
 

ওরছ প্রসঙ্গ    

ওরছ শরীফ নামকরণের তাৎপর্ য 

শাহ্সূফী আলহাজ্ব হর্রত জাককর শাহ্ নক্শবন্দী মমাজাণেদী 

 

আউকলয়াণয় মকরাণমর ওফাত বাকষ যকী উপলণে মছায়াব মরছানীর অনুষ্ঠানণক বুজুর্ যান ও সূফীসাধকর্ে ওরছ নাণম 

আখ্যাকয়ত কণরণছন। ওরছ হণে সূফীণদর এছণতলাহ্ বা খাস ভাষা। আহণল মলার্াতর্ে সূফীণদর এই এছণতলাহ্ণক 

মাজাজী অণথ য প্রকেধান কণরণছন।  

 

আরবী ভাষায় এই লফজ  বা শণের বহু অথ য থাণক লফণজ মুসতাকরক  বণল। অণনক সময় মূল অকভধাকনক 

অথ য বা মানাণয় মাওজুলাহু তাৎপর্ যর্ত কারণে নকল  হণয় কবণশষ অণথ য যুক্ত হয়। সুতরাাং বুুৎপকির্ত বা প্রচকলত অথ য 

গ্রহে করা অববয়াকরকেক নয় বা ভাষাতণের মখলাফও নয়। কবকভন্ন আরবী-ফারসী-উর্দ্দয মলার্াণত ওরছ শণের এছণতলাহ বা 

খাস ভাষার্ত অথ য (মাজাজী অথ য) সুস্পষ্টভাণব কববৃতব্য হণয়ণছ। 

 

অথ যণক আরবীণত মা’না  বলা হয়। ব্যাকরেকবদ বা ভাষাকবদর্ে মা’নাণক কবকভন্নভাণব ভার্ কণরণছন। মর্মনঃ হাকককী 

(মূলর্ত বা প্রকৃত), মাজাজী (বুুৎপকির্ত) ইতুাকদ। হাকীকীর্তভাণব ওরছ শণের অথ য খুশী, ওকলমা বা কববাণহাির 

দাওয়াত, বর-বধু ইতুাকদ এবাং মাজাজীর্তভাণব এর দ্বারা মকাণনা বণরণ্য সূফী সাধণকর ওফাত বাকষ যকীণত তাাঁর রূহপাণক 

মছায়াব মরছানীর জন্য আনুষ্ঠাকনকভাণব মদায়া-দরূদ পঠন, মজণকর-মফণকর, ওয়াজ-নসীহত তথা আধ্যাকিক কার্ যক্রম কভকিক 

কবণশষ অনুষ্ঠানণক বুঝায়। 

 

অণনক সময় মকাণনা শে মূল আকভধাকনক অণথ য, অথ যাৎ হাকককী অণথ য না বুকঝণয় প্রচকলত অণথ য ব্যবহৃত হয়। অকভধানর্ত 

শোণথ যর এই পকরবতযনণক আরবীণত “নকফ”্বণল। মর্ শে তার আকভধাকনক অথ য মথণক নকল কণর তাণক ‘মানকুল’্বণল। 

মানকুল কতন প্রকার। (১) মানকুণল উরকফ , (২) মানকুণল ইছণতলাহী  এবাং (৩) মানকুণল শরয়ী  

। 

 

প্রথমত একাণল নয়, যুর্যুর্ান্তর মথণকই ওরছ শেটি তার লুর্াবী মা’না মথণক নকল হণয় প্রচকলত অন্য অণথ য ব্যবহৃত হণয় 

আসণছ। এণেণে মানকুণল উরফী বা উরণফ আম বা প্রচকলত প্রকাশ্য অণথ য ‘ওরছ’্শণের দ্বারা মকাণনা সূফী-সাধণকর ওফাত 

বাকষ যকীণত ছওয়াব মরছানীর জন্য আধ্যাকিক কার্ যক্রমকভকিক অনুষ্ঠানণকই বুঝায়। এর অকভধানর্ত (হাকককাতান) অন্য 

মকাণনা অণথ যর প্রচলন এ উপমহাণদণশ মনই। এণত ‘ওরছ’্শেটি মানকুণল উরফী প্রমাকেত হয়।  

 

কদ্বতীয়ত র্খন ব্যাকরেকবদ, ভাষাকবদ, আহণল মলার্াত ও অর্কনত মুসলমান ওলামা ফুজালা ওরছ শণের মাজাজী অথ য গ্রহে 

কণরণছন, এণত প্রমাকেত হয়, এটা মানবকুণল ইছণতলাহীও বণট। কারে কবকশষ্ট ফাকস য উর্দ্দয মলার্াত বা অকভধাণন বা 

এনসাইণলাকপকিয়ায় ‘ওরছ’্শণের মর্ অথ য বে যনা করা হণয়ণছ, তাণত মূল অকভধানর্ত (হাকককাতান) শোথ যই শুধু চয়ন করা 

হয় না, তদুপকর এ নকলী বা মাজাজী অথ যও গুরুণের সণঙ্গ কববৃত হণয়ণছ। মর্মন, উর্দ্দয এনসাইণলাকপকিয়ায় ‘ওরছ’্শণের 

অণথ য মলখা হইয়াণছ- 

 

 



 

 

অথ য- সূকফয়াণন মকরাম বা মার্হাব পীর-মাশাণয়খণদর মাজার শরীণফ তাণদর ওফাত বাকষ যকীণত মর্ ইজণতমাহ বা ধমীয় 

সমাণবশ অনুকষ্ঠত হয়, তাণক ওরছ বণল। মকন্দ্রীয় বাাংলা উন্নয়ন মবাি য মথণক প্রকাকশত অধ্যাপক (এম. এ) ফণয়জ আহাম্মদ 

মচৌধুরী এম এ সাণহব সাংককলত বাাংলা-উর্দ্দয অকভধাণন ওরছ (Oros) শণের অথ যই বকে যত হইয়াণছ-  

 

অথ যঃ ওরছ বুজুর্ যাণন দ্বীন অথ যাৎ পীর মুকশ যদ্গণের সালানা ফাণতহার অনুষ্ঠান, মর্ তাকরণখ তারা ওফাত বরে কণরন। 

 

উর্দ্দয ফাকস য অকভধান ‘কফণরাজুল্লুর্াণত’্ওরছ শণের হাকককী ও মাজাজী অণথ যর বে যনায় মলখা হণয়ণছ- 

 

 

অথ যাৎ- ওরছ (১) মকাণনা বুজুর্ য অথবা পীর মুকশ যণদর ওফাণত সালানার তাকরখ উপলণে ফাণতহাখাকনর অনুষ্ঠান।  

(২) কববাণহর দাওয়াত, ওকলমার খানা, বহুবচন আ’রূসু। 

 

জনাব মশখ মর্ালাম মাকসুদ সম্পাকদত (Peros Arabic Elements in Bangali) গ্রণে ওরছ শণের অণথ যর বে যনায় 

মলখা হণয়ণছ (Anniversary in Memory of a Saint) অথ যাৎ মকাণনা সূফী সাধণকর ওফাত বাকষ যককর স্মরণে 

অনুণষ্ঠয় ধমীয় অনুষ্ঠানণক ওরছ বণল। ি. এনামুল হক সম্পাকদত ও বাাংলা একণিমী মথণক প্রকাকশত ব্যবহাকরক বাাংলা 

অকভধাণন ‘ওরছ’্শণের অথ য মলখা আণছ- ওকল আউকলয়াণদর মবছালণত তাাঁণদর সমাকধস্থণল পকবে অনুষ্ঠান কবণশষ। 

 

তৃতীয়-  

 

অথ যাৎ (কবণর মনক্কার ছাণলহীন ব্যকক্তণদর বলা হয়) তুকম এখাণন বাসর ঘণরর দুলহার মণতা (পরমানণন্দ) ঘুমাণত থাণকা, 

র্ার ঘুম তার পকরবাণরর সব যাকধক কপ্রয়জন ব্যতীত অন্য আর মকউ ভাঙণত পাণর না। (কতরকমর্ী শকরফ, মমশকাত শরীফ ১ম 

খন্ড ৯৭ পঃ দ্রঃ) । উক্ত হাকদসশরীণফর কমছদাক কহণসণব ‘ওরছ’্শেণক মানকুণল শরয়ী বণল গ্রহে করা র্ায়। 

 

হাকদসশরীণফ উণেকখত এই ‘ওরছ’্শণের গুরুে ও তাৎপর্ য গ্রহে কণরই বুজুর্ যান ও সূফীসাধকর্ে আোহ্র ওকল 

আউকলয়ার্ণের ওফাত কদবসণক ‘ইয়াউমুল ওরছ বা ওরছ শরীফ’্নামকরে কণরণছন। কারে ওফাণতর এই কদণন 

কমলনাকাঙ্ক্ষী আোহ্র  অকল আউকলয়ার্ে মাহ্বুণব হাকককী অথ যাৎ প্রকৃত বন্ধুর একান্ত দীদার লাভ কণর আকাঙ্ক্ষীত কমলণনর 

পরমানণন্দ কবণভার এবাং বলা হণয়ণছ, মর্ সুখকনদ্রা মবাঝাণত পকবে আিাসমূণহর পরণলৌককক কচর পকরতৃপ্ত জীবণনর কথা 

বলা হণয়ণছ, র্া ভঙ্গ করার অকধকার অন্য কাণরা মনই। হর্রত মুফতী আহম্মদ ইয়ার খান নাঈমী (রঃ) ছাণহব তৎপ্রেীত 

সুকবখ্যাত জা’আল হক ককতাণবর কদ্বতীয় খন্ড ১৪৪ পষ্ঠায় ওরছ শণের উৎপকির এই মানকুণল শরয়ীর ব্যাখ্যায় কলণখণছন- 

ওরণছর আকভধাকনক অথ য শাদী। এ জন্যই বর কণনণক আরবী ভাষায় ওরছ বলা হয়।  

 



 

কমশকাত শরীণফ  শীষ যক অধ্যাণয় বকে যত আণছ র্খন মুনকার-নাকীর মাইয়্যাণতর পরীো মনয় এবাং র্খন মস 

মসই পরীোয় কৃতকার্ য হয়, তখন তাণক বণলন, আপকন মসই কণনর মত শুণয় পড়ুন, র্াণক তার কপ্রয়জন ছাড়া আর মকউ 

জার্াণত পাণর না। তাই মুনকার নাকীর মফণরশ্তাদ্বয় মর্ণহতু ঐ কদনণক ওরছ বণলণছন, ঐ কদন হর্রত মমাহাম্মদ মমাস্তফা 

(সাঃ) মদখার কদন। মসণহতু ওরছ বলা হয়। অথবা, এজন্য মর্, মুনকার নাকীর হুজুর (সাঃ) মক মদকখণয় কজণেস করণবন, 

তাাঁর সম্পণক য আপনার ধারো? কতকনই মতা সৃকষ্ট জর্ণতর দুলহা, সারাজর্ত তাাঁরই পকবে মছাাঁয়ার প্রকতফলন। 

 

মসই মহান রাসুলপাণকর সাোণতর কদন কনশ্চই ওরণছর কদন। এইজন্য এইকদনণক ওরছ বলা হয়। বাস্তব অণথ য প্রকতবছর 

ওফাত কদবণস কবর কজয়ারত করার, কুরআন খাকন ও সদ্কা ইতুাকদ ছওয়াব মপৌছাণনাণক ওরছ বলা হয়। ওরণছর উৎস 

সম্পণক য হাকদসপাক ও ফকীহর্ণের কবকভন্ন উকক্ত মথণক প্রমাকেত আণছ, (জা-আল হক, বঙ্গানুবাদ, ২য় খন্ড, ১৪৪ পষ্ঠা দ্রঃ) । 

উণেখ্য মর্, মফণরশতার্ে ও স্বয়াং রাসূণল করীম (সাঃ) মর্খাণন ওফাতপ্রাপ্ত আোহ্র অকল আউকলয়ার্ে সম্পণক য ওরছ শেটি 

উপমা বা আণপকেক অণথ য ব্যবহার কণরণছন এবাং পরবতীকাণল এর তাৎপর্ য এবাং গুরুে গ্রহে কণর বুজুর্ যান ও 

সূফীসাধকর্ে আেহ্র অকল আউকলয়ার্ণের ওফাণতর কদনণক ইয়াওমুল ওরছ বা ওরছ শরীফ নামকরে কণরণছন তখন এর 

কবণরাকধতা করা দয়াল নবীজীর পকবে কন্ঠ কনঃসৃত (হাকদণস মারফু কাউলী) বাণকুর সাণথ মবয়াদবী করার সাকমল।  

 

মাকতুবাত শরীণফর (১ম খন্ড ১৬২ পষ্ঠার ৮৯) মাকতুবাণত বলা হণয়ণছ, মৃতু এমন এক বস্তু র্ার মাধ্যণম আোহ্র 

আকাঙ্ক্ষীর্েণক সান্তনা প্রদান করা হয় এবাং বন্ধুণক বন্ধুর কনকণট উপনীত করা হয়। আোহপাক বণলণছন,্‘মর্ ব্যকক্ত 

আোহ্র সাোণতর আশা রাণখ, তাণক বল, কনশ্চয়ই আোহ্র মদয়া কনকদ যষ্ট মৃতুুকাল অবশ্যই আসণব।’ 

 

‘আন্তা মা আ’মান অহবাবতা’ অথ যাৎ তুকম র্াণক ভাণলাবাস, আণখরাণত তুকম তারই সণঙ্গ থাকণব।’্হাকদসশরীণফর এই 

সূোনুর্ায়ী আোহ্র অকল আউকলয়ার্ে র্খন নশ্বর ভূবন মছণড় অকবনশ্বর ভুবণন র্মন কণরন, তখন তাাঁরা মাহবুণব হাকককী 

অথ যাৎ, প্রকৃত বন্ধুর সণঙ্গ কচরকাণলর জন্য কমলনপ্রাপ্ত হন। হাকদসশরীণফ মপ্রমাসম্পণদর কদণক মপ্রকমণকর এই কমলণনাম্মুখী 

অকভর্াোর কবষণয় বলা হইয়াণছ, মৃতুু মসতু-তুল্য, বন্ধুর সণঙ্গ সকম্মকলত কণর মদয়। (মকতুবাদ শরীফ, ১ম খন্ড, ১ পষ্ঠা দ্রঃ)  

 

উপণরাকেকখত পকবে হাকদসসমূণহ এবাং উক্ত আয়াণত ক’করমায় আোহ্র অকল আউকলয়াণদর ওফাণতর কদনটি পরম বন্ধুর 

সণঙ্গ তাাঁণদর কমলণনর কদন বণল উণেখ কণর বলা হণয়ণছ, তাাঁণদর জন্য ওফাণতর কদনটি হণব পরম শাকন্তর পরম তৃকপ্তর এবাং 

পরম সুণখর। 

 

মমছবাহুল মলার্াণত ওরছ শণের হাকককী অথ যণক আনন্দ বা খুশী বলা হণয়ণছ। সুতরাাং অকল আউকলয়াণকরাণমর ওফাণতর 

কদনণক ইয়াউমুল ওরছ শরীফ নামকরে করার সাণথ পকবে কুরআন, হাকদসএবাং আকভধাকনক (হাকককক ও মাজাজী) অণথ যর 

মকাথাও মকাণনা অসামঞ্জস্য বা কবণরাধ মনই। 

 

ওরছ শরীফ’্নামকরণের হাদীসানুর্ অন্য একটি ব্যাখ্যায় বলা হণয়ণছ মর্, অকল আউকলয়াণকরাণমর আরওয়াহ্ পাণকর হুজুণর 

ছওয়াব মরছানী বা ফাণতহাখাকনর অনুষ্ঠানণক এজন্যই বুজুর্ যান ও সূফীসাধকর্ে ওরছ শরীফ নামকরে কণরণছন কবকভন্ন 

হাকদস শরীণফর বে যনায়। 

 



 

ইছাণল ছওয়াব বা ছওয়াব মরছানীর অনুষ্ঠানণক আিার জন্য পরম খুশীর বা আনন্দদায়ক বলা হণয়ণছ। মর্মন, 

