েসৗদী ‘আরােবর পর্ধান মুফিত ‘আল্লামা আশ্ শাইখ িবন বায ()رحمه هللا
‘আল্লামা আশ্শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয ইবনু ‘আিব্দল্লাহ ইবনু বায o িছেলন সারা িবেশব্ সুপিরিচত এক
ইছলামী বয্িক্ততব্। অসাধারণ জ্ঞান, অননয্ পর্জ্ঞা, পিরপূণর্ ইখলাস ও আল্লাহ ভীিত, ছুন্নােত রাছূেলর অকৃিতর্ম
অনুসরণ, চমৎকার আচার-বয্বহার, উন্নত মানবীয় গুণাবলী ও চিরেতর্র অিধকারী, িশর্ক, কুফ্র ও
িবদ‘আেতর িবরুেদ্ধ আেপাষহীন, তাওহীদ ও ছুন্নাহ্র অতন্দর্ পর্হরী এক অকুেতাভয় দা‘য়ী, মুবািল্লগ ও
অসাধারণ মু‘আিল্লম িহেসেব সমগর্ িবেশব্ িবেশষ কের মুছিলম িবেশব্ িতিন িছেলন খুবই সমাদৃত অিত উজ্জব্ল
এক নক্ষতর্। ইছলাম িবেরাধী নানা ষড়যন্তর্-চকর্ান্ত ও কুট-েকৗশল েমাকব্ািবলায় তাঁর িনরলস পর্েচষ্টা, সংগর্াম
ও সিঠক িদক-িনেদর্শনার কােছ সমগর্ মুছিলম িবশব্ যুগ যুগ ধের ঋণী হেয় থাকেব। ইছলােমর পর্কৃত রূপ
তুেল ধরার িনিমত্ত েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্েত বিণর্ত খাঁিট ইছলামী “আকব্ীদাহ্র পর্চার ও পর্সাের িতিন আমৃতয্
কাজ কের েগেছন।
‘আল্লামা আশ্ শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয ইবনু ‘আিব্দল্লাহ ইবনু বায o ১৩৩০ িহজরীর িযলহাজ্জ মােস
েসৗদী ‘আরােবর রাজধানী িরয়াদ শহের জন্মগর্হণ কেরন। ছাতর্ জীবেনর পর্থম িদেক তাঁর দৃিষ্টশিক্ত ভােলা
িছেলা। িকন্তু ( )قدر اهلل وما شاء فعل১৩৪৬ িহজরীেত ১৬ বৎসর বয়েস তাঁর েচােখ েরাগ েদখা েদয় এবং তাঁর
দৃিষ্টশিক্ত কর্মশ দুবর্ল হেত থােক। ১৩৫০ িহজরীর মুহার্রাম মােস অথর্াৎ িবশ বছর বয়েস (قدر اهلل وما شاء
 )فعلতাঁর দৃিষ্টশিক্ত সম্পূণর্ েলাপ পায়।
এ সম্পেকর্ িতিন বেলেছন:- “আমার দৃিষ্টশিক্ত হারােনার উপরও আিম আল্লাহ্র (0) সবর্িবধ পর্শংসা
জ্ঞাপন করিছ। আল্লাহ্র (7) কােছ েদা‘আ করিছ, িতিন েযন দুন্ইয়া ও আিখরােত আমােক উত্তম
পর্িতদান পর্দান কেরন।”
অিত অল্প বয়েসই িতিন (o) েলখাপড়া শুরু কেরন। পর্াপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূেবর্ই িতিন েকব্ারআেন
কারীেমর িহফ্য সম্পন্ন কেরন। মক্কার খয্াতনামা কব্ারী শাইখ সা‘দ ওয়াক্কাস আল-বুখারীর (o) িনকট
‘ইলেম তাজওয়ীদ তথা সিঠক-শুদ্ধভােব েকব্ারআেন কারীম পােঠর িনয়মাবলী িশক্ষা লাভ কেরন। অতঃপর
িতিন েসৗিদ ‘আরােবর তৎকালীন গর্য্ান্ড মুফতী আশ্শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ইবনু ‘আিব্দল লাতব্ীফ
