
আ সালাতু ওয়া সালাম ুআলাইকা ইয়া রাসূলা া  ওয়া আলা আিলকা 

ওয়া আ হািবকা ওয়া আউিলয়ািয় উ ািতকা ওয়াসাি ম 

 

সুলতানুল বাংলা হযরত শা জালাল 

ইেয়েমনী (রাঃ) এঁর সংি  জীবনী 
 

মাহা দ ল আিমন সােবর সাবহানী আল ােদরী 

 

১ ) নাম     ২) লকব / উপািধ   ৩ ) িপতার নাম  ৫)  জ  তািরখ ও ান 

৬ ) হযরেতর িশ া   ৭) হযরেতর পীরগণ  ৮)  বুজুগগেণর সা াত 

৯) দশ মণ   ১০) িসেলেটর পেথ বাংলায় আগমন ১১ ) িসেলট িবজয় 

১২) িরয়াযত ও সাধনা  ১৩) হযরেতর বুযুগ   ১৪)  সমাজ জীবেন হযরেতর 

ভাব 

১৫)   ইে কাল   ১৬) সহায়ক  

 

 

 বাংলােদশ আসাম তথা বৃহ র ব  ইসলােমর আেলােক আেলািকত করার ে  যাঁর 

নাম সবেচেয় উ ল এবং এ দেশর সূিফ, দরেবশ, আউিলয়াগেণর মােঝ যাঁর ভাব 

ও মযাদা সবেচেয় বশী ল  করা যায় িতিন সুলতানুল বাংলা, হযরত মাওলানা 



শা জালাল মুজারদ ইেয়েমনী (রাঃ)। এতদ েল ধম-বণ, ণী িনিবেশেষ জন 

সাধারেণর মােঝ তাঁর িত ভালবাসা ও নােমর মাহা   ব াপক ও অতুলনীয়। 

 

নাম -  হযরত শা জালাল মুজারদ ইেয়েমনী (রাঃ) এঁর পূণ নাম জালালু ীন 

জালালু া । আপামর জন সাধারেণর মােঝ চিলত নাম শা জালাল (রাঃ)। 

 

লকব / উপািধ -  সংে েপ আমরা বলেত চাই য ◌ঃ 

(ক) একজন ব ি  অেনক সময় সমােজ তার জ  ােনর নােম পিরিচত হন। যা তার 

মুল নােমর শেষ সংযু  থােক। যমন- হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাঃ)। 

(খ) একজন ব ি  তার জ  ােনর নােম পিরিচত না হেয় বরং জীবেনর দীঘ সময় 

িকংবা মৃতু কাল পয  য ােন বাস কেরেছন স ােনর নােমও পিরিচত হন। যমন- 

হাজী এমদাদু া মুহািজের মি  (রাঃ)। 

 (গ) অেনক  সময় একজন ব ি  তার অিজত িবেশষ ান, া, ন বা দ তার 

কারেনও সমােজ পিরিচিত লাভ কেরন। যমন- হযরত আবদুল হক মুহাি স দহলিব 

(রাঃ)। 

 (ঘ)আবার কখেনা কখেনা ব ি  কান মহান বুজুেগর সাি ধ  িকংবা পীর-মুিশেদর 

িসলিসলার পিরিচিতেত পিরিচত হন। যমন- হযরত আবদুল কিরম হা লী। 

ঐিতহািসক ও জীবনীকারগেণর তথ গত িবচু িতু ও মতেভেদর কারেন হযরত 

শা জালাল (রাঃ) ও শায়খ জালালু ীন তাবিরজী (রাঃ) এর জীবেনিতহাস িনেয়  



সৃি  হেলও উপেরা  িবষেয়র আেলােক আমরা বলেত পাির য হযরত শা জালাল 

(রাঃ) ই ইবেন বতুতা বিণত জালালু ীন তাবিরজী (রাঃ) যা সমসামিয়ক এবং পরবিত 

িনভর যাগ  ঐিতহািসক সুদৃঢ় িভি র উপর িতি ত। হযরত শা জালাল (রাঃ) তাঁর 

ব মুিখ ণাবিল ও আধ াি ক মতার কারেন বাংলার মুসিলম সমােজ  ব  লকব 

বা ণবাচক উপািধ ারা িবভূিষত। িবিভ  িশলািলিপ, ঐিতহািসক ও মনীষীগেণর 

বণনা ও গেবষকগেণর রচনাবলীেত সাধারণত িন িলিখত লকব িল পাওয়া যায় ◌ঃ 

 

শখ,শায়খুল মাশােয়খ, তুব, মুজারদ, মখদুম, সুলতানুল বাংলা, আিরফান বুয়দ, 

তুব বুয়দ, মাওলানা, জালালু ীন, তাবিরজী, ইেয়েমনী, ন াভী, তাইজী, িসরাজী, 

াচ -সূয, াচ  সূয  ইত ািদ। তাঁর িনয়াত হল কারাইশী। 

 

িপতার নাম - হযরত শা জালাল ইেয়মনী (রাঃ) এঁর িপতার নাম হযরত শখ 

মুহা দ তাবিরজী (রাঃ) িতিন একজন কারাইশ বংশীয় নামধন  খ ািতমান দরেবশ 

িছেলন। িতিন খ াত দরেবশ হযরত আব ু সাঈদ তাবিরজীর মুরীদ ও খিলফা 

িছেলন। হযরত খাজা মঈনু ীন িচশতী (রাঃ) এঁর মত বুজুগ ব ি  হযরত আব ুসাঈদ 

তাবিরজী (রাঃ) এঁর ফেয়জ হািসল কেরন। সুতরাং হযরত আব ু সাঈদ তাবিরজী 

(রাঃ) এঁর িখলাফত পাওয়া য কান লােকর জন  সহজ িবষয় িছল না। স বত এ 

কারেণই শখ মুহা দ কারাইশী (রাঃ) জ গতভােব ইেয়েমনী হেলও সূফী ধারা 

মাতােবক নােমর শেষ পীেরর তাবিরজী উপািধ ধারণ কের নাম হেয়েছ শখ 

মুহা দ তাবিরজী (রাঃ) যা িবিভ  িশলািলিপ ও ঐিতহািসক বণনায় পাওয়া যায়। 



শায়খ শা জালাল (রাঃ) এঁর িবদুষী মাতা িছেলন সাইেয় দ বংশীয়। হযরত শখ 

মুহা দ কারাইশী (রাঃ) এঁর িপতার নাম িছল হযরত শখ ই ািহম কারাইশী (রাঃ)। 

 

