জােহলী যেু গর িশরেকর সােথ বতমান বাংলােদেশর সামস
আমােদর দেশর অসংখ মস
ু িলমেদর িবাস, কম ও অভােসর মােঝ চিলত য সব িশকী কমকাের কথা
আেলািচত হেয়েছ, আশা কির এর ারা িচাশীল পাঠক মহেলর িনকট এর সােথ জােহলী যেু গর মানেু ষর
িবাস, কম ও অভােসর কী পিরমাণ িমল বা অিমল রেয়েছ, তা অেনকটা পিরার হেয় গেছ। এর পেরও
িবষয়িট যােত সব সাধারেণর িনকট সূণভােব পিরার হেয় যায় স জেন িনে উভয় সমেয়র িশকী
কমকাের একিট তুলনামূলক বণনা ছক আকাের দান করা হেলা :
জােহলী যেু গর িবাস, কম ও অভাস
বাংলােদেশরঅিধকাংশমস
ু িলমেদরিবাস, কমওঅভাস
১ গণক ও কািহনেদর ভিবষাণীেত িবাস
১ গণক, িটয়া পািখ ও বানেরর মাধেম ভাগ জানার চা করা
২ আররাফেদর গােয়ব সকীয় কথায় িবাস
২ িজন সাধকেদর গােয়ব সকীয় কথায় িবাস
৩ জািতষেদর ভাগ সকীয় কথায় িবাস
৩ েফসর হাওলাদার ও অনান জািতষেদর ভাগ সকীয় কথায় িবাস
আমােদর নাবী ও ওিলগণ গােয়ব জােনন
৪ পািখ উিডে় য় ভােগর মল ও অমল জানার চা করা
৪ িটয়া পািখ ও বানেরর সাহােয ভাগ জানার চা করা
৫ ওয়াদ, সআ
ু ‘, য়াছ ইতািদ ওিলেদর নােম িনিমত মূিতসমূহ েয়াজন পূরণ করেত পাের বেল িবাস করা
৫ আউিলয়াগণ িবিভ েয়াজন পূরণ করেত পােরন বেল িবাস করা
খতেম নাবী পডা় র মাধেম রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম-এর নাম িনেলই তাঁর নােমর বেদৗলেত

যাবতীয় সমসার সমাধান হেয় যায় বেল িবাস করা
৬ িান ও িহুেদর নায় অবতারবােদ িবাস করা
৬ আাহ িনেজই রাসূল হেয় আগমন কেরিছেলন বেল িবাস করা
আহমদ আর আহাদ এর মেধ কবল ‘মীম’ অেরর পাথক বেল িবাস করা
আরেশ িযিন আাহ িছেলন মদীনায় িতিনই রাসূল হেয় আগমন কেরিছেলন বেল িবাস করা
৭ দবতারা ইহকালীন কলাণাজন ও অকলাণ দূর করেত পাের বেল িবাস করা
৭ ওলীেদর মধকার গাউছ ও কুতুবগণ িনয়া পিরচালনা কেরন এবং মানেু ষর কলাণ ও অকলাণ করেত
পােরন বেল িবাস করা
৮ ওিল ও ফেরােদর নােম িনিমত মূিত ও দবতাসমূহ আাহর কােছ মানেু ষর জন শাফা‘আত করেত
পােরন বেল িবাস করা
৮ আউিলয়াগণ িনজ মযাদা বেল আাহর কােনা পূবানমু িত বতীত তাঁেদর ভেদর জন শাফা‘আত কের
তােদরেক মিু  িদেত পারেবন বেল িবাস করা
৯ ফেরা ও ওিলেদর নােম িনিমত দবতােদরেক সাধারণ মানষু েদর জন আাহর িনকটবতী কেরেদয়ার
মাধম িহেসেব মেন করা
৯ মতৃ ওলীেদরেক আাহর িনকটতম কের দয়ার মাধম িহেসেব মেন করা
মতৃ ওিলগণ ভেদর সমসা সমাধােন হেপ করেত পােরন বেল িবাস করা
ওিলগণ সাগরেক তার ংসয থেক বারণ করেত পােরন বেল িবাস করা
১০ উযা ও যােত আনওয়াত নােমর গাছ সব দবতা যেু  বরকত ও িবজয় এেন িদেতা বেল িবাস করা
১০ ওলীেদর কবেরর উপর অথবা পাশবতী ােন উৎপ বা লাগােনা গােছর িশকড,় ফল ও পাতার মাধেম
বরকত ও িবিবধ কলাণ লাভ করা যায় বেল মেন করা
কবেরর পক
ু ু র ও কূ েপর পািন পান ক’র এবং মাছ, কপ ও কুমীরেক খাবার িদেয় রাগ মিু  ও বরকত

