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তাতরখোঃ ১৫ই মাচশ, ২০১৮ ঈসায়ী।
৫. জাতম‘আর আসাততযাগয় জকরাম এবং তাবলীগের সাথীগদর এক জজাড়।
স্থানোঃ মসতজগদ আবরার, জাতম‘আতুল আবরার, বতিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।
তাতরখোঃ ২রা এতিল, ২০১৮ ঈসায়ী।
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৩৫

www.darsemansoor.com

২৮

www.islamijindegi.com

3

ভূতমকাোঃ
আল্লাহ তা‘আলা দুতনয়াগত দুতি রাস্তা চালু কগরগিন, একতি তহদায়াত
এবং জান্নাগতর রাস্তা। আর অপরতি জোমরাহী এবং জাহান্নাগমর রাস্তা।
পতবত্র কুরআগন পাগক আল্লাহ তা‘আলা ইরর্াদ কগরন,
َّ إِنَّا َّه َّد ْي َّنا ُه ا
ُورا
ً لس ِبي َّل إِ َّما َّشاك ًِرا َّوإِ َّما َّكف
অথশোঃ আর আতম তাগক [মানুষগক] পথ জদতখগয়তি, হয়গতা জস কৃতজ্ঞ
হগয়গি, অথবা অকৃতজ্ঞ । [সূরা দাহর; ৩]
এ দুতনয়া হগলা দারুল ইমগতহান, তথা পতরোর জায়ো। এখাগন বান্দা
জথগক পতরো জনওয়া হগব জয, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী চগল, না তক
র্য়তাগনর হুকুম অনুযায়ী চগল। এরপগরর জেত হগলা বারযাগখর
জেত, জযিা মূলত ওগয়তিং রুম। জেন জের্গন আতম যতদ ফােশ ক্লাগসর
তিতকি ক্রয় কতর, তগব আমার জনে ফােশ ক্লাস ওগয়তিং রুম থাকগব,
জসগকন্ড ক্লাগসর তিতকি ক্রয় করগল ওগয়তিং রুমও জসগকন্ড ক্লাগসর হগব,
জতমতন জয দুতনয়াগত ভাগলা আমল কগর যাগব, তার কবগরর তযগন্দেীও
ততিা আরামাদায়ক হগব। যার আমল খারাপ হগব, তার কবগরর
তযগন্দেীও কগের হগব। আলগম বারযাগখর পর আসগব ফলাফল
িকাগর্র তদন। জসখাগন আল্লাহ তা‘আলা বান্দার পরীোর ফলাফল
িকার্ করগবন।
ي
َّ َّف ِري ٌق ِِف ال َّْج َّن ِة َّو َّف ِري ٌق ِِف
ِ الس ِع
অথশোঃ (জকয়ামগতর তদবগসর তদন) একদল জবগহর্গত দাতখল হগব, আর
একদল জদাজগখ দাতখল হগব। [সূরা শুরা: ৭]
দুতনয়ার এ পরীোর হগল জযন মানুষ উত্তীণশ হগত পাগর- এ জনে আল্লাহ
তা‘আলা লোতধক নবী-রাসূল পাতিগয়গিন। ‘আসবাগবর’ উপর জয েলদ
ইয়াকীন মানুগষর অিগর পয়দা হগয়গি, তা দূর কগর সবতকিু আল্লাহ
জথগকই হয়, তার ইয়াকীন ও তবশ্বাস সৃতে করার জনে আতিয়া আ.
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মানুগষর তদগলর উপর জমহনত কগরগিন। জকননা, আসবাগবর ইয়াকীন
হগলা র্য়তাগনর রাস্তা, জাহান্নাগমর রাস্তা। আর আল্লাহ জথগক হওয়ার
ইয়াকীন হগলা আল্লাহর সন্তুতের রাস্তা, জান্নাগতর রাস্তা। আপতন-আতম
জদখতি জয, তপয়ন িাকা তদগয় যাগে, আসগল তপয়ন িাকা তদগে না, বরং
আপনার-আমার আত্মীয় জয তবগদগর্ থাগক, জস িাকা পািাগে। জতমতন
যমীন, চাকুরী, বেবসা সব আল্লাহর তপয়ন। মূলত আল্লাহ তদগেন। এক
তপয়ন নে হগয় জেগল জপগরর্ানীর তকিু জনই, আল্লাহর আগরা অগনক
তপয়ন আগি, আল্লাহ তা‘আলা জসই তপয়নগদর মাধেগম তদগয় তরতযক
তদগবন।
তদল হগলা জদগহর রাজা, রাজা তিক হগয় জেগল িজা তিক হগয় যায়।
হাদীগস পাগক নবীতজ  ﷺএ কারগণই বগলগিন,