আল আশ্ শাইখ সহ েদেশর পর্খয্াত ‘উলামােয় িকরােমর িনকট ‘আরবী ভাষায় এবং শারী‘য়ােতর িবিভন্ন
িবষেয় গভীর জ্ঞান অজর্ন কেরন। িবেশষ কের তৎকালীন গর্য্ান্ড মুফতী আশ্শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীেমর
িনকট িতিন একাধাের দশ বছর ইছলােমর িবিভন্ন িবষেয় হােত-কব্লেম িশক্ষা গর্হণ কেরন।
১৩৫৭ সেন গর্য্ান্ড মুফতী শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীেমর (o) পরামশর্কর্েম িতিন িরয়ােদর অদূের
আল-খারজ এলাকার িবচারপিত িনযুক্ত হন। দীঘর্ েচৗদ্দ বছর িবচারপিতর দািয়তব্ পালেনর পর ১৩৭২ সেন
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িরয়াদ পর্তয্াবতর্ন কেরন এবং িরয়াদ মা‘হােদ ‘ইলমীেত িশক্ষকতার কােজ িনেয়ািজত হন। এর এক বছর
পর িতিন িরয়ােদর শারী‘আহ কেলেজ অধয্াপনার কাজ শুরু কেরন। দীঘর্ নয় বছর এই কেলেজ িতিন
‘ইলমুল িফকব্্হ, ‘ইলমূত তাওহীদ ও ‘ইলমুল হাদীছ িশক্ষা দান কেরন।
১৩৮১ িহজরীেত যখন মাদীনা ইছলামী িবশব্িবদয্ালয় পর্িতিষ্ঠত হয়, তখন শাইখ ইবনু বায o উক্ত
িবশব্িবদয্ালেয়র পর্থম ভাইস-চয্ােন্সলর িনযুক্ত হন। পরবতর্ীেত ১৩৯০ িহজরী সােল িতিন চয্ােন্সলর িনযুক্ত
হন। ১৩৯৫ িহজরী সাল পযর্ন্ত িতিন এই পেদ বহাল থােকন।
ঐ বৎসরই রাজকীয় এক ফরমােনর অধীেন তাঁেক মন্তর্ী পদমযর্াদায় “ইছলামী গেবষণা, ফাতওয়া,
দা‘ওয়াত ও ইরশাদ” (দারুল ইফতা) নামক েসৗদী ‘আরােবর সেবর্াচ্চ দব্ীনী পর্িতষ্ঠােনর পর্ধান িনেয়াগ করা
হয়। মৃতুয্র পূবর্ পযর্ন্ত িতিন পূণর্ িনষ্ঠা, আমানাতদারী ও সাফেলয্র সােথ এই মহান দািয়তব্ পালন কের
েগেছন।
উক্ত দািয়েতব্র পাশাপািশ শাইখ ইবনু বায o আেরা অেনক দব্ীনী সংস্থা ও পর্িতষ্ঠােনর গুরুতব্পূণর্ পেদ
এবং দািয়েতব্ িনেয়ািজত িছেলন। েযমন:১। পর্ধান: সেবর্াচ্চ ‘উলামা পিরষদ, েসৗদী ‘আরাব।
২। পর্ধান: স্থায়ী ইছলামী গেবষণা ও ফাতওয়া কিমিট।
৩। পর্িতষ্ঠাতা েপর্িসেডন্ট ও সদসয্: রােবতােয় ‘আলম আল ইছলামী।
৪। েপর্িসেডন্ট: আন্তজর্ািতক মাছিজদ িবষয়ক উচ্চ পিরষদ।
৫। উচ্চ পিরষদ সদসয্: মাদীনা ইছলামী িবশব্িবদয্ালয়।
৬। েপর্িসেডন্ট: ইছলামী িফকব্্হ পিরষদ, মাক্কাহ ।
৭। উচ্চ কিমিট সদসয্: দা‘ওয়ােত ইছলািময়য্াহ, েসৗদী ‘আরাব।
উেল্লখয্ েয, ১৯৯৩ ইং সেন েসৗদী রাজকীয় এক ফরমােনর মাধয্েম ‘আল্লামা শাইখ ইবনু বাযেক (o)