জ  তািরখ ও ান - ইবেন বতুতার বণনা অনুসাের গেবষকগেণর মেত হযরত 

শা জালাল ইেয়েমনী (রাঃ) ৭৪৬ িহজরী সেন ১৯ শ িজল দ ইে কাল কেরন। স মেত 

তাঁর ১৫০ বৎসর জীবনকাল ধের জ  সাল হয় (৭৪৬-১৫০)=৫৯৬ িহজরী। তাঁর 

জ ান হল ইেয়েমেনর তাইজ নগরীর ন া নামক ােন। 

এখােন এক  িবষয়  উে খ  য, কান কান লখক হযরত শা জালাল ইেয়েমনী 

(রাঃ) এবং শায়খ জালালু ীন তাবিরজী (রাঃ) ক আলাদা দ’ুজন দরেবশ বণনা 

কের জালালু ীন তাবিরজীর জ  ও ইে কােলর তািরখ এবং পা ু য়ােত তার মাজার 

বেল উে খ কেরেছন । িক  য সম  ে র সূে  তা বিণত হেয়েছ  মূল ে  তা বিণত 

হয়িন। স েলা পরবিতেত ি  হেয়েছ এবং পা ু য়ােত তার মাযার নই বেল 

সখানকার খােদমগণই বণনা কেরন। সখােন তার জওয়াব সমািধ বা ৃ িত সৗধ 

িবদ মান। 

 

হযরেতর িশ া - হযরত শা জালাল ইেয়েমনী (রাঃ) এঁর িপতা-মাতা শশেবই 

ইে কাল কেরন। তখন তাঁর লালন-পালন ও িশ া-দী ার ভার হণ কেরন তাঁর 

বুযুগ মামা সয়দ আ দ কিবর সা াওয়াদ  (রাঃ)। িতিন সা াওয়াদ য়া িরকার 

একজন খ াত সুিফ দরেবশ এবং ম ার িবিশ  আেলম িছেলম। 

 



হযরত শা জালাল (রাঃ) এঁর িশ া স েক িব ািরত িববরণ পাওয়া যায় না। তেব 

পযটক ইবেন বতুতার বণনায় হযরত শা জালাল (রাঃ) ক তাঁর মুরীদ কতৃক 

মাওলানা সে াধন থেক মাণ পাওয়া যায় য িতিন িবদ া িশ ায় িশি ত একজন 

আেলম িছেলন। এছাড়াও হযরত শায়  আব ু সাঈদ তাবিরজী (রাঃ), হযরত 

বাহাউি ন সা াওয়াদ  (রাঃ) ও হযরত খাজা মঈনু ীন িচ ী (রাঃ) এঁর মত 

জগৎখ াত তিরকেতর ইমাম ও বুযুগ দরেবশ সাধকগেণর িশষ  ও সাি ধ  এবং 

হযরত তুব উ ীন বি তয়ার কাকী (রাঃ), হযরত ফিরদ উ ীন শকরগ  (রাঃ), 
হযরত িনযামু ীন আউিলয়া (রাঃ), হাদীস িবশারদ হযরত বাহাউ ীন যাকিরয়া 

মুলতানী (রাঃ), হযরত শখ ফিরদ উ ীন আ ার (রাঃ), হযরত বারহানু ীন 

সাগরজী (রাঃ) এঁর মত যুেগর িদকপাল মহান মনীষীগেণর সােথ গভীর ব ু  

থাকাটাও মাণ কের য, হযরত শা জালাল ইেয়েমনী (রাঃ) আধ াি ক অিত ীয় 

ান তা বেটই ই ীয় াহ  ান রােজ র  িবিভ  শাখায় ও বুৎপি  স  ব ি  

িছেলন। 

 

হযরেতর পীরগণ - হযরত শা জালাল ইেয়েমনী (রাঃ) শশব থেক ায় 

২২/২৩/৩০ বৎসর পয  মামা হযরত সয়দ আ দ কিবর সা াওয়াদ  (রাঃ) এঁর 

িনিবড় ত াবধােন শরীয়ত ও মারফেতর দী া হন ও আধ ািতœক সাধনা কেরন। 
এরপর িতিন আব ুসাঈদ তাবিরজী (রাঃ) এঁর িনকট মুরীদ হন এবং তাঁর সা েত ায় 

দুই বৎসর কাটান। এরপর হযরত শা জালাল (রাঃ) সা াওয়াদ  িরকার ইমাম 

হযরত শায়খ িশহাবু ীন সা াওয়াদ  (রাঃ) এঁর িনকট মুরীদ হন। এ সূে  হযরত শখ 

সা'দী (রাঃ) হন তাঁর পীর ভাই বা সতীথ। শা জালাল (রাঃ) ায় ৭ বৎসর িশহাবু ীন 

সা াওয়াদ  (রাঃ) এঁর সাি েধ  কাটান। তাঁর ইে কােলর পর হযরত শা জালাল 



(রাঃ) হযরত িশহাবু ীন সাহরাওয়াদ  (রাঃ) এঁর সুেযাগ  পু  শায়খ হযরত 

বাহাউি ন সা াওয়াদ  (রাঃ) এঁর িনকট মুরীদ হন এবং দীঘ ায় ২৫ বছর তাঁর 

খদমেত িছেলন। 

 

বজুুগগেণর সা াত - ফারসী মালফুযাত ফাওয়ােয়দুল ফুয়াদ অনুসাের হযরত 

শায়  জালালু ীন (রাঃ) হযরত শায়  িশহাবু ীন সা াওয়াদ  (রাঃ) এঁর মুরীদ 

থাকাকােল বাগদােদ িতিন হযরত খাজা মঈনু ীন িচ ী (রাঃ) এঁর সােথ সা াত 

কেরন। তািরেখ িফিরশতার বণনা অনুসাের িতিন িনশাপুের হযরত শখ ফিরদ 

উি ন আ ার (রাঃ) এঁর সােথও সা াত কেরন। 

 

দশ মণ - হযরত শা জালাল (রাঃ) তাঁর কমময় জীবেন ব  দশ মণ কেরন 

িতিন ইেয়েমন িমশর তুর , তৎকালীন জািজরাতুল আরব, ইরাক, 

ইরান,আফগািন ান,পািক ান, ভারত ও বাংলােদেশর ব াপক অ ল সফর কেরন। 
স সমেয় িশ া ও সং ৃ িতর  ক েলার ায় সব জায়গা যমন ম া, মদীনা, 

বাগদাদ, িনশাপুর, গারজ,ু সমরক , বাখারা, মুলতান, বদায়ুন, িদ ী, আজমীর 

ইত ািদ অ ল েলা সফর কেরন। পাক-ভারত উপমহােদেশ শা জালাল (রাঃ) 

