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ভলু বা অপবযাখ্যার বযাপারর শরী‘আরের নিরদেশ 

শাইখ্লু হাদীস মফুেী মিসরূুল হক দা.বা. 

নহদায়াে নক 

আল্লাহ ো‘আলা দুনিয়ারে দুনি রাস্তা চালু করররেি, একনি নহদায়াে এবং জান্নারের রাস্তা। আর অপরনি গ ামরাহী এবং জাহান্নারমর 

রাস্তা। পনবত্র কুরআরি পারক আল্লাহ ো‘আলা ইরশাদ কররি, 

 

‘আর আনম োরক [মািুষরক] পথ গদনখ্রয়নে, হয়রো গস কেৃজ্ঞ হরয়রে, অথবা অকৃেজ্ঞ । [সরূা দাহর; ৩] 

নহদায়াে আল্লাহ ো‘আলার এমি এক গিআমাে, যা আমারদর মৃেুয পযেন্ত চাইরে থাকরে হরব। নহদায়ারের অরিক অথে আরে। 

গযমিঃ এর একনি অথে হরলা জান্নারের রাস্তা গদনখ্রয় গদওয়া। আররকনি অথে হরলা, জান্নারের পরথ চলার এবং মৃেুয পযেন্ত োরে 

কারয়ম থাকার োওফীক দাি করা। আনিয়া ‘আলাইনহমসু সালামরক আল্লাহ ো‘আলা গকবল মািুষরক জান্নারের রাস্তা গদনখ্রয় 

গদওয়ার জিয পানিরয়নেরলি। োরা কাউরক হারে ধরর জান্নারের রাস্তায় উনিরয় নদরে সক্ষম নেরলি িা; বরং এ ক্ষমো আল্লাহ 

ো‘আলা গররখ্রেি নিরজর হারে। গকারিা িবী-রাসলূ নকংবা গকারিা পীর-মাশারয়রখ্র হারে রারখ্িনি। পনবত্র কুরআরি কারীরম 

আল্লাহ ো‘আলা ইরশাদ কররি, 

 

‘(গহ রাসলূ!) সনেয কথা হরলা, আপনি নিরজ যারক ইচ্ছা কররবি োরক নহদায়ােপ্রাপ্ত কররে পাররবি িা; বরং আল্লাহ যারক চাি 

নহদায়ােপ্রাপ্ত কররি। কারা নহদায়াে কবুল কররব ো নেনিই ভারলা জারিি।’ (সরূা কাসাস:৫৬) 

আলহামদুনলল্লাহ, আল্লাহ ো‘আলা আমারদররক জান্নারের রাস্তায় চলার জিয োওফীক দাি করররেি। এখ্ি মৃেুয পযেন্ত গযি এই 

জান্নারের রাস্তার উপর কারয়ম থাকরে পানর, এর জিয দু‘আ কররে থাকরে হরব। ইবনলশ গযি গধাোঁকা নদরয় আমারদররক এই পথ 

গথরক সরারে িা পারর। কারণ নহদায়াে এমি িাযুক নবষয় গয, একিু অসেকে হরলই েুরি গযরে পারর।  

কুরআি-হাদীরস এেদসংনিষ্ট অরিক ঘিিা ররয়রে। এমি অরিক বুযু ে নেরলি, যারা হাে েুলরলই দু‘আ কবুল হরয় গযে। অথচ 

একি ুদুনিয়ামুখ্ী হওয়ার কাররণ আল্লাহ োর গথরক নহদায়ারের গিয়ামেরক নেনিরয় নিরয়রেি। োর নজহ্বা এক হাে বড় হরয় গবর 

হরয় ন রয়নেল এবং অবরশরষ োর মুেুয গবঈমাি অবস্থায় হরয়রে!  

আল্লাহ কাররা মুখ্ারপক্ষী িা। গয বযনি-ই দুনিয়ার নদরক ঝুোঁরকরে, আল্লাহ োর নিকি গথরক নহদায়ােরক নেনিরয় নিরয়রেি। এমি 

একনি-দুনি ঘিিা িয়, বরং অরিক ঘিিা কুরআি-হাদীরস ররয়রে। এবং পরবেেী যমািারও এমি ঘিিা ররয়রে। 

বাদশা আকবররর দরবারর একজি বড় আরলম নেরলি, নযনি আরবীরে কুরআরির নত্রশ পারার োফসীর নলরখ্নেরলি িুকোনবহীি 

অক্ষর নদরয়। আরবীরে িুকোনবহীি অক্ষররর সংখ্যা কম। োরপররও এ বযনি এরো জ্ঞািী নেরলি গয, এমি িুকোনবহীি শব্দ নদরয় 

বাকয তেরী করর োফসীর নলরখ্রেি। নচন্তার নবষয় গয, গলাকিা করো বড় জ্ঞািী! নকন্তু গদখ্া গ ল পরবেেীরে, গস নহদায়ারের উপর 

কারয়ম নেল িা। যনদও োর োফসীরগ্রন্থ এখ্রিা আরে..! 

আল্লাহ আমারদররক গহফাযে কররি, আমীি। 

উলামারয় গকরারমর দানয়ত্ব 

মািবজানেরক জান্নারের রাস্তা গদনখ্রয় গদওয়ার জিয আল্লাহ ো‘আলা যুর  যুর  অরিক িবী রাসলূ পানিরয়রেি। করুআরি আল্লাহ 

পাক চার স্থারি বয়াি করররেি গয, আল্লাহ রাব্বলু আলামীি, আনিয়া আলাইনহমুস সালামরক নদরয় দীি কারয়ম করার জিয চারনি 
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দানয়ত্ব পুরা কনররয়রেি। সকল িবীরা (আ.) দীি কারয়রমর জিয এই চার কাজ করররেি। ১. দাওয়াে ও োবলী ; ২. োলীরম 

নকোব; ৩. োলীরম সনু্নাহ; ৪. আত্মশুনি।  

এেদসংনিষ্ট কুরআরি কারীরমর নিরদেশিা কুরআরি গমাি চার স্থারি এরসরেঃ প্রথম পারার ১৯ িং পৃষ্ঠায়, নিেীয় পারার ২ িং পষৃ্ঠায়, 

চেুথে পারার ১০ িং পৃষ্ঠায়, ২৮েম পারার সরূা যুমার। 

উলামারদর দানয়ত্বঃ 

আর  এক িবীর (আ.) পররই আররকজি িবী এরসরেি। সকারল গকাি িবী দুনিয়া গথরক চরল গ রেি, গো নবকারল আররকজি 

িবীর আনবভোব হরয়রে। নকন্তু আমারদর িবীর পরর আর গকাি িবী আরসি িাই, আসরবি িা। নেনি-ই আরখ্রী িবী। এই জিয এই 

িবীওয়ালা কাজ পুররা উম্মেরক গদয়া হরয়রে। আনিয়া আলাইনহমুস সালারমর ওয়ানরস নহসারব উলামারয় গকরারমর দানয়ত্বও এই 

চারনি। যার বযাখ্যা হরলা গয, একজি আরলরমর জিয উি চার দানয়রত্বর অধীরি নিরনাি েয়নি নবষরয় নশক্ষা লাভ করা এবং 

জিসাধারণরক নশক্ষা গদওয়া আবশযকঃ  

১. ঈমাি নশক্ষা করা।  

২. ইবাদে সনু্নে অিুযায়ী করা।  

৩. আয়-গরাজ ার, উপাজেি হালাল রাখ্া।  

৪. মাো-নপো সহ বান্দার হক আদায় করা।  

৫. অন্তররর গরার র নচনকৎসা করা অথোৎ আত্মশুনি করা.  

৬. আনখ্রী িবীর উম্মে নহরসরব গয দানয়ত্ব এরসরে গসই কাজ করা অথোৎ দাওয়াে ও োবলীর র গমহিে করা।  

নিরজর পনরনচে মহরল এই কাজ কররে হরব আবার সারা পৃনথবীজরুড় এই কাজ কররে হরব। উলামারদর দানয়ত্ব এই ৬নি নবষয় 

সাধারণ গলাকরদররক ভারলাভারব বুঝারিা এবং নশক্ষা গদয়া। 

এ েয়নি নবষয় নশক্ষা করা এবং জিসাধারণরক নশক্ষা গদওয়া োড়াও উলামারয় গকরারমর আররা একনি দানয়ত্ব আরে, যা িবীনজ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম হাদীরস পারকর মরধয বরলরেি। 

 
এই ইলম (কুরআি-হাদীস) গক ধারণ কররব, প্ররেযক উত্তরসূরীরদর মরধয হরে ঐ সকল (উলামারয় গকরাম), যারা আস্থাভাজি 

নহসারব স্বীকৃে। োরা এ ইলম গথরক বাড়াবানড়র নশকার বযনিরদর নবকৃনেসাধি, অজ্ঞরদর অপবযাখ্যা এবং বানেলপনন্থরদর 

কারচুনপরক গরাধ কররব। (মকুাদ্দামা; আত্তামহীদ নল ইবরি আনব্দল বার; ১/৫৯) 

অথোৎ উলামারদর আররকনি দানয়ত্ব হরলাঃ গকউ যনদ ইসলারমর ক্ষনে কররে আরস, ইসলারমর িারম গকউ গকাি নকেুর ভুল প্রচার 

করর বা ইসলারমর গকাি নবষয় ভুল বযাখ্যা করর, োহরল এই ভুল গয বযনি কররলা োরক বলরে হরব গয, োর এই কাজ ভুল। গস 

গযি এ ভুল কথা/কাজ গথরক নফরর আরস এবং জি ণরক জানিরয় গদয় গয, আমার অমূক কথানি ভুল নেরলা। সহীহ কথা এরূপ- 

এিারক বলা হয় ‘রুজ’ু করা। োরক ভুল ধনররয় গদওয়ার পররও যনদ গস বযনি ‘রুজ’ু িা করর, োহরল জি ণরক ঐ বযনির ভুরলর 

বযাপারর সরচেি কররে হরব। স্পষ্ট জানিরয় নদরে হরব এিা ইসলারমর পনরপনন্থ, এিা সনিক িা। জিসাধারণরক োরদর ঈমাি-

আমল নহফাযরের নিনমরত্ত এ সেকেীকরণ উলামারয় গকরারমর জিয জরুরী।  

এ হাদীরসর বযাখ্যা এিাই গয, যারা দীরির বযাপারর বাড়াবানড়র নশকার, োরদর প্রনেহে করা উলামারয় গকরারমর দানয়ত্ব। োরদর 

ভুল বযাখ্যা, ভুল োফসীররর বযাপারর জি িরকও জানিরয় গদয়া উলামারয় গকরারমর দানয়ত্ব। এই সেকেীকরণ  ীবরের অন্তভূেি 

িয়। এ কাররণই উলামারয় গকরাম কুরআি-হাদীরসর অপবযাখ্যাকারী নশয়া এবং কানদয়ািীরদর নবভ্রানন্ত জিসাধারণরক জানিরয় 

থারকি।  
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আল্লামা োনহর আল বখু্ারী রহ. োর ফাোওয়া গ্রন্থ “খ্লুাসােুল ফাোওয়া”-গে নলরখ্রেি- 

“আি িাওয়ানযল”-এ িানসর রহ. [বলরখ্র নবখ্যাে হািাফী ফকীহ]-গক নজজ্ঞাসা করা হরয়নেরলা গয, একজি বযনি অপর 

আররকজি বযনির নিকি গয নকিা বানেল আনকদা নবশ্বাস লালিা করর, এই নিয়রে যাোয়াে করর গযি োরক োর  লনদ (ভুল) 

গথরক গবর করর আিরে পারর এবং এই  মিা মিকারী বযনি সপুনরনচে এবং ঐ সমস্ত গলাকরদর অন্তভূেি যারদররক অিুসরণ করা 

হয়; (উত্তরর নেনি জািাি) গসরক্ষরত্র এমি বযনির জিয এরূপ (বানেল আকীদার) গলাকরদর নিকি  মিা মি পেন্দিীয় িয়। 