অথশোঃ তনশ্চয় র্রীগর একতি জোর্গতর িুকরা রগয়গি, যতদ তা তিক হগয়
যায়, তগব পুগরা র্রীর তিক হগয় যাগব। আর যতদ তা নে হগয় যায়, তগব
সম্পূণশ র্রীরই নে হগয় যাগব। আর তা হগলা “কলব” [অির]। [বুখারী;
হা.নং ৫২]
আগখরী নবী  ﷺসাহাবাগয় জকরাগমর তদগলর উপর জমহনত কগরগিন,
সাহাবাগয় জকরাগমর তদল নততর হগয় জেগি। ফগল যখন মদ হারাম
হওয়ার জ াষণা হগয়গি, তখন মদীনার অতল েতলগত মগদর বনো বগয়
জেগি। জকাগনা জসনাবাতহনীর দরকার হয়তন, ডান্ডা-লাতিরও দরকার
হয়তন। নবীতজর জমহনগতর কারগণ সাহাবাগয় জকরাগমর তদল নততর হগয়
তেগয়তিগলা, ফগল আল্লাহর হুকুম মানাও তাগদর জনে সহজ হগয়
তেগয়তিগলা। জতা সারকথা হগলা নবীওয়ালা জমহনগতর মূল হগলা
মানুগষর তদগলর উপর জমহনত করা।
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উম্মাগত মুহাম্মাদীোঃ জেষ্ঠত্ব ও দাতয়ত্ব
আমাগদর ভােে বড় ভাগলা, নবীওয়ালা জস জমহনগতর তযম্মাদারী তবনা
দরখাগস্ত আমাগদর তদগয় জদওয়া হগয়গি। হারুন আ. এর জনে হযরত
মূসা আ. এর দরখাস্ত করগত হগয়তিগলা। আমাগদরগক তবনা দরখাগস্ত
জর্ষ নবীর উম্মাত তহসাগব নবীওয়ালা জমহনত জদওয়া হগয়গি।
জচয়ারমোন না থাকগল জযমন জমিার কাজ কগর, জতমন জযগহতু জর্ষ
নবীর পর আর জকাগনা নবী আসগব না, কাগজই এখন তযম্মাদারী আগখরী
নবীর উম্মাগতর উপর নোস্ত হগয়গি। এ কাগজর কারগণ আমাগদরগক
খাইরুল উম্মাত (গেষ্ঠ উম্মত) উপাতধ জদওয়া হগয়গি। এ কাজ না করগল
আমরা এ উপাতধর উপযুক্ত হগবা না। জচাখ তদগয় জয না জদগখ, তাগক
বলা হয় অন্ধ, কান তদগয় যতদ না জর্াগন, তগব তাগক বলা হয় বতধর।
জতমতন আমরা যতদ এ জমহনত না কতর, তগব আমরা খাইরুল উম্মাত
হগত পারগবা না। কাগজই দাওয়াগতর এ কাজ আমাগদর জনে করা
আবর্েক।
তগব হোাঁ, এ উম্মাগতর উপর দাওয়াগতর এ কাজ দু’ভাগব ফরয। এক.
ফরগয তকফায়াহ, সবসময় কাগফরগদরগক ইসলাগমর তদগক দাওয়াত
জদওয়া । দুই. ফরগয আইন, তথা মুসলমানগদরগক তাজদীগদ ঈমান
এবং আমগলর দাওয়াত জদওয়া। িথম িকার মুসলমানগদর একতি
উগল্লখগযােে জেতণর উপর আবর্েক, যাগদর দ্বারা কাগফরগদরগক
দাওয়াত জদওয়ার দাবী পূরণ হয়। আর তদ্বতীয় িকার িগতেক
মুসলমাগনর উপর ফরয। পতবত্র কুরআগন আল্লাহ তা‘আলা সূরা
বাকারার ১১০ নং আয়াগত ফরগয আইন দাওয়াগতর তদগক আর সূরা
আগল ইমরাগনর ১০৪ নং আয়াগত ফরগয তকফায়াহ দাওয়াগতর তদগক
ইর্ারা কগরগিন। এখন এ ফরগয আইন এবং ফরগয তকফায়াহ
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দু’ধরগণর দাওয়াতই আমাগদর জনে আবর্েক। উম্মাগতর উপর
সাধারণভাগব এবং উলামাগয় জকরাগমর উপর তবগর্ষভাগব।
আতিয়া আ. এর উত্তরসূরীোঃ দাতয়ত্ব ও কতশগবের সীমাগরখা
উলামাগয় জকরামগক দাওয়াগতর এ তযম্মাদারী জদওয়া হগয়গি
তবগর্ষভাগব। িথমত উম্মাত তহসাগব, জযমনতি উপগরাক্ত দুই আয়াত
দ্বারা িমাতণত হয় এবং তদ্বতীয়ত আতিয়া আ. এর ওয়াতরস তহসাগব।
পতবত্র কুরআগনর বণশনা অনুযায়ী উলামাগয় জকরাগমর জমাি চারতি
তযম্মাদারী িমাতণত হয়।
এক. দাওয়াত ও তাবলীে;
দুই. তাযতকয়া বা আত্মশুতদ্ধ;
ততন. কুরআগনর হুকুম আহকাম তর্ো জদওয়া;
চার. সুন্নাহ তর্ো জদওয়া।
এ চার তযম্মাদারীর কথা আল্লাহ তা‘আলা কুরআগন চার স্থাগন বগলগিন,
এক. সূরা বাকারা:১২৯, দুই. সূরা বাকারা:১৫১, ততন. সূরা আগল
ইমরান:১৬৪, চার. সূরা জুম‘আ:২ নং আয়াগত। আর আমাগদর বোপাগর
নবীতজ জ াষণা কগরগিন, উলামারা আতিয়া আ.-এর ওয়াতরস। (মুসনাগদ
আহমাদ; হাদীস নং ২১৭১৫)। নবীতজ  ﷺকত জলাগকর ির্ংসা
কগতাভাগব করগলন, হাজী, োজী, মুজাতহদ, সৎ বেবসায়ী! অগনগকর
ির্ংসা নবীতজ  ﷺকগরগিন। তকন্তু কাউগকই নবীতজ ওয়াতরস বগলন তন।
একমাত্র উলামাগয় জকরামগক ওয়াতরস বগলগিন। িথগম বুঝগত হগব
আমাগদরগক জয, আমাগদরগক ওয়াতরস জকগনা বলগলন? ওয়াতরস না
বগল “খুলাফাউল আতিয়া” [আতিয়া আ. -এর খতলফা বা িতততনতধ],
অথবা “নাগয়বুল আতিয়া” [নবীেগণর স্থলাতভতষক্ত], বা “কাতয়মুন
মাকামাল আতিয়া” [নবীেগণর স্থলাতভতষক্ত] জকন বলগলন না? ওয়াতরস
বলার জমৌতলক কারণ বা ফায়দা দুতিোঃ
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এক নির ফায়দাোঃ দুতনয়াগত কাগরা ওয়াতরস হগত জেগল মৃগতর সাগথ
সম্পকশ উগল্লখ করগত হয়। জযমন, আতম তার জিগল, আতম তার ভাই..
ইতোতদ। সম্পকশ উগল্লখ না কগর মীরাি দাবী করগল তা গ্রহণগযােে হয়
না। জযমন কাগরা মৃতুের পর জকউ এগস বলগলা, আতম তার গ্রাগমর
জলাক, আতম তার সাগথ একই পাতিশ করতাম, তাই মীরাি তনগত এগসতি।
এ ধরগণর কথা কখগনাই গ্রহণগযােে হগব না। এখাগন নবীতজ  ﷺইর্ারা
কগরগিন, যতদ জকউ তনগজগক আগলম দাবী কগর, তগব জস নবীতজ ﷺ
পযশি সম্পকশ বয়ান করগত পাগর তক না? তার উস্তাদ জক? তার উস্তাদ
জক? তার উস্তাদ জক? এভাগব আতম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ  ﷺপযশি জস
সম্পকশ বয়ান করগত পাতর তক না? এিা আগে তালার্ করগত হগব।
আলহামদুতলল্লাহ! আমরা নবীতজ  ﷺপযশি আমাগদর সম্পকশ বয়ান
করগত পারগবা। জকননা, আমাগদর উস্তাদেণ তাগদর সনদ, তাগদর
জথগক তনগয় ইমাম বুখারী রহ. পযশি বয়ান কগর তদগয়গিন। আর ইমাম
বুখারী রহ. জথগক তনগয় নবীতজ  ﷺপযশি সনদ জতা বুখারীগতই উগল্লখ
আগি। একই কথা মুসতলম র্রীফ সহ অনোনে হাদীগসর তকতাগবর
বোপাগর িগযাজে। জতা ওয়াতরস বলার একিা ফায়দা এিা হগয় জেগলা
জয, রাসূল  ﷺউম্মাতগক তনগষধ করগলন জয, জকউ তনগজগক আগলম
দাবী করগলই জতামরা তার বয়ান শুনগব না; বরং আগে জদগখা জয, তার
সনদ আগি তক না? এর দ্বারা মওদূদী, জাতকর নাতয়ক িমুখ সবাই বাদ
পগড় জেগি। জকননা, তাগদর কাগরা জকাগনা সনদ জনই।
দুই নির ফায়দাোঃ জয বেতক্তর ওয়াতরস হয়, তাগক বলা হয় “মুতরস”।
তনয়ম হগলা, ওয়াতরস জয হগব জস মুতরগসর সকল সম্পতত্তর মগধে
ওয়াতরস হগব। কাগজই নবীতজ  ﷺযত কাজ জরগখ জেগিন, উলামাগয়
জকরাম তার সকল কাগজর ওয়াতরস। তাবলীগেরও ওয়াতরস,
তাযতকয়ারও ওয়াতরস, তালীগম কুরআগনরও ওয়াতরস, তালীগম সুন্নাহরও
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ওয়াতরস। চারতি কাগজরই ওয়াতরস। নবীতজ  ﷺএর ওয়াতরস তহসাগব
চারিা কাজই আমাগদর দাতয়ত্ব। এ চারকাগজর মগধে জর্গষাক্ত ততনতি
কাগজর মগধে “তাকসীগম কার” বা “কমশবণ্টন” আগি। অথশাৎ উলামাগয়
জকরাগমর এগককজন এগকক দাতয়ত্ব পালন করগব। তকন্তু দাওয়াগতর এ
কাগজর মগধে জকাগনা তাকসীগম কার জনই; বরং এ কাজ সকল
উলামাগয় জকরামগকই করগত হগব। তযতন মাদরাসায় জখদমত করগিন,
তারও করগত হগব। তযতন খানকায় জমহনত করগিন, তারও করগত হগব।
সবার উপর এ কাজ আবর্েক। সারকথা, দাওয়াগতর এ কাজ উম্মাগতর
সকল বেতক্তর উপর জযমন বোপক অগথশ ফরয, জতমতন উম্মাগতর উলামা
জেতণর উপর তা তবগর্ষভাগব ফরয।
কাগজই উলামাগয় জকরামগকও এ কাজ করগত হগব, বরং এ কাগজর
তযম্মাদারীও তাগদর তনগত হগব। জকননা, ইলম িাড়া জনতৃত্ব, জফতনাফাসাদ এবং জোমরাহীর পথ। হযরত মাওলানা সাইগয়েদ আবুল হাসান
আলী নদভী রহ. উলামাগয় জকরাম সম্পগকশ হযরতজীর দৃতেভতঙ্গ উগল্লখ
কগর বগলন, “হযরত মাওলানার আিতরক তবশ্বাস তিল, জয পযশি হক্কানী
উলামাগয় জকরাগমর সতকশ দৃতে এই কাগজর িতত আকৃে না হগব এবং জয
পযশি তাাঁরা দাওয়াত ও তাবলীগের এই নাযুক জখদমগতর পতরপূণশ
পৃষ্ঠগপাষকতা না করগবন, জস পযশি কাগজর ভতবষেত সম্পগকশ তনতশ্চি
হওয়া যাগব না। এজনে তাাঁর আিতরক আকাংো তিল, এ কাগজর জযােে
জলাগকরাই জযন তাাঁগদর জমধা ও জখাদািদত্ত িততভা সহকাগর দাওয়াগতর
দাতয়ত্বভার গ্রহণ করগত এতেগয় আগসন। একমাত্র তাাঁগদর জকারবানী
দ্বারাই ইসলাগমর বাোন িাণবি হগয় উিগত পাগর, তাাঁগদর মাধেগমই
জকবল এই পতবত্র বৃগের িতততি র্াখা-ির্াখা নতুন কগর উজ্জীতবত হগয়
ওিা সম্ভব। [দীনী দাওয়াত, পৃ. ৯৯] এ জেগত্র উলামাগয় জকরাগমর কাগি
তততন বয়ান বক্তৃতার জমৌতখক সহগযাতেতাই চাতেগলন না। বরং এ যুগের
উলামাগয় জকরাগমর কাগি তাাঁর আবদার তিগলা এই জয, তাাঁরা তাগদর
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পূবশসরু ীগদর অনুসরগণ দীন িসাগরর আমলী জমহনত-জমাজাহাদায়
ঝাাঁতপগয় পড়গবন এবং দুয়াগর দুয়াগর ুগর ুগর হগকর পয়োম
জপৌাঁিাগবন। র্াইখুল হাদীস মাওলানা যাকাতরয়া সাগহবগক জলখা এক
তচতিগত তততন উগল্লখ কগরন,
“লিা সময় ধগর আতম এই ধারণা জপাষণ কগর আসতি জয, যতেণ
পযশি আমাগদর আগলম সমাজ দীন িচাগরর জনে সাধারণ মানুগষর
দ্বাগর দ্বাগর তেগয় করা াত করা শুরু না করগবন এবং জনসাধারগণর মত
তাাঁরাও র্হগর-গ্রাগম এ কাগজর জনে সময় লাোগত শুরু না করগবন,
ততেণ পযশি এই কাজ পূণশতায় জপৌাঁিগত পারগব না। জকননা বাস্তব
কমশগেগত্র জনসাধারগণর উপর কাগজর জয িভাব পড়গব, তাাঁগদর
অতিঝরা বক্তৃতার মাধেগম জস িভাব পড়গব না। আমাগদর
আকাতবরেগণর জীবনীগতও এমনই জদখা যায়, যা সম্পগকশ আপনাগদর
মত আগলমেণ ভাগলাই জাগনন।” [সাইগয়েদ আবুল হাসান নদভী রহ.
কৃত-হযরত মাওলানা ইতলয়াস আওর উনকী দীনী দাওয়াত: পৃ. ১০০]
দাওয়াগতর পদ্ধততর বোপকতাোঃ
তগব মগন রাখগত হগব জয, দাওয়াগতর পথ ও পদ্ধতত তবতভন্ন ধরগণর
হগত পাগর। হযরত মাওলানা ইতলয়াস রহ. এ জনেই বগলগিন,
“আমাগদর এই তাবলীেী আগন্দালন দীনী তালীম ও তরতবয়ত তবস্তার