একািধকবার মণ কেরন। ঐিতহািসক িমনহােসর ‘তবকােত নািসরী’র 

বণনানুসাের হযরত শায়খ জালালু ীন (রাঃ) মুলতােনর সুলতান নািস ীন বাচা 

এবং িদ ীর সুলতান শামসু ীন ইলতুৎিমেশর শাসনামেল ব  অ ল সফর কেরন। 

তখন িতিন হযরত িশহাবু ীন সা াওয়াদ  (রাঃ) এঁর মুরীদ িছেলন। ধমপরায়ন 

সুলতান শামসু ীন ইলতুৎিমশ হযরত তুব উ ীন বখিতয়ার কাকী (রাঃ) এঁর মুরীদ 

িছেলন। যখন সুলতান জানেত পারেলন য শায়খ জালালু ীন (রাঃ) িদ ীেত আগমন 



করেছন তখন সুলতান ীয় সভাসদগণ এবং িদ ীর আপামর জনগণ হযরতেক 

সংŸধনার জন  নগেরর বািহের এিগেয় গেলন। শায়খ জালালু ীন (রাঃ) সখােন 

পৗঁছেল তাঁর স ােন সুলতান ঘাড়ার পৃ  থেক নেম তাঁেক াগত জানােলন এবং 

-স ােন শায়খ জালালু ীন (রাঃ) ক রাজধানীেত িনেয় আেসন। শায়খ জালাল (রাঃ) 

এ প অভূতপূব সংবধনা পাওয়ায় িদ ীর শায়খুল ইসলাম নজমু ীন সুগরা ঈষাি ত 

হেয় পেড়ন। সুলতান ইলতুৎিমশ হযরত ও সংগীেদর থাকার জন  শাহী ব ব া করেত 

চাইেল নজমু ীন সুগরা শা জালাল (রাঃ) ক পরী ার নাম কের বায়তুল ীন নােম 

পিরত  াসােদ থাকার াব কের। বায়তুল ীন, ীনেদর দখলাধীন আবাস ল 

হওয়ােত সখােন কান লাকজন থাকেত পারেতা না এবং িদেনর বলায়ও সখােন 

যেত সাহস করেতা না। ভাবশালী সুগরার ােব সুলতান যখন ইত তঃ 

করিছেলন তখন শায়খ জালাল িনেজই বায়তুল ীেনর চািব চেয় নন। িতিন তাঁর 

মুরীদ দরেবশ আব ু তারােবর (তাঁর মাথায় িসেলট শহের অবি ত) হােত চািব িদেয় 

বলেলন, “তালা খুেল ঘের েবশ কের উ ের ীনেদরেক বলেব, শায়খ জালালু ীন 

তাবিরজী (রাঃ) এখােন এেসেছন তামরা অেনকিদন পয  এখােন আছ, এখন িতিন 

অব ান করেবন, তামরা অন  কাথাও চেল যাও। একথা বেল আমার এই হামােয়ল 

শরীফ ( ু  কারআন শরীফ) স ঘের ঝুিলেয় িদও।” কথামত কাজ হল। ীনরা 

াসাদ ছেড় গল এবং শায়খ জালাল (রাঃ) িনিবেঘœ সখােন অব ান করেলন। 

‘ফওয়ােয়দুস সােলকীন’  অনুসাের হযরত খাজা তুব উ ীন বখিতয়ার কাকী 

(রাঃ) এঁর বণনায় এ সমেয়র আেরক  ঘটনায় নজমু ীন সুগরার ঈষাকাতরতা ও 

হযরত শা জালাল (রাঃ) এঁর বুযুগ  স েক জানা যায়। িতিন বেলন  

শায়খুল ইসলাম (নজমু ীন সুগরা) জালালু ীন তাবিরজী স েক অপবাদ রটনা 

করেলন। সুলতােনর িনকট অিভেযাগ পশ করা হল। শায়  জালাল (রাঃ) এঁর িবচার 



চাইেলন এবং একজন িবচারক িনেয়ােগর াব করেলন। নজমু ীন সুগরা এ ােব 

স ত হেয় বলেলন, “শায়খ জালাল (রাঃ) যােক িবচারক ক করেবন তার িত 

আমারও আ া থাকেব। শায়খ জালাল বলেলন, “আিম শায়খ বাহাউ ীন 

যাকািরয়ােক িবচারক মানলাম।” বাহাউ ীন যাকািরয়া মুলতানী তখন িদ ীেত 

িছেলন না। নজমু ীন সুগরা অন  কাউেক িবচারক ক করার জন  বলেলন এজন  

য শায়খ যাকািরয়া মুলতানী কেব িদ ী আেসন ক নই। শায়খ জালাল বলেলন, 

“আগামীকালই িতিন এখােন এেস উপি ত হেবন। ” এ কথায় সবাই অবাক হেয় 

গেলন। পেরর িদন দরবার র পর সবাই িবচারেকর অেপ ায়। হঠাৎ শানা গল 

বাহাউ ীন যাকািরয়া মুলতানী (রাঃ) আসেছন। রাজ দরবাের উপি ত হবার পর 

িতিন থেম হযরত জালালু ীন তাবিরজীর জুতা মাবারক সামেন পেয় হােত 

িনেলন, চুম ু খেলন ও চােখ লাগােলন। এেত সকেলর িনকট শায়খ জালাল (রাঃ) এঁর 

বুযুগ  কাশ পল। অপরাধীরা যার যার অপরােধর জন  মা চাইেলন শায়খ জালাল 

(রাঃ) েত কেক মা কের িদেলন। অন  আেরক বণনায় জানা যায় এ ঘটনার পর 

সুলতান ইলতুৎিমশ নজমু ীন সুগরােক শায়খুল ইসলাম পদ হেত অব াহিত দন। এ 

ঘটনার পর শায়খ জালাল (রাঃ) তৎকালীন ইসলািম সং ৃ িতর অন তম ভূিম বদায়ুন 

চেল যান। এ সময় িতিন িদ ীেত অ  িকছুকাল অব ান কেরিছেলন। বদায়ুন 

মতা ের মুলতান অব ানকােল শায়খ জালাল (রাঃ) লাকজনেক িজ াসা 

করেলন,“এখােন কান ওলী-দরেবশ আেছন িক?” লাকজন বলল, “এখােন কাজী 

বা া িদওয়ানা নামক একজন দরেবশ আেছন। িতিন তাঁর সােথ সা াত করেলন এবং 

এক  আনার/ বদানা িদেলন। এ বা া িদওয়ানা হেলন হযরত শায়খ ফিরদ উ ীন 

শকরগ  (রাঃ)। এটা িছল তাঁর উপািধ যিদও স সমেয় িতিন বয়েস বা া িছেলন না। 
আখবা ল আিখয়ােরর বণনায় আেরা জানা যায় য, সিদন শায়খ ফিরদ উ ীন 



