ইসলাম ও মওদূদীবাদ
যুগে যুগে আমাগদর আকাববরেণ নবয বাবিগলর মুকাববলায় অগ্রণী ভূবমকা পালন কগর দ্বীনী দাবয়ত্ব পালগনর এক উজ্জ্বল নমুনা জাবির সামগন
ররগে বেগয়গেন । বকয়ামি যিই সবিকগে আসগব, বাবিগলর সয়লাব িিই বৃবি রপগি থাকগব। িাই আকাববরগদর অনুসরগণ দ্বীন ও ঈমাগনর
রেফাযগির জনয ও বাবিগলর মুকাববলার লগে দ্বীগনর োগদমগদর সববদা প্রস্তুি থাকা ঈমানী দাবয়ত্ব।
দীর্ববদন যাবৎ আবুল আলা মওদূদী সাগেগবর প্রববিবি বফিনা মোন আল্লাে প্রদত্ত দ্বীন-ইসলাগমর উপর আর্াি রেগন চগলগে। বনরীে ধমবপ্রাণ
সরল মুসলমানেণ দ্বীন অনুশীলগনর রধাকায় পগে উক্ত বফিনায় আক্রান্ত েগয় রশষ পযবন্ত বনগজগদর দ্বীন ও ঈমান োরাগি বগসগে। আমাগদর
আকাববররা উক্ত বফিনা স্পরগকব মুসবলম জাবিগক অববেি কগর বেগয়গেন। বিবমাগন ইসলাগমর োবদমগদরও দাবয়ত্ব েগছে, এই বফিনার
মূগলাৎপােগনর জনয যথাসম্ভব রচষ্টা চালাগনা। বলাবাহুলয, এই বযাপাগর েক্কানী উলামাগয় বকরাগমর ভূবমকা প্রশংসনীয়।
মওদূদী সাগেগবর ভ্রাবন্ত সমগগ্রর বদগক ইবিি করগি রেগলও িা মাঝারী আকাগরর একবে স্বিন্ত্র বইগয়র আকার ধারণ করগব। এোগন মওদূদী
সাগেগবর ঐ সমস্ত ভ্রাবন্তর বকবিৎ পবরমাণ আগলাচনা করা েগব, যাগদর দ্বীগনর সাগথ সামানযিম স্পরকব আগে, িারাও এমন কথা বলগি পাগর
না।
উগল্লেয রয, মওদূদী সাগেগবর সাগথ আমাগদর ববগরাধ রাজননবিক নয়, রযমনবে আজকাল প্রচার েগছে। বরং, এো আমাগদর আদবশবক দ্বন্দ্ব।
এোগন প্রশ্ন ঈমান ও কুফগরর, সিয ও বমথযার।
বনগে মওদূদী সাগেগবর ভ্রান্ত মিবাগদর বকেু নমুনা রপশ করা েল:(১) আল্লাে স্পরগকব মন্তবযঃ
ইসলাম ধমব বগলঃ মোন আল্লাে রকাগনা রেগে জুলুগমর আশঙ্কাজবনি রকাগনা ববধান রদনবন। (সূরা ইউনূস- আয়ািঃ৪৪)
মওদূদী সাগেব বগলনঃ রযগেগে নর- নারীর অবাধ রমলা-রমশার সুগযাে রগয়গে, রসগেগে বযনার কারগণ আল্লাের আগদশকৃি রজগমর শাবস্ত
প্রগয়াে করা বনঃসগেগে জুলুম। (িাফেীমাি ২-২৮১)
(২) রফগরশিা স্পরগকব মন্তবযঃ
ইসলাম ধমব বগলঃ রফগরশিােণ নূগরর তিরী আল্লাের মােলূক। িাগদরগক মবেলা বা পুরুষ রকাগনাোই বলা যাগব না। িাগদর োনা-বপনার
প্রগয়াজন েয় না। িারা সববদা আল্লাের ইবাদগি মশগুল থাগকন। (শরহুল আকাইদ-১৩৩)
মওদূদী সাগেব বগলনঃ রফগরশিা প্রায় ঐ বজবনষ, যাগক গ্রীক,ভারি প্রভৃবি রদগশর মুশবরকরা রদব-রদবী বির কগরগে। (িাজদীদ ও এেইয়াগয়
দ্বীন-১০)

(৩) পববে কুরআন স্পরগকব মন্তবযঃ
ইসলাম ধমব বগলঃ পববে কুরআগনর মনেো বযােযা করা নাজাবয়য ও োরাম। (বিরবমযী শরীফ,২/১১৯)
মওদূদী সাগেব বগলনঃ কুরআন শরীগফর মনেো বযােযা করা জাবয়য। বিবন িাফেীমুল কুরআগনর ভূবমকাগি বলগেনঃ কুরআগনর এক একবে
