তাবলীগ একমাত্র আল্লাহর জন্য
মমরপুররর রূপন্গর আবামিক এলাকায় গত ১৪ জান্ুয়ামর উলামারের জজারে তাবলীগ জামা‘আত, মবশ্ব ইজরতমা ও মাওলান্া িােরক মন্রয়
চলমান্ িঙ্করের উপর হযরতওয়ালা মুফতী মন্িূরুল হক ো.বা. এক গুরুত্বপূর্ণ বয়ান্ জপশ কররন্
কুরআন্ শমররফর চার জায়গায় আিরে আমিয়ারয়রকরাম চারমে কারজর দ্বারা েীন্ কারয়ম করররেন্। ১ম পারার ১৯ ন্ং পৃষ্ঠায়, ২য় পারার ২ন্ং
পৃষ্ঠায়, ৪র্ণ পারার ১০ম পৃষ্ঠায় এবং ২৮ পারায় িুরা জুমুআয়।
চার জায়গায় আল্লাহ বরলরেন্, ন্বীমজর কাজ করার পদ্ধমত কী মেল?
(১) উম্মরতর কারে আয়াত জপ ৌঁরে মেরত হরব- এর দ্বারা তামাম মুফািমিরররকরাম োওয়াত ও তাবলীগ পেন্দ করররেন্। জপ ৌঁরে জেয়া। জপ ৌঁরে
জেয়া হরলা তাবলীগ।
(২) আত্মশুমদ্ধর জমহন্ত কররত হরব। অন্তররর েশমে জরাগ ও েশমে গুর্। এরক বরল আত্মশুমদ্ধ বা তাযমকয়ারয় বারতন্।
(৩) তারা কুরআরন্র তা‘মলম মেরব। তারা কুরআরন্র মতলাওয়াতও মশখারব এবং কুরআরন্র জয হুকুম আহকাম আরে অর্ণাৎ আরেশ মন্রেধ
জিগুরলাও মশখারব।
(৪) মহকমাহ অর্ণাৎ ন্বীমজর িুনাতাত হারত কলরম মশখারব। কারর্ ন্ামাজ ফরজ হওয়ার পর আল্লাহর পক্ষ জর্রক মান্ুরের িুররত মজবরাঈল আ.
জক পাঠারন্া হরয়রে হারত কলরম কাজ জেখারন্ার জন্য।
ন্বীমজরক  ﷺমজবরাঈল আ. হারত কলরম উযু মশমখরয়রেন্। এমন্মক উযু করার পর লজ্জাস্থান্ বরাবর কাপরের উপরর মকেু পামন্ মেমেরয় মেরত
বরলরেন্ যারত ইবমলি ওয়ািওয়ািা ন্া মেরত পারর জয- আরর জপশারবর জফাৌঁো মরন্ হয় জলরগ আরে।
জম’রারজর পরর যুহররর পর জর্রক দুই মেরন্ ন্বীমজরক  ﷺমজবরাঈল আ. েশ ওয়াক্ত ন্ামারজর প্রমশক্ষর্ জেয়া হরয়রে। ন্বীমজ  ﷺবামক
মযরন্দমগ িাহাবারয় জকরামরক প্রমশক্ষর্ মেরয়রেন্।
তাই আমারের ন্বী িাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়ািাল্লাম জয কাজ জররখ জগরেন্ তার িবোর ওয়ামরশ আমরা। তাবলীরগরও ওয়ামরশ, তািাউরফরও
ওয়ামরশ, তা‘লীরম কুরআরন্রও ওয়ামরশ, তা‘মলমুি িুনাতাহরও ওয়ামরশ। চারমে কারজরই আমরা ওয়ামরশ।
মাওলান্া ইমলয়াি রহ. জকারেরক িৃমি হরয়রেন্। জেওবন্দ জর্রক। োওয়াত ও তবলীগ এো জেওবরন্দর অবোন্ এবং উন্ারক জমওয়ারত জক
পামঠরয়রেন্? মাওলান্া আশরাফ আলী র্ান্বী রহ. পামঠরয়রেন্। তাই তাবলীরগর মুরুব্বী র্ান্বী, োওয়াতুল হরকরও মুরুব্বী র্ান্বী রহ.।
একবার মকেু জলাক জচরয়মেল তাবলীরগ ন্ামহ আমন্ল মুন্কার জযাগ করার। এরত েলমে দুই ভারগ মবভক্ত হরয় মগরয়মেল। তখন্ তারা র্ান্বী