(খ্লুাসােুল ফাোওয়া : ৪/৩৩৫) 

হািাফীর প্রনসি ফকীহ আল্লামা ইবরি িুজাইম রহ. (মুেুয: ৯৭০ নহঃ) োর প্রনসি গ্রন্থ “আল আশবাহ ওয়াি িাযানয়র”-গে ইমাম 

আবু হানিফা রহ. কেৃেক োোঁর নপ্রয় শা ররদ ইমাম আবু ইউসফু রহ. গক উপরদশ বনণেে হরয়রে- 

যখ্ি েুনম বুঝরব গয, গকারিা বযনি [দীিী নবষয় বযনেে] গদাষী, েখ্ি এনি কাররা সামরি উরল্লখ্ কররা িা। বরং োর জিয ভারলা 

কামিা কর এবং দীিী গকারিা বযাপার োড়া োর অিয নবষরয় োর ভারলা গুিসমূহ মািুরষর সামরি বণেিা কর। নকন্তু েনুম যনদ বুঝরে 

পাররা গয, নেনি দীিী বযাপারর গকারিা  লদ কারজর সারথ জনড়ে (রযমি যনদ োর গকারিা কুফরী আনকদা থারক) োহরল োর 

বযাপারনি েুনম মািুরষর নিকি জািাও, যারে মািুষ োরক অিুসরি িা করর এবং োর বযাপারর সেকে থাকরে পারর। [আল আশবাহ 

ওয়াি িাযানয়র; ২/৭১২) 

কারজই উলামারয় গকরারমর জিয মাওলািা সা‘আদ সারহরবর ভুলসমূহ উম্মারের সামরি স্পস্ট করর োরদররক সেকে করর গদওয়া 

দীিী দৃনষ্টরকাণ গথরকই আবশযক। 

উলামারয় গকরাম মাওলািা সা‘আদ সারহরবর নবররানধো গকি কররেি? 

বেেমারি উলামারয় গকরাম নবরশষ করর উলামারয় গদওবন্দ মাওলািা সা‘আদ সারহরবর অপবযাখ্যার ভুল ধররেি এবং োরক 

জিসম্মুরখ্ ভুল স্বীকার করর রুজ ুকররে বরলরেি। নকন্তু দুঃরখ্র নবষয় গয, নেনি দীঘেনদি হরয় গ রলও এ কাজনি কররেি িা। ফরল 

বাধয হরয় উলামারয় গকরাম দীিী দানয়ত্ব পালিারথে এবং সাধারণ মুসলমািরদর ঈমাি রক্ষারথে োর অপবযাখ্যাগুরলা সনিক বযাখ্যা 

সহকারর জি রণর সামরি গপশ করররেি।  

এিা উলামারয় গকরাম োরদর দীিী দানয়রত্বর কাররণই করররেি। নকন্তু আফরসারসর নবষয় হরলা, মাওলািা সা‘আদ সারহরবর 

অিুসারীরা এিারক  ীবে মরি কররে। োর ভিরা বরল গবড়ারচ্ছ গয, “উলামারদর গেল গবশী হরয় গ রে। আমরা গযরহেু রমযারি 

মাদরাসায় চাোঁদা গদইনি, োহরল মাদরাসা চরল নকভারব? নিশ্চয়ই ইহুদীরা িাকা নদরয়রে, িাউযুনবল্লাহ!” 

এই গয উলামারয় গকরারমর বযাপারর সা‘আদ সারহরবর অিুসারীরা নবরিষমলূক কথাগুরলা বরল গবড়ারচ্ছ, এিা নক গকাি দীিী কাজ? 

এর িারা নক দীরির গকারিা উপকার হরচ্ছ? কখ্রিাই িা। সনেযকার অরথে এিাই  ীবে। এই কথাগুরলা যারা বলরে,  ীবে ও গফেিা 

সনৃষ্ট করার কাররণ োরদর ঈমারির ক্ষনে হরয় যারচ্ছ। োরদর োওবা করর সনিক রাস্তায় নফরর আসা উনচৎ।  

উলামারদর সেকেীকরণ  ীবরের অন্তভূেি িয়ঃ 

আমরা উলামারা যা বলনে এগুরলা দীরির স্বারথে। জি রণর ঈমাি গহফাজরের জিয বলনে। আমারদর উরদ্দশয নিরনাি আয়াে এবং 

হাদীরসর উপর আমল করা।–নমশকাে 

 

নিজ সাধযমে সংস্কার করা োড়া অিয গকারিা উরদ্দশয আমার গিই। আর আনম যা নকে ুকররে পানর, ো গকবল আল্লাহর সাহারযযই 

পানর। (সরূা হুদ; আয়াে ৮৮) 
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এই ইলম (কুরআি-হাদীস) গক ধারণ কররব, প্ররেযক উত্তরসূরীরদর মরধয হরে ঐ সকল (উলামারয় গকরাম), যারা আস্থাভাজি 

নহসারব স্বীকৃে। োরা এ ইলম গথরক বাড়াবানড়র নশকার বযনিরদর নবকৃনেসাধি, অজ্ঞরদর অপবযাখ্যা এবং বানেলপন্থীরদর 

কারচুনপরক গরাধ কররব। (মকুাদ্দামা; আত্তামহীদ নল ইবরি আনব্দল বার; ১/৫৯) 

কারজই মাওলািা সা‘আদ সারহরবর ভুল বযাখ্যার বযাপারর জি ণরক সাবধাি করা  ীবরের অন্তভূেি িয়। আল্লাহ ো‘আলা কুরআরি 

গফরাউি, কারুি, আব ুলাহাব, আব ুযারহরলর নিন্দা গকি করররেি? োহরল নক আল্লাহ  ীবে করররেি, িাউযুনবল্লাহ। আল্লাহরো 

আমারদররক ঈমাি নশক্ষা গদয়ার জিয এবং কুফর গথরক বাোঁচারিার জিয এই সমস্ত ঘিিা বিেিা করররেি। বেমোরিও উলামারয় 

গকরাম মুসলমািরদর ঈমাি গহফাজরের জিয, ঈমাি রক্ষা করার জিয কুরআি-হাদীরসর আরলারক সা‘আদ সারহরবর ভুলগুরলা 

জিসাধারণরক অবনহে কররে বাধয হরচ্ছি। 

মাওলািা সা‘আদ সারহরবর সারথ উলামারয় গকরারমর বযনি ে গকাি দুষমনি বা শত্রুো গিই। োর খ্ান্দাি অরিক উোঁচু খ্ান্দাি। 

লারখ্া গলাক োর খ্ান্দারির মাধযরম নহদায়াে গপরয়রেি। এর অথে এই িা গয, োর খ্ান্দারির সকল গলাকই সনুিনশ্চেভারব গকয়ামে 

পযেন্ত হরকর উপর থাকরবি এবং সনিক নকংবা ভুল-যাই োরা বলরবি, ো আমারদররক মািরে হরব..! 

হযরে িূহ আ. এর গেরল কারফর নেরলা, ইবরাহীম আ. এর নপো কারফর নেরলা, িবীর খ্ান্দারির হওয়া সরেও োরা হক নেরলা 

িা। নিক গেমনি মাওলািা সা‘আদ সারহরবর খ্ান্দাি অরিক উচু, নকন্তু দীরির বযাপারর োর গদয়া বযাখ্যা অরিক হক্কািী আগলরমর 

কারে সহীহ প্রমানণে হয়নি। কারজই নেনিও বেেমারি হরকর উপর গিই।  

দু’চারজি িামধারী আরলম আরে, যারা সা‘আদ সারহরবর পরক্ষ কথা বলরে। এরা কারা? যাোঁচাই করর গদখ্া গ রে এরা এক যমািায় 

কাকরাইরলর সারথ সম্পকে রাখ্রো। এখ্ি গিই। কারণ োরদর ক-ুকরমের কাররণ কাকরাইল গথরক োরদররক বনহষ্কার করা হরয়রে। 

কাকরাইরল যখ্ি গকাি আরব গমহমাি আসরো, েরল-বরল োরদররক নিরজরদর সারথ নিরয় ন রয় এই িামধারী আরলমরা আরব 

গমহমািরদর গথরক চাোঁদা কারলকশি কররো। কাকরাইরলর মুরুনব্বরা যখ্ি জািরে পাররলি েখ্ি এই িামধারী আরলমরদর 

কাকরাইল গথরক গবর করর নদরলি। এই বনহষ্কৃে গলবাসধারী আরলমরাই এখ্ি মাওলািা সা‘আদ সারহরবর ভুলগুরলার পরক্ষ সাফাই 

 াইরে। এই গলবাসধারী আরলমরদর যরথষ্ট ইলমও গিই। োই এরদর কথা িা শুরি শীষেস্থািীয় আরলমরা নক বরল ো শুিরে হরব। 

দারুল উলমু গদওবন্দ নক বরল ো শুিরে হরব। যেনদি নেনি দারুল উলরূমর আস্থা অজেি কররে িা পাররবি, েেনদি আমরা এই 

বযাপারর জি ণরক সেকে কররে থাকরবা, গযি োর ভুল বযাখ্যার দরুি গকউ গ ামরাহ িা হয়। এ সেকেীকরণ আমারদর দানয়ত্ব। এ 

দানয়ত্বরক ‘ ীবে’ বরল নমথযা প্রচারণা করা অেযান্ত দুঃখ্জিক। মরি রাখ্রে হরব, দাওয়াে ও োবলীর র প্রাণপরুুষ মাওলািা 

ইলয়াস রহ .বরলি,  

“একজি সাধারণ মুসলমাি সম্পরকেও গকাি কারণ োড়া বদগুমািী (খ্ারাপ ধারণা গপাষণ করা) নিরজরক ধ্বংরসর নদরক নিরক্ষপ 

করর। আর উলামারয় গকরারমর উপর প্রশ্ন উত্থাপি (বদগুমািী করা) গো এর গচরয় অরিক গবশী মারাত্মক ও ভয়ংকর’। 

এরপর বরলি, ‘আমারদর োবলীর র এই েরীকায় মুসলমািরক ইজ্জে করা এবং উলামারয় গকরামরক ইহনেরাম করা বুনিয়াদী 

এবং গমৌনলক নবষয়। প্ররেযক মুসলমািরক ইসলারমর কাররণ ইজ্জে কররে হরব। আর উলামারয় গকরামরক ইলরম দীরির কাররণ 

অেযন্ত সম্মাি করা কেেবয’। 

এরপর বরলি, ‘ইলম এবং নযনকররর কাজ এখ্িও আমারদর মুবানল্ল রদর আয়রত্ত আরসনি। এিা নিরয় আমার খ্ুব নচন্তা হয়। আর 

এর েরীকা এিাই গয, এই সাথীরদররক আহরল ইলম এবং আহরল নযনকর রণর নিকি পািারিা হরব গযি এরা োোঁরদর েোবধারি 

োবলী ও করর এবং োোঁরদর ইলম ও সাহচযে িারা উপকেৃও হয়’। [মাওলািা মিযূর গিামািী কৃে মালফূযারে মাওলািা ইলয়াস; 

মালফূয িং ৫৪] 
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হযরে মাওলািা রশীদ আহমাদ  াঙ্গুহী রহ.বরলি, গয বযনি উলামারদর সরঙ্গ নবরিষ রারখ্, কবররর মরধয োর গচহারা গকবলার 

নদক গথরক ঘুনররয় গদওয়া হয়। যনদ নবশ্বাস িা হয়, কবর খ্ুোঁরড় গদরখ্ নিও! 

