বাাংলাদেদে পরিরিত ভণ্ডপীিদেি ভ্রান্ত আক্বীো-রবশ্বাস ও তাি খণ্ডন
মুসরলম জনসাধািদেি সিলতা এবাং ধদমেি প্ররত সহজাত দুবেলতাদে পুুঁরজ েদি পারথেব স্বাথেরসরিি হীন উদেদেে এে
শ্রেেীি অসাধু ভণ্ডপীি আজ মুসলমানদেি ঈমান-আমল ধ্বাংদসি উদেদেে খানোহ ও েিবাি খুদল বদসদ ত তা
মুসলমানদেি ঈমান-আক্বীো ও আমল-আখলাদেি রহফাযদতি উদেদেে এ সেল ভ-পীদিি ভন্ডারম সম্পদেে সুস্পষ্ট
অবগরত আবেেেত এ উদেেেদে সামদন শ্রিদখ রনশ্রে এ শ্রেদেি পরিরিত ভণ্ডপীিদেি ভ্রান্ত আক্বীো-রবশ্বাস ও তাি
সাংরিপ্ত খণ্ডন শ্রপে েিা হদলাত
এনাদেতপুিী ও তাি অনুসািীদেি আক্বীো-রবশ্বাস
এনাদেতপুিীি নাম মাওলানা োহ সূফী মুহাম্মাে উনুস আলীত তাি রপতাি নাম মাওলানা োহ সূফী আব্দুল োিীমত শ্রস
১৩০০ রহজিীদত রসিাজগঞ্জ শ্রজলাি শ্রিৌহালী থানাি এনাদেতপুি গ্রাদম জন্মগ্রহে েদিত
এনাদেতপুিী ও তাি অনুসািীদেি ভ্রান্ত আক্বীো-রবশ্বাস
১. আল্লাহ তা‘আলা ও তাুঁি িাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলা রহ ওো সাল্লাদমি মাদে শ্রোন পাথেেে শ্রন , শুধু মীম হিফ াড়াত
আল্লাহ তা‘আলা হদলন আহােত আি হুযূি সাল্লাল্লাহু ‘আলা রহ ওো সাল্লাম হদলন আহমােত
খণ্ডন: হুযূি সাল্লাল্লাহু ‘আলা রহ ওো সাল্লাম আি শ্রখাোি মদধে শ্রোন পাথেেে শ্রন বলদল আল্লাহ তা‘আলািও স্ত্রী ও
সন্তানারে আদ বলদত হদবত শ্রেননা িাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলা রহ ওো সাল্লাদমি স্ত্রী ও সন্তান তখন আল্লাহ তা‘আলাি স্ত্রীসন্তান বদল গেে হদবত (নাউযুরবল্লাহ)ত অথি কুিআন েিীদফ (সূিা খলাস) এদসদ ,
َْلمْْي َ ِلدْ َو َلمْيُو َلدْ*ْ َو َلمْيَكُنْ َل ُهْكُ ُف ًواْاَ َحد
অথে: রতরন োউদে জন্ম শ্রেনরন এবাং রতরন োদিা শ্রথদে জন্ম শ্রননরন এবাং তাি সমেি শ্রেউ শ্রন ত
২. এনাদেতপুিীি আক্বীো হদলা, ভাদলা-মদেি িমতা পীি সাদহদবি হাদত আদ ত
খণ্ডন: এটা কুিআন-হােীদসি বক্তদবেি স্পষ্ট রবদিাধীত কুিআদন োিীদম বলা হদেদ , ْقُل ْك ٌُّل ْ ِمن ْ ِعن ِد ْال َّل ِه ْفَ َما ِل ْ َه ُؤل َ ِاء ْالقَو ِم ْلَا
يَكَا ُدو َنْيَف َق ُهو َنْ َح ِديث ًا
অথোৎ শ্রহ নবী! আপরন বদল রেন, সবরে ু আল্লাহ তা‘আলাি পি শ্রথদে হেত এ সম্প্রোদেি েী হদলা শ্রয, তািা শ্রোন
েথা বুেদত পাদি নাত
৩. এনাদেতপুিীি অনুসািীিা তাদে প্রাে নবী আ. এি সমমযোো সম্পন্ন মদন েদিত তাদেি ধািোে শ্রয বেরক্ত
এনাদেতপুিীি সািাত শ্রপদেদ , শ্রস জান্নাতীত