হাকদসশরীণফ উণেুখ আণছ; আিীণয়র কনকট মথণক উপহার স্বরূপ মকাণনা দান বা মদায়া র্খন মকাণনা ওফাতপ্রাপ্ত ব্যকক্তর 

রূণহ মপৌণছ, তখন মস এমনভাণব আনকন্দত হয়, মর্মন জীকবত ব্যকক্তর উপহার, মর্ আনকন্দত হণয় থাণক। (ইয়াকহয়া উল 

উলূম দ্রষ্টব্য) । বায়হাকক শরীণফ বকে যত অনুরূপ একটি হাদীণস বলা হণয়ণছ- 

 

অথ যাৎ,্“অতঃপত কবরবাসী ব্যকক্ত তাাঁর কপতা-মাতা, সন্তান সন্তকত অথবা পীরভাই-মবান ও জাণকর ভাই-মবান, স্বজন-

কপ্রয়জণনর কনকট মথণক মদায়া কামনা কণর। তদাবস্থায় র্কদ মকউ তাাঁর জন্য মদায়া কণর তাহণল মস এত অকধক খুশী হয় মর্, 

জীকবতবস্থায় সমস্ত দুকনয়া উপহার কহণসণব মপণলও মস এত খুশী হত না। এবাং মস কবকনমণয় তাণদর জন্যও মদায়া কণর।” 

 

মর্ণহতু ওরছ শণের এক আকভধাকনক অথ য হণে খুশী বা আনন্দ (মমছবাণত মলার্াত দ্রষ্টব্য) মসণহতু আিার জন্য 

আনন্দদায়ক ছওয়াব মরছানীর এই অনুষ্ঠানণক ওরছ নামকরে করার মণধ্য মকাণনা ভ্রাকন্ত বা অসামঞ্জস্য মনই। আমরা আহণল 

সুন্নাত ওয়াল জামাত র্খন আোহ্র অকল আউকলয়া ও পীর মাশাণয়খর্ণের নাণম ওরছ কণর থাকক তখন আোহ্র অকল 

আউকলয়া ছওয়াব নজর মপণয় খুবই খুশী হন এবাং মদায়া কণর থাণকন। এই আিীক খুশী বা সন্তুকষ্টর কারণে আহণল সুন্নাত 

ওয়াল জামাণতর এই মহান ছওয়াব মরছানীর অনুষ্ঠাণনর নাম ওরছ শরীফ মরণখণছন। এটাই আহণল সুন্নাত ওয়াল জামাণতর 

এছণতলাহ্ বা খাস ভাষা। 

 

বাাংলাণদশ আহণল সুন্নাত ওয়াল জামাণতর সভাপকত আোমা মুফকত সসয়দ আণবদশাহ্ আল মাদানী (রহঃ) সাণহব একটি 

জাতীয় পকেকায় প্রদি কববৃকতণত ওরছ শণের মর্ বুুৎপকির্ত ব্যাখ্যা কণরণছন, তা প্রকেধানণর্াগ্য। মর্মন, কতকন কলণখণছন, 

আরবী ভাষায় আফাণজর অণনক অথ য হয়। মমজবাহুল মলার্াত ককতাণব ওরছ শণের অথ য খুশী। এই লফজ আরছুন মথণক 

মনওয়া হণয়ণছ। আরছুণনর অথ য খুশী করা। (মমজবাহুল মলার্াত মদখুন)। আোহ্র অকল আউকলয়াণদর জন্য কাকয়ক বা মাকল 

এবাদতদ্বারা ইছাণল ছওয়াব করার নাম হল ওরছ। আমরা আহণল সুন্নাত ওয়াল জামাত র্খন আোহ্র অকল আউকলয়ার 

নাণম ওরছ কণর থাকক তখন আোহ্র অকল আউকলয়া ছওয়াব মপণয় সন্তুষ্ট হণয় থাণকন এবাং মদায়া কণর থাণকন। সমস্ত 

তকরকার বুজুর্ যাণন দ্বীন হাজার হাজার বছর ধণর ওরছ কণর আসণছন। শাহ্ আব্দুল আকজজ মুহাণেণস মদহলভী এবাং তাাঁর 

বাবা-দাদারা ও হাজী এমদাদুোহ মুহাণজণর মাক্কী ওরছণক জাণয়জ কলণখণছন।  

 

র্খন ব্যাকরেকবদ, ভাষাকবদ, আহণল মলার্াত ও অর্কনত মুসলমান ওলামা ফুজালা ওরছ শণের মাজাজী অথ য গ্রহে 

কণরণছন, এণত প্রমাকেত হয়, এটা মানবকুণল ইসণতলাহীও বণট। কারে কবকশষ্ট ফাকস য উর্দ্দয মলার্াত বা অকভধাণন বা 

এনসাইণলাকপকিয়ায় ‘ওরছ’্শণের মর্ অথ য বে যনা করা হণয়ণছ, তাণত মূল অকভধানর্ত (হাকককাতান) শোথ যই শুধু চয়ন করা 

হয় না, তদুপকর এ নকলী বা মাজাজী অথ যও গুরুণের সণঙ্গ কববৃত হণয়ণছ। মর্মন, উর্দ্দয এনসাইণলাকপকিয়ায় ‘ওরছ’্শণের 

অণথ য মলখা হইয়াণছ- 

 

 

 



 

অথ যঃ সূকফয়াণন মকরাম বা মার্হাব পীর-মাশাণয়খণদর মাজার/মার্ার শরীণফ তাণদর ওফাত বাকষ যকীণত মর্ ইজণতমাহ বা 

ধমীয় সমাণবশ অনুকষ্ঠত হয়, তাণক ওরছ বণল। মকন্দ্রীয় বাাংলা উন্নয়ন মবাি য মথণক প্রকাকশত অধ্যাপক এম এ ফণয়জ 

আহাম্মদ মচৌধুরী (এম. এ) সাণহব সাংককলত বাাংলা-উর্দ্দয অকভধাণন ওরছ (Oros) শণের অথ যই বকে যত হইয়াণছ-  

 



 

 

ওরছ শরীণফর ঐকতহাকসক মর্ার্সূেতা 

 

ইসলাণমর সূফী ইকতহাণস ওরছ বা ছওয়াব মরছানীর আধ্যাকিক অনুষ্ঠান ঐকতহাকসক গুরুে লাভ কণরণছ। হাজার হাজার 

বছর ধণর সমস্ত তকরকার সমস্ত অকল আউকলয়া মকরাম মুস্তাহাা্ব বা পূণণ্যর কাজ মণন কণর ওরছ শরীণফর অনুষ্ঠান কণর 

আসণছন। হর্রত মুজাণেদ আলণফসানী (রাঃ) (ওফাতঃ১০৩৪ কহজরী, ১৬২৩ কিষ্টাে) স্বীয় মুকশ যণদ বরহক হর্রত 

বাকীকবোহ (রহঃ) এর ওরছ শরীণফ মর্ার্দান করার জন্য কদকেণত অবকস্থত তাাঁর মাজার শরীণফ হাকজর হণতন বণল উণেখ 

আণছ। হর্রত র্াউসূল আজম আব্দুল কাণদর কজলাকন (রাঃ) (ওফাতঃ ৫৬১ কহজরী, ১১৬৬ কিষ্টাে) প্রকত বছর ফাণতহাণয় 

মদায়াজ দাহাম উদ্র্াপন করণতন; র্া দয়াল নবীজীর ওফাত বাকষ যকী উপলণে মহান ফাণতহাখাকনর অনুষ্ঠান কছল। কচশ্কতয়া 

তকরকার সকল পীরাণন পীরর্ে আনুষ্ঠাকনকভাণব ওরছ শরীণফর মাহকফল করণতন বণল প্রমাে আণছ। 

 

প্রমােপকঞ্জঃ পাককস্তাণনর লাণহার মথণক প্রকাকশত হর্রত মমৌলানা কাজী আকলমুেীন (রহঃ) সাণহব অনুকদত (উর্দ্দযণত) 

মকতুবাণত ইমাণম রাব্বানী মুজাণেদ আলণফসানী (রাঃ), গ্রণের মুখবণের ৩০ পষ্ঠায় বকে যত আণছ ( হর্রত মুজাণেদ 

আলণফসানী (রাঃ) এর পীর ভাইণদর মণধ্যকার ককতপয় ব্যকক্ত র্াাঁরা তাাঁর প্রকত কবরূদ্ধাভাবাপন্ন কছণলন-তাণদর মনতা)। খাজা 

কহসামুকেন আহমদ মমারাকাবার মদখণত পান মর্, হুজুর পাক (সাঃ) তাাঁর ভাষণে হর্রত মুজাণেদ আলণফসানী (রাঃ) এর 

প্রশাংসা ও গুোণলাচনা কণর বলণছন মর্, কতকন একজন খাাঁটি মুজাণেদ এবাং আোহ্পাণকর কাণছ মকবুল ব্যকক্ত। কতকন (খাজা 

কহসামুকেন) এই ঘটনার বৃিান্ত তাাঁর (কবণরাধী দলীয়) পীরভাইণদর কাণছ বে যনা কণরন। এ কথা শুণন তাাঁরা সবাই তওবা কণর 

হর্রত মুজাণেদ আলণফসানী (রাঃ) এর আনুর্তু কবুল কণর মনন। খাজা কহসামুকেন তাাঁর কনণজর এবাং পীর ভাইণদর ত্রুটী-

কবচ্যুকতর েমা প্রাথ যনা কণর হর্রত মুজাণেদ আলণফসানী (রাঃ) এর কনকট একখাকন পে মলণখন। 

 

 

অথ যাৎ, অতঃপর র্খন হর্রত মুজাণেদ আলণফসানী (রাঃ) তদীয় মুকশ যণদ পাক হর্রত খাজা বাকীকবোহ (কুঃণছঃআঃ) 

সাণহণবর ওরছ শরীণফর কনকটবতী সমণয় কদেী আর্মন কণরন তখন পূণব যকার কবণরাধী দলীয় সকল পীর ভাইর্ে খাকল 

মাথায় এবাং কনজ কনজ পার্ড়ী র্লায় জকড়ণয় তাাঁণক স্বার্ত জানাণনার উণেণশ্য কদেী মথণক কণয়ক মাইল দূরবতী পথ পর্ যন্ত 

উপকস্থত হন এবাং তাাঁণদর পূব য অপরাণধর জন্য তাাঁর কনকট েমা প্রাথ যনা কণরন। 

 

২. কবকশষ্ট ইসলামী র্ণবষক ও মলখক জনাব আবু জাফর রকচত- Muslim Festivals in Bangladesh গ্রণে 

কলকখত আণছ: It is said that the Hazrat used to offer Fateha Sharif on every 12th of the 

Lunar month in order to pay respect to the Holy Prophet Hazrat Mohammad (SM), 

The Qader for his regular offering Fateha Sarif and said the father in a dream that 



 

“Future people will observe Fathea yazadaham along with the 12th Sharif (i.e the 

birth and departure anniversary the holy prophet). The dream came true and 

nowadays a great number of Muslims observe Fateha Yazdaham and also Ghiarvi 

sharif in every lunar month. Muslim festivals in Bangladesh Janab Abu Jafar, Page 

92, Published by Islamic Foundation, Bangladesh Dhaka, on 1980. 

 

 অথ যাৎ বকে যত আণছ, হর্রত র্াউণস পাক (রহঃ) নবী করীম হর্রত মমাহাম্মদ (সাঃ) এর প্রকত সম্মান ও ভকক্ত প্রদশ যণনর 

জন্য প্রণতুক রকবউল আউয়াল চন্দ্রমাণসর ১২ তাকরণখ ‘ফাণতহা শরীফ’্উদ্র্াপন করায় নবী করীম (সাঃ) তাাঁর প্রকত অতুন্ত 

খুশী হন এবাং তৎপরবকত য স্বপ্নণর্াণর্ তাাঁণক অথ যাৎ র্াউণস পাকণক সুসাংবাদ কদণয় বণলন মর্, ভকবষ্যণত জনর্ে আমার বারকভ 

শরীণফর সাণথ মতামার কর্য়ারভী শরীণফর ফাণতহাও (ফাণতহাণয় ইয়াজদাহাম) উদ্র্াপন করণব। পকবে স্বপনখাকন সণতু 

পকরেত হণয়কছল। র্ার ফণল অতীণতর মত আজণকর কদণনও মুসলমানণদর একটি কবশাল জামাণয়ত ফাণতহাণয় 

ইয়াজদাহাম। (১১ই রকবউসসানী তাকরণখ হর্রত র্াউণস পাক এর ওফাত বাকষ যকী উপলণে ফাণতহাখানী বা ওরছ শকরণফর 

অনুষ্ঠান) এবাং প্রণতুক চন্দ্রমাণসর ১১ তাকরণখ কর্য়ারভী শরীফ র্থাণর্াগ্য ধমীয় উেীপনা ও ভকক্ত মমাহাব্বণতর সাণথ 

উদ্র্াপন কণরন। 

 

৩. ফাণতহাণয় ইয়াজদাহাম অথ যাৎ ১১ রকবউসসানী তাকরণখ অনুণষ্ঠয় হর্রত র্াউণস পাক এর ওফাত বাকষ যকী উপলণে 

ফাণতহাখানী বা ওরছ মমাবারণকর অনুষ্ঠান র্ার সূচনা বা উৎপকির ইকতহাস সুকবকদত এবাং আধ্যকিক তাৎপর্ যমকন্ডত। আমরা 

ইকতপূণব য- Muslim Festivals in Bangladesh গ্রণের উদৃ্বকতপূব যক এতদ্বপ্রসণঙ্গ ককছুটা আণলাচনা কণরকছ। মুফকত 

আহম্মদ ইয়ারখান নাঈমী (রহঃ) সাণহব প্রেীত কবখ্যাত জা-আল হক ককতাণবর প্রথম খন্ড ২৫৮ পষ্ঠায় হর্রত র্াউণস 

পাণকর ওরছ শরীফ অথ যাৎ ফাণতহাণয় ইয়াজদাহাণমর শুরুর ইকতহাস এবাং মনছবণত কাণদকরয়া তথা সারাদুকনয়ার 

মুসলমানণদর মণধ্য হাজার হাজার  বছর অতুন্ত ধমীয় উকেপনা ও ভকক্তর সাণথ ফাণতহাণয় ইয়াজদাহাম পালণনর ইকতহাস 

বে যনা কণর কলণখণছন-  

 



 

 

 

 

অথ যাৎ ইয়াজদাহ মজকলস নালক ককতাণব মলখা আণছ মর্, হুজুণর র্াউণস পাক হুজুর (সাঃ) এর বারভী শরীফ অথ যাৎ বার 

তাকরণখর কমলাদ শরীফ একান্ত কনয়কমতভাণব উদ্র্াপন করণতন। একবার স্বণপ্ন নবী করীম (সাঃ) র্াউণসপাকণক সুসাংবাদ 

কদণয় বণলন, মহ আব্দুল কাকদর, তুকম আমাণক বরভীণত অথ যাৎ রকবউল আউয়াল চন্দ্র মাণসর ১২ তাকরণখ স্মরে কর, আকম 

মতামাণক কর্য়ারভী দান করলাম অথ যাৎ জনসাধারে মতামাণক কর্য়ারভীণত (এর্াণরা তাকরণখর ফাণতহা শরীণফ) স্মরে কণর 

এজন্য রকবউল আউয়াল মাণস সাধারন কমলাণদ মুস্তফা (সাঃ) অনুকষ্ঠত হয় এবাং রকবউসসানীণত হুজুর র্াউণস পাণকর 

কর্য়ারভী শরীফ উদ্র্াপন করা হয়। মর্ণহতু দয়াল নবীকজর (সাঃ) অবদান মসজন্য সারা কবণশ্ব এর প্রসার লাভ কণরণছ। 

কবণরাধী মলাণকরা এটাণক কশরক ও কবদআত আখ্যাকয়ত কণর এর কবণলাপ সাধণনর অপণচষ্টা করণলও কদন কদন এর অগ্রর্কত 

ও প্রসার ঘণটণছ। 

 

৪. হর্তর শাহ্ আব্দুল হক মুহাণেণস মদহলভী (রঃ) (৯৫৮ কহজরী - ১০৫২ কহজরী) তাাঁর রকচত কবখ্যাত ‘মা সাবাতা 