সা‘আদ সারহরবর ভুলসমহূঃ 

মাওলািা সা‘আদ সারহরবর প্রনে উলামারয় গকরারমর আস্থা িা থাকার গমৌনলক কারণ নেিনিঃ   

১. দীরির নবনভন্ন নবষরয়র মি ড়া বযাখ্যা নবরিষণ।  

২. োবলীর র গুরুত্ব গবাঝারে ন রয় োবলী  বযেীে দীরির অিযািয গমহিেরক (গযমি, মাদরাসা নশক্ষা, খ্ািকাহ, ওয়াজ মাহনফল 

ইেযানদ) গহয় এবং গুরুত্বহীি সাবযস্ত করা।  

৩. পূবেবেেী মুরব্বীরদর কারজর উসলূ গথরক সরর যাওয়া।  

দীরির নবনভন্ন নবষরয়র মি ড়া বযাখ্যা-নবরিষণ প্রসঙ্গঃ 

োর অপবযাখ্যার একনি দৃষ্টান্ত হরলা গয, নেনি বরলরেি, 

 دہاتی ارگ اہلل ےک اہھت ںیم وہیت وت اہلل اعتٰیل ےن ویبنں وک ویکں اجیھب؟

নহদায়াে যনদ আল্লাহর হারেই থাকরো, োহরল আল্লাহ ো‘আলা িবীরদররক পািারলি গকি! 

অথোৎ নেনি বলরে চারচ্ছি গয, নহদায়াে আল্লাহর হারে গিই; বরং িবীরদর হারে! প্রশ্ন হরলা, নহদায়াে যনদ িবীর হারে হয়, েরব 

িবীজী গকরিা োর চাচা আব ুোরলবরক নহদায়াে নদরয় ইসলারম দীনক্ষে কররে পাররলি িা? হযরে িূহ আ. গকি নিজ সন্তািরক 

নহদায়াে নদরে পাররলি িা? হযরে ইবরাহীম খ্লীলুল্লাহ আ. গকি নিজ নপোরক নহদায়াে নদরে পাররলি িা..? 

োবলী  বযেীে দীরির অিযািয গমহিেরক (গযমি, মাদরাসা নশক্ষা, খ্ািকা, ওয়াজ মাহনফল ইেযানদ) গুরুত্বহীি প্রমাণ প্রসঙ্গঃ 

১. দীরির অিযািয গমহিরের প্রনে োর অবজ্ঞার একনি দৃষ্টান্ত হরলা, নেনি বরলি, মসনজদ নভনত্তক গয দীিী কাজ হরয় থারক, 

শুধুমাত্র এিাই দীরির আসল গমহিে। এর বাইরর দীরির িারম যে গমহিে চলরে, সবই মািুরষর বািারিা গমহিে।  

প্রশ্ন হরলা, নেনি গয নিরজ নিজামুদ্দীি মাদরাসায় পরড়রেি- ো নক গবকার নেরলা? প্ররেযক বড় বড় োবলী ী মারকারযর সারথ 

মাদরাসা নশক্ষা চাল ুআরে, এগুরলা নক বারিায়াি গমহিে?  

২. দীরির অিযািয গমহিরের প্রনে োর অবজ্ঞার আররকনি দৃষ্টান্ত হরলা, নেনি বরলি, 

 ارجت رکیل رقآن اپک ڑپاھان افہشح وعرت یک ارجت ےک امدنن ےہ، افہشح وعرت ان ےس ےلہپ تنج ںیم یلچ اجوے یگ۔

কুরআি পনড়রয় নবনিময় গিয়া পনেোর নবনিমরয়র মগো। এমি গলারকর আর  পনেোরা জান্নারে যারব। 

অথোৎ গয সমস্ত আরলম দীনি গখ্দমে করর গবেি গিয়, ঐ আরলমরা নযিাকানরিীর আর  জাহান্নারম যারব। এই কথািা হাদীরস আরে 

সেয। নকন্তু এই হাদীরসর োফসীর কী, ো বুঝরে হরল ইলম লা রব। উনি গয বযাখ্যা করররেি ো ভুল। গকিিা, এই হাদীস গকবল 

গবআমল আরলমরদর বযাপারর বলা হরয়রে অথোৎ যারদর গকাি আমলরো গিই, আবার হালাল-হারারমর যাোঁচাই-বাোঁোই িা করর 

িাজারয়য ভারব পয়সা গিয়। যারা দীি নবনি করর দুনিয়া কামাই করর।  

একিা উদাহরণ নদনচ্ছ। গযমি: মূদোররর জিয কুরআি খ্েম করর িাকা গিয়া হারাম। এখ্ি গকাি আরলম যনদ এমি কাজ করর 

োহরল এমি আরলমরদর উরদ্দশয করর বলা হরয়রে গয, নযিাকারীরা এই গেণীর আরলমরদর আর  গবরহশরে যারব। 

এিা হরলা হাদীরসর সনিক বযযাখ্যা। এখ্ি এই হাদীসনি যনদ সাধারণরদর মজমায় বলা হয় (িনঙ্গর ময়দারি বলা হয়) এবং এর 

সনিক বযাখ্যা িা করর গদয়া গয, আরলম বলরে গকাি গেণীর আরলরমর কথা বলা হরয়রে, োহরল নক এিা নফেিা সনৃষ্ট করা হরলা 

িা? সাধারণ মািুষ গভরব নিরব আমারদর সব আরলমরাইরো নবনিময় নিরচ্ছ। ইমামনে করর, মুয়ানজ্জি হরয়, মাদরাসায় পনড়রয়। 

কারজই সবাই এ হাদীরসর অন্তভূেি। োরদর আর  পনেোরা জান্নারে যারব..! (িাউযুনবল্লাহ) 
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মাওলািা সা‘আদ সারহব প্রথমেঃ এ হাদীরসর ভুল বযাখ্যা করররেি গয, নেনি হাদীসনির সনিক বযাখ্যা উপস্থাপি কররিনি। যদ্দরুণ 

সাধারণ গোো এখ্ি এমি মরি কররে গয, গয সকল উলামারয় গকরাম মাদরাসায় দীিী গখ্দমে করর গবেি নিরচ্ছি, োরাও এ 

হাদীরসর অন্তভূেি..! (িাউযুনবল্লাহ) 

নিেীয়েঃ এ হাদীসনি উলামারদর খ্াস মজনলরস বলার হাদীস, নকন্তু নেনি গসখ্ারি িা বরল এ হাদীস জিসাধাররণর আম মজমার 

মরধয বরলরেি, যা এরকবাররই নিবুেনিো নকংবা উলামারয় গকরারমর প্রনে সসু্পষ্ট নবরিরষর বনহঃপ্রকাশ! মাওলািা সা‘আদ সারহরবর 

এ জােীয় বিরবযর কাররণ এখ্ি, োবলীর র গমহিরের িারা জি ণ উলামা নবরিষী হরয় যারচ্ছ। শুধ ুোই িয়; বরং উলামারদর 

 ালী গদরিওয়ালা, উলামারদর ভুল ধররিওয়ালা, উলামারদর জামার কলার ধরর মাররিওয়ালা গলাক পয়দা হরচ্ছ।  

৩. দীরির অিযািয গমহিরের প্রনে োর অবজ্ঞার আররকনি দৃষ্টান্ত হরলা, নেনি বরলি, 

 گل رک یھب اینپ االصح ےک ےئل یسک زبرگ یک تبحص یک رضورت وسحمس رک راہےہ  اس ےن دوعت وک اھجمس یہ ںیہن۔وج دوعت ںیم 

‘‘গলারকরা প্রশ্ন করর, গোমার ইসলাহী সম্পকে কার সারথ? গোমরা োরদর বলরব, আমার ইসলাহী সম্পকে দাওয়ারের সারথ। গয 

বযনি দাওয়ারের কারজ জুরড় গথরকও নিরজর ইসলারহর জন্য গকারিা বুযর ের গসাহবরের প্ররয়াজিীয়ো অিুভব করর, গস 

দাওয়ারের কাজ গবারঝইনি।’ 

আশ্চরযের নবষয় হরলা, একনদরক নেনি আত্মশুনিরক পৃথক িববী কাজ নহসারব মািরে চাইরেি িা, যা অপবযাখ্যার শানমল। 

অপরনদরক নিরজ অিযরদর আত্মশুনির আজীব পিনে আনবস্কার করররেি! োর কারে গয বায়আে হরে আরস, োর হাে নিরজর 

হারে গররখ্ োরক বলরে বরলি, “বরলা আনম অমুরকর কারে হাে গররখ্, মাওলািা ইলয়াস রহ. এর নিকি বায়আে হলাম”। বায়াে 

করারচ্ছি নযন্দা গলাক, আর মুরীদ হরচ্ছি মূদো গলারকর হারে। নযনি শেবের আর  দুনিয়া গথরক নবদায় নিরয়রেি। গচৌদ্দশে বেরর 

এমি আযীব বায়আে গকউ কররিনি। গকিিা, আপিারা আমার হারে বায়আে হরলি, নকন্তু মুরীদ হরলি খ্াযা মাঈিুনদ্দি নচশেী 

রহ. এর। এিা কী সম্ভব? নেনি কবর গথরক আপিারদর সবক নদরবি নকভারব? আপিারদর আত্মসংরশাধি কররবি নকভারব? মৃে 

মািুষ কাররা উপকার নকংবা অপকার কররে পারর-এমি আকীদা-নবশ্বাস রাখ্া গো স্পষ্ট নশরক! কারজই বায়আরের এ আজীব 

েরীকা সম্পূণে ভ্রান্ত এবং োর মি ড়া! 

মরি রাখ্রে হরব গয, িবী আ. উলামারদর জিয গয ৪ কাজ গররখ্ গ রেি োর প্ররেযকিা জরুরী। চারিা কাজরকই সমাি গুরুত্ব নদরে 

হরব। গযমি: দুনিয়াবী নশক্ষার লাইরি- প্রাইমারী স্কলু জরুরী, হাইস্কলু জরুরী, করলজ জরুরী, গেমনি নবশ্বনবদযালয়ও জরুরী। 

নবশ্বনবদযালয় সংনিষ্টরা যনদ মরি কররি গয, ‘প্রাইমারীরে গকাি গলখ্া-পড়াই হয় িা, কারজই এিার দরকার িাই’, োহরল দুনিয়াবী 

নশক্ষাই বন্ধ হরয় যারব।  

নিক গেমনি িবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম গয ৪ কাজ গররখ্ গ রেি, োর গকািনিরক গুরুত্বহীি প্রকাশ কররল, নকংবা কম 

গুরুত্ব নদরল দীি নমরি যারব। একজি আরলম যখ্ি কথা বলরবি েখ্ি চারনি নবষরয়ই কথা বলরবি। আমারদর সকরলর দানয়ত্ব এই 

৪ নবষরয় ইলম হানসল করা এবং একই সারথ এই ৪ কাজ করা। ো‘লীরম নকোব েথা আল্লাহর গদয়া হুকমু আহকাম জািা। 

ো‘লীরম সনু্নাহ েথা আল্লাহর হুকুম পুরা করার জিয হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম গয সনু্নাে বরল গ রেি, ো নশরখ্ আমল 

করা। োবলী  েথা অিযরদর নিকি আল্লাহর হুকুম এবং িবীনজর েরীকা গপৌোঁরে গদওয়া। এর পাশাপানশ োযনকয়া েথা হক্কািী 

আল্লাহওয়ালা পীর-মাশারয়রখ্র কারে ন রয় অন্তররর দশনি গরা  দূর করর আত্মশুনি করা।  

এই চারিা যখ্ি এক সারথ হরব, েখ্ি একজি মািুষ পনরপূণে দীিদার হরব। এর একিাও যনদ বাদ যায়, োহরল কাররা পরক্ষ 

পনরপণূে দীিদার হওয়া সম্ভব িা। আর দীরির সারথ এ আংনশক সম্পৃিোর মুহুরেে গকউ যনদ দীরির বযাখ্যা কররে যায়, েরব এ 

বযাখ্যা হরব প্রানন্থকোপূণে ও অসম্পূণে। গযমি: েয় অন্ধ বযনি হােী গদরখ্ গয বযাখ্যা নদরয়রে নিক গেমি। যারদর কাররািাই সহীহ 

হয়নি। নিক গেমনি গকউ যনদ ৪িা কারজর গকাি একিা বাদ নদরয় বা গুরুত্বহীি প্রমাণ করর দীরির বযাখ্যা গদয়, েরব োর বযাখ্যাও 

হরব এই অন্ধরদর হানে গদখ্ার মরো। অন্ধরদর বয়াি িারা গযমি হানের পনরপূণে েনব মািস্পরি নচত্রানয়ে করা সম্ভব িয়। গেমনি 
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ো‘লীরম নকোব, ো‘লীরম সনু্নাহ, দাওয়াে ও োযনকয়া েথা িববী দানয়ত্ব চার কারজর সারথ সম্পৃি িয়-এমি বযনির বয়াি 

িারাও দীরির পনরপণূে সমঝ অজেি করা সম্ভব িয়। গস বয়াি িারা গোো নহদায়াে গো কখ্রিাই পারব িা; উপরন্তু গ ামরাহ হরব!  