রহ. এর কারে এরল মতমন্ বলরলন্, এো জযাগ করা যারব ন্া। কারর্ তাবলীরগর কাজ হরে িারা দুমন্য়ায় োওয়াত জপ ৌঁরে জেয়া জয, ইিলাম
একমাত্র মুমক্তর ধমণ। পুররা েীন্ জপ ৌঁোর েরকার জন্ই। তাহরল জতামরা পুররা দুমন্য়ারত জযরত পাররব ন্া। বাধাগ্রস্থ হরব। ঢুকরত জেরব ন্া।
তখন্ র্ান্বী রহ. ন্ামহ আমন্ল মুন্কাররর কাজমে মবরশেভারব মেরয়মেরলন্ মজমলরি োওয়াতুল হকরক। এখারন্ শুধু িুনাতারতর মশক করায় ন্া।
এখারন্ গুন্ারহ কবীরার তামলম করর। মশখারন্া হয়, এগুরলা গুন্ারহ কবীরা, এগুরলা জতামরা কররব ন্া।
জযমন্- িুলাইমান্ আ. এর জামান্ায় যাদুর তামলম করা হত। জকন্? জেখারন্া হরতা, এগুরলা কুফমর কর্া, এগুরলা কররব ন্া। যাদু করার জন্য
ন্া। োওয়াতুল হক গুন্ারহ কবীরা তা‘মলম করর গুন্ারহ কবীরা করার জন্য ন্া। গুন্ারহ কবীরা জর্রক বাৌঁচার জন্য।
তাই আমারের োওয়ারত তাবলীগও িামলারত হরব, খান্কাও িামলারত হরব, তা‘মলরম মকতাব জতা মােরািায় হরে, আর োওয়াতুল হরকর
মাধযরম আমলী মশরকর মাধযরম তা‘মলরম িুনাতাহও কররত হরব। এই িবগুরলা কাজ িামলারত হরব একিরে।
আলহামদুমলল্লাহ এখন্ আরলমরা জযভারব িতকণ হরযরে, এো ধরর রাখরত হরব। এো যমে আমরা আরগর জর্রক ধরতাম তাহরল হয়রতা
ইরেহাদুল জুহালা কারয়ম হরতা ন্া। আমরা এই ভাবন্া মঠক ন্া জয, একভারব চলরে চলুক, ওরা ঐমেক িামলারে আমরা এই মেক িামলাই।
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আমরা একমেরক জখয়াল একেু কমমরয় মেরয়মে তাই অরন্ক বে জারহল মকয়ােত হরয় জগরে এবং তারা আর আরলমরের মান্রেই ন্া। এ জন্য
আল্লাহ তা‘আলা আমারের জয িহীহ বুঝ মেরয়রেন্ এর উপর বামক মযরন্দগী কারয়ম র্াকরত হরব এবং োত্র-মশক্ষক মন্রয় এ কাজরক িহীহভারব
ধরর রাখার জন্য যা মকেুর েরকার তা কররত হরব। এ কাজ জর্রক িরর র্াকা যারব ন্া। জকারন্া বযমক্তর জন্য আমরা তাবলীগ কমরমন্ আর
বযমক্তর জন্য োেরবাও ন্া।
মাওলান্া িা‘ে িারহব তার িারর্ আমারের বযমক্তগত জকারন্া আররাশ জন্ই। িমিযা হরে মতমন্ মকেু বক্তবয মেরয়রেন্- যা িরািমর কুরআন্িুনাতাহ মবররাধী। জকারন্া অবস্থারত কুরআন্-িুনাতাহ তা িারপােণ করর ন্া।
কুরআন্ ন্া বুরঝ পো যারব ন্া এো উমন্ বরলরেন্। জযো আরগ মওেূেী বরলরে। অর্চ আমলফ-লাম-মীম এর জকারন্া অর্ণ মান্ুে বলরত পাররব
ন্া। এখারন্ মতন্মে হরফ পেরল ৩০ জন্মক পাওয়া যারব।
আল্লাহ তা‘আলা জারন্ন্ মকয়ামরতর আরগ মকেু বামতল মফরকার জলাক আিরব যারা বলরব জতাতার মত কুরআন্ পেরল িওয়াব হরব ন্া। তাই
আরগই তার োৌঁতভাো জবাব হােীরি জেয়া হরয়রে।