বাকয পোর পর, িার রয অথব আমার মগন বাসা রবেঁগধগে এবং মগনর ওপর িার রয প্রভাব পগেগে, িাগক যথাসম্ভব বনভুবলভাগব বনগজর ভাষায়
রলোর রচষ্টা কগরবে। (িাফেীমুল কুরআন,বাংলা ১/১০)
(৪) আবিয়াগয় রকরাম (আলাইবেমুস্ সালািু ওয়াস্সালাম) স্পরগকব মন্তবযঃ
ইসলাম ধমব বগলঃ নবীেণ মাসূম িথা বনষ্পাপ, িারা যাবিীয় গুনাহ্ রথগক পববে। (শরহুল আক্বাইদঃ১৫২)
মওদূদী সাগেব বগলনঃ নবীেণ মাসূম নন। প্রগিযক নবীর দ্বারাই রকাগনা না রকাগনা গুনাহ্ সংর্বেি েগয়গে। (িাফেীমাি ২/৪৩)
(৫) ঈসা আ.গক আসমাগন উগত্তালন স্পরগকব মন্তবযঃ
ইসলাম ধমব বগলঃ মোন আল্লাহ্ িা‘আলা েযরি ঈসা আ.গক জীববিাবিায় স্বশরীগর আসমাগন উবিগয় বনগয়গেন। (সূরা-আল ইমরান আয়াি ৫৫)
বকন্তু অমুসবলম ভ্রষ্ট কাবদয়ানী সম্প্রদায় এ সিযগক স্বীকার কগর না। মওদূদী সাগেবও িাগদর অনুকরণ কগর বগলনঃ ‘েযরি ঈসা আ.গক
আল্লাে িা‘আলা আসমাগন উবিগয় বনগয়গেন এ কথা বলা যাগব না, আবার বিবন মারা রেগেন একথাও বলা যাগব না। বরং, বুঝগি েগব, এ
বযাপারবে অস্পষ্ট। (িাফেীমূল কুরআন, উদূ,ব ১/৪২১)
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(৬) মুোম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়া সাল্লাম) স্পরগকব মন্তবযঃ
ইসলাম ধমব বগলঃ মুোম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়া সাল্লাম) মানববক দুববলিা রথগক মুক্ত বেগলন। (িরজুমানুস্সুিাহ্-৩/৩৫০, শরহুল
আকাইদ-১৩০)
মওদূদী সাগেব বগলনঃ মুোম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়া সাল্লাম) মানববক দুববলিা রথগক মুক্ত বেগলন না। অথবাৎ বিবন মানববক দুববলিার
বশবিবী েগয় গুনাে কগরবেগলন। রয কারগণ ‘সূরা নাসর’ এর মগধয িাগক িাওবা ও ইগস্তেফার করগি বলা েগয়গে। (িাফেীমুল কুরআন বাংলা,
১৯/২৯০)

(৭) সুিাি স্পরগকব মন্তবযঃ
ইসলাম ধমব বগলঃ নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়া সাল্লাম) এর আদি-আেলাক ও স্বভাব-চবরে আমাগদর অনুকরগণর জনয উত্তম নমুনা
বা আদশব। (সূরা আেযাব ২১, বুোরী শরীফ ২/১০৮৪)
মওদূদী সাগেব বগলনঃ নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়া সাল্লাম) এর আদি-আেলাকগক সুিাি বলা ও িা অনুকরগণ রজার রদওয়া
আমার মগি সাংর্াবিক ধরগণর ববদ‘আি ও ধমব ববকৃবির নামান্তর। (রাসাগয়গল মাসাগয়ল-১/২৪৮)
(৮) ইসলাম ধমব স্পরগকব মন্তবযঃ
মোন আল্লাে িা‘আলা ইরশাদ কগরনঃ বনশ্চয় আল্লাের বনকে একমাে মগনানীি ধমব েল ইসলাম। (সূরা আল ইমরান- ১৯)
মওদূদী সাগেব বগলনঃ ইসলাম রকাগনা ধগমবর নাম নয় বরং এবে েগলা একবে ববপ্লবী মিবাদ। (িাফেীমাি-১/৬২)
(৯) সাোবাগয় রকরাম (বরযওয়ানুল্লাবে আলাইবেম আজমাইন) স্পরগকব মন্তবযঃ
