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দীনের দায়ী ও খাদদমদদর পরস্পর সম্পর্ক নর্মে হওয়া উচিত? 

দীে ইসলাম সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, মুসলমােদদর অন্তদর ভাল র্াদের আগ্রহ-উদ্দীপো এবং মন্দ র্াে নেদর্ নবেঁদি োর্ার মদোভাব সৃচির 

েেয নে নিিা প্রদিিা িলদে, িাই তা নে সহীহ পদ্ধচতদতই নহার্ ো নর্ে এগুদলার প্রদয়ােেীয়তা ও উপর্াচরতা নেমে সদন্দহাতীদত নতমচে 

নসগুদলার গুরুত্বও সবকেে স্বীর্ৃত। এ দৃচিদর্াণ নেদর্ লক্ষয র্রদল নদখা োদব নে, তাদদর প্রদতযদর্র নে শুধু চেয়ত ও র্মকপদ্ধচত চভন্ন চভন্ন 

তাই েয় বরং চিন্তাধারা, র্মকদর্ৌশল, চেয়ম-র্ােূে ইতযাচদর চবিাদরও এদর্ অপর নেদর্ পৃের্। এমতাবস্থায় দীেী মারর্াে ও মাহচিল, 

আদন্দালে ও সংগঠে এবং মাদরাসা সমূহ ইতযাচদর পারস্পচরর্ সম্পর্ক; সদবকাপচর দীনের চবচভন্ন র্াদে চেদয়াচেত দা‘ঈনদর পারস্পচরর্ 

আিরণ ও উচ্চারণ নর্মে হওয়া উচিত তা নেদে নেয়া দরর্ার। 

আমাদদর অবস্থাে : দীে ইসলাম হল এর্চি দূগক, শাচন্ত-সুদখর রােপ্রাসাদ। নে বযচি এর মদধয প্রদবশ র্রদব নস ঝড়-তুিাে, ঘুচণকবায়ু এবং 

অচিঝদরর িাইদত মারাত্মর্ চবপদ-আপদ নেদর্ মুচি লাভ র্দর োন্নাদতর চির সুখ-শাচন্ত আর চেরাপত্তার অচধর্ারী হদব। সুতরাং সাধারণ দূগক 

বা রােপ্রাসাদ নেমে র্াদরা এর্র্ প্রদিিায় অচিত্ব লাভ র্রদত পাদর ো। বরং ইচিচেয়ার, রােচমস্ত্রী, র্াঠচমস্ত্রী এবং নোগালী সহ সর্ল 

র্মকিারীর নেৌে প্রদিিা েরুরী। তদ্রূপ দীদের এ দূগক বা রােপ্রাসাদও শুধু নে নর্াে এর্ দদলর প্রদিিা বা নমহেদত পচরপূণকভাদব ওেুদদ 

আসদত পাদর ো। বরং তার েেয েরুরী হল দীদের সাদে সম্পৃি সব দদলর নেৌে তৎপরতা এবং প্রদিিা। 

তা‘লীম, তাবলীগ ও তােচর্য়া নমৌচলর্ চবষয় 

এ চবষয়চি আমাদদর মদে রাখদত হদব নে, র্ুরআদের চবচভন্ন আয়াদত মহােবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাদমর দুচেয়াদত আগমদের 

নমৌচলর্ নেসব লক্ষয-উদদ্দশয বণকো র্রা হদয়দে তার মদধয তা‘লীম, তাবলীগ ও তােচর্য়া সচবদশষ উদল্লখদোগয। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 

র্দরে: (তরেমা) “চতচেই চেরক্ষরদদর মধয নেদর্ এর্েে রাসূল নপ্ররণ র্দরদেে, চেচে তাদদর র্াদে পাঠ র্দরে তােঁর আয়াতসমূহ, তাদদর 

অন্তরদর্ পচবত্র র্দরে এবং চশক্ষা নদে র্ুরআে ও সুন্নাহ।” (সরূা েুম‘আ, আয়াত েং-২) 

উি র্ােগুদলার নর্াে এর্চির বযাপাদরও চেচদকি র্দর এর্ো বলা োদব ো নে, মূল হদে এর্াে; আর অেযগুদলা নগৌণ; মেকাদা ও গুরুনত্বর 