করা এবং দীনী তযগন্দেী বোপকভাগব িচার করার আগন্দালন।
[মাওলানা মানযূর জনামানী রহ. কৃত-মালফুযাগত হযরত মাওলানা
ইতলয়াস; মালফুয নং ১৩৫]
মাওলানা ইতলয়াস রহ. এর এ মালফুযাত দ্বারা বুঝা যায় জয,
দাওয়াগতর মূল লেে হগলা, িগতেগকর কাগি অগনের দীনী ইলগমর জয
আমানত রগয় জেগি, তা সতিকভাগব জপৌাঁগি জদওয়া। সুতরাং মাকসাদ
যতদ হয় ইলম এবং দীনী আমানত জপৌাঁগি জদওয়া, তগব এ জপৌাঁগি
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জদওয়ার সকল মাধেমই দাওয়াত তহসাগব ধতশবে হগব। কাগজই উম্মাগতর
কাগি দীন জপৌাঁিাগনার নবীওয়ালা সকল জাতয়য পদ্ধততই দাওয়াগতর
অিভূশক্ত জযমন, দীনী বইপুস্তক জলখা, দীনী ওয়াজ মাহতফল করা,
তাগলগব ইলমগক তর্ো জদয়া, ইতোতদ।
সাইগয়েদ আবুল হাসান নদভী রহ. তার তবখোত গ্রন্থ দীনী দাওয়াত-এ
উগল্লখ কগরগিন জয, দাওয়াত ও তাবলীগের জকাগনা সাধারণ সাথী যতদ
দাওয়াগতর কাগজর িতত সাধারণ আগলম সমাগজর অনীহা বা অনাগ্রহ
সম্পগকশ অতভগযাে করগতন, তাহগল হযরত মাওলানা ইতলয়াস রহ.
তবরক্ত হগয় বলগতন, “জতামরা বেবসা-বাতণজে, চাকতর-কৃতষ ইতোতদ
তনিক দুতনয়াদাতর তোে কগর এ কাগজ আসগত কত ইতস্তত কগর থাক,
আর উলামাগয় জকরাম জযসব কাজ কগরন, জসগুগলা জতা দীগনর কাজ।
তারা তাগদর কাজ জিগড় এত সহগজ চগল আসগবন, এমন আর্া কর
জকন? তাগদর িতত জতামাগদর অতভগযাে জকন?” জনসাধারণগক সগিাধন
কগর তততন আগরা বলগতন, “যতদ হাযারাত উলামাগয় জকরাম এই
কাগজর তদগক মগনাগযাে কম জদন তকংবা অংর্ গ্রহণ না কগরন তাহগল
তাগদর অিগর জযন উলামাগয় জকরাগমর িতত জকান ধরগনর িশ্ন উত্থাপন
না কগর। বরং এিা বুঝা উতচৎ জয, উলামাগয় জকরাম আমাগদর জথগকও
গুরত্বপূণশ কাগজ মর্গুল আগিন যার ফগল তারা আমাগদরগক সময় তদগত
পারগিন না। তারা জতা েভীর রজনীগতও ইলগম দীগনর জখদমগত মর্গুল
থাগকন যখন অনেরা আরাগমর তনদ্রায় তবগভার হগয় থাগক।” [মালফুযাগত
হযরত মাওলানা ইতলয়াস; মালফুয নং ৫৪]
কাগজই নবীওয়ালা তরীকায় দীন জপৌাঁিাগনার সকল জাতয়য মাধেমই
তাবলীে তহসাগব েনে হগব। উলামাগয় জকরাম দীগনর জয জখদমগত বেস্ত
রগয়গিন, সব জখদমতই তাবলীে তহসাগব ধতশবে হগব। তকন্তু, দাওয়াগতর
এ সকল পদ্ধততর পার্াপাতর্ হযরত মাওলানা ইতলয়াস রহ. দাওয়াগতর
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জমহনগতর জয ধারা শুরু কগরগিন, জস পদ্ধততগতও আমাগদর আওয়াম,
খাওয়াস জনসাধারণ এবং তবগর্ষভাগব উলামা জেণী সকগলরই
অংর্গ্রহণ করা উতচত। জকননা, এ পদ্ধতত উম্মাগতর সব তবকার কাগি
খুব সহগজ দীন জপৌাঁিাগনা যায়। ফগল জনসাধারগনর জনে জযমন তাগদর
দাওয়াগতর দাতয়ত্ব আঞ্জাম জদওয়া সহজ, জতমতন উলামাগয় জকরাগমর
জনেও তাগদর ইলমী আমানত উম্মাগতর সব তবকার কাগি জপৌাঁগি
জদওয়া সহজ। তদ্বতীয়তোঃ দাওয়াগতর একতি মাকসাদ হগলা ইলম
জপৌাঁিাগনা, কাগজই আহগল ইলম তথা উলামাগয় জকরামই এ দাওয়াগতর
কাগজর সবগচগয় জবতর্ হকদার হগব।
দাওয়াত ও তাবলীগের জমহনগত উলামাগয় জকরাগমর পৃষ্ঠগপাষকতা
উলামাগয় জকরাম জযগহতু এ কাগজর জবতর্ হকদার, কাগজই আল্লাহ
তা‘আলা দাওয়াগতর এ িচতলত পদ্ধততগকও শুরু কগরগিন উলামাগয়
জকরাগমর পৃষ্ঠগপাষকতায়। হযরত মাওলানা ইতলয়াস রহ. তার এই
জমাবারক জমহনত আমাগদর আকাতবরগদর পরামর্শ, সমথশন এবং
সহগযাতেতা ও পৃষ্ঠগপাষকতায় শুরু কগরতিগলন। ফগল এ জমহনত
তনযামুদ্দীন জথগক সারা তবগশ্ব এমনতক বাংলাগদগর্ও িতড়গয়গি উলামাগয়
জকরাগমর তত্ত্বাবধাগন।
মাওলানা ইতলয়াস রহ. দারুল উলূম জদওবগন্দর সিান। তততন পুগরা দর্
বির মাওলানা রর্ীদ আহমাদ োঙ্গুহী রহ. এর জসাহবগত কাতিগয়গিন।
এরপর দারুল উলূম জদওবগন্দ তেগয় র্াইখুল তহন্দ মাহমূদুল হাসান
জদওবন্দী রহ. এর কাগি বুখারী ও ততরতমযী র্রীফ পগড়ন। র্াইখুল
তহগন্দর তনগদশর্ক্রগম মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. এর
হাগত বাইয়াত হন। পরবতশীগত হযরত সাহারানপুরী রহ. এর পরামগর্শ
এবং হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর পৃষ্ঠগপাষকতায় তততন দাওয়াগতর
এ জমাবারক কাজ তনযামুতদ্দগন শুরু কগরন। [আবুল হাসান আলী নদভী
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রহ. কৃত ‘মাওলানা ইতলয়াস আওর উনকী দীনী দাওয়াত’ পৃ.৪৮, ৫১,
৫২, ৫৯]
ফগল দারুল উলূম জদওবন্দ, হযরত োঙ্গুহী রহ. ও র্াইখুল তহন্দ রহ.এর ‘ফয়য’ এবং হযরত সাহারানপুরী ও থানভী রহ. এর পরামর্শ,
পৃষ্ঠগপাষকতা এবং দু‘আর বরকগত মাওলানা ইতলয়াস রহ. দাওয়াত ও
তাবলীগের এ মহান সূচনা করগত সেম হন।
দাওয়াত ও তাবলীগের জমহনতোঃ হযরত থানভী রহ. এর ভূতমকা
হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. তিগলন মুজাতদ্দদুল তমল্লাত। আল্লাহ তা‘আলা
তার মাধেগম “তাজদীগদ দীন” তথা উম্মাগতর মাগঝ দীগনর জয
তবষয়গুগলা দীন জথগক জবর হগয় তেগয়গি, তা দীগনর মগধে দাগখল
কগরগিন এবং দীগনর নাগম উম্মাগতর মাগঝ জযসব কুসংস্কার চালু
হগয়তিগলা, জসগুগলার মূগলাৎপািন কগর সহীহ দীনগক উম্মাগতর মগধে
তযন্দা করার মহান দাতয়ত্ব আঞ্জাম তদগয়গিন। হযরগতর তবতর্ে খলীফা
িগফসর হযরত মাওলানা আব্দুল বারী সাগহব রহ. হযরগতর তাজদীদী
ও সংস্কারমূলক কমশকাগন্ডর উপর মূলেবান চারতি তকতাব তলগখগিনোঃ
এক. জাতমউল মুজাতদ্দদীন; দুই. তাজদীগদ মাআতর্য়াত; ততন.
তাজদীগদ তাসাউফ ও সুলক
ূ এবং চার. তাজদীগদ তালীম ও তাবলীে।
তালীম এবং তাবলীগের তবষগয়ও জয হযরত থানবী রহ. মুজাতদ্দদ
তিগলন, চতুথশ তকতাবতিগত তারই তবর্দ বণশনা রগয়গি।
হযরত মাওলানা ইতলয়াস রহ. বস্তী তনযামুদ্দীন-এ তপতা এবং বড়
ভাইগয়র উত্তরসূরী তহসাগব দাওয়াত ও তাবলীগের জমহনত শুরু
কগরতিগলন, তা মূলত হযরত থানভী রহ. এর মার্ওয়ারা, দু‘আ এবং
সমথশগনর মাধেগমই উৎকষশ লাভ কগরতিগলন। “আর্রাফু সাওয়াগনহ”
[আর্রাফ চতরত] গ্রগন্থ হযরত থানভী রহ .এর জবর্তকিু তচতিপত্র রগয়গি,
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যাগত তততন দাওয়াত ও তাবলীগের সাথীগদরগক এ কাগজর বোপাগর
পরামর্শ এবং সুসংবাদ শুতনগয় তাগদরগক উদ্বুদ্ধ কগরগিন। িগফসর
আব্দুল বারী রহ. “তাজদীগদ তালীম ও তাবলীগে” তকতাগবর মগধে এ
মগমশ বগলন, “আতম একবার বস্তী তনযামুদ্দীন-এ হযরত ইতলয়াস রহ.
এর দরবাগর উপতস্থত হলাম। যতদূর মগন পগড় উপতস্থততর তদ্বতীয় তদনই
‘নূহ’ এলাকায় তাবলীগের একতি বড় ইজগতমা তিগলা। হযরত [ইতলয়াস
রহ.] আমাগক তাতেদ তদগয় সাগথ তনগয় জেগলন। দু’ততন তদন সাবশেতণক
হযরগতর জসাহবগত জথগক তাবলীগের কাজ পযশগবেণ করার জসৌভােে
অতজশত হওয়ার পর যখন তদল্লী জথগক জসাজা ‘থানাভবন’-এ উপতস্থততর
সময় হগয় এগলা, তখন হযরত এ কথা বলগলন জয, এ কাগজর বরকত
মূলত হযরত [থানভী রহ.]-এর দু‘আরই ফসল! সাগথ এ কথাও
বলগলন, “হযরগতর জখদমগত উপতস্থত হগয় আমার সালাম জপর্
করগবন। এখাগনর কাগজর তববরণ জর্ানাগবন। এর জবাগব হযরত যা
তকিু বগলন, অবর্েই আমাগক তা তলগখ জানাগবন!” আতম যখন
হযরগতর দরবাগর উপতস্থত হলাম এবং হযরতগক বাংলাওয়ালী মসতজদ
জথগক তনগয় নূহ পযশি দাওয়াত ও তাবলীগের কমশকাগন্ডর উপর তনগজর
অতভবেতক্ত জপর্ করলাম, তখন হযরত বলগলন, “আসল কাজ জতা
এিাই”! [তাজদীগদ তালীম ও তাবলীে : পৃ. ১৭৩]
থানভী রহ. এর ইগিকাগলর পর তবেত জীবগন তাাঁর এই পৃষ্ঠগপাষকতার
কারগণ হযরতজী ইতলয়াস রহ. ও দাওয়াত ও তাবলীগের সাথীগদরগক
থানভী রহ. এর জনে জবতর্ জবতর্ কুরআন পাি কগর তার উগদ্দগর্ে
ঈসাগল সওয়াগবর জনে, তার তকতাবগুগলা পাি করার জনে, তার
জসাহবাতিাপ্ত বুযুোশ গন দীগনর সংেব গ্রহণ করার জনে তনগদশর্ তদগতন।
সাগথ সাগথ এ কথাও বলগতন জয, “হযরত মাওলানা থানভী রহ. বহুত
বড় কাজ কগরগিন, আমার তদল চায় জয, তালীম হগব তার তরীকায়,
আর তাবলীে হগব আমার তরীকায়। এভাগব তার তালীম বোপক হগয়
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যাগব”। [সাইগয়েদ আবুল হাসান নদভী রহ. কতৃশক সংেৃতহত ও সংকতলত
‘মাকাততব হযরত মাওলানা ইতলয়াস’:1 পৃ. ১৩৭ (গমওয়াততগদর িতত
জিতরত ১নং তচতি)] ।
অনোনে আকাতবগরর পৃষ্ঠগপাষকতা
সাইগয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তলগখগিন জয, “হযরত
মাওলানার ধারণায় এই সমস্ত উলামাগয় দীগনর িতেে সম্পৃক্ততা এবং
তাাঁগদর পৃষ্ঠগপাষকতা অতেি জরুরী তিল, যা িাড়া তততন এই কাজগক
ঝুাঁতকপূণশ এবং আর্ঙ্কাজনক মগন করগতন”। [দীনী দাওয়াতোঃ পৃষ্ঠা, ৮০]
এ দৃতেভতঙ্গ জথগকই ইতলয়াস রহ. দাওয়াগতর কাজ শুরু করার পর
সবশিথম যখন আল্লাহর রাস্তায় জবর হওয়ার জনে জামা‘আত নততর হয়,
তখন তততন এ জামা‘আতগক হযরত মাওলানা মুফতী জকফায়াতুল্লাহ
সাগহব রহ. এর কাগি জিরণ কগরন, তার পরামর্শ এবং সমথশন লাগভর
আর্ায়। ২৮, ২৯, ৩০ নগভির ১৯৪১ খৃোগব্দ ‘জোড়োনওয়াাঁ’ জজলার
নূহ অঞ্চগল এক তবরাি তাবলীেী ইজততমা হয়, জসখাগন মাওলানা
হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.- তযতন মজমায় জুম‘আর নামায
পতড়গয়তিগলন এবং মাওলানা জকফায়াতুল্লাহ সাগহব রহ. সহ অগনগকই
র্রীক তিগলন। [দীনী দাওয়াত : পৃষ্ঠা. ১১৫]
তবতভন্ন সমগয় হযরত মাওলানা ইতলয়াস রহ. দাওয়াত ও তাবলীগের
জমহনগতর মার্ওয়ারার জনে আকাতবরগদর একতত্রত করগতন। জযখাগন
1