কত বে মারাত্মক ভুল এো। কুরআন্ ন্া বুরঝ পেরল িওয়াব হরব ন্া। এরপর উমন্ বরলরেন্, মূিা আ. মারকাজ জেরে চরল মগরয়রেন্ এজন্য
উম্মত জগামরাহ হরয় জগরে। কারজই মারকাজ জেরে যাওয়াো মঠক ন্য়। কত বে জারহল মতবাে িৃমি করা হরয়রে।
জারহল মতবাে হওয়ার কারর্- একরতা ন্বী িম্পরকণ, মদ্বতীয়তঃ তারক স্বয়ং রাব্বুল আ‘লামীন্ আরেশ করররেন্। বরলরেন্, মূিা তুমম তূর
পাহারে এরিা, ই‘মতকাফ কর, জতামারক মকতাব জেওয়া হরব। উমন্ আল্লাহর আরেরশ মকতাব আন্রত মগরয়রেন্। উমন্ জকার্ায় মারকাজ
োেরলন্, উমন্ মক মন্রজর পক্ষ জর্রক জগরেন্, আল্লাহ আরেশ করররেন্ বরলই জগরেন্।
তারপর বরলরেন্, জহোয়াত যমে আল্লাহ তা‘আলার কারে হরতা তাহরল আর ন্বী পাঠারন্ার কী েরকার মেল। এগুরলার বযাখযা করব ন্া।
প্ররতযকমে এরকম এবং মতমন্ বরলরেন্, একমাত্র মিমজেমভমেক োওয়ারতর কাজ হরলা েীমন্ কাজ। এর বাইরর যা হরে এগুরলা একোও েীমন্
কাজ ন্া। মােরািার জকারন্া পাোই জন্ই।
তার আররক মবতমকণত বক্তবয- যারা কযারমরাওয়ালা জমাবাইল রারখ তারা িব উলামারয় িূ। অরন্রক রারখ মকন্তু জীবরন্ও বযবহার করর ন্া।
অর্চ উন্ার িারর্ জয জলাকমে এরিমেল জি মকন্তু িবণক্ষর্ কযারমরাওয়ালা জমাবাইরল বযবহার কররে। জি প্রমতমন্য়ত উন্ার বক্তবয িারা
বাংলারেরশ পাঠারে। তাহরল উন্ার জলাকই জতা উন্ার ফাতাওয়া মান্রে ন্া।
এরকম মকেু কর্া উন্ার জর্রক প্রকাশ জপরয়রে। জযো িাহারান্পুর মােরািার উলামারয় জকরাম, োরুল উলুম জেওবরন্দর উলামারয় জকরাম,
আমার শায়রখর মযমন্ জারন্শীন্ হাকীম হযরত কালীমুল্লাহ িারহব ো.বা. উন্ারা ভুলগুরলা ধমররয় মেরয়রেন্।
এরকম ভাররতর অরন্ক বে বে বযমক্তত্ব, মাওলান্া আরশাে মাোন্ী ো.বা. উমন্ও উন্ার ভুল ধমররয় মেরয়রেন্। মকন্তু মতমন্ কাররা কর্ায়
কর্ণপাত কররন্মন্।
তারক বলা হরয়রে- আপমন্ মান্ুেরক বলুন্ আমার জর্রক এই এই কর্াগুরলা ভুল হরয়রে, আর এো এো িমহহ কর্া। জেওবন্দ আর িাহারান্পুর
জতা শুধু এোই জচরয়রে। আর জতা মকেু চায়মন্। বরলমন্ আপমন্ কাজ বন্ধ করুন্। আপমন্ ন্াআহাল, এিব মকেু জতা বরলন্মন্। এো তওবার
মন্য়ম।
এই ভুরলর কাররর্ অরন্ক মান্ুে জগামরাহ হরয়রে। তাই উন্ারক একো একো করর ভুল বলরত হরব এবং জিোর শুদ্ধ এো। শুধু এ কর্া বলরল
হরব ন্া জয, আমম রুজু করলাম! আমম রুজু করলাম। এগুরলা অগ্রহর্ীয় কর্া। এভারব মক তওবা হয় ন্ামক।
আর মতমন্ কাকরাইল মারকারজ জযো বরলরেন্, তা জতা আররা জবহুো কর্া। বরলরেন্, জকউ যমে জকারন্া ভুল করর বা আমার যমে জকারন্া ভুল