কবসসুন্নাহ’্নামক ককতাণবর ১৬৭ পষ্ঠায় (আরকব) শীষ যক কনবণে হর্রত র্াউণস পাণকর ওফাণতর সালানা ফাণতহার অনুষ্ঠান 

ঐকতহাকসক ফাণতহায় ইয়াজদাহাম উদ্র্াপণনর গুরুেপূে য তথ্যাকদ উণেখপূব যক কলণখণছন। 

 

 



 

 

অথ যাৎ (মকাণনা মকাণনা প্রকসদ্ধ বে যনায় হর্রত র্াউণস পাক (রহঃ) এর ওফাত ৯ই জামাকদউসসানী) ককন্তু আমাণদর মদণশ 

আজকাল ১১ই রকবউসসাকনই তাাঁর ওফাণতর অকধক প্রকসদ্ধ তাকরখ। র্াউসুল আজম (রঃ) এর আওলাদ্গে র্াাঁরা পাক ভারণত 

স্থায়ীভাণব বসবাস কণরন তাাঁরাও এই ১১ তাকরণখই ওরছ শরীফ উদ্র্াপন কণর থাণকন। 

 



 

 

অকধকন্তু আমাণদর পীর মুকশ যদ আবুল মহাণসন সসয়দ শায়খ মুসা হাসানী জীলানী ইবণন শাণয়খ কাণমল আণরফ হক শ্রণদ্ধয় 

আবুল ফাতাহ শায়খ হাণমদ হাসানী জীলানী উক্ত তাকরণখর কথাই আওলাণদ কাণদরীয়া গ্রণে কলণখণছন, আর ইকন একজন 

সব যসম্মকতক্রণম স্বীকৃত অকল আউকলয়া কছণলন। তাাঁর উপাকধ কছল ২য় মাখদুম এবাং ২য় আব্দুল কাণদর। ইকন তাাঁর বা দাদার 

মতই এই ১১ তাকরণখই ওরছ শরীণফর কদন তাকরখ ধার্ য করণতন। 

 

বতযমান যুণর্র শায়খ ইমাম হর্রত আব্দুোহ ইয়াফয়ী (রঃ) তাাঁর মখালাছাতুল মাফাণখর গ্রণে এবাং কবখ্যাত ইকতহাস গ্রে 

‘মারয়াতুল কজনান’্এ র্াউসুল আর্ণমর ওফাত শরীফ রকবউসসাকন মাণস হণয়ণছ বণল উণেখ কণরণছন ককন্তু সঠিক তাকরখ 

সম্বণে মতণভদ থাকার দরুে কতকন ওফাত শরীণফর তাকরখ উণেুখ কণরনকন। 

 

৫. বাদশা আওরঙ্গণজণবর ওস্তাদ এবাং কবখ্যাত উছুণলকফখর গ্রে নুরুল আনওাণরর মলখক আোমা মসখ আহাম্মদ মমাো 

কজয়ুণনর পুে মমাো মমাহাম্মদ তাাঁর পুস্তণক কলণখণছন মর্ অন্যান্য পীর মাশাণয়খণদর ওরছ বছর মশণষ অনুকষ্ঠত হয়। ককন্তু 

র্াউস পাক এটা এমন একটা সবকশষ্টপূে য শান মর্, বুজুর্ যাণন দ্বীন কতৃযক তাাঁর ওরছ (কর্য়ারভী) শকরফ প্রকত মাণস কনধ যাকরত 

কথা হণয়ণছ। 

 

৬.্‘রাহাকতল কুলুব’্মাহবুণব ইলাহী হর্রত খাজা কনজামুেীন আউকলয়া রকচত অমূল্য ককতাব। ইহা মালাফুজাণত খাণজর্াণন 

কচশতী (রাঃ) গ্রেমালার ৪থ য ককতাবরত্ন। উক্ত গ্রণে খাজা কনজামুেীন (রঃ) তাাঁর মুকশ যণদ বরহক হর্রত শায়খ ফকরদ উকেন 

র্ণঞ্জশকর (রঃ) (ওফাত ৫ই মহররম, ৬৮৮ কহজরী) কতৃযক ২রা রকবউল আওয়াল তাকরখ তাাঁণক কখলাফণতর পার্ড়ী ও 

কখরকা দান এবাং ১২ই রকবউল আওয়াল তাাঁর দরবার শরীণফ কবশ্ব নবী (সাঃ) এর ওরছ মমাবারক উদ্র্াপণনর ঘটনাবকল 

সম্পণক য আণলাচনা কণরণছন। এ প্রসণঙ্গ কতকন কলণখণছন- ২রা রকবউল আওয়াল ৬৫৬ কহজরী। কদমবুকছর ঐশ্বর্ য লাভ 

করলাম। এই কদণন ঐ অধম ও হুজুর তাাঁর কবকশষ্ট বন্ধু-বােব ও আহণল সুফফা উপকস্থত কছণলন। কতকন সকলণক উণেশ্য 

কণর বলণলন, মাওলানা কনজামুকেনণক কহণন্দর মবলাণয়ত দান করা হণয়ণছ এবাং তাাঁণক সাণহণব সাজ্জাদ (তকরকার েমতাসহ 

র্দীকনসীন) করা হণয়ণছ। র্খন আকম এ অভাবনীর মর্ যাদার কথা শ্রবে করলাম তখন পুনরায় তাাঁর কদম মমাবারণক স্থান 

কনলাম। কতকন আমাণক অতুন্ত মেহভরা কণন্ঠ বলণলন,্“মহ জাহাকঙ্গণর আলম মাথা মতাল।” 

 

আকম মাথা মতালার সাণথ সাণথ কতকন তাাঁর পীর মুকশ যণদর পার্ড়ী মাথায় পকরণয় কদণলন এবাং তকরকার আমানত আছা (লাঠি) 

র্া হুজুরপাক (সাঃ) মথণক হর্রত আলী (রাঃ) এর মাধ্যণম হর্রত হাসান বসরী (রঃ) মাধ্যণম কচশ্কতয়া তকরকায় প্রণবশ 

কণরণছ তা কতকন আমাণক দান করণলন। এছাড়া খাণজর্ানা কচশ্কত (রাঃ) আজমাইন কসলকসলা ব-কসলকসলা ( তকরকার বাংশ 

পরম্পরা) মর্ কখরকা মমাবারক তাাঁর কাণছ আমানত কছল তাও কতকন আমাণক পকরণয় কদণলন এবাং বলণলন, র্াও মতামাণক 

আকম আোহতালার কনকট মসাপদ য করলাম। এরপর কতকন বলণলন, এই সকল ককছু আকম মতামাণক এইজন্য কদকে মর্, আমার 

মশষ কনঃশ্বাস তুার্ করার সময় তুকম মর্ন অসাংণশাধণন না থাক। অতঃপর সান্তনা মদওয়ার জন্য এ ফককরণক বলণলন, 

আকমও আমার মুকশ যণদর মবছালণতর সময় কদেীণত কছলাম না, হাসীণত কছলাম। অতঃপর শায়খ বদরুকেন ইছহাকণক কনণদ যশ 

কদণলন, কখলাফতনামা কলণখ হর্রত শায়খুল ইসলাম (কুঃণছঃআঃ) এর হাণত কদণলন এবাং কতকন তাাঁর পকবে হাণত তা 

আমাণক দান করণলন। অতঃপর আমাণক আকলঙ্গন কণর বলণলন, র্াও মতামাণক আেহর কনকট সণপ কদলাম এবাং আোহ্র 

সাোতকারী করলাম।  অতঃপর বলণলন আজণকর কদনটি এখাণনই মথণক র্াও। মকননা আজ হর্রত মরসালাত পানাহ ( 

হর্রত মমাহাম্মদ (সাঃ)) এর ওরছ মমাবারক। আর্ামীকল্য চকলয়া র্াইও। মফর বলণলন, ইমাম সাবী (রঃ) মথণক বকে যত 



 

আণছ মর্, হর্রত মরসালাণত পানাহ (সাঃ) এর মবছালত মমাবারক রকবউল আওয়াল মাণসর ২ তাকরণখ। তাাঁহার মদহ 

মমাবারক মমাণজজার জন্য দশকদন রাখা হণয়কছল। দুকনয়ায় জীকবতকাণল তাাঁর পকছনা (ঘাম) মমাবারণকর সুঘ্রাে কছল সমস্থ 

উৎকৃষ্ট সুর্কের চাইণতও উৎকৃষ্ট। মস একই খুশবু একইবভাণব বাকহর হইয়াণছ ঐ দশকদন। একটুকুও কণম নাই 

(মসাবাহানাোহ)। হুজুরপাক (সাঃ) এর মমা’মজজা মদণখ মসকদন কণয়ক হাজার ইহুদী মুসলমান হণয়কছল। উক্ত দশ কদণনর 

প্রকতকদন র্রীব কমসককনণদর খাবার পকরণবশন করা হণয়কছল কবকভন্ন কবকবণদর (উণম্মহাতুল মুকমকনন) ঘর মথণক। ঐ সময় 

হুজুর (সাঃ) এর নয়টি হুজরা শরীফ কছল এবাং নয়কদন তাণদর মসখান মথণক দান করা হইয়াণছ এবাং দশ কদন অথ যাৎ ১২ 

রকবউল আওয়াল তাকরণখ হর্রত কসকেণক আকবর আবু বকর (রাঃ) এর ঘর মথণক দান করা হণয়ণছ। মসকদন মকদনার সমস্ত 

মলাকণদর মপট ভণর পানাহার করাণনা হয়। এবাং ঐ কদনই তাাঁর মদহ মমাবারক রওজা মমাবারণক রাখা হয়। এজন্যই 

মুসলমানর্ে ১২ ই রকবউল আওয়াল ওরছ কণরন এবাং ১২ ই রকবউল আওয়াল পকবে কদনটিই ওরণছর কদন কহণসণব প্রকসদ্ধ।  

 

৭. ফাওয়াণদউল ফুওয়াদ হর্রত আমীর উলা সাঞ্জারী (রঃ) রকচত হর্রত কনজামুল কমোত ওয়ােীন খাজা কনজামুেীন 

আউকলয়া (রাঃ) এর অকময় কথামালার সাংকলন গ্রে ( মালফুজাত শরীফ)। উক্ত গ্রণের ৪থ য খণন্ডর পঞ্চ মজকলণস আণলাকচত 

হর্রত কনজামুকেন আউকলয়া (রঃ) অকময়বােীর বে যনা কণর হর্রত আমীর উলা সাঞ্জারী (রঃ) মলণখন, মঙ্গলবার ১৭ই রকবউল 

আওয়াল, ৭১৪ কহজরী। কদমবুকচর মদৌলত লাভ কণর ধন্য হলাম। হাণজরান ব্যকক্তবণর্ যর মধ্য মথণক এক ব্যকক্ত ওরণছর অথ য 

কজোসা করণলন। কতকন (হর্রত কনজামুকেন আউকলয়া (রঃ)) বলণলন, ওরণছর বণন্দর্ী। স্রষ্টা ও সৃকষ্টর কমলণনাৎসব।  

 

উক্ত গ্রণের ২য় খন্ড ৫ম মজকলণস অকল আউকলয়ার্ণের ওফাতণক মপ্রমাস্পণদর সণঙ্গ মপ্রকমণকর কমলণনাৎসব (ওরছ) বণল 

উণেখ করা হণয়ণছ এ প্রসণঙ্গ উক্ত গ্রণে বলা হণয়ণছঃ 

 

অতঃপর অকল আউকলয়ার্ণের ওফাত সম্পণক য আণলাচনা হল। হুজুর বলণলন, অকল আউকলয়ার্ণের পাকথ যব মজণন্দর্ী 

কনদ্রাকভভূত উদাসীন ব্যকক্তর মণতা। মস এই কনদ্রার মণধ্য মাশুণকর অথ যাৎ মপ্রমাস্পণদর অনুসোন করণত থাণক। মপ্রমাস্পদ 

ককন্তু তাাঁর কবছানার সম্মুণখই অবস্থান কণর অথচ তাাঁর খবর নাই। অতঃপর র্খন মস চক্ষু মমণল তাকাণলা তখন মস মদখণত 

মপল, মর্ মপ্রমাস্পণদর অণেষণে মস সারাজীবন উদ্ভ্রান্ত কছল মস তাাঁর সণঙ্গ তারই কবছানায় শাকয়ত আণছ! মস মর্ কক পকরমাে 

খুশী ও আনকন্দত হণব তা আোহ্ই ভাণলা জাণনন। তাাঁর অণেষায় মস সারাজীবন মদওয়ানা কছল আজ তাাঁর প্রাকপ্তণত সকল 

কামনা বাসানা পকরপূে যতা মপল। ওফাণতর পর আোহ্র অকল আউকলয়াণদর এই হাল হয়। মজকলণসর এক ব্যকক্ত আরজ 

করল, শুণনকছলাম অণনক অকল আউকলয়াণদর আোহ্র দীদার তাাঁণদর পাকথ যব জীবণনর মণধ্যই ঘণট থাণক। হর্রত খাজা 

বলণলন, কন;সণন্দণহ তমার কথা সতু। ককন্তু ওফাণতর সময় এবাং ওফাণতর পর অকল আউকলয়াণদর দশ যন উন্নত হয়। 

 

উক্ত ফাওয়াণয়দুল ফুওয়াদ গ্রণের ৪থ য খন্ড উনকবাংশ মজকলণস হর্রত খাজা কনজামুকেন আউকলয়া (রঃ) তাাঁর মুকশ যণদ মকবলা 

হর্রত ফকরদ উকেন র্ণঞ্জশকর (রঃ) এর কতন তাকরণখর ফাকতহা শরীফ (ওরছ) অতুন্ত গুরুণের সাণথ উদ্র্াপণনর কথা 

বণলণছন।  

 

৮. মমৌলানা রকশদ আহাম্মদ র্াঙ্গুকহ ও মমৌলানা আশরাফ আলী থানভী সাণহবাণনর পীর হর্রত হাকজ ইমদাদুোহ মমাহাণজণর 

মক্কী (রঃ) (ওফাত ১৩ই জামাকদউসসানী ১৩১৭ কহজরী) তাাঁর রকচত ফায়সালাণয় হাফণত মাসাণয়ল পুকস্তকায় তাাঁণদর মহান 

মুকশ যণদর ওরছ শরীফ প্রণতুক বছর কনয়কমতভাণব উদ্র্াপণনর বে যনা কদণয় কলণখণছন।  

 



 

 

অথ যঃ “ফককণরর কনয়ম এই মর্, আকম প্রণতুক বছর আমার পীর মুকশ যণদ রুহ মবারণক ইছাণল মছায়াব কণর থাকক। প্রথণম 

কুরআনখাকন হণয় থাণক। অতঃপর র্কদ সময় থাণক কমলাদ শরীফ পড়া হণয় থাণক এবাং উপকস্থত ব্যকক্তবণর্ যর মণধ্য খানা 

পকরণবশন করা হয় অতঃপর এর মছায়াব বককশশ কণর মদওয়া হয়।” 

 

৯. জা’আল হাক গ্রণে ঘৃণ্য ওহাবী রাজে কাণয়ণমর পূণব যকার সুন্নী শাসনামণল আরণব আোহ্র অকল আউকলয়ার্ণের ওফাত 

বাকষ যকীর ওরছ শরীফ উদ্র্াপণনর ককছু গুরুেপূে য ঐকতহাকসক দকলল প্রমাোকদর উণেখ করা হণয়ণছ। মর্মন উক্ত গ্রণের ১ম 

খণন্ডর ৩০৮ পষ্ঠায় উণেখ আণছ- 

 

অথ যাৎ মমৌলানা রকশদ আহাম্মদ সাণহবও মূল ওরছণক জাণয়জ বণলণছন। মর্মন কতকন ফণতায়াণয় রাকদদীয়া ১ম খন্ড ককতাবুল 

কবদাআণতর ৯৬ পষ্ঠায় বণলণছন, অণনক কবষয় প্রথণম মুবাহ কছল ককন্তু পরবতী সমণয় কনকষদ্ধ হণয় কর্ণয়ণছ। ওরছ ও কমলাদ 

মাহকফণলর মবলাও তাই ঘণটণছ। আরববাসীণদর কনকট মথণক জানা র্ায়, মক্কা শরীণফর জনর্ে হর্রত সসয়দ আহাম্মদ 