মাওলািা সা‘আদ সারহব গকবল দাওয়ােরক এমি গজার নদরয়রেি গয, দীরির অিযািয গমহিে সব জবাই হরয় গ রে। মাদরাসার 

দীিী নশক্ষার গমহিে জবাই হরয় গ রে, খ্ািকার আত্মশুনির গমহিে জবাই হরয় গ রে, ওয়াজ-মাহনফরল বয়ারির গমহিেও জবাই 

হরয় গ রে। এভারব কখ্রিা মািুরষর জীবরি নহদায়াে আসরব িা; বরং মািুষ উলামা নবরিষী হরয় দীি গথরক িরমই দূরর সরর যারব। 

অথচ দাওয়াে ও োবলীর র প্রাণপুরুষ মাওলািা ইলয়াস রহ. এর গমহিে িারা উরদ্দশয নেরলা, জিসাধারণরক উলামারয় গকরারমর 

সারথ জুরড় গদওয়া। হযরেজী স্বয়ং ইরশাদ ফরমাি: 

 رفامای: اینپ اس رحتکی ےک ذرہعی رہ ہگج ےک املعءاور الہ دنی اور داین داروں ںیم لیم المپ اور حلص وآیتش رکاان اچےتہ ںیہ۔

“আনম এই ‘োহরীরকর’ মাধযরম প্ররেযক জায় ায় উলামারয়রকরাম ও বুযু োরি দীি এবং দুনিয়াদাররদর মারঝ গমলারমশা ও 

গসৌহাদেয ভালবাসা ও সম্পৃীনে সনৃষ্ট কররে চাই। [মালফুযাে ১০২ িং মালফুয] 

সাইরয়যদ আবুল হাসাি িদভী রহ. বরলি, “মাওলািা [ইলয়াস রহ.] একনদরক উলামারয় গকরামরক দাওয়ারের মাধযরম আওয়ারমর 

কারে যাওয়ার এবং আওয়ারমর প্রনে দরদী হওয়ার োন দ কররেি। অিযনদরক আওয়ামরক উিুি কররেি, গযি োরা উলামারয় 

গকরারমর কদর ও মযোদা বুরঝ এবং উসলূ ও আদব রক্ষা করর োোঁরদর গখ্দমরে হানজর হয় এবং প্ররয়াজিীয় ইলম হানসল করর। 

োরদররক নেনি উলামারয় গকরারমর নযয়ারে ও মুলাকারের সাওয়াব এবং োোঁরদর গখ্দমরে হানজর হওয়ার উসলূ-আদব গশখ্ারেি। 

উলামারয় গকরামরক দাওয়াে গদওয়ার, োোঁরদর গথরক ফায়দা হানসল করার এবং োোঁরদররক কারজ যুি করার নহকমে ও পিনে 

বলরেি। উলামারয় গকরারমর গকাি কথা বা কাজ বুরঝ িা এরল এর সবুযাখ্যা গ্রহণ এবং সধুারণা গপাষরণর অভযাস োরদর মারঝ 

 রড় েুলরেি। োরদররক নেনি উলামারয় গকরারমর গখ্দমরে পািারেি এবং নফরর আসার পর অবস্থা নজজ্ঞাসা কররেি গয, কীভারব 

ন রয়ে? কী কররে? কী বরলে? (ইেযানদ। অেঃপর প্ররয়াজরি) োরদর (আপনত্তকর) সমারলাচিা ও প্রনেনিয়ার সংরশাধি কররেি। 

এভারব কারবারী গেণীরকও উলামারয় গকরারমর এে কারে নিরয় এরসনেরলি গয, নব ে বহু বেরর (সম্ভবে গখ্লাফে আরন্দালরির 

পরর) এমিনি কখ্রিা গদখ্া যায়নি। [সাইরয়যদ আবুল হাসাি িদভী কৃে গ্রন্থ ‘মাওলািা ইলয়াস আওর উিকী দীিী দাওয়াে: প.ৃ 

১২৩] 

দাওয়াে ও োবলীর র গমহিরে নক গকবল দাওয়াে গদয়া উরদ্দশয? িানক দাওয়াে নদরয় নিরয় এরস ো‘লীম গদয়া উরদ্দশয? দাওয়াে 

নদরয় মসনজরদ এরি োরক নক আবার দাওয়াে নদরবা, িানক োরক ো‘লীম নদরবা? মসনজরদ এরি োরক ো‘লীম নদরবা। ো‘লীম 

নদরয় োর কানলমা নিক কররবা, োর ফানেহা নিক কররবা, োর িামারযর রুক ুনসজদা নিক কররবা। োহরল উরদ্দশয নক দাওয়াে িা 

ো‘লীম? নিঃসরন্দরহ ো‘লীম। যনদ ো‘লীম িা-ই থারক, োহরল দাওয়াে নদরয় এরি কী কররবা? এভারব নক শুধু দাওয়ারের িারা 

দীি নিকরব, যনদ ো‘লীম িা থারক? 

এ কাররণই মাওলািা ইলয়াস রহ. গমওয়ােীরদর প্রনে গলখ্া এক নচনিরে গলরখ্ি, “গমরর গদারস্তা! গোমারদর (আল্লাহর পরথ) গবর 

হওয়ার গখ্ালাসা নেি নজনিসরক নযন্দা করা; নযনকর, ো‘লীম এবং োবলী । অথোৎ োবলীর র জিয গবর হওয়া গযি োরদররক 

নযনকর এবং ো‘লীরমর প্রনে আরও গবনশ গুরুত্ববাি করর। [সাইরয়যদ আবুল হাসাি িদভী রহ.কৃে ‘মাকানেরব হযরে মাওলািা 

ইলয়াস রহ.; প.ৃ১৩৮, গমওয়ােীরদর প্রনে নলনখ্ে ১ িং নচনি] 

হজরেজী আররা ইরশাদ ফরমাি; ‘আমারদর এই আরন্দালরির মলূ উরদ্দশয হল; সমস্ত মুসলমািরদররক  جميع ما جاء به النبي

يه وسلمصلى اهلل عل  গশখ্ারিা (অথোৎ ইসলারমর পুরা ইলমী এবং আমলী গিযারমর সারথ উম্মেরক সম্পকেযুি করর গদওয়া।) এিা 

গো হল আমারদর মলূ উরদ্দশয’। এরপর হযরে বরলি, 

 وگای امہرے وپرے اصنب یک "افل ےب ےت " ےہ۔ریہ اقولفں یک ہی  تلچ رھپاتور یغیلبت  تشگ وس ہی اس دصقم ےک ےئل ادتبایئ ذرہعی ےہ، اور ہملک امنز یک نیقلت و میلعت 
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বানক রইল জামারের চলারফরা এবং  াশে করা এিা গো হল মলূ মাকসারদ গপৌোঁোর একনি প্রাথনমক স্তর। আর কানলমা এবং 

িামায নশক্ষা গসিা হল আমারদর পুরা গিসারবর আনলফ, বা, ো-এর নশক্ষা করার মে’। 

নেনি আররা বরলি, ‘আর এিাও পনরস্কার কথা গয, আমারদর এই কারফলা সম্পূণে কাজ কররে পাররব িা। বরঞ্চ োরদর গথরক 

এেুিুকুই হরে পারর গয, সব জায় ায় ন রয় নিরজরদর গচষ্টা-গমহিরের মাধযরম উম্মরের মারঝ একনি আরলাড়ি ও গচেিা সনৃষ্ট করর 

নদরব এবং সমারজর উদাসীি (েথা দীি সম্পরকে গবখ্বর) গলাকরদররক গসখ্ািকার স্থািীয় দীিদার গলাকরদর সারথ সম্পকে করর 

নদরব। এবং দীি ও ইসলাম নিরয় নচন্তা নফনকরকারী স্থািীয় উলামারয় গকরাম এবং গিককার গলাকরদররক সাধারণ মািুরষর ইসলাহ 

ও সংরশাধরির কারজ লা ারিার গচষ্টা কররব..।’ মাওলািা মিযূর গিা‘মািী কৃে ‘মালফূযারে হযরে মাওলািা ইলয়াস; মালফূয 

িং২৪] 

পবূেবেেী মরুব্বীরদর কারজর উসলূ গথরক সরর যাওয়া প্রসঙ্গঃ 

‘পূবেবেেী মুরব্বীরদর কারজর উসলূ গথরক সরর যাওয়া’ প্রসরঙ্গ দৃষ্টান্ত হরলা, মাওলািা সা‘আদ সারহব দাওয়াে ও োবলীর র মরধয 

মি ড়া িেুিত্ব সনৃষ্ট করররেি। আর  নেরলা আড়াই ঘন্টার গমহিে হরব। ঘরর ঘরর ন রয় দাওয়াে গদয়া হরব। নকন্তু উনি ো পারে 

নদরয় িেুি এরিরেি দাওয়াে, োলীম, ইরস্তকবাল। যারা বানহরর ঘুরারফরা করর, োরদররকই শুধু দাওয়াে গদয়া। উনি ফাোওয়া 

নদরয়রেি গয, ঘরর ঘরর ন রয় িানক দাওয়াে গদয়া নিক িয়! অথচ আল্লাহর রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম কারফররদর ঘরর, 

মজনলরস, বাজারর ন রয় ন রয় দাওয়াে নদরেি!  

মুন্তাখ্ারব হাদীস নকোবনি তেনর করররেি হযরেনজ মাওলািা ইউসফু রহ.। নযনি দাওয়াে ও োবলীর র নিেীয় হযরেজী। এই 

নকোব হাদীরসর নকোব। খ্ুব ভারলা নকোব। নকন্তু ইউসফু রহ. নিরজ এই নকোব নলনপবি করার পররও নেনি এই নকোবরক 

সাধারণরদর জিয পাি উপরযা ী মরি কররিনি। অথচ মাওলািা সা‘আদ সারহব এই নকোরবর েরজমা কনররয় জিসাধাররণর জিয 

পািয সাবযস্ত করররেি। যদ্দরুি সাধারণ মািুষ হাদীস পরড় পরড় নিরজ নিরজ মাসআলা গবর করর এবং দীরির নবনভন্ন কারজর 

মি ড়া বযাখ্যা দাোঁড় করায়। এমিনক উলামারয় গকরামরকও অজ্ঞ ভাবরে আরম্ভ করর..! 