শকরগ  (রাঃ) রাযা রেখিছেলন। এ কারেণ উপি ত লাকজেনর মেধ  আনার  

ভাগ কের দন ধু িনেজর জন  এক  দানা রেখ দন। ইফতােরর সময় ঐ দানা  

খাওয়ার সে  সে  তার মেধ  অভূতপূব এক আধ ািতœক জযা দখা গল। িতিন 

ভাবেলন আহা! সবটা আনারই যিদ খেত পারতাম তাহেল কতইনা সৗভাগ  হত। 
পরবত কােল ীয় মুরশীদ তুব উ ীন বখিতয়ার কাকী (রাঃ) ক ঘটনার 

আেদ াপা  বণনা করেল িতিন বলেলন, “আফেসােসর িক আেছ?  কৃত পে  ফল র 

এক  দানাই যথাথ িছল যা তুিম খেয়েছ।” 

 

শায়খ ফিরেদর বণনায় বদায়ুেনর আেরক  ঘটনা জানা যায়। শায়খ ফিরদ (রাঃ) 

বেলন, “আমরা এক  ঘের বেসিছলাম, এক দই িবে তা সই পথ িদেয় অিত ম 

করিছল। কৃত পে  স িছল একজন চার। হযরত শা জালাল এঁর িত তার দৃি  

পড়েতই তার িভতরটা এেকবাের পিরবিতত হেয় গল। স ইসলাম হন করেল তার 

নাম রাখা হয় আলী। এই শায়খ আলী (রাঃ) শায়খ জালাল (রাঃ) এঁর িশ ার আঁচেল 

বাধা পেড় আ ােনর জগেত এমন জনি য়তা অজন কেরন য বদায়ুেনর লাকেদর 

ার কে  পিরণত হেয় যান। বদায়ুেন খাজা িনজামু ীন আউিলয়া (রাঃ) এঁর িশ া 

সমাি র পর দ ারবি র(পাগড়ী পরােনা) সময় তাঁর ও াদ মহান মনীষী আলাউি ন 

উসুলী এবং শায়খ আলী বা মওলা আলী (রাঃ)-ই মাথায় পাগড়ী বেধ দন।  

 সমসামিয়ক ‘ইসরা ল আউলীয়া’ ও আখতার দহলভীর ‘তাযিকরােয় 

আউিলয়ােয় িহ ’ অনুসাের জানা যায়, শায়খ জালালু ীন িকছুিদন বদায়ুেন 

অব ােনর পর আ া  েম ব ািভমুেখ রওয়ানা হন। শায়খ আলী (রাঃ) তাঁর সে  

আসেত চাইেল িতিন শায়খ আলী (রাঃ) ক বলেলন, “আ া  েম তামােক এই 



শহেরর তুব িনযু  করলাম।” একথা েন শায়খ আলী থাকেত রািজ হন। 
মাওলানা উসুলীও ারি ককােল উে শ হীন ভােব ঘুরেত ঘুরেত এক  বািড়র সদর 

দরজায় এেস পৗঁছান। এখােন শায়খ জালালু ীন তাবিরজী শায়খ সা াওয়াদ র কােছ 

অব ান করিছেলন। শায়খ তাবিরযীর দৃি  তার িত িনব  হয়। আর তাঁর 

অ িনিহত শি  ও যাগ তা অনভুব কের গৃহমেধ  আহবান কের িতিন তােক তাঁর 

কাতা  দান কেরন ও িন ে শ  জীবেনর সদুে শ  জািনেয় দন। মাওলানা উসুলী 
িবদ াজেনর িত বৃ  হন এবং িকছুিদেনর মেধ  কেঠার পির েমর পর িতিন িবদ ান 

েপ পিরগিণত হন। 

 বদায়ুন থেক হযরত শায়খ জালাল (রাঃ) মুসিলম বাংলার থম রাজধানী লখেনৗিত 

বা ল ণাবতী আগমন কেরন। তখন বাংলার গভণর িছেলন ইলতুৎিমেশর পু  

নািস ীন মাহমুদ। বাংলায় যা াপেথ শায়খ জালাল (রাঃ) কান এক পু র পােড় 

িব াম করিছেলন। হঠাৎ উেঠ পু ের অজ ুকরেলন এবং সে র লাকেদর বলেলন, 

“আস, নজমু ীন সুগরার নামােয জানাজা পিড় কারণ িতিন এ ু িন িদ ীেত ইে কাল 

কেরেছন।” পরবত েত এ ঘটনার সত তা  মািণত হয়। 

ল ণাবতীেত শায়খ জালাল (রাঃ) ইসলাম চার কেরন। িতিন িহ ুেদর ধান 

মি েরর কােছ এক  গােছর িনেচ আ ানা াপন কেরন। লাকজন ধীের ধীের তাঁর 

িনকট আসেত থােক এবং তাঁর ব বহার দেখ মু  হয়। অেনক লাক মুসলমানও হয়। 

ল ণাবতী / পা ু য়া অ েল দও- দেত র উপ েব মানুষ অশাি েত িদন যাপন করত। 

হযরত শাহজালাল (রাঃ) এর ভােব দও- দত েলা ঐ ান ত াগ কের। এেত মু  

হেয় ব  িহ  ুমুসলমান হয়। মি েরর কােছই ইবাদেতর জন  মসিজদ িনমাণ করা 

হয়। এভােব বাংলার মুসলমানেদর এক  নব যুেগর সূচনা হয়। লখেনৗিত থেক িতিন 



বাগদাদ ত াগমন কেরন। কারণ িত বছর হে র সময় িতিন ীয় মুরশীদ 

িশহাবু ীন সা াওয়াদ র খদমেত উপি ত থাকেতন। 

িসেলেটর পেথ বাংলায় আগমন -িবিভ  জীবনীকারগেণর বৃ া  থেক জানা 

যায় য, হযরত শা জালাল বাংলােদেশর িসেলেটর আগমেনর পূেব এক   দেখন। 
সই ে র বৃ া  পীর মুরশীদ ও মামা সয়দ আ দ কবীর সা াওয়াদ  এবং সংগীয় 