দারুল উলূ মের উল্লিল্লিত “ওজাহাতনাো” জনয পাঠক দারুল উলূ মের ওমেবসাইটটি ল্লিল্লজট করমত
পামরন।গ্রন্থটি েূ লত হযরত োওলানা ইলইোস রহ. এর ববশল্লকছু ল্লিঠিপত্র (বোট ৬৫টি)-এর সংকলন।
যার েধ্য হমত ৩৪টি ল্লিঠি হযরত পাঠিমেল্লছমলন এ ল্লকতামবর সংকলক হযরত োওলানা সাইমেযদ আবু ল
হাসান নদিী রহ.-এর কামছ, এরপমরর ৫টি ল্লিঠি পাঠিমেল্লছমলন ল্লেোজী েু হাম্মাদ ঈসা রহ. এর কামছ,
অবল্লশষ্ট ২০টি ল্লিঠি ল্লবল্লিন্ন সাথীমদর কামছ বেরণ কমরমছন। (ল্লকতামবর িূ ল্লেকা দ্র.)
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দারুল উলূম জদওবগন্দর মুহতাতমম মাওলানা ক্বারী তাইতয়েব সাগহব,
মাওলানা মুফতী জকফায়াতুল্লাহ সাগহব, তদল্লীর আব্দুর রব মাদরাসার
মুহতাতমম মাওলানা মুহাম্মাদ র্ফী সাগহব, সাহারানপুর মাযাতহরুল
উলূম মাদরাসার নাতযম মাওলানা আব্দুল লতীফ সাগহব, দারুল উলূম
জদওবগন্দর উস্তাদ মাওলানা ইযায আলী সাগহব ও র্াইখুল হাদীস
মাওলানা যাকাতরয়া সাগহব, মাওলানা আব্দুল কাগদর রায়পুরী রহ. সহ
যুেগেষ্ঠ অগনক আগলম ও বুযুেশাগন দীন উপতস্থত হগতন। [দীনী দাওয়াত
পৃষ্ঠা. ১২৬-১২৭]
সারকথা, দাওয়াত ও তাবলীগের জমহনগতর অতধক জযােে এবং হকদার
হগলন উলামাগয় জকরাম এবং তারাই এ জমাবারক জমহনগতর বাোগন
পাতন তসঞ্চন কগরগিন। তারাই এ কানগনর রোণাগবেণকারী। তগব হোাঁ,
জনসাধারণ যারা এ নূরানী জমহনগতর সাগথ র্রীক হগয়গিন, তারাও
নূরানী হগয় তেগয়গিন।
বাংলাগদগর্ তাবলীগের আেমন ও তত্ত্বাবধান
বাংলাগদগর্ হযরত মাওলানা ইতলয়াস রহ. এর পদ্ধততগত দাওয়াত ও
তাবলীগের জয কাজ শুরু হগয়তিগলা, জসিাও মূলত থানভী রহ. এর এক
র্ােতরগদর মাধেগমই আল্লাহ তা‘আলা শুরু কগরতিগলন। তততন হগলন
মুজাতহগদ আজম র্ামসুল হক ফতরদপুরী (সদর সাগহব হুজুর) রহ.।
হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর দরবার জথগক বাংলাগদগর্ আসার পর
হযরত সদর সাগহব রহ. মাওলানা আব্দুল আজীজ রহ. জক তহন্দুস্তাগন
দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ তর্গখ আসার জনে পািান। আব্দুল আজীজ
রহ. িথমত কলকাতা মারকাগয, এরপর তদল্লীর তনযামুতদ্দন মারকাগয
হযরতজী ইউসুফ রহ. এর জসাহবাগত জথগক এ কাজ তর্গখ এগস
বাংলাগদগর্ দাওয়াত ও তাবলীগের জমহনত আরম্ভ কগরন। বাংলাগদগর্
িথম মারকায তিগলা বাগেরহাগির উদয়পুর মাদরাসার মসতজদ, যার
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মুহতাতমম তিগলন বড় হুজুর মাওলানা আব্দুল আজীজ রহ. এর শ্বশুর।
তদ্বতীয় মারকায: ১৯১০ তিোগব্দ খুলনা জজলার জতরখাদা থানাধীন
বামনডাঙ্গায় বড় হুজুগরর তনজ গ্রাগম। তৃতীয় মারকায: দতেণবগঙ্গর
সবগচগয় বড় দীনী িততষ্ঠান; ঐততহেবাহী জাতম‘আ ইসলাতময়া আরাতবয়া
দারুল উলূম খুলনা সংলি তালাবওয়ালী মসতজদ। চতুথশ মারকায: চতুথশ
পযশাগয় মারকায তনধশাতরত হয় লালবাে র্াহী মসতজদ। (তখন িদর
সাগহব রহ. লালবাে জাতম‘আ কুরআতনয়ার মুহতাতমম তিগলন।) পঞ্চম
মারকায: একসময় লালবাে র্াহী মসতজগদ স্থান সংকুলান না হওয়ায়
ইজততমার সুতবধাগথশ জকল্লার উত্তর-পতশ্চম তদগক মাি সংলি খান
মুহাম্মাদ মসতজদগক মারকায করা হয়। ষষ্ঠ মারকায: তকিুতদন পর
এখাগনও জায়ো হতেল না। সদর সাগহব রহ. র্হগরর জভতগর বড় মাি
সংলি জকান মসতজদ জদখগত বলগলন। তখন রমনা পাকশ সংলি জমা ল
আমগল নততর মালওয়ালী মসতজগদর সন্ধান তমলগলা; তকন্তু আয়তগন খুব
জিাি। সদর সাগহব রহ. বলগলন, িগয়াজগন পাগকশর জায়ো বরাদ্দ তনগয়
মসতজদ বড় করা যাগব। এিাই মারকায জহাক। িয় উসূগলর জমহনগতর
জসই ষষ্ঠ মারকাযই আজগকর ঐততহাতসক কাকরাইল মসতজদ। এসব
মারকাগয তখন মুকীম তহগসগব জকউ থাকগতন না; সবাই আসা-যাওয়া
কগর কাজ করগতন। একমাত্র বড় হুযূর রহ. সব মারকাগযই একা পগড়
থাকগতন।
জতা তহন্দুস্তাগন জযমন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু হগয়তিগলা
উলামাগয় জকরাগমর তত্ত্বাবধাগন, জতমতন বাংলাগদগর্ও [বরং পুগরা
পৃতথবীগত] তা শুরু হগয়গি উলামাগয় জকরাগমর তত্ত্বাবধাগন। আর এ কথা
স্বীকৃত জয, জয দীনী কাজ যামানার হক্কানী উলামাগয় জকরাম সমথশন
করগবন, তনোঃসগন্দগহ তা হক এবং মকবুল কাজ। জকননা, নবীতজর যবাগন
আল্লাহ তা‘আলা এ উম্মাগতর সাগথ এ ওয়াদা কগরগিন জয, উম্মাত
ঐকেবদ্ধভাগব কখগনাই ভ্রেতার উপগর একমত হগব না। কাগজই এ হক
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কাজ এখন আমাগদর আওয়াম খাওয়াস সকগলরই করগত হগব এবং
দীনী কাজ হওয়ায় এর তত্ত্বাবধানও করগত হগব উলামাগয় জকরামগক,
জযমনতি কগরগিন আমাগদর আকাতবর রহ.। তগব এ কাজ করার আগে
এ কাগজর মাকসাদ কী? এবং এ কাজ করার তরীকা আর আদাব কী?
তাও জানগত হগব।
তাবলীেী জমহনগতর মাকসাদ কী?
হযরত মাওলানা ইতলয়াস রহ. তার ‘মালফুযাত এবং মাকাততব’-এর
মগধে কগয়কতি উগদ্দর্ে বণশনা কগরগিন।
১. সকল জায়োয় উলামাগয় জকরাম ও বুযুেশাগন দীন এবং
দুতনয়াদারগদর মাগঝ জমলাগমর্া ও জসৌহাদশে ভালবাসা ও সম্পৃীতত সৃতে
করা [মালফুযাগত মাওলানা ইতলয়াস; মালফুয নং ১০২]
২. ততন তজতনসগক তযন্দা করা; তযতকর, তালীম এবং তাবলীে। অথশাৎ
তাবলীগের জনে জবর হওয়া জযন সাথীগদরগক তযতকর এবং তালীগমর
িতত আরও জবতর্ গুরুত্ববান কগর জতাগল। [মাকাততগব হযরত মাওলানা
ইতলয়াস রহ., জমওয়াতীগদর িতত তলতখত ১নং তচতি]
৩. ততন তবকার জলাকগদর তনকি ততন উগদ্দগর্ে তবগর্ষভাগব যাওয়া
উতচৎ।
এক. উলামাগয় জকরাম এবং বুযুেশাগন দীগনর জখদমগত দীন তর্খা ও
দীগনর ভাল তা’িীর হাতসল করার জনে।
দুই. তনজ হগত তনম্ন জেণীর জলাকগদর মাগঝ দীনী কথা বাতশা িচার কগর
তনগজর দীগনর মগধে মযবুতত হাতসল করা এবং তনগজর দীনগক পতরপূণশ
করার জনে।
ততন. তবতভন্ন জলাকগদর তনকি তাগদর ভাল গুণাবলী হাগসল করার জনে।
[মালফুযাগত মাওলানা ইতলয়াস রহ., মালফুয নং ৮৬]
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৪. এক কথায়, সমস্ত মুসলমানগদরগক নবীতজর আনীত দীন, অথশাৎ
ইসলাগমর পুগরা ইলমী এবং আমলী জনযাগমর সাগথ উম্মাতগক
সম্পকশযুক্ত কগর জদওয়া। [মালফুযাগত মাওলানা ইতলয়াস রহ., মালফুয
নং ২৪]
এ কারগণই হযরতজী মাওলানা ইতলয়াস রহ. িয়তি উসূল বণশনা
কগরগিন, যার মগধে ইসলাগমর পুগরা ইলমী এবং আমলী জনযাগমর
তর্ো জদওয়া হগয়গি। দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দাগন কাজ করার সময়
কাগজর মাকসাদ এবং িয় তিফাগতর সতিক বোখো স্বরণ রাখা আবর্েক।
িয় উসূগলর বোখো
দাওয়াত ও তাবলীগে জয িয়িা তসফাগতর কথা বলা হয়, এগুগলার
একিা তনতদশে মাকসূদ আগি। এগুগলার মাকসূদ হগলা সূরা বাকারার
১৭৭ নং আয়াগত পাাঁচিা তবষয় বলা। এই পাাঁচিা তবষয় হগলা দীগনর
জমৌতলক কাজ। ১. তর্রক মুক্ত ঈমান, ২. ইবাদত বগন্দেী সুন্নাত
তরীকায় করা, ৩. মু‘আমালাত তথা তরতযক হালাল রাখা, ৪.
মু‘আর্ারাত, তথা বান্দার হক আদায় করা, ৫. তাযতকয়া তথা অিগরর
দর্িা জরাগের তচতকৎসা করা। মাওলানা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এই
আয়াতগক পুরা দ্বীগনর খুলাসা বগলগিন। আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন হযরত
মাওলানা ইতলয়াস সাগহবগক রহ. এর তদগল জয িয় তসফাত জঢগলগিন,
তা মূলত এ আয়াগতরই জখালাসা।
কাতলমা িসঙ্গোঃ ঐ িয় তিফাগতর মগধে জয কাতলমা আগি, এর দ্বারা
উগদ্দর্ে তর্রক মুক্ত ঈমান। শুধু যতিুকু বলা হয়, আল্লাহর জথগক সব
তকিু হয়, আল্লাহর হুকুম িাড়া তকিু হয় না, এর সাগথ তর্তরকমুক্ত
ঈমানও তর্খগত হগব। একিা তর্রক করগল পুরা ঈমান বাততল।
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নামায িসঙ্গোঃ এই নামায অথশ শুধু নামায না। বরং নামায, জরাযা, হজ্জ,
যাকাত, কাফন দাফন, ইবাদত বলগত যা বুঝায়। নামাগযর জনে সূরাতকরা‘আত, মাসআলা-মাসাইল তর্খগত হগব এবং বাস্তব িতর্েগণর
মাধেগম তা আমগল পতরণত করগত হগব। বাস্তব িতর্েণ িাড়া সহীহ
নামায তর্ো করা সম্ভবপর নয়।
ইকরামুল মুসতলমীন িসঙ্গোঃ ইকরামুল মুসতলমীন বগল দুগিা তবষয়
বুঝাগন হগয়গি। এক নির হগলা, মু‘আমালাত। ভাইগদর সাগথ জয
জলনগদন করা হগব, এিা সহীহভাগব করগত হগব। ইকরাগমর সাগথ
করগত হগব। এজনে ঐ আয়াগত বলা হগয়গি “”واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا
মু‘আমালাগত কথা রো করগব, ভাইগক িাঁকাগত জচো করগব না।
ইকরামুল মুসতলমীগনর দুই নির হগলা মু‘আর্ারাত। এ জনে ঐ আয়াগত
বলা হগয়গি “ ”وآت املال على حبه ذوى القرىب واليتامى واملساكنيবান্দার
হক। ইকরামুল মুসতলমীন জথগক এিা মাথায় আনগত হগব জয, আমার
আব্বা-আম্মা জবাঁগচ থাকগল সাতিা হক, মগর জেগল আগরা সাতিা হক।
আমার তবতবর এই এই হক। সিাগনর আসল হক তাগক মুসলমান
বানাগনা। সারকথা হগলা, ইকরামুল মুসতলমীগনর িগয়ােস্থল হগলা
মু‘আমালা ও মু‘আর্ারা।
তাসহীগহ তনয়ত িসঙ্গোঃ তাসহীগহ তনয়ত দ্বারা উগদ্দর্ে হগলা, আত্মশুতদ্ধ।