মাওলািা সা‘আদ সারহরবর নবভ্রানন্তর সচূিাঃ 

সা‘আদ সারহরবর প্রনে উনল্লনখ্ে নেিনি কাররণই উলামারয় গকরাম োর প্রনে অিাস্থা প্রকাশ করররেি। এই ভুলগুরলা আররা আর  

গথরক উলামারদর বলা উনচৎ নেরলা, গকিিা এই ভুলগুরলা নেনি অরিক আর  গথরক করর আসরেি। নকন্তু ইজনেমার ময়দারি যারা 

োর বয়ারির েরজমা করার দানয়রত্ব থাকরো, োরা গহকমরের সারথ োর এই ভুল বযাখ্যার েরজমা কররো িা; বরং এনড়রয় গযে। 

আনম নিরজ সরাসনর কাকরাইরলর মুরব্বীরদররক নজরজ্ঞস কররনে। আপিারা োর ভুলগুরলা নক কররেি? েরজমা নযনি কররি, নেনি 

উত্তর নদরয়রেি, ‘আমরা োর ভুলগুরলা সাধারণরদর মজমায় েরজমা করোম িা। আমরা শুধু সনিক অংশিুকু বরল নদোম,  লদ 

অংরশর েরজমা করোম িা।’ 

নকন্তু কাকরাইরলর উলামারয় গকরামসহ ভারে, পানকস্তাি, আরব ও বাংলারদরশর উলামারয় গকরারমর বৃহৎ অংশ এখ্ি মাওলািা 

সা‘আদ সারহরবর নবরুরি এই জিয রূরখ্ দাোঁনড়রয়রেি গয, এখ্ি োরক ইসলাহ করার জিয সরাসনর দারুল উলমু গদওবন্দ গথরক 

ফরোয়া গদয়া হরয়রে গয, আপিার এই এই ভুল আরে। আপিার প্রথম ভুল হরলা মি ড়া োফসীর করা। আপিার নিেীয় ভুল হরলা, 

আপনি গয বয়াি কররি এর মরধয দাওয়াে োড়া দীরির অিযািয কাজগুরলার ক্ষনে হয়, আপনি জিসাধাররণর সামরি দীরির অিয 

কাজগুরলারক খ্ারিা করর গদখ্াি। আপিার েৃেীয় ভুল হরলা, আপনি আর র নেি মুরুনব্বর কাজরক পারে নদরয় নিরজর মরির মরো 

এই কাজরক ভুল পরথ চালারচ্ছি।  

মাওলািা সা‘আদ সারহরবর ‘রুজ’ু প্রসঙ্গঃ 

মাওলািা সা‘আদ সারহরবর ‘রুজ’ু বা আপি মে প্রেযাহাররর প্রসরঙ্গ এ নবভ্রানন্ত েড়ারিা হরচ্ছ গয, নেনি দারুল উলমূ গদওবরন্দর 

কারে রুজ ুকরররেি, কারজই এখ্ি োর নবররানধো করা সনিক িয়! 
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সা‘আদ সারহব রুজু করররেি নক কররিনি এবং োর রুজ ুগ্রহণরযা য নবরবনচে হরয়নে, নক হয়নি- ো জািার আর  আমারদর জািা 

দরকার গয, শরী‘আরের দৃনষ্টরে রুজ’ুর অথে নক? 

রুজ ুকারক বরল 

রুজ ুকরার অথে হরলাঃ  

১. ভুল স্বীকার করর গিওয়া। 

২. ভুল গ াপরি করর থাকরল গ াপরি আর প্রকারশয করর থাকরল প্রকারশয নিরজর ভুরলর স্বীকৃনে নদরয় সনিক নবষয়িার গঘাষণা করর 

গদওয়া। সাহাবী হযরে মুআজ ইবরি জাবাল রানয. গক িবীনজ ওসীয়যে করর বরলি, “েুনম প্রকারশয [গুিাহ] হরল প্রকারশয [োওবা 

কররা], গ াপরি [গুিাহ] হরল গ াপরি [োওবা কররা] । [েবরািী কাবীর; হা.িং ৩৩১, মাজমাউয যাওয়ারয়দ; ১৬৭৫৩] গয সকল 

মজমারে বা জিসমা রম ভুল করা হরয়রে, ঐ সকল মজমারে বলরব গয, আনম এমি একনি বযাখ্যা নদরয়নে, যা ভুল নেল। সহীিা 

হরলা এিা।  

৩. পরবেেীরে ঐ ভুল আর িা করা।  

গয বযনি ভুল ধনররয় নদরয়রে োর শুকনরয়া আদায় করা গয, ভাই েুনম আমার ভুল ধনররয় নদরয় উপকার করররো, অিযথায় যারা 

যারা আমার এ ভুরলর উপর আমল কররো, োরদর সকরলর দায়ভার আমার উপর আসরো! 

রুজ ুপ্রসরঙ্গ শরী‘আরের এ দৃনষ্টভনঙ্গ জািার পর এ কথা স্পষ্ট কররই বলা যায় গয, মাওলািা সা‘আদ সারহব দীরির গয অপবযাখ্যা 

এবং দীরির অিযািয শাখ্ার প্রনে অবজ্ঞা করররেি, গস ভুল গথরক োর রুজ ুসহীহ হওয়ার জিয আবশযক হরলা,  

১. ভুল স্বীকার করর গিওয়া। 

২. ভুল গ াপরি করর থাকরল গ াপরি আর প্রকারশয করর থাকরল প্রকারশয নিরজর ভুরলর স্বীকৃনে নদরয় সনিক নবষয়িার গঘাষণা করর 

গদওয়া। গয সকল মজমারে বা জিসমা রম ভুল করা হরয়রে, ঐ সকল মজমারে বলরব গয, আনম এমি একনি বযাখ্যা নদরয়নে, যা 

ভুল নেল। সহীিা হরলা এিা।  

৩. পরবেেীরে ঐ ভুল আর িা করা।  

৪. গয বযনি ভুল ধনররয় নদরয়রে োর শুকনরয়া আদায় করা গয, ভাই েুনম আমার ভুল ধনররয় নদরয় উপকার করররো, অিযথায় যারা 

যারা আমার এ ভুরলর উপর আমল কররো, োরদর সকরলর দায়ভার আমার উপর আসরো!  

আর োর েৃেীয় ভুলনির বযাপারর োর রুজু সহীহ হওয়ার জিয আবশযক হরলা, নেনি দাওয়াে ও োবলীর র প্রবীি মুরব্বীরদর 

সমন্বরয়  নিে মজনলরস শুরার অধীরি পনরচানলে হরবি এবং এ জিয গয সকল প্রবীি মরুব্বীরা োর ভুল কমেপন্থার দরুি নিযামুদ্দীি 

গথরক চরল ন রয়রেি, োরদররক নফনররয় আিরবি। উনল্লনখ্ে কাজগুরলা যেক্ষণ পযেন্ত সা‘আদ সারহব িা কররবি, েেক্ষণ নেনি 

রুজ ুকরররেি বরল গকারিাভারবই স্বীকৃে হরব িা।  

দারুল উলূম গদওবরন্দর কারে রুজ ুকরা প্রসঙ্গঃ 

দারুল উলূম গদওবরন্দর কারে নেনি গয রুজুিামা পানিরয়রেি, গদওবন্দ ো যথাযথভারব গ্রহণ কররনি। এ বযাপারর সা‘আদ সারহরবর 

বযাপারর দারুল উলমূ গদওবরন্দর সবেরশষ ‘ওযাহােিামা’নি লক্ষণীয়ঃ 

ار دای اج اتکس ےہ!نکیل داراولعلم ےک ومفق ںیم االص ومالان اس ومعق ےس ہی واضتح رضوری  ےہہک ومالان ےک روجع وک اس واےعق یک دح کت وت اقلب اانیمطن رق.............

ر  ںیہن  ایک اج اتکس؛ اس ےئل 

 

ظ

 

فن
 ابر روجع ےک دعب  یھب واتق وفاتق  ومالان  ےک اےسی ےئن  ایبانت وموصل وہ رےہ یک سج رکفی ےب راہ روی رپ وشتشی اک ااہظر ایک ایگ   اھت اس ےس  رص

ئ

ہک کی
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داراوعلم ںیہن؛  ااداز،  طل الدتالالت، اور دوعت ےس  قلعت اینپ اکی صوصخ  رکف رپ صوص         عر ہی اک  طل اقابط  امنایں ےہ، سج یک و ہ ےس ادام ںیہ ، نج ںیم ویہ دہتجماہن

 ۔ہکلب درگی املعےئ قح وک یھب ومالان یک ومجمیع رکف ےس تخس مسق یک ےب اانیمطین ےہ

اکر  ااہتجدات ےس ااسی اتگل ےہ ہک ادا وخناہتس وہ ایسی دجدی  امجتع یک لیکشت ےک  درےپ ںیہ وج الہ اہنسل واامجلتع اور اخ   وطر رپ  ومالان وموصف یک ان دور از.............

 اےنپ ااکرب ےس فلتخم وہیگ، اہلل اعتیل مہ بس وک ااکرب و االسف ےک رطقی رپ اثتب دقم رےھک، آنیم۔

 روجع رک رےہ ںیہ ان ےس دوابرہ راارک یک اجیت ےہ ہک امجتع ک غیل ےک داا ی ا فالف ےس دار اولعلم اک وکیئ ن قل ںیہن ےہ۔ ےلہپ وج ولگ دار اولعلم دویدنب ےس لسلسم.......

یئ یک وک ش یک ےہ۔ دار  یک راامندن ےس اس اک ااالعن ایک اج اکچ ےہ۔ اہتبل  طل ااکفر وایخالت ےس  قلعت بج یھب دار اولعلم ےس روجع ایک ایگےہ دار اولعلم ےن ہشیمہ اتم

 اولعلم اس وک اینپ دینی وعریع رفہضی اتھجمس ےہ۔ 

[দারুল উলরূমর উনল্লনখ্ে ‘ওজাহােিামার’ জিয পািক দারুল উলরূমর ওরয়বসাইিনি নভনজি কররে পাররি। 

www.darululoom-deoband.com] 

“এখ্ারি একিা নবষয় স্পষ্ট করা জরুরী। গসিা হরলা, এই (মূসা আ. এর) ঘিিার নবষয়রো মাওলািা (সা‘আদ সারহরব)-র রুজরুক 

সরন্তাষজিক বলা যায়, নকন্তু োোঁর নচন্তা ে নবচুযনের বযাপারর দারুল উলুরমর পক্ষ গথরক গয আশঙ্কা প্রকাশ করা হরয়নেরলা, গস 

আশঙ্কা এনড়রয় যাওয়া সম্ভব হরচ্ছ িা। কারণ, করয়কবার রুজরু পরও নকেুনদি পর পর োর এমি নকে ুিেুি বয়াি আমারদর কারে 

গপৌোঁোরচ্ছ, গযগুরলার মরধয আর র গসই মুজোনহদসলুভ আন্দায, ভুল প্রমাণপিনে এবং দাওয়ারের বযাপারর নিরজর নবরশষ নচন্তার 

সারথ শরী‘আরের বিবযরক অিযায়ভারব খ্াপ খ্াওয়ারিার গচষ্টা নবদযমাি। এই কাররণ শুধ ুদারুল উলুরমর দানয়ত্বশীল ণই িি, বরং 

অিযািয হক্কািী উলামারয় নকরামরদর মারঝও মাওলািা (সা‘আদ) সারহরবর ‘সামনগ্রক নচন্তার’ বযাপারর প্রচন্ড রকরমর অিাস্থা 

ররয়রে। 

মাওলািা (সা‘আদ) সারহরবর এই অিথেক ইজনেহাদ গদরখ্ মরি হয় গয, আল্লাহ িা করুি, নেনি এমি এক িেুি দল তেনরর নদরক 

চলগেি, যারা আহরল সনু্নাে ওয়াল জামা‘আে নবরশষ করর নিরজরদর আকনবররদর গথরক নভন্ন রকরমর হরব। আল্লাহ ো‘আলা 

আমারদর সবাইরক আকানবর ও পূবেসুরীরদর পথ ও পিনের উপর অিল রাখ্ুি। আমীি।” 

গয সকল ভাইরয়রা দারুল উলরূমর সারথ সম্পকে রারখ্ি, নিেীয়বার োরদর অব নের জিয জািারিা যারচ্ছ গয, োবলী  

জামা‘আরের আভযন্তরীি নবষরয়র সারথ দারুল উলরূমর গকারিা সম্পকে গিই। প্রথম নদি গথরকই দারুল উলমূ এ বযাপারর োর 