রপ্রে পাঠে! এ ভ্রান্ত আক্বীোি খ-শ্রনি প্রদোজন আদ বদল মদন েরি নাত োিে এটা স্বীেৃত শ্রয, োউদে শ্রেখাি মাধেদম
জান্নাতী হওো হুযূি সাল্লাল্লাহু ‘আলা রহ ওো সাল্লাদমি সাদথ খাস, তাও হুযুি সাল্লাল্লাহু ‘আলা রহ ওো সাল্লামদে
জীবেোে শ্রেখা এবাং মুরমন অবস্থাে ম ৃতু ে হওোি েদতেত তা াড়া হােীদস আদ ,
ْلمْيسرعْبهْنسبه،منْبطاْبهْعمله
অথোৎ যাি আমল তাদে রপ দন শ্রফদলদ তাি বাংে-মযোো তাদে এরগদে রনদত পাদিরনত
মা জভান্ডািী পীদিি সাংরিপ্ত পরিরিরত
িট্টগ্রাম ‘মা জভান্ডাি’ েিবাদিি প্ররতষ্ঠাতা মুহাম্মাে আহমাদুল্লাহত তাি রপতাি নাম শ্রমৌলভী সসেে মরতউল্লাহত রতরন
১২৩৩ বাাংলা ১লা মাঘ শ্রমাতাদবে ১৮২৬ াংদিজী শ্রিাজ বুধবাি জন্মগ্রহে েদিনত তাি ঈমান রবধ্বাংসী কুফিী
আক্বীোলোদলা রনেপ।পত
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মা জভান্ডািীি আক্বীো
১. পীি সাদহব মদনি আো পূিে েদিন এবাং পিোদল মুরক্ত রেদবনত
২. মা জভান্ডািীি ভণ্ডপীি বদল থাদে, গান-বাজনা জাদেযত
অথি েিীআদতি ে ৃরষ্টদত গান-বাজনা সম্পূেেপ।দপ হািামত হুযূি সাল্লাল্লাহু ‘আলা রহ ওো সাল্লাম িোে েদিন,
ْوالخمرْوالمعازف،ْيستحلونْالحرْوالحرير،ليكوننْمنْامتيْاقوام
অথোৎ আমাি উম্মদতি মাদে এমন সম্প্রোদেি আগমন ঘটদব, যািা বেরভিাি, শ্রিেম, মে এবাং গান-বাজনাদে হালাল
মদন েিদবত
উরল্লরখত আক্বীো াড়াও আদিা অদনে ঈমান রবধ্বাংসী আক্বীোে রবশ্বাসী মা জলানডাি পীি ও তাি মুিীেিাত োদজ
এ ভ্রান্ত েল শ্রথদে রনদজি ঈমান-আমল রহফাযত েিা আবেেেত
সুদিশ্বিী পীদিি পরিরিরত
‘সুদিশ্বি’ েিীেতপুি শ্রজলাি নারড়ো থানাি এেরট গ্রামত এখানোি োহ সূফী সসেে জান েিীফ োহ ‘সুদিশ্বিী পীি’
ৃ প্ররতরষ্ঠত খানোদে সুদিশ্বি শ্রিৌধুিীপাড়া, ঢাোদত
নাদম খোতত বতেমাদন সুদিশ্বিী পীদিি অধঃস্তন উত্তিারধোিী েতেে
অবরস্থতত
সুদিশ্বিীি ভ্রান্ত আক্বীো-রবশ্বাস
তাদেি আক্বীো-রবশ্বাদসি মদধে সবদিদে মািাত্মে আক্বীো হদে,
১. পীদিি রনেট েীরিত না হ দল শ্রোন বােত েবুল হে নাত
এখাদন বা আত হওোদে বােত-বদেগীি জন্য েতে তথা ফিয েিা হদেদ ত অথি শ্রোন রে ু দে ফিয সাবেস্ত েিদত
হদল কুিআন-হােীদস স্পষ্ট বেেনা থাো আবেেে, যা এখাদন অনুপরস্থতত বা আত হওোদে উলামাদে শ্রেিাম সুন্নাত
বদলদ নত অতএব পীি ধিাদে ফিয বলা শ্রোন েলীল াড়া েিী‘আদতি মদধে অরতিঞ্জন েিা, যা েিী‘আত রবেৃত
েিাি ন্যাে জঘন্য অপিাধত হােীদস আদ , ْْمنْاحدثْفيْامرناْهذاْما:ْْقالْرسولْاللهْصلىْاللهْعليهْوسلم:ْْقالت،عنْعائشةْرضيْاللهْعنها
ْفهوْرد،ليسْفيه.