চবিাদর এিা অগ্রগণয আর বাচর্গুদলা নতমে েয়। 

নেষ্ঠদত্বর মাপর্াচঠ ও তার মেকাদা 

মুচহউস্ সুন্নাহ হেরত মাওলাো শাহ আবরারুল হর্ সাদহব রহ. এ র্োচি বড় সুন্দর র্দর বদলদেে। চতচে বদলে : ‘অচভন্ন োত ও অচভন্ন 

প্রর্ৃচতর বস্তুর মদধযই শুধু তুলো িদল। পরস্পর চবপরীত দুই বস্তুর মদধয তা হয় ো। সুতরাং নর্উ েচদ প্রশ্ন র্দর নিাখ নবশী েরুরী োচর্ র্াে 

নবশী েরুরী? তাহদল বলা হদব স্ব-স্ব স্থাদে উভয়চিই েরুরী। এদক্ষদত্র তুলো র্রাই ভুল। তদব, এিা বলা নেদত পাদর নে, উভয় নিাদখর মদধয 

নে নিাদখ ভাল নদখা োয় নস নিাখ নবশী ভাল। আর উভয় র্াদের মদধয নে র্াদে ভাদলা নশাো োয় নস র্াে নবশী ভাল। 

উপদরাি উদাহরদণর আদলাদর্ এ চবষয়চি স্পি হদয় নগল নে, নর্উ েচদ প্রশ্ন র্দর “তা‘লীম তােচর্য়া ও তাবলীদগর মদধয নর্ােিা নবশী 

েরুরী?” তাহদল তার এই প্রশ্ন চঠর্ হদব ো। নর্েো এগুদলার প্রচতচি পৃের্ পৃের্ চবষয়। আর চভন্ন প্রর্ৃচতর বস্তুর মদধয তুলো িদল ো। 

সুতরাং উপদরাি প্রচতচি চবষয়ই েরুরী। অেকাৎ, স্ব-স্ব স্থাদে তা‘লীম নেমে েরুরী নতমচে তাবলীগও েরুরী। অেুরুপভাদব তােচর্য়াও েরুরী। 

বরং তাবলীগ ও তা‘লীম র্বূল হওয়ার েেয তােচর্য়া অপচরহােক। (মাোচলদস আবরার: ২৯৪) 

শাখাত্রদয় পরস্পর সম্পর্ক এবং তার উপর্াচরতা 

মুচহউস্ সুন্নাহ হেরত মাওলাো শাহ আবরারুল হর্ সাদহব রহ.-এর এর্চি র্ো খুবই উদল্লখদোগয। চতচে বদলে : ‘মােব নদদহর প্রচতচি অঙ্গ 

পৃের্ পৃের্ র্াে আিাম চদদয় োদে। চর্ন্তু নর্উ চেদের শরীদরর নর্াে অঙ্গদর্ তুে মদে র্দর ো। অঙ্গসূদহর পৃের্ পৃের্ র্াদের নর্াদো 

তুলোও র্দর ো। এমে চর্ এর্ অঙ্গদর্ অপর অনঙ্গর প্রচতদ্বন্দ্বী মদে র্দর ো। এমচে ভাদব দীে ইসলামও এর্চি নদহ সদৃশ। তার চবচভন্ন অংশ 

আদে। নর্উ মাদরাসায় তা‘লীম তারচবয়াদতর র্াে র্রদে, নর্উ তাবলীগ র্রদে, আবার নর্উ খাের্াদত তােচর্য়া বা আত্মশুচদ্ধর র্াে 

র্রদে। এমতাবস্থায় দীদের চবচভন্ন শাখায় চেদয়াচেত বযচিরা এদর্ অপরদর্ তুে বা নহয় জ্ঞাে র্দর চর্ভাদব? তাোড়া পরস্পদর র্াদের 

তুলো র্রা বা এদর্ অপদরর প্রচতদ্বচন্দ্বই বা মদে র্রার সুদোগ নর্াোয়! এ র্ারদণই নদখা োয় নে, পূবকবতকী আওচলয়াদয় চর্রাম দীদের 

সবধরদের খাদদমদদর ইর্রাম ও তা‘েীম তো েদ্ধা ও সম্মাে র্রদতে। 

 وَالت َقْوَى{ ]املائدة : 
ِ
٢}وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر   