অবস্থাি স্পষ্ট করররে। েরব ভুল মোদরশের বযাপারর যখ্িই দারুল উলূরমর অবস্থাি জািরে চাওয়া হরয়রে, দারুল উলমূ সবেদাই 

উম্মরের ‘রাহিুমায়ীর’ গচষ্টা অবযাহে গররখ্রে। দারুল উলমূ োর এই প্ররচষ্টা গক দীিী দানয়ত্ব মরি করর থারক।  

দারুল উলরূমর এ বিবয নবরিষণ কররল করয়কনি নবষয় স্পষ্ট হরয় যায়- 

১. শোনধক নবেনকেে বিরবযর মধয হরে গকবল হযরে মসূা আ. এর ঘিিানির বযাপারর সা‘আদ সারহরবর রুজুর বযাাাপারর দারুল 

উলমূ আস্থা প্রকাশ করররে। [এ নবষরয় জািার জিয আগ্রহী পািক গদখ্রে পাররি, ےس وا س ےک اجےن اک  س  رظن اورومالان دعس اصبح وک وٹیگن اامتجع ںیم عرتک ےس روک  رکہلگنب ڈشی  

 [ومالان دعس اصبح ےس املع اتم یک ا فالف یک  س  رظن

২. অিযািয বিরবযর বযাপারর দারুল উলূম োর অিাস্থা বজায় গররখ্রে।  

৩. রুজ ুকরার পরও যখ্ি সা‘আদ সারহব োর নবনভন্ন আম বয়ারি এ ধররণর নবেনকেে বিবয পনরহার কররিনি, েখ্ি দারুল 

উলমূ, সা‘আদ সারহরবর মাধযরম ‘আহরল সনু্নাে ওয়াল জামাআে’-এর পনরপনন্থ একনি বানেল গফরকা জন্মলারভর আশংকা প্রকাশ 

http://www.darululoom-deoband.com/
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কগররে। [২রা গফব্রুয়ারী ২০১৭ োনররখ্ সা‘আদ সারহব োর সবেরশষ রুজুিামা দারুল উলূম গদওবরন্দ পািাি। োর নবেনকেে বিবযসমূরহর মধয হরে এ োনররখ্র 

পরবেেী বিবযগুরলা দ্রষ্টবয।] 

দারুল উলমূ নিরজর অবস্থাি পনরস্কার করররে গয, গক আমীর হরবি-িা হরবি, ো নিযামুদ্দীরির আভযান্তরীণ নবষয়। দারুল উলূরমর 

দাবী হরলা, ‘নফকরী মুিহাররফ’ [মোদরশের নবরবচিায় আহরল সনু্নাে ওয়াল জামা‘আরের পনরপন্থী নচন্তাধারার অনধকারী] গকারিা 

বযনি দীিী গকারিা কারজ কখ্রিাই আমীর হরে পারর িা। এর দৃষ্টান্ত নিক এমিই গয, বাচ্চার  ারয় যনদ িাপাক গলর  যায়, েরব 

এই অবস্থায় োরক গকউ নক গকারল গিরব? কখ্রিাই িয়। বরং আর  োরক পাকোফ করর োরপর গকারল গিরব। উলামারয় গকরামও 

োরক বরণ করর গিরব, যনদ নেনি উলামারয় গকরারমর পরামশেমে োর ভুলগুরলা শুধরর গিি। গকিিা, োর সারথ উলামারয় 

গকরারমর বযনি ে গকারিা আরিাশ গিই।  

সেুরাং শোনধক নবেনকেে বিরবযর মধয হরে দু’ একনি নবষরয় রুজ ুকররল সংনিষ্ট বযনি নকভারব আস্থার পাত্র হরে পারর? 

নিেীয়ে, রুজ ুকরার পরও একই কমেকারন্ড নলপ্ত হওয়া প্রমাণ করর গয, নেনি সনেযকার 

অরথে আন্তনরকভারব রুজ ুকররিনি, বরং গদওবরন্দর করিার নবররানধোয় বাধয হরয় নকেু বানহযক সান্তিাবাণী শুনিরয়রেি। এ নবষয়নি 

আররা সসু্পষ্ট হরয় যায় এ নবষয় গথরক গয, নবেনকেে বিরবযর পর দারুল উলূম যখ্ি োর ভুলগুরলা ধনররয় গদয়, েখ্ি প্রথমনদরক 

নেনি রুজু কররিনি; বরং ১৯ গশ সফর, ১৪৩৮ নহজরীরে দারুল ঊলূরমর প্রনে গপ্রনরে গস নচনিরে উরো গদওবরন্দর প্রনে গক্ষাভ 

প্রকাশ করররেি এবং এ ফরোয়ারক দাওয়ারের কারজর প্রনে ‘অসহরযান োমলূক আচরণ” বরল অনভনহে করররেি এবং ভুল 

ধরারক ‘‘বদগুমািী” অথোৎ কুধারণা বরল আখ্যানয়ে করররেি। গসই সারথ নিরজর বিরবযর সমথেরি প্রমাণ গপশ কররবি বরল জবাব 

নদরয়রেি। োর বিবয নিনরূপঃ 

دار رضحات وک اس ارقح واس ےک اسویھتں ےک ااکفر وایخالت اور ومفق وکلسم ںیم یسک مسق یک وج دب امگین وہیئ ےہ ارقح اس وک  آپ ےسیج اعیمل یملع دینی رمزک ےک امہ ذہم
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ایبانت رپ وج  زین ارقح ےک  ...اہنتی اوسفانسک اور دوعت وک غیل واےل ابمرک لمع اور اس ےک رمزک ےک اسھت دعم اعتون اتھجمس ےہ۔ افیل اہلل ا

 ۔ااتعراضت ںیہ ان ےک  قلعت ارقح یک مک یملع ےک ابووجد وج ولعمامت اور ان ےک یملع رماعج وریغہ ںیہ آدنئہ اراسل رکےن یک وک ش یک اجیگیئ

“অধম এবং োর সাথীরদর নচন্তা-ভাবিা ও কমেপন্থার বযাপারর আপিারদর মে আন্তজোনেক দীিী মারকারযর নবনশষ্ট দানয়ত্বশীল 

বযনিবর ের গয ‘বদগুমািী’ [কুধারণা] হরয়রে, অধম নবষয়নিরক অেযান্ত দুঃখ্জিক এবং দাওয়াে ও োবলীর র কাজ এবং োর 

মারকারযর প্রনে ‘অসহরযান োমলূক আচরি’ মরি কররে। আল্লাহর নিকি অনভরযা  গপশ করনে, োরই নিকরি 

সাহাযযপ্রাথেী...এোড়া অধরমর নবনভন্ন বয়ারির উপর গয আপনত্তসমহূ ররয়রে, গসগুরলার বযাপারর অধরমর জ্ঞারির স্বল্পো সরেও 

ইলমী উৎসগ্ররন্থর গয অব নে অধরমর ররয়রে, ভনবষযরে ো [আপিারদর] সমীরপ পািারিার গচষ্টা করা হরব।”   

দারুল উলূরমর পক্ষ হরে যখ্ি বারবার আপনত্ত আসরে থারক, [এরপর নিেীয় রুজুিামায় নেনি উপনরউি গক্ষাভ এবং দলীল পািারিার অংশ বাদ নদরয় 

নিজ রুজু এবং আকানবররর প্রনে আস্থার নবষয়নি উরল্লখ্ কররি। এরে দারুল উলূরমর মহুোনমম সারহব আিনন্দে হরয় োরক একনি পত্র গদি। গসখ্ারি এই রুজুর 

বযাপারর োরদর আশ্বস্ত হওয়ার বযাপারিা উরল্লখ্ করা হরয়রে। েরব এ জােীয় বিবয নবনভন্ন মজনলরস পিুরাবৃনত্তর সংবাদ গপৌোঁোর কাররণ এ আশ্বনস্ত পরর আর থারকনি। 

এরপর ১০ রবীউস্ সািী ১৪৩৮ নহজরী গমাোরবক ৯ই জািয়ুারী ২০১৭ েৃেীয় রুজুিামায় নেনি আপনত্ত ওিা প্ররেযকনি বিরবযর বযাখ্যা নদরয়রেি। োর এ রুজুিামার 

বযাপারর ২৮গশ জািয়ুারী ২০১৭ গদওবন্দ জবাবী নচনিরে োর বযাপারর এই আশা বযি করর গয, নেনি োর অঙ্গীকার অিযুায়ী এমি বিবয আর গদরবি িা। সারথ 

এিাও উরল্লখ্ করর গয, োর এই নবস্তানরে রুজু িামার অরিক বিরবযর বযাপারর োরা একমে িি। েথানপ োরা আপােে আশাবাদ বযি কররি। গস সারথ মসুা আ. 

এর বযাপারর গদওয়া বিবয গথরক বযাখ্যাহীি রুজু কামিা করর। এর পনররপ্রনক্ষরে মাওলািা সা‘আদ সারহব ২রা গফব্রুয়ারী ২০১৭-গে  চেুথে রুজুিামায় মসুা আ. 

সম্পরকে বিবয গথরক বযাখ্যাহীিভারব রুজু কররি। নকন্তু এরপরও োর এ জােীয় আপনত্তকর বিরবযর নবনভন্ন সংবাদ এরকর পর এক আসরে থারক। যার কাররণ ১৩ ই 

জুমাদাল উলা ১৪৩৯ নহ. গমাোরবক ৩১ জািয়ুারী ২০১৮ োনররখ্ গদওবন্দ এ নবষরয় একনি পনরস্কার ‘ওয়যাহােিামা’ বা অবস্থাি স্পষ্ট করর বিবয প্রকাশ করর।] 

এবং গদওবরন্দর ফরোয়ারক গকন্দ্র করর নবরশ্বর উলামারয় গকরাম োর বযাপারর আপনত্ত প্রকাশ কররি, েখ্ি একপযোরয় বাধয হরয় 

চেুথে নচনিরে নেনি রুজু কররি, এবং এ রুজরু পর আবাররা নেনি নবনভন্ন আম মজনলরস নবেনকেে বিবয গদি। যদ্দরুি, গদওবরন্দর 

পক্ষ গথরক ১৩ ই জমুাদাল উলা ১৪৩৯ নহ. গমাোরবক ৩১ জািুয়ারী ২০১৮ োনররখ্ প্রকানশে সবেরশষ ‘ওজাহােিামায়’ সা‘আদ 



www.darsemansoor.com                        mobile app: Islami Jindegi                                                   www.islamijindegi.com 

সারহরবর নচন্তাধারারক ‘নফকরী ইিরহরাফ’ [মোদরশের নবরবচিায় আহরল সনু্নাে ওয়াল জামা‘আরের পনরপনন্থ নচন্তাধারা] আখ্যা 

নদরয় ‘োর মাধযরম গ ামরাহ দল আত্মপ্রকারশর আশংকা প্রকাশ করা হয়। কারজই একনদরক নেনি গদওবরন্দর ভুল ধনররয় গদওয়ার 

সারথ সারথই রুজ ুিা করর, উরো গদওবরন্দর অবস্থারির প্রনে গক্ষাভ প্রকাশ করররেি। নিেীয়ে, রুজ ুকরার পরও নেনি ‘ভুল 

ইজরেহাদ’ বন্ধ করর গদিনি। ফরল এ রুজ ুগ্রহণরযা যো হানররয় গফরলরে।  

অথচ ভুরলর বযাপারর পূবেসূরীরদর কমেপিনে এমি হিকানরোপূণে কখ্রিাই নেরলা িা। বরং যখ্িই োরদর কাররা ভুল ধনররয় গদওয়া 

হরয়রে, োরা েৎক্ষণাৎ রুজ ুকরর নিরয়রেি। আর দীিী নবষরয় অিুসরণীয় হরে হরল অবশযই োর প্রনে উলামারয় গকরারমর আস্থা 

থাকরে হরব। কারজই আপনত্তকর বিরবয ভুল স্বীকার কররে ন রয়  নড়মনস করা, নযনি ভুল ধনররয় নদরয়রেি, োর প্রনে কৃেজ্ঞো 

জ্ঞাপি িা করর উরো গক্ষাভ প্রকাশ করা এবং ভুল স্বীকার করার পরও বার বার গস ভুরল নলপ্ত হওয়ার নবষয়নি প্রমাণ করর গয, নেনি 

আসরল আন্তনরকভারব রুজ ুকররিনি।  

দারুল উলূম গদওবরন্দর ‘মাকাম’ 

দারুল উলমূ গদওবন্দ নক গকাি মামুনল নজনিস? দুনিয়ার সমস্ত উলামা এখ্রিা এক মে গয, এখ্রিা দারুল উলমূ গদওবন্দ ইলরম 

দীরির গহড গকায়ািার। এর গথরক উচ্চারঙ্গর ো‘লীম দুনিয়ার গকাথাও গিই। এই গদওবন্দরক আল্লাহ গররখ্রেি নহন্দুস্তারি। গফরাউি 

মূসা আ. গক মারার জিয লাখ্ লাখ্ নশশুরক হেযা করররে। অথচ আল্লাহ রাব্বলু আলামীি গসই মূসারক (আ.) লালি-পালি করররেি 

গফরাউরির ঘরর। যারা নহন্দু, ইসলারমর িাম শুিরে পারর িা। আল্লাহ পাক ইসলারমর, দীিী ইলরমর সবরচরয় বড় মারকাযরক এই 

নহন্দুরদর গকারল লালি-পালি করারচ্ছি। গকমি গযি গফরাউরির গকারল মূসা আ.! 