পীর বাহাউ ীন সা াওয়াদ র িনকট বণনা  কেরন। ে র বৃ া  েন অিবলে  

িহ ু ান যা ার আেদশ দন। ে র ইি ত মেত মুরশীদ একমুি  মা  তাঁর হােত 

িদেয় বেলন, “এই মা র বণ,গ  ও াদ যখােন পাইেব সখােনই তুিম অব ান ক 

কিরেব।” িতিন আরও বলেলন, “এই মৃি কা মুি  য ােন পিরত াগ কিরেব স 

ােনর মহে র আর তুলনা থািকেব না।” পীেরর িনেদেশর পর হযরত শা জালাল 

(রাঃ) বাংলােদেশ আসার আেগ জ ভূিম ইেয়েমন গমন কেরন। সখােন পূবপু ষ ও 

মাতা-িপতার মাযার িযয়ারত কেরন এবং উলুিহয়ােতর ত  চার কেরন। তাঁর 

ব ি  ও েণ আকৃ  হেয় দেল দেল লাক তাঁর িদেক ধািবত হয়। এেত ইেয়েমনরাজ 

ঈষাি ত হেয় হযরত শাহজালাল (রাঃ) ক িবষ িমি ত শরবত ারা কামালত পরী া 

করেত চাইেলন। হযরত শা জালাল (রাঃ) িবষ িমি ত শরবত িবি া  বেল পান 

করেল স িবেষর িতি য়ায় উে া ইেয়েমন রাজই মৃতু বরণ কের। ইেয়েমেনর 

পরবত  রাজা শা জাদা আলী িপতার মৃতু  এবং শায়খ জালাল (রাঃ) এঁর অেলৗিকক 

ঘটনা দেখ তাঁর ভে  পিরণত হন এবং শাসেকর তে ত (িসংহাসেন)  না বেস শায়খ 

শা জালাল (রাঃ) এঁর সাথী হেত চাইেলন িক  হযরত শা জালাল (রাঃ) তােক রাজ  

পিরচালনার ভার িদেয় ইেয়েমন হেত যা া কেরন। 



ইেয়েমন হেত হযরত শা জালাল বাগদাদ আেসন। বাগদােদ হযরত বাহাউ ীন 

সা াওয়াদ র িনকট হেত পুনরায় িবদায় হন কেরন। সখােন থেক িবে র ধান 

ধান জনপেদ িকছুিদন কের অব ান কের সমরক , আফগািন ান হেয় মুলতান 

উপি ত হন। মুলতান হেত হযরত শা জালাল িদ ীেত এেস উপি ত হন। ইেয়েমেনর 

শা জাদা আলী িসংহাসন ছেড় এ সমেয় তাঁর সােথ িমিলত হন। িদ ীেত হযরত 

িনজামু ীন আউলীয়ার সােথ তাঁর সা াত হয়। এ সে  এক  ঘটনা বিণত রেয়েছ 

- হযরত শা জালাল (রাঃ) িদি  অব ানকােল হযরত িনজামু ীন আউিলয়া (রাঃ) 
এঁর একজন িশষ  জানােলন য, আরব দশ থেক একজন দরেবশ এেসেছন িতিন 

নারী মুখ দশণ কেরন না। চাদর িদেয় মুখ ঢেক চেলন পথ চেলন এবং সব সময় 

একজন কম বয়সী সুদশন বালক ক সে  রােখন। হযরত িনজামু ীন আউিলয়া 

উৎসুক হেয় একজন িশষ েক পাঠােলন দরেবশেক িনেয় আসার জন । হযরত 

শা জালাল (রাঃ) অব া বুঝেত পের িরত িশেষ র হােত এক  কৗটার মেধ  তুলা 

িদেয় তার উপের এক  ল  অ ার িদেয় কৗটার মুখ ব  কের ফরত পাঠান। 
হযরত খাজা িনজামু ীন আউিলয়া কৗটার মুখ খুেল দখেলন য, তুলার উপর এক  

ল  অ ার িক  এেত তুলার এক  আশও লেছ না। হযরত িনজামু ীন আউিলয়া 

(রাঃ) এ ঘটনা থেক আগত দরেবেশর কামািলয়াত ও ফিজলত বুঝেত পারেলন এবং 
িনেজই হযরত শা জালাল ইেয়েমনীর সােথ সা াত কেরন এবং া ও ীিতর 

িনদশন প একেজাড়া কবুতর উপহার  দন। স সময় থেক আজও এ কবুতর 

‘জালালী কবুতর’ নােম পিরিচত ও িস ।  

 িদ ী থেক হযরত শা জালাল (রঃ) মুশ দ দ  মা  সহকাের বাংলােদেশ আগমণ 

কেরন। খুলনা, রংপুর , সানারগাঁ সহ বাংলােদেশর িবিভ  জায়গায় সফর কেরন। 

এখােন াসি ক এক  িবষয় উে খ করা েয়াজন। তা হল,  হযরত শা জালাল (রঃ) 



যখন ি পুরা রােজ র বতমান িম া সফর করিছেলন তখন িম ার মা র সােথ 

মুশ দ দ  মা র িমল পেয় িতিন বেলিছেলন ‘  িমলা’। িকংবদি  অনুসাের 

কান কান ঐিতহািসেকর মেত সখান থেক ‘ িম া’ শ র উৎপি । িম ার 

য ান েত এক  লার উপের হযরত শা জালাল (রঃ) িকছু িদন অব ান কের 

ধ ানম  হেয় ার ইবাদত বে গীেত িনম  িছেলন , সখােন তাঁর কতনকৃত চুল ও 

নখ ািথত আেছ। এখােন নয়নািভরাম লার উপের ঐ আ ানা  রেয়েছ। 

আ ানােক ক  কের এক  জওয়াব সমাধী ,মসিজদ ও মা াসা গেড় উেঠেছ। বিণত 

রেয়েছ য,এই আ ানা র িনকটবত  শা পুর ােম ভারেতর ভাগলপুর হেত আগত 

ায় ২৫০ বছর পূেবর িস   আউিলয়া হযরত শা  নু ীন আল ােদরী কােশ  

হযরত ব ী শা  (রাঃ) িত বৃহ িতবার হযরত শা জালাল (রাঃ) মাজার শরীফ 

িসেলট থেক চ াম হযরত শা  আমানত (রাঃ) দরগায় পদ েজ সফর করেতন।  

িসেলট িবজয় - সুলতান শামসু ীন িফেরাজ শােহর আমেল ৭০৩ িহজরীেত 

শা জালাল ইেয়েমনীর আধ াি ক শি র সাহােয  িসেলট িবজয় কেরন। বিণত আেছ 

য গৗড় গািব  কতৃক শখ বুরহানু ীেনর িশ  পু  হত ার িতিবধানােথ িরত 

িসকা ার গাজীর বািহনী গৗড় গািবে র ঐ জািলক মতার কারেণ বারবার 

পরাভুত হয়। অবেশেষ হযরত শা জালাল (রঃ) ও তাঁর অনুসারী ৩৬০ আউিলয়া 

সহেযােগ গৗড় গািবে র ঐ জািলক মতােক পরাভূত কের িসেলট িবজয় করা 

হয়।  

িরয়াযত ও সাধনা  -  হযরত শা জালাল (রঃ) িছেলন ইবাদত ও িরয়াযত- 

সাধনার এক িব য়কর িতক। িতিন ‘সােয়মু হর কােয়মু াইল’ িছেলন অথাৎ 

িনিষ  িদন ব তীত সারা বছর িদেন রাজা রাখেতন এবং রােত ইবাদেতর হক 

আদায় করেতন। বিণত আেছ য, িতিন কান রা  িকয়ােমর জন , কান রাত , 



কান রাত িসজদার জন  িনিদ  কের িনেতন । িনে  তাঁর ইবাদত ও িরয়াযত-

সাধনার কেয়ক  ঐিতহািসক বণনা তুেল ধরা হল  

 ইবেন বতুতা বণনা কেরন,“িতিন (শায়খ জালাল) ৪০বৎসর হেত বরাবর রাযা 

রাখেতিছেলন। দশ দশিদন অ র িতিন ইফতার করেতন । তাঁর শরীর িছল কৃশকায়-

পাতলা, আকৃিত িছল ল া গ য় িছল ীণ।” ইবেন বতুতা আেরা বেলন ,“ স 

দেশর িহ  ুমুসলমান সকেল শায়েখর দশেনর জন  আসত এবং তাঁেক ভট(নযরানা) 

