহুকদন পূয়ব দ মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শে মহৎ 

উয়িশয কনয়  শদয়শর আনোয়ি-কোনোয়ি মোদরোসো-মক্তব প্রকতষ্ঠো কয়রকিয়লন, আজ মোদরোসো 

কতৃদপক্ষ এবাং সরকোর েকদ তোর শসই আদশ দয়ক সোময়ন শরয়খ্ একগয়  আয়সন শকবলমোত্র 

তখ্নই উদ্ভুত সমসযোর সমোধ্োন সম্ভব, অনযথো  ন । আলাোহ পোক সকলয়ক সুমকত কদন, 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর আদশ দ গ্রহণ্ কয়র তোরো শদয়শর মোদরোসোগুয়লোয়ক সকতযকোর 

রোসূলয়প্রকমক আয়লম বোনোয়নোর প্রকতষ্ঠোনরূয়প গয়ি তুলুক-এই কোমনো কয়রই এ প্রসি শশষ 

করকি।  

 

রেভভ শে রশক্ষােীরিঃ কী সুেভীর প্রজ্ঞা! 

মহোপুরুষগণ্ তোাঁয়দর কীকতদর মোয়ে দুকন োর বুয়ক অমর হয়  থোয়কন। এই নশ্বর পৃকথবী শথয়ক 

কবদো  কনয়লও তোাঁয়দর প্রভোব সমোয়জ কবদযমোন থোয়ক, মোনুষ কিরকোল তোাঁয়দর স্মরয়ণ্ রোয়খ্। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো বহুকদন আয়গ এই দুকন ো শথয়ক কবদো  কনয় য়িন, ককন্তু সমোজ 

কলযোয়ণ্ কবকভন্নমুখ্ী তোাঁর শে সুদরূপ্রসোরী অবদোন রয় য়ি শসগুয়লোই তোাঁয়ক কিরকদয়নর জনয 

মোনুয়ষর অন্তয়র স্মরণ্ী  কয়র রোখ্য়ব। আজও তোাঁর স্মৃকত এতিুকু æাোন হ কন। সম  েতই 

গকিয়  িয়লয়ি, মোনুষ ততই গভীরভোয়ব উপলজে করয়ি ‘শনিোর’ নোয়মর তোৎপে দ। তোাঁর স্মৃকত 

অকধ্কতর উজ্জ্বল আর দীকিমোন হয়  ফুয়ি উেয়ি তোয়দর অন্তয়রর মকণ্য়কোেো । 

 

সমোয়জ মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর অবদোয়নর কথো ময়ন হয়লই শিোয়খ্র সোময়ন শভয়স উয়ে 

অকশক্ষো  কনমজ্জিত কবধ্বস্ত একটি মুসকলম সমোজ। আপন আদশ দ, ঐকতহযকবস্মৃত, কবজোতী  

ভোবধ্োরো  হোবুেুবু কদয়শহোরো হীনবল একটি জোকত। এয়দয়শ আজ মুসলমোনগণ্ আপন প্রোধ্োনয 

বজো  শরয়খ্ স্বোধ্ীনভোয়ব বসবোস করয়ি। ককন্তু শবকশকদয়নর কথো ন , েখ্ন তোয়দর এ অবস্থো 

কল্পনো করোও কটেন কিল। সবকদক কদয়  তোরো কিল পশ্চোদপদ, অবয়হকলত। তোয়দর শসই 

ভ োবহ অবস্থো হেোৎ কয়র এককদয়ন কবদকূরত হ কন। শে সব মহোন বযজক্ত এবাং কৃকত সন্তোনয়দর 

আত্মতযোগ, অেোন্ত প্রয়িষ্টো আর কয়েোর সাংগ্রোম শসই েুবুেুব ুমুসকলম সমোজয়ক িরম ভোগয 

কবপে দয় র হোত শথয়ক রক্ষো কয়র তোর মোয়ে প্রোয়ণ্র সিোর, গকতর উয়ন্মষ ঘটিয় কিল িোরিীনোর 

পীর মরহুম হেরত মোওলোনো শোহ ্ সূফী শনিোরুিীন আহমদ িোয়হব (রঃ) তোাঁয়দর অনযতম। 

েোরো ইকতহোস জোয়নন তোয়দর কোয়ি এ কথোটি নতুন ককিুই ন । 

সোধ্োরণ্ভোয়ব সমোয়জর মোনুষ পীর িোয়হব বলয়ত েো বুয়ে থোয়ক, মরহুম পীর িোয়হব  শকবলো 

কিয়লন তোর িোইয়ত সিূণ্ দ কভন্ন ধ্রয়নর। পূয়ব দই উয়লখ্ কয়রকি হেরত মুজোজিয়দ আলয়ফিোনী 

(রঃ) উজক্ত কয়রকিয়লনঃ আকম কনিক পীর-মুরীদীর জনয আকস নোই। আমোর ‘কমশন‘ এর িোইয়ত 

অয়নক ঊয়ধ্ব দ। আলহোমদুকললাোহ! তোাঁর উজক্তর েথোথ দ প্রকতফলন ঘয়িকিল পীর িোয়হব শকবলোর 

জীবয়ন। বৃহের জন সমোজ শথয়ক কবজচ্ছন্ন শথয়ক সোধ্োরণ্তঃ পীর িোয়হবগণ্ সোরোক্ষণ্ খ্োনকো  

অবস্থোন কয়রন এবাং শুধ্ুমোত্র অজীফো, শদো ো-কোলোম, েোি-ফুাঁ ক ইতযোকদ কনয় ই বযস্ত থোয়কন। 

শকউ েকদ মরহুম পীর িোয়হব শকবলোয়ক এমকন একজন পীর কল্পনো কয়র, তয়ব তোর মূলযো ন 

সটেক হয়বনো। আদশ দ সমোজ-শসবক কহয়সয়ব সকল স্তয়রর মোনুয়ষর মোয়ে কগয়  তোয়দর সুখ্-

দুঃখ্, সুকবধ্ো-অসুকবধ্ো সমযকভোয়ব উপলজে করোর বযোপোয়র কতকন কিয়লন অতযন্ত সয়িতন। 

বস্ততঃ এজনযই তৎকোলীন মুসকলম সমোয়জ কবদযমোন শরোগ কনণ্ দ  কয়র শসটি দরূ করোর সটেক 

পন্থো অবলিন করো তোাঁর পয়ক্ষ সহজ হয় কিল। 

শলখ্ো-পিো শশষ কয়র, আপন মুকশ দয়দর কনয়দদয়শ েখ্ন কতকন শহদোয় য়তর কোয়জ আত্মকনয় োগ 

কয়রন তখ্ন সূ² দৃটষ্ট কনয়  কতকন সমোয়জর কদয়ক তোকোয়লন এবাং অনুধ্োবন করয়ত িোইয়লন 

মুসলমোনয়দর অবনকতর সটেক কোরণ্।  ককিুকদন শগয়লই তোাঁর কোয়ি স্পষ্ট হয়  উেল- 

আগোয়গোিো ঘুয়ণ্ ধ্রো এই সমোজটির সকল পশ্চোদপদতোর মূয়ল রয় য়ি একটি মোত্র 

প্রকতবিকতো এবাং শসটি হয়লো অজ্ঞতো। কতকন বুেয়ত শপয়লন, অজ্ঞতোর কোরয়ণ্ই এই সমোজ 

হোকরয় য়ি তোর মহোন কৃটষ্ট, হোকরয় য়ি তোর তোহজীব-তোমোিুন এবাং এই একই কোরয়ণ্ নবষক ক 

কবষয় ও হীনবল হয়  এ জোকত আজ মোথো কনিু কয়র শপিয়নর কোতোয়র দো াঁকিয়  আয়ি।  কতকন 



 

 

ভোয়বন আর ভোয়বন। েোর আপোদমস্তক অজ্ঞোনতোর মোয়ে এমকনভোয়ব কনমজ্জিত, তোর মুজক্ত 

শকোন পয়থ? শকোন প্রজক্র ো , ককভোয়ব এই হতভোগয সমোয়জর রয়ে রয়ে কশক্ষোর আয়লো 

শপ ৌঁকিয়  তোয়ক আবোর গকতশীল কয়র শতোলো েো ? েতই ভোয়বন ততই কতকন কবিকলত হয়  

উয়েন, এক কটেন সমসযো তোাঁর সোময়ন। হেোৎ শেন তোর অন্তরিকু্ষ খ্ুয়ল শগল- সমোধ্োন 

শপয়লন কতকন। অনুধ্োবন করয়লন, আল্লোহর শদ ো শে কশক্ষোনীকত অনুসরণ্ কয়র ১৪০০ বির 

আয়গ রোসূল (দঃ) এককদন একটি অধ্ঃপকতত, কবভ্রোন্ত জোকতয়ক সটেক পয়থর সিোন কদয়  

কবয়শ্বর সব দয়শ্রষ্ঠ জোকতয়ত পকরণ্ত কয়রকিয়লন শসটিইত কশক্ষোদোয়নর একমোত্র কনভুদল কনয়ভদজোল 

নীকত - মোনুষয়ক সকতযকোর মোনুষ করোর নীকত। তোাঁর কোয়ন ধ্বকনত হল কুরআয়নর শসই মম দবোণ্ী 

াঃ  

“শহ আমোয়দর প্রকতপোলক, আর তোয়দর শথয়কই তোয়দর কোয়ি একজন রোসূল শপ্ররণ্ করুন- 

কেকন তোয়দর সময়ক্ষ শতোমোর আ োতসমূহ পোে করয়বন এবাং তোয়দরয়ক ককতোব ও কহকমত 

কশক্ষো কদয়বন এবাং তোয়দরয়ক পকবত্র ককরয়বন”- (সূরো বোকোরো াঃ আ োত -১২৯)। 

    উপয়রর আ োয়ত পৃকথবীয়ত মহোনবী (দঃ) এর আগমন এবাং তোাঁর শরসোলয়তর িোরটি উয়িশয 

বকণ্ দত হয় য়ি াঃ এক, কুরআন শতলও োয়তর বযবস্থো করো; দুই, মহোগ্রন্থ কুরআন কশক্ষো শদ ো; 

কতন, কহকমত বো রোসূলুল্লোহ (দঃ)-এর সুন্নোয়তর কশক্ষোদোন; িোর, মোনুয়ষর িকরত্র সাংয়শোধ্ন। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো অনুধ্োবন করয়লন- আল্লোহ তোাঁর কপ্র  রোসূয়লর মোধ্যয়ম স্থোন-কোল 

কনকব দয়শয়ষ সকল কবশ্ববোসীর জনয সয়ব দোৎকৃষ্ট কশক্ষো-নীকত এই আ োয়তর ময়ধ্য প্রকোশ কয়র 

কদয় য়িন। শে কশক্ষো-নীকতর বয়ল মোনুষ জোগকতক আর পোরয়ল ককক উভ  জ্ঞোয়নর অকধ্কোরী 

হ , আল্লোহয়ক  কিনয়ত পোয়র, তোাঁর কবধ্োনসমূহ অবগত হয়ত পোয়র  এবাং  কনয়জর অন্তরয়ক 

পকবত্র কয়র আলাোহর হুকুম-আহকোম পকরপূণ্ দভোয়ব পোলন করোর সোমথ দ অজদন কয়র শসটিইত 

হয়ব কশক্ষোদোয়নর একমোত্র নীকত। তোই কতকন সমোজয়ক অজ্ঞোনতোর অকভশোপ শথয়ক মুক্ত করোর 

জনয এই কশক্ষো-নীকতই শবয়ি কনয় কিয়লন। বস্তুতঃ নবীয়দর ও োকরশ কহয়সয়ব হক্কোনী ওলোমোয়  

শকরোময়দর দোক ত্বই হল হুজরু (দঃ)- এর অনুসৃত কশক্ষোনীকত অবলিন কয়র সোধ্োরণ্ মোনুষয়ক 

ইসলোয়মর কদয়ক আিোন করো।  

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কনজ বোকিয়ত এবাং তোাঁর ভক্তবৃয়ন্দর মোধ্যয়ম শদয়শর আনোয়ি 

কোনোয়ি শকরোত কশখ্োয়নোর বযবস্থো কনয় কিয়লন- হোজোর হোজোর হোয়ফজী মোদরোসো গয়িকিয়লন। 

তোাঁর এই বযবস্থোপনোর কোরয়ণ্ই প্রকত বির বহুসাংখ্যক কুরআয়ন হোয়ফজ সমোয়জ শবকরয়  

আসয়ি। 

 

পকবত্র কুরআয়নর তো’লীয়মর জনয কতকন স্থোপন কয়রকিয়লন িোর হোজোর মোদরোসো- আলাোহর 

কবকধ্-কনয়ষধ্, ঈমোন-আকীদো, হোলোল-হোরোম ইতযোকদর সটেক জ্ঞোন কশক্ষোদোনই কিল এর 

উয়িশয। এই সব মোদরোসো শথয়ক পোশ করো হোজোর হোজোর আয়লম ওলোমো কবকভন্ন শপশো  

কনয় োজজত হয়চ্ছন এবাং স্বস্ব শপশো  শথয়ক নোনোভোয়ব ইসলোয়মর শখ্দমত কয়র িয়লয়িন। 

কবকভন্ন কম দসূিী কনয়  রোসূলুলাোহ (দঃ) এর সুন্নোত ককভোয়ব সমোয়জর বুয়ক জোরী করো েো  

শসজনয কতকন আমরণ্ প্রয়িষ্টো িোকলয় য়িন। এ জনযই শদখ্ো েো  এককদয়ক কতকন শেমন ইবোদত-

বয়ন্দগী, অজীফো, শদো ো-কোলোম কর োজত ইতযোকদয়ত কিয়লন সকয়লর ঊয়ধ্ব দ, শতমকন 

অপরকদয়ক ইিলোয়হ কওম আর ইিলোয়হ হুকুময়তর মত গুরুত্বপূণ্ দ কবষয় ও রোসূলুলাোহর 

নীকত অনুকরয়ণ্ কতকন কিয়লন শীষ দস্থোনী । কবকভন্ন ককতোবোকদ প্রণ্ ন, সাংগেন কোয় ম. তোবলীগী 

সফর এবাং িলয়ফ িোয়লহীনয়দর অনুকরয়ণ্ রোজনীকতয়ত অাংশগ্রহণ্সহ কবকভন্ন েুয়গোপয়েোগী 

কম দপন্থোর মোধ্যয়ম ‘আমর কবল মো’রূফ’ এবাং ‘শনহী আকনল মুনকোর’- অথ দোৎ সৎকোয়জর 

আয়দশ এবাং মন্দকোয়জর কনয়ষধ্ এই নীকত, অনশুীলন কয়র সমোয়জর সকল স্তয়র ককভোয়ব 

সুন্নয়ত নববী প্রকতটষ্ঠত করো েো , এটিই কিল তোাঁর মূল লক্ষয। 

মোনুয়ষর িকরত্র সাংয়শোধ্য়নর জনয ইলয়ম তোসোওফ তথো আত্মশুজের তো’লীম প্রিোর প্রসোরয়ণ্ 

কতকন শদয়শর প্রকতটি অিয়ল খ্োনকো স্থোপন শথয়ক শুরু কয়র কবকভন্ন পদয়ক্ষপ গ্রহণ্ 

কয়রকিয়লন। তোসোওয়ফর কশক্ষো অনুশীলন কয়র মোনুয়ষর মোয়ে তোকও ো বো আলাোহভীকত 



 

 

জোগ্রত হ । ফয়ল শরী য়তর হুকুম আহকোম পুয়রোপুকরভোয়ব পোলন করো তোর পয়ক্ষ সম্ভবপর 

হ ।  

স্বচ্ছ এবাং উদোর মন কনয়  শে শকহ তোাঁর মহোন জীবয়নর কদয়ক দৃটষ্ট কদয়ব তোর পয়ক্ষ অকত 

সহয়জই শে সতযটি উপলজে করো সম্ভব হয়ব শসটি হয়লো- কুরআয়ন উকলকখ্ত কশক্ষো নীকতর 

পকরপূণ্ দ রূপটি মরহুম পীর িোয়হব শোহ ্ সূফী শনিোরুিীন আহমদ (রঃ)-এর  শহদোয় তী 

কম দকোয়ণ্ড েত বযোপক এবাং গভীরভোয়ব প্রকতফকলত হয় কিল শসটি খ্ুব কমই দৃষ্ট হ । 

বোস্তকবকই কতকন কিয়লন একজন উচ্চ পে দোয় র নোয় য়ব নবী- ও োয়রসোতুল আকি োয়দর 

একজন। 

পকবত্র কুরআয়ন উকলকখ্ত কশক্ষো-নীকতর উপর একিু কিন্তো করয়লই বুেো েো  এই আ োয়তর 

মধ্য কদয়  মহোন আলাোহ তো োলো মূলতঃ কশক্ষোর দুয়িো শোখ্ো- শরী ত ও মো’শরফোত সুস্পষ্টরূয়প 

কিকিত কয়র কদয় য়িন। শরী ত পুাঁকথগত বো বোকহযক জ্ঞোন, আর মো’শরফোত আধ্যোজত্মক বো 

িকরত্র সাংয়শোধ্য়নর জ্ঞোন। এই উভ  শোখ্োর জ্ঞোন বযকতয়রয়ক মোনুষ কখ্নও কোয়মল হয়ত 

পোয়রনো। কশক্ষোর উচ্চ কেগ্রী লোভ কয়রও মোনুষ দুনীকত কয়র শকন? ইসলোমী কশক্ষো  কশকক্ষত 

হয় ও মোনুষ কমথযো বয়ল শকন? প্রতোরণ্ো কয়র শকন? এর কোরণ্ হল শুধ্ুমোত্র পুাঁকথগত বো 

ককতোবী জ্ঞোন মোনুষয়ক সকতযকোর কশকক্ষত করয়ত পোয়রনো। এই কশক্ষোর সোয়থ সোয়থ মোনুয়ষর 

অন্তয়র শুজে আন ন তথো িকরত্র গেয়নর প্রজক্র ো কশক্ষো কদয়ত হয়ব। এই কশক্ষো পো নো বয়লই 

কুপ্রবৃকের তোিনো  মোনুষ মন্দ কোয়জর কদয়ক অকত সহয়জই ধ্োকবত হয়  পয়ি। 

 

আজ পৃকথবীয়ত মোনুয়ষর দুঃখ্-কষ্ট, বযথো শবদনোর শশষ শনই। এগুয়লো শুধ্ুমোত্র বোস্তব জগয়তর 

অজ্ঞোনতোর জনয সাংঘটিত হ নো, বরাং বহুলোাংয়শ উহো ঘয়ি আমোয়দর কভতরকোর আধ্যোজত্মক 

জ্ঞোয়নর অভোয়ব। এই মহো সতযটি পোশ্চোয়তযরও বহু মনীষী আজ অকপয়ি স্বীকোর করয়ত বোধ্য 

হয় য়িন। কবজ্ঞোয়নর আপতঃ মধ্ুর শমোয়হ পয়ি মোনুষ ক্রমোগতভোয়ব শুধ্ু বস্তু জগয়তরই 

উন্নকত সোধ্ন কয়র িয়লয়ি, ককন্তু আধ্যোজত্মক জগত শথয়ক শস অয়নক দয়ূর সয়র পয়িয়ি। অথি 

মোনুয়ষর শসকদয়ক শখ্ োল শনই। শস কবজ্ঞোয়নর জ -জ কোয়র মোয়তো োরো। তোই পৃকথবীর সভযতো, 

কবয়শষ কয়র পোশ্চোতয সভযতো আজ েোকন্ত্রক সভযতো  পকরণ্ত হয় য়ি- মোনবতোর স্থোন শসখ্োয়ন 

শনই। কবজ্ঞোন কবশোল জ্ঞোনভোণ্ডোর গয়ি তুয়লয়ি সতয ককন্তু মোনবকলযোয়ণ্ শস জ্ঞোন 

সয়ব দোেমরূয়প বযবহোর করয়ত হয়ল শে ননকতকতোয়বোয়ধ্র প্রয় োজন, শসটির অভোব 

তুলনোমূলকভোয়ব অতযন্ত প্রকি। মোনবী  গুয়ণ্র উপর গুরুত্ব কম শদ োর দরুনই আজয়কর 

এই সভযতো আত্মঘোতী সভযতো  পকরণ্কত হয় য়ি। অতযন্ত দুভদোগযজনক হয়লও একথো সতয শে, 

আজ সোরো শদয়শ শে কশক্ষোপেকত িোল ুরয় য়ি- সু্কল, কয়লজ, কবশ্বকবদযোল  এমনকক মোদরোসো  

শেভোয়ব কশক্ষো প্রদোন করো হ , তোয়ত কশক্ষোথীগণ্ অয়নক সম ই সকতযকোর িকরত্র গেয়নর 

কবয়শষ শকোন সুয়েোগ পো নো। েোরো কশক্ষোকবদ, কশক্ষো পেকত প্রণ্ য়নর কোয়জ জকিত তোরো 

প্রো ই এ কবষ টি সিূণ্ দ উয়পক্ষো কয়র েোন, এমনকক এর প্রয় োজনী তোও উপলজে কয়রন নো। 

তোই েুগ েুগ ধ্য়র একটি অপূণ্ দ কশক্ষো-নীকত িোলু থোকোর দরুন কশক্ষোর প্রকৃত উয়িশযই বযহত 

হয়চ্ছ। এ কশক্ষো অন্তরয়ক সকতযকোরভোয়ব আয়লোককত কয়র নো, মোনবী  গুয়ণ্র কবকোশ ঘিো নো। 

এ কশক্ষো সয়তযর প্রকত শ্রেোয়বোধ্ অথবো কমথযোিোয়রর কবরুয়ে ঘৃণ্োয়বোধ্ জোকগয়  তুয়লনো, মোনুয়ষর 

সৃটষ্টর শপিয়ন শে মহৎ উয়িশয লুক্কোক ত রয় য়ি শস সিয়কদ কশক্ষোথীয়ক ও োয়কফোল কয়রনো। 

ফয়ল এই কশক্ষো  পোরদশী বহু সাংখ্যক কশক্ষোথী কেগ্রী লয়  শবকরয়  আসয়িন সতয ককন্তু তোয়দর 

শতকরো কতজন সকতযকোর অয়থ দ কবয়বক সিন্ন, িকরত্রবোন হয়  সমোয়জ প্রকতটষ্ঠত হয়চ্ছ, 

তোয়দর কশক্ষো মোনবকলযোয়ণ্ কতিুকু ভ‚কমকো পোলন করয়ি শসটি তকলয়  শদখ্োর সম  এয়সয়ি 

নব কক। প্রকতটি কবয়বকবোন কশকক্ষত মোনুয়ষর একদয়ক সয়িতন হও ো একোন্ত আবশযক। 

 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো প্রকৃতই একজন হোদী কিয়লন। তরুণ্ ব য়সই কতকন উপলজে 

কয়রকিয়লন, তোাঁর ময়ন দৃঢ় প্রতয  জয়ন্মকিল- শদয়শ কবরোজমোন ক্রটিপূণ্ দ কশক্ষো-নীকত কখ্নও 

মোনুষয়ক প্রকৃত কশকক্ষত করয়ত পোয়রনো- পতয়নোনু্মখ্ এ সমোজয়ক বো াঁিোয়ত হয়ল একমোত্র আল-

াোহর শদও ো শসই কশক্ষো-নীকত অনুসরণ্ কয়রই তোাঁয়ক এগুয়ত হয়ব- মোনুয়ষর মোয়ে শরী ত ও 

মো’শরফোয়তর সমি  ঘিোয়ত হয়ব। তয়বই মোনুষ কশকক্ষত হয়ব, িকরত্রবোন হয়ব, সকতযকোয়রর 



 

 

মোনুষ কহয়সয়ব গয়ি উেয়ব এবাং সমোয়জ শোকন্ত প্রকতটষ্ঠত হয়ব। কী সূ² উপলজে! কী সুগভীর 

প্রজ্ঞো! বস্ততঃ কশক্ষোদোয়নর এই মহোন নীকত অবলিন কয়রই তোবলীয়গর কোয়জ কতকন সমোয়জর 

বুয়ক েোাঁকপয়  পয়িকিয়লন। পরবতীয়ত কবকভন্ন স্থোয়ন অসাংখ্য সু্কল, মক্তব, মোদরোসো, কললাোহ 

শবোকেদাং প্রকতষ্ঠো, খ্োনকো স্থোপন, ইিোয়ল িও োব মোহকফয়লর আয় োজন, ও োজ-নসীহত, সাংগেন 

কোয় ম, ককতোবোকদ প্রণ্ ন, পজত্রকো প্রকোশন, ইসলোম ও দ্বীয়নর স্বোয়থ দ রোেনো কয়দর সটেক 

পরোমশ দ প্রদোন ইতযোকদ বহুমুখ্ী তোবলীগী কম দসিূী কতকন গ্রহণ্ কয়রকিয়লন। তয়ব তোাঁর সকল 

প্রয়িষ্টোর মূয়ল কিল শসই একটি মোত্র কোমনো- আল্লোহ প্রদে কশক্ষো-নীকত অনুশীলন কয়র মোনুষ 

এককদয়ক জোগকতক কবদযো  পোরদশী শহোক, অপরকদয়ক আধ্যোজত্মক জ্ঞোন অজদন কয়র শস 

উদোর ও নীকতবোন শহোক- গয়ি উেুক সতয ও নযোয় র উপর প্রকতটষ্ঠত একটি সুখ্ী সমৃে 

সমোজ। 

 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো ধ্মী  কশক্ষোর প্রকত শেমন গুরুত্ব কদয় য়িন, শতমকন নবষক ক 

কশক্ষোর কদয়কও মোনুষয়ক কতকন উৎসোকহত কয়রয়িন। ফয়ল তোাঁর দরবোর শরীফ শুধ্ু আয়লম-

ওলোমোয়দর দ্বোরোই অলাংকৃত কিলনো, শসখ্োয়ন ইাংয়রজী কশকক্ষত এবাং সোধ্োরণ্ মোনুয়ষর 

আগমনও সমভোয়ব আদৃত কিল। তোাঁর কথো কিল কশক্ষোর সকল শক্ষয়ত্র থোকয়ব মুসলমোনয়দর 

পদিোরণ্ো। তোয়দর ককিু সাংখ্যক শেমন ধ্মী  কশক্ষো  কশক্ষো গ্রহণ্ কয়র সমোয়জ আলাোহ-

রোসূয়লর কবধ্োন জোরী রোখ্য়ব, শতমকন আবোর ককিু সাংখ্যক জ্ঞোন কবজ্ঞোয়নর কবকভন্ন শোখ্ো  

কশকক্ষত হয়  সমোয়জর কলযোণ্োয়থ দ কবকভন্ন কবষ  উদ্ভোবন করয়ব। ককন্তু শে শেখ্োয়নই থোকনো 

শকন তোয়ক অন্তয়রর পকবত্রতো রক্ষোর প্রজক্র ো তথো ইলয়ম মো’শরফোয়তর অনুশীলন কয়র 

ইিলোমী িকরয়ত্র িকরত্রবোন হয়ত হয়ব। কতকন কবশ্বোস করয়তন- আধ্যোজত্মক কশক্ষোর অভোয়ব 

মোদরোসোর কশক্ষোও শেমন অয়নক সম ই মোনুষয়ক শগোমরোহীর কদয়ক শেয়ল কদয়ত পোয়র, শতমকন 

আবোর এই আধ্যোজত্মক কশক্ষোর বয়দ লয়তই ইাংয়রজী কশকক্ষত অথবো সোধ্োরণ্ মোনুষও আলাোহ-

রোসূয়লর অকত কপ্র  হয়ত পোয়র। 

এই দুনীকতপূণ্ দ অশোকন্তম  সমোয়জ মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর মত আদশ দ হোদীরই আজ 

প্রয় োজন হয়  পয়িয়ি। েোরো ধ্ম দপ্রিোর কয়র সমোয়জর সকল স্তয়রর মোনুয়ষর মোয়ে 

সকতযকোরভোয়ব ইসলোমী কবপ্লব বয়  আনয়ত িোন তোয়দরয়ক মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর 

শহদো োয়তর নীকতই অনুসরণ্ করয়ত হয়ব। তয়বই ধ্ীয়র ধ্ীয়র সমোয়জ একটি সুন্দর ইসলোমী 

পকরয়বশ সৃটষ্ট হয়ব, শসখ্োন শথয়ক শবকরয়  আসয়ব, হোজোর হোজোর ওলোমোয়  হক্কোনী, িকরত্রবোন 

শনতো, রোজনীকতকবদ, প্রয়ক শলী, েোক্তোর, কবজ্ঞোনী ইতযোকদ। একমোত্র তখ্নই সকয়ল কময়ল 

এয়দশয়ক সকতযকোর ইসলোমী রোয়ে গয়ি তুলয়ত পোরয়ব, তোর আয়গ ন । ময়ন রোখ্য়ত হয়ব 

সমোয়জর বুয়ক সুন্দর ককিু প্রকতটষ্ঠত করয়ত িোইয়ল, তো আইয়নর বয়ল েতিুকু সম্ভব, তোর 

িোইয়ত হোজোয়রো গুণ্ সম্ভব হয়ব মোনুয়ষর মোয়ে ননকতকতোয়বোধ্ জোকগয় । 

হভজুর নকবোর িাবেীেী ছফর 

িলয়ফ িোয়লহীনয়দর তরীকো অনুেো ী মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শকবলমোত্র মোনুষয়ক 

শহদো োত করোর উয়িয়শয শদয়শর কবকভন্ন স্থোয়ন গমন কয়র ও োজ- নসীহত করয়তন। শকোন 

শকোন সম  কতকন বলয়তন- “আমোর ইচ্ছো হ  প্রয়তযক শজলো  শজলো  েোই ো ইসলোয়মর বোণ্ী 

শুনোই ো আকস।” অসুস্থ অবস্থো  শরোগ বৃজের আশিো  শকউ তোাঁয়ক ও োজ- নসীহত করয়ত 

বোরণ্ করয়ল কতকন খ্ুব অসন্তুষ্ট হয়তন। তৃতী বোর হিেোত্রোর পূয়ব দ কতকন কবয়শষ অসুস্থ হয়  

পয়িন, এমনকক ৩/৪ মোস পে দন্ত শেযোশো ী কিয়লন। েখ্ন কতকন হয়ি রও োনো হন তখ্নও 

কতকন শলোয়কর সোহোেয বযতীত িলোয়ফরো করয়ত পোরয়তন নো। হি কয়র শদয়শ কফয়র আসোর 

পর কতকন বয়লকিয়লন, “আকম আলাোহর ঘর ধ্কর ো এই শদো ো ককর ো আকস োকি, শহ শখ্োদো, েকদ 

রীকতমত শতোমোর দ্বীয়নর তোবলীগ ককরয়ত নো পোকর তোহো হইয়ল আকম আর দুকন ো  থোককয়ত 

িোইনো”। বোকি আসোর পর হেরত পীর িোয়হব শকবলো শোরীকরকভোয়ব আরও অসুস্থ হয়  

পয়িন। তখ্ন সকয়ল তোাঁয়ক িফয়র নো কগয়  ককিুকদন কবশ্রোম করোর জনয অনুয়রোধ্ করয়লও 

কতকন রোজী হনকন বরাং বোর বোর িফয়র েোও োর েথোেথ বযবস্থো গ্রহয়ণ্র জনয সকলয়ক তোকগদ 



 

 

কদয়ত থোয়কন। ককন্তু েখ্ন কতকন বুেয়লন তোাঁর িফর শপ্রোগ্রোম কবলকিত হয়চ্ছ, তখ্ন হেোৎ 

এককদন দু’হোত তুয়ল আলাোহর কোয়ি মুনোজোত করয়লন, “শহ আলাোহ, আকম শতোমোর দ্বীয়নর 

তোবলীগ ককরয়ত অসমথ দ হই ো পকি োকি, তোই এখ্ন আর আকম দুকন ো  থোককয়ত িোইনো”। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর এই মুনোজোয়ত সকয়ল ভ  শপয়  তোিোতোকি িফয়রর আয় োজন 

করয়লন। তোবলীয়গ দ্বীয়নর কোয়জ শকমন কনয়বকদত প্রোণ্ কিয়লন কতকন, এই শিোট্ট ঘিনোটি তোরই 

সুস্পষ্ট স্বোক্ষর বহন কয়র। 

 

ছফলরর সময়সূিী ও উলদ্দশয ঃঃ 

কবকভন্নমুখ্ী ধ্মী  কোে দক্রয়মর মধ্যকদয়  সমোয়জ একজন কবকশষ্ট হোদী কহয়সয়ব হেরত পীর 

িোয়হব শকবলোর সুখ্যোকত েখ্ন িতুকদদয়ক িকিয়  পিল, তখ্ন কবকভন্ন স্থোন হয়ত তোাঁর কোয়ি 

মোহকফয়লর দোও োত আসো শুরু হল। এত বযোপক আকোয়র এটি শুরু হল শে শশষ পে দন্ত 

দোও োতগুয়লো পে দো ক্রয়ম কলকপবে করোর প্রয় োজন শদখ্ো কদল। সম , সুয়েোগ এবাং পীর 

িোয়হব শকবলোর মনঃপুত হয়ল দোও োত গ্রহণ্ কয়র পত্রয়েোয়গ সাংকেষ্ট শলোকয়দরয়ক মোহকফল 

সিয়কদ জোকনয়  শদও ো হত। 

এই সব দোও োত গ্রহয়ণ্ কতকন সব দদোই পর- মুখ্োয়পকক্ষতোর ঊয়ধ্ব দ থোকয়তন। শকউ দোও োত কয়র 

পীর িোয়হব শকবলোর প্রকত অনুগ্রহ কয়রয়িন- এরূপ ময়ন হয়ল কতকন কখ্নও তোর দোও োত 

কবুল কয়রনকন। দোও োতকোরীর মোয়ে ইখ্লোস আয়ি ককনো  শস বযোপোয়র কতকন অতযন্ত সজোগ 

কিয়লন। কতকন বলয়তন- “েোহোয়দর ময়ধ্য আগ্রহ নোই তোহোয়দর ময়ধ্য শহদোয় ত শপ ৌঁয়িনো।” 

হেরত পীর িোয়হব শকবলো শুধ্ুমোত্র শহদোয় য়তর উয়িয়শযই তোবলীগী িফয়র শবর হয়তন। 

 

তোাঁর িফয়রর আয় োজন কিল সিূণ্ দ কভন্ন ধ্রয়নর। কনজ বজরো  পোক কয়র খ্োও োর সিূণ্ দ 

আয় োজন সয়ি কনয়  কতকন িফয়র শবর হয়তন। অয়নক স্থোয়ন কতকন জলিো কয়রয়িন, ও োজ- 

নসীহত কয়রয়িন, বহুয়লোক তোাঁর হোয়ত ব োত হয় য়ি ককন্তু শসসব স্থোয়ন খ্োও ো-দোও ো ত দয়ূরর 

কথো, এক গ্লোস পোকনও কতকন পোন কয়রনকন। দুকন োদোরীর গরয়জ িোকোর কন য়ত তোবলীগ 

করয়ত েোও ো কতকন হোরোম জোনয়তন। শকোন এক মোহকফয়ল হুজয়ুরর পক্ষ হয়ত িোকোর জনয 

িও োল করো  কতকন শস মোহকফল হয়ত একটি িোকোও গ্রহণ্ কয়রনকন। সম  সম  বলয়তন, 

“বোবো, িোকোর কন য়ত শহদো োয়তর কোয়জ শগয়ল মোনুষ ককিুয়তই শহদোয় ত পোইয়বনো।” এরূপ বহু 

ঘিনো আয়ি- শকোন শকোন মোহকফল হয়ত পীর িোয়হব শকবলো ককিুই গ্রহণ্ কয়রনকন। এমনকক 

েোতো োয়তর খ্রি পে দন্ত কনয়জ বহন কয়রয়িন। এসব ঘিনো েথোস্থোয়ন বকণ্ দত হয়ব।  

 

যাত্রাপলর্থ ঃঃ 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো বযজক্তগত জীবয়ন শোন শওকত শমোয়িই পিন্দ কয়রনকন। ককন্তু দ্বীন 

ইসলোয়মর কোয়জ তোর ময়নোভোব কিল কভন্ন ধ্রয়নর। তোবলীগী িফয়র তোর সয়ি দুই কতন খ্োনো 

শবোি থোকত। শবশ ককিু সাংখ্যক মোওলোনো, মুফকত, শলখ্ক, ও োয় জীন এবাং কবকশষ্ট বযজক্তগণ্ 

সোধ্োরণ্তঃ তোাঁর িফর সিী কহয়সয়ব থোকয়তন। ঐ সকল শলোয়কর খ্োবোর বযবস্থো শবোয়িই হত। 

হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর িফয়রর একটি নবকশষ্টয কিল- কতকন সব সম ই মোসলো-

মোসোয় ল, ফয়তো ো সিককদত এবাং অনযোনয ধ্মী  ককতোবোকদ সোয়থ রোখ্য়তন। প্রয় োজনমত 

শসগুয়লো বযবহোর করো হয়তো। ধ্মী  বযোপোয়র শকউ শকোন প্রশ্ন করয়ল দলীল সহকোয়র কতকন 

উের কদয়তন। এয়ত এককদয়ক প্রশ্নকোরীর ময়ন শেমন শকোন সাংশ  থোকত নো, অপরকদয়ক 

হেোৎ কয়র শকোন প্রয়শ্নর মনগিো বযোখ্যো প্রদোয়নর শকোন অবকোশ থোকয়তো নো। আয়লম 

িোয়হবয়দর এ কবষ টির উপর কবয়শষ শখ্ োল রোখ্ো উকিত। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর সোয়থ েোরো িফরসিী হয়তন তোয়দর প্রয়তযকয়ক কনজ কনজ কোয়জ 

কলি থোকয়ত হত। নদীর বুয়ক শকোন েোয়মলো নো থোকো  সবোই কনকবষ্ট ময়ন শলখ্োপিো, 

আয়লোিনো, শমোরোকোবো-শমোশোহোদোর সুয়েোগ শপয়তন। পীর িোয়হব শকবলো কনয়জও শলখ্োপিো, 



 

 

ককতোব সাংকলন, মোসলো মোসোয় ল অনুসিোন, ফয়তো ো প্রণ্ ন ইতযোকদ কোয়জ ময়নোয়েোগ প্রদোন 

করোর অকধ্ক সুয়েোগ শপয়তন। সিীয়দর শকউ হোলকো কথোবোতদো, গল্প- গুজব অথবো আয়মোদ- 

শক তুয়ক সম  নষ্ট করোর সুয়েোগ শপত নো। পীর িোয়হব শকবলোর অসোধ্োরণ্ বযজক্তয়ত্বর প্রভোয়ব 

সবোই এক আদশ দ শমোতোয়বক িলয়ত বোধ্য হয়তন। এমনকক শন কোর মোজে মোলাোগণ্, বোবুকিদ, 

দোয়রো োন সকলয়কই কনজ কনজ দোক য়ত্ব রত শথয়ক পীর িোয়হব শকবলোর আদশ দ অনুেো ী 

িলয়ত হত। সিীয়দর সকয়লর সোয়থই তোাঁর বযবহোর কিল অতযন্ত মধ্ুর। ককন্তু কতদবয কোয়জ 

অবয়হলো  সকলয়কই সমভোয়ব জবোবকদকহ করয়ত হত। পীর িোয়হব শকবলোর প্রকতটি কথোবোতদো 

এবাং আিোর বযবহোয়র সোথ দকভোয়ব ফুয়ি উেত শসই হোদীয়সর একটি বোস্তব রূপঃ “শতোমরো সবোই 

রক্ষক এবাং শতোমরো সকয়লই কনজ কনজ অনুবতীয়দর সিয়ি জজজ্ঞোকসত হইয়ব।” 

পীর িোয়হব শকবলোর সিী, সোমোজজক দৃটষ্টয়ত শস েত কু্ষর্দ্ কোয়জই কনেুক্ত শহোক নো শকন- 

কোয়কও সোমোনযতম অবয়হলো করো হতনো। কতকন সকলয়কই পুত্রবৎ শিহ করয়তন। মরহুম 

নূরুিীন িোয়হব কলয়খ্ন, ‘রোখ্োয়লর মত কতকন সিীগণ্য়ক পরয়হজগোরীর শযোমল ভূকময়ত 

তোিোই ো আকন ো তোহোকদগয়ক উজ্জ্বল ভকবষযয়তর পয়থ পকরিোকলত করবোর জনয সকল সম  

সয়িতন কিয়লন। তোই মোজেরো টেকমত দো াঁি িোকনবোর সয়ি টেকমত জোমো োয়ত শোকমল 

হইয়তয়ি ককনো, মোথো  িুকপ পকরধ্োন ককরয়তয়ি ককনো, হুক্কো-কবকি পোন ককরয়তয়ি ককনো ইতযোকদ 

কবষয়  কতকন কনয়জই তোয়দর জজজ্ঞোসো ককরয়তন এবাং ত্র“টি কবিুযকত শদকখ্য়ল সতকদ ককর ো 

কদয়তন, কখ্নও বো ভীষণ্ গজদয়ন সকলয়ক কোাঁপোই ো তুকলয়তন। শন কো  িফয়র নোনো প্রকোর 

অসুকবধ্োর কভতয়রও নোমোয়জর জোমো োয়ত হোজজর নো থোকোর শকোন ওজর আপকে পীর 

িোয়হয়বর কনকি স্থোন পোইত নো। সুন্নকত শলবোি সকলয়কই পকরধ্োন ককরয়ত হইত। ইহোর 

বযকতক্রম হইয়লই নককফ ৎ কদয়ত হইত। ইহোর ফয়ল পীর িোয়হয়বর বজরোর মোজে-মোলাোরোও 

পরয়হজগোর হই ো উটেত এবাং ক্রয়ম ক্রয়ম এই কনরক্ষর শলোকগুয়লো এত শরীফ হই ো গকি ো 

উটেত শে তোহোয়দর িকরত্র বযবহোয়র মুগ্ধ নো হই ো পোরো েোইত নো।’ 

পীর িোয়হব শকবলো বোকিয়তও শেমন বজরোয়তও শতমকন ইসলোমী সোয়মযর একটি মহোন িকব 

সব সম  প্রকতভোত হত। শক মোজে, শক খ্োয়দম, শক মুফকত তো অপকরকিত শলোয়কর পয়ক্ষ বুেো 

সম্ভব হতনো। সকয়ল এক সোয়থ বয়স আহোর করয়তন, পোশোপোকশ শ ন করয়তন। অবশয 

আিোর-অনুষ্ঠোনগত পোথ দকয নো থোকয়লও গুণ্গত পোথ দকয অবশযই কবরোজ করত। পীর িোয়হব 

শকবলো কনয়জও আয়লমগণ্য়ক েয়থোপেুক্ত সম্মোন শদখ্োয়তন এবাং সিী  কোহোয়রো দ্বোরো তোাঁয়দর 

সম্মোনহোকনকর ককিু েোয়ত নো ঘয়ি তৎপ্রকত কবয়শষ লক্ষয রোখ্য়তন। 

 

অভযর্থ শো ঃঃ 

বজরো  কয়র সিী সোথীয়দর কনয়  পীর িোয়হব শকবলো েখ্ন কনকদদষ্ট দোও োতকোরীর ঘোয়ি এয়স 

শপ ৌঁিয়তন, তখ্ন এক কবয়শষ দৃয়শযর অবতোরণ্ো হত। গ্রোয়মর েুবক-বৃে, সরদোর, আয়লম, 

সোধ্োরণ্ মোনুষ- সকয়লই তোাঁয়ক অভযথ দনো করয়ত নদীর ঘোয়ি উপকস্থত হত। শসখ্োয়ন কতল 

ধ্োরয়ণ্র স্থোন হতনো। অগকণ্ত জনতোর উচ্ছ¡কসত আয়বয়গ এবাং ভীয়ি পীর িোয়হব শ্বোসরুে 

প্রো , তবুও তোাঁর শিোয়খ্ মুয়খ্ কখ্নও শকোন কবরজক্তভোব প্রকোশ শপতনো, বরাং ময়ন হত অনোকবল 

একটি প্রশোকন্তর পরশ তোাঁর মুখ্মণ্ডয়ল শক শেন বুকলয়  কদয় য়ি। তোাঁর সহোসয বদন ও উদোরতো 

সকয়লর প্রোণ্ ভয়র কদত। 

সবোই উদগ্রীব- তোাঁয়ক এক নজর শদখ্োর জনয। শদয়খ্ই তৃি। শসই নূরোনী শিহোরোর এক 

েলয়কই ময়নর অয়নক গভীয়র ককয়সর শেন শদোলো কদয়  েো । মুসোফোহ করোর সুয়েোগ শপয়  

মোনুয়ষর ময়ন শস কী আনন্দ! শস বুজে কিরধ্নয। এ ত শিহোরো দশ দন ন , হোয়তর শকোন স্পশ দও 

ন - এ শেন এক কবরল অনুভূকত আর উপলকি, েোর প্রভোয়ব সাংসোয়রর এই শেদোক্ত বে 

পকরয়বশ শথয়ক িোিো শপয়  মুক্ত কবহয়ির মত মনটি িুয়ি িয়ল দয়ূর, বহুদয়ূর- শেখ্োয়ন শকোন 

অকস্থরতো শনই, উয়দ্বগ শনই, অতৃকি শনই, আয়ি শুধ্ু অনোকবল শোকন্ত। এমকনভোয়ব জনতোর 

অকপি ভজক্ত- শ্রেো  আপ্লুত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো এক পো, দু’পো কয়র একগয়  িয়লন 



 

 

সোময়নর কদয়ক।  

প্রশ্ন হ’ল- এত সম্মোন এত ইিত শকন? শকোন লোি-বোহোদুর ন , শকোন জজ- মযোজজয়েি ন , 

প্রভোবশোলী শকোন রোজননকতক বযজক্তত্ব ন - ধ্মী  কশকক্ষত একজন আয়লম মোত্র। কত 

নোমকরো  ও োয় জীন এখ্োয়ন এয়সয়িন, ধ্ম দসভো কয়রয়িন, নক- তোাঁয়দর সোকন্নধ্য, তোাঁয়দর দশ দন, 

তোাঁয়দর িোহকনর প্রকত জনতোর আজয়কর এই কবপুল উৎসোহ-উিীপনো, আয়বগ-আগ্রহ শকোথো  

কিল? কী কবরোি তফোৎ! 

ইিয়তর মোকলক আল্লোহ । তোাঁর কোয়ি ইিয়তর মোপকোটে দুকন োর শকোন পদ বো উচ্চোসন ন , 

ধ্নসিদ ন , কশক্ষো প্রকতষ্ঠোয়নর শকোন কেগ্রী ন - একমোত্র মোপকোটে হল ‘তোকও ো’ বো 

শখ্োদোভীরুতো। দুকন োর সকল কোয়জ আল্লোহর অনুয়মোকদত কবধ্োয়নর শকোন বযকতক্রম বো শখ্লোফ 

হল ককনো- এ কবষয়  শে েত শবকশ ভীত, শজিত শথয়ক সতকদতো অবলিন কয়র, আলাোহ্র কোয়ি 

শস ততয়বকশ সম্মোনী। কুরআন পোয়ক আল্লোহ বয়লন াঃ 

“শতোমোয়দর মোয়ে শে শবকশ মুেোকী, আল্লোহর কোয়ি শস-ই শবকশ সম্মোনী” 

(সূরো হুজরোত াঃ ১৩ )। 

মরহুম হুজয়ুরর তোকও োর অনুশীলন এক কবরল দৃষ্টোন্ত। তোবলীগী িফয়র তোাঁর উয়িশয কিল 

খ্ুবই স্বচ্ছ। হোকদ ো, িোকো-প সো ন , সমোয়জ কনয়জয়ক হোদী কহয়সয়ব প্রকতটষ্ঠত করোর অকভপ্রো  

ন - মোনুয়ষর মোয়ে ও োজ-নসীহত কয়র আলাোহর সন্তুটষ্ট অজদনই কিল তোাঁর একমোত্র 

উয়িশয। তোাঁর এই কনম দল সাংকয়ল্প পোকথ দব স্বোয়থ দর সোমোনযতম শিো াঁ োও শেন নো লোয়গ, এ বযোপোয়র 

কতকন কিয়লন অতন্দ্র প্রহরীর মত সজোগ। এজনযই আলাোহর কোয়ি তোাঁর ইিত এবাং এই 

ইিয়তরই প্রকতফলন ঘয়িয়ি আবোল-বৃে জনতোর প্রকতটি অন্তয়র। 

 

বাবারা, এরা েরীবঃ 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো জীবয়নর প্রকতটি কোয়জ, কথো  হেরত নবী করীম (দঃ) এর 

আদয়শ দর অনুসোরী কিয়লন। জনতোর এত ভীি এবাং অস্বোভোকবক পকরয়বয়শও একটি লক্ষণ্ী  

কবষ  কিল এই শে, ধ্নী, আত্মগকব দত ও আত্ম-সয়িতন সোক্ষোৎ প্রোথীয়ক অয়গ্র কথো বলোর সুয়েোগ 

নো কদয়  কতকন অয়নক সম ই দয়ূর পশ্চোয়ত দো াঁিোয়নো শকোন জীণ্ দ শীণ্ দ দুঃস্থ গরীবয়ক কোয়ি 

শেয়ক কনয়তন। এয়ত অবয়হকলত, উয়পকক্ষত কোতর শনয়ত্র সঙ্কুকিতভোয়ব দো াঁকিয়  থোকো শসই 

সোধ্োরণ্ দশ দনপ্রোথীর মুয়খ্ শে আনয়ন্দর হোকস ফুয়ি উেত তোয়ত মুগ্ধ নো হয়  থোকো শেয়তো নো। 

হেরত পীর িোয়হব শকবলো অয়নক সম  নককফ য়তর সুয়র বলয়তন- বোবোরো, এরো গরীব। শস 

হ ত ময়ন করয়ব শে, গরীব বয়লই উয়পকক্ষত হইয়তয়ি। তোয়দর সোমোনয হোকদ ো পরম আনয়ন্দ 

কতকন গ্রহণ্ করয়তন। মোয়ে মোয়ে সম্ভব হয়ল সময়বত জনতোর মোয়ে তো বণ্টন কয়র কদয়তন। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর এয়হন কোজটি অকত সোধ্োরণ্ ময়ন হয়ত পোয়র, ককন্তু এর মধ্য কদয়  

ইসলোমী িকরয়ত্রর শে মহোন রূপটি ফুয়ি উেত তো প্রকতটি কবয়বকবোন বযজক্তর অন্তরই স্পশ দ নো 

কয়র পোয়রনো। 

নযে একটি উৎসবঃ 

পীরিোয়হব শকবলোর জনয সোধ্োরণ্তঃ পোলককর বযবস্থো থোকত। কতকন শসটিয়ত আয়রোহণ্ 

করয়তন। একখ্োনো মোত্র পোলকক ককন্তু গ্রোমবোসীরো অয়নক। তোরো সকয়লই পীর িোয়হব শকবলোর 

পোলকক বহন করোর আগ্রহী। েোই শহোক, পোলককর সোয়থ উপকস্থত জনতো মুহুমু দহু “নোরোয়  

তোকবীর, আল্লোহু আকবোর”, “দ্বীন-ইসলোম জজন্দোবোদ” ইতযোকদ ধ্বকনয়ত পথ-ঘোি-মোে মুখ্করত 

কয়র সভোময়ির কদয়ক একগয়  শেয়তো। এই সমোয়রোহ, উৎসব ও আয় োজয়নর কভতর কদয়  

মুসকলম জোগরয়ণ্র শে রূপটি প্রকতভোত হত শসটি শসই সম কোর সোমোজজক এবাং ধ্মী  

অবস্থোর শপ্রকক্ষয়ত কবিোর নো করয়ল সটেকভোয়ব অনুধ্োবন করো সম্ভব হয়বনো। “সমগ্র গ্রোমবোসী, 

েুবক-বৃে এবাং অন্তঃপুর বোকসনীয়দর প্রোয়ণ্  শজয়গ উেত একটি ঈয়দর নতুনত্ব, একটি জীবন্ত 



 

 

জোগ্রত প্রোণ্-িোিলয। শিোয়খ্ মুয়খ্ েলয়স উেত স্বচ্ছ নূরোনী িো ো, একটি পকবত্র জীবয়নর 

আশ্বোস। গজল গোও ো বোলয়কর মুয়খ্ মুয়খ্ গুঞ্জন উেত নব প্রভোয়তর ভ্রমর গুঞ্জন।” 

 

সভামলে ঃঃ 

কবপুল উৎসোহ ও সমোয়রোয়হর মধ্য কদয়  পীর িোয়হব শকবলো সভোময়ি উপকস্থত হয়  প্রথয়মই 

সকলয়ক সোলোম কদয়তন। ময়ির উপর আসন গ্রহয়ণ্র পূয়ব দই িোকরকদয়ক তোককয়  শদখ্য়তন 

এবাং বলয়তন “শদখ্ুন, আপনোয়দর ময়ধ্য শক শক আয়লম আয়িন, আকম সবোইয়ক কিকন নো, 

আপনোরো আসুন। আমোর সয়ি বসুন।” পকরকিত শকোন আয়লম তোাঁর নজয়র পিয়ল তোয়ক 

শেয়ক এয়ন ময়ি বসোয়তন। অতঃপর সোধ্োরণ্ কন মোনুেো ী শকোথোও হস্তকলকখ্ত, শকোথোও 

মুকর্দ্ত মোনপত্র পীর িোয়হব শকবলোর উয়িয়শয পোে করো হত। শেয়হতু মোনপয়ত্র প্রশাংসোসূিক 

শব্দোকদ শবকশ থোকত কতকন অতযন্ত সঙ্কুকিত হয়  পিয়তন। মোনপয়ত্রর জবোব কদয়ত কগয়  

প্রকতবোরই কতকন এই হোদীসটি উয়লখ্ করয়তনঃ “শে বযজক্ত কনজ প্রশাংসো শুকন ো খ্ুশী হ , 

শক োময়তর কদন শস বকধ্র হই ো উটেয়ব।” পয়র বলয়তন, “আপনোরো আমোর শে তোকরফ 

ককর োয়িন আকম তোহোর কদোি শেোগয নকহ, আকম বিই গুনোহগোর। তয়ব আকম আপনোয়দর 

মোনপত্র এইজনয শুকন োকি শে, আকম ময়ন ককর োকি আপনোরো আমোয়ক শদো ো ককর োয়িন।” 

 

ওয়াজ েসীহিঃ 

মোনপয়ত্র কবয়শষ শকোন কথো অথবো প্রশ্ন থোকয়ল পীর িোয়হব শকবলো কনয়জ অথবো তোাঁর পক্ষ 

শথয়ক অনয শকহ তোর উের কদয়তন। এরপর পকবত্র কুরআন শতলোও োয়তর মধ্য কদয়  সভোর 

কোজ শুরু হত। মোদরোসো-প্রোিয়ণ্ সভো হয়ল িোত্ররো গজল, নোকত ো ইতযোকদ পোে করয়ত িোইয়ল 

পীর িোয়হব শকবলো তোর অনুমকত কদয়তন। তয়ব গজল, হোমদ, নোকত ো ইতযোকদ সুর ও রোগ-

রোকগনী সহকোয়র পোে করয়ল কতকন তো শশোধ্রোয়  কদয়তন। এখ্োয়ন উয়লখ্য শে, রোগ-রোকগনী 

সহকোয়র গোন-গোও ো, গজল-পোে করো ইতযোকদ হোরোম। আজকোল সভো সকমকতয়ত বহু আয়লম 

ওলোমোয়দর উপকস্থয়তয়তও নোজোয় জভোয়ব এসব গোও ো হ , অথি শকউ তোর প্রকতবোদ কয়রন 

নো। এয়ত েোরো পোে কয়র এবাং েোরো শশোয়ন তোরো সকয়লই এ কোজটিয়ক উেম বয়ল ধ্য়র শন । 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো এগুয়লো শুধ্ু নোজোয় জ, এতিুকু বয়লই ক্ষোন্ত হনকন, সম  সম  

সাংকেষ্ট হোদীস শশোনোয়  সকলয়ক সতকদ কয়র কদয়তন। 

সভোর প্রোথকমক অনুষ্ঠোনোকদ তোিোতোকি শশষ কয়র ও োজ আরম্ভ কয়র কদয়তন। শকোন শকোন 

সম  সভোকতৃদপয়ক্ষর কনকি আয়লোিয কবষয় র তোকলকো িোইয়তন এবাং শসই অনুসোয়র ও োজ 

করোয়তন। সোধ্োরণ্তঃ ঈমোন, আকোয় দ, নোমোজ, পিদো, হোলোল রুজী, একতো, মোনবতো, কশক্ষো, 

ইসলোমী িকরত্র ও আদব ইতযোকদ কবষ গুয়লো ও োয়জ অন্তভুদক্ত থোকত। পীর িোয়হব শকবলোর 

সিীয়দর েোরো ও োজ করয়তন তোরো সকয়লই অতযন্ত পোরদশী কিয়লন। তোয়দর ও োজ 

জনতোয়ক মুগ্ধ ও অকভভূত কয়র রোখ্ত। কুরআন হোদীস, েুজক্ত-তকদ, কবকভন্ন উপমো, 

ঐকতহোকসক ঘিনো সহকোয়র তোাঁরো তোয়দর বক্তবয শপশ করয়তন। 

সোধ্োরণ্তঃ পীর িোয়হব শকবলো সকয়লর শশয়ষ ও োজ করয়তন। অকধ্কোাংশ সম  আলাোহ ও 

রোসূল (দঃ)-এর প্রকত মহব্বত, জজককর ও শমোরোকোবোর প্রয় োজনী তো তোকও ো-পরয়হজগোরী 

ইতযোকদ কবষ গুয়লো কনয়  কতকন উপকস্থত জনতোয়ক উপয়দশ কদয়তন। একোন্ত সহজ সরল, গ্রোময 

ও প্রোঞ্জল ভোষো  কতকন ও োজ পকরয়বশন করয়তন। কখ্নও একোধ্োয়র দুই কতন ঘণ্টো ধ্য়র তোাঁর 

ও োজ িলত। ককন্তু এজনয জনতোর মোয়ে সোমোনযতম অকস্থরতোও পকরলকক্ষত হতনো। বরাং 

অতযন্ত উৎসোহ কনয়  এবাং উৎফুল কিয়ে পীর িোয়হব শকবলোর প্রকতটি কথো তোরো হৃদ িম 

করয়ত শিষ্টো করত। কখ্নও তোাঁর কথো  জনতোর মোয়ে ক্রন্দয়নর শরোল পয়ি শেয়তো। শকোন 

লিো িওিো কথো শনই, শকোন রোগ-রোকগনীর সুর শনই- অকত সোধ্োরণ্ কথো  মোনুয়ষর মোয়ে কক 

সোাংঘোকতক প্রকতজক্র ো হয়ত পোয়র তো েোয়দর অকভজ্ঞতো শনই তোয়দরয়ক বুেোয়নো শক্ত নব কক? 

িোরিীনো দরবোয়রর একজন কবকশষ্ট আয়লম বয়লন, ‘আকম হুজরু শকবলোর সোয়থ িফর কয়রকি- 

তোাঁর উপকস্থকতয়ত ও োজও কয়রকি। আকম কবয়শষভোয়ব লক্ষয কয়রকি- উপকস্থত জনতোর মোয়ে 



 

 

হুজরু শকবলোর অকত অল্প সময় র ২/১ টি কথোর শে অস্বোভোকবক প্রকতজক্র ো ও প্রভোব সৃটষ্ট হত 

তোর তুলনো  আমোর দীঘ দ সময় র ও োয়জর প্রভোব এয়কবোয়রই নগণ্য ও তুলনোহীন কিল।’  এটি 

ওলী আলাোহয়দর খ্োি নবকশষ্টয। তোাঁয়দর অন্তর সদোসব দদো আলাোহর সোয়থ সিকদেুক্ত থোয়ক 

এবাং তোকও োপূণ্ দ অন্তয়রর অবস্থোর প্রকতজক্র ো তোাঁয়দর কথোর ময়ধ্য প্রকোশ পো , এজনযই 

তোাঁয়দর কথো অপয়রর উপর অকধ্কতর প্রভোব শফয়ল। বস্তুতঃ তোাঁয়দর শিহোরো ও অন্তয়রর িোপ 

পয়ি, ফয়ল তোাঁয়দর দশ দয়নও মোনুয়ষর মোয়ে প্রভোব পয়ি, আলাোহভ্ীকত জোগ্রত হ । কবষ টি 

সূ², এটি কনয়  এখ্োয়ন আয়লোিনোর অবকোশ শনই, শুধ্ুমোত্র এ প্রসয়ি গোওয়ি পোক্ হেরত 

আবদুল কোয়দর জজলোনী (রঃ)-এর শিোট্ট একটি ঘিনো উয়লখ্ করয়ত িোই াঃ  

হেরত বি পীর িোয়হব শকবলো (রঃ)-এর শিয়ল মোদরোসোর কশক্ষো শশষ করোর পর বোকিয়ত এয়ল 

এক মজকলয়স কতকন তোাঁয়ক ও োজ করোর কনয়দদশ কদয়লন। তোাঁর শিয়ল অয়নকক্ষণ্ ধ্য়র ও োজ 

করোর পর হেরত বি পীর িোয়হব শকবলো (রঃ) কমিয়র তোশরীফ এয়ন ও োজ শুরু করোর আয়গ 

তোাঁর কনয়জর একটি সোধ্োরণ্ ঘিনো বণ্ দনো করয়লন াঃ “গত রোয়ত আকম শরোজো রোখ্োর উয়িয়শয 

শসহরী খ্োও োর জনয ককিু দুধ্ শরয়খ্কিলোম। একটি কবিোল এয়স শসই দুধ্িুকু শখ্য়  শফয়লয়ি।” 

শুধ্ু এতিুকু বলোয়তই হেোৎ কয়র মজকলয়সর অবস্থো বদয়ল শগল- শকউ কোাঁদয়ত লোগল, শকউবো 

কিৎকোর করয়ত শুরু করল। হেরত বি পীর িোয়হব শকবলোর শিয়ল এটি লক্ষয কয়র হতবোক 

হয়  শগয়লন এবাং তোর এত জ্ঞোনগভদ কথোর শকোন প্রকতজক্র ো হয়লো নো অথি তোর কপতোর এই 

সোমোনয কথোর এতবি প্রকতজক্র ো ককভোয়ব হয়লো জোনয়ত িোইয়লন। হেরত গোওয়ি পোক উের 

কদয়লন, “বোবো, শতোমোর ইলম এখ্ন পে দন্ত মুয়খ্ই সীমোবে আয়ি। এটিয়ক অন্তয়র শপ ৌঁিোও। 

শদখ্য়ব শতোমোর সোমোনয কথোও মোনুয়ষর অন্তয়র স্থোন কয়র কনয় য়ি।”  

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর ও োজ-নসীহয়তর সোয়থ তথোককথক শপশোধ্োরী ও োয় জীনয়দর 

বক্তয়বয অয়নক শম কলক পোথ দকয কিল। দু’টি কবষ  কবয়শষ লক্ষণ্ী ঃ 

এক  

বহু আয়লম এবাং পীর িোয়হবগণ্ জনতোর মন আকৃষ্ট করোর জনয মিনবী শরীফ এবাং অনযোনয 

ককতোয়বর গল্পগুয়লোয়ক রোগ-রোকগনীর সুর কয়র পয়ি থোয়কন। অয়নক সভো  সুয়রর শমোয়হ মে 

করয়ত এবাং এর দ্বোরো কনয়জয়দর প্রিোর ও দোও োত বৃজের জনয কবয়শষ শিষ্টো কয়র থোয়কন। এটি 

কনঃসয়ন্দয়হ হোরোম। এ বযোপোয়র মুজোজিয়দ েমোন ফুরফুরো শরীয়ফর হেরত আবু বকর কসজিকী 

(রঃ)-এর অকি তনোমোর কক দাংশ কনæশা উদ্ধ্ৃে হলঃ 

“... ... হেরত মুহোম্মোদ (দঃ)-এর হোদীয়সর কদয়ক শখ্ োল ককরয়ল সুস্পষ্টই জোনো েো  শে, এই 

সমস্ত শখ্লোফ-শরো পীর, শম লভী-মোওলোনো, শলখ্ক, বক্তো, ও োয় জ এবাং শনতোয়দর জনযই 

মুসকলম সমোজ আজ এত দুগ দকতর ময়ধ্য পকি োয়ি। আজকোল বহু ও োয় জ-বক্তো আলাোহ-

রোসূয়লর কোলোম ও মোসলো-মোসোয় ল এবাং শরী তোনুেো ী মুসলমোয়নর তোরোক্কী সিয়ি ও োজ-

বক্তৃতো পকরতযোগ ককর ো শকবলমোত্র কতকগুকল বোয়জ গল্প এবাং উদুদ, ফোসী এবাং বোাংলো ভোষো  

গোন গোকহ ো থোয়কন। কুরআন-হোদীস, েোহো দ্বোরো ইসলোয়মর এশো োত হই োয়ি, তোহোর সকহত 

ইহোয়দর শকোন সিি নোই বরাং শ তোয়নর গলোর আও োজ- েোহো দ্বোরো ইসলোয়মর মহো ক্ষকত হ , 

তোহোর সকহত ইহোয়দর খ্ুব কমল। শকহ শকহ বকল ো থোয়কন রূয়হর সজীবতোর জনয আমরো 

গজল গোকহ ো ও োজ ককর ো থোকক, শকননো ইহোয়ত এতকমনোয়ন রূহ আন ন কয়র এবাং আল-

াোহর কদয়ক কদল রুজ ুহ ।  েোহোরো এরূপ বয়লন, তোহোয়দর আকীদো ভুল। শকননো গোন, রোগ-

রোকগনী, গজল প্রভৃকত দ্বোরো রূয়হর এতকমনোন হ নো, বরাং উহোয়ত নফ্স খ্ুশী হ  এবাং শখ্োদোর 

কদয়ক কদল রুজ ু হও ো অয়পক্ষো শ তোয়নর কদয়ক কদল রুজ ু হও োরই সম্ভবনো অকধ্ক 

থোয়ক।”মরহুম পীর িোয়হব শকবলো এবাং তোাঁর আদশ দ ময়ত গয়ি উেো শকোন বক্তো ও োয় জ 

এরূপ শরী ত-কবয়রোধ্ী ও োজ কখ্নও কয়রনকন, বরাং তোাঁরো এর কবয়রোধ্ীতো কয়র সোধ্োরণ্ 

মোনুষয়ক সতকদ কয়র কদয়তন।  

দুই 

অয়নক বক্তো কবকভন্ন েুজক্ত-তকদ কদয়  সুন্নোত অল-জোমো োয়তর কবয়রোধ্ী বক্তবয শপশ কয়র 

থোয়কন- শেমন, মোজহোয়বর প্রয় োজন শনই, তোসোওফ নোজোয় জ, সোহোবীগণ্ সয়তযর মোপকোটে 



 

 

ন , অসীলো ধ্রো হোরোম ইতযোকদ। সোধ্োরণ্ মোনুষ ত দয়ূরর কথো, ধ্মী  কশক্ষো  অনগ্রসর বহু 

কশকক্ষত শলোক তোয়দর মুখ্য়রোিক কথো  আকৃষ্ট হয়  শসকদয়ক েুাঁ য়ক পয়ি। এয়ত কনয়জর ঈমোন, 

আকীদো নষ্ট হও োর িরম আশাংকো থোয়ক। আজকোলকোর এরূপ ও োয় জীনয়দর প্রসোর 

সমোয়জ আশিোজনকভোয়ব বৃজে পোয়চ্ছ। এ কবষয়  সকয়লরই সতকদ হও ো বোিনী । হোদীয়স 

আয়ি- আয়খ্রী েমোনো  এমন শলোক আকবভূদত হয়ব েোয়দর কথোগুয়লো হয়ব নবী রোসূয়লর মত, 

ককন্তু তোয়দর কোজ হয়ব শনকয়ি বোয়ঘর মত। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো তোাঁর ও োজ-নসীহয়ত 

প্রয় োজনয়বোয়ধ্ কবকভন্ন দলীল প্রমোণ্োকদ কদয়  এইসব আকীদো সাংহোরক বক্তবযয়ক কভকেহীন 

প্রমোকণ্ত কয়র ঐসব নোমধ্োরী আয়লময়দর ও োজ মজকলয়স উপকস্থত হয়ত জনসোধ্োরণ্য়ক 

কনয়ষধ্ কয়র কদয়তন। হক্কোনী আয়লময়দর এ বযোপোয়র কবয়শষভোয়ব সয়িতন থোকো উকিত।  

কতন  

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর ও োজ মোহকফল সিয়কদ আরও একটি কবষ  কবয়শষভোয়ব 

লক্ষণ্ী । হুজরু শকবলো বোকিয়ত অথবো িফয়র শেখ্োয়নই থোকয়তন নো শকন মোগরীব নোমোয়জর 

পর েথোরীকত ওজীফো আদো  করয়তন। িফয়র থোকয়ল সকলয়ক কনয়  েথোরীকত ‘িও োব 

শরিোনী’ কয়র সাংকক্ষি সম  ‘নকফ এিবোত’ (লো ইলোহো ইল্লোল্লোহ) জজককর এবাং তওবোর 

শমোরোকোবো করয়তন এবাং পয়র ও োজ শুরু করয়তন। জজককর আজকোর করো  সকয়লর মনটি 

স্বোভোকবকভোয়বই গো রুল্লোহ শথয়ক অয়নকোাংয়শ মুক্ত হয়  আল্লোহ-রোসূয়লর কথো শশোনোর জনয 

প্রস্তুত হয়  শেত। এই অবস্থো  ও োয় জীনয়দর সোমোনয কথোয়তও মোনুয়ষর মন কবগকলত হত।  

আজকোল প্রো ই শদখ্ো েো  শকোনরূপ জজককর আজকোর নো কয়র ও োয় জীনগণ্ ও োজ কয়রন, 

শকউবো তোফসীর কয়রন। এয়ত শদোয়ষর ককিু শনই। ককন্তু এরূপ তোৎক্ষকণ্কভোয়ব ও োজ শুরু 

করোর দরুণ্ তোয়দর কথো এবাং উপয়দশ েথোথ দভোয়ব গ্রহয়ণ্র জনয শশ্রোতোয়দর অন্তকরয়ণ্ শে 

শক্ষত্র প্রস্তুত হও ো একোন্ত আবশযক, শসই প্রজক্র ো বযোহত হ । ফয়ল বক্তোর কথোগুয়লো তোয়দর 

অন্তকরয়ণ্ সোমক ক প্রভোব শফয়ল সয়ন্দহ শনই, ককন্তু দীঘ দস্থো ী হয়ত পোয়রনো। সাংকেষ্ট 

বযজক্তবগ দয়ক এ কবষ টি কবয়শষভোয়ব কবয়বিনোর অনুয়রোধ্ করকি। একিু কিন্তো করয়লই বুেো েো  

বযোপোরটি অতযন্ত েুজক্তসিত। শকোন শদ োয়ল বো আসবোবপয়ত্র রাং লোগোয়ত হয়ল শসটিয়ক প্রথয়ম 

ভোলভোয়ব পকরষ্কোর কয়র কনয়ত হ  তয়বই শসই রাং দীঘ দস্থো ী হ । একই ভোয়ব দুকন োর কোজ 

কয়ম দ কলি মোনুয়ষর অন্তকরয়ণ্ স্বোভোকবকভোয়বই ‘গো রুলাোহ’র প্রভোব পয়র। তোই ধ্মী  

উপয়দশ কদয়  তোয়দর অন্তকরণ্য়ক আলাোহমুখ্ী করোর জনয শসটি জজককর আজকোয়রর 

মোধ্যয়ম প্রথয়ম ‘গো রুলাোহ’র প্রভোবমুক্ত করো কবয়শষ প্রয় োজন। তয়বই আলাোহ-রোসূয়লর 

কথোগুয়লোর প্রভোব তোয়দর উপর অকধ্ক দীঘ দস্থো ী হয়ব।  

িওবা ও মুোজািঃ 

মরহুম পীরিোয়হব শকবলো তোাঁর বক্তবয শশয়ষ সকলয়ক তওবো করোর জনয আহবোন করয়তন। 

সোয়থ সোয়থ কতকন বয়ল কদয়তন- “আপনোরো ইহো ময়ন ককরয়বন নো শে, আকম আপনোয়দরয়ক 

আমোর কনকি মুরীদ হইয়ত বকলয়তকি। আকম একোন্তই শগোনোহগোর। আমোর গুনোহরোকশর কথো 

আপনোরো েকদ সিূণ্ দ জোকনয়তন তোাঁহো হইয়ল আমোয়ক শদশ হইয়ত তোিোই ো কদয়তন। ময়ন 

রোকখ্য়বন শুধ্ু মুরীদ হও োর জনযই তওবো ককরয়ত হ নো। তওবো িোকর প্রকোর-তোর দু প্রকোর হল 

তওবোয়  এরোদোত অথ দোৎ মুরীদ হইবোর জনয তওবো করো, তওবোয়  তোবোররক অথ দোৎ শকোন 

বুজগু দ শলোয়কর সোক্ষোৎ পোইয়ল বরকত লোয়ভর জনয তওবো করো, ইতযোকদ। সুতরোাং আসুন, 

আমরো সকয়ল শগোনোহ্র জনয তওবো ককর।” এ কথোর সোয়থ জনতোর মোয়ে তওবো করোর জনয 

কবপুল আগ্রহ শদখ্ো কদত এবাং একোগ্রতোর সোয়থ হুজয়ুরর মুখ্ শথয়ক তওবোর কয়লমোসমূহ 

শশোনোর জনয উৎকণ্ দ হয়  উেত। ময়ন হত সকয়ল শেন এ মুহতূ দটির জনযই অধ্ীর আগ্রয়হ 

আয়পক্ষো করকিল। পীর িোয়হব শকবলো তোাঁর মস্তয়ক পকরকহত সোদো পোগিীর এক প্রোন্ত কনয়জর 

হোয়ত শরয়খ্ অপর প্রোন্ত জনতোর কদয়ক িুাঁ য়ি কদয়তন। েোরো পোগকি ধ্রয়ত শপতনো তোয়দরয়ক 

পরস্পয়র ধ্রোধ্োকর কয়র বসয়ত বলো হত। ময়ির উপর হয়ত আরও বহু পোগিী জনতোর কদয়ক 

কনয়ক্ষপ করো হত এবাং উহোর একপ্রোন্ত পীর িোয়হয়বর পোগিীর সোয়থ, জোমোর সোয়থ ধ্য়র রোখ্ো 

হত। এই রূয়প সমগ্র মজকলসটির একটি গম্ভীর পকরয়বশ আসন্ন হয়  উেত। অতঃপর পীর 



 

 

িোয়হব শকবলোর সোয়থ সকয়ল তওবোর কয়লমোগুয়লো পোে করত এবাং পয়র মুনোজোত করো হত। 

অয়নয়কই পোগিী ধ্য়র তওবো করোন এবাং মুরীদ করোয়নোয়ক অজ্ঞতোর কোরয়ণ্ নোজোয় জ বয়ল 

ধ্োরণ্ো কয়র থোয়ক। এটি সুন্নোত অল-জোমো োয়তর সব দসম্মত প্রজক্র ো এবাং হোদীস দ্বোরো প্রমোকণ্ত। 

 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর মুনোজোয়ত সোধ্োরণ্তঃ শে মম দস্পশী পকরয়বয়শর সৃটষ্ট হত শসটি 

অয়নয়কর পয়ক্ষ অনুধ্োবন করো কষ্টকর। মোনুষ শকাঁ য়দ গিোগকি শেত, শকহ বো কিৎকোর কয়র 

আলাোহর কোয়ি মোগয়ফরোত কোমনো করত, শকওবো কনঃশয়ব্দ শকাঁ য়দ আকুল হয়  হোত বুক 

ভোকসয়  শফলত- কোরও পয়ক্ষ স্বোভোকবক থোকো সম্ভব হতনো। কতকন মুনোজোয়তর ময়ধ্য মজকলয়স 

সকল শনক কোয়ে দর িও োব প গির, ওলী-আওকল ো, শহীদ, কসজিক, তরীকোর পীর মোশোয় খ্, 

সকয়লর মো-বোবো এবাং পৃকথবীর সকল মৃত শমোয়মন স্ত্রী-পুরুয়ষর রূয়হর প্রকত বখ্কশশ করয়তন। 

ইসলোয়মর প্রিোর-প্রসোরণ্, শদয়শর বোলো মুকিবত ইতযোকদর জনযও শদো ো করয়তন।  মুনোজোয়তর 

পর পীর িোয়হব শকবলো এক মুহতূ দও সভো  অবস্থোন করয়ত িোইয়তন নো। তোই সোয়থ সোয়থ কতকন 

আপন আসন পকরতযোগ করয়তন এবাং পোলকক নত োর করোর হুকুম কদয়তন। এর একটি প্রধ্োন 

কোরণ্ এই কিল শে, মুনোজোয়তর পরও অবস্থোন করয়ল শলোয়ক ময়ন করয়ত পোয়র, কতকন হোকদ ো 

বো খ্ রোয়তর প্রতযোশো করয়িন। অবশয জনতো তোয়ক িতুকদদক হয়ত কঘয়র শফলত এবাং সহসো 

পোলককয়ত েোও ো তোর পয়ক্ষ সম্ভব হতনো। কদমবুকি, শমোিোফোহো, পোকন পিোয়নো, ফুাঁ  গ্রহণ্ 

ইতযোকদর জনয মোনুয়ষর আগ্রয়হর অন্ত কিলনো। পীর িোয়হব শকবলো এত শেলোয়েকল ভীয়ির 

ময়ধ্যও কবন্দমুোত্র কবরক্ত হয়তন নো। 

 

িা’েীম ও সাংেঠরেক আলোিো ঃঃ  

শকোন শকোন মজকলয়স ও োজ-নসীহত শশষ হয়ল তরীকোর িবক গ্রহণ্কোরীয়দর তো’লীম 

কদয়তন। আবোর কখ্নও কখ্নও একই স্থোয়ন পরকদন শভোরয়বলো তো’লীমী জলিোর আয় োজন 

করো হত। শসখ্োয়ন শলোকয়দরয়ক খ্োিভোয়ব শহদোয় ত, নসীহত ও তো’লীম কদয়তন। অনযোনয 

গুরুত্বপূণ্ দ কবষ ও শসখ্োয়ন আয়লোকিত হত। ধ্মী  কশক্ষোর প্রসোরণ্, খ্োনকোহ স্থোপন, মোদরোসো 

স্থোপন ইতযোকদ কবষ সমূহও শসই আয়লোিনো  স্থোন শপত। স্থোনী  শলোকজন েোয়ত েথোরীকত 

তরীকোর িবক মশক্ করয়ত পোয়র শসজনয তোয়দরয়ক কনয়  খ্োনকোহ স্থোপয়নর বযবস্থো 

করয়তন। ধ্ম দপ্রোণ্ মুসলমোন ভোইয়দর উৎসোয়হ কবকভন্ন স্থোয়ন হুজরু শকবলোর উৎসোয়হ হোজোর 

হোজোর খ্োনকোহ স্থোকপত হয় য়ি। 

স্থোনী  আয়লম ওলোমো এবাং শনতৃস্থোনী  বযজক্তবগ দয়ক শেয়ক এয়ন ধ্মী  কশক্ষো প্রসোরয়ণ্র জনয 

মোদরোসো মক্তব ককভোয়ব বোিোয়নো েো  শস সব আয়লোিনো করয়তন। এ বযোপোয়র জনসোধ্োরয়ণ্র 

মোয়ে কবপুল সোিো পোও ো শেয়তো। এসব কোয়জর জনয সোাংগেকনক তৎপরতো বোিোয়নোর উপর 

পীর িোয়হব শকবলো কবয়শষ গুরুত্বোয়রোপ করয়তন। সকলয়ক সাংগেন কোয় ম কয়র তোর 

মোধ্যয়ম ধ্মী  শখ্দমত করোর জনয কতকন সকলয়ক উৎসোহ প্রদোন করয়তন।  

অসাধারণ রেষ্ঠা ও িার ফোফে ঃঃ 

কদয়নর পর কদন, মোয়সর পর মোস মরহুম পীর িোয়হব শকবলো পূব দ কনধ্ দোকরত শপ্রোগ্রোম অনুেো ী 

স্থোন হয়ত স্থোনোন্তয়র কবকভন্ন মোহকফয়লর মোরফত তোবলীয়গর কোজ  কয়র শবিোয়তন। মোনুয়ষর 

মোয়ে দ্বীন প্রকতষ্ঠো অথ দোৎ মোনুষ ককভোয়ব আমল কয়র আলাোহ এবাং তোাঁর রোসূল (দঃ)-এর কপ্র  

হয়ত পোয়র শসটির প্রয়িষ্টো িোলোয়নোই কিল তোাঁর একমোত্র উয়িশয। সোধ্োরণ্তঃ পীর িোয়হব 

শকবলো কনজ বোকির বোকষ দক ইিোয়ল িও োব মোহকফল সিন্ন করোর পর শপ ষ মোয়সর প্রথম 

ভোয়গ তোবলীগী িফয়র শবর হয়তন এবাং ক্রমোগত ি মোস কোল িফয়র শথয়ক বোকি কফরয়তন। 

এর মোয়ে অবশয ফোল্গুণ্ মোস মোদরোসোর বোকষ দক কদ্বতী  সভো উপলয়ক্ষয তোাঁয়ক বোকি আসয়ত 

হত। শসই সুয়েোয়গ ফুরফুরো শরীয়ফ কনজ পীর শকবলোর বোকির বোকষ দক ইিোয়ল িও োয়ব 

শেোগদোন কয়র আসয়তন। 



 

 

এইভোয়ব মরহুম হুজরুয়ক কনয়  কবকভন্ন এলোকো  বি রকয়মর সভো-সকমকত অনুটষ্ঠত হয়ত 

লোগয়লো এবাং শলোকয়দর মোয়ে ইসলোয়মর িিদো বযোপকভোয়ব িকিয়  পিয়লো। শেখ্োয়ন কদন রোত 

আেোন শদ োর একটি শলোক খ্ুাঁয়জ পোও ো  শেত নো, শসখ্োয়ন এলোকো  এলোকো  মসজজদ হয়লো, 

িোকরকদক হয়ত শভয়স এল সুমধ্ুর শত কহদী আও োজ। শেখ্োয়ন সোধ্োরণ্ শকোন শম লভী-মুিী 

পে দন্ত খ্ুাঁয়জ পোও ো দুষ্কর কিল, শসখ্োয়ন মোদরোসো-মক্তব প্রকতটষ্ঠত হয়লো- হোজোর হোজোর 

আয়লম-ওলোমো নতরী হয়লো; মহল্লো  মহল্লো  খ্োনকো গয়ি উেল- লোয়খ্ো লোয়খ্ো জোয়করীন নতরী 

হয়লো; এখ্োয়ন শসখ্োয়ন ও োজ মোহকফল অনুটষ্ঠত হয়লো- পীর বুজগু দ, ও োয় জীনয়দর পদিোরণ্ো  

মুখ্করত হয়  উেল অবয়হকলত নোম নো জোনো কত শত গ্রোম- এলোকো। অল্প কয় ক বৎসয়রর 

ময়ধ্যই তোাঁর মহৎ প্রয়িষ্টোর ফসল কনজ শিোয়খ্ শদখ্য়ত শপয়  হেরত পীর িোয়হব শকবলো  

আল্লোহর কোয়ি কৃতজ্ঞতো প্রকোশ করয়লন এবাং আরও অকধ্ক উৎসোয়হ শহদোয় য়তর কোয়জ 

আত্মকনয় োগ করয়লন। 

আজ এয়দয়শ ইসলোয়মর িিদো বহুগুণ্ বৃজে শপয় য়ি। ককন্তু হেরত পীর িোয়হব শকবলো েখ্ন 

প্রথম শহদোয় য়তর কোজ শুরু কয়রন তখ্ন শদশ কিল অিকোরোচ্ছন্ন, সমোয়জ ইসলোমী ভোবধ্োরো 

লুি প্রো । তোই তোাঁর সভোস্থয়ল অকত অল্প সাংখ্যক শশ্রোতোই ও োজ শশোনোর জনয হোজজর হত। 

ধ্ীয়র ধ্ীয়র এ অবস্থোর উন্নকত হয়ত থোয়ক। ককিু ককিু শলোক হেরত পীর িোয়হব শকবলোর কোয়ি 

এয়স মুরীদ হত। কতকন তোয়দরয়ক অকত উৎসোয়হর সোয়থ কোয়ি রোখ্য়তন, তোসোওফ এবাং কবকভন্ন 

মোসলো মোসোয় ল কশক্ষো কদয়তন। তোয়দরয়ক উৎসোহ কদয়তন, সাংয়শোধ্ন করয়তন এবাং কবকভন্ন 

ধ্মী  কোয়জ অাংশ গ্রহয়ণ্র গুরুত্ব কশক্ষো কদয়তন। এইভোয়ব পীর িোয়হব শকবলো সমোয়জর 

পথহোরো  মোনুয়ষর মোয়ে ধ্মী  অনুয়প্ররণ্ো আন য়নর জনয িরম নধ্ে দ, অসোধ্োরণ্ কনষ্ঠো, 

ঐকোকন্তক আগ্রহ ও সীমোহীন তোও োক্কুল সহকোয়র বিয়রর পর বির কনরলস প্রয়িষ্টো িোকলয়  

েোন। পীর িোয়হব শকবলোর শস প্রয়িষ্টো  কদন কদন অগকণ্ত শলোক তোাঁর কদয়ক েুাঁ য়ক পয়িয়ি। 

তোাঁর কথো শশোনোর জনয, তোাঁর কনয়দদয়শ ধ্মী  জীবন গেয়নর উিীপনো কনয়  সমোয়জর মোনুষ 

শেভোয়ব একগয়  এয়সয়ি ভোবয়ত কবস্ম  লোয়গ। বস্তুতঃ প্রকৃত ওলীয়দর অবস্থো তোই- পতি 

শেমন জ্বলন্ত প্রদীয়পর কদয়ক আত্মহোরো হয়  িুয়ি আয়স, জনতোও প্রকৃত ওলীর আকবভদোয়ব তোাঁর 

কদয়ক শসইভোয়ব আকৃষ্ট হ ।  

িাবেীেী ছফলরর এোকাসমূহ ঃঃ 

ফুরফুরো শরীয়ফর হেরত আবু বকর কসজিকী (রঃ)-এর জীবিশো  হেরত মরহুম পীর িোয়হব 

শকবলো শবকশর ভোগ সম ই তদোনীন্তন বকরশোল শজলো  তোবলীগী িফর করয়তন। অনযোনয 

শজলো হয়ত দোও োত এয়ল অয়নক সম ই কতকন উহো গ্রহণ্ করয়তন নো। স্বী  পীয়রর 

ইয়ন্তকোয়লর পর কতকন কবকভন্ন শজলো  িফর আরম্ভ কয়রন। আপন পীয়রর প্রকত আদব 

প্রদশ দয়নর জনযই মূলতঃ মরহুম পীর িোয়হব শকবলো এটি কয়রকিয়লন। 

বোাংলোয়দয়শর প্রো  প্রকতটি শজলোয়তই হুজরু শকবলো িফর কয়রয়িন। প্রো  সব জো গোয়তই তোাঁর 

অসাংখ্য মুরীদ ও খ্কলফো রয় য়ি। তয়ব তদোনীন্তন বকরশোল, ফকরদপুর, কুকমলাো ইতযোকদ 

আয়শপোয়শর শজলোয়তই তোর তোবলীগী কোজ তুলনোমূলকভোয়ব অকধ্ক কিল। 

পীর িোয়হব শকবলো বোাংলোয়দয়শর বোইয়র শকোথোও তোবলীগী িফয়র েোন নোই। আসোম ও বোম দো 

হয়ত কয় কবোর আমন্ত্রণ্ এয়সকিল, ককন্তু শসসব স্থোয়ন েোও োর শকোন সুয়েোগ হয়  উয়েকন। তয়ব 

তোাঁর খ্যোকত বোাংলোর বোইয়রও িকিয়  পয়িকিল। আসোম, বোম দো ও অনযোনয প্রয়দশ হয়ত বহু 

শলোকজন এয়স ব োত গ্রহণ্ কয়র তোাঁর শিোহবয়ত অয়নককদন কোটিয়  কদয়তন। মোলোবোর দ্বীয়পর 

একজন কবকশষ্ট শলোক মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর দরবোয়র বহুকদন অবস্থোন কয়রন। কতকন 

একজন কবজ্ঞ আয়লম কিয়লন, তোাঁর ভোষো কিল আরবী। হুজরু শকবলোর কোয়ি ব োত গ্রহণ্ কয়র 

কর োজয়তর মোধ্যয়ম আধ্যোজত্মক সোধ্নো  প্রভূত উন্নকত সোধ্ন কয়রকিয়লন। 

একবোর কোশ্মীয়রর লোদোখ্ অিল হয়ত একজন আয়লম পীর িোয়হয়বর দরবোয়র এয়স তরীকো 

কশক্ষো কয়রন। বহুকদন অবস্থোন কয়র কতকন সনদ অজদন কয়র শদয়শ প্রতযোবতদন কয়রন। 

বতদমোয়ন ভোরয়তর জত্রপুরো জজলোর আগরতলো অিয়ল মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর অয়নক 



 

 

মুরীদ রয় য়ি। তোাঁর সুখ্যোকত শুয়ন আগরতলো  ককতপ  প্রভোবশোলী বযজক্ত িোরিীনো  আয়সন 

এবাং বহু কষ্ট স্বীকোর কয়র পীর িোয়হব শকবলোয়ক আগরতলো  কনয়  শেয়ত সক্ষম হন। েকদও 

শসখ্োয়ন কহন্দয়ুদর প্রভোয়ব মুসলমোনগণ্ অতযন্ত অসহো ভোয়ব জীবনেোপন কয়রন, তথোকপ পীর 

িোয়হব শকবলোর ফোয় জ ও শিলয়িলো শসখ্োয়ন জোরী রয় য়ি। 

এইভোয়ব আলাোহর অসীম রহময়ত হুজরু শকবলোর অেোন্ত প্রয়িষ্টো  শুধ্ু বোাংলোয়দয়শ ন , এর 

বোইয়রও তোাঁর ফোয় জ কবকভন্ন জো গো  িকিয়  পয়িয়ি এবাং শসখ্োয়নও তোাঁর শহদোয় য়তর ধ্োরো 

আপন নবকশষ্টয ও মোধ্ুে দ লয়  অকবরোম প্রবোকহত হয়চ্ছ। 

হযরি পীর ছালহব নকবোর হারদয়া গ্রহণ 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো মোনুয়ষর মোয়ে কগয়  তোয়দরয়ক সটেক পয়থর সিোন কদয়ত 

আজীবন সোধ্নো কয়র কগয় য়িন। একিু সিোনী দৃটষ্ট কনয়  পে দয়বক্ষণ্ করয়ল বুেো েো  তোাঁর 

তোবলীগী িফর কিল একোন্তই মহোনবী (দঃ) তথো সোহোবোয়  শকরোম ও িলয়ফ িোয়লহীয়নর 

অনুকরয়ণ্। নবী করীম (দঃ) বয়লয়িন াঃ 

“শতোমরো পকবত্র বস্তু ভক্ষণ্ কয়রো এবাং সয়ন্দহজনক বস্তু হয়ত দয়ূর থোয়কো”। 

হেরত পীর িোয়হব শকবলো (রঃ) কিয়লন উয়লকখ্ত হোদীয়সর বোস্তব নমুনো। এমন অয়নক ঘিনো 

ঘয়িয়ি, পীর িোয়হব শকবলো শকোন নতুন স্থোয়ন দোও োত গ্রহণ্ কয়রয়িন, শেখ্োয়ন দোও োতকোরীর 

রুজী-শরোজগোর, পরয়হজগোরী সম্ময়ি স¤পূণ্ দ জোনো কিল নো। অনুসিোন কয়র কনয়জ স¤পূণ্ দ 

কনজশ্চত নো হও ো পে দন্ত কতকন তোয়দর শকোন খ্োবোর গ্রহণ্ কয়রন নোই। শকোন বযজক্ত হোকদ ো এয়ন 

উপকস্থত হয়ল হোকদ ো দোতোর প্রকত লক্ষয করয়তন এবাং সুন্নোয়তর পোবন্দ হয়লও হোলোল মোল বয়ল 

কবশ্বোস হয়ল তো গ্রহণ্ করয়তন, অনযথো  শফরত কদয়তন। বতদমোয়ন এমন পরয়হজগোরী অকত 

অল্পই দৃষ্ট হ । মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর এ নীকত শুধ্ুমোত্র কনয়জর পরয়হজগোরীর সোক্ষয 

প্রদোন কয়র নো, সমোয়জর উপর এর কী কবরোি প্রভোব পয়িকিল শসটিও কবয়শষ ভোয়ব লক্ষণ্ী । 

 

হোকদ ো কনয়  শকউ মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর কোয়ি হোজজর হয়ল তোর মোয়ে সুন্নোয়তর শকোন 

শখ্লোফ প্রতযক্ষ করয়ল তোয়ক জজজ্ঞোসোবোদ করয়তনঃ “আপনোর মোল বো শপশো কক হোলোল? পোাঁি 

ও োক্ত রীকতমত নোমোজ পয়িন কক? আপনোর শকোন সুদী বো কি দলীল আয়ি”? ইতযোকদ। এর 

শে শকোন একটি প্রয়শ্নর উেয়র খ্িলো বো াঁধ্য়ল তোর হোকদ ো কতকন গ্রহণ্ কয়রনকন। কোরও দোকি 