নাদভী (রঃ) এর ওরছ শরীফ অণনক ধুমধাণমর সণঙ্গ উদ্র্াপন করণতন। খাস কণর মকদনা মমাণনাওয়ারা আণলমর্ে হর্রত 

আকমর হামজা (রাঃ) এর ওরছ উদ্র্াপন কণর থাণকন, র্ার মাজার শরীফ উহুদ পাহাণড়র উপর অবকস্থত।” 

 

উপণরাক্ত জা’আল হক ককতাণব ফণতায়াণয় রকশকদয়া গ্রণের উদ্বৃকতপূব যক সুন্নী শাসনামণল পকবে মক্কা ও মকদনা শরীণফ 

আোহ্র অকল আউকলয়ার্ণের ওরছ শরীফ উদ্র্াপণনর এই ঐকতহাকসক তণথ্যর উণেখ করা হণয়ণছ, এর ঐকতহাকসক গুরুে 

অপকরসীম। কারে, মকাণনা আমণলর উপর মুহাকক্ককর্ণের ঐকুমণতর প্রকতষ্ঠা শরীয়ণতর দকললরূণপ গৃহীত হয়। মর্মন- 

নুরুল আণনায়ার নামক কবখ্যাত উসূণল কফকাহর গ্রণে বলা হণয়ণছ- 

 



 

 

 

অথ যাৎ- মুহাকক্ককর্ে র্া আমল কণর থাণকন তাপ ইজমার পর্ যায়ভুক্ত। এণেণে উক্ত মুহাকক্কক ওলামাণয় মকরাণমর র্কদ 

মুজতাণহদীন নাও হন, তবুও মকাণনা মাসআলার মেণে তাাঁণদর ঐকুমতুতা শরীয়ণতর প্রামাণ্য দকললরূণপ গৃহীত হয়। 

(মুসাোমুোবুত দ্রষ্টব্য)। আবার কনকখল ওলামাবৃণন্দর মণধ্য পকবে মক্কা ও মকদনা শরীণফর ওলামাণয় মকরাম সকণলর 

অগ্রর্ণ্য বণল কবণবকচত হন। এই সকল কবণবচনায় মক্কা ও মকদনা শরীণফর মুহাকক্কক উলামাবৃণন্দর ওরছ শরীফ উদ্র্াপণনর 

এই বে যনাটি অপকরসীম গুরুণের দাবী রাণখ। 

 

উপণরাক্ত বে যনা মকদনা শরীণফর উলামার্ে কতৃযক মহান সাহাবী হর্রত আকমর হামজা (রাঃ) ওরছ উদ্র্াপন এবাং 

মক্কাবাসীণদর আরণব কবখ্যাত আোহ্র অলী হর্রত সসয়দ আহাম্মদ নাদভী (রঃ) এর ওরছ শরীফ শান শওকণতর সণঙ্গ 

উদ্র্াপণনর মর্ দুটি ঐকতহাকসক তণথ্যর অকপট বে যনা কণরণছন তা ইকতহাণসরই কনরণপে বে যনা কছল। ককন্তু পরবতীকাণল 

মদওবণন্দর ওহাবী কতৃযপে এই মেণে কপটতার আশ্রয় মনয়। তাাঁরা ওরছ শরীণফর উক্ত ঐকতহাকসক প্রমাোকদ ফণতায়াণয় 

রাণশকদয়া’র পরবতী সাংস্করেগুকল মথণক বাদ কদণয় মুদ্রে কণর। তাাঁরা মভণবকছল মর্, এর দ্বারা আরব মদণশ ওরছ শরীফ 

উদ্র্াপণনর অকাটু প্রমােগুণলা ইকতহাণসর পাতা মথণক মুণছ মফলা র্াণব। ককন্তু পকরোণম তাণদর এই শয়তানী ষড়র্ন্ত্র 

সফল হয় নাই। কারে মস সমণয় ধমীয় পকরমন্ডণল আরণবর কবখ্যাত আোহর আউকলয়া হর্রত সসয়দ আহাম্মদ নাদভী (রঃ) 

এর ওরছ শরীফ উদ্র্াপন হওয়ার কবষয়টি বহুল আণলাকচত কছল কবধায় এতদসাংক্রান্ত কবকভন্ন মাসাণয়ল আণলাচনা শুধু 

ফণতায়াণয় রাণশদীয়ায় নয়, উপরন্তু সমসামকয়ক অন্যান্য ফণতায়ার ককরাবাকদণতও এর বহুল আণলাচনা হণয়ণছ। সুতরাাং 

ফণতায়াণয় রাণশদীয়া মথণক ষড়র্ন্ত্র মূলকভাণব ওরছ শরীণফর ঐকতহাকসক তথ্যগুণলা বাদ মদওয়া হণলও আরব মদণশ 

আোহ্র অলী আউকলয়ার্ণের ওরছ শরীফ উদ্র্াপণনর প্রাচীন প্রমাোকদ ইকতহাণসর পাতা মথণক সম্পূে য মুণছ মফলা র্ায়কন। 

ফণতায়াণয় শামী, তাকবীণর জাবাণয়হ প্রভৃকত মফকাহর ককতাবাকদণত এর পণরাে প্রমাে রণয়ণছ। 

 

১০. এ প্রসণঙ্গ ফাণতায়াণয় শামী ১ম খণন্ড কজয়ারণত কবর অধ্যাণয় বকে যত আণছ- 

 

অথ যাৎ কবর কজয়ারত উপলণে সফর করা মুস্তাহাব। মর্মন আজকাল হর্রত খকললুর রহমান এবাং হর্রত সসয়দ নাদভী 

(রঃ) এর মাজার কজয়ারত করার জন্য সফর করা হয়। আকম এ কবষণয় আমাণদর ইমামণদর মকাণনা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মদকখকন। 

তণব শাকফ মার্াহাণবর কণয়কজন আণলম কতন মসকজদ ব্যকতত সফর কনণষধ এই হাকদণসর উপর অনুমান কণর কনণষধ 

কণরণছন। ককন্তু ইমাম র্ার্র্ালী (রাঃ) এ কনণষধাোর যুকক্তণক খন্ডন কণরণছন এবাং মসকজদ ও মাজাণরর মণধ্য পাথ যকুটা 

কবণেষে কণর মদকছণয়ণছন। 

 

উপণরাক্ত আণলাচনা মথণক এটা স্পষ্টভাণব প্রমাকেত হয় মর্, আোমা শামীর যুণর্ আরণবর কবখ্যাত আোহর আউকলয়া হর্রত 

সসয়দ আহম্মদ নাদভী (রঃ) এর মাজার কজয়ারত উপলণেু (ওরছ শরীফ উদ্র্াপণনর সময় বা অন্য সমণয়) মলাকজণনর 



 

ব্যাপক সমার্ম ঘটত। ওরছ শরীফ উদ্র্াপন তথা মাজার কজয়ারত উপলণে এ ধরণের সফর মস সমণয় ধমীয় পকরমন্ডণল 

মর্ ব্যাপক আণলাচনার কবষয় কছল তা উপণরাক্ত বে যনা মথণক কবলেে মবাঝা র্ায়। 

 

 

১১. মদওবন্দীণদর মপশওয়া ইমাম মাওলানা ইসমাইল মদহলভী সাণহব প্রেীত ‘তাককবণর জবাণয়হ’্গ্রণে আরণবর কবখ্যাত 

আউকলয়া সসয়দ আহণমদ ককবর নাদভী (রঃ) এর ফাণতহাখানী বা ওরছ শরীণফ জনসাধারণের নজর-মান্নত আদাণয়র এক 

মাসআলার আণলাচনাক্রণম কলণখণছন- 

 

 

অথ যাৎ- ‘র্কদ মকাণনা ব্যকক্ত মান্নত কণর মর্, আমার অমুক মাকসুদ পূে য হণল আকম সসয়দ আহণমদ ককবর (রঃ) এর নজর-

কনয়াজ কদব তাহা হণল দুরস্ত হইণব। মকননা, (আরব) রহমাতুোকহ আলাইকহর নাণম জীকবত র্রু নজর মদওয়া মান্নত কণর 

এবাং কাউণক তা কদণয় মদওয়া হয় তা হণলও জাণয়জ হণব এবাং এর মাাংস হালাল হণব।’ 

 

এই সকল বে যনা মথণক এটা প্রমাকেত হয় মর্, আউকলয়াণকরাণমর ওফাত বাকষ যকীণত ওরছ শরীফ উদ্র্াপণনর প্রথা পকবে 

মক্কা ও মকদনার পাক ভূকমণতই  প্রথণম শুরু হণয়কছল এবাং এরই অনুসরণে পরবতীণত কবকভন্ন মুসকলম মদণশ এর ব্যাপক 

প্রচলন ঘণট। ওহাবীণদর মুণখ প্রায়ই শুনা র্ায় মর্, এণদণশ তকরকাপেীরা এত ধুম ধাণমর সাণথ ওরছ শরীফ ও কমলাদ শরীফ 

উদ্র্াপন কণর থাণক। ককন্তু আরব মদণশ মতা ওরছ ও কমলাদ মনই। এইসব কথাবাত যা ওহাবীণদর অেতাপ্রসূত ও কভকিহীন 

সমাণলাচনা মাে। কারে তারা ওরছ শরীণফর সঠিক ইকতহাস জাণন না বণলই এইসব কবভ্রাকন্তকর উকক্ত কণর থাণক। 

ঐকতহাকসক সতু এটাই মর্, পূব যবতী সুন্নী শাসনামণল আরণব ঠিকই ওরছ শরীফ উদ্র্াকপত হণয়ণছ। ককন্তু দুভ যাগ্যবশত 

পরবতীকাণল ( অষ্টাদশ শতণক) আরবণদণশ বাণতলপেী ওহাবী ধারার শাসন ব্যবস্থা কাণয়ম হণল পর মসখাণন পাশকবক 

শকক্ত বণল ওরছ শরীফ বে কণর মদওয়া হয়। মসই কদন সুন্নী পরবতী ওহাবী শাকসত আরণব শুধু ওরছ শরীফ বা কমলাদ 

শরীফই কনকষদ্ধ করা হণয়কছল না, সাহাবাণয় মকরামসহ সকল আউকলয়াণকরাণমর পকবে মাজারগুকলও মভণঙ্গ মাটির সাণথ 

কমকশণয় মদওয়া হণয়কছল, র্া কছল ওহাবীণদর উগ্রতা, উন্মাদনা ও কুফুরী আচরণের নগ্ন বকহঃপ্রকাশ। এণেণে তারা 

শরীয়ণতর সবধতা বা অববধতার মকাণনা মতায়াক্কা কণরকন। 

 

ওহাবীবাদণক নব্য খাণরজীবাদ বলা হয়। কারে খাণরজী মতবাদ ওহাবী মতবাণদর নতুন সাংস্করে মাে। ঘৃকেত ওহাবী 

মতবাণদর বহু কুফুরী আককদা খাণরজীরা আিস্থ কণরণছ। ওহাবীণদর মত খাণরকজরাও ইসলাণমর প্রােশকক্তণত কুঠারাঘাত 

কণরণছ এবাং ইসলামণক মভতর মথণক সব যাকধক েকতগ্রস্থ কণরণছ।  

 

ওহাবী মতবাদ ইসলাণমর একটি বাকতল মফরকা। কনণে এই ওহাবী মতবাণদর মারািক অপকাকরতা সম্পণক য হর্রত নবী 

করীম (সঃ)এর কণয়কটি সতকীকরে ভকবষ্যদ্বােী এবাং কুফুরী স্বরুণপর সাংকেপ্ত বে যনা মপশ করা হলঃ হর্রত বাসূল (সাঃ) 

বণলণছন,”্নজদ মদশ মথণক শয়তাণনর দল বাকহর হণব। ইসলাণমর মণধ্য মফতনা ও ফাসাদ সৃকষ্ট করণব।”্(মবাখাকর শরীফ 

দ্রষ্টব্য) 



 

 

মবাখারী শরীণফ কলকপবদ্ধকৃত আণরকটি হাকদণস বকে যত আণছ। একবার আোহ্র হাকবর ইয়াণমন ও শামণদণশর জন্য মদায়া 

করণলন। তখন মসখাণন উপকস্থত জবনক ব্যকক্ত আরজ করল, ইয়া রাসূলুোহ আমাণদর নজণদর বরকণতর জন্যও মদায়া 

করুন। তদুিণর হর্রত নবী করীম (সাঃ) বণলন- 

 

 

অথ যাৎ,্“মসখাণন (নজদ মদণশ) ভুকমকম্প হণব এবাং মফতনা ফাসাদ শুরু হণব এবাং ভকবষ্যণত মসখান মথণক শয়তাণনর কশাং 

বাকহর হণব।”- সহীহ মবাখারী ২য় খন্ড,১০৫০ পঃ মমসকাত শরীফ ২য় খন্ড ৫৮২ পঃ দ্রঃ)। হর্রত নবী করীম (সঃ) নজদ 

মথণক ভকবষ্যণত মর্ জন্মগ্রহেকারী মমাহাম্মদ ইবণন আব্দুল ওহাব নজদীই* কছল মসই শয়তাণনর কশাং (অকভশপ্ত ব্যকক্ত) এবাং 

তার অনুসারীরাই হল হাকদসশরীণফ ককথত মসই শয়তাণনর দল তাণত মকাণনা সণন্দহ মনই। কারে তাণদর আককদা এবাং 

কার্ যকলাণপর মণধ্যই মসই পকরচয় রণয়ণছ। 

 

হাকদস শরীণফর ভকবষ্যদ্বােীকৃত নজণদর মসই কহজবুশ্ শয়তান নরপশুরা ১২০০ কহজরী সণন মর্ভাণব পাশকবক নৃশাংসতার 

সাণথ সমগ্র আরবব্যাকপ সাহাবাণয় মকরাম ও আউকলয়ার্ণের পকবে মাজার শরীফ ধ্বাংস কণরকছল। মুসলমানর্েণক কনকব যচাণর 

হতুা কণরকছল এবাং শকরয়ত সম্মত কমলাদুন্নবী ও ওরছ শরীফ উদ্র্াপন করাণক কনকষদ্ধ কণরকছল তা সকল কবণবচনাণতই 

অমানকবক, কনন্দনীয় ও ইসলাম কবণরাধী ঘৃণ্য কার্ যকলাপ বণলই কবণবকচত হণব। কনণে নজদী ওহাবীণদর কুফুরী কম যকাণন্ডর 

ককছু ঐকতহাকসক প্রমাে মপশ করা হল।  

 

 

১২. মাওলানা কজয়াউোহ আল কাদরী (রাঃ) প্রেীত ওয়াহাবী মার্হাব এবাং আোমা আরশাদুল কাণদরী (জামণশদপুর, 

কবহার) সাণহব রকচত তাবলীর্ী জামায়াত ককতাবদ্বণয় বে যনা করা হণয়ণছ মর্, ১৯২৪ িীষ্টাণে র্খন সমস্ত আরব মদণশ মসৌকদ 

(ওহাবী) রাজতন্ত্র কাণয়ম হয় তখন বাদশা আব্দুল আকজণজর কনণদ যণশ সমস্ত মাজার শরীফ মভণঙ্গ মফলা হয় এবাং মাজার 

সমূণহর সকল আধ্যাকিক কার্ যক্রম (র্থা-মাজার শরীফ কজয়ারত বা ওরছ শরীফ উদ্র্াপন করা ইতুাকদ) বে কণর মদওয়া 

হয়। মসই সময় ওহাবী বাদশার এই সকল কার্ যকলাণপর প্রকতবাদ জানাণনার জন্য মস সমণয় ভারণত কখলাফত আনণদালণনর 

মনতা মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী ছয় সদস্য কবকশষ্ট একটি কখলাফত প্রকতকনকধদল িাক্তার আনসারী 

ও জনাব মশায়াইব- এর মনতৃণে আরণব মপ্ররে কণরকছণলন। এই উণেণশ্য প্রকতকনকধ দলটি ১৯২৫ িীষ্টাণে দুইবার আরণব 

র্মে কণরণছন এবাং প্রকতবাদ জানাণনাসহ মাজার ও পকবে স্থানসমূহ ভাঙ্গার ছকব তুণল আণনন এবাং তাাঁণদর প্রকতণবদন মপশ 