অথে: হযিত আদেো িারয. শ্রথদে বরেেত, িাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলা রহ ওো সাল্লাম বদলন, েীদনি মদধে নব আরবষ্কৃ ত রবষে
গ্রহেদযাগে নেত
২. িন্দ্রপুিীি মত ভণ্ডপীি সুদিশ্বিীি মদতও োদমল ওলীি শ্রোন বােত-বদেগীি প্রদোজন হে নাত
৩. িাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলা রহ ওো সাল্লাম গাদেব জাদনন তথা রতরন সেল অে ৃদেেি জ্ঞাদনি অরধোিীত স ৃরষ্টি আরে
শ্রথদে অন্ত পযেন্ত সব রে ু তাুঁি শ্রিাদখি সামদন রবেেমানত
খণ্ডন: কুিআদন োিীদমি রবরভন্ন আোদত আদ , অে ৃদেেি জ্ঞান এেমাত্র আল্লাহ তা‘আলাি োদ আদ ত এটা আল্লাহ
ِ يْالس َما َو
তা‘আলাি রবদেষ লোেত আল্লাহ তা‘আলা িোে েদিন, ضْال َغي َب ِْالَّاْال َّل ُهْ َو َماْيَش ُع ُرو َنْاَيَّا َنْيُب َعثُو َْن
ِ اتْ َوالاَر
َّ قُلْلَاْيَعلَ ُمْ َمنْ ِف
অথোৎ শ্রহ নবী! আপরন বদল রেন, যত মাখলুে আসমান এবাং যমীদন িদেদ , তাদেি শ্রেউ গাদেব জাদন না এেমাত্র
আল্লাহ তা‘আলা াড়াত আি (এ োিদে ) তািা জাদন না, তািা েদব পুনরুরিত হদব?

আটিেী পীদিি সাংরিপ্ত পরিরিরত
আটিেীি ‘রবশ্ব জাদেি মরঞ্জদলি’ প্ররতষ্ঠাতা জনাব হােমত উল্লাহি জন্ম হে জামালপুি শ্রজলাি শ্রেিপুি থানাি অন্তগেত
পাকুরিো গ্রাদমত তািপি ভণ্ডপীি এনাদেতপুিীি রনদেেদে ফরিেপুদি এদস ‘জাদেি েোম্প’ নাদম শ্রস এেরট েোম্প স্থাপন
েদিত পিবতেীোদল এটাি নাম শ্রেো হে ‘রবশ্ব জাদেি মরঞ্জল’ত
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আটিেীি ঈমান রবধ্বাংসী আক্বীোসমূহ
১. আটিেীি ভণ্ডপীদিি বক্তবে হদলা, পিোদল পীি সাদহব মুিীেদেি মুরক্তি বেবস্থা েিদবনত
অথি স্বোং নবীদে োিীম সাল্লাল্লাহু ‘আলা রহ ওো সাল্লাম তাুঁি শ্রগাদত্রি শ্রলাে বনূ হাদেম, বনূ মুত্তারলবসহ রনজ েন্যা
ফারতমা িারয. শ্রেও বদলদ ন, ‘শ্রতামিা রনদজদেি নাজাদতি বেবস্থা রনদজিা েদি নাওত আরম শ্রতামাদেিদে িিা েিদত
পািব না’ত
২. শ্রেওোনবাগী ভণ্ডপীদিি মত আটিেীি এ ভ-ও মদন েদি শ্রয, পিোদল মুরক্তি জন্য