ইসলাম ধমব বগলঃ সাোবাগয় রকরাম (বরযওয়ানুল্লাবে আলাইবেম আজমাঈন) সগিযর মাপকাবি। (সূরা বাক্বারা-আয়াি ১৩৭, বুোরী শরীফঃো.৩৬৫১)
মওদূদী সাগেব বগলনঃ সাোবাগয় রকরামগক সগিযর মাপকাবি জানগব না। (দস্তুগর জামায়াগি ইসলামী-পৃঃ৭)
(১০) মাযোব এর িাক্বলীদ (অনুসরণ) করা স্পরগকব মন্তবযঃ
উলামাগয় ইসলাম বগলনঃ চার ইমাগমর পরবিবী যুগের মুসলমানগদর, চাই িারা আগলম রোক বা মূেব রোক; োনাফী, শাবফয়ী, মাবলকী,
োিলী, এই চার মাযোগবর রকাগনা এক বনবদবষ্ট মাযোবগক অনুসরণ করা ওয়াবজব। এ চার মাযোগবর অনুসারী সকল মুসলমান ‘আেগল সুিাি
ওয়াল জামায়াি’ নাগম অবভবেি।
মওদূদী সাগেব বগলনঃ জ্ঞানী বযবক্তর জনয িাক্বলীদ করা, িথা চার মাযোগবর রকাগনা এক মাযোগবর অনুসরণ করা নাজাবয়য ও গুনাগের
রচগয়ও জর্নযিম। (রাসাগয়গল মাসাগয়ল, ১/২৩৫)
(১১) নামায ররাযা ইিযাবদ স্পরগকব মন্তবযঃ
ইসলাম ধমব বগলঃ দ্বীগনর আসল মাকসাদ েগছে; নামায, ররাযা, েজ্জ, যাকাি ইিযাবদ কাগয়ম করা। আর ইসলামী হুকুমি উক্ত মাকসাদ
অজবগন সোয়ক। (বুোরী শরীফ-বকিাবুল ঈমান.োদীস নং-৮)
মওদূদী সাগেব বগলনঃ দ্বীগনর আসল মাকসাদ েগছে, ইসলামী হুকুমি। আর নামায,ররাযা,েজ্জ,যাকাি, প্রভৃবি ইবাদি েগছে উক্ত মাকসাদ
অজবগনর মাধযম মাে। (আকাববগর উম্মি বক নযর রম মাওলানা মওদূদী পৃঃ ৬৪, বজোগদর োক্বীকি-১৬)
মওদূদী সাগেগবর উপগরাক্ত বক্তগবযর ফল এই দাোয় রয, ইসলামী হুকুমি অবজবি েগল নামাজ, ররাযা, েজ্জ, যাকাি ইিযাবদ ইবাদগির
রকাগনা প্রগয়াজন থাকগব না। রকননা, মাকসাদ অবজবি েগয় রেগল মাধযগমর আর প্রগয়াজন থাগক না। অথচ ইসলামী হুকুমি কাগয়ম রোক বা
না রোক, সকল মুসলমাগনর মৃিুয পযবন্ত নামায, ররাযা, েজ্জ, যাকাি ইিযাবদ ইবাদি পালন করগি েগব।
(১২) ইফিার স্পরগকব মন্তবযঃ
ইসলাম ধমব বগলঃ ররাযার রশষ সীমা সূযাব স্ত পযবন্ত, সূযব অি যাওয়ার পগর ইফিার করগি েগব, এর আগে ইফিার করগল ররাযা েগব না।
(ফািাওয়াগয় শামী-২/৩৭১এইচ এম সাঈদ)

মওদূদী সাগেব বগলনঃ ইফিাগরর জনয রকাগনা সময়সীমা বনধবাবরি রনই। িাই কগয়ক রসগকন্ড বা কগয়ক বমবনে এবদক রসবদক েগল ররাযা নষ্ট
েগব না। যার অথব দাোয় রয, সূযব র াবার আগেও ইফিার করগি পারগব। (িাফেীমূল কুরআন উদূব ১/১৪৬)
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(১৩) দাবে স্পরগকব মন্তবযঃ
ইসলাম ধমব বগলঃ দাবে রাো ওয়াবজব এবং দাবে এক মুবষ্ট পবরমাণ লিা রাোও ওয়াবজব। (মুসবলম শরীফ-১২৯) ।
মওদূদী সাগেব বগলনঃ দাবে কাো/োেঁো জাবয়য। রকগে/গেেঁগে এক মুবষ্টর কম েগলও েবি রনই। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইবে ওয়া সাল্লাম)
রয পবরমাণ দাবে ররগেবেগলন, রস পবরমাণ দাবে রাোগক সুিাি বলা এবং িার অনুসরগণ রজার রদওয়া আমার মগি মারাত্মক অনযায়।