অথশাৎ অিগরর দর্িা জরাে দূর কগরা, দর্িা গুন অজশন কগরা। তাসহীগহ
তনয়ত দর্িা গুগনর একিা। আগরা নয়িা গুন আগি। দর্িা জরাে দূর
করগত হগব। তাকাব্বুর দূর করগত হগব, হাসাদ দূর করগত হগব, যবাগনর
তহফাযত তর্খগত হগব ইতোতদ। ইমাম োজালী রহ. তাবলীগে দীন
তকতাগব দর্িা গুন ও দর্িা জরাগের বয়ান কগরগিন, এই তকতাব বাংলা
হগয় তেগয়গি।
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তাহগল এ পাাঁচিা কথার মগধে পুরা দীন তথা আকাইদ, ইবাদাত,
ইকরামুল মুসতলমীগন মু‘আমালাত মু‘আর্ারাত, আর তাসহীগহ তনয়গতর
মগধে আত্মশুতদ্ধ।
ইলম ও তযতকর এবং তাবলীে িসঙ্গোঃ এখন হগলা, এই পাাঁচিা তিফাত
আমার মগধে আসগব তকভাগব? আসার জনে এখাগন দুগিা পগয়ন্ট রাখা
হগয়গি। ১. আল্লাহর রাস্তায় জবর হওয়া, ২. ইলম ও তযতকর। আল্লাহর
রাস্তায় জবর হগয় দীগনর উপর চলার আগ্রহ সৃতে কগরা এবং উলামাগয়
জকরাম জথগক মাসআলা-মাসাইল তর্গখা, তযতকর তর্গখা, তবগর্ষভাগব
সবগচগয় বড় তযতকর অথশাৎ সহীহভাগব কুরআন ততলাওয়াত তর্গখা।
এই হগলা, িয় তিফাগতর জখালাসা, আর তার বাস্তবতা আতম এখন যা
বললাম এই। িয় তিফাতগক যতদ আমরা এভাগব বুঝগত পাতর, তাহগল
মাওলানা ইতলয়াস সাগহব রহ. (আল্লাহ ওনাগক জান্নাতুল তফরদাউগসর
আ‘লা মাকাম নসীব কগরন) জযিা বুঝাগত জচগয়গিন তা হগব।
জমহনগতর আদবোঃ
১. দাওয়াত ও তাবলীগের সবশাতধক গুরুত্বপূণশ আদব হগলা- (যা
আওয়াম-খাওয়াস, উলামা-জনসাধারণ সকগলর জনেই মগন রাখা
আবর্েক) এ জমহনগতর দ্বারা সবশিথম তনগজর তহদায়াগতর তনয়ত,
তনগজর ঈমান মজবুত করার তনয়ত। তদ্বতীয়ত যাগক দাওয়াত জদওয়া
হগে, তার তহদায়াগতর তনয়ত করা। আজ সমস্ত ‘দীনী তাহরীক’ বেথশতায়
পযশবতসত হগে , এর একতি জমৌতলক কারণ হগলা জয, জমহনগতর দ্বারা
অগনের ইসলাহ এবং সংগর্াধগনর তনয়ত করা হয়। তনগজর সংগর্াধগনর
তনয়ত করা হয় না। পতবত্র কুরআগন কারীগম সূরা ইয়াসীগন আল্লাহ
তা‘আলা এক মুতমন বান্দার িনার মাধেগম দাওয়াগতর আদব তর্ো
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তদগয়গিন জয, দাওয়াগতর জেগত্র সগিাধন করগত হগব তনগজগক এবং
সবশিথম মাকসাদ হগব তনগজর তহদায়াত। [সূরা ইয়াসীন; আয়াত ২২]
َّ
ون
َّ َّو َّما ِِلَّ ََّل أ ْع ُب ُد الَّ ِذي َّف َّط َّر ِِن َّوإِل َّْي ِه ت ُْر َّج ُع
মাওলানা ইতলয়াস রহ. ও বগলগিন জয, “আমাগদর এই দীনী
দাওয়াগতর কাগজরত সমস্ত সাথীগদর একথা ভালভাগব বুতঝগয় জদওয়া
উতচৎ জয, তাবলীে জামাগত জবর হওয়ার উগদ্দর্ে শুধু অনেগক জপৌাঁিাগনা
ও বাতলাগনা নয়। বরং এর দ্বারা তনগজর ইসলাহ এবং তালীম ও
তরতবয়তও উগদ্দর্ে। [মালফুযাগত হযরত মাওলানা ইতলয়াস, মালফুয
নং ১৩৪]
২. হযরত মাওলানা ইতলয়াস রহ. এর মালফুযাত, মাকাততব খুব জবতর্
জবতর্ পড়গত হগব। জকননা, তার মালফুযাত এবং মাকাততগবর মগধে এ
কাগজর সতিক নকর্া জদয়া হগয়গি। উলামা এবং আওয়াম সকগলর
জনেই তাগত তহদায়াত এবং তদক তনগদশর্না রগয়গি। তবগর্ষ কগর যখন
দাওয়াত ও তাবলীে তনগয় জফতনা হগে, তখন এ তবষগয়র িথম
মুরুব্বীর তদক তনগদশর্না িাড়া এ জফতনা জথগক উগত্তারণ সম্ভব নয়।
৩. এ আদব দুতি িাড়াও তবগর্ষভাগব উলামাগয় জকরাগমর জনে এ
জমহনগতর সময় মগন এ কথা রাখগত হগব জয, আমার কাগি পুগরা
উম্মাগতর দীনী আমানত রগয় তেগয়গি। আতম বেবসায়ীগদর জনে
“তকতাবুল বুয়ূ” পগড়তি, আতম কৃতষজীতবগদর জনে “তকতাবুল মুযারআত,
মুসাকাত” পগড়তি, আতম তবচারক ও র্াসনকতশাগদর জনে “তকতাবুল
হুদূদ, তকতাবুল কাযা” ইতোতদ পগড়তি, আতম সরকারী আমীন [জতম
পতরমাপকারী]-এর জনে “তকতাবুল ফারাগয়য, তকতাবুল তকসমাহ”
পগড়তি। কাগজই বেবসায়ী, কৃতষজীতব, র্াসনকতশা, সরকারী আমীন তথা
পুগরা উম্মাগতর আমানত আমার কাগি রগয় জেগি। কাগজই আতম
উম্মাগতর দ্বাগর দ্বাগর যাগবা জসই আমানত জপৌাঁগি জদওয়ার জনে। উম্মাত
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তহসাগব, ওয়াতরগস আতিয়া তহসাগব “তনয়াবাগত নববী” এর দাতয়ত্ব
পালগনর জনে আতম আল্লাহর রাস্তায় জবর হগবা।
৪. আর জনসাধারগনর জনে দাওয়াগতর এ জমহনত করার জেগত্র জবর্
তকিু গুরুত্বপূণশ আদব রগয়গিোঃ
ক. দাওয়াত ও তাবলীগের জমহনগতর মাধেগম জকবল দীগনর উপর
চলার আগ্রহ সৃতে হগব, এখন এ আগ্রহগক কাগজ লাতেগয় উলামাগয়
জকরাগমর কাি জথগক দীনী মাসাইল তর্খগত হগব এবং হক্কানী পীরমার্াগয়গখর কাি জথগক আত্মশুতদ্ধর জমহনত করগত হগব।
মাওলানা ইতলয়াস রহ. তনগজই বগলগিন জয, ‘ইলম ও তযতকর হাতসল
করার তরীকা হগলা জয, এই সাথীগদরগক আহগল ইলম এবং আহগল
তযতকরেগণর তনকি পািাগনা হগব, জযন এরা তাাঁগদর তত্ত্বাবধাগন
তাবলীেও কগর এবং তাাঁগদর ইলম ও সাহচযশ দ্বারা উপকৃতও হয়।
[মালফুযাগত হযরত মাওলানা ইতলয়াস, মালফুয নং-৫৪]
একতদন ফজর নামাগযর পর যখন এই আগন্দালগন সতক্রয়
অংর্গ্রহণকারী সাথীগদর তনযামুদ্দীন মসতজগদ একতি মজমা হতেল এবং
হযরত মাওলানা ইতলয়াস রহ. তখন এতিাই দুবশল হগয় পগড়তিগলন জয,
তততন তবিানায় শুগয় শুগয়ও উচ্চ আওয়াগয কথা বলগত পারতিগলন না,
তখন তততন খুব গুরুত্ব তদগয় এক খাস খাগদমগক ডাকাগলন এবং তার
মাধেগম পূরা জামাতগক এই কথা বগল পািাগলন জয, আপনাগদর এই
সমস্ত ুরা জফরা (তাবলীগে সময় লাোগনা) এবং সমস্ত জচো জমহনত
সব জবকার হগয় যাগব যতদ আপনারা এর সাগথ সাগথ ইলগম দীন এবং
তযকরুল্লাহর পতরপূণশ ইহগতমাম না কগরন। (গযন এই ইলম ও তযতকর
দুইতি ডানা যা বেতীত আকাগর্ উড্ডয়ন করা যায় না।) বরং ভীষণ ভয়
এবং কতিন আর্ংকা রগয়গি জয, যতদ এই দুই তবষগয়র বোপাগর
োফলতত কগরন তাহগল এই জচো জমহনত জফৎনার উৎস এবং
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জোমরাহীর এক নতুন রূপ ধারণ করগব। যতদ দীনী তবষগয় ইলমই না
থাগক তাহগল ইসলাম ও ঈমান শুধু রসমী (েতানুেততক) এবং
নামকাওয়াগস্ত থাকগব।...[মালফুযাগত হযরত মাওলানা ইতলয়াস,
মালফুয নং ৩৫]
র্াইখুল হাদীস মাওলানা যাকাতরয়া রহ. জক জলখা এক পগত্র মাও.
ইতলয়াস রহ. উগল্লখ কগরন,
“আমার দী শ তদগনর আকাংো এই জয, তাবলীগের জামাতগুগলা
বুযুেশাগন দীগনর খানকাগুগলাগত তেগয় খানকার পতরপূণশ আদব রো কগর
জসখানকার ফগয়য-বরকতও গ্রহণ করুক। খানকায় অবস্থাগনর সমগয়র
তভতগরই অবসর সমগয় আর্পাগর্র গ্রামগুগলাগত তেগয় দাওয়াগতর
কাজগুগলাও জযন জারী থাগক। আপতন এই বোপাগর আগ্রহী জলাকগদর
সাগথ পরামর্শ কগর জকান একতি তনয়ম তিক কগর রাখুন। বান্দাও তকিু
সংখেক সাথীসহ এই সপ্তাগহই হাতজর হগয় যাগব। জদওবন্দ এবং
থানাভবগন যাওয়ারও ইো আগি।” [দীনী দাওয়াত: পৃ. ১০১]
দাওয়াত ও তাবলীগের জমওয়াতী সাথীগদর িতত জলখা এক তচতিগত
হযরত মাওলানা ইতলয়াস রহ. তাগদর তহদায়াত তদগয় তলগখগিন জয,
“তাবলীগে জবর হওয়ার জখালাসা (সারকথা) ততন তজতনসগক তজন্দা করা:
তযতকর, তালীম, তাবলীে। জমগর জদাগস্তাাঁ আযীগযাাঁ! জতামাগদর এক এক
বির সময় লাোগনার সংবাদ জপগয় আমার জয আনন্দ হগয়গি তা তলগখ
িকার্ করার মগতা না। আল্লাহ কবুল কগরন এবং আগরা জবতর্ জবতর্
তাওফীক দান কগরন। আতম কগয়কতি তবষগয় জতামাগদর দৃতে আকষশণ
করগত চাতে: (১) তনজ তনজ এলাকায় যারা আগেই তযতকর শুরু কগরগি
বা এখন করগি বা শুরু কগর জিগড় তদগয়গি, তাগদর তাতলকা কগর
আমাগক বা র্াইখুল হাদীস সাগহবগক তলগখ পািাগব।
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একিু পর তলগখন, এক নিগর উতল্লতখত তযতকর দ্বারা উগদ্দর্ে হগলা,
যাগদরগক বার তাসবীগহর আমল জদওয়া হগয়গি তারা তা যথারীতত পূণশ
করগি তকনা? এবং তারা আমাগদরগক তজগজ্ঞস কগর আমল শুরু কগরগি
? নাতক তনগজগদর তসদ্ধাগি তযতকরকারীগদর জদগখ জদগখ শুরু কগরগি?
িগতেগকর কাগি তজগজ্ঞস কগর ধারাবাতহকভাগব তবস্তাতরত জানাগব। (২)
আর যারা বাইআত হগয়গি, তাগদর তাতলকা এবং তারা বাইআগতর পর
জয তহদায়াত জদওয়া হগয়গি, তা পালন করগি তকনা তাও তলখগব। যারা
বার তাসবীগহর তযতকর করগি, তাগদরগক রায়পুর তেগয় 2একতচল্লা
জদওয়ার জনে উদ্ধুদ্ধ করগব। [ মাকাততগব হযরত মাওলানা ইতলয়াস ; পৃ.
১৩৬, জমওয়াততগদর িতত ১ নং তচতি]
আর রায়পুর হগলা, সাহারানপুর জজলার অিেশত একতি এলাকা, এখাগন
উগদ্দর্ে, রায়পুগর অবতস্থত হযরত র্াহ আব্দুর রহীম সাগহব রায়পুরী রহ.
এর খলীফা হযরত মাওলানা আব্দুল কাগদর সাগহগব রহ. এর খানকা!
হযরত মাও. ইতলয়াস রহ. এর তহদায়াত দ্বারা স্পে জবাঝা য্য়া জয,
তততন িচতলত দাওয়াত ও তাবলীেগক আত্মশুতদ্ধর জনে জমাগিই যগথে
মগন করগতন না; বরং আত্মশুতদ্ধর জনে বুযুেশাগন দীগনর খানকায়
যাওয়াগক আবর্েক মগন করগতন। বতশমাগন এ বোপাগর জোমরাহী
বোপকতা লাভ কগরগি জয, দাওয়াত ও তাবলীগে কগয়ক তচল্লা তদগয়ই এ
মানতসকতা নততর হগয় যায় জয, আমার আত্মশুতদ্ধ হগয় জেগি! অথচ তার
এ ধারণা বাস্তবতার তবগরাধী বগিই, এমনতক হযরত মাওলানা ইতলয়াস
রহ. এর দৃতেভতঙ্গরও সম্পূণশ তবপরীত।