অেকাৎ, ভাদলা র্াদের পরস্পর সহদোচগতা র্রার চেদদকশ চদদতে। সুতরাং এদর্ অপরদর্ সম্ভাবয সব ধরদের সহদোচগতা র্রদব। ‘আমাদদর’ 

ওয়াে মাহচিল হদে; ‘আমাদদর’ মাদরাসা িলদে, ‘আমাদদর’ দল আদগ বাড়ুর্; এসব চর্ ধরদের র্ো! ? দীেদর্ সামদে রাখুে। চেদেদর্ 

নপশ র্রদবে ো। র্াদরার বয়াে দ্বারা েচদ সমাদের বযাপার্ উপর্ার হয় বা নর্াে মাদরাসা দ্বারা েচদ দীদের উপর্ার হয় তাহদল চহংসা বা 

আত্মপীড়দের র্ী আদে?’ (মাোচলদস আবরার, প:ৃ ৮৪) 

আহদল সুন্নাত ওয়াল োমাদতর শচিশালী মুখপাত্র ও চেভকীর্ সসচের্ আল্লাম্মা মুহাম্মাদ মেেূর নোমােী রহ. বদলে : ‘এ র্াে (দাওয়াত ও 

তাবলীগ) োড়াও দীদের আদরা অদের্ র্াে ও শাখা আদে। নেমে-মিব মাদরাসা ও দীচে অেযােয প্রচতষ্ঠাে। অন্তর নেদর্ই নসগুদলাদর্ সম্মাে 
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ও মূলযায়ে র্রা িাই এবং সংচিি বযচির েেয আমাদদর অন্তদর হামদদকী ও সহােুভূচত োর্া উচিত। আল্লাহ তা‘আলার নেসব বান্দা ইখলাস ও 

চলল্লাচহয়াদতর সাদে এসব চবষদয় চেদেদদর েম ও র্ুরবােী নপশ র্দর োদেে নসসব বান্দাদদরদর্ েোেে ভচি ও েদ্ধা র্রা আমাদদর 

এর্ান্ত র্তকবয। আল্লাহ ো র্রুে! আমাদদর র্ােদর্ই েচদ দীদের এর্মাত্র র্াে মদে র্চর আর দীদের অেযােয র্াদে চেদয়াচেত বযচিদদর 

বযাপাদর আমাদদর অন্তদর প্রচতদ্বচন্দ্বতার মদোভাব সৃচি হয় তাহদল এিা হদব আমাদদর নগামরাহী ও বদেসীবী। বরং দীদের দাবীদত বদদীেী 

হদব। চেদেরদদদর্ চবদশষ র্দর হক্কােী-রব্বােী উলামাদয় নর্রাম ও আহলুল্লাহদদর খাদদম ও অেুগত ভৃতয মদে র্রদব। তাদদর নেদর্ উপর্ৃত 

হবার েেয সমদয় সমদয় তাদদর নখদমদত হাচের হদব এবং তাদদর সাদে সম্পর্ক রাখাদর্ চেদের েেয আবশযর্ীয় প্রদয়ােে মদে র্রদব।’ (আল 

িুরর্াে, প:ৃ ৭, ভচলয়ম-১৯) 

ইসলামী চিন্তাচবদ হেরত মাওলাো সাইদয়যদ আবুল হাসাে আলী েদভী রহ. বদলে : ‘আমাদদর এই আদন্দালদের (দাওয়াত ও তাবলীগ) 

সমসামচয়র্ অেযােয আদন্দালে ও প্রচতষ্ঠােগুদলা েচদ ‘বাণীচেভকর’ চবষয়গুদলাদর্ লক্ষয-উদদ্দশয বাচেদয় ইখলাদসর সাদে র্াে র্দর তাহদল 

আমাদদর উচিত তাদদর সাদে ইখচতলাি ো র্রা। বরং তাদদর র্ােদর্ স্বত:স্ফূতকভাদব সমেকে র্রা ও স্বীর্ৃচত নদয়া উচিত। সাদে সাদে 

তাদদর েেয দু‘আ র্রা এবং তাদদর সাদে সম্পর্ক অিুি রাখা।’ (মাচসর্ আল িুরর্াে: পৃ: ৩-৫, ভচলয়ম: ২০) 