কণরন। 

 

উপণরাক্ত এই সকল ঐকতহাকসক বে যনা মথণক এটা স্পষ্টভাণব প্রকতয়ামান হয় মর্, পূব যবতী সুন্নী শাসনামণল আরণব 

মুসলমানর্ে র্থাণর্াগ্য মর্ যাদা ও ধমীয় উেীপনার সাণথ মুস্তাহাব ওরছ ও কমলাদ শরীণফর অনুষ্ঠান উদ্র্াপন করণতন।।* 

ককন্তু ওহাবী শাসন কাণয়ম হওয়ার পর ভয়াবহ সন্ত্রাসী সাংর্ঠণনর মাধ্যণম এবাং ওহাবী সরকাণরর কনণষধাোর কারণে সুন্নী 

মুসলমাণনর উদ্র্াকপত এই সকল মুস্তাহাব অনুষ্ঠানগুকল আজ বে হণয় কর্ণয়ণছ। ভকবষ্যণত ওহাবী শাসণনর পতণনর পর 

ওরছ ও কমলাদ শরীণফর অনুষ্ঠান পুনরায় চালু হণব ইনশাআোহ্।  

 



 

 

১৩. আোমা আবুল কালাম আহসান আল-কাণদরী (মুহাকেস, দারুল উলুম কজয়াউল ইসলাম মাদ্রাসা, ভারত) সাণহব প্রেীত 

পুকস্তকার মণধ্য কলণখণছন মর্, হর্রতুল আোমা শাহ্ মাওলানা আব্দুল আকজজ মমাহাণেণস মদহলভী রহমাতুো আলাইকহ 

(১৫৯ কহঃ-১২৩৯ িীঃ) সাণহব প্রকত বছর স্বীয় বুজুর্ য মহান কপতা হর্রত শাহ্ অয়ালী উোহ মমাহাণেস মদহলভী (রঃ) 

সাণহণবর ওরছ শরীফ উদ্র্াপন করণতন। এই সম্পণক য মমৌলানা আব্দুল হাককম কশয়ালণকাটি এই বণল আপকি উত্থাপন 

কণরন মর্, মমৌলানা আব্দুল আকজজ মমাহাণেস মদহলভী (রঃ) ওরছণক ফরজ মণন কণরন, মকননা কতকন প্রকতবছর ওরণছর 

আণয়াজন কণর থাণকন। কশয়ালণকাটিতর এই কভকিহীন আপকিহীন দাাঁতভাঙ্গা জবাব দানপূব যক হর্রত শাহ্ সাণহব মকবলাহ্ 

(রাঃ) প্রেীত যুবদাতুন নাছাণয়হ গ্রণে মলণখন- 

 

 

 

অথ যাৎ- এই ধরণের কবদ্রূপ শুধুমাে এই কবষণয় অেতার কারণেই হণে। মকননা শরীয়ণতর ফরজ কাজসমূহ ব্যকতত 

অন্যণকাণনা ককছুণক মুসলমানর্ে ফরজ মণন কণর না। প্রকৃত পণে কজয়ারত করা, বুজুর্ যানণদর কবর মথণক বরকত হাকসল 

করা, কুরআন মতলাওয়াত, মদায়া-খাণয়র করা এবাং ফাণতহা শরীফ পাঠাণন্ত কশরেী ও খাদ্যাকদ কবতরে করা ইতুাকদ 

ওলামাণদর সব যসম্মত মতানুসাণর জাণয়জ ও অকত উিম কাজ।  

 

উপমহাণদণশর মশ্রষ্ঠ সূফী সাধক ফাসী ভাষার বাঙ্গালী মহাককব রাসূণল মনামা পীর কুতুবুল এরশাদ হাণফজ হর্রতুল আোমা 

শাহ্সূফী সসয়দ ফণতহ আলী ওয়াইসী হুজুর রাকদআোহ আনহু (১৮১৬ িীঃ - ১৮৮৬ িীঃ)* আনুষ্ঠাকনকভাণব প্রকতবছর 

কনয়কমত ফাণতহা-ই-মদায়াজদাহাম ও ফাণতহা-ই-ইয়াজ দাহাম অথ যাৎ নবী অকল আউকলয়ার্ণের ওফাত কদবণসর 

ফাণতহাখানা বা ওরছ শরীণফর অনুষ্ঠান উদ্র্াপন করণতন। তাাঁর ওফাণতর পর ককলকাতার মাকনকতলা ২৪/১, মুন্সীপাড়া 

মলন, কদেীওয়ালা কবরস্থান অবকস্থত তাাঁর মাজার শরীণফ ওরছ শরীফ উদ্র্াপণনর মসই ধারাক্রণম জাকর রণয়ণছ। প্রকত বছর 

মসখাণন মজৌক ও মশৌণকর সাণথ ওরছ শরীফ উদ্র্াকপত হণয় থাণক।  

 

 

১৪. হর্রত শাহ্সূফী সসয়দ ওয়াণজদ আলী মমণহদীবার্ী (রহঃ)- 

 

কর্কন রাসূণল মনামা হর্রত সূফী ফণতহ আলী ওয়াইসী হুজুর কুণেসাসীররুহুল আকর্র্ সাণহব মকবলাজাণনর প্রধান খকলফা 

কছণলন এবাং বাাংলা ও আসাণমর লে লে মুকরণদর মুকশ যদ কছণলন। তাাঁর দরবার শরীফ ককলকাতার মর্াবরাবাণর্ অবকস্থত 

এবাং মসখাণন বতযমাণন তাাঁর প্রকতকষ্ঠত খানকাণয় মুজাণেদীয়ায় প্রণতুক বছর আপন মুকশ যদ মকবলার ওফাত বাকষ যকীর ওরছ 

শরীফ উদ্র্াপন করণতন এবাং এখণনা তা চালু আণছ। 

 

 

 

 



 

 

 

১৫. কুতুবুল এরশাদ হর্রত মাওলানা শাহসূফী খাজা মমাহাম্মদ ইউনুস আলী এনাণয়তপুরী নক্শবন্দী মমাজাণেদী (রহঃ) 

(১২৯৩-১৯৫৮ বাাংলা সন) কবদায়ী কহজরী শতােীর বাাংলা ও আসাণমর ককাংবদকন্ত মহান সাধক পুরুষ এই মহান আকবণর 

আউকলয়া গুরু এসব এলাকার লে লে মলাণকর আদশ য মুকশ যদ কছণলন। তাাঁর ধম যানুশীলন পূে য শরীয়ত ও তকরকতানুর্ কছল। 

পীর মাশাণয়খণদর তকরকণতর আদশ যানুসরণের কতকন ওরছ শরীফ উদ্র্াপন করণতন এবাং এখণনা তা চালু আণছ। 

 

হর্রত খাজা হুজুর শাহ্ এনাণয়তপুরী (রঃ) আপন মুকশ যণদ মকবলা হর্রত সসয়দ ওয়াণজদ আলী মমণহদীবার্ী (রঃ) এর 

এজাজত ক্রণম আনুমাকনক বাাংলা ১৩২২ সাণল ইজ তেবধাণন এনাণয়তপুর দরবার শরীণফ সব য প্রথম ওরছ শরীফ উদ্র্াপন 

কণরন। 

 

ওরছ শরীফ উদ্র্াপন করার ব্যাপাণর তাাঁণদর মুকশ যণদ মকবলা হর্রত সসয়দ হুজুরপাণকর উণেকখত মসই মহান এজাজত দান 

প্রসণঙ্গ বকে যত আণছ মর্, বাাংলা ১৩২২ সণনর পূণব য একবার হর্রত হুজুর শাহ্ এনাণয়তপুরী (রঃ) তাাঁর ককছু সাংখ্যক মুকরদ 

কদণয় তাাঁর মহান মুকশ যদ মকবলাজাণনর সণঙ্গ সাোৎ করণত মর্ণল কতকন তাাঁণদর মদণখ এত খুশী হন মর্, কপতৃণেণহ কনণজর 

পাণশ্বয বকসণয় তাাঁণদর কনজ হাণত খানা খাওয়ান এবাং তারপর তাাঁর কপ্রয় খকলফা হর্রত খাজা হুজুর শাহ্ এনাণয়তপুরী (রঃ) 

মক উণেশ্য কণর বণল মদন,্“বাবা, এখন মথণক তুকম মতামার মুকরদান সকিব্যহাণর কনজ দরবাণর ওরছ শরীফ উদ্র্াপন 

ককরও।” 

 

হর্রত খাজা হুজুর (রঃ) মুন্সী আজর্র আলী, মুন্সী ছাকমর আলী, মুন্সী মশর মমাহাম্মদ এবাং স্থানীয় ককছু ককছু মুকরদানণক কনণয় 

তাাঁর শ্বশুর সাণহণব হর্রত আলী মামুদ সরকার সাণহণবর বাকড়র প্রাঙ্গণে আনুমাকনক বাাংলা ১৩২২ সণন প্রথম ওরছ মাহকফল 

সম্পন্ন কণরন। ঐ বৎসর অণনককদন ধণর খরা ও অনাবৃকষ্ট কছল কবধায় স্থানীয় মলাণকরা হর্রত খাজা হুজুরণক বৃকষ্টর জন্য 

আোহর দরবাণর মদায়া করণত অনুণরাধ কণরন। হর্রত খাজা হুজুর শাহ্ এনাণয়তপুরী (রঃ) মক এরশাদ কণরন,্“বৎস! 

রাসূলুোহ (সঃ) আমাণক ফরমাইয়াণছন মর্ ওরছ শরীফ মাহকফল মর্ন কচরকদনই অনুকষ্ঠত হয় এবাং মকাণনা বছরই মর্ন বাদ 

না পণড়। কারে এর সাণথ র্াবতীয় আকম্বয়া ও আউকলয়ার্ণের অকবকেন্ন রূহানী সম্বে জকড়ণয় আণছ।” 

 

অন্য এক বর্ণ্যা মথণক জানা র্ায় মর্, জামালপুর মজলার মাদারর্ঞ্জ কনবাসী মরহুম জকসমুোহ সরকার সাণহণব এককদন 

এনাণয়তপুর দরবার শরীণফ এণস ওরছ শরীণফর উপর নানা প্রকার বাধা কবপকির কথা কচন্তা কণর মণন মণন ভাবণতকছণলন 

মর্, ওরছ শরীণফর উপর শত্রুরা মর্ রকমভাণব শত্রুতা শুরু ককরয়াণছ তাণত হয়ত অদূর ভকবষ্যণত আর ওরছ মাহকফল করা 

সিম হণব না। এমন সময় হর্রত খাজা হুজুর শাহ্ এনাণয়তপুরী (রঃ) হঠাৎ হুজরা শরীফ মথণক বাকহর হণয় সরকার 

সাণহণবর কাণছ আকসয়া বলণলন, “বাবা তুকম কক কচন্তা ককরণতছ? রাসুলুোহ (সঃ) আমাণক জানাইয়াণছন মর্, ওরছ শরীণফর 

মাহকফল ককয়ামত পর্ যন্ত কাণয়ম থাকণব। মানুষ না করণল আোহ্র মফণরশ্তারা এর আণয়াজন করণব। 

 

হর্রত খাজা হুজুর শাহ্ এনাণয়তপুরী (রঃ) প্রথম বছর মুকষ্টণময় কয়ণকজন মুকরদাণনর সমকভহাণর ওরছ শরীফ উদ্র্াপন 

কণরন। অতঃপর প্রকত বছর শরীণফ মুকরদাণনর সাংখ্যা বৃকদ্ধ পাইণত থাণক এবাং বাাংলা ১৩২৭ সণনর পর মথণক বাৎসকরক 

ওরছ মমাবারণকর বে যনা আকম মতপ্রকেত “আদশ য মুকশ যদ”্গ্রণের ১ম সাংস্করণে  এভাণব কলকপবদ্ধ ককরয়াকছল। ওরছ শরীণফর 

সময় হণলই বাাংলা আসাণমর অঞ্চল মথণক অর্কেত জাণকরবৃন্দ দণল দণল এনাণয়তপুর শরীণফ উপকস্থত তণত থাণক। তখন 



 

মক আমীর মক ফককর, মক কবদ্বান, মক মূখ য বুকঝবার সাধ্য থাণক না। কী মর্ন এক অপূব য ভাবাণবণর্ তাাঁরা মি হণয় পণড় মর্, 

কহাংসা কবণদ্বষ, আিণর্ৌরব এবাং আপন পর ককছুই তাাঁণদর স্মরণে থাণক না। প্রণতুণক প্রণতুণকর ভাই এবাং সকণলই এক 

পণথর র্ােী- ইহাই মর্ তাাঁণদর হৃদণয় জাণর্। 

 

একই ভাণব জামানার মমাজাণেদ সসয়দ আবুল ফজল সুলতান আহণমদ চন্দ্রপুরী (রঃ) তাাঁর পীর ও মমাণশ যদ কবশ্ব কবখ্যাত 

আধ্যাকিক মহাসাধক খাজাণয় শাহ্সূফী ইউনুস আলী এনাণয়তপূরী (রঃ)-এর ওরছ উদ্র্াপন কণরন এবাং এখণনা তা চলমান 

রণয়ণছ। 

 

একইভাণব শাণহনশাণহ তকরকত কবশ্বকবখ্যাত মমাফাসণসণর মকারাআন শাহসূফী আলহাজ্ব মাওলানা হর্রত কুতুবউকেন 

আহমদ খান মাতুয়াইলী নশবকন্দ মমাজাণেকদ মকবলাজান তাাঁর মহান মুকশ যদ জামানার মমাজাণেদ সসয়দ আবুল ফজল 

সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী (রহ:) এর ওরছ ও নূণর বরকত উদ্র্াপন করণতন। র্া এখণনা চলমান। 

 

এরকইভাণব আকমও আমার মহান পীর ও মুকশ যদ শাহসূফী কবশ্বকবখ্যাত মমাফাসণসণর মকারাআন শাহসূফী আলহাজ মাওলানা 

হর্রত কুতুবউকেন আহমদ খান মাতুয়াইলী (রঃ) এর ওফাত কদবণস প্রকতবছর মহাপকবে ওরছ শরীফ ও কবশ্বজাণকর 

এজণতমা অনুষ্ঠাণনর আণয়াজন ককরয়া আকসণতকছ। 

 

“অলী আউকলয়ার্ণের দরবাণর মর্ পকবে ধমীয় অনুষ্ঠান উদ্র্াকপত হয় তা মূলত প্রয়াত মকাণনা আোহওয়ালার মবছালত 

কদবণস তাাঁরই রূহ মমাবারণক ছওয়াব মরছানীর উণেণশ্য আণয়াকজত মজকলশ। পূব য জামান মথণকই ওরণছর অনুষ্ঠান পাকলত 

হণয় আসণছ। তণবর নাণমর তফাৎ কছল মাে। মর্মন ফাণতহা-ই মদায়াজদাহাম এবাং ফাণতহা-ই-ইয়াজদাহাম। রাসূণল পাক 

(সাঃ) এর জন্ম ও ওফাত বাকষ যকীণত মর্ ফাণতহা উদ্র্াপন করা হয় তাহাই ফাণতহা-ই-মদায়াজদাহাম।এটা মূলত ওরছই, 

তণব নাণম তফাৎ মাে। ১১ই শরীফ (ফাণতহা-ই-ইয়াজদাহাম) হর্রত র্াউণস পাক (রঃ) সাণহণবর মবছালত (ওফাত) কদবস 

কবণশ্বর বহু জায়র্াণত হর্রত র্াউণস পাক (রঃ) এর মবছালত কদবণস তাাঁরই পকবে রূণহ ছওয়াব মপ্ররণের জন্য ফাণতহা 

অনুষ্ঠান উদ্র্াপন করা হয়। এটাও ওরছ সবকক। 

 

উপণরর আণলাচনা মথণক মবাঝা মর্ল পকবে ওরষ শরীফ হল ছওয়াব মরছানীর অনুষ্ঠান। জাণম আউকলয়া, জাণম আকম্বয়া ও 

তামাম মুসলমানণদর কবণদহী রূহপাণক ছওয়াব মরছানী করা। মুসলমাণনর কবণদহী রূহ মমাতাণবক। 

 