2

(সাহারানপুর জজলার অিেশত) রায়পুগর হযরত র্াহ আব্দুর রহীম সাগহব রায়পুরীর খলীফা হযরত
মাওলানা আব্দুল কাগদর সাগহগবর খানকায়।
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সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় সময় লাোগনার পার্াপাতর্ উলামাগয় জকরাগমর
সংেগব ইলম তর্ো করা এবং পীর-মার্াগয়গখর জসাহবাগত জথগক
আত্মশুতদ্ধর জমহনত করাও একাি আবর্েক। এ তবষয়তি খুব ভাগলাভাগব
হৃদয়ঙ্গম করগত হগব। দীনী পতরগবগর্ যত জায়োয় জফতনার সৃতে
হগয়গি, তার মূল কারণ হগলা, দাতয়ত্বর্ীল ও সংতিেগদর আত্মশুতদ্ধ না
থাকা।
খ. দাওয়াগতর এ জমহনতগক উলামাগয় জকরাগমর পৃষ্ঠগপাষকতায় শুরু
হগয়গি, এ তবশ্বাস তনগজর মগধে ধারণ কগর দাওয়াত ও তাবলীে সহ
সকল দীনী তবষগয় তাগদর জনতৃত্ব জমগন তনগত হগব এবং তাগদর সাগথ
জুগড় তমগল থাকগত হগব। মগন রাখগত হগব জয, ঐ উম্মাত ধ্বংস হগয়
জেগি, জয উম্মাত তাগদর হক্কানী উলামাগয় জকরাম জথগক তবতেন্ন হগয়
তেগয়গি। এ কারগণই হযরত আবুল হাসান আলী নদভী রহ. মাওলানা
ইতলয়াস রহ. এর দৃতেভতঙ্গ উগল্লখ কগর বগলন জয, আওয়াম ও উলামাগয়
জকরাগমর অপতরচয় ও দূরত্ব তকিুগতই তাাঁর বরদার্ত তিল না। এিাগক
তততন উম্মগতর তবরাি দুভশােে, ইসলাগমর ভতবষেগতর জনে তবরাি খাতরা
এবং ধমশহীনতা ও ধমশগদ্রাতহতার পূবশ লেণ মগন করগতন। [দীনী
দাওয়াত; পৃ. ১২২]
ে. উলামাগয় উম্মাগতর বোপাগর খারাপ ধারণা করা জথগক জবাঁগচ থাকা।
তাগদর সাগথ মুহাব্বাত রাখা এবং তাগদর িতত তবগদ্বষ জপাষণ না করা।
জকননা, উলামাগয় জকরাগমর িতত তবগদ্বষ সমস্ত জমহনতগক বরবাদ কগর
জদয়। এই উম্মাগতর কাগি তবশুদ্ধ দীন জপৌাঁতিগয়গিন উলামাগয় জকরাম।
তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়া সাল্লাগমর নাগয়ব বা
উত্তরাতধকারী। তারা জনেণগক দীন তর্ো জদয়ার জনে পুগরা জীবন
ওয়াকফ কগর তদগয়গিন। এইজনে উম্মাত, উলামাগয় জকরাগমর কাগি
ঋণী।
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উলামাগদর এই সহগযাতেতা দুতনয়ার মগতা আগখরাগতও লােগব।
আগখরাগত জয সমস্ত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ও মাদরাসা-মসতজগদর
তহতাকাংেীরা তনগজর আমল তদগয় জান্নাগত জযগত অেম হগয় যাগব
আল্লাহ তা‘আলা তাগদর জান্নাগত তনগয় যাওয়ার জনে হাগফয ও
আগলমগদর অনুমতত তদগবন। তারা জবগি জবগি জসই সব মানুষগদরগকই
জান্নাগত তনগবন, যারা দীগনর কলোণকাতমতায় উলামাগয় জকরামগক
মুহাব্বাত কগর মাদরাসা-মসতজগদর উন্নতত-অগ্রেততগত এবং দীনী
জমহনত ও দীনী িততষ্ঠাগনর তবপদাপগদ পাগর্ তিগলা আর সহগযাতেতার
হাত বাতড়গয়তিগলা। কাগজই জান্নাগত জযগত উলামাগয় জকরাগমর সাহাযে
লােগব।
যারা দীগনর জমহনত কগরন-চাই তাবলীগের সাথী জহান বা
চরগমানাইগয়র কমশী, তকংবা মাদরাসা-মসতজগদর কতমতি- যতদ এই
জমহনগতর পতরণততগত তাগদর মগন উলামাগদর িতত ইজ্জত ও আযমত
এবং মুহাব্বত সৃতে না হয়, তাহগল তার মগধে দীন আগস নাই। দীগনর
যত বড় জথগক বড় জমহনতকারীই জহাক না জকন, তদগলর মগধে যতদ
উলামাগয় দীগনর িতত অভতক্ত, ৃণা ও তবগদ্বষ থাগক, তাহগল তার ঐ
জমহনত আর দীনদারীর দুই পয়সারও দাম জনই। জফতনার সময় জয
জকাগনা মূহুগতশ তা কচুপাতার পাতনর মতই অতস্তত্বহীন হগয় যাগব।
তিক জতমতনভাগব দাওয়াত ও তাবলীগের বতশমান পদ্ধতত-যা হযরত
মাওলানা ইতলয়াস রহ. শুরু কগরগিন- তনোঃসগন্দগহ দীগনর একতি
জমাবারক এবং বড় জমহনত। তকন্তু যতদ এ জমহনগতর দ্বারা উলামাগদর
িতত ইজ্জত এবং আযমত ও মুহাব্বাত সৃতে না হয়, তগব বুঝগত হগব
তার মগধে মাওলানা ইতলয়াস রহ. এর তাবলীে আগসতন; বরং অনে
জকাগনা তাবলীে এগসগি। জকননা, মাওলানা ইতলয়াস রহ. তনগজর দারুল
উলূম জদওবগন্দর সিান এবং সারাজীবন তততন উলামাগয় জকরাগমর