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তার্ী উসমােী দা. বা. বদলে: ‘উম্মদত মুসচলমাদর্ আে িতুমুকখী চিতো চঘদর নরদখদে। চিতোর নেে ঝড়-তুিাে 

িলদে। চর্ংবা মুষলধানর বষকণ িলদে। এই িতুমুকখী ঝড়-তুিাদের নমার্াচবলা র্রা নর্াদো এর্ োমাদতর পনক্ষ সম্ভব েয়। এদর্র্চি 

োমা‘আতদর্ এখে এদর্র্চি চিতোর নমার্াদবলায় শিভাদব দােঁড়াদো উচিত। এবং োে, মাল, চিন্তা ভাবো ও শচি-সাধো নসই র্াদেই 

পূণকভাদব চেদয়াচেত র্রা উচিত। র্াদের পে ও পন্থা চভন্ন হদত পাদর এবং চভন্ন হওয়াই স্বাভাচবর্। তদব অেযােয দীেী নমহেদতর প্রচতও 

হামদদকী ও সহােুভূচত োর্দত হদব। চর্ন্তু প্রদতযর্ োমা‘আত েচদ আিরদণ ও উচ্চারদণ এর্ো বুঝায় নে, এিাই এর্মাত্র র্াে এবং এর্মাত্র 

র্মকপন্থা; সুতরাং এিাই সবার র্রা উচিত তাহদল এিা হদব গুরুতর ভুল। নর্েো আসল উদদ্দশয দীদের নখদমত। আর নর্াে মােুষ েচদ 

ইখলাদসর সাদে দীদের নর্াে নখদমদত চেদয়াচেত োদর্ তাহদল তার প্রচত অবজ্ঞা প্রদশকে র্রা উচিত েয়। বরং দু‘আ ও সাধযমদতা তাদর্ 

সাহােয র্রা উচিত। চর্ন্তু উদার মােচসর্তা ও সহমচমকতা আমাদদর মাদঝ এখে এদর্বাদরই অেুপচস্থত। এিা অদের্ রর্ম সমসযা সৃচি র্দর 

এবং দীদের বড় ধরদের ক্ষচত র্দর। এদত উম্মদতর চবচভন্ন তবর্ার মাদঝ অেো বযবধাে ও দূরত্ব সৃচি র্দর। (১৪২১ চহেরীদত ঢার্ার বসনু্ধরা 

ইসলাচমর্ চরসািক নসন্টানর চতচে এ বয়ােচি র্দর চেদলে।) 

বতকমাে পচরচস্থচত 

আল্লামা মুহাম্মাদ মেেূর নোমােী রহ. বদলে: ‘দীদের অপরাপর আদন্দালদের ও প্রচতষ্ঠাদের নখদমত ও অবদাে স্বীর্ার ো র্রা, নসগুদলাদর্ 

েোেক মূলযায়ে ো র্রা এবং সামােয ইখদতলাি ও মতানেদর্যর র্ারদণ সমাদলািো মুখর হওয়া োমাোর এর্ মহামাচর বযাচধ হদয় নদখা 

চদদয়নে। আর শয়তােও এ র্াদে চবরাি সিলতা নপদয় নগদে। চবচভন্ন দল ও সংগঠদের এরর্ম মদোভাব সৃচি র্দর উম্মদতর দাচয়ত্বশীল 

নলার্দদরদর্ শতধা চবভি র্দর চদদয়দে। িদল প্রদতযদর্ই এদর্ অপদরর নদাষ িিকায় নমদত উদঠদে। চর্ন্তু তার গুণ ও অবদাদের নর্াে 

আদলািোই নেই। (মাচসর্ আল িরুর্াে, প:ৃ ৩, ৪, ও ৫, ভচলয়ম: ২০) 

আে বাচতল নেখাদে চবচভন্ন আর্ৃচত ও অবয়দব নে শুধু আত্মপ্রর্াশ র্রদে তা-ই েয় বরং সমি র্ুিচর শচি এর্ প্লািিদমক েমা হদয় 

ইসলাদমর উপর ঝােঁচপনয় পড়দে। র্ুরআদের ভাষায়:  ]حَدَبٍ يَنْسِلُونَ{  ]األنبياء : ٦٩  
ِ
 }وَهُمْ مِنْ كُل 