মুিোয়নো, িোিো ককাংবো লিো িুল থোকয়ল তোর হোকদ ো কতকন গ্রহণ্ করয়তন নো। ফয়ল সোক্ষোৎ 

প্রোথীরো কনয়জর  শরী য়তর শখ্লোফ কোয়জর দরুন তোয়দর হোকদ ো গৃহীত হয়লোনো বয়ল অতযন্ত 

লজ্জিত ও অনুতি হত এবাং কনজ গুনোয়হর জনয তওবো করয়ত একগয়  আসত। লিো িুল 

ও োলো িুল শকয়ি শফলোর জনয তৎক্ষণ্োত রোজী হয়  শেয়তো। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো 

অয়নক সম  কনজ হোয়ত এক শগোিো িুল শকয়ি কদয়তন। বহুয়লোক অনুতি হয়  িুল শবর কয়র 

বলত “হুজরু, আমোর িুলও শকয়ি কদন”। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো তখ্ন সময়বতভোয়ব তওবো 

পিোয়তন এবাং েোরো কনজ গুনোহ শথয়ক শফরোর জনয ও োদো করত তোয়দর জনয দু‘হোত তুয়ল 

শদো ো করয়তন। ‘ময়ন হত শেন এই মোনুষগুকল হেোৎ তোহোয়দর শিতনো কফয়র  শপয় য়ি, শেন 

শকোন এক পরশ পোথয়রর সাংস্পয়শ দ তোোয়দর মকরিো ধ্রো শল হ কটেনপ্রোণ্গুকল র্দ্বীভ‚ত হয়  

কগ োয়ি; শেন তোহোয়দর  অন্তয়রর   অন্তঃস্থয়ল অিকোরম  এক শগোপন গুহো  প্রভোয়তর অরুণ্ 

আয়লোর িিো হেোৎ েলমল কয়র উয়েয়ি এবাং শসই আয়লোর বনযো  হৃদয় র গহন গভীয়র 

কনজয়ক প্রতযক্ষ কয়র বোরবোর কশহকর ো উেয়তয়ি’। 

অয়নক সম  শকোন শলোয়কর তওবো এবাং শহদোয় ত কবুল করো সয়ে¡ও মরহুম পীর িোয়হর 

শকবলো হোকদ ো গ্রহণ্ নো কয়র হোকদ ো তোর কনকিই আমোনত স্বরূপ শরয়খ্ কদয়  বলয়তন, “ককিু 

কদন পয়র পুনঃ আমোর সকহত শদখ্ো ককরয়বন, পয়র আমোয়ক এই হোকদ ো শপ ৌঁিোইয়বন, ককাংবো 

নোমোজ েখ্ন আর শমোয়িই কোজো হইয়বনো তখ্ন এই ‘আমোনত’ আমোর কনকি শপ ৌঁিোইয়বন”। 

কখ্নও তোয়দরয়ক ধ্ময়কর সুয়র বলয়তন, ”খ্বরদোর! আমোর  এই আমোনত মৃতুযর পূয়ব দ 

পকরয়শোধ্ ককরয়বন”। বলো বোহুলয এমকনভোয়ব কত হোজোর হোজোর শলোক, তোাঁর হোয়ত শহদোয় ত 



 

 

শপয় য়ি তোর ই েো শনই। অয়নক সম  শদখ্ো শেয়তো শফরত শদ ো হোকদ ো দু’মোস, ি’মোস অথবো 

এক বির পর হুজয়ুরর হোয়ত এয়সয়ি। আগন্তুকরো সকবনয়  আয়বদন জোকনয় য়ি, “হুজরু, আকম 

আর তোরপর নোমোজ কোজো ককর নোই, দোকি রোকখ্ োকি, ঘুষ িোকি োকি, পদদো ককর োকি, মোথোর 

লিো িুল কোটি োকি। আপনোর শসই হোকদ ো আজ কবুল করুন”। এয়ত পীর িোয়হব শকবলো (রঃ) 

অতযন্ত খ্ুশী হয়তন এবাং সময়বত সকলয়ক কনয়  শদো ো করয়তন এবাং বলয়তন “শদখ্, আকম 

েকদ আলাোহ্র উপর ভরসো নো কয়র শসকদন শলোভ কয়র তোয়দর হোকদ ো গ্রহণ্ করতোম, তোহয়ল 

শলোকগুয়লো কক শহদোয় ত শপত”? কতকন প্রো ই বলয়তন, “আলাোহ বয়লনঃ এমন শকোন প্রোণ্ী নোই 

েোর করজজয়কর ভোর আলাোহর উপর নযোস্ত নয়হ। এ প্রকতশ্র“কত থোকো সয়ে¡ও আয়লমগণ্ 

কনয়জয়দর রুজী শরোজগোয়রর বযোপোয়র পরমুখ্োয়পক্ষী হই ো পকি োয়ি। তোরো তোহকীক নো 

ককর োই হোকদ ো খ্ রোত গ্রহণ্ ককর ো শহদোয় ত পণ্ড ককর ো কদয়তয়ি, ফয়ল শদয়শ শগোমরোহী 

িিোই ো পকিয়তয়ি”। 

তথোককথত অথ দয়লোভী আয়লমগয়ণ্র পরমুখ্োয়পক্ষীতোর কোরয়ণ্ তোরো শলোয়কর শিোয়খ্ শহ  

প্রকতপন্ন হয়  পয়ি। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো আত্মমে দোদোয়বোধ্ বজজদত ঐ সব আয়লময়দর 

কয়েোর সমোয়লোিনো করয়তন। সমোজয়ক আলাোহ্র পয়থ আহŸাোন করয়ত িলয়ফ িোয়লহীয়নর 

পকবত্র আদশ দ অনুসরণ্, তোয়দর তোকও ো নীকত অবলিয়নর মোধ্যয়ম কতকন তোাঁর তোবলীগী 

ধ্োরোয়ক অকু্ষণ্œ শরয়খ্কিয়লন। বস্তুতঃ আমীরোনো ভোব প্রকোয়শর দরুনই মোনুয়ষর অন্তয়র তোাঁর 

প্রকত এরূপ প্রগোঢ় মহব্বত সৃটষ্ট হত। 

সূফী োয়ন শকরোয়মর মোয়ে এ আমীরোনো িোলিলন প্রো ই দৃষ্ট হ । ঘিনোর বণ্ দনো  জোনো েো , 

হেরত ইব্রোহীম আদহোম (রঃ) রোজয কসাংহোসন শিয়ি কদয়  েখ্ন আলাোহর রোস্তো  শবর হন 

তখ্ন একসম  কতকন জননক এক ধ্নী শলোয়কর বোগোনমোলীর কোয়জ কনয় োজজত হন। 

ঘিনোিয়ক্র এককদন মোকলয়কর এক বিুর আগময়ন বোগোয়নর মোকলক হেরত ইব্রকহম আদহোম 

(রঃ) শক একটি আনোর খ্োও োয়ত বলো  কতকন আনোর কনয়  উপকস্থত হন। আগন্তুক বযজক্ত তোাঁয়ক 

শদয়খ্ই কিয়ন শফয়লন। কতকন তৎক্ষণ্োৎ তোর বিুয়ক বলয়লন, “তুকম েোয়ক মোলী কহয়সয়ব 

কনয় োজজত শরয়খ্ি কতকন আর শকউ নন, কতকনই হয়লন প্রখ্যোত আলাোহ্র ওলী হেরত ইব্রোহীম 

আদহোম (রঃ)। কতকন কনয়জয়ক ইিিো কয়র শগোপন শরয়খ্য়িন, তোাঁর সাংস্পয়শ দ থোকোর  জনয 

তোাঁয়ক এক নজর শদখ্োর জনয মোনুষ তোয়ক প্রকতকন ত সিোন করয়ি”। গৃহকতদো সবককিু শুয়ন 

অনুতি ও সাংকুকিত হয়  পিয়লন। কতকন তখ্ন হেরত ইব্রোহীম আদহোম (রঃ)-এর শখ্দময়ত 

হোজজর হয়  বলয়লন ‘আমো  আপকন ক্ষমো করুন, আপনোয়ক কিনয়ত নো শপয়র আমোর কম দিোরী 

কহয়সয়ব আকম কনয় োগ কয়রকি। আপকন আজ শথয়ক মুক্ত। আপকন েতকদন, জীকবত থোকয়বন 

আজ হয়ত আকম আপনোর শখ্দমত করব, আমোর বোকিয়ত স্বোচ্ছয়ন্দ আপকন এবোদত করুন। 

হেরত ইব্রোহীম আদহোম (রঃ) উের কদয়লন, ‘তো কখ্নও সম্ভব ন । এতকদন আকম আপনোর 

বোকিয়ত আমোর অজজদত অথ দ দ্বোরো পোনোহোর করতোম। এখ্ন শথয়ক আকম আপনোর অনুগ্রয়হর 

দোস হব, এমন কোজ আমোর দ্বোরো কখ্নও সম্ভব ন । আকম তোক্ও োর কবকনময়  আপনোর খ্োদয 

গ্রহণ্ করয়ত পোকরনো’। এই বয়ল শকোন কোলয়ক্ষপণ্ নো কয়র কতকন শস স্থোন পকরতযোগ কয়রন। 

আমীরোনো আদয়শ দর এই দুল দভ রূপটি সোথ দকভোয়ব প্রকতফকলত হয় য়ি হেরত মরহুম পীর 

িোয়হব শকবলোর িকরয়ত্র। একদক কদয়  কতকন তোাঁর সম কোর অননয বলয়লও একিুকু অতুযজক্ত 

হয়ব নো। 

সমোয়জর মোনুয়ষর মোয়ে শহদোয় ত শপ ৌঁিোনই শে মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর তোবলীগী 

িফয়রর একমোত্র উয়িশয কিল, এয়ত কনয়জর শকোন স্বোথ দ কিলনো শসটি ইকতপূয়ব দই উয়লখ্ করো 

হয় য়ি। পোেকবয়গ দর জ্ঞোতোয়থ দ দু’একটি ঘিনো কনয়ে উয়লখ্ করো হয়লো। 

শকোন এক সম  মরহুম পীর িোয়হব শকবলো এক সম্ভ্রোšত তোলুকদোর সোয়হয়বর বোকিয়ত দোও োত 

কবুল কয়রন। তোয়দর ধ্োরণ্ো কিল পূয়ব দ শে সমস্ত আয়লম ও োয় জীন তোয়দর বোকিয়ত এয়স 

ও োজ নসীহত কয়র শখ্য়  শদয়  িোকো প সো গ্রহণ্ কয়র কৃতজ্ঞতো প্রকোশ কয়র কগয় য়িন 

তোয়দর নযো  পীর িোয়হয়বও তোয়দর আমল, আখ্লোয়কর কদয়ক শখ্ োল নো কয়র েথোরীকত 



 

 

খ্োনোকপনো হোকদ ো গ্রহণ্ কয়র কবদো  কনয়বন। তোয়দর বোকিয়ত গ্রোয়মোয়ফোয়ন গোন িলত, বোইয়রর 

শলোকজন কভতর বোকিয়ত অবোয়ধ্ িলোয়ফরো করত, তোয়দর আ  উপোজদয়নও অয়নক সম  ত্র“টি 

থোকত। তোরো পীর িোয়হবয়ক তোাঁর খ্োও ো বোবদ একটি কোতল মোি, একটি খ্োকস, কঘ, নতল, িোল-

েোল প্রভৃকত খ্োদয সোমগ্রী অকধ্ক পকরমোয়ণ্ বজরো  হোজজর করল। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো 

তখ্ন কনজ অজীফো আদো  করকিয়লন। ককিুক্ষণ্ পর শবর হয়  সবককিু শদয়খ্ গম্ভীর স্বয়র 

দোও োতকোরীয়ক বলয়লন, “সোয়হব, আমোয়ক আপনোরো কক জনয দোও োত ককর োয়িন? আকম 

শহদোয় য়তর কন য়ত আকস োকি, খ্োইয়ত আকস নোই। েকদ আপনোরো আমোর হোকদ ো গ্রহণ্ কয়রন, 

তয়ব আকমও আপনোয়দর হোকদ ো গ্রহণ্ ককরব, নইয়ল ন ”। পীর িোয়হব শকবলোর এরূপ 

ভোষয়ণ্র প্রকতবোদ করোর সোহস তোয়দর হলনো। তোরো বলল “হুজয়ুরর েো মরজী, আমরো তোয়তই 

রোজী”। পীর িোয়হব অয়নকক্ষণ্ ধ্য়র শসই বোকিয়ত ও োজ নসীহত করয়লন। তোয়দর প্রদে শভি 

সোরোকদন শসই ভোয়ব পয়ি রইল। রোয়ত শবোয়ি কফয়র এয়স খ্োও োর কনজস্ব সোমোনয েো ককিু কিল 

তো কদয় ই পীর িোয়হব সকলয়ক কনয়  কু্ষধ্ো কনবৃে করয়লন। তোর ও োয়জ শলোকজন অয়নয়কই 

পয়থ আসল, বোকিয়ত গ্রোয়মোয়ফোন বি হয়লো। নোরী মহয়ল পদদোর বয়ন্দোবস্ত হয়লো। সকয়ল কময়ল 

পীর িোয়হব শকবলোর হোয়ত তওবো করল। বোকির দু’একজন প্রভোবশোলী শলোক হুজয়ুরর কোয়ি 

ব োত হয়লো। পয়র তোরো কবয়শষ শমোেোকী ও পরয়হজগোর হয় কিল। পীর িোয়হব শকবলো িয়ল 

আসয়লন, ককন্তু হোকদ োর একটি দোনোও কতকন গ্রহণ্ করয়লন নো। তোয়দর হোকদ ো তোয়দর কনকিই 

জমো রইল। 

শকোন এক নতুন স্থোয়ন পীর িোয়হব শকবলো আমকন্ত্রত হয় কিয়লন। শসখ্োয়ন সকয়ল কময়ল িো াঁদো 

তুয়ল পীর িোয়হব শকবলো এবাং তোাঁর সিী  শলোকয়দর জনয কবরোি এক শভোয়জর সোমগ্রী এবাং 

কবস্তর িোকো প সো জমো কয়র রোখ্ল। শসগুয়লো েোলো  কয়র সোজজয়  তোরো পীর িোয়হব শকবলোর 

বজরো  কফয়র এয়লো এবাং িোকোগুয়লো তোাঁয়ক শদ োর জনয ইিিো প্রকোশ করল। পীর িোয়হব 

শকবলো শসগুয়লো শসখ্োয়নই শরয়খ্ কদয়ত বলয়লন। ও োজ-নসীহত হয়লো, সভোর কোজ শশষ 

হয়লো। খ্োদযোকদ এবাং িোকো প সো ককভোয়ব সাংগৃহীত হয় য়ি জোনয়ত িোইয়ল তোরো জোনোল 

সকয়লর কোয়ি িো াঁদো ধ্য়র এগুয়লো আদো  করো হয় য়ি। পীর িোয়হব শকবলো িো াঁদো দোতোয়দর 

সকয়লর উপোজদন হোলোল ককনো শস বযোপোয়র শকোন সদুের নো শপয়  সমুদ  হোকদ ো শফরত কদয়  

কদয়লন।  

 

এক জমীদোর বোকিয়ত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো আমকন্ত্রত হন, ককন্তু এই শয়তদ দোও োত কবুল 

কয়রন শে, কতকন শসখ্োয়ন শুধ্ুমোত্র ও োজ নসীহত করয়বন, এক গ্লোস সরবতও গ্রহণ্ করয়বন 

নো। সভোয়শয়ষ বৃটষ্ট শুরু হয়লো। তোরই মোয়ে কষ্ট কয়র পোাঁি মোইল শহাঁয়ি পীর িোয়হব শকবলো 

আপন বজরো  কফয়র এয়লন। বজরো  খ্োও ো দোও োর শতমন শকোন বয়ন্দোবস্ত কিলনো বয়ল 

হুজরু শকবলো সকলয়ক কনয়  শুধ্ুমোত্র কিিো শখ্য়  রোজত্র েোপন করয়লন। বতদমোয়ন এরূপ ঘিনো 

অকবশ্বোসয ময়ন হয়লও পীর িোয়হব শকবলোর জীবয়ন এগুয়লো কনতয ননকমকেক কিল। 

শকোন শকোন স্থোয়ন এরূপ হয় য়ি শে, পীর িোয়হব শকবলো দোও োতকোরীয়দরয়ক প্রথয়ম ভোল ময়ন 

কয়র এবাং তোয়দর উপোজদন হোলোল শজয়ন তোয়দর বোকিয়ত খ্োও ো দোও ো কয়রয়িন। ককন্তু পয়র 

শজয়নয়িন দোও োতকোরীর আময়ল শরী য়তর কবিোয়র অয়নক ত্র“টি রয় য়ি। শস শক্ষয়ত্র পীর 

িোয়হব শকবলো তোয়ক শেয়ক সমুদ  খ্োনোর মূলয কহয়সব কয়র তোয়ক কদয়  কদয় য়িন এবাং 

বয়লয়িন, “আপনোর খ্োনো খ্করদ ককর ো খ্োইলোম। আপকন েকদ আপনোর ত্র“টিগুয়লো সাংয়শোধ্ন 

ককরয়ত পোয়রন, তয়ব আপনোর কনকি আমোর এই প্রদে িোকো শফরত  লইব, নইয়ল ন ”। 

েোইয়হোক, এইরূপ শত শত ঘিনো মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর জীবয়ন ঘয়িয়ি। শসগুয়লো উয়ল-

খ্ করো এখ্োয়ন সম্ভব ন । কতকন কয় ক শশ্রণ্ীর শলোয়কর দোও োত ও হোকদ ো শকোনকদন গ্রহণ্ 

কয়রনকন। কোরণ্ তোয়দর শপশো সিয়কদ পীর িোয়হব শকবলো কনজশ্চত হয়ত পোয়রনকন। এইসব 

শলোকয়দর মোয়ে অয়নয়কই তোাঁর মুরীদও কিয়লন। 

আজ সমোজ অয়নকিোই ধ্ম দকবমুখ্ হয়  পয়িয়ি। এক শশ্রণ্ীর শলোক ইসলোমী বযজক্তত্ব এবাং 

আয়লম সমোজয়ক নোনো ভোয়ব শহ  প্রকতপন্ন করোর জনয উয়ে পয়ি শলয়গয়ি। এর উপর 



 

 

তথোককথত ককিু শলোভী আয়লম এবাং নোমধ্োরী পীর িোয়হবয়দর মোয়ে তোহকীক নো কয়র 

কনকদ্ব দধ্ো  হোকদ ো গ্রহয়ণ্র শে অভযোস গয়ি উয়েয়ি এয়ত আয়লম সমোয়জর কবরুয়ে েোলোও ভোয়ব 

অশুভ তৎপরতো িোলোয়নোর বযোপোয়র ইসলোম কবয়দ্বষীয়দর জনয অকধ্কতর সুয়েোগ সৃটষ্ট হয় য়ি। 

ফয়ল এককদয়ক তোয়দর কললাোকহ োয়তর অভোয়ব মোনুষ প্রকৃত শহদোয় ত পো নো, অপর কদয়ক 

তোয়দর শলোভ লোলসোর দরুন কনয়জরোই কনয়জয়দর মে দোদোয়ক বহুলোাংয়শ কু্ষণ্œ করয়ি। মোনুয়ষর 

শহদোয় ত এবাং সমোয়জ কনয়জয়দর মোন-ইিত অকু্ষণ্œ রোখ্োর স্বোয়থ দ সাংকেষ্ট সকলয়ক মরহুম 

পীর িোয়হব শকবলোর আমীরোনো ভোব বজো  রোখ্য়ত অনুয়রোধ্ করকি। 

 

িরীকার িা’েীলমর বযবস্থা 

আল্লোহ ও রোসূল (দঃ)-এর মহব্বত অজদন িোিো শকউ শরী ত অনুেো ী পূণ্ দভোয়ব আমল করয়ত 

পোয়রনো। েোর অন্তয়র েতিুকু মহব্বত আয়ি শস শসই পকরমোণ্ই আমল করয়ত সক্ষম হ । পূয়ব দ 

উয়লখ্ করো হয় য়ি শে, এই মহব্বত অজদয়নর জনয শুধ্ু বোকহযক কশক্ষোই েয়থষ্ট ন , এর সোয়থ 

জজককর আজকোর, শমোরোকোবো- শমোশোহোদো কয়র তরীকো মশ্ক করো আবশযক। এই জনযই 

হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শলোককদগয়ক আমভোয়ব মুরীদ কয়র তরীকোর তো’লীম 

কদয়তন। হুজয়ুরর হোয়ত ব োত হও োর সোয়থ সোয়থ পোষোণ্ হৃদ ও আলাোহ ্ রোসূল (দঃ)-এর 

মহব্বয়ত কবগকলত হয়  পিত। কতকন তোয়দরয়ক প্রোথকমক জজককর অজীফো কশক্ষো কদয়তন এবাং 

নোমোজ-শরোজো সটেকভোয়ব আদো  করোর জনয সতকদ কয়র কদয়তন। হুজরু শকবলোর অকত অল্প 

সময় র সোমোনয নসীহয়তও শ্রবণ্কোরীর অন্তর শগোনোহ ্ হয়ত কবমুখ্ হয়  শেয়তো এবাং শনক 

আমল করোর সোমথ দ অজদন করত। “মুহতূ দকোল শকোন ওলী শলোয়কর সিলোভ কর োহীন শত 

বিয়রর ইবোদয়তর িোইয়তও উেম”, েোরো তোাঁর সাংস্পয়শ দ এয়সয়িন তোরোই জোয়নন হুজরু শকবলো 

এ কথোর শকমন জ্বলন্ত কনদশ দন কিয়লন। 

িফয়র ও বোকিয়ত সব সম ই কতকন তরীকোর তো’লীম কদয়তন। েখ্ন বোকিয়ত থোকয়তন, তখ্নও 

শত শত শলোক তোাঁর কোয়ি তরীকো কশক্ষো করয়ত আসয়তন। তরীকোর তো’লীয়মর সোয়থ কতকন 

তোয়দরয়ক মিলো মোিোয় ল কশক্ষো কদয়তন। হুজরু শকবলো তোাঁর মুরীদোনকদগয়ক দ্বীনী মোসলো 

মোসোয় ল ও তরীকোর িবকোকদ কশক্ষো শদ োর জনয কবকভন্ন সোিোকহক বো মোকসক জজককর ও 

তো’লীমী মজকলয়সর বযবস্থো কয়রকিয়লন। এর সাংখ্যোও কম পয়ক্ষ কয় ক হোজোর হয়ব। িোকর 

তরীকো  িনদ প্রোি হুজরু শকবলোর খ্কলফোগণ্ তোাঁর কনয়দদশ শমোতোয়বক এইসব মজকলয়স 

উপকস্থত হয়  শলোকজনয়ক কবকভন্ন কবষয়  কশক্ষো কদয়তন। পীর িোয়হব শকবলো প্রো ই বলয়তন, 

“শকোন পীর েকদ তোহোর মুরীদোনকদগয়ক তো’লীম শদও োর েয়থোপেুক্ত বযবস্থো নো কয়রন তয়ব 

তোহোয়ক শক োময়তর কদন তোহোর মুরীদোয়নর জনয দো ী হইয়ত হইয়ব”। বস্তুতঃ কতকন আজীবন 

কষ্ট স্বীকোর কয়র মুরীদোনয়ক এমকনভোয়ব তো’লীম তোও োিুহ কদয় য়িন বয়লই আজ বোাংলোর 

সব দত্র ইসলোম জোরী রয় য়ি। অসাংখ্য আয়লম, হোদী, ওলী প দো হয় য়ি। 

 

পীর ছালহব নকবোর দদরেক কম শসূিী 

কম শসূিী নকে ? 

আল্লোহ পোক  একটি  কবয়শষ  উয়িশয  কনয়   মোনুষয়ক  সৃটষ্ট কয়রয়িন। এই পৃকথবীয়ত তোাঁর শসই 

উয়িশযয়ক বোস্তবোক ত করোই হ’ল মোনুয়ষর কোজ। মোনুয়ষর জীবন ক্ষণ্স্থো ী। তদুপকর শ তোন 

মোনুয়ষর প্রধ্োন শত্র“। শস মোনুষয়ক কবপথগোমী করোর জনয তোর িলোর পয়থ সদোসব দদো ওাঁৎ 

শপয়ত বয়স আয়ি। তোই মোনুষ েকদ কবয়শষভোয়ব সম  সয়িতন এবাং সতকদ নো হ , নদনজন্দন 

কোজগুয়লোয়ক সটেকভোয়ব কন ন্ত্রণ্ নো কয়র, তয়ব শস পথহোরো হয়ত বোধ্য, জীবয়নর সোফলয 

অজদন তোর জনয অসম্ভব। 



 

 

মোনুয়ষর শপশো,পোকরপোকশ্ব দকতো, রুকি, আদশ দ ইতযোকদ কভন্ন হও োর দরুন স্বোভোকবকভোয়বই প্রকতটি 

মোনুয়ষর কোয়জর ধ্োরোও কভন্ন। শুধ্ু তোই ন , একই মোনুষ প্রকতকদন একই কোজ করয়ব- এ 

ধ্োরণ্োও অবোস্তব। কোরণ্ মোনুষ কোজ কয়র শকোন নো শকোন প্রয় োজয়ন এবাং কনতযকোর প্রয় োজন 

কোরও কখ্নও এক হয়ত পোয়রনো। তয়ব শেয়হতু মুসলমোয়নর জীবন দশ দন এবাং উয়িশয আল-

াোহ কতৃদক সুকনকদদষ্টভোয়ব কিকিত করো আয়ি, তোই সম , পকরকস্থকত, পোকরপোকশ্ব দকতো ইতযোকদর 

কবকভন্নতো সয়ে¡ও তোয়দর নদনজন্দন কম দসূিীর মূল কোেোয়মো (Basic Structure) কখ্নও কভন্ন 

হয়ত পোয়রনো। পুরুষ ককাংবো শময়  শহোক, আকিকোবোসী বো বোাংলোয়দশী শহোক, বতদমোন বো 

ভকবষযয়তর শহোক- েকদ তোরো মুসলমোন হ , তয়ব তোয়দর মূল জীবন-কবনযোস অবশযই এক হয়ত 

হয়ব, সকয়লর নদনজন্দন কোয়জর মূল কোেোয়মো একমোত্র আলাোহ-রোসূয়লর অনুয়মোকদত িোাঁয়িই 

নতরী হয়ত হয়ব। প্রকতটি মুসলমোয়নর উকিত এই মূল কোেোয়মো অকু্ষণ্œ শরয়খ্ কনয়জর অবস্থোর 

শপ্রকক্ষয়ত নদনজন্দন কোয়জর একটি সুন্দর কম দসূিী প্রণ্ ন করো এবাং শসটি েথোেথভোয়ব 

অনুসরণ্ করো। তয়বই শস কখ্নও কবপথগোমী হয়বনো। এই কম দসূিীর মোধ্যয়মই শস কনয়জর 

কোজগুয়লোয়ক মূলযো ন এবাং কন ন্ত্রণ্ করোর প্র োস পোয়ব। 

 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর কোয়জর পকরকধ্ কিল বযোপক। মোদরোসো পকরিোলনো, তো’লীম, 

সাংগেন, রোজনীকত, ও োজ-নসীহত, জনয়সবো ইতযোকদ কবকভন্নমুখ্ী কোয়জর সোয়থ কতকন জকিত 

কিয়লন। তোই এককদয়ক শেমন তোাঁর নদনজন্দন জীবয়নর কম দসূিী কনকদদষ্ট শকোন তোকলকো কদয়  

গণ্ডীবে করো অসম্ভব, অনযকদয়ক অপয়রর জনযও তোাঁর কম দসূিী হুবহু পোলন করো সম্ভব ন । 

মূলতঃ এর প্রয় োজনী তোও শনই। শেটি দরকোর শসটি হল- এক, মরহুম পীর িোয়হব শকবলো 

তোাঁর কম দসূিীর কোেোয়মোটিয়ক আলাোহ-রোসূয়লর কনয়দদশমোলোর সোয়থ কী কয়র এত গভীরভোয়ব 

সিৃক্ত কয়রকিয়লন, শসটি লক্ষয করো; দুই, তোাঁর কম দসূিীর শকোন্ কবয়শষ কদকগুয়লোর উপর কতকন 

অকধ্ক গুরুত্ব আয়রোপ কয়রয়িন, তো কনরূপণ্ করো। তোহয়লই স্ব স্ব অবস্থোয়ন শথয়কও আল্লোহ-

রোসূল অনুয়মোকদত জীবন কোেোয়মোর মোয়ে কনজ কনজ করণ্ী  কোজগুয়লোর সমিয়  একটি 

সুষ্েু কম দসূিী প্রণ্ ন করো আমোয়দর জনয সহজ হয়ব। এই কম দসিূীই হয়ব আমোয়দর 

কনতযকদয়নর সোথী, িলোর পয়থ সটেক কদশোরী।  

দদেন্দন্দে কালজর নমািামুটি রববরণ ঃঃ 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর কবশোল কম দপকরসয়রর কবস্তোকরত আয়লোিনো এখ্োয়ন সম্ভব ন । 

শুধ্ুমোত্র পোেকবয়গ দর উৎসোহ কনরসয়নর জনয তোাঁর নদকনক কম দসূিীর সোধ্োরণ্ একটি কববরণ্ 

কনয়ে তুয়ল ধ্রো হয়লো াঃ  

শভোরয়বলো জোমো োয়তর সোয়থ ফজয়রর নোমোজ আদো  করোর পর এশরোক পে দন্ত শমোরোকোবোসহ 

অজীফো আদো  করয়তন। হোদীস ময়ত এটি একটি শমোবোরক সম , এ সম  আল াোহর ধ্যোয়ন 

মগ্ন থোকো পকবত্র কুরআন শতলোও োত করো অথবো অপরয়ক তো’লীম শদও োর িোইয়তও উেম। 

এয়ত অন্তয়র অকধ্ক পকরমোয়ণ্ আল্লোহ পোয়কর মহব্বত সৃটষ্ট হ , আমলনোমো  হি ওমরোর 

িও োব কলকখ্ত হ । মরহুম পীর িোয়হব শকবলো বোকিয়ত, িফয়র, শদয়শ-কবয়দয়শ শেখ্োয়নই 

অবস্থোন করুন নো শকন, সুস্থ অবস্থো  জীবয়ন কখ্নও এই আময়লর বযকতক্রম কয়রন কন। 

এশরোয়কর পর পুনরো  কতকন শমোরোকোবো  বসয়তন। শবলো ৮িো- ৯িোর পর বোকিয়ত থোকয়ল 

কুতুবখ্োনোর বোরোন্দো  অথবো িফয়র শগয়ল শেখ্োয়ন থোকয়তন শসখ্োয়নই শলোকজয়নর সোয়থ 

কথোবোতদো বলয়তন। ধ্মী  অথবো সোাংসোকরক কবকভন্ন সমসযো লয়  প্রকতকদন অনবরত শলোকজন 

তোাঁর কোয়ি আসত। অতযন্ত ময়নোয়েোগ কদয়  নধ্ে দ সহকোয়র কতকন তোয়দর কথো শুনয়তন এবাং 

প্রয় োজনী  উপয়দশ কদয়তন। সবোই সন্তুষ্ট কিয়ে কবদো  কনত। উয়লখ্য শে, মরহুম হুজয়ুরর এই 

আমলটি হুজরু পোক (দঃ)-এর আময়লরই পূণ্ দ অনুকরণ্। মোনুষয়ক উপয়দশ কদয়  খ্ুশী করো 

একটি কবয়শষ ইবোদত। েোই শহোক, মরহুম পীর িোয়হব শকবলো ঐ সম  মোয়ে মোয়ে উদ্ভুত 

শকোন সমসযো কনয়  আলোপ-আয়লোিনো, পরোমশ দ প্রদোন, কবকভন্ন কিটে পয়ত্রর জও োব, ককতোব 



 

 

পিো, কুরআন শরীফ ও দোলোয় ল খ্ো রোত শতলোও োত ইতযোকদ কোজগুয়লোও সমোধ্ো করয়তন। 

ও োক্ত হয়ল িোশয়তর নোমোজ আদো  করয়তন।  

এগোরিো হয়ত বোয়রোিোর ময়ধ্য সোধ্োরণ্তঃ মুসোকফরখ্োনো  উপকস্থত শমহমোনয়দর খ্োবোর শশষ 

হত। এরপর কতকন কনয়জ আহোর করয়তন। খ্োবোর শশষ কয়র তিবীহ ্ হোয়ত শজয়করসহ 

কো লুলোর কন য়ত কতকন সোমোনয সম  শ ন শশোয়তন। তখ্নও ময়ন হত কতকন শেন 

মোনকসকভোয়ব অনয কিন্তো  কবয়ভোর রয় য়িন। শসই সম  তোাঁর সম্মুয়খ্ রোখ্ো ঘকি শদয়খ্ 

শজোহয়রর নোমোয়জর জনয অয়পক্ষো করয়তন। শদিিো শথয়ক দুয়িোর ময়ধ্য শজোহয়রর নোমোজ 

শশষ কয়র এক- শদি ঘণ্টো পে দন্ত শমোরোকোবো  কোিোয়তন। এরপর মোয়ে মোয়ে কতকন পুনরো  

কুরআন শরীফ ও দোলোয় য়ল খ্ো রোত শতলোও োত করয়তন। এিোিোও এ সম টিয়ত দরবোয়রর 

শলোকজনয়দর সোয়থ কবকবধ্ কবষ  কনয়  আলোপ-আয়লোিনো হত। আিয়রর পর কনয়জর এবাং 

দরবোয়রর অনযোনয কোজ সমোধ্ো করয়তন। এসয়বর মোয়েও অন্দর মহয়ল কগয়  ঘর-সাংসোয়রর 

শখ্ো াঁজ-খ্বর এবাং প্রয় োজনী  বযবস্থোকদ গ্রহয়ণ্ কতকন কবয়শষ সতকদ কিয়লন।  

মোগকরয়বর নোমোজ আদো  কয়র েথোরীকত িোলোতুল আও োবীন পিয়তন। এটি কতকন কখ্নও 

তযোগ কয়রন নোই। হোদীয়স আয়ি- আও োবীয়নর নোমোজ পিয়ল বোর বিয়রর িগীরো শগোনোহ ্

মোফ হয়  েো । এরপর শদি ঘণ্টো পে দন্ত জজককয়রর মজকলয়স বয়স তরীকোর িবক কদয়তন। 

সোধ্োরণ্তঃ এই সম ই শবকশ সাংখ্যক শলোক হুজয়ুরর সোয়থ বয়স জজককর করত এবাং তোাঁর কোি 

শথয়ক তরীকো কবষ ক কশক্ষো কনত। এরপর এশোর নোমোয়জর আজোন হত। আজোয়নর পরই 

সোধ্োরণ্তঃ দীঘ দ মুনোজোত হত। েোরো তোাঁর মুনোজোয়ত শরীক হও োর শস ভোগয লোভ কয়রয়িন, 

তোরো জোয়নন এই মুনোজোত কত হৃদ স্পশী হত। মোনুষ শকাঁ য়দয়কয়ি অকস্থর হয়  পিত। 

আল াোহর রহমত, মোগয়ফরোয়তর আশো  তোয়দর এই ক্রন্দয়ন ময়ন হত আয়শপোয়শর পকরয়বশ 

পে দন্ত ভোরোক্রোন্ত হয়  শগয়ি। হুজরু শকবলো বলয়তন- “বোবোরো, মুনোজোয়তর ময়ধ্য শে কক রহসয 

আয়ি তো েকদ শতোমরো জোনয়ত তয়ব সোরোকদন আল াোহর দরবোয়র হোত তুয়ল থোকয়ত”। 

মুনোজোয়তর পর পরই এশোর নোমোজ পিো হত। এরপর েথোরীকত দরূদ শরীয়ফর অজজফো শশষ 

কয়র সকয়লর খ্োও ো-দোও োর হুকুম কদয়তন। সকয়লর খ্োও ো শশষ হয়ল কতকন আহোর করয়তন। 

সোধ্োরণ্তঃ রোত এগোরিো হয়ত বোয়রিোর ময়ধ্য তিবীহ হোয়ত কতকন কবিোনো  শেয়তন। এর ময়ধ্য 

শকোন মুসোকফর এয়স পিয়ল তোয়ক কোয়ি কনয়  তোর কথো শুয়ন, তোর থোকো খ্োও োর বযবস্থো 

করয়তন। শকোন কোরয়ণ্ রোত শবকশ হয়ল হুজয়ুরর শখ্দময়ত কেকন থোকয়তন তোয়ক এই বয়ল 

কবদো  কদয়তন- ‘বোবো েোন, এখ্ন কগয়  আরোম করুন’।  

দরবোয়রর মরহুম মুফতী আবদুল মজজদ িোয়হব বয়লন- সকলয়ক কবদো  কদয়  হুজরু কবিোনো  

শেয়তন সকতয ককন্তু শবকশর  ভোগ  সম ই  আবোর  উয়ে  বয়স একোকী শমোরোকোবো  কলি হয়তন। 

আল াোহর ধ্যোয়ন মগ্ন থোকো কত শোকন্তদো ক এিো হুজরু শকবলোয়ক লক্ষয করয়ল বুেো শেত। 

বস্তুতঃ সোধ্োরণ্ মোনুষ শেখ্োয়ন কবশ্রোম কয়র ঘুকময়  েোকন্ত দরূ কয়র শোকন্ত শপয়ত িো , শসখ্োয়ন 

আল াোহর শপ্রকমকগণ্ সকল আরোম আয় শ পকরতযোগ কয়র বয়স বয়স িকু্ষ বি কয়র ঘণ্টোর 

পর ঘণ্টো আল াোহর ধ্যোয়ন কলি শথয়ক অনোকবল মোনকসক প্রশোকন্ত লোভ কয়রন। 

ঘুমোয়ত েোও োর সম  সোময়ন একটি ঘকি রোখ্য়তন- এবাং েথোসময়  ঘুম হয়ত উয়ে তোহোিুদ 

নোমোজ আদো  করয়তন। কতকন বলয়তন- তোহোিুদ নো পয়ি শকোন শলোক কোয়মল হয়ত 

পোয়রনো। বোস্তকবকই আরোয়মর ঘুম পকরতযোগ কয়র আল াোহর রহময়তর আশো  শে বোন্দোরো 

আল াোহর ইবোদয়ত মশগুল থোয়ক তোরো কত ভোগযবোন। িোকরকদক কনস্তি, সবোই ঘুয়ম অয়িতন 

এই সময়  কনভৃয়ত স্রষ্টোর পোয়  কনয়জয়ক সাঁয়প কদয়  বোন্দো তোর  শদোজোহোয়নর মিল কোমনো  

কবয়ভোর- কী অপূব দ এই ক্ষণ্! কী মকহমোম  এ দৃশয! নোমোয়জর পর হুজরু শকবলো েখ্ন দীঘ দ 

সম  ধ্য়র দু’হোত তুয়ল মুনোজোত করয়তন, তখ্ন শিোয়খ্র পোকন গোল শবয়  গকিয়  পিত এবাং 

বুয়কর কোপি কভজজয়  কদত। 



 

 

তোহোিুদ নোমোয়জর পর সম  থোকয়ল শমোরোকোবো করয়তন, আবোর কখ্নও কখ্নও একিু 

কনর্দ্ো শেয়তন, তোও ক্ষকণ্য়কর জনয। এরপর িলত ফজয়রর নোমোয়জর প্রস্তুকত। আজোন হয়ল 

অজ ুকয়র মসজজয়দ িয়ল শেয়তন। েোরো তখ্নও ঘুকময়  থোকত তোয়দরয়ক জোকগয়  জোমো োয়ত 

শরীক হও োর বযবস্থো কনয়তন। 

উপয়র মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর নদকনক কম দসূিীর একটি সোমোনয আভোস শদ ো হল মোত্র। 

এই কম দসূিীর মোয়েই পকরিোকলত তোাঁর কবশোল কম দকোণ্ড- শেমন মোদরোসোর কোজ, পয়রোক্ষ 

রোজনীকত, তোবলীগী সফর, ককতোব প্রণ্ ন ইতযোকদ। এখ্োয়ন শসগুয়লো উয়লখ্ করো সম্ভব ন । 

পুস্তয়কর কবকভন্ন অধ্যোয়  শস গুয়লোর কবকভন্ন কদক কবশদভোয়ব বকণ্ দত হয় য়ি। 

আমলের রবলশষ েক্ষণীয় রদকগুলো ঃঃ 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো বোকিয়ত শহোক, িফয়র শহোক, শত েোয়মলো এবাং বযস্ততোর মোয়েও 

তোাঁর নদকনক কম দসূিীর কবয়শষ করণ্ী  কদকগুয়লো পোলন করয়ত কখ্নও গোফলকত কয়রনকন। 

সোরোটি জীবন এমকনভোয়ব একটি রুটিন-এর মধ্য কদয়  কনয়জয়ক পকরিোকলত করো সহজ কথো 

নয়হ। েোই শহোক, এই অাংয়শ হুজরু শকবলোর আময়লর কশক্ষণ্ী  কতনটি কবয়শষ কদক 

অনুকরয়ণ্র জনয পোেয়কর সোময়ন তুয়ল ধ্রকি াঃ 

সদাসব শদা আল্লাহর স্মরলণ র্থাকা ঃঃ 

হেরত ইমোম গোিোলী (রঃ) বয়লন াঃ শবয়হশ্তবোসীয়দর মন সকল প্রকোর বযথো-শবদনো, দুঃখ্-

কষ্ট শথয়ক মুক্ত থোকয়ব। তয়ব তোয়দর শুধ্ুমোত্র একটি আফয়সোস থোকয়ব-জীবয়নর 

অয়নকগুয়লো মুহতূ দ শকন তোরো বৃথো বয  কয়রকিল? এজনযই ওলী আল াোহয়দর জীবন িকরত 

পোে করয়ল শদখ্ো েো , তোাঁরো কবয়শষভোয়ব সতকদ থোয়কন শেন একটি মুহতূ দও তোাঁরো আল াোহর 

স্মরণ্ শথয়ক গোয়ফল নো হন। 

হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর জীবয়নর কদয়ক তোকোয়ল বুেো েো - কিোয়সর কোিোটি 

শেমন সোরোক্ষণ্ উের কদয়ক তোক্ করো থোয়ক, শতমকন শত কোয়জর ভীয়ির মোয়েও তোাঁর 

অন্তরটি আল াোহ ্ পোয়কর স্মরয়ণ্ পকরবযি থোকত। েোরো তোাঁর সাংস্পয়শ দ এয়সয়িন তোরোই 

জোয়নন কত উচ্চ পে দোয় র ‘এনোবত’ তোাঁর হোকিল কিল। কতকন প্রো ই নসীহত করয়তন াঃ 

‘আল াোহ পোয়কর েোবতী  শন োময়তর শুককর ো আদো  করো উকিত। সকল শন োময়তর ময়ধ্য 

শ্বোস-প্রশ্বোস সব দয়শ্রষ্ঠ শন োমত। তোই প্রকতটি মোনয়বর হোয়মশো ‘পোি-আনপোি’ বো শ্বোস-প্রশ্বোয়সর 

সোয়থ জজককয়র মশগুল থোকো আবশযক, শেন একটি মুহতূ দও আল াোহর জজককরকবহীন 

অকতবোকহত নো হ ’।  

গীবত, শবহুদো কথো অথবো হোকস-তোমোসো  কলি শথয়ক সময় র বৃথো অপি  করো শথয়ক কতকন 

সবোইয়ক সতকদ কয়র কদয়তন। কতকন বলয়তন, “কথো কতন প্রকোরঃ  এক, এমন কথো, েো বলয়ল 

িও োব হ , শসটি েোন কোাঁয়ধ্র শফয়রশতো কলয়খ্ থোয়কন; দুই, এমন কথো, েো বলয়ল শগোনোহ হ , 

শসটি বোম কোাঁয়ধ্র শফয়রশতো কলয়খ্ থোয়কন; কতন, এমন কথো, েো বলয়ল িও োব বো শগোনোহ 

ককিুই হ নো, এটিও বোম কোাঁয়ধ্র শফয়রশতো কলয়খ্ থোয়কন। অথ দোৎ, ঐ মুহয়ূতদর আমলিুকু 

মোনুয়ষর লোয়ভর খ্োতো  কলখ্ো হ নো, েো মূলতঃ তোর জনয ক্ষকতই হল। 

হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর নদনজন্দন জীবয়ন এমন শকোন দৃষ্টোন্ত শকউ খ্ুাঁয়জ পোয়বনো, 

শেখ্োয়ন আল াোহ-রোসূয়লর কনয়দদয়শর বকহভূদত শকোন কোয়জ শস্বচ্ছো  কতকন এক মুহতূ দও কলি 

কিয়লন। সোধ্োরণ্ভোয়ব একথোটি অয়নয়কর কোয়িই অকবশ্বোসয ময়ন হয়ত পোয়র। এখ্োয়ন একটি 

মোত্র কথোই উয়লখ্ করয়ত িোই- আল াোহ্র ইবোদত কয়র কয়র েোরো আল াোহর ননকিয লোভ 

কয়রয়িন, আল াোহর মহব্বয়ত েোয়দর অন্তর কিরউদ্ভোকসত, তোাঁয়দর পয়ক্ষ এক মুহতূ দও 

আল াোহর স্মরণ্ শথয়ক গোয়ফল থোকো কষ্টকর। 



 

 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর এই আমলটিয়ক সোময়ন শরয়খ্ আমরো েকদ আমোয়দর কোয়জর 

মূলযো ন ককর তোহয়ল আমোয়দর নদনয সহয়জই ধ্রো পিয়ব। শবহুদো কথোবোতদো, গল্প-গুজব, 

পরকনন্দো ইতযোকদয়ত কলি শথয়ক আমোয়দর আমলনোমো  মন্দ কদকটি আমরো কতিুকু ভোরী 

কয়র তুলকি, শসকদয়ক আমোয়দর শখ্ োল শনই। 

দদরেক কম শসূিীর রেয়রমি অেুশীেে ঃঃ 

শকোন আমল শথয়ক সকতযকোর উপকোর শপয়ত হয়ল কন কমত অনুশীলয়নর কবকল্প শনই। হোদীয়স 

আয়ি- শিোি আমলও েকদ কন কমত করো েো , এর মূলয অয়নক শবকশ। শকোন আমল েথোরীকত 

এবাং কন কমত অনুশীলন নো করয়ল শসটির প্রকত ময়নর সাংয়েোগ দৃঢ় হ নো, আগ্রহ দীঘ দস্থো ী 

হ নো। ফয়ল অয়নক সম ই শসটি ককিুকদন পরই পোলন করো আর সম্ভব হ নো। 

হেরত পীর িোয়হব শকবলো সকল অবস্থোয়তই তোাঁর কম দসূিীর অন্তভুদক্ত কোজগুয়লোর 

নজীরকবহীন কন কমত অনুশীলন করয়তন। এ প্রসয়ি তোাঁর একটি কথো এখ্োয়ন পুনরো  তুয়ল 

ধ্রকিঃ ‘বোবো, শতোমরো অজীফো আদোয় র সম  পোওনো। আল াোহর শশোকর, পিোশ বিয়রর 

মোয়ে দুকন োর শকোন কোজ, শকোন প্রয় োজন আমোর নদনজন্দন অজীফো আদো  শথয়ক আমো  

শকোনকদন কবরত রোখ্য়ত পোয়রকন’। সুবহোনোল াোহ!্ আময়ল এরূপ দৃঢ়তো নো থোকয়ল শকোন মোনুষ 

কখ্নও বি হয়ত পোয়রনো। 

শকোন কোয়জর কন কমত অনুশীলয়ন মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর শে এককনষ্ঠতো ও দৃঢ়তো কিল 

আমোয়দর মোয়ে তোর বি অভোব। এজনযই আমোয়দর শকোন কোজ বো ইবোদয়ত আমরো 

আশোনুরুপফল লোভ করয়ত পোকরনো। 

কালজর আলপরক্ষক গুরুত্ব রেরূপণ ঃঃ 

শে শকোন কম দসূিী শথয়ক সফলতো লোয়ভর একটি অপকরহোে দ শতদ হল করণ্ী  কোজগুয়লোর 

আয়পকক্ষক গুরুত্ব কনরূপণ্ এবাং তদনুেো ী আমল করো। এর অভোয়বই আমোয়দর অয়নক বি 

বি কম দসূিীও েথোেথ ফল প্রদোয়ন বযথ দ হ । হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো এই স²ূ কবষ টি 

শুধ্ু অনুধ্োবনই কয়রনকন, অতযন্ত সতকদতো এবাং দৃঢ়তোর সোয়থ এটি কনয়জর জীবয়ন প্রয় োগ 

কয়রয়িন। এ বযোপোয়র একটি ঘিনো কনয়ে শদ ো হলঃ 

একবোর েোকো হয়ত একজন ধ্নী শলোক িোরিীনো এয়স হুজরুয়ক বলল- ‘আকম বহু কষ্ট কয়র 

একটি তোবীয়জর জনয আপনোর কোয়ি এয়সকি, আমোয়ক একটি তোবীজ কদন’। হুজরু বলয়লন, 

‘বোবো, আমোর তোবীজ শলখ্োর সম   শনই। এর িোইয়ত অয়নক গুরুত্বপূণ্ দ কোজ আমোয়ক করয়ত 

হ - শেমন ককতোব শদখ্ো, শলোক শহদোয় ত করো ইতযোকদ। এগুয়লো শিয়ি তোবীজ শলখ্ো ত আমোর 

পয়ক্ষ সম্ভব ন । তোবীজ শলখ্োর জনয মুফতী িোয়হবয়ক এজোেত কদয় কি। সকয়ল তোর কোি 

শথয়কই তোবীজ শন ’। শলোকটি উের করল- ‘হুজরু, েতকদন লোয়গ আমোর কনজ খ্রয়ি থোকব, 

খ্োবোর খ্োব, তবুও আপনোর কোি শথয়কই তোবীজ কনয়ত িোই’। মরহুম হুজরু তখ্ন জও োব 

কদয়লন- ‘বোবো, একশত বিরও েকদ আপকন থোয়কন, তবুও আকম আপনোয়ক তোবীজ কদয়ত 

পোরবনো, কোরণ্ েতক্ষণ্ আকম তোবীজ কলখ্ব, ততক্ষণ্ ককতোব শদয়খ্ দ্বীনী মোস োলো কলয়খ্ কদয়ল 

লক্ষ লক্ষ মুসলমোন উপকৃত হয়ব’। একথো শুয়ন শলোকটি মুফতী িোয়হয়বর কোি শথয়কই তোবীজ 

কনল। কোরও কোরও কোয়ি ঘিনোটি হ ত ককিুিো বোিোবোকি ময়ন হয়ত পোয়র, তয়ব এ ঘিনোর 

ময়ধ্য কদয়  সময় র মূলয এবাং কোয়জর গুরুত্ব অনুেো ী সময় র বযবহোর- এ দুয়িো কবষয় র প্রকত 

মরহুম হুজয়ুরর শে দুল দভ মন-মোনকসকতোর পকরি  কময়ল, শসটি শে সুধ্ীজয়নর কোয়ি আদৃত 

হয়ব, তোয়ত শকোন সয়ন্দহ শনই। 

প্রকতটি কোয়জর জনয প্রোথকমকভোয়ব শেটি প্রয় োজন, শসটি হল একটি সম সূিী। এ িোিো 

কোয়জর সটেক মূলযো ন সম্ভব ন  েোর ফয়ল এটি অয়নক সম ই ফলপ্রসূ হ নো। আয়গই বলো 

হয় য়ি আমরো কবকভন্নজন কবকভন্নভোয়ব বযস্ত থোকক, তোই স্বোভোকবকভোয়বই সবোর নদকনক কম দসূিী 



 

 

এক হয়ত পোয়রনো। তয়ব মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর নদকনক কম দসূিী শথয়ক শে কশক্ষো 

আমোয়দর গ্রহণ্ করো উকিত, শসটি হয়লো একজন খ্োাঁটি মুসলমোন কহয়সয়ব জীবন গেয়নর জনয 

আল াোহ-রোসূয়লর অনুয়মোকদত িোাঁয়ি কনয়জর নদনজন্দন কোজগুকলয়ক আমরো শেন কন ন্ত্রণ্ 

ককর। তরীকত পন্থীয়দর জনয পীয়রর কনয়দদকশত অজীফো েথোরীকত আদো  কয়র প্রকতটি কথো ও 

কোজ পীয়রর হুকুয়মর সোয়থ সিকত শরয়খ্ কন ন্ত্রণ্ করোর আন্তকরক প্রয়িষ্টো থোকয়লই একটি 

সুন্দর নদনজন্দন কম দসূিী আপনো শথয়ক গয়ি উেয়ব। আল াোহ পোক আমোয়দর সকলয়ক 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর আদদশ সোময়ন শরয়খ্ আমোয়দর প্রকতটি কোয়জর গুরুত্ব কনরূপণ্ 

কয়র, সুপকরককল্পত একটি কম দসূিীর কন কমত অনুশীলয়নর মোধ্যয়ম সদোসব দদো আল াোহয়ক 

স্মরয়ণ্ শরয়খ্ জীবন েোপয়নর তোওফীক দোন করুন- এই কোমনো কয়রই এ প্রসি শশষ করকি। 

 

ন্দজরকর-আজকার, নমারাকাবা-নমাশাহাদা ঃঃ 

হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো স্বী  পীয়রর কনয়দদশ শমোতোয়বক জজককর-আজকোর, 

শমোরোকোবো- শমোশোহোদো এমনকক নফল ইবোদয়তও কখ্নও কশকথলতো কয়রনকন। কটেন রুগ্ন 

অবস্থো ও কতকন কন কমতভোয়ব অজীফো আদো  করয়তন। একবোর নসীহত প্রসয়ি কতকন 

বয়লকিয়লন াঃ ‘বোবোরো, আকম েখ্ন িোে শপ্রসোয়র আক্রোন্ত হয়  কয় কমোস পে দন্ত শেযোগত 

কিলোম, ওেো-বসো ও কথোবোতদো বলয়তও অসমথ দ হয় কিলোম, আল াোহর শশোকর, তখ্নও আকম 

কন কমতভোয়ব জজককর, অজীফো ও শমোরোকোবো আদো  করয়ত কবন্দমুোত্র ত্র“টি ককরনোই।’ 

মলফুজোয়ত শনিোকর ো প্রথম খ্য়ণ্ড উয়লখ্ আয়ি -হুজরু শকবলো বয়লনঃ ‘শে বযজক্ত আল াোহর 

উপর ভরসো কয়র তোাঁর ইবোদয়ত মশগুল থোয়ক, আল াোহপোক কনজ অনুগ্রয়হ তোর সমস্ত কোজ 

সমোধ্ো কয়র শদন’। কুরআন পোয়কর এই আ োয়তর প্রকত লক্ষয করুনঃ 

‘এখ্োয়ন বলো হয় য়ি, ‘আকম আমোর েোবতী  কোে দোকদ আল াোহ তো’ োলোর উপর শসোপদদ কয়রকি। 

কতকন তোাঁর বোন্দোগয়ণ্র  সকল অবস্থো -ই দশ দন কয়রন।’ কিন্তো করুন। েখ্ন আল াোহতো’লো 

আমোয়দর েোবতী  অবস্থো দশ দন কয়রন তখ্ন আর আমোয়দর  কিন্তো ককয়সর? তোই তোাঁর উপর 

শসোপদদ কয়র তোাঁরই ধ্যোয়ন মগ্ন থোকয়বন, কতকন সব ককিুর বযবস্থো করয়বন।’ এ প্রসয়ি নসীহয়তর 

জনয কতকন কনয়জর একটি ঘিনো উয়লখ্ কয়রনঃ 

শকোন এক সম  একদল শলোক মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর কবরুয়ে একটি কমথযো মোমলো 

দোয় র কয়র। তদয়ন্তর জনয একজন  শেপুটি সো’ব তোাঁর বোকিয়ত আয়সন। বোইয়রর ঘয়র 

শগোলমোল হ  বয়ল বোকির কভতয়র হুজরো  কতকন শসই সম  শমোরোকোবো  মগ্ন কিয়লন। 

কবপক্ষদয়লর কথো শশোনোর পর  শেপুটি সোয়হব মরহুম পীর িোয়হবয়ক শেয়ক  পোেোন। কতকন 

ককন্তু  শেপুটি সোয়হয়বর তলব উয়পক্ষো কয়র সমসযোর সমোধ্োন আল াোহর উপর শসোপদদ কয়র 

পূয়ব দর নযো  তোাঁর শমোরোকোবোর কোজ িোকলয়  েোন। শমোরোকোবো শশষ কয়র েখ্ন কতকন শবকরয়  

আয়সন তখ্ন  শেপুটি সোয়হব িয়ল শগয়িন। উপকস্থত শলোকজন তোাঁয়ক বলল-  শেপুটি সোয়হব 

েখ্ন জোনয়লন পীর িোয়হব (রঃ) ইবোদয়ত মশগুল আয়িন তখ্ন কতকন বয়লকিয়লন, ‘শে 

শনককোর বযজক্ত এখ্ন পে দন্ত ইবোদত ও শমোরোকোবো  মশগুল আয়িন তোাঁয়ক অকভেুক্ত করো ও 

শদোষী সোবযস্ত করো ককিুয়তই নযো সিত হয়ত পোয়র নো, আকম িললোম। মোওলোনো সোয়হয়বর 

কনকি আমোর ভজক্তপূণ্ দ সোলোম জোনোয়বন এবাং বলয়বন কতকন অবসর মত আমোয়ক সাংবোদ 

কদয়ল আকম স্ব াং এয়স তোাঁর শমোকিমো ফ সোলো কয়র কদয়  েোব’। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো একবোর িোরিীনো মোদরোসোর মুদোরকরি ফখ্য়র বোাংগোল মরহুম 

আবদুল আও োল িোয়হবয়ক লক্ষয কয়র বয়লকিয়লনঃ বোবোরো শতোমরো আয়লমগণ্ সকোয়ল ও 

সিযো  জজককর-শমোরোকোবো করোর সম  পোওনো? আকম শনিোরউিীন আজ ৫৫ বৎসর আয়গ 

ফুরফুরো শরীয়ফ মুরীদ হয় কি, অথি এই দীঘ দ কদয়নর ময়ধ্য দুকন োর শকোন েোয়মলো আমোয়ক 

সকোল ও সিযো  আল াোহর ধ্যোয়ন বসো শথয়ক কবরত রোখ্য়ত পোয়রকন। সুবহোনোল াোহ! 



 

 

শম করোর পীর িোয়হব হেরত মোওলোনো ও োকলউল াোহ িোয়হব বয়লনঃ শে শলোকটি হেরত 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর গরু-িোগল িিোত তোর নোম কোলু খ্োাঁ। শস এককদন মসজজয়দর 

দকক্ষয়ণ্ একটি গোভী িিোজচ্ছল। তোর কদয়ক ইকিত কয়র হুজরু শকবলো দরবোয়র উপকস্থত আয়লম 

ও মুদোরকরি িোয়হবয়দর উয়িশয কয়র বলয়লনঃ শতোমরো জজককয়রর সম  পোওনো, ঐ শদখ্ কোলু 

খ্োাঁ, আমোর গরু-িোগল িিো , হোি-বোজোর কয়র- ককন্তু এর  কভতরও শস নদকনক ৩০,০০০ (জত্রশ 

হোজোর) বোর জজককর কয়র।  

উক্ত মোওলোনো িোয়হব আরও বয়লনঃ প্রথম কদয়ক আকম কনজদন জো গো  কগয়  জজককর-

শমোরোকোবো করতোম; শদখ্তোম আমোর মোথো গরম হয়  শেত। হুজরুয়ক এ কথো জোনোয়ল কতকন 

বলয়লন- শে জজককর শতোমোর মোথো গরম কয়রয়ি, শসই জজককরই শতোমোর মোথো েোণ্ডো করয়ব।  

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো একদো বয়লকিয়লনঃ বোবোরো, জকমন শেমন সোত িোষ িোিো আবোয়দর 

উপেুক্ত হ  নো, তর্দ্ƒপ কলবও নদকনক ১৫০০ বোর নকফ এিবোয়তর কয়ম মো’শরফোয়তর 

উপয়েোগী হ  নো।  

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো তরীকো কশক্ষো কয়র এত উচ্চস্তয়র শপ ৌঁয়িকিয়লন শে সোধ্োরণ্ মোনুষ 

কল্পনোও করয়ত পোরয়বনো। একই শিলয়িলোর মুরীদ হয় ও আমরো অয়নয়কই তরীকোর সুফল 

শদখ্য়ত পোইনো। এর প্রধ্োনতম কোরণ্ হল আমরো েথোসময়  শমোরোকোবো- শমোশোহোদো ককর নো। 

কনয়জয়দর শখ্ োল-খ্ুশীমত েখ্ন ইচ্ছো, েতিুকু ইচ্ছো অনুশীলন কয়র উন্নকতর আশো ককর। এটি 

কখ্নও সম্ভব ন । এ প্রসয়ি মুফকত মোওলোনো আবদুল মজজদ িোয়হয়বর একটি ভোষয়ণ্র 

আাংকশক  তুয়ল ধ্রকিঃ  

পীর একটি দকর োসদৃশ এবাং মুরীদ পুকুর সমতুলয। দকর ো  পোকনর অভোব শনই বয়ি ককন্তু ঐ 

পোকন পুকুয়র কনয়ত হয়ল নোলো কোিো অথবো পোইপ লোগোন প্রয় োজন। এইরূয়প পীয়রর কনকি 

হয়ত ফোয় জ গ্রহণ্ করয়ত হয়ল পীয়রর প্রকত মুরীয়দর অিল ভজক্ত এবাং ফরমোবরদোরী থোকো 

প্রয় োজন- শেমন পীর মুরীদয়ক হুকুম করয়লন শে, ফজর ও মোগরীব বোদ ককিু সম  জজককর 

কয়রো। মুরীদ েকদ তো নো কয়র তয়ব ফোয় জ ও তোিীর ককভোয়ব লোভ  করয়ব? শরকেও শকন্দ্র হয়ত 

কনকদদষ্ট সম  খ্বর পকরয়বকশত হ । আপনোর কোয়ি শরকেও আয়ি। আপকন শসটি ঘয়র েুকলয়  

শরয়খ্য়িন ককন্তু শপ্রোগ্রোম অনুেো ী সম মত শসটি খ্ুলয়বন নো- আপকন কক খ্বর শুনয়ত 

পোয়বন? পোয়বন নো। টেক তর্দ্ƒপ আপকন আপনোর কলব খ্ুয়ল বসয়লন নো। কক কয়র ফোয় জ ও 

তোিীর লোভ করয়বন? তোই বকল, আপনোরো কনধ্ দোকরত সময়  আপন পীয়রর কনধ্ দোকরত অজীফো 

আদো  করয়বন। শকোন কবয়শষ ওজরবশতঃ ফওত হয়  শগয়ল কোজো কয়র কনয়বন। ইনশো-

আল াোহ অকত অল্প পকরশ্রয়মই আল াোহর মহব্বত লোভ করয়ত পোরয়বন।  

ইবাদি ওবরা কাজ, কাজ ওবরা ইবাদি েয় ঃঃ 

শে কোয়জ মোনুষ েত শবকশ গুরুত্ব প্রদোন কয়র শস কোয়জ শস তত শবকশ ফল লোভ কয়র। আমরো 

ইবোদয়তর িোইয়ত সোাংসোকরক কোজ-কয়ম দর কদয়ক অকধ্ক গুরুত্ব কদয়  থোকক; তোই ইবোদয়তর 

প্রভোব আমোয়দর মোয়ে কমই লক্ষয করো েো । পীর িোয়হব শকবলো প্রো ই বলয়তনঃ বোবো, কোজ 

ওবরো ইবোদত করনো, ইবোদত ওবরো কোজ কয়রো- সফলকোম হয়ব। এর অথ দ হল- সোাংসোকরক 

সকল কোজ সিন্ন করোর পর ইবোদত নো কয়র েথোসময়  ইবোদত সিন্ন করোর পর বোকী 

সম টিয়ত সোাংসোকরক কোজ করয়ত হয়ব। কতকন সোরো জীবন এই কথোর উপর আমল করয়তন। 

এখ্োয়ন হেরত মোওলোনো শরীফ কসরোজলু হক িোয়হয়বর কোি শথয়ক শশোনো একটি শিোট্ট ঘিনো 

উয়লখ্ কয়রই এই প্রসি শশষ করবঃ 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো রোয়ত অকত সোমোনযই ঘুমোয়তন। প্রো  সোরো রোতই ইবোদয়ত কোটিয়  

কদয়তন। বোধ্ দকয কোয়ল হুজয়ুরর শোরীকরক অবস্থো লক্ষয কয়র েোক্তোর তোাঁয়ক রোয়ত ঘুম নষ্ট নো 

করোর পরোমশ দ শদন। ককন্তু হুজরু শকবলো ককিুয়তই ইবোদত কম করয়ত রোজী হনকন। এককদন 

ফজয়রর নোমোয়জর পর মোওলোনো শরীফ কসরোজলু হক িোয়হব হুজয়ুরর কোয়ি কগয়  শদখ্য়লন 



 

 

ঘুম কম হও োর দরুণ্ তোাঁর শরীর অবসন্ন, শিোখ্ দুয়িো লোল। মোওলোনো কসরোজলু হক িোয়হব 

মহব্বয়তর শজোয়শ খ্োকনকিো উচ্চ স্বয়র হুজরু শকবলোয়ক বলয়লনঃ আপকন ঘুম নষ্ট কয়র শরীর 

দুব দল কয়রন শকন? সোরো জীবন আপকন কটেনভোয়ব ইবোদত কয়রয়িন, এখ্ন শরোগজকনত 

কোরয়ণ্ পোরয়িন নো, তোয়ত ত শকোন অসুকবধ্ো হয়বনো। কুরআন পোয়ক রয় য়ি- ‘লোহুম আজরুন 

গো রু মোমনূন’- অথ দোৎ, তোয়দর জনয রয় য়ি অয়শষ পুরস্কোর। তোফসীয়র এই আ োয়তর 

বযোখ্যো  একটি হোদীস রয় য়ি। শসটি হলঃ  েোরো শে বনকোয়ল অথবো সুস্থ অবস্থো  শে সমস্ত 

ইবোদত বয়ন্দগী কয়রন তোরো বোধ্ দকয অথবো শরোয়গর কোরয়ণ্ েকদ ঐ সমস্ত ইবোদত িোলোয়ত 

অসমথ দ হ  তয়ব শকরোমোন-কোয়তবীনয়ক বলো হয়ব- শতোমরো তোর ঐ ইবোদতগুয়লো পুরো কয়র 

তোর আমল নোমো  কলয়খ্ দোও। হুজরু বলয়লনঃ ককতোব শদখ্োও। েখ্ন তোাঁয়ক ককতোব শদখ্োয়নো 

হয়লো, তখ্ন কতকন আশ্বস্ত হয়লন বয়ি ককন্তু বলয়লনঃ বোবো, মন ত মোয়ন নো। সুবহোনোল াোহ! 

আল াোহর ওলীয়দর মন-মোনকসকতো কয়তো কভন্নতর! হুজরু শকবলোর এ কথোটি আমোয়দরয়ক 

হেরত নবী করীম (দঃ)-এর একটি উজক্তর কথো ময়ন ককরয়  শদ । েখ্ন হুজরু (দঃ) শক বলো 

হয়লো- হুজরু, আপনোর জীবয়নর সমস্ত গুনোহ মোফ কয়র কদয়  আপনোয়ক ত শবয়হয়স্তর সু-

সাংবোদ শদ ো হয় য়ি। আপনোর ইবোদয়তর জনয এত পকরশ্রয়মর কক প্রয় োজন? হুজরু (দঃ) উের 

কদয় কিয়লন, ‘আকম কক শশোকরকোরী বোন্দো হব নো?’  

 

পদশার অেুশীেলে পীর ছালহব নকবো 

পীর িোয়হব শকবলোর জীবয়নর একটি উয়লখ্য়েোগয কদক হয়লো পদদোর বযোপোয়র কবয়শষ 

সোবধ্োনতো অবলিন। কুরআন হোদীয়সর কথোগুয়লো কতকন শে সতকদতোর সোয়থ অনুশীলন 

করয়তন ভোবয়ত কবস্ম  লোয়গ। নোমোজ-শরোজোর মত পদদো রক্ষো করোও শে শরী য়তর একটি 

অবশয করণ্ী  কবধ্োন- এ কথোটি তোাঁর  অন্তয়র গভীরভোয়ব বেমূল কিল এবাং শসটি েথোেথভোয়ব 

পোলন করয়ত কতকন কখ্নও কবন্দমুোত্র কসুর কয়রনকন।  

তোাঁর বোকিয়ত কভন্ন পুরুষ েোও ো ত দয়ূরর কথো, শিোি শিোি শময় , এমনকক কভকু্ষক 

শময় য়লোকয়ক পে দন্ত প্রয়বশ করয়ত শদও ো হত নো। হুজরু শকবলোর কনযোগণ্ও হুজয়ুরর সোময়ন 

কবয়শষ সতকদতোর সোয়থ আসয়তন। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শকোন শকোন শময় য়লোকয়ক সোমনোসোমকন ব োত করোয়তন নো। শকহ 

মুরীদ হয়ত িোইয়ল পূণ্ দ পদদোর সোয়থ তোয়ক শত বো করোয়তন এবাং তোর শকোন ওলী ও 

শমোহোররোয়মর মোরফত িবকোকদ কশক্ষো কদয়তন। আজ বহু ভণ্ড পীয়রর আকবভদোব হয় য়ি। 

তোয়দর দরবোয়র শময়  পুরুয়ষর শকোন বোি-কবিোর শনই। একয়ত্র বয়স জজককর কয়র, লোফোলোকফ 

কয়র, েলোেকল কয়র। অয়নয়ক এিোয়ক শুধ্ু জোয় জই ময়ন কয়র নো, এই প্রজক্র োয়ক বোয়তনী 

উন্নকতর সহো ক বয়ল গণ্য কয়র। নোউজকুবল্লোহ এইসব নোমধ্োরী পীর জোয়হল, জজজন্দক; এরো 

কনয়জরো শেমন জোহোন্নোমী, অপরয়কও শতমকন জোহোন্নোয়মর কদয়ক ধ্োকবত কয়র। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর শকোন শকোন মোহকফয়লর আয়শপোয়শ শিোি শিোি শময় রো অয়নক 

সম  ভীি করত। মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর দৃটষ্ট তোয়দর কদয়ক পকতত হয়লই কতকন 

তোয়দরয়ক সভোস্থল শথয়ক কনয়  েোবোর কনয়দদশ কদয়তন। শকোন শকোন সম  রোগোকিত হয়  কতকন 

বলয়তন, “শতোমরো েকদ পোগলোমী কয়র সভো  বোকলকোয়দর আমদোনী কর তয়ব আকম সভো ভি 

কয়র িয়ল েোব”। সভোস্থল শথয়ক েকদ শকোন স্থোয়ন শময় য়দর শদখ্ো েোও োর সম্ভোবনো থোকত কতকন 

শসকদয়ক পদদো িোকনয়  কদবোর কনয়দদশ কদয়তন। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোয়ক তোবলীগী িফয়র অয়নক সম  পোলককয়ত কয়র কনয়  েোও ো 

হত। তোাঁর কথো শুয়ন শময়  শলোয়করো পে দন্ত তোাঁয়ক শদখ্োর জনয বোকির আকিনো , উেোয়ন ও 

আয়শপোয়শ সয়ক তুয়ক শবর হয়  আসত। এরূপ দৃয়শযর অবতোরণ্ো হয়ল পীর িোয়হব শকবলো 

সোয়থ সোয়থ পোলকীর দরজো বি কয়র কদয়তন। 



 

 

ককয়শোর বোলকয়দর সিয়কদও কতকন সোবধ্োন কিয়লন। ককয়শোরয়দর নমনী  ককি শিহোরো নোরী 

মুয়খ্র তুলয, এয়ত স্বোভোকবক আকষ দণ্ রয় য়ি। পোয়প পকতত হও োর আশাংকো থোয়ক বয়ল 

এখ্োয়নও কতকন পরয়হজ করয়তন। শিোি বোকলকোয়দর বযোপোয়রও কতকন বলয়তন- এখ্োয়নও 

পরয়হজ করো উকিত। অয়নয়কর কনকি হ ত এসব অকতকরক্ত ময়ন হয়ত পোয়র ককন্তু মরহুম 

পীর িোয়হব শকবলো শেখ্োয়ন পোয়প পকতত হও োর সোমোনযতম আশাংকো শদখ্য়তন শসখ্োন শথয়ক 

কনয়জয়ক ককভোয়ব সকরয়  রোখ্য়তন তো লক্ষয করোর কবষ  নব কক  

শকোন শবগোনো নোরীর শিহোরো দৃটষ্ট পয়থ পকতত হও োর কবন্দমুোত্র আশাংকো থোকয়ল কতকন শসখ্োন 

শথয়ক িুিোিুটি কয়র পোকলয়  কনরোপদ দরূয়ত্ব আশ্র  কনয়তন। সীরোয়ত শনিোকর ো গ্রয়ন্থ উয়লখ্ 

রয় য়ি- একবোর ফুরফুরো শরীফ হয়ত বোকি কফরোর সম  মরহুম পীর িোয়হব শকবলো গোকির 

কোমরো  কিয়লন। বকরশোল এক্সয়প্রস, স্বভোবতঃই প্রিুর ভীি। গোকির কোমরো  বহু কহন্দ ু নোরী 

তোয়দর স্বোভোকবক শবশভ‚ষো  শহয়ল দুয়ল ভীি শেয়ল েুয়ক পিল। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো এ 

দৃশয শদয়খ্ এত কবিকলত হয়  উেয়লন শে ময়ন হয়লো তোাঁর লক্ষ লক্ষ িোকোর মোলোমোল িুকর 

হও োর উপক্রম হয় য়ি। কতকন তোিোতোকি শেয়নর কোমরো হয়ত কনয়ি শনয়ম শগয়লন এবাং শসই 

গোকিয়ত তোর আর আসো হলনো। পয়র কতকন এই ঘিনো উয়লখ্ কয়র বয়লকিয়লন, “জোন, আকম 

টিককয়ির এই িোকোগুয়লো শকন বয  করলোম? উহো আকম আমোর নজয়রর িদকো কদলোম”।  

ওলী আল াোহয়দর অয়নক ঘিনোই সোধ্োরণ্ মোনুয়ষর কোয়ি অথ দহীন ময়ন হয়ত পোয়র। ককন্তু 

ময়ন রোখ্ো উকিত তোয়দর কবয়বক কবয়বিনো অয়নক অয়নক ঊয়ধ্ব দ। তোরো একটি কবষ য়ক শে 

দৃটষ্টয়কোণ্ শথয়ক কবিোর কয়রন সোধ্োরণ্ মোনুষ তোর শকোন হকদস পো নো। উচ্চ পে দোয় র 

তোক্ও োপ্রসূত আমল সোধ্োরণ্ মোনুয়ষর কোয়ি বোিোবোকি ময়ন হও ো শমোয়িই কবকিত্র ন । 

ককতোয়ব আয়ি, একদো পথ িলয়ত কগয়  এক ওলী আল্লোহর দৃটষ্ট শকোন কভন্ন শময় য়লোয়কর উপর 

পকতত হও ো  কতকন হুজরো  কগয়  কসজদো  পয়ি আল াোহর দরবোয়র প্রোথ দনো করয়লন, ‘ই ো 

আল াোহ! তুকম আমোর িকু্ষদ্ব য়ক উটেয়  নোও, শজযোকতহীন কয়র দোও। তুকম আমোর প্রোথ দনো 

মঞ্জরু নো করয়ল আকম আমোর মোথো উয়েোলন করব নো’। আল াোহ পোক তোাঁর প্রোথ দনো 

মঞ্জরু কয়রকিয়লন। েখ্ন কতকন অনুভব করয়লন শে, তোাঁর িকু্ষদ্বয় র শজযোকত কয়ম কগয় য়ি, 

তখ্ন অয়শষ শশোককর ো আদো  কয়র কসজদো শথয়ক উয়ে দো াঁিোয়লন। 

একদো হেরত ওমর (রোঃ) তোাঁর কনযো হেরত (দঃ) -এর পেী হেরত হোফিো (রোঃ)-এর সোয়থ 

সোক্ষোৎ করয়ত কগয়  জজজ্ঞোসো করয়লন, তোাঁর গৃয়হ অনয শকহ আয়ি ককনো? কভতর হয়ত উের 

এয়লো- নো। হেোৎ হেরত ওমর (রোঃ)-এর একটি হোদীস স্মরণ্ হল। হুজরু (দঃ) বয়লয়িন, 

“একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীয়লোক একই গৃয়হ সময়বত হয়ল শ তোন এয়স তৃতী  বযজক্ত হ ”। 

সোয়থ সোয়থ কতকন কদয়শহোরো হয়  এমন শজোয়র শদ ৌঁি কদয়লন শে, শদ োয়লর সোয়থ ধ্োক্কো শলয়গ 

তোাঁর কপোল শফয়ি রক্তধ্োরো প্রবোকহত হয়ত লোগল। শকোন শকোন সোহোবো বোকির কু্ষর্দ্ কু্ষর্দ্ 

কির্দ্গুয়লো পে দন্ত শনকিো দ্বোরো বি কয়র কদয়তন। 

একিু লক্ষয করয়লই বুেো েো  সোহোবোয়  শকরোম এবাং পূব দকোয়লর ওলী দরয়বশগণ্ ধ্য়ম দর 

কনয়দদশ অনুেো ী শেভোয়ব পদদো শময়ন িলয়তন মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শতমকন কয়েোরভোয়ব 

পদদো অনুশীলয়নর শিষ্টো করয়তন। কনজ মুরীদগণ্য়কও কতকন এ বযোপোয়র কবয়শষভোয়ব সতকদ 

কয়র কদয়তন। কতকন প্রো ই বলয়তন-হোদীয়স আয়ি- কতন বযজক্তর উপর শদোজয়খ্র আগুন হোরোম 

করো হয় য়ি। তন্ময়ধ্য একটি হল- শে কনজ িকু্ষদ্ব য়ক অনবধ্ দৃটষ্ট হয়ত সাংেত শরয়খ্য়ি। 

বতদমোন সময়  িকু্ষ সাংেত রোখ্ো বিই কটেন, শকননো শময় য়লোয়করো শেভোয়ব রোস্তো-ঘোয়ি, 

হোয়ি-মোয়ে অবোয়ধ্ িলোয়ফরো করয়ি তোয়ত িকু্ষদ্ব য়ক কনজ আ ত্বোধ্ীয়ন রোখ্ো কবয়শষ মুশককল 

হয়  পয়িয়ি। কভন্ন শময় য়লোয়কর শস ন্দয়ে দর কদয়ক দৃটষ্ট কদয়ল অন্তর কটেন হয়  েো । আল্লোহর 

রোসূয়লর মহব্বত তখ্ন কয়ম আয়স। অতএব, আকম আমোর সকল মুরীদগণ্য়ক সোবধ্োন কয়র 

কদজচ্ছ তোরো শেন কবনো আবশযয়ক হোয়ি বোজোয়র নো েো । কবয়শষ জরুরী হয়ল শেয়ত পোয়রন ককন্তু 

িকু্ষ কনæগোমী কয়র খ্ুব সোবধ্োয়ন িলোয়ফরো করয়বন। কবয়শষ সোবধ্োনতোর পরও েকদ শকোন কভন্ন 



 

 

শময় য়লোয়কর উপর দৃটষ্ট পকতত হ  তয়ব সোয়থ সোয়থ তওবো কয়র িকু্ষদ্ব য়ক কফরোয়  কনয়বন। 

ময়ন রোখ্য়বন, অনযথো  তরীকোর সকল শমহনত বরবোদ হয়  েোবোর আশাংকো থোয়ক। কভন্ন 

শময় য়লোয়কর প্রকত একটি কুদৃটষ্ট একশত বৎসয়রর ইবোদত নষ্ট কয়র কদয়ত পোয়র।  

রবরব ছালহবােলদর সিকশিা ঃঃ 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর কবকব িোয়হবোনগণ্ পদদোর বযোপোয়র অতযন্ত সতকদ কিয়লন। মোওলোনো 

ও োলীউল্লোহ িোয়হয়বর বণ্ দনো হয়ত জোনো েো - এক সম  শভোলো শথয়ক একজন শলোক তোর 

স্ত্রীয়ক পদদো অবস্থো  শন কো কয়র িোরিীনো  কনয়  এয়সকিয়লন। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো 

তোয়ক আসোর কোরণ্ জজয়জ্ঞস করয়ত শলোকটি উের কদল, “হুজরু, আমোর স্ত্রী দীঘ দকদন েোবত 

অসুস্থ শথয়ক প্রো  মুমূষ দ অবস্থো  িয়ল কগয় কিল, হেোৎ রোয়ত স্বয়প্ন শদয়খ্ পীর আম্মোর সোয়থ 

শকোলোয়কোকল করয়ি এবাং ঘুম হয়ত শজয়গ শদয়খ্ দীঘ দ কদয়নর তোর শরোগ শথয়ক মুক্ত হয়  শস 

স¤পূণ্ দ সুস্থ। এরপর শথয়কই আমোর স্ত্রী কবয়শষভোয়ব আবদোর কয়রয়ি পীর আম্মোয়ক একবোর 

শিোয়খ্র শদখ্ো শদখ্য়ত। এ জনযই হুজরু তোয়ক কনয়  এয়সকি। আপনোর এজোজত শপয়ল হুজরু 

তোয়ক অন্দর মহয়ল পোেোয়ত পোকর”। সবোইয়ক বোইয়র শরয়খ্ কভতয়র শগয়লন। ককিুক্ষণ্ পর 

হোকসমুয়খ্ কফয়র এয়স বলয়লনঃ বোবোরো, আকম আজ শময়  শলোয়কর কনকি একটি মোস োলো 

কশখ্লোম। আকম বোকির কভতয়র শলোকটির আবদোয়রর কথো জোনোয়ল তোরো বলল- আমরো 

আপনোর হুকুম অবশযই পোলন করব। তয়ব দুই কোরয়ণ্ আমোয়দর শদখ্ো করোর এজোজত শদও ো 

টেক ময়ন ককরনো। প্রথমতঃ আপনোর লক্ষ লক্ষ মুরীদ। সকয়ল ত পদদো কয়র নো। আজ েকদ 

আমরো শদখ্ো শদই তয়ব একথো প্রিোর হয়  েোয়ব এবাং অয়নয়কই তোয়দর কবকবগণ্য়ক আমোয়দর 

সোয়থ শদখ্ো করোর জনয কনয়  আসয়ত পোয়র। এয়ত আমোয়দর মোকরূহ তোহরীয়মর শগোনো  

পকতত হও োর আশিো রয় য়ি- কোরণ্ পদদোনশীন শময় য়দর জনয শবপদদো শময় য়দর সোয়থ শদখ্ো 

শদও োও মোকরূহ তোহরীম। কদ্বতী তঃ আমরো এখ্ন পদদোর কভতয়র কনকরকবকলয়ত সাংসোর ধ্ম দ 

পোলন কয়র আল াোহ্র ইবোদয়ত মগ্ন থোকোর সুয়েোগ পোই। েকদ আপনোর মুরীদগয়ণ্র কবকবরো 

আসয়ত থোয়ক তোহয়ল আমোয়দর ইবোদয়ত বযোঘোত ঘিয়ব। হুজরু সকয়লর সোময়ন এই কথো বয়ল 

শদো ো কয়র শলোকটিয়ক কবদো  কদয়লন। 

 

নশষবালরর হজ্জ 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর প্রথম জীবয়ন আকথ দক সচ্ছলতো কিলনো। পরবতীয়ত কতকন েখ্ন 

মোয়লয়ক শনিোব হন, তখ্ন শুধ্ু ফরজ েোকোত আদো  কয়রই কতকন সন্তুষ্ট কিয়লন নো, বরাং 

েোকোয়তর অকতকরক্ত বহু িোকো-প সো মুক্ত হয়স্ত দোন করয়তন।  

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো জীবয়ন কতনবোর হি কয়রয়িন। প্রথম হি নকয়শোর জীবয়ন, 

কদ্বতী  হি মধ্য ব য়স এবাং শশষ হি কতকন ৮০ বির ব য়স সিন্ন কয়রন। শশষ বোয়রর 

হি হুজরু শকবলোর জীবয়ন একটি উয়লখ্য়েোগয ঘিনো। হেরত পীর িোয়হব শকবলো হয়ি 

েোয়বন এ সাংবোদ প্রিোকরত হও োর সোয়থ-সোয়থ হুজয়ুরর সোয়থ একয়ত্র হি করয়বন এই কন য়ত 

বহু শলোক হয়ির আয়বদন করয়লন, সরকোকরভোয়ব এই বযোপোয়র িোরিীনো  একটি হি 

অকফস শখ্োলো হ । বহু শলোয়কর আয়বদন সয়ে¡ও সরকোরী আইন শমোতোয়বক ১৪০১ জয়নর 

দরখ্োস্ত গ্রহণ্ করো হ  কোরণ্ এর িোইয়ত অকধ্ক শলোক একজয়নর সোয়থ েোও ো সরকোরী আইন 

শমোতোয়বক কসে কিলনো। 

মক্কো শরীফ ও মদীনো শরীয়ফ পূব দ হয়তই এয়দয়শর একজন শশ্রষ্ঠ পে দোয় র ধ্মী  শনতো কহয়সয়ব 

হুজরু শকবলোর খ্যোকত কিল। তোই তোাঁর হয়ি েোও োর সাংবোয়দ শস শদশ শথয়ক শত শত 

অভযথ দনোপত্র আসয়ত লোগল। বোকি হয়ত রও োনো শদ োর কয় ককদন পূয়ব দ িকফয়র হুিোজ 

নস দ আহমদ িোব্বোস িোয়হব মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর সোয়থ শদখ্ো করোর জনয িোরিীনো  

আয়সন।  তদোনীন্তন কসকভল সোপ্লোইয় র মন্ত্রী ময়হোদ  জনোব নস দ আফজোল িোয়হবও 



 

 

হুজয়ুরর রও োনোর প্রোক্কোয়ল তোাঁর সোয়থ শদখ্ো করয়ত আয়সন। বোাংলো ১৩৫৬ সোয়লর ১৫ই ভোর্দ্ 

বোকি হয়ত মক্কো শরীয়ফর পয়থ রও োনো হও োর পূয়ব দ সকলয়ক উয়িশয কয়র কতকন শে মূলযবোন 

ভোষণ্ শদন শসটি শুধ্ু তোাঁর শখ্োলোফো, মুরীদ ও ভক্তবৃয়ন্দর জনযই প্রয়েোজয ন , সকল 

মুসলমোয়নর আময়লর জনয একটি সোব দক্ষকণ্ক নসীহতমোলো। 

অসুস্থ শরীয়র বৃে ব য়স এত অকধ্ক সাংখ্যক শলোক কনয়  কতকন হয়ি েোয়চ্ছন, এটি অয়নয়কর 

কোয়িই শকমন শেন রহসযম  কিল। েোয়ক শকন্দ্র কয়র এয়দয়শ ইসলোয়মর এক অনুক‚ল 

পকরয়বশ সৃটষ্ট হয় য়ি, েোর বয়দ লয়ত লক্ষ লক্ষ শলোক প্রকৃত ইসলোয়মর স্বরূপ কিনয়ত শপয়র 

কনয়জয়দরয়ক ধ্মী  িোাঁয়ি গেন করোর সুয়েোগ শপয় য়ি, কতকন আজ এই ব য়স হয়ি িয়লয়িন- 

তোাঁয়ক আবোরও কনয়জয়দর মোয়ে কফয়র পোন ককনো একথো কল্পনো কয়র ময়নর কভতর কবষোয়দর 

এক তীব্র দোহ তোরো অনুভব করয়লন। 

হুজরু শকবলোর সিী শলোকয়দর কনয়  িোরিীনো শথয়ক িো াঁদপুর পে দন্ত েোও োর জনয একখ্োনো 

কবয়শষ জোহোয়জর বয়ন্দোবস্ত করো হয় কিল। কতকন েখ্ন জোহোয়জ উয়েন তখ্নকোর দৃশয 

এককদয়ক কত হৃদ কবদোরক, অপরকদয়ক কত মধ্ুর। লক্ষ লক্ষ শলোক হুজরুয়ক কবদো  শদ োর 

জনয, তোাঁর শদো োর প্রোথী হয়  িোরিীনো  আগমন কয়রকিয়লন। নদীর তীয়র,আয়শ-পোয়শ শে 

কদয়কই দৃটষ্ট শদ ো েোকনো শকন মোথো  িুকপ, সোদো শপোশোকধ্োরী মোনুষ আর মোনুষ। শবয়হশতী 

মোনুয়ষর েল শনয়ময়ি শেন। ময়ন হয় কিয়লো লক্ষ লক্ষ শফয়রশতো শেন িোরিীনোর বুয়ক শনয়ম 

এয়স হুজরু শকবলোয়ক কবদো  সম্ভোষণ্ জোনোয়চ্ছ। প্রকতটি মুখ্ কবষোদমোখ্ো, প্রকতটি শিোখ্ 

অশ্র“কসক্ত, প্রকতটি অন্তর মহব্বয়তর শজোয়শ উদ্ভোকসত। হুজরু শকবলো কনয়জ সকয়লর কদক 

শিয়  শিোয়খ্র পোকনয়ত বুক ভোকসয়  কদয়লন। হোত তুয়ল সকয়লর জনয মহোন আল াোহর 

দরবোয়র মুনোজোত করয়লন। 

িো াঁদপুর শথয়ক একটি কবয়শষ শেয়ন সবোইয়ক কনয়  কতকন িট্টগ্রোম শপ ৌঁিয়লন। প্রো  প্রকতটি 

শেশয়নই শেন থোমোয়নো হত। হোজোর হোজোর শলোক হুজয়ুরর শদো ো শন োর জনয সময়বত 

হয় কিল। হুজরু শকবলোর পক্ষ শথয়ক তোাঁর শজযষ্ঠ পুত্র হেরত মোওলোনো শোহ আবু জো’ফর 

শমোহোম্মদ িোয়লহ িোয়হব (রঃ) সকলয়ক সোন্ত্বনোর বোণ্ী শশোনোয়তন- নধ্ে দ ধ্রোর আহŸাোন 

জোনোয়তন। অতঃপর সকলয়ক তওবো করোয়তন এবাং শদো ো কয়র তোয়দরয়ক কবদো  কদয়তন। 

িট্টগ্রোয়ম কয় ককদন অবস্থোয়নর পর কতকন ২৭য়শ ভোর্দ্ শমোজোফফরী জোহোয়জ মক্কো শরীয়ফর 

পয়থ রও োনো হন। শিোি পীরজোদো মরহুম হেরত মোওলোনো শোহ শমোহোম্মদ নূর িোয়হব কতৃদক 

কলকখ্ত তোর িফয়রর কবশদ কববরণ্ মরহুম জনোব আঃ বোরী িোয়হয়বর শলখ্ো হুজরু শকবলোর 

জীবনীগ্রয়ন্থ উয়লখ্ আয়ি। উৎসোহী পোেকবগ দয়ক শসখ্োন শথয়ক শসটি পোে করোর অনুয়রোধ্ 

করকি। 

আকশ্বন মোয়সর ন  তোকরখ্ জোহোজ এয়স ভীিল শজিো বন্দয়র। হোসোন রকফ নোয়ম আরব শদয়শর 

এক কবকশষ্ট বযজক্তর তে¡াোবধ্োয়ন সকয়ল শজিো  অবস্থোন কয়রন। হুজরু শকবলোর শোরীকরক 

শতমন শকোন অসুস্থতো নো থোকয়লও শেশ সহয করোর মত অবস্থো কিলনো-তোাঁর জনয কবয়শষ 

বয়ন্দোবস্ত করো হয় কিল। 

কোকতদক মোয়সর ১২ তোকরখ্ মরহুম পীর িোয়হব শকবলো হয়ির কোজ সমোধ্ো করোর জনয মক্কো- 

শমো োিমো  রও োনো হয়লন। শহয়রম শরীফসাংলগ্ন বোবল    বজস্ত োয়ত কতকন অবস্থোন কয়রন। 

শহয়রম শরীয়ফ নোমোয়জর জোমো োয়ত কতকন ঘয়র শথয়কই সোকমল হয়ত পোরয়তন। কতকন েখ্ন 

মীনো  অবস্থোন করকিয়লন তখ্ন সুলতোন আবদুল আজজজ এবয়ন সউদ তোাঁর সোয়থ সোক্ষোত 

কয়রন। মক্কো শরীয়ফ অবস্থোনকোয়ল কবকভন্ন কশক্ষো প্রকতষ্ঠোয়ন এবাং সোধ্োরণ্ মোনুষয়ক বহু িোকো 

প সো দোন কয়রন। 

এই সময়  মরহুম পীর িোয়হব শকবলো ককিুিো অসুস্থ হয়  পয়িন। তোই সকয়লর পরোময়শ দ কতকন 

শপ্লনয়েোয়গ কয় কজন সোথী কনয়  মদীনো শরীফ গমন কয়রন। শসখ্োয়ন কতকন হেরত আবু 



 

 