দারুল উলূম গদওবন্দ োরক সেকে করররে, সাহারািপুর উিারক সেকে করররে, উলামারয় গকরারমর ‘সারর োজ’ মাওলািা আরশাদ 

মাদািী দা.বা. এর মে বযনিত্ব োরক সেকে করররেি, আমার শারয়খ্ মুনহউস্ সনু্নাহ হযরে শাহ আবরারুল হক হারদুঈ রহ.- এর 

নযনি জারিনশি, নেনিও োরক সেকে করররেি। কাররা সেকেই নেনি আমরল নিরচ্ছি িা। 

নেনি নিরজ নিরজ আমীর হরয় ন রয়রেি এবং নেনি বরলরেি, ‘‘আনমই আমীর, গয আমারক আমীর নহসারব িা মািরব, গস জাহান্নারম 

যাক”..!! 

অথচ শরী‘আরে নিরজ নিরজ আমীর হওয়ার গকাি পিনে িাই। আল্লাহওয়ালা উলামারয় গকরারমর শুরা থাকরব। ঐ শুরা পরামশে করর 

একজিরক আমীর বািারব। অেঃপর আমীর ঐ মজনলরস শুরার সারথ পরামশে করর সকল কারজর নসিান্ত নদরবি। এিাই 

শরী‘আেসম্মে পিনে।  

সা‘আদ সারহব প্রসরঙ্গ জিসাধাররণর ভুল কমেপন্থাঃ 

মাওলািা সা‘আদ সারহব প্রসরঙ্গ আমারদর নকে ুদীিী ভাই দুনি নবভ্রানন্তর নশকার হরয়রেি- 

১. বাংলারদশ, ভারে, পানকস্তাি সহ আরব নবরশ্বর উলামারয় গকরাম সা‘আদ সারহরবর ভুল ধরার পরও োরা সা‘আদ সারহবরক 

অিুসরণীয় জ্ঞাি কররেি।  

২. োোঁরা বলরেি, ‘আমরা নিযামুদ্দীরির ইোআরে আনে এবং থাকরবা’। আররা বলরেি, ‘‘আমারদর সারথ উলামা আরেি!” এ কথা 

বলরেি িা গয, ‘‘আমরা উলামারদর সারথ আনে, োরদর পরামরশে চলনে”! 

সা‘আদ সারহরবর বযনিত্ব প্রসঙ্গঃ 

মরি রাখ্রে হরব গয, ইসলারম বযনিপজূা করা অথোৎ জানয়য-িাজানয়য সকল নবষরয় কাররা অিুসরণ করা নিরষধ। গকারিা বযনি 

েেক্ষণ পযেন্ত অিুসরণীয় থাকরে পারর, যেক্ষণ গস হরকর উপর থাকরব। হক পথ ও মে গথরক নবচুযে হরয় গ রল কাররা অিুসরণ 

করা তবধ িয়। সহীহ বুখ্ারীর এক বণেিায় [হাদীস িং ৪৩৪০] এরসরে গয, িবীনজ এক আিসারী বযনিরক একনি গোি দরলর আমীর 

বানিরয় গপ্ররণ কররলি এবং গলাকরদররক োোঁর অিুসরণ কররে বলরলি। উি বযনি অনধিস্ত সাহাবারয় গকরাম গথরক োর 
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‘ইোআে-এর স্বীকৃনে নিরয় লাকড়ী জমা কররে এবং আগুি জ্বালারে নিরদেশ নদরলা। অেঃপর যখ্ি আগুি জ্বালারিা হরলা, েখ্ি 

উি বযনি অনধিস্ত সাহাবারয় গকরামরক আগুরি প্ররবশ করার আরদশ প্রদাি কররলা! নকন্তু সাহাবারয় গকরাম এ ‘ইোআে’ গথরক 

নবরে থাকরলি এবং নবষয়নি িবীনজর কারে ন রয় উত্থাপি কররলি। েখ্ি িবীনজ বলরলি, “যনদ গোমরা আগুরি প্ররবশ কররে, 

েরব গকয়ামে পযেন্ত আর ো গথরক গবর হরে পাররে িা। ‘ইোআে’ গকবল পুরণযর মরধয [তবধ আরে]”। 

উনল্লনখ্ে হাদীস িারা স্পষ্ট বুরঝ আরস গয, গকারিা বযনির ‘ইোআে’ বা অিুসরণ েেক্ষণ তবধ হরব, যেক্ষণ গস হরকর উপর 

থাকরব। গকিিা, ইসলারম বযনি িয়; বরং ইসলারমর স্বাথেই বড়। এই ইসলারমর জিয স্বয়ং রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া 

সাল্লাম োরয়রফ মার গখ্রলি,  ালী গখ্রলি, আররা কে কষ্ট কররলি। আমার শারয়খ্ হযরে মাওলািা শাহ আবরারুল হক রহ. 

বাংলারদরশর উলামা সম্পরকে বরলনেরলি, “গোম বারড়া নক গরআয়াে কাররে গহা, গলকীি শরী‘আে নক গরআয়াে গিহী কাররে 

গহা”। অথোৎ গোমরা বড় বড় আরলমরদর খ্ুব গখ্য়াল কররা নকন্তু শরী‘আরের গখ্য়াল কররা িা। উদাহরণ নদরল নবষয়নি বুরঝ 

আসরব। গযমি, আনম একজি হুজরু। খ্ািার মজনলরস আমার ডাি নদরক একজি সাধারণ গলাক আর বাম নদরক আররকজি শাইখ্ুল 

হাদীস বরসরেি। এমোবস্থায় আমার সম্মারির নদরক লক্ষয করর খ্ািা প্রথরম আমারক নদরয় শুরু করা হরলা। এরপর আমার 

ডািনদরক নযনি আরেি, োরক গদওয়া হরলা শরী‘আরের গরআয়াে করা েথা শরী‘আে পালি করা। নকন্তু গদখ্া যারব গয, 

পনররবশিকারী বযনি সম্মারির নদরক লক্ষয করর আমার ডািনদরকর সাধারণ বযনিনিরক িা নদরয় বাম নদরকর শাইখ্ুল হাদীসরক 

গদয়া শুরু কররব। এিাই আমার শারয়খ্ বুনঝরয়রেি গয, “গোম বারড়া নক গরআয়াে কাররে গহা, গলকীি শরী‘আে নক গরআয়াে 

গিহী কাররে গহা”।   

বুখ্ারী শরীরফ এমি একিা হাদীস আরে, একবার হুজরু সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম গকাি এক খ্ািার মজমায় নেরলি। োোঁর 

ডাি নদরক নেল একজি গ্রাময গলাক, আর বাম নদরক নেল নবনশষ্ট সাহাবী হযরে আব ুবকর রা.। উম্মরের গেষ্ঠ বযনি আব ুবকর রা.। 

হুজরু সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম- এর হারে দুরধর গপয়ালা নেরলা। সামরি উমর রা. বসা। উমর রা. জািরেি গয হুজুর 

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম দুধ পাি করর গপয়ালা ডাি নদরক নদরবি। োই নেনি করয়কবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া 

সাল্লামরক মরি কনররয় গদয়ার জিয বলরলি, ‘হুজুর আব ুবকর আপিার বাম নদরক বরস আরে’। নকন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া 

সাল্লাম, উমর রা. এর কথায় গকািই কণেপাে কররলি িা। ডাি নদরকর গ্রাময গলাকনিরক নদরলি। গকিিা হুজরু সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 

ওয়া সাল্লাম জািরেি, গকাি বযনি বড় নজনিস িা বরং শরী‘আরের হুকুম বড় নজনিস। আব ুবকর রা. বাম নদরক গথরক দুধ গপল নক 

গপল িা- এিা নবষয় িা। নবষয় হরলা ইসলারমর আহকাম নযন্দা কররে হরব।  

সা‘আদ সারহব আমীর থাকরলা নক থাকরলা িা- এিা নবষয় িা। নবষয় হরলা: আমার দীি-ঈমাি গহফাযে কররে হরব। আমার 

োবলীর র গমহিেরক নহফাযে কররে হরব। োর নকসমে ভারলা থাকরল নেনি রুজু কররবি, আর নকসমে ভারলা িা থাকরল রুজ ু

কররবি িা। োর আমীর থাকার নবষয়নি দুই িির। আর জি রির ঈমারির গহফাযে করা এক িািার কাজ। লাখ্ লাখ্ জি িরক 

আমরা ‘নবভ্রান্ত’ রাখ্ারলর হারে গেরড় নদরে পানর িা। আল্লাহ িা কররি োরা যনদ আমারদর চুপ থাকার কাররি গ ামরাহ হয়, 

োহরল আল্লাহ আমারদর উলামারয় গকরামরক পাকড়াও কররবি গয, আমরা গকরিা জি ণরক োর নবভ্রানন্ত গথরক বাোঁচাইনি! জি ণও 

আমারদর গদাষী কররবি গয, গকি আমরা সা‘আদ সারহরবর ভুলগুরলা ধনররয় নদরয় োরদর ঈমারির গহফাযে কনর িাই..! 

কারদর অিসুরণ কররে হরব? 

