
April 7, 2019

হাসান িবন সা�াহ : িফের �দখা ইিতহাস
fateh24.com/হাসান-িবন-সা�াহ-িফের-�দ

ইমরান রাইহান

িহজির প�ম শতা�ীর �শষভাগ। িমসের তখন ফােতিম সা�াজ� ছড়াে� িশয়া মতবােদর িবষবা�। নােম ফােতিম হেলও
এিট িছল মূলত উবাইিদয়�াহ সা�াজ�। তারা ইসলামেক িবকৃত করিছল। �িতিনয়ত তােদর হােত আহলুস সু�াহ ওয়াল
জামাআেতর আেলমরা হি�েলন িনয�ািতত। �স সময় পারেস� মাথা তুেল দাঁড়ায় নতুন এক শি�। এরাও �� �দখিছল
ফােতিমেদর মেতা আেরকিট িশয়া সা�াজ� �িত�া করেব। িক� সা�াজ�-�িত�ার জন� তারা �বেছ �নয় এক নতুন পথ। এর
আেগ �য পথ অবল�ন কেরিন আর �কউ। ��েত এরা পিরিচত িছল ইসমাইিলয়�াহ নােম। তেব পের নানা নােম পিরিচত
হেয় ওেঠ। মুলািহদা, তািলিময়�াহ, বােতিনয়�াহ–সবকিট নােম এরা কুখ�ািত অজ�ন কের। �ুেসেডর সময় শােম এেদরেক
বলা হেতা হািশিশয়�াহ। তেব এরা কুখ�ািত �পেয়েছ বােতিনয়�াহ নােমই।

মা� কেয়ক বছের এরা পুেরা মুসিলম িবে� িনেজেদর �ভাব ছিড়েয় �দয়। ইসমাইিল িফরকার এই দেলর �িত�াতা িনেজও
এক রহস�মানব। ইিতহাস যােক �চেন হাসান িবন আিল আস-সা�াহ নােম। সংে�েপ হাসান িবন সা�াহ। আধুিনককােল
�িতি�ত স�াসী �প�েলার �াণপু�ষ বলা যায় তােকই। তার আিব�ৃত নানা কূটেকৗশল আজও অনুসরণ করেছ স�াসী
সংগঠন�েলা। (১)

হাসান িবন সা�াহর জ� ৪৩০ িহজিরেত। তুস শহের। তার িপতা সা�াহ িছেলন একজন রােফিজ ফিকহ। হাসান িবন
সা�াহর বাল�কাল কােট তুস শহেরই। িছল �মধাবী। ছা�জীবেন অন�ান� িবষেয়র সােথ রসায়ন, �জ�ািতিব�দ�া ও
জাদুিবদ�ােতও �স দ�তা অজ�ন কের। সাধারণত বলা হয় বাল�কােল হাসান িবন সা�াহ িনজামুল মুলক তুিস ও উমর
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�খয়ােমর সহপাঠী িছল। তেব আধুিনক গেবষকরা এ ব�ব�েক িভি�হীন বেল �মাণ কেরেছন (২)। একই সময় হাসান িবন
সা�াহ আবদুল মািলক িবন আ�ােশর সাি�ধ�লাভ কের। আবদুল মািলক িবন আ�াশ িছেলন ইসমাইিলেদর অন�তম ধম�ীয়
��। �স-সমেয় ইসমাইিলেদর মূল �ক� িছল িমসের। ৪৬৭ িহজিরেত হাসান রায় �থেক িমসেরর উে�েশ� সফর কের।
৪৭১ িহজিরেত িমসের �প�েছ। িমসের ৮ মাস অব�ান কের। এ সময় �স ফােতমী খিলফা মু�ানিসেরর সােথও সা�াত
কের। খিলফা মু�ানিসর হাসানেক শািহ �াসােদ �মহমান কের রােখন। তােক �চুর উপহার �দন। িমসের অব�ানকােল
হাসান ফােতিমেদর �ভাব-�িতপি� �ারা �ভািবত হেয়িছল এেত �কােনা সে�হ �নই। খিলফা মু�ানিসর পারস� ও
�খারাসােন ইসমাইিলেদর দাওয়াত �চার করার জন� হাসানেক ��রণ কের। �স-সময় হাসান খিলফােক িজে�স কের
আপনার পর আমরা কােক অনুসরণ করব? খিলফা বলেলন, আমার পু� িনজারেক। হাসান পারেস� এেস তার দাওয়াত
�চার করেত থােক। �স সবাইেক িনজােরর িদেক আহবান করেত থােক। �সই �থেক হাসােনর অনুসারীরা পিরিচত লাভ
কের িনজািরয়া নােম। ৪৭৩ িহজিরেত হাসান ই�াহােন �প�েছ ইসমাইিল িফরকার দাওয়াত িদেত থােক। িকছুিদন পর �স
চেল যায় কাজিভেন। এখােন �স আলামুত দুগ� দখল কের �নয় এবং তার অনুসারীেদরসহ �সখােনই অব�ান করেত থােক।
এটা ৪৮৩ িহজিরর ঘটনা। হাসান িনেজেক দািব করত খিলফা মু�ানিসেরর নােয়ব বেল। একইসােথ �স পিরিচত হেয় ওেঠ
শায়খুল জাবাল নােমও। হাসােনর সােথ িছল একিট বালক। �স তার অনুসারীেদর বলত সবার জন� িশ�ক আবশ�ক। আর
�তামােদর িশ�ক হেলা এই বালক। তার আনুগত� করা �তামােদর উপর ওয়ািজব। �স স�� হেল �তামরা দুিনয়া ও
আিখরােত মুি� পােব। তার আনুগত� ছাড়া আর িকছুর দরকার �নই। (৩)