নবী-রাসূল ও অলী আউকলয়ার্ণের আরওয়াহপাণক ছওয়াব মরছানী করা প্রণতুক মুসলমাণনরই কতযব্য। কারে তাাঁরা আোহর 

রহমতস্বরূপ। মকননা আোহ্ তাআলা মকারআন শরীণফ ফরমান “্ইন্না রাহমাতাোহী কাকরবুম কমনাল মুহণসনীন”্(সুরা 

আরাফ-৫৬)। অথ যাৎ, আমার রহমত আউকলয়াণদর কাণছ র্কেত আণছ। তাাঁণদর উকছলাণতই আোহপাক তদীয় সৃকষ্টর প্রকত 

রহমত কবতরে অব্যাহত মরণখণছন। তাাঁণদর উকছলাণতই জকমণত ফসল হয়, পাকনণত মাছ হয়, র্াণছ ফল হয়, আকাশ মথণক 

কমঠা পাকন বণষ য। তাাঁণদর আরওয়াহ্ পাণক ছওয়াব নজরানা মদওয়া দুকনয়াবাসী মুসলমানবণর্ যর সনকতক দাকয়ে। অবশ্য অলী 

আউকলয়া সকলই বা নবী রসূলর্ে আোহ্ কভন্ন অন্য কাণরা প্রকত মুখাণপেী নন। মকউ তাাঁণদর রূণহ ছওয়াব মপ্ররে করুক বা 

না করুক, তাণত তাাঁণদর ককছু আণস র্ায় না। তবুও আমাণদর দাকয়ে ও কতযব্য তাাঁণদর আরওয়াহ্ পাণক ছওয়াব মরছানী 

করা, অলী আউকলয়া ও নবী রাসূলর্ণের পাকরূণহ ছওয়াব নজরানা কদণল, নজরানা মপ্ররেকারীর জন্য রূহানী জর্ৎ মথণক 

তাাঁণদর পাকরূণহ মদায়া কণর র্া ছওয়াব মপ্ররেকারীর জন্য কল্যাে বণয় আণন। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বতযমান জামানা অতুন্ত মুকছবণতর জামানা, জণল স্থণল অন্তরীণে শুধু কবপদ আর কবপদ। সব যেই মারামাকর, হানাহানী, 

কাটাকাটি। মকাণনা শাকন্ত নাই। এমন ভয়াবহ জামানা মবাধ ককর ইকতপূণব য আর অকতবাকহত হয় কন। ভদ্রতা নাই। মানুণষ 

মানুণষ মহব্বত নাই। আণর্র কদণন মকাণনা এক পকথক রাকে মবলা পথ চলার সমণয় আণরকজন পকথকণক মদকখণল খুশী 

হত। আর বতযমান তাাঁর কবপরীত। পকথক অন্য কাউণক মদখণল ভয় পায়। এই যুণর্ মানুষ মানুষণক হতুা কণর আনকন্দত 

হয়। এই জামানায় ভাল থাকণত হণল অকল আউকলয়াণদর সাব যেকেক মনক দৃকষ্ট ছাড়া উপায় নাই। আর অকল আউকলয়ার 

সাব যেকেক মনক দৃকষ্ট লাভ করণত হণল তাাঁণদর আরওয়াহ পাণক ছওয়াব মরসানী জরুকর কাজ। তাই ওরছ শরীফ কবশ্ব 

মানণবর জন্য কল্যােকর এক পকবে ধমীয় অনুষ্ঠান।  

 

তণব ওরছ শরীফ মর্ মকউ ইো করণল করণত পাণর না। আর করণলও তা কবুল হয় না। এটা কবুকলয়ণতর জন্য কনণের দুটি 

শতয একান্তই প্রণয়াজন। র্থা- 

 

ওরছ শরীফ মরসানীর মর্ণহতু অকল আোহর্ণের আরওয়াহ পাণক ছওয়াব মরসানীর উণেণশ্য অনুকষ্ঠত হয় তাই এটা 

পকরচালনার জন্য প্রণয়াজন একজন স্বীকৃকত প্রাপ্ত অকলণয়কাণমল মুকশ যদ। স্বীকৃকত প্রাপ্ত অকলণয়কাণমল মুকশ যণদর পকরচয় কী? 

আোহপাক বণলন,্“্মতামরা র্কদ আমার সাকন্নধ্য চাও তণব জড় জর্ৎ নূণরর জর্ৎ ও সীফাণতর জর্ৎ পার হইয়া আমার 

আকরাকবয়াণত আস”্(হাকদণস কুদসী)। ককন্তু জড় জর্ৎ ও নূণরর জর্ৎ বা সীফাণতর জর্ৎ পার হওয়া মতা সহজ কথা নয়। 

দীঘ য সময় দুঃসাধ্য সাধনা কণঠার তুার্ কতকতো বা অনাহার অকনদ্রায় অকতবাকহত করার পণর মর্ সাধনা নফণে্র শৃঙ্খলমুক্ত 

হণত পাণর দুকনয়া মমাহমুক্ত হণত পাণর এবাং আোহ্ কভন্ন সবককছুণক মদল মথণক মঝণড় মফণল এক মখাদা তা’য়াআলাণক কনজ 

মদণল স্থান কদণত পাণরন। কতকন পাণরন জড় জর্ৎ, নূণরর জর্ৎ ও সীফাণতর জর্ৎ পার হণয় মখাদা তয়াআলার সাকন্নণধ্য 

মপৌছাণত। মস সাধক কেকবধ জর্ৎ পার হণয় মখাদা ত’য়াআলার  জাত সমুণদ্র কনমকজ্জত হন কতকন মবলাণয়ত নবুয়্যণতর মর্ যাদা 

পান। অতঃপর মখাদা ত’য়াআলা র্কদ প্রণয়াজন মণন কণরন তণব তাণক মহদায়াণতর র্াবতীয় গুনাগুে অপ যেপূব যক দুকনয়ার 

কদণক ঘুকরণয় মদন। আোহ্ মভালা মানবসমাজণক সতু পণথর কদশা মদওয়ার জন্য। এটাই কামালণত নবুয়্যণতর মর্ যাদা। মস 

সকল সাধক মবলাণয়ণত নবুয়্যত* ও কামালণত নবুয়্যণতর* মর্ যাদা প্রাপ্ত তাাঁরাই স্বীকৃকতপ্রাপ্ত অকল আউকলয়া বা কাণমল 

মমাণশ যদ। মকবলমাে তাাঁণদর দ্বারায় র্কদ ওরছ পকরচাকলত হয় তণবই তা কবুকলয়াণতর মর্াগ্যাতা প্রাপ্ত হয়। 

 



 

শরীয়ত ও সুন্নণতর র্কন্ডর মণধ্য ওরছ উদ্র্াকপত হণত হণব। শরীয়ণতর মখলাফ কম যকান্ড ওরছ অনুষ্ঠাণন সকন্নণবকশত তা আর 

কবুল মর্াগ্য থাণক না। তণব প্রথম শতয র্থার্থ প্রকতপাকলত হণল ২য় শতয এমকনণতই সম্পন্ন হয়। কারে স্বীকৃকতপ্রাপ্ত অকল 

আউকলয়া কখণনা শরীয়ণতর মখলাফ মকাণনা কাজ কণরন না, করণতও মদন না।  

 

 

১৬. ফুরফুরা পীর ছাণহব মাওলানা শাহ্ আবু বকর কসকেকী (রঃ) তাাঁর কনজ দরবাণর বাৎসকরক ইশাণল ছওয়াণবর অনুষ্ঠান 

(ওরছ শরীফ) উদ্র্াপন করণতন। আোমা ি. মমাহাম্মদ শহীদুোহ ছাণহব প্রেীত ইসলাম প্রসঙ্গ’্গ্রণের ১৯৬ পষ্ঠায় 

কলণখণছন হুজুর মকবলা প্রণতুক বছর ফুরফুরা শরীফ ফাল্গুন মাণসর ২১,২২,২৩ তাকরখ ইছাণল ছওয়াণবর কনয়ম কণরণছন। 

তাণত কণয়ক সহস্র মলাণকর খাওয়া ও থাকার বন্দবস্ত করা হয় এবাং ওয়াজ, খতণম কুরআন প্রভৃকত ধমীয় অনুষ্ঠান পালন 

করা হয়। এই ইছাণল ছওয়াণব অসাংখ্য মলাক তাাঁর ভাষে শুণন মুগ্ধ হত। অণনণক তাাঁর কাণছ মুকরদ হত।  

 

ছারকছনার পীর হর্রত মাওলানা মনছারুকেন আহম্মদ ছাণহব কছণলন ফুরফুরার পীর ছাণহণবর প্রধান খকলফা। কতকন আপন 

পীণরর আদশ য অনুসরণে তাাঁর কনজ দরবাণর ছারছকনয়ায় প্রণতুক বছর দুইবার অথ যাৎ প্রণতুক অগ্রাহায়ন মাণসর ১৪,১৫ ও 

১৬ তাকরখ এবাং ফাল্গুন মাণসর ২৭, ২৮ ও ২৯ তাকরণখ কতনকদনব্যাকপ ইছাণল ছওয়াণবর মাহকফল করণতন বণল তাাঁর কবকভন্ন 

জীবনী গ্রণে উণেখ পাওয়া র্ায়। কতকন বলণতন,্“্আকম সকণলর ঘণর ঘণর কর্ণয় মহদায়াত মপৌছাণত পাকর না এবাং সিবও 

নয়। এ জন্য আকম ইশাণল ছওয়াণবর মাহকফল কাণয়ম করলাম মর্ন কনকদ যষ্ট তাকরণখ সকল স্থাণনর মলাক এককেত হণত পাণর 

এবাং আকম তাণদর কাণছ মহদায়াত বােী মপৌছাণত পাকর”। 

 

 

১৭. তকরকণতর মহান ইমাম ও পীর মাশাণয়খর্ণের মাজার শরীফ এই উপমহাণদশসহ প্রাচু প্রকতণচুর কবকভন্ন মুসকলম মদণশ 

ছকড়ণয় রণয়ণছ। ওহাবীরা অকল আউকলয়ার্ণের মাজার শরীফণক এনকার বা মহয় োন করণলও কবপুল সাংখ্যার্করষ্ঠ সুন্নী 

মুসলমান আণলম ওলামা সকণল আোহ্র অকল আউকলয়ার্ণের মাজার শরীফণক বক যতপূে য মণন কণরন এবাং মাজার শরীফ 

কজয়ারণতর মাধ্যণম মানব জীবণনই ইহ ও পরণলৌককক মঙ্গল সাকধত হয় বণল কবশ্বাস কণরন।  

 

কনণে তকরকরণতর মহান ইমাম ও পীর মাশাণয়খর্ণের ঐকতহাকসক ককছু মাজার শরীণফর বে যনা মদওয়া হল। শত শত বছর 

ধণর মুসলমানর্ে ভকক্ত ও মহব্বতাপ্লুত কচণি মসই সব পকবে মাজারগুকলণত আণসন, কজয়ারত কণরন। ফাণতহাখাকন তথা 

বাৎসকরক ওরছ শরীফ উদ্র্াপন কণরন, এটা মুসলমানণদর কনজস্ব ইকতহাস, ঐকতহ্য ও সাংস্কৃকতর কবষয় বণল হাজার হাজার 

বৎসর ধণর মুসলমানণদর অন্তরণক এটা ধারে কণর মরণখণছ।  

 

পকবে নাজাফ, পকবে কারবালা, বার্দাদ শরীফ, আজকমর শরীফ, মসরকহন্দ শরীফ, কসণলট শরীফ, ঢাকার হাইণকাণট য হর্রত 

খাজা শরীফুকেন কচশতীর মাজার শরীফ, কমরপুণর শাহ্ আলী মবার্দাদীর মাজার শরীফ ও প্রভৃকত স্থাণন অবকস্থত তকরকণতর 

মহান ইমাম ও পীর মাশাণয়খর্ণের পকবে মাজার সমূণহ কবপুল ধমীয় উেীপনায় প্রকত বছর ওরছ শরীফ উদ্র্াপণনর জন্য 

কদককবকদক মথণক লে লে ধম যপ্রান মুসলমান সমণবত হন- এটা পকবে ওহুণদর মসই ঐকতহাকসক মর্ার্সূেতাণক সাংস্থাকপত 

কণর মর্, প্রণতুক বছর নবী করীম (সাঃ) আনুষ্ঠাকনকভাণব ওহুণদর মহান শহীদানণদর মাজার শরীফ কজয়ারণতর জন্য সাহাবা 

সমকভব্যহাণর র্মন করণতন।  

 



 

আোহ্ তা’য়ালা হর্রত র্াউসুল আর্ম (রহঃ) এর মাজার শরীফণক জর্দ্বাসীর সম্মণুখ শকরয়ত, তকরকত, হাকককত ও 

মাণরফণতর নূরানী আদণশ য উজ্জ্বল কনশানা রূণপ কচর উদ্ভাকসত কণর মরণখণছন। হাজার বছর হল দণল দণল মুসলমানর্ে এই 

পকবে মাজার শরীণফ আণসন, কজয়ারত কণরন ও প্রকত বৎসর ১১ই রকবউসসাকনণত ফাণতহ-ই-ইয়াজদহম শরীফ অথ যাৎ বড় 

পীর ছাণহব মকবলার ওফাত বাকষ যক শরীফ উদ্র্াপন কণরন। এটা মুসলমানণদর কনজস্ব ধম য, ইকতহাস ঐকতহ্য ও সাংস্কৃকতর 

অন্তর্ যত কবষয় কবধায় এটা সারা দুকনয়ার মুসলমানর্ে এই আদশ য ও ঐকতহ্য অনুসরণে ফাণতহ-ই-ইয়াজদহম পালন কণরন 

এবাং এর জাণয়জ ও মুস্তাহাব মণন কণরন।  

 

হর্রত দাতা র্ণঞ্জবখ্শ (রহঃ) এর মাজার শরীফ লাণহার নর্রীর ভাই দরওয়াজার বাকহর পকশ্চম কদণক অবকস্থত। দরজার 

মভতর প্রণবশ করণলই বাম কদণক মসকজণদর দরজা। দরজার এক পাণশ্বয চ্যবদার মর্ালাম রাসূণলর মাজার। কতকন এই 

মসকজণদর প্রকতষ্ঠাতা। এর পূব য কদণক সাইণয়্যদ ওমর সাণহণবর মাজার। আরও একটু অগ্রসর হণল িান কদণক একটি 

হুজরা। হুজরার তালাবদ্ধ দরজার উপর কলকখত আণছ হর্রত খাজা মুঈনুকেন কচশতী (রঃ) এর এণতকাণফর হুজরা শরীফ। 

হর্রত দাতা র্ণঞ্জবখ্ণশর মাজার শরীণফর মকাব্বা সব যপ্রথম সুলতান মাহমুদ র্জনবীর ভ্রাতুষ্পুে র্হীরূণেৌলা সুলতান 

ইব্রাহীম ইবণন সুলতান মাসউদ র্জনবী কনম যাে ককরয়া কদয়াকছণলন। (তার্ণকরাতুল আউকলয়া) 

 

হর্রত দাতা র্ণঞ্জবখ্শ (রঃ) এর পকবে মাজার পাককস্তান তথা সমগ্র উপমহাণদণশর মকাটি মকাটি মুসলমানণদর আকিক 

আকষ যেীয় স্থান এবাং নূরানী কজয়ারতর্াহ। বকে যত আণছ হর্রত খাজা মুঈনুকেন কচশতী (রঃ) এবাং বাবা হর্রত ফকরদ উকেন 

র্ণঞ্জশকর (রঃ) প্রমুখ মশ্রষ্ঠ আউকলয়াণদর মাজার শরীণফর পাণশ কচো কণরণছন এবাং তাাঁহার রূহানী ফাণয়জ হাকসল 

করণতন। উক্ত দুই মহান বুজুর্ য আউকলয়ার এণতকাণফর হুজরা আজও দাতা র্ণঞ্জবখ্ণশর দরর্া শরীণফ কবদ্যমান আণছ। 

 

তাাঁর র্ণঞ্জবখ্শ উপাকধ হওয়ার কারে এইরূপ বকে যত আণছ মর্, হর্রত খাজা মুঈনুকেন আজণমরী (রঃ) কচো মশণষ দাতা 

ছাণহণবর মাজার মথণক কবদায়কাণল কনণম্মাক্ত ককবতাটি আবৃকি কণরন। 

 

 

 

 

 

র্ণঞ্জবখ্ণশ ফায়ণজ আলম মাজহাণর নূণর মখাদা  

নাণেছঁরা পীণর কাণমলঁরা রাহানাম!! 