দান করত।তা ফিকর ও কাঙাল সকেলই খত িক  শায়খ কবল এক  গ র দুধ 

খেয় িদন জরান করেতন। 

 ডঃ জ, Notes on Shahjalal the patron saint of Sylhet  ে  উে খ 

কেরন ‘সুেহল-ই- ইয়ামন ’ ে  বিনত আেছ, “for thirty years Shah Jalal is 
said to have lived in a cave without erossing the threshold.” 

 ইসরা ল আউলীয়ায় বিণত আেছ য, শায়খ ফিরদউি ন শকরগ  (রাঃ) 

বেলন,“শায়খ জালালু ীন তাবিরযী(রাঃ) অিধকাংশ সময় অনাহাের থাকা সে ও 

কাহার িনকট হইেত িকছু হণ কিরেতন না। একবার িতন িদন পয  তাঁহার িনকট 

িকছুই িছল না । িতিন ও তাঁহার সাথীগণ তরমুজ ারা ইফতার কিরেতন । তথাকার 

(বদায়ুন) শাসনকতা এই সংবাদ পাইেলন এবং এ কথাও জািনেত পািরেলন য িতিন 

কাহারও দান-দি ণা হন কেরন না । তাই একজন লাক ারা িকছু আশরিফ 

শায়েখর খািদেমর িনকট এ বেল পাঠােলন, “ যভােব ই া খরচ কর িক  শায়খ যন 

জািনেত না পােরন কাথা হইেত এই খরচ হইেতেছ।” খািদম ইহা গাপন রাখা পছ  

কিরেলন না। িতিন শায়েখর কােছ সকল কথা খুিলয়া বিলেলন। শায়খ িজ াসা 

কিরেলন - “ সই লাক িকভােব আিসয়ািছল এবং কাথায় কাথায় পা পিড়য়ািছল?” 



খািদম সব দখাইয়া িদেলন, শায়খ বিলেলন-“ সই ব াি  যখােন যখােন পা ফিলয়া 

আিসয়ােছ তথাকার মা  খঁুিড়য়া এবং আশরািফ িল বািহের  ফিলয়া দাও।” 

হযরত শায়খ জালাল (রাঃ) িশহাবু ীন সাহরাওয়াদ র িশষ ে  িছেলন সাত বছর। 

বিণত আেছ িশহাবু ীন সাহরাওয়াদ  (রাঃ) িত বছর বাগদাদ হইেত পদ েজ হে  

গমন কিরেতন। বাধেক ও জন  িতিন ঠা া খাবার হজম কিরেত পািরেতন না। গরম 

খাদ  পিরেবশেনর জন  শায়খ জালাল (রাঃ) মাথায় এক  ল  চুলা বহন করেতন। 

বাগদাদ থেক ম া পয  গরম খাদ  সরবরােহর ব ব া করেতন। 

 এ সে  ইসরা ল আউিলয়া ে  শায়খ ফিরদউ ীন শকরগ  (রঃ)  বণনা কেরন, 

“ শখ জালালু ীন তাবিরিয তাহাঁর পীর বাহাউ ীন সাহরাওয়াদ র এতটাই সবা 

করেতন য অন  কান মুরীদ এতটা করেতন না। একদা িতিন ল  চুলা মাথায় 

কিরয়া যাইেতিছেলন। আিম তাঁহােক িজ াসা কিরলাম, “ কাথায় যাইেতেছন?” িতিন 

উ র কিরেলন ,“ হে  ”। তাহার িখদমেতর প িত দিখয়া আিম িবি ত হইয়া 

গলাম। আশপােশর লাকজনেক িজ াসা কিরলাম - “কতিদন যাবৎ িতিন এইভােব  

পীেরর খদমত কিরেতেছন?” তাহারা বিলেলন, “পঁিচশ বৎসর যাবত আমরা এমনই 

দিখেতিছ।” 

হযরেতর বুযুগ  - হযরত শায়খ শা  জালাল ইেয়েমনী (রঃ) এঁর বুযুগ  ও কামালত 

স েক আ া  তায়ালাই উ ম অবগত। আমরা কেয়ক  ঘটনা ও মনীষীর  উি  

তুেল ধরিছ।  

 হযরত শায়খ জালালু ীন যখন তাঁর মামা সয়দ আহমদ কিবর (রাঃ) এঁর 

ত াবধােন িছেলন তখন মামার মেনাভাব অনুসাের এক  বােঘর যথাযথ 

উপযু  িবচার স  করার পর সয়দ আহমদ কিবর (রঃ) বলেলন ,“ জালাল 



সুমা বকামাল রিছিদ”। অথাৎ “জালাল তুিম আ  উ িতর চরম িশখের 

পৗিছয়াছ।”  

 ফাওয়ােয়দুল ফওয়াদ ে  বিণত আেছ য , একবার শায়খ িশহবু ীন 

সাহরাওয়াদ  ম া শরীফ হেত আসার পেথ ভ গন তাঁেক অেনক নজর- 

নয়াজ দান করেলন। এক গিরব বৃ াও হযরতেক এক  িদরহাম দান 

করেলন। িতিন তাঁর সাথী দরেবশগণ ক া  ব  সাম ী থেক  আেদশ িদেলন 

এবং সকেলই িনেজর ই ামত সাম ী উ েয় িনেলন। হযরত শায়খ জালাল 

িকছুই িনেলন না। শায়খ িশহাবু ীন সাহরাওয়াদ  (রাঃ)  িকছু িনেত বলেল 

শায়খ জালাল গিরব বৃ ার দওয়া িদরহাম  উ েয় িনেলন। তা দেখ  শায়খ 

িশহাবু ীন সাহরাওয়াদ  (রঃ) বলেলন , “ জালালু ীন!  বাহ ত যিদও তুিম 

এক  িদরহাম হণ করেল যাহা সকেলর চােখই নগন  িক  কৃতপে  তুিম 

এমন িজিনস হণ করেল যা ওই সকল মূল বান ব ািদর  আ া প। তুিম 

অন ান েদর জন  িকছুই রািখেলনা। ” 