হাসান িবন সা�াহর অনুসারীরা িনেজেদর িফরকার �চার �� কের �জােরেশাের। এই িফরকার �চারকরা িনেজেদর
িফরকার �চার করেতা নানা �কৗশেল। �থেমই তারা খঁুেজ িনত এমন �লাকেদরেক, যােদর মেধ� ধম�ীয় �ান �নই। তারপর
তার সােথ কথা �� করেতা। এ ��ে� তারা কথা �� করেতা অ�কার কে�। �যখােন আেলা আেছ �সখােন কখেনা
আলাপ করেতা না। আেলাচনার ��েত তারা নানা �ে�র মাধ�েম ��াতােক িব�া� কের িদত। �যমন িবিভ� সুরার ��েত
থাকা ��েফ িহজার অথ� িজে�স করেতা। িব�� ধম�ীয় �ােনর অভােব ��াতারা জবাব িদেত পারেতা না। তখন বােতিনরা
�কৗশেল িনেজেদর মতবাদ ও িব�াস আেলাচনা করেতা। হাসান িবন সা�াহ অ�িদেনই �চুর অনুসারী জুিটেয় �ফেল।
একইসােথ গঠন কের তার �িত িনেবিদত�াণ �ফদািয় বািহনী। এ সময় আলামুেতর আশপােশর কেয়কিট �ক�াও �স দখল
কের। হাসান িবন সা�াহর তৎপরতা স�েক� সুলতান মািলক শাহ �সলজুিক িনয়িমত সংবাদ পাি�েলন। িতিন উি�� হেয়
ওেঠন। িতিন হাসােনর সােথ িবতক� করার জন� ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব িবন সুলাইমানেক আলামুেত পাঠান। িতিন
িছেলন আহলুস সু�াহর একজন িবিশ� আেলম ও ফিকহ। িতিন হাসান িবন সা�াহ’র সােথ কেয়কিট িবতেক�র মজিলেস
অংশ�হণ কেরন। িক� �কােনা িন�ি� ছাড়াই এ আেলাচনা সমা� হয়। মািলক শাহ �সলজুিক আর অেপ�া করেত
পারিছেলন না। িতিন হাসানেক চূড়া� প� �দন। পে�র ভাষ� িছল এমন–হাসান, তুিম এক নতুন দীেনর সূচনা কেরছ।
মানুষেক ধেম�র নােম �ধাঁকা িদ�। একদল মূখ�েক একি�ত কের পাহােড় বেস তােদর সােথ আ�া িদ�। দীন ও িম�ােতর
�হরী আ�ািস খিলফােদর িব�ে� মানুষেক উসেক িদ�। িনেজেক এবং িনেজর অনুসারীেদর ধবংেসর মুেখ �ঠেল িদও না।
মেন �রেখা, �তামার �ক�া যিদ আসমােনর গ�ুেজর উপেরও থােক তাহেলও আমরা আ�াহর সাহােয� তা ধবংস কের
�ফলেবা।