কামনা করা
১১ ‘মানাত’ নােমর পাথর সব দবতার িনকট েয়াজন পূরেণর জন কামনা করা
১১ আজানগাছী পীেরর দরবাের রিত কিথত আবু জেহেলর হােতর পাথর িদেয় রাগ মিু  কামনা করা
নারায়ণগের কদমরসূল দরবাের রিত রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম এর কিথত কদম মবু ারেকর
ছাপ িবিশ পাথর ারা রাগ মিু  ও কলাণ কামনা করা
১২ উপতকার িজন সরদােরর িনকট আয় কামনা করা
১২ কাঠ ও মধু সংহকারীেদর ারা জেলর িজন ও িহং াণীর অিন থেক রার জন জেলর িজন
সরদািরনীর িনকট আয় াথনা করা
িবল ও জলাশেয়র মাছ ধরার জন পািন সেচর পূেব ‘কাল’ নামক িজনেক িশরনী িদেয় স করা
১৩ পিথবীর
ঘটনা বােহর উপর তারকা ও নের ভােব িবাস করা
ৃ
১৩ মানেু ষর ভােগর উপর হ ও তারকার ভােব িবাস করা
তারকার সদু িেত
জিমেত ণ জে বেল িবাস করা
ৃ
১৪ গাীয়েনতােদরবিঅন
যু ায়ী গা শাসন করা
ৃ
১৪ মানবরিচতিবধােনরআেলােক দশ শাসন করা
আাহর পিরবেত দেশর জনগণেকমতায়বসােনারসবময়মতারমািলক মেন করা
১৫ দাদ ও গ রাগেক িনজ থেক সংামক রাগ বেল িবাস করা
১৫ কেলরা, বস, দাদ, এিজমা, যা, গ ও এইড’স রাগেক িনজ থেক সংামক রাগ বেল মেন করা
১৬ দবতােদর িদেক মখু কের দা‘আ করা

১৬ দা‘আ গহীত
ৃ হওয়ার জন মরু িশদ, পীর ও ওিলেদর কবেরর িদেক মখু কের দা‘আ করা
১৭ দবতারা ছাট ছাট বাপাের সাহায করেত পাের এ িবােসর িভিেত তােদর িনকট তা কামনা করা
১৭ মতৃ ওিলগণ সাহায করেত পােরন, এ িবােসর িভিেত তাঁেদর িনকট সাহায চাওয়া
ঝড-় তুফােনর সময় আাহর বদেল পাঁচ পীর, খওয়াজ িখিজর ও বদর পীরেক সাহােযর জন আান করা
১৮ ওিলেদর মূিতর সামেন িবনেয়র সােথ দাঁডা় েনা
১৮ ওিলেদর কবর ও পীেরর সামেন িবনেয়র সােথ দাঁডা় েনা
১৯ ভাল-ম সবাবায় মূিতর িনকট সাহায চাওয়া
১৯ ওলীেদর িনকট সাহায কামনা করা
২০ ওয়াদ, সয়ু া‘ ইতািদ অিলগেণর থমত কবর এবং পের তাঁেদর মূিতর সামেন অবান হণ কের
আাহর উপাসনায় মেনােযাগ ও তাঁর িনকটবতী হেত চাওয়া
২০ ওলীেদর কবের অবান হণ কের তাঁেদর বােতনী ফেয়য হািসল করা এবং তাঁেদর মাধেম আাহর
িনকটবতী হেত চাওয়া
২১ চাঁদ ও সূযেক সজদা করা
২১ ওলীেদর কবের সজদা করা
২২ িবপদাপদ দূর করার জন দবতােদর উেেশ নযর-িনয়াজ ও মানত করা
২২ িবিভ উেেশ ওলীেদর কবেরর মানত করা।
২৩ দবতােদরেক আাহর চেয় অিধক ভালবাসা
২৩ আাহর কুেমর উপের পীেরর কুমেক াধান দয়া
২৪ দবতারা মানেু ষর িত সাধন করেত পাের বেল মেন করা

২৪ ওলীেদর কবরেক ভয় করা
২৫ দবতােদর িনকট েয়াজন পশ করা
২৫ ওলীেদর িনকট েয়াজন পূণ কের দয়ার জন আেবদন করা
২৬ উেশ পূরেণর জন দবতােদর উপর ভরসা করা
২৬ উেশ পূরেণর জন ওিলেদর উপর ভরসা করা
২৭ েয়াজন িনেয় দবতােদর শরণাপ হওয়া
২৭ েয়াজন িনেয় ওিলেদর রণাপ হওয়া এবং তাঁেদর িনকট মা িভা করা