 চতুদশ শতেকর িবশখ াত পযটক ইবেন বতুতা তাঁর মন বৃ াে  হযরত শা জালাল 

(রঃ) ক  ক  কের িলেখন , ‘অিলয়  িমনাল আউিলয়া’ বা আউিলয়ােদর ওিল, 

‘িমনাল বা ল আউিলয়া’ বা  আউিলয়াগেনর অন তম, ‘মািসরাল 

আিযমা’ বা মহান িনেদশনাবিলর াপিয়তা ও ‘আফরাদুর িরজাল’ বা মানুেষর 

মেধ  অন তম  ব ি  বেল উে খ কেরেছন।  

 ইবেন বতুতার বণনায় আেরা জানা যায় য , চীেনর িবখ াত সূফী সাধক  শায়খ 

বুরহানউ ীন সাগরজী (রাঃ) স েম বেলন , “আমার ভাই শায়খ জালালু ীন এঁর 

পদবী ইহা অেপ া অেনক উে । সংসােরর সম  ব াপাের তাঁর অিধকার আেছ।” 

িতিন আেরা বেলন,“আিম জািন িতিন েত ক িদন ফজেরর নামায ম া শরীেফ 



পড়েতন এবং েত ক বছর হ  পালন করেতন।িতিন আরাফা এবং ঈেদর িদেন 

অদৃশ  হেয় যেতন কােরা কান খবর হেতা না।” এছাড়াও ওই সমেয়র িবিভ  

িশলািলিপেত খািদত আেছ , ‘জালালু ীন জালালু াহ আিরফান ব’ুয়দ।’ অথাৎ 

জালালু ীন আ াহর ীি  এবং আেরফগেণর গৗরব। ‘জালালু ীন তুব ব‘ুয়দ’ 

অথাৎ জালালু ীন তুবগেনর সু াণ । ‘ সািকন আউজ জা াত ওয়ালা’ অথাৎ 

বেহে  তাঁর ান বেল উে খ করা হেয়েছ।  

 সমাজ জীবেন হযরেতর ভাব -  হযরত শা জালাল (রাঃ) মময় ীেনর য 

দীপ িশখা আ া  েম এ বংগ অ েল ািলেয়েছন তাঁর আেলায় কত য অসংখ  

অ কার দয় আেলািকত হেয়েছ তা আ াহ তা‘য়ালাই ভাল জােনন। ব ত িতিন 

িনেজই আেলাক িশখা। তাঁর আেলায় আেলািকত পুেরা বংগ অ ল। এ দেশর জনগেণর 

ধম য়, সামািজক ,রাজৈনিতক, অথৈনিতক জীবেন, লাক সািহেত , পদী সািহেত , 

িশ া,সং ৃ িত, ঐিতহ , সব ে ই হযরত শা জালাল ইেয়েমনী (রাঃ) এঁর ভাব 

পাওয়া যায়। িচশিতয়া িরকার বুযুগগেনর মালফুযাত, িবিভ  ঐিতহািসেকর সা , 

বাংলার শাসকেদর িবিভ  াপনা ও িশলািলিপ, তাঁর নােম ােনর নামকরন ও মু া 

চলনই তা মান কের। বাংলার ইিতহােস এমন কান শাসেকর দরবার নই যা 

হযরত শা জালাল ইেয়েমনী (রাঃ) এঁর দরবােরর অনু েহ অনুগৃহীত হেত চায়িন। এ 

সে  ইংেরজ কােল র িল েসর আ জীবিন থেক সামান  উে খ করা হেলা -  

“িসেলট পৗছার পর আমলারা আমােক জানােলন য, িসেলেটর শাসনকতার থম 

কতব  হযরত শা জালােলর দরগায় যেয় তাঁর িত স ান দশন করা। 

ভারতবেষর দুর-দুরা  হেত ধম াণ ব ি রা এই দরগায় িজয়ারত করেত আেসন। 



আিম চিলত থা মাতােবক জুতা বািহের রেখ দরগায় যেয় পাঁচ  মাহর 

নজরানা িদলাম। এ েপ অিভিস  হেয় আিম জােদর আনুগত  হণ করলাম।”  

 বাংলােদেশ াধীনতা পরবত  সময় থেক দখা গেছ যারা িসেলট -১ সংসদীয় 

আসেন (দরগা মহ ায় ) িবজয়ী হয় তারাই সরকার গঠন কের  এবং বতমান পয  

এটা বা ব বেল মািনত হেয়েছ। এেদেশর রাজৈনিতক শাসক যারাই হাকনা কন, 

ধম-বণ িনিবেশেষ আপামর জনগেনর দেয়র মিনেকাঠায় া ও ভি র সােথ 

সমাসীন হযরত শা জালাল (রাঃ)  এতদ েলর মু টহীন স াট । তাই এ কারেণই 

িসেলটেক বাংলােদেশর আধ াি ক রাজধানী ও পূণ ভূিম িহেসেব আখ ািয়ত করা হয়।  

ইে কাল-১৩৪৬ িহজির সেনর ১৯ শ িজল দ হযরত শা জালাল (রাঃ) ১৫০ 

বছেরর বণাঢ  জীবেনর পিরসমাি  ঘেট। ইবেন বতুতা বণনা কেরন , বুরহানউ ীন 

সাগরজী আমােক বেলন ,“হযরত শা জালাল (রাঃ) ওফােতর একিদন পূেব তাঁর 

মুিরদগণেক ডেক এ উপেদশ িদেলন য , ‘ তামরা আ াহর িত ঈমান রাখেব, 

আ াে ক ভয় করেব। আ াহর েম কাল আিম তামােদর িনকট হেত িবদায় 

িনব।’ পেরর িদন যাহেরর নামােজর শষ িসজদার অব ায় িতিন ইহেলাক ত াগ 

কেরন। আ াহপাক তাঁর ব ু েক তাঁর কােল টািনয়া িনেলন। হযরত শা জালাল 

ইেয়েমনী (রাঃ) এঁর জরার পােশ অেলৗিকক ভােব এক  কবর খািদত অব ায় 

পাওয়া যায়। উ  কবের কাফন ও খুশেবা-আতর মওজুদ িছল। তাঁহার মুিরদগণ 

হযরতেক কাফন পড়াইয়া জানাজার নামাজ পিড়য়া দাফন কিরেলন। আ াহ তাঁহার 

পূত-পিব  আ ার শাি  িবধান ক ন।” 