সুলতােনর পে�র জবােব হাসান একিট দীঘ� প� িলেখ জবাব �দয়। �সখােন �স িনেজর ধম�ীয় িব�াস �� কের এবং �স
এই িব�াস �থেক �য িফের আসেব না তাও জািনেয় �দয়।



উপায় না �দেখ সুলতান মািলক শাহ ৪৮৫ িহজিরেত আরসালান তােশর �নতৃে� একিট বািহনী ��রণ কেরন। এই বািহনী
এেস আলামুত দুগ� অবেরাধ কের। �স-সময় �ক�ার �ভতের হাসােনর সােথ সব�সাকুেল� ৭০ জন �লাক িছল। িক� হাসান
িবন সা�াহ অবেরােধর জন� ��ত িছল। �েয়াজনীয় রসদও তার সং�েহ িছল। এিদেক �ক�া িছল দুগ�ম পাহােড়র উপর।
ফেল সালজুিক �সনােদর �বশ �বগ �পাহােত হি�ল। অবেরাধ কেয়ক মাস দীঘ� হয়। আরসালান তাশ হাসানেক আ�সমপ�ণ
কের �ক�া মুসলমানেদর হােত তুেল িদেত বলিছেলন। জবােব হাসান প� িলেখ বেল, �তামােদর কী হেয়েছ? �কন
আমােদর আভ��রীণ িবষেয় নাক গলা�? আমরা এই সমাজেক পির�� করেত চাই। এই সমাজ দূিষত হেয় �গেছ। আমরা
এখান �থেক জুলুমেক িবদায় জানােত চাই। চাই মানুেষর মােঝ ভােলাবাসা �তির কের িদেত।

চারমাস অবেরাধ �শেষ আরসালান তাশ �সনাবািহনী িনেয় চেল �যেত বাধ� হন। কারণ িতিন অব�ান করিছেলন দুগ�ম
অ�েল। রসেদর ব�ব�াও সহজ িছল না। এিদেক যু�ও �কােনা ফলাফল িদি�ল না। (৪) সালজুিক বািহনী িবদায় িনেল
হাসান িবন সা�াহ নতুন কের তার বািহনীেক �ঢেল সাজায়। ইিতমেধ� িনজ� মতবাদ �চােরর পাশাপািশ �স গেড় �তােল
�ফদািয় বািহনী। সহজ ভাষায় বলেল ভাড়ােট খুনী। এই বািহনীর কম�ীরা িছল হাসােনর �িত িনেবিদত�াণ। হাসােনর
ইশারায় তারা মৃতু�র জন� ��ত িছল। এরা টাকার িবিনমেয় হত�া করেতা। আবার হাসান িবন সা�াহর আেদশ �পেল
কারণ ছাড়াই �য-কাউেক হত�া কের �ফলেতা। এমনিক হাসােনর আেদশ �পেল িনেজেক হত�া করেতও ি�ধা করেতা না।
হাসানেক তারা বলেতা শায়খুল জাবাল, পাহােড়র শায়খ। তােদর স�েক� ইবনু খালদুন িলেখেছন, হাসান িবন সা�াহর
অনুসারীরা �য কাউেক হত�া �বধ মেন করেতা। এরা িছল ছ�েবশ ধরেত পটু। কাউেক হত�ার আেদশ �পেল তােক খুেজ
�বর করেতা। সাধারণত দুইজন বা িতনজন একসােথ থাকেতা। িশকােরর কাছাকািছ িগেয় তার উপর আঘাত হানেতা।
�থমজন ব�থ� হেল িব�াি�কর পিরি�িতর সুেযাগ িনেয় ি�তীয়জন আঘাত হানেতা। সাধারণত তােদর �বঁেচ �ফরার �কােনা
ই�া থাকেতা না, তাই তারা খুব কমই ব�থ� হেতা। সাধারণত তারা নামাজ চলাকালীন হামলা চালােতা। তােদর পরেন
থাকেতা সাদা জু�া, �কামের র�লাল �কামরব�। লুিকেয় রাখেতা বাকা ছুির। অ�িদেনই তারা মুসিলম িবে� �ােসর
স�ার কের। সালজুিক আিমরেদর অেনেকই তােদর হােত িনহত হয়। অেনক সময় সুলতানরা তােদর �িত��ীেক হত�া
করার জন� এেদর সাহায� িনেতন। �যমন সুলতান বরিকয়া রওক তাঁর ভাই মুহা�েদর িব�ে� যুে� লড়ার সময় এেদর
সাহায� িনেয়েছন। (৫)