আই ুব আনিোরী (রোঃ)-এর বোকি ভোিো কয়র অবস্থোন কয়রন। এখ্োয়ন কতকন ১২ কদন অবস্থোন 

কয়রন, রোসূয়ল পোক (দঃ)-এর রওজো পোক কে োরত িোিোও কতকন সবোইয়ক কনয়  জোন্নোতুল বোকী, 

জোবোয়ল অহুদ এবাং অনযোনয ঐকতহোকসক স্থোন কে োরত কয়রন। মদীনো শরীফ অবস্থোনকোয়লও 

কতকন কবকভন্ন স্থোয়ন বহু িোকো প সো দোন কয়রন। এই সময়  মদীনো শরীয়ফ বোিোলীয়দর 

অবস্থোয়নর জনয একটি মুসোকফরখ্োনো কনম দোয়ণ্র কসেোন্ত শনন এবাং এজনয প্রোথকমকভোয়ব ককিু 

িোকোও কতকন একজন দোক ত্বশীল বযজক্তর কনকি গজচ্ছত শরয়খ্ আয়সন। 

পকবত্র হি কে োরত সমোপন কয়র মরহুম পীর িোয়হব শকবলো পকবত্র মক্কো-মদীনো শরীফ 

শথয়ক শশষবোয়রর মত কবদো  শনন এবাং কবমোনয়েোয়গ করোিী হয়  ১২ই নয়ভির েোকো  শপ ৌঁয়িন 

এবাং ১৩ই নয়ভির িোরিীনো  প্রতযোবতদন কয়রন। 

হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর তৃতী বোর হি গময়নর সোয়থ পূব দ েমোনোর শনক ওলী 

আল াোহয়দর হি গময়নর একটি সোদৃশয খ্ুাঁয়জ পোও ো েো । হেরত ইব্রোহীম আদহোম (রঃ) 

শত শত মুরীদসহ আল াোহ পোয়কর ঘর কে োরত করয়ত কগয় কিয়লন। শসই সম  কবয়শ্বর 

অনযতম শশ্রষ্ঠ ওলীয়  কোয়মল কহয়সয়ব আরববোসীয়দর কোি শথয়ক েয়থষ্ট সম্মোন লোভ 

কয়রকিয়লন। হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলোও সহস্রোকধ্ক মুরীদসহ হি ও জজ োরয়তর 

উয়িয়শয মক্কো-মদীনো শরীফ গমন করয়ল সোরো কবয়শ্বর একজন কবকশষ্ট ওলীয়  কোয়মল কহয়সয়ব 

ইরোন-ইরোক, শস কদ আরব এবাং অনযোনয মসুকলম শদয়শর অকধ্বোসীগণ্ তোাঁয়ক শে সম্মোন প্রদশ দন 

কয়র তো সকতযই কবরল। বস্তুতঃ আল্লোহ পোক কবয়শ্বর সকল স্থোয়নই সকল সময়  তোাঁর কপ্র  

বোন্দোয়দর সম্মোন ও মে দোদো এমকনভোয়বই বুলন্দ রোয়খ্ন। 

নেবাস  

হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো জোমো, পো জোমো, পোগিী, িুকপ বযবহোয়র কুরআন-হোদীয়সর 

কনয়দদশ ককতোব শদয়খ্ হুবহু পোলন করয়ত কবয়শষ সতকদতো অবলিন করয়তন। শনিয়ফ-িোক 

পে দন্ত ফোিোকবহীন শগোল জোমো কতকন বযবহোর করয়তন। জোমো  একটি মোত্র শবোতোম থোকত। 

এখ্োয়ন উয়লখ্য শে, রোসূল (দঃ) ও সোহোবীয়দর জোমোর পোশ দ শে ফোিোকবহীন কিল তোর একটি 

প্রমোণ্ হ’ল-  অয়নক গরীব সোহোবী কিয়লন েোাঁরো শুধ্ুমোত্র একটি জোমো গো  কদয়  নোমোজ আদো  

করয়তন। জোমোর পোশ্ব দ ফোিো থোকয়ল সতর েোকো সম্ভব হতনো। হেরত মরহুম পীর িোয়হব 

শকবলো (রঃ)-এর িুকপ কিল শগোল, উপকরভোগ সমতল। কতরকমজী শরীফ শথয়ক জোনো েো  

সোহোবোয়  শকরোয়মর িুকপ শগোল কিল এবাং মোথোর সোয়থ লোগোয়নো থোকত। পোগিী শকোন্ নোমোয়জ 

কত হোত লিো হয়ব, ককভোয়ব পিয়ত হয়ব, কক ভোয়ব খ্ুলয়ত হয়ব- এসব সূ² বযোপোয়রও কতকন 

সুন্নয়ত আময়লর কবন্দমুোত্র বযকতক্রম কয়রনকন। ককতোব শদয়খ্ শদয়খ্ আমল করয়তন। মোথো  

সব সম ই িুকপ বযবহোর করয়তন। শগোসয়লর সম  কভন্ন কতকন কখ্নও মোখ্ো খ্োকল রোয়খ্ন নোই। 

রোয়ত ঘুয়মর অবস্থো  িুকপ মোথো শথয়ক আলগো হয়  পিয়ল জোগ্রত হও োর সোয়থ সোয়থ িুকপ 

মোথো  কদয়  কদয়তন। িুকপ সব দদো মোথো  রোখ্ো সিয়কদ কতকন অয়নক সম ই বলয়তনঃ এককদন 

হেরত নবী করীম (দঃ)-এর মোথো হয়ত িুকপ আলগো হয়  েোও ো  কতকন লজ্জিত হয় কিয়লন 

এবাং বয়লকিয়লন- আল াোহ হোজজর আয়িন, তোাঁর সম্মুয়খ্ শখ্োলো মোথো  থোকো শব োদবী হয় য়ি। 

এই বয়ল লজ্জিত ময়ন মোথো  িুকপ রোখ্য়লন।   

ছভ রি ঃঃ 

ইসলোমী িুরয়তর একটি গুরত্বপূণ্ দ কবষ  হয়লো দোকি রোখ্ো।  এটি শফয়ল শদ ো কনকষে। দোকি নো 

রোখ্ো ও শগো াঁফ রোখ্ো শমোশয়রক ও অকগ্নপূজকয়দর জোতী  কিি ও ইউকনফরম কিল। সুতরোাং 

হুজরু (দঃ) তোয়দর কবপরীত ইউকনফরম গ্রহণ্ করোর জনয কনয়দদশ কদয় য়িন। িহীহ শবোখ্োরী ও 

মুসকলম শরীয়ফ আয়ি- 

অথ দোৎ, “শতোমরো কবধ্মী শমোশয়রকয়দর কবপরীত আিরণ্ কর, দোকি লিো হয়ত দোও এবাং শগো াঁফ 

কতদন কর।” 



 

 

হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো সোধ্োরণ্ভোয়ব দোকি মুণ্ডনকোরীর হোকদ ো এবাং দোও োত কবুল 

কয়রনকন। প্রকতটি ও োজ মোহকফয়ল কতকন দোকি রোখ্োর  বযোপোয়র সবোইয়ক  শজোর তোগীদ  

কদয়তন।  মুয়খ্র উপর গজোয়নো িুয়লর শকোন্গুকল দোকির অন্তভুদক্ত. শগো াঁফ কতিুকু, কক ভোয়ব 

শিয়ি রোখ্য়ত হয়ব ইতযোকদ কবষয়  ককতোব শদয়খ্ তদনুেো ী কনয়জও আমল করয়তন, অপরয়কও 

শসইভোয়ব কনয়দদশ কদয়তন। কতকন দোকিয়ত শময়হদীর শখ্জোব বযবহোর করয়তন।  

অতযন্ত পকরতোয়পর কবষ , আজ মুসকলম জোকত শলবোয়ি, িুরয়ত ইসলোমী ভোবধ্োরো পকরতযোগ 

কয়র পোশ্চোয়তযর অনুকরয়ণ্ সিূণ্ দ গো ভোকসয়  কদয় য়ি। শে শপোশোক, শে িুরত আল্লোহর 

রোসূয়লর কপ্র - শসটি মুসলমোয়নর কোয়ি গ্রহণ্ী  ন , কোরণ্ এয়ত অপয়রর কোয়ি শবোকো, শস ন্দে দ 

জ্ঞোনহীন, শগোিো বয়ল গণ্য হ - মুসলমোয়নর জনয এর িোইয়ত কবকৃত মোনকসকতো আর কক হয়ত 

পোয়র! এরূপ মনমোনকসকতো শে শকোন মুসলমোয়নর শখ্োদ্ ঈমোয়নর উপরই কতবি আঘোত 

হোনয়ত পোয়র এবাং তোর জনয ককরূপ ধ্মী  কবপে দ  বইয়  আনয়ত পোয়র শসকদয়ক অয়নয়কই 

শখ্ োল কয়রনো। হেরত নবী করীম (দঃ) বয়লয়িন াঃ দশটি কুকয়ম দর দরুণ্ হেরত লুত (আঃ)-

এর কওম ধ্বাংসমুয়খ্ পকতত হয় য়ি, তন্ময়ধ্য িোরটি হয়লোঃ (১) দোকি কতদন করো, (২) শগো াঁফ লিো 

রোখ্ো, (৩) হোয়ত তোকল শদ ো, এবাং (৪) শরশমী বস্ত্র পকরধ্োন করো। শেখ্োয়ন গুরুর আয়দশ রক্ষোয়থ দ 

কশখ্গণ্ আজও মোথো  শবণ্ী শবাঁয়ধ্ কনয়জয়দর জোতী  নবকশষ্টয বজো  রোখ্য়ত পোয়র, শসখ্োয়ন 

মুসলমোয়নরো কবয়শ্বর শশ্রষ্ঠ নবীর উম্মত হয় ও তোাঁর কনয়দদশ অমোনয কয়র তোাঁয়দর জোতী  নবকশষ্টয 

জলোঞ্জলী কদয়ত কবন্দমুোত্র কুটণ্ঠত হ নো। এটি জোতী  জীবয়নর এক িরম অধ্ঃপতন নব ককিুই 

ন । 

অয়নয়কর ময়ন প্রশ্ন উেয়ত পোয়র ইসলোয়ম শলবোস ও িুরোত এত গুরুত্বপূণ্ দ শকন? একিু কিন্তো 

করয়লই এই প্রয়শ্নর উের কময়ল। প্রয়তযক জোকতর কনজস্ব ককিু ককিু নবকশষ্টয থোয়ক-কৃটষ্ট-

সভযতো, আিোর-বযবহোর, শলবোস-আকৃকত ইতযোকদয়ত েোরো আপন নবকশষ্টয সাংরক্ষণ্ কয়র িয়ল 

শসই জোকত স্বী  স্বোতন্ত্রয বজো  শরয়খ্ পৃকথবীর বুয়ক টিয়ক থোয়ক। এই  উপমহোয়দয়শ গ্রীক, 

আফগোন, আে দ, তুকী, কমশরী, সুদোনী-কত জোকত আগমন কয়রয়ি, আজ তোয়দর শকোনই ধ্মী  

স্বোতন্ত্রয পকরলকক্ষত হ নো। ভোরতী  সাংখ্যোগুরু কহন্দয়ুদর কৃটষ্ট-কোলিোর, আিোর-বযবহোর গ্রহণ্ 

কয়র তোরো শমোিোমুটিভোয়ব কহন্দ ুজোকতয়ত পকরণ্ত হয় য়ি। অথি কশখ্গণ্ তোয়দর জোতী  কিি 

মোথোর িুল ও দোকি টেক শরয়খ্য়ি, তোই তোরো আজও একটি স্বতন্ত্র জোকত কহয়সয়ব ভোরয়ত বসবোস 

করয়ি। মুসলমোনরোও তোয়দর স্বোতন্ত্রযয়বোধ্ বজো  রোখ্োর দরুনই একটি আলোদো জোকত কহয়সয়ব 

টিয়ক রয় য়ি। অবশয বতদমোয়ন পজশ্চমো সভযতোর শিো াঁ ো  শলবোস শপোষোয়ক মুসলমোনগণ্ আজ 

বহুরূপী- অয়নক সম  শপোশোক শদয়খ্ তোয়দরয়ক কিকিত করো কটেন হয়  পয়ি। শকোি, পযোন্ট, 

িোই, হোফ শোিদ ইতযোকদ ইসলোমী শলবোয়সর কবয়রোধ্ী শপোশোক পকরধ্োন করয়ত মুসলমোন জোকত 

আজ লজ্জিত হও োয়তো দয়ূরর কথো, ইসলোমী শপোষোয়কর প্রকত অবজ্ঞো প্রদশ দন করয়তও তোরো 

কবন্দমুোত্র কুটণ্ঠত হ নো। দুভদোয়গযর কবষ  ন কক?-  শে শপোশোক, শে িুরত আল াোহ ও তোাঁর 

রোসূল (দঃ) মে দোদোর কিি কহয়সয়ব উয়লখ্ কয়রয়িন, শসটি বজদন কয়র মুসলমোনগণ্ ককভোয়ব 

তোয়দর স্বোতন্ত্রযয়বোধ্ হোকরয়  শফলয়ি শসকদয়ক লক্ষয শনই। বস্তুতঃ মুসলমোন হও োর শতদই হয়লো, 

হেরত নবী করীম (দঃ)শক সব দোবস্থো  সব দকবষয়  আমোয়দর মহোন শনতো কহয়সয়ব গ্রহণ্ করো। 

তোই শলবোস ও িুরত সিয়কদ তোাঁর শে সুস্পষ্ট কনয়দদশ রয় য়ি, শসটি শময়ন িলো আমোয়দর একোন্ত 

করণ্ী । শপোশোক পকরচ্ছদ এবাং আকৃকত প্রকৃকতর ময়ধ্যও মুসলমোনয়দর শে কবরোি নবকশষ্টয ও 

স্বোতন্ত্রয আয়ি এবাং উহো সমগ্র কবয়শ্বর মুসলমোন সন্তোনয়ক শেভোয়ব এক মহোন সোয়মযর বো াঁধ্য়ন 

আবে কয়র শরয়খ্য়ি তো শকোনক্রয়মই উয়পক্ষোর বস্তু ন । আজ শেখ্োয়ন অমুসকলম িক্র 

মুসলমোনয়দরয়ক সব দকবষয়  শহ  করয়ত দৃঢ় প্রকতজ্ঞ, শসখ্োয়ন মুসলমোনয়দর উকিত শলবোস-

িুরোত, কৃটষ্ট-কোলিোর, আিোর-বযবহোর সকল কবষয়ে কবজোতী  ভোবধ্োরো বজদন কয়র ইসলোয়মর 

আদশ দ প্রদশ দয়নর মধ্য কদয়  ঐকযবে হও ো-  একমোত্র তখ্নই কবয়শ্বর বুয়ক মুসলমোনগণ্ 

একক শজক্ত কহয়সয়ব প্রকতষ্ঠো লোভ করয়ত সক্ষম হয়ব। ময়ন রোখ্য়ত হয়ব, মুসকলম জোকতর উন্নকত 

সকল কবষয়  আল াোহ রোসূয়লর কনধ্ দোকরত কবধ্োয়নর অনুসরণ্-অনুকরয়ণ্র মোয়ে কনকহত, অনয 

ককিুয়ত ন । 



 

 

পকরয়শয়ষ শিোট্ট একটি মন্তবয শরয়খ্য়ই এ প্রসি শশষ করকিঃ সুন্নতী শপোশোক ও িুরত মোনুষয়ক 

মন্দ কোজ শথয়ক কফকরয়  রোখ্য়ত সহো তো কয়র। একজন শপন্ট, শোিদ, িোই পিো শলোক েকদ 

শকোন কসয়নমো বো নৃতযোনুষ্ঠোয়ন গমন কয়র অথবো শকোন কুরুকিপূর্ দণ্ িকব বো দৃশয অবয়লোকন 

কয়র- এটি সোধ্োরণ্ভোয়ব কোরও কোয়ি শতমন শিোয়খ্ পয়িনো। অথি লিো জোমো পিো, িুকপ 

মোথো  দোকিও োলো শকোন শলোয়কর জনয একই কোজ কত শবমোনোন! শুধ্ু তোই ন  এই সব শলোক 

কমথযো কথো বলয়ল, ঘুষ শখ্য়ল বো শে শকোন মন্দ কোজ করয়ল মোনুয়ষর কোয়ি তুলনোমূলক ভোয়ব 

অকধ্ক সমোয়লোকিত হ । অথ দোৎ, মন্দ ও কনকষে কোজ এবাং সুন্নতী শলবোস ও িরত- এ দুয়িোর 

সহ অবস্থোন সোধ্োরণ্ভোয়বই কোরও কোয়ি কোময ন । তোই কনঃসয়ন্দয়হ বলো িয়ল, শে বযজক্ত 

শলবোস ও িুরত সিককদত ইসলোমী কবধ্োয়নর পুয়রোপুকর অনুশীলন কয়র িয়ল, তোর এই আমলই 

কনঃসয়ন্দয়হ তোয়ক অয়নক মন্দ কোজ শথয়ক কবরত রোখ্োর সহো ক হ । এটি খ্ুবই স্বোভোকবক। 

মোনুয়ষর ঈমোন, আকীদো শেমন তোর বোইয়রর আময়লর উপর সরোসকর প্রভোব শফয়ল, টেক 

শতমকন তোর বোকহযক আমলও পয়রোক্ষভোয়ব তোর আভযন্তরীণ্ অবস্থোয়ক কন ন্ত্রণ্ করয়ত সক্ষম 

হ । সবোইয়ক এই শিোট্ট কবষ টি অনুধ্োবন করোর অনুয়রোধ্ করকি। 

পাোহার ও বাসেৃহ 

পাোহারঃ 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর পোনোহোর কিল অতযন্ত সোদোকসয়ধ্। কতকন অকধ্কোাংশ সময়  এক 

তরকোরী কদয়  মোটির বতদয়ন খ্োনো শখ্য়তন। কখ্নও-বো শুধ্ু েোল কদয়  খ্োবোর শশষ করয়তন। 

খ্োয়দযর পকরমোণ্ কিল খ্ুবই কম। একজন পূণ্ দব স্ক, সুস্থ মোনুয়ষর এত অল্প খ্োয়দয ককভোয়ব 

িলয়ত পোয়র শসটি ভোববোর কবষ । এিো কনজশ্চত শে কতকন শসই সোমোনয পকরমোণ্ খ্োয়দয শপি পূণ্ দ 

করয়ত পোরয়তন নো। শকবল জীবন ধ্োরয়ণ্র জনয প্রয় োজনী  খ্োদযই কতকন গ্রহণ্ করয়তন। 

বস্তুতঃ সুন্নোত তরীকো অনুেো ী শপয়ির কতন অাংয়শর এক অাংশ খ্োয়দয এক অাংশ পোকনয়ত পূণ্ দ 

কয়র অপর অাংশ খ্োকল রোখ্োর কবধ্োন রয় য়ি। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো এটি পূণ্ দভোয়ব পোলন 

করয়তন। খ্োও ো শশষ কয়র কতকন বতদন ধ্ুয়  শখ্য়তন, মোয়ে-মোয়ে পকরষ্কোর কয়র শখ্য়তন। 

বস্তুতঃ এ দুয়িোই সুন্নোত তরীকো। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো সোধ্োরণ্তঃ সকোয়ল নোস্তো করয়তন নো। অবশয পয়র বৃে ব য়স 

কিককৎসকগয়ণ্র পরোময়শ দ এক আধ্িু দুধ্ পোন করয়তন। শবলো বোয়রোিোর কদয়ক সোমোনয আহোর 

করয়তন। দুপুয়রর পর কখ্নও খ্োকনকিো দুধ্, এক শপ োলো িো বো কখ্নও অধ্ দেুনো নোকরয়কয়লর 

পোকন বো খ্োকল নোকরয়কল শখ্য়তন। এরপর  এশোর নোমোয়জর পর সকল শমহমোয়নর খ্োও ো শশষ 

হয় য়ি জোনয়ল কতকন শখ্য়ত বসয়তন। তয়ব বযোপোরটি তত সহজ কিল নো। শমহমোন আসোর 

কবরোম কিলনো, শকোন শমহমোন বো পকরবোয়র কোউয়ক অভুক্ত শরয়খ্ হুজরু শকোন কদনই আহোর 

কয়রনকন। নবোগত শমহমোনয়দর জনয পকরশ্রোন্ত বোবুকিদয়ক পুনরো  পোক করয়ত বলো হুজয়ুরর 

কবয়বক বো াঁধ্ো কদত। তোই অন্দরমহয়ল কগয়  েো সম্ভব তোই শমহমোনয়দর সোময়ন হোজজর করয়তন। 

অয়নক সম  এইরূপ ঘয়িয়ি-  হুজয়ুরর কবকবগণ্ শখ্য়ত বসয়িন ককন্তু শমহমোয়নর সাংবোদ শপয়  

আর এক শলোকমোও মুয়খ্ শদন নোই, তোয়দর সব খ্োবোর বোকহর বোটিয়ত পোটেয়  কদয় য়িন। 

এরূপও ঘয়িয়ি শমহমোনয়দর জনয শকোন ককিুই করো সম্ভব হলনো-  তখ্ন কতকন কনজ পয়কি 

শথয়ক প সো কদয়  শমহমোনয়ক শহোয়িল শথয়ক শখ্য়  আসোর জনয বলয়তন। এসব বযবস্থোকদর 

পরই কতকন শখ্য়ত বসয়তন। 

প্রথম জীবয়ন পীর িোয়হব শকবলো মুসোকফরখ্োনো  সকয়লর সোয়থ একয়ত্র বয়স আহোর করয়তন। 

পরবতীয়ত সকয়লর অনুয়রোয়ধ্ খ্োবোর কুতুবখ্োনো  কনয়  শখ্য়তন। ককন্তু সব দোবস্থো  শমহমোয়নর 

জনয শে বযবস্থো হত তদয়পক্ষো উৎকৃষ্ট খ্োদয কতকন গ্রহণ্ করয়তন নো। অবশয বোধ্ দয়কযর কোরয়ণ্ 

মুসোকফর খ্োনোর খ্োবোর সহয নো হও ো  তোাঁর জনয আলোদোভোয়ব ভোত নরম কয়র তরকোরী 

কবনোমকরয়ি পোকোয়নো হত। সোধ্োরণ্তঃ তোাঁর জনয আলোদো তরকোরী পোকোয়ল কতকন এই বয়ল 

শফরত কদয়তন শে, এটি শফরোউনী খ্োসলোত। 



 

 

একবোর তোবলীগ িফয়র শবোয়ি খ্োনো পোকোয়নো হয়লো। সকলয়ক শখ্য়ত আয়দশ কদয়লন, বোবুকিদয়ক 

জজয়জ্ঞস করয়লন-  কক পোক কয়রি? বোবুকিদ বলল-  “হুজরু, েোল পোক কয়রকি, আর আপনোর 

জনয বোচ্চো মুরগী”। সোয়থ সোয়থ কতকন রোগতঃ কয়ণ্ঠ বলয়লন-  “আমোর জনয শফরোউনী খ্োনো 

পোকোয় ি শকন?” হুজয়ুরর দোক ত্ব, শোরীকরক অবস্থো সবককিু কবয়বিনো কয়র সিী-সোথীয়দর 

পরোময়শ দই তোাঁর জনয েোল িোিো শসই তরকোরী পোকোয়নো হয় কিল। তবুও শকোন েুজক্ত-পরোময়শ দও 

হুজরুয়ক শসই খ্োবোর খ্োও োয়নো েো কন। শশষ পে দন্ত কতকন বলয়লন-  ‘টেক আয়ি, এটি শতোমরো 

খ্োও, আমোর জনয েোল কনয়  আস।’ অগতযো শসই বযবস্থোই হল। 

মরহুম মুফতী আবদুল মজজদ িোয়হব একটি ঘিনো উয়লখ্ কয়রকিয়লন, ঘিনোটি এইঃ এক 

সম  বোকষ দক ইিোয়ল িও োয়বর মোহকফয়ল দুপুয়রর খ্োও োর পর ককিু ভোত উদ্বৃে হও ো  

মুসোকফরখ্োনোর কম দিোরী এয়স হুজরুয়ক বলল শে, রোয়ত আর পোক হয়ব নো, দুপুয়রর অবকশষ্ট 

ভোত পোকন কদয়  রোখ্ো হয় য়ি, শসটিই রোয়ত িলয়ব। হুজরু শকবলো অনুমকত কদয়লন। শকোন এক 

শমহমোন বলয়লন- হুজরু, আমোর শরীর খ্োরোপ। পোকন-ভোত শখ্য়ল আমোর শরোগ শবয়ি শেয়ত 

পোয়র। তোই হুজয়ুরর অনুমকত শপয়ল আমোর শবোয়িই আকম পোয়কর বযবস্থো করয়ত পোকর। হুজরু 

শকবলো মুফতী িোয়হবয়ক উয়িশয কয়র বলয়লন-  “বোবো, মোওলোনো িোয়হবয়ক কক পোক কয়র 

খ্োও োয়ত পোরয়ব?” কতকন সম্মকত জোনোয়লন। রোয়ত খ্োও োর সম  হুজরুয়কও গরম ভোত শদও ো 

হয়ল কতকন বলয়লন- ‘সকল শমহমোন খ্োয়ব পোন্তোভোত আর আকম খ্োব গরম ভোত-  কখ্নও হয়ত 

পোয়র নো।’ হুজরু শকবলো পোন্তোভোত খ্োয়বন এ কথো জোনয়ত শপয়র এক মস্তোন মুরীদ, কিৎকোর 

কয়র মোটিয়ত গিোগকি কদয়ত লোগল। শলোকিোয়ক শোন্ত করোর জনয হুজরু শকবলো পোন্তো ভোয়তর 

সোয়থ সোমোনয গরম ভোত কনয়  বলয়লন-  ‘শলোকিোয়ক বল-  আকম গরম ভোত শখ্য় কি।’ এই কিল 

হুজরু শকবলোর আদশ দ। 

পীর িোয়হব শকবলো প্রথম জীবয়ন গরীব থোকয়লও পরবতীয়ত তোাঁর জীবয়ন আকথ দক সচ্ছলতো 

এয়সকিল। ককন্তু রোসূলুল াোহ (দঃ)-এর আদশ দ সোময়ন শরয়খ্ অতযন্ত দীনহীনভোয়ব কতকন জীবন-

েোপন করয়তন। খ্োও োর বযোপোয়র শকোন কবলোকসতো, বোিোবোকি কতকন শকোন কদনই কয়রন নোই। 

মোটির বোসন, মোটির শপ োলো, নোকরয়কয়লর আাঁকির িোমি, কোয়ির একটি কনমকদোন, একটি 

দস্তরখ্োনো, একটি টিকফনয়ককর োর ইতযোকদ একোন্ত জরুরী জজকনসগুয়লোই তোাঁর বযবহোে দ কিল। 

কতকন অকত ধ্ীরভোয়ব শখ্য়তন। তোাঁর খ্োও োর সম  ময়ন হয়তো খ্োদযর্দ্য়বযর িোইয়ত অনয একটি 

কবয়শষ কিন্তো  কতকন মগ্ন রয় য়িন। অয়নক সম  বলয়তন-  “বোবো, ককতোয়ব শকোন ককিুই বোদ 

শদ কন।” এই বয়ল সুন্নোত তরীকোনুেো ী মুয়খ্ ককভোয়ব শলোকমো স্থোপন করয়ত হয়ব, শকোন্ 

আিুকল ককভোয়ব বযবহোর করয়ত হয়ব তো কতকন খ্োনো শখ্য়ত শখ্য়ত শদকখ্য়  কদয়তন। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর কোয়ি বি শলোকয়দর খ্োও ো-দোও োর ধ্রন এবাং অপি  সিয়কদ 

আয়লোিনো করয়ল কতকন কবস্ম  প্রকোশ করয়তন এবাং দুঃখ্ প্রকোশ করয়তন। শকোন অপি  তোর 

সহয হতনো। প্রকতটি খ্োদযকণ্োর কহসোব কদয়ত হয়ব- হোদীস উয়লখ্ কয়র একথো অয়নক সম ই 

উপকস্থত সকয়লর কোয়ি বযক্ত করয়তন। 

আজ শকোন অনুষ্ঠোনোকদয়ত কবয়শষ কয়র কবয় -শোদীয়ত খ্োয়দযর শে অপি  হ  তো বণ্ দনোতীত। 

শেখ্োয়ন শদয়শর কবরোি অাংয়কর জনসমোজ অনোহোয়র অধ্ দোহোয়র কোলোকতপোত করয়ি শসখ্োয়ন 

কনয়জর প্রকতপকে জোকহর করোর জনয এইরূপ মোত্রোকতকরক্ত খ্রি জোতী  অপিয় র সোকমল। 

সমোয়জর প্রকতটি কবয়বকবোন মোনুয়ষর এই অপি য়রোয়ধ্ একগয়  এয়স জনমত গেন করো 

একোন্ত কতদবয। 

বাসেৃহ ঃঃ 

হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শলবোি- শপোশোক, পোনোহোর কবষয়  শেমন জোাঁকজমক পিন্দ 

করয়তন নো শতমকন ঘর-দরজো নতরীর বযোপোয়রও ‘ফকীরী’ ভোব অবলিন করয়তন। কতকন ইচ্ছো 



 

 

করয়ল কনয়জ থোকোর জনয সুন্দর অট্টোকলকো, দোলোন শকোেো নতরী করয়ত পোরয়তন-  ককন্তু 

বোসগৃহ প্রয় োজয়নর অকতকরক্ত সুন্দর হও ো তোাঁর কোয়ি এয়কবোয়রই অপিন্দনী  কিল। 

কতকন প্রো ই বোকহর বোকিয়ত থোকয়তন। শসখ্োয়ন তোাঁর অবস্থোয়নর জনয পৃথক শকোন ঘর কিলনো। 

কুতুবখ্োনোর  শভতর কতকন রোজত্র েোপন করয়তন।  পকরবোরবয়গ দর  বসবোয়সর জনয বোকির  কভতর  

শিোি শিোি কয় কটি কক্ষ  কবকশষ্ট আস্তরকবহীন একটি একতলো দোলোন কিল। িোদ শফয়ি মোয়ে 

মোয়ে পোকন পিত। ঘরগুয়লোয়ক তোই শমরোমত করোর জনয তোাঁর কবকবিোয়হবোগণ্ ইচ্ছো প্রকোশ 

করয়ল কতকন বয়লকিয়লনঃ “দুকন ো অল্পকদয়নর জো গো, এরপর বহুকদন শে কবয়র অবস্থোন 

করয়ত হয়ব শসই কবয়রর কথো স্মরণ্ কর।” ধ্য়ম দ-কয়ম দ তোাঁর কবকবিোয়হবোগণ্ও অকতশ  অগ্রগণ্য 

কিয়লন। তোই মরহুম পীর িোয়হয়বর শসই নসীহয়তর পর শকোনকদন আর তোাঁরো শস সিয়কদ শকোন 

ওজর-আপকে শপশ কয়রনকন। 

হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো প্রথম কদয়ক কবিোনোর উপর শকোন শতোষক বো ফরোস বযবহোর 

করয়তন নো। শুধ্ু িোিোইয় র উপর শ ন করয়তন। বোয়ত আক্রোন্ত হও োর পর েোক্তোয়রর 

পরোময়শ দ কতকন শতোষক বযবহোর করয়ত রোজী হন। ককন্তু শতোষয়কর উপর শকোন শগলোফ কতকন 

কদয়ত রোজী হয়লন নো। েখ্ন তোাঁয়ক বলো হল শতোষয়কর উপর শগলোফ নো থোকয়ল শতোষক নষ্ট 

হয়  েোয়ব তখ্ন কতকন শতোষয়ক শগলোফ শদও োর হুকুম কদয়লন। এই কিল তোাঁর থোকোর বযবস্থো।  

অয়নয়কর ময়ন প্রশ্ন আসয়ত পোয়র আকথ দক অবস্থো সচ্ছলতো থোকো সয়ে¡ও পীর িোয়হব শকবলো 

শপোশোক-পকরচ্ছদ এবাং থোকো-খ্োও োর বযোপোর এত কয়েোরভোয়ব সাংেম পোলন করয়তন শকন? 

বস্তুতঃ শরী য়তর গজণ্ডর ময়ধ্য শথয়কও কতকন অনো োয়স আরও আরোম-আয় য়শ জীবন িোলোয়ত 

পোরয়তন। ককন্তু শস জীবন কতকন গ্রহণ্ কয়রনকন। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কনঃসয়ন্দয়হ 

আল্লোহর একজন ওলী কিয়লন। সোরোটি জীবন ককতোব শদয়খ্-শদয়খ্ কুরআন হোদীয়সর 

আয়লোয়ক কনয়জর প্রকতটি কোজ, কথো, কিন্তো-ভোবনো কন ন্ত্রণ্ কয়র আল াোহ্র এক মোহবুব বোন্দো  

পকরণ্ত হয় কিয়লন। তোাঁর একমোত্র কোময কিল আল াোহ ্পোয়কর দীদোর। দুকন োর অসোরতো তোাঁর 

শিোয়খ্ স্পষ্ট হয়  উয়েকিল। তোই এখ্োনকোর শভোগ-কবলোস, আরোম-আয় শ তোাঁর কোয়ি 

এয়কবোয়রই কনরথ দক কিল। বস্তুতঃ আল্লোহর কপ্র  বোন্দোয়দর অবস্থো এমনই। সোধ্োরণ্ মোনুষ 

শেখ্োয়ন কয়েোর পকরশ্রম কয়র দুকন োয়ত থোকো খ্োও োর স্বচ্ছল অবস্থো কনজশ্চত করোর প্রয়িষ্টো  

রত থোয়ক, শসখ্োয়ন আল াোহর আয়শক বোন্দোগণ্ দুকন োর সকল কোমনো-বোসনো কবসজদন কদয়  

আয়খ্রোয়ত স্থো ী শোকন্ত অজদয়ন মশগুল থোয়কন। দুকন োদোর শলোক ওলী-আল াোহয়্দরয়ক শবোকো 

ময়ন কয়র, অনযকদয়ক ওলী-আল াোহগ্ণ্ কনজশ্চতরূয়প অনুধ্োবন করয়ত পোয়রন দুকন োদোর 

শলোকই শবোকো- তোরো দুকন োর অলীক শমোয়হ পয়ি আয়খ্রোয়তর অনন্ত জীবনয়ক কবনষ্ট করয়ি। 

আল াোহ্র শশ্রষ্ঠতম বোন্দো, দুকন ো আয়খ্রোয়তর বোদশোহ হেরত নবী করীম (দঃ)-এর কথো স্মরণ্ 

করুন। হেরত আয় শো কসজিকো (রোঃ) বয়লনঃ ‘কদয়নর পর কদন আমোয়দর ঘয়র িুলো জ্বোলোয়নো 

হ কন। শখ্জরু আর পোকনই কিল তখ্ন আমোয়দর খ্োদয সোমগ্রী।’ শখ্জরু পোতো  িোিোইয় র উপর 

শশো ো  হুজরু পোক (দঃ) এর পকবত্র শদহ শমোবোরয়ক দোগ পয়ি কগয় কিল- েো শদয়খ্ হেরত ওমর 

ফোরুক (রোঃ) শকাঁ য়দ শফয়লকিয়লন। ককয়সর শলোয়ভ বলয়খ্র বোদশোহ হেরত ইব্রোকহম আদহোম 

(রঃ) মসনয়দর সকল িোককিকয কবসজদন কদয়  আল াোহর পয়থর কোঙোল শসয়জকিয়লন? 

এগুয়লো কিন্তো করোর কবষ  ন কক? 

শিোট্ট একটি মন্তবয শরয়খ্ই এ প্রসি শশষ করকি। সৎভোয়ব দুকন ো  িোকো প সো, ধ্ন-শদ লত 

উপোজদয়ন শকোন বোধ্ো শনই। কবয়শষ কয়র এগুয়লো েখ্ন সৎকোয়জ বযক ত হয়  আয়খ্রোয়তর 

সহো ক হয়ব তখ্ন ত এগুয়লো শশ্রষ্ঠ কন োমত। বস্তুতঃ ইসলোমী জীবনোদয়শ দর মূল কথো হল 

সকল কোয়জ পরকোলয়ক দুকন োর উপর প্রোধ্োনয শদ ো, দুকন ো বজদন ন । দুকন ো আর 

পরকোয়লর মোয়ে এই ভোরসোময বজো  রোখ্ো কটেন বযোপোর। এর জনয প্রয় োজন ময়নর 

পকবত্রতো, আল াোহ-রোসূয়লর মহব্বত। এটি অজদন করয়ত হয়ল কোয়মল ওলী-আল্লোহর সাংশ্রয়ব 

এয়স তোয়দর কনয়দদকশত পয়থ জীবন গেন করয়ত হয়ব, এর শকোন কবকল্প শনই। 



 

 

 

প্ররিলবশীর প্ররি পীর ছালহব নকবো 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর জীবনিকরত আয়লোিনো করয়ল অকত সহয়জই প্রতী মোন হ  শে, 

প্রকতয়বশী সিয়কদ কুরআন পোক এবাং হোদীস শরীয়ফর উপয়রোক্ত কনয়দদশোবলী তোাঁর অন্তয়র কির 

কবরোজমোন কিল।  

প্রকতয়বশী গ্রোমবোসীয়দর সোয়থ হুজয়ুরর বযবহোর কিল একোন্ত উদোর ও আন্তকরকতোপূণ্ দ। আত্মী , 

অনোত্মী , কবধ্মী- সকয়লর প্রকত তোর সহোনুভূকত, সহমকম দতো অতযন্ত প্রবল কিল। প্রকতয়বশীয়দর 

েগিো, কলহ অয়নক সম ই মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর মোধ্যয়ম কমিোয়ত হত। পোেয়কর 

কনশ্চ ই ময়ন আয়ি, সূ² কবিোরক কহয়সয়ব মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর শকমন খ্যোকত কিল। 

স্থোনী  মহকুমো হোকীম পে দন্ত অয়নক মোমলো- শমোকিমোর জনয হুজয়ুরর কোয়ি পোটেয়  

কদয়তন। তোাঁর কবিোর এবাং কসেোয়ন্তর উপর প্রকতটি গ্রোমবোসীর আস্থো কিল, কোরণ্ কতকন কিয়লন 

সিূণ্ দ কনরয়পক্ষ। শে সব পোিো প্রকতয়বশী হুজয়ুরর মুরীদ কিলনো-তোরোও শেয়কোন বযোপোয়র তোাঁর 

মীমোাংসোই সন্তুষ্টকিয়ে শময়ন কনত। এয়ত  গ্রোমবোসীগণ্ বহু মোমলো-শমোকিমো, শত্র“তো-ইতযোকদর 

হোত হয়ত রক্ষো শপয়তো।  

পীর িোয়হব শকবলোর কসেোন্ত সকয়ল এক বোয়কয শময়ন কনয়লও কতকন কবিোর মীমোাংসো  গ্রোয়মর 

শনতৃস্থোনী  শলোকয়দর কখ্নও উয়পক্ষো কয়রনকন; বরাং তোয়দর কথো মোনয করোর জনয 

দু’পক্ষয়কই উপয়দশ কদয়তন। এইভোয়ব কতকন গ্রোয়মর ‘মোতবর’ শশ্রণ্ীর শলোকয়দর েথোথ দ মে দোদো 

রক্ষো কয়র িলয়তন। হুজয়ুরর কনজ গ্রোম ও পোশ্ব দবতী এলোকোর প্রধ্োন বযজক্তগয়ণ্র অয়নয়কই তোাঁর 

হোয়ত ব োত হয়লও কতকন তোয়দর মে দোদোর কদয়ক কবয়শষভোয়ব লক্ষয রোখ্য়তন। তোরো দরবোয়র এয়ল 

হুজরু তোয়দরয়ক সম্মোয়নর সোয়থ বসয়ত কদয়তন। ময়নোয়েোগ কদয়  তোয়দর কথো শুনয়তন এবাং 

েথোরীকত আদর আপযো ন কয়র কবদো  কদয়তন। বস্তুতঃ এটি একটি মস্তবি আদব এবাং 

সকয়লর জনযই কশক্ষণ্ী  বয়ি।  

প্রকতয়বশীয়দর অসুস্থতোর সাংবোদ শপয়ল মরহুম পীর িোয়হব শকবলো তোয়দরয়ক শদখ্য়ত শেয়তন। 

পুরুষ হয়ল তোয়দর কোয়ি বসয়তন, শদো ো করয়তন এবাং প্রয় োজন শবোয়ধ্ তোয়দর ঔষধ্ এবাং 

পয়থযর বয়ন্দোবস্থ করয়তন। প্রকতয়বশী কহন্দয়ুদর শবলো ও তোাঁর এ বযোপোয়র বযকতক্রম হতনো। 

গ্রোয়ম কোরও মৃতুয সাংবোদ শপয়ল হুজরু শকবলো শসখ্োয়ন উপকস্থত হয়  সময়বদনো প্রকোশ 

করয়তন। মৃয়তর মোগয়ফরোয়তর জনয মোদরোসো  িোত্রয়দর কদয়  কুরআন শরীফ পোে করোয়তন 

এবাং শরী ত অনুেো ী দোফন কোফন এবাং জোনোেোর সকল কোে দোকদ সিন্ন করয়তন। পকরয়শয়ষ 

মৃয়তর ও োয়রসগণ্য়ক সোে¡নো ও প্রয় োজনী  পরোমশ দ কদয়  কবদো  হয়তন। কতকন সব সম ই 

তোর শদো ো  মৃত পোিো প্রকতয়বশীয়দর কথো উয়লখ্ করয়তন এবাং তোয়দর সকয়লর জনয 

আল াোহর কোয়ি শরোদন করয়তন।  

প্রকতয়বশীয়দর কবকভন্ন অনুষ্ঠোনোকদ, শেমন আকীকো, কববোহ-শোদী ইতযোকদয়ত হুজরু কন কমত 

অাংশগ্রহণ্ করয়তন। জীবয়নর শশষ ভোয়গ কবকভন্ন কোরয়ণ্ কবয়শষতঃ সময় র অভোয়ব গ্রোয়ম 

কোরও বোকিয়ত দোও োয়তর জনয েোও ো তোাঁর পয়ক্ষ সম্ভব হ  নোই। তোাঁর কনজ বোকির কবকভন্ন 

অনুষ্ঠোয়ন প্রকতয়বশীয়দরয়ক দোও োত কদয়তন, এমন কক শকহ অনুপকস্থত থোকয়ল কতকন 

বযজক্তগতভোয়ব শখ্ো াঁজ খ্বর কনয়তন।  

গ্রোয়মর প্রো  সকয়লই সোাংসোকরক ও নবষক ক কোয়জ হুজয়ুরর পরোমশ দ কনত এবাং তোর অনুমকত 

লও ো জরুরী এবাং কলযোণ্কর ময়ন করত। কববোহ, বযবসো, ঘর নতরী করো, পুকুর কোিো, শদোকোন 

করো- এমকন বযজক্তগত শত শত কবষয় র পরোমশ দ ও অনুমকতর জনয গ্রোমবোসীরো পীর িোয়হয়বর 

পোয়শ কঘয়র থোকত। হুজরু শকবলো একোরয়ণ্ কখ্নও সোমোনযতম কবরক্ত হন নোই।  



 

 

প্রকতয়বশী শিোি শিোি বোচ্চোয়দরয়কও হুজরু খ্ুব øশাহ করয়তন। কোয়ি এয়স দো াঁিোয়লই কতকন 

তোয়দর পিোশুনো ও কপতো মোতোর কথো জজজ্ঞোসো করয়তন এবাং কখ্নও কখ্নও কোরও কোরও 

হোয়ত ফলমূল তুয়ল কদয়তন।  

প্রকতয়বশীয়দর মোয়ে শরী ত কবয়রোধ্ী শকোন ককিু নজয়র এয়ল মরহুম পীর িোয়হব শকবলো খ্ুব 

বযকথত হয়তন এবাং সাংকেষ্ট বযজক্তয়দরয়ক শেয়ক কখ্নও বুেোয়তন অথবো মৃদু ভৎদসনো করয়তন। 

কখ্নও কখ্নও আবোর কবয়শষ ভোয়ব সতকদ কয়র কদয়তন। একবোর এক প্রকতয়বশী কলহ কয়র 

উয়েজজত হয়  মোয়ক প্রহোর কয়রকিয়লন। হুজরু শসখ্োয়ন উপকস্থত হয়  সকয়লর সোময়ন তোয়ক 

পোয় র জতুো কদয়  শবদম প্রহোর কয়রকিয়লন।  

হুজরু শকবলোর পরশীয়দর  ময়ধ্য শকউ শকউ আবোর তোর শঘোর কবয়রোধ্ী কিল, তোাঁয়ক শহ  

প্রকতপন্ন করোর জনয তোরো মোনুয়ষর কোয়ি কুৎসো রিনো কয়র শবিোয়তো। হুজরু শসগুয়লো জোনো 

সয়ে¡ও শকোন প্রকতবোদ কয়রনকন। শুধ্ু তোই ন , গ্রোয়ম শকোন কবিোর মীমোাংসোর শোকলশ করয়ল 

পীরিোয়হব শকবলো তোয়দরয়ক সম্মোন শদখ্োয়ত কবন্দমুোত্র কদ্বধ্ো কয়রনকন। একবোর পীর িোয়হব 

শকবলোর কোয়ি একটি গ্রোময কবিোর মীমোাংসোর জনয আনো হল। শসখ্োয়ন হুজয়ুরর িরম 

শত্র“ভোবোপন্ন একজন প্রকতয়বশীয়কও শোকলশ মোনয করো হয় কিল। েকদও ঐ বযজক্ত ব স এবাং 

মে দোদো  হুজয়ুরর িোইয়ত অয়নক শিোি, তথোকপ হুজরু শসকদন তোয়ক “আপকন” এবাং “বিকম ো” 

বয়ল শেয়ক কবিোয়রর মীমোাংসো তোর হোয়তই শিয়ি কদয় কিয়লন।  

শে শকোন প্রোকৃকতক দুয়ে দোয়গ পীর িোয়হব শকবলো গ্রোমবোসীয়দরয়ক সোহোেয সহয়েোকগতো করোর 

জনয এককদয়ক বযজক্তগত পে দোয়  এবাং অপরকদয়ক শনতৃস্থোনী  শলোকয়দর সমিয়  কবকভন্ন 

কোে দকরী বযবস্থো গ্রহণ্ করয়তন। শুধ্ু তোই ন , কতকন গ্রোয়মর কবধ্বো, একতম, দুঃখ্ী এবাং 

অভোবগ্রস্থয়দর একটি তোকলকো প্রস্তুত কয়র শসই অনুসোয়র তোয়দরয়ক েথোসোধ্য দোনখ্ রোত 

করয়তন। শকোন শকোন পকরবোর এমন কিল তোরো প্রো  প্রকতকদনই বোজোয়র েোও োর পয়থ বযোগ 

হোয়ত হুজরু শকবলোর দরবোয়র এয়স দো াঁকিয়  থোকত। হুজরু অবস্থোয়ভয়দ তোয়দরয়ক দোন 

করয়তন। ময়ন হত এটি শকোন দোন-খ্ রোত ন , শেন আপন পকরবোয়রর জনয কনতযকোর একটি 

খ্রি। শকোন পকরবোর অভূক্ত অবস্থো  আয়ি একথো জোনয়ল কতকন বযস্ত হয়  তৎক্ষণ্োৎ 

প্রয় োজনী  বযবস্থো কনয়তন। প্রকতয়বশীয়দর প্রকত পীর িোয়হব শকবলোর এই সব আমল আখ্লোক 

আমোয়দরয়ক শসই হোদীসটির কথো ময়ন ককরয়  শদ ঃ শে শপি ভয়র খ্ো , আর তোর প্রকতয়বশী 

অনোহোয়র থোয়ক, শস প্রকৃত ঈমোনদোর ন ।  

প্রকতয়বশীয়দর প্রকত আিোর বযবহোয়র পীর িোয়হব শকবলোর উদোরতো ও মহোনুভবতোর একটি 

শিোট্ট ঘিনো উয়লখ্ কয়রই এই প্রসি শশষ করকি।  

পীর িোয়হব শকবলো প্রথমবোর েখ্ন মক্কোশরীফ েোন তখ্ন তোর ভকগ্নপকতয়ক কতকন বোকিয়ত 

শরয়খ্ েোন। শসই সম  কতক পরশী বোকির জকমজমো কনয়  ভকগ্নপকতর সোয়থ অনথ দক েগিো 

কববোদ বো াঁকধ্য়  শদ । এমন কক তোয়ক তোকিয়  ঘরবোকি দখ্ল করোরও হুমকক শদ  এবাং নোনোভোয়ব 

জলুুম অতযোিোর কয়র। শশষ পে দন্ত আল াোহর রহময়ত তোরো শকোন অকনষ্ট করয়ত পোয়রকন। 

পীরিোয়হব শকবলো মক্কোশরীফ শথয়ক কফয়র এয়ল উক্ত ভকগ্নপকত সহ অনযোনয পোিো পরশী, 

আত্মী স্বজন, বিুবোিব সমস্ত ঘিনো তোর কোয়ি তুয়ল ধ্য়রন। হুজরু শকবলো িুপ কয়র সকল 

ঘিনো শুনয়লন। পরকদন কোউয়ক ককিু নো বয়ল সব দপ্রথম কতকন উক্ত শত্র“তো শপোষণ্কোরী 

পরশীর বোকিয়ত কগয়  মহব্বয়তর সোয়থ শদখ্ো-সোক্ষোৎ করয়লন। এমন কক তোাঁরো তোয়ক ককিু 

খ্োও োয়নোর বযবস্থো করয়ল কতকন তো গ্রহণ্ করয়লন। একদয়ক বোকিয়ত বহুয়লোক তোাঁর সোয়থ 

সোক্ষোয়তর জনয অয়পক্ষো করকিল। কতকন কফয়র এয়ল সবককিু শুয়ন সবোই অবোক হয়  বয়ল 

উেলঃ হুজরু আপনোর কক কপে শনই? শে পরশী আপনোর জোন ও মোয়লর শত্র“, তোয়দর বোকি 

সব দপ্রথম শগয়লন এবাং তোয়দর ঘয়র খ্োও ো দোও ো করয়লন? হুজরু শকবলো শহয়স উের কদয়লনÑ 

দুকন ো  আমোর শকোন শত্র“ শনই। পরবতী সময়  ঐ সকল পোিো প্রকতয়বশীয়দর সন্তোনগণ্ েখ্ন 

কবয়শষভোয়ব অভোবগ্রস্থ হয়  পয়ি তখ্ন শদখ্ো শেয়তো পীর িোয়হব শকবলো অনযোনয গরীবয়দর 



 

 

িোইয়ত তোয়দরয়ক অকধ্ক সোহোেয করয়তন এবাং কবকভন্ন ভোয়ব শখ্ো াঁজ খ্বর কনয়তন। কতকন এই 

কোরয়ণ্ এটি করয়তন শেন তোরো ককিুয়তই একথো ধ্োরণ্ো করয়ত নো পোয়র শে, তোয়দর পূব দ 

পুরুষগণ্ পীর িোয়হয়বর সোয়থ শে অসৎ বযবহোর কয়রকিল তো কতকন ভুয়লনকন এবাং এখ্ন কতকন 

তোর প্রকতয়শোধ্ কনয়চ্ছন। সুবহোনোল্লোহ ! আল্লোহর ওলীয়দর মনমোনকসকতো, তোাঁয়দর মহোনুভবতো 

কত উচ্চ পে দোয় র! 

কবিোর কমমোাংসো, আিোর-বযবহোর, সোহোেয-সহোনভূুকত ইতযোকদর মধ্য কদয়  পীর িোয়হব শকবলো 

প্রকতয়বশীয়দর সোয়থ শে সুসিকদ ও শস হোদদয়বোধ্ গয়ি তুয়লকিয়লন তোয়ত স্বোভোকবকভোয়বই কতকন 

শে তোয়দর একজন অন্তরি বিু, কনভদরয়েোগয অকভভোবক, পরম শুভোকোাংখ্ী, সুখ্-দুঃয়খ্র 

একজন সোথী- একথো তোরো ময়ম দ ময়ম দ অনুভব করত। মধ্ুর বযবহোর দ্বোরো এইভোয়ব মরহুম পীর 

িোয়হব শকবলো কশকক্ষত- অকশকক্ষত, বি-শিোি, শত্র“-কমত্র সকল পোিো প্রকতয়বশীয়দর অন্তর 

জ  কয়রকিয়লন। আমরো সবোই েকদ এমকনভোয়ব আয়শপোয়শর প্রকতয়বশীয়দর সোয়থ কময়লকময়শ 

থোকক, এয়ক অপয়রর প্রকত সহোনুভূকতশীল হই, কনয়জয়দর মোয়ে মমত্বয়বোধ্ বজো  রোকখ্ শকবল 

মোত্র তখ্নই সুন্দর, সুখ্ী সমোজ গয়ি উেো সম্ভব।  

 

জীলব দয়ায় পীর ছালহব নকবো 

জোকত ধ্ম দ কনকবয়শয়ষ সকল মোনুয়ষর প্রকত সহোনুভূকতশীল হও ো শেমন ধ্য়ম দর অি, অনযোনয 

সৃষ্ট জীয়বর প্রকত দ ো প্রদশ দন করো ও শতমকন ধ্য়ম দর কবধ্োন। কুরআন পোয়ক উয়লখ্ রয় য়িঃ 

“জকময়ন কবিরণ্শীল এমন শকোন জীব শনই অথবো কনজ েোনোর সোহোয়েয এমন শকোন পোখ্ী 

উয়িনো েোয়তোমোয়দর মত উম্মত ন ” তোরো সবোই শতোআয়দর মতই এক একটি শশ্রণ্ী (সূরো 

আন োমঃ ৩৮)। 

পরস্পর এয়ক অয়নযর প্রকত জলুুম নো করোর জনয আল াোহ পোক শেমন মোনুষয়ক হুকুম 

কদয় য়িন, টেক শতমকন এ হুকুমও শদ ো হয় য়ি শে, জমীয়ন কবিরণ্শীল প্রোণ্ী এবাং আকোয়শ 

উিন্ত পোখ্ীর প্রকতও তোরো শেন জলুুম অতযোিোর নো িোলো । তয়ব কহাংস্র ও রক্ত কপপোসু পশু 

পোখ্ীর কথো আলোদো।  

হেরত নবী করীম (দঃ) বয়লয়িন, “একটি স্ত্রীয়লোকয়ক শোজস্ত শদও ো হয় কিল, কোরণ্ শস একটি 

কবিোলয়ক শবয়ধ্ শরয়খ্ অনোহোয়র শময়র শফয়লকিল”। কতকন আরও বয়লয়িন, “একটি স্ত্রীয়লোয়কর 

গুনোহ আল াোহ পোক মোফ কয়র কদয় কিয়লন, কোরণ্ শস একটি তৃষ্ণোতদ কুকুরয়ক পোকন 

খ্োও োইয় কিল।” 

কুরআন-হোদীয়সর এইসব উদ্ধ্ৃকত শথয়ক সুস্পষ্টই  বুেো েো  শে, শকোন সৃটষ্ট জীয়বর প্রকত 

অনযো  আিরণ্ করো নবধ্ ন , বরাং েথোসোধ্য তোয়দর প্রকত দ ো শদখ্োয়নো প্রকতটি মোনুয়ষর 

কতদবয।  

আল াোহ পোয়কর মোহবুব বোন্দোয়দর জীবয়নকতহোস পোে করয়ল শদখ্ো েো  তোাঁরো আল াোহর 

সকল সৃষ্ট জীয়বর প্রকতই মহব্বত রোয়খ্ন। মরহুম পীর িোয়হব দৃঢ়ভোয়ব কবশ্বোস করয়তন- 

আল াোহয়ক ভোলবোসোর অথ দ হল তোাঁর সকল সৃষ্ট জীবয়ক  ভোলবোসো। তোই শদখ্ো েো  তোাঁর 

ভোলবোসো, øশাহ, মমতো শুধ্ু মোনুয়ষর মোয়েই সীমোবে কিলনো, পশু-পক্ষী এমনকক কীি 

পতয়ির কবপয়দও তোাঁর অন্তর কবগকলত হয়  শেয়তো।  

হেরত পীর িোয়হব শকবলোয়ক অয়নয়ক শমোরগ, বকরী, গরু, শমষ  ইতযোকদ দোন করত। শসগুয়লো 

শকোন সম  শর য়র্দ্, বৃটষ্টয়ত, কু্ষধ্ো , কপপোসো , শীয়ত অথবো শে শকোন কোরয়ণ্ কষ্ট পোয়চ্ছ শদখ্য়ত 

শপয়ল কতকন অকস্থর হয়  পিয়তন এবাং েতক্ষণ্ পে দন্ত তোয়দর সুবয়ন্দোবস্ত করো নো হত ততক্ষণ্ 



 

 

কতকন স্বজস্ত শপয়তননো। অকোরয়ণ্ শকোন গরু, িোগলয়ক শকউ আঘোত করয়ল কতকন শরয়গ শেয়তন 

এবাং কটেনভোয়ব তোয়ক ধ্মক কদয়তন।  

এককদন হুজরু শকবলো কুতুবখ্োনোর বোরোন্দো হয়ত কভতয়র েোও োর সম  একটি কবিোল তোাঁর 

পোয় র কনয়ি পয়ি েো । কতকন কবিোলটিয়ক রক্ষো করয়ত কগয়  একপোয়শ্ব দ মোটিয়ত পয়ি কগয়  

বযথো শপয়লন। ককন্তু কনয়জর বযথোর কথো কবন্দ ু মোত্র প্রকোশ নো কয়র কবিোলটি বযথো শপয় য়ি 

ককনো বোর বোর একথো জজজ্ঞোসো করয়ত  লোগয়লন।  

হুজরু শকবলোর জোমোতো মরহুম মোওলোনো শগোলোম রহমোন িোয়হব বণ্ দনো কয়রন শে, এককদন 

মরহুম হুজরু শকবলো বোরোন্দো  বয়স অজ ু করকিয়লন। শসই সম  কয় কটি কপাঁপিো অজরু 

পোকনর সোয়থ শভয়স শেয়ত লোগল।  

এটি শদখ্ো মোত্র কতকন অজস্তর হয়  পিয়লন এবাং েতক্ষণ্ শসগুয়লোয়ক পোকন শথয়ক সরোয়  

শুকনো জো গো  রোখ্ো নো হল ততক্ষণ্ কতকন শোন্ত হয়লননো।  

পশু-পোখ্ী, কীি-পতি ইতযোকদর প্রকত মরহুম হুজয়ুরর এরূপ দ োপ্রদশ দয়নর অসাংখ্য ঘিনো 

রয় য়ি। এসব শিোি শিোি ঘিনো অয়নয়কর কোয়ি শনহোয় ত তুচ্ছ ও মোমুলী ময়ন হয়ত পোয়র। 

তয়ব কুরআন-হোদীয়সর আয়লোয়ক এসয়বর মধ্য কদয়  তোাঁর মোয়ে প্রকৃত ইসলোমী িকরয়ত্রর শে 

উজ্জ্বল শজযোকত কবককশত হয়চ্ছ শসটি অতুলনী । 

মােবলসবার উজ্জ্বে প্রিীক 

নহমালয়লি ইসোম িহরবে ঃঃ 

১৯৪৫ সোয়লর কথো। জননক ব্রোহ্মণ্ েুবক সস্ত্রীক ইসলোম ধ্ম দ গ্রহণ্ করো  প্রকতয়বশী কহন্দগুণ্ 

ষিেন্ত্র কয়র দুটি কশশু সন্তোনসহ তোর স্ত্রীয়ক অপহরণ্ কয়র এবাং তোর গৃহ লুিপোি কয়র। 

েুবকটি স্থোনী  মুসলমোনয়দর শরণ্োপন্ন হল। তোরো তোয়ক কনয়  মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর 

কোয়ি হোজজর হল। সবককিু শুয়ন কতকন কবিকলত হয়  পিয়লন। তোাঁর দ োর্দ্দ অন্তর শকাঁ য়দ উেল। 

কতকন অনুধ্োবন করয়লন ঘিনোর গুরুত্ব। শকবলই ভোবয়ত লোগয়লন ককভোয়ব েুবকটির অপহৃতো 

স্ত্রী-      সন্তোনয়দর উেোর করো েো , তোর কবষ  সিকে রক্ষো করো েো  এবাং স্বজোকতর আক্রমণ্ 

ও আয়ক্রোশ শথয়ক তোয়ক বো াঁিোয়নো েো ? এর জনয প্রয় োজনী  অথ দ সোমগ্রী এবাং উয়দযোগী উদোর 

জনবল শকোথো ? েোই শহোক, পীর িোয়হব শকবলো (রঃ) তৎক্ষণ্োৎ তোাঁর কোয়ি েো কিল তো-ই ঐ 

েুবকয়ক প্রদোন করয়লন এবাং অপরয়কও েথোসোধ্য সোহোেয করোর অনুয়রোধ্ জোনোয়লন। এয়ত 

সোমক কভোয়ব ককিু িোকোর সাংস্থোন হল, সমসযোর ককিুিো লোঘব হল।   

উক্ত ঘিনোর পর হয়তই নবয অসহো  মুসলমোনয়দর দুঃখ্-দুদদশো শমোিয়ন কীভোয়ব স্থো ী 

কোে দকরী সমোধ্োন খ্ুাঁয়জ শবর করো েো  মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শস বযোপোয়র সয়িষ্ট হয়  

উয়েন। এই সব কনে দোকতত মুসলমোনয়দর সোহোেয করোর জনয আজও শেমন শকোন কোে দকরী 

সাংগেন শনই, তখ্নও কিলনো। সূ²দশী ওলীয়  কোয়মল শসকদন সতযই অনুধ্োবন কয়রকিয়লন শে, 

এই সমস্ত অসহো  কবপন্ন শলোকয়দর েথোসময়  েকদ প্রয় োজনমত সোহোেয সহো তো নো করো েো  

তয়ব তোরো হ ত ইসলোয়মর প্রকত বীতশ্রে হয়  পুনরো   

ধ্ম দোন্তকরত হয়  পিয়ব। ককিুকদন পর পিু োখ্োলী িোউয়নর কোয়ি কোকলকোপুর গ্রোয়ম মরহুম পীর 

িোয়হব শকবলোর একটি সভো অনুটষ্ঠত হ । শসখ্োয়ন তোাঁরই কনয়দদয়শ নবদীকক্ষত মুসলমোনয়দর 

সোহোেযোয়থ দ একটি তহকবল প্রকতষ্ঠোর প্রস্তোব শপশ করো হয়ল উপকস্থত সকয়ল শসটি 

স্বতঃফ‚তদভোয়ব সমথ দন কয়র। পীর িোয়হব শকবলো (রঃ) কনয়জই তহকবয়লর বুকন োদ স্বরূপ 

প্রথয়ম পোাঁিশত িোকো প্রদোয়নর প্রকতশ্র“কত শদন। এয়ত উৎসোকহত হয়  উপকস্থত অয়নয়কই উক্ত 

তহকবয়ল সোধ্যোনুেো ী িোকো প সো দোন কয়রন এবাং ভকবষযয়ত উক্ত তহকবলটিয়ক শজক্তশোলী 

করোর অিীকোর প্রদোন কয়রন। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো উক্ত তহকবলটির নোম কদয়লন 



 

 

“শহমোয় য়ত ইসলোম” তহকবল। সভোর কসেোন্ত অনুেো ী মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর উপরই 

উক্ত তহকবল পকরিোলনোর ভোর অকপ দত হ । কতকন শসটি সোনয়ন্দ গ্রহণ্ কয়রন। এরপর শথয়কই 

তোাঁর কনজস্ব উয়দযোয়গ এবাং তোাঁর অনুগত ভক্তবৃয়ন্দর প্রয়িষ্টো  এই তহকবল ধ্ীয়র ধ্ীয়র শজক্তশোলী 

হয়  উয়ে। অল্প কদয়নর ময়ধ্যই তহকবয়লর িোকোর পকরমোণ্ জত্রশ হোজোর িোকিয়  েো । 

“শহমোয় য়ত ইসলোম” তহকবলটি তৎকোলীন সময়  সমোয়জর কতিুকু শখ্দমত কয়রয়ি তো একিু 

শখ্ োল করয়লই অনুধ্োবন করো সম্ভব। শে নও মুসকলময়ক উপলক্ষ কয়র এই তহকবল প্রকতটষ্ঠত 

হয় কিল তোর স্ত্রী-পুত্র ও সিকে উেোয়রর জনয প্রো  ি  হোজোর িোকো বয  হ । এ িোিোও বহু 

নও মুসকলময়ক তোর পিোশুনোর খ্রি কহয়সয়ব এই তহকবল হয়ত মোকসক বৃকে প্রদোন করো হত। 

“শহমোয় য়ত ইসলোম” তহকবল েকদও মূলতঃ দকরর্দ্ নবয মুসকলময়দর কবকভন্ন অসুকবধ্ো 

দরূীকরণ্োয়থ দই প্রকতটষ্ঠত হয় কিল, ককন্তু পরবতীয়ত এই তহকবয়লর অথ দ অনযোনয প্রয় োজয়নও 

বযবহৃত হয় য়ি। 

‘শনজোয়ম ইসলোম’ কোয় ম করয়ত হয়ব, এই দৃঢ় প্রকতশ্র“কত কনয়  পোককস্তোন আয়ন্দোলন তখ্ন 

খ্ুব শবগবোন। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শস আয়ন্দোলয়ন সজক্র ভোয়ব অাংশগ্রহণ্ কয়রকিয়লন। 

শকন্দ্রী  মুসকলম লীয়গর কনয়দদশ অনুেো ী মুসলমোনগণ্ প্রয়দয়শ-প্রয়দয়শ েখ্ন প্রতযক্ষ 

সাংগ্রোমকদবস পোলন করকিল তখ্ন ককলকোতোর কহন্দরুো তোয়দর উপর এক রক্তক্ষ ী দোিোর 

সূত্রপোত কয়র। এয়ত বহু মুসলমোন হতোহত হ  এবাং বহু পকরবোর কনরোশ্র  হয়  পয়ি। শসই 

সম  ক্ষকতগ্রস্ত শলোকয়দর শসবোর জনয মোননী  এ.শক.ফজলুল হক সোয়হব ককলকোতো  শে 

করকলফ ফোন্ড গেন কয়রন শসখ্োয়ন দুঃস্থ মোনবতোর শসবো  এতদোিল শথয়ক কেকন সকয়লর 

আয়গ সোিো কদয় কিয়লন কতকন আর শকউ নন-  জনদরদী মরহুম হেরত পীর িোয়হব শকবলো। 

“শহমোয় য়ত ইসলোম” তহকবল হয়ত কতকন বহু অথ দ উক্ত করকলফ ফোয়ণ্ড দোন কয়রকিয়লন। 

অল্প ককিুকদন পরই ঘিল কবহোয়রর মম দোকন্তক দোিো। পোককস্তোন আয়ন্দোলয়নর কবয়রোধ্ী কহন্দ ু

স¤প্রদোয় র নৃশাংস হোমলো  হোজোর হোজোর মুসলমোন কনহত হল। বহুয়লোক কনরোশ্র  ও কবপন্ন 

হয়  পিল। মরহুম পীর িোয়হব  শকবলো ঐ ঘিনো শ্রবণ্ কয়র অতযন্ত মম দোহত হয়লন। তোাঁরই 

কনয়দদয়শ “শহমোয় য়ত ইসলোম” তহকবল হয়ত শমোিো অাংয়কর অথ দ কদয়  একটি শস্বচ্ছোয়সবক দল 

অনকতকবলয়ি কবহোয়র পোেোয়নো হ । 

এরপর আসল কসয়লয়ির গণ্য়ভোি। কহন্দগুণ্ কাংয়গ্রস সমকথ দত ওলোমোয়দর সহো তো  কসয়লি 

শজলোটি েোয়ত পোককস্তোয়নর অন্তভুদক্ত নো হ  তোর প্রয়িষ্টো িোলোয়ত লোগল। শসকদন তোয়দর সকল 

হীন ষিেন্ত্র কিন্ন করোর সাংকল্প কনয়  মরহুম পীর িোয়হব শকবলো তোাঁর শজযষ্ঠ িোয়হবজোদো পীয়র 

মরহুম হেরত আবু জো’ফর শমোহোম্মদ িোয়লহ (রঃ)-এর শনতৃয়ত্ব একটি মজুোকহদ বোকহনী শপ্ররণ্ 

কয়র জোকতর শে উপকোর কয়রকিয়লন তো কিরকদন ইকতহোয়সর পোতো  অম্লোন হয়  থোকয়ব। শসই 

অকভেোয়নর সকল বয  “শহমোয় য়ত ইসলোম” তহকবল হয়ত কনব দোহ করো হ । 

পোককস্তোন অজদয়নর পর পরই িোরিীনো শরীয়ফ শে কবরোি ওলোমো সয়ম্মলন অনুটষ্ঠত হ  তোর 

সমুদ  বয ভোরই এই “শহমোয় য়ত ইসলোম” তহকবল হয়ত বহন করো হ । এ িোিোও 

শনো োখ্োলীয়ত প্লোবন, দুকভদক্ষ, িট্টগ্রোয়ম কবরোি অকগ্নকোণ্ড ইতযোকদ কবকভন্ন প্রোকৃকতক দুয়ে দোয়গর 

সম ও “শহমোয় য়ত ইসলোম” তহকবয়লর শখ্দমত কবয়শষভোয়ব লক্ষণ্ী ।  

বতদমোয়ন শস দী আরব একটি শতলসমৃে ধ্নী শদশ। ককন্তু শবকশ কদন আয়গর কথো ন  েখ্ন এর 

অকধ্কোাংশ অকধ্বোসীই কিল গরীব। তোয়দর দুঃখ্ দুদদশোর কথো প্রো ই পত্র-পজত্রকো  িোপো হত। 

িোরিীনোর মত এক কনভৃত পল্লীয়ত বয়সও মরহুম পীর িোয়হব শকবলো তোয়দর কথো কিন্তো 

করয়তন। “শহমোয় য়ত ইসলোম” তহকবল হয়ত মক্কো ও মদীনো শরীয়ফর কতগুয়লো কবকশষ্ট 

পকরবোরয়ক প্রকত মোয়স কনধ্ দোকরত হোয়র অথ দ সোহোেয শদও ো হত। মদীনো শরীয়ফ শো খ্ুস 

সো োদোয়তর নোয়ম পৃথকভোয়ব িোকো পোেোয়নো হত। নি দ পকরবোয়রর শখ্দমত করোই কিল এর 

উয়িশয। 



 

 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো অতযন্ত স²ূদশী কিয়লন। “শহমোয় য়ত ইসলোম” তহকবয়লর অথ দ 

বোিোয়নোর জনয স্থো ী বযবস্থো কহয়সয়ব একটি বস্ত্রব ন প্রকতষ্ঠোন কোয় ম কয়রন। শসখ্োয়ন শোিী, 

িোদর, মশোরী, লুকি ইতযোকদ নতরী কয়র বোজোয়র কবক্র  কয়র শস অথ দ তহকবয়ল জমো রোখ্ো হত। 

সমোয়জর উপকোরোয়থ দ তোাঁর এই মহোন উয়দযোগ কনঃসয়ন্দয়হ প্রশাংসোর দোবী রোয়খ্। 

 

মক্কা শরীলফর রররেফ ফান্ড ঃঃ 

শস দী আরব আমোয়দর কপ্র  নবীর শদশ। স্বোভোকবকভোয়বই এই শদশটির প্রকত প্রকতটি 

মুসলমোয়নর দরদ রয় য়ি। পূয়ব দই বলো হয় য়ি এ শদয়শর অবস্থো আয়গ শমোয়িই ভোয়লো কিলনো। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো “শহমোয় য়ত ইসলোম” তহকবল িোিোও কবকভন্নভোয়ব ঐ শদয়শ সোহোেয 

পোেোন। ঐ শদয়শর জনগণ্য়ক সহো তো করোর জনয ১৯৪১ সয়ন “মক্কোশরীয়ফর করকলফ ফোণ্ড” 

নোয়ম কতকন একটি কবয়শষ তহকবল গেন কয়রন। তোাঁর আয়বদয়ন বহু িোকো প সো এই তহকবয়ল 

জমো হত। গত কদ্বতী  মহোেুয়ের সম  মক্কো ও মদীনো শরীয়ফ ভ োনক দুকভদক্ষ শদখ্ো শদ । এ 

খ্বয়র পীর িোয়হব শকবলো কবিকলত হয়  পয়িন। ভক্তয়দর কনয়  কবকভন্ন এলোকো ঘুয়র ঘুয়র উক্ত 

তহকবয়ল িোকো প্রদোয়নর জনয জনসোধ্োরণ্য়ক উদ্বুে কয়রন। ঐ সম  কতকন কনজ পকরবোয়রর 

শলোকজনয়দর কোি শথয়কও অথ দ আদো  কয়রন। আদো কৃত অয়থ দর পকরমোণ্ দো াঁিো  একোন্ন 

হোজোর িোকো। শসই আময়ল বকহভদোরয়ত মোয়স এক বযজক্তর নোয়ম এক হোজোর িোকোর অকধ্ক 

শপ্ররণ্ করো আইনোনুসোয়র কনকষে কিল। তোই কভন্ন কভন্ন নোয়ম িোকো পোটেয়  কতকন শস শদয়শর 

দকরর্দ্ মোনুয়ষর অয়শষ উপকোর সোধ্ন কয়রন। 

ঐ সম  শহজোয়জর আবদুল আজজজ ইবয়ন সউয়দর সরকোর একটি খ্োদয করকলফ পকরিোলনো 

করয়তন। উক্ত তহকবয়লও মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শমোিো অাংয়কর অথ দ সোহোেয শপ্ররণ্ 

কয়রকিয়লন। বোদশোহ সরকোকরভোয়ব পত্রয়েোয়গ কৃতজ্ঞতো সহকোয়র তোর স্বীকৃকত জ্ঞোপন 

কয়রন।  

উক্ত তহকবল হয়ত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো প্রো  অধ্ দ লোখ্ িোকো কবকভন্ন উপোয়  মক্কো মদীনো 

শরীয়ফ শপ্ররণ্ কয়রন। পয়র েখ্ন কতকন হি করয়ত েোন শস সম ও উক্ত তহকবল হয়ত 

সোহোয়েযর কনকমে প্রো  জত্রশ হোজোর িোকো সোয়থ কনয়  েোন। শস িোকো কতকন কনয়জ শসখ্োনকোর 

গরীব দুঃখ্ীয়দর মোয়ে এবাং কশক্ষো প্রকতষ্ঠোয়ন কবতরণ্ কয়রন। শে সব কশক্ষো প্রকতষ্ঠোয়ন কতকন অথ দ 

প্রদোন কয়রন তন্ময়ধ্য িোওলোকত ো মোদরোসো ও খ্ো কর ো আরোকব ো মোদরোসো কবয়শষ 

উয়লখ্য়েোগয। 

মদীনো শরীয়ফ মরহুম পীর িোয়হয়বর নোয়ম একটি পোকন কবতরণ্ শকন্দ্র শখ্োলো হয় কিল। এই 

পোকন কবতরণ্ শকয়ন্দ্রর জনয প্রকত মোয়স পৃথক িোকো পোেোয়নো হত। এই অথ দ প্রদোন কয়র কতকন 

বো তুল াোহ শরীয়ফর প্রকতয়বশী এবাং মদীনো শরীয়ফর রওজো শমোবোরয়কর প্রকতয়বশীগয়ণ্র 

শখ্দমত জকুগয় কিয়লন। 

অেযােয দাে িহরবে ঃঃ 

হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো বোকিয়ত অথবো িফয়র শেখ্োয়নই থোকয়তন নো শকন মোনুষ 

তোাঁয়ক কঘয়র রোখ্ত। েখ্নই শকোন গরীব-দুঃখ্ী তোাঁর কোয়ি সোহোয়েযর হোত বোিোত, কতকন কখ্নও 

তোয়দর কনরোশ কয়রনকন। সব দসোধ্োরণ্ গরীব-কমিককন ও কবপন্নয়ক সোহোেয করোর জনয কতকন 

একটি সোধ্োরণ্ দোন তহকবল গেন কয়রন। এটি একোন্তই তোাঁর কনজস্ব কিল। কনয়জর আ  শথয়ক 

একটি অাংশ কনয়  এই তহকবয়লর অথ দ শেোগোন কদয়তন। পূয়ব দই বলো হয় য়ি হোকদ ো গ্রহয়ণ্ কতকন 

কবয়শষ সতকদতো অবলিন করয়তন। তোই শকোন মোনুষ কমথযো বয়ল তোাঁয়ক িোকো কদয়ত পোয়র এই 

সয়ন্দয়হ তোাঁর আ  শথয়ক আরও অকতকরক্ত ককিু অাংশ এই তহকবয়ল জমো কদয়  কদয়তন। অয়নক 

সম  মোনুষ শরোগোক্রোন্ত অথবো কবপদগ্রস্ত হয়ল মোনত কয়র আল াোহর ও োয়স্ত হুজরুয়ক শে 



 

 

িোকো কদয়তন, কতকন তো কনয়জর জনয খ্রি নো কয়র এ্ই দোন তহকবয়ল জমো কদয়তন। এই 

তহকবলটির কবকভন্ন কবভোগ কিল, শেমন “বস্ত্র কবতরণ্ তহকবল”, “েোকোয়ত নোয়ফলো” ইতযোকদ। 

এই তহকবয়লর কন কমত শকোন কহসোব রোখ্ো হতনো। প্রো  প্রকতকদনই গরীবয়দর এখ্োন শথয়ক বস্ত্র, 

শোিী, শখ্োরোকী, পথখ্রি ইতযোকদ প্রদোন করো হত। মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর খ্কলফো মরহুম 

হেরত আব্দলু বোরী িোয়হব বয়লনঃ ‘আকম বোাংলো ১৩৫৬ সয়ন হুজয়ুরর সয়ি িফয়র থোকক ো 

এককদন এই তহকবয়লর দোন সিয়ি জজজ্ঞোসো ককর োকিলোম। কতকন বকল োকিয়লন শে, এই 

তহকবল হইয়ত এক হোজোর িোকোর শোিী কোপি দোন করো হই োয়ি এবাং প্রকত মোয়স একশত 

িোকোর লুকি কোপি দোন করো হ । কতকন দরবোর শরীয়ফ বকস ো সকোল হইয়ত সিযো পে দন্ত 

অবস্থো বুজে ো কমিককনকদগয়ক কনজ হোয়ত দোন ককরয়তন। এই তহকবল হইয়ত শদয়শ কবয়দয়শ 

গরীবয়দর জনয মোকন অেদোর ও ইনসুযয়রি শেোয়গও বহু িোকো পোেোয়নো হইত।’ 

শনো োখ্োলী জজলোর রকশকপুয়রর সম্ভ্রোন্ত বাংশী  একজন বি আয়লম মোওলোনো মুকহব্বুল াোহ 

িোয়হব এক সম  খ্ুব অভোবগ্রস্ত হয়  পয়িন। কোরও কোয়ি কনয়জর অবস্থো বযক্ত কয়র সোহোেয 

িোইয়ত তোর ময়ন িোইলনো। শুধ্ু কবকভন্ন শদো ো দরুদ পয়ি আল াোহ পোয়কর দরবোয়র তোর 

অভোব শমোিয়নর প্রোথ দনো জোনোয়তন। হেোৎ এককদন স্বপ্ন শদয়খ্ন কতকন একটি মসজজয়দর এক 

শকোয়ণ্ কিকন্ততভোয়ব বয়স আয়িন। এমন সম  হেরত নবী করীম (দঃ) শসখ্োয়ন তোশরীফ 

আনয়লন এবাং তোয়ক শদয়খ্ জজজ্ঞোসো করয়লন-  তুকম এরূপ কিকন্তত শকন? উেয়র মোওলোনো 

িোয়হব অতযন্ত কবনীতভোয়ব তোর অভোব ও কয়জদর কথো হুজরু (দঃ)-শক জোনোয়ল কতকন বয়লন-

িোরিীনো  শনিোরুিীন নোয়ম আমোর এক কপ্র  সন্তোন আয়ি-তোাঁর কোয়ি শতোমোর অভোয়বর কথো 

জোকনয়  কদয়ল শস শতোমো  সোহোেয করয়ব। মোওলোনো িোয়হব বলয়লন-ই ো রোসূলুল াোহ, আমোর 

ত পোাঁি শত িোকোর দরকোর, এত িোকোর সাংস্থোন কক কয়র হয়ব? এ কথো শুয়ন হেরত নবীয়  

করীম (দঃ) উের কদয়লন-শনিোরুিীনয়ক তুকম কক ময়ন কয়রি? শস আমোর সুন্নয়তর জনয 

কনয়জর জীবনয়ক উৎসগ দ কয়রয়ি। গরীব-দুঃখ্ী অভোবগ্রস্তয়দর সোহোেয সহো তো আমোর একটি 

বি সুন্নোত। ময়ন শরখ্, এটি পোলয়ন শনিোরুিীন অগ্রগোমী। মোওলোনো িোয়হব স্বয়প্নর কথো 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোয়ক জোনোয়ল রোসূয়ল পোক (দঃ)-এর মহব্বয়ত কতকন অকস্থর হয়  

পিয়লন। তখ্ন তখ্নই পোাঁি শত িোকো শজোগোি কয়র বলয়লন- এখ্নই ইনকসওর কয়র পোটেয়  

দোও। এরূপ হোজোর হোজোর িোকো কতকন মোকন অেদোর কয়র পোটেয় য়িন। 

শনো োখ্োলী হয়ত মুজি ককলমুল াোহ ্ নোয়ম একজন গরীব শলোক হুজরু শকবলোর কনকি পত্র 

কদয়লন-”হুজরু, আকম একজন গরীব মুসলমোন, স্ত্রী পুত্রোকদ সহ িোকোর অভোয়ব কষ্ট পোইয়তকি। 

এই কবষয়  হুজয়ুরর কনকি শদো ো িোকহয়তকি। হুজরু শকবলো পত্র শপয়  তোর নোয়ম প্রয় োজনী  

অথ দ মোকন অেদোর শেোয়গ পোটেয়  শদন। 

মোওলোনো শমোহোম্মদ এরশোদ নোয়ম শমকদনীপুয়র একজন শতজস্বী আয়লম কিয়লন। মুরীদ হও োর 

জনয কতকন িোরিীনো  আয়সন। এখ্োয়ন ককিুকদন অবস্থোন কয়র তরীকো  বহুদরূ অগ্রসর হন। 

হেোৎ কতকন শরোগোগ্রস্ত হয়  পয়িন এবাং কয় ককদন পরই ইয়ন্তকোল কয়রন। মরহুম পীর িোয়হব 

শকবলো শসই তরুণ্ আয়লমটির ইয়ন্তকোয়ল অতযন্ত বযকথত হয়লন। উক্ত মোওলোনো সোয়হয়বর 

একটি কশশুপুত্র, স্ত্রী ও বৃে কপতো-মোতো জীকবত কিয়লন। হুজরু শকবলো দীঘ দকদন ধ্য়র শসই কবপন্ন 

পকরবোরয়ক কন কমত অথ দসোহোেয পোেোয়তন। 

একবোর মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর শকোন এক গরীব মুরীদ হয়ি েোও োর ইচ্ছো কয়রকিয়লন, 

ককন্তু তোর শতমন শকোন অথ দ-ককি শেোগোয়ির সিকত কিল নো। হুজরু শকবলো একথো জোনয়ত 

শপয়  ঐ বযজক্তর হয়ি েোও োর সমুদ  খ্রি বহন কয়রকিয়লন। 

হুজরু শকবলোর দরবোয়র বহুয়লোক কনয় োজজত থোকত। শকউ বোবুকিদখ্োনো  কোজ করত, শকউ 

গরু, বকরী পোলন করত- শকউ বো অনযোনয কোয়জ বযস্ত থোকত। হুজরু তোয়দর সকয়লর প্রকত 

সমভোয়ব শখ্ োল রোখ্য়তন এবাং তোয়দর প্রয়তযকয়কই বযজক্তগতভোয়ব কোয়ি শেয়ক তোর 



 

 

পকরবোয়রর সাংবোদ কনয়তন এবাং তোয়দরয়ক সোধ্যমত দোন খ্ রোত করয়তন। শুধ্ু তোই ন , মোয়ে 

মোয়ে তোয়দরয়ক শেয়ক পকরবোয়রর শলোকজনয়দর কোপি- শিোপি ককনোর জনয প্রয় োজনী  

অথ দ কদয়  বোকি শথয়ক ঘুয়র আসোর কনয়দদশ কদয়তন। তোয়দর শিয়ল-শময় য়দর কববোহ উৎসয়ব 

িোকো প সো দোন মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর িকরয়ত্রর এক কবয়শষ নবকশষ্টয কিল। 

দুকভদয়ক্ষর সম  মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কনজ গ্রোম ও পোশ্ব দবতী গ্রোমবোসীয়দর জনয বযোপক 

সোহোেয কবতরয়ণ্র বযবস্থো গ্রহণ্ কয়রন। কতকন ঐ সম  এলোকোর সচ্ছল শলোকয়দর আহŸাোন 

কয়র সবোইয়ক কনয়  “পিগ্রোম সোহোেয সকমকত” গেন কয়রন। শসই সকমকতর মোরফত 

অভোবগ্রস্তয়দর একটি তোকলকো প্রণ্ ন কয়র সুষ্েুভোয়ব দোন-খ্ রোয়তর বযবস্থো কয়রন। 

বোাংলো ১৩৫০ সোয়লর দুকভদয়ক্ষর সম  বকরশোয়ল কতকন একটি লঙরখ্োনো কোয় ম কয়রকিয়লন। 

মোনুয়ষর শসই দুকদদয়নর সম  কতকন নোয়মমোত্র েৎসোমোনয আহোরোকদ করয়তন। গরু-বকরী, আম-

কোাঁেোল, মোি ইতযোকদ েো ককিু দরবোয়র আসত শসগুয়লো কবজক্র কয়র সমুদ  িোকো কতকন করকলফ 

ফোয়ন্ড জমো কদয়  কদয়তন। 

এ িোিোও মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শগোপয়ন অয়নক অভোবগ্রস্তয়ক শেয়ক দোন করয়তন। 

অয়নক সম  এমন হয় য়ি- গরীব-দুঃখ্ী শদয়খ্ তোয়ক কোয়ি শেয়ক নো শদয়খ্ই পয়কি শথয়ক 

মুে কদয়  িোকো তুয়ল দোন করয়তন এবাং সোয়থ সোয়থ িয়ল শেয়তন। তোাঁর এই দোন করোর আদতটি 

শেন শসই হোদীয়সরই  অনুশীলন- ‘এমন শগোপয়ন দোন কর শেন অনয হোত নো জোয়ন’। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর দোন-খ্ রোয়তর কথো কলয়খ্ শশষ করো েোয়বনো। বস্তুতঃ েখ্নই কতকন 

কোরও দুঃখ্ কষ্ট শদয়খ্য়িন, কোরও কবপদ আপয়দর কথো শুয়নয়িন তখ্নই শসটিয়ক লোঘব 

করোর জনয েথোসোধ্য শিষ্টো িোলোয়ত তৎপর হয়  উেয়তন। শকোন ককিু করো সম্ভব নো হয়ল 

অন্ততঃ দুহোত তুয়ল আল াোহর কোয়ি মুনোজোত করয়তন। 

মদীনো শরীয়ফ বোাংলোয়দশী হোজীয়দর থোকোর খ্ুব কষ্ট হত। এটি লক্ষয কয়র দরদী পীর িোয়হব 

শকবলো একটি মুসোফীরখ্োনো নতরীর কোয়জ হোত শদন। কতকন প্রোথকমকভোয়ব এ কোয়জর জনয 

একটি ককমটি গেন কয়র “বোর হোজোর সোতশত কর োল” তোয়দর কোয়ি শরয়খ্ আয়সন। বতদমোয়ন 

শসখ্োয়ন মুসোকফরখ্োনো প্রকতটষ্ঠত হয় য়ি-  বোিোলী হোজীয়দর কষ্ট অয়নক লোঘব হয় য়ি। 

হেরত নবী করীম (দঃ)-এর কোয়ি েখ্ন শকোন হোকদ ো আসত শসগুয়লো গরীব দুঃখ্ীয়দর মোয়ে 

কবতরণ্ নো করো পে দন্ত কতকন স্বজস্ত শপয়তন নো। ময়ন হত এ সয়বর তোাঁর শকোনই প্রয় োজন শনই। 

তোকও ো অনুশীলয়ন মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কিয়লন অয়নক উয়ধ্ব দ। তোই হোকদ ো গ্রহয়ণ্র 

বযোপোয়র কতকন কিয়লন অকত সতকদ। এতদসয়ে¡ও শকোন শকোন সম  প্রিুর অথ দ ও কবকভন্ন সোমগ্রী 

তোাঁর হোয়ত আসত। তখ্ন এককদয়ক কতকন মহোন আল াোহর দরকোয়র কৃতজ্ঞতো জোনোয়তন, 

অপরকদয়ক মুক্তহয়স্ত দোন-খ্ রোত কয়র কনম দল আনন্দ অনুভব করয়তন। মোয়ে মোয়ে উক্ত 

অথ দ গরীব-দুঃখ্ীয়দর মোয়ে এত শবকশ কবতরণ্ কয়র কদয়তন, ময়ন হত এসব অয়থ দর তোাঁর শকোনই 

প্রয় োজন শনই, ঘর-সাংসোর শিয়ি কতকন বুজে অনয শকোথো ও িয়ল েোয়বন। মুেোকীয়দর বণ্ দনো 

কদয়ত কগয়  আল াোহ পোক বয়লন াঃ 

“এবাং আকম তোয়দরয়ক শে করজজক কদয় কি শসখ্োন শথয়ক তোরো দোন কয়র”  

-(সূরো বোকোরোহ)। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কিয়লন আল্লোহর ওলী। তোই আল্লোহর শময়হরবোনীয়ত তোাঁর কোয়ি শে 

অথ দ-সোমগ্রীর সমোগম হত শসখ্োন শথয়ক গরীব-দুঃখ্ীয়দরয়ক অেোকিত দোন-খ্ রোত কয়র 

কুরআন পোয়কর উক্ত আ োয়তর পুয়রোপুকর হক আদো  করয়ত সদোসব দদো সয়িষ্ট থোকয়তন। 



 

 

অভোবগ্রস্ত আত্মী -স্বজন, পোিো-প্রকতয়বশী, গরীব-দুঃখ্ীয়দর প্রকত মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর 

সহমকম দতো আর সময়বদনোর শত শত ঘিনো রয় য়ি। সবগুয়লো বণ্ দনো করো সম্ভব ন । 

পরবতীয়ত এ সিয়কদ ককিুিো আয়লোকপোত করো হয়ব। 

দরবার ও পররবালর দালের অেুশীেে ঃঃ 

গরীব দুঃখ্ীয়দর প্রকত হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর দ ো প্রদশ দন সকতযই এক কবরল 

দৃষ্টোয়ন্ত পকরণ্ত হয় কিল। দরবোয়রর শলোকজন এবাং কনজ বোকিয়ত পকরবোয়রর সবোই েোয়ত 

একইভোয়ব দ োর আদয়শ দ অনুপ্রোকণ্ত হ  শসজনযও তোাঁর প্রখ্র দৃটষ্ট কিল। দু’একটি ঘিনোর মধ্য 

কদয় ই এর সতযতো কময়লঃ  

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর শজযষ্ঠ িোয়হবজোদো পীয়র মরহুম হেরত মোওলোনো শোহ আবু 

জো’ফর শমোহোম্মদ িোয়লহ (রঃ)-এর কবয় র সম  সবোই আশো কয়রকিয়লন শে, শমহমোনয়দর 

আহোরোকদর বযবস্থো সোধ্োরণ্ নো হয়  ককিুিো জোাঁকজমকপূণ্ দ হয়ব। তোই দরবোয়র কবকশষ্ট বযজক্তবগ দ 

হুজয়ুরর কোয়ি ককিুিো কঘ এবাং আধ্মণ্ দুয়ধ্র প্রস্তোব কদয়লন। সম্ভবতঃ ইাংয়রজী ১৯৪১ সোল। 

শভোলো  তখ্ন এক ভ োবহ বনযো হয় কিল। অসাংখ্য শলোক ও গবোকদ পশুর প্রোণ্ হোকন হ , বহু 

ঘর-বোকি নষ্ট হ । মরহুম পীর িোয়হব শকবলো বনযোপীকিতগয়ণ্র জনয অথ দ সাংগ্রয়হ বযস্ত 

কিয়লন। শসই মুহয়ূতদ উক্ত আয় োজয়নর প্রস্তোয়ব কতকন জবোব কদয় কিয়লন- “বোবো, শদয়শর শলোক 

আজ কবপন্ন, তোয়দর খ্োও ো-পিোর খ্ুব অভোব। তোরো ভোয়তর শফন পে দন্ত পো নো। আর এই 

অবস্থো  আকম আমোর শিয়লর কবয় য়ত কঘ খ্রি কয়র শজ লুস করব, তো হয়ত পোয়র নো।” 

হুজয়ুরর কথোগুয়লো েুজক্তেুক্ত হয়লও অয়নয়কর ময়ন ককিুিো আয়ক্ষয়পর ভোব রয়  শগল। কতকন 

শসটি বুেয়ত শপয়র সকলয়ক কবপন্নয়দর প্রকত সহোনুভূকত প্রদশ দয়নর প্রয় োজনী তো এবাং 

আল াোহ পোয়কর কোয়ি এর পুরস্কোয়রর কথো স্মরণ্ ককরয়  কদয়লন। েোই শহোক্, পকরয়শয়ষ কতকন 