উে খ  হযরত শা জালাল ইেয়েমনী (রাঃ) এঁর জরার পােশ মুশ দ দ  ম ার মা    

তাঁর িনেদেশ যখােন ািথত করা হেয়িছল সখােনই কবর  খািদত অব ায় 



পাওয়া যায়। িত বছর িহজরী সেনর ১৯ ও ২০ শ িজল দ ওরস শরীফ অনুি ত 

হয়। ভদােভদ ভুেলিগেয় ধম-বণ িনিবেশেষ লাকজন সুলতানুল বাংলা, ােচ র সূয 

হযরত শা জালাল ইেয়েমনী (রাঃ) এঁর ওরস শরীেফ হািজর হেয় অপািথব শাি  লাভ 

কের। 

হযরত শা জালাল ইেয়েমনী (রাঃ) এঁর ওরস ও দরগা  শরীেফর যাবতীয় সকল কাজ 

কারবার  আ াম একমা  মাতওয়ালী মাহদেয়র েম পিরচািলত হয়। িতিনই 

একমা  যথােযাগ  কতৃপ  । সেরকম মাতওয়ালী জনাব ইউসুফ আমানউ াহ 

বতমােন এ পেদ বহাল আেছন যাঁর িপতা এ. জড আবদু া  (রঃ) িসেলট তথা দেশর 

িবখ াত ব ি  ঐিতহািসকভােব সুপিরিচত িছেলন। জনাব ইউসুফ আমান উ াহ এঁর 

ইে কােলর পর তাঁর সুেযাগ  জ  পু  সেরকওম জনাব ফেতউ া  আল আমান 

হযরত শা জালাল (রহঃ) দরগা  শরীেফর যাবতীয় কাজকম ও দািয়  পিরচালনা 

করেছন তাঁর িনকেটর িব  এবং দািয়  পরায়ন ব ি েদর সহেযািতায়। যমন -  

জনাব শামুন মাহমুদ খাঁন 

( সকেরটাির,দরগা  শরীফ ), জনাব ওয়ালী মাহমুদ খাঁন ( অবসর া  িসিভল 

সাজন,িসেলট ) এবং জনাব জুনুন মাহমুদ খাঁন (অবসর া  সভাপিত িসেলট চ ার 

অব কমাস ই াসি  ) আরও অেনেক।  

বলা হয় ১৩৪৬ িহজরীর ১৯ শ িজল দ রাসুেল পাক সা া া  আলাইেহ 

ওয়াসা ােমর আ াভাজন িতিনিধ, একজন মহা সাধেকর ইে কাল , একজন পূত 

ব ি ে র পারৈলািকক জীবেন ানা র সংঘ ত হয়। এ েপ আমরা মানব মেনর 

ঘৃণ  দাষ সমূেহর মূেলাৎপাটন কারী এবং আমােদর িব াস, দয়া ও সােম র 

অ দূতেক হারালাম। সুলতানুল বাংলা হযরত মাওলানা শা  জালালু ীন মুজারদ 

ইেয়েমনী (রাঃ) আমােদর কাছ থেক লাকা িরত হেয়েছন িক  অি র  অেগাচর 



তাঁর জ ািতময় অি  আমােদর মােঝ িবদ মান। আমরা তাঁর কাছ থেক আ াহ ও 

তদীয় রাসুল (সাঃ) এঁর িত মাসি র তৃ া িনবারেণর জন  তার স ীবনী 

লাভ কির। আমােদর জ ািত স ার ািয়ে র জন  তাঁর কাছ থেক আমােদর দেয় 

অপািথব িনমলতার আকষণ লাভ কির। আমরা তাঁর চতুমুখী ঐশী নাবলীর 

মিহ েহর পু  থেক সু ান লাভ কির। আমরা তাঁর কাছ থেক রাসুল (সাঃ) এঁর িত 

সেবা  আনুগত  ও িশ াচােরর রীিত-নীিত তথা আদেবর উদা  আহবান নেত 

পাই। আমরা অত াচার , বষম   ও ভীিত পিরহােরর িশ া লাভ কির। আ াহ 

তায়ালার কােছ আমােদর াথনা িতিন   আমােদর ‘ি য় শা জালােলর’  সুনাম ও 

খ ািত িত  ে  চতুিদেক উৎকেষ ছিড়েয় িদন এবং তাঁর সীমাহীন দয়ার 

আ াদেন শা জালাল বাবােক রাখুন । আমােদর ‘শাহজালাল’ ক আমরা দেয়র 

গভীরতম ত ীেত লালন কির এবং আমােদর রণােলখ  হেত ধম য় ও গ য় কম 

উ ীপনা লাভ কির । আ াহপাক আমােদরেকও তাঁর দয়ার আ াদেন রাখুন এবং 

হযরত শা জালাল ইেয়েমনী (রাঃ) এঁর কমগাঁথার পূণ  হেত আমােদর  যন বি ত না 

কেরন। আিমন! 

 

 

 

 

 

 

 



সহায়ক  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

১। হযরত শা জালাল (র.) 

    দওয়ান নু ল আেনায়ার হােসন চৗধুরী 

    ইফাবা কাশনা : ১৩৫০/২ 

    ইফাবা াগার :৯২২.৯৭ 

    ওঝইঘ:৯৮৪-০৬-০৩০৯-৪ 

 ২। াচ -সূয 

   আলী মাহমুদ খান 

কাশক  এনাম মাহমুদ খান, ডাঃ ওয়ালী মাহমুদ খান, 

শামুন মাহমুদ খান, জু ুন মাহমুদ খান 

খান কেটজ, দরগা  মহ া ,িসেলট। 

৩। হযরত শা জালাল (র.) 

দিলল ও ভাষ   

 দওয়ান নু ল আেনায়ার হােসন চৗধুরী 

ইসলািমক ফাউে শন বাংলােদশ 

ইফাবা াগার :৯২২.৯৭,১৯৯২ 

ওঝইঘ: ৯৮৪-০৬-০৫৭৫-৫. 

 

৪। হে  ইসলাম জ ািত  

মুফিত আজহার উ ীন িসি কী 

কাশক ◌ঃ বাহাউি ন জাকািরয়া ,দরগা  মহ া, িসেলট 

 

৫। আমােদর সুিফয়ােয় করাম   

স াদনায় - দওয়ান নু ল আেনায়ার হােসন চৗধুরী 

ইসলািমক ফাউে শন বাংলােদশ 

ওঝইঘ: ৯৮৪-০৬-০৩৭৪-৪. 

৬। হযরত শা জালাল িনয়ািভ 

এ. জড.শামসুল আলম 

কাশনায় - খাশেরাজ িকতাব মহল িলঃ ঢাকা।  

৭। হে  ইসলাম জ ািত 

মুফিত আজহার উ ীন িসি কী 

৫ম,সং রণ  - ২০০২ 

কাশক - বাহাউি ন জাকািরয়া 

দরগা  মহ া িসেলট। 

৮। দরেবশ শা জালাল (র.) 

এস.এম.শরীয়তু াহ 

কাশক - আলহা  মুহা দ বিশর িময়া। 

িব নাথ,িসেলট। 

৯। ইসলামী িব েকাষ 

ইফাবা,২য় সং রণ,২য় খ । 

 