অেকাৎ, ‘প্রদতযর্ উেঁিু ভূচম হদত তারা দ্রুত েুদি আসদে।’ এমে োেুর্তম পচরচস্থচতদত আহদল হদর্র ঝান্ডবাহী র্মকীদদর এ অবস্থা চবদযমাে 

োর্া খুবই পচরতাদপর চবষয়। উচিত চেল আদপাদস মুহব্বাত ও ভাদলাবাসার আবহ গদড় নতালা; োদত পরস্পর সম্পর্ক ভাদলা োদর্। 

পচরচস্থচতর দাবী 

এ োেুর্ পচরচস্থদত প্রদতযদর্রই উচিত সাধয ও সামেক অেুোয়ী পেন্দমদতা নে নর্াে দীেী র্াদে সাহােয-সহদোচগতা র্রা। চেচে নে শাখাদতই 

র্াে র্রুে ো নর্ে চতচে মূলত : দীদেরই র্াে র্রদেে। দীদের র্াদে চেদয়াচেত বযচিরা এদর্ অপদরর সহর্মকী ও সহদোগী। 

দুুঃখ-দুদকশায় শচরর্ হওয়া সম্ভাবয সব ধরদের সাহােয সহদোচগতা র্রা িাই। সদবকাপচর এদর্ অপদরর নখদমত সমূদহর প্রশংসা র্রা এবং তার 

র্াদের তারাচি ও অগ্রগাচমতায় আেন্দ প্রর্াশ র্রা। এেেয চেদনাি চবষয়গুদলার প্রচত চবদশষ নখয়াল রাখা। 

১. ইহচতমাদমর সানে এদর্ অপদরর েেয দু‘আ র্রা। এবং পরস্পর এদর্ অপদরর চের্ি দু‘আ দরখাি র্রা। এদত লাভ এই হদব নে, 

প্রদতযদর্ই অপরদর্ চেদের েেয দু‘আ র্রদেওয়ালা মদে র্রদব। এভাদবই পরস্পদরর মদধয বনু্ধত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক গদড় উঠদব। র্াদরা 

নর্াদো ভুল-ত্রুচি প্রর্াশ নপদল আদপাদস বা সবঠদর্ আদলািো-সমাদলািো ো র্রা বরং হামদদকী ও সহােুভূচতর সাদে তা সংদশাধদের নিিা 

র্রা। অেবা োদদর দ্বারা এর সংদশাধে সম্ভব তাদদরদর্ অবচহত র্রা। 

২. সময়-সুদোগ মত পরস্পর চমচলত হদয় এদর্ অপদরর র্াদের নখােঁে নেয়া। র্াদের তরিী ও অগ্রগাচমতায় আেন্দ প্রর্াশ র্রা। নর্াে 

সমসযা নদখা চদদল তা চেরসদের েেয সম্ভাবয সব ধরদের সাহােয র্রা এবং সুপারমশক নদয়া। 

৩. চেদের মহল্লার উপর সোগ দৃচি রাখা। নেখাদে নে র্াদের প্রদয়ােে নদখা নদয় নস র্াদের নোগয নলার্দদর দৃচি আর্ষকে র্রা। এবং 

চেদের শচি সামেক অেুোয়ী তাদদর সাহােয র্রা। 
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৪. চেদেদদর র্াদের পচরচিত ও লক্ষয-উদদ্দশয বণকো র্রা এবং তাদত অংশ গ্রহদণর েেয এমেভাদব উৎসাহ নদয়া োদত দীদের অেযােয 

র্াদের সাদে তুলোও ো হয় আবার তুেজ্ঞাে র্রাও ো হয়। বরং নক্ষত্র চবদশদষ অেযােয র্াদের গুরুত্ব ও প্রদয়ােেীয়তার স্বীর্ৃচত চদদব নেে 

উদার মদোভাদবর পচরিয় িদুি ওদঠ। (মাওলাো ইিোলুর রহমাে র্ৃত ‘বা হামী রবত নর্য়ো নহা?’) 

আল্লাহ তা‘আলা আমাদদরদর্ এ র্োগুদলাদর উপর আমল র্রার তাওিীর্ দাে র্রুে। আমীে। 