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

27

সাগথ পরামর্শ এবং সহগযাতেতার মাধেগম দাওয়াত ও তাবলীগের এ
জমাবারক কাজ আঞ্জাম তদগয়গিন। হযরতজী ইতলয়াস রহ. এর র্াগয়খ
হযরত মাওলানা রর্ীদ আহমাদ োংগুহী রহ. বগলগিন, “যারা উলামাগয়
জকরাগমর িতত অিগর তবগদ্বষ এবং বদগুমানী জপাষণ কগর তাগদর
জচহারা কবগর কুদরততভাগব জকবলার তদক জথগক ুতরগয় জদয়া হগব।
যতই তাগদর জচহারা জকবলামুখী করা জহাক, তা জকবলার তদক জথগক
ুগর যাগব!”
কাগজই অিগর উলামাগয় জকরাগমর িতত আযমত এবং মুহাব্বত থাকা
দীন এবং ঈমান পতরপূণশ থাকার আলামত। আর যতদ অিগর উলামাগয়
জকরাগমর িতত তবগদ্বষ, আপতত্ত এবং ৃণা থাগক তাহগল বুঝগত হগব, দীন
ও ঈমাগনর মগধে ািতত আগি। সুতরাং অিগর উলামাগয় জকরাগমর িতত
ৃণা এবং আপতত্ত থাকগল মৃতুের আগে অততসত্বর তওবা কগর জসই
আগলগমর কাি জথগক মাফ জচগয় জনয়া জরুরী এবং আযমত ও
মুহাব্বগতর সাগথ তাগদর অনুসরণ ও সহগযাতেতা করা অপতরহাযশ।
অনেথায় পতরপূণশ দীনদার এবং পাক্কা সাচ্চা ঈমানদার তহগসগব দুতনয়া
তোে করার বোপাগর যগথে সগন্দহ আগি! সাইগয়েদ আবুল হাসান
নদভী রহ. বগলন, “মাওলানা ইতলয়াস রহ. দাওয়াত ও তাবলীগের
সাথীগদর মগধে উলামাগয় জকরাগমর জকান কথা বা কাজ বুগঝ না এগল
এর সুবোখো গ্রহণ এবং সুধারণা জপাষগণর অভোস েগড় তুলগতন।”
[দীনী দাওয়াত; পৃ. ১২৩] হযরতজী এিাও বগলগিন জয, “একজন
সাধারণ মুসলমান সম্পগকশও জকান কারণ িাড়া বদগুমানী (খারাপ ধারণা
জপাষণ করা) তনগজগক ধ্বংগসর তদগক তনগেপ কগর। আর উলামাগয়
জকরাগমর উপর িশ্ন উত্থাপন (বদগুমানী করা) জতা এর জচগয় অগনক
জবর্ী মারাত্মক ও ভয়ংকর। [মালফুযাগত হযরত মাওলানা ইতলয়াস,
মালফুয নং ৫৪]
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. দীনী জয জকাগনা তবষগয় উম্মাগতর মাগঝ তবর্ৃংখলা সৃতে হগল, দীনী
তবষগয় তবগর্ষজ্ঞ উলামাগয় জকরাগমর তসদ্ধািগকই যথাথশ এবং
আমলগযােে মগন করা। উলামাগয় জকরাগমর অনুসরগণ সকল তফতনা
জথগক জহফাজগতর তনশ্চয়তা। অতভজ্ঞতার আগলাগক জদখা জেগি, যারা
উলামাগয় জকরাগমর িতত অিগর আযমত ও মুহাব্বত লালন কগর এবং
উলামাগয় জকরাগমর জামা‘আগতর সাগথ জুগড় তাগদর পতরপূণশ অনুসরণ
কগর তারা ভয়ঙ্কর সব তফতনা আর দীগনর নাগম বদদীনী জথগক
তনরাপগদ এবং জহফাজগত থাগক। পোিগর যারা উলামাগয় জকরাগমর
ননকিে ও অনুসরণ জথগক তবরত থাগক এবং তাগদর জথগক দূরত্ব বজায়
রাগখ তারাই তফতনা এবং জোমরাহীগত তলপ্ত হয়। হযরতজী ইতলয়াস রহ.
বলগতন, “িগতেক যুগের সবগলাকই তনগজগদর বড়গদর কাি জথগক
ইলম ও তযতকগরর সবক তনগতন এবং তারাও তাগদর তত্ত্বাবধাগন জথগক
এবং তাগদর তদকতনগদশর্নায় তা পতরপূণশ করগতন। এমতনভাগব আজও
আমরা আমাগদর বড়গদর (উলামাগয় জকরাম ও বুযশাোগন দীন) মুহতাজ।
অনেথায়,
ورنہ شیطان کے جال میں پھنس جانے کا بڑا اندیشہ ہے۔
র্য়তাগনর জাগল আমাগদর জফাঁগস যাওয়ার বড়ই আর্ংকা রগয়গি।”
[মালফুযাগত হযরত মাওলানা ইতলয়াস, মালফুয নং ১৩৪]
ইতা‘আত করার তরীকাোঃ
পতবত্র কুরআগন আল্লাহ পাক ইরর্াদ কগরন- “জহ ঈমানদারেণ! জতামরা
আনুেতে কগরা আল্লাহর, তাাঁর রাসূগলর, এবং জতামাগদর মগধে যারা
এখগতয়ারীধারী, তাগদরও”। [সূরা তনসাোঃ ৫৯]
এ আয়াগত পাগক আল্লাহ তা‘আলা ততন সত্ত্বার “ইতাআত” বা অনুসরণ
করগত বগলগিন১. আল্লাহ তা‘আলার অথশাৎ কুরআগন কারীগমর।
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২. নবীতজ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাগমর অথশাৎ তাাঁর সুন্নাগতর [এবং
সুন্নাগতর ধারক-বাহক সাহাবাগয় জকরাগমর]।
৩. উলামাগয় জকরাম এবং মুসলমানগদর রাষ্ট্রীয় জনতার। [আয়াগতর
মগধে “এখগতয়ারীধারী” দ্বারা এ দু’জেতণই উগদ্দর্ে।
[দ্রেবে: তাফসীগর ইবগন কাসীর; সূরা তনসাোঃ আয়াত ৫৯]
তগব তৃতীয় জেতণর বেতক্তগদর অনুসরগণর জনে র্তশ হগলা জয, তারা
“হক” [সতে ও সতিক পথ ও মত]-এর উপর থাকগত হগব। যতদ তারা
হগকর উপর না থাগক, জকাগনা ভ্রাতির তর্কার হগয় যায়, কুরআন-সুন্নাহ
তবগরাধী জকাগনা নাজাতয়য কাগজর হুকুম জদয়, তগব জস উলামাগয় জকরাম
এবং রাষ্ট্রীয় জনতার “ইতাআত”ও নবধ নয়। সহীহ বুখারীর এক বণশনায়
[হাদীস নং ৪৩৪০] এগসগি জয, নবীতজ এক আনসারী বেতক্তগক একতি
জিাি দগলর আমীর বাতনগয় জিরণ করগলন এবং জলাকগদরগক তাাঁর
অনুসরণ করগত বলগলন। উক্ত বেতক্ত অধীনস্থ সাহাবাগয় জকরাম জথগক
তার “ইতাআত”-এর স্বীকৃতত তনগয় লাকড়ী জমা করগত এবং আগুন
জ্বালাগত তনগদশর্ তদগলা। অতোঃপর যখন আগুন জ্বালাগনা হগলা, তখন
উক্ত বেতক্ত অধীনস্থ সাহাবাগয় জকরামগক আগুগন িগবর্ করার আগদর্
িদান করগলা! তকন্তু সাহাবাগয় জকরাম এ “ইতাআত” জথগক তবরত
থাকগলন এবং তবষয়তি নবীতজর কাগি তেগয় উত্থাপন করগলন।
তখন নবীতজ বলগলন, “যতদ জতামরা আগুগন িগবর্ করগত, তগব
জকয়ামত পযশি আর তা জথগক জবর হগত পারগত না। “ইতাআত” জকবল
পুগণের মগধে [ববধ আগি]”।
ইতাআগতর র্রয়ী হকুমোঃ
সারকথা, উতল্লতখত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা কগয়কতি তবষয় বুগঝ আগসোঃ
(১) জকাগনা স্থাগনর “ইতাআত” নবধ নয়। যতদও তা অগনক বরকতময়
জহাক না জকন। জকননা, তা উতল্লতখত ততন জেতণসত্ত্বার অিভুশক্ত নয়।
(২) জকাগনা জাগহল বা অজ্ঞ বেতক্তর অনুসরণ নবধ নয়।
(৩) জকাগনা আগলগমর “ইতাআত” ততেণ নবধ হগব, যতেণ জস হগকর
উপর থাকগব।
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বতশমাগন তকিু তাবলীগের সাথীগদর ভ্রাতিোঃ
বতশমাগন দাওয়াত ও তাবলীগে জয জফতনা হগে, আমাগদর এক জেতণর
ভাইগয়রা ততনতি ভ্রাতির তর্কার হগয়গিনক. তাাঁরা বলগিন, “আমরা তনযামুদ্দীগনর ইতাআগত আতি এবং
থাকগবা”। এ কথাতি সম্পূণশরূগপ উক্ত আয়াগতর তবগরাধী এবং
জোমরাহীর রাস্তা। জকননা, জকাগনা স্থান, কখগনা কাউগক তহদায়াত তদগত
পাগর না; হোাঁ, বেতক্ত তহদায়াগতর মাধেম হগত পাগর, যতেণ জস হগকর
উপর থাকগব। আর এ কথাতির অথশ যতদ এিা হয় জয, “মাওলানা
ইতলয়াস রহ. জযগহতু তনযামুদ্দীন জথগক এ জমাবারক জমহনত শুরু
কগরগিন, কাগজই তনযামুদ্দীগনর জনতৃগত্ব জযই আসগব, আমরা তাাঁর
অনুসরণ করগবা” তগব এ অথশও তনোঃসগন্দগহ ভ্রেতা। জকননা, নবীতজ জতা
দীগনর দাওয়াত শুরু কগরতিগলন মক্কা-মদীনায়, তকন্তু তাই বগল তক
কুরআগন তকংবা হাদীগস মক্কা-মদীনাগক স্থান তহসাগব এ মগমশ অনুসরগণর
নবধতা জদওয়া হগয়গি জয, মক্কা-মদীনা জথগক জয যাই বলুক, যতদও তা
কুরআন-সুন্নাহ তবগরাধী হয়, তবুও তার অনুসরণ করগত হগব..! কখগনাই
নয়। কাগজই “তনযামুদ্দীগনর ইতাআগত আতি” এ কথাতি সম্পূণশরূগপ
জোমরাহীর কথা এবং উক্ত আয়াগতর তবগরাধী।
খ. দাওয়াত ও তাবলীে একতি দীনী কাজ হওয়া সগত্ত্বও তারা এগেগত্র
উলামাগয় জকরাগমর জনতৃত্ব মানগিন না। তাগদর ধারণা হগলা জয,
দাওয়াত ও তাবলীগের এ কাজ িচার-িসার লাভ করার জপিগন
উলামাগয় জকরাগমর জকাগনা পৃষ্ঠগপাষকতা জনই; বরং পৃষ্ঠগপাষকতা
রগয়গি, “আওয়াগমর বা সাধারণ জনসাধারগণর। এ ধারণার কারগণ
তারা দীনী তবষগয় জাগহল বা অজ্ঞগলাকগদর অনুসরণ করাগক
“তনযামুদ্দীগনর ইতাআত” নাম তদগয় এিাগক র্রীআগতর অনুসরণ মগন
করগি এবং উলামাগয় জকরাগমর উপর “বদগুমানী” [খারাপ ধারণা]
করগি।
তাগদর এ কমশপন্থা তনোঃসগন্দগহ জোমরাহী! জকননা, (আগেই বলা হগয়গি)
এ কাজ উলামাগয় জকরাগমর তত্ত্বাবধাগন শুরু হগয়গি এবং তাগদরই
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পৃষ্ঠগপাষকতায় উৎকষশতা অজশন কগরগি এবং এখনও তাগদর সমথশন ও
সহগযাতেতার কারগণই তা তিগক আগি। জকাগনা দীনী কাজ উলামাগয়
জকরাগমর সমথশন িাড়া কখগনাই তিগক থাকগত বা িসার লাভ করগত
সেম হয় না। মাওলানা ইতলয়াস রহ. তনগজ আগলম তিগলন, তততন
মাওলানা রর্ীদ আহমাদ োঙ্গুহী রহ., মাওলানা খলীল আহমাদ
সাহারানপুরী রহ. এর জসাহবাগত ও থানভী রহ. এর িতেে পরামগর্শ
এবং মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ., মুফতী জকফায়াতুল্লাহ রহ.,
মুফততগয় আজম র্ফী উসমানী রহ., দারুল উলূম জদওবগন্দর মুহতাতমম
মাওলানা ক্বারী তাইগয়ব সাগহব, তদল্লীর আব্দুর রব মাদরাসার মুহতাতমম
মাওলানা মুহাম্মাদ র্ফী’ সাগহব, সাহারানপুর মাযাতহরুল উলূম
মাদরাসার নাতযম মাওলানা আব্দুল লতীফ সাগহব, দারুল উলূম
জদওবগন্দর উস্তাদ মাওলানা ই’যায আলী সাগহব ও র্াইখুল হাদীস
মাওলানা যাকাতরয়া সাগহব রহ. সহ সমকালীন সকল বুযুেশাগন দীগনর
সহগযাতেতা ও পৃষ্ঠগপাষকতায় এ কাজ শুরু কগরতিগলন এবং তাগদরই
পরামর্শ মত এ কাগজর নকর্া তনধশারণ কগরগিন। মাওলানা ইতলয়াস রহ.
তনগজই বগলগিন, জয, এ কাগজর বরকত মূলত হযরত [থানভী রহ.]-এর
দু‘আরই ফসল! [তবস্তাতরত জদখুন:দীনী দাওয়াত; পৃষ্ঠা.৫৭, ৮০,
১১৪,১১৫, ১২৬-১২৭], [তাজদীগদ তা’লীম ও তাবলীে : পৃ. ১৭৩]
বাংলাগদগর্ও এ কাজ শুরু কগরতিগলন, হযরত র্ামসুল হক ফতরদপুরী
রহ.[সদর সাগহব হুজুর], বড় হুজুর মাওলানা আব্দুল আজীজ রহ. এর
মাধেগম। যদ্দরুন বাংলাগদগর্ তাবলীগের িথম মারকায তিগলা বড়
হুজুগরর গ্রাম বতশমান বাগেরহাগির উদয়পুগর। কাগজই তাবলীগের এ
কাজ িচার-িসার লাভ করার জপিগন উলামাগয় জকরাগমর পৃষ্ঠগপাষকতা
জনই- এ কথা তনোঃসগন্দগহ জোমরাহী!
তদ্বতীয়ত, অন্ধ বেতক্ত কখগনা কাউগক রাস্তা জদখাগত পাগর না। অন্ধকার
কখগনা অন্ধকার দূর করগত সেম হয় না। মাওলানা ইতলয়াস রহ. বগল
জেগিন, “এই তসলতসলায় একতি উসূল এই জয, স্বাধীনভাগব ও তনগজর
মনমত না চলা। বরং তনগজগক ঐ সমস্ত বুযুেশগদর পরামর্শ অনুযায়ী
পতরচালনা করা, যাগদর উপর দ্বীনী তবষগয় আমাগদর পূববশ তী আকাতবর
হযরতেণ আস্থা জরগখ জেগিন।’’ এরপর হযরত বগলগিন, ‘‘দ্বীগনর কাগজ
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আস্থা রাখার জনে বহুত সতকশতা ও হুতর্য়ারীর সাগথ [অনুসৃত বেতক্ত]
তনবশাচন করা জরুরী। অনেথায় অগনক বড় ধরগনর জোমরাহীর আর্ঙ্কা
রগয়গি”। [মনযূর জনামানী রহ. কৃত “মালফুযাগত হযরত মাওলানা
ইতলয়াস”:১৪৩ নং মালফুয] । কাগজই দাওয়াত ও তাবলীগের এ দীনী
কাগজ সাধারণ জনেগণর জনতৃত্ব জমগন জনওয়ার অথশ হগলা, অগন্ধর
অনুসরণ করা, যা তনোঃসগন্দগহ জোমরাহী।!
ে. আগরকতি ভ্রাতি হগলা, আমাগদর এক জেতণর ভাইগয়রা এখনও
মাওলানা সা‘আদ সাগহবগক অনুসরণীয় জ্ঞান করগিন! অথচ সা‘আদ
সাগহব জথগক এমন অগনক বক্তবে এবং কমশপদ্ধতত পাওয়া জেগি, যা
তনোঃসগন্দগহ কুরআন-সুন্নাহ তবগরাধী এবং জস তবততকশত তবষয়গুগলা জথগক
তততন এখনও যথাযথভাগব তফগর আগসনতন। যদ্দরুন তাগক এ মুহুগতশ
অনুসরণ করা র্রীআগতর দৃতেগত তনগষধ! মাওলানা ইতলয়াস রহ. জয
মাদরাসায় পড়াগর্ানা কগরগিন, জস দারুল উলূম জদওবন্দ সহ পুরা
তবগশ্বর উলামাগয় জকরাম সা‘আদ সাগহগবর ভুল ধতরগয় তদগয়গিন। তকন্তু
সা‘আদ সাগহব যথাযথভাগব জস ভুল জথগক তফগর আগসনতন।
এ কথা মগন রাখগত হগব জয, মানুষ মাত্রই ভুল হগত পাগর, কাগজই
জীতবত জকাগনা মানুগষর বোপাগর এমন ধারণা না করা জয, তার জথগক
জকাগনা ভুল িকার্ পাওয়া অসম্ভব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবগন মাসউদ
রাতয. বগলন-“জতামাগদর জকউ জযন কাগরা এমনভাগব অনুসরণ না কগর
জয, জস [অনুসৃত বেতক্ত] ইমান আনগল, জসও [অনুসরণকারী বেতক্তও]
ঈমান আগন। জস কুফরী করগল জসও কুফরী কগর। যতদ কাগরা অনুসরণ
করগতই হগয়, তগব মৃত বেতক্তগদর অনুসরণ কগরা, জকননা, জীতবতেণ
জফতনার আর্ঙ্কামুক্ত নন। [তবরানী কাবীর;হা.নং ৮৭৬৪ মাজমাউয
যাওয়াগয়দ; হা.নং ৮৫০ হাদীসতির সনদ হাসান]
ভুল স্বীকার কগর সংগর্াধন করগত থানভী রহ. এর ভূতমকাোঃ
হাকীমুল উম্মাত মুজাতদ্দদুল তমল্লাত মাওলানা আর্রাফ আলী থানভী রহ.
“আন নূর” পতত্রকায় একতি কলাম এ জনে বরাদ্দ কগরতিগলন জয, জয
তবষয়গুগলাগত জকাগনা তহতাকাঙ্ক্ষী দলীল-িমাগণর আগলাগক হযরগতর
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ভুল ধগর তদগবন, হযরত উক্ত কলাগম জস ভুল স্বীকার কগর সংগর্াধনী
জদগবন।
ভুল স্বীকাগর মাওলানা ইতলয়াস রহ.এর ভূতমকাোঃ
মাওলানা ইতলয়াস রহ. একবার নবােত এক দাতড়হীন যুবগকর জচায়াগল
হাত বুতলগয় দাতড় জরগখ জদওয়ার অনুগরাধ করগল যুবকতি যখন
হযরগতর জসাহবাগত আসা বন্ধ কগর তদগলা, তখন ইতলয়াস রহ. তনগজর
ভুল তর্কার কগর বলগলন, “আতম িান্ডা তাওয়ায় মাি জঢগল তদগয়তি।”
অথশাৎ তাওয়া েরম হওয়ার পর তাগত মাি তদগল তা ভুনা করা সম্ভব,
অনেথায় ভুনা হগব না।
ভুল স্বীকাগরর একতি পদগেপোঃ
আতম আমার তলতখত সকল তকতাগবর ভূতমকায় এ কথা তলগখ তদগয়তি জয,
এ তকতাবগক ত্রুতিমুক্ত করগত আমরা আমাগদর সাধেমত জচো কগরতি।
তদুপতর জকাগনা তহতাকাঙ্ক্ষী ভাই যতদ তাগত জকাগনা ভুল জদখগত পান,
তগব আমাগদরগক জানাগল পরবতশী সংস্করগণ আমরা তা শুধগর জনগবা।
ভুল হগল করণীয়োঃ
কাগজই মানুষ জথগক ভুল হওয়ািা অস্বাভাতবক নয়, তকন্তু র্রীআগতর
দৃতেভতঙ্গ হগলা, জস ভুল জক চলগত জদওয়া যাগব না; বরং ধতরগয় তদগত
হগব। জকননা, হাদীগস এগসগি জয, এক মুসলমান অপর মুসলমাগনর
জনে ‘আয়না’ স্বরূপ। আর ধতরগয় জদওয়ার পর ভুগলর তর্কার বেতক্তর
দাতয়ত্ব হগলা, (ক) ভুল জমগন জনওয়া (খ) ভুল জোপগন কগর থাকগল
জোপগন আর িকাগর্ে কগর থাকগল িকাগর্ে তনগজর ভুগলর স্বীকৃতত
তদগয় সতিক তবষয়িার জ াষণা কগর জদওয়া। সাহাবী হযরত মু‘আজ
ইবগন জাবাল রাতয. জক নবীতজ ওসীয়েত কগর বগলন, “তুতম িকাগর্ে
[গোনাহ] হগল িকাগর্ে [তাওবা কগরা], জোপগন [গোনাহ] হগল জোপগন
[তাওবা কগরা]। [তবরানী কাবীর; হা.নং ৩৩১, মাজমাউয যাওয়াগয়দ;
১৬৭৫৩] (ে) জয ভুল ধতরগয় তদগয়গি, তার জর্াকর আদায় করা জয,
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ভাই তুতম আমার ভুল ধতরগয় তদগয় উপকার কগরগিা, অনেথায় যারা
যারা আমার এ ভুগলর উপর আমল করগতা, তাগদর সকগলর দায়ভার
আমার উপর আসগতা!