আবেেেীেতা শ্রন ত

সলাম ধমে গ্রহদেি

কুিআন-হােীদসি সুস্পষ্ট বেেনামদত স্বে ঈমাদনি োরব হদলা, মানুদষি ভাদলা-মে, সফলতা-বেথেতা, জ্জত-সম্মান সব
রে ু আল্লাহ তা‘আলাি অধীদনত
৩. অথি ভণ্ডপীি আটিেীি েথা হদলা, ভাদলা-মদেি িমতা পীি সাদহদবি হাদতত
এতসব কুফিী আক্বীো সম্বরলত বেরক্ত েীভাদব মানুদষি পথরনদেেেে পীি হদত পাদি? োদজ ‘রবশ্ব জাদেি মরঞ্জল’ এি
সাংস্পেে শ্রথদে েূদি থাো আবেেেত
িন্দ্রপুিী পীদিি পরিরিরত
ফরিেপুি শ্রজলাি িন্দ্রপাড়া গ্রাদমি শ্রমৌলভী সসেে আবুল ফযল সুলতান (ম ৃত ১৯৮৪ রি.) ‘িন্দ্রপাড়াি পীি’ নাদম খোতত
রতরন োহ সূফী এনাদেতপুিীি রেষেত রতরন শ্রেওোনবাগী পীি মাহবূদব শ্রখাোি পীি ও শ্বশুিত
িন্দ্রপুিীি ঈমান রবধ্বাংসী আক্বীোসমূহ
ৃ
১. ভণ্ড িন্দ্রপুিী বদল থাদে, হযিত রজবিীল আ. ও আল্লাহ তা‘আলা এে ও অরভন্নত িন্দ্রপাড়া পীদিি জামাতা েতেে
প্ররতরষ্ঠত ‘সূফী ফাউদন্ডেন বাাংলাদেে’ শ্রথদে প্রোরেত ‘মারসে আত্মাি বােী’ ৫ম বষে, ১ম সাংখোে আদ , ‘সুলতারনো
মুজাদেেীো তিীোি মাম িন্দ্রপুিী ফিমান, রজবিীল আ. বলদত অন্য শ্রেহ ননত স্বোং হােীেদত আল্লাহ’ত
(নাঊযুরবল্লাহ)ত
অথি পরবত্র কুিআদন স্পষ্ট উদল্লখ হদেদ শ্রয, রজবিীল আ. আল্লাহ রভন্ন প ৃথে সত্তাত আল্লাহি পি হদত ওহী রনদে
িাসূদলি রনেট আগমনোিী শ্রফদিেতাত
২. ভণ্ড িন্দ্রপুিীি আদিেরট কুফিী আক্বীো হদলা, বড় বুযগ
ু েদেি বােত লাদগ নাত
অথি পরবত্র কুিআদন োিীদম স্বোং নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলা রহ ওো সাল্লামদে আল্লাহ তা‘আলা রনদেেে রেদে বদলন,
َوا ْعبُ ْْد َربَّكَْ َحتَّى يَأْتِيَكَْ ْاليَقِين
অথোৎ (দহ নবী!) আপরন আপনাি প্রভু ি বােত েরুন ম ৃতু েি পূবে পযেন্তত
আল্লাহ তা‘আলাি নবীি সমান োেীন এবাং রবশ্বাস অজেন েিা শ্রোন মুসলমাদনি পদি সম্ভব নেত তদুপরি আজীবন
নবীদে েিী‘আদতি অনুসিে েিদত বলা হদেদ ত শ্রসখাদন এেজন উম্মত এ িমতা ও স্বাধীনতা শ্রোদিদে শ্রপল শ্রয, শ্রস
েিী‘আদতি অনুসিে হদত মুক্ত হদে যাদব?