বলয়লন, “শতোমোয়দর কঘ-এর িোকো আকম মঞ্জরু করলোম। তয়ব আকম েকদ উক্ত অথ দ এবাং 

দুয়ধ্র পকরবয়তদ নোস্তো  নোকরয়কল বযবহোর কয়র শসই উদ্বৃে অথ দ শতোমোয়দর পক্ষ হয়ত করকলফ 

তহকবয়ল দোন কয়র শদই তয়ব শতোমরো সকয়ল খ্ুশী হও ককনো?” দুঃখ্ী জনগয়ণ্র প্রকত হুজরু 

শকবলোর এরূপ কথো শুয়ন সকয়লরই হৃদ  কবগকলত হয়  শগল। তোাঁর কথো  সবোই শকাঁ য়দ 

শফলয়লন এবাং তোাঁর মতয়কই সমথ দন করয়লন। তখ্ন কঘ এবাং দুয়ধ্র িোকো করকলফ ফোয়ন্ড জমো 

শদ ো হল। 

দরবোয়রর মরহুম মুফতী আবদুল মজজদ িোয়হব শথয়ক জোনো আরও একটি ঘিনোঃ কতকন বয়লন-  

শভোলোর বনযোর কয় ক মোস পয়র আকম এককদন হেরত পীর িোয়হব শকবলোর কোয়ি আরজ 

করলোম- “হুজরু, বহুকদন েোবৎ দরবোয়র খ্োসী বকরী জবোই হ নো, আমরো একটি খ্োসী জবোই 

করয়ত িোই।” হুজরু শকবলো সবোইয়ক শেয়ক বলয়লন, “বোবোরো, শভোলোর শলোক নো শখ্য়  

মকরয়তয়ি, আর শতোমরো খ্োসী শখ্য়ত িোও? েোও, খ্োকসটি কবজক্র ককর ো শসই িোকো করকলফ ফোয়ন্ড 

জমো দোও।” 

হুজরু শকবলোর কনয়দদয়শ দরবোয়রর জননক খ্োয়দম খ্োকসটি কবজক্র করোর জনয রও োনো হয়ল 

মোওলোনো আবদুল মজজদ িোয়হব ময়ন ময়ন বলয়লন- খ্োকসটি েকদ আকম ক্র  কয়র শসই িোকো 

করকলফ ফোয়ণ্ড জমো শদই এবাং পয়র শসই খ্োকসটি জবোই ককর তয়বত হুজয়ুরর কথোও রক্ষো হল, 

দরবোয়রর শলোকয়দর ইচ্ছোও পূরণ্ হল। একথো ময়ন কয়র কতকন খ্োকসটি ককয়ন কনয়লন। খ্োকসর 

িোকো করকলফ ফোয়ন্ড জমো হ’ল। ককিুকদন পর হুজরু শকবলোর কোয়ি সকল ঘিনো খ্ুয়ল বয়ল উক্ত 

খ্োকসটি জবোই করোর অনমুকত িোইয়ল কতকন এবোরও একই কথো বয়ল সবোইয়ক কনয়ষধ্ করয়লন। 

অগতযো খ্োকসটি পুনরো  কবজক্র কয়র সমুদ  িোকো করকলফ ফোয়ন্ড জমো শদ ো হল। 

শদয়শর অভোব-অনিন এবাং কবপদ-আপয়দর সম  কতকন পকরবোরবগ দয়কও সাংেমী হও োর 

উপয়দশ কদয়তন। কখ্নও কখ্নও বোকির কভতয়র শগোস্ত ককাংবো কপেো খ্োও ো বি কয়র কদয়তন। 



 

 

কতকন বলয়তন- “শদয়শর শলোক ভোত পো নো, এ সম  আয় োজন কয়র ভোয়লো খ্োও ো তযোগ 

কয়রো।” একবোর দুকভদয়ক্ষর বহু কদন পে দন্ত বোকির কভতয়র শকোন কপেো বো কমষ্টোন্ন নতরী হ কন। 

একবোর ঈদ উপলয়ক্ষয বোকির কভতয়র শিয়ল শময় রো ককিু খ্োও োর আয় োজন কয়রকিল। তখ্ন 

পীর িোয়হব শকবলো বকরশোয়লর কবয়শষ শকোন অিয়লর জনয করকলয়ফর িোকো প সো সাংগ্রহ কয়র 

দুঃস্থয়দর ময়ধ্য কবতরণ্ করকিয়লন। শসই সম  বোকিয়ত ঈয়দর বরোি হয়ত খ্রয়ির একোাংশ 

করকলফ ফোয়ন্ড জমো কদয়  সকলয়ক শেয়ক বলয়লন- “ঈয়দর খ্ুশীয়ত সবোইয়ক সোকমল করয়ত 

হ । এস আমরো সবোইয়ক কনয়  ঈদ ককর।” কথোটি শিোট্ট। ককন্তু এ শেন আল াোহ পোয়কর কপ্র  

হোকবয়বর কথোর প্রকতধ্বকন। একবোর ঈয়দর কদয়ন হেরত নবী করীম (দঃ) একটি দুঃখ্ী একতম 

শিয়লয়ক শকোয়ল কনয়  এয়স হেরত আয় শো কসিীকো (রোঃ)-শক বয়লকিয়লন, “আয় শো, এটি 

শতোমোর শিয়ল।”- অথ দোৎ এই দুঃখ্ী শিয়লটিয়ক আমোয়দর সোয়থ ঈয়দর আনয়ন্দ শরীক রোখ্। 

এ প্রসি শশষ করোর আয়গ শিোট্ট একটি কবষয় র উয়লখ্ করকি। আল্লোহ পোক বয়লন াঃ 

“এবাং শতোমরো গরীব-কমিকীনয়দর খ্োদয (অন্ন-বস্ত্র) প্রদোয়ন পরস্পরয়ক উৎসোকহত করনো” -

(সূরো আল ফজর াঃ ১৮) 

আমরো অয়নক সম  কনয়জরো ধ্ম দ-কম দ ককর, দোন-খ্ রোত ককর; ককন্তু পকরবোয়র স্ত্রী, শিয়লয়ময়  

এবাং বিু বোিব বো অধ্ীনস্তয়দর শসই সব কোয়জর জনয তোককদ কদইনো এবাং এর প্রকত উৎসোহ 

প্রদোন ককরনো। এয়ত ঘয়র এবাং কনয়জর িোকরপোয়শ ঐসব আময়লর অনুক‚ল পকরয়বশ সৃটষ্ট 

হ নো, ফয়ল উক্ত সৎ আমলটি পকরবোয়র এবাং সমোয়জ বযোপকভোয়ব প্রকতটষ্ঠত হয়ত পোয়রনো। 

উপয়রর আ োয়ত মোনুষয়ক এ কবষয়  সতকদ কয়র শদ ো হয় য়ি। এ বযোপোয়র হেরত পীর িোয়হব 

শকবলো (রঃ)-এর দৃটষ্ট কিল অকত সূ²। কতকন কনয়জ বযজক্তগতভোয়ব দোন-খ্ রোত কয়রই ক্ষোন্ত 

হনকন, পকরবোয়রর সকল সদসয এবাং ভক্তবৃয়ন্দর মোয়েও েোয়ত দোয়নর অনুশীলন স্থো ীভোয়ব 

জোরী থোয়ক শসজনয তোয়দরয়ক সদোসব দদো উপয়দশ-উৎসোহ প্রদোন করয়তন। 

কৃিজ্ঞ রবেয়ী দািা ঃঃ 

পূয়ব দই উয়লখ্ করো হয় য়ি মরহুম হেরত পীর িোয়হব শকবলো বোকিয়ত, িফয়র শেখ্োয়নই 

থোকয়তন, সব সম ই তোাঁর িোরপোয়শ শলোয়কর ভীি জয়ম থোকত। গরীব কমিককয়নর সমোগম 

এত শবকশ হত শে, তোয়দরয়ক শেকোয়নোই কষ্টকর হত, অথি কতকন তোয়দর প্রকত কখ্নও কবরক্ত 

হয়তন নো অথবো শকোনকদন তোয়দরয়ক শকোন কিো কথোও বয়লনকন। তোয়দর কবরজক্ত নীরয়ব সহয 

করয়তন। মনয়েোগ সহকোয়র সকয়লর অভোব-অকভয়েোগ শুয়ন অবস্থোনুেো ী দোন খ্ রোত 

করয়তন। বৃে ব য়স েকদও তোর অকধ্ক কথো বলয়ত কষ্ট হত, তথোকপ শুধ্ুমোত্র গরীব দুঃখ্ীয়দর 

মনতুটষ্টর জনয কতকন  মনয়েোগ সহকোয়র তোয়দর কথো শুনয়তন। পীর িোয়হব শকবলোর কষ্ট 

শদয়খ্ দরবোয়রর শকউ েকদ কখ্নও শকোন খ্ রোতীয়ক সোমোনয ধ্মক কদত অথবো একিু ‘িিো’ 

কথো বলত তখ্নই হুজরু শকবলো তোয়ক বোধ্ো কদয়  তোর প্রকত কবরজক্ত প্রকোশ কয়র বলয়তন- 

‘বোবোরো, আপনোরো রোগ কয়রন শকন? এরো ত আপনোয়দর কোয়ি ককিু িো নো’।  

কুরআন পোয়ক রয় য়ি- “কভকু্ষকয়ক ধ্মক কদওনো” (সূরো শদোহো াঃ ১০) 

গরীব-দুঃখ্ীয়দর প্রকত মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর অস্বোভোকবক কবন  আর মধ্ুর বযবহোর 

সকয়লরই দৃটষ্ট আকষ দণ্ করত। শকবলই ময়ন হত তোয়দর বযোপোয়র হুজরু শকবলো শেন 

ভীষণ্ভোয়ব ভীত এবাং দুব দল। কমিককয়নর প্রকত কবরক্ত আর কয়েোর হও ো ত দয়ূরর কথো, তোয়দর 

সিয়কদ আল াোহ পোয়কর উপয়রোক্ত হুকুম কতকন েথোেথভোয়ব পোলন করয়ত সক্ষম হয়লন 

ককনো শস কনয় ই সদো-সব দদো শাংককত থোকয়তন।  



 

 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো খ্ রোতীয়দর প্রকত ককরূপ বযবহোর করয়তন শসটি বুেোয়নোর জনয 

তোাঁর খ্কলফো মরহুম হেরত আবদুল বোরী িোয়হয়বর কলখ্ো হুজয়ুরর জীবনী শথয়ক শিোট্ট একটি 

ঘিনো তুয়ল ধ্রো হয়লো।  

একদো একজন কমিককন খ্ রোয়তর জনয হোত বোিোয়ল পীর িোয়হব শকবলো তোয়ক দুটি িোকো 

কদয়লন। শলোকটি আরও অকধ্ক সোহোয়েযর জনয আব্দোর করয়ল হুজরু তোয়ক আরও দু’টি িোকো 

কদয়লন। শস এয়তও সন্তুষ্ট নো হয়  পুনরো  আব্দোর জোনোল। তখ্ন হুজরু শকবলো সোমোনয কবরজক্ত 

সহকোয়র বলয়লন, ‘বোবো, আর কত কষ্ট কদয়বন? এবোর িয়ল েোন।’ শলোকটি আর ককিু নো বয়ল 

িয়ল েো । শস ককিুদরূ শেয়ত নো শেয়তই হুজরু শকবলো অনয একজন শলোক মোরফত তোর জনয 

আরও দু’টি িোকো পোটেয়  কদয়লন। ঐকদনই কবকোয়ল উক্ত শলোকটি দরবোর শরীয়ফ আসয়ল হুজরু 

শকবলো তোয়ক শেয়ক কনয়  বলয়লন- ‘বোবো, সকোল শবলো আকম আপনোর উপর খ্োকনকিো রোগ 

কয়রকিলোম, আপকন কনশ্চ ই ময়ন বযথো শপয় য়িন। আমোয়ক আল াোহর ও োয়স্ত মোফ কয়র 

কদন।’ হুজয়ুরর মত কবরোি বযজক্তয়ত্বর অকোরয়ণ্ এমন কমনকত সহকোয়র ক্ষমো কভক্ষো শসই 

কমিককন বযজক্তটিয়ক কবস্মো োকবভূত কয়র তুলল। লিো  শস সাংকুকিত হয়  পিল। শস বোর বোর 

অতযন্ত কবন সহকোয়র বলয়ত লোগল- ‘হুজরু, আকম ময়ন শকোন বযথো পোই কন।’ হুজরু শকবলো 

তখ্ন বলয়লন- ‘আকম শকোন কথোই শুনয়ত িোইনো, আপকন সকয়লর সোময়ন মুখ্ খ্ুয়ল বলুন 

আপকন আমোয়ক মোফ কয়র কদয় য়িন।’ বোর বোর পীিোপীকিয়ত অগতযো শলোকটি েখ্ন বলল- 

‘হুজরু, আপনোয়ক আকম আল াোহর ও োয়স্ত মোফ কয়র কদলোম’, তখ্ন কতকন শোন্ত হয়লন।  

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর জীবয়ন এরূপ ঘিনো বহু ঘয়িয়ি। এগুয়লো খ্ুবই সোধ্োরণ্, সয়ন্দহ 

শনই। ককন্তু এর ময়ধ্য কদয়  তোাঁর িকরয়ত্রর শে স²ূ কদকটি ফুয়ি উয়েয়ি, তোর তুলনো শকোথো ? দোন 

গ্রহীতো সোধ্োরণ্তঃ দোতোর প্রকত কবনীত এবাং মুখ্োয়পক্ষী থোয়ক, শসটিই স্বোভোকবক। ককন্তু এখ্োয়ন 

তোর বযকতক্রম- িও োলকোরী কবরক্ত কয়র, কষ্ট শদ  আর দোতো তোর প্রকত কবনীত; শুধ্ু তোই ন , 

তোাঁর শকোন কথো  বো আিরয়ণ্ িও োলকোরী শকোন কষ্ট শপল ককনো তো কনয়  কতকন সদো ভীত- 

শাংককত। কবকিত্র ন কক! তয়ব কবষ টি একিু কবয়েষণ্ করয়ল দোন গ্রহীতোর প্রকত মরহুম পীর 

িোয়হব শকবলোর এই মন মোনকসকতো অকত সহয়জই বযোখ্যো করো েো । মোনুষয়ক আল াোহ পোক 

ধ্ন-সিদ কদয় য়িন এবাং শসখ্োন শথয়ক তোরই মিয়লর জনয গরীব কমিককনয়ক দোন করোর 

কনয়দদশ কদয় য়িন। তোই দোন করোর মোয়ে সকতযকোর অয়থ দ দোতোর কৃপো বো অনুগ্রহ প্রদশ দয়নর 

শকোন সুয়েোগ শনই। এটি  কনতোন্তই তোর প্রকত আল াোহ পোয়কর একটি কনয়দদশ-একটি ইবোদত। 

দোয়নর সোয়থ দোন গ্রহীতোর প্রকত দোতোর অনুগ্রহ কমকশ্রত থোকয়ল শসটিয়ক মূলতঃ দোন বলো েো  

নো; বরাং শসটি কনয়জয়ক প্রিোর বো কনয়জর শশ্রষ্ঠত্ব প্রকোয়শর একটি শক শল মোত্র। এজনযই 

কুরআন-হোদীয়সর দৃটষ্টয়ত এই দোন আল াোহ পোয়কর দরবোয়র গৃহীত হ নো, বরাং শোজস্তয়েোগয 

অপরোধ্ বয়ল গণ্য হ ।  সকতযকোর দোতো দোনয়ক  সিূণ্ দ কভন্ন দৃটষ্টয়ত শদয়খ্ন। আল াোহ পোক 

তোয়ক অনুগ্রহ কয়র ধ্ন-সিয়দর মোকলক কয়রয়িন, তোর অন্তয়র দোন করোর মত একটি শশ্রষ্ঠ 

ইবোদয়তর সৃ্পহো েুকগয় য়িন এবাং দ ো কয়র দোন গ্রহীতোয়ক তোর সোময়ন এয়ন এই ইবোদতটি 

সিন্ন করোর পকরয়বশ সৃটষ্ট কয়রয়িন। তোই দোন কয়র গকব দত হও ো ত দয়ূরর কথো, কতকন মহোন 

আল্লোহর প্রকত কির কৃতজ্ঞ এবাং দোন গ্রহীতোর প্রকত কবনীত থোয়কন। উপরন্তু এই ইবোদয়তর 

হকগুয়লো টেকমত পোলন করয়ত শপয়রয়িন ককনো শস সিয়কদ কতকন সব সম  ভীত থোয়কন। 

বস্তুতঃ প্রকৃত দোয়নর স্বরূপ এটিই। সুবহোনোল াোহ! মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর মোয়ে এটি পূণ্ দ 

মোত্রো  কবদযমোন কিল। এজনযই এতবি বযজক্তয়ত্বর অকধ্কোরী হয় ও গরীব কমিককনয়দর সোয়থ 

এরূপ কবরল আিরণ্ প্রদশ দন করো তোাঁর পয়ক্ষ সম্ভব হয় কিল। আল াোহ পোক আমোয়দর 

সবোইয়ক মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর আদশ দ সোময়ন শরয়খ্ কনম দল দোন-খ্ রোত কয়র 

আল াোহর সন্তুটষ্ট অজদয়নর শত কফক কদন, এই কোমনো ককর।   

আমরা নকার্থায়? 

মোনুয়ষর জনয মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর মমত্বয়বোধ্ কবয়শষ কয়র অভোবগ্রস্ত গরীব-দুঃখ্ীয়দর  

দুঃখ্ শমোিয়ন তোাঁর শে আন্তকরক প্রয়িষ্টো কিল তো অকল্পনী । জোকত-ধ্ম দ কনকব দয়শয়ষ সকয়লর প্রকত 



 

 

মহোনুভবতোর এক কবরল দৃষ্টোন্ত কতকন স্থোপন কয়র কগয় য়িন। এসব ঘিনো আমোয়দর নবী-রোসূল 

এবাং পুরোয়নো কদয়নর অলী-দরয়বশয়দর িকরয়ত্রর কথো স্মরণ্ ককরয়  শদ । আজ েকদ আয়লম 

সমোজ এবাং অবস্থোসিন্ন বযজক্তবগ দ শস আদয়শ দ অনুপ্রোকণ্ত হয়  অসহো  আতদ মোনুয়ষর পোয়শ 

এয়স দো াঁিোয়তন তোহয়ল আমোয়দর  এই দকরর্দ্ শদয়শর শিহোরো হ ত ককিুিো অনযরূপ হত। প্রো  

প্রকত বিরই আমোয়দর শদশটি বনযোকবকলত হ , কবকভন্ন প্রোকৃকতক দুয়ে দোয়গর কশকোর হ , 

মোনুয়ষর কয়ষ্টর অন্ত থোয়ক নো। ককন্তু তোয়দর দুঃয়খ্ দুঃখ্ী হয় , তোয়দর দুঃখ্য়মোিয়ন আন্তকরক 

হয়  কতজন আয়লম, সমোজকমী বো ক টি শসবোমূলক প্রকতষ্ঠোন একগয়  এয়সয়িন?  

প্রথম জীবয়ন মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর অবস্থো শমোয়িই সচ্ছল কিলনো। তথোকপ শুধ্ুমোত্র 

মোদরোসো প্রকতষ্ঠোর জনয সকয়লর উপয়দশ উয়পক্ষো কয়র কনয়জর আয় র উৎস নোকরয়কল-

সুপোরীর বোগোন নষ্ট কয়র, কভয়ি-বোকি দোন কয়র মোনবতোর এক িরম পরোকোষ্ঠো শদকখ্য় য়িন। 

পরবতীয়ত গরীব মুসলমোন িোত্রয়দর শলখ্োপিোর সহো তো করোর জনয তৎকোলীন সময়  তোাঁর 

প্রকতটষ্ঠত “এহই োয়  সুন্নোত” সমোয়জ কী বযোপক ভূকমকো শরয়খ্কিল শে শকোন জ্ঞোনবোন বযজক্তই 

তো সহয়জ অনুধ্োবন করয়ত পোয়রন। “শহমোয় য়ত ইসলোম” এর মধ্য কদয়  ইসলোয়মর প্রকত দুঃখ্ী 

মোনুয়ষর প্রকত হুজরু শকবলোর মহোনুভবতোর কথো পোেয়কর কনশ্চ ই ময়ন আয়ি। এগুয়লো তোাঁর 

উদোর, দরদী ময়নর এক একটি উজ্জ্বল স্বোক্ষর।  

আজ ককিু ককিু এন.জজ.ও এবাং কবকভন্ন প্রকতষ্ঠোন সুয়ক শয়ল মুসলমোনয়দর ধ্ম দোন্তকরত করোর 

অপয়িষ্টো  কলি। এর কবরুয়ে শদয়শর আয়লম সমোজ শথয়ক শুরু কয়র আমরো অয়নয়কই 

শসোচ্চোর। সরকোয়রর কোয়ি প্রকতবোদ জোনোই, কমকিল ককর, কমটিাং ককর- এসবই টেক, এগুয়লো 

আমোয়দর ধ্মী  কতদবয সয়ন্দহ শনই, ককন্তু এ সমসযোর মূল শকোথো , এ সমসযো সৃটষ্ট হল শকন- 

এসব কক একবোর শভয়ব শদয়খ্কি? সমসযোর কোরণ্ কিকিত কয়র তদনুেো ী সমসযো-সমোধ্োয়ন 

তৎপর হও োই একমোত্র বুজেমোয়নর কোজ। অনযথো  সমসযো, সমসযোই থোকয়ব; এর সমোধ্োন 

আর ককিুয়তই হয়বনো। 

হোদীয়সর ময়ম দ বুেো েো - িরম দোকরর্দ্তো মোনুষয়ক কুফরীর কদয়ক শিয়ন কনয়  েো । এর অথ দ 

হয়লো দকরর্দ্তোর একটি সীমোয়রখ্ো আয়ি েোর কনয়ি সোধ্োরণ্ভোয়ব ধ্মী  কবধ্োনসমূহ- এর 

রীকতনীকত মোনুয়ষর ময়ন শতমন শকোন আয়বদন সৃটষ্ট করয়ত পোয়রনো, কোরণ্ শসখ্োয়ন শপয়ির 

কু্ষধ্ো ও জোগকতক উন্নকতর কথোই মোনুয়ষর ময়ন অকধ্ক মোত্রো  সজক্র  এবাং প্রবল থোয়ক। 

এইসব অসহো  মোনুয়ষর কোয়ি তোয়দর জোগকতক উন্নকতকয়ল্প জোকত-ধ্ম দ কনকব দয়শয়ষ শে শকোন 

শলোক, শে শকোন শগোটষ্ঠ বো প্রকতষ্ঠোন েখ্ন একগয়  আয়স তখ্ন তোরো তোয়দর প্রকত আকৃষ্ট হ , 

তোয়দর কথো  প্রভোবোকিত হ  এবাং স্বোভোকবকভোয়বই অকত সহয়জ তোয়দর আদয়শ দ কবশ্বোসী হয়  

পি্।য়া এই সহজ কথোটিই আজ দ োর সোগর রোসূলুল্লোহ (দঃ)-এর উম্ময়তরো অয়নকিো কবস্মৃত 

হয় য়ি। অতযন্ত দুভদোয়গযর কবষ  খ্রীেোন কমশনোরীগণ্ এখ্োয়ন অয়নক শবকশ অগ্রগোমী। কবয়শ্বর 

কদয়ক তোকোয়লই শদখ্ো েো  খ্রীেোন কমশনোরীরো অসহো  মোনুয়ষর জনয কত হোজোর  হোজোর 

জনকলযোণ্মুখ্ী প্রকতষ্ঠোন গয়ি কদয় য়ি, কবকভন্ন প্রোকৃকতক দুয়ে দোয়গ দুঃস্থ মোনবতোর শসবো  

দরূয়দশ শথয়ক ককভোয়ব তোরো স্বতঃস্ফূতদভোয়ব িুয়ি আসয়ি। আর তোর পোয়শ ইসলোয়মর ধ্োরক 

বোহক, রোসূলুল াোহ (দঃ)-এর আদয়শ দর েোণ্ডোধ্োরী মুসকলম সমোয়জর ভূকমকো কতিুকু, তোরো কী 

করয়ি এর েকদ একটি পকরসাংখ্যোন শন ো েো , তয়ব তোরো লিো  অধ্ঃমুখ্ী হয়ত বোধ্য।  

আজ আমরো মুটষ্টয়ম  অনুশীলয়নর মোয়ে ধ্ম দয়ক বন্দী কয়র শরয়খ্কি। ধ্ম দ সিয়কদ একটি 

খ্জণ্ডত ধ্োরণ্ো লয় ই আল াোহ পোয়কর সন্তুটষ্ট লোয়ভর স্বপ্ন শদকখ্। ককন্তু আমরো কক আমোয়দর 

আয়শ পোয়শর কিন্নমূল মোনুষগুয়লোর কথো কখ্নও কিন্তো কয়রকি? েোেকবয়ন মোনবসন্তোন েখ্ন 

খ্োবোয়রর সিোয়ন কোক আর কুকুয়রর সোয়থ পোল াো শদ  তখ্ন আমোয়দর ধ্ম দপুষ্ট (?) সয়িতন 

কবয়বক ককিুমোত্র শকাঁ য়প উয়ে কক? শস দৃশয পোশ কোটিয় ই ত আমরো প্রকতকদন মসজজয়দ েোই, 

ধ্ম দ-সভো  গমন ককর, মোনুষয়ক নীকতকথো শুনোই। প্রশ্ন হয়লো, আময়দর এই উয়পক্ষো আর 

‘কমশনোরী’ ময়নোভোয়বর দরুন ঐ অসহো  শলোকগুয়লো েখ্ন এন.জজ.ও অথবো খ্রীেোন 

কমশনোরীয়দর হোত ধ্য়র বো াঁিোর পথ খ্ুাঁয়জ পো - পকরণ্োয়ম ধ্ম দোন্তকরত হয়  েো  তখ্ন এর জবোব 



 

 

শক শদয়ব? এর জনয দো ী শক? ঐ খ্রীষ্টোন কমশনোরী, এন.জজ.ও, নো আমরো? ধ্ম দ ত এয়সয়ি 

কনয়জর মোয়ে, সমোয়জর মোয়ে মোনবতো প্রকতষ্ঠো করয়ত- নক, শসখ্োয়ন আমোয়দর ভূকমকো রইল 

শকোথো ? 

আতদ-অসহো , কবপদগ্রস্ত, একতময়দর সোহোেয সহয়েোকগতোর জনয বহু আ োত রয় য়ি- রোসূল 

(দঃ) র অয়নক হোদীস রয় য়ি। ককন্তু এগুয়লো আমোয়দর অন্তরয়ক শতমনভোয়ব নোিো শদ নো। 

কষ্ট ও তযোয়গর সুন্নোতগুয়লো সেয়তœ বজদন ককর। এর কোরণ্ কক? প্রধ্োনতঃ দু’শিো কোরণ্। এক, 

ধ্ম দ সিয়কদ সটেক ধ্োরণ্ো শনই বয়লই কবকভন্ন ধ্মী  অনুশোসয়নর অনুশীলয়ন আমরো ভোরসোময 

বজো  রোখ্য়ত পোকরনো। দুই, আমোয়দর কদয়লর অভোব; আমোয়দর তযোয়গর অভোব, অয়থ দর 

অভোয়বর িোইয়ত অয়নক শবকশ প্রকি। এটিই হ’ল মূল সমসযো। বস্তুতঃ এজনযই ধ্য়ম দর 

কবশ্বজনীন রূপটি সমোয়জ কবককশত হয়ত পোয়রকন। তোই ধ্ম দ কনয়  আজ কত কবরূপ মন্তবয 

শশোনো েো - ধ্ম দ বযজক্তগত জীবয়নর গুটিকতক অনুশীলন মোত্র, ধ্ম দ সমোজ শসবো  বযথ দ 

ইতযোকদ। অথি আসল বযোপোরটি কত কভন্ন। ধ্য়ম দর অিয়ন শসবোর স্থোন কত ঊয়ধ্ব দ। এটি একিয়  

মহোন আল াোহর সন্তুটষ্ট অজদয়ন শকউ ঈজিত সোফয়লযর দ্বোরয়গোিো  শপ ৌঁিয়ত পোয়রনো। 

হেরত শশখ্ সোদী (রঃ) বয়লনঃ একজন মোনুষয়ক তুষ্ট করো অথবো একতয়মর মোথো  একবোর হোত 

বুলোয়নো শত শত রোকো োত নফল নোমোয়জর িোইয়তও উেম।  

একবোর ইসলোম সিয়কদ জননক বযজক্তর প্রয়শ্নর জবোয়ব হেরত শশখ্ সোদী (রঃ) বয়লকিয়লনÑ 

একটি গল্প শশোন, তয়বই বুেয়ত পোয়ব প্রকৃত ইসলোম কী এবাং ইসলোয়ম মোনবতোর স্থোন 

কতিুকু। গল্পটি হয়লো াঃ 

একবোর জননক শলোক ময়ন ময়ন কস্থর করল শস বো তুল্লোহ শরীয়ফর জজ োরয়ত েোয়ব। শস ময়ন 

ময়ন এও টেক করল দীঘ দ পথ শস পোয়  শহাঁয়ি অকতক্রম করয়ব; শুধ্ু তো-ই ন , প্রকতটি পো 

শফলোর পরই দু’রোকোত নফল নোমোজ পিয়ব। কক কটেন সাংকল্প! এই সাংকল্প কনয়  শস েোত্রো 

শুরু করল এবাং দীঘ দকদন অকতবোকহত কয়র শশষ পে দন্ত বো তুল াোহ শরীফ শপ ৌঁিল। শসখ্োয়ন 

শপ ৌঁয়ি শস প্রশোন্ত ময়ন দু’হোত তুয়ল আল্লোহর দরবোয়র মুনোজোত করল, আল্লোহ শেন তোর কয়ষ্টর 

েয়থোপেুক্ত পুরস্কোর প্রদোন কয়রন। সোয়থ সোয়থ আল্লোহ পোয়কর তরফ শথয়ক উের এয়লোঃ শহ 

দরয়বশ। আমোর সন্তুটষ্ট লোয়ভর জনয শে কষ্ট তুকম কয়রি, তোর েথোথ দ প্রকতদোন অবশযই 

শতোমোয়ক প্রদোন করব- ককিুমোত্র কমকত হয়ব নো। তয়ব শতোমোর কোয়জর কবকনময়  শে পুরস্কোর 

তুকম লোভ করয়ত তোর জনয শতোমোর এত কষ্ট করোর শকোন প্রয় োজন কিল নো। শতোমোর পোয়শর 

বোকিয়ত শে অসহো  একতম শিয়লটি আয়ি, তুকম েকদ দ ো পরবশ হয়  তোর মোথো  শুধ্ুমোত্র 

একবোর শতোমোর হোতখ্োকন বুকলয়  কদয়ত, তয়ব আকম শতোমোর প্রকত অয়নক শবকশ খ্ুশী হতোম এবাং 

আমোর তরফ শথয়ক এর িোইয়ত বহু বহু গুণ্ অকধ্ক পুরস্কোর শতোমো  প্রদোন করো হত। 

হো , শকোথো  বো ইসলোয়মর কশক্ষো, শকোথো  বো আমরো! েোরো ইসলোয়মর কথো বয়লন, এর আদয়শ দ 

কনয়জর জীবনয়ক কবককশত করয়ত িোন, ইসলোময়ক সমোয়জর বুয়ক প্রকতষ্ঠো করোর আন্তকরক 

আশো শপোষণ্ কয়রন  তোয়দরয়ক সব দপ্রথম বুেয়ত হয়ব ইসলোয়ম প্রকৃত কশক্ষো কক এবাং শসই 

আয়লোয়কই প্রকতটি মুসলমোনয়ক সয়িতন কয়র তুলয়ত হয়ব। 

এ অধ্যো  শশষ করোর আয়গ মহোন আল্লোহর দরবোয়র এই মুনোজোত রইল- মোনবতোর শসবো  

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর আদশ দ, “শহমোয় য়ত ইসলোম” আর “এহই োয়  সুন্নোত”, কশক্ষো 

কবস্তোয়র তোাঁর কনয়জর কভয়ি-বোকি দোন, জোকতধ্ম দ কনকব দয়শয়ষ সকল অসহো , কনরোশ্র  মোনুয়ষর 

প্রকত তোাঁর দ োর পরোকোষ্ঠো, কবয়শ্বর সকল মজলুয়মর প্রকত তোাঁর মমত্বয়বোধ্ ইতযোকদ আমোয়দর 

জীবনপয়থর কদশোরী শহোক; গরীব-দুঃখ্ী, আতদপীকিতয়দর শবদনো লোঘয়ব আমোয়দর কদল সদো 

অনুপ্রোকণ্ত শহোক এবাং অসহো  মোনুয়ষর প্রকত আমোয়দর দ ো আর তযোয়গর হোত কির-প্রসোকরত 

শহোক। হেরত আবু বকর (রোঃ), হেরত ওসমোন গনী (রোঃ)-এর কুরবোনী মুসকলম সমোয়জর বুয়ক 

পুনঃ প্রকতটষ্ঠত শহোক। কবশ্ববোসী নতুন কয়র অনুধ্োবন করুক- ইসলোম তযোয়গর ধ্ম দ, শসবোর ধ্ম দ। 

মুসলমোনয়দর মোয়ে শে মোনবতোর পরশ শপয়  এককদন শকোটি শকোটি কবধ্মী ইসলোয়মর সুশীতল 



 

 

িো োতয়ল আশ্র  কনয় কিল, শে তযোগ আর সহমকম দতোর কবরল দৃষ্টোন্ত প্রতযক্ষ কয়র সোরো দুকন ো 

কবস্ময়  হতবোক হয়  কগয় কিল, এই বস্তুবোদী সমোয়জ তোরই অনুপম স্পয়শ দ কসক্ত সজীব, সয়তজ 

হয়  উেুক প্রকতটি মুসলমোয়নর ‘মরো’ কদল, কবশ্ব মুসকলম তযোয়গর মকহমো  আবোরও বলী োন 

হয়  উেুক; অনোগতকোল তোয়দরয়ক নতুন কয়র অকভনজন্দত করুক, িোরকদক মুখ্করত কয়র 

পুনরো  ধ্বকনত শহোক্ ইসলোয়মর স্তুকত আর জ গোন।  

 

মুরশ শলদর প্ররি আদলবর অেেয স্বাক্ষর 

পীর ছালহব নকবোর আদব এ’নিকাদঃ 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কনয়জই একজন স্বনোমধ্নয পীর কিয়লন। তোাঁর অসাংখ্য ভক্ত-

মুরীদোন কিল। এ সয়ে¡ও আপন পীয়রর কোয়ি কনয়জয়ক অতযন্ত শিোি ও শহ  ময়ন করয়তন। 

পীয়রর দরবোয়র সবসম ই তোাঁর মোয়ে একটি কবন ী এবাং সাংকুকিত ভোব পকরলকক্ষত হত। এ 

সিয়কদ তোাঁর বি িোয়হবজোদো পীয়র মরহুম হেরত আবু জো’ফর মুহোম্মোদ িোয়লহ (রঃ) বয়লন 

াঃ হেরত নবী করীম (দঃ)-এর সম্মুয়খ্ হেরত আবু বকর কসিীকী (রোঃ) এত কনæস্বয়র কথো 

বলয়তন শে, হুজরু (দঃ)-এর কোন শমোবোরক তোাঁর মুয়খ্র কনকি কনয়  শুনয়ত হত। আমোর 

ও োয়লদ িোয়হব শকবলোয়ক টেক শসইরূপই আমল করয়ত শদয়খ্কি। কতকন তোাঁর শমোয়শ দয়দ 

কোয়ময়লর সোয়থ এরূপ মৃদু আও োয়জ কথো বলয়তন শে, সম  সম  তো অনয কোরও বুজেয়  

কদয়ত হত। 

পীয়র মরহুম আরও বয়লনঃ হেরত ও োয়লদ িোয়হব শকবলো (রহঃ) তোাঁর পীর িোয়হব শকবলোর 

প্রকত এতই প্রগোঢ় এ’শতকোদ রোখ্য়তন শে, কতকন তোাঁর জীবিশো  শকোন ওলী-আওকল োর মোজোর 

হয়ত ফোয় জ লোভ করোর জনয শজ োরত করোর প্রয় োজন শবোধ্ কয়রন নোই। কোরণ্, কতকন 

বলয়তন- তোাঁর পীয়র কোয়মলই তোাঁর মকিুয়দর জনয েয়থষ্ট। এ দ্বোরো আবোর শকউ এ কথো নো 

বয়লন শে, অনয ওলী-আওকল োগয়ণ্র প্রকত তোাঁর মহব্বত কিলনো, বরাং কতকন দুকন োর শিোি বি 

সকল ওলী-আওকল োয়দর জনয হোয়মশো শদো ো করয়তন। তোর ময়নর উক্ত অবস্থো কবরোজমোন 

কিল শুধ্ুমোত্র কনজ পীয়রর প্রকত খ্োি আদব এবাং পূণ্ দ এ’শতকোয়দর কোরয়ণ্। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো পীয়রর বোকিয়ত কখ্নও শোন-শওকয়তর শপোশোক পকরধ্োন কয়র বো 

শকোন খ্োয়দম সোয়থ লয়  শেয়তন নো। শরলয়েশন হয়ত ফুরফুরো শরীফ কতন মোইল। এই পথিুকু 

সব সম ই কতকন পোয়  শহয়ি শেয়তন। এমনকক বৃে ব য়স একোন্ত প্রয় োজন সয়ে¡ও কখ্নও 

কতকন পোলকীয়ত আয়রোহণ্ কয়র শেয়ত রোজী হনকন। জোনো েো  মরহুম পীর িোয়হব শকবলো 

ফুরফুরো শরীয়ফ অতযন্ত কবনীতভোয়ব িলোয়ফরো করয়তন, শকোনকদন জতুো পোয়  হো াঁয়িন নোই। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর এই আমলটি আমোয়দরয়ক হেরত মোয়লক (রঃ)-এর কথো স্মরণ্ 

ককরয়  শদ । হেরত মোয়লক (রঃ) জীবয়ন কখ্নও মকদনো শরীয়ফ জতুো পোয়  হো াঁয়িন নোই। কতকন 

ভোবয়তন, শে পোক জকময়ন হুজয়ুর পোক (দঃ)-এর পকবত্র পো শমোবোরক স্থোন শপত শসখ্োয়ন তোাঁর 

জতুোর স্পশ দ কীভোয়ব লোগয়ত পোয়র! এটি তোাঁর কোয়ি গকহদত কোজ বয়ল ময়ন হত। 

সুবহোনোল াোহ, কী উচ্চ পে দোয় র আদব! 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো পোগিী পকরধ্োন কয়র কখ্নও পীয়রর সম্মুয়খ্ শেয়তন নো। পীয়র 

মরহুম বয়লন- শকোন এক সম  আকম একখ্োনো আরবী রুমোল মোথো   শবাঁয়ধ্ ও োয়লদ িোয়হব 

শকবলোর সোয়থ ফুরফুরো হুজরু শকবলোর সোয়থ শদখ্ো করোর জনয হোলদোর শলয়ন েোজচ্ছলোম। 

হোলদোর শলয়নর কনকিবতী হয়ল ও োয়লদ িোয়হব আমোয়ক মোথো হয়ত রুমোল নোকময়  শফলয়ত 

ইশোরো করয়লন। েকদও উহো নোজোয় জ নয়হ, মোত্র আদয়বর শখ্ োয়লই কতকন এরূপ করয়ত 

ইশোরো কয়রকিয়লন। শরী য়তর কদক কদয়  েকদও শকোন বোধ্ো শনই, তয়ব পীয়রর আদয়বর প্রকত 

কতিুকু স²ূ দৃটষ্ট রোখ্য়ল সব সম  এরূপ আমল করো সম্ভব তো কিন্তো করোর কবষ  ন কক? 



 

 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো পীয়রর বোকিয়ত শগয়ল সোধ্োরণ্ মুরীয়দর মত অবস্থোন করয়তন। 

বোকির অিয়ণ্ ধ্ূলো  ধ্ূসকরত মোয়ে কিল শপয়ত বয়স পিয়তন এবাং মোহকফল শশয়ষ পীয়রর 

অনুমকত লয়  বোকি িয়ল আসয়তন। অয়নক সম  পীয়রর সোয়থ ঘকনষ্ঠতো প্রমোণ্ করোর জনয 

অয়নয়ক পীয়রর িতুপ দোয়শ্ব দ ভীি কয়র থোয়ক, মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শস সব শথয়ক বহুদয়ূর 

আত্ময়গোপন কয়র থোকয়তন। শনহোয় ত প্রয় োজন িোিো কতকন পীয়রর সম্মুয়খ্ ঘুরোকফরো করো 

আদয়বর শখ্লোপ ময়ন করয়তন। অবশয ফুরফুরো শরীয়ফর আলো হেরত পীর িোয়হব শকবলো 

কখ্নও তোাঁর এই মুরীদটিয়ক কবস্মৃত হয়তন নো। শে শকোন অনুষ্ঠোয়ন ককাংবো শকোন প্রস্তোবনো 

উপকস্থত হয়ল কতকন কনয়জই তোাঁয়ক শেয়ক পোেোয়তন। ককন্তু তখ্নও মরহুম পীর িোয়হব শকবলো 

উৎসোকহত হয়তন বয়ল ময়ন হতনো। পীয়রর দরবোয়র কতকন কনয়জর মে দোদোয়ক সব সম  খ্োয়িো 

কয়র রোখ্োর শিষ্টো করয়তন। কতকন প্রো ই বলয়তন, “আকম দীঘ দ পাঁ তোকলশ বৎসর েোবত পীয়রর 

পশ্চোয়ত ঘুকর োকি। পীয়রর বোকিয়ত আপন মে দোদো ভুকল ো কগ োকি। শসখ্োয়ন মোহকফয়লর পর 

বোকির ম দোন পকরষ্কোর করোর শবলো  সকয়লর সয়ি আকমও শগোয়স্তর হোি কুিোই ো বোকি সোফ 

ককর োকি।” 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর ময়ন তোাঁর পীয়রর স্থোন কিল অয়নক ঊয়ধ্ব দ। কতকন অয়নক সম  

বলয়তন- “আকম পাঁ তোকলশ বৎসর পে দন্ত শখ্দমত ককর োকি। আল াোহ তো োলো আমোয়ক েোহো 

ককিু এনোয় ত ককর োয়িন তোহো আমোর পীর মরহুয়মর ফোয় জ, শিোহবত এবাং তোও োয়িোয়হর 

অসীলো  কদ োয়িন। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো বযজক্তগত, পোকরবোকরক ককাংবো সোমোজজক শে কোজই করয়ত ইচ্ছো 

করয়তন, শসিো তোাঁর পীর িোয়হব শকবলোর এজোজত কনয় ই করয়তন। কতকন কনজ বোকিয়ত 

মোদরোসো প্রকতষ্ঠোর পূয়ব দ পীয়রর অনুমকত গ্রহণ্ কয়রকিয়লন। শুধ্ু তোই ন , মোদরোসো কবজডাং-এর 

কোজ শুরু করোর আয়গ কতকন তোাঁর পীর ফুরফুরো শরীয়ফর হেরত আবু বকর কসজিকী (রঃ)-এর 

পকবত্র হয়স্ত একটি ইি স্পশ দ করোয়  আয়নন। কতকন দৃঢ়ভোয়ব কবশ্বোস করয়তন তোাঁর পীর কিয়লন 

মুজোজিয়দ েমোন এবাং তোাঁর হোয়তর শিো াঁ ো  অবশযই মিল ও কলযোণ্ কনকহত আয়ি। 

শকোন ফয়তো ো সাংকলন অথবো পুস্তক প্রণ্ ন করয়লও উহো প্রিোর বো মুকর্দ্ত করোর পূয়ব দ মরহুম 

পীর িোয়হব শকবলো কবষ টি পীয়রর শগোিরীভূত করয়তন। কতকন অনুমকত কদয়ল শকবলমোত্র 

তখ্নই শস কোয়জ হোত কদয়তন। ফুরফুরো শরীফ ককাংবো ককলকোতো হয়ত তখ্ন এরূপ অনুয়মোদন 

শন ো েকদও সম  এবাং খ্রি সোয়পক্ষ কিল, ককন্তু এয়ত কতকন শমোয়িই কষ্টয়বোধ্ কয়রনকন। 

ফুরফুরো শরীয়ফ পীর িোয়হব শকবলো েখ্ন ইয়ন্তকোল কয়রন তখ্ন মরহুম হুজরু রীকতমত বৃে 

এবাং একজন খ্যোতনোমো পীর। তথোকপ পীয়রর ইয়ন্তকোয়ল মোয়ে মোয়ে কপতৃহীন কশশুর মত কতকন 

শরোদন করয়তন এবাং এই বয়ল আয়ক্ষপ করয়তন, “হুজরু িকল ো কগ োয়িন, ই োকতম হই ো 

কগ োকি। এখ্ন কোহোর কনকি েোইব?” 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শকবলমোত্র পীয়রর প্রকতই আদব প্রদশ দন কয়রনকন-  তদী  

িোয়হবজোদোয়দর সোয়থও পীয়রর নযো  বযবহোর করয়তন। তোাঁয়দর সোয়থ কখ্নও সমকক্ষতোর ভোব 

প্রদশ দন কয়রনকন। তোাঁয়দর কোরও সোয়থ সোক্ষোৎ হয়ল কবনয় র সোয়থ দো াঁকিয়  শেয়তন। তোাঁয়দর 

কবিোনো  পে দন্ত শকোনকদন উপয়বশন কয়রনকন। 

পীরজোদোয়দর প্রকত মরহুম পীর িোয়হয়বর আদয়বর একটি ঘিনো এখ্োয়ন তুয়ল ধ্রো হয়লোঃ 

হেরত আবু বকর কসজিকী (রঃ) তখ্ন এয়ন্তকোল কয়রয়িন। ফুরফুরো শরীয়ফ তখ্ন গিীনশীন 

বি িোয়হবজোদো হেরত আব্দলু হোই কসজিকী (রঃ) িোখ্োয়র মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর একজন 

পীরভোই হেরত আবদুল হোই কসজিকী (রঃ) শক দোও োত কদয়লন। পীর িোয়হব শকবলো সাংবোদ 

শপয়  তোাঁর কনয়জর পূব দ কনধ্ দোকরত একটি মোহকফল স্থকগত শরয়খ্ িোখ্োর রওনো হয়লন। পীয়র 

মরহুম হেরত আবু জো’ফর মুহোম্মোদ িোয়লহ (রঃ) তোাঁর সোয়থ কিয়লন। তোাঁর কোয়ি কদ্বধ্ো হ’ল- 

শলোকজন কষ্ট কয়র মোহকফয়লর বযবস্থো করল আর তোাঁর ও োয়লদ িোয়হব শকবলো িোখ্োর 



 

 

েোয়চ্ছন। একদয়ক হেরত আবদুল হোই কসিীকী (রঃ) িোখ্োর উপকস্থত হয়লন। কতকন হুজরুয়ক 

শদখ্য়ত নো শপয়  উক্ত পীর ভোইয়ক জজজ্ঞোসো করয়লন-  মোগুরোর ভোই িোয়হব (অথ দোৎ মরহুম 

পীর িোয়হব শকবলো) শকোথো ? তোাঁয়ক দোও োত শদনকন? উেয়র পীর ভোই বলয়লন-  “জজ্ব-নো, 

হুজরু”। তখ্ন কতকন কবরক্ত হয়  বলয়লনঃ  এটি শকমন আদব হ’ল? ভোই িোয়হব এত কোয়ি 

থোয়কন, অথি আপকন তোয়ক দোও োত কদয়লন নো। আপকন কক কনয়জ পীর হয়ত িোন? এমকন 

সম  হুজরু শকবলো শসখ্োয়ন হোজজর হয়লন। তোাঁয়ক শদয়খ্ই মরহুম আবদুল হোই কসজিকী উক্ত 

পীর ভোই-এর কদয়ক লক্ষয কয়র বলয়লন- আদব শদখ্য়লন? আপকন দোও োত শদনকন, তবু কতকন 

এয়সয়িন। পয়র মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শবোয়ি কফয়র এয়স বয়লকিয়লন-  আমোর পীর িোয়হব 

(রঃ) ইয়ন্তকোল কয়রয়িন। তোই আজ আকম েকদ এই মোহকফয়ল হোজজর নো হতোম হুজয়ুরর ময়ন 

আঘোত লোগত, এটি আদয়বর শখ্লোপ হত। বস্তুতঃ পীয়রর িোয়হবজোদোর প্রকত আদব প্রদশ দনই 

কিল ঐ মোহকফয়ল তোাঁর আগময়নর একমোত্র কোরণ্। 

মকতুবোয়দ ইমোম রব্বোনী ককতোয়ব আদোয়ব মুরীদ সিয়কদ উয়লখ্ আয়ি শে, মুরীদয়ক পীয়রর 

সম্মুয়খ্ এই মৃয়তর মত থোকয়ত হয়ব-  অথ দোৎ মুরদো শেমন কনজ ইচ্ছো  উেো-বসো ও নিো-িিো 

করয়ত পোয়রনো, বরাং শে শগোসল করো  শস তোয়ক শে অবস্থো  রোয়খ্ শসই অবস্থো  পয়ি থোয়ক, 

তর্দ্ƒপ মুরীয়দর আবশযক এই শে, পীয়রর সোময়ন মুরদোর নযো  অবস্থোন করো অথ দোৎ পীর েো 

আয়দশ কয়রন তো কনকদ্ব দধ্ো  শময়ন িলো। এ প্রসয়ি মলফুজোয়ত  শনিোকর ো হয়ত মরহুম পীর 

িোয়হব শকবলো বকণ্ দত তোাঁর কনয়জর একটি ঘিনো উয়লখ্ করো হল-   

একবোর আমোয়ক পীর িোয়হব শকবলো শফনী শেয়ত আয়দশ করয়লন, ককন্তু কক উয়িয়শয শফনী 

েোব তো জজজ্ঞোসো করোর কহম্মত আমোর হলনো। শকননো একথো জজজ্ঞোসো করোর অথ দ এই হয়ত 

পোয়র, আবশযক ময়ন হয়ল হুকুম প্রকতপোলন করব এবাং অনোবশযক ময়ন হয়ল এয়তরোজ কয়র 

আয়দশ রদ করোর শিষ্টো করব। েোহো শহোক আকম বহু িোকো প সো খ্রি কয়র শফনী শপ ৌঁিলোম; 

ককন্তু শসখ্োয়ন শপ ৌঁকিয়  শকোন কোরণ্ খ্ুাঁয়জ শপলোম নো। তখ্ন বুেলোম, হুজরু শকবলো আমোয়ক 

পরীক্ষো করোর জনযই এই প্রকোর আয়দশ কদয় য়িন। 

অয়নয়কর কোয়ি এই ঘিনোটি অকতশ  মোমুলী ময়ন হয়ত পোয়র, ককন্তু এর মোয়ে কত বি উচ্চ 

পে দোয় র স²ূ আদব শে প্রচ্ছন্ন রয় য়ি তো একিু ভোবোর কবষ  নবকক। এ প্রসয়ি হেরত আবু 

বকর (রোঃ)-এর একটি ঘিনোর উয়লখ্ করকিঃ 

এককদন হুজরু (দঃ) হেরত আবু বকর কসিীকী (রোঃ) শক বলয়লন- “আবু বকর, শতোমোয়ক 

আমোর প্রয় োজন হয়ত পোয়র”। হেরত আবু বকর কসিীকী (রোঃ) জজজ্ঞোসো কয়রন নোই কয়ব বো 

কখ্ন প্রয় োজন হয়ব? কতকন কদয়নর অকধ্কোাংশ সম ই হুজরু (দঃ)-এর সোয়থ কোিোয়তন। 

রোজত্রয়বলো  বোকিয়ত থোকয়তন। কতকন ভোবয়লন- শকোন রোয়ত শবলো  েকদ আমোয়ক হুজরু (দঃ)-

এর প্রয় োজন পয়ি তয়ব ত শসই সম  কতকন আমোয়ক পোয়বন নো। এ কথো কিন্তো কয়র স্ত্রী 

সন্তোনয়দর কোি শথয়ক অনুমকত কনয়  হুজরু (দঃ)-এর শসই কথোর পর শথয়কই প্রকতটি রোয়ত 

কতকন হুজরু (দঃ)-এর ঘয়রর বোইয়র অয়পক্ষো করয়তন। কহজরয়তর সম  হুজরু (দঃ) আপন 

ঘয়রই একিু উৎকণ্ঠোর সোয়থ বলয়লন- এখ্ন আমোর আবু বকয়রর প্রয় োজন। সোয়থ সোয়থ আবু 

বকর (রোঃ) বলয়লন- ই ো রোসূলোল্লোহ, আকম হোজজর। হুজরু (দঃ) অবোক হয়  েখ্ন জজজ্ঞোসো 

করয়লন, আবু বকর তুকম কখ্ন এয়ল? উেয়র হেরত আবু বকর (রোঃ) বলয়লন- হুজরু, আজ 

ন , কতন বির আয়গ আপকন এককদন বয়লকিয়লন আমোয়ক আপনোর প্রয় োজন হয়ত পোয়র, 

শসইকদন শথয়কই প্রকতটি রোয়ত আকম এখ্োয়ন হোজজর থোকক। সুবহোনোলোল্লোহ ! বস্তুতঃ এরই নোম 

আদব। শকউ েকদ এই ঘিনোর মোয়ে আদয়বর শকোন অাংশ (element) খ্ুাঁয়জ নো পোন-  তয়ব 

তোয়ক বলোর ককিু শনই। তয়ব এই সব আদব, এ’শতকোয়দর দরুনই হুজরু (দঃ)-এর কোয়ি হেরত 

আবু বকর (রোঃ)-এর কক মে দোদো কিল শুনুন। আল্লোহর শসরো সৃটষ্ট এবাং তোাঁর মোহবুব হেরত নবী 

করীম (দঃ) বয়লনঃ ‘সকয়লর ঋণ্ই আকম শশোধ্ কয়রকি ককন্তু আবু বকয়রর ঋণ্ আকম শশোধ্ 

করয়ত পোকরকন।’ “আকম েকদ আমোর প্রভুয়ক িোিো অনয কোউয়কও বিু বোনোতোম, তয়ব অবশযই 

আবু বকরয়কই বিু বোনোতোম।” “শহ আবু বকর, আমোর উম্ময়তর ময়ধ্য তুকমই সব দপ্রথম 



 

 

জোন্নোয়ত প্রয়বশ করয়ব।” মরহুম পীর িোয়হব শকবলো তোাঁর আদব, এয়তকোয়দর দরুণ্ তদী  

মুকশ দয়দর কোয়ি শকমন কিয়লন, তোাঁর কোি শথয়ক কক শপয় কিয়লন তো েথোস্থোয়ন বকণ্ দত হয়ব। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো একদো কথো প্রসয়ি বয়লকিয়লন- কতকন ককলকোতো িো াঁদনী িয়কর 

মসজজয়দ বয়স শমোরোকোবো করয়তন। ঐ সম  ফুরফুরো শরীয়ফর পীর িোয়হব শকবলো 

মসজজয়দর পূব দকদয়ক শকোন একটি কোমরো  তোশরীফ রোখ্য়তন। পীর িোয়হব শকবলো মসজজয়দ 

বয়স কনজ পীয়রর কদয়ক মুখ্ কয়র শমোরোকোবো করয়তন। এয়ত অনযোনয মুরীদগয়ণ্র মোয়ে গুঞ্জন 

শুরু হল- কতকন পজশ্চমমুখ্ী নো হয়  শকন পূব দ কদয়ক কফয়র শমোরোকোবো কয়রন। একথো শশষ 

পে দন্ত ফুরফুরোর হুজরু পে দন্ত শপ ৌঁিল। মরহুম পীর িোয়হব শকবলোয়ক এ বযোপোয়র প্রশ্ন করো 

হয়ল কতকন উের কদয় কিয়লন, “হুজরু শে শপিয়ন থোয়কন”। তদী  পীর িোয়হব বলয়লন, “শকন 

বোবো, শদ োল শতো রয় য়ি?” অকত কবনীতভোয়ব মরহুম পীর িোয়হব শকবলো তখ্ন উের 

কদয় কিয়লনঃ “শমোরোকোবো করোর সম  আমোর-আপনোর মোয়ে ত আকম শকোন শদ োল শদকখ্নো 

হুজরু।” এরপর ফুরফুরোর হুজরু আর ককিুই বয়লনকন। সম্ভবতঃ প্রকতবোদকোরীরো এ শথয়কই 

কশক্ষো শপয়  থোকয়বন। 

ফুরফুরো শরীয়ফ পীয়র মরহুয়মর থোকোর জনয একটি খ্োস কোমরো নতরী করো হয় কিল। সব দ 

প্রথম কতকন শেকদন শসই রূয়মর শমহমোন হয় কিয়লন শদখ্য়ত শপয়লন সুন্দর শি ককয়ত তোহোর 

জনয কবিোনো করো হয় য়ি। হুজরু কনজ হোয়ত শি ককর কবিোনো পোয়শ্ব দ নোমোয়  কবশ্রোম কনয়ত 

কিয়লন। উপকস্থত খ্োয়দময়দর বহু অনুয়রোধ্ সয়ে¡ও তোয়দর কথো  কতকন কণ্ দপোত করয়লন নো। 

খ্োয়দমগণ্ ফুরফুরো শরীয়ফর হুজরু শকবলোয়ক ঘিনোর কববরণ্ শপশ করয়ল তখ্নই হুজরু তথো  

উপকস্থত হয়  শি ককর নীয়ি শময়জয়ত কবিোনো করোর কোরণ্ জোনয়ত িোইয়ল পীয়র মরহুম ইহো 

বলয়ত অকনচ্ছো প্রকোশ করয়তকিয়লন। বোর বোর বলোর পয়র পীয়র মরহুম বয়লন, হুজরু আমোর 

এই কবশ্রোয়মর শি ককর শিয়  আপনোর ও োয়জর শষ্টইজ শবশ কনিু। নো জোকন শবয়খ্ োয়ল কখ্য়নো 

শি ককয়ত শুয়  থোকব আর আপকন ঐ শষ্টইয়জ থোকয়বন ইহো আমোর আদয়বর শখ্লোফ শবোয়ধ্ 

আকম কনয়ি কবিোনো কয়রকি। 

পীয়র মরহুম হেরত আবু জো’ফর শমোহোম্মদ িোয়লহ (রঃ) শক ফুরফুরো শরীয়ফর আবু বকর 

কসজিকী (রঃ) মুরীদ কয়র তরীকোর প্রথম িবক শদন। ফুরফুরোর হুজরু শকবলো জীকবত থোকয়ত 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কনয়জ কখ্নও তোাঁয়ক িবক শদন নোই। একটি শিোট্ট ঘিনোঃ পীয়র 

মরহুম তখ্ন মোদরোসো  কনয়ির শকোন এক েোয়শ অধ্য ন কয়রন। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো 

তোাঁয়ক ফুরফুরো শরীফ পোেোন। ফুরফুরোর হুজরু শকবলো তোাঁয়ক ১৫০০ বোর নকফ এিবোত করোর 

কনয়দদশ শদন। ঐ সম  তোাঁর শসন্টোর পরীক্ষো কিল। তোই উক্ত জজককর ককিুিো কম করো েো  

কক’নো এ বযোপোয়র মরহুম পীর িোয়হব শকবলোয়ক জজয়জ্ঞস করয়ল কতকন তোয়ক পুনরো  ফুরফুরো 

শরীয়ফ পোটেয়  শদন। কতকন এককদয়ক কপতো, অপরকদয়ক একজন এজোজতপ্রোি পীর হও ো 

সয়ে¡ও শুধ্ুমোত্র পীয়রর আদব রক্ষোয়থ দ তোাঁর বোতলোয়নো িবক পকরবতদন কয়রনকন। 

ফুরফুরো শরীয়ফর হেরত আবু বকর কসজিকী (রঃ) একবোর িোরিীনোর তোশরীফ আয়নন। পীয়র 

মরহুম তখ্ন খ্ুব শিোি। তোাঁয়ক আদর কয়র সোময়ন বকসয়  গলো  তিবীহ েুকলয়  ফুরফুরো 

শরীয়ফর হুজরু শকবলো বয়লকিয়লন, “শোহ িোয়হব”। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো পীয়রর এই 

একটি শয়ব্দর আদব শদখ্োয়ত কগয়  কনয়জর শিয়ল হও ো সয়ে¡ও আবু জো’ফর'শমোহোম্মদ িোয়লহ 

(রহ) শক নোম ধ্য়র নো শেয়ক সোরো জীবন “শোহ িোয়হব” বয়ল শেয়কয়িন। 

একবোর একটি মসজজয়দ ফুরফুরো শরীয়ফর হুজরু শকবলো (রঃ) এবাং মরহুম পীর িোয়হব শকবলো 

নোমোজ আদো  কয়রন। নোমোয়জর পর ফুরফুরো শরীয়ফর হুজরু শকবলো ভুলবশতঃ কনয়জর 

জতুো পোয়  নো কদয়  মরহুম হুজয়ুরর জতুো পোয়  কদয়  িলয়ত শুরু কয়রন। কয় ক পো সোময়ন 

শেয়তই কতকন বুেয়ত শপয়র কফয়র এয়স পোকিয়  কনয়জর জতুো পয়র শনন। বযোপোরটি মরহুম পীর 

িোয়হব শকবলো লক্ষয কয়রন। কনয়জর জতুো  পীয়রর পো শমোবোরয়কর স্পশ দ থোকো  উক্ত জতুো 

জীবয়ন আর শকোন কদন কতকন পকরধ্োন কয়রনকন। বরকতস্বরূপ েে সহকোয়র তোাঁর ঐ জতুো 



 

 

শজোিো কতকন শরয়খ্ শদন। পরবতীয়ত তোাঁর ইয়ন্তকোয়লর পর আদয়বর কনদশ দন স্বরূপ শসগুয়লো 

সকলয়ক শদখ্োয়নো হ’ত। 

শকোন এক শীয়তর কদয়ন ফুরফুরো শরীয়ফর শখ্োলোফোগণ্ হুজরু শকবলোর পোয়শ বয়সকিয়লন। 

হেোৎ কয়র হুজরু শকবলো সোময়নর একটি পুকুর শদকখ্য়  বলয়লন- আপনোরো ওখ্োয়ন শনয়ম মোি 

ধ্য়র কনয়  আসুন। হুজয়ুরর কনয়দদয়শ িোরিীনোর মরহুম পীর িোয়হব শোহ ্ সূফী শনিোরুিীন 

আহমদ (রহঃ) সহ পুকুয়রর পোকনয়ত শনয়ম সবোই মোি ধ্রোর শিষ্টো করকিয়লন। অয়নক শিষ্টো 

কয়রও শকউ শকোন মোি ধ্রয়ত পোয়রনকন। শীয়ত হোত-পো কহম হয়  েোজচ্ছল। তোই থোকয়ত নো 

শপয়র সবোই পুকুর শথয়ক উয়ে পিয়লন, শুধ্ুমোত্র িোরিীনোর মরহুম হুজরু পুকুয়রই রয়  

শগয়লন। তোাঁয়দর সোয়থ ফুরফুরোর হুজরু শকবলোর শদখ্ো হও ো মোত্র বলয়লন, “কক বোবোরো, 

আপনোরো শে উয়ে এয়লন? মোি শপয়লন নো? ত, বকরশোয়লর বোবো শনিোরুিীন শকোথো ?” এই 

বয়ল কতকন সকলয়ক কনয়  কনয়জই পুকুর ঘোয়ি উপকস্থত হয়লন। মরহুম হুজরুয়ক লক্ষয কয়র 

বলয়লন, ‘কক বোবো, সবোই উয়ে এয়লো, তুকম শে এয়লনো?’ উেয়র মরহুম হুজরু বলয়লন-  “হুজরু, 

আপকন ত মোি ধ্রোর কনয়দদশ কদয় য়িন। তোই মোি নো শপয়  আকম উটে ককভোয়ব?” ফুরফুরোর 

হুজরু শহয়স কদয়  বলয়লন, “বোবো, ওখ্োয়ন হোত কদন ত।” কনয়দদশ শপয়  শসই স্থোয়ন হোত শদও োর 

সোয়থ সোয়থ মরহুম পীর িোয়হব শকবলো একটি বি মোি ধ্য়র শফলয়লন এবাং শসটি কনয় ই উপয়র 

উয়ে এয়লন। সকলয়ক শদকখ্য়  খ্ুশী হয়  ফুরফুরোর হুজরু শকবলো বলয়লন, শদখ্- বকরশোয়লর 

বোবো শনিোরুিীন কত বি মোি ধ্য়রয়ি। মুজোজিয়দ েমোয়নর শকোন কোজই অথ দহীন হয়ত 

পোয়রনো। এই শিোট্ট একটি ঘিনোর মধ্যকদয়  মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর উচ্চ মে দোদোয়ক 

সকয়লর সোময়ন কতকন ককভোয়ব প্রকতটষ্ঠত করয়লন তো অবশযই লক্ষয করোর কবষ  নব কক। 

পীলরর দৃটিলি মরহভম হভজুর ঃঃ 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শেমন তোাঁর পীর শকবলোয়ক ভজক্ত শ্রেো করয়তন- শতমকন মুকশ দয়দর 

অগোধ্ শিহ মমতোও কতকন লোভ কয়রকিয়লন। ফুরফুরোর হুজরু কনজ মুরীয়দর কোমোকল োত 

সিয়কদ অবশযই অবগত কিয়লন। এটি তোাঁর কথো , কোয়জ, বযবহোয়র স্পষ্টতঃ প্রকোশ শপয়তো। 

এতদ অিয়লর বহু শলোক ফুরফুরো হুজয়ুরর কোয়ি  শেত ব োত হয়ত। বকরশোল এবাং পোশ্ব দবতী 

এলোকোর শলোকয়দরয়ক কতকন মরহুম হুজয়ুরর কোয়ি পোটেয়  কদয়তন- তোয়দরয়ক তোাঁর কোি শথয়ক 

তরীকো কশক্ষোর হুকুম কদয়তন। এইভোয়ব কনয়জর মুরীয়দর শেোগযতোর কদর কদয়ত মুজোজিয়দ 

েমোন কখ্নও কুণ্ঠোয়বোধ্ কয়রনকন। মরহুম হুজরু েখ্ন তোাঁর পীর শকবলোর সোয়থ সোক্ষোৎ করয়ত 

শেয়তন তোাঁর পীর শকবলো সøশায়হ তোয়ক অভযথ দনো জোনোয়তন। শিোি শিোি অয়নক ঘিনোর মধ্য 

কদয় ই হুজয়ুরর প্রকত তোাঁর গভীর øশাহ মমতোর আভোস পোও ো েো - শেমন, ফুরফুরোর হুজরু 

বলয়লন- “বোবো, আকোয়শ শমঘ হয়চ্ছ, আপকন ফুরফুরোয়ক শবষ্টন কয়র একিু শদো ো করুন, শেন 

শমঘিো বোইয়র শথয়ক েো ”- অথবো, “বোবো, কবদ োতী ফককয়রর হোলতিো একিু শদখ্ুন ত” ইতযোকদ।  

ফুরফুরোর বোকষ দক ইিোয়ল িও োয়বর মোহকফয়ল লক্ষোকধ্ক মোনুয়ষর সমোগম হত। তোই কোরও 

জনয কবয়শষ বযবস্থো গ্রহয়ণ্র শকোন প্রশ্নই উয়েনো। ককন্তু ফুরফুরোর পীর িোয়হব শকবলো (রঃ) 

িোরিীনোর মরহুম পীর িোয়হয়বর জনয মসজজয়দর সয়ি একিো কোমরো নতরী কয়রকিয়লন। 

একবোর ইিোয়ল িও োয়বর মোহকফয়ল মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শগয়ল ফুরফুরোর হুজরু 

বলয়লন, “বোবো, আপনোর এখ্োয়ন থোকোর বি অসুকবধ্ো হত, তোই আপনোর জনয মসজজয়দর 

সয়ি এই কোমরোিুকু নতরী কয়রকি। িোদিো এখ্নও বোকী আয়ি। আপকন এখ্ন এখ্োয়ন 

থোকয়বন- আর শকউ ন । আপনোর জনয বোকির কভতর শথয়ক কবিোনো আনয়ত কদয় কি।” 

ফুরফুরোর পীর িোয়হব শকবলো মুজোজিয়দ েমোন কিয়লন। তো সয়ে¡ও তোাঁর একজন উপেুক্ত 

মুরীদয়ক ককরূপ সম্মোন শদকখ্য় য়িন তোাঁর কথো শথয়কই তোর সুস্পষ্ট স্বোক্ষর কময়ল। এটিই প্রকৃত 

পীর মুরীদী।  

মুরীদ পীয়রর শে প্রকোর এ’শতকোদ রোয়খ্ পীরও তোয়ক শসই পকরমোণ্ হুকুম কয়রন। মরহুম হুজরু 

বয়লনঃ একবোর হেরত পীর িোয়হব শকবলো আমোর একজন পীর ভোইয়ক বলয়লন- বোবো, 



 

 

আপনোয়দর শদশী  আমোর অমুক মুরীদটি আমোর কোয়ি দুই আনো প সো পো , এ প সো ক’টি 

তোয়ক শপ ৌঁকিয়  কদয়ত পোয়রন কক? উেয়র শসই মুরীদ শলোকটি  বলয়লন- হুজরু, আমোর বোকি 

তোর বোকি হয়ত অয়নক দয়ূর। হুজরু শকবলো তখ্ন ফরমোইয়লন- আচ্ছো, আপকন এই প সো 

ক’টি আমোর বোবো শনিোরুিীয়নর কোয়ি শপ ৌঁকিয়  কদয়বন। আকম জোকন শস শেভোয়বই শহোক 

এগুয়লো প্রোপয়কর কোয়ি শপ ৌঁকিয়  কদয়ব।  

ফুরফুরো শরীয়ফর হেরত পীর িোয়হব শকবলো (রঃ) তোাঁর স্বী  মুরীদ মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর 

কোমোকল োত সিয়কদ শুধ্ু অবগতই কিয়লননো, অয়নক ঘিনোর মধ্য কদয়  শসটি অপয়রর কোয়ি 

প্রকোশ করয়তও কুণ্ঠোয়বোধ্ কয়রনকন। এ সিয়কদ শিোট্ট একটি ঘিনো উয়লখ্ করকিঃ  

একবোর ফুরফুরোর হুজরু শকবলো মরহুম হুজরুয়ক ককিু িোকো কদয়  বোজোর শথয়ক শকোন একটি 

জজকনস ককয়ন আনোর কনয়দদশ কদয়লন। মরহুম হুজরু দীর্ দঘ সম  অকতবোকহত কয়র েখ্ন খ্োকল 

হোয়ত কফয়র এয়লন ফুরফুরোর হুজরু তখ্ন অনযয়দর কনয়  বয়সকিয়লন। তোাঁয়ক শদয়খ্ই কতকন 

মুিকক শহয়স জজজ্ঞোসো করয়লন “কক বোবো, আনয়ত পোরকন?” মরহুম হুজরু শকোন উের নো কদয়  

মোথো কনিু কয়র দো াঁকিয় কিয়লন। ফুরফুরোর হুজরু সবই বুেয়লন। আসয়ল শজয়নশুয়ন ইচ্ছো 

কয়রই কতকন তোাঁয়ক বোজোয়র পোটেয় কিয়লন। বোজোয়র শময় য়লোক কিল কবধ্ো  মরহুম হুজরু 

অয়নক শিষ্টো কয়রও শসই জজকনসিো ককনয়ত পোয়রনকন। ফুরফুরোর মুজোজিয়দ েমোন হেরত 

আবু বকর কসজিকী (রঃ) তখ্ন সবোইয়ক উয়িশয কয়র বলয়লন, “আমোর বোবো শনিোরুিীন 

তোকও ো পরয়হজগোরীয়ত আমোয়কও িোকিয়  কগয় য়ি।” 

হুজরু (দঃ) সোময়ন সোময়ন আসয়িন -------- 

পীয়রর মুরীদগণ্ সকয়লই কনজ কনজ পীয়রর আদব রক্ষো কয়র থোয়কন, ককন্তু হেরত মরহুম 

পীর িোয়হব শকবলো আদয়বর শেসকল সূ² নজীর স্থোপন কয়র শগয়িন তো একোন্তই কবরল। 

এজনযই তদী  পীয়রর কনকি হয়ত কতকনও বহু শন োমত লোভ কয়রয়িন। শে সব দয়শ্রষ্ঠ শন োমত 

কতকন প্রোি হয় য়িন- তো কনয়ি উয়লখ্ করো হয়লোঃ 

পীয়র মরহুম শোহ ্আবু জো’ফর শমোহোম্মদ িোয়লহ (রহঃ) বয়লন- হেরত ও োয়লদ িোয়হব শকবলো 

একবোর ভ োনক কবমোরগ্রস্ত হয়  পয়িন। শসই সম  ফুরফুরোর হুজরু ও োয়লদ িোয়হব 

শকবলোয়ক ককলকোতো হোলদোর শলয়ন কগয়  তোাঁর সোয়থ শমোলোকোত করোর জনয তোককদী কিটে 

শদন। হেরত ও োয়লদ িোয়হব কবমোরী হয়ত উয়েই কোলকবলি নো কয়র রও োনো হয়  েোন। শসই 

িফয়র আকমও তোাঁর সয়ি কিলোম। হোলদোর শলয়ন হুজয়ুরর সোয়থ শমোলোকোত হ । েথোরীকত পীর 

মুরীদীর আদব ও মহব্বয়তর আদোন-প্রদোন হল। হেরত ও োয়লদ িোয়হবয়ক কবশ্রোম করোর জনয 

একটি কোমরোর কদয়ক কনয়দদশ করো হল। কতকন শসখ্োয়ন কগয়  শদখ্য়লন পীরজোদো হেরত 

মোওলোনো আবদুল কোয়দর (মরহুম) িোয়হয়বর শেযো পোতো রয় য়ি। আদয়বর খ্োকতয়রই ও োয়লদ 

িোয়হব শকবলো শসই কবিোনো  উপয়বশন  কয়রনকন। একথো ফুরফুরো হুজয়ুরর কণ্ দপোত হল, 

তোাঁয়দর ময়ধ্য পুনরো  েখ্ন কথোবোতদো শুরু হল তখ্ন ফুরফুরোর হুজরু বলয়লন, “বোবো, শলোক 

কতনটি কোজ দ্বোরো কোমোকল োত লোভ করয়ত পোয়র- আদব, আমল এবাং এলম। এর ময়ধ্য আদব 

হয়চ্ছ প্রধ্োন।” কথোটি ও োয়লদ িোয়হব শকবলোর প্রকত লক্ষয শরয়খ্ই শে বলো হয় য়ি তো সুস্পষ্টই 

বুেো শগল। একিু পয়র সহোসযবদয়ন ও োয়লদ িোয়হব শকবলোয়ক লক্ষয কয়র বলয়লন, “বোবো, 

হেরত রোসূয়ল করীম (দঃ)-এর কতজন সোহোবো কিয়লন?” কতকন কনয়জই বলয়লন, “প্রো  

লক্ষোকধ্ক সোহোবো কিয়লন, তন্ময়ধ্য হেরত আবু বকর কিজিক (রোঃ), হেরত ওমর (রোঃ), হেরত 

ওসমোন (রোঃ), হেরত আলী (রোঃ)-এই িোকরজন কিয়লন প্রধ্োন। আবোর হেরত আবু বকর 

কিজিক (রোঃ) কিয়লন এই িোকরজয়নর ময়ধ্য প্রধ্োন। তোাঁর সোয়থ হেরত নবী করীম (দঃ)-এর শে 

কবয়শষ শনিবত কিল, বোবো, আপনোর সোয়থও আমোর শসই শনিবত।” অতঃপর অনযোনয 

কয়থোপকথন হল- ককন্তু শকোন উয়লখ্য়েোগয কথো আয়লোকিত হ  নোই। এদ্বোরো বুেো েো  শে, 

কতকন হেরত ও োয়লদ িোয়হব শকবলোয়ক এই শন োমত এনোয় ত করোর জনযই শেয়ক 

পোটেয় কিয়লন।  



 

 

বস্তুতঃ পীয়রর কোি হয়ত শকোন মুরীয়দর এর িোইয়ত শশ্রষ্ঠতর শকোন স্বীকৃকত আর হয়ত পোয়রনো।  

পুস্তক প্রণয়ে 

সমোয়জ প্রিকলত কবকভন্ন অননসলোকমক প্রথো, িোলিলন অজ্ঞ মুসলমোনয়দরয়ক েখ্ন ক্রমোগত 

শগোমরোহীর কদয়ক শেয়ল কদজচ্ছল শসই সময়  মরহুম পীর িোয়হব শকবলো তোবলীয়গর শে বহুমুখ্ী 

কম দসূিী গ্রহণ্ কয়রকিয়লন- ইসলোমী পুস্তক প্রণ্ ন কনঃসয়ন্দয়হ তোরই একটি উয়লখ্য়েোগয 

অাংশ কবয়শষ। কতকন উপলকি করয়লন এককদয়ক ইসলোমী কশক্ষোর অভোব, অপরকদয়ক পোশ্চোতয 

কশক্ষোর প্রভোব সমোজয়ক শেভোয়ব আচ্ছন্ন কয়র শফয়লয়ি তো শথয়ক পকরত্রোণ্ শপয়ত হয়ল 

সুদরূপ্রসোরী কম দপন্থো গ্রহণ্ করয়ত হয়ব। শুধ্ুমোত্র ও োজ নসীহত, ‘বোহোি’ ইতযোকদ দ্বোরো 

সমসযোর স্থো ী সমোধ্োন হয়ত পোয়রনো। তোই তোাঁর অনযোনয কম দকোয়ণ্ডর সোয়থ সমোয়জর িোকহদো 

অনুেো ী কবকভন্ন ধ্রয়নর  পু¯তক প্রণ্ ন কয়র কতকন এয়দয়শর মুসকলম সমোয়জর শে কক 

উপকোর সোধ্ন কয়রকিয়লন এয়দয়শর ইকতহোস তোর সোক্ষয কদয়ব।  

সমোয়জ কবদ োতী ভণ্ড ফককরয়দর প্রভোব েখ্ন অতযন্ত প্রকি শসই মুহয়ূতদ মরহুম পীর িোয়হব 

শকবলো তোয়দর কবরুয়ে ‘গয়ঞ্জ হক’ নোমক একখ্োনো পুস্তক প্রণ্ ন কয়র তোয়দর সটেক পকরি  

জনসোধ্োরয়ণ্র সোময়ন তুয়ল ধ্য়রকিয়লন। এয়ত ফককরয়দর শশ্রণ্ী কবভোগ এবাং খ্োাঁটি ও ভণ্ড 

ফককরয়দর কবস্তোকরত পকরি  কলকপবে কয়রকিয়লন।  

সুদ খ্োও ো, শবপয়দদগী ইতযোকদ কবকভন্ন অননসলোকমক কবষ গুয়লো মরহুম পীর িোয়হবয়ক সদো 

সব দদোই পীিো কদত। কতকন তোাঁর কবকভন্ন ও োয়জ, তো’লীয়ম এসব সিয়কদ জনসোধ্োরণ্য়ক সব 

সম ই সতকদ কয়র কদয়তন। এগুয়লোর কুফল সিয়কদ সমোয়জর সকল স্তয়রর মোনুয়ষর মোয়ে 

েোয়ত একটি প্রকতজক্র ো সৃটষ্ট হ  শসজনয “সমোজ উন্নকত” নোয়ম একখ্োকন পুস্তুক প্রণ্ ন কয়র 

এর হোজোর হোজোর ককপ সমোয়জ প্রিোয়রর বযবস্থো কয়রকিয়লন।  

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো তোাঁর কবকশষ্ট সহকমী মরহুম ই োকিনুিীন িোয়হব এবাং মরহুম 

ফজলুর রহমোন ওরয়ফ মকত কম ো িোয়হবদ্বয় র সহয়েোকগতো  “সমোজ দপ দণ্”, “পীর মুরীকদ” 

এবাং আরও কতগুয়লো পুস্তুক প্রণ্ য়নর বযবস্থো কয়রকিয়লন। সবগুয়লো পুস্তয়কই কতকন সমোয়জ 

প্রিকলত কবকভন্ন কবদ োত, কবজোতী  ভোবধ্োরো, অননসলোকমক প্রথো ইতযোকদ তুয়ল ধ্য়রন এবাং 

দলীল প্রমোণ্োকদ দ্বোরো কতকন তোর েুজক্ত শপশ কয়রন।  

পুস্তুক প্রণ্ য়ন মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর শশ্রষ্ঠ অবদোন হল “তরীকুল-ইসলোম”। ইহো 

একখ্োকন বৃহৎ বোাংলো কফকোহ ককতোব। নোমোজ, শরোজো, পোক-নোপোক শথয়ক শুরু কয়র কবকভন্ন 

কবষয় র েোবতী  মোস োলো সিকলত শি ি খ্য়ণ্ড এই অমূলয ককতোবখ্োকন রকিত হয় য়ি। বোাংলো 

ভোষোভোষীয়দর জনয ইকতপূয়ব দ এরূপ ককতোব আর প্রণ্ীত হ  নোই। এই ককতোয়বর সব িোইয়ত 

আকষ দণ্ী  কদক হল প্রকতটি মোিলোর বযোখ্যো কদয়ত কগয়  কবকভন্ন কফকোয়হর ককতোয়বর দলীলোকদ 

শপশ করো হয় য়ি। এিোিো প্রকতটি মোস োলোর মতয়ভদগুয়লো এবাং হোনোফী মোজহোব অনুসোয়র 

গ্রহণ্ী  মতগুয়লো সকন্নয়বকশত হয় য়ি। “তরীকুল-ইসলোম” পুস্তয়ক কবকভন্ন মোস োলো-মোসোয় ল 

শে সমস্ত প্রকসে কফকোয়হর ককতোব হয়ত সাংগৃহীত শসগুয়লোর ময়ধ্য শরয়হ শবকো ো, শহদো ো, 

শোমী, আলমগীরী, কোজীখ্োন, বোহয়রোররোয় ক, দুররুল মুখ্তোর, গো োতুল আওতোর, তোহতোবী, 

হোকশ ো  তোহতোবী, ফতহুল কোদীর, বিোজজ ো, ককবরী, শখ্োলোিো, মুকন ো ইতযোকদ অনযতম। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কয় ক বির অেোন্ত পকরশ্রম কয়র এই পুস্তকখ্োকন রিনো কয়রন। 

জোনো েো  এই কবতোব প্রণ্ য়নর সম  কবকভন্ন কফকোয়হর ককতোয়ব ঘণ্টোর পর ঘণ্টো এমনভোয়ব 

েুয়ব থোকয়তন শে, ময়ন হয়তো দুকন োর অনয ককিুর প্রকত তোাঁর আর শকোন শখ্ োল শনই। এমনকক 

সম  সম  তোাঁর নোক কদয়  রক্ত গকিয়  পিত। অজ ু কয়র এয়স পুনরো  কতকন ককতোয়ব 

ময়নোকনয়বশ করয়তন। অতযন্ত সহজ বোাংলো ভোষো  এই ককতোবখ্োকন রকিত। “তরীকুল-ইসলোম” 

প্রকতটি বোিোলী মুসকলম পকরবোয়রর জনয একটি অতযোবশযক ককতোব। 



 

 

“তো’লীয়ম মো’শরফোত” মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর প্রণ্ীত আর একটি উয়লখ্য়েোগয ককতোব। 

কতকন নকশোবজন্দ ো মুজোয়িকদ ো, কিশকত ো, কোয়দরী ো এবাং মুহোম্মোদী ো- িোর তরীকোয়তই 

কোয়মল কিয়লন এবাং তোাঁর মুরীদগণ্য়ক শসই অনুসোয়র তোলকীন করয়তন। কতকন অনুভব 

করয়লন এ কবষয়  একখ্োনো ককতোব অপকরহোে দ। তোই কতকন এই ককতোবখ্োকন প্রণ্ ন কয়রন। এ 

ককতোয়ব শুধ্ুমোত্র িোর তরীকোর কবকভন্ন িবকোকদই স্থোন পো কন। তরীকয়তর একটি প্রমোণ্য পুস্তক 

কহয়সয়বও এটি কবয়বকিত। ইয়ল্ম তোসোওয়ফর স্থোন শকোথো - কবকভন্ন প্রমোণ্য ককতোব শথয়ক তোর 

মূলযো ন কয়র এই ককতোয়ব তোর কবশদ আয়লোিনো কলকপবে কয়রন। ইলয়ম শরী য়তর নযো  

ইলয়ম তোসোওফও কশক্ষো করো অবস্থোয়ভয়দ ফরয়জ আইন, ফরয়জ শকফো ো, মুস্তোহোব- এ 

কবষ টি কতকন এই ককতোয়ব কুরআন-হোদীস এবাং কবকভন্ন প্রমোণ্য ককতোব শথয়ক বহু দলীলোকদ 

উদ্ধ্ৃত কয়র কবস্তোকরত বযোখ্যো কয়রন। শে সমস্ত আয়লম ইলয়ম তোসোওয়ফর প্রয় োজনী তো 

স্বীকোর কয়রন নো, এ ককতোয়ব তোয়দর মতয়ক ভ্রোন্ত বয়ল প্রমোণ্ কয়রন। মরহুম পীর িোয়হব 

শকবলো এই পুস্তয়ক দুররুল শমোখ্তোর, শমোিোল াোমুস সবূত, তোওজীহ, শোমী, গো োতুল 

আওতোর, এহই োয়  উলূমুিীন, তোফসীয়র রূহুল ব োন, তোফসীয়র মোজহোরী, গওয়ি পোক (রঃ)-

এর কিররুল আিরোর, জোয়মউল উসূল, মোকতুবোয়ত ইমোম রব্বোনী, শমরকোত, মোজহোয়ব হক, 

শমশকোতুল মোিোবীহ, জোদুেোকও ো, শখ্োলোিো প্রভৃকত ককতোব অবলিয়ন কবস্তোকরত দলীল প্রমোণ্ 

সকন্নয়বকশত কয়রন। 

পূয়ব দই উয়লখ্ করো হয় য়ি মরহুম পীর িোয়হব শকবলো প্রথয়ম গ্রোয়ম জমুোর নোমোজ 

পয়িননোই। পয়র কবকভন্ন ককতোবোকদ শদখ্োর পর েখ্ন জমুোর নোমোজ পিো শুরু কয়রন তখ্ন 

শবজমুোপন্থীয়দর কোি হয়ত তোাঁয়ক বহু রকম বোধ্োর সম্মুখ্ীন হয়ত হ । কতকন েখ্ন শদখ্য়লন 

বোহোি-তকদ কয়র শকোন সমসযোর সমোধ্োন হ  নো, এয়ত শুধ্ু সমোয়জ কবশৃঙ্খলো বোিয়ত থোয়ক 

তখ্নই কতকন কসেোন্ত কনয়লন মোনুয়ষর কোয়ি কলকখ্ত দলীল শপশ করোই অকধ্কতর েুজক্তসাংগত। 

কতকন ক্রমোিয়  ি খ্োনো জমুো সিককদত পুস্তক প্রণ্ ন কয়রন। এর সব দপ্রথম পুস্তক হল 

‘মোসোয় য়ল িোলোিো’ বো কতনটি প্রশ্ন। এটি উিুদ ভোষো  কলকখ্ত। তৎপর ‘কদ্বধ্ো ভঞ্জন’, ‘আল-জমুো’, 

‘জমুোর সাংকক্ষি দলীল’, ‘জমুোর অকোিয দলীল’ এবাং ‘এজহোরুল হক’ নোমক পুস্তকসমূহ 

প্রণ্ ন কয়রন। এ ককতোবগুয়লোয়ত জমুো সিককদত বহু তথয, গ্রোয়ম জমুো ফরজ হও োর প্রমোণ্, 

জমুোর জনয বোদশোহ, কোজী, শরী য়তর সাংজ্ঞো অনুেো ী শহর, বি মসজজয়দর প্রমোণ্, আয়খ্য়র 

শজোহর ইতযোকদ কবষ  কবস্তোকরত আয়লোিনো কয়রয়িন। ‘তরীকুল ইসলোম’ ‘তো’লীয়ম মো’শরফোত’ 

ইতযোকদ ককতোয়বর নযো  এসব ককতোবগুয়লোও বহু সাংখ্যক কফকোহ হোদীস ও তোফসীয়রর প্রোমোণ্য 

ককতোবোকদর দলীল দ্বোরো সমৃে। মরহুম মোওলোনো শকরোমত আলী িোয়হব এয়দয়শ জমুো প্রকতষ্ঠোর 

জনয সাংগ্রোম কয়র কগয় য়িন। ককন্তু সম্ভবতঃ এ কবষয়  কতকন শকোন প্রোমোণ্য ককতোব প্রণ্ ন 

কয়র েোনকন। বলয়ত শগয়ল মরহুম পীর িোয়হব শকবলোই সব দপ্রথম এয়দয়শ বোাংলো ভোষো  জমুো 

সিককদত কবকভন্ন ককতোব প্রণ্ ন কয়রন। তোাঁরই অেোন্ত প্রয়িষ্টো  উক্ত ককতোবসমূহ বহু সাংখ্যো  

সমোয়জ প্রিোর হয়  েোও ো  সোধ্োরণ্ মোনুষও জমুো সিয়কদ অনো োয়স একটি কসেোয়ন্ত শপ ৌঁিয়ত 

পোয়র। বহু বির পর আজ হ ত এই সব ককতোবোকদর প্রয় োজনী তো শতমনভোয়ব অনুভূত 

হ নো। ককন্তু তখ্নকোর সময়  এগুয়লোর অপকরহোে দতো সোমোনয কিন্তো করয়লই অনুধ্োবন করো 

েো ।  

সিীত, বোদযেন্ত্র, কবকভন্ন প্রকোর িকব, অমসুলমোনয়দর শমলো পোব দণ্ ইতযোকদ সিয়কদ শরী য়তর 

হুকুম জনসোধ্োরণ্য়ক সটেকভোয়ব অবকহত করোর জনয  মরহুম পীর িোয়হব  শকবলো 

‘মোসোয় য়ল আরবো’ নোয়ম একটি পুস্তক প্রণ্ ন কয়রকিয়লন। সমোয়জ এর প্রভোব কবয়শষভোয়ব 

পকরলকক্ষত হ । 

রোস্তো-ঘোয়ি শময় য়দর অবোয়ধ্ িলোয়ফরো মরহুম পীর িোয়হব শকবলোয়ক কবয়শষভোয়ব বযকথত 

কয়র তুয়লকিল। এটি মুসলমোনয়দর জনয কত মোরোত্মক শসটি অজ্ঞ জনসোধ্োরয়ণ্র মোয়ে তুয়ল 

ধ্রোর জনয কুরআন-হোদীস কফকোহর দলীল সিকলত “নোরী ও পদদো” নোয়ম একটি পুস্তক প্রণ্ ন 

কয়রন। পদদো সিয়কদ কবকভন্ন কবষয়  উকনশটি অধ্যোয়  এই পুস্তকখ্োকন কবভক্ত। এটি একটি 

প্রোমোণ্য গ্রন্থ। 



 

 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো আকীদোর বযোপোয়র অতযন্ত সজোগ কিয়লন। ও োজ, তো’লীম 

ইতযোকদর মধ্য কদয়  শলোকজনয়ক কতকন আকীদোর গুরুত্ব অনুধ্োবন করোয়ত শিষ্টো করয়তন। 

ঈমোয়নর পরই আকীদোর প্রশ্ন আয়স। রোসূলুল াোহ (দঃ)-এর হোদীস অনুেো ী উম্ময়ত মুহোম্মদী 

৭৩ দয়ল কবভক্ত হয়  পিয়ব। ৭৩ দয়লর এক ভোগ নোজোত পোয়ব আর ৭২ ভোগ জোহোন্নোয়ম 

েোয়ব। শুধ্ুমোত্র আকীদোর কবকভন্নতোর কোরয়ণ্ই মুসলমোনয়দর মোয়ে এতসব দয়লর সৃটষ্ট হয়ব। 

আকীদো টেক নো থোকয়ল আমোয়দর আময়লর শকোন মূলয শনই। কনæশার শিোট্ট একটি ঘিনো 

শথয়কই এ কথোর সতযতো কময়ল। 

খ্োয়রজী দল একটি ভ্রোন্ত আকীদোর দল। খ্োয়রজী আবদুর রহমোন ইবয়ন শমোলয়জম হেরত 

আলী (রোঃ) শক তৎকোলীন সবিোইয়ত বি মুশয়রক বয়ল কবয়বিনো করত। নোউজকুবল াোহ কমন 

জোকলক। অথি তোর বোকহযক আমল অতযন্ত ভোয়লো কিল। শরী য়তর কবিোয়র তোয়ক েখ্ন কতল 

করোর হুকুম হল, তখ্ন এজনয শস শকোন দুঃখ্ প্রকোশ কয়রকন। এমনকক েখ্ন তোর হোত-পো 

কোিো হজচ্ছল তখ্নও শস শকোনরূপ দুঃখ্ কয়রকন- ককন্তু শেইমোত্র তোর জজহŸাো কোিোর হুকুম হল 