হাসান িবন সা�াহর অনুসারীেদর নানা নােম ডাকা হেতা। টাকার িবিনমেয় হত�া করেতা বেল এেদর বলা হেতা �ফদাইিয়।
এরা িনেজর ধম�িব�াস �গাপন রাখেতা তাই তােদরেক বােতিনও বলা হেতা। �যেহতু এরা িছল ধম�ত�াগী তাই �কাথাও
�কাথাও এরা মুলািহদা নােমও �িস� িছল। �যমন ভারতবেষ�র ইিতহাস���েলােত এেদরেক মুলািহদা বেল অিভিহত করা
হেয়েছ। ইসমাইিল নােম এরা পিরিচত িছল কারণ তারা মূলত ইসমাইিলয়ােদরই একিট শাখা। আবার িনজােরর িদেক
আ�ান করেতা বেল িনজািরয়াও বলা হেতা। তেব এরা িনেজেদর পিরচয় িদত আসহাবুদ দাওয়ািতল হািদয়�াহ নােম। (৬)

হাসান িবন সা�াহ পারেস� অেনক দুগ� দখল কের। এসব দুেগ�র আশপােশ তারা �চুর লুটপাট করেতা। এসব দুগ� দুগ�ম
�ােন অবি�ত হওয়ার কারেণ �সনাবািহনীও হাসােনর িব�ে� �তমন �কােনা সাফল� অজ�ন করেত পােরিন। সাধারণত
�চিলত হেলা, হাসান তার অনুসারীেদর হািশশ পান কিরেয় মাতাল করেতা। তেব �কউ �কউ এই মত �ত�াখান কেরেছন।
(৭)

হাসান িছল খুবই �িতভাধর এক অপরাধী। তার স�েক� ইমাম জাহািব িলেখেছন, �স ষড়য� ও �তারণায় কুখ�াত। তার
মেধ� আ�াহ �কােনা বরকত রােখনিন। �স মানুেষর মােঝ িব�াি� ছিড়েয়েছ। (৮)



হাসােনর অনুসারীরা িছল তার জন� িনেবিদত�াণ। সুলতান মািলক শাহ একবার হাসানেক আ�সমপ�ণ করেত বেলিছেলন।
জবােব হাসান সুলতােনর দূেতর সামেনই তার কেয়কজন অনুসারীেক �ডেক আেন। �স তােদরেক বেল, �তামরা পাহােড়র
উপর �থেক লাফ দাও। সােথ সােথ সবাই পাহােড়র উপর �থেক লাফ িদেয় মারা যায়। এরপর হাসান সুলতােনর দূেতর
িদেক তািকেয় বেল, সুলতানেক বেলা, আমার কােছ এমন ২০ হাজার �যা�া আেছ। (৯)

এরপর �থেক মািলক শাহও বােতিনেদর �বিশ ঘাটানিন। ৪৮৫ িহজিরেত বােতিনেদর হােত সালজুিক সা�ােজ�র উিজর
িনজামুল মুলক িনহত হন। ৪৯৪ িহজিরেত সুলতান বরিকয়া রওক বােতিনেদর হত�ার আেদশ �দন। এরপর �থেক এেদর
হত�া করা হেত থােক। িক� এেত তােদর শি� খুব একটা খব� হয়িন।

৪৯৮ িহজিরেত মুহা�দ িবন মািলক শাহ হাসােনর হাত �থেক �বশিকছু দুগ� উ�ার কেরন। ৫১৮ িহজিরেত হাসান িবন
সা�াহ মারা �গেল বােতিনরা �বশ কেয়কিট দেল িবভ� হেয় যায়। তেব তােদর শি� খব� হয়িন। বরং তারা িসিরয়ায়
�বশিকছু �ক�া দখল কের একিট রাজ� গঠন কের। পারেস�র বােতনীেদর উপর �াথম কায�কর হামলা কেরিছেলন সুলতান
জালালুি�ন খাওয়ােরজম শাহ। িতিন তােদর অেনক�েলা �ক�া �িড়েয় �দন।