৩. ভণ্ড িন্দ্রপুিী আদিা বদল থাদে, শ্রফদিেতাগে আল্লাহ তা‘আলাি নাফিমানী েদিনত (নাঊযুরবল্লাহ)
অথি কুিআদন শ্রফদিেতাগদেি লোে সম্পদেে সুস্পষ্ট শ্রঘাষো এদসদ শ্রয, لَاْيَع ُصو َنْال َّل َهْ َماْاَ َم َر ُهمْ َويَف َعلُو َنْ َماْيُؤ َم ُرون
অথোৎ তাুঁিা আল্লাহ তা‘আলা যা আদেে েদিন, তা অমান্য েদিন নাত এবাং যা তাুঁদেিদে আদেে েিা হে তা পালন
েদিনত
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িন্দ্রপুিী ও তাি অনুসািীগে এ ধিদেি অদনে কুফিী আক্বীো-রবশ্বাদস রলপ্তত োদজ আমাদেিদে এ ভদন্ডি প্রতািো
শ্রথদে রনিাপে েূিদে থাো আবেেেত
শ্রেওোনবাগীি পরিরিরত
শ্রেওোনবাগী ভণ্ডপীি ব্রাহ্মেবারড়োি আশুগঞ্জ থানাধীন বাহাদুিপুি গ্রাদম ১৯৪৯ রিস্টাদব্দ জন্মগ্রহে েদিত তাি নাম
মাহবূদব শ্রখাোত ঢাোি অেূদি ‘শ্রেওোনবাগ’ নামে স্থাদন এেরট এবাং আিামবাগ, ঢাোদত ‘বাদব িহমত’ নাদম
আদিেরট েিবাি স্থাপন েদিদ ত মাহবূদব শ্রখাো রনদজ এবাং তাি ভক্তব ৃে তাদে ‘সুরফ সম্রাট’ রহসাদব পরিিে রেদে
থাদেত
শ্রেওোনবাগীি ভ্রান্ত আক্বীো-রবশ্বাস ও রিন্তাধািা
১. ভণ্ড শ্রেওোনবাগী মদন েদি, মুরক্তি জন্য সলাম ধমে গ্রহে েিা জরুিী নেত শ্রস বদল, সলাম বা মুসরলম শ্রোন বেরক্ত
বা ধদমেি নাম নেত এটা আল্লাহ প্রেত্ত রনরেেষ্ট রবধান এবাং রবধান পালনোিীি নামত শ্রয শ্রোন অবস্থাদন শ্রথদে এ রবধান
পালন েিদত পািদল তাদে মুসরলম বদল গেে েিা যােত
অথি পরবত্র কুিআদন সুস্পষ্ট শ্রঘাষো মদত পিোলীন মুরক্তি এেমাত্র উপাে হদলা, েীন সলাম গ্রহে েিাত
২. শ্রস জান্নাত-জাহান্নাম, হােি, মীযান, পুলরসিাত, রেিামান োরতবীন, মুনোি-নােীি, শ্রফদিেতা, হুি তোরে রবষেদে
অস্বীোি েদিদ ত অথোৎ এলোদলাি এমন বোখো রেদেদ , যা এলোদলাদে অস্বীোি েিাি নামান্তিত
অথি এলোদলাদে সরঠেভাদব রবশ্বাস েিাি নাম ঈমানত শ্রয বেরক্ত অস্বীোি েিদব, রনঃসদেদহ শ্রস ঈমাদনি গরণ্ড শ্রথদে
শ্রবি হদে যাদবত
৩. ভণ্ড শ্রেওোনবাগী োরব েদি শ্রয, োবা েিীফ তাি োদ উপরস্থতত তা হদজ্জি প্রদোজন শ্রন ত
অথি সলাদম হজ্জ পালন েিা লোরুেপূেে এেরট ফিযত এি ফিয হওোদে অস্বীোি েিা রনঃসদেদহ কুফিীত
এতসব কুফিী আক্বীো সদেও ভণ্ড শ্রেওোনবাগী রনদজদে বতেমান যামানাি মহান সাংস্কািে, মুজারেে, শ্রেষ্ঠতম আল্লাহি
অলী োরব েদি থাদে এবাং এ রমথো োরবি প্রমাে স্বপ।প রেিেী আক্বীো সম্বরলত রবরভন্ন স্বপ্ন উদল্লখ েদি থাদেত এেজন
মুসলমান রহসাদব এ রবদবিনা থাো উরিত শ্রয, এেজন কুফিী আক্বীোি ভণ্ডপীি েীভাদব আল্লাহি অলী হদত পাদি?