শস কোাঁদয়ত শুরু করল। কোরণ্ জজজ্ঞোসো করয়ল শস উের কদল- শে জজহŸাো দ্বোরো আকম 

আল াোহর জজককর করতোম শসটি কোিো হয়ল আকম শসই আমল করো শথয়ক বজিত হব। 

লক্ষয করোর কবষ  হেরত আলী (রোঃ)-এর মত শবয়হশয়তর সুসাংবোদ প্রোি বযজক্তয়ক মুশয়রক 

শজয়নও শুধ্ুমোত্র শস তোর আমল দ্বোরো নোজোত পোয়ব এমন ধ্োরণ্ো শপোষণ্ কয়রকিল। এটি 

কজস্মনকোয়লও সম্ভব ন । আময়লর িোইয়ত আকীদোর স্থোন অয়নক ঊয়ধ্ব দ। মরহুম পীর িোয়হব 

শকবলোর কনয়দদয়শ কবকভন্ন বোকতল আকীদোর নবকশষ্টয িোকপয়  জনসমোয়জ শপশ করো হত। 

“মোজহোব ও তোকলীদ” নোয়ম কতকন একটি ককতোব প্রণ্ ন কয়রন। এ ককতোয়ব মোজহোয়বর 

বুকন োদ প্রকতষ্ঠোর ধ্োরোবোকহক ইকতহোস কতকন তুয়ল ধ্য়রয়িন। বহু সাংখ্যক দলীল প্রমোণ্ দ্বোরো 

মোজহোব অনুসরণ্ করোর অপকরহোে দতো প্রমোণ্ কয়রয়িন। তৃতী  কহজরী হয়ত ১৩শ শতোব্দী 

পে দন্ত প্রয়তযক শতোব্দীর মোজহোব অনুসরণ্কোরী শশ্রষ্ঠ আয়লমগয়ণ্র শেোগযতো ও পকরি  শপশ 

কয়র মোজহোব সিয়কদ তোয়দর মতোমত কলকপবে কয়রন। এই ককতোবখ্োকন প্রণ্ ন করয়ত তোর 

দীঘ দকদন শ্রম স্বীকোর করয়ত হ । বতদমোন েুয়গ আজ েোরো মোজহোয়বর তোকলীদয়ক 

অপ্রয় োজনী  ময়ন কয়র এবাং কনয়জয়দর সপয়ক্ষ নোনো েুজক্ত উেোপন কয়র তোরো এই 

ককতোবখ্োকন কনরয়পক্ষ ময়নোভোব কনয়  অধ্য ন করয়ল অবশযই কনয়জয়দর ভুল বুেয়ত পোরয়ব। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর আর একটি কবয়শষ অবদোন হল ফয়তো ো সাংকলন। কতকন কবকভন্ন 

কবষয়  বহু সাংখ্যক ফয়তো ো সাংকলন কয়র কগয় য়িন। কবকভন্ন কবষয় র মতয়ভদ ও কবকভন্ন 

মোস োলোর সমোধ্োন এই ফয়তো ো পুস্তয়ক রয় য়ি। এই ফয়তো ো সমূহ “ফয়তো োয়  কিজিকক ো” 

নোয়ম কয় ক খ্য়ণ্ড প্রকোকশত হয় য়ি। উকলকখ্ত ককতোব িোিোও কতকন শিোি-বি আরও 

অয়নকগুয়লো ককতোব সাংকলন ও প্রণ্ ন কয়র জনসমোয়জ প্রিোর কয়র কগয় য়িন। 

এই সকল পুস্তয়কর উপোদোন সাংগ্রয়হ, শলখ্ো  ও অনযোনয সাংকেষ্ট কোয়জ অয়নয়কই কবকভন্নভোয়ব 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোয়ক সহো তো কয়রয়িন। মুর্দ্ণ্কোয়জর ফোন্ড গেয়নর কনকময়ে প্রথয়ম 

“কিজিকী ো ফোন্ড” নোয়ম মুটষ্ট িোউয়লর একটি ফোন্ড শখ্োলো হ । পয়র ‘মুসকলম শেোর’ নোয়ম 

একটি সমবো  গয়ি এর মোধ্যয়ম মুর্দ্ণ্ কবভোয়গর কোজ িোলোয়নো হ । মরহুম পীর িোয়হব 

শকবলো কনজ তহকবল হয়তও প্রো  সম ই বহু অথ দ পুস্তক প্রকোয়শর জনয দোন কয়রয়িন। 

এইভোয়ব ধ্ীয়র ধ্ীয়র পুস্তক প্রকোশনো িলয়ত থোয়ক। এই সব পুস্তয়কর কবক্র লি িোকোও অনয 

শকোন কোয়জ বয  হতনো। এর দ্বোরো ক্রমোিয়  একটির পর একটি কয়র পুস্তক মুকর্দ্ত হয়  

প্রিোকরত হয়ত লোগল। ক্রমোিয়  এটি মোদরোসো তহকবয়লর একটি কনজস্ব স্ব াং সিূণ্ দ প্রকতষ্ঠোয়ন 

পকরণ্ত হয় য়ি। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর প্রকতটি কোজই তোাঁর কনঃস্বোথ দ তযোয়গর স্বোক্ষর কময়ল। এই সকল 

পুস্তয়কর আ  সিতভোয়বই কতকন বযজক্তগত সিকেয়ত পকরণ্ত করয়ত পোরয়তন। ককন্তু পুস্তক 

প্রণ্ ন এবাং প্রকোশনো  তোর অপকরসীম শ্রম ও সম  বয  হয়লও সকল পুস্তক কতকন িোরিীনো 



 

 

দোরুচু্ছন্নোত আকল ো মোদরোসো  ও োক্ফ কয়র কগয় য়িন। কতকন শে পুস্তক প্রণ্ ন তোাঁর কনজস্ব 

শকোন আকথ দক সচ্ছলতোর জনয কয়রনকন এবাং অজ্ঞ সমোজয়ক ইসলোয়মর কদয়ক দোও োত  

শদও োই শে তোাঁর একমোত্র লক্ষয কিল- তোাঁর এই কোজ তোরই সুস্পষ্ট নজজর বহন কয়র। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর পুস্তক প্রণ্ য়নর মোধ্যয়ম মোনুষয়ক শহদোয় ত করোর মহোন আদয়শ দ 

অনুপ্রোকণ্ত হয়  িোরিীনো শথয়ক আরও অয়নয়কই শহদো োত ও সাংস্কোরমূলক বহু পুস্তক প্রকোশ 

কয়রয়িন। এই সব ককতোব তখ্নকোর কদয়ন সমোয়জ ধ্মী  পকরয়বশ সৃটষ্ট করয়ত ককরূপ বকলষ্ঠ 

ভূকমকো পোলন কয়রকিল শসটি েোরো সমসোমক ক ইকতহোস জোয়নন তোয়দর কোয়ি বলোর অয়পক্ষো 

রোয়খ্নো। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর এই কোজ আয়লম সমোজ তথো সকল কশকক্ষত শলোয়কর জনয 

আদশ দ হও ো উকিত। েুয়গর িোকহদো অনুেো ী শহদো োত, কশক্ষো ও সাংস্কোরমূলক পুস্তক রিনো 

কয়র মুসকলম কমল াোতয়ক সকতযকোর ইসলোয়মর কদয়ক ধ্োবমোন রোখ্ো একোন্তভোয়ব অপকরহোে দ। 

পন্দত্রকা প্রকাশো 

পূয়ব দই উয়লখ্ করো হয় য়ি মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর প্রকতটি কোয়জই একজন সূ²দশী 

সমোজ-সাংস্কোরয়কর দরূদকশ দতো ও আন্তকরক প্রয়িষ্টো প্রকতফকলত হত। সমোয়জর গকতধ্োরো শকোন্ 

মুখ্ী, ভকবষযয়ত এর রূপ কক হয়ব, এয়ত ধ্মী  পকরয়বশ ককভোয়ব প্রভোকবত হয়ব-  ইতযোকদ সমযক 

উপলকি কয়রই কতকন তোাঁর কবকভন্ন কম দসূিী প্রণ্ য়ন তৎপর হয়তন, এ কথোটি আজ 

কদবোয়লোয়কর মত স্পষ্ট। “তোবলীগ” পজত্রকো প্রকোশনো তোর শসই সুদরূপ্রসোরী কিন্তো ও উপলকিরই 

এক উজ্জ্বল স্বোক্ষর। 

সমোজ আজ কবকভন্ন সমসযো  জজদকরত। পূয়ব দর তুলনো  কবকভন্ন সমসযোর উদ্ভব িোিোও প্রকতটি 

সমসযোর পকরকধ্ ও বযোপকতো বহুলোাংয়শ বৃজে শপয় য়ি। আমরো েকদ আজ শদয়শ প্রকোকশত 

অথবো আমদোকনকৃত কবকভন্ন পত্র-পজত্রকো ও মযোগোজজনসমূয়হর কদয়ক দৃটষ্ট শদই এবাং সোমোনয 

মূলযো ন করয়ত শিষ্টো ককর তোহয়ল শদখ্ব এসয়বর অকধ্কোাংশ কলখ্োই অননসলোকমক ভোবভোরো  

প্রভোকবত। এইসব পত্র-পজত্রকোর মোধ্যয়ম অতযন্ত সুপকরককল্পতভোয়ব ধ্ম দ কবমুখ্তোর শে মোরোত্মক 

বীজ েুককয়  শদ ো হয়চ্ছ, তোয়ত কয়র ধ্ীয়র ধ্ীয়র শগোিো সমোজ কলুকষত হয়চ্ছ, েুব স¤প্রদোয় র 

মগয়জ এক কবরূপ প্রকতজক্র োর সৃটষ্ট হয়চ্ছ, ফয়ল শদয়শর ভকবষযত এক িরম অকনশ্চ তোর 

মোয়ে শদোল খ্োয়চ্ছ। 

সমোজতন্ত্র আর ককমওকনজয়মর শহোতোরো সাংসৃ্ককতর নোয়ম অপসাংসৃ্ককত সৃটষ্টর মোধ্যয়ম তোয়দর 

ঘৃণ্য ভোবধ্োরো জনসময়ক্ষ প্রকোশ কয়র সমোজয়ক কবভ্রোন্ত করোর অপয়িষ্টো  শময়ত রয় য়ি। 

বস্তুবোদ ও নোজস্তকতোকভকেক কবয়দশী সোকহয়তযর পে দোি আমদোনী ও প্রিোর সমোজ-জীবনয়ক 

কবষোক্ত কয়র শফয়লয়ি। এর ফলশ্র“কত কহয়সয়ব শদয়শর েুব স¤প্রদো  ক্রয়ম ক্রয়ম অননসলোকমক 

সমোজ-কোেোয়মোর প্রকত অকধ্ক আকৃষ্ট হয়  পয়িয়ি। ইসলোম-কববজজদত জীবনোদয়শ দর বীজ 

স্থো ীভোয়ব আসন শগয়ি বসয়ি তোয়দর অন্তয়র। 

অপরকদয়ক ধ্য়ম দর নোয়ম আহয়ল সুন্নোত অল-জোমো োয়তর আকীদোগুয়লো কিরতয়র উয়চ্ছদ 

করোর হীন প্রয়িষ্টো  শময়ত রয় য়ি কবকভন্ন বোকতলপন্থী দল। তোরো আজ সাংঘবে। ধ্য়ম দর 

মুয়খ্োশধ্োরী তথোককথত ইসলোমী কিন্তোকবদগণ্ তোয়দর মুখ্য়রোিক কথো আর মনগিো 

বযোখ্যোসিকলত সোকহতয রিনোর মধ্য কদয়  ধ্মী  মূলযয়বোয়ধ্র বযোপক অবক্ষ  ঘটিয়  সমোয়জ 

বয়  এয়নয়ি এক িরম কবপে দ । কবয়দশী অয়থ দ পুষ্ট তোয়দর সাংগেনগুয়লো কবকভন্ন প্রকোশনোর 

মোধ্যয়ম বোয়তল আকীদোর শলকলহোন কশখ্ো িকিয়  কদয় য়ি সমোয়জর সব দস্তয়র- কবভ্রোন্ত হয়চ্ছ 

সমোয়জর সরলমনো মোনষু, কশকোর হয়চ্ছ সু্কল, কয়লজ, কবশ্বকবদযোলয় র িোত্র-িোত্রী, মোদরোসোর 

তোয়লয়ব ইল্া্ম। 



 

 

সমোয়জর এই সাংকি-সকিক্ষয়ণ্ িলমোন অননসলোকমক ও বোকতল মতবোদয়ক প্রকতহত করয়ত 

হয়ল উপেুক্ত হোকত োর কনয়  প্রকতটি কবয়বকবোন মোনুষয়ক একগয়  আসয়ত হয়ব- এর শকোন 

কবকল্প শনই। একদক কদয়  কবিোর করয়ল “তোবলীগ” পজত্রকো প্রকোশনো মরহুম পীর িোয়হব 

শকবলোর কত বি দরূদকশ দতোর পকরিো ক শসটি বলোর অয়পক্ষো রোয়খ্ নো। 

“তোবলীগ” পজত্রকোর আবশযকতো হেরত পীর িোয়হব শকবলো কত গভীরভোয়ব অনভুব 

কয়রকিয়লন, তো কনæশা শদ ো তোাঁর বক্তবয শথয়কই পোেকবগ দ অনুধ্োবন করয়বনঃ ইসলোমী 

তোবলীগ সিয়ি আকম বকলয়ত িোই-বতদমোন েমোনো  ইসলোমী পজত্রকোর সোহোেয বযতীত ইসলোমী 

কশক্ষো ও শস ন্দয়ে দর বযোপক তোবলীগ এবাং ভ্রোন্ত কবদ োতী মতবোদসমূয়হর প্রকতয়রোধ্ অসম্ভব। 

অথি এই ধ্রয়নর পজত্রকো আমোয়দর সমোয়জ কনতোন্তই কবরল। এই অভোব দরূ করণ্োয়থ দ আকম 

কবগত হিেোত্রোর প্রোক্কোয়ল “তোবলীগ” পজত্রকো প্রকোশ করোর বযবস্থো ককর োকি। এই ধ্রয়নর 

ইসলোমী পজত্রকো ইকতপূয়ব দ কবকভন্ন স্থোন হইয়ত প্রকোকশত হই োকিল। ককন্তু সমোয়জর েয়থোপেুক্ত 

সহোনুভূকতর অভোয়ব উহোয়দর প্রো  সবগুকলরই অবলুকি ঘটি োয়ি। ময়ন রোকখ্য়বন, শ তোয়নর 

তোয়বদোরগণ্ কবকভন্ন প্রিোর মোধ্যয়ম দ্বীন ইসলোময়ক কমিোই ো শদও োর জনয আদোজল খ্োই ো 

লোকগ োয়ি। তোহোয়দর শমোকোকবলো ককর ো ইসলোময়ক বো াঁিোই ো রোকখ্য়ত এবাং আরও শজক্তশোলী 

ককর ো তুকলয়ত হইয়ল কবকভন্ন ভোষো  বহু ইসলোমী পত্র-পজত্রকো প্রকোশ করো আবশযক। আকম 

সকল সোমথ দবোন মুসলমোনয়ক “তোবলীগ” পজত্রকোর গ্রোহক হইয়ত এবাং গ্রোহক সাংগ্রহ ককর ো 

কদয়ত অনুয়রোধ্ ককরয়তকি। শকননো গ্রোহকই পজত্রকোর প্রোণ্। আশো ককর এই পজত্রকোটি েোহোয়ত 

সোিোকহয়ক পকরণ্ত হইয়ত পোয়র তিনয আপনোরো েথোসোধ্য শিষ্টো ককরয়বন। 

পোকক্ষক “তোবলীগ” পজত্রকো  কুরআন শরীয়ফর তোফসীর, হোদীস শরীয়ফর বযোখ্যো, কবকভন্ন 

মোিলো-মোিোয় ল িোিোও শদশ-কবয়দয়শর কবকভন্ন খ্বরো-খ্বর, কবকভন্ন কবষয় র উপর আয়লোিনো 

এবাং সমোয়জর নোনোকবধ্ সমসযো সিককদত বহু জ্ঞোনগভদ কলখ্ো কন কমতভোয়ব প্রকোকশত হ । এই 

পজত্রকোটি বস্তুতঃ জকম য়ত কহেবুল াোহর একটি মুখ্পত্র। তোই কবকভন্ন সোাংগেকনক আয়লোিনোও 

এয়ত স্থোন পো । এই পজত্রকোটিয়ত এককদয়ক শেমন সরকোয়রর কলযোণ্মূলক কোয়জর প্রশাংসো 

করো হ  অপরকদয়ক শতমকন ধ্মী  নীকত-কববজজদত শে শকোন উয়দযোয়গর গেনমূলক 

সমোয়লোিনোও করো হ । কবকভন্ন সময়  উদ্ভুত শে শকোন পকরকস্থকতয়ত কবষ টির সোকব দক 

পে দোয়লোিনোর মোধ্যয়ম জন-সোধ্োরণ্য়ক সটেক কসেোন্ত গ্রহয়ণ্ সহো তো করো এই পজত্রকোটির 

একটি উয়লখ্য়েোগয নবকশষ্টয। 

ইসলোমী পজত্রকো প্রকোশনোর জনয মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর আকুল আয়বদন শসকদন হ ত 

অয়নয়কই ততিো গুরুত্বসহকোয়র অনুধ্োবন করয়ত পোয়রনকন। ককন্তু বতদমোয়ন প্রকতটি 

কবয়বকবোন মোনুষ কনঃসয়ন্দয়হ এর প্রয় োজনী তো কবয়শষভোয়ব উপলকি করয়িন। মরহুম পীর 

শকবলোর আদশ দ অনুসরণ্ কয়র তোাঁর আহবোয়ন সোিো কদয়  েকদ কবকভন্ন বুজেজীবী ও সোমথ দবোন 

মহল শথয়ক ইসলোমী পত্র-পজত্রকো প্রকোয়শর প্রয় োজনী  পদয়ক্ষপ গ্রহণ্ করো হ , একমোত্র 

তখ্নই সমোয়জ অননসলোকমক ও ভ্রোন্ত শলখ্নীর বোস্তব প্রকতয়রোধ্ সম্ভব হয়ব। এ বযোপোয়র 

কিন্তোশীল বযজক্তবয়গ দর সয়িতন হও ো একোন্ত আবশযক। 

 

রাজেীরির অংেলে পীর ছালহব নকবো 

সব শভারিীয় ওোমা সলেেেঃ 

আজোদী আয়ন্দোলয়ন অথ দোৎ পোক ভোরত উপমহোয়দয়শ মুসলমোনয়দর জনয একটি স্বতন্ত্র 

আবোসভ‚কম প্রকতষ্ঠোর সাংগ্রোয়ম আয়লম সমোয়জর মোয়ে শে দুই মহোন বযজক্তয়ত্বর নোম ইকতহোয়স 

কিরস্মরণ্ী  হয়  থোকয়ব তোাঁরো হয়লন পজশ্চমোিয়লর হোককমুল উম্মত হেরত মোওলোনো আশরোফ 

আলী থোনবী (রঃ) এবাং পূব দোিয়লর মুজোজিয়দ েমোন হেরত মোওলোনো আবু বকর কসজিকী 

ফরফুরোভী (রঃ)। মুসকলম সমোজয়ক আত্মসয়িতন কয়র শতোলোর জনয তোাঁরো সব দয়তোভোয়ব 



 

 

প্রয়িষ্টো িোকলয় কিয়লন। উভয় ই মুসকলম লীয়গর সমথ দক কিয়লন এবাং কাংয়গ্রস সমথ দক 

ওলোমোয়  কহয়ন্দর কবয়রোধ্ী কিয়লন। তোাঁয়দর প্রতযক্ষ প্রয়িষ্টো ‘পোককস্তোন দোবী’র পকরয়বশ সৃটষ্ট 

করয়ত কতিুকু সহো ক হয় কিল শসটি বলোর অয়পক্ষো রোয়খ্ নো। দুঃয়খ্র কবষ  আজোদী লোয়ভর 

পূয়ব দই তোরো দুজনই পরপোয়র িয়ল েোন। ১৯৪০ সোয়ল মুসলীম লীয়গর লোয়হোর অকধ্য়বশয়ন 

শশয়র বোাংলো জনোব এ.শক.ফজলুল হক িোয়হয়বর শপশকৃত পোককস্তোন প্রস্তোব পোশ হ । শসই 

শথয়ক ১৯৪৬ সোল পে দন্ত পোককস্তোন আয়ন্দোলন শজোরদোর এবাং অপ্রকতয়রোধ্য হয়  উয়ে। এ 

আয়ন্দোলয়নর গকতধ্োরো লক্ষয করয়ল ¯পষ্ট হয়  উয়ে শে পূব দোিয়ল ফুরফুরোর হেরত আবু বকর 

কসজিকী (রঃ)-এর অনযতম প্রধ্োন খ্কলফো িোরিীনোর হেরত মোওলোনো শনিোরুিীন আহমদ 

িোয়হব (রঃ) ও ফুরফুরোর তদোনীন্তন গিীনশীন পীর হেরত মোওলোনো আবদুল হোই কসজিকী 

(রঃ) এবাং পজশ্চমোিয়ল হেরত আশরোফ আলী থোনবী (রঃ)-এর ভোবকশষয হেরত মোওলোনো 

কশজব্বর আহমদ ওসমোনী (রঃ)-এর অকুন্ঠ সমথ দন পোককস্তোন অজদয়নর দোবীয়ক সোফয়লযর পয়থ 

অয়নক দরূ একগয়  কনয়  কগয় কিল। 

১৯৪৫ সোয়লর কথো। আইন সভোর সোধ্োরণ্ কনব দোিন তখ্ন আসন্নপ্রো । পোক ভোরয়তর 

মুসলমোনয়দর ভোগয কনধ্ দোকরত হয়ব শসই কনব দোিয়ন। তোয়দরয়ক প্রমোণ্ করয়ত হয়ব তোরো একটি 

পৃথক জোকত। তখ্নকোর শপ্রক্ষোপি কবয়বিনো করয়ল সহয়জই বুেো েোে, জকম য়ত ওলোমোয়  

কহয়ন্দর শধ্ো াঁকোবোজী হয়ত কনরীহ মুসলমোনয়দর সকরয়  এয়ন সটেক পয়থ পকরিোলনো কয়র 

মুসকলম লীয়গর মোধ্যয়ম কনব দোিয়ন মুসকলম প্রোথীয়ক জ লোভ করোয়নো শমোয়িই সহজসোধ্য 

কিলনো। তোই সব দভোরতী  কভকেয়ত আয়লময়দর একটি কবরোি সয়ম্মলন অপকরহোে দ হয়  

পয়িকিল। কনব দোিয়নর কয় কমোস পূয়ব দ মুসকলমলীগ শনতৃবৃন্দ ককলকোতো  শমোহোম্মদ আলী 

পোয়কদ একটি কবরোি ওলোমো-সয়ম্মলন আহ্বোন কয়রন। ভোরয়তর প্রো  প্রকতটি প্রয়দশ হয়ত 

খ্যোতনোমো আয়লম ও পীর-শমোয়শ দদগণ্ এই সয়ম্মলয়ন শেোগ কদয় কিয়লন। 

সয়ম্মলয়ন বোাংলোর প্রকতটি জজলো হয়ত অগকণ্ত আয়লম ও উচ্চকশকক্ষত বযজক্তবগ দ সময়বত 

হয় কিয়লন। তোাঁরো জমই য়ত ওলোমোয়  বোাংলো ও আসোয়মর পক্ষ শথয়ক মুসকলমলীগ 

পোল দোয়মন্টোরী পোটিদর কনকি ককতপ  দোবী উেোপন কয়রন। মূলতঃ ফুরফুরো শরীয়ফর হেরত 

মোওলোনো আবদুল হোই কসজিকী (রঃ) ঐ দোবীগুয়লো শপশ কয়রন। কতকন পকরষ্কোর জোকনয়  শদন 

শে, ইসলোয়মর স্বোয়থ দ শসইসব দোবী মুসকলম লীগ পোল দোয়মন্টোরী পোটিদ শময়ন নো কনয়ল জকম য়ত 

ওলোমোয়  বোাংলো ও আসোম কভকেক প্রকতষ্ঠোন হয়লও এর পকরিোলকয়দর অয়নয়করই আমল-

আখ্লোক শরী ত পকরপন্থী, সুতরোাং তোয়দর দ্বোরো মুসলমোনয়দর সকতযকোর শকোন মিল আশো 

করো েো নো। তোই মুসকলম লীয়গর আদশ দ কোে দকর করোর জনয শরী ত-পোবন্দ বযজক্তয়দরয়ক 

কনব দোিয়ন জ লোভ করোয়ত হয়ব। তোাঁর দোবী গৃহীত নো হয়ল কতকন সয়ম্মলয়ন শেোগ কদয়বন নো 

বয়লও জোকনয়  কদয় কিয়লন। আসন্ন সয়ম্মলন এক সাংকিম  অবস্থো  পকতত হল। আয়লময়দর 

স্বতঃস্ফূতদ অাংশগ্রহণ্ নো হয়ল মুসকলমলীগ কতৃদক আহতূ উক্ত সয়ম্মলন সফল হয়ব নো, েোর 

ফয়ল মুসকলমলীয়গর পয়ক্ষ কনব দোিয়ন জ লোভ করো অসম্ভব হয়  পিয়ব, একথো কোরও অজোনো 

কিলনো। শসকদন শে প্রজ্ঞোবোন বযজক্তয়ত্বর একক প্রয়িষ্টো  এই সাংকিম  পকরকস্থকতর কনরসন 

হয় কিল কতকন হয়লন িোরিীনোর পীয়র কোয়মল হেরত মোওলোনো শনিোরুিীন আহমদ িোয়হব 

(রঃ)। কতকন সয়ম্মলয়ন শেোগদোয়নর জনয বকরশোল হয়ত সদয়ল ককলকোতো  শপ ৌঁয়িয়িন। তোাঁয়ক 

শনজোয়ম মোশোয় য়খ্র সভোপকত করো হয় কিল এবাং কোগজপয়ত্র তোাঁর নোম সভোপকত কহয়সয়ব 

পূয়ব দই শঘোকষত হয় কিল। এই অবস্থো  এক কদয়ক সয়ম্মলন বজদন করো তোাঁর পয়ক্ষ শেমন 

অসুকবধ্ো, অপরকদয়ক ফুরফুরোর হেরত আবদুল হোই কিিীকী (রঃ)- এর দোবীয়কও কতকন 

শকোনক্রয়মই উয়পক্ষো করয়ত পোয়রন নো। অয়নক আলোপ-আয়লোিনোর পর তোাঁর কবিক্ষণ্তো ও 

দরূদশীতোর জনযই শসকদন সকয়লর মোয়ে সময়েোতোর পথ প্রশস্ত হয় কিল। ফুরফুরোর পীর 

িোয়হব শকবলো সদলবয়ল সয়ম্মলয়ন শেোগ কদয়লন। 

সয়ম্মলয়ন ওলোমোয়  শকরোম সব দয়তোভোয়ব মুসকলম লীগয়ক সমথ দন করোর কসেোন্ত গ্রহণ্ কয়রন। 

উক্ত সয়ম্মলয়ন হেরত মোওলোনো  আজোদ শসোবহোনী (রঃ), ফুরফুরো শরীয়ফর হেরত মোওলোনো 

আবদুল হোই কসজিকী িোয়হব (রঃ) এবাং িোরিীনোর হেরত শনিোরুিীন আহমদ (রঃ) কবকভন্ন 



 

 

অকধ্য়বশয়ন সভোপকতত্ব কয়রন। শসকদন ভোরয়তর কবখ্যোত ওলোমো ও মোশোয় খ্গণ্ উপকস্থত হয়  

মুসকলম ঐকয-সাংহকতর প্রকত অকুন্ঠ সমথ দন জোকনয় কিয়লন। এই সয়ম্মলয়নর প্রভোব বোাংলোর 

পরবতী কনব দোিয়নর উপর কতিুকু কোে দকর হয় কিল শসটি েোরো জোয়নন তোরোই শুধ্ু অনুধ্োবন 

করয়ত সক্ষম হয়বন। বলয়ত শগয়ল বোাংলোর কদ্বধ্োকবভক্ত শনতৃয়ত্বর পর¯পর কবপরীতমুখ্ী নীকত ও 

আদয়শ দর সাংঘোয়তর মোয়ে আয়লমগয়ণ্র এই সয়ম্মলন জনসোধ্োরণ্য়ক সকতযকোর পয়থর সিোন 

কদয় কিল। এর ফয়ল পোককস্তোন অজদয়নর পথ সুগম হ । বস্তুতঃ এই সয়ম্মলয়নর পরই বোাংলোর 

প্রো  প্রকতটি আয়লম কদ্বধ্ো-সাংয়কোি পকরতযোগ কয়র মুসকলম লীগয়ক সমথ দন কয়রন। 

সলেেলের পলরঃ 

সয়ম্মলন শশয়ষ হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো বোকিয়ত কফয়র আয়সন এবাং শদয়শর সকল 

মুসলমোনয়ক  পোককস্তোন অজদয়নর জনয মুসকলম লীগয়ক শভোি কদয়  জ েুক্ত করোর আহŸাোন 

জোনোন। হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শদখ্য়লন সোরো বোাংলোর মুসলমোন কনয়জয়দর 

অকধ্কোর ও ভকবষযত স¤পয়কদ সয়িতন হয়  উয়েয়ি এবাং মুসকলমলীয়গর েোয়ক সোিো শদ োর 

জনয উদগ্রীব হয়  আয়ি। ককন্তু অতযন্ত উয়দ্বয়গর সোয়থ কতকন লক্ষয করয়লন, বোাংলোর 

অপ্রকতদ্বন্দী শনতো পোককস্তোয়নর প্রস্তোবক শশয়র বোাংলো এ.শক.ফজলুল হক মুসকলমলীয়গর 

কবয়রোকধ্তো কয়র কৃষক-প্রজোপোটিদ নোয়ম একটি নুতন দয়লর প্লোিফরয়ম প্রিোরোকভেোন 

িোলোয়চ্ছন। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো মহো দুভদোবনো  পয়ি শগয়লন। জনোব ফজলুল হক 

সোয়হয়বর সোয়থ হুজরু শকবলোর স¤পকদ কিল অতযন্ত মধ্ুর। কতকন শেমন ফজলুুল হক িোয়হবয়ক 

øশাহ করয়তন, শতমকন শশয়র বোাংলোও হুজরু শকবলোয়ক েয়থষ্ট ভজক্ত শ্রেো শদখ্োয়তন। তখ্নকোর 

প্রিকলত আইন সাংয়শোধ্ন কয়র ককলকোতোর বোইয়র িোরিীনোয়ত প্রথম িোইয়িল মোদরোসোর 

মঞ্জরুী জনোব ফজললু হক সোয়হয়বর মোধ্যয়মই সম্ভব হয় কিল। ককন্তু মরহুম হেরত পীর 

িোয়হব শকবলো জনোব ফজলুল হক িোয়হয়বর সোয়থ তোাঁর স¤পয়কদর কথো কিন্তো কয়র অনুধ্োবন 

করয়লন শে, আদশ দ প্রকতষ্ঠো  প্রয় োজনয়বোয়ধ্ বযজক্ত কবয়শষয়ক বজদন করয়ত হয়ব। জোতী  স্বোথ দ, 

সাংহকত, মুসকলম জোমো োত- এ সয়বর সোময়ন শকোন বযজক্ত কবয়শষয়ক স্থোন শদ ো ককিুয়তই সিত 

হয়বনো। বস্তুতঃ তোাঁর এই নীকত ও িকরত্র হয়ত সোরো জীবন এককবন্দওু কতকন কবিুযত হন নোই। 

েোইয়হোক, শসই মুহয়ূতদ তোাঁর শসই দৃঢ়তো, তোাঁর রোজননকতক কবিক্ষণ্তোরই পকরি  শদ । কতকন 

শশয়র বোাংলো এ.শক. ফজলুল হক সোয়হব জোতী  বৃহেম স্বোয়থ দ ককিুয়তই সমথ দন কয়রনকন। 

হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কখ্নও উগ্রপন্থী কিয়লননো। আদশ দ প্রকতষ্ঠো  কনয়জয়দর 

মোয়ে সবসম ই আয়পোস-মীমোাংসোর পক্ষপোতী কিয়লন। তোই শশয়র বোাংলোর তখ্নকোর 

কোে দকলোপ সমথ দন নো করয়লও তোাঁয়ক কীভোয়ব মুসকলমলীয়গ কফকরয়  আনো েো  তোর উপো  

উদ্ভোবন করয়ত লোগয়লন। কতকন কোয় য়দ আজম শমোহোম্মদ আলী জজন্নোহ ও শশয়র বোাংলো এ.শক 

ফজলুল হয়কর ময়ধ্য কবরোজমোন মতকবয়রোধ্ দরূ করোর জনয আপ্রোণ্ প্রয়িষ্টো িোলোয়লন। জনোব 

শশয়র বোাংলো তখ্ন খ্ুলনো জজলো  কনব দোিনী প্রিোয়র কোে দরত। শসই সম  হুজরু শকবলো কনয়জয়দর 

মোয়ে সকল কবয়রোধ্ কমটিয়  শফলোর উপয়দশ কদয়  একটি পত্র কলয়খ্ তোাঁর কোয়ি পোেোয়লন। 

পয়ত্র হুজরু শকবলো শশয়র বোাংলোয়ক কোয় য়দ আজয়মর সোয়থ মতপোথ দকয দরূ কয়র শফলোর 

উপো  কনধ্ দোরণ্ ও মুসকলমলীয়গ শেোগদোয়ন তোাঁর বোধ্ো অপসোরয়ণ্ শে শকোন প্রকোর সহো তো 

করয়ত রোজী আয়িন বয়ল জোকনয়  তোাঁয়ক মুসকলমলীয়গ কফয়র এয়স মুসকলম কমল াোতয়ক 

শজক্তশোলী করোর অনুয়রোধ্ জোনোন। শশয়র বোাংলো পত্র পয়ি উের কদয় কিয়লন- “আকম হুজরু 

শকবলোর অনুয়রোধ্ রক্ষো করয়বো, তয়ব ইয়লকশয়নর আয়গ ন , পয়র”। জনোব শশয়র বোাংলোর 

জবোয়ব মরহুম হেরত পীর িোয়হব শকবলো দুঃখ্ শপয় কিয়লন ককনো বো তোাঁর ময়ন কী প্রকতজক্র ো 

হয় কিল, জোনো শনই, তয়ব শশয়র বোাংলোর উজক্ত সয়তয পকরণ্ত হয় কিল। কতকন ১৯৪৬ সোয়লর 

কনব দোিয়ন দু‘টি শকন্দ্র হয়তই কবপুল শভোয়ি জ লোভ করয়লন, তয়ব  প্রয়দয়শর অনয সব জো গো  

মুসকলমলীগ শতকরো ৯৬ শভোয়ি জ লোভ কয়র শশয়র বোাংলোর পোককস্তোনকবয়রোধ্ী কৃষক-প্রজো 

পোটিদর অপমৃতুয ঘিোয়লো। পকরয়শয়ষ মুসকলমলীয়গর প্রতযক্ষ সাংগ্রোম-কদবয়স ককলকোতো  কহন্দ-ু

মুসলমোন রক্তক্ষ ী দোিোর পর জনোব ফজলুুল হক িোয়হব পুনরো  মুসকলমলীয়গ শেোগদোন 

কয়রকিয়লন। 



 

 

রাজনেরিক নেিৃবৃন্দ ও হভজুর নকবোঃ 

শদয়শর শিোি-বি বহু রোজননকতক শনতো হুজরু শকবলোর দরবোয়র এয়স শদো ো এবাং কবকভন্ন 

পরোমশ দ গ্রহণ্ করয়তন। কতকন সকয়লর সোয়থই সদোলোপ করয়তন, তোয়দর আদর-আপযো য়নর 

বযবস্থো করয়তন। বোাংলোয়দয়শর খ্যোতনোমো শনতোয়দর ময়ধ্য জনোব এ.শক.ফজলুল হক, জনোব 

খ্োজো নোজজমুজিন, জনোব শহীদ শসোহরোও োদী,  জনোব তকমজউজিন খ্োন, জনোব আবুল 

ও োহোব খ্োন প্রমুখ্ মরহুম হেরত পীর িোয়হব শকবলোর সোয়থ সোক্ষোৎ করয়তন এবাং 

রোজননকতক কবষয়  আলোপ-আয়লোিনো, মতকবকনম   ও পরোমশ দ গ্রহণ্ করয়তন। কতকন সবোর 

জনয শদো ো করয়তন এবাং তোয়দরয়ক শরী য়তর পোবন্দ হয়  কনঃস্বোথ দভোয়ব সমোয়জর শখ্দমত 

করোর উপয়দশ কদয়তন।  

মুসকলমলীগ শনতৃবৃয়ন্দর অয়নয়কই বযজক্তগত জীবয়ন শরী য়তর শতমন পো-বন্দ কিয়লন নো। 

এয়ত ধ্ম দপ্রোণ্ মুসলমোয়নর ময়ন কবরোি প্রশ্ন জোগত। মহরহুম পীর িোয়হব শকবলো কনয়জ অতযন্ত 

বযকথত হয়তন। সভো-সকমকতয়ত তোয়দর জনয আল াোহ্র দরবোয়র শদো ো করয়তন। কতকন বলয়তন- 

জোকতর িকরয়ত্র শনতৃবৃয়ন্দর িকরত্র প্রকতফকলত হ । তোই তোরো েকদ শরী য়তর হুকুম-

আহকোময়ক অমোনয কয়র িয়ল, তয়ব সমোজ কবকৃতভোয়ব গটেত হয়ত থোয়ক। তোিোিো শরী ত 

অমোনযকোরী শনতোয়দরয়ক সমথ দন করো আয়লময়দর পয়ক্ষ কটেন হয়  পয়ি এবাং এদ্বোরো 

জনসোধ্োরণ্ কবভ্রোন্ত হয়ত থোয়ক। 

হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো রোজননকতক শনতৃবৃয়ন্দর মোয়ে শরী তকবয়রোধ্ী কোয়জর জনয 

দুঃখ্ করয়তন, শদো ো করয়তন, ককন্তু কখ্নও অবয়হলো কয়র কনয়জয়ক দয়ূর সকরয়  রোখ্য়তন নো। 

এয়ত এককদয়ক শেমন তোাঁর বযজক্তগত িকরয়ত্রর উদোরতোর পকরি  কময়ল, অপরকদয়ক শতমকন 

তোাঁর রোজননকতক প্রজ্ঞোর আভোস পোও ো েো । শরী ত-লাংঘনকোরী শনতোয়দর শনতৃয়ত্ব গটেত 

রোজননকতক দলয়ক ককরূয়প সমথ দন করয়ত পোয়রন, মরহুম হেরত পীর িোয়হব শকবলোয়ক 

প্রো ই এরূপ প্রয়শ্নর সম্মুখ্ীন হয়ত হত। কতকন সহোয়সয এ প্রয়শ্নর জবোব কদয়তন “আমোয়দর 

কবষ -স¤পকে রক্ষোর জনয উককল, বযোকরেোর ইতযোকদ কনেুক্ত ককর ো থোকক; কোরণ্, আইন-

কোনুন, তোাঁহোরো আমোয়দর িোইয়ত ভোল জোয়নন। এয়ক্ষয়ত্রও তর্দ্ƒপ, আমোয়দর শনতৃবৃন্দ জোতী  

দোবী-দোও ো ইাংয়রজ ও অনযোনয জোকতর কনকি হইয়ত আমোয়দর িোইয়ত ভোলভোয়ব বুজে ো 

আকনয়ত পোকরয়বন বকল ো আমরো ময়ন ককর এবাং  এ জনযই তোাঁহোকদগয়ক সোময়ন আগোই ো 

কদ োকি”। সুবহোনোল াোহ! কী সুন্দর েুজক্ত! কী বোস্তব দৃটষ্টভকি! বস্তুতঃ তোাঁর এই মনমোনকসকতো 

আর উদোর দৃটষ্টভকির দরুণ্ই সকল শশ্রণ্ীর শনতৃবৃন্দ তোাঁয়ক ভজক্ত-শ্রেো করয়তন এবাং 

কনঃসাংয়কোয়ি তোাঁর কোয়ি এয়স শদো ো কনয়তন এবাং উপয়দশ গ্রহণ্ করয়তন। প্রকৃত হোদীর এটি 

একটি লক্ষণ্ বয়ি। 

কোয় য়দ আজম শমোহোম্মদ আলী জজন্নোহ্র কনকি হুজরু শকবলোর পত্রঃ 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো মোয়ে মোয়ে পত্র কলয়খ্ শনতৃবৃন্দয়ক ইসলোমী নীকত ও আদশ দ 

অনুসরণ্ করোর জনয আহŸাোন জোনোয়তন। ১৯৪৬ সয়নর ১২ই মোিদ তোকরয়খ্ জনোব কোয় য়দ 

আজম শমোহোম্মদ আলী জজন্নোহর কোয়ি কলকখ্ত তোাঁর একটি পত্র পোে করয়লই তোাঁর রোজননকতক 

শিতনো এবাং পোককস্তোনয়ক কতকন ককভোয়ব শদখ্য়ত শিয় কিয়লন তোর একটি সু¯পষ্ট আভোস 

কময়ল। এই পয়ত্রর ককপ মরহুম কল োকত আলী খ্োন ও শহোয়সন শহীদ শসোহরোও োদীর কোয়ি 

শপ্ররণ্ করো হয় কিল। পত্রটি কনয়ি তুয়ল ধ্রো হয়লোঃ 

‘‘... ... আপকন ভোরতী  মুসকলমলীয়গর কণ্ দধ্োর। প্রো  সমগ্র ভোরতী  মুসলমোন আপনোর 

শনতৃয়ত্ব সময়বত হই োয়ি। আপকন পোককস্তোয়নর দোবী তুকল োয়িন। উহো দশ শকোটি মুসলমোয়নর 

এক ভোবী আশোর ইকিত কদয়তয়ি। আমরো এই ভকবষযৎ আল াোহর শময়হরবোনীর সকহত েুক্ত 

শদকখ্ব বকল ো আশো ককর। 



 

 

আপকন স¤প্রকত বোাংলোয়দশ িফর ককর ো কগ োয়িন এবাং বোাংলোর অবস্থো অবশযই ককিু অবগত 

হই োয়িন। আপকন বোাংলোয়দয়শর িফয়র শকোনও শকোনও বক্তৃতো  শরী য়তর এবাং ইসলোয়মর 

কথো উয়লখ্ ককর োয়িন। উহোয়ত আমরো খ্ুবই আনজন্দত হই োকি। আমোয়দর দৃঢ় কবশ্বোস, 

মুসকলমলীয়গর লক্ষয, (অথ দোৎ     পোককস্তোন) মুসলমোয়নর দ্বীন ও ঈমোয়নর শজক্তয়তই হোয়িল 

হইয়ত পোয়র। দ্বীন ও ঈমোয়নর প্রকত েয়থষ্ট গুরুত্ব শদও ো বযতীত মুসকলম লীগ এবাং পোককস্তোন 

দোবী মুসলমোয়নর আন্তকরক শ্রেোলোয়ভ সমথ দ হইয়বনো। প্রিোর ও আয়ন্দোলন দ্বোরো শকোনও 

জজকনসয়ক সব দবযোপী ককর ো শতোলো েোইয়ত পোয়র, ককন্তু শকোনও জজকনসয়ক বহোল ও কোয় ম 

রোকখ্য়ত হইয়ল, উহোয়ক খ্োাঁটি ককর ো তুকলয়ত হইয়ল উহোর শভজোল দরূ ককরয়ত হইয়ব, তয়বই 

উহো স্থো ী হইয়ত পোয়র। 

পোককস্তোন শে সোধ্নোর ইকিত শদ  উহো সহজ সোধ্নোর জজকনস নয়হ। কোয়জই উহোর সকহত 

মোনুয়ষর সিি শকবল প্রিোরগত নো হই ো সিি হও ো উকিত একোন্ত আজত্মক ও শম কলক। ইহো 

বযতীত পোককস্তোন অজদয়নর উয়িশয সফল হইয়ত পোয়রনো। মোনুষ েতক্ষণ্ শকোনও জজকনসয়ক 

অন্তর কদ ো ভোল নো বোকসয়ত পোয়র, ততক্ষণ্ উহো লোভ ককরবোর আন্তকরক আগ্রহ হ নো। উহোর 

প্রমোণ্ মুসকলম লীয়গর কবগত পোল দোয়মন্টোরী শবোয়েদর নকময়নশয়ন শদখ্ো কগ োয়ি। শে সকল সদসয 

আইনসভোর সদসয-পদ লোয়ভর জনয ময়নোন নপত্র পোননোই, তোাঁহোয়দর অয়নয়কই শব-সোমোল 

হই ো পোককস্তোয়নর কবরুেোিরণ্ ককর োয়িন। ইহোর কোরণ্ কক? আমোয়দর ময়ন হ , পোককস্তোন 

দোবীর সয়ি সয়ি উহোয়ত মোনুয়ষর অন্তয়রর শেোগ স্থোপন করোর জনয শে পন্থো অবলিন করো 

উকিত কিল, তোহো এখ্য়নো হ নোই। উহো হইয়তয়ি পোককস্তোয়নর ইসলোমী রূপ। মুসকলম লীগ 

আজ েতখ্োকন রোজননকতক শিতনো জোগ্রত ককরয়ত সমথ দ হই োয়ি, শসই পকরমোণ্ ধ্মী  শিতনো 

জোগ্রত ককরয়ত সমথ দ হ  নোই। এই কোরয়ণ্ জনসোধ্োরণ্ ‘পোককস্তোন’ শব্দ বোর বোর শুকন ো কণ্ঠস্থ 

ককরয়লও উহো তোহোয়দর কতখ্োকন আপনোর জজকনস, উহো শুধ্ু তোহোরো রোজননকতক সুকবধ্ো 

লোয়ভর কভতর কদ ো ভোল বুজেয়ত পোয়র নো। তোহোরো উহো বুজেয়ত িোয়হ ধ্ম দননকতক উন্নকতর 

স্বীকৃকতর কভতর কদ ো এবাং উহো কোে দতঃ ককভোয়ব আরম্ভ করো হই োয়ি, তোহোও কোয়জর কভতর 

কদ ো শদখ্োই ো কদয়ত হইয়ব। 

মুসকলম লীয়গর কোে দতোকলকো  ইসলোমী শরোহ-শরী য়তর উন্নকতকবধ্োন করোর কথো রকহ োয়ি। 

ইহো আমরো জোকন, এবাং এই জনযই মুসকলম লীগয়ক মুসলমোয়নর রোজননকতক মুজক্তর পন্থো এবাং 

শরোহ-শরী য়তর খ্োয়দম বকল ো ময়ন ককর, ককন্তু ইসলোমী তোহেীব, তোমোিুন, আকোয় দ, আমল 

ও জোতী  রীকত-নীকত, ইবোদৎ-বয়ন্দগী ও আিোর-বযবহোর ইতযোকদ েোহো দ্বোরো একজন 

মুসলমোনয়ক ¯পষ্টতঃই মুসলমোন বকল ো শিনো েো  ও মুসলমোন বলো েো  শসই কবষ  

আপনোয়দর আগ্রহ থোককয়ত হইয়ব, কোে দপন্থো গ্রহণ্ ককরয়ত হইয়ব, এবাং সব দবযোপী শঘোষণ্ো দ্বোরো 

একথো জনসোধ্োরয়ণ্র ময়ন কবশ্বোস করোইয়ত হইয়ব শে, পোককস্তোন শুধ্ু একটি রোজননকতক 

শেোগোনই নয়হ, ইহো দ্বীন-শরী য়তরও বোহক। আজ বোাংলোর কনব দোিন-সাংগ্রোয়মর প্রোক্কোয়ল 

আপনোয়ক একথো একোন্ত ভোয়বই স্মরণ্ করোই ো শদও ো প্রয় োজন ময়ন ককর শে, বোাংলোর ওলোমো 

ও জনসোধ্োরণ্ মুসকলম লীগ শনতৃবৃন্দয়ক শুধ্ু তোাঁহোয়দর রোজননকতক কুশলতো দ্বোরোই কবিোর 

ককরয়বনো। উহোর সকহত তোাঁহোয়দর ইসলোম-প্রীকত এবাং মুসলমোনী আমলও শদকখ্য়ত িোয়হ। এই 

সয়ি আপনোয়ক ¯পষ্টভোয়ব একথোও স্মরণ্ করোই ো কদয়ত িোই শে, অখ্ণ্ড কহন্দ ুরোজয়ত্বর কবল 

হইয়ত আমোয়দর সব দপ্রকোর মুজক্তর জনয এই শে সাংগ্রোম, ইহো প্রমোণ্ ককরবোর জনয কহন্দ ুোনী ও 

গো র ইসলোমী সব দপ্রকোর আমল ও আিরণ্ হইয়ত তওবো ককরবোর জনয মুসলমোনকদগয়ক 

মুসকলমলীয়গর কয়ণ্ঠ আহবোন ককরয়ত হইয়ব। শিোি বি সব দ শশ্রণ্ীর লীগ শনতৃবৃন্দয়ক এই 

আহবোয়নর সোময়ন মোথো নত ককরয়ত হইয়ব, তয়বই আমরো মসুকলমলীগ স¤পয়কদ 

জনসোধ্োরণ্য়ক  আশ্বস্ত ককরয়ত সমথ দ হইব।  

মুসকলম লীয়গর কনব দোিন-সাংগ্রোময়ক বযথ দ করোর জনয আজ ইহোর কবরুয়ে শজোর প্রিোরকোে দ 

িকলয়তয়ি, উহো বি করোর জনয উপয়রোক্ত ময়ম দ আপনোর শঘোষণ্ো একোন্ত অপকরহোে দ হই ো 

পকি োয়ি।  



 

 

ইসলোমী শরী য়ত আওরোয়তর পদদো ফরয়জ আইন। ইহো সয়ে¡ও মুসকলম লীয়গর সভো-

সকমকতয়ত নোরী-শস্বচ্ছোয়সকবকো, গোক কো, প্রভৃকতর প্রিলন হই ো উটে োয়ি। মুসকলম লীয়গর  

সভো-সকমকতর করয়পোিদ পোয়ে  ইহোর প্রমোণ্ পোও ো েো । মুসকলম লীয়গর ময়ধ্য শরী য়তর এই 

শখ্লোফ আিরণ্ শকোনও ধ্ম দপ্রোণ্ মুসলমোন শদকখ্য়ত িোয়হনো, এবাং তোহোরো ইহো মুসকলম লীয়গর 

আদয়শ দর কবপরীত বকল ো ময়ন কয়র। আপকন এই কবষয় ও শরী ত শমোতোয়বক শঘোষণ্ো দ্বোরো 

মুসলমোয়নর কদ্বধ্ো দরূ ককরয়বন। মুসকলম লীয়গর আসন্ন কনব দোিনয়ক কবরুেবোদীয়দর নোনো 

প্রকোর প্রিোরণ্োর হোত হইয়ত বো াঁিোইয়ত হইয়ল আপনোয়ক অবশযই ইহো শঘোষণ্ো ককরয়ত হইয়ব। 

নতুবো কনব দোিন সাংগ্রোয়ম মুসকলম লীগয়ক বহু বোধ্োর সম্মুখ্ীন হইয়ত হইয়ব। 

আকম একোন্ত বযজক্তগতভোয়ব এবাং সতকদতোর সকহত আপনোয়ক এই পত্র কদলোম। আশো ককর 

আপকন আমোর এই পয়ত্রর গুরুত্ব উপলকি ককর ো কনব দোিয়নর পূয়ব দই ইহোর উের দোন 

ককরয়বন। 

ইকত- 

(স্বোঃ) শনিোরুিীন আহমদ 

িোরিীনো। 

বস্তুতঃ পোক ভোরয়তর কবকভন্ন এলোকোর মুসলমোনয়দর মধ্য হয়ত এমকন ভোবধ্োরো উেোপন 

হও োর দরুণ্ই কোয় য়দ আেম শমোহোম্মদ আলী জজন্নোহ ্ বোর বোর ইসলোমী শোসনবযবস্থো ও 

শকোরআন-সুন্নোহ কভকেক শোসনতয়ন্ত্রর ও োদো কয়রকিয়লন।  এ কোরয়ণ্ই শদখ্ো েো , ১৯৪৬ 

সোয়ল ককলকোতো  অনুটষ্ঠত ওলোমো সয়ম্মলয়ন কোয় য়দ আেম পোককস্তোনয়ক ইসলোমী রোে করোর 

ও োদো সিকলত একটি কববৃকত পোটেয় কিয়লন। 

আইে পররষলদ সদসয রেব শািে প্রসিঃ 

আমোয়দর শদয়শ সোধ্োরণ্তঃ কনব দোিয়নর সম  প্রোথীগণ্ কমথযো ও োদো কদ ো জনসোধ্োরণ্য়ক শধ্োকো 

কদয়ত শিষ্টো কয়র। মরহুম হেরত পীর িোয়হব শকবলো এরূপ জোনয়ল বিই দুঃকখ্ত হয়তন। কতকন 

এজনয সভো সকমকতয়ত ও কববৃকের মোধ্যয়ম শভোিোর ও শভোিপ্রোথী উভ য়ক সতকদ কয়র কদয়তন 

এবাং েথোরীকত উপয়দশ প্রদোন করয়তন। আইন সভো  কনব দোিন স¤পয়কদ পজত্রকো  প্রকোকশত 

মরহুম হেরত পীর িোয়হব শকবলোর একটি কববৃকতর অাংশকবয়শষ কনæশা উদ্ধ্ৃত হয়লোঃ 

... এতদ্বোরো সব দসোধ্োরণ্ মুসলমোনয়ক জোনোন েোইয়তয়ি শে, বিী  বযবস্থো পকরষয়দ শমিোর-

কনব দোিন আসন্নপ্রো । এই বযোপোয়র শকহবো বযজক্তগতভোয়ব, শকহবো দল কবয়শয়ষর পক্ষ হইয়ত 

আমোর সকহত সোক্ষোৎ ককর োয়িন। তোাঁহোয়দর ময়ধ্য পুরোতন প্রোথী িোিো বহু নুতন প্রোথীও 

রকহ োয়িন। আকম সকয়লর জনয কনরয়পক্ষভোয়ব এই নসীহত ককরয়তকি। 

এক একটি শকয়ন্দ্র দুই বো তয়তোকধ্ক প্রোথী দো াঁিোই ো কনজ কনজ শজক্ত পরীক্ষো  অবতীণ্ দ হই ো 

থোয়কন। প্রয়তযক প্রোথীই কনজ মতলব হোকিয়লর জনয শভোিোরগণ্য়ক নোনো উপোয়  িোপ কদ ো 

থোয়কন। িোকো, প সো, শস্তোকতবোকয, প্রতোরণ্ো-প্রবিনো, কমথযো প্রিোর ইতযোকদ বহু রকম বযবস্থোই 

শভোি আদোয় র জনয করো হ । মূখ্ দ জনসোধ্োরণ্ এই সকল ফোাঁয়দ পকি ো বহু স্থয়ল অনুপেুক্ত 

বযজক্তয়ক শভোি কদ ো কনয়জয়দর প্রকতকনকধ্ কনব দোিন ককর ো শদ । ইহোয়ত খ্োাঁটি সমোজ শসবক ও 

নযো পরো ণ্ শলোকগণ্ অয়নক স্থয়ল কনব দোকিত হইয়ত পোয়র নো। ইহোর ফয়ল সমোজ ও জোকত 

ক্ষকতগ্রস্ত হই ো থোয়ক। ইউকন ন শবোেদ হইয়ত আরম্ভ ককর ো আইন পকরষদ পে দন্ত সব দত্র এই 

অকভয়েোগ পোও ো েো । কনব দোিন প্রোথীগয়ণ্র এই উপোয়  শভোিগ্রহণ্ এবাং শভোিোরগয়ণ্র 

শভোিদোন দুনীকতমূলক। আগোমী কনব দোিয়ন এই সকল দুনীকত েোহোয়ত প্রশ্র  নো পো  তিনয 

প্রয়তযক সমোজপ্রোণ্ বযজক্তয়ক সয়িষ্ট হইবোর জনয অনুয়রোধ্ ককরয়তকি। 

শভোিোরগণ্য়ক আকম কবয়শষ তোকীয়দর সকহত সোবধ্োন ককর ো কদয়তকি শে, আপনোরো আপনোয়দর 

প্রকতকনকধ্ কনব দোিয়ন স্বোথ দতযোগী, সমোজকহনতষী, ধ্ম দপরো ণ্ ও শরী য়তর পোবন্দ শদকখ্ ো শভোি 



 

 

কদয়বন। েকদ আপনোরো প্রতোরণ্ো  ভুকল ো, িোকো প সো লই ো অথবো কমেোই-মণ্ডো খ্োই ো স্বোথ দপর 

ও ধ্ম দয়র্দ্োহী শলোককদগয়ক শভোি কদ ো কনব দোিন কয়রন তয়ব আপনোরো কনয়জর ও সমোয়জর 

অকনয়ষ্টর জনয দো ী হইয়বন। 

েোহোরো আইন সভোর সদসয-পদ-প্রোথী হই ো আগোমী কনব দোিয়ন দো াঁিোইয়ত িোয়হন তোাঁহোয়দর প্রকত 

আমোর অনুয়রোধ্ এই শে, জনসোধ্োরণ্ েোহোকদগয়ক কনয়জয়দর প্রকতকনকধ্ বকল ো কবশ্বোস কয়র এবাং 

আইন সভো  শপ্ররণ্ ককরয়ত ইচু্ছক এবাং েোহোরো আল াোহ ও রোসূয়লর কনয়দদশ ময়ত 

কনঃস্বোথ দভোয়ব কোওয়মর শখ্দমত ককরয়ত সমথ দ বকল ো কবশ্বোস কয়রন শকবল মোত্র তোহোরোই এই 

পদ প্রোথী হইয়ত পোয়রন। এতদ্বযতীত স্বোথ দ, মোন, মে দোদো ও অথ দলোয়ভর জনয জনসোধ্োরণ্য়ক 

শধ্ো াঁকো কদ ো শকহই শেন এই পদ গ্রহণ্ নো কয়রন। অনযথো  এইরূপ স্বোথ দপরতোর জনযই 

কওয়মর সব দনোশ সোকধ্ত হইয়ব। 

সমোয়জ দুই শশ্রণ্ীর প্রকতকনকধ্ রকহ োয়িন। ইাংয়রজী কশকক্ষত ও আরবী কশকক্ষত। উভ  শশ্রণ্ীর 

শলোয়কর ময়ধ্যই কনঃস্বোথ দ, শেোগয ও প্রকতভোশোলী শলোক রকহ োয়িন। সমোয়জর সব শক্ষয়ত্রই 

তোহোরো কমকল ো কমকশ ো কোজ ককরয়তয়িন। বতদমোয়নও আমোয়দর উভ  শশ্রণ্ীর গণ্-শনতোর 

প্রয় োজন সব শক্ষয়ত্রই রকহ োয়ি। উভ  শশ্রণ্ীর গণ্-শনতোর সহয়েোকগতোপূণ্ দ বযবস্থোর উপরই  

আমোয়দর সমোয়জর সব দকবধ্ উন্নকত ও কলযোণ্ কনভদর কয়র। ইহোরো এয়ক অপরয়ক অবজ্ঞো 

ককরয়ল অনযো  ও ক্ষকত হইয়ব। শসই জনয আকম িোই শে, আইনজ্ঞ, ধ্োকম দক এবাং ইাংয়রজী 

কশকক্ষত শনতৃবৃয়ন্দর সকহত ককিু সাংখ্যক আয়লম আইন পকরষয়দ কনব দোকিত হই ো শপ্রকরত হউক। 

তোাঁহোরো শরী ত ও ইসলোয়মর মে দোদো রক্ষোর জনয পকরষদয়ক সোহোেয ককরয়বন। পোল দোয়মন্টোরী 

শবোেদ অব ইয়লক্শনয়ক এই কবষয়  বযবস্থো ককরয়ত হইয়ব শে, আয়লমগণ্ েকদ কবকধ্মত উপোয়  

শবোয়েদর শমিোর হইয়ত নো পোয়রন তয়ব কবকভন্ন অিল হইয়ত আয়লমগয়ণ্র জনয কনকদদষ্ট সাংখ্যক 

আসন রক্ষো ককরয়ত হইয়ব, তোাঁহোয়দর ময়নোন ন অনুসোয়র পকরষয়দ আয়লম সদসয কনব দোকিত 

হইয়বন। 

কতকন মুসকলম লীয়গর নীকত ও আদশ দ পিন্দ করয়তন বয়ি, ককন্তু উহো কোে দকরী করোর দোক ত্ব 

আল াোহর অনুগত কনঃস্বোথ দ শনতোয়দর হোয়ত কদবোর জনয সদো সয়িষ্ট থোকয়তন। মরহুম পীর 

িোয়হব শকবলো ইচ্ছো করয়ল অনো োয়স একটি রোজননকতক দল গেন করয়ত পোরয়তন, ককন্তু 

এটি তোাঁর অকভয়প্রত কিলনো। আয়লমগণ্ রোজনীকতয়ত প্রতযক্ষ অাংশগ্রহণ্ করয়ল রোজনীকতর 

আবয়তদ তোাঁরো তোাঁয়দর সকতযকোয়রর ইসলোমী আখ্লোক অয়নক সম  হোকরয়  শফয়লন এবাং 

সমোয়জ শহদোয় য়তর কোজ বযোহত হ । এজনযই অকধ্কোাংশ িলয়ফ িোয়নহীনয়দর নীকত 

অনুেো ী কতকন তোাঁর অনুসোরী আয়লমগণ্য়ক প্রতযক্ষভোয়ব রোজনীকতয়ত অাংশগ্রহণ্ হয়ত 

েথোসম্ভব দয়ূর থোকোর কনয়দদশ কদয়তন। সমোয়জ আল াোহ-রোসূয়লর অনুগত কনঃস্বোথ দ কতগুয়লো 

শনতো ও কমী নতকর এবাং তোাঁয়দর হোয়ত সমোজ শসবোর ভোর অপ দণ্ করোই কিল পীর িোয়হব 

শকবলো (রঃ)-এর রোজননকতক তৎপরতোর একমোত্র লক্ষয। কতকন সোরোটি জীবন রোজনীকতর 

শক্ষয়ত্র এই প্রয়িষ্টোই িোকলয়  শগয়িন এবাং শসকদক কদয়  কতকন শদয়শর কবরোি শখ্দমত করয়ত 

সমথ দ হয় কিয়লন। 

রসলেি নরফালরন্ডামঃ 

মুসলমোনয়দর জনয আলোদো রোে পোককস্তোন প্রকতষ্ঠোর দোবীয়ত কোয় য়দ আেম শমোহোম্মদ আলী 

জজন্নোহ ্মুসকলম লীয়গর মোধ্যয়ম শে আয়ন্দোলন গয়ি তুয়লকিয়লন, তোয়ত কহন্দরুো স্বোভোকবকভোয়বই 

িরম কবয়রোকধ্তো কয়রকিল। দুভদোয়গযর কবষ  কহন্দয়ুদর অখ্ণ্ড ভোরয়তর সমথ দয়ন শকোন শকোন 

কবকশষ্ট মুসকলম শনতোসহ আয়লম সমোয়জর একোাংশ একই প্লোিফরয়ম সময়বত হয়  

মুসলমোনয়দর পোককস্তোন দোবীর কবয়রোকধ্তো কয়রকিয়লন, েোর জনয  পোককস্তোন অজদয়নর পয়ক্ষ 

মুসলমোনয়দরয়ক কতগুয়লো বোধ্োর সম্মুখ্ীন হয়ত হয় য়ি।  কসয়লি শরফোয়রণ্ডোম তোর অনযতম। 

কসয়লি শজলো  একদল কাংয়গ্রস-সমকথ দত আয়লম- েোরো অখ্ণ্ড ভোরয়তর সমথ দক কিয়লন 

তোয়দর কবয়শষ প্রভোব থোকো  শসখ্োনকোর জনসোধ্োরণ্য়ক সহয়জই প্রতোরণ্ো করো সম্ভব হয়ব, এ 



 

 

ধ্োরণ্ো  কহন্দগুণ্ গণ্য়ভোি দোবী কয়র। তোরো আশো কয়রকিল, কাংয়গ্রসী আয়লমগয়ণ্র সহো তো  

জনসোধ্োরণ্য়ক শধ্ো াঁকো কদয়  কসয়লি জজলোটি কহন্দসু্তোয়নর অন্তভুদক্ত করো সম্ভব হয়ব। কসয়লয়ির 

গণ্য়ভোয়ির প্রোক্কোয়ল শসখ্োনকোর মুসলমোন   পোককস্তোয়নর কবরুয়ে রো  শদ  ককনো, এ কনয়  

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো অতযন্ত উকদ্বগ্ন হয়  পয়িকিয়লন। কতকন কোলকবলি নো কয়র কাংয়গ্রস 

সমকথ দত আয়লম এবাং কহন্দয়ুদর ষিেয়ন্ত্রর কবরুয়ে সজক্র  পদয়ক্ষপ গ্রহণ্ কয়রন। কতকন তোাঁর 

শজযষ্ঠ পুত্র পীয়র মরহুম হেরত মোওলোনো আবু জোফর শমোহোম্মদ িোয়লহ িোয়হয়বর শনতৃয়ত্ব 

কসয়লি জজলো  একদল কমী শপ্ররণ্ কয়রন। তোাঁরো শসই এলোকো  দীঘ দকদন পোককস্তোয়নর পয়ক্ষ 

সভো-সকমকত কয়র প্রিোরকোে দ িোলোন। এয়ত কসয়লি জজলোর অকধ্কোাংশই পোককস্তোয়নর অন্তভুদক্ত 

হ । উক্ত কমীদয়লর েোবতী  বয ভোর মরহুম পীর িোয়হব শকবলো তোাঁর প্রকতটষ্ঠত শহমোয় ত 

ইসলোম তহকবল হয়ত বহন কয়রন। 

ছারছীোয় ওোমা-সলেেেঃ 

পূয়ব দই উয়লখ্ করো হয় য়ি মরহুম পীর িোয়হব শকবলো রোজনীকতয়ক তোবলীয়গ দ্বীয়নর একটি 

অকবয়চ্ছদয অাংশ কহসোয়ব গ্রহণ্ কয়রকিয়লন, তোই একজন হোদী কহসোয়ব রোজনীকতয়ত অাংশ-

গ্রহণ্ তোাঁর ধ্মী  দোক ত্ব বয়ল কতকন ময়ন করয়তন। আয়লম সমোজ সহ শদয়শর কবকভন্ন 

বযজক্তবয়গ দর বহুকদয়নর তযোগ কতকতক্ষোর কবকনময়  শশষ পে দন্ত এই উপমহোয়দয়শ মুসলমোনয়দর 

জনয একটি আলোদো রোে পোককস্তোন অজজদত হল। অতঃপর পোককস্তোয়নর জনসোধ্োরণ্ শদয়শর 

শোসনতয়ন্ত্র ধ্মী  কবধ্োনসমূহ কীভোয়ব রূপ লোভ করয়ব শসটি শদখ্োর জনয উনু্মখ্ হয়  রইল। এ 

বযোপোয়র সোরো পোককস্তোয়ন িোরিীনোর পীয়র কোয়মল হেরত শনিোরুিীন আহমদ (রঃ) সবিোইয়ত 

অগ্রণ্ী ভূকমকো পোলন কয়র শদয়শর জনয একটি ইসলোমী রূপয়রখ্ো প্রণ্ ন কয়রকিয়লন। 

পোককস্তোন আয়ন্দোলয়ন কিল তোাঁর সজক্র  ভূকমকো। তোাঁর অগোধ্ বযজক্তত্ব, সমোয়জ বযোপক প্রভোব 

ইকতময়ধ্যই সকয়লর দৃটষ্ট আকষ দণ্ কয়রকিল। স্বভোবতঃই শত হীদী জনতো, কবয়শষ কয়র ইসলোমী 

সাংগেনগুয়লো তোাঁরই পরবতী পদয়ক্ষপ এবাং কনয়দদয়শর অয়পক্ষো  কিল। পোককস্তোন অজদয়নর 

মোত্র একপক্ষকোল পয়রই মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর আহবোয়ন শহমোয় ত ইসলোয়মর 

উয়দযোয়গ িোরিীনো  অনুটষ্ঠত পূব দ-পোককস্তোন ওলোমো-সয়ম্মলন শদয়শর প্রকতটি ধ্ম দপরো ণ্ 

মুসলমোয়নর প্রোয়ণ্ শে আশোর সিোর কয়রকিল তো বলোর অয়পক্ষো রোয়খ্নো। কতকন পোককস্তোনয়ক 

ইসলোমী িোাঁয়ি গয়ি শতোলোর জনয ককরূপ আগ্রহী কিয়লন এই সয়ম্মলয়নর আহŸাোন তোরই 

একটি  সু¯পষ্ট স্বোক্ষর।  প্রকৃতপয়ক্ষ এটিই কিল পোককস্তোয়ন ইসলোমী শোসনতন্ত্র আয়ন্দোলয়নর 

সব দপ্রথম পদয়ক্ষপ এবাং এয়ক কভকে কয়রই কবকভন্ন শকয়ন্দ্র কবকভন্ন সাংগেয়নর মোধ্যয়ম ইসলোমী 

শোসনতয়ন্ত্রর আয়ন্দোলন বযোপকভোয়ব িকিয়  পয়ি। 

পোককস্তোন অজজদত হ  ১৯৪৭ সোয়লর ১৪ই আগে। আর িোরিীনো  পূব দ-পোককস্তোন ওলোমো 

সয়ম্মলন অনুটষ্ঠত হ  একই বির ২রো, ৩রো ও ৪েো শসয়েির। [বস্তুতঃ পোককস্তোন অজদন েখ্ন 

অতযোসন্ন তখ্ন শথয়কই কবকশষ্ট আয়লমগণ্ মরহুম পীর িোয়হয়বর সোয়থ ভোবী রোয়ের কবকভন্ন 

কদক কনয়  পত্রোলোপ শুরু কয়রকিয়লন। তোই তোাঁর আহŸাোয়ন পূব দ পোককস্তোয়নর সকল জজলোর 

কবকশষ্ট ও সোধ্োরণ্ আয়লম এবাং শনতৃস্থোনী  বযজক্তবয়গ দর স্বতঃস্ফূতদ শেোগদোন, ক্রমোগত 

কতনকদন বযোপী সয়ম্মলন, অনুষ্ঠোন, সব দ-সম্মকতক্রয়ম গৃহীত কবকভন্ন কসেোন্তসমূহ এককদয়ক 

শেমন সয়ম্মলয়নর অভূতপূব দ সোফয়লযর স্বোক্ষর বহন কয়র,  অপরকদয়ক  শসকদন পূব দ-পোককস্তোন 

বোসীয়দর প্রোয়ণ্ পোককস্তোয়নর অনোগত ভকবষযয়তর একটি শমোহনী  কিত্র অিন করয়ত সমথ দ 

হয় কিল। মরহুম পীর িোয়হব  শকবলো  পূব দ-পোককস্তোয়নর আয়লমগণ্য়ক  একটি কবরোি 

সয়ম্মলয়নর মোধ্যয়ম একজত্রত কয়র তোাঁয়াদর দোবীয়ক সয়ব দোচ্চ কয়র শতোলোর দোক ত্ব গ্রহণ্ কয়রন 

এবাং পোককস্তোয়ন ইসলোমী জনতো ও আয়লমগণ্ ককরূপ শোসনতন্ত্র িোন তো এই সয়ম্মলয়নর 

মোধ্যয়ম সাংকেষ্ট মহয়ল জোনোয়নোর  প্র োস পোন।] 

সম টি কিল বষ দোকোল। আবহোও ো কিল অতযন্ত দুয়ে দোগপূণ্ দ। সবককিু উয়পক্ষো কয়র শে উৎসোহ-

উিীপনো এবাং কম দ তৎপরতোর মধ্য কদয়  সব দয়শ্রণ্ীর শনতৃবৃন্দয়ক সময়বত করোর প্রয়িষ্টো 

িোলোয়নো হয় কিল এখ্োয়ন তোরই খ্োকনকিো আভোস শদ ো হয়ব। কবকভন্ন নদকনক পত্র-পজত্রকোর 



 

 

মোধ্যয়ম সয়ম্মলয়নর তোকরখ্ শঘোষণ্ো করো হ । সোধ্োরণ্ভোয়ব আমন্ত্রণ্ শদ ো িোিোও বযজক্তগত 

পে দোয়  পয়ত্রর মোধ্যয়ম, এমনকক শিকলগ্রোম কয়রও বহু সাংখ্যক আয়লম-ওলোমো, রোজননকতক 

শনতৃবৃন্দ এবাং সমোয়জর কবকশষ্ট বযজক্তবগ দয়ক আমন্ত্রণ্ জোনোয়নো হয় য়ি। তন্ময়ধ্য ফুরফুরো 

শরীয়ফর মরহুম হেরত মোওলোনো আবদুল হোই কিজিকী, মরহুম হেরত মোওলোনো কশজব্বর 

আহমদ ওসমোনী, পীর িোয়হব, মনোরখ্ী শরীফ (শনো োখ্োলী), মরহুম হেরত মোওলোনো আবদুর 

রহমোন দোনোপুরী, মরহুম হেরত মোওলোনো জো’ফর আহমদ ওসমোনী, মরহুম হেরত মোওলোনো 

আতহোর আলী, মরহুম হেরত মোওলোনো শোমসুল হক, মরহুম েঃ শমোহোম্মদ শহীদুল াোহ, 

মরহুম হেরত মোওলোনো আবদুল খ্োয়লক, তদোনীন্তন গণ্পকরষয়দর সদসয মরহুম মোওলোনো 

আব্দলু হোকমদ খ্োন ভোসোনী, মোওলোনো আবুল আলো মওদুদী প্রমুয়খ্র নোম কবয়শষভোয়ব 

উয়লখ্য়েোগয। মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর ঐকোকন্তক বোসনো কিল শে, এই সয়ম্মলয়নর মোধ্যয়ম 

সব দয়শ্রণ্ীর শনতো ও আয়লয়মর সহয়েোকগতো  নব প্রকতটষ্ঠত পোককস্তোন রোয়ের রোজননকতক, 

তোমোিুকনক ও কশক্ষো কবষ ক কবকভন্ন কদক পে দোয়লোিনো কয়র একটি ইসলোমী শোসনতন্ত্র রিনো 

করোর প্রোথকমক পকরকল্পনো প্রণ্ ন করো এবাং উহো গ্রহণ্ করোর জনয সরকোয়রর কনকি সুপোকরশ 

রোখ্ো। 

শনতৃস্থোনী  আয়লম ও শদশ-দরদী সকয়লই এরূপ একটি সয়ম্মলয়নর গুরুত্ব কবয়শষভোয়ব 

অনুধ্োবন করো  িতুকদদক হয়ত মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর মহোন প্রয়িষ্টোর শমোবোরকবোদ 

জ্ঞোপন সিকলত বহু কিটেপত্র ও শিকলগ্রোম এয়স জমো হয়ত লোগল। এই সয়ম্মলন পকরিোলনোর 

জনয একটি অভযথ দনো-ককমটি গটেত হ । মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শোহ ্সূফী শনিোরুিীন 

আহমদ (রঃ) কনয়জই এই অভযথ দনো-ককমটির সভোপকত কিয়লন এবাং তোাঁর শজযষ্ঠ শিয়ল পীয়র 

মরহুম শসয়ক্রিোরী কহয়সয়ব দোক ত্ব পোলন কয়রন। আনুমোকনক কতন হোজোয়রর অকধ্ক আয়লম 

ওলোমোসহ জত্রশ সহস্রোকধ্ক শলোক সয়ম্মলয়ন শেোগদোন কয়রকিয়লন। ২রো ও ৩রো তোকরয়খ্ ওলোমো 

সয়ম্মলন এবাং ৪েো তোকরয়খ্ পূব দ-পোককস্তোন আরবী িোত্র-সয়ম্মলয়নর অনুষ্ঠোন হ । শদয়শর 

প্রকতটি আরবী মোদরোসো হয়ত বহু সাংখ্যক িোত্র-প্রকতকনকধ্ এ সয়ম্মলয়ন শেোগদোন কয়রকিয়লন। 

ওলোমো-সয়ম্মলয়নর সভোপকতত্ব কয়রন ককলকোতোর সুকবখ্যোত আয়লম ও রোজনীকতকবদ মরহুম 

হোককম মোওলোনো আবুল বোরোকোত আবদুর রউফ দোনোপুরী িোয়হব। িোত্র-সয়ম্মলয়নর পূব দ-

কনধ্ দোকরত সভোপকত মরহুম হেরত মোওলোনো জোফর আহম্মদ থোনবী িোয়হয়বর ওজর বশতঃ 

সয়ম্মলয়ন শেোগদোন করয়ত নো পোরো  তদস্থয়ল কবহোয়রর স্বনোমধ্নয আয়লম মরহুম মোওলোনো 

িহুল ওসমোনী িোয়হব সভোপকতত্ব কয়রন। 

সদযলি স্বোধ্ীনতোয়ক ইসলোমী জীবনেোত্রোর কী পকরমোণ্ অনুকূল কয়র শতোলো েো , উক্ত 

সয়ম্মলয়ন শসটিই কিল প্রধ্োন আয়লোিনোর কবষ বস্তু। দুইশত বৎসয়রর বৃটিশ শোসনোধ্ীয়ন 

মৃতপ্রো  ইসলোমী তোমোিুনয়ক পুনরো  সঞ্জীকবত কয়র শতোলোর এক সজক্র  ময়নোভোব এই 

সয়ম্মলয়নর কভতর কদয়  পকরবযক্ত হয় কিল। শসকদন পূব দ-পোককস্তোয়নর প্রো  সকল জজলো হয়ত 

অসাংখ্য আয়লম ওলোমোর সোগ্রহ শেোগদোন, সভোময়ি কবকভন্ন কবষয়  গুরুত্বপুণ্ দ বক্তৃতো দোন, 

পকরয়শয়ষ পোককস্তোয়ন ইসলোয়মর মূল কবষ গুয়লো েোয়ত সব দোবস্থো  সাংরকক্ষত ও অকু্ষণ্œ থোয়ক 

শসটি কনজশ্চত করোর লয়ক্ষয ‘মোহকোমো  কোজো’ নোয়ম একটি কবভোগ প্রকতষ্ঠো স¤পয়কদ 

কসেোন্তগ্রহণ্ এবাং উক্ত কবষয়  একটি পকরকল্পনোর খ্সিো সয়ম্মলনকতৃদক শঘোষণ্ো ইতযোকদ দ্বোরো 

আয়লমগয়ণ্র তখ্নকোর কতদবয স¤পয়কদ সজোগ দৃটষ্ট ও আগ্রহী ময়নোভোয়বর একটি িমৎকোর 

দৃষ্টোন্ত স্থোকপত হয় কিল। শসকদন স্বোভোকবকভোয়বই সকয়লর ময়ন দৃঢ় প্রতয  জয়ন্মকিল শে, 

আয়লমগয়ণ্র সময়বত প্রয়িষ্টো কষ্টোজজদত স্বোধ্ীনতোয়ক সকল কদক কদয়  ইসলোমী জীবনেোত্রোর 

অনুকূল কয়র গয়ি তুলয়ত সহো ক হয়ব। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর জীবয়নর কবশোল কম দকোয়ণ্ড রোজননকতক প্রসি একটি কবয়শষ 

উয়লখ্য়েোগয কদক। এয়দয়শ ইসলোমী অনুশোসন প্রবতদন সম্ভব ন - এরূপ েোয়দর ধ্োরণ্ো, অথবো 

পকরয়বশ সৃটষ্ট নো কয়র রোতোরোকত েোরো এ শদয়শ শখ্োলোফোয়  রোয়শদীয়নর হুকুমত প্রকতষ্ঠোর 

সাংগ্রোয়ম েোাঁকপয়  পিয়ত িোন- কতকন এই উভ  দয়লরই কবয়রোধ্ী কিয়লন। রোজনীকতয়ক একিয়  

ন , রোজনীকতয়ক ধ্য়ম দর অিন শথয়ক বোইয়র এয়ন ন , িলয়ফ িোয়লহীয়নর অনুসৃত নীকতর 



 

 

অনুসরণ্ কয়র সমোয়জ ধ্মী  অনুশোসন প্রবতদয়ন পকরয়বয়শর শপ্রক্ষোপয়ি রোজনীকতয়ক কীভোয়ব 

কোয়জ লোগোয়নো েো  শসটিই কিল তোাঁর কিন্তো। গদী দখ্য়লর শমোয়হ ন , নবষক ক শকোন 

স্বোথ দকসজেয়ত ন , সমোয়জর একজন হোদী কহসোয়ব ইিলোয়হ হুকুময়তর মোধ্যয়ম শদশ ও 

সমোজয়ক ইসলোমী িোাঁয়ি রূপ শদ োর জনয জীবনভর কতকন সাংগ্রোম িোকলয়  শগয়িন। 

রোজনীকতয়ত তোাঁর প্রকতটি পদয়ক্ষপ কিল বোস্তবধ্মী; কখ্নও আয়বগতোকিত হয়  শকোন কসেোন্ত 

কতকন শননকন। শে শকোন বযোপোয়র কুরআন-হোদীয়সর শমোকোয়বলো  শকোন বযজক্ত, দল বো শগোষ্ঠীর 

সোয়থ কতকন শকোনকদন শকোন আয়পোষ কয়রনকন। এটি তোাঁর িকরয়ত্রর এক অননয নবকশষ্টয। 

 

হভজুর নকবোর কাশ্ফ্-কারামি 

মরহভম হভজুলরর করিপয় কারামিঃ 

 কোকফল উিীন নোয়ম হুজয়ুরর এক ভক্ত মুরীদ জকময়ত ধ্োন শরোপণ্কোয়ল শত্র“কতৃদক 

আক্রোন্ত হন। শত্র“ তোয়ক হতযো করোর সাংকল্প কয়র। আত্মরক্ষোর জনয আক্রমণ্কোরীয়ক কতকন 

িোকু দ্বোরো আঘোত কয়রন। এয়ত শস বযজক্ত ঘিনোস্থয়লই মোরো েো । তোর কবরুয়ে মোমলো দোয় র 

করো হল। কতকন মরহুম পীর িোয়হয়বর কোয়ি এয়স সকল ঘিনো বযক্ত করয়লন, হুজরু ঘিনোটি 

শুয়ন ককিুক্ষণ্ স্তি শথয়ক বলয়লন- “কোকফল উিীন, শকোয়িদ সতয কথো বলয়ত পোরয়ব?” কতকন 

তৎক্ষণ্োৎ স্বীকোর করয়লন বয়ি ককন্তু পয়র উককল- শমোক্তোয়রর পরোময়শ দ তোর শসই স্বীকোয়রোজক্ত 

কশকথল হয়  শগল। শকোয়িদ শদোষ স্বীকোর করয়বন নো বয়লই কতকন মনকস্থর করয়লন। 

েথোরীকত শকোয়িদ হোজজর হয়লন। কতকন তখ্ন কোেগিো  দণ্ডো মোন। হোককম জজজ্ঞোসোমোত্র কমথযো 

বোকনয়  ককভোয়ব উের কদয়বন উককলয়দর শসই পরোমশ দগুয়লোই বোর বোর কতকন স্মরণ্ করকিয়লন। 

এমকন সম  সহসো কোয়ন কতকন হেরত পীর িোয়হব শকবলোর সুস্পষ্ট আও োজ শুনয়ত শপয়লন- 

“কোকফল উিীন, সতয বল।” মুহয়ূতদ তোর শদহমন শকাঁ য়প উেল। এরূপ অদৃশয আও োয়জ তোর 

কমথযো বলোর ইচ্ছো এবাং শজক্ত স¤পূণ্ দ শলোপ শপয়  শগয়লো। অতঃপর হোকীম েখ্ন জজজ্ঞোসো 

করয়লন- “তুকম শদোষী নো কনয়দদোষ” কতকন উের করয়লন- “জোন বো াঁিোয়নোর জনযই আকম আঘোত 

কয়রকি- এয়ত শস খ্ুন হয়  শগয়ি।” তোর শদোষ স্বীকোয়র পয়ক্ষর উককলগণ্ এয়কবোয়র কনরোশ হয়  

শগল- এবাং কবপয়ক্ষর সবোই উলকসত হয়  পিল। অতঃপর হোকীয়মর রো  শবর হল। কতকন 

মন্তবয করয়লন- ‘আসোমী খ্ুন স্বীকোয়র কবপদ শজয়নও সতয বয়লয়ি- তোই শস আত্মরক্ষোর জনয 

আঘোত কয়রয়ি তোর এ কথোও কমথযো ময়ন করোর শকোন শহতু শনই। সুতরোাং শস এই খ্ুয়নর দো  

হয়ত অবযোকহত শপয়ত পোয়র।’ কতকন কনয়দদোষ প্রমোকণ্ত হয়লন। 

 জনোব সুলোইমোন সোয়হব এম এ হুজরু শকবলোর একজন মুরীদ কিয়লন। কতকন সরকোরী 

উচ্চ কবদযোলয়  কশক্ষকতো করয়তন। একবোর কনজ বোকিয়ত কতকন অসসু্থ হয়  পয়িন। শবশ 

ককিুকদন ঔষধ্ শসবয়নর পরও তোর শরোয়গর ককিুমোত্র উপশম হলনো। কতকন এত দুব দল হয়  

পিয়লন শে, সবোই তোর জীবয়নর আশো পকরতযোগ করল। এমকন অবস্থো  জননক পীর ভোই-এর 

পরোময়শ দ তোর এক আত্মী  তোর এই িরম অসুস্থতোর কথো হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর 

শগোিরীভ‚ত করল। হুজরু বোতদোবোহকয়ক শকোন কিন্তো নো কয়র বোকি িয়ল শেয়ত আয়দশ কদয়লন। 

টেক ঐ কদনই জনোব সুলো মোন সোয়হব অয়নকিো অজ্ঞোন অবস্থো  তন্দ্রোর শঘোয়র শদখ্য়ত 

শপয়লন কয় কজন শফয়রশতো কনয়  হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শোহ ্সূফী শনিোরুিীন 

আহমদ (রঃ) আকোশ পয়থ িুয়ি আসয়িন এবাং তোর বোকির কনকিবতী হয়ল হুজরু শকবলো 

বলয়লন- এইখ্োয়ন। তোরপর ময়ন হল শক শেন তোয়ক ঔষধ্ খ্োও োয়লন। তোর তন্দ্রো শভয়ঙ শগল। 

তখ্ন শথয়কই কতকন সুস্থতোয়বোধ্ শুরু করয়লন এবাং আল াোহ্র রহময়ত অল্পকদয়নর ময়ধ্যই শসয়র 

উেয়লন। 

 একবোর ম মনকসাংহ জজলোর জত্রশোল কসকন র মোদরোসোর কনকি কতক শলোক কবরোি 

গোয়নর আসয়রর আয় োজন করল। মোদরোসো-কতৃদপক্ষ িোত্র-কশক্ষক সবোই কময়ল শসটি বি 



 

 

করোর বহু শিষ্টো করয়লন। ককন্তু শকোন কোজ হলনো। িোরিীনো দরবোয়রর খ্লীফো জত্রশোয়লর 

মোওলোনো আবদুি িোলোম িোয়হব তখ্ন িোরিীনো মোদরোসোর িোত্র। তোর মোরফত মোদরোসোর 

কতৃদপক্ষ সমস্ত ঘিনো পত্রয়েোয়গ মরহুম পীর িোয়হব শকবলোয়ক জোনোয়লন। হুজরু সবককিু 

শজয়ন বলয়লন- “গোয়নর কতৃদপয়ক্ষর শহদো য়তর ভোর আল াোহ ্ পোয়কর উপর শসোপদদ 

করলোম।” এ বযোপোয়র হোত তুয়ল কতকন শদো োও করয়লন। একদয়ক কনকদদষ্ট তোকরয়খ্ গোয়নর 

কতৃদপক্ষ ও গো কগণ্ উপকস্থত হল। গোন শশোনোর জনয বহু শলোয়কর সমোগম। সবোই উৎসুক-

উদগ্রীব। হেোৎ কয়র অয়ল কককভোয়ব এক অভোবনী  কোণ্ড ঘয়ি শগল। গো কগণ্ শবশ ঘিো 

কয়র বোদযেন্ত্র কনয়  গোয়নর আসর শুরু করয়ব মোত্র, এমকন সম  হেোৎ কয়র গোয়নর সরদোর 

দো াঁিোয়নো অবস্থো শথয়ক সিোন মোটিয়ত পয়ি শগল এবাং সোয়থ সোয়থ তোর মৃতুয হল। আসয়রর 

অনয একজন গো কও হেোৎ অসুস্থ হয়  দুব দল হয়  পিল। এ অবস্থো  সমস্ত শলোক ভীত-

সন্ত্রস্ত হয়  শস স্থোন শথয়ক শদ ৌঁকিয়  পলো ন করল। কদ্বতী  শলোকটিও ক কদন পর মোরো েো । 

হোরোম কোয়জ সরদোর হও োর কোরয়ণ্ শদশী  শকোন আয়লম সরদোয়রর দোফন-কোফন বো জোনোেো 

নোমোজ পয়িন নোই। মৃত বযজক্তয়ক অগতযো মোটিয়ত পুয়ত রোখ্ো হ । অনুরূপ ঘিনো মরহুম পীর 

িোয়হব শকবলোর জীবয়ন বহু ঘয়িয়ি। 

 শনো োখ্োলী জজলোর জনোব ক্বোরী শোমিুল হক িোয়হব বয়লন- “বকশকপুয়রর জনোব 

মোওলোনো হোশমতউল াোহ িোয়হয়বর বোকিয়ত একটি মোহকফয়লর আঞ্জোম করো হ । বোদ মোগকরব 

জজককর তোলীয়মর পর একজন মোওলোনো িোয়হবয়ক ও োজ করয়ত বলো হ । ও োজ আরয়ম্ভর 

পর আকম শমোরোবোকো  কিলোম। এই অবস্থো  শদকখ্লোম হুজরু আকস ো বকলয়তয়িন- মোজকলস ত 

নোপোক- কুরআন হোদীয়সর ব োন বি ককর ো আয়গ মজকলস পোক ককর ো লও। হুজরু আমো  

একখ্োনো শলোর কপিো কদ ো বকলয়লন- মজকলস েোি কদ ো লও। শমোরোকোবোর অবস্থো ই আকম 

তখ্ন শদকখ্য়ত পোইলোম- এক শকোয়ণ্ বকস ো শক শেন কবকি খ্োইয়তয়ি এবাং মোেখ্োয়ন একটি 

সোদো শুকর বকস ো আয়ি। আকম শমোরোকোবো িোকি ো ও োজ বি ককর ো বকললোম- ঐ শকোয়ণ্ শক 

কবকি খ্োইয়তয়ি উে- মধ্যখ্োয়ন সুদয়খ্োর শক আি বোকহর হই ো েোও। দুইজনই উটে ো দো াঁিোইল। 

তোহোরো সহ সকল শরী তকবয়রোধ্ী শলোকজন তখ্ন তওবো ককরল।” 

 কতকন আরও বয়লন- “উক্ত মোহকফয়ল দোকি মুণ্ডনকোরী একজন হোজী সোয়হবও কিয়লন- 

কতকন বোকহর হই ো শগয়লন এবাং আমোর কবরুয়ে অয়নক ককিু বলোবকল ককরয়লন- এমনকক 

আমোয়ক জব্দ করোর জনয আমোর সোয়থ ‘বোহোি’ করোর কদন-তোকরখ্ ধ্োে দ ককরয়লন। আমোর 

সোয়থ অয়নক আয়লম ওলোমো কিয়লন- তোাঁহোরোও প্রস্তুত হইয়লন। দুই পক্ষই মোরোমোকর করোর 

জনয লোটে সাংগ্রহ ককরল। ইহোয়ত আকম কবিকলত হই ো পকিলোম। রোয়ত অজীফো পকি ো 

আল াোহ্র কোয়ি কোন্নোকোটি ককরলোম। স্বয়প্ন শদকখ্, মরহুম পীর িোয়হব শকবলো আমোয়ক 

বকলয়তয়িন- বোবো, বোহোয়ির বযোপোয়র তুকম ভ  পোই োি শকন? কিন্তো ককরওনো- বোহোি হইয়বনো। 

শে শলোক এই অবস্থোর সৃটষ্ট ককর োয়ি শস আজ সোরো রোত পোগয়লর মত ঘুকরয়তয়ি এবাং শতোমোর 

কনকি আকসয়তয়ি- তোহোয়ক ক্ষমো ককর ো কদও। অতঃপর ঘিনো অনুরূপই ঘটি োকিল।” 

 জনোব কোজী শোমসুল হক িোয়হয়বর কোি হয়ত জোনো আরও একটি ঘিনো। একবোর 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শকোন এক মোহকফয়ল উপকস্থত আয়িন। এমন সম  কনকিবতী এক 

বোকিয়ত আগুন ধ্য়র েো । সবোই শদ িোয়দ কি করয়ত িোইয়ল হুজরু বলয়লন, বযস্ত হয়বন নো- 

আল্লোহ রহম করয়বন। সোয়থ সোয়থ আগুন কনয়ব েো । ও োজ আরম্ভ হয়ল হেোৎ কয়র বৃটষ্ট 

হও োর উপক্রম হ । এয়ত সবোই িুিোিুটি শুরু করয়ল হুজরু এবোরও বলয়লন- বোবোরো, শোন্ত 

হয়  বসুন, আল াোহ ্রহম করয়বন। হুজয়ুরর কনয়দদশ অমোনয কয়র েোরো মোহকফল তযোগ কয়র 

িয়ল েো , পয়র জোনো েো , বৃটষ্টয়ত তোরো ভীষণ্ভোয়ব ক্ষকতগ্রস্থ হয় কিল। অথি মোহকফয়ল অথবো 

এর আয়শ পোয়শ শকোনরূপ েি বৃটষ্ট হ কন। এ ঘিনো  স্থোনী  মোনুষজন অবোক হয়  কগয় কিল। 

 জনোব মুতোজজদুর রহমোন িোয়হব হুজয়ুরর একজন মুরীদ কিয়লন। কতকন সরকোরী িোকুরী 

করয়তন। কতকন একজন সুয়লখ্ক কিয়লন এবাং পোকক্ষক তোবলীগ পজত্রকো  তোর বহু শলখ্ো 

প্রকোকশত হয় য়ি। তোর একটি শলখ্ো শথয়কই কনæশার ঘিনোটি বণ্ দনো করো হয়লোঃ 



 

 

মুতোজজদুর রহমোন িোয়হব তখ্ন েুবক ব য়সর। হুজয়ুরর মুরীদ হনকন। কতকন একবোর হুজয়ুরর 

সোয়থ শদখ্ো করোর জনয িোরিীনো  আয়সন। কোজ শসয়র েোও োর এজোজত িোইয়লন- শন কো 

কদয়  বকরশোল কগয়  শসখ্োন শথয়ক লয়ি েোকো েোয়বন। হেরত পীর িোয়হব শকবলো (রঃ) রোজী 

হয়লন নো। েোকো  জরুরী কোজ আয়ি- বকরশোল শথয়ক শসই লয়ি নো শগয়ল তোর কোয়জর 

অয়নক অসুকবধ্ো হয়ব- ইতযোকদ বলো সয়ে¡ও হুজরু তোয়ক শেয়ত কবয়শষভোয়ব বোরণ্ করয়লন- 

অগতযো তোয়ক থোকয়ত হল। ককিুক্ষণ্ পর হুজয়ুরর সোয়থ আবোর শদখ্ো হয়ল হুজরু বলয়লন- 

বোবো, আপকন েোনকন ত? হুজরুয়ক অয়নকিো আশ্বস্ত ময়ন হয়লো। শুধ্ু তোই ন - বোর বোর শলোক 

মোরফত সাংবোদ শদ ো হল- েোকো শথয়ক শে শমহমোন এয়সয়ি কতকন শেন নো েোন। মুতোজজদুর 

রহমোন িোয়হব শুয়  শুয়  কিন্তো করকিয়লন- মুরীদ হলোম নো, িুকপ পিো, দোকি রোখ্ো ইতযোকদ 

শকোন ককিুর ও োদো করলোম নো- অথি আমোর েোও ো নো েোও োর বযোপোয়র পীর িোয়হয়বর এত 

ওজর-আপকে, এত উৎকণ্ঠো শকন? েোই শহোক, হেোৎ কয়র শশষ রোয়ত্রর কদয়ক কতকন শুনয়লন- 

শসকদনই ককিুক্ষণ্ পর একটি লি িোরিীনো হয়  বকরশোল েোয়ব- হুজয়ুরর এক আত্মী  শসই 

লয়ি েোয়বন। তোর সোয়থ বকরশোল েোও োর জনয শলোক মোরফত মুতোজজদুর রহমোন িোয়হব 

এজোজত িোইয়ল হুজরু সোয়থ সোয়থ রোজী হয়  েোন। কতকন বকরশোল এয়স লিয়েোয়গ েোকো 

রও োনো হয়লন। লয়ি বয়স কতকন কিন্তো করকিয়লন- “কতয়লোক, পীর িোয়হয়বর কত মুরীদ শন কো 

শেোয়গ িোরিীনো শথয়ক বকরশোল েোতো োত কয়রয়ি- তোয়দরয়ক বোধ্ো শদননো- আমোয়ক বোধ্ো 

শদও োর কোরণ্ কক? আকম েকদ গতকোল শন কো  আসতোম তোহয়লও ত এই একই লয়ি েোকো  

শেতোম।” একিু পরই শলোকমুয়খ্ জোনয়ত শপয়লন আয়গরকদন বকরশোয়ল ভীষণ্ েি হয় কিল- 

তোয়ত জয়লোচ্ছ¡াোয়সর মত হয়  বকরশোল িোউয়ন পে দন্ত পোকন উয়েকিল এবাং নদীয়ত বহু শন কো 

েুয়ব কগয় কিল। মুতোজজদুর রহমোন িোয়হব কহয়সব কয়র শদখ্য়লন- কতকন েকদ আয়গরকদন 

িোরিীনো শথয়ক শন কো  রও োনো হয়তন তোহয়ল প্রবল েয়ির সম  কতকন নদীর টেক মোেখ্োয়ন 

থোকয়তন। আল াোহই জোয়নন- তোর কক অবস্থো হত। মুহয়ূতদর ময়ধ্য তোর ময়নর সকল প্রয়শ্নর 

মীমোাংসো হয়  শগল। 

 মুজোজজদুর রহমোন িোয়হয়বর কলখ্ো শথয়ক আরও একটি শিোট্ট ঘিনো উয়লখ্ করকি। 

তখ্ন কতকন হুজয়ুরর মুরীদ। হুজরু তোয়ক অতযন্ত শিহ করয়তন। একবোর িোরিীনো শথয়ক কবদো  

শনও োর সম  হুজরু বলয়লন “িোরিীনো  আবোর আসয়বন।” কতকন উের করয়লন- নো হুজরু, 

আসো খ্ুব অসুকবধ্ো। আমোর অকফসোর অতযন্ত কিো শমজোয়জর, িুটি িোইয়ল ভীষণ্ কবিিনোর 

সৃটষ্ট কয়র। হেোৎ কয়র হুজয়ুরর শোন্ত মুখ্খ্োকন পকরবতদন হয়  শগল। কতকন গম্ভীর স্বয়র বলয়লন- 

‘শকোথোকোর অকফসোর?- তোয়ক বয়ল কদয়বন আমোর নোম।’ মুতোজজদুর রহমোন িোয়হব বয়লন- 

‘আকম অবোক হয়  শগলোম েোকো  এয়স শদকখ্ শসই বদয়মজোজী, কিো অকফসোরটি আর শস 

অবস্থো  শনই। শস একবোয়র শোন্ত হয়  শগয়ি। িুটি িোইয়লও শকোনকদন শকোন প্রশ্ন কয়রকন।’ প্রশ্ন 

হয়লো- িোরিীনো  বয়স হুজরু ধ্মক কদয়লন- কক ভোয়ব শসই ধ্মক েোকো  এয়স কিো 

অকফসোরটির বুয়ক এয়স লোগল েোয়ত কয়র রোতোরোকত কিরকদয়নর মত শস এয়কবোয়র শোন্ত হয়  

শগল? 