হযরত মাওলানা সা‘আদ সাগহব িসঙ্গ
মাওলানা সা‘আদ সাগহগবর িতত উলামাগয় জকরাগমর আস্থা না
থাকার জমৌতলক কারণগুগলা হগলা১. দীগনর তবতভন্ন তবষগয়র মনেড়া বোখো তবগিষণ।
২. তাবলীগের গুরুত্ব বুঝাগত তেগয় তাবলীে বেতীত দীগনর অনোনে
জমহনতগক (গযমন, মাদরাসা তর্ো, তাসাওউফ ইতোতদ) জহয় এবং
গুরুত্বহীন সাবেস্ত করা।
৩. পূবশবতশী মুরুব্বীগদর কাগজর উসূল জথগক সগর যাওয়া।
এ ততনতি তবষগয় উলামাগয় তকরাম তবস্তাতরতভাগব তাগদর অতভগযাে ও
আপতত্ত জপর্ কগরগিন। উপমহাগদগর্র উলামাগয় জকরাগমর ‘সাগর তাজ’
দারুল উলূম জদওবন্দ, সাদ সাগহগবর বোপাগর তাগদর সবশগর্ষ জয
অবস্থান তুগল ধগরগিন, তা সতবগর্ষ লেণীয়োঃ3
“এখাগন একিা তবষয় স্পে করা জরুরী। জসিা হগলা, এই (মূসা আ.
এর) িনার তবষগয়গতা মাওলানা (সা‘আদ সাগহগব)-র রুজুগক
সগিাষজনক বলা যায়, তকন্তু তাাঁর তচিােত তবচুেততর বোপাগর দারুল
উলুগমর পে জথগক জয আর্ঙ্কা িকার্ করা হগয়তিগলা, জস আর্ঙ্কা
এতড়গয় যাওয়া সম্ভব হগে না। কারণ, কগয়কবার রুজুর পরও তকিুতদন
পর পর তার এমন তকিু নতুন বয়ান আমাগদর কাগি জপৌাঁিাগে,
3

দারুল উলূগমর উতল্লতখত ‘ওজাহাতনামার’ জনে পািক দারুল উলূগমর ওগয়বসাইিতি তভতজি
করগত পাগরন। www.darululoom-deoban.com
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জযগুগলার মগধে আগের জসই মুজতাতহদসুলভ আন্দায, ভুল িমাণপদ্ধতত
এবং দাওয়াগতর বোপাগর তনগজর তবগর্ষ তচিার সাগথ র্রী‘আগতর
বক্তবেগক অনোয়ভাগব খাপ খাওয়াগনার জচো তবদেমান। এই কারগণ শুধু
দারুল উলুগমর দাতয়ত্বর্ীলেণই নন, বরং অনোনে হক্কানী উলামাগয়
জকরামগদর মাগঝও মাওলানা (সা‘আদ) সাগহগবর ‘সামতগ্রক তচিার’
বোপাগর িচন্ড রকগমর অনাস্থা রগয়গি।
মাওলানা (সা‘আদ) সাগহগবর এই অনথশক ইজততহাদ জদগখ মগন হয় জয,
আল্লাহ না করুন, তততন এমন এক নতুন দল নততরর তদগক চগলগিন,
যারা আহগল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত তবগর্ষ কগর তনগজগদর
আকতবরগদর জথগক তভন্ন রকগমর হগব। আল্লাহ তা‘আলা আমাগদর
সবাইগক আকাতবর ও পূবশসুরীগদর পথ ও পদ্ধততর উপর অিল রাখুন।
আমীন।”
কাগজই মাওলানা সা‘আদ সাগহগবর িসগঙ্গ বতশমান জিোপগি আমাগদর
করণীয় হগলাোঃ
১. জযগহতু তবষয়তি দীনী তবষয়, এবং এমন একতি তবষয়, যুে যুে ধগর
যার পৃষ্ঠগপাষকতা কগর আসগিন উলামাগয় জকরাম, কাগজই আমাগদর
উতচত হগব, সংতিে তবষগয় কাকরাইল এবং অনোনে স্থাগনর উলামাগয়
জকরাগমর পরামর্শ অনুযায়ী তনগজগদর পতরচাতলত করা।
২. তদ্বতীয়ত, এ মূলনীতত মগন রাখগত হগব জয, ইসলাগম স্থান বা বেতক্তর
পূজা করা তনগষধ। জকাগনা স্থান কখগনাই অনুসরণীয় হগত পাগর না।
মক্কা-মদীনা পৃতথবীর মগধে সবগচগয় বরকতময় স্থান, তকন্তু কুরআনহাদীগস জকাথাও বলা হয়তন জয, মক্কা-মদীনার অনুসরণ করগত হগব।
হোাঁ, বেতক্ত অনুসরণীয় হগত পাগর, যতেণ জস হগকর উপর থাকগব।
খলীফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাতয. একতদন জুম‘আর নামাগযর
খুতবায় সবাইগক তজগজ্ঞস করগলন, আতম যতদ কুরআন-হাদীগসর
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তবপরীত জকাগনা কাজ কতর তাহগল জতামরা কী করগব? উত্তগর একজন
যুবক দাাঁতড়গয় তগলায়ার জকাষমুক্ত কগর বলগলা, আমরা বুঝাগত সেম
না হগল এই তগলায়ার তদগয় আপনাগক জসাজাপগথ আনা হগব।
৩. তৃতীয়ত, মানুষ মাত্রই ভুল হগত পাগর, কাগজই জীতবত জকাগনা
মানুগষর বোপাগর এমন ধারণা না করা জয, তার জথগক জকাগনা ভুল
িকার্ পাওয়া অসম্ভব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবগন মাসউদ রাতয. বগলন وإن كنتم ال بد مقتدين فاقتدوا، وإن كفر كفر، فإن آمن آمن،ال يقلدن أحدكم دينه رجال
بامليت ; فإن احلي ال يؤمن عليه الفتنة

জতামাগদর জকউ জযন কাগরা এমনভাগব অনুসরণ না কগর জয, জস
[অনুসৃত বেতক্ত] ঈমান আনগল, জসও [অনুসরণকারী বেতক্তও] ঈমান
আগন। জস কুফরী করগল জসও কুফরী কগর। যতদ কাগরা অনুসরণ
করগতই হয়, তগব মৃত বেতক্তগদর অনুসরণ কগরা, জকননা, জীতবতেণ
জফতনার আর্ঙ্কামুক্ত নন। তবরানী কাবীর; হা.নং ৮৭৬৪ মাজমাউয
যাওয়াগয়দ; হা.নং ৮৫০ হাদীসতির সনদ হাসান।
৪. চতুথশত, দাওয়াত ও তাবলীগের িাণপুরুষ হযরতজী মাওলানা
ইতলয়াস রহ. এর মালফুয আমাগদর হৃদয়ঙ্গম করগত হগবোঃ
হযরতজী মাওলানা ইতলয়াস রহ. ইরর্াদ কগরন, “এই তসলতসলার
একতি উসূল এই জয, স্বাধীনভাগব ও তনগজর মনমত না চলা। বরং
তনগজগক ঐ সমস্ত বুযুেশগদর পরামর্শ অনুযায়ী পতরচালনা করা যাগদর
উপর দীনী তবষগয় আমাগদর পূবশবতশী আকাতবর হযরতেণ আস্থা জরগখ
জেগিন। জয সকল বুযুেশগদর আল্লাহ তা‘আলার সাগথ খাস সম্পকশ
রগয়গি- বুঝা যায় এবং জসিা সবশস্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ
ওয়া সাল্লাগমর পর সাহাবা জকরাম রাতয. এর সাধারণ মাপকাতি এতিই
তিল জয নবীতজ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়া সাল্লাম যাগদর উপর জবর্ী
আস্থা রাখগতন তারাও তাগদর উপর জবর্ী আস্থা রাখগতন। পরবতশীগত
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যুগে আস্থারগযােে ঐসমস্ত বুযেশাগন দীন তিগলন যাগদর উপর হযরত
আবু বকর রাতয. ও হযরত উমর রাতয. জরগখ জেগিন। দীগনর কাগজ
আস্থা রাখার জনে বহুত সতকশতা ও হুতর্য়ারীর সাগথ তনবশাচন করা
জরুরী। অনেথায় অগনক বড় ধরগনর জোমরাহীর আর্ঙ্কা রগয়গি।
[মালফুযাত:১৪৩ নং মালফুয]
কাগজই বতশমাগন তনযামুদ্দীনগক অনুসরণীয় মগন করা জযমন ভুল, জতমতন
সা‘আদ সাগহগবর ভুল হওয়ার পরও [গ্রহণগযােে রুজু না হওয়া পযশি ]
তার অনুসরণ করা, তকংবা তাগক ভুগলর উগধ্বশ জ্ঞাণ করা, তকংবা
তনযামুদ্দীগনর িবীন মুরুব্বীগদর তত্ত্বাবধান, দারুল উলূম জদওবন্দ সহ
পুগরা তবগশ্বর উলামাগয় জকরাগমর অনাস্থা িকাগর্র পরও তাগক জমগন
জনয়া এবং মানে করা তনোঃসগন্দগহ জোমরাহী।
এ জোমরাহী জথগক বাাঁচার জনে যততদন পযশি সা‘আদ সাগহব তনগম্নাক্ত
দুতি কাজ না করগবন, তততদন তাগক অনুসরণ করার অথশ হগব একতি
“জোমরাহ দল” সৃতেগত সহায়তা করাোঃ
ক. সবধরগনর তবততকশত বক্তগবের বোপাগর িকাগর্ে, স্পে র্গব্দ ভুল
স্বীকার কগর সতিক বোখো তদগবন এবং এ রুজুর উপর তততন অিলঅতবচল থাকগবন। জকবল দারুল উলূগমর সামগন তাওবা করগল হগব না।
জকননা, তাওবার তনয়ম হগলা জয, অপরাধ িকাগর্ে হগল িকাগর্ে আর
জোপগন হগল জোপগন তাওবা করগত হগব। সাহাবী হযরত মু‘আজ ইবগন
জাবাল রাতয. জক নবীতজ ওসীয়েত কগর বগলন,
 وما عملت من سوء، وشجر، واذكر الله عند كل حجر،عليك بتقوى الله ما استطعت
 والعالنية بالعالنية، السر بالسر،فأحدث لله فيه توبة

অথশোঃ তুতম যথাসম্ভব আল্লাহর ভয় অজশন কগরা। িগতেক পাথর এবং
োগির তনকগি আল্লাহর তযতকর কগরা। আর জয গুনাগহর কথা জতামার
মগন আগি, তার বোপাগর তাওবা কগরা। িকাগর্ে [গুনাহ] হগল িকাগর্ে
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[তাওবা কগরা], জোপগন [গুনাহ] হগল জোপগন [তাওবা কগরা]। [তবরানী
কাবীর; হা.নং ৩৩১, মাজমাউয যাওয়াগয়দ; ১৬৭৫৩]
কাগজই সা‘আদ সাগহব জযগহতু তবততকশত বক্তবেগুগলা আম বয়াগন
বগলগিন, কাগজই তাওবা এবং রুজুও আম বয়াগন হগত হগব। এক
একতি ভুল উগল্লখ করগবন, আত্মস্বীকৃতত তদগবন, এবং সতিক তবষয়তি
তুগল ধরগবন।
খ. তাবলীগের পূবশবতশী ততন হজরতজীর “তনগদশতর্ত পন্থায়” তাবলীগের
কাজ করগবন এবং এ জনে তনযামুদ্দীগনর িবীণ মুরুব্বীগদরগক
তনযামুদ্দীগন তফতরগয় এগন তাগদরগক জচাগখর সামগন জরগখ, জদগখ জদগখ,
তাগদর পরামর্শমত চলগবন।
ে. দারুল উলূম জদওবন্দ সহ তবগশ্বর হক্কানী উলামাগয় জকরাগমর
জামা‘আত তাাঁগক “আস্থার্ীল” তহসাগব জ াষণা তদগবন। যততদন পযশি
ততনতি তবষয় না পাওয়া যাগব, তততদন তাগক অনুসরণ করার অথশ হগব
একতি “জোমরাহ দল” সৃতেগত সহায়তা করা।
৫. মাওলানা সা‘আদ সাগহগবর বোপাগর উলামাগয় জকরাগমর এ সুস্পে
অবস্থাগনর পরও দাওয়াত ও তাবলীগের জয সকল সাথী তনযামুদ্দীগনর
ইতাআগতর নাগম মাওলানা সা‘আদ সাগহগবর ইতাআগতর উপর থাকগব,
তাগদর বোপাগর হক্কানী উলামাগয় জকরাম ও তাগদর মতাদর্শী সাথীগদর
[চরম পন্থায় না তেগয় তহকমাগতর সাগথ] কগিার অবস্থাগন জযগত হগব,
যাগত তারা [তনযামুদ্দীগনর অনুসারীরা] জকাগনা ধরগণর জফতনা সৃতে করা
তকংবা উলামাগদর িতত তবগদ্বষ নততরর অবকার্ না পায়। কাগজই
তাগদরগক দাওয়াত ও তাবলীগের তর্গরানাগম জকাগনা ধরগণর মার্ওরা,
োর্ত, জজাড় ইতোতদর সুগযাে জদওয়া উতচত হগব না। বরং তাবলীগের
এ কাজগুগলা হক্কানী উলামাগয় জকরাম এবং তাগদর মতাদর্শী সাথীরা
সা‘আদ সাগহগবর পূবশবতশী ততন হজরতজীর “নকর্া” অনুযায়ী
পতরপূণশরূগপ আঞ্জাম তদগবন।
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৬. দাওয়াত ও তাবলীগের এ কাজ উলামাগয় জকরাগমর কাজ, তারাই এ
কাগজর পৃষ্ঠগপাষক এবং মূল দাতয়ত্বর্ীল। সুতরাং বতশমান পতরতস্থততগতও
তাগদরগকই এ কাগজর “রাহবাগরর” ভূতমকা পালন করগত হগব। এ
কারগণ সকল মাদরাসা কতৃপ
শ গের তনকি আমার তবনীত তনগবদন হগলা
জয, জাতম‘আর এক/একাতধক উস্তাদগক দরস্-তাদরীগসর বেস্ততা কম
তদগয় দাওয়াত ও তাবলীগের কাগজর জনে ফাগরে কগর তদগবন। জযন
তততন জাতম‘আর পে হগত দাওয়াত ও তাবলীগের কাগজ যথাযথভাগব
িতততনতধত্ব করগত পাগরন।
তগব, সবসমগয়র জনে লে রাখগত হগব জয, মাওলানা সা‘আদ সাগহগবর
রুজুর স্বীকৃতত জদয়ার আে পযশি জনসাধারণ তার অনুসরণ তোে
করগলও, হক্কানী উলামাগয় জকরাগমর তত্ত্বাবধাগন দাওয়াত ও তাবলীগের
কাজ সবশাবস্থাগতই চাতলগয় জযগত হগব। এ বোপাগর জকান অলসতা করা
যাগব না।
আল্লাহ তা‘আলা আমাগদরগক তাওফীক দান করুন। আমীন।
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