বুযর্ু দগ ের কাশফ, কারামত, ইলহাম এবং র্াউস, কুতবু ও আবোল সম্বদে আকীো
নবী-রাসূল বযতীত যযসব খাস বান্দা আল্লাহ তা‘আলার হুকুম এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাদমর তরীকা মত চদলন,
নাফরমানী কদরন না এবং আল্লাহ তা‘আলাদকই স্বীয় কদমগর অহিিাবক মদন কদরন পহরিাষায় তাদেরদক বুযুর্গ/ওলী বলা হয়।
আল্লাহ তা‘আলা বুযুর্গদের যেদক কখদনা কখদনা কারামত এর বহহিঃপ্রকাশ ঘটান। তদব তা বুযুর্গ হওয়ার জনয শতগ নয়। (মাজমূআতুত
তাওহীে ২/৬৪৩, আলমাজমূআতুস সুহিয়যাহ পৃ: ৫৬৮)

কাশফ, কারামত, ও ইলহাম
নবী নন-এমন যকান বুযুর্গ বযহি যেদক প্রচহলত রীহতর বযহত্রমম যকান হবষয় সংঘহটত হওয়া হকংবা বুযুর্গ বা ওলী আওহলয়াদের
আল্লাহ তা‘আলা যযসব অসাধারণ কাজ যেহখদয় োদকন পহরিাষায় তাদক কারামত বলা হয়। (আলমাজমূআতুস সুহিয়যাহ পৃ: ৫৬৯৮)
আর জাগ্রত বা হনহিত অবস্থায় বুযুর্গরা যযসব যিদের কো জানদত পাদরন বা যচাদখর অদর্াচর হজহনসদক হেদলর যচাদখ যেখদত
পাদরন তাদক বলা হয় কাশফ ও ইলহাম।

এ সম্বদে আকীো
বুযুর্গদের কারামত, কাশফ ও ইলহাম সতয। কারমত সতয হওয়া কুরআন হােীস দ্বারা প্রমাহণত। কুরআদন কারীদম বহণগত হযরত
মারইয়াদমর কাদে অদমৌসুমী ফল আসা এবং আহসফ ইবদন বারহখয়া কতৃগক ইয়ামান হদত হবলকীদসর হসংহাসন মূহুদতগ সুলাইমান
আ: এর েরবাদর উপহস্থত করা সবই কারামদতর অন্তিুগি।
কাশফ ও ইলহাম শরী‘আদতর মুতাদবক হদল তা গ্রহণদযার্য অনযোয় নয়। কাশফ ও ইলহাম শরী‘আদতর েলীল নয় এর দ্বারা
যকান আমল প্রমাহণত হয়না।
কারামত কাশফ ইলহাম বুযুর্গ এবং ওলীদের দ্বারাই হদয় োদক, যারা আল্লাহ তা‘আলার পরম হপ্রয় বান্দা। পক্ষান্তদর যারা
শরী‘আদতর ধার ধাদরনা, আকাম কুকাম সব কদর আবার হনদজদেরদক পীর, বুযুর্গ বদল োবী কদর, সাধারন মানুষ না বুদে
এদেরদক পীর বলদলও এরা হক্কানী পীর নয় এরা হদলা িন্ডপীর। এরা অদলৌহকক যকান হকেু যেখাদল যসটাদক কারামত মদন করা
যাদবনা বরং বুেদত হদব যসটা যাদু, যিহিবাজী হকংবা শয়তাদনর কারসাজী এসব যেদখ যধাোঁকায় পদে তাদের িি হওয়া যাদবনা
কারণ এদত ঈমান হারা হদয় হনদজর আদখরাত বরবাে হওয়ার আশংকা আদে। (আলমাজমূআতুস সুহিয়যাহ পৃ: ৫৬৭০)

আবোল, র্াউস,কুতবু
১.কুতবু িঃ তাদক কুতুবল
ু আলম, কুতুবুল আকবার, কুতুবুল ইরশাে ও কুতুবুল আকতাবও বলা হয়। আলদম র্াদয়দবর মদধয এ
কুতুবদক আব্দুল্লাহ নাদম আখযাহয়ত করা হয়। তার দু’জন উযীর োদকন যাদেরদক ইমামাইন বলা হয়। ডাদনর উযীদরর নাম আব্দুল
মাহলক। বাদমর উযীদরর নাম আব্দুর রব। এোো আদরা বাদরা জন কুতুব োদকন, সাত জন সাত একলীদম োদকন তাদেরদক কুতুদব
একলীম বলা হয় । আর পাোঁচ জন ইদয়দমদন োদকন তাদেরদক কুতুদব যবলাদয়ত বলা হয়। এই হনহেগষ্ট কুতুবর্ণ বযতীত অহনহেগষ্টিাদব
প্রদতযক শহদর এবং গ্রাদম োদকন একজন কদর।
র্াওসিঃ র্াওস মাত্র এক জন োদকন । যকউ যকউ বদলদেন কুতুবদকই র্াওস বলা হয়। যকউ যকউ বদলদেন র্াওস হিি হতহন মক্কা
শরীদফ োদকন।
আবোলিঃ আবোল োদকন চহল্লশ জন।
বুযুর্গাদন েীন হলদখদেন এই হতন প্রকার সহ যমাট বার প্রকার অলী-আওহলয়া মানব জর্দত হবেযমান রদয়দে। যোিঃ ১.ইমামাইন
২.আওতাে ৩.আখয়ার ৪.আবরার ৫. নুকাবা ৬. নুজাবা ৭. আমূে ৮. মুফারহরে ৯. মাকতুম -(তা’লীমুদ্দীন: পৃ. ১৪৩)
এসম্বদে আকীো
হপ্রয় পাঠক!
ওলীদের এই প্রকার ও হববরণ সম্পদকগ জানার মদধয যকান সােগকতা যনই কারণ এ সম্পদকগ কুরআন-হােীদস খুদল হকেু বলা হয়হন,
শুধু বুযুর্গাদন েীদনর কাশদফর দ্বারা এটা জানা যর্দে। আর কাশফ যার হয় (শরী‘আদতর যখলাফ না হওয়ার শদতগ) তার জনয যসটা
েলীল, অনযদের জনয নয়। সুতরাং এগুদলা হনদয় যবশী ঘাটাঘাহট না করাই যেয়।
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এ ধরদণর কাশহফ মা’লুমাত হাহসল করার হপেদন সময় নষ্ট না কদর প্রদতযদকরই হনদজর নফদসর ইসলাদহর প্রহত গুরুত্ব যেয়া
একান্ত কতগবয। নফদসর ইসলাহ না কদর হেবা-রাহত্র ধযাদন মগ্ন োকাদত যকাদনা ফায়ো যনই।
সংকলক
মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হােীস
জাহম‘আ রাহমাহনয়া আরাহবয়া, মুহাম্মােপুর ঢাকা।
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