 খ্োও ো দোও োর বযোপোয়রও অয়নক ঘিনোর ময়ধ্য হুজয়ুরর কোরোমত লক্ষয করো শেয়তো। 

শকোন এলোকো  হুজরু হ ত মোহকফল কয়রয়িন, মোহকফয়লর পর হুজরুয়ক খ্োনো শদ ো হয় য়ি 

ককন্তু শলোকমো হোয়ত কনয় ই কতকন বয়লয়িন- ‘এ খ্োনো খ্োও ো েোয়বনো- খ্োনো কনয়জই আমোয়ক 

শখ্য়ত কনয়ষধ্ করয়ি। খ্োনোর মোকলকয়ক েোক।’ শখ্ো াঁজ খ্বর শনও োর পর সকতযই শদখ্ো শেয়তো- 

হ  মোকলয়কর মোল হোরোম অথবো তোর বোকিয়ত শরী য়তর শকোন আমল শনই। হুজরু তখ্ন 

সকলয়ক তওবো পিোয়তন- পয়র তোাঁর কনজস্ব বুেময়ত কখ্নও কখ্নও তোয়দর খ্োবোর শখ্য়তন 

অথবো কখ্নও খ্োনোর উপেুক্ত মূলয মোকলকয়ক কদয়  পয়র খ্োবোর শখ্য়তন। অবশয এমনও 

হয় য়ি কনয়জর খ্োয়দময়ক কদয়  পোক ককরয়  শসই খ্োবোর শখ্য় য়িন। এই ঘিনোগুয়লো আমোয়দর 

কোয়ি সোমোনয বযোপোর ময়ন হয়ত পোয়র। ককন্তু এগুয়লোর মধ্য কদয়  এককদয়ক শেমন তোাঁর 

তোকও ো, পরয়হজগোরীর স্বোক্ষর কময়ল অপরকদয়ক আল াোহ্র এইসব কপ্র  বোন্দোয়দর ময়ন শকোন 

কবষ  বো জজকনয়সর প্রকৃত অবস্থো কত সহজভোয়ব প্রকতফকলত হয়ত পোয়র তো উপলজে করো 



 

 

েো । সোধ্োরণ্ মোনুষ শেমন ফুয়লর গি শথয়ক কবকভন্ন ফুল আলোদো করয়ত পোয়র, গি শথয়ক 

শসটি ভোয়লো নো খ্োরোপ বুেয়ত পোয়র, টেক শতমকন আল াোহ্র রহময়ত ওলী আল াোহগণ্ সতয-

কমথযো, হোরোম-হোলোয়লর গি বুেয়ত শপয়র তোয়দর মোয়ে সূ² তফোৎও তোাঁরো উপলজে করয়ত 

পোয়রন। 

 একবোর হেরত পীর িোয়হব শকবলো (রঃ)- এর জননক মুরীদ বোকি শথয়ক িোরিীনো  

এয়ল হুজরু তোয়ক বোকির কুশলোকদ জজজ্ঞোসো করয়লন। কতকন জোনোয়লন তোর এলোকো  বোবুই 

পোখ্ীর খ্ুব উপর্দ্ব। ফসলোকদ নষ্ট কয়র কদয়চ্ছ। শুয়ন হুজরু বলয়লন- “আমোর কথো বয়লো- িয়ল 

েোয়ব।” এ কথো শুয়ন হুজয়ুরর শসই মুরীদ শসইকদনই বোকির পয়থ রও োনো হয়লন। বোকি শপ ৌঁিয়ত 

তোর রোত হয়  শগল। কগয় ই কতকন উিিস্বয়র বলয়লন, ও বোবুই পোকখ্রো, শশোন- িোরিীনোর পীর 

িোয়হব শকবলো শতোমোয়দর এখ্োন শথয়ক িয়ল শেয়ত বয়লয়িন। পরকদন সকোলয়বলো  সকয়ল 

অবোক হয়  শদখ্ল- এলোকো  শকোন বোবুই পোকখ্র কিি পে দন্ত শনই। এসব ঘিনো বোস্তকবকই 

সোধ্োরণ্ বুজের আওতো  পয়িনো। তয়ব ওলী-আল াোহয়্দর জীবয়ন এরূপ ঘিনো অয়নক 

সময় ই শদখ্ো েো । আসয়ল শে বযজক্ত পুয়রোপুকর আল াোহ্র বোধ্য, সোরো সৃষ্ট জীব তোর বোধ্য হয়  

েো । একবোর হেরত ইব্রোহীম আদহোম (রঃ) নদীর ধ্োয়র বয়সকিয়লন। কতগুয়লো শলোক তোাঁর 

কোয়ি এয়স বলল- হুজরু, বোদশোহী শিয়ি কদয়  এই দরয়বশী জীবয়ন আপকন কক শপয়লন? কতকন 

বলয়লন- “কক শপয় কি শদখ্”- এই বয়ল একটি সূাঁই পোকনয়ত শফয়ল কদয়লন এবাং নদীর মোিয়দর 

উয়িশয কয়র বলয়লন- ‘সূাঁইটি কনয়  আস।’ সোয়থ সোয়থ অয়নকগুয়লো মোি স্বয়ণ্ দর সূাঁই মুয়খ্ কনয়  

হোজজর হল। হেরত ইব্রোহীম আদহোম (রঃ) বলয়লন- ‘আমোর সূাঁইটি কনয়  এস।’ তখ্ন একটি 

মোি মুয়খ্ কয়র তোাঁর শসই সূাঁইটি কনয়  হোজজর হল। তখ্ন কতকন বলয়লন- েখ্ন আমোর বোদশোহী 

কিল- তখ্ন শকবল মোনুষ আমোর কথো শুনত, এখ্ন আল াোহর রহময়ত আল াোহ্র সকল সৃষ্ট 

জীবই আমোর কথো শশোয়ন।” 

 হেরত মোওলোনো ও োলী উল াোহ িোয়হয়বর (পীর িোয়হব, শম করো) প্রথম মুরীদ হও োর 

ঘিনোটি কনয়ে বকণ্ দত হল। কতকন বয়লন- “হেরত পীর িোয়হব (রঃ)-এর তোলোয়শ আকম িো াঁদপুর 

েোই। শসখ্োয়ন শুনয়ত পোইলোম শে পীর িোয়হব শকবলো ইব্রোহীমপুর ঘোয়ির কনকয়ি গোজীপুয়র 

সভো ককরয়তয়িন। শসখ্োয়ন েোই ো শদকখ্ মোগকরয়বর পর সভো শুরু হই োয়ি। হুজরু ময়ি বকস ো 

ও োজ ককরয়তয়িন, লক্ষ জনতোর শশষ ভোয়গ আকম বকস ো সকয়লর সোয়থ তওবো ককরলোম এবাং 

রোয়তর অিকোয়র ব োত হইলোম। এয়ত আমোর ময়ন তৃকি পোইলোম নো। পরকদন নদীয়ত লয়ি 

উটে ো বকললোম- হুজরু, আকম আপনোর কনকি মুরীদ হইয়ত আকস োকি। হুজরু শকবলো বকলয়লন- 

বোবো, তুকমত গতকলযই ব োত হই োি। আকম আশ্চে দ হই ো শগলোম। জীবয়ন ইকতপূয়ব দ তোাঁহোর 

সয়ি আমোর শকোন শদখ্ো হ  নোই- কতকন রোয়ত অিকোয়র ককভোয়ব কিকনয়লন? আকম বকললোম- 

হুজরু, আকম আপনোর পকবত্র হোত ধ্য়র ব োত হইয়ত িোই। কতকন বকলয়লন, বোবো আর 

লোকগয়বনো।” 

 জনোব শম লভী নূরুিীন আহমদ িোয়হয়বর কলখ্ো সীরোয়ত শনিোকর ো শথয়ক একটি ঘিনো 

উয়লখ্ করকি। কতকন বয়লন- “বকরশোয়লর শকোন থোনো এলোকো  আমরো পীর িোয়হয়বর সোয়থ 

একটি মোহকফয়ল কগ োকি। মোগকরয়বর নোমোজ শশষ হই োয়ি, পীর িোয়হব একখ্োকন শি োয়র 

উপকবষ্ট। এমন সম  এক বযজক্ত সয়বয়গ কিৎকোর ককর ো ক্রন্দন ককরয়ত লোকগল এবাং পীর 

িোয়হয়বর পো জিোই ো ধ্করল। আমরো উক্ত বযজক্তর এরূপ কোণ্ড শদকখ্ ো প্রথয়ম হতবোক হই ো 

িোকহ ো রকহলোম, পয়র জজজ্ঞোসোবোদ করো  শস বকলয়ত লোকগল- হুজরু আমোয়ক জোকত সোয়প 

দাংশন ককর োকিল। এমন স্থোয়ন দাংশন ককর োকিল শে শসখ্োয়ন কোহোরও শকোনরূপ সোহোেয 

পোও োর মত শলোকজন কনকয়ি কিলনো। আকম একোন্ত কনরুপো  হই ো কিৎকোর কদ ো বকললোম- 

শখ্োদো, আমোয়ক বো াঁিোও, আকম শতোমোর ওলী িোরিীনোর হেরত পীর িোয়হব (রঃ) শক একটি িোকো 

কদব। হুজরু, আকম বো াঁকি ো কগ োকি; আমোর বো াঁিোর শকোনই ভরসো কিলনো। হেরত পীর িোয়হব 

শকবলো (রঃ) িোকো গ্রহণ্ ককর োকিয়লন ককনো ময়ন নোই। প্রো  সহস্রখ্োয়নক শলোয়কর শমোকোয়বলো 

বোদ মোগকরব এই ঘটিনোটি ঘটি োকিল। 



 

 

  শনিোরোবোদ থোনোধ্ীন স্বরূপকোেী ইউকন য়নর সোয়বক শি োরমযোন আলহোি জনোব 

মকতউর রহমোন কশকদোর িোয়হব বয়লন, এক বযজক্ত সুন্দরবয়ন কোে কোিয়ত কগয় কিল। তখ্ন 

একটি বোঘ তোয়ক আক্রমণ্ করয়ত আয়স। শস কনরুপো  হয়  কিৎকোর কদয়  বয়লকিয়লন- শখ্োদো, 

িোরিীনোর পীর িোয়হয়বর অসীলো  তুকম আমোয়ক বো াঁিোও। সোয়থ সোয়থ শস শদখ্য়ত পো  হেোৎ 

শকোথো শথয়ক একটি শকতকল এয়স বোয়ঘর সোময়ন ওেোনোমো করয়তকিল, এ অবস্থো শদয়খ্ বোঘটি 

ভয়  শদ য়ি পোকলয়  শগল। হুজয়ুরর কোয়ি এয়স শসই বযজক্ত েখ্ন এই ঘিনো বযক্ত করকিল তখ্ন 

হুজয়ুরর কনয়জর শকতকলটি কোয়িই কিল। হেোৎ ঐ বযজক্ত শসটি শদখ্য়ত শপয়  কিৎকোর কয়র 

বয়লকিল - হুজরু, আকম শসকদন এই শকতকলটিই শসখ্োয়ন শদয়খ্কিলোম। এই ঘিনোর সোয়থ হেরত 

বি পীর িোয়হব শকবলো (রঃ)-এর অনুরূপ একটি ঘিনো ময়ন পয়ি েো । শকোন এক দুবৃ দে 

একজন শময় য়লোকয়ক একোকী অবস্থো  শপয়  তোয়ক আক্রমণ্ করয়ত শিয় কিল। 

শময় য়লোকটি হুজয়ুরর কথো স্মরণ্ করোর সোয়থ সোয়থই শদখ্য়ত শপয়লো একটি বদনো এয়স শসই 

দুবৃ দে শলোকটিয়ক আঘোত করল এবাং সোয়থ সোয়থ শস প্রোণ্ তযোগ করল। হেরত বি পীর িোয়হব 

শকবলো (রঃ) শেখ্োয়ন বয়স ওজ ুকরকিয়লন শসখ্োন শথয়ক ঘিনোস্থল অয়নক দরূ। 

 জনোব নূয়র এলোহী িোয়হব হুজয়ুরর একজন কবকশষ্ট মুরীদ। মুরীদ হও োর প্রথম পে দোয়  

কতকন অয়নক সম  বয়ন জিয়ল কোিোয়তন। এককদন একটি জিয়লর কভতর কতকন বয়স 

আয়িন- এমন সম  প্রকোণ্ড এক বোঘ শসখ্োয়ন উপকস্থত হয়লো। বোঘ শেইমোত্র তোর উপর 

লোকফয়  পিয়ব- শসই মুহয়ূতদ কতকন বলয়লন- “আমোয়ক শখ্য়ত িোস? আ , শখ্য়  েো- আকম 

িোরিীনোর পীর িোয়হয়বর মুরীদ।” তোর এই কথো বলোর সোয়থ সোয়থ বোঘটি শলজ গুটিয়  

উয়িোকদয়ক শদ য়ি পোকলয়  শগল। 

 জনোব ককিম উিীন িোয়হব হুজয়ুরর একজন ভক্ত মুরীদ কিয়লন। তোাঁর বোকি হুজয়ুরর 

বোকির সকন্নকয়ি- নদীর ওপোয়র। হেরত পীর িোয়হব শকবলোর ইয়ন্তকোয়লর পর কতকন প্রো  

প্রকতকদনই িোরিীনো  আসয়তন। প্রকতকদনই এয়স এবাং েোও োর সম  হুজয়ুরর মোজোর শরীফ 

কে োরত করয়তন। এককদন ভুলবশতঃ কে োরত নো কয়রই বোকি িয়ল েোকিিয়লন। ককিুদরূ 

েোও োর পর কতকন হেরত পীর িোয়হব শকবলো (রঃ)-এর গলোর স্পষ্ট আও োজ শুনয়ত শপয়লন- 

“ও কম ো, আমোয়ক নো বয়ল আজ কফয়র েোও শকোথো ?” কতকন অনুতি হয়  তোিোতোকি মোজোর 

শরীয়ফ এয়স কোন্নোকোটি কয়রন এবাং কে োরত কয়র পয়র বোকি েোন। 

 একবোর মোহকফয়ল এক বযজক্ত হুজরুয়ক শদ োর কন য়ত ককিু িোকো সাংয়গ কনয়  

এয়সকিয়লন। হেোৎ কয়র শস িোকো িুকর হয়  েো । কতকন তখ্ন কোন্নোকোটি শুরু কয়রন এবাং নহ 

নি বো াঁকধ্য়  শদন। একথো হুজয়ুরর কোয়ন শগল। তখ্ন হুজরু ঘিনোস্থয়ল উপকস্থত হয়লন এবাং 

সকলয়ক মসজজয়দ প্রয়বশ করোর হুকুম কদয়লন। সবোই মসজজয়দ কগয়  েুকল। তখ্ন পীর 

িোয়হব শকবলো বলয়লন- এখ্ন আপনোরো সবোই শবকরয়  আসুন। হুজয়ুরর কনয়দদশ মত সবোই শবর 

হয়  আসল, শুধ্ুমোত্র একটি শলোক শবর হয়ত পোরল নো। শস বোর বোর দরজোর কোয়ি আয়স, 

আবোর কভতয়র কফয়র েো । হেরত পীর িোয়হব শকবলো (রঃ) তখ্ন তোয়ক জজজ্ঞোসো করয়লন- 

“বোবো, িোকো তুকম কনয় ি?” শস উের করল- জী হুজরু, আকম কনয় কি, আকম মোফ িোই। 

 মেবোকি ো এলোকোর একজন শলোক হুজয়ুরর কোয়ি এয়স শদো ো িোইয়লন। পয়র কতকন 

শলোকটিয়ক শরী য়তর কবকভন্ন কবষয়  নসীহত কয়রন এবাং বয়লন শে, ‘তোমোক কবকি শখ্য় োয়নো। 

হুক্কো, কবকি মুয়খ্ কদয়ল শতোমোর শপয়ি আগুন জ্বলয়ব।’ শস হুজয়ুরর কথো মত কবকি নো খ্োও োর 

ও োদো করল। বোকি শেয়  শসই ও োদো ভি কয়র পুনরো  তোমোক শখ্য়ত আরম্ভ করল। সোয়থ 

সোয়থ শপয়ি অসহয বযথো আরম্ভ হল; ককিুয়তই শস বযথো দরূ হ নো। তখ্ন শস বোধ্য হয়  কনয়জর 

ত্র“টির জনয আল াোহ্র দরবোয়র তওবো করল এবাং হুজয়ুরর কোয়ি এল। হুজরু শদো ো করয়লন 

এবাং পোকন  পয়ি কদয়লন, তখ্ন শস ভোল হয়  উেল। 

 একজন শলোক হুজরু শকবলোর দরবোয়র পোকন পিোয়ত কনয়  আসল। হুজরু শকবলো 

তোয়ক দরবোয়রর মুফতী মরহুম আবদুল মজজদ িোয়হয়বর কনকি শেয়ত বলয়লন। কনয়দদশক্রয়ম 



 

 

শস মুফতী িোয়হয়বর কোি শথয়ক পোকন পিোয়  আনল। তয়ব তোর মন তৃি হ’লনো- তোই উক্ত 

পোকন হুজয়ুরর কোয়ি কনয়  ফুাঁ ক শদও োর আয়বদন জোনোল। হুজরু পোকনয়ত ফুাঁ ক শদ োর সোয়থ 

সোয়থ পোকন জমোি শবাঁয়ধ্ আেোেুক্ত হয়  শগল। শলোকটি তখ্ন বলল- হুজরু এ কক হল? হুজরু 

বলয়লন- তো তুকম জোন। বোবো, আমোর কথো ত তুকম কবশ্বোস করয়লনো, তোই এই অবস্থো। েোয়হোক, 

শলোকটি নতুন পোকন এয়ন হুজয়ুরর কনয়দদশ মত পকিয়  কনল। 

 একজন শলোক হুজয়ুরর কোয়ি এয়স শদো োর আরজ করল। শস দোকি কোিত ও মোথো  

েুটি রোখ্ত। হুজরু বলয়লন- শদো ো করোর আয়গ তুকম ও োদো করয়ব দোকি কোিয়ব নো এবাং েুটি 

শকয়ি শফলয়ব। শলোকটি ও োদো করয়ল হুজরু শকবলো শদো ো করয়লন এবাং তোর মকসুদ পূণ্ দ 

হল। তয়ব শলোকটি ও োদো ভি কয়র পুনরো  আয়গর মত দোকি এবাং েুটি রোখ্ো শুরু করল। 

আল াোহ্র তরফ শথয়ক তোর উপর কবপদ শনয়ম এয়লো। শলোকটির িুল ও দোকি-শমোি পয়ি শেয়ত 

লোগল। বহু িোকো প সো খ্রি কয়রও শকোন লোভ হ’লনো। পয়র তোর এক বিু হুজয়ুরর কোয়ি 

ও োদোর কথো স্মরণ্ ককরয়  কদয়ল শস হুজয়ুরর কোয়ি এয়স মোফ শিয়  তওবো করল। আল াোহ্র 

ফজয়ল হুজয়ুরর শদো’ োর বরকয়ত পুনরো  তোর দোকি-শমোি, িুল গজোয়ত লোগল। 

 এককদন হুজরু িফর সোথীয়দর কনয়  শন কো  কবশ্রোম করকিয়লন। শন কোটি নির করো 

কিল। রোয়ত একদল েোকোত নির তুয়ল তোয়দর সুকবধ্োমত স্থোয়ন কনয়  লুিতরোয়জর উয়িয়শয 

শন কো  উয়ে এয়লো। আল াোহ ্তোাঁর ওলীর জোনমোল কনয়জই শহফোজত কয়রন। েোকোকত করো ত 

দয়ূরর কথো, তোরো ফজর পে দন্ত জ্ঞোনহীন অবস্থো  স্ব স্ব স্থোয়ন দো াঁকিয়  রইল। ফজয়রর আজোয়নর 

পর হুজরু েোকোতদলয়ক লক্ষয কয়র বলয়লন- ‘বোবোরো, আপনোরো নোমোজ পিয়বন নো?’ তোরো 

অতযন্ত কবনয় র সোয়থ কোাঁদ কোাঁদ স্বয়র বলল- ‘হুজরু হুকুম কদয়ল পিব।’ হুজরু বলয়লন- ‘েোন, 

ওজ ুকয়র নোমোজ পয়িন।’ হুজয়ুরর কথো  তোরো শেন শরীয়রর সজীবতো কফয়র শপয়লো। তোরো 

ওজ ুকয়র হুজয়ুরর সোয়থ নোমোজ আদো  করল। নোমোয়জর পর হুজর তোয়দরয়ক শত বো করোয়  

ককিু জজককর ও শরী য়তর তো’লীম কদয়  কবদো  কদয়লন। কী কবকিত্র! ওলীর হোয়ত পয়ি েোকোয়তর 

দল সূফীর দয়ল পকরণ্ত হল।  

 সয়ন্তোষপুয়ররহেরত মোওলোনো মুিয়লহ উিীন (রঃ) মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর 

একজন কবকশষ্ট খ্কলফো কিয়লন। একবোর কতকন িোরিীনোর হুজরু শকবলোর সোয়থ মোগকরয়বর 

নোমোয়জর পর জজককয়রর মজকলয়শ উপকস্থত কিয়লন। হেোৎ কয়র মরহুম পীর িোয়হব শকবলো 

তোাঁয়ক শেয়ক বলয়লন- শতোমোর কোপি শিোপি কনয়  আস। শকোন ককিু জজজ্ঞোসো নো কয়র 

মুিয়লহ উিীন িোয়হব হুজরু শকবলোর কনয়দদশ শমোতোয়বক তোাঁর কপিয়ন কপিয়ন হোিয়ত 

লোগয়লন। হুজরু শকবলো নদীর ঘোয়ি উপকস্থত হয়  একটি মোজেয়ক েোকয়লন। মোজে এয়ল কতকন 

মুিয়লহ উিীন িোয়হবয়ক বলয়লন- শন কো  উে। শকোন কথো নো বয়ল মোওলোনো িোয়হব শন কো  

উেয়লন। অতঃপর হুজরু শকবলো মোজেয়ক বলয়লন- ঐ শে একটি আয়লো শদখ্ো েো , মোওলোনো 

সোয়হবয়ক শসখ্োয়ন নোকময়  কদয়ব। আনুমোকনক এক ঘন্টো শন কো িোলোয়নোর পর মোজে মরহুম 

মুিয়লহ উিীন িোয়হবয়ক বলল- এয়স শগকি, নোয়মন। কতকন শনয়ম হোিয়ত লোগয়লন। তোাঁর কোয়ি 

ময়ন হয়লো- আয়শ পোয়শর গোিপোলো বোকিঘর সব তোাঁর শিনো শিনো। কতকন বোকি শপ ৌঁয়ি শগয়িন। 

আর শদখ্য়লন হুজরু শকবলো শে আয়লোর কদয়ক ঈকিত কয়রকিয়লন শসটি তোাঁয়দর বোকহর বোকির 

দহকলয়জর আয়লো। কতকন তখ্ন অবোক হয়  কিন্তো করয়লন- িোরিীনো শথয়ক তোর বোকি শন কো  

দুই কদয়নর পথ, অথি ককভোয়ব এক ঘন্টো  শপ ৌঁয়ি শগয়লন! েোই শহোক- বোকির কভতয়র শেয়  

শদখ্য়ত শপয়লন- তোাঁর মো কবয়শষভোয়ব অসুস্থ। তোাঁয়ক শদয়খ্ই কতকন বয়ল উেয়লন- বোবো মুিয়লহ 

উিীন তুকম এয়সি। আজ আিয়রর পর শতোমোয়ক শদখ্োর জনয আল াোহ্র কোয়ি শদো ো কয়রকি। 

কতকন তখ্ন বুেয়ত শপয়লন শগোিো ঘিনোটিই আল াোহ ্ পোক হুজরু শকবলোর মোধ্যয়ম 

ঘটিয় য়িন। 

 একবোর হেরত মোওলোনো মুিয়লহ উিীন (রঃ) িোরিীনো  কিয়লন। বোকি শথয়ক বি ভোই-

এর কিটে শপয়লন- ‘নদীর পোি শভয়ি বোকির কোয়ি এয়স পয়িয়ি, বোবোজোয়নর কবর শভয়ি 

শেয়ত পোয়র, তোই শশষবোয়রর মত কবরটি শদখ্য়ত িোইয়ল এয়সো।’ হুজরু শকবলোর কোয়ি এই কথো 



 

 

বযক্ত করয়ল ককিুক্ষণ্ িুপ কয়র রইয়লন, পয়র কতকন বলয়লন- এজনয বোকি েোও োর প্রয় োজন 

শনই- শতোমোর বোবোজোয়নর কবর ভোিয়বনো, কখ্জজর (আঃ) আমো  বয়লয়িন। প্রকৃতপয়ক্ষ নদীর 

পোি আর ভোয়িকন এবাং কবরটিও নষ্ট হ কন।  

 হেরত মোওলোনো মুিয়লহ উিীন (রঃ)-এর আর একটি ঘিনো। হেরত মরহুম পীর 

িোয়হব শকবলো তখ্ন ইয়ন্তকোল কয়রয়িন। এককদন মোওলোনো িোয়হব শকোন মোহকফয়ল 

েোজচ্ছয়লন। পয়থ নোমোয়জর জনয একটি মসজজয়দ প্রয়বশ করয়লন। প্রথম কোতোয়র জো নোমোজ 

কবিোয়নোর সোয়থ সোয়থ কতকন আবোর শসটি গুটিয়  কনয়লন। এবাং ইমোম িোয়হব সহ সকলয়ক 

মসজজয়দর পজশ্চম কদয়কর অয়ধ্ দক খ্োকল শরয়খ্ নোমোজ পিয়ত বলয়লন। তোাঁর কথো সবোই শময়ন 

কনল। নোমোজ শশয়ষ সবোই তোাঁয়ক সোময়নর জো গো শিয়ি শদ োর কোরণ্ জজজ্ঞোস করল। তখ্ন 

কতকন বলয়লন- এই মসজজয়দর জকম েোরো ও োক্ফ্ কয়র কদয় য়ি তোয়দরয়ক েোকুন। তোাঁরো এয়ল 

মোওলোনো িোয়হব জজজ্ঞোস করয়লন মসজজয়দর এই জকম সকতয সকতয তোয়দর ককনো এবাং শসটি 

তোরো ও োক্ফ্ কয়রয়ি ককনো। তোরো তখ্ন জোনোল- এই জকম তোয়দর বোব-িোিোর কিল- পূয়ব দর 

অাংশ বোবোর এবাং পজশ্চয়মর অাংশ িোিোর। বোবোর অাংশ ও োক্ফ্ করো হয় য়ি, ককন্তু িোিো তোর 

অাংশ ও োক্ফ্ করয়ব করয়ব বয়লও কয়রনকন এবাং ও োকফ নো কয়রই কতকন ইয়ন্তকোল 

কয়রয়িন। তখ্ন মোওলোনো মুিয়লহ উিীন (রঃ)-শক সবোই জজজ্ঞোসো করল- মসজজয়দর শসই 

অাংশ ও োক্ফ্ করো হ  নোই শসটি আপকন ককভোয়ব আাঁি করয়লন? কতকন তখ্ন বলয়লন- আকম 

শেইমোত্র জো নোমোজ শরয়খ্কি তখ্নই মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর স্পষ্ট আও োজ শুনয়ত 

শপলোম- মুিয়লহ উিীন, মসজজয়দর এই পজশ্চমকদয়কর অাংশিুকু ও োক্ফ্ করো সিকে ন । 

এখ্োয়ন নোমোজ পিনো- পূব দ কদয়কর অাংয়শ কগয়  নোমোজ পি।   

 একবোর মরহুম পীর িোয়হব শকবলো সমুয়র্দ্ জোহোয়জ কিয়লন, হেোৎ কয়র েি শুরু হয়ল 

জোহোজটি দুলয়ত লোগল। জোহোয়জ সবোই ভীত সন্ত্রস্ত হয়  উেল। এমকন সম  শদখ্ো শগল হুজরু 

শকবলো শে কোমরো  কিয়লন শসটির জোনোলো কদয়  সমুয়র্দ্ শথয়ক একজন শলোক উয়ে এয়লন 

এবাং ককিু কথো বয়ল শসখ্োন কদয় ই শনয়ম শগয়লন। পয়র জোনো কগয় কিল উক্ত শলোকটি কিয়লন 

হেরত কখ্জজর (আঃ)। েয়ি জোহোয়জর শকোন ক্ষকত হয়বনো শসটি হুজরু শকবলোয়ক জোনোয়নোর 

জনযই কতকন সমুয়র্দ্ শথয়ক উয়ে এয়সকিয়লন।  

 একবোর মরহুম পীর িোয়হব শকবলো পোলককয়ত িয়ি িফয়র েোজচ্ছয়লন। পয়থ একস্থোয়ন 

শলোকজন তোাঁয়ক শদো ো করোর জনয অনুয়রোধ্ করল। জোনো শগল উক্ত এলোকো  কয়লরো  বহু 

শলোক মোরো েোয়চ্ছ। শদো ো করয়ত কগয়  হেোৎ হুজরু শকবলো বয়ল উেয়লন- “কম োরো, শদো োয়তো 

কবুল হ নো। কনশ্চ ই এই এলোকো  শকোন বি পোয়পর কোজ সাংঘটিত হইয়তয়ি।” একথো শুয়ন 

সবোই শখ্ো াঁজ খ্বর শন োর পর জোনো শগল, ঐ এলোকো  একজয়নর বোকিয়ত কয়লর গোন করো 

হ । হুজরু শকবলো তোয়ক শেয়ক এয়ন সবোইয়ক তওবো পিোয়লন। ময়ন হয়লো শশো াঁ শশো াঁ শব্দ কয়র 

কক শেন ঐ এলোকো শথয়ক দয়ূর িয়ল েোয়চ্ছ। পয়র কতকন রওনো হয়লন। ককিু দরূ েোও োর পর 

কতকন পোলকক থোমোয়ত বলয়লন। পয়র কতকন একটি গোয়ির কদয়ক তোককয়  বলয়লন- এখ্নও তুকম 

েোওকন? এই কথো বয়ল এলোকোর শলোকজনয়ক কয়লর গোয়নর েন্ত্রটি তোাঁর কোয়ি আনোর হুকুম 

কদয়লন। েন্ত্রটি আনোর পর শসটি শভয়ি শফলো হয়লো। সোয়থ সোয়থ গোিটিয়ত কবরোি শব্দ কয়র কক 

শেন শবকরয়  শগল। অতঃপর হুজরু শকবলো রওনো কদয়লন। এরপর ঐ এলোকো  কয়লরোর আর 

শকোন প্রোদুভদোব কিলনো। 

কাশ্ফঃ 

হেরত পীর িোয়হব শকবলো শে পে দোয় র ওলী কিয়লন, তোর পয়ক্ষ কোশ্ফ ও এলহোম হও ো 

কবকিত্র ককিুই ন । তয়ব কতকন কনয়জয়ক খ্ুব শগোপন রোখ্য়তন বয়ল সোধ্োরয়ণ্র পয়ক্ষ তোাঁর 

কোশ্য়ফর হোলত অবগত হও ো সম্ভব কিলনো। তবুও মোয়ে মোয়ে ককিু ককিু হোলত তোাঁর অকনচ্ছো 

সয়ে¡ও প্রকোশ হয়  পিত। উৎসোহী পোেয়কর জনয তোরই কয় কটি ঘিনো উয়লখ্ করকিঃ 



 

 

হেরত পীর িোয়হব শকবলোর ভক্তয়দর অয়নয়করই এমন অকভজ্ঞতো রয় য়ি শে তোয়দর ময়ন 

হ ত শকোন কবষ  সিয়কদ জজজ্ঞোসয রয় য়ি, অথি হুজরুয়ক বলোর সোহস পোনকন- এমন 

অবস্থো  হুজয়ুরর কোয়ি শগয়ল কতকন কথো প্রসয়ি বো ও োয়জর ময়ধ্য উক্ত কবষয় র মীমোাংসো কয়র 

কদয়তন। হুজরুয়ক মুখ্ ফুয়ি বলোর প্রয় োজন হতনো। 

 হেরত মোওলোনো ও োলী উল াোহ িোয়হব (পীর িোয়হব, শম করো) বয়লনঃ “একবোর আকম 

দরবোয়র বকস ো কিন্তো ককরয়তকি শে এত শিষ্টো, এত জজককর, এত জজহোদ ককর ককন্তু কদলিোত 

পকরষ্কোর হ নো। হেোৎ পীর িোয়হব শকবলো কনয়জর একটি জোমো শমোবোরক (েোর ময়ধ্য দোগ কিল) 

সোবোন সহ আমোর হোয়ত কদ ো বকলয়লন- েোও, এই দোগিো শতোমোয়ক এখ্নই উেোই ো আকনয়ত 

হইয়ব। তখ্নই আকম বুজেয়ত পোকরলোম শে, হুজয়ুরর কনকি আমোর ময়নর অবস্থো প্রকোশ হই ো 

কগ োয়ি। আকম পুকুয়রর ঘোয়ি েোই ো শত শিষ্টো ককর োও দোগ উেোইয়ত পোকরলোম নো। দরবোয়র 

েখ্ন আকসলোম হুজরু শকবলো মৃদু হোকস ো বকলয়লন- কক বোবো, দোগ উেোইয়ত পোকরয়ল নো? 

পয়রোক্ষভোয়ব বুেোই ো কদয়লন গুনোহ করোর দরুন কদল শেভোয়ব শক্ত হই ো কগ োয়ি, উহো টেক 

ককরয়ত সময় র দরকোর।” 

 হেরত মোওলোনো আেীেুর রহমোন িোয়হব (কোয় দ িোয়হব হুজরু) বয়লনঃ “ফুরফুরো ও 

িোরিীনোর শিলয়িলোর বুজগু দোয়ন দ্বীন সোধ্োরণ্তঃ মোমুলী শলবোি পকরধ্োন কয়রন, পক্ষোন্তয়র 

শজ নপুরী শিলয়িলোর বুজগু দোয়ন দ্বীন শোন শওকয়তর শলবোি পকরধ্োন কয়রন। শেয়হতু আকম 

কনয়জও মোমুলী শলবোি পকি ো থোকক- শসজনয শজ নপুরী শিলয়িলোর বুজগু দোয়ন দ্বীয়নর শলবোি 

সিয়কদ আকম ময়ন ময়ন একিু খ্োরোপ ধ্োরণ্ো শপোষণ্ ককরতোম। এই কবষ  আকম পীর িোয়হয়বর 

শখ্দময়ত জজজ্ঞোসো ককরব বকল ো টেক ককরলোম ককন্তু শকোনরূপ শব োদবী হ  ককনো এই 

সম্ভোবনো  জজজ্ঞোসো ককরয়ত পোকরলোম নো। হেোৎ এককদন পীর িোয়হব শকবলো নসীহত প্রসয়ি 

ফরমোইয়লন- শকহ শকহ ময়ন ককরয়ত পোয়র শে, শিিো-ফোিো শলবোি পকরধ্োন করোর ময়ধ্যই 

ফককরী সীমোবে, আর শোন শওকয়তর শলবোি পকরধ্োন করো বুজগুীর শখ্লোপ। প্রকৃত প্রস্তোয়ব 

ইহোর শকোনিোই বুজগুীর আলোমত নয়হ। েকদ শকহ ফককরী জোকহর করোর উয়িয়শয শিিো-ফোিো 

কোপি পকরধ্োন কয়র, তয়ব ইহোয়ত শকোনই িও োব হইয়ব নো বরাং গুনোহ হইয়ব। পক্ষোন্তয়র েকদ 

শকহ ইসলোয়মর ও এয়লয়মর শোন জোয়হর করোর উয়িয়শয শোন শওকয়তর শলবোি পকরধ্োন কয়র, 

তয়ব ইহোয়ত শকোনরূপ গুনোহ নো হই ো শনকী হইয়ব। শমোিকথো কন ত অনুেো ী মোমুলী শলবোি 

ও শোন শওকয়তর শলবোি উভ  দ্বোরোই িও োব হোকিল হইয়ত পোয়র। অবশয সকল অবস্থো ই 

শখ্ োল রোখ্য়ত হইয়ব শেন কোজটি শরী য়তর গণ্ডীর বোকহয়র নো েো ।” 

 িোরিীনো মোদরোসোর মুহোজিস জনোব মোওলোনো আবদুল লতীফ িোয়হয়বর ময়ন আরও 

অয়নয়কর মত একটি কবয়শষ প্রয়শ্নর উয়র্দ্ক হলঃ  হেরত পীর িোয়হব শকবলোর বি 

িোয়হবজোদোয়ক ‘শোহ িোয়হব’ বয়ল শকন েোকো হ  এবাং হুজরু কনয়জই বো শকন তোয়ক ‘শোহ 

িোয়হব’ বয়ল েোয়কন? এ সিয়ি হুজরুয়ক জজজ্ঞোসো করোর কন য়ত কতকন দরবোয়র কগয়  বসয়লন, 

ককন্তু সুয়েোগ পোজচ্ছয়লন নো। হেোৎ কথো প্রসয়ি হেরত পীর িোয়হব শকবলো কনয়জই এরশোদ 

করয়লন- ‘ফুরফুরো শরীয়ফর আমোর পীর মরহুম একবোর িোরিীনো আকস োকিয়লন। তখ্ন 

মুহোম্মোদ িোয়লহ খ্ুব শিোি। পীর িোয়হব শকবলো মুহোম্মোদ িোয়লহয়ক গলো  তসবীহ পকি ো 

আমোয়দরয়ক লক্ষয ককর ো ফরমোইয়লন- আকম তোহোয়ক ‘শোহ িোয়হব’ শখ্তোব কদলোম। আপনোরো 

সকয়ল তোহোয়ক ‘শোহ িোয়হব’ বকল ো েোককয়বন। হুজরু শকবলোর আয়দশ রক্ষোর কন য়ত আমরো 

শসই হইয়ত মুহোম্মোদ িোয়লহয়ক ‘শোহ িোয়হব’ বকল ো েোকক ো থোকক।’ েোয়হোক প্রশ্ন করোর পূয়ব দই 

প্রয়শ্নর উের শপয়  মুহোজিস িোয়হব আশ্চে দোকিত হয়  শগয়লন। 

 ফকরদপুয়রর মরহুম মোওলোনো আবদুল মজজদ িোয়হব বয়লকিয়লন- একবোর আকম বোকি 

হয়ত কন ত করলোম শে, হুজয়ুরর দরবোয়র শেয়  এমন একটি কোজ করয়ত িোই শেটি আমোর 

মন (নফস) িো নো। িোরিীনো  কগয়  শদখ্য়ত শপলোম হুজরু শকবলো ককিু শলোকয়ক নসীহত 

করয়িন। আকম শসখ্োয়ন কগয়  বসলোম। ককিুক্ষণ্ পর হুজরু শকবলো আমো  বলয়লন- বোবো, এই 



 

 

প্রোিনটি েোি– কদয়  পকরষ্কোর করয়ত পোয়রন কক? আকম উের কদলোম, “জী হুজরু, পোকর।” এই 

বয়ল কোজ শুরু করলোম। 

 উক্ত মোওলোনো িোয়হব আরও বয়লনঃ আকম এককদন বয়স বয়স ভোবলোম- বোকিয়ত ককিু 

বোগ-বোকগিো করব। পরক্ষয়ণ্ই ময়ন হল বোগ-বোকগিো করো দুকন োর শোকমল কক-নো। ভোবলোম, 

কবষ টি হুজয়ুরর কোয়ি জজজ্ঞোসো করব। এককদন এশোর নোমোয়জর পর হুজয়ুরর শখ্দময়ত 

কিলোম এবাং ময়ন ময়ন উক্ত কথো হুজরুয়ক বলব বয়ল কিন্তো করকিলোম। হেোৎ হুজরু আমোয়ক 

লক্ষয কয়র বলয়লন- বোবো, বোকিয়ত নোকরয়কল- সুপোকরর বোগ-বোকগিো করুন।  

 একজন শলোক পীর িোয়হব শকবলোর কোয়ি মুরীদ হও োর পর হুজয়ুরর বোকিয়ত দোলোন 

শকোেো শদয়খ্ তোর ময়ন পীর িোয়হব শকবলো সিয়কদ সয়ন্দয়হর উয়র্দ্ক হয়লো। কতকন ময়ন ময়ন 

ভোবয়লন, পীর িোয়হব দুকন োদোর পীর। টেক শসই কদনই শজোহয়রর বোদ পীর িোয়হব শকবলো 

সকলয়ক বসয়ত বয়ল ও োজ শুরু করয়লন। উক্ত বযজক্তও শসখ্োয়ন উপকস্থত কিল। নসীহত 

প্রসয়ি হুজরু শকবলো কনæশার একটি শকচ্ছো বণ্ দনো করয়লনঃ 

একয়দয়শ এক ধ্নী ওলী আল াোহ কিয়লন এবাং কনকয়িই একজন গরীব দরয়বশ বোস করয়তন। 

গরীব দরয়বয়শর ময়ন উক্ত ধ্নী ওলী সিয়কদ সয়ন্দয়হর উয়র্দ্ক হয়লো। েোহো শহোক, এককদন 

গরীব দরয়বশ উক্ত ধ্নী শলোয়কর বোকিয়ত শমহমোন হয়লন এবাং একয়ত্র নোমোজ আদো  

করয়লন। নোমোয়জর পর গরীব দরয়বশ ধ্নী বযজক্তয়ক বলয়লন-  ভোই আকম এবোর হয়ি 

েোও োর এরোদো কয়রকি। তদুেয়র ধ্নী দরয়বশ বলয়লন, আচ্ছো ভোই িলুন আকমও েোই। এখ্নই 

রওনো হই। উভয়  রওনো হয়লন। ককিুদরূ শেয়ত নো শেয়তই গরীব দরয়বশ বলয়লন, ভোই-  

আপনোর মসজজয়দ আমোর বদনোটি শফয়ল এয়সকি, একিু অয়পক্ষো করুন, আকম শসটি কনয়  

আকস। শুয়ন ধ্নী দরয়বশ বলয়লন- ভোই আপকনয়তো আমোয়ক দুকন োদোর ময়ন করয়িন, অথি 

আকম আমোর ধ্ন শদ লত, দোলোনয়কোেো, স্ত্রী-পুত্র সবককিু পকরতযোগ কয়র িয়ল এয়সকি, এমনকক 

বোকির ময়ধ্য পে দন্ত েোই নোই। আর আপকন সোমোনয একটি বদনোর মহব্বত তযোগ করয়ত 

পোরয়লন নো। এখ্ন আপকনই কবিোর করুন- প্রকৃত প্রস্তোয়ব দুকন োদোর শক? আপকন? নো আকম? 

গরীব দরয়বশ তোর ভুল বুেয়ত পোরল এবাং সয়ি সয়ি তওবো করল। েোয়হোক, এই শকচ্ছো বলোর 

সোয়থ সোয়থ হুজয়ুরর নতুন মুরীয়দর মন শথয়ক সয়ন্দহ দরূ হয়  শগল। 

 হেরত পীর িোয়হব শকবলোর দরবোয়র শক শকোন্ কন য়ত আসত কতকন অয়নক সম  

বুেয়ত পোরয়তন। হুজয়ুরর কোয়ি শথয়ক কবয়দশী শমহমোন েোরো তরীকো কশক্ষোর জনয আসয়তন 

তোয়দর জনয কতকন এয়ন্তজোম করয়তন। তোয়দর খ্োনো পোক হও োর পর বোবুকিদ ‘খ্োয়নও োলো 

হোজজর হউন’ বয়ল েোক কদয়তন। হুজরু শকবলো প্রো ই শসকদয়ক নজর রোখ্য়তন। মোয়ে মোয়ে 

কতকন কতক শলোকয়ক শেয়ক বলয়তন- ‘বোবোরো, কক জনয এয়সয়িন?’ শকউ বলত মোমলো  পয়ি 

এয়সকি, আবোর শকউ বলত কবপয়দ পয়ি এয়সকি- ইতযোকদ। হুজরু তখ্ন বলয়তন- ‘এই খ্োনো শুধ্ু 

তোয়দর জনয, েোরো আল াোহ রোসূয়লর মহব্বত অজদয়ন তরীকো কশক্ষোর জনয এয়সয়ি। আপনোরো 

শহোয়িয়ল কগ ো খ্োন। প সো নো থোকয়ল আমোর কোি শথয়ক কনয়  েোন- ককন্তু আমোর কন য়তর 

কবপরীত করয়বন নো- আপনোয়দর ক্ষকত হয়ব।’ তোাঁর কোশ্ফ এত শবকশ কিল শে, েোরো দুকন োর 

শখ্ োয়ল আসত তোয়দরয়ক কতকন অকত সহয়জই কিনয়ত শপয়র আলোদো কয়র শফলয়তন। 

 মরহুম পীর িোয়হয়বর সময় র তুলনো  িোরিীনো দরবোয়রর পকরসর বহু গুয়ণ্ বৃজে 

শপয় য়ি। দোলোন শকোেো, জো গো-জকম, কবকভন্ন পকরকল্প ইতযোকদ শখ্ োল করয়ল সকতযই অবোক 

হয়  শেয়ত হ - কক কিল, কক হয় য়ি! আল্লোহর রহময়ত এর কব¯তৃকত কদন কদন অবযোহতভোয়ব 

শবয়ি িয়লয়ি। ককন্তু এমনটি শে হয়ব, তো আহয়ল-কোশ্ফ ওলী হেরত মরহুম পীর িোয়হব 

শকবলো হেরত মোওলোনো শোহ ্ সূফী শনিোরুিীন আহমদ (রহঃ) অন্তরয়িোয়খ্ কনশ্চ ই তোর 

একটি প্রকতচ্ছকব শদখ্য়ত শপয় কিয়লন। তোই এককদন দরবোর শরীয়ফ দো াঁকিয়  অয়নকিো কনয়জ 

কনয়জই উজক্ত কয়রকিয়লন- “এখ্োয়ন আর কত কী শে হয়ব!” আজ িোরিীনো দরবোয়রর কদয়ক 



 

 

তোকোয়ল বুেো েো  মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর এই উজক্তটি তোাঁর উচ্চ পে দোয় র কোশ্ফ হও োর 

ককরূপ সুস্পষ্ট স্বোক্ষর বহন কয়র। 

আয়গই বলো হয় য়ি মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর জীবন কোশ্ফ-কোরোময়ত ভরো। সবগুয়লো 

উয়লখ্ করো এককদয়ক শেমন এ পুস্তয়ক সম্ভব ন , অনযকদয়ক এর প্রয় োজনও শনই। কতকন 

আমোয়দর জনয শে জীবনোদশ দ শরয়খ্ শগয়িন শসটি সটেকভোয়ব পকরয়বশন করোই হল এই 

পুস্তয়কর মূল উয়িশয। ময়ন রোখ্য়ত হয়ব, তোাঁর জীবয়নর প্রকতটি কথো, প্রকতটি কোজ আমোয়দর 

আদশ দ, কোশ্ফ-কোরোমত আমোয়দর আদশ দ ন । হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কনয়জই 

বয়লয়িন, কোশ্ফ-কোরোমত নো হও ো একটি তরীকো, কোরণ্ এয়ত অয়নয়কর ময়ন গব দ আয়স, 

শেটি আত্মশুজের প্রজক্র োয়তই কবঘœ ঘিো , তরীকোর মূল উয়িশযই বযহত হ । তোই মরহুম 

পীর িোয়হব শকবলোর কোশ্ফ-কোরোমত আমোয়দরয়ক কোশ্ফ-কোরোময়তর কদয়ক ধ্োকবত করুক, 

এটি আমোয়দর অকভলোষ ন , বরাং শসগুয়লো আমোয়দর অন্তয়র কবরোজমোন হুজরু শকবলোর 

আদশ দ বযজক্তয়ত্বর িকবটিয়ক আরও উজ্জ্বল কয়র তুলুক, তোাঁর জীবন দশ দয়নর প্রকত আমোয়দর 

আকষ দণ্ আরও বোকিয়  কদক- েোয়ত কয়র তোাঁর জীবনোদশ দয়ক আমোয়দর জীবয়ন প্রকতফকলত 

কয়র আমরো সোথ দক জীবন গয়ি তুলয়ত পোকর - এ প্রসি শশষ করোর আয়গ মহোন আল াোহ্র 

দরবোয়র এই শহোক আমোয়দর আন্তকরক মুনোজোত। 

 

হভজুর নকবোর কামারেয়াি 

মরহুম হুজয়ুরর কোশফ-কোরোমত অধ্যোয়  উয়লখ্ করো হয় কিল শে েকদও ওলীয়দর কোশফ-

কোরোমত সতয এবাং এগুয়লো তোাঁয়দর কোমোকল োয়তর কিি ককন্তু এসব সাংঘটিত হও ো 

কোমোকল োয়তর শতদ নয়হ। প্রকৃত পয়ক্ষ জীবয়নর সকল কোয়জ শে েত শবকশ রোসূলুল্লোহ (দঃ)-এর 

অনুকরণ্ কয়র শস ততয়বশী  কোয়মল। এটিই কোমোকল োয়তর প্রকৃত মোপকোটে। মরহুম হুজয়ুরর 

জীবন িকরত পোে কয়র পোেকগণ্ই কবিোর করয়বন কতকন কতিুকু কোয়মল কিয়লন। তবুও 

উৎসোহী পোেকয়দর জনয এ অধ্যোয়  গুটিকতক ঘিনো বকণ্ দত হল, শেগুয়লো তোাঁর কোমোকল োয়তর 

স্বোক্ষর বহন কয়র। 

প্রথয়মই শনো োখ্োলীর জনোব ক্বোরী শোমিুল হক িোয়হয়বর একটি স্বয়প্নর ঘিনো তোর কনজস্ব শলখ্ো 

শথয়ক তুয়ল ধ্রো হয়লো। কতকন বয়লন- বোাংলো ১৩৩৫ বো ১৩৩৬ সোয়লর কথো- আকম কবক্রমপুর 

এক মসজজয়দ ইমোমকত ককর, শিয়লয়পয়ল পিোই। রমজোন মোয়সর ২৭ শশ শয়ব কদর রোয়ত্র 

নোমোজ পয়ি বোকি এয়সকি। হেোৎ আমোর ময়ন আয়ক্ষপ হয়লো- রোসূল (দঃ)-এর পথ কক ভোয়ব 

পোব? ঐ সম  ফুরফুরোর পীর িোয়হব (রঃ), মোওলোনো আশরোফ আলী থোনবী (রঃ), মোওলোনো 

রূহুল আমীন িোয়হব (রঃ) প্রমুখ্ বযজক্তবগ দ ইয়ন্তকোল ককর োয়িন। এইরূপ কিন্তো ককরয়ত ককরয়ত 

তন্দ্রো আয়স- এমতোবস্থো  আকম স্বয়প্ন হেরত নবী করীম (দঃ) শক শদকখ্য়ত পোই। কতকন বয়লন 

‘বোবো, তুকম আল াোহ ্এবাং আমোর পথ খ্ুাঁজজয়তি?  তুকম কক জোন নো এ জমোনোর মুজোজিদ ও 

কুতুবুল আলম হয়লন িোরিীনোর মোওলোনো শনিোরুিীন আহমদ? উম্ময়ত মুহোম্মকদর কোজ 

সুিোরুরূয়প পকরিোলনোর জনয তোয়ক এবাং তোর বি শিয়ল মোওলোনো আবু জো’ফর শমোহোম্মদ 

িোয়লহ শক অপ দণ্ করো হয় য়ি। তুকম তোয়দর শখ্দময়ত েোও, শতোমোর ময়নোবোিো পূণ্ দ হইয়ব’। এই 

স্বপ্ন শদকখ্ ো আকম অকস্থর হই ো পকি। কক করো েো  তোই ভোবকিলোম। হেোৎ ময়ন হইল 

কনকিবতী গ্রোয়ম ফুরফুরোর পীর িোয়হব (রঃ)-এর আহয়ল কোশ্ফ্ ও োলো একজন খ্কলফো 

আয়িন। পরকদন ফজর নোমোয়জর পর আকম তোাঁর শখ্দময়ত হোজজর হইলোম। কতকন আমোয়ক 

েোকক ো বয়লন- ‘বোবো কোরী িোয়হব আকস োয়িন? আপনোর ত শখ্োশ খ্বর আয়ি, কভতয়র 

আসুন’। আকম কভতয়র শগয়ল কতকন বয়লন, ‘হুজরু পোক (দঃ) আপনোয়ক স্বয়প্ন েোহো বকল োয়িন 

তোহো টেক। িোরিীনোর পীর িোয়হব এ জমোনোর মজুোজিদ- হোদীয়  েমোন। তোাঁর শখ্দময়ত শগয়ল 

আপনোর ময়নর আশো পূণ্ দ হইয়ব’। 



 

 

মোলোবোর কনবোসী নস দ আব্দলু মজজদ িোয়হব হুজয়ুরর মুরীদ কিয়লন। কতকন শদয়শ বয়সই কিন্তো 

করয়তন আল াোহ ্রোসূয়লর পথ- তথো কিরোতুল মুস্তোককয়মর পথ পোও োর সহজ পথ কক হয়ব? 

এককদন কতকন হেরত ইব্রোকহম (আঃ)-শক স্বয়প্ন শদখ্য়লন। হেরত ইব্রোকহম (আঃ) তোয়ক মরহুম 

পীর িোয়হব শকবলোর কদয়ক ইকিত কয়র বলয়িন- কতকনই হয়লন বতদমোন জমোনো  কিরোতুল 

মুস্তোককয়মর পথ পোও োর সব দয়শ্রষ্ঠ অসীলো। জোনো েো  স্বয়প্ন জনোব মজজদ িোয়হবয়ক লোইি 

শফোকোস কয়র মোলোবোর শথয়ক িোরিীনোর পথ পে দন্ত শদকখ্য়  শদও ো হয় কিল। শসই কনয়দদকশত 

পয়থই কতকন িোরিীনো  আয়সন। ককিুকদন কতকন হুজরু শকবলোর সোয়থ অবস্থোন কয়র তরীকোর 

তো’লীম শনন। পয়র কতকন বণ্ দনো কয়রয়িন আকম কতন মোস িোরিীনো  কিলোম, এই সময় র 

ময়ধ্যই আমোর জত্রশ বোর হেরত নবী করীম (দঃ) এর সোয়থ কে োরত নসীব হ । 

শনো োখ্োলীর জনোব কোরী শোমিুল হক িোয়হয়বর শলখ্ো শথয়ক আরও একটি ঘিনোর উয়লখ্ 

করকি- কবক্রমপুয়র ইমোম উজিন িোষী নোয়ম এক বযজক্ত একসম  েোকোয়তর সদদোর কিয়লন। 

হেোৎ কয়র তোর ে²াো কবমোর হও ো  কতকন েোকোকত শপশো শিয়ি কদয়লন। অনুতি হয়  

অতীয়তর কৃত কোয়জর জনয আল াোহ্র কোয়ি সব সম  কোন্নোকোটি করয়তন। কতকন রীকতমত 

দরুদ শরীফ আমল করো শুরু করয়লন। একবোর কতকন ককলকোতো  অবস্থোন করকিয়লন। তখ্ন 

এককদন স্বয়প্ন কতকন হেরত নবী করীম (দঃ)-এর দশ দন পোন। হুজরু (দঃ) তোয়ক বলয়লন- 

‘িোরিীনোর পীর িোয়হব কুতুবুিোমোন- কোয়মল বযজক্ত- কতকন বতদমোয়ন িো াঁদনীিয়কর (মযোেোন দ 

স্ট্রীি) মসজজয়দ অবস্থোন করয়িন। তুকম তোর কোয়ি কগয়  শদো ো িোও- শতোমোর ময়নর আশো পূণ্ দ 

হয়ব’। পরকদন ইমোম উজিন িোয়হব উক্ত িো াঁদনীর মসজজয়দ শগয়লন এবাং হেরত মরহুম পীর 

িোয়হব শকবলোয়ক শদখ্য়ত শপয়লন। কতকন হুজরুয়ক শদখ্ো মোত্রই শদ কিয়  কগয়  তোাঁর পো 

শমোবোরক জকিয়  ধ্য়রন এবাং সোয়থ সোয়থ অজ্ঞোন হয়  পয়িন। ককিুক্ষণ্ পর তোর জ্ঞোন কফয়র 

এয়ল হুজরু তোয়ক জজজ্ঞোসো করয়লন- বোবো, শতোমোর কক হয় য়ি? আমোয়ক শদয়খ্ অজ্ঞোন হয়ল 

শকন? কতকন সমস্ত ঘিনো বযক্ত করয়লন। অতঃপর অজ্ঞোন হও োর কোরণ্ বয়লন- হুজরু, গত 

রোয়ত্র আকম হুজয়ুর শপোর নূর (দঃ) শক শে িূরত এবাং শে শপোষোয়ক শদখ্য়ত শপয় কিলোম, 

আপনোয়ক আজ হুবহু টেক শসই একই িূরত এবাং একই শপোষোয়ক শদখ্য়ত শপয় কি। এয়ত 

আকম কনয়জয়ক টেক রোখ্য়ত পোকর নোই- তোই অজ্ঞোন হয়  কগয় কিলোম। হুজরু শকবলো তখ্ন 

তোর জনয শদো ো করয়লন।  

শো খ্ুল হোদীস আল্লোমো কন োজ মোখ্দুম আল শখ্োতোনী (রঃ) কিয়লন বোাংলো-পোকভোরত 

উপমহোয়দয়শ এক েুগয়শ্রষ্ঠ হোদীস কবশোরদ। কতকন িীনো তুকীস্থোয়ন এক কবখ্যোত শো খ্ পকরবোয়র 

জন্ম গ্রহণ্ কয়রন। শসখ্োনকোর  মোদরোসো  কতকন দ্বীনী ইলম কশক্ষোলোভ কয়রন। ঐ সম  

ককমউকনজয়মর আগ্রোসন শথয়ক ইসলোম ও মোতৃভ‚কম রক্ষোর জনয কতকন শসনোবোকহনীয়ত 

শেোগদোন কয়র জজহোয়দ অাংশগ্রহণ্ কয়রন। মুসলমোনয়দর মোয়ে অননয়কযর কোরয়ণ্ 

ককমউকনজয়মর কবপ্লব সফল হ । জজহোয়দর ম দোন শথয়ক কিরকদয়নর জনয শদশ, 

আত্মী স্বজন সকল ককিুর মো ো পকরতযোগ কয়র বহুকয়ষ্ট ভোরয়ত কহজরত কয়রন। শস এক দীঘ দ 

ইকতহোস। শসটি বণ্ দনো করো আমোর উয়িশয ন । তোাঁর কনয়জর জবোনীয়ত বলো ককিু কথো তুয়ল 

ধ্য়র প্রোসকিক কবষয়  কফয়র আসয়ত িোইঃ “............গুকল িুিয়ি ককমউকনষ্ট নসনযরো আমোয়ক 

কনশোনো কয়র। আকম শঘোিো িুিোলোম েত র্দ্তু শবয়গ সম্ভব। এ ভোয়ব কবরোমহীন দুকদন িুয়ি 

অবয়শয়ষ কতব্বয়তর কনকি একটি নদীর তীয়র শপ ৌঁিলোম। নদী ককভোয়ব পোর হব তোই ভোবনো  

পয়ি শগলোম। ওকদয়ক দুকদয়নর েোকন্ত। শঘোিো শথয়ক শনয়ম একিু কবশ্রোম কনয়ত নদীর তীয়র 

বসলোম। দীঘ দ সফয়রর েোকন্তয়ত একিু তন্দ্রোচ্ছন্ন হয়  পিলোম। এরই ময়ধ্য স্বয়প্ন শদখ্লোম-

একজন দীঘ দকো  দোকি পোকো বৃে, সোদো পোগিী ও জবু্বো পকরকহত নূরোনী শিহোরোর এক বযজক্ত 

আমোর সোময়ন উপকস্থত। কতকন আমোয়ক বলয়িন ‘নদী পোর হয়  ভোরয়ত আস, শতোমোর শকোন 

ভ  নোই’। আকম জোগ্রত হয়  কিন্তো করয়ত লোগলোম। এ কোর কনয়দদশ? কোয়ক শদখ্লোম স্বয়প্ন 

তন্দ্রোমগ্ন হয় ? কনশ্চ ই আল্লোহর শকোন ওলী হয়বন স্বয়প্ন শদখ্ো মোনুষটি। তোাঁর এ কনয়দদশ মোনয 

করো উকিত। শদরী করো সাংগত ন  শমোয়িই। এভোয়ব ভোবয়ত ভোবয়ত নদী পোর হও োর ভ  

আমোর অন্তর শথয়ক দরূীভ‚ত হয়  শগল। আকম েোাঁপ কদলোম নদী বয়ক্ষ। মুহয়ূতদ সোাঁতকরয়  পোর 



 

 

হলোম নদী। এরপর কহমোলয় র দুগ দম পথ পোর হয়  শদওবয়ন্দ শপ ৌঁিলোম। শসখ্োয়ন আল-

কুরআন, আল-হোদীস ও ইলয়ম দ্বীন কশক্ষো গ্রহণ্ শশষ কয়র ১৯৪৫ সয়ন বোাংলোয়দয়শর শশ্রষ্ঠ 

হোদীস কশক্ষোয়কন্দ্র িোরিীনো দোরুস্সুন্নোত আকল ো মোদরোসোর প্রকতষ্ঠোতো িোরিীনো শরীয়ফর পীর 

ওলীয়  কোয়মল হেরত মোওলোনো শনিোরুিীন (রহঃ)-এর আহবোয়ন তথো  ইলয়ম হোদীয়সর দরস 

দোন করয়ত আগমন করলোম। িোরিীনো শরীয়ফর পীর, মোদরোসো ও দরবোয়রর সকয়ল আমোয়ক 

সোদয়র গ্রহণ্ করয়লন। িোরিীনো  এয়স আকম েখ্ন প্রথম মরহুম পীর হেরত মোওলোনো 

শনিোরুিীন (রহঃ) শক শদখ্লোম তখ্ন আকম কবস্ম োকভভ‚ত হলোম। কক আশ্চে দ! আকম শতো এই 

বযজক্তয়কই নদীর তীয়র তন্দ্রোচ্ছন্ন অবস্থো  স্বয়প্ন শদয়খ্কিলোম। কতকনই শতো আমোয়ক বয়লকিয়লন, 

’নদী পোর হয়  ভোরয়ত আস, শতোমোর শকোন ভ  নোই’। আমোর কোয়ন আজও আকম শসই 

আও োজ শুনয়ত পোজচ্ছ। আমোর ময়ন পয়ি শগল নদীর তীয়রর সকল স্মৃকত। আকম মরহুম পীর 

শনিোরুিীন (রহঃ)-এর মে দোদো ও উচ্চোসন আাঁি করয়ত পোরলোম”। 

একবোর হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো ফুরফুরো শরীফ শগয়লন। দরূ শথয়ক তোাঁয়ক শদয়খ্ 

মুজোজিয়দ েমোন হেরত আবু বকর কসজিকী (রঃ) বযস্তত্রস্ত্র হয়  তোাঁর কদয়ক একগয়  শগয়লন। 

একজন মুরীদয়ক এইভোয়ব অভযথ দনো কয়র একগয়  আনোিো অয়নয়কর ময়নই খ্িকোর উয়র্দ্ক 

করল। মুজোজিয়দ েমোন এটি জোনয়ত শপয়র বলয়লন- বোবোরো, আকম শনিোরুিীনয়ক অভযথ দনো 

করোর জনয একগয়  েোইকন- আকম শদখ্য়ত শপলোম বোবো শনিোরুিীয়নর সোময়ন স্ব াং হেরত 

নবীয়  পোক (দঃ) শহাঁয়ি শহাঁয়ি দরবোর শরীয়ফ েুকয়িন। হুজরু (দঃ) শক অভযথ দনো জোনোয়নোর 

জনযই আকম শসইভোয়ব একগয়  কগয় কিলোম। সুবহোনোল াোহ! 

বোম দোর জননক বযজক্ত মদীনো শরীয়ফ মসজজয়দ নববীর একজন খ্োয়দম কিয়লন। একবোর মদীনো 

শরীফ শথয়ক বোম দো েোও োর পয়থ কতকন বোাংলোয়দশ আয়সন। শসই সম  িোরিীনো  মোহকফল 

িলকিল। একথো জোনয়ত শপয়র কতকন মোহকফয়ল শরীক হও োর জনয িোরিীনো  এয়লন। হেরত 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর সোয়থ তোর শকোন পকরি  কিলনো। কতকন ইকতপূয়ব দ কখ্নও 

বোাংলোয়দয়শ আয়সনকন। েোই শহোক, িোরিীনো  এয়স হুজরু শকবলোর সোয়থ শদখ্ো করয়ত শগয়লন। 

শদখ্োর সোয়থ সোয়থ ময়ন হয়লো তোর মোয়ে শকমন শেন এক কবিকলত ভোব। কতকন বলয়লন এই 

মোহকফয়ল সকয়লর সোময়ন আমোয়ক একিু কথো বলয়ত কদন। হুজরু শকবলোর অনুমকত কনয়  

কতকন কথো বলয়ত দো াঁিোয়লন। দো াঁকিয় ই বলয়লন- এই শে শোয় খ্,  তোাঁর সোয়থ আমোর শকোন 

বযজক্তগত পকরি  শনই। তয়ব আজ  শদখ্ো মোত্রই আকম তোাঁয়ক কিনয়ত শপয়রকি। এই শিহোরো 

আমোর কোয়ি শমোয়িই অপকরকিত ন । আকম বহু বির েোবৎ মদীনোর মসজজয়দর খ্োয়দম। আকম 

আপনোয়দর কোয়ি কিম কয়র বলকি- ইকন শসই বযজক্ত েোয়ক প্রকত বৃহস্পকতবোর এশোর নোমোয়জর 

পর আকম মদীনোর শসই মসজজয়দ বয়স থোকয়ত শদকখ্। সুবহোনোল্লোহ ! 

ফজয়ল নোঈম শমোহোম্মদ শখ্োরয়শদ আলম, বোকি শপয়শো োর। কতকন স্বয়প্ন শদয়খ্ন শে, এক 

নদীয়ত বহু শলোক শগোসল করয়ি, এমতোবস্থো  একটি তক্তোর উপর বয়স হোও ো  ভর কয়র 

হেরত রোসূল পোক (দঃ) এয়সয়িন এবাং িোরিীনোর পীর িোয়হব শকবলো তোাঁর পোয়শ দো াঁকিয়  

আয়িন। এই স্বয়প্ন রোসূললু্লোহ (দঃ) পীর িোয়হব শকবলোর কনকি তোয়ক মুরীদ হয়ত ইশোরো করো  

কতকন িোকো প সো খ্রি কয়র হুজয়ুরর দরবোয়র এয়স তোও োিুহ লোভ কয়রন। 

বকরশোল শজলোর বোউফল থোনোর বীরপোশো কনবোসী জনোব শম লভী সূফী আবু িোয়লহ নূর 

শমোহোম্মদ িোয়হব (িোরিীনো মোদরোসোর বোাংলো মোেোর) বয়লনঃ  আকম একবোর হুজরু শকবলোর 

বোকির মসজজয়দ হুজয়ুরর সয়ি শমোরোকোবো  বয়সকিলোম। শমোরোকোবোর হোলয়ত ফোনোকফর 

রোসূয়লর িবক মশ্ক করকিলোম। শসকদন হুজয়ুরর তরফ হয়ত অসহয ফোয় জ অনুভব হজচ্ছল- 

শমোরোকোবোর হোলয়ত আমোর িোয় র হজচ্ছল। ক্রমোিয়  ঊধ্ দজগয়ত িোয় র হয়ত থোয়ক। আরয়শ 

শমো োল াোর সম্মুখ্ভোয়গর উপয়র অকত উজ্জ্বল আরবী হরয়ফ ‘লো ইলোহো ইল াোল াোহু 

মুহোম্মোদুর রোসূলুল্লোহ (দঃ)’ শলখ্ো শদখ্য়ত শপলোম। আরয়শ শমো োল াোহ হয়ত একটি নূয়রর 

রিু পৃকথবী পে দন্ত লকিত শদখ্ো শগল। এই রিুর মধ্য বরোবর হেরত নবী করীম (দঃ) ধ্য়র 



 

 

বয়সকিয়লন এবাং কনয়ের শশষ প্রোয়ন্ত িোরিীনোর হেরত পীর িোয়হব শকবলোয়ক দু’হোয়ত ধ্য়র বয়স 

থোকয়ত শদখ্য়ত শপলোম। 

একবোর ইিোয়ল িও োব মোহকফয়লর পর পীর িোয়হব শকবলোর একজন মরুীদ েীমোয়র উেয়লন। 

েীমোয়রর েোত্রীয়দর ময়ধ্য হুজরু শকবলো সিয়কদ আয়লোিনো হজচ্ছল। একজন উচ্চকশকক্ষত 

কম দিোরী বলয়লন, আমোর একটি ঘিনো শুনুন। আকম এককদন শকোথো  মুরীদ হয়বো এই ধ্োরণ্ো 

কয়র রোয়ত্র এয়স্তখ্োরোর কন োয়ত শুয়  রইলোম। তখ্ন স্বপ্নয়েোয়গ শদখ্লোম শে, হেরত কখ্জজর 

(আঃ) এয়স আমোয়ক বলয়িন, বতদমোন েমোনো  িোরিীনোর পীর িোয়হব একজন কবশ্বকবখ্যোত 

পীর।  

পূয়ব দর জত্রপুরো শজলোর মোওলোনো আবদুল জব্বোর িোয়হব বয়লন শে, হেরত বি পীর আবদুল 

কোয়দর জজলোনী (রঃ) আমোয়ক স্বপ্নয়েোয়গ বয়লন শে, তুকম িোরিীনোর পীর িোয়হয়বর কনকি মুরীদ 

হও। কতকন বতদমোয়ন েমোনোর শশ্রষ্ঠ ওলীয়  কোয়মল এবাং একজন মুজোিীয়দর কোজ করয়িন।  

কোমরূয়পর শোহ সুলতোন কগ োস উজিয়নর দরবোয়রর খ্োয়দম শম লবী শকরোমত আলী িোয়হব 

বয়লনঃ কতকন বতদমোন েমোনোর সব দয়শ্রষ্ঠ ওলীর শখ্ো াঁয়জ আজমীর শরীফ িয়ল েোন। শসখ্োয়ন 

ককিুকদন অবস্থোয়নর পর স্বপ্নয়েোয়গ শদয়খ্ন শে, হেরত মঈনুিীন কিশতী (রঃ) তোয়ক বলয়িন- 

তুকম িোরিীনো িয়ল েোও, তুকম শেই তবকোর ওলী তোলোশ করি, বতদমোন েমোনো  শসই তবকোর 

ওলী িোরিীনোর পীর িোয়হব। 

শনো োখ্োলীর জননক আয়লম অভোব অনিয়ন কবব্রতকর অবস্থো  পকতত হয় কিয়লন। হেোৎ 

কতকন এককদন রোয়ত্র হেরত নবী করীম (দঃ)-এর দশ দন লোভ কয়রন এবাং তোাঁর শখ্দময়ত কনয়জর 

অভোব অকভয়েোগ শপশ কয়রন। হুজরু (দঃ) বয়লন “িোরিীনোর শনিোরুিীন আহমদ নোয়ম 

আমোর এক কপ্র  সন্তোন আয়ি- তুকম তোর কোয়ি শতোমোর কথো জোনোও- কতকন শতোমোয়ক মদদ 

করয়বন”। উক্ত মোওলোনো িোয়হব পত্রয়েোয়গ খ্োয়বর কববরণ্ মরহুম হুজরুয়ক জোনোয়ল কতকন অকত 

সের পোাঁিশত িোকো তোর নোয়ম পোটেয়  শদন। 

জননক মোওলোনো িোয়হব হুজয়ুরর প্রকত ককিুিো কবয়দ্বষ ময়নোভোব শপোষণ্ করয়তন। কতকন ময়ন 

ময়ন কনয়জয়ক হুজয়ুরর সমপে দোয় র বয়ল ধ্োরণ্ো করয়তন। উক্ত মোওলোনো িোয়হব এককদন স্বয়প্ন 

শদখ্য়ত পোন- কতকন মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর সোয়থ এক জো গো  দো াঁকিয়  আয়িন। শসখ্োন 

শথয়ক একটি কসাঁকি উপয়রর কদয়ক উয়ে শগয়ি। ককিুক্ষণ্ পর কতকন শদখ্য়ত শপয়লন ঐ কসাঁকি 

শবয়  স্ব াং হুজয়ুর পোক (দঃ) তোয়দর কদয়ক শনয়ম আসয়িন। কোয়ি এয়স মোওলোনো িোয়হবয়ক 

শকোন ককিু নো বয়ল মরহুম পীর িোয়হবয়ক শকোয়ল তুয়ল কনয়  কসাঁকি শবয়  উপয়র উয়ে শগয়লন। 

এয়ত মোওলোনো িোয়হব কনয়জর ভুল বুেয়ত শপয়লন এবাং হেরত নবী করীম (দঃ)-এর কোয়ি 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর উচ্চ মরতবো উপলজে করয়লন। 

হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলোয়ক দোফন করোর পর হুজয়ুরর জননক ভক্ত মুরীদ 

শমোরোকোবো  বয়স শদখ্য়ত শপয়লন দুজন অল্প ব সী সুদশ দন শফয়রশতো িও োল-জও োয়বর 

জনয তোাঁর কবয়র এয়স হোজজর হয় য়িন। সোয়থ সোয়থ হেরত নবী করীম (দঃ) এয়স হোজজর। 

শফয়রশতোদ্ব য়ক বলয়লন- কহসোব কনকোয়শর প্রয় োজন শনই- শনিোরুজিন আমোর আওলোয়দর 

ময়ধ্য গণ্য। 

মরহুম পীর িোয়হয়বর খ্কলফো সূফী ফজলুর রহমোন িোয়হব বয়লন শে- কতকন এককদন 

শমোরোকোবো অবস্থো  শদখ্য়ত শপয়লন নবী করীম (দঃ) তোশরীফ এয়নয়িন। হুজরু (দঃ) তোাঁর 

শমোবোরক হোয়তর পোাঁিটি আাংগুল সূফী িোয়হয়বর সোময়ন প্রসোকরত কয়র বলয়লন- এর এক 

একটি িোরিীনোর পীর িোয়হয়বর এক একটি কবরোি শনক কোয়জর কদয়ক ইকিত করয়ি, 

শেগুয়লোর বয়দ লয়ত কতকন কসিীয়ক আকবয়রর দরজো লোভ কয়রয়িন। তোর পর হুজরু পোক 

(দঃ) সূকফ িোয়হয়বর কোয়ি এক এক কয়র উক্ত শনক কোজসমূয়হর বণ্ দনো তুয়ল ধ্রয়লনঃ কবকভন্ন 

মোদরোসো-মক্তব প্রকতষ্ঠো এবাং তৎসাংক্রোন্ত েোবতী  কোে দোবলী, শদয়শর গরীব শলোকয়দর সোহোেয 



 

 

সহো তো- তোয়দর জনয করকলফ ফোন্ড গেন, মক্কো শরীয়ফর গরীব-কমসককনয়দর সোহোয়েযর জনয 

তোাঁর প্রয়িষ্টো, কবকভন্ন ধ্োরো  ইসলোম প্রিোর ও প্রসোরয়ণ্র েুয়গোপয়েোগী কম দসূিী প্রণ্ ন এবাং 

তদনুেো ী শজহোদ করো এবাং কয়েোর কর োজত, শমোজোয়হদো এবাং ইবোদত। েমোনো  শকোন ওলী 

আল াোহ ্হেরত কসিীয়ক আকবয়রর দরজো হোকিল করয়ত পোয়র ককনো এ সিয়ি কোরও ময়ন 

সয়ন্দয়হর উয়র্দ্ক হয়ত পোয়র। এ প্রসয়ি হেরত রোসূয়ল করীম (দঃ)-এর ভকবষযৎ বোণ্ী উদ্বৃত 

করো হয়লো। হোদীস শরীয়ফ আয়ি- একদো সোহোবোয়  শকরোম হেরত নবী করীম (দঃ)-এর 

শখ্দময়ত আরজ করয়লন- ই ো রোসূলোল াোহ (দঃ), এই েমোনোর পর শকোন উম্মত সোহোবোয়দর 

মত মতদবো লোভ করয়ব ককনো। হুজরু (দঃ) বলয়লন, “হো াঁ”। সোহোবোগণ্ তখ্ন প্রশ্ন করয়লন- ‘তোরো 

কক আপনোর দশ দন লোভ করয়বন’? হুজরু (দঃ) উের কদয়লন- ‘নো, তোরো আমো  শদখ্য়বনো, বরাং 

তোরো এমন েমোনো  বোস করয়ব েখ্ন ঈমোন রক্ষো করো এমন কটেন হয়ব, শেরূপ হোয়তর মুেোর 

ময়ধ্য ক লো রোখ্ো কটেন। এতদসয়ে¡ও তোরো আমোর সুন্নয়তর উপর পুয়রোপুকর কোয় ম থোকয়ব’। 

অনয এক হোদীয়স আয়ি- হুজরু (দঃ) ফরমোয় য়িন- আমোর উম্ময়তর উপর এমন কটেন 

েমোনো উপকস্থত হয়ব শে, তখ্ন েোরো ঈমোয়নর উপর কোয় ম থোকয়ত পোরয়ব, তোরো কসিীয়ক 

আকবয়রর মতদবো লোভ করয়ব।  

উৎসোহী পোেয়কর জনয বকণ্ দত উপয়রর ঘিনোসমূহ মরহুম হুজয়ুরর কোমোকল োয়তর স্বোক্ষর, 

শকোন সয়ন্দহ শনই। ককন্তু একটি কথো পুনরো  বলকি- এগুয়লোর মধ্য কদ ো তোাঁর কোমোকল োত 

প্রকতটষ্ঠত করো আমোর উয়িশয ন । তোহয়ল তোাঁর কবরোি বযজক্তত্বয়ক খ্জণ্ডত করো হয়ব। নবী 

িকরত্র অনুকরয়ণ্ তোাঁর জীবনিকরতখ্োকনই তোাঁর কোমোকল োয়তর সুস্পষ্ট স্বোক্ষর। এই 

জীবনিকরতখ্োকন সোময়ন শরয়খ্ বতদমোয়নর এই কটেন েমোনো  বোয়তল আকীদো শপোষণ্কোরী, 

ফোয়সক বদকোরয়দর সকল েোট্টো কবর্দ্ƒপ, অনযো -অতযোিোর উয়পক্ষো কয়র আমরো শেন 

সুন্নয়তর উপর কোয় ম থোকক এবাং হোদীয়সর বযোখ্যো অনুেো ী কসিীয়ক আকবয়রর মে দোদো লোভ 

ককর, মহোন আল াোহ্র কোয়ি এই শহোক্ আমোয়দর একোন্ত প্রোথ দনো। 

মরহুম হুজয়ুরর কোমোকল োত অধ্যো  শশষ করোর আয়গ িোরিীনো দরবোর সিয়কদ প্রোসকিক ২/১ 

টি শিোট্ট ঘিনো তুয়র ধ্রয়ত িোই।  

হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো এককদন খ্োয়ব শদয়খ্ন- হেরত নবী করীম (দঃ) িোরিীনো 

দরবোর শরীফ শথয়ক দরূ কদয়  হো াঁিোিলো করয়িন, কভতয়র আসয়িন নো। এয়ত কতকন অতযন্ত ভীত 

ও কবিকলত হয়  পিয়লন। খ্োয়বর তোৎপে দ বুেোর জনয কতকন ফুরফুরো শরীফ িয়ল শগয়লন। সব 

শুয়ন মুজোজিয়দ েমোন হেরত আবু বকর কসজিকী (রঃ) বলয়লন- অতযন্ত শখ্োশ খ্বর। হেরত 

নবীয়  পোক (দঃ) শে সব জো গো  হো াঁিোিলো কয়রয়িন শস সবই ভকবষযয়ত িোরিীনো দরবোয়রর 

অাংশ হয়  েোয়ব। সুবহোনোল াোহ!  