হরয় র্ারক তাহরল স্বীকার করা উমচত। “যমে” বলার দ্বারা উরেশয- ভুল হরয়রে মকন্া িরন্দহ আরে। উন্ার িারর্ জয বাংলারেরশর পাৌঁচজন্
আরলম ও শূরার িেিয মেল তখন্ যমে মতমন্ বলরতন্, এখন্ জর্রক আমম জয মজমলরি যাব জয ভুলগুরলা হরয়রে তার তামলকা বামন্রয়
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জিগুরলার িমঠক বযাখযা মেব, তাহরল আর কাররা মবমান্বন্দরর যাওয়া লাগরতা ন্া, আর উন্ারও কাকরাইরলও জযরত হরতা ন্া, উমন্ েেীর
ময়োরন্ বয়ান্ কররত পাররতন্।
এখন্ও যমে উমন্ ভুলগুরলা মলস্ট করর জেওবন্দ জযভারব বরলরে জিভারব প্ররতযকমে ভুল বরল এর িমঠক বযাখযা মবমভনাত মজমলরি জেন্ তাহরল
আমরা আবারও তারক িিম্মারন্ বাংলারেরশ মন্রয় আিব।
উমন্ বরলরেন্, ভমবেযরত আমম এ ভুলগুরলা জর্রক তওবা করব। মকয়ামরতর আরগর মেন্ মতমন্ এই ভুলগুরলা স্বীকার কররবন্ !!! তাহরল
আমরাও উন্ারক ভমবেযরত আন্ব।
বাচ্চার গারয় যমে জকারন্া ন্াপাক জলরগ যায় এই অবস্থায় তারক জকউ জকারল জন্রব? আরগ িাফ করর তারপর জকারল জন্রব। আপন্ারক আমরা
জকারল জন্ব। আপন্ার িারর্ আমারের বযমক্তগত জকারন্া আররাশ জন্ই। জখাোর কিম! জখাোর কিম! জখাোর কিম! জকারন্া আররাশ জন্ই।
আপন্ার খান্দারন্র অরন্ক কুরবামন্। আপমন্ কুরআন্ িুনাতাহ মবররাধী কর্া বলরবন্ আর ভুলগুরলা জর্রক তওবা কররত বলরল “কাররলরে”
(অর্ণাৎ করর মন্রবা ভমবেযরত) বলরবন্, তা হরব ন্া। আরগ ভুলগুরলা স্বীকার করর িমঠক বযাখযা মেন্ তাহরল কালরক আপন্ারক বুরক মমমলরয়
মন্ব।
আপন্ার বযমক্তর িারর্ আমারের জকারন্া মবররাধ জন্ই। এই কাজো করর যমে মতমন্ আিরতন্ তাহরল জকারন্া মবররাধ হরতা ন্া। আপমন্ মচমঠরত
বরলন্, আমম রুজু করমে। এই কর্া বলরল মক হরয় জগল? জেওবন্দ জতা এই কর্াই বরল জয, উমন্ মচমঠরত বরলন্- আমম রুজু করমে আবার পর
মেন্ মমিারর ওই কর্াই বরলন্।
উমন্ ভুলগুরলা স্বীকার করর এর িমঠক বযাখযা বরল মেক তাহরল উন্ারক উলামারয় জকরাম ওরয়লকাম মেরয় মন্রয় আিরব। জখাশ আমরেে বরল
মন্রয় আিরব। যতমেন্ কররবন্ ন্া ততমেন্ উমন্ বাংলারেরশ আিরত পাররবন্ ন্া। জকারন্া জজারজবরেমি চলরব ন্া। িাবধান্ হরয় যান্। এো
হক। হরকর িারর্ জজার খামেরয় জমাকারবলা চরল ন্া। হরকর িারর্ আল্লাহ আরেন্।
বামতল পক্ষ মন্রবন্ আর আপমন্ বযমক্ত পূজা কররবন্। ইিলারম জকারন্া বযমক্ত পূজা জন্ই ও স্থান্ পূজাও জন্ই। কুরআন্ হােীরির জকার্াও এ কর্া
জন্ই, মক্কা-মেীন্ায় যা জেখরব তা আমল কররব। র্ান্বী রহ. চরল জগরেন্ জতা জি র্ান্াভবরন্ এখন্ আর জক যায়?