েসৗদী ‘আরােবর পর্ধান মুফতী পেদ িনেয়াগ েদয়া হয়।
‘আল্লামা শাইখ ইবনু বায o েছাট-বড় অেনক মূলয্বান গর্ন্থ রচনা ও সংকলন কের েগেছন। তন্মেধয্
“( ”العقيدة الصحيحة وما يضادهاসিঠক ধমর্ িবশব্াস ও তার পিরপন্থী িবষয়), “فضل الدعوة إلى اهلل وحكمها وأخالق
( ”القائمين بهاআল্লাহর িদেক আহবােনর ফাযীলাত, হুক্ম এবং দা‘য়ীর চিরতর্), “وجوب لزوم السنة والحذر من
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( ”البدعةছুন্নােত রাছুল 1 আঁকেড় ধরা এবং িবদ‘আত েথেক সতকর্ থাকা অপিরহাযর্), “হাজ্জ, ‘উমরাহ ও
িযয়ারাত সম্পিকর্ত িবষয়ািদর িবেশ্লষণ”, “ইছলােমর দৃিষ্টেত‘আরাব জাতীয়তাবাদ”, “আল্লাহ্র (0)
পেথ িজহাদ” ইতয্ািদ পুস্তক-পুিস্তকা উেল্লখেযাগয্। এ ছাড়া ”শারহুল ‘আকব্ীদািতত তব্াহাওিয়য়াহ” ও
‘‘ফাতহুল বারী শারিহল বুখারী’’ সহ কেয়কিট গর্েন্থর উপর তাঁর গুরুতব্পূণর্ টীকাও রেয়েছ।
আলহামদুিলল্লাহ,শাইখ ইবনু বােযর (o) িবিভন্ন বক্তৃতা, রচনা, পর্েশ্নাত্তর ও পতর্াবলী একেতর্ সংকলন
করা হেয়েছ। ”মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ওয়া মাকব্ালাত মুতানাওয়ী‘আহ” ( )مجموع فتاوى ومقاالت متنوعةনােম এই
সংকলন সমগর্িট পর্কািশত হেয়েছ। ‘আল্লামা শাইখ ইবনু বায o রাষ্টর্ীয় ও অনয্ানয্ িবিভন্ন রকেমর
গুরুদািয়তব্ পালেন বয্স্ত থাকা সেত্তব্ও দা‘ওয়াত, দার্ছ, ওয়া‘য-নাসীহাত ও সৎ কােজর আেদশ, অসৎ
কােজ িনেষধ পর্দােনর কতর্বয্ েথেক কখনও িবচুয্ত হনিন। আল-খার্জ এলাকায় িবচারপিত থাকাকােল
েসখােন িতিন দার্ছ ও ওয়া‘য নাসীহােতর হালাকব্া (চকর্) চালু কেরন। িরয়াদ পর্তয্াবতর্েনর পর িরয়াদস্থ
পর্ধান জােম‘ মাছিজেদ দার্ছ পর্দােনর েয কাযর্কর্ম চালু কেরিছেলন তা মৃতুয্র িকছুিদন পূবর্ পযর্ন্ত
যথািনয়েম চািলেয় েগেছন। মাদীনায় অবস্থানকালীন েসখােনও িতিন হালাকব্ােয় দার্ছ চালু কেরিছেলন।
সামিয়কভােব েকান শহের স্থানান্তিরত হেল েসখােনও িতিন হালাকব্ােয় দার্ছ চালু করেতন। তাঁর যাবতীয়
দব্ীনী িখদমাতেক আল্লাহ 8 িকব্য়ামেতর িদন তাঁর মীযােন হাছানাহ্েত রাখুন, আর এ সেবর দব্ারা উম্মেত
মুছিলমাহ্েক উপকৃত হওয়ার তাওফীকব্ দান করুন।
আল্লাহ 0 পরকােল তাঁেক পরম সুখ-শািন্ত ও উত্তম পর্িতদান পর্দান করুন। আল্লাহুম্মা আ-মী-ন।
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