িাজািবাদগি সাংরিপ্ত পরিরিরত ও তাি মতােেে
িাজািবাগী পীি রেল্লুি িহমানত বতেমাদন শ্রস িাজািবাদগি মুহাম্মােীো ও সুন্নাতী জাদম মসরজে েিবাদি অবস্থান েিদ ত
তাি ঈমান রবধ্বাংসী েদেেরট আক্বীো
১. শ্রস রনদজি নাদমি আদগ-পদি প্রাে ৫২রট উচ্চ অথে সম্পন্ন শ্রখতাব সাংযুক্ত েদিদ ত শ্রস বদল, এি মধে হদত অদনেলোদলা
শ্রখতাব তাদে রেদেদ ন স্বোং আল্লাহ তা‘আলাত বারেলোদলা রেদেদ ন িাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলা রহ ওো সাল্লামত
(নাঊযুরবল্লাহ)
২. রনদজদে মামুস রসেীেীন অথোৎ রসেীেগদেি মাম বদল থাদে এবাং এি মাধেদম আহদল সুন্নাত ওোল
জামা‘আদতি ঐেমদতেি রভরত্তদত উম্মদতি সবেদেষ্ঠ বেরক্ত হযিত আবূ বেি রসেীে িারয. এি শ্রিদেও উদধে রনদজদে স্থান
রেদে থাদেনত োদজ তাি ভণ্ড হওোি জন্য এ উপারধ বড় প্রমােত
৩. শ্রস ‘হাবীবুল্লাহ’ শ্রখতাব বেবহাি েদিদ ত অথি ‘হাবীবুল্লাহ’ বলদত এেমাত্র িাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলা রহ ওো
সাল্লামদে শ্রবাোদনা হেত
৪. তাি শ্রখতাবলোদলাি মদধে কুফিী জ্ঞাপে শ্রখতাবও িদেদ ত শ্রযমন ‘ো েূময
ু যামান’ শ্রখতাবরট আল্লাহ তা‘আলাি নাম
‘ো েূম’ শ্রথদে শ্রনো, যাি অথে হদে ‘জগদতি ধািে ও িিে’ত তাহদল ‘ো েূময
ু যামান’ অথে োুঁড়াদে যামানাি
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িিেত এ েথারট শ্রেবল আল্লাহ তা‘আলাি শ্রিদত্র প্রদযাজেত অন্য োদিা শ্রিদত্র নেত শ্রোন মাখলূে ো েূম হদত পাদি
নাত হদল আব্দুল ো েূম (জগদতি িিদেি বাো) হদত পাদিত সুতিাাং শ্রোন মানুদষি জন্য রনদজদে সাংরিষ্ট অদথেি ধািে
মদন েদি এমন উপারধ গ্রহে রনঃসদেদহ কুফিীত
৫. মারসে ‘আল-বা রেনাত’ সম্পদেে শ্রস এত বাড়াবারড় েদিদ শ্রয, ‘আল-বা রেনাত’ জুলা ১৯৯৯ সাংখোি ১৪৩
প ৃষ্ঠাে রলদখদ , আল্লামা প।মী িহ. এি মসনবী েিীফদে শ্রযমন ফাসেী ভাষাি কুিআন েিীফ বলা হে, তদ্রুপ আলবা রেনাতও শ্রযন বাাংলা ভাষাি কুিআন েিীফত (নাঊযুরবল্লাহ)ত অথি কুফিী আক্বীো সম্বরলত পরত্রো আল বা রেনাতদে
কুিআন বলা রনঃসদেদহ কুফিী েথাত
৬. মারসে ‘আল-বা রেনাত’ পরত্রোে উলামাদে শ্রেিাম সম্পদেে এমন গারল-গালাজ শ্রলখা হে, যা শ্রোন ভদ্রতা ও
োলীনতাি আওতাে পদড় নাত
অথি গারল-গালাজ েিা ফাদসেী ও হািামত হােীদস বলা হদেদ , سباب المسلم فسوق
ফাদসেীত

অথোৎ মুসলামনদে গারল শ্রেো

ে ৃষ্টান্তস্বপ।প এখাদন বাাংলাদেদেি পরিরিত ভণ্ডপীিদেি রে ু রবভ্রারন্ত তু দল ধিা হদেদ ত মুসলমানদেিদে এসব ভণ্ড শ্রথদে
সতেে থােদত হদবত
আল্লাহ তা‘আলা আমাদেি সবা দে রহফাযত েরুনত আমীনত
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