২৮ ধম যাজকেদরেক হারাম ও হালাল িনধারণকারী বািনেয় নওয়া
২৮ শরী‘আত পালেনর ে সহীহ হাদীেসর উপর পীর ও মাযহােবর মতামতেক াধান দওয়া
রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বা পীেরর নাম জপ করা
২৯ দবতােদর সােথ সিকত কিথত বরকতপূণ ান সমূহ িযয়ারত করেত যাওয়া
২৯ ওলীেদর কবর ও তাঁেদর সােথ সিকত ানসমূহ দূর-দূরা থেক িযয়ারত করেত যাওয়া
মতুৃ র পর ওিলগণ হানী শি বেল অেনক িকছ ু করেত পােরন বেল িবাস করা
৩০ দবতােদর গােয় হাত বিু লেয় বরকত হািসল করা
৩০ ওলীেদর কবর, কবেরর দয়াল, িগলাফ ও তাঁেদর ৃিতসমূহ শ কের বরকত হািসল করা
৩১ দবতা ও বাপ-দাদার নােম শপথ হণ করা
৩১ আন, পািন ও মািট ইতািদর নােম শপথ করা
৩২ দবতােদর নােমর সােথ িমিলেয় সানািদর নাম রাখা, িবেশষ কের তােদর দাস- আবদ, গালাম

ইতািদ বলা
৩২ রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম ও কােনা ওলীরনােমর সােথ িমিলেয় সানািদর নাম রাখা,
িবেশষ কের তােদর দাস- আবদ, গালাম ইতািদ বলা
৩৩ বরকত হািসেলর জন সানেদরেক দবতােদর কােছ িনেয় যাওয়া
৩৩ ওলীেদর কবর থেক বরকত লাভ ও রাগ মিু র জন সানেদরেক সখােন িনেয় যাওয়া এবং তােদর
গােয় কবেরর কূ েপর পািন িছটােনা ও পান করােনা
৩৪ িশকী পায় অসখু িনবারেণর জন চা করা
় ঁক
৩৪ িবিভ ত-মের মাধেম ঝাডফ
ু করা
৩৫ চােখর কুদি
ৃ থেক িশেদর রার জন গলায় িঝনক
ু থেক আহিরত ম
ু ার মালা পরােনা।
৩৫ কােরা চাখ লাগা থেক িশেদর রার জন তােদর গলায় মােছর হাড,় শামক
ু ইতািদ ঝুিলেয় রাখা।
উপয
ু তুলনামূলক আেলাচনার মাধেম এ কথা পিরারভােব মািণত হে য, আমােদর দেশর অেনক
মস
ু িলমেদর িবাস, কম ও অভােসর সােথ জােহলী যেু গর মশু িরকেদর িবাস, কম ও অভােসর যেথ িমল
রেয়েছ। তােদর মেধ এমনও অেনক িশকী কম রেয়েছ যা জােহলী যেু গর মশু িরকেদর মেধ িছল না। িবেশষ
কের নৗকা যােগ কাথাও যাওয়ার িবষয়িটর কথা বলা যায়। জােহলী যেু গর লােকরা কখনও নৗকা যােগ
কাথাও যাওয়ার াােল ঝড় ও তুফােনর কবেল পিতত হেল তারা িবপদ থেক মিু র জন একিনভােব
আাহেকই রণ কের তাঁেক আান করেতা বেল কুরআনল
ু কারীেম বিণত হেয়েছ।[1] অথচ দখা যায়,
অেনক মস
ু িলমরা অন
ু প িবপেদ পিতত হেল সাহােযর জন একিনভােব আাহ তা‘আলােক আান না
কের ওিলেদরেক সাহােযর জন আান কের থােবন। এেত মািণত হয় য, জােহলী যেু গর মানেু ষরা
যতটুকু শয়তােনর িশকাের পিরণত হেয়িছল আমােদর দেশর অেনক মস
ু িলমরা এর চেয়ও অিধক িশকাের
পিরণত হেয়েছ।

সংকলন: মহু াদ মু যািল আলী
সাদক: আবু বকর মহু াাদ যাকািরয়া

কাশনায়: ইসলাম চার বু েরা, রাবওয়াহ, িরয়াদ
[1]. এ সেক আাহ তা‘আলা বেলন : ‘‘িতিনই তামােদর েল ও সমেু  মণ করান। এমনিক যখন
তামরা নৗকাসমূেহ আেরাহণ কেরা এবং অনূকুল হাওয়ায় তা তােদরেক বেয় িনেয় চেল, এেত তারা
আনিত হয়, িঠক এমন সময় নৗকােলার উপর তী বাতাস এেস আঘাত হােন, আর সবিদক থেক
সেলার উপর ঢউ আসেত লােগ, তারা বঝ
ু েত পাের য, তারা অব হেয় পেডে় ছ, তখন তারা আাহেক
একিনভােব আহবান করেত লােগ এই বেল য, যিদ তুিম আমােদরেক এ িবপদ থেক উার কর, তাহেল
িনঃসেেহ আমরা কৃত থকেবা।’’ দখনু : আলকুরআন, সূরা ইউনসু : ২২। এ সেক আেরা দখা যেত
পাের সূরা আন‘আম : ৬৩; সূরা : আনকাবূত : ৬৫, সূরা ইসরা : ৬৭।
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