 

গযমি আনম গোমারদর মরধয একজি রাসলূ পানিরয়নে গোমারদরই মধয হরে, গয গোমারদর সামরি আমার আয়ােসমূহ নেলাওয়াে 

করর, গোমারদররক পনরশুি করর, গোমারদররক নকোব ও নহকমরের োলীম গদয় এবং গোমারদররক এমি সব নবষয় নশক্ষা গদয় যা 

গোমরা জািরে িা। (সরূা বাকারা; ১৫১) 
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এই আয়ারে আল্লাহ একিা শব্দ বরলরেি, ‘নমিকুম’ অথোৎ ‘গোমারদর মারঝ’। গয আরলমরক আপনি নচরিি, জারিি, োোঁর বযাপারর 

আপনি সবনকে ুজারিি, োোঁরক বেররর পর বের গদখ্রে পারচ্ছি, বড় বড় আরলম সহ সব মািুষ োর বযাপারর এই কথা বরলি গয, 

নেনি গকাি সদু খ্াি িা, ঘুষ খ্াি িা, নেনি একজি আল্লাহওয়ালা হক্কািী আরলম, নেনি গকারিা িাজারয়য কারজ গিই,  লদ আকীদা 

রারখ্ি িা, কুরআি-সনু্নাহর গকারিা ভুল বযাখ্যা গদি িা। োহরল োরক মািরে হরব। এখ্ি আপনি এমি একজিরক মািরলি নযনি 

আপিার কারে থারকি িা, গয গকাি সময় গয গকাি মাসআলা জািরে োরক পাওয়া যায় িা, যারক বার বার নজজ্ঞাসা করা যায় িা, 

োর বযাপারর আপনি ভারলা জারিি িা, োর ইলম ও আমরলর বযাপারর হক্কািী উলামারা আপনত্ত করর, োরক মািা যারব িা। োরক 

মািার গকাি উপায় িাই। পনবত্র কুরআরির উনল্লনখ্ে আয়ারের মাধযরম এ নবষয়নিই প্রমানণে হয়। কারজই মাওলািা সা‘আদ সারহব 

যখ্ি ‘নমিকুম’-এর মরধয পরড়ি িা এবং োর ইলম ও োকওয়া যখ্ি উলামারয় গকরারমর নিকি গ্রহণরযা য নবরবনচে িয়, কারজই 

উপনরউি আয়ারের নভনত্তরেই োরক মািা জিসাধাররণর জিয জানয়য হরব িা।    

 

‘(গহ িবী!) বরল নদি, এই আমার পথ, আনম পনরপূণে উপলনির সারথ আল্লাহর নদরক ডানক এবং যারা আমার অিুসরণ করর 

োরাও।’ (সরূা ইউসফু; আয়াে ১০৮) 

এ আয়ারে দাওয়ারের কাজ ‘বাসীরাে’-এর সারথ অথোৎ গজরি-বুরঝ সহীহভারব কররে বলা হরয়রে। জাহালাে েথা অন্ধভনির 

সারথ দাওয়ারের কাজ কররে বলা হয়নি। অথচ নকেু ভাই অন্ধভনির কাররণ মাওলািা সা‘আদ সারহরবর ভুলগুরলা মািরে িারাজ।  

নিযামদু্দীরির ইোআে প্রসঙ্গঃ 

‘আমরা নিযামুদ্দীরির ইোআরে আনে এবং থাকরবা’ এ কথানি সম্পূণেরূরপ গ ামরাহীর রাস্তা। গকিিা, গকারিা স্থাি কখ্রিা কাউরক 

নহদায়াে নদরে পারর িা; হযাোঁ, বযনি নহদায়ারের মাধযম হরে পারর, যেক্ষণ গস হরকর উপর থাকরব। আর এ কথানির অথে যনদ এিা 

হয় গয, ‘‘মাওলািা ইলয়াস রহ. গযরহেু নিযামুদ্দীি গথরক এ গমাবারক গমহিে শুরু করররেি, কারজই নিযামুদ্দীরির গিেৃরত্ব গযই 

আসরব, আমরা োোঁর অিুসরণ কররবা” েরব এ অথেও নিঃসরন্দরহ ভ্রষ্টো। গকিিা, িবীনজ গো দীরির দাওয়াে শুরু কররনেরলি 

মক্কা-মদীিায়, নকন্তু োই বরল নক কুরআরি নকংবা হাদীরস মক্কা-মদীিারক স্থাি নহসারব এ মরমে অিুসররণর তবধো গদওয়া হরয়রে 

গয, মক্কা-মদীিা গথরক গয যাই বলুক, যনদও ো কুরআি-সনু্নাহ নবররাধী হয়, েবুও োর অিুসরণ কররে হরব..! কখ্রিাই িয়। 

কারজই ‘নিযামুদ্দীরির ইোআরে আনে’ এ কথানি সম্পূণেরূরপ গ ামরাহীর কথা এবং উি আয়ারের নবররাধী। 

কারজই মাওলািা সা‘আদ সারহবরক অিুসরণীয় জ্ঞাি করা এবং নিযামুদ্দীরির ইোআরে থাকার প্রেযয় বযি করা নিঃসরন্দরহ 

গ ামরাহী রাস্তা। যা গথরক আমারদর ভাইরদর নফরর আসা অেযবশযক।  

বেেমাি সমরয় মাওলািা সা‘আদ সারহরবর প্রসরঙ্গ আমারদর করণীয় হরলাঃ 

১. গযরহেু নবষয়নি দীিী নবষয়, এবং এমি একনি নবষয়, যু  যু  ধরর যার পৃষ্ঠরপাষকো করর আসরেি উলামারয় গকরাম, কারজই 

আমারদর উনচে হরব, সংনিষ্ট নবষরয় কাকরাইল অিযািয স্থারির উলামারয় গকরারমর পরামশে অিুযায়ী নিরজরদর পনরচানলে করা।  

২. নিেীয়ে, এ মূলিীনে মরি রাখ্রে হরব গয, ইসলারম স্থাি বা বযনির পজূা করা নিরষধ। গকারিা স্থাি কখ্রিাই অিুসরণীয় হরে 

পারর িা। মক্কা-মদীিা পৃনথবীর মরধয সবরচরয় বরকেময় স্থাি, নকন্তু কুরআি-হাদীরস গকাথাও বলা হয়নি গয, মক্কা-মদীিার অিুসরণ 

কররে হরব। হযাোঁ, বযনি অিুসরণীয় হরে পারর, যেক্ষণ গস হরকর উপর থাকরব। খ্লীফা হযরে উমর ইবিলু খ্াত্তাব রানয. একনদি 

জমুার িামারযর খ্ুেবায় সবাইরক নজরজ্ঞস কররলি, আনম যনদ কুরআি-হাদীরসর নবপরীে গকারিা কাজ কনর োহরল গোমরা কী 

কররব? উত্তরর একজি যুবক দাোঁনড়রয় েরলায়ার গকাষমিু করর বলরলা, আমরা গবাঝারে সক্ষম িা হরল এই েরলায়ার নদরয় 

আপিারক গসাজাপরথ আিা হরব।  

৩. েৃেীয়ে, মািুষ মাত্রই ভুল হরে পারর, কারজই জীনবে গকারিা মািুরষর বযাপারর এমি ধারণা িা করা গয, োর গথরক গকারিা ভুল 

প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। হযরে আব্দুল্লাহ ইবরি মাসউদ রানয. বরলি-  
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গোমারদর গকউ গযি কাররা এমিভারব অিুসরণ িা করর গয, গস [অিুসৃে বযনি] ইমাি আিরল, গসও [অিুসরণকারী বযনিও] ঈমাি 

আরি। গস কুফরী কররল গসও কুফরী করর। যনদ কাররা অিুসরণ কররেই হরয়, েরব মৃে বযনিরদর অিুসরণ কররা, গকিিা, 

জীনবে ণ গফেিার আশঙ্কামিু িি। েবরািী কাবীর; হা.িং ৮৭৬৪ মাজমাউয যাওয়ারয়দ; হা.িং ৮৫০ হাদীসনির সিদ হাসাি 

৪. চেুথেে, দাওয়াে ও োবলীর র প্রাণপুরুষ হযরেজী মাওলািা ইলয়াস রহ. এর মালফূয আমারদর হৃদয়ঙ্গম কররে হরবঃ  

হযরেজী মাওলািা ইলয়াস রহ. ইরশাদ কররি, “এই নসলনসলার একনি উসলূ এই গয, স্বাধীিভারব ও নিরজর মিমে িা চলা। বরং 

নিরজরক ঐ সমস্ত বুযু েরদর পরামশে অিুযায়ী পনরচালিা করা যারদর উপর দীিী নবষরয় আমারদর পূবেবেেী আকানবর হযরে ণ আস্থা 

গররখ্ গ রেি। গয সকল বুযু েরদর আল্লাহ ো‘আলার সারথ খ্াস সম্পকে ররয়রে- গবাঝা যায় এবং গসিা সবেস্বীকৃে। রাসলূুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লারমর পর সাহাবা গকরাম রানয. এর সাধারণ মাপকানি এনিই নেল গয িবীনজ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া 

সাল্লাম যারদর উপর গবশী আস্থা রাখ্রেি োরাও োরদর উপর গবশী আস্থা রাখ্রেি। পরবেেীরে যুর  আস্থাররযা য ঐসমস্ত বুয োরি 

দীি নেরলি যারদর উপর হযরে আব ুবকর রানয. ও হযরে উমর রানয. আস্থা গররখ্ গ রেি। দীরির কারজ আস্থা রাখ্ার জিয বহুে 

সেকেো ও হুনশয়ারীর সারথ নিবোচি করা জরুরী। অিযথায় অরিক বড় ধররির গ ামরাহীর আশঙ্কা ররয়রে। [মালফুযাে: ১৪৩িং 

মালফুয] 

কারজই বেেমারি নিযামুদ্দীিরক অিুসরণীয় মরি করা গযমি ভুল, গেমনি সা‘আদ সারহরবর ভুল হওয়ার পরও [গ্রহণরযা য রুজ ুিা 

হওয়া পযেন্ত] োর অিুসরণ করা, নকংবা োরক ভুরলর উরধ্বে জ্ঞাি করা, নকংবা নিযামুদ্দীরির প্রবীি মুরব্বীরদর েোবধাি, দারুল 

ঊলমূ গদওবন্দ সহ পুররা নবরশ্বর উলামারয় গকরারমর অিাস্থা প্রকারশর পরও োরক গমরি গিয়া এবং মািয করা নিঃসরন্দরহ 

গ ামরাহী। এ গ ামরাহী গথরক বাোঁচার জিয যেনদি পযেন্ত সা‘আদ সারহব নিরনাি কাজগুরলা িা কররবি, েেনদি োরক অিুসরণ 

করার অথে হরব একনি ‘গ ামরাহ দল’ সনৃষ্টরে সহায়ো করাঃ  

১. সবধররির নবেনকেে বিরবযর বযাপারর প্রকারশয, স্পষ্ট শরব্দ ভুল স্বীকার করে সনিক বযাখ্যা নদরবি এবং এ রুজ ুউপর নেনি 

অিল-অনবচল থাকরবি।  

২. োবলীর র পূবেবেেী নেি হজরেজীর ‘নিরদেনশে পন্থায়’ োবলীর র কাজ কররবি।  

৩. নিযামুদ্দীরির প্রবীণ মুরব্বীরদররক নিযামুদ্দীরি নফনররয় এরি োরদর পরামশেমে চলরবি।  

৪. দারুল উলমূ গদওবন্দ সহ অিযািয শীষেস্থািীয় উলামারয় গকরারমর আস্থা অজেি কররবি।  

উলামারয় নকরাম মাওলািা সা‘আদ সারহরবর রুজুর স্বীকৃনে গদয়ার আ  পযেন্ত োর অিুসরণ েযা  কররলও হক্কািী উলামারয় 

নকরারমর েোবধারি দাওয়াে ও োবলীর র কাজ সবোবস্থারেই চানলরয় গযরে হরব। এ বযাপারর গকাি অলসো করা যারব িা। 

মাদরাসার সকল নশক্ষক ও বড় োত্ররা বরন্ধর সময় এ কারজ সময় লা ারবি। এর পাশাপানশ হাকীমলু উম্মাে থািভী রহ.-এর 

পরামশে অিুযায়ী ২/১ জি নশক্ষকরক এ কারজর জিয ফারর  করর নদরবি এবং মারকারযর গদখ্ারশািা ও সহরযান ো করার জিয 

প্ররেযক বড় মাদরাসা গথরক ২/১ নশক্ষরকর সবক কম নদরয় এ মুবারক কাজ চালু রাখ্ার জিয বযবস্থা গ্রহণ কররবি। গকিিা, 

উলামারদর সম্পৃিো োড়া দাওয়াে ও োবলীর র কাজ কখ্রিা সহীহ িকশার উপর চলরে পারর িা। আল্লাহ ো‘আলা আমারদররক 

দীরির সকল সহীহ কারজ জরুড় থাকার োউফীক দাি করুি-আমীি।  

আল্লাহ ো‘আলা আমারদররক োওফীক দাি করুি। 