পূয়ব দও উয়লখ্ করো হয় য়ি, িোরিীনো  ইিোয়ল িও োব মোহকফয়ল বহু আকি ো, আওকল োয়দর 

রূহ শমোবোরক হোজজর হ - অয়নয়কই কবকভন্ন ভোয়ব এিো প্রতযক্ষ কয়রয়িন। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো প্রথম েখ্ন মোদরোসোর কোজ শুরু কয়রন, তখ্ন শকউ শকউ 

শদয়খ্য়িন-  শখ্োলোফোয়  রোয়শদীনসহ স্ব াং হেরত নবী করীম (দঃ) িোরিীনো  উপকস্থত হয়  

মোদরোসোর ভকবষযত কোে দক্রম সিয়কদ আলোপ আয়লোিনো করয়িন।  

হেরত মোওলোনো ইউনুস (রঃ) (িো াঁদপুরী হুজরু) িোরিীনো মোদরোসোর একজন শমোদোরকরস 

কিয়লন। িোরিীনো  এককদন তোিোতোকি পথ িলোর সম  পয়থ দো াঁিোয়নো একটি কুকুয়রর গোয়  

তোাঁর পো শলয়গকিল। শসকদন রোয়তই কতকন স্বপ্ন শদয়খ্ন- শসই কুকুরটি তোর কদয়ক তোককয়  আয়ি 

এবাং হেোৎ কয়র কুকুয়রর েবোন খ্ুয়ল েো । কুকুরটি তোয়ক বল্ল- মোওলোনো, আমোর গোয়  পো 

লোকগয় ি শকন? এই পোক দরবোয়র তুকম শেজনয আি, আকমও শসজনযই আকি। 

এরূপ আরও অয়নক ঘিনো রয় য়ি। এই ঘিনোগুয়লো শক কক ভোয়ব গ্রহণ্ করয়বন জোকননো। 

এগুয়লো সকয়লর কবশ্বোস করয়ত হয়ব- এ দোবীও আকম ককরনো। এখ্োয়ন শুধ্ুমোত্র শে কথোটি 



 

 

বলয়ত িোই শসটি হল ওলী আল াোহগ্ণ্ শেখ্োয়ন অবস্থোন কয়রন, শে পয়থ গমন কয়রন, 

শসখ্োয়ন আল াোহ্র রহমত বকষ দত হ । তোাঁয়দর কোমোকল োয়তর জনয শস স্থোনগুয়লোরও মতদবো 

শবয়ি েো । এটি খ্ুবই স্বোভোকবক। বোশোর হোফী মদীনো শরীয়ফ বহু সোহোবী (রোঃ), কবয়শষ কয়র 

হো োয়ত নবী হেরত রোসূয়ল পোক (দঃ)-এর পকবত্র রওজো শরীফ রয় য়ি বয়লই মদীনোর মতদবো 

অয়নক অয়নক শবকশ। হেরত নবী করীম (দঃ) মদীনোর মোটিয়ত শহাঁয়িয়িন- একথো ময়ন কয়র 

হেরত ইমোম মোয়লক (রঃ) জীবয়ন কখ্নও এ পকবত্র মোটিয়ত জতুো পোয়  হো াঁয়িন নোই। 

 

হভজুর নকবোর িাওয়াজ্জহু ও বালিেী নহদালয়ি 

শদয়শ আজ মোদরোসো মক্তব আয়গর িোইয়ত বহুগুণ্ বৃজে শপয় য়ি। আয়লম ওলোমোর সাংখ্যোও 

পূয়ব দর তুলনো  অয়নক শবকশ হয় য়ি। সোয়থ সোয়থ ও োজ-নসীহত, তো’লীম-এসয়বরও বযোপক 

প্রসোর হয় য়ি। ককন্তু দুভদোগয হয়লও সকতয শসই তুলনো  সমোয়জ সকতযকোর ধ্মী  পকরয়বশ গয়ি 

উয়ে নোই। এর বহুমুখ্ী কোরণ্ রয় য়ি। শস গুয়লোর বযোখ্য কবয়েষণ্ এখ্োয়ন উয়িশয ন । তয়ব এ 

শপ্রকক্ষয়ত শে সূ² কবষ টি এখ্োয়ন উয়লখ্ করয়ত িোই শসটি হল ও োজ নসীহত, তো’লীম 

ইতযোকদর মোধ্যয়ম মোনুষয়ক শহদোয় ত করো বহুলোাংয়শ কনভদর কয়র হোদীর কনজস্ব গুণ্োবলীর 

উপর, কবয়শষ কয়র তোর আধ্যোজত্মক শজক্তর উপর। েোর আধ্যোজত্মক শজক্ত েত শবকশ অপয়রর 

উপর তোাঁর কথো আর উপয়দয়শর প্রভোব তত শবকশ পিয়ব। এই আধ্যোজত্মক শজক্তর বয়ল 

অপয়রর অন্তয়র শে প্রভোব শফলো হ  সোধ্োরণ্ ভোয়ব তোয়কই তোও োিুহ বয়ল। এ সিয়কদ 

পুস্তয়কর কদ্বতী  খ্য়ণ্ড কবশদ আয়লোিনো করো হয় য়ি। হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো 

ফরমোয় য়িনঃ আগুয়নর কুণ্ডকলর কোয়ি বসয়ল শরীয়র গরম অনভু‚ত হ  এবাং পোকনর ক‚শপর 

কোয়ি বসয়ল েোণ্ডো লোয়গ। প্রকৃত প্রস্তোয়ব আগুন ও পোকন শরীয়র লোয়গনো, উহোয়দর প্রভোব বো 

ফোয় জ আয়স মোত্র। টেক তর্দ্ƒপ ওলী আল াোহগ্য়ণ্র শিোহবয়ত আসয়ল তোয়দর অন্তর হয়ত 

আল াোহ ্তো োলোর ফোয় জ আয়স এবাং ধ্ীয়র ধ্ীয়র শদয়হর অভযন্তরস্থ স²ূ লকতফো এবাং শম কলক 

উপদোনগুয়লোয়ত আল াোহ্র জজককর জোরী হয়ত থোয়ক। ফয়ল মোনুয়ষর কবজচ্ছন্ন মনয়ক আল াোহ্র 

কদয়ক কনকবষ্ট করোর ক্ষমতো জয়ন্ম। এটিই তোও োিুহ দোয়নর মূল লক্ষয।  

মূলতঃ তোও োিুর আদোন প্রদোন দ্বোরোই পীর মুরীয়দর সিকদ প্রকতটষ্ঠত হ । মুরীয়দর অন্তয়র 

তোও োিুহ দোয়নর ক্ষমতো দ্বোরোই পীয়রর আধ্যোজত্মক শজক্ত কনরূপণ্ করো হ । কেকন েত শবকশ 

কোয়মল হয়বন তোর আধ্যোজত্মক কবচু্ছরয়ণ্র ক্ষমতোও তত শবকশ হয়ব- তত সহয়জ মুরীয়দর 

কলয়ব প্রভোব শপ ৌঁিোয়ত সমথ দ হয়বন। আজকোল সমোয়জ বহু ভ‚াাঁইয়ফোাঁি পীয়রর জন্ম হয় য়ি। 

শরী ত অথবো সুন্নয়তর শকোন অনুশীলন তোয়দর মোয়ে শনই। অথি কবকভন্ন তদবীয়রর মোধ্যয়ম 

কবকভন্ন শভলককবোজী শদকখ্য়  মোনুষয়ক তোরো বশ কয়র। সোধ্োরণ্ মোনুষ এমনকক বহু কশকক্ষত 

শলোকও এই সব ভণ্ড পীয়রর হোয়ত ব োত হয়  অয়নক সম  কনয়জয়দর ঈমোন নষ্ট কয়র শফয়ল। 

তোয়দর ধ্োরণ্ো পীর িোয়হব অতযন্ত কোয়মল এবাং তোও োিুহ দোয়নর ক্ষমতো তোর অকধ্ক। অথি 

সকতযকোয়রর তোও োিুহ প্রদোয়নর সোয়থ এগুয়লোর শকোন সিকদ শনই। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো আগ্রহী শলোককদগয়ক ব োত করয়তন এবাং তোয়দরয়ক তোও োিুহ 

কদয়তন। তোাঁর জীবয়নর অজস্র কোয়জর ময়ধ্য এটি একটি প্রধ্োন কোজ কিল। শকোন আগন্তুক 

তোাঁর কোয়ি এয়ল তোয়ক মুরীদ করোর পর তোর  শপশো কক, অবসর কক পকরমোণ্ থোয়ক ইতযোকদ 

জজজ্ঞোসো করয়তন। কতকন িোর তরীকয়তই কোয়মল কিয়লন। তয়ব মুরীয়দর অবস্থো বুয়ে শসই 

কহসোয়ব কবকভন্ন জনয়ক কবকভন্ন তরীকোর তো’লীম কদয়তন। কতকন কবকভন্ন কোজ ও কথোবোতদোর 

কভতয়র, বহু জনতো ও শকোলোহয়লর মোয়েও তোয়দরয়ক এক পোয়শ্ব দ বকসয়  তোও োিুহ দোন 

করয়তন। জোনো েো  মরহুম পীর িোয়হব শকবলো মোিলো-মোিোয় ল আয়লোিনো, ফয়তো ো প্রদোন, 

নবোগত শলোকয়দর সোয়থ কথোবোতদো, েোি ফুাঁ কদোন, শদো ো করো ইতযোকদ কবকভন্ন প্রকোর কোয়জ 

কলি শথয়কও সমভোয়ব সকলয়ক তোও োিুহ কদয়ত সক্ষম কিয়লন। তো িোিো একই হোলকো  



 

 

একই নবেয়ক আয়লম ও সোধ্োরণ্ শলোক, নুতন ও পুরোতন কবকভন্ন তরীকোর কবকভন্ন িবয়ক থোকো 

শলোকজনয়দর একই সময়  কতকন তোও োিুহ কদয়তন। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো আয়লম মুরীদয়দর প্রকত কবয়শষ শখ্ োল রোখ্য়তন। কতকন কবশ্বোস 

করয়তন শুধ্ু মোত্র ককতোবী এলম শহদোয় য়তর জনয েয়থষ্ট ন  বরাং আধ্যোজত্মক গুণ্োবলী 

অজদয়নর সোয়থ উহো প্রয় োগ করোর শক শল এবাং কবকভন্ন িোকরজত্রক গুণ্োবলীর বোস্তব অকভজ্ঞতো 

থোকো দরকোর। এ জনযই আয়লমগণ্য়ক কনয়জর সোয়থ শরয়খ্ কন কমত তোও োিুহ প্রদোন কয়র 

কতকন বহু আয়লয়মর িকরত্র গেন কয়রয়িন এবাং তরীকোর উচ্চ স্তয়র শপ ৌঁিোয়  তোয়দরয়ক 

শহদোয় য়তর কোয়জ কনয় োজজত কয়র শরয়খ্ শগয়িন। 

আল্লোহ পোক অলীয়  কোয়মলয়দরয়ক এমন শজক্ত দোন কয়রন শে তোরো শলোকজনয়ক ও োজ  

নসীহত ও জোয়হরী তোও োিুহ দ্বোরো শেমন শহদোয় ত কয়র থোয়কন শতমকন দরূ শথয়কও 

বোয়তনী ভোয়ব রূহোনী তোও োিুহ দ্বোরো স্বয়প্ন, শমোরোকোবো  ককাংবো জোগ্রত অবস্থো  তোয়দরয়ক 

সতকদ কয়র পোপ শথয়ক কফরোয়  রোয়খ্ন। স্থ‚ল দৃটষ্টসিন্ন শলোকয়দর কোয়ি এটি হ ত 

এয়কবোয়রই অকবশ্বোসয ময়ন হয়ত পোয়র ককন্তু আওকল ো শকরোময়দর জীবয়ন এরূপ বহু ঘিনোর 

উয়লখ্ রয় য়ি। তোয়দর বোয়তনী তোও োিুহর বরকয়ত কত হোজোর হোজোর পোপী পোপ পথ 

শথয়ক সয়র এয়স সতয পয়থ আশ্র  কনয় য়ি তোর ই েো শনই। উপমহোয়দয়শর সব দজনমোনয 

অকদ্বতী  আয়লম হেরত শোহ ও োকলউল্লোহ মুহোজিস শদহলবী(রঃ)- এর জননক মুরীয়দর শিোট্ট 

একটি ঘিনো কনয়ে উয়লখ্ করো হয়লোঃ 

জননক বযজক্ত হেরত শদহলবী (রঃ)-এর হোয়ত ব োত হও োর পর কতকন তোয়ক ককতপ  নসীহত 

করয়লন। ইকতপূয়ব দ শলোকটি কিল মদোসক্ত। শস শদহলবী (রঃ) -এর কোয়ি বলল, ‘হুজরু, আকম 

মদ পোন ককর, এটি তযোগ করো ত আমোর পয়ক্ষ সম্ভব ন ‘। হেরত শদহলবী (রঃ) বলয়লন- ‘টেক 

আয়ি, তয়ব আমোর উপকস্থকতয়ত কখ্নও মদ স্পশ দ কয়রোনো।’ শলোকটি রোজী হয়লো। শস ভোবয়লো, 

এটি আর এমন কক কথো?  হুজয়ুরর অবতদমোয়ন েখ্ন মদ পোন করোর এজোজত রয় য়ি, তখ্ন ত 

মূলতঃ শকোন বোধ্োই শনই। শলোকটি বোকি কফয়র শগল এবাং েথোকন য়ম সোথীয়দর সোয়থ  মদখ্োনো  

হোজজর হল। সকয়লর সোয়থ শসও গ্লোয়স মদ েোল্ল, গ্লোসটি হোয়ত কনল- তোর মোয়ে শকোন প্রকতজক্র ো 

হল নো। ককন্তু শেইমোত্র ময়দর গ্লোসটি তোর মুখ্ স্পশ দ করয়ব, টেক শসই মুহয়ূতদ শস শদখ্য়ত শপল 

তোর মুকশ দয়দ কোয়মল স্ব াং হেরত শদহলবী (রঃ) গ্লোয়সর উপয়র বয়স তোর কদয়ক একদৃয়ষ্ট তোককয়  

আয়িন। তোর কোয়ি ময়ন হল কতকন শেন বলয়িন- শতোমোর শস প্রকতজ্ঞো কক শতোমোর ময়ন আয়ি- 

আমোর উপকস্থকতয়ত তুকম কখ্নও মদ স্পশ দ করয়বনো? শলোকটি হতভি হয়  শগয়লো। আপনো 

আপকনই তোর হোত কনয়ি শনয়ম এয়লো। শস ভ  শপল সকতয ককন্তু ময়দর কনশো তোর স¤পূণ্ দ 

কোিয়লো নো। শস ভোবল শিোট্ট গ্লোয়স কয়র সোমোনয মদ পোন কয়রই আজয়কর মত িয়ল েোয়ব। 

ককন্তু শসই শিোট্ট গ্লোসটিও শেই মুয়খ্র কোয়ি ধ্য়রয়ি, অমকন টেক আয়গর মতই শস শদখ্য়ত শপল 

এবোরও হেরত শদহলবী (রঃ) গ্লোয়সর উপর বয়স তোর কদয়ক একদৃয়ষ্ট তোককয়  আয়িন। এবোরও 

মদ পোন করো তোর সম্ভব হল নো। এমকনভোয়ব েতবোর শে ভোয়বই শস মদ পোন করয়ত শিষ্টো 

করল তত বোরই শস হেরত শদহলবী (রঃ) শক তোর কদয়ক তোককয়  থোকয়ত শদখ্য়ত শপয়লো। 

অবয়শয়ষ তোর ময়দর কনশো স¤পূণ্ দ শকয়ি শগল- ময়দর প্রকত কবন্দমুোত্র আসজক্ত তোর আর রইল 

নো। কিরকদয়নর জনয ময়দর আড্ডো পকরতযোগ কয়র হেরত শদহলবী (রঃ) এর কোয়ি এয়স তওবো 

করল- প্রকতজ্ঞো করল শস জীবয়ন আর কখ্নও মদ স্পশ দ করয়ব নো। সুবহোনোল াোহ!্ 

সকতযকোয়রর আওকল ো শকরোময়দর বোয়তনী তোও োিুহ দ্বোরো এমকনভোয়বই অসাংখ্য পোপী তোপী 

পয়থর সিোন পো । পোেকয়দর উৎসোহ কনরসয়নর জনয হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর 

জীবয়ন বোয়তনী তোও োিুহ দ্বোরো শহদোয় য়তর অসাংখ্য ঘিনোর মোত্র কয় কটি কনæশা উয়লখ্ 

করো হয়লোঃ 

িোরিীনোর শকোন এক ইিোয়ল িও োব মোহকফয়লর শশষ কদন। মুিোকফর খ্োনোর কদ্বতয়ল খ্কলফো, 

শমো োয়লম এবাং কবকশষ্ট আয়লমগয়ণ্র সোয়থ হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর খ্োি 



 

 

অকধ্য়বশন িলয়ি। এমকন সম  হুজয়ুরর অনুমকত কন ো একজন জীণ্ দ-শীণ্ দ রুগ্ন বযজক্ত ককিু 

বলোর জনয উয়ে দো াঁিোয়লন। কতকন কনয়জর পকরি  কদয়তই সকয়ল অবোক হয়  তোর কদয়ক 

তোককয়  রইল, কোরণ্ কতকন কিয়লন একজন কবয়শষ আয়লম ও বক্তো। তোর শিহোরো কিল অতযন্ত 

সুন্দর ও কোকন্তম । শলোকটি শরোরুদযমোন অবস্থো  কথো বলয়ত শুরু করয়লন এবাং ক্রমশঃ উচ্চ 

স্বয়র কিৎকোর ও শরোদন করয়ত করয়ত বলয়ত লোগয়লন- “হুজরু, আকম আপনোর সকহত বিই 

শব োদবী ককর োকিলোম এবাং আপনোর হুকুয়মর নোফরমোনী ককর োকিলোম। শসইজনয আপকন 

আমোয়ক প্রহোর ককর োয়িন, েোর ফয়ল আকম আজ কটেন মূত্র-শমহ শরোয়গ আক্রোন্ত হই ো 

ধ্বাংস হই ো েোইয়তকি। আপকন আমো  মোফ করুন”। মোওলোনো সোয়হয়বর কথোর সাংকক্ষি মম দ 

হয়লো এই শে, শরী য়তর শকোন কবয়শষ হুকুম সিয়কদ কতকন মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর সোয়থ 

কভন্নমত শপোষণ্ করয়তন। এ বযোপোয়র কতকন পীর িোয়হব শকবলোর কবরুয়ে ককিু অপপ্রিোরও 

কয়রয়িন, এমনকক সময়  সময়  তোর উয়িয়শয েোট্টো কবর্দ্ƒপও কয়রয়িন। ককিুকদন পর কতকন 

স্বপ্ন শেোয়গ শদখ্য়ত পোন শে, পীর িোয়হব শকবলো তোয়ক উক্ত কোজ শথয়ক কবরত থোকোর পরোমশ দ 

কদয়তয়িন এবাং তোাঁর কোয়ি আসোর জনয তোয়ক আমন্ত্রণ্ জোনোয়চ্ছন। মোওলোনো সোয়হব এর পর 

একিু সতকদ হয়লন বয়ি, ককন্তু কনয়জর মত পকরবতদনও করয়লন নো, পীর িোয়হব শকবলোর 

কোয়িও আর আসয়লন নো। এরপর এককদন স্বয়প্ন কতকন শদখ্য়ত পোন, মরহুম পীর িোয়হব 

শকবলো তোয়ক কনজ পোদুকো দ্বোরো ভীষণ্ভোয়ব প্রহোর করয়িন। ঘুম ভোিয়ল কতকন সোরো শরীয়র 

বযথো অনুভব করয়লন, এমনকক কবিোনো শথয়ক উেয়তও অপোরগ হয়লন। শসই শথয়কই মোওলোনো 

সোয়হয়বর এই অসুস্থতো। এই ঘিনো বণ্ দনো কয়র কতকন সয়জোয়র শরোদন করয়ত লোগয়লন। উপকস্থত 

প্রো  শ কতয়নক শলোক সবোই তোর সোয়থ শরোদন করয়ত শুরু করল। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো 

অতযন্ত ধ্ীর কস্থর অবস্থো  তোয়ক তওবো পিোয়লন এবাং ব োত করোয়লন, পয়র প্রোথকমক িবকোকদ 

কদয়  তোয়ক কবদো  কদয়লন। 

আসোয়মর জননক বযজক্ত হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর কোয়ি এয়স ব োত হন। ককিুকদন 

তরীকো কশক্ষোর পর হুজরু শকবলোর এজোজত লয়  স্বয়দয়শ গমন কয়রন। শলোকটির তোমোক 

খ্োও োর অভযোস কিল। পীর িোয়হব শকবলো তোয়ক তোমোক খ্োও ো শিয়ি শদও োর হুকুম 

করয়লন। তোৎক্ষকণ্কভোয়ব স্বীকোর করয়লও পয়র সিয়দোয়ষ পুনরো  তোমোক খ্োও ো শুরু 

কয়রন। এককদন স্বয়প্ন শদখ্য়ত শপয়লন- কতকন হুক্কো কন ো তোমোক খ্োয়চ্ছন, এমন সম  মরহুম 

পীর িোয়হব শকবলো কপিন কদক হয়ত এয়স হুক্কো ধ্য়র শফয়লন এবাং অতযন্ত কবরক্ত সহকোয়র 

তোয়ক তোমোক পকরতযোগ করোর হুকুম কদয়চ্ছন। শলোকটি অতযন্ত ভীত হয়  কোাঁপয়ত কোাঁপয়ত ঘুম 

শথয়ক শজয়গ উয়ে এবাং তওবো কয়র তোমোক খ্োও ো স¤পূণ্ দভোয়ব শিয়ি শদন। 

শম লভী মুতোজজদুর রহমোন নোয়ম মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর একজন ইাংয়রজী কশকক্ষত মুরীদ 

কিয়লন। তোবলীগ পজত্রকো  প্রকোকশত তোর কনয়জর কলখ্ো শথয়কই তোর জীবয়নর শিোট্ট একটি 

ঘিনো এখ্োয়ন বণ্ দনো করকি। হেরত পীর িোয়হব শকবলো শশষ বোয়রর মত েোকো শথয়ক েখ্ন 

িোরিীনো েোন এটি শসই সম কোর ঘিনো। কতকন মুতোজজদুর রহমোন সোয়হবয়ক কোয়ি শেয়ক 

বলয়লন- আপকন ‘নকফ এিবোত’ জজককর করয়বন। কতকন সম্মত হয়লন। মরহুম পীর িোয়হব 

শকবলো তখ্ন বলয়লন- আপকন জজককর কয়রন ককনো আকম ককন্তু জোনয়ত পোরব। তখ্ন কতকন 

প্রশ্ন কয়রকিয়লন, ‘হুজরু আপকন থোকয়বন িোরিীনো , আর আকম থোকব েোকো , আপকন কী 

কয়র শদখ্য়বন, কী কয়র জোনয়বন’? মরহুম পীর িোয়হব শকবলো হেোৎ অতযন্ত গম্ভীর হয়  উের 

কদয় কিয়লন, ‘কক পোরবনো’? মুতোজজদুর রহমোন সোয়হব বয়লন- তোাঁর ভোব ভকি আর বলোর ধ্রন 

শথয়ক আমোর পকরষ্কোর ময়ন হয় কিল এটি জোনো তোাঁর জনয ককিুই ন , একটি অকত সোধ্োরণ্ 

বযোপোর মোত্র। েোই শহোক শসটিই কিল দুজনোর শশষ সোক্ষোৎ। হ ত শস জনযই কতকন মুরীদয়ক 

তোাঁর শশষ হুকুম কদয়  কগয় কিয়লন। ককিুকদন পরই মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর ইয়ন্তকোল হল। 

আর একদয়ক ধ্ীয়র ধ্ীয়র মুতোজজদুর রহমোন সোয়হব জজককয়র গোফলকত শুরু করয়লন। ককন্তু 

হেোৎ কতকন লক্ষয কয়রন েখ্নই কতকন জজককর করয়ত বয়সন তখ্নই বি বি দুয়িো শিোখ্ কনয়  

শক শেন তোর কদয়ক তোককয়  থোয়কন। কতকন ময়ন ময়ন ভীত হয়  উেয়লন। হুজয়ুরর শজযষ্ঠ পুত্র 

শোহ ্ আবু জো’ফর শমোহোম্মোদ িোয়লহ িোয়হবয়ক এ ঘিনো জোনোয়ল কতকন উের কদয় কিয়লন- 



 

 

আব্বো আপনোয়ক ভোলবোয়সন। মুতোজজদুর রহমোন সোয়হব বয়লন- এরপর আমোর অন্তরোত্মোই 

শেন আমো  বয়ল কদল- এ শিোখ্ আর কোরও ন , এ শিোখ্ মরহুম হুজয়ুরর। ইয়ন্তকোয়লর পূয়ব দ 

ওলীয়  কোয়মল শে কনয়দদশ কদয়  কগয় কিয়লন ইয়ন্তকোয়লর পরও কতকন শখ্ো াঁজ কনয়চ্ছন তোাঁর মুরীদ 

কক করয়ি, কক অবস্থো  আয়ি, তোাঁর শদ ো কনয়দদশ কতিুকু পোলন করয়ি।  

ওলী আল াোহগ্য়ণ্র প্রকতটি কোজই অতযন্ত শহকমতপূণ্ দ। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো মোনুষয়ক 

পত্র শেোয়গও তোও োিুহ কদয়তন। বহুদয়ূর অবকস্থত বযজক্ত হুজরু শকবলোর কোয়ি পত্রয়েোয়গ 

কনজ অবস্থো কলয়খ্ জোনোত। কতকন তোয়দরয়ক পত্র মোরফতই মরুীদ করয়তন। িবক কলয়খ্ 

পোটেয়  কদয়তন। তোরো শসখ্োয়ন বয়সই ফোয় জ অনুভব করত।  

স্ত্রীয়লোকয়দরয়ক আিোয়ল শরয়খ্ কতকন মুরীদ করয়তন এবাং তোও োিুহ কদয়তন। শিোি শহোক, 

বি শহোক হুজরু শকবলোর কোয়ি গো র শমোহোররম শকোন শময়  শলোয়কর আসোর শকোন এজোজত 

কিল নো। খ্োাঁটি পদদো রক্ষো কয়র কতকন শময়  শলোকয়দর মুরীদ করয়তন এবাং সোধ্োরণ্তঃ স্বোমীর 

মোধ্যয়ম তো’লীম তোও োিুহ গ্রহণ্ করোর কনয়দদশ কদয়তন।  

শরোগ- শশোক, বোলো-মুকসবত কবকভন্ন কোরয়ণ্ শলোকজন মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর কোয়ি 

শদো োর আরজ করত। কতকন শদো ো করয়তন- মোয়ে মোয়ে শদো োর মোধ্যয়মও তোয়দরয়ক 

তোও োিুহ কদয়তন- তোরো হুজয়ুরর আয়শক হয়  শেয়তো। অয়নক সম  েকদ শদখ্ো শেয়তো শদো ো 

প্রোথীয়দর মোয়ে শরী য়তর শকোন ত্র“টি আয়ি- শেমন নোমোজ নো পিো, দোকি মুণ্ডোন ইতযোকদ, 

তয়ব কতকন বলয়তন- আপনোরো শরী ত শমোতোয়বক িলয়ল শদো ো করব, তো িোিো আমোর পয়ক্ষ 

শদো ো করো সম্ভব ন । অকধ্কোাংশ সম  শদখ্ো শেয়তো তোয়দর ত্র“টি ধ্রোর সোয়থ সোয়থ হুজরু 

শকবলোর ফোয় য়জ কনজ ত্র“টি বুেয়ত শপয়র তোাঁরো তোর নসীহত শময়ন কনত। এমকনভোয়ব কবকভন্ন 

পন্থো  কতকন মোনুষয়ক তোও োিুহ কদয়  শহদোয় ত করয়তন। 

জোনো েো  প্রথম অবস্থো  মরহুম পীর িোয়হব শকবলো েখ্ন তোও োিুহ কদয়তন, তখ্ন উহো 

মুরীয়দর পয়ক্ষ ধ্োরণ্ করো কটেন হয়  শেয়তো। অয়নয়ক কিৎকোর কয়র শবসোমোল হয়  পিত। 

এককদন তদী  মুকশ দদ ফুরফুরো শরীয়ফর মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর সম্মুয়খ্ এমন অবস্থো 

সাংঘটিত হয়ল কতকন তোয়ক মৃদু তোও োিুহ দোয়নর কনয়দদশ শদন। অবশয স্বোভোকবক অবস্থো  

তোও োিুহ দোয়নর ফয়লই মজকলস কবিকলত হয়  উেত। সমগ্র মজকলস জয়ুি একটি শরোল 

উজেত হত। শকউ কিৎকোর কয়র শবসোমোল হয়  পিয়ল মরহুম পীর িোয়হব শকবলো তো প্রশকমত 

কয়র কদয়তন। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর তোও োিুহর প্রকতজক্র ো শকমন কিল শস সিয়কদ বহু ঘিনো 

রয় য়ি। কনয়ে কয় কটি ঘিনো এখ্োয়ন উয়ল্লখ্ করো হলঃ 

আব্দলু শমোয়মন নোমক মোদরোসোর একজন িোত্র কিল। মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর হোয়ত ব োত 

হয়  শস অকধ্ক পকরমোয়ণ্ ওজীকো শমোরোকোবো  কলি থোকত। ধ্ীয়র ধ্ীয়র তোর মোয়ে পকরবতদন 

শদখ্ো কদল। তোর িোল-িলন, কথো বোতদো , কোজকয়ম দ ককিুিো অস্বোভোকবক ভোব পকরলকক্ষত হত। 

এককদন রোয়ত্র মোদরোসোর িোদ হয়ত লোকফয়  কনয়ি পয়ি এবাং িুিোিুটি শুরু কয়র। তোর অবস্থো 

শদয়খ্ তোয়ক ককিু কদয়নর জনয বোকিয়ত পোেোয়নোর বয়ন্দোবস্ত হল। ককন্তু পকথময়ধ্য নদীয়ত 

েোাঁকপয়  পয়ি এবাং শভয়স শভয়স সুন্দর বন িয়ল েো । শসখ্োন শথয়ক তোয়ক ধ্য়র কনয়  আসয়লও 

শস শবকশকদন থোকতনো, তোিোতোকি শসই জিয়লই িয়ল শেয়তো। এর কোরণ্ জজজ্ঞোসো করো হয়ল 

শস বয়লকিল- শলোকোলয়  থোকো আমোর সম্ভব ন , কোরণ্ এখ্োয়ন শলোয়করো আল াোহ্র নোফরমোনী 

কয়র- এটি আকম সহয করয়ত পোকর নো। মরহুম পীর িোয়হব শকবলোয়ক তোর সিয়কদ প্রশ্ন করো 

হয়ল কতকন উের কদয় কিয়লন আব্দলু শমোয়মন অয়নক উাঁিু দরজো  শপ ৌঁয়িয়ি। আবদুল গকন 

নোমক একবযজক্ত তোও োিুহর ফয়ল দীঘ দকদন মজজবু অবস্থো  প্রোি হয় কিল। 

পূয়ব দয়লকখ্ত হোদীস কবশোরদ আল্ শখ্োতোনী (রঃ) েখ্ন িোরিীনো  এয়লন, তখ্ন মরহুম পীর 

িোয়হব শকবলো লক্ষয করয়লন- তোাঁর িুকপ, জোমো টেক সুন্নতী ন । হুজরু ভোবয়লন- হোদীস 



 

 

পিোয়বন, অথি শলবোয়স- শপোশোয়ক হুবুহু সুন্নতী আমল নো থোকয়ল শকমন হয়ব? তোই কতকন 

এককদন শখ্োতোনী হুজরুয়ক বলয়লন- আজ মোগরীয়বর পর জজককয়রর হোলকো  উপকস্থত 

থোকয়বন। কনয়দদশ মত শখ্োতোনী হুজরু হোলকো  বসয়লন। হোলকো শশষ হও োর পর হুজরু প্রশ্ন 

করয়লন, ‘শখ্োতোনী িোব, কুি মোলুম হু ো’? উের কদয়লন, “জজ্ব নো”। হুজরু তখ্ন তোাঁয়ক এশোর 

নোমোয়জর পর তোাঁর কোমরো  আসোর কনয়দদশ কদয়লন।  েথো সময়  শখ্োতোনী হুজরু শসখ্োয়ন 

হোজজর হয়লন। হুজরু শকবলো বলয়লন- িকু্ষ বি কয়র বসুন। মোওলোনো কোয়শম িোয়হব শসখ্োয়ন 

উপকস্থত কিয়লন। কতকন বয়লন- একিু পরই শদকখ্ শখ্োতোনী হুজরু িিফি করয়িন এবাং 

শময়েয়ত শুয়  পয়ি গিোগকি কদয়চ্ছন। অবস্থো শদয়খ্ মোওলোনো িোয়হব শখ্োতোনী হুজরুয়ক ধ্রয়ত 

িোইয়ল হুজরু ইশোরো  মোনো করয়লন। ককিুক্ষণ্ পর শখ্োতোনী হুজরু বসয়লন, ককন্তু ময়ন হ’ল 

তখ্নও কতকন ককিুিো অপ্রকৃকতস্থ, শিোয়খ্ মুয়খ্ অভ‚তপূব দ কবয়শষ এক উপলজের স্পষ্ট 

প্রকতফলন। হুজরু শকবলোর কনয়দদশ শপয়  নীরয়ব আপন কয়ক্ষ িয়ল এয়লন। এরপর শথয়ক 

শখ্োতোনী হুজয়ুরর মোয়ে শলবোস- শপোশোকসহ শকোন কবষয় ই সুন্নয়তর সোমোনয শখ্লোফ শকউ 

শকোন কদন লক্ষয কয়রকন। শস কদন কক হয় কিল জোকননো। তয়ব শসটি শে মরহুম হুজয়ুরর 

তোও োিুর প্রভোব শকোন সয়ন্দহ শনই।   

কুরআন পোয়ক উয়লখ্ রয় য়ি আসমোন ও জকময়নর সকল জজকনসই আল াোহ্র তসবীহ পোে 

কয়র। মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর তোও োিুহর বরকয়ত বহু শলোক এমন উচ্চ দরজো হোকিল 

কয়রয়িন শে, গোি পোলো, আগুন, পোকন, মোটি, বোতোস প্রভৃকত েোবতী  জজকনস শে আল াোহ ্

তো োলোর জজককর করয়ি তোরো শসটি কনজ কোয়ন শুনয়ত পোন। কবকভন্ন সম  শমোরোকোবো  হোলয়ত 

এবাং স্বপ্নয়েোয়গ বহুবোর রোসূয়ল পোক (দঃ)-এর কে োরত নসীব হয় য়ি। 

মরহুম হুজয়ুরর এক ভক্ত মুরীদ একবোর জজবোর হোলয়ত এয়স হুজরুয়ক জকিয়  ধ্রয়লন এবাং 

বলয়লনঃ হুজরু আমোর সুলতোনুল আজকোর জোরী কয়র কদন। হুজরু বলয়লন পয়র। মুরীদ 

বললঃ ‘‘নো হুজরু এখ্ন’’ হুজরু বলয়লনঃ ‘‘এখ্নও সম  হ কন পয়র।’’ মুরীদ নোয়িোি হয়  

পুনরো  বলল ‘‘নো হুজরু এখ্নই কদয়ত হয়ব’’ হুজরু তখ্ন বলয়লন ‘‘টেক আয়ি েোও’’ সোয়থ সোয়থ 

তোর সুলতোনুল আজকোর জোরী হয়  শগল। হেোৎ কয়র শলোকটির পো খ্োনোর শবগ হ’ল। ককন্তু 

পো খ্োনো  কগয়  কোজ সোরোর জনয শেই বয়সয়ি, শস স্পষ্ট শুনয়ত শপয়লো- কনয়ি পো খ্োনোর 

‘কীি’ শথয়ক আল্লোহর জজককর শভয়স আসয়ি। ভ  শপয়  শস তৎক্ষণ্োৎ উয়ে পিল। অনয 

পো খ্োনো  শগল, শসখ্োয়নও একই অবস্থো। শশয়ষ একিু দয়ূর জিয়লর কভতর শগল। শসখ্োয়নও 

শস শুনয়ত শপল - গোিপোলোর মোয়ে আল াোহ্র জজককর িলয়ি। শদ ৌঁকিয়  শস নদীয়ত শগল, 

শসখ্োয়নও পোকনর কভতর শথয়ক শস জজককয়রর স্পষ্ট আও োজ শুনয়ত শপল। স্বোভোকবকভোয়বই 

তোর তখ্ন ‘শবহোল’ অবস্থো, পোগল-প্রো  হয়  পয়িয়ি। অনযয়দর কোয়ি তোর কথো বলো  সকয়ল 

কময়ল তোয়ক মরহুম হুজয়ুরর কোয়ি কনয়  শগল। হুজরু শকবলো তোর কদয়ক তোককয়  বলয়লন-েোও, 

কোজ শসয়র আস। শস িয়ল শগল। এরপর অস্বোভোকবক শকোন ককিু আর ঘয়িকন। 

জনোব সূফী ফজলুর রহমোন িোয়হব বয়লন, আকম মুরীদ হও োর পর হুজরু শকবলোর অসীলো  

লকতফোর প্রথম িবক হয়ত আরম্ভ কয়র ক্রমোগত দশটি লকতফো অকতক্রম কয়র েখ্ন 

‘সুলতোনুল আজকোর’ এর িবক কনলোম, তখ্ন আমোর প্রকতটি লকতফো হয়ত জজককর জোরী হয়  

প্রয়তযক শলোমক‚প হয়ত ‘আল্লোহ’, ‘আল্লোহ’ জজককর জোরী হয়ত লোগল। আকম কনজ কোয়ন 

পকরষ্কোর শুনয়ত শপতোম। এমনকক শশষ পে দন্ত আকম এতিুকু অনুভব করয়ত পোরতোম শে, 

আল্লোহ ্ পোয়কর প্রকতটি সৃষ্ট বস্তু ‘আল্লোহ’্, ‘আল্লোহ’্ জজককর করয়ি। কতকন আরও বয়লন - 

একবোর হুজরু শকবলোর বোকির মসজজয়দ শমোরোকোবোর অবস্থো  কিলোম। শসই সম  নবী করীম 

(দঃ)-এর সোয়থ আমোর জজ োরত হল। আকম হুজরু (দঃ)-এর শিহোরোর কদয়ক লক্ষয কয়র তোাঁর 

শিহোরো শমোবোরয়কর শস ন্দয়ে দ কবয়ভোর হয়  শবহুাঁশ অবস্থো  পয়ি শগলোম। সূফী িোয়হব বয়লন- 

শকোন শকোন সম  আমোর এমন অবস্থো (হোল) হয় য়ি শে আল্লোহর রহময়ত হুজরু শকবলোর 

তোও োিুহর বরকয়ত রোসূলুল্লোহ (দঃ)-এর শখ্ োল কয়র শমোরোকোবোসহ মোত্র কতনবোর দরূদ 

শরীফ পিো মোত্রই তোাঁর জজ োরত নসীব হয়  শেত। 



 

 

হুজরু শকবলোর দরবোয়রর মুফকত মরহুম আব্দলু মজজদ িোয়হব বয়লয়িন- আকম এককদন 

এশরোয়কর নোমোজ পয়ি হুজরু শকবলোর বোকির মসজজয়দ শুয়  কিলোম। এমন সম  স্বয়প্ন 

শদকখ্- রোসূলুল্লোহ (দঃ) মসজজয়দ তোশরীফ এয়নয়িন এবাং আমোয়ক এরশোদ করয়লন, ‘আর কত 

ঘুমোয়ব? আল্লোহর জজককর কর’। একথো শুনোমোত্র ঘুম শথয়ক শজয়গ উেলোম। িোকরকদয়ক শিয়  

শদকখ্, মসজজয়দ অনয শকউ শনই, শকবল মোত্র হেরত পীর িোয়হব শকবলো একো শমোরোকোবো  

বয়স রয় য়িন। 

িো াঁদপুয়রর আবদুল গনী জওহোরী িোয়হব বয়লন কতকন হুজরু শকবলোর কনয়দদশ অনুেো ী 

িোইফুল্লোহর িবক মশ্ক করয়ত থোকো  স্বপ্নয়েোয়গ শদয়খ্ন শে, রোসূলুল্লোহ (দঃ) শঘোিোর উপর 

সও োর হয়  আসয়িন। তখ্ন কতকন মহব্বয়তর সোয়থ রোসূলুল্লোহ (দঃ)-এর কদম শমোবোরয়ক 

িুিন কয়রন; রোসূলুল্লোহ (দঃ) তোয়ক একটি তয়লো োর কদয়  েোন; সম  সম  শদয়খ্য়িন, 

রোসূলুল্লোহ (দঃ) তোহোয়ক শঘোিোর উপর সও োর ককরয় য়িন। কতকন আরও বয়লন শে, আকম 

ফজয়রর নোমোয়জর বোদ কে োরয়তর কন য়ত দরূদ শরীফ পিোর সম  রোসূলুল্লোহ (দঃ) এবাং 

তরীকোর পীরোয়ন পীর আবদুল কোয়দর জজলোনী (রঃ), খ্োজো মঈনুিীন কিশতী (রঃ), মুজোজিয়দ 

আলয়ফিোনী (রঃ)-এর সোয়থ কে োরত হত।  

হুজরু শকবলোর তোও োিুহ’র বরকয়ত শকোন শকোন পীর ভোইয় র মৃতুযর পয়রও তোর ক্বলয়ব 

জজককর জোরী পোও ো শেয়তো। মলফুজোয়ত শনিোকর ো শকতোয়ব উয়ল্লখ্ আয়ি শে, বয়ন্দ আলী 

কম ো হুজয়ুরর এক গরীব মুরীদ কিয়লন, মৃতুযর ককিুকদন পর তোাঁর কবর শভয়ি শগল। তোাঁর কনযো 

কবয়রর কনকি শেয়  শদখ্য়ত শপল তোর কপতোর শখ্জোব শদ ো দোকি ও সমস্ত শরীর অকবকৃত 

অবস্থো  রয় য়ি। এতিশ দয়ন শস তোর মোয় র কোয়ি কগয়  সকল বযোপোর খ্ুয়ল বলল। মোতো 

কনযোটিয়ক সয়ি কনয়  কবয়রর কনকি শগয়লন এবাং কনযোর বণ্ দনোনুেো ী বয়ন্দ আলী কম োয়ক 

অকবকৃত অবস্থো  শদখ্য়ত শপয়লন। কতকন স্বী  কনযোয়ক সয়িোধ্ন কয়র বলয়লন, মো! শতোমোর 

ভীত হও োর শকোন কোরণ্ শনই। তুকম শতোমোর বোবোর কবয়রর ময়ধ্য শনয়ম তোাঁর দোকি এখ্নও 

শক্ত আয়ি ককনো পরীক্ষো কয়র শদখ্। কনযোটি তোর মোয় র আয়দশোনুেো ী কবয়র নোমল এবাং 

দোকি ধ্য়র শিয়ন তোর মোতোয়ক বলল, মো! বোবোজোয়নর দোকি এখ্নও শক্ত আয়ি। এতদশ্রবয়ণ্ 

মোতো তোর কনযোয়ক বলল, মো! শতোমোর বোবোর বুয়ক হোত কদয়  শদখ্। কনযোটি মোতোর কথোনুেো ী 

তোর কপতোর বুয়ক হোত কদয়  উের কদল, মো! বোবোজোয়নর বুক এখ্ন পে দন্ত গরম আয়ি এবাং 

উহোর ময়ধ্য ঘকির কোাঁিোর নযো  িক্টক্ শব্দ হইয়তয়ি। শদখ্ুন! জজককয়রর কক ফজীলত ও বুজগুী। 

সিযবারদিা ঃঃ  

কমথযোর সোয়থ মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কখ্নও আয়পোষ কয়রনকন। েোরো ময়ন কয়র কমথযো 

কথো নো বলয়ল কোে দ কসজে হ  নো, তোয়দর মন মোনকসকতোর উপর তোাঁর শত কধ্ক্কোর। তোই কতক 

কহন্দ ুপ্রকতয়বশী কমথযো মোমলো দোয় র কয়র েখ্ন তোাঁর জকম দখ্ল করোর িক্রোন্ত কয়রকিল এবাং 

পক্ষী  উকীলগণ্ শকোয়িদ কমথযো বলোর পরোমশ দ কদয় কিয়লন, তখ্ন কতকন রোজী হনকন। অথ দোৎ 

‘সতয মোনুষয়ক মুজক্ত দোন কয়র এবাং কমথযো তোয়ক ধ্বাংস কয়র’- েোর ময়ন হুজরু (দঃ)-এর এই 

উজক্ত মোনুয়ষর মুজক্তর সনদ কহয়সয়ব কিরজোগ্রত, তোাঁর পয়ক্ষ কমথযোর আশ্র  শন ো কক কয়র 

সম্ভব? তোই সতয কথো বলয়ল তোাঁর কবরোি সিকে হোতিোিো হও োর সম্ভোবনো থোকো সয়ে¡ও 

হোকীয়মর কোয়ি  কতকন অকপয়ি সতয কথো বয়লকিয়লন। কী সতযোশ্র ী েুবক! আল াোহ ্পোক 

েোয়ক নবীর নমুনো, মুকহয়  সুন্নোত বোনোয়বন- তোাঁর িকরত্র ত এমকনভোয়বই গয়ি উেয়ত হয়ব।  

িাবেীে ও নহদালয়ি ঃঃ  

হেরত নবী করীম (দঃ) কবদো  হয়ির কদন লক্ষ জনতোয়ক উয়িশয কয়র বয়লকিয়লন- আকম 

কক আমোর উপর (তোবলীগী) দোক ত্ব েথোেথো পোলন কয়রকি? সকয়ল উের কদয় কিল হো াঁ। হুজরু 

(দঃ)-এর উম্ময়তর উপরও তোবলীগী দোক ত্ব অপকরসীম। তোই মরহুম পীর িোয়হব শকবলো এই 

দোক ত্ব পোলয়নর জনয হুজরু পোক (দঃ) -এর আদয়শ দর অনুকরয়ণ্ একটি পূণ্ দোি কম দসূিী গ্রহণ্ 



 

 

কয়রকিয়লন। কতকন আল াোহ্র কোয়ি শদো ো কয়রকিয়লন- “শহ শখ্োদো, েকদ রীকতমত তোবলীয়গর 

দোক ত্ব পোলন করো আমোর দ্বোরো সম্ভব নো হ  তোহো হইয়ল আকম আর দুকন ো  থোককয়ত িোইনো”। 

আল্লোহর খ্লীল সোইয় দনো হেরত ইব্রোকহম (আঃ) এর শে শদো োর ফসল স্ব াং হুজরু (দঃ), তোয়ত 

রোসূয়লর শে কোজসমূহ বকণ্ দত আয়ি শসটি হয়লোঃ ‘কেকন আপনোর আ োতসমূহ (কবধ্োন) তোয়দর 

কনকি কতলোও োত কয়র শশোনোয়বন, তোয়দরয়ক আপনোর আসমোনী ককতোব (কুরআন মজীদ) 

এবাং কহকমত (বযবহোকরক জ্ঞোন অথ দোৎ সুন্নোত তরীকো) কশক্ষো কদয়বন এবাং তোয়দর িকরত্র 

সাংয়শোধ্ন কয়র কদয়বন।’ পকবত্র কুরআয়নর এই বোণ্ীয়ক সোময়ন শরয়খ্ই ককয়শোর হোদী হেরত 

শনিোরুিীন (রহঃ) সমোয়জর বুয়ক েোাঁকপয়  পয়িকিয়লন। ইলয়ম জোয়হয়রর তো’লীম, ইলয়ম 

বোয়তন বো আত্মশুজের তো’লীম, ও োজ ও তোজকীর, তোিনীফ, তোনজীম, রোজনীকত ইতযোকদ 

কম দপন্থো সিকলত তোবলীয়গ দ্বীয়নর একটি পূণ্ দোাংগ কম দসূিী প্রণ্ ন কয়র শসটি বোস্তবো য়নর 

জনয কতকন আত্মকনয় োগ করয়লন। 

ইলয়ম জোয়হয়রর তোলীয়মর জনয দকক্ষণ্ বয়ির প্রতযন্ত অিলসহ কবকভন্ন এলোকো  মরহুম পীর 

িোয়হব শকবলো হোজোর হোজোর মক্তব, মোদরোসো, মসজজদ প্রকতটষ্ঠত কয়রন এবাং কদয়ক কদয়ক 

িকিয়  পয়ি ইসলোয়মর আয়লো। তোলীয়ম দ্বীয়নর সোয়থ সোয়থ কশক্ষোথীগণ্ েোয়ত আমলী ও 

আখ্লোকী কশক্ষো গ্রহণ্ করয়ত পোয়র শসই উয়িয়শয িোরিীনো দোরুচু্ছন্নোত নোয়ম একটি আদশ দ 

দ্বীনী প্রকতষ্ঠোন কোয় ম কয়রন। শদয়শর অনযোনয মোদরোসোগুয়লোও েোয়ত এই আদয়শ দ পকরিোকলত 

হয়  সুন্নয়ত নববীর পুনরুিীবয়ন অবদোন রোখ্য়ত পোয়র শসজনয “এহই্ োয়  সুন্নোত” তহকবল 

নোয়ম একটি ফোন্ড গেন কয়র সুন্নোত তরীকোর পূণ্ দ আমলকোরী মোদরোসোসমহূয়ক সোহোেয করোর 

জনয স্থো ী বযবস্থো কয়র েোন। 

তোবলীয়গ দ্বীয়নর জনয কতকন ইিলোয়হ নফসয়ক অগ্রোকধ্কোর কদয়তন। কতকন বলয়তনঃ অি শলোক 

শেমন অপরয়ক পথ শদখ্োয়ত পোয়রনো তর্দ্ƒপ শহদোয় ত-িকু্ষহীন বযজক্তও অপর কোওয়ক 

শহদোয় ত করয়ত পোয়র নো। ইয়ল্ম তোসোওফ তথো আত্মশুজের জ্ঞোন কশক্ষোর বযোপোয়র তোাঁর 

অবদোন অতুলনী । তোাঁরই প্রয়িষ্টো  শদয়শর আনোয়ি কোনোয়ি অসাংখ্য খ্োনকোহ প্রকতটষ্ঠত 

হয় য়ি, অগকণ্ত জোয়করীন নতরী হয় য়ি, কত পথহোরো মোনুষ এই তো’লীয়মর বরকয়ত নবী 

িকরয়ত্র িকরত্রবোন হয়  শগয়ি। 

পোকথ দব স্বোয়থ দর ঊয়ধ্ব দ শথয়ক সোরোটি জীবন শদয়শর কবকভন্ন অিয়ল, এমনকক কবয়দয়শ কগয় ও 

কতকন ও োজ-নসীহত করয়তন এবাং সলয়ফ সোয়লহীনয়দর আদশ দ শমোতোয়বক কবকভন্ন মোহকফয়লর 

আয় োজন করয়তন। শসখ্োয়ন কুরআন শরীফ, িহীহ ও প্রোমোণ্য হোদীস এবাং সোহোবী ও ওলী 

আল্লোহয়দর জীবয়নকতহোস অবলিন কয়রই আয়লোিনো িলত; শকোনরূপ শশকদ, কবদ োয়তর প্রশ্র  

কতকন কদয়তন নো। মোনুষয়ক আল্লোহর পয়থ দোও োত শদও ো, ইসলোমী কশক্ষো, তথো সুন্নয়তর 

পুনজদোগরণ্ ও প্রসোরণ্ ঘিোয়নোই কিল তোাঁর ও োজ-নসীহত ও মোহকফল আয় োজয়নর একমোত্র 

লক্ষয। 

রশক্ষা রবস্তালর দরূদরশ শিা ঃঃ 

ফুরফুরো শরীয়ফর হেরত আব ু বকর কসজিকী (রঃ) বলয়তনঃ ধ্মী  কশক্ষোর পোয়শ 

মুসলমোনয়দরয়ক কবজ্ঞোন, কোকরগরী, েোক্তোরী ইতযোকদ নবষক ক কবদযো  বুযৎপকে অজদন করয়ত 

হয়ব, নইয়ল জোকত কহয়সয়ব তোরো কখ্নও কবয়শ্বর দরবোয়র মোথো উাঁিু কয়র দো াঁিোয়ত সক্ষম হয়বনো। 

তোাঁর একজন এককনষ্ঠ ভক্ত কহয়সয়ব মরহুম হুজয়ুরর িকরয়ত্রও অনুরূপ কিন্তোধ্োরো ও 

মনমোনকসকতোর কবকোশ ঘয়িকিল। েোকো কবশ্বকবদযোলয় র অধ্যোপক েঃ মুস্তোকফজরু রহমোন 

িোয়হব মোদরোসো কশক্ষো সমোি কয়র তোাঁর কপতোর সোয়থ মরহুম হুজয়ুরর শদো ো কনয়ত এয়ল কতকন 

বলয়লন- আল্লোহর ফজয়ল মোদরোসো  শলোকজন পিোশুনো করয়ত একগয়  আসয়ি। পয়র কতকন 

কবশ্বকবদযোলয় র কদয়ক ইকিত কয়র বলয়লন- এখ্োয়নও একদল আল্লোহর নসকনক নতরী করয়ত 

হয়ব। সুবহোনোল্লোহ ! শিোট্ট ঘিনো, ককন্তু এর মধ্য কদয়  মুসলমোনয়দরয়ক সব দকবষয়  কশকক্ষত কয়র 



 

 

উন্নত জোকত কহয়সয়ব দো াঁি করোয়নোর তোাঁর শে গভীর অনুভ‚কত এবাং মহোন আকোঙ্খো ফুয়ি 

উয়েয়ি তোর তুলনো শকোথো ? মূলতঃ রোসূলুল্লোহ (দঃ)-এর অকভপ্রো ই কিল তোাঁর উম্মতগণ্ 

সব দকবষয়  সকয়লর িোইয়ত উন্নত থোকয়ব।  

রকিাব প্রণয়ে ঃঃ  

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো অনুধ্োবন করয়লন দ্বীয়নর শহফোজত ও প্রসোরয়ণ্র জনয শলখ্নী  

প্রয় োজন অপকরহোে দ। তোই কতকন কবকভন্ন দ্বীকন ককতোবোদী কলয়খ্ ইসলোমী কশক্ষো  প্রিোরণ্োর পথ 

সুগম করয়লন। একথো বলো শমোয়িই বোহুলয হয়ব নো, বোাংলো ভোষো  ককতোবোকদসহ কবকভন্ন ইসলোমী 

পুস্তক প্রণ্ ন কয়র বোাংলোভোষী মুসলমোনয়দর মোয়ে ইসলোমী কশক্ষোর প্রিোরণ্ো  কতকন এক 

নবেুয়গর সিোর কয়রন। কদয়নর পর কদন রোত শজয়গ শজয়গ ককতোব কলখ্য়ত কগয়  তোাঁর নোক 

কদয়  রক্ত েয়র পিত, শসটি ধ্ুয়  মুয়ি পকরষ্কোর কয়র পুনরো  কলম হোয়ত শন োর শসই দৃশযটি 

েখ্নই স্মৃকতর পোতো  শভয়স উয়ে তখ্নই ‘শলখ্য়কর কলয়মর কোকল শহীয়দর রয়ক্তর িোইয়তও 

পকবত্র’, হুজরু (দঃ)-এর এই হোদীসটির কথোই আমোয়দর ময়ন পয়ি েো । আল্লোহর দ্বীন সমোয়জ 

প্রিোর করোর কী অদময সৃ্পহো! 

পন্দত্রকা প্রকাশো ঃঃ   

হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর প্রজ্ঞো ও দরূদকশ দতোর কথো কিন্তো করয়ল শকউ কবজস্মত নো 

হয়  পোয়র নো। কবকভন্ন সময়  জন-সমোয়জ কুরআন হোদীয়সর গুরুত্বপূণ্ দ তথযোকদ পকরয়বশন 

এবাং সময় র পকরবতদয়ন কবকভন্ন দ্বীনী সমসযোর শমোকোয়বলো  গেনমূলক, জ্ঞোনগভদ ও েুজক্তপূণ্ দ 

আয়লোিনো তুয়ল ধ্রো  ইসলোমী পজত্রকোর প্রয় োজন উপলজে কয়রই কতকন ‘তোবলীগ’ নোয়ম 

পোকক্ষক পজত্রকো প্রকোশনোর বযবস্থো কয়রন। ইসলোয়মর প্রিোর-প্রসোরয়ণ্র জনয তরীকোর তো’লীম 

এবাং ও োজ নসীহয়তর পোশোপোকশ সোকহতয ও সোাংবোকদকতো- এ দুয়িো বোহন শে শজক্তশোলী তো 

বলোর অয়পক্ষো রোয়খ্নো। 

সংেঠে ও রাজেীরিঃ 

সতয প্রকতষ্ঠোর জনয হেরত নবী করীম (দঃ) শক কত তযোগ স্বীকোর, কত সাংগ্রোম করয়ত হয় য়ি। 

তোয় ফবোসীয়দর অতযোিোয়র তোাঁর পকবত্র শদহ শথয়ক রক্ত েয়র পয়িয়ি, ওহুয়দর েুয়ে তোাঁর 

দোন্দোন শমোবোরক শহীদ হয় য়ি। হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো হুজরু (দঃ)-এর শসই 

সাংগ্রোমী আদয়শ দর অনুসোরী কিয়লন। তোইত তোাঁয়ক শদখ্য়ত পোই অরোজননকতক সাংগেন 

‘কহেবুল াোহ‘র আমীর কহয়সয়ব, ‘ওলোমোয়  ইসলোম’- এর সভোপকত কহয়সয়ব, তোাঁয়ক শদখ্য়ত পোই 

ওলোমোয়  কহয়ন্দর কবরুয়ে মুসকলম লীয়গর স্বপয়ক্ষ দণ্ডো মোন আজোদীর শজহোয়দ বকলষ্ঠ 

একজন মুজোকহদ ও কসপোহিোলোর কহয়সয়ব।  

পোককস্তোন আয়ন্দোলয়ন কতকন তোাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্ত-বৃন্দসহ শে সাংগ্রোমী ভ‚কমকো  অবতীণ্ দ 

হয় কিয়লন, তোয়ত পোককস্তোন অজদয়ন তোাঁর অবদোন  স্বণ্ দোক্ষয়র কলকখ্ত থোকয়ব। বস্তুতঃ পোক 

ভোরত উপমহোয়দয়শ হেরত শোহ ও োলীউল্লোহ শমোহোজিস শদহলবী (রহঃ) ইসলোমী সমোজ 

বযবস্থোর শে রূপয়রখ্ো প্রণ্ ন কয়রকিয়লন, েোর বোস্তবো ন করয়ত কগয়  হেরত নস দ আহমদ 

শব্রলবী (রঃ) বোলোয়কোয়ির ম দোয়ন শোহোদোত বরণ্ কয়রন, মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শসই 

বোলোয়কোটি শিতনোরই এক উজ্জ্বল অকভবযজক্ত কিয়লন। 

নশাষণমুক্ত সমাজ েঠে ঃঃ   

শশোষণ্মুক্ত সমোজ প্রকতষ্ঠোর লয়ক্ষয মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কবকভন্ন কোে দকরী পদয়ক্ষপ গ্রহণ্ 

কয়রন। সুদী শলন শদন, অনযো ভোয়ব অপয়রর সিকে কুকক্ষগত করো, ইতযোকদ ইসলোমী 

কবধ্োনময়ত হোরোম ও অনবধ্- এ কথো প্রিোর কয়রই কতকন ক্ষোন্ত হনকন, প্রয় োজনয়বোয়ধ্ ঐ সব 

অনযো  কোয়জ কলি শলোকয়দরয়ক সমোজিুযত করোরও বযবস্থো কয়রন। সমোয়জ এর কবরোি প্রভোব 



 

 

পয়ি। শত শত ঋণ্গ্রস্ত শুধ্ু সুয়দর অথ দ প্রদোন শথয়কই মুক্ত হ কন, অয়নক শক্ষয়ত্র আসল িোকো 

শফরত শদ ো হয়তও মোজদনো লোভ কয়র। সরকোরী ঋণ্-সোকলসী শবোেদ গেয়নর বহু পূয়ব দই হুজরু 

শকবলো ঋণ্ভোয়ব কবপে দস্ত গরীব জনগয়ণ্র অথ দননকতক মুজক্তর শে সব কোে দক্রম গ্রহণ্ কয়রন 

শসগুয়লো ১৪০০ বির আয়গ সমোয়জ অথ দগৃধ্ু শশোষয়কর কবরুয়ে হুজরু (দঃ)-এর গৃহীত কবকভন্ন 

পদয়ক্ষয়পর কথোই আমোয়দরয়ক স্মরণ্ ককরয়  শদ । 

নেদমলি োল্ক ঃঃ   

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর িকরয়ত্রর এক কবয়শষ নবকশষ্টয কিল শখ্দময়ত খ্োলক। “সৃটষ্টর শসবোই 

হয়চ্ছ তরীকোর মূল উয়িশয”- হুজয়ুরর এই উজক্ত “আতদ অসহো  গরীবয়লোকয়দর মোয়ে 

আল াোহয়্ক শখ্ো াঁজ”- রোসূলুল াোহ (দঃ)-এর এই কথোরই প্রকতধ্বকন ন  কক? মোদরোসো  

অধ্য নরত গরীব িোত্রয়দর জনয প্রকতটষ্ঠত কলল াোহ শবোকেদাং, িোরিীনো  এয়স কবনো খ্রয়ি শথয়ক 

শলোকজন েোয়ত তরীকো কশক্ষোর সুয়েোগ পো  শসই উয়িয়শয নতরী মুসোকফরখ্োনো, গরীব বোিোলী 

হোজীয়দর জনয মদীনো শরীয়ফ প্রকতটষ্ঠত মুসোকফরখ্োনো, নওমুসকলময়দর দুঃখ্ দুদদশো লোঘয়ব 

তোাঁয়ক হোকদ ো স্বরূপ প্রদে হো াঁস-মুরগী, শভিো-বকরী ইতযোকদর কবক্র লি অথ দ কদয়  গটেত 

“শহমোয় য়ত ইসলোম ফোন্ড”- এই সব প্রকতষ্ঠোন মরহুম হুজয়ুরর মোনবতোর সোক্ষী কহয়সয়ব কির 

ভোস্কর হয়  থোকয়ব। প্রোকৃকতক দুয়ে দোয়গ মোনুয়ষর দুঃখ্-দুদদশো শদয়খ্ কতকন কবিকলত হয়  

পিয়তন। কবকভন্ন উপোয়  অথ দ ও ত্রোণ্ সোমগ্রী সাংগ্রহ কয়র শসগুয়লো ক্ষকতগ্রস্তয়দর মোয়ে 

কবতরণ্ করয়তন। জোকত-ধ্ম দ কনকব দয়শয়ষ সকল গরীব প্রকতয়বশীয়দর কলষ্ট কয়র দোন-খ্ রোত করো, 

শগোপয়ন দোন করো, কনযোদো গ্রস্থয়দরয়ক অথ দ কদয়  সোহোেয করো, ঋণ্গ্রস্থয়দর ঋণ্মুক্ত করো, 

কবধ্বো, অনোথ আর একতময়দর প্রকত কবয়শষ দৃটষ্ট রোখ্ো- ইতযোকদ কবষ সমূহ মরহুম পীর িোয়হব 

শকবলো নদনজন্দন অজীফোর মত তোাঁর অবশয করণ্ী  কোজগুয়লোর ময়ধ্য শোকমল কয়র 

কনয় কিয়লন। হেরত নবী করীম (দঃ) একবোর হেরত আয় শো কসজিকো (রোঃ) শক বয়লকিয়লন, 

“শহ আয় শো, তরকোরীয়ত শবকশ কয়র পোকন দোও”। হেরত আয় শো (রোঃ) বয়লকিয়লন, “ই ো 

রোসূলুল াোহ (দঃ), তয়ব শতো স্বোদ কম হয়ব”। তখ্ন হুজরু (দঃ) উের কদয় কিয়লন, “ককন্তু 

সবোইয়ক শতো শরীক করো েোয়ব”। এই কথোর সোয়থ তোাঁর এক আদশ দ উম্মত মোনব দরদী মরহুম 

হুজয়ুরর শসই কথোটির কক অপূব দ কমল রয় য়ি- িয়লো, এই দুয়ে দোয়গর কদয়ন সবোইয়ক কনয়  ঈদ 

ককর, ঈয়দর জনয সমস্ত বোিকত খ্রি গরীব-দুঃখ্ীয়দর মোয়ে আমরো কবকলয়  কদই। 

রবধমীলদর সালর্থ বযবহার ঃঃ 

ইসলোম কখ্নও পরধ্য়ম দর উপর আঘোত সমথ দন কয়র নো। মদীনো শরীয়ফ কগয়  কবকভন্ন শগোয়ত্র, 

কবকভন্ন ধ্য়ম দর শলোকয়দর সোয়থ কময়ল-কময়শ থোকোর জনয রোসূলুল াোহ (দঃ) একটি িুজক্তপয়ত্র 

স্বোক্ষর কয়রকিয়লন। “মূকতদপূজোয়ক ঘৃণ্ো কর, ককন্তু মূকতদপূজয়কর সোয়থ কলহ কয়রো নো, সদ্ভোব 

শরয়খ্ো”- এটিই ইসলোয়মর কশক্ষো। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো মূকতদর কদয়ক তোকোয়তও ভ  

শপয়তন ককন্তু প্রকতয়বশী কহন্দয়ুদর শখ্ো াঁজ-খ্বর শন ো এবাং কবপয়দ-আপয়দ, সোহোেয- সোন্ত্বনো 

প্রদোয়ন সব সম  কতকন একগয়  শেয়তন। তোরোও হুজরুয়ক তোয়দর একজন দরদী অকভভোবক 

কহয়সয়ব জ্ঞোন করত। হুজরু (দঃ)-এর দরবোয়র খ্রীেোন, ই োহুদী ইতযোকদ কবধ্মীরো এয়স তোাঁর 

অমোক ক বযবহোয়র শেরূপ মুগ্ধ হয়  শেয়তো, অনুরূপ একটি কিত্রই ফুয়ি উয়ে মরহুম হুজয়ুরর 

দরবোয়র। জননক কহন্দ ুঅকফসোয়রর শসই ঘিনোটি আবোর তুয়ল ধ্রকি- কতকন হুজয়ুরর কোয়ি এয়স 

মোথো নত কয়র প্রণ্োম করয়ল হুজরু েখ্ন বলয়লন, ‘আল াোহ ্ িোিো এ মোথো কোরও কোয়ি 

শনো োয়নো েো নো’, তখ্ন হুজয়ুরর বযবহোয়র মগু্ধ আপ্লুত অকফসোরটি ভজক্তর আকতশয়হয বয়ল 

উয়েকিয়লন- আপনোর মত মহোন বযজক্তয়ত্বর সোময়ন শে মোথো শনো োয়নো েো নো- শস মোথো নো 

থোকোই ভোয়লো। েকদও হুজরু এ ধ্রয়নর আিরয়ণ্র প্রকতবোদ করয়তন এবাং এয়ত কবরক্ত হয়তন। 

নমহমােদারী ঃঃ  



 

 

হুজরু পোক (দঃ) বয়লনঃ শতোমোয়দর উপর শমহমোনয়দর হক রয় য়ি। শমহমোয়নর সোয়থ 

শফয়রশতো গমন কয়র। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শমহমোনয়দর বযোপোয়র কবয়শষ সতদক 

কিয়লন। তোয়দর সকয়লর খ্োও ো শশষ নো হয়ল কতকন শকোন কদন আহোর কয়রনকন। 

মুসোকফরখ্োনো  খ্োও ো শশষ হও োর পর শকোন শমহমোন আসয়ল প্রথয়ম কতকন অন্দর মহয়ল 

শেয়তন। শসখ্োয়ন শকোন বযবস্থো নো হয়ল শহোয়িল শথয়ক ককয়ন খ্োও োর জনয কতকন তোয়ক প সো 

কদয়  কদয়তন, এর পর কনয়জর খ্োবোর শখ্য়তন। 

িররলত্রর কিগুলো মূে উপাদােঃ 

ক্ষমাঃ 

হেরত নবী করীম (দঃ)-এর জীবন ক্ষমোর উজ্জ্বলতম স্বোক্ষর বহন কয়র। ময়ন পয়ি 

তোয় ফবোসীয়দর অতযোিোয়র জজদকরত হও োর পরও তোয়দর কবরুয়ে তোাঁর শকোন অকভয়েোগ 

কিলনো। বরাং এত অতযোিোয়রর পয়রও তোয়দরয়ক শুধ্ু ক্ষমোই কয়রনকন, তোয়দর শহদোয় য়তর 

জনয আল াোহ ্ পোয়কর কোয়ি শদো ো কয়রকিয়লন। মক্কো কবজয় র কদন কোয়ফররো েখ্ন ভয়  

জিসি হয়  কগয় কিল তখ্ন হুজরু (দঃ) বয়লকিয়লনঃ শশোন, ভ  শনই, শতোমোয়দর সকল 

অতযোিোর ভুয়ল কগয়  আকম শতোমোয়দর মোফ কয়র কদলোম। 

মলফুজোয়ত শনিোকর ো  উয়লখ্ আয়ি- কতক জোয়হল শলোক জননক বুজগু দ শলোকয়ক 

অতযোিোর করত ককন্তু কতকন সোয়থ সোয়থ মোফ কয়র কদয়তন। একজন শলোক জজজ্ঞোসো করল, 

হুজরু, তোরো অতযোিোর কয়র আর আপকন সোয়থ সোয়থ মোফ কয়র শদন, এর কোরণ্ কক? কতকন 

উের কদয়লন, মোফ িোও োর পূয়ব দ মোফ কয়র শদ ো কবয়শষ িও োয়বর কোজ। এরো অনুতি হয়  

েকদ মোফ িো  আর আকম মোফ ককর তোহয়ল আমোর িও োব কয়ম েোয়ব। তোই তোরো শেন মোফ 

িোও োর সম  নো পো  শসজনযই আকম সোয়থ সোয়থ মোফ কয়র শদই। সুবহোনোল াোহ! 

বোস্তকবকই নবী রোসূল এবাং ওলী আল্লোহয়দর িকরয়ত্র ক্ষমো গুণ্টি ওতয়প্রোতভোয়ব জকিত। তোাঁয়দর 

জীবয়নর ক্ষমোজকনত ঘিনোগুয়লো আমোয়দরয়ক অবোক নো কয়র পোয়রনো। 

মরহুম হুজয়ুরর িকরয়ত্রও ক্ষমো কিল একটি কবয়শষ গুণ্। পরম শত্র“শকও কতকন কবনো কদ্বধ্ো  

ক্ষমো কয়র কদয়তন। কতকন প্রো ই বলয়তনঃ হেরত নবী করীম (দঃ) দু’টি জজকনস কনয়  

এয়সকিয়লন। এই দু’টি জজকনয়সর মোধ্যয়মই কতকন মোনুষয়ক শহদোয় ত কয়রকিয়লন। প্রথমটি হল 

তোবলীগ অথ দোৎ ধ্ম দ প্রিোর আর কদ্বতী টি হল ক্ষমো। হেরত (দঃ)-এর উম্মত কহয়সয়ব এই দু’টি 

গুণ্ আমোয়দর অজদন করয়ত হয়ব।  

হুজরু শকবলো তোাঁর কবরুয়ে কুৎসো রিনোকোরী, পরম শক্র, এমনকক সোধ্োরণ্ শিোরয়ক পে দন্ত কক 

ভোয়ব ক্ষমো কয়রয়িন শস সিয়কদ দু’একটি ঘিনো উয়লখ্ করকিঃ 

 প্রথয়ম েখ্ন কতকন শহদোয় য়তর কোজ শুরু কয়রন, তখ্ন শথয়কই শলোকজন তোাঁর 

কথোবোতদো এবাং বযবহোয়র মুগ্ধ হয়  তোাঁর প্রকত আকৃষ্ট হয়ত শুরু করল। এয়ত ককিু ককিু আয়লম 

সমোয়জ তোয়দর একয়িটি ো প্রভোব ককিুিো বযহত হও োর আশিো  তোাঁর কবরুয়ে কবয়দ্বষমূলক 

প্রিোরণ্ো িোলোয়ত থোয়কন। এমনকক সভো সকমকতয়ত ও কবকভন্ন ধ্রয়নর পুস্তয়কর মোধ্যয়ম হুজয়ুরর 

কবরুয়ে অশ্রোবয ভোষো  কমথযো রিনো করয়তও তোরো কুটণ্ঠত হন নোই। হুজরু সব শজয়নও 

শকোনকদন এর প্রকতবোদ কয়রনকন। ভক্তয়দরয়ক মোয়ে মোয়ে বলয়তন, “আমোর কনন্দোকোরীয়ক 

জোনোই ো কদও শে, কতকন আমোর শদোস্ত, কোরণ্ অেথো কনন্দোবোয়দর মোধ্যয়ম তোহোর শনকীসমূহ 

কতকন আমোয়ক দোন ককর োয়িন”। 

 হুজরু  শকবলোর শদশী  একজন শলোক হুজয়ুরর নোয়ম জঘনয কমথযো অপবোদ রিোত। 

একজন মুরীদ হুজয়ুরর কোয়ি শকাঁ য়দ শকাঁ য়দ সব বণ্ দনো করো  হুজরু বলয়লনঃ বোবো দুঃখ্ কয়রো 



 

 

নো, আকম শলোকটিয়ক মোফ কয়র কদয় কি। তুকম তোয়ক সাংবোদ কদও আমোর কোয়ি আসোর জনয। 

আমোর আরও বি বি শদোষ আয়ি, েো শস জোয়ননো, শস আসয়ল আকম তোয়ক কলয়খ্ কদব। 

 একবোর হুজরু শকবলোর এক মুরীদ হুজরুয়ক এয়স বলয়লো- অমুক আয়লম সোয়হব সভো-

সকমকতয়ত আপনোর গীবৎ কয়র, কুৎসো গো । হুজরু বলয়লন, “বোবো, মোওলোনো সোয়হব কক 

শশকোয় ত কয়রন বলুন ত”। বোর বোর বলোর পর উক্ত মুরীদ হুজয়ুরর কোয়ি সব ককিু বযক্ত 

করয়লন। তখ্ন হুজরু বলয়লন, “বোবো, শনিোরুিীন- এ সকল শশকোয় য়তর পূণ্ দ শমোস্তোয়হক। ঐ 

কথো শুয়ন আমোর মন শক্ষয়প েো  ককনো, শসটি অবগত হও োর জনযই আকম ঐ সব 

শশকোয় তগুয়লো জোনয়ত শিয় কি। তোাঁয়ক আমোর সোলোম কদয়  বলয়ব - শস আমর প্রকৃত বিু, 

কোরণ্ কতকন শশকোয় ত কয়রয়িন, আকম িবর কয়রকি, মোফ কয়রকি। েোর মোধ্যয়ম কবনো 

পকরশ্রয়ম িও োব লোভ করলোম, কতকন কক আমোর বিু নন”? সুবহোনোল াোহ! কনন্দোকোরীর উপর 

কবরক্ত হও ো ত দয়ূরর কথো, কতকন ঐ কনন্দোবোদয়ক কনয়জর কভতর শুজে েোিোইয় র একটি সুয়েোগ 

কহয়সয়ব গ্রহণ্ করোর প্রয়িষ্টো িোকলয় য়িন। প্রকৃত ওলী আল াোহয়্দর কিন্তোধ্োরো কত কভন্ন! এ 

প্রসয়ি মলফুজোয়ত শনিোকর ো  উয়ল্লকখ্ত ফুরফুরো শরীয়ফর মুজোজিয়দ েমোন হেরত আবু 

বকর কসজিকী (রহঃ)-এর একটি ঘিনো উয়লখ্ করয়ত িোই। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো বয়লন- 

একদো আকম ফুরফুরো শরীয়ফর হেরত পীর িোয়হব শকবলোর দরবোয়র হোজজর কিলোম। হুজরু 

শকবলো বলয়লন- বোবোরো, আমোর ‘তোওহীয়দ আফ োলী’র ফোয় জ হোয়িল হই োয়ি বকল ো ময়ন 

হইয়তয়ি। আমরো অয়নয়ক আশ্চে দোকিত হই ো শগলোম, শকননো এই িবক শমোজোয়িকদ ো 

তরীকোর প্রোথকমক িবক। আমরো কিন্তো ককরয়তকিলোম- ইকতময়ধ্য হুজরু কনয়জই বলয়লন- 

‘আমোর কথোর অথ দ এই শে, আকম একটি কটেন পরীক্ষো  উেীণ্ দ হই োকি- আমোর বোকির পোয়শ 

একটি গরীব প্রজো আয়ি। শস শলোকমুয়খ্ আমোর নোনো কথো শুকন ো রোগোকিত হই ো আমোর 

বোকিয়ত আকস ো আমোয়ক নোনো অকথো, কুকথো বকলয়ত লোকগল। আকম আমোর সিী  শলোকয়দর 

কদয়ক িোকহ ো শদকখ্লোম শে, তোহোয়দর সকয়লর িকু্ষ শক্রোয়ধ্ রক্তবণ্ দ হই ো কগ োয়ি। ককন্তু আকম 

নীরয়ব অতযন্ত ধ্ীরকস্থরভোয়ব তোহোর গোকল-গোলোজ শুকন ো েোইয়তকিলোম। েখ্ন শদকখ্লোম শস 

থোকময়তয়ি নো, তখ্ন আকম বকললোম- ভোই, তুকম শে গোকলগোলোজ ককরয়তি, প্রকৃতপয়ক্ষ আকম 

তোহোর সিূণ্ দ উপেুক্ত ককন্তু আমোর সম  খ্ুব কম। অতএব, শতোমোর গোকলগোলোজ আরও বোকী 

থোককয়ল তোহো তোিোতোকি শশষ কর। এই কথো শুকনবোমোত্র শসই বযজক্ত আমোর পোয় র উপর 

আিিোই ো পকি ো বকলল, হুজরু, আকম অনযো  ককর োকি, আমোয়ক মোফ করুন। এই ঘিনো 

দ্বোরো আকম বুজেয়ত পকর োকি শে, আল াোহ্র রহময়ত আমোর ‘তোওহীয়দ আফ োলী’র ফোয় জ 

হোয়িল হই োয়ি’। 

 একবোর মরহুম হুজরু শকবলোর শকোন এক মোহকফয়ল একটি শিোর িোউল িুকর করয়ত 

কগয়  ধ্রো পয়ি। শস আবোর িুকর কয়র আবোর ধ্রো পয়ি। তৃতী বোর িুকর করোর সম  তোয়ক ধ্য়র 

হুজয়ুরর সোময়ন কবিোয়রর জনয আনো হয়লো। তোর কবরুয়ে সকল অকভয়েোগ শুয়ন 

অকভয়েোগকোরীয়দর হুজরু বলয়লন- শস িুকর কয়র, শতোমরো ধ্র কো  (অথ দোৎ ধ্র শকন)? এই বয়ল 

সবোইয়ক কবদো  কদয়  ঐ শিোরয়ক ককিু িোউল কদয়  িয়ল েোও োর কনয়দদশ কদয়লন। 

 পরম শক্রয়কও কতকন শক্র বয়ল ময়ন করয়তন নো, বরাং তোয়দরয়ক অন্তয়রর সোয়থ মোফ 

কয়র কদয়তন। এ প্রসয়ি পূয়ব দ উয়লকখ্ত একটি ঘিনো তুয়ল ধ্রকি। কতকন একবোর মক্কো শরীফ 

েোও োর সম  তোর ভকগ্নপকতয়ক বোকিয়ত শরয়খ্ েোন। কতকন িয়ল েোবোর পর কতক পরশী শলোক 

ভকগ্নপকতর সোয়থ কববোদ শুরু কয়র। এমনকক তোয়ক তোকিয়  কদয়  তোর বোকি- ঘর দখ্ল কয়র 

শনও োর জনয নোনো প্রকোর জলুুম, অতযোিোর কয়র। মরহুম হুজরু শকবলো শদয়শ কফয়র এয়স 

সবককিু জোনয়লন। ককন্তু তোয়দর প্রকত ককিুমোত্র কবরক্ত নো হয়  তোয়দর বোকিয়ত কগয়  শে 

অমোক ক বযবহোর শদকখ্য় কিয়লন, শসটি সকতযই কবরল। সকয়ল অবোক হয়  তোাঁয়ক প্রশ্ন করয়ল 

হুজরু শকবলো শহয়স জবোব কদয়লন, ‘দুকন ো  আমোর শকোন দুশমন শনই’। এ সকল পোিো 

প্রকতয়বশীয়দর সন্তোনগণ্ পরবতীয়ত কবয়শষ অভোবগ্রস্ত হয়  পয়র। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো 

অনযোনয গরীব শলোকয়দর িোইয়ত তোয়দরয়ক ককিুিো শবকশ সোহোেয করয়তন, শেন তোরো ময়ন 



 

 

করয়ত নো পোয়র শে, তোয়দর পূব দপুরুষগণ্ তোাঁর সোয়থ শে অসৎ বযবহোর কয়রকিয়লন কতকন তো 

ভুয়লন নোই। 

 মরহুম পীর িোয়হব শকবলোয়ক বযজক্তগতভোয়ব শকউ কনন্দোবোদ করয়ল কতকন শমোয়িই 

কবিকলত হয়তননো- তয়ব ধ্মী  শকোন কবষ , এয়তকোদ বো মোস োলো কবষ ক হয়ল কতকন প্রকতবোদ 

করয়তন। প্রয় োজনয়বোয়ধ্ কবজ্ঞোপন, ইশ্তহোর ও বই পুস্তয়কর মোধ্যয়ম সটেক কবষ  সকলয়ক 

জোকনয়  কদয়তন। শসগুয়লোয়ত শকোন কিুবোকয বো কবর্দ্ƒপোত্মক শকোন কথো আয়দ  কলখ্ো হতনো। 

তোাঁর পক্ষ হয়  শকউ কখ্নও শকোন তীক্ষè মন্তবয করয়ল অথবো রূঢ়কথো কলখ্য়ল কতকন তো 

সাংয়শোধ্ন কয়র রুকিপূণ্ দ স্বোভোকবক কথো কলখ্োর কনয়দদশ কদয়তন। কতকন বলয়তন, “বোবো, শহদোয় ত 

কশখ্, কিো কথো  শহদোয় ত হ নো, উহোয়ত শহদোয় ত নষ্ট হ । শতোমোয়দর কলময়ক মোয়ে মোয়ে 

মধ্ু খ্োও োও”। 

 “মোওলোনোর উজক্ত খ্ণ্ডন” এবাং “রয়ি বদগুমোন” নোমক দুইখ্োনো পুস্তক কলখ্ো হ  

কবয়দ্বষ, কনন্দো ও কুৎসোমূলক দু‘টি পুস্তয়কর প্রকতবোয়দ। উহোয়ত শকবলমোত্র প্রকতপয়ক্ষর কথোর 

অয়ে জক্তকতো এবাং আয়লোিয কবষয়  ককতোবী প্রমোণ্ কলকপবে করো হয় য়ি। কিুয়ক কিু দ্বোরো 

প্রকতবোদ কয়রন নোই। কিু কথোয়ক কমষ্ট কথো  এবাং কনন্দোবোদয়ক শদো ো দ্বোরো জবোব কদয়তন। 

বস্তুতঃ এগুয়লো নবীয়দর গুণ্োবলী। বোস্তকবকই মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর এই গুণ্টি 

অতযোিোরী এবাং কবর্দ্ƒপ ও কুৎসোকোরীয়দর জনয হেরত নবী করীম (দঃ)-এর ক্ষমো এবাং মিল 

কোমনোর কথোই আমোয়দরয়ক স্মরণ্ ককরয়  শদ । 

িাওয়াক্কুে ঃঃ  

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো প্রথম জীবয়ন তদী  মুকশ দয়দর কোয়ি িোকুরী করোর এজোজত 

শিয় কিয়লন। ককন্তু তোাঁর পীর িোয়হব মরহুম তোয়ক বয়লকিয়লনঃ িোকুরীর িোইয়ত শহদোয় ত 

উেম। এর পর শথয়ক করজজয়কর ভোর আল্লোহর উপর শসোপদদ কয়র কতকন শহদোয় য়তর কোয়জ 

আত্মকনয় োগ কয়রন। কুরআন পোয়ক রয় য়িঃ ‘ভ‚পৃয়ষ্ঠ কবিরণ্শীল এমন শকোন প্রোণ্ী শনই েোর 

করজজয়কর ভোর আল্লোহর উপর শনই’। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো এ আ োয়তর উপর পুরোপুকর 

আমল কয়র শকোনকদন খ্োও ো-পিোর বযোপোয়র কবন্দমুোত্র কিন্তো ভোবনো কয়রনকন। পূয়ব দই বলো 

হয় য়ি কতকন সকয়লর হোকদ ো গ্রহণ্ করয়তন নো। েকদও িোকো-প সোর দরকোর কিল তথোকপ 

কোরও মোয়লর উপর কবন্দমুোত্র সয়ন্দহ হয়ল কতকন হোত গুটিয়  কনয়তন। কতকন দৃঢ় কবশ্বোস 

রোখ্য়তন তোাঁর করজজয়কর মোকলক আল াোহ,্ তোই হোরোম মোল গ্রহণ্ কয়র আল াোহ্র শকোয়প শকন 

কতকন পকতত হয়বন? আল াোহর উপর ভরসো কয়র শহদোয় য়তর কন য়ত হোরোম মোল গ্রহণ্ নো 

করোর ফল এই হয় কিল শে, েোয়দর িোকো কতকন শফরত কদয়তন তোরো শহদোয় ত শপয়  শেত। 

এরূপ অয়নকিো ঘিনো “তোবলীগ িফর” অধ্যোয়  উয়লখ্ করো হয় য়ি। 

মোদরোসো, শবোকোং ইতযোকদর খ্রি কিল প্রিুর। ককন্তু মরহুম পীর িোয়হব শকবলো িোকো শকোয়েয়ক 

আসয়ব শস জনয শমোয়িই কবিকলত হয়তন নো। স¤পূণ্ দরূয়প আল াোহর উপর ভরসো কয়র সব 

কোয়জ হোত কদয়তন। কতকন প্রো ই বলয়তনঃ েো ককিু শদখ্ি এগুয়লো িোলোয়নোর ক্ষমতো 

শনিরুিীয়নর শনই। শে মো’বুয়দর ইচ্ছো  এগুয়লো হয় য়ি আকম সবই তোাঁর হোয়ত নযস্ত করকি; 

শসই মো’বুদই এগুয়লো িোলোয়বন, কতকনই এর িোমোন শেোগোি করয়বন। 

তোও োক্কুয়লর পরীক্ষো এবাং পুরস্কোর দু’িোই আল্লোহর তরফ হয়ত মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর 

ভোয়গয কময়লকিল। প্রথম জীবয়ন কতকন বহু সম  এয়কবোয়রই কপদদকহীন হয়  পিয়তন। ঘয়র 

িোউল শনই, পয়কয়ি বোজোর খ্রয়ির প সো শনই। আয়ি শুধ্ু আল াোহর উপর তোাঁর এককনষ্ট 

কনভদরতো, প্রশোন্ত উজ্জ্বল শিহোরো, আল্লোহর অসীম ক্ষমতোর উপর অগোধ্ কবশ্বোস। সুতরোাং 

সোমক ক অসুকবধ্ো  পিয়ল কতকন হোকস মুয়খ্ িবর কয়রয়িন এবাং তোর কবকনময়  এয়সয়ি শখ্োদোর 

রহমত, স¤পূণ্ দ অজোনো পয়থ অজস্র ধ্োরো  শসই রহমত এয়স তোাঁয়ক প্রোিুয়ে দর প্লোবয়ন ভয়র 

কদয় য়ি। ককতোয়ব শেমন শদখ্ো েো  পূয়ব দর ওলী দরয়বশয়দর জীবয়ন মোয়ে মোয়ে 



 

 

আয়ল কককভোয়ব খ্োয়দযর সাংস্থোন হত, শতমনই মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর জীবয়ন বহুবোর 

ঘয়িয়ি। বোকিয়ত হ ত বহু শমহমোন রয় য়ি অথি ঘয়র শকোন িোউল শনই। এরূপ অবস্থো  

ঘয়রর শলোকজন উৎকটণ্ঠত, টেক শসই সম ই হ ত শদখ্ো শগল জননক শলোক প্রয় োজনী  খ্োদয 

সোমগ্রী লয়  হোজজর। 

পরবতীয়ত হুজরু শকবলোর জীবয়ন অয়থ দর প্রোিুে দ এয়সকিল। কতকন হোজোর হোজোর িোকোর দুমূ দলয 

ককতোবসমূহ ক্র  কয়র কবরোি এক কুতুবখ্োনো নতরী কয়রকিয়লন। শহদোয় য়তর উয়িয়শয কবরোি 

বজরো ক্র  কয়রয়িন। বোকষ দক ইিোয়ল িও োব মোহকফয়লর জনয হোজোর হোজোর িোকোর 

প্রয় োজনী  সোমগ্রী সাংগ্রহ কয়রয়িন। ককন্তু উৎপোদনমূলক শকোন কোয়জ কতকন কখ্নও  িোকো 

খ্োিোন নোই অথবো ভকবষযয়তর ভ  কয়র জকম-জমো ককয়ন রোয়খ্ন নোই। সকল িোকো কবকভন্ন 

শনক কোয়জ বয  কয়র কতকন একজন দীন-হীন ফকীর কহয়সয়বই দুকন ো তযোগ কয়রয়িন, 

মোলদোর কহয়সয়ব ন । 

এখ্োয়ন একটি কথো উয়লখ্ করো প্রয় োজন। ভকবষযয়তর জনয িোকো-প সো সি  করো 

নোজোয় জ ন  এবাং উহো তোও োক্কুয়লর পকরপন্থীও ন । তোও োক্কুল দুই প্রকোর - 

তোও োক্কুল মো োল আিবোব এবাং তোও োক্কুল শবলো আিবোব। প্রথম প্রকোর তোও োক্কুল 

হয়লো শরী ত সমকথ দত উপো  উপকরণ্ সাংগ্রহ কয়র ফলোফয়লর জনয আল াোহ্র উপর ভরসো 

করো। এতিুকু তোও োক্কুল সকয়লর জনয ফরজ। হুজয়ুর পোক (দঃ) এই প্রকোর তোও োক্কুয়লর 

কথো আমভোয়ব প্রিোর কয়রয়িন। হোদীয়ি আয়ি, একদো এক সোহোবী হুজরু (দঃ)-এর কনকি এয়ল 

কতকন জজজ্ঞোসো করয়লন- তুকম উিটিয়ক কক অবস্থো  শরয়ক এয়সি? সোহোবী জও োব কদয়লন- 

আল াোহ্র উপর ভরসো কয়র শিয়ি এয়সকি। হুজরু (দঃ) বলয়লন- তুকম িয়ল েোও। প্রথয়ম উয়ির 

পো খ্ুাঁটির সোয়থ বো াঁধ্, তোরপর আল াোহ্র উপর ভরসো কর। কদ্বতী  প্রকোয়রর তোও োক্কুল হল 

শকোন বস্তু শপয়ত হয়ল শে উপো  উপকরণ্ কনধ্ দোকরত রয় য়ি শসটি অবলিন নো কয়র বস্তুটি 

পোও োর জনয আল াোহ ্ পোয়কর উপর ভরসো করো। এই প্রকোয়রর তোও োক্কুল শকবলমোত্র 

প গির ও আওকল ো শকরোময়দর জনয জোয় জ। ককন্তু সোধ্োরণ্ মুসলমোনয়দর জনয জোয় জ 

নোই। নবী করীম (দঃ) এই প্রকোয়রর তোও োক্কুয়লর কবষ  আমভোয়ব প্রিোর কয়রন নোই। 

অয়নয়ক সুন্নোত তরীকো বজদন কয়র সব দ সোধ্োরণ্য়ক কদ্বতী  প্রকোয়রর তোও োক্কুল অবলিন 

করোর জনয পীিোপীকি কয়র। হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কনয়জ সোরোটি জীবন প্রকতটি 

কোয়জ কদ্বতী  প্রকোয়রর তোও োক্কুয়লর অনুশীলন কয়রয়িন, ককন্তু আমভোয়ব সকলয়ক প্রথম 

প্রকোয়রর তোও োক্কুল অবলিন করোর পরোমশ দ কদয়তন। 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শুধ্ু মোদরোসো- শবোকেদাং িোলোয়নো এবাং খ্োও ো দোও োর বযোপোয়রই 

আল াোহর উপর কনভদর করয়তন তো নয়হ। প্রকতটি মুহয়ূতদ প্রকতটি কোয়জ, কথো  এবাং কিন্তো  

তোর তোও োক্কুল কিল অতযন্ত উচ্চ পে দোয় র। এ বযোপোয়র একটি ঘিনো উয়লখ্ করকিঃ 

জনোব এ,শক,ফজলুল হক তখ্ন অকবভক্ত বোাংলোর প্রধ্োনমন্ত্রী। তোাঁর আমন্ত্রয়ণ্ তদোনীন্তন 

বোাংলোর শিোি লোি সযোর হোব দোিদ িোরিীনো মোদরোসো এবাং িোখ্োর কয়লজ পকরদশ দয়ন রোজী হন। 

লোি সোয়হয়বর অভযথ দনোর আয় োজন করয়ত জজলো ও মহকুমো হয়ত সাংকেষ্ট কম দিোরীগণ্ 

িোরিীনো  উপকস্থত হন। তোরো অভযথ দনো সাংক্রোন্ত কবরোি তোকলকো নতরী কয়র হুজয়ুরর কোয়ি 

শপশ কয়রন। এক কবরোি তোকলকো- তন্ময়ধ্য রয় য়ি স্বরূপকোেী শথয়ক িোরিীনো  লোি সোয়হব 

পদব্রয়জ েোয়বন বয়ল সমস্ত রোস্তো লোল কোপি কদয়  েোকয়ত হয়ব, মোয়ে মোয়ে কলো গোি 

পুতয়ত হয়ব, কবরোি কবরোি শতোরণ্ নতরী করয়ত হয়ব। সোজ সিোর বোহোর শদয়খ্ হুজরু শকবলো 

মহকুমোর হোককময়ক বলয়লনঃ জনোব আকম একজন ফককর মোনুষ। আমোর এখ্োয়ন আয়লম 

ওলোমোগণ্ তোশরীফ আয়নন। আকম তোয়দর তোজজয়মর জনয েৎসোমোনয আয় োজন ককর, তোর 

িোইয়ত শবকশ করো আমোর জনয সম্ভব ন । শজয়ন রোখ্ুন, আকম আল াোহয়ক িোই। লোি সোয়হব 

েকদ দ ো কয়র ফককয়রর আস্তোনো  আয়সন সুয়খ্র কবষ , ককন্তু আপনোয়দর কনয়দদশমত শকোন 

অকতকরক্ত সোজ-সিো করয়ত আকম অপোরগ। হুজরু শকবলোর দৃঢ়তো শদয়খ্ এ বযোপোয়র তোাঁয়ক 

আর শকউ পীিোপীকি করয়ত সোহস পো  নোই। ককন্তু সবিোইয়ত বি সমসযো শদখ্ো কদল শলেী 



 

 

হোব দবোয়িদর আগমন কনয় । লোি সোয়হয়বর সোয়থ তোর শবগম আসয়বন- এিো আসয়ল শকোন 

বযোপোর ন । ককন্তু িোরিীনোর জনয এিো কত বি মোরোত্মক, কত শবমোনোন তো সহয়জই 

অনুয়ম । শে দরবোয়র জীবয়ন শকও একটি শিোি বোকলকোর উপকস্থকত শদয়খ্ নোই, শসখ্োয়ন 

প্রকোয়শয ইিোয়ল িও োব মোহকফয়ল শত শত আয়লম ওলোমো, পরয়হজগোর, শমোেোকী শলোকয়দর 

সভো  স্বোভোকবক শবশভ‚ষো  একজন ইাংয়রজী রমণ্ী ময়ি উপকবষ্ট থোকয়ব, এয়ত হুজরু শকবলো 

কীভোয়ব রোজী হয়ত পোয়রন?  