 

অথ যাৎ- “হর্রত আবুল হাসান আলী হাজওয়াইরী (রঃ) আোহ্পাণকর রহমণতর ভান্ডার বককশসকারী সারা দুকনয়ার জন্য 

ফাণয়জ এবাং আোহ্র নূণরর প্রকাশস্থল কতকন অপূে য অকল আউকলয়াণদর জন্য কাণমল পীর এবাং কাণমল পীরণদর জন্য পথ 

প্রদশ যক”্। 

 



 

এ ঘটনার পর মথণক তাণক দাতা র্ণঞ্জবখ্শ নাণম আখ্যাকয়ত করা হয়। প্রকত বছর সফরচাণন্দর ১৯ ও ২০ তাকরণখ জাতীয় 

মর্ যাদায় তাাঁর মাজার শরীণফ ওরছ শরীফ উদ্র্াকপত হণয় থাণক। তকরকণতর মহান ইমাম সুলতানুল কহন্দ হর্রত র্করণব 

মনওয়াজ খাজাবাবা মুঈনুকেন কচশতী (রঃ) -র মাজার শরীফ ভারণতর (রাজস্থান রাণজুর অন্তর্ যত) আজমীর শরীণফ 

অবকস্থত। আোহতা’আলা এই মাজার শরীফণক তাাঁর কুদরণতর দপ যন ও কনদশ যন রূণপ পকথবীর উপর অণনক উঁচ্য কণর স্থাপন 

কণরণছন। 

 

 

হর্রত খাজা মুঈনুকেন কচশতী (রঃ) ৬৩৩ কহজকর সণন ৬ই রজব রকববার কদন ওফাত গ্রহে কণরন। ককন্তু আোহ্র 

আউকলয়ার্ণের মতা মৃতুু নাই। তাই ওফাণতর আণর্ মর্রূপ কছল তদ্রূপ ওফাণতর পণরও তাাঁর মাজার শরীণফ রব্বানী েমতা 

ও মর্ৌরণবর আকাশচ্যম্বী কনশান মদখ মকমন সণর্ৌরণব আকাণশ উড়ণছ। হাকদস শরীণফ উণেখ আণছ,্“মৃতুু মসতু তুল্য, 

বন্ধুণক বন্ধুর সণঙ্গ সকম্মকলত কণর মদয়। এখাণন অবশ্য আোহ্র অকল আউকলয়ার্ণের ওফাণতর কথা বলা হণয়ণছ র্া 

তাহাকদর্ণক মাহাবুণব হাকককী অথ যাৎ প্রকৃত বন্ধুর সণঙ্গ সকম্মকলত কণর মদয়”।  আোহর সণঙ্গ হর্রত খাজাবাবার মহাকমলন 

লাণভর এই কবষয়টি তাাঁর ওফাণতর সময় অণনক ঘটনাবকলর মণধ্য প্রকাকশত হণয়কছল। 

 

বকে যত আণছ র্রীণব মনওয়াজ (রঃ) ৬৩৩ কহজরী সণনর ৬ই রজব রকববার কদন এশার নামাজ আদায়াণন্ত হাকজরান সকল 

মুকরদ্গেণক হুজরা শরীফ মথণক বাইয়াণর মর্ণত আণদশ কণরন এবাং খাস খাণদমণক বণলন, মদখ আকম এখন আমার হুজরার 

দরজা মভতর মথণক বে কণর মদব। মতামরা বাইণর মথণক মকউ আর আমাণক িাকণব না বা হুজরার কনকতবতীও হণবনা। 

অতঃপর কতকন মভতর মথণক হুজরা শরীফ বে কণর মদন। সারারাত খাণদম ও মুকরদাণনরা হুজরা শরীণফর অদূণর র্ভীর 

উৎকণ্ঠার সাণথ দাাঁকড়ণয় থাণকন। মসইভাণবই ফজণরর আজান হইয়া র্ায় ককন্তু হুজুর পীর মকবলাণক দরজা খুলণত না মদণখ 

তাাঁরা ব্যাকুলভাণব মভতণর প্রণবশ কণর মদখণলন মর্, কতকন ওফাত কণরণছন এবাং তাাঁর মপশানী (ললাট মুবারণকর উপর নূণরর 

অেণর মলখা রণয়ণছ- 

 

 

 

অথ যাৎ ইকন আোহর মহান বন্ধু কর্কন আোহর মহব্বণতর মণধ্য ডুণবই ওফাত গ্রহে করণলন। 

 

হর্রত খাজাবাবার প্রধান খকলফা ও স্থলাকভকষক্ত হর্রত কুতুবুেীন বখকতয়ার কাকী (রঃ) বে যনা কণরন, হুজুর পীর মকবলার 

ওফাণতর রাণে হঠাৎ আমার মণনর মণধ্য এক অজানা কারণে ভীষে অশাকন্ত ও উণদ্বর্কুলতার সৃকষ্ট হইয়াকছল। আকম 

তদাবস্থায় এশার নামাজ আদায় পূব যক হুজুর পীর মকবলা সাণহব আরণশ মুয়াোর নীণচ দন্ডায়মান রণয়ণছন। আকম স্বসম্মাণন 

তাাঁর কদমবুকচ ককরয়া করণজাণড় করুোময় আোহ মাফ ককরয়া কদয়া আমাণক তাাঁর আরণশর কনকটবতীণদর সাণথ শাকমল 

করণছন। মসজন্য আকম এখাণন অবস্থান করকছ। 

 

প্রকৃতপণে আোহর মহান আউকলয়ার্ণের ওফাত হল মবছাণল হাক। মবছাল শণের অথ য কমলন। ওফাত শরীণফর মাধ্যণম 

আোহর সণঙ্গ তাাঁণদর মবছাল বা মহাকমলন ঘণট। কুরআন মাকজণদর সূরা ওয়াককয়ার ৭-১১ নাং আয়াণত বলা হণয়ণছ- 

 



 

 

 

অথ যাৎ ‘এবাং (হাশণরর ময়দাণন) মতামরা কতন ভাণর্ কবভক্ত হণয় পড়ণব িানকদণকর দল; কত ভাগ্যবান িানকদণকর দল; আর 

অগ্রবতীর্েই মতা অগ্রবতী তাাঁরই সনকটুাপ্রাপ্ত, কনয়ামতপূে য উদ্যাণন।’ 

 

আোহর মহান অলী আউকলয়ার্ে আলণম বরজণখ, হাশণর ও মবণহশণত সব যেই আোহর মবছালত সনকটুপ্রাণপ্ত, মর্মন হুজুর 

(সাঃ) এরশাদ কণরন- 

 

 

অথ যাৎ আোহর এমন একটি মবণহশ্ত আণছ মর্খাণন হুর, অট্টাকলকা মধু এবাং দুগ্ধ নাই (বরাং মসখাণন শুধু আণছ দীদাণর 

এলাহী অথ যাৎ আোহর দশ যন।)-কসররুল আসরাণর ২০ পঃ দ্রঃ) তকরকণতর মহান ইমাম ইমাণম রব্বানী হর্রত শায়খ 

আহম্মদ ফারুকী মসরকহন্দী মমাজাণেদ আলণফছানী (রঃ) মাজার শরীফ ভারণতর পূব য পাঞ্জাব প্রণদণশর অন্তর্ যত মসরকহন্দ 

শরীণফ অবকস্থত। আলহাজ্ব আোমা িক্টর মমাহাম্মদ শহীদুোহ সাণহব প্রেীত ‘ইসলাম প্রসণঙ্গ’্গ্রণে ৯৩ পষ্ঠার হর্রত এর 

মাজার শরীফ সম্বণে কলখণছন মর্, মসরকহন্দ শরীফ তাহার মাজার তীথ যস্থাণন পকরেত হণয়ণছ।  

 

হর্রত মমাজাণেদ আলণফছানী (রঃ) কদ্বতীয় সহস্র বণষ যর মহান মুজাণেদ কহসাণব আকবভুযত হণয়কছণলন। তাাঁর আকবভ যাণবর 

ফণল এই উপমাহাণদণশর মৃতপ্রায় ইসলাম পুনরুজ্জীকবত হয়। কতকন কছণলন আোহর অকনব যাে নূর-সূর্ য। তাই তাাঁর উদয়ণন 

সকল কুফুরী জুলমাত দূকরভূত হণয়কছল মর্রুপ সূণর্ যাদণয় রাণতর অেকার দূরীভূত হয়। দুকনয়ার সূণর্ যর অস্ত আণছ ককন্তু 

আোহর নূর-সূর্ য অথ যাৎ আোহর অকল আউকলয়ার্ণের অস্ত নাই, মৃতুুনাই। তাাঁরা কচরঞ্জীব কচর অমর। তাাঁরা অস্থায়ী দুকনয়া 

মথণক কচরস্থায়ী দুকনয়ায় প্রস্থান কণরন মাে।”্আরও বলা হণয়ণছ “মৃতুু মসতু তুল্য, বন্ধুণক বন্ধুর সণঙ্গ কমলন ককরয়া মদয়।”্্

আোহর সাণথ হর্রত মমাজাণেদ আলণফছানী রহমাতুকে আলাইকহর মহাকমলন লাণভর হাকদণসাক্ত এই কবষয়টি তাাঁর 

ওফাণতর অণনক ঘটনাবকলর মণধ্য প্রকাকশত হণয়কছল। 

 

বকে যত আণছ, হর্রত মমাজাণেদ আলণফছানী রহমাতুোকহ আলাইকহর বয়স  মমাবারক ৬৩ বছর উপনীত হণল কতকন মঘাষো 

মদন, আমার বয়স এখন হর্রত রাসূল পাক সাোলাকহ আলাইকহ ওয়াসাোম এর পকবে বয়ণসর সমান হইয়াণছ কাণজই 

আমার অকন্তম সময় কনকটবতী। আর এককদন কতকন বলণলন, দুই মাস পর মর্ শীতকাল আকসণতণছ তখন আর আকম 

মতামাণদর মণধ্য থাকব না। ১০৩৮ কহজরী সণনর ২২ মশ সফর কতকন সমণবত সকণলর সামণন বণলন,্“নবুয়্যাত ব্যতীত 

একজন মানুষণক র্তরকম কাণমলাত প্রদান করা সিব আোহ পাক তাাঁর হাকবব পাণকর উকসলায় আমাণক তা দান 

কণরণছন।” 

 



 

ওফাত কণয়ককদন পূণব য কতকন সকলণক মিণক কনণোক্ত অকসয়ত কণরন, সুন্নতী তরীকা অনুর্ায়ী আমার কাফন দাফন ককরও। 

আমাণক মর্াসল মদওয়ার সময় আমার খকলফার্ে এবাং পুের্ে ছাড়া আর মকউ মর্ন উপকস্থত না থাণক। সাবধান! আমার 

ছতর মর্ন মকউ না মদখণত পায়। 

 

২৮ণশ সফর কতকন তাহাজ্জুণতর নামাজ পড়ণলন এবাং বলণলন, এটা আমার মশষ তাহাজ্জুদ নামাজ। ফজণরর নামজও কতকন 

জামায়াণতর সাণথ আদায় করণলন। উণেখ্য মর্, কজলহজ্ব মাস মথণকই তার ককছু ককছু শ্বাষকষ্ট হইণতকছল। এই সময় তাাঁর 

অসুণখর মাো ক্রণমই বাড়ণত লার্ল। এই সময় কতকন পাঞ্জাবী ভাষায় একটি বণয়ত আবৃকি করণত থাকণলন র্ার অথ য এই- 

“আজ আকম মসই পরম বন্ধুর সোন মপণয়কছ র্ার জন্য আকম সারাজাহান কুরবান কণর কদণত পাকর।” 

 

অতঃপর কতকন এশাণরর নামাজ পণড় কনণলন ও িান হাত মচহারা মমাবারণকর নীণচ মরণখ িান কাাঁণধ মকবলাহ মুখী হণয় 

শয়ন করণলন এবাং আোহর কজককণর মশগুল হণলন। সাণহবজাদার্ে কজণেস করণলন-হর্রত এখন অবস্থা মকমন মবাধ 

হণে? কতকন বলণলন,্“দুই রাকাত নামাজ পণড়কছ এটাও র্ণথষ্ট।”্বহু আকম্বয়াণয় মকরামর্ণের আণখরী কালাম কছল নামাজ। 

এর পরমুহূণত যই কতকন কজককণরর হালণত মসই পরমা কাঙ্খীত বন্ধু “রকফণক আলার”্কদদাণর উণেশ্য অন্তধ যান করণলন। 

ইন্নাকলোকহ ওয়া ইন্না ইলাইকহ রাকজউন। হর্রণতর মবছাল শরীণফর মসই পকবে কদনটি কছল ১০৩৪ কহজরী সণনর ২ রা সফর 

মতান্তণর ২ রা সফর ১৬২৪ িীষ্টাে। 

 

‘তার্ণকরাতুল আউকলয়া’্গ্রণে উণেখ আণছ, হর্রণতর মদহ মমাবারক মর্াসল মদওয়ার জন্য খাটিয়ার উপর রাখা হণল মদখা 

মর্ল, তাাঁর হাত দু খাকন নামাণজর কায়দায় নাকভর নীণচ  বাাঁধা রণয়ণছ অথচ ওফাণতর পর সাণহব্জাদান হাত লম্বা কণর 

কদণয়কছল। খাটিয়ায় রাখার সময় তাাঁর হাকস মুখ কছল। মর্াসলদাতা উভয় হাত মমাওবারক মকাশাদা ককরয়া প্রথম বাম করণট  

মশায়াইয়া িান কদণক মধৌত কণরন। মর্াসল মশণষ মদখা মর্ল উভয় হস্ত মমাবারক পূব যাবস্থায় অথ যাৎ বাম হাণতর উপর িান 

হাণতর ককনষ্ঠাঙ্গুলী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা হালকা অবস্থায় রকহয়াণছ। (তার্ণকরাতুল আউকলয়া, ৫ম খন্ড, ১৯৩ দ্রঃ)। হর্রত 

মমাজাণেদ আলণফছানী (রঃ) তাাঁহাণক তদীয় সাণহবজাদা খাণজণন রহমত হর্রত খাজা মমাহাম্মদ সাণদক (রঃ) মাজাণরর 

পকশ্চম পাণশ সমাকহত।  

 

হাকদস শরীণফ বলা হণয়ণছ-মৃতুু ইহ ও পরকাণলর মাণঝ মসতু স্বরূপ হয়। মর্ রূপণক ‘সাংণর্ার্ মসতু’্পার হইয়া আোহর 

অকল আউকলয়ার্ে এই ধ্বাংসশীল জর্ত হইণত কচরস্থায়ী জর্ণত প্রয়াে কণরন। আোহর সণঙ্গ সকম্মকলত হন। এই কারণে 

আোহর আলী আউকলয়ার্ণের ওফাত কদবণস “মবছাল হক”্অথ যাৎ আোহর সণঙ্গ সকম্মলণনর কদন বলা হণয়ণছ। 

 

হর্রত মমাজাণেদ আলণফছানী (রঃ) কদ্বতীয় সহস্র বণষ যর মহান মুজাণেদ কহসাণব আকবভুযত হণয়কছণলন। তাাঁর আকবভ যাণবর 

ফণল এই উপমাহাণদণশর মৃতপ্রায় ইসলাম পুনরুজ্জীকবত হয়। কতকন কছণলন আোহর আনীব যাে নূর-সূর্ য। তাই তাাঁর উদয়ণন 

সকল কুফুরী জুলমাত দূকরভূত হণয়কছল মর্রুপ সূণর্ যাদণয় রাণতর অেকার দূরীভূত হয়। দুকনয়ার সূণর্ যর অস্ত আণছ ককন্তু 

আোহর নূর-সূর্ য অথ যাৎ আোহর অকল আউকলয়ার্ণের অস্ত নাই, মৃতুুনাই। তাাঁরা কচরঞ্জীব কচর আমর। তাাঁরা অস্থায়ী দুকনয়া 