(রাসাগয়গল মাসাগয়ল ১-২৪৭)

(১৪) বসগনমা রদো স্পরগকব মন্তবযঃ
ইসলাম ধমব বগলঃ বসগনমা রদো নাজাবয়য ও োরাম। (িাকবমলা ফািহুল মূলবেমঃ৪/৯৮, আোম মাসাগয়লঃ২২৬)
মওদূদী সাগেব বগলনঃ প্রকৃি পগথ বসগনমা রদো জাবয়য। (রাসাগয়গল মাসাগয়ল ১-২৬২)
(১৫) িাসাউফ (আত্মশুবি) স্পরগকব মন্তবযঃ
ইসলাম ধমব বগলঃ িাসাউফ কুরআন োদীস দ্বারা সু -প্রমাবণি, িাযবকয়াগয় নফস িথা আত্মশুবি ইসলাগমর অনযিম উগেশয, বরং এগক
ইসলাগমর প্রধানিম উগেশয বলা েয়, কারণ, কুরআগন আল্লাে িা‘আলা িাযবকয়াগয় নফসগক নবী রপ্ররগণর উগেশয বেগসগব বচবিি
কগরগেন। আত্মশুবি অজবনগক শরী‘আগির রকাথাও ইসলামী হুকুমগির উপর বনভবরশীল বগলবন। (সূরা বাক্বারা, আয়াি-১২৯; আল ইমরান, আয়াি-১১৪)
মওদূদী সাগেব বগলনঃ আত্মশুবির জনয রাষ্ট্রেমিা পূববশিব, অথবাৎ রাষ্ট্র েমিা অজবন করা োো বযবক্তর আত্মশুবি অসম্ভব । (আত্মশুবির ইসলাবম
পিবি-৭)

বিবন আরও বগলনঃ িবরকি বা বপরালীর মাধযগম মুসলমানগদরগক আফীম রদওয়া েগয়গে, এর ফগল িাগদরগক অগচিন, অকমবা ও অগকগজা
কগর রদওয়া েগয়গে । (িাজদীগদ ইেইয়াগয় দ্বীন-২২)
এভাগব বিবন ইসলাগমর অগনক ববষগয় এমন মন্তবয কগরগেন, যা পূবববিবী সকল উলামাগয় রকরাগমর ববপরীি।
মওদূদী সাগেব বিবমাগন জীববি রনই। বকন্তু িার ররগে যাওয়া ভ্রান্ত মিবাদ এেনও পুগরাদগম চালু আগে। িার বকেু ভক্ত ও অন্ধ অনুসারী না
বুগঝ উক্ত ভ্রান্ত বচন্তাধারা সমাগজ প্রচার কগর যাগছেন এবং মানুষগক রধােঁকায় রফলার জনয বাবেযকভাগব ইসলাগমর বুবল আওবেগয় বস্তুি
ইসলামগক ববকৃি কগর নিুন ধমব েোর অপগচষ্টা চাবলগয় যাগছেন। এগেন পবরবিবিগি নীরব দশবগকর ভূবমকা পালন কগর মওদূদী মিবাদ
প্রচাগর রোপন সমথবন প্রদান করা রকাগনা ধমবপ্রাণ মুসলমাগনর জনয জাবয়য েগব না। িাই আপন জান-মাগলর মাধযগম এ বফিনা
মূগলাৎপােগনর জনয সবিক রচষ্টা চালাগনা আজ সকল মুসলমাগনর উপর ফরজ েগয় দােঁবেগয়গে।
যারা না বুগঝ এ ভ্রান্ত মিবাদ গ্রেণ কগরগেন বা এর বশকার েগয়গেন; িাগদর প্রবি আমাগদর আকুল আগবদন এই রয, আপনারা েক্কানী
উলামাগয় রকরাগমর সুেবগি আসুন। উগল্লবেি কথাগুগলা বনগয় িান্ডা মাথায় বচন্তা করুন। কবগর ঈমাগনর পরীো একবারই েগব, রফল করগল
বদ্বিীয়বার পরীো রদওয়ার রকাগনা সুগযাে রনই। মওদূদী সাগেব এর সাগথ উলামাগয় রকরাম এর রকাগনা ঝেো বা বেংসা রনই। শুধুমাে
সাধারণ মুসলমানগদর ঈমাগনর রেফাযগির জনযই এই প্রগচষ্টা।
আল্লাে িা‘আলা আমাগদর সকলগক এই ঈমান ববধ্বংসী বফিনা রথগক বেফাযি কগর সবিক ঈমান বনগয় কবগর যাওয়ার রিৌবফক দান করুন।
আমীন।
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