এ বযোপোয়র হুজরু েোয়কই বলয়লন, সবোই অপোরগতো প্রকোশ করল। লোি সোয়হবয়ক তোর স্ত্রী 

িোিো িোরিীনো  আসয়ত হয়ব একথো বলোর মত সোহস কোরও কিল নো। হুজরু শকবলোর সোময়ন 

ময়ন হল এক কবরোি মুকসবত। অবয়শয়ষ কতকন আল াোহ উপর ভরসো কয়র এর ফ সোলোর ভোর 

তোাঁর উপয়রই শিয়ি কদয়লন। আল াোহ পোক তোাঁর উপর এই কনভদরতোর পুরস্কোর কদয়লন। হেোৎ 

কয়র অয়ল কককভোয়ব শিকলগ্রোম এয়লো- িোরিীনো  অনুটষ্ঠতবয মোহকফয়ল শলেী হোব দবোিদ 

আসয়িন নো। এখ্োয়ন অনয শকোন মকহলোই শেন শেোগদোন নো কয়র। আল্লোহর উপর ভরসো 

করোর দরুনই আল্লোহ পোক তোাঁর ফকর োদ শুয়নকিয়লন। পরবতী জীবয়ন বহুবোর এই ঘিনো 

উয়লখ্ কয়র হুজরু শকবলো আল্লোহর প্রকত কৃতজ্ঞতো জোনোয়ত শকাঁ য়দ আকুল হয়  শেয়তন। েোই 

শহোক, লোি সোয়হব এয়ল তোয়ক েথোরীকত অভযথ দনো জোনোয়নো হল। জনোব হক সোয়হব মোনপত্র 

পোে করয়লন এবাং হুজরু তোাঁর স্বভোব সুলভ গম্ভীরভোব সহকোয়র মুনোজোত করয়লন। লোি সোয়হব 

খ্ুব খ্ুশী হয় কিয়লন। ঘিনোটি অয়নয়কর কোয়ি অতযন্ত মোমুলী ময়ন হয়ত পোয়র। ককন্তু 

পরয়হজগোরীর শে উচ্চ স্তয়র হুজরু শকবলো আসীন কিয়লন, শসটি কবয়বিনো করয়ল ঘিনোটি শে 

তোাঁর এবাং দরবোয়রর জনয িরম সাংকিম  কিল এয়ত সয়ন্দয়হর কবন্দমুোত্র অবকোশ শনই। 

আল্লোহ সব দত্র কবরোজমোন। একথো দৃঢ়ভোয়ব কবশ্বোস কয়র শত কবপয়দর ময়ধ্যও আল াোহর উপর 

ভরসো কয়র ধ্ীর কস্থর থোকো আল্লোহর ওলীয়দর পয়ক্ষই সম্ভব। এই দুল দভ গুণ্ মরহুম পীর িোয়হব 

শকবলো পূণ্ দমোত্রো  আ ত্ব কয়রকিয়লন। হুজয়ুরর জীবয়নর কনয়ের ঘিনোটি তোর উজ্জ্বল স্বোক্ষর 

বহন কয়রঃ 

শকোন এক িফর হয়ত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো বোকি কফরকিয়লন। কবখ্যোত কবষখ্োলী নদীর 

উপর কদয়  পোিী শন কোয়েোয়গ কতকন িলকিয়লন। হেোৎ প্রবল েয়র  হুজরু ও তোাঁর সিীসহ 

শন কোটি উকিয়  শগল। হুজরু শন কোর কপিয়নর কোমরো  বয়সকিয়লন। শসই বি কোমরোর কভতর 

হয়ত কতকন ককভোয়ব শবকরয়  এয়লন শকউ জোয়ননো। েো শহোক, উভয় ই উপুর হও ো শন কোটি 

শকোন রকয়ম ধ্য়র শেউয় র সোয়থ উেোনোমো করকিয়লন। হুজয়ুরর সিী স্বোভোকবক ভোয়বই অকস্থর 

হয়  উয়েকিয়লন। ককন্তু হুজরু কিয়লন এয়কবোয়রই ধ্ীর, কস্থর এবাং শোন্ত। একিু উৎকণ্ঠো বো 

ভীকতর শকোন কিিই তোাঁর শিহোরো  পকরলকক্ষত হ কন। বরাং কতকন তোর সিীয়ক অভ  কদয়  

বয়লকিয়লন, “ঘোবিোইও নো, পোকনয়তও আল াোহ আয়িন”। সুবহোনোল াোহ! হেরত নবী করীম 

(দঃ) েখ্ন মদীনো  কহজরত কয়রকিয়লন তখ্ন গুহোর মধ্য শথয়ক কোয়ফরয়দরয়ক শদয়খ্ হেরত 

আবু বকর (রোঃ) বয়লকিয়লন “আমরো মোত্র দু’জন”। এ কথো শুয়ন হুজরু (দঃ) বয়লকিয়লন, “নো 

আমরো কতনজন- আল্লোহ আমোয়দর সোয়থ আয়িন”। হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো নদীর 

কভতয়র পয়ি কগয়  সিীয়ক শে অভ বোণ্ী শুকনয় কিয়লন ময়ন হ  শসটি শেন গুহোর কভতর 

হেরত আবু বকর (রোঃ) শক অভ  কদয়  নবী করীম (দঃ)-এর শসই কথোরই প্রকতধ্বকন। আরও 

অবোক হও োর কবষ  এই শে, শসই কবপয়দর কদয়নর কথো উয়লখ্ কয়র মরহুম পীর িোয়হব 

বয়লয়িন াঃ আল্লোহর ফজয়ল  শসই কবপয়দর সম ও আমোর  ‘পোি আনফোি’  জজককর কোমোই 

েো  নোই।  তরীকতপন্থীগণ্  ‘মোই োত’  অথ দোৎ, ‘আল্লোহ সোয়থ আয়িন’- এর িবক মশক্ 

কয়রন। মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর অন্তয়র ‘মোই োত’- এর প্রভোব কত গভীরভোয়ব পকতত 

হয় কিল, আল্লোহর সোকন্নধ্য সব দক্ষণ্ কত কনকবিভোয়ব কতকন উপলজে করয়তন এবাং প্রকতটি 

মুহয়ূতদ কতকন আল্লোহর উপর ভরসো কয়র অকবিল থোকয়তন, এ ঘিনো  তো লক্ষয করোর কবষ । 

দধয শ ও সহেশীেিা ঃঃ  



 

 

নবী রোস‚লগণ্ শথয়ক শুরু কয়র আওকল োয়  শকরোম েখ্নই ধ্ম দ প্রিোয়র প্রবৃে হয় য়িন, তখ্ন 

শথয়কই তোয়দরয়ক কবকভন্ন বোধ্ো-কবপকের সম্মুখ্ীন হয়ত হয় কিল। ককন্তু এয়ত তোাঁরো কখ্নও 

কনরুৎসোহ হয়  তোাঁয়দর কতদবয কোজ শথয়ক কবরত থোয়কনকন, বরাং সবককিু নীরয়ব সহয কয়র 

আল্লোহর উপর ভরসো শরয়খ্ কনজ কোজ িোকলয়  শগয়িন। অবশয প্রয় োজনয়বোয়ধ্ শহদোয় য়তর 

উয়িয়শয কন মতোকন্ত্রকভোয়ব তোাঁরো কখ্নও কখ্নও প্রকতবোদও কয়রয়িন। হেরত মরহুম পীর 

িোয়হব শকবলোর জীবয়নও এই আদয়শ দরই পূণ্ দ প্রকতফলন আমরো শদখ্য়ত পোই। আজ েোরো 

কবকভন্ন পন্থো  ধ্ম দ প্রিোয়র কনয় োজজত তোয়দর মোয়ে অনুরূপ নধ্ে দ ও সকহষু্ণতো থোকয়ল সমোয়জ 

অয়নক কবশৃঙ্খলো এিোয়নো সম্ভব হত। 

পকবত্র কুরআয়ন আল্লোহ পোক বয়লন- ভ -কু্ষধ্ো, জোন-মোয়লর ক্ষ -ক্ষকত ইতযোকদর মধ্য কদয়  

কতকন অবশযই বোন্দোয়দরয়ক পরীক্ষো করয়বন এবাং েোরো এই কবপদোপয়দ নধ্ে দ অবলিন করয়ব 

তোয়দর জনয সুসাংবোদ। সোহোবোয়  শকরোম এবাং আওকল োয়দর জীবনকোকহনী পোে করয়ল শদখ্ো 

েো  কুরআন পোয়কর উপয়রোক্ত আ োয়তর হক আদো  করয়ত কগয়  একোন্ত আপনজনয়দর 

ইয়ন্তকোয়লও তোয়দর কবয় োগ বযথো তোরো ককভোয়ব সহয কয়রয়িন। হেরত মরহুম পীর িোয়হব 

শকবলোর জীবয়নও তোয়ক অনুরূপ পরীক্ষোর সম্মুখ্ীন হয়ত হয় কিল। কতকন শসইসব পকরকস্থকতয়ত 

আল াোহর কোয়জ রোজী থোকয়ত কগয়  শেরূপ নধ্ে দ প্রদশ দন কয়রয়িন তো শথয়ক অকত সহয়জই 

আাঁি করো েো  তোাঁর নধ্ে দশজক্ত কত উাঁিু পে দোয় র কিল। কনয়ে দু- একটি ঘিনো বকণ্ দত হয়লোঃ 

 আবদুল মোন্নোন নোয়ম হুজয়ুরর প্রথম সন্তোন অকত অল্প ব য়সই ইয়ন্তকোল কয়রন। 

ইয়ন্তকোয়লর কদন রোয়ত জননক কনকি আত্মী  হুজরুয়ক সোন্ত্বনো কদয়ত এবাং খ্োনো খ্োও োর জনয 

অনুয়রোধ্ করয়ত আসয়লন। কতকন শভয়বকিয়লন এত বি কবপয়দর কদয়ন পুত্রয়শোয়ক মুহযমোন 

বযজক্তয়ক সোধ্য সোধ্ন িোিো ককিুয়তই খ্োও োয়নো সম্ভব হয়বনো। ককন্তু হুজরু এিো শির শপয়  তোয়ক 

বলয়লন, “বয়লন কক, আজ ত আমোর কনতযকোর শিয়  শবকশ ভোত খ্োও ো উকিত। তোহো নো হইয়ল 

আল াোহর কোয়জ রোজী থোকলোম শকমন ককর ো”। জোনো েো  শসই সন্তোন কবয় োয়গ হুজরুয়ক 

শকউ এক শফোিো অশ্র“ কবসজদন করয়ত শদয়খ্ নোই। এটি তোাঁর প্রথম শে বয়নর ঘিনো। 

 এক সম  হুজয়ুরর বোকির ৮/১০ মোইয়লর ময়ধ্য কিোপুর নোমক গ্রোয়ম এক কবরোি 

ও োজ মোহকফয়লর আয় োজন করো হয় কিল। মোহকফল শুরু হও োর প্রোক্কোয়ল হেোৎ হুজয়ুরর 

একটি কববোকহতো কনযোর মৃতুয সাংবোদ এয়লো। হুজরু ককিুক্ষণ্ স্তি হয়  থোকয়লন। তোরপর ওজ ু

কয়র জোমো োয়ত নোমোজ আদো  করয়লন এবাং পয়র েথোরীকত ও োজ শুরু করয়লন। ককিুক্ষণ্ 

ও োজ-নসীহত করোর পর সভোর সকলয়ক ঘিনোটি জোনোয়  শসই নককফ য়ত সকয়লর কনকি 

কতকন কবদো  িোইয়লন। একিু পর সভো ভি হয়লো। কতকন বোকি এয়লন এবাং দোফন-কোফয়নর 

কোজ স্বোভোকবকভোয়ব সিন্ন হল। ২/১ কদন পরই হুজরু আবোর িফয়র শবর হয়লন, ককন্তু সন্তোন 

কবয় োগজকনত শকোন প্রকোর বোকহযক কিিোকদ তোাঁর মোয়ে শদখ্ো েো কন। 

 হুজয়ুরর শিোি শিয়ল হেরত শোহ মুহোম্মদ নূর িোয়হব তখ্ন তরুণ্ েুবক। মোদরোসো  

িোইয়িল েোয়স অধ্য ন কয়রন। হুজরু স্বোভোকবকভোয়বই তোাঁয়ক অতযন্ত øশাহ করয়তন। হেোৎ 

কয়র কতকন বসন্ত শরোয়গ আক্রোন্ত হন এবাং কয় ককদয়নর ময়ধ্যই ইয়ন্তকোল কয়রন। হুজরু 

শকবলো তখ্ন কনয়জও অসুস্থ এবাং অতযকধ্ক দুব দল- কনয়জ কনয়জ হো াঁিো িলো করোর শকোন ক্ষমতো 

কিলনো। হেরত শোহ মুহোম্মদ নূর িোয়হব েখ্ন মুমূষু দ, তখ্ন হুজরুয়ক একটি শি োয়র বকসয়  

ধ্রোধ্কর কয়র শরোগীর কোমরো  শনও ো হল। ককিুক্ষণ্ পরই হুজয়ুরর সোময়ন শিয়লর ইয়ন্তকোল 

হল। হুজরু নীরব কনস্তি। শকোনরূপ ‘উহ-্আহ’্ শব্দ শকউ শুনয়ত পো কন। বরাং ঐ দুব দল 

অবস্থো ও সকলয়ক শমোিোমুটি এই বয়ল সোন্ত্বনো কদয় য়িন, “শতোমরো সবোই িবর কর, নূর 

আমোয়দর কনকি আল্লোহর আমোনত কিল; আল্লোহ আবোর আমোয়দর কনকি হইয়ত তোহোয়ক 

কফরোই ো লই োয়িন। আমরো তোহোর শে শখ্দমত ককর োকি শসজনয আমরো শখ্োদোর কনকি হইয়ত 

িও োব পোইব”। জোনোেোর সম  হুজয়ুরর শজযষ্ঠ শিয়ল (পীয়র মরহুম হেরত শোহ ্আবু জো’ফর 

মুহোম্মদ িোয়লহ িোয়হব) মৃয়তর পক্ষ শথয়ক সকয়লর কোয়ি ক্ষমোপ্রোথী হয়লন। শসই মুহয়ূতদ হুজরু 

বয়লকিয়লন, “মুহোম্মদ নূয়রর সয়ি েোহোরো দুজস্ত রোয়খ্, শক োময়ত তোহোরো তোহোর পুরস্কোর পোইয়ব। 



 

 

মুহোম্মদ নূর আল্লোহর ওলী কিল”। এই কথোগুয়লো বলয়ত কগয়  তোাঁর কণ্ঠ জকিয়  কগয় কিল এবাং 

স্বোভোকবকভোয়বই প্রোণ্কপ্র  শিয়লর কবয় োয়গ কতকন একিু শকাঁ য়দ শফয়লকিয়লন- ককন্তু তো ঐ 

একটিবোর মোত্র। এই ঘিনোর পর হুজরু শকবলোও আর শবকশকদন জীকবত কিয়লননো। ককন্তু 

েতকদন জীকবত কিয়লন হেরত মরহুম শোহ মুহোম্মদ নূর সিয়কদ হুজয়ুরর মুয়খ্ আর শকোন 

আয়ক্ষপ ও আয়লোিনো শকউ শকোনকদন শশোয়নকন। 

 হুজয়ুরর শে শকোন জলিো  শলোকজন তোাঁর কোয়ি আসোর জনয, শমোিোহোফোর জনয 

অথবো দু’একটি কথো বলোর জনয ভীি কয়র দো াঁিোত। সকয়লর সোয়থ হোত কমলোয়নো, তোয়দর সোয়থ 

কথো বলো কত কটেন। ককন্তু হুজরু শকবলো নধ্ে দ ধ্য়র েথো সম্ভব সকয়লর কথোই শুনয়তন এবাং 

হোকসমুয়খ্ তোয়দর সোয়থ কথো বয়ল কবদো  কদয়তন। েোয়দর অকভজ্ঞতো আয়ি তোরোই জোয়ন এরূপ 

উপয়ি পিো শলোকয়দর সোয়থ ঘণ্টোর পর ঘণ্টো হোকস মুয়খ্ কথো বলো  কীরূপ নধ্য়ে দর প্রয় োজন 

হ । হুজরু শকবলোর েোয়ত কষ্ট নো হ  শসজনয খ্োয়দমগণ্ কখ্নও কখ্নও আিোয়ল 

শলোকয়দরয়ক মৃদু ভৎদসনো করয়লই কতকন কবরক্ত হয়তন। কখ্নও কখ্নও বলয়তন- শতোমরো 

ধ্মক কদচ্ছ শকন? ওরো শতো আমোর সোয়থ কথো বলয়ত এয়সয়ি।  

তোক্ও ো াঃ 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর তোকও ো আলোদোভোয়ব বলোর শকোন প্রয় োজন পয়িনো। িকরয়ত্রর 

সকল গুণ্োবলীই এই তোক্ও োর সোয়থ সিককদত। তোাঁর জীবয়নর প্রকতটি কোজ, কথো-বোতদো, িলো-

শফরো, খ্োও ো-দোও ো, শলবোস- শপোশোক, তোবলীগ-তো’লীম, সবককিুর মোয়েই তোকও ো ফুয়ি 

উেত। বলো িয়ল তোাঁর জীবনটিই কিল উচ্চ পে দোয় র তোকও োর অনুশীলন। তবুও দু’একটি শিোি 

শিোি ঘিনো তুয়ল ধ্রকি।  

 হোকদ ো গ্রহয়ণ্ মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কবয়শষ সতদকতো অবলিন করয়তন। সোমোনয 

সয়ন্দহ হয়লই কতকন হোকদ ো গ্রহণ্ শথয়ক কবরত থোকয়তন। এমন অয়নক ঘিনো রয় য়ি- হুজরু 

শকবলো তোবলীগী িফয়র কগয়  শকোন শকোন স্থোয়ন িোকো প সো শন ো ত দয়ূরর কথো- খ্োও ো-

দোও ো শথয়কও কবরত থোকয়তন। কনয়জর সিীয়দর কদয়  পোক কয়র আলোদোভোয়ব খ্োনো 

শখ্য় য়িন। 

 মোদরোসোর বযবস্থোপনো কিল আলোদো। তোই মোদরোসো- শবোকেদাং এর িোকো েোয়ত শকোন 

ক্রয়মই তোাঁর কনয়জর খ্রয়ির জনয বয  নো হ  শস বযোপোয়র কতকন কিয়লন সদো জোগ্রত। শুধ্ু তোই 

ন , এ কবষ টিয়ত কতকন এতিুকু সজোগ কিয়লন শে, মোদরোসোর শদ োয়লও কতকন শকোনকদন 

তো োম্মুম কয়রনকন। শদ োয়ল হোত কদয়  তো োম্মুম করয়ল শদ োল শথয়ক শে ধ্ূয়লো পয়ি েো  তোয়ত 

সোমোনয হয়লও শদ োয়লর ক্ষকত হ , আর শসই ক্ষকত কয়র তোাঁর তো োম্মুম জোয় জ হয়ব ককভোয়ব। 

এই কিল তোাঁর েুজক্ত।  

 একবোর তোর জননক খ্োয়দম মুসোকফর খ্োনোর থোলোবোসন পকরষ্কোর করোর জনয 

মোদরোসোর পকরতযোক্ত বোকল হয়ত ককিু বোকল এয়ন বযবহোর করকিয়লন। হুজরু শসটি শদখ্য়ত শপয়  

বোকল শকোথো শথয়ক আনো হয় য়ি জোনয়ত িোইয়লন। খ্োয়দম বলয়লন মোদরোসোর মোে হয়ত আনো 

হয় য়ি। মোদরোসোর বোকল তোাঁর কনয়জর কোয়জ বযবহোর হয় য়ি শজয়ন কতকন শেন আাঁতয়ক 

উেয়লন। এ জনয খ্োয়দময়ক শুধ্ু ভৎদসনোই কয়রনকন, তোৎক্ষকণ্ক ভোয়ব মোদরোসোর কহসোব 

রক্ষক জনোব মোেোর এমদোদ আলী িোয়হবয়ক শেয়ক এয়ন ঐ বোকলর দোম একআনো ধ্োে দ কয়র 

তখ্নই পকরয়শোধ্ কয়র কদয়লন। 

 হুজরু িোত্রোবস্থো  একবোর একজন শলোয়কর কনকি হয়ত একটি সূাঁই শিয়  এয়নকিয়লন। 

কনধ্ দোকরত সময়  শফরত শদ োর কথো কতকন ভুয়ল শগয়লন। পয়র েখ্ন স্মরণ্ হয় য়ি তখ্নই 

শলোকটিয়ক সূাঁই শফরত কদয়  কতকন বলয়লন- আকম কথো রোখ্য়ত পোকরকন, এজনয আপনোর ময়ন 

কনশ্চ ই কষ্ট হয় য়ি। আমো  মোফ করুন। শলোকটি বলল- আমোর ময়ন শকোন কষ্ট হ কন। 



 

 

তথোকপ হুজরু বোর বোর অনুয়রোধ্ করো  শশষ পে দন্ত শলোকটি বলয়ত বোধ্য হল- আচ্ছো, আপনোয়ক 

মোফ কয়র কদলোম। হুজরু শকবলো তখ্ন আশ্বস্ত হয়লন।  

আত্মন্দজহাদ ঃঃ 

রোসূলুল্লোহ (দঃ) একবোর েুয়ের মোে শথয়ক কফয়র এয়স সোহোবীয়দর বলয়লন, “আমরো কু্ষর্দ্ 

জজহোদ শথয়ক কবশোল জজহোয়দর কদয়ক প্রতযোবতদন করলোম। আর শসই কবশোল জজহোদটি হল 

নফয়সর সোয়থ জজহোদ”। মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর জীবয়ন শত শত ঘিনো রয় য়ি শস গুয়লো 

কবয়েষণ্ করয়ল বুেো েো  কনয়জর আত্মোয়ক নফয়সর প্রয়রোিনো শথয়ক বো াঁকিয়  রোখ্য়ত কতকন কত 

সোধ্য সোধ্নো কয়রয়িন। সকল ঘিনো উয়লখ্ করো এখ্োয়ন সম্ভব ন । শুধ্ুমোত্র  নফ্য়স 

আম্মোরোর সোয়থ কতকন ককরূপ শমোজোহোদো  কলি থোকয়তন শস সিয়কদ দু’একটি ঘিনো পোেয়কর 

সোময়ন তুয়ল ধ্রকিঃ 

 শকোন এক দোও োয়ত মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর সোময়ন প্রিুর খ্োদয সোমগ্রী আনো হল। 

কতকন ধ্ীয়র ধ্ীয়র শখ্য়ত শুরু করয়লন। হেোৎ কতকন জজহŸাো  স্বোদ উপলজে কয়র খ্োবোর শপ্লয়ি 

শবকশ কয়র নুন কদয়  পুনরো  শখ্য়ত লোগয়লন। নফ্সয়ক উয়িশয কয়র ময়ন ময়ন বলয়লনঃ শহ 

নফ্স, তুকম বি স্বোদ শপয় ি। খ্োও, এখ্ন ভোয়লো ভোয়ব শখ্য়  নোও। 

 শকোন এক িফয়র জননক মুরীদ তোর কনজ বোকিয়ত দোও োত কয়র খ্োবোর শশয়ষ হুজরু 

শকবলোর জনয কনজ গোভীর দুধ্ সমস্ত সর সহ একটি গ্লোয়স কয়র কনয়  এয়স তোাঁয়ক কদল। হুজরু 

শকবলো গ্লোসটি হোয়ত কনয়  শোহোদত অাংগুকল কদয়  দুয়ধ্র সর সকরয়  বোকী দুধ্িুকু শখ্য়  

কনয়লন। এটি লক্ষয কয়র উক্ত মুরীদ প্রশ্ন করল, “হুজরু, দুয়ধ্র সমস্ত সরিুকুই ত আপনোর 

খ্োবোর উয়িয়শয এয়নকি, আপকন তোর সোমোনযিুকুও শখ্য়লন নো, কোরণ্ বুেয়ত পোরলোম নো”। 

হুজরু শকবলো সকলয়ক উয়িশয কয়র তখ্ন বলয়লন, “বোবোরো, শে জজহŸাো এমন সুখ্োদয শপয়  

সজীবতো লোভ কয়র, শস জজহŸাো কখ্নও আল াোহয়্ক গভীরভোয়ব েোকয়ত সক্ষম হ নো”।  

 অনুরূপ আরও একটি ঘিনো হুজয়ুরর কনয়জর জবোনীয়ত বযক্ত করকি “একবোর আকম 

এক কবরোি মোহকফয়ল ও োজ ককরয়ত উটেব এমন সম  শবোয়ির কখ্িকক কদ ো উপয়র িোকহ ো 

শদকখ্লোম বহু শলোক আমোয়ক উেোই ো শনও োর জনয আকস োয়িন। আমোর নফি খ্ুব খ্ুশীয়ত 

ভকর ো শগল। নফস বকল ো উটেল, অদয খ্ুব ও োজ জকময়ব ও িোকো প সোও পোও ো েোইয়ব। 

তৎক্ষণ্োৎ আকম ময়ন ময়ন বকল ো উটেলোম, শহ নফস! তুই আমোয়ক বরবোদ ককরয়ত বকস োকিস। 

আচ্ছো শদখ্ো েোক। আকম উপকস্থত শলোককদগয়ক বকললোম- আপনোরো একিু অয়পক্ষো করুন। 

আকম শবোয়ির কভতয়র কগ ো দরজো বি করতঃ জজককয়র মশগুল হলোম এবাং ‘কনশ্চ ই নোমোজ 

খ্োরোপ ও অেীল কোজ হইয়ত কফরোই ো রোয়খ্’- এই আ োয়তর শমোরোকোবো ককর ো নোমোজ 

পকিয়ত আরম্ভ ককরলোম। শখ্োদোর ফজয়ল দুই রোকোত শশষ ককরয়ত নো ককরয়তই নফস দমন 

হই ো শগল। আকম শখ্োদো তো োলোর শুককর ো আদো  করতঃ সভো  িকল ো শগলোম। এই ঘিনোটি 

বণ্ দনো করোর উয়িশয আত্মপ্রশাংসো নয়হ; বরাং আপনোকদগয়ক বুেোই ো শদও ো শে, নফস কক 

ভীষণ্ দুদদমনী  জজকনস। অথি ইহোয়ক দমন ককরয়ত নো পোকরয়ল সকল শ্রম পণ্ড ও েোবতী  

শিষ্টো বযথ দ হই ো েো । অতএব আমোর প্রয়তযক মুরীদ শমোতোয়কদ সব সম  একদয়ক খ্ুব তী² দৃটষ্ট 

রোকখ্য়বন। শকোন বুজগু দ শলোক বকল োয়িন- 

“অথ দোৎ তুকম েকদ পরয়হজগোর, সাংেমী ও শমোেোকী হইয়ত িোও, তোহো হইয়ল বোদশোহ কক আমীর 

কোহোরও কনকি হইয়ত শকোন ককিু লোভ করোর জনয শলোভ ককরও নো”। অতএব আল াোহ ্

তো োলোয়ক পোইয়ত হইয়ল ‘তোমো’ (শলোভ) বজদন করো অতযোবশযক। অনযথো  শকোন লোভ হইয়ব 

নো। 

এই ভোয়ব মরহুম পীর িোয়হব শকবলো সোরোক্ষণ্ নফ্য়স আম্মোরো বো কুপ্রবৃকের সোয়থ জজহোদ কয়র 

দুকন ো  শথয়কও দুকন োর শেদোক্ত পকরয়বয়শর প্রভোব শথয়ক কনয়জর অন্তরয়ক পকরচ্ছন্ন 

শরয়খ্য়িন। কতকন কনয়জ শেমন সদো সতকদ শথয়ক হোশয়রর ম দোয়ন পোক-সোফ হয়  আল াোহর 



 

 

দরবোয়র উেোর জনয আজীবন প্রয়িষ্টো িোকলয় য়িন, মুরীদ মুকহব্বীনয়দরয়কও শতমনটি কনয়দদশ 

কদয়তন। এ প্রসয়ি তোাঁর একটি নসীহত তুয়ল ধ্রকিঃ 

বতদমোন জোমোনো  পোপ-পজিয়ল জগত েুকব ো রকহ োয়ি। পোপ হইয়ত এিোই ো থোকো বিই 

কটেন বযোপোর। বোইম মোি শেমন কোদোর ময়ধ্য থোকক োও তোহোর শরীয়র শকোন প্রকোর কোদো মোটি 

লোকগয়ত শদ নো, শসইরূপ মুসলমোনকদগয়কও বোইম মোয়ির মত এই পোপ-পজিলম  জগয়ত 

অবস্থোন ককরয়ত হইয়ব। (নফ্য়স আম্মোরোর সোয়থ হোয়মশো জজহোদ ককর ো) পোপ-পজিল হইয়ত 

শদহ-মনয়ক পকবত্র রোকখ্ ো কবয়র েোইয়ত হইয়ব। তয়বই শক োময়ত শখ্োদো পোয়কর দরবোয়র 

পোক-সোফ হই ো উটেয়ত পোকরয়ব। 

অমারয়ক বযবহার ঃঃ 

হেরত নবী করীম (দঃ) বয়লনঃ শে বিয়ক সম্মোন কয়রনো, শিোিয়ক øশাহ কয়রনো শস আমোর 

দলভুক্ত ন । মরহুম পীর িোয়হব শকবলো গুরুজন, উস্তোদ এবাং পীর- বুজগু দয়দর প্রকত অতযন্ত 

কবন ী কিয়লন। এ বযোপোয়র কোরও শব োদবী কতকন বরদোস্ত করয়তন নো। জননক বযজক্ত তোর মোয়ক 

প্রহোর করয়ল মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শসখ্োয়ন কগয়  তোয়ক শে জতুো শপিো কয়রকিয়লন 

শসকথো পূয়ব দই বলো হয় য়ি।  

আয়লম- ওলোমোয়দরয়ক কতকন কবয়শষ সম্মোন শদখ্োয়তন। মজকলয়স শকোন আয়লম কনয়ি বয়স 

আয়ি জোনয়ত পোরয়ল সম্ভব হয়ল কতকন তোয়ক ময়ি আসোর আহবোন জোনোয়তন। 

সমোয়জ গণ্যমোনয, মোতবর শশ্রণ্ীর শলোকয়দরয়কও কতকন েথোয়েোগয অভযথ দনো জোনোয়তন, িোদর 

কবকিয়  কদয়  বসয়ত কদয়তন, আপযো ন করোয়তন, হোকসমুয়খ্ কথোবোতদো বলয়তন এবাং অবস্থো 

অনুেো ী তোয়দরয়ক ধ্য়ম দর কথো শুকনয়  কদয়তন। বস্তুতঃ তোাঁর এই আদতটি হুজরু (দঃ)-এর 

সুন্নোত। আবু জোয়হল, আবু লোহোব প্রমূখ্ কোয়ফর বযজক্তবগ দও নবী করীম (দঃ)-এর দরবোয়র এয়ল 

কতকন তোয়দরয়ক েথোেথ সম্মোন প্রদশ দন করয়তন। 

শিোিয়দর সোয়থও তোাঁর বযবহোর কিল খ্ুব অমোক ক। তোয়লয়ব ইয়লময়দরয়ক কতকন খ্ুব শিহ  

করয়তন। তোয়দর শকউ েকদ তোাঁর সোময়ন কুরআন শরীয়ফর শকোন আ োত শতলোও োত করয়ত 

িোইত কতকন আগ্রহভোয়ব শুনয়তন। তোয়দর সোয়থ কতকন ককরূপ আন্তকরকতো কিয়লন শস সিয়কদ 

শিোট্ট একটি ঘিনো তুয়ল ধ্রকি। জনোব মোওলোনো আবদুল আজীজ শনিোরী িোয়হব তখ্ন 

িোরিীনো মোদরোসো  কনয়ির জোমো োয়তর একজন িোত্র । মোদরোসো বয়ির সম  হুজয়ুরর কোয়ি 

বোকি েোও োর এজোজত িোইয়ল কতকন প্রশ্ন কয়রকিয়লন, কয়ব আসয়ব? জনোব শনিোরী িোয়হব 

উের কদয় কিয়লন, ‘হুজরু, দুই সিোয়হর িুটি’। তখ্ন মরহুম হুজরু বয়লকিয়লন- ওয়র বোবো! 

এতকদন শতোমোয়দর নো শদয়খ্ থোকব কক ভোয়ব? 

শিোি বোচ্চো কনয়  শকউ েকদ হুজয়ুরর সোয়থ শদখ্ো করয়ত আসত কতকন শসই কশশুয়ক আদর 

করয়তন, হোয়তর কোয়ি ফলমূল েো থোকত তোই কতকন তোর হোয়ত তুয়ল কদয়তন।  

মুরীদ, মুকহব্বীনয়দর জনয মরহুম হুজয়ুরর ভোয়লোবোসোর অন্ত কিলনো। কতকন বলয়তন- শতোমোয়দর 

সকয়লর জনয আকম মক্কো শরীয়ফ আল াোহ্র ঘর ধ্য়র শদো ো কয়র এয়সকি। মুরীয়দর জনয তোর 

উৎকণ্ঠো শকমন কিল শিোট্ট একটি ঘিনো শথয়ক তো আাঁি করো েো ঃ িোরিীনো দরবোয়রর মুফকত 

মরহুম মোওলোনো আবদুল মজজদ িোয়হব বয়লন, ‘একবোর আকম এবাং শসোনোহোয়রর শম ঃ 

কগ োসউিীন িোয়হব কনজ বোকি েোও োর জনয হুজয়ুরর কোয়ি কবদো  িোকহলোম। হুজরু 

আমোয়দরয়ক কবদো  কদয়লন বয়ি ককন্তু সতকদতো অবলিয়নর জনয আমোয়দরয়ক বকলয়লন- 

শ তোন মুরীদগণ্য়ক কবভ্রোন্ত ককর ো শফয়ল নোকক, এই ভয়  তোহোয়দরয়ক কবদো  ককরয়ত আমোর 

শদল িো নো’।  



 

 

মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর খ্োয়দম এবাং সোয়থর শলোকয়দর সোয়থ তোাঁর বযবহোর শকমন কিল শস 

সিয়কদ তোয়দর কোউয়ক জজজ্ঞোসো করয়ল হুজয়ুরর আন্তকরক মধ্ুর বযবহোয়রর কথো স্মরণ্ কয়র 

তোয়দরয়ক শুধ্ু অশ্র“ কবসজদন করয়তই শদখ্ো েো । শকোন কোয়জর শহরয়ফয়রর জনয শকোন কিু 

কথো শতো দয়ূরর কথো সোমোনয কবরজক্তর ভোবও শকোনকদন শদখ্োনকন। তয়ব কশক্ষণ্ী  শকোন কবষয় র 

প্রশ্ন উেয়ল সাংয়শোধ্য়নর খ্োকতয়র প্রয় োজনয়বোয়ধ্ কতকন কটেন হয়তও কদ্বধ্োয়বোধ্ কয়রনকন। 

 স›দ্বীয়পর ওকলউর রহমোন নোয়ম হুজয়ুরর এক খ্োয়দম কিয়লন। কতকন হুজয়ুরর শন কো 

িোলোয়তন আবোর মোয়ে মোয়ে বোকি পোহোিো কদয়তন। কতকন বয়লকিয়লন- খ্োয়দময়দর প্রকত 

হুজয়ুরর কবয়শষ শখ্ োল কিল। আমোর বোকি েোও োর সম  হয়ল রোয়তর শবলো  আমো  

েোকয়তন। বলয়তন- ওকলউর রহমোন, বোকিয়ত েোও োর দরকোর শনই? আকম বলতোম- হুজয়ুরর 

হুকুম। হুজরু বলয়তন- বোকি েোও। এই নোও, এই বয়ল পথ খ্রি এবাং সাংসোয়রর প্রয় োজনী  

জজকনস বোবদ িোকো প সো সহ সকয়লর জনয কোপি শিোপি আমোর হোয়ত তুয়ল কদয়তন। 

 “সীরয়ত শনিোকর ো”র শলখ্ক মরহুম ককব নূরুিীন িোয়হব উয়লখ্ কয়রন- মরহুম পীর 

িোয়হব শকবলোর িকরয়ত্র নবষমযহীন আিরণ্, সমদৃটষ্ট এবাং কু্ষর্দ্জয়নর প্রকত সম বযবহোয়রর শে 

প্রমোণ্ কময়ল তো সিরোির দৃষ্ট হ নো। কতকন আরও বয়লন- বি কবষ  শতো দয়ূরর কথো, তোাঁয়ক 

প্রদে হোকদ ো বণ্টয়নর মত কু্ষর্দ্ বযোপোয়রও তোাঁর শে অেোকিত øশাহ-মমতো, সমদৃটষ্ট এবাং 

বোৎসলয লক্ষ করো শেয়তো তো অতুলনী । সকয়লর কথো কতকন ককভোয়ব শখ্ োল রোখ্য়তন তো 

একমোত্র আল াোহই্ জোয়নন। শকহ অনুপকস্থত থোকয়ল তোাঁর জনয তোর ভোগ শরয়খ্ কদয়তন। পয়র 

সোক্ষোত হয়ল িুয়প িুয়প তোয়ক বলয়তন, “শতোমোর জনয অমুক জজকনসটি অমুক স্থোয়ন রোখ্ো 

আয়ি ; েোও, নোও কগ ো”।  

মরহুম পীর িোয়হব শকবলো তোবলীয়গ িফয়র শগয়ল দশ দন প্রোথীয়দর ভীি জয়ম শেত। অয়নক 

সম  কতকন ধ্নী -বিয়লোকয়দর িোইয়ত কপিয়ন দো াঁিোয়নো জীণ্ দ শীণ্ দ, দুঃস্থ গরীবয়ক কোয়ি শেয়ক 

কনয়তন। তোয়দর কুশলোকদ জজজ্ঞোসো করয়তন। তোয়দর শদ ো সোমোনয হোকদ োও কতকন আগ্রহ 

সহকোয়র গ্রহণ্ করয়তন এবাং মোয়ে মোয়ে সকয়লর মোয়ে বণ্টন কয়র কদয়তন। এয়ত তোয়দর 

শিোয়খ্ মুয়খ্ শে আনয়ন্দর আভো ফুয়ি উেত তো ভোষো  বযক্ত করো েো নো। সমোয়জ অসহো , 

অবয়হকলত মোনুয়ষর ময়ন সোমোনয আনন্দ শদও োই কিল হুজরু শকবলোর এরূপ বযবহোয়রর মূল 

লক্ষয।  

অয়নয়কর কোয়িই হ ত এই সব শিোট্ট ঘিনো এয়কবোয়রই তুচ্ছ বয়ল ময়ন হয়ত পোয়র, ককন্তু 

এগুয়লোর মধ্য কদয়  সকয়লর অলয়ক্ষয েোাঁর মহোন জীবনোদশ দ েল-মল কয়র উয়ে, েোাঁর িোকরজত্রক 

নবকশষ্টয ও গুণ্োবলী আমোয়দর ময়নর সুকুমোর বৃকেগুয়লোয়ক সজীব কয়র তুয়ল; ক্ষকণ্য়কর তয়র 

হয়লও সমোয়জর শেদোক্ত পকরয়বশ শথয়ক মুক্ত কয়র আমোয়দরয়ক কনয়  েো  দয়ূর, বহুদয়ূর; 

একিুখ্োকন ভোবোর অবকোশ শদ  কনয়জর সিয়কদ, স্রষ্টোর সিয়কদ- কতকন আর শকউ নন, সৃটষ্টর 

শসরো, কবয়শ্বর রহমত আমোয়দর কপ্র  নবী হেরত শমোহোম্মদ (দঃ)। 

বি যরদ হলি িাও নছাি হও িলবঃ 

এটি একটি িোকরজত্রক গুণ্। সকতযকোর জ্ঞোনীজন কখ্নও অহাংকোরী হ নো। তোাঁরো জোয়নন জ্ঞোন 

সমুয়র্দ্র তুলনো  তোাঁয়দর আহরণ্ খ্ুবই ককজিত। েোরো ওলী আল াোহ,্ তোাঁরোই আল াোহয়্ক 

অকধ্ক ভ  পোন; এর কোরণ্ হল তোাঁরো আল াোহ্র মোহোত্ময শশ্রষ্ঠত্ব, ক্ষমতো, দ ো-সবককিু অকধ্ক 

অনুধ্োবন করয়ত পোয়রন, ফয়ল মহোন স্রষ্টোর সোময়ন কনয়জয়ক অজস্তত্বহীন ময়ন কয়রন। 

কনয়জয়ক অয়নযর সোময়ন বি বয়ল জোকহর করো ত দয়ূরর কথো, অনয শকউ  তোাঁয়দরয়ক বি 

বলয়লও তোাঁরো লজ্জিত হন। এটিও একটি কবরোি আত্মজজহোদ। এটি ওলী আল াোহয়্দর পয়ক্ষই 

সম্ভব। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কনয়জ একজন লে-প্রকতষ্ঠ পীর হয় ও কখ্নও পকরকিকত 

িোনকন বরাং সোধ্োরণ্ শলোয়কর কোতোয়র কনয়জয়ক নোকময়  এয়ন কনয়জর অহাংকোরয়ক কবলীন 



 

 

করোর জনয সদো সয়িষ্ট থোকয়তন। তোাঁর জীবয়ন এমন অসাংখ্য ঘিনো রয় য়ি। পোেকয়দর 

উৎসোহ কনরসয়ন মোত্র ২/১ টি ঘিনো তুয়ল ধ্রো হয়লোঃ 

 একবোর বকরশোল জজলোর রোয় ন্দো  হুজরু শকবলোর মোহকফল কিল। একই মোহকফয়ল 

শজ নপুয়রর পীর িোয়হব শকবলোয়কও দোও োত শদ ো হয় কিল। তখ্নও পীর িোয়হব 

শকবলোদ্বয় র শকউ মোহকফয়ল আয়সনকন। শসই সুকবশোল মোহকফয়ল তোাঁয়দর ভক্তবৃয়ন্দর মোয়ে 

হেোৎ কয়র উভ  পীয়রর শশ্রষ্ঠত্ব কনয়  এক কবতদয়কর সৃটষ্ট হল। শজ নপুরী হেরত পীর িোয়হব 

শকবলোর ভক্ত-মুরীদগণ্ দোবী করয়লন শে, তোাঁয়দর পীর িোয়হব িোরিীনো পীর িোয়হব শকবলোর 

িোইয়ত অকধ্ক কোকমল ও বুজগু দ। পক্ষোন্তয়র িোরিীনো হুজয়ুরর মুরীদগণ্ দোবী করয়লন- তোয়দর 

পীর িোয়হব অকধ্ক পরয়হজগোর- কতকন শজ নপুরী হুজয়ুরর নযো  ফোয়সয়কর দোও োত কবুল 

অথবো হোকদ ো গ্রহণ্ কয়রন নো। এই কনয়  ধ্ীয়র ধ্ীয়র তুমুল কলরয়বর সৃটষ্ট হল। মরহুম পীর 

িোয়হব শকবলো তখ্ন তোাঁর শবোয়ি অবস্থোন করকিয়লন। জননক খ্োয়দম তোাঁয়ক কবষ টি জোনোয়ল 

কতকন তৎক্ষণ্োৎ ময়ি এয়স উপকস্থত হয়লন। সকয়লই ধ্ীর ও শোন্ত হয়লন। এবোর পীর িোয়হব 

শকবলো বলয়লন- এই মজকলয়স শকোন আয়লম বযজক্ত হোজজর হয় য়িন কক? একোকধ্ক আয়লম 

সোিো কদয়লন। এবোর কতকন বলয়লন- আকম শুয়নকি, আপনোরো শজ নপুরী পীর িোয়হব শকবলো ও 

আমোর ময়ধ্য শশ্রষ্ঠয়ত্বর দোবী কনয়  কলহ করয়িন। আচ্ছো, আপনোরো একিো মোস োলো বলুন ত? 

ময়ন করুন, একটি কু োর ময়ধ্য একটি কবিোল পয়ি ময়র েো  এবাং তোর শদহ উক্ত পোকনয়ত 

পাঁয়ি গয়ল েো ; ঐ অবস্থো  পোকন উয়েোলন কয়র তো কদয়  অজ ুকরো জোয় জ হয়ব কক? উপকস্থত 

ওলোমোবৃন্দ নোজোয় জ বয়ল ফয়তো ো কদয়লন। তৎপর পীর িোয়হব শকবলো বলয়লন - আচ্ছো, েকদ 

ঐ কবিোলটি একটি নদী বো সোগয়র পকতত হয়  উক্তোবস্থো ধ্োরণ্ কয়র, তয়ব কক নদী বো সোগয়রর 

পোকন নষ্ট হয়ব?  সকয়লই জবোব কদয়লন, “নো”। এবোর মরহুম হেরত পীর িোয়হব শকবলো 

বলয়লন, “বোবোরো, আকম শনিোরুিীন হলোম ‘কু ো’। তোই আকম ফোয়সয়কর দোও োত বো হোকদ ো 

গ্রহণ্ করয়ত ভ  ককর। পক্ষোন্তয়র শজ নপুরী হেরত পীর িোয়হব শকবলো হয়লন ‘সোগর’। তোয়দর 

কথোই আলোদো। সুবহোনোল াোহ, আত্মম্ভকরতো লীন কয়র কনয়জয়ক শিোি ময়ন করোর কী কবরল 

দৃষ্টোন্ত! 

 একবোর শবোয়ি কয়র হুজরু তোবলীগী িফয়র েোয়চ্ছন। শবোয়ি কনজ কোমরো  কতকন 

অবস্থোন করকিয়লন। শসখ্োন শথয়ক শুনয়ত শপয়লন- তীয়র শলোকজন কথো বলয়ি। একজন 

বলল- এটি কোর শন কো? অপর একজন উের কদল-এটি িোরিীনোর পীর িোয়হব শকবলোর 

শন কো। এই কথো শুয়নই কতকন শবকরয়  এয়লন এবাং শে শন কো বোইকিল তোয়ক সকরয়  কনয়জই 

গলুই এর উপর বয়স শন কো িোলোয়ত শুরু করয়লন। ঘিনোটি শিোি বয়ি, ককন্তু, কনয়জয়ক সোধ্োরণ্ 

শলোয়কর কোতোয়র নোমোয়  আনোর এই শে মন মোনকসকতো শসটি কত দুল দভ  

মরহুম হেরত মোওলোনো ইউনুস িোয়হব কিয়লন িোরিীনো মোদরোসোর মুদোরকরি। একবোর তোাঁর 

বোকিয়ত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো জলিোর জনয তোশরীফ এয়নকিয়লন। হুজরু শকবলো কবশ্রোম 

কনজচ্ছয়লন। ইতযবসয়র মোওলোনো িোয়হব উপকস্থত জনতোর সোময়ন ও োজ করোর উয়িয়শয 

দো াঁকিয়  প্রথয়মই বলয়লন- আপনোরো কক জোয়নন, আল াোহর কত বি এক ওলী আজ এখ্োয়ন 

এয়সয়িন? এ কথো শশোনোর সোয়থ সোয়থ মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শবকরয়  এয়লন। মোওলোনো 

িোয়হবয়ক উয়িশয কয়র বলয়লন- মোওলোনো ইউনুস, ও োজ থোমোও। শতোমোর কথো পকরবতদন 

কয়র এ কথো বল- শনিোরুিীন নোয়ম এক শগোনোহগ্োর আপনোয়দর শদোও োর জনয এখ্োয়ন 

এয়সয়ি। মোওলোনো িোয়হব িুপ কয়র শগয়ল হুজরু শকবলো বলয়লন- তুকম একথো নো বলয়ল আকম 

আর আজ এখ্োয়ন শকোন ও োজ করবনো। বোর বোর পীিোপীকিয়ত অগতযো মোওলোনো িোয়হব 

শকাঁ য়দ শকাঁ য়দ হুজয়ুরর কথোগুয়লো ঘুকরয়  কফকরয়  জনতোর সোময়ন বলয়ত বোধ্য হয়লন। 

সমোয়জ একজন কোয়মল পীর কহয়সয়ব হুজরু শকবলো েখ্ন পকরকিত হয় য়িন শস সম ও কতকন 

ফুরফুরো শরীফ শগয়ল সোধ্োরণ্ শলোয়কর সোয়থ মোয়ে কবিোনো করয়তন। কখ্নও কনজ পীয়রর 

কোয়ি কোয়ি শথয়ক উচ্চোসন পোও োর ইিিো শপোষণ্ কয়রনকন। সকয়লর সোয়থ বয়স ও োজ 



 

 

শশোনয়তন, জজককর শমোরোকোবো করয়তন এবাং মোহকফল শশয়ষ কবিোনো িোদয়রর ধ্ূলোবোকল শেয়ি 

সোধ্োরণ্ মুরীয়দর মতই িয়ল আসয়তন। 

পূয়ব দই বলো হয় য়ি- হুজরু শকবলো েখ্ন শকোন মোহকফয়ল শেয়তন আর শলোকজন শকোন 

মোনপত্র পোে করত, তখ্ন কতকন বলয়তন- আপনোরো আমোর শে সমস্ত গুয়ণ্র উয়লখ্ কয়রয়িন 

আমোর মোয়ে শসগুয়লো শনই। তয়ব এ সব কথো আমোর জনয আপনোয়দর শদো ো কহয়সয়ব আকম 

গুয়ণ্কি।  

মরহুম হুজরু শকবলোর এই সব কথো এবাং ঘিনো শুনয়ল সকতযই ময়ন হ - আত্মজজহোয়দর 

মোধ্যয়ম শে কনয়জয়ক কবলীন কয়র হৃদ  কসাংহোসয়ন মকহমোকিত সব দশজক্তমোন আল াোহয়্ক 

সমোসীন কয়রয়িন, বস্তুতঃ মোনুয়ষর মোয়ে শসই প্রকৃত বি এবাং েথোথ দই বলো হ - বি েকদ হয়ত 

িোও শিোি হও তয়ব।  

আরমই িারেবুে ইেমঃ 

আল্লোহ পোক বয়লনঃ শতোমোয়দর ময়ধ্য শে জ্ঞোনী এবাং শে জ্ঞোনী ন , উভ ই কক সমোন? কখ্নও 

হয়ত পোয়রনো। জ্ঞোনোয়িষণ্ মোনুয়ষর সবিোইয়ত বি গুণ্। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো এই গুয়ণ্ 

গুণ্োকিত হও োর এক কবরল দৃষ্টোন্ত স্থোপন কয়র শগয়িন। 

রোসূয়ল পোক (দঃ) বয়লন- সুদরূ িীয়ন কগয় ও েকদ শতোমোয়দর জ্ঞোন অজদন করয়ত হ , তো হয়লও 

শতোমরো তো করয়ব। মরহুম পীর িোয়হব শকবলো মোয় র শকোল শিয়ি শবর হয় কিয়লন পিোশুনো 

করয়ত। কতকন প্রথয়ম ফকরদপুর পয়র হুগলীয়ত কগয়  পিোশুনো কয়রন। শকোন বোধ্ো কবপকেই 

তোাঁয়ক জ্ঞোন কপপোসো শথয়ক কনবৃকে করয়ত পোরতনো। আষোঢ় শ্রোবণ্ মোয়স শেকদন বৃটষ্টর দরুন 

শকউ েোয়স আয়সকন, শসকদনও বুক সমোন পোকন শভয়ি কতকন মোদরোসো  েথো সময়  হোজজর 

হয় য়িন- এ দৃষ্টোন্ত আয়গই শদ ো হয় য়ি।  

বৃে ব য়সও লোটে ভর কয়র কতকন মোদরোসোর েোস কয়ক্ষ উপকস্থত হয়তন। কতকন বলয়তন- 

বোবোরো, আকম এখ্োয়ন শকন আকস জোন? আকম কিরকদন তোকলবুল ইয়ল্মর খ্োতো  আমোর নোম 

রোখ্য়ত িোই। কোরণ্ েোরো তোকলবুল  ইল্ম, কক োময়ত তোয়দর সোয়থ নবীয়দর মোত্র এক ধ্োপ তফোৎ 

থোকয়ব। 

পূয়ব দই উয়লখ্ কয়রকি কতকন মোয়ে মোয়ে বলয়তন- ‘জীবনভর শিষ্টো কয়রকি নোমোয়জর মোিলো 

কশক্ষো করয়ত, ককন্তু দুঃয়খ্র কবষ  বলয়ত হয়চ্ছ শে, শসটি পূণ্ দ কশখ্য়ত সক্ষম হলোমনো। তোই, 

আপনোরো েোরো িোইয়িল পোশ কয়রয়িন তোরো হ ত অয়নয়কই ভোবয়ত পোয়রন শে বহুত ককিু 

কশয়খ্কি। হেরত মূসো (আঃ)-এর সকহত হেরত কখ্জজর (আঃ)-এর সোক্ষোয়তর ঘিনো ই োদ 

করয়লই হ ত বুয়ে আসয়ব শে আপকন কতিুকু কশয়খ্য়িন।’ 

কনিক কবন  প্রদশ দন ন , মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শে সকতয সকতযই কনয়জয়ক ‘তোকলবুল  ইল্ম’ 

বয়ল কবশ্বোস করয়তন, শস প্রসয়ি কনয়ে একটি ঘিনো উয়লখ্ করকি। ঘিনোটি পোকক্ষক তোবলীগ 

পজত্রকো  প্রকোকশত হোয়ফজ মুহোঃ আব্দলু করীম িোয়হয়বর শলখ্ো শথয়ক শন ো হয় য়িঃ 

জননক বযজক্ত কবকভন্ন শরোয়গ আক্রোন্ত হয়  দীঘ দকদন পে দন্ত কবিোনো  কিয়লন। কতকন ময়ন ময়ন 

কন ত করয়লন, আল াোহ ্রোব্বুল আলোমীন তোর এই দুরোয়রোগয বযোকধ্ হয়ত আয়রোগয দোন কয়রন 

শতো একখ্োনো নতুন লুকি খ্করদ কয়র শে শকোন একজন পরয়হজগোর তোকলবুল ইল্ময়ক দোন 

করয়বন। আল াোহ ্পোয়কর রহমত, উক্ত মোন্নয়তর পর পরই শসই দুরোয়রোগয বযোকধ্ হয়ত কতকন 

মুজক্ত লোভ কয়রন এবাং সুস্থ ও সবল হয়  উয়েন। এক্ষয়ণ্ মোন্নত পুরো করয়ত প্রস্তুত হয়ল ময়ন 

ময়ন ভোবয়লন, আকম শতো একজন পরয়হজগোর তোকলবুল ইল্ময়ক লুকিখ্োনো কদবোর সাংকল্প 

কয়রকি; শক পরয়হজগোর, এবাং শক পরয়হজগোর ন , শস সিয়ি আমোর শতো ভোল জোনো নোই।  

এমকন কিন্তো তোয়ক আচ্ছন্ন কয়র তুলল। হেোৎ তোর ময়ন এক সম  সমস্ত কিন্তোর অবসোন 



 

 

ঘটিয়  শে সটেক কসেোয়ন্ত উপনীত হয় কিয়লন, তো হল লুকিখ্োনো সয়ি কনয়  িোরিীনো শরীয়ফর 

পীর জনোব হেরত মোওলোনো শনিোরুিীন আহমদ িোয়হয়বর কোয়ি অপ দণ্ কয়র কতকন সটেক 

পোয়ত্র দোন করোর দোক ত্ব তোয়কই নযোস্ত করয়বন। েথো সম  লুকিখ্োনো কনয়  িোরিীনো শরীয়ফ 

উপকস্থত হয়  সোক্ষোতোয়ন্ত আদযপোন্ত সমস্ত ঘিনোই খ্ুয়ল বলয়লন এবাং লুকিখ্োনো হুজরু  

ককবলোর হোয়ত তুয়ল কদয়  েথোস্থোয়ন দোন করোর দোক ত্বও তোয়কই অপ দণ্ করয়লন। হেরত পীর 

িোয়হব  শকবলো লুকিখ্োনো হোয়ত কনয়  শনয়িয়িয়ি শদয়খ্ কোয়িই রোখ্য়লন। পরক্ষণ্ই মসজজয়দ 

আজোন হল, এবোর হুজরু  শকবলো মসজজয়দ রও োনো হবোর প্রস্তুকতর পূয়ব দ উক্ত আগন্তয়কর 

শদ ো লুকি কোপিখ্োনো কনয়জই পকরধ্োন করয়ত আরম্ভ করয়লন। আগন্তক ভোবয়লন, হুজরু 

শকবলো হ ত ভুল বুয়েয়িন শে, লুকিখ্োনো তোাঁয়কই শদ ো হয় য়ি। প্রকতবোদ করয়তও সোহস 

করকিয়লন নো। আবোর কিন্তো করয়লন, মোন্নত কয়রকি একজন তোকলবুল ইলময়ক দোন করব আর 

হুজরু শকবলো ইহো ভুলক্রয়ম পকরধ্োন করয়ল শতো আমোর মোন্নত আদো  হয়বনো। শলোকটি 

ককাংকতদবযকবমূঢ় হয়  মৃদু স্বয়র বলয়লন, “হুজরু, লুকিখ্োনো আপনোয়ক ন , একজন 

পরয়হজগোর তোকলবুল ইলময়ক শদ োর জনয আপনোয়ক কদয় কি”। এবোর হুজরু শকবলো একিু 

গম্ভীর স্বয়রই বলয়লন, “বোবো! আকমই তোকলবুল ইল্ম”। শলোকটি হুজরু শকবলোর কথোর তোৎপে দ 

উপলজে করয়ত শপয়র কনয়জ কনয়জ লজ্জিত হয়লন এবাং তোাঁর মোন্নয়তর হক েথোেথ আদো  

হও োর জনয খ্ুশী ময়ন শদয়শ কফয়র শগয়লন। উপয়রর ঘিনো শথয়ক প্রমোকণ্ত হ  শে, মরহুম 

হেরত পীর িোয়হব শকবলোর জীবিশো  তোাঁর ইজল্ম-কু্ষধ্ো কনবৃত করয়ত নো পোরোর জনযই 

জীবনভর কনয়জয়ক “তোকলবুল ইল্ম” ময়ন করয়তন। 

পরপালরর আহবাে 

বোাংলো ১৩৫৬ সোল। ফোল্গুয়নর মোহকফয়লর পর েথোকন য়ম মরহুম পীর িোয়হব শকবলো শবর 

হয়লন তোবলীগী িফয়র। ককতপ  মোহকফল শশষ কয়র তদোকনন্তন বকরশোল জজলোর গলোকিপো 

থোনো  কোলীকোপুর মোদরোসো প্রোিয়ণ্ এক কবশোল মোহকফয়ল কতকন শেোগদোন কয়রন। মোহকফল 

িলোকোলীন সময় ই হেোৎ কতকন অসুস্থ হয়  পয়িন। তোাঁর বি িোয়হবজোদো পীয়র মরহুম হেরত 

মোওলোনো শোহ আবু জো’ফর মুহোম্মদ িোয়লহ (রঃ) তখ্ন বকরশোল শহয়র অনয একটি মোহকফয়ল 

কিয়লন। হুজরু শকবলো এই বয়ল তোর বি িোয়হবজোদোয়ক খ্বর কদয়ত বলয়লন শে, তোয়ক আসয়ত 

বলুন, শস আসয়ল আকম হোসপোতোয়ল েোব। সাংবোদ শপয়  কতকন র্দ্তু কোকলকোপুয়র িয়ল এয়লন 

এবাং মরহুম হুজরুয়ক কিককৎসোর জনয বকরশোল কনয়  শগয়লন। কিককৎসোর পর শরোগ ককিুিো 

প্রশকমত হল। বস্তুতঃ এটিই হল মরহুম হুজয়ুরর আয়খ্রী কবমোয়রর প্রথম সূত্রপোত। 

এই শরোয়গর প্রথম ভোয়গ এককদন পীয়র মরহুম হেরত মোওলোনো আবু জোফর মুহোম্মদ িোয়লহ 

(রঃ) স্বপ্ন শদয়খ্ন- হেরত ইব্রোহীম (আঃ) তোাঁয়ক বলয়িন- ‘শহ শোহ িোয়হব, তুকম পীর িোয়হয়বর 

কনকি হয়ত েো জোনোর তো শজয়ন রোখ্।’ এ স্বপ্ন শদয়খ্ কতকন বুেয়লন তোাঁর ও োয়লদ িোয়হব শকবলো 

আর শবকশকদন ইহজগয়ত শনই। ককন্তু ককিুকদন পরই আবোর স্বপ্ন শদয়খ্ন মসজজয়দর কমিয়রর 

উপর হেরত ইব্রোহীম (আঃ)-এর সোয়থ কতকন দো াঁকিয়  আয়িন এবাং গলো  গলো  কময়শ দু’জয়ন 

কময়ল মরহুম হুজয়ুরর আ ু বৃজের জনয শদো ো করয়িন। পীয়র মরহুম বয়লন- ‘উক্ত স্বপ্ন শদখ্োর 

পর হুজয়ুরর অবস্থোর ককিুিো উন্নকত লক্ষয করো েো ।’ 

মরহুম হুজরু পূয়ব দর ইচ্ছোনুেো ী ১৪০১ জন সিী কনয়  জীবয়নর শশষভোয়গ অকত জোক-

জময়কর সোয়থ তৃতী বোর হি কয়র আয়সন। মক্কো শরীফ শথয়ক কফয়র আসোর পরই কতকন 

আবোর অসুস্থ হয়  পয়িন। স্থোনী  কিককৎসকয়দর পরোময়শ দ কবয়শষ কোজ নো হও ো  েোকো হয়ত 

হোককম মোওলোনো আহমদ শহোয়সন িোয়হবয়ক আনোন হ । তোর কিককৎসো  কতকন ককিুিো সুস্থ 

হয়  উয়েন, ককন্তু দুব দলতোর শতমন উপশম হ’লনো। 

এমকন সম  হুজয়ুরর শিোি িোয়হবজোদো হেরত মোওলোনো নূর (রঃ) বসন্ত শরোয়গ আক্রোন্ত হন। 

এই সম  মরহুম পীর িোয়হব শকবলো এতই দুব দল কিয়লন শে, পোয়  শহয়ি শিোি িোয়হবজোদোয়ক 

শদখ্য়ত েোও োর মত শজক্ত তোর কিলনো। তোাঁয়ক শি োয়র বসোয়  কনয়  আসো হত। বোাংলো ১৩৫৭ 



 

 

সোয়লর ৫ই ফোল্গুন িোয়হবজোদো ইয়ন্তকোল কয়রন। অয়নয়কই ধ্োরণ্ো কয়রকিয়লন শে, হুজরু 

শবোধ্ হ  শিয়লর মৃতুযর এই কনদোরুণ্ শশোক বরদোস্ত করয়ত পোরয়বননো। ককন্তু পীর িোয়হব 

শকবলোয়ক েয়থষ্ট শোন্ত থোকয়ত শদখ্ো শগল। বরাং কতকন সবোইয়ক এই বয়ল সোন্ত্বনো কদয়লন- 

আল াোহ্র কোয়জ রোজী থোকোই বোন্দোর কতদবয; ‘শে বযজক্ত আল াোহর কোয়জ নোয়খ্োশ হ , শস কক 

আল াোহ্র বোন্দো? তয়ব স্বোভোকবকভোয়বই এ ঘিনো তোাঁর ময়নর মোয়ে এক কবরোি আঘোত হোয়ন। 

এর পর হুজয়ুরর শরোগ ককিুিো হ্রোস শপয়লও রক্তিোপ, শ্বোস কষ্ট, বোধ্ দকযজকনত কবকভন্ন শরোগ- 

ইতযোকদর কোরয়ণ্ তোাঁর সুস্থতো আর শতমন স্থো ী হয়ত পোয়রকন। এবোর মোহকফয়লর কোজ তোাঁর বি 

িোয়হবজোদো শোহ ্সূফী আবু জো’ফর শমোহোম্মদ িোয়লহ (রহঃ) এর পকরিোলনোধ্ীয়ন সিন্ন হ । 

মোহকফয়লর পর অসুস্থ শরীয়রই কতকন আবোর তোবলীগী িফয়র শবর হন। এই িফয়র প্রো  প্রকতটি 

মোহকফয়লই শলোকজয়নর কোয়ি এই বয়ল কতকন কবদো  আরজ করয়তন- আপনোয়দর সোয়থ 

আমোর আর সোক্ষোৎ নোও হয়ত পোয়র। হুজয়ুরর এই কথো  শলোকজয়নর মোয়ে কোন্নোর শরোল পয়ি 

শেয়তো। 

বোাংলো ১৩৫৮ সয়ন ভোর্দ্ মোয়স শকোরবোনীর ঈয়দর পূয়ব দ মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কবয়শষভোয়ব 

অসুস্থ হয়  পয়িন। কবকভন্ন কিককৎসো  অবস্থোর সোমোনয উন্নকত হ  বয়ি, ককন্তু হেোৎ কয়র কতকন 

কনউয়মোকন ো  আক্রোন্ত হন এবাং কতনকদন অজ্ঞোন অবস্থো  কোিোন। েোক্তোয়রর পরোময়শ দ তোাঁয়ক 

েোকো কমেয়ফোেদ হোসপোতোয়ল ভকতদ করো হ । ককিুকদন কিককৎসোর পর কনউয়মোকন োর সোমোনয 

উপশম হয়লও দুব দলতো ক্রয়মই বৃজে শপয়ত থোয়ক। অবয়শয়ষ হোসপোতোল হয়ত একজন 

েোক্তোরসহ তোাঁয়ক িোরিীনো  কনয়  আসো হ । 

বোাংলো ১৩৫৭ সোল হয়ত ইয়ন্তকোয়লর পূব দ পে দন্ত পীর িোয়হব শকবলো কিককৎসোর জনয শবশ 

কয় কবোর েোকো আয়সন। প্রকত বোরই হোজোর হোজোর শলোক তোাঁর হোয়ত ব োত হন এবাং তো’লীম 

গ্রহণ্ কয়রন। হুজয়ুরর শরীর কিল খ্ুব দুব দল, কথো বলোরও শজক্ত কিলনো- তথোকপ সুন্নয়তর 

শখ্লোপকোরী কোউয়ক শদখ্য়লই কোয়ি শেয়ক আধ্ আয়ধ্োস্বয়র তোয়ক নসীহত করয়তন। এই 

সম  কতকন প্রো ই মুনোজোত করয়তনঃ আমোর দ্বোরো েকদ ককিু শলোক শহদোয় ত হ  তয়বই 

আমোয়ক দুকন োয়ত রোখ্, অনযথো  আকম থোককয়ত িোইনো। শরী য়তর শখ্লোপ শকোন ককিু  

শদখ্য়লই কতকন অনুতোপ করয়তন- এখ্ন দুকন ো  থোকোর শিয়  কবয়র েোও োই ভোল। 

শসই সম  হেরত মরহুম পীর িোয়হব শকবলো কুতুবখ্োনো  অবস্থোন করয়তন। সম  সম  

তোাঁয়ক দু’হোত ধ্য়র কুতুবখ্োনোর বোরোন্দো  আনো হত। অগ্রহো য়ণ্র মোহকফয়লর কোজ পীয়র 

মরহুম পকরিোলনো কয়রন। অসুস্থ অবস্থো  দুব দলতো সয়ে¡ও মরহুম হুজরু মোহকফয়লর আয় োজন 

সিয়কদ মোয়ে মোয়ে শখ্ো াঁজ-খ্বর কনয়তন। তোাঁর কথো বলোর শজক্ত কিলনো। তোই তোর তরফ হয়ত 

নসীহতমূলক শখ্োতবো পোে কয়র সকলয়ক শশোনোয়নো হ । 

২১য়শ অগ্রহো ণ্ জমুোর নোমোয়জর পর মরহুম হুজরু আয়ধ্ো-আয়ধ্ো স্বয়র সবোইয়ক নসীহত 

কয়রনঃ “শতোমরো এয়ক অনযয়ক মোফ ককর ো কদও। হোজোর শমোখ্োয়লফও েকদ হ , মোফ ককর ো 

কদয়ব। দুকন োর শসই সয়ব দোেম বযজক্ত শে মোফ িোও োর পূয়ব দ মোফ ককর ো শদ ।” 

“েতয়লোক আমোয়ক মহব্বত কয়র, শতোমরোও তোহোকদগয়ক মহব্বত ককরও। বতদমোন জোমোনো বি 

দোগোবোজীর জোমোনো, এই জোমোনো  এয়ক অনযয়ক ভোলবোকসয়ত িো নো। এই বযোপোয়র শতোমরো 

খ্ুব সোবধ্োন থোককও।” 

“এয়ক অপয়রর প্রকত শকোন দোবী রোকখ্ওনো। শদশী-কবয়দশী শকোন শলোক েকদ শকোন কোরণ্বশতঃ 

আমোর প্রকত দোবী রোয়খ্, শে ভোয়বই শহোক শতোমরো শসই দোবী কমিোইবোর বযবস্থো ককরও।” 

কিককৎসো েথোেথ িোকলয়  শগয়লও হুজয়ুরর অবস্থোর শতমন শকোন উন্নকত হলনো। মোয়ে মোয়ে 

এমন হত শে দুকন োর শকোন শখ্ োলই শেন তোাঁর থোকতনো। ৪েো মোঘ জমুোর রোয়ত ১১ িোর সম  

হেোৎ কয়র তোাঁর জজবোর হোলত হ - ময়ন হজচ্ছল কতকন অকস্থর হয়  উয়েয়িন। উপকস্থত সকয়ল 



 

 

ককাংকতদবযকবমূঢ় হয়  রইল। জনোব সূফী ফজলুর রহমোন িোয়হব তখ্ন মুরোকোবোর হোলয়ত 

শদখ্য়ত পোন আল াোহ তো োলোর নূর প্রকোশ হয়চ্ছ এবাং তোয়ক বলো হয়চ্ছ- তুকম েো শদখ্ি, 

শতোমোর পীর তো হয়ত অকধ্ক পকরমোণ্ নূর ও তোজোলী দশ দন করয়িন- আল াোহ্র শপ োরো হোবীব 

হেরত নবী করীম (দঃ) এখ্োয়ন আসো েোও ো করয়িন- এজনযই তোাঁর এই অবস্থো- এটি শরোয়গর 

কোরয়ণ্ ন । 

১০ই মোঘ বৃহস্পকতবোর কদবোগত রোয়ত্র হুজয়ুরর অবস্থো খ্ুবই সাংকিোপন্ন হয়  পয়ি। শ্বোয়সর 

মোত্রো প্রবল হয়  েো  এবাং হোত পো শীতল হয়  পয়ি। শুক্রবোর কদন ও রোজত্র এই ভোয়ব কোয়ি। 

পরকদন অবস্থোর উন্নকত হয়ত থোয়ক, এমনকক ১৪ই মোঘ রকববোর হুজরু শকবলো এতদরূ সুস্থয়বোধ্ 

কয়রন শে, তো োম্মুম কয়র বয়স বয়স কতকন আিয়রর নোমোজ আদো  কয়রন। অবস্থোর এই 

উন্নকতয়ত সকয়লর মোয়েই ককিুিো স্বজস্ত এবাং উৎফুলতোর ভোব শদখ্ো কদল। শসকদন উপকস্থত 

সবোই কময়ল এক শশোকরোনো শদো োর বযবস্থো করয়লন। 

উক্ত কদয়ন হুজরু শকবলো পকরবোয়রর সকলয়ক শেয়ক তওবো পিোয়  শদো ো কয়রন এবাং 

তোয়দরয়ক অকন্তম উপয়দশ শদন। শমে িোয়হবজোদো বয়লন- এই সম  আমোর বি আম্মো 

িোয়হবো ও োয়লদ িোয়হবয়ক স্মরণ্ ককরয়  কদয়লন শে, ‘আমরো আপনোর শখ্দমত করোর সুয়েোগ 

পোইনো। েোরো এখ্ন আপনোর শখ্দমত কয়র তোয়দর জনয শময়হরবোনী কয়র শদো ো করুন’। 

আল াোহ্র ওলীর সোথ দক সহধ্কম দনী বয়ি। হুজরু তখ্ন হোত তুয়ল তোয়দর জনয শদো ো করয়লন। 

বি িোয়হবজোদো (পীয়র মরহুম) িোত্র, শমোদোরয়রিীন, মুরীদোনসহ সকল মুসলমোনয়দর জনয 

শদো োর আরজ করয়ল হুজরু শকবলো শদো ো করয়লন। শসই সম  কতকন কুতুবখ্োনোর বোরোন্দো  

আসোর আগ্রহ প্রকোশ করয়ল সকয়ল কময়ল তোাঁয়ক বোরোন্দো  আনো হল। তোাঁর ইশোরো অনুেো ী 

মোদরোসোর সকল িোত্র, শমোদোরয়রিীন ও শমোহোয়িিীনগণ্য়ক শেয়ক এয়ন বি শোহ িোয়হব 

শকবলো জোনোন শে, হুজয়ুরর ইচ্ছো অনুেো ী মোদরোসোর িোত্র শমোদোরয়রিীন অয়নয়কই তকবীয়র 

উলো শোকমল হয়  নোমোজ পয়িন। এয়ত হুজরু শকবলো খ্ুব খ্ুশী হয়লন। পয়র তোয়দর জনয শদো ো 

করয়লন এবাং সকলয়ক তওবো পিোয়লন। বস্তুতঃ এটিই মরহুম পীর িোয়হব শকবলোর সব দয়শষ 

সুস্থোবস্থো। 

এরপর শথয়ক হুজয়ুরর অবস্থোর র্দ্তু অবনকত ঘিয়ত থোয়ক। সোমোনয পথযোকদও বহু শিষ্টো কয়র 

খ্োও োয়নো হত। কবয়শষ কয়র ফজর ও মোগকরয়বর পর তোাঁয়ক ককিুয়তই খ্োও োয়নো শেতনো, কোরণ্ 

সুস্থোবস্থো  এ দুয়িো সম  তোাঁর শমোরোকোবোর সম  কিল। অকধ্কোাংশ সম ই কতকন জজবোর হোয়ল 

কোিোয়তন। মোয়ে মোয়ে ময়ন হত উপয়রর কদয়ক হোত উেোয়  কোয়দরয়ক শেন ইশোরো  

েোকয়িন। শকউ শকউ তোাঁয়ক জজয়জ্ঞস করয়তন- হুজরু, আপকন কোয়ক েোয়কন? আমরো ত 

কোউয়ক শদকখ্নো। তখ্ন কতকন িুপ হয়  শেয়তন। শক জোয়ন- ওলীর অকন্তম সময়  শফয়রশতো 

অথবো আকি ো-আওকল োয়দর রূহ শমোবোরক আসো েোও ো করত ককনো।  

ইলেকালের ঘিো ঃঃ 

বোাংলো ১৩৫৮ সন ১৭ই মোঘ বৃহস্পকতবোর সকোল শথয়কই পীর িোয়হব শকবলোর অবস্থোর র্দ্তু 

অবনকত লক্ষয করো শগল। সকয়লই শাংককত হয়  পিল। সবোর মুয়খ্ই এক আতাংয়কর িোপ, 

সবোই শবদনোহত, শিোখ্ অশ্র“কসক্ত, মুয়খ্ শকোন কথো শনই, অসহো ভোয়ব এখ্োয়ন শসখ্োয়ন দো াঁকিয়  

আয়ি- শেন ভকবষযয়তর ভ াংকর শকোন এক অবধ্োকরত অকন্তম মুহয়ূতদর জনয ভ  কবহবল কিয়ে 

তোরো অয়পক্ষো করয়ি। 

রোত ৯ িোর পর খ্োয়দমগণ্য়ক কুতুবখ্োনোর বোইয়র শেয়ত বলো হল। অন্দরমহয়লর সকয়ল 

হুজরুয়ক শদখ্য়ত আয়সন। শমে িোয়হবজোদো একপোয়শ হুজয়ুরর হোয়তর কশরো ধ্য়র বয়স থোয়কন। 

অনয পোয়শ হুজরু শকবলোর বি কবকবিোয়হবো এক হোয়ত বোকত কনয়  অনয হোয়ত হুজরুয়ক ধ্য়র 

তোাঁর অবস্থো শদখ্য়ত কিয়লন। হ ত কবগত কদয়নর কত কথো তোাঁর ময়নর শকোয়ণ্ শভয়স আসকিল, 

সাংসোর জীবয়নর কত শত স্মৃকত তোাঁর ময়নর েগো  ভীি কয়র দো াঁকিয় কিল। এই মকহ সী নোরীর 



 

 

কথো ময়ন হয়লই সোয়থ সোয়থ নবী পকরবোয়রর পকবত্র স্মৃকত শভয়স উয়ে। এমন বহুকদন শকয়িয়ি- 

িোরিীনো  মুসোকফর এয়সয়ি, মুসোকফরখ্োনো বি হুজরু অন্দরমহয়ল কগয় য়িন, তোাঁর কবকবিোয়হবো 

অভুক্ত শথয়ক স্বোমীর হোয়ত মুসোকফয়রর জনয খ্োবোর তুয়ল কদয় য়িন। মরহুম হুজয়ুরর কবশোল 

কম দয়ক্ষয়ত্র তোাঁর কতদবয পোলয়ন এই মকহ সী নোরী অন্তরোয়ল শথয়ক নধ্ে দ সহকোয়র নোনোভোয়ব শে 

সহো তো প্রদোন কয়রয়িন, শসটি অস্বীকোর করোর শজো শনই। স্বোমীর কীকতদর মোয়ে পয়রোক্ষভোয়ব 

তোাঁরও কবরোি অবদোন লুক্কোক ত। আজ স্বোমী তোয়ক শিয়ি কিরতয়র িয়ল েোয়চ্ছন পরপোয়র- িরম 

অকন্তম মুহয়ূতদ তোাঁর কিমোন হোতখ্োকন কবিোয়নো রয় য়ি স্বোমীর পকবত্র শদয়হর উপর। 

হৃদ স্পশী এ দৃশযটি  আমোয়দরয়ক  কনয়   িয়ল ১৪০০ বির আয়গ। রোসূয়ল পোক (দঃ)-এর 

ইয়ন্তকোয়লর সম  শকোন সোহোবী পোয়শ কিয়লন নো। কবকব আ শো কসিীকো (রোঃ)-এর হোয়তর উপর 

কতকন ইয়ন্তকোল ফরমোন। মরহুম পীর িোয়হব শকবলোয়ক সোরোক্ষণ্ খ্োয়দমগণ্ই শদখ্োশুনো 

করয়তন। ককন্তু অকন্তম মুহয়ূতদ কতকন কিয়লন কবকব িোয়হবোর হোয়ত ধ্রো। শকোথো  বুজে এক সূ² 

কমল রয় য়ি। ময়ন হ  আয়শয়ক রোসূল হেরত পীর িোয়হব শকবলো (রঃ) তোাঁর জীবয়নর প্রকতটি 

কোয়জ শেয়হতু রোসূলুল াোহ (দঃ)-এর পুয়রোপুকর এয়েবো করোর শিষ্টো কয়রয়িন, তোই মহোন 

আল াোহতো োলো ইচ্ছো কয়রই বুজে তোাঁর এই ওলীর ইয়ন্তকোয়লর দৃশযটি তোাঁর হোবীয়বর শসই 

অকন্তম মুহয়ূতদর সোয়থ কমল কয়র কদয় য়িন। েোই শহোক, সম  গকিয়  িলল ধ্ীর গকতয়ত, অকত 

ধ্ীর। সবোই িুপ, কোরও মুয়খ্ কথো শনই। বোইয়রও শকোন শকোলোহল শনই- সবই শেন স্থকবর। 

মোদরোসো, মসজজদ, কুতুবখ্োনো সবককিুর উপর কবষোয়দর এক ভোরী শবোেো শক শেন িোকপয়  

কদয় য়ি। েোরো কভতয়র কিয়লন সবোই তোককয়  আয়িন হুজরু শকবলোর মুয়খ্র কদয়ক। উৎকণ্ঠো 

ভরো এক একটি মুহতূ দ শেন এক একটি বির। হেোৎ কয়র হুজরু শকবলো বুজে একিু শকাঁ য়প 

উেয়লন, তোরপর কতনবোর হো াঁকি কদয়লন। শশষবোয়রর সম  “আল াোহ”, “আল াোহ” শব্দ শবর 

হল এবাং সোয়থ সোয়থই শ্বোস ও কশরো বি হয়  শগল। এক কবরোি েবকনকোপোত। সকল 

কবশ্ববোসীয়ক কনদোরুণ্ শশোক সোগয়র ভোকসয়  মোহবুয়বর েোয়ক সোিো কদয়ত কিরতয়র রও োনো 

হয়লন কবয়শ্বর আওকল োকুল কশয়রোমকণ্, আয়শয়ক রোসূল, মোনব দরদী েুগস্রষ্টো হেরত মোওলোনো 

শোহ সূফী শনিোরুিীন আহমদ িোয়হব (রঃ) (ইন্নো কলল াোকহ ও ো ইন্নো ইলোইকহ রোয়জউন)। শহ 

কবশ্ববোসী কোাঁয়দো, অয়েোয়র কোাঁয়দো। ১৯৫২ সোয়লর ১লো শফব্র“ োরী, বোাংলো ১৩৫৮ সয়নর ১৮ই 

মোঘ, কহজরী ১৩৭১ সয়নর ৪েো জমোকদউল আউ োল বৃহস্পকতবোর কদবোগত রোত ৯িো ৪৫ কমকনি 

সম  কদগয়ন্ত একটি কবভীকষকোম  মুহতূ দ। অকস্মোৎ এই মুহয়ূতদ কিরতয়র বি হয়লো ইকতহোয়সর 

িলমোন একটি িোকো, আকোশপয়থ শকোথো  হোকরয়  শগল শহদোয় য়তর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র- 

অবসোন হল একটি েুয়গর।  

শমে িোয়হবজোদো সয়জোয়র শকাঁ য়দ উয়েন এবাং শময় য়লোকগণ্ অন্দর মহয়ল িয়ল শগয়লন। 

দরবোয়রর সবোই শসখ্োয়ন উপকস্থত হয়লন। সকয়লর মোয়েই কবষোয়দর এক তরি উজেত হল। 

এর মোয়ে সব িোইয়ত ধ্ীর এবাং কস্থর শদখ্ো শগয়লো বি িোয়হবজোদো পীয়র মরহুম হেরত আব ু

জোফর মুহোম্মদ িোয়লহ (রঃ)-শক। সকল দুঃখ্ িোকপয়  শরয়খ্ সবোইয়ক কতকন সোন্ত্বনো কদয়ত 

লোগয়লন। কুতুবখ্োনো  শলোয়কর এত ভীি হয়ত লোগল শে শশষ পে দন্ত শলোক কন ন্ত্রণ্ করোই 

কটেন হল। একজন শমোদোরয়রি িোয়হব বলয়লনঃ আপনোরো েকদ হুজরুয়ক মহব্বত কয়রন, 

তয়ব শোন্ত হউন, হুজয়ুরর জনয কুরআন শরীফ পি–ন। 

শশোরয়গোল ককিুিো প্রশকমত হয়ল কোলকবলি নো কয়রই বি িোয়হবজোদো উপকস্থত কবকশষ্ট 

বযজক্তবগ দয়ক কনয়  একটি নবেক কয়রন। কসেোন্ত অনুেো ী ঐ রোয়তই হুজরু শকবলোর লোশ 

শমোবোরক শগোসল করোর হুকুম শদ ো হল।  

হোজী মুহোম্মোদ ওসমোন আলী হোওলোদোর, হোজী মুহোম্মোদ আবদুল আজজজ িোয়হব, হোজী 

মুহোম্মোদ হোয়ফজ উিীন মুিী, মুহোম্মোদ নোয়জম িোয়হব, সূফী শম লভী মকতউর রহমোন, সূফী 

শম লভী মুহোম্মোদ ফজলুর রহমোন, মোওলোনো মুহোম্মোদ হোয়ফজ, মুহোম্মোদ আবদুল হক, 

মুহোম্মোদ আবদুর রহমোন িোয়হব রোত ১২ িোর সম  শগোসলকোে দ সমোধ্ো কয়রন। প্রোয়ত ৮িো  

কোফন পকরধ্োন করোয়নো হ । কোফয়নর জনয মক্কোশরীফ হয়ত আনীত এহরোয়মর কোপি 

বযবহোর করো হ । 



 

 

হুজরু শকবলোর ইয়ন্তকোয়লর সাংবোদ প্রো  ৬০টি শিকলগ্রোম দ্বোরো শদয়শ-কবয়দয়শর কবকভন্ন এলোকো  

শপ্ররণ্ করো হ । জোনোেোর জনয প্রথয়ম শকনবোর কদন আিয়রর বোদ সম  কনধ্ দোরণ্ হয়লও স্থোনী  

আয়লম ও মুহোজিিগয়ণ্র সুপোকরশক্রয়ম শুক্রবোরকদন সিোয়হর শশ্রষ্ঠকদন কহসোয়ব ঐ কদনই লোশ 

শমোবোরক দোফন করোর কসেোন্ত গ্রহণ্ করো হ । 

হুজয়ুরর ইয়ন্তকোয়লর সাংবোদ বো ুয়বয়গ িকিয়  পয়ি। শভোর হয়তই দয়ল দয়ল শলোক সমোগত 

হয়ত থোয়ক। িতুকদদক হয়ত শেন শলোয়কর েল নোময়ত শুরু কয়র। হুজরু শকবলোর লোশ শমোবোরক 

শশষ বোয়রর মত শদখ্োর জনয প্রয় োজনী  বযবস্থো গ্রহণ্ করো হ । জমুোর নোমোয়জর পর লোশ 

অন্দর মহয়ল কনয়  েোও ো হ । 

 

শোহ ্আব ুজো’ফর শমোহোম্মদ িোয়লহ (রহঃ) এর গিীনশীন কহসোয়ব দোক ত্ব গ্রহণ্ ও খ্ুৎবো প্রদোন 

জমুোর বোয়দ একটি সোধ্োরণ্ সভো অনুটষ্ঠত হ । উপকস্থত সকল শলোক এই সভো  শেোগদোন 

কয়রন। হুজরু শকবলোর কোয় ম মোকোম কনব দোিন করোই কিল এই সভোর মুখ্য উয়িশয। জীবয়নর 

শশষভোয়গ পীর িোয়হব শকবলো তোবলীগ, শহদোয় ত এবাং েোবতী  প্রকতষ্ঠোয়নর সকল কোজ কম দ 

তোর বি িোয়হবজোদো পীয়র মরহুম শোহ ্আবু জো’ফর শমোহোম্মদ িোয়লহ (রহঃ)-এর উপর শিয়ি 

কদয় কিয়লন। তোিোিো তোর কবকভন্ন সময় র উজক্ত শথয়ক সুস্পষ্টই প্রতী মোন হয় কিল শে, হুজরু 

শকবলোর অবতদমোয়ন কতকনই গিীনশীন হয়বন। তোই সময়বত শলোকমণ্ডলীর কোয়ি হুজয়ুরর 

স্থলোকভকষক্ত হও োর বযোপোয়র পীয়র মরহুয়মর নোম প্রস্তোব করয়ল শমে িোয়হবজোদো সহ সকয়লই 

স্বতঃস্ফূতদভোয়ব তো সমথ দন কয়রন। উপকস্থত শলোকগণ্ তখ্ন পীয়র মরহুম হেরত মোওলোনো 

আবু জোফর মুহোম্মদ িোয়লহ িোয়হয়বর কনকি তোজদীয়দ ব োত হন। গিীনশীন পীর িোয়হব 

শকবলো তখ্ন অশ্র“পূণ্ দ ন য়ন কনয়জর অক্ষমতো প্রকোশ এবাং সকয়লর কোি হয়ত সব দ কবষয়  

সহয়েোকগতো কোমনো কয়র শে নোকতদীঘ দ খ্ুৎবো প্রদোন কয়রন তোর কক দাংশ কনæশা উয়লখ্ করো 

হলঃ 

েতক্ষণ্ আকম শরী য়তর হুকুম অনুেো ী আমল ককর, ততক্ষণ্ আপনোরো আমোর হুকুম পোলন 

করয়বন, অনযথো  ন । আমোর অনযো  শদখ্য়ল আপনোরো আমোয়ক বয়ল কদয়বন। কেকন আমোর 

শদোষ শদয়খ্ও িুপ থোকয়বন, কতকন আমোর শদোস্ত নন। আপনোরো আমোর মোথো  শে গুরু দোক ত্ব 

িোকপয়  কদয় য়িন, আপনোয়দর আন্তকরক সহোনুভূকত ও সহয়েোকগতো িোিো আমোর একোর পয়ক্ষ 

এটি বহন করো অসম্ভব। আর েকদ আপনোয়দর সহয়েোকগতো থোয়ক আল াোহ্র রহময়ত আমোর 

শিয়  নগয়ণ্যর পয়ক্ষও উহো সম্ভব। 

জাোযা ও দাফে কাফেঃ 

আিয়রর নোমোয়জর পূয়ব দ জোনোেোর নোমোজ পিো হ । গিীনশীন পীর শোহ ্ আবু জো’ফর 

শমোহোম্মদ িোয়লহ (রহঃ) এই নোমোয়জ ইমোমকত কয়রন। হোজোর হোজোর শলোক এই জোনোেো  

অাংশগ্রহণ্ কয়র। নোমোয়জর পর গিীনশীন পীর িোয়হব শকবলো (রহঃ) শঘোষণ্ো কয়রন- 

“জোনোময়ত পীর িোয়হব শকোন ঋণ্ শরয়খ্ েোন নোই, েকদ শকহ দোবীদোর থোয়কন, এই মুহয়ূতদ 

আমোর কনকি হয়ত বুয়ে কনন, আর েকদ কোরও অন্তয়র শকোনও কথো বো বযবহোয়রর দোবী শথয়ক 

থোয়ক তো ক্ষমো কয়র কদন”। তোর এই কথো  সকয়লর শিোখ্ অশ্র“কসক্ত হয়  পয়ি। 

অতঃপর শদহ শমোবোরক কবয়রর কদয়ক কনয়  েোও ো হ । এ সম  শলোয়কর এত ভীি হ  শে 

জোনোেোর কমকিল কন ন্ত্রণ্ করোই কটেন হয়  পয়ি। গিীনশীন পীর িোয়হব শকবলো, শমে 

িোয়হবজোদো এবাং অনয কয় কজন শলোক কময়ল হুজয়ুরর শদহ শমোবোরক কবয়র নোমোন। 

উপকস্থত সকলয়কই পয়র মুটে মুটে মোটি কবয়র শদও োর সুয়েোগ শদ ো হ । 



 

 

এই ভোয়ব আল াোহর এক মহোন ওলী, শকোটি মোনুয়ষর প্রোয়ণ্র বিু কিরতয়র মোটির আবরয়ণ্ মুখ্ 

লুকোয়লন। পজশ্চম গগয়ন অস্তো মোন সূে দ সকলয়ক কবষোয়দর সোলোম জোকনয়  শগল। শশোকোতদ 

জনতো একরোশ বযথো বুয়ক লয়  কবরস্থোন হয়ত ধ্ীয়র ধ্ীয়র কবদো  কনল। কুতুবখ্োনো, মসজজদ, 

মোদরোসো কবজডাং, মুসোকফরখ্োনো আর খ্োনকো শরীফ শে মহোন পকরিোলয়কর উপকস্থকতয়ত 

প্রোণ্িোিয়লয ভয়র থোকত, তোাঁয়ক হোকরয়  আজ তোরো স্তি, কনথর, শবদনোহত; বহু বিয়রর সজিত 

সুখ্ দুঃয়খ্র স্মৃকত কবজকিত বহু ঘিনোর সোক্ষী হয়  সব দহোরো একতয়মর মত তোরো শুধ্ু একদৃয়ষ্ট 

কবরস্থোয়নর কদয়ক তোককয়  রইল। 

ইলেকালের পর ঃঃ 

িোকরকদয়ক শুধ্ু শনই- শনই ধ্বকন। হোহোকোর আর মোতম। এ মোতম শুধ্ু িোরিীনোর বুয়ক ন , এ 

মোতম িকিয়  পয়িয়ি শদয়শ-কবয়দয়শ, কবয়শ্বর আনোয়ি কোনোয়ি- 

পোন্থশোলো  এয়সকিয়ল হো  

শক তুকম রোহগীর, 

কবদো  শবলো  েরোয়ল ধ্রো  

লক্ষ ন ন নীর ? 

হোদীয়  কমল্লোত, বোাংলোর শশ্রষ্ঠ পীর হেরত মোওলোনো শোহ ্সূফী শনিোরুিীন আহমদ (রহঃ) আর 

শনই। দুকন োর কোজ তোাঁর ফুকরয় য়ি। কফয়র শগয়িন কতকন তোাঁর কির বোসস্থোয়ন- আল্লহর 

সকন্নধ্োয়ন। তোাঁর কতয়রোধ্োয়ন সমগ্র পৃকথবী আজ শবদনোকবধ্ূর। আকোয়শ-বোতোয়স, জয়ল-স্থয়ল, 

লতো-পোতো , পশু-পোখ্ী আর মোনুয়ষর মোয়ে বযথো শবদনোর একই কোন্নোয়ভজো করুণ্ সুর, একই 

কোতর ধ্বকন। গোয়ির পোতোর মম দয়র, পোখ্ীর কূজয়ন, গোভীর হোিো রয়ব কবরোমহীন এক কবয় োগ 

বযথো শেন উথয়ল উে্য়ি। শজো োয়রর পোকন সোগয়রর কবলোপ কনয়  িুয়ি আসয়ি- নদীর কুল্কুল্ 

ধ্বকন আতদনোদ কয়র দু-ধ্োয়র আিয়ি পিয়ি। সমীরণ্ শকাঁ য়দ শকাঁ য়দ শঘোষণ্ো করয়িঃ কবশ্ববোসী- 

শশোন, বোাংলোয়দশ, বোম দো, আসোম, ভোরত-পোককস্তোন, মক্কো মদীনো, ইরোন-ইরোয়কর শলোয়করো 

শশোন- শস শনই, শস িয়ল শগয়ি। সূে দ উয়েয়ি- তোাঁরই মহো প্রস্থোয়নর বোতদো লয় - কদগন্ত িোপোয়নো 

শসই রজক্তম আভো আজ শনই- শশোকোতদ কবয়শ্বর পোয়ন কবষণ্œ দৃটষ্ট শময়ল ম্লোন মুয়খ্ ধ্ীয়র ধ্ীয়র 

তোাঁর গমন পয়থ একগয়  িয়লয়ি। প্রকতটি মোনুয়ষন মন আজ স্বজন হোরোয়নোর বযথো   

ভোরোক্রোন্ত। পোিো-পিশী, শদশবোসী- সবোই আজ শশোয়ক মুহযমোন। কবপয়দ-আপয়দ, প্রোকৃকতক 

দুয়ে দোয়গ জোকতধ্ম দ কনকব দয়শয়ষ সকয়লর কোয়ি শে মহোন দরদী সব দোয়গ্র সোন্ত্বনো আর অভ বোণ্ী 

লয়  একগয়  আসয়তন- েোাঁর দশ দন, েোাঁর পকবত্র হোকস ময়নর সকল েোতনো আর মম দয়বদনো 

কনকময়ষ কনঃয়শষ কয়র কদত, শসই মহোমোনবটি আজ শকোথো ? আল াোহ-রোসূয়লর গোন শগয়  

শগয়  ঘুমন্ত জোকতয়ক কেকন সিককত কয়র কদয়লন- লক্ষয়কোটি মুদদো কদয়ল প্রোয়ণ্র সিোর ঘটিয়  

কদয়লন- কশরক, কবদ োত আর কুফরীর ি লোবয়ক দরূীভ‚ত কয়র সমোয়জর বুয়ক কেকন শত হীদ 

আর সুন্নয়ত নববীর এক নতুন শজো োর বয়  কনয়  এয়লন- শসই মুজোজিদ আজ শকোথো ? 

শকোটি শকোটি ভক্ত-মুরীদোন ময়ন এক সোগর বযথো কনয়  উদভ্রোয়ন্তর মত ঘুরোকফরো করয়ি। তোরো 

আজ বোরুে, শিোয়খ্র পোকন তোয়দর বুক ভোকসয়  কদয়চ্ছ। প্রোণ্ কপ্র  মুকশ দদ- আধ্যোজত্মক গুরুর 

কতয়রোধ্োয়ন তোরো আজ কদয়শহোরো হয়  পয়িয়ি- কবপয়দ-আপয়দ, সুয়খ্-দুঃয়খ্ তোরো এখ্ন কোর 

কোয়ি কগয়  দো াঁিোয়ব? শে বিগোয়ির িো ো  তোয়দর েোকন্ত কবদকূরত হত, শে ক‚শ োর পোকনয়ত তোরো 

তৃষ্ণো কমিোয়তো, শে ফুয়লর সুবোয়স তোরো মোয়তো োরো থোকত, শে আকোয়শর নীকলমো  তোয়দর শিোখ্ 

জিুোয়তো, শে পোখ্ীর কূজয়ন তোয়দর প্রোয়ণ্র গভীয়র শদোলো কদয়  শেয়তো- এক কনকময়ষ বুজে 

সবককিু তোয়দর শকোথো হোকরয়  শগল। তোয়দর েোতনো, শবদনো িকিয়  পয়িয়ি সব দত্র। তোই 

িোকরকদক হয়ত আকোশ বোতোস িোকপয়  শকবলই শভয়স আসয়ি একটি হোহোকোর ধ্বকনঃ 

আজয়ক েোহোর কবয় োগ বযথো  

বইয়ি সকল িয়ক্ষ নীর, 



 

 

নক শগল শসই দ্বীয়নর শনিোর, 

নক শগল শসই জজন্দো পীর ? 

 