মথণক কচরস্থায়ী দুকনয়ায় প্রস্থান কণরন মাে।”্আরও বলা হণয়ণছ “মৃতুু মসতু তুল্য, বন্ধুণক বন্ধুর সণঙ্গ কমলন ককরয়া মদয়।”্্

আোহর সাণথ হর্রত মমাজাণেদ আলণফছানী রহমাতুকে আলাইকহর মহাকমলন লাণভর হাকদণসাক্ত এই কবষয়টি তাাঁর 

ওফাণতর অণনক ঘটনাবকলর মণধ্য প্রকাকশত হণয়কছল। 

 



 

 

ওরছ শরীফ জাণয়জ হওয়ার দকলল 

 

 

ওরছ শরীফ শরীয়ত কভকিক একটি মুস্তাহাব ধমীয় অনুষ্ঠান। ওরছ শরীফ জাণয়জ হওয়ার স্বপণে পকবে হাকদস এবাং কবকভন্ন 

ফতওয়ার আকবভ যাণব অণনক দকললাকদ প্রমাোকদ রকহয়াণছ। কনে ধারাবাকহকভাণব মতমন ককছু মুতাবার দকলল প্রমাোকদ মপশ 

করা হইল। র্াহাণত ওরছ শরীণফর শকরয়ত সবধতা সুপ্রমাকেত হয়। 

 

১. সব যপ্রথম এখাণন হর্রত ইবণন আকব শাইবা (রঃ) হইণত বকে যত একটি হাকদস শরীণফর উণেখ করা হইল র্াহা ফত্ওয়াণয় 

শামীম ১ম খন্ড শীষ যক অধ্যাণয় বকে যত আণছ। র্থা- 

 

অথ যাৎ হর্রত ইবণন আকব শাইবা (রঃ) বে যনা কণরন মর্, হর্রত নবী ককরম (সঃ) প্রণতুক বৎসণরর মাথায় উহুণদর যুণদ্ধ 

শকহদর্ণের মাজাণর র্মন ককরণতন। 

 

২. তাফসীণর ককবর ও তাফসীণর দূণর য মানসূণর উদ্ধৃত অনুরূপ আণরকটি হাকদস শরীফ বকে যত আণছ- 

 

অথ যাৎ হর্রত নবী ককরম (সঃ) হইণত প্রমাকেত আণছ মর্, কতকন প্রণতুক বৎসণরর প্রারণি শহীদাণনর কবণর (মার্াণর) র্মন 

ককরয়া সালাম কদণতন এবাং বকলণতন,্‘মতামাণদর সধণর্ যর প্রকতদাণন আোহ মতামাণদর ওপর শাকন্ত বকষ যত করুন। পরকাণলর 

ঘর কতই না উিম! অতঃপর চার খকলফা রাকদয়াোহু তায়ালা আনহুম অনুরূপভাণবই কজয়ারত ককরণতন।’্(তাফসীণর ককবর 

ও তাফসীণর দূণর য মনসূর দ্রঃ) । 

 

উণেকখত হাকদস দুইটির দ্বারা এবাং মহান চার খকলফার কার্ যকবকধ দ্বারা প্রণতুক বৎসর সকম্মকলতভাণব মাজার শরীফ কজয়ারত 

করা মুস্তাহাব কাজ বকলয়া সুস্পষ্টভাণব প্রমাকেত হয়। হর্রত নবী ককরম (সঃ) সাহাবা সমকভব্যহাণর বছণরর একটি সমণয় 

উহুণদর মহান শকহদাণনর মাজাণর র্মন পূব যক মছায়াব মরছানীর কনকমি উক্ত মর্ আধ্যাকিক অনুষ্ঠানটি ককরণতন, কবষয়র্ত 

কবণেষণে র্াহা ওরছ মুবারণকর সাণথ সম্পূরক অথ যণবাধক, ইহারই আধ্যাকিক গুরুে অনুসরে ককরয়া পরবতী পর্ যাণয় 

তাছাউফপেী সুফীয়াণন মকরাম ওরছ মমাবারক অনুষ্ঠান কণরন র্াহা হাজার হাজার বছর র্াবত ধমীয় উেীপনার সাণথ 

উদ্র্াকপত হইয়া আকসণতণছ। 

 

৩. হর্রত শাহ্ আব্দুল আকজজ ইবণন শাহ্ ওয়াকল উোহ মুহাণেণছ মদহলভী (রঃ) স্বীয় রকচত ফতুয়াণয় আকজকজয়ায় ৪৫ 

পষ্ঠায় ওরছ শরীফ জাণয়জ হওয়ার স্বপণে কনণন্মাক্ত ফতুয়া প্রদান পূব যক কলকখয়াণছন। 

 



 

ওরছ উপলণে অণনক মলাক এককেত হইয়া কুরআন শরীফ খতম করা ও সতরীকৃত খানা অথবা কশরেীণত ফাণতহা পাঠ 

ককরয়া সমণবত ব্যকক্তণদর মণধ্য উক্ত খানা কবতরে করা হয়। এই ধরণের রীকত হুজুর আলাইকহস সালাম ও মখালাফাণয় 

রাণশদীণনর যুণর্ প্রচকলত কছল না। ককন্তু মকউ র্কদ কণর তাহাণত মদাণষর ককছুই নাই বরাং এই দাণনর কারণে ওফাতপ্রাপ্ত ও 

জীকবত ব্যকক্ত উভণয়ই লাভবান হণবন। এই কাজটি মুস্তাহাণবর পর্ যায়ভুক্ত। 

 

৪. হর্রত শাহ্ আব্দুল আকজজ মমাহাণেণছ মদহলভী ছাণহবণক প্রকতবছর স্বীয় বুযুর্ য মহান কপতা হর্রত শাহ্ ওয়াকল উোহ 

মুহাণেণছ মদহলভী (রঃ) ছাণহব ওরছ শরীফ উদ্র্াপন ককরণত মদকখয়া মাওলানা আব্দুল হাককম কশয়ালণকাটী এই বকলয়া 

আপকি উত্থাপন কণরন, মর্ মাওলানা আব্দুল আকজজ মমাহাণেণছ মদহলভী (রঃ) ওরছণক আণয়াজন ককরয়া থাণকন। 

কশয়ালণকাটির এই কভকিহীন আপকির দাাঁতভাঙ্গা জবাব দান পূব যক হর্রত শাহ্ আব্দুল আকজজ মমাহাণেণছ মদহলভী (রঃ) 

প্রকেত ‘যুবদাতুন নাছাণয়হ’্গ্রণে মলণখন – 

 

অথ যাৎ,্‘এই ধরণের কবদ্রূপ শুধুমাে এই কবষণয় অেতার কারণেই হইণতণছ। মকননা শরীয়ণতর ফরজ কাজ সমূহ ব্যতীত 

অন্য মকাণনা ককছুণক মুসলমানর্ে ফরজ মণন কণর না। তণব মনকবান্দাণদর কবরসমূহ হইণত বরকত লাভ করা এবাং ইছাণল 

ছওয়াব, কুরআন কতলাওয়াত, মদায়া খাণয়র করা, কশরেী ও খাদ্য দ্রব্য বণ্টন দ্বারা তাহাকদর্ণক সাহায্য করা উলামাণয় 

মকরাণমর সব যসস্মমত মতানুসাণর অকত উওম ও মুস্তাহাব কাজ। ওরণছর কদন এজন্য কনধ যারে করা হয় মর্, ওই কদন তাহাণদর 

ওফাণতর কথা স্মরে করাইয়া মদয়। অন্যথায় এ কাজ মর্ মকাণনা কদণনই করা মহাক না মকন তাহাণত উপকার রকহয়াণছ।’ 

 

৫. মজমুয়াণয় ফতুয়া তৃতীয় খন্ড ৬৮ পষ্ঠায় ওরছ শরীফ জাণয়জ হওয়ার প্রসণঙ্গ বকে যত আণছ- 

 

অথ যাৎ, মশখ আব্দুল হক মমাহাণেণছ মদহলভী (রাঃ) তাাঁহার উস্তাদ হইণত বে যনা কণরন মর্, এই ওরছ ইসলাণমর প্রথম যুণর্ 

র্কদও এইভাণব প্রচকলত কছল না। ককন্তু পরবতী যুণর্র উলামাণদর কনকট ইহা অকত উিম বকলয়া কবণবকচত হয়। “মা সাবাতা 



 

কবসুন্নহ”্নামক গ্রণে এইরূপ কলকখত আণছ। হর্রত শাহ্ আব্দুল আকজজ মমাহাণেণছ মদহলভী (রঃ) তাাঁহার ককতপয় ককতাণব 

কলকখয়াণছন,্‘ওরছ শরীণফর কদন তাকরখ ধার্ য করার উণেুশ্য এই মর্, উক্ত কদবণস কতকন এই কম যময় জীবন ছাকড়য়া 

প্রকতদাণনর জর্ণত চকলয়া কর্য়াণছন। তাহা না হইণল মর্ মকাণনা কদণন বা তাকরণখ তাহা করা হউক না মকন তাহা অবশ্যই 

সফলতা ও মুকক্তর উকছলা হইণব।”্হর্রত ইবণন জরীর (রঃ) হর্রত মুহাম্মদ কবন ইব্রাকহম (রঃ) হইণত বে যনা কণরন মর্, 

নবী (সাঃ) প্রকত বৎসর অণন্ত শহীদর্ণের কবণরর পাণশ কর্য়া এই বকলয়া মদায়া ককরণতন-মতামাণদর ওপর শাকন্ত বকষ যত 

মহাক, মকননা মতামরা মতা জীবণনর কবকনমণয় সধয্যয ধারে ককরয়াকছণল। এখন মতামাণদর পরণলৌককক জর্ণতর এই বাসস্থান 

কতই না উিম! হর্রত আবু বকর কসকেক (রাঃ), ওমর ফারুক (রাঃ) ও হর্রত ওসমান (রাঃ) একই রূপ ককরণতন। - 

(মজমুরাণয় ফতুয়া, তৃতীয় খণ্ড ৬৮-পঃ দ্রঃ) 

 

৬. ফতুয়াণয় দারুল উলুম মদওবন্দ পঞ্চম ও ষষ্ঠ খন্ড, ১৯৬ পষ্ঠার মণধ্য ওরছ শরীফ জাণয়জ হওয়ার প্রণে অকভমত (ফতুয়া) 

প্রদান পূব যক মলখা হইয়াণছ- 

 

 

র্কদ শরীয়ণতর দৃকষ্টণত অপছন্দনীয় বা মবশরা কার্ যকলাপ হইণত মুক্ত হয় তণব তাহা কনঃসণন্দণহ জাণয়জ বরাং মুস্তাহাব 

অকধকত সুন্নাত বকলণলও অতুুকক্ত হইণব না। ইহাণত কাহারও মকাণনা মতকবণরাধ নাই। হর্রত ইবণন জারীর (রাঃ), হর্রত 

মুহাম্মদ কবন ইব্রাকহম (রাঃ) হইণত বে যনা কণরন মর্, নবী ককরম (সাঃ) প্রকত বৎসর অণন্ত শহীদর্ণের কবণরর পাণশ কর্য়া 

এই বকলয়া মদায়া ককরণতন-মতামাণদর উপর শাকন্ত বকষ যত হউক মকননা মতামরা মতা জীবণনর কবকনমণয় সধয্যয ধারে 



 

ককরয়াকছণল। এখন মতামাণদর পরণলৌককক জর্ণতর এই বাসস্থান কতই না উিম! হর্রত আবু বকর (রাঃ), হর্রত ওমর 

(রাঃ) ও হর্রত ওসমান (রাঃ) একই রূপ ককরণতন। তাকরখ ধার্ য করা সম্বণে হর্রত আব্দুল আকজজ (রাঃ) সাণহব তাাঁহার 

মাকাকতব নামক গ্রণে সকণলর অাংশগ্রহণের সুকবধাণথ য তাকরখ ধার্ য করা মদাষেীয় না। তণব মর্ মকাণনা কদন তাহা উদ্র্াপন 

ককরণল কৃতকার্ যতা ও মুকক্তর পথ সুর্ম হইণব। ইহা মজমুয়াণম ফতুয়ার ৩য় খন্ড ৬৮ পষ্ঠায় উণেখ আণছ।” 

 

 

 

৭.হর্রত হাজী এমদাদুোহ মুহাণজণর মক্কী (রাঃ) প্রেীত- “ফায়সালা হাফণত মাসআলা”্নামক মরসালার ৮ পষ্ঠায় শীষ যক 

কনবণে ওরছ শরীণফর মুস্তাহাব আধ্যাকিক অনুষ্ঠান কহসাণব উণেখ কণরণছন। 

 

৮. মদওবণন্দর কবখ্যাত আণলম মাওলানা রশীদ আহম্মদ র্াঙ্গুহী সাণহণবর বুজুর্ য পূব যপুরুষ হর্রত আব্দুল কুর্দ্দছ র্াঙ্গুহী (রঃ) 

ওরছ শরীফণক জাণয়জ ও বরকতপূে য বকলয়া মণন ককরণতন। মস মণত কতকন তদীয় কপ্রয় খকলফা মাওলানা জালালুেীন 

ছাণহবণক ১৮২ নাং পণে গুরুে সহকাণর ওরছ শরীফ উদ্র্াপণনর জন্য কনণদ যশ দান কণরন। 

 

৯. হর্রত আোমা মুফতী আহম্মদ ইয়ার খান নঈমী (রঃ) সাণহব প্রেীত কবখ্যাত ‘জা’আল হক”্গ্রণে প্রপ্তহম কহো শীষ যক 

অধ্যাণয়র ৩০৭ পষ্ঠা ও ৩০৯ পষ্ঠার মণধ্য ওরছ শরীণফর হাকদসকভকিক প্রমাে এবাং তদয় ব্যাখ্যায় কলকখয়াণছন- 

 

বাস্তব অণথ য প্রণতুক বৎসর ওফাত কদবণস কবর কজয়ারত করা কুরআনখাকন ও দান-সদকা ইতুাকদর সওয়াব মপৌছাণনাণক 

ওরছ বলা হয়। ওরণছর উৎস হাকদসপাক এবাং ফকীহর্ণের কবকভন্ন উকক্ত হইণত প্রমাকেত আণছ। ফতুয়াণয় শামীর প্রথম খন্ড 

কজয়ারাতুল কুবুর শীষ যক অধ্যাণয় বকে যত আণছ হর্রত ইবণন আকব শাইবা (রঃ) বে যনা কণরন মর্, হর্রত নবী ককরম (সাঃ) 

প্রণতুক বৎসণরর মাথায় উহুণদর যুণদ্ধ শহীদ্গণের মাজাণর র্মে ককরণতন। তাফসীর ককবর ও তাফসীর দূণর য মনসূণর উণেখ 

আণছ হর্রত রাসুলুোহ (সাঃ) হইণত প্রমাকেত আণছ মর্, প্রণতুক বৎসণরর মাথায় উহুণদর যুণদ্ধ শহীদাণনর কবণর (মাজার) 

র্মন পূব যক সালাম কদণতন এবাং বকলণতন, মতামাণদর সধণর্ যর প্রকতদাণন আোহ মতামাণদর ওপর শাকন্ত বকষ যত করুন। 

পরকাণলর ঘর কতইনা উিম! অতঃপর চার খকলফা রাকদয়াোহু তায়ালা আনহুম অনুরূপভাণবই কজয়ারত ককরণতন। 

 

ওরছ শরীণফর মণধ্য খত্ণম মকারআন, ফাণতহা শরীফ পাঠ, কমলাদ-দরূদ পাঠ, মাজার কজয়ারত, কসন্নী বা খানাখাদ্য কবতরে, 

মছায়াব মরছানী করা, ইসলাম সাংর্ীত, হালকাণয় কজককর, নজর-কনয়াজ প্রদান প্রভৃকত ধমীয় অনুষ্ঠানাকদ পালন করা হয়। এ 

সবই শরীয়তসম্মত সবধ কবষয়। ওরছ শরীণফর মণধ্য মর্ সকল কনণদ যাষ আধ্যাকিক অনুষ্ঠানাকদ পালন করা হয় এইগুকল 

জাণয়জ হওয়ার অকাটু দকলল প্রমাে আণছ।  
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