�ুেসেডর সময় িসিরয়ার বােতিনরা �ুেসডারেদর সােথ হাত �মলায়। তখনকার শায়খুল জাবাল রিশদুি�ন িসনান সুলতান
সালা�ি�ন আইয়ুিবর উপর হামলা করার জন� ��ঘাতক পাঠােলও তারা ব�থ� হয়। (১০)

১২৫৭ ি��াে� হালাকু খান আলামুেত হামলা কের �কনুি�ন �খারশাহেক পরািজত কের এবং বােতিনেদর �ে�র দুগ�
িচরতের ধবংস কের �দয়। িসিরয়ার বােতিনেদর উপর চূড়া� আঘাত কেরিছেলন সুলতান �কনুি�ন বাইবাস�। তাঁর
আ�মেণ তােদর িসিরয়ার ঘািট ধবংস হয়। �বিশরভাগ বােতিন িনহত হয়। অ� �য কজন �বঁেচ িছল তারা পািড় �দয়
ভারতবেষ�।

হ�াঁ, বােতিনরা এেসিছল ভারতবেষ� এবং তােদর স�ানরাই এখন আেছ �বশ দাপেটর সােথ। পািক�ােনর আগাখািনরাই
হেলা িসিরয়ার বােতিনেদর বংশধর। (১১) আগাখািনেদর ইিতহাসও জানা দরকার। তেব �স আেলাচনা পের কখেনা।

টীকা
 ১। আবদু�াহ ইনান, তারািজমু ইসলািময়�া, পৃ�া ৩৮, (কায়েরা, মাকতাবাতুল খানিজ, ১৩৯০ িহজরী) ২। The

Encyclopaedia Of Islam, 3/253,254, (E J Brill, 1986) ৩। কাযিভিন, যাকািরয়া িবন মুহা�দ িবন মাহমুদ
(মৃতু� ৬৮২ িহজরী), আসা�ল িবলাদ ওয়া আখবা�ল ইবাদ, পৃ-৩০১-৩০২, (�ব�ত, দার সােদর) ৪। উসমান খাশত,
হারাকাতুল হাশশািশন, পৃ- ৬৯-৭২, (কায়েরা, মাকতাবাতু ইবিন িসনা, ১৪০৮ িহজরী) ৫। ইবনু খালদুন, আবদুর রহমান
(মৃতু� ৮০৮ িহজরী), তািরখ ইবিন খালদুন, ৪/১২১-১২৫, (�ব�ত, দা�ল িফকর, ১৪২১ িহজরী) ৬। কলকাশাি�, আবুল
আ�াস আহমাদ (মৃতু� ৮২১ িহজরী) , সুবহাল আ’শা, পৃ-১১৯, (কায়েরা, দা�ল কুতুিবল িমসিরয়�া, ১৩৪০ িহজরী) ৭।
The Encyclopaedia Of Islam, 1/352-353, (E J Brill, 1986) ৮। যাহাবী, শামসুি�ন মুহা�দ িবন আহমাদ
িবন উসমান (মৃতু� ৭৪৮ িহজরী), িমযানুল ইিতদাল, ১/৫০০ ৯। ইবনুল জাওিয, আবুল ফারায আবদুর রহমান িবন আিল
িবন মুহা�দ (মৃতু� ৫৯৭ িহজরী), আল মু�াজাম িফ তািরিখল মুলুিক ওয়াল উমাম, ১৭/৬৪, (�ব�ত, দা�ল কুতুিবল
ইলিময়�া) ১০। ইবনু কািসর, ইমাদুি�ন আবুল িফদা ইসমাইল িবন উমর (মৃতু� ৭৭৪ িহজরী), আল িবদায়া ওয়ান িনহায়া,
১৬/৫১২, (মারকাযুল বু�স িলদিদরাসািতল ইসলািময়�াহ) ১১। িযিরকিল, খাই�ি�ন (মৃতু� ১৩৯৬ িহজরী), আল আলাম,
২/১৯৩-১৯৪, (�ব�ত, দা�ল ইলম িলল মালািয়ন, ২০০৬ ি��া�)



 
 