যারক একিময় আল্লাহওয়ালারের জায়গা বলা হত। কারজই মন্জামুমেন্ মেমল্লর একমে মিমজে মাত্র। জিো শমর‘আরতর মকেু ন্য়। এো
শমর‘আজতর জকারন্া েমলল ন্য়। আর তারক শমর‘আজতর জকারন্া বরকতময় স্থান্ মহরিরব জ াের্াও করা হয়মন্।
আমরা মেমল্লর পূজা কমর ন্া। আর উমন্ যতক্ষর্ তওবা ন্া কররবন্ আমরা উন্ারকও অন্ুিরর্ করব ন্া। মেমল্লরকও পূজা করা যারব ন্া,
বযমক্তরকও পূজা করা যারব ন্া। আরগ তওবা কররত হরব। স্থান্ কখন্ও মান্ন্ীয় হরত পারর ন্া। বযমক্ত হরত পারর- তরব যমে জকউ শতভাগ
হরকর উপর র্ারক, তারক আমরা অন্ুিরর্ করব।
হক জর্রক িরর জগরল তারক আর মান্ব ন্া। হজরত আবদুল্লাহ ইবরন্ মািউে রা. যারক চতুর্ণ খমলফার পর পঞ্চম খমলফা মহরিরব ধরা হয়।
তারক একবার তার শাগররেগর্ বলরলন্, আল্লাহর মপ্রয় হামবরবর িাহাবী! আপমন্ হােীি বরলন্, আমরা তা শুমন্ এবং তা আমল কমর মকন্তু িব
কর্া জতা শুরন্ জশে করা যায় ন্া। িুতরাং আমরা চামে আপন্ার কাজকমণ চলারফরা জেরখ জেরখ তার অন্ুিরর্ করর তার উপর আমল কররত।
মকন্তু তার শাগররেগর্রক এ মবেরয়র অন্ুমমত জেন্মন্।
মতমন্ বরলন্, আমম এখন্ও জীমবত। আর জীমবত মান্ুে জফতন্া জর্রক মন্রাপে ন্য়। জীমবত মান্ুে মৃতুযর আগ পযণন্ত জয জকারন্া িমরয় জয
জকারন্া জফতন্ায় জমেরয় জযরত পারর। তাই জতামরা ওই বযমক্তর কাজকমণরক অন্ুিরর্ কররত পাররা মযমন্ ঈমান্ মন্রয় চরল জগরেন্।
জিখারন্ আরমব ইবাররত আরে, ‘ফা ইনাতাল হাইয়া লা তু’মান্ু আলাইমহল মফতন্া।’ এো দ্বারা মতমন্ কী বুঝারলন্? বুঝারলন্, ইিলারম জকারন্া
বযমক্ত পূজা জন্ই। বালআম বাউর কত বে বুযুগণ মেল, মকন্তু জবঈমান্ হরয় জগরে।
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বন্ী ইিরাঈরলর জারমিি কত বে বুযুগণ মেল, ন্বীর িুহবরত মেল কত জলাক, যাকাত ন্া জেয়ার ফরল ঈমান্হারা হরয় জগরে। জেখা জগল,
জীমবত মান্ুরের উপরর জয জকান্ মফতন্া আিরত পারর।
তাই মাওলান্া িা’ে এর বযাপারর আমারের বযমক্তগত জকারন্া আররাশ জন্ই। মতমন্ কাকরাইরল এই জুমু‘আর মেরন্ও িাহাবীরের মন্রয় একমে
ভুল বয়ান্ কররমেরলন্। যা মঠক ন্য়। এো বুরঝর ভুল। িাহাবীরের ইজ্জত মঠক জররখ কর্া বলরত হরব।
িাহাবীরা িরতযর মাপকামঠ। িাহাবীমবরদ্বেী যারা তারা ন্বীমবরদ্বেী। যত বামতল েল আরে তারা িাহাবীমবরদ্বেী। কারর্ এই গ্রুপো (িাহাবীরের)
বাে মেরয় মেরল ইিলাম এমমন্ই ধ্বংি হরয় যারব। আমরা জতা ন্বীমজর কর্া িরািমর শুমন্ ন্াই, িাহাবীরের ভায়া হরয় শুরন্মে। মশয়া, মওেূেী,
আহরল হােীি এরা িবাই িাহাবী মবরদ্বেী।
তাবলীরগর মকেু মকেু বযমক্ত এখন্ উরটা পরর্ যারে। উরটা পরর্ জয যারে এোও মাওলান্া ইমলয়াি রহ. এর মালফূযাত এর মরধয আরে।
মতমন্ বরলরেন্, আমার এই চলরত মফরমত জামা‘আজতর িারর্ যমে উলামারয় জকরাম ন্া র্ারক তাহরল এো ভব ুরর মফতন্ার জামা‘আত হরব।
এখন্ ভব ুরর মফতন্ার জামা‘আত হরয় যামেল মকন্তু আল্লাহ জেক করর মেরয়রেন্। আমরা মকেু কমরমন্।
তাই এখন্ আরগর মরতা কম জখয়াল মেরল চলরব ন্া। জখয়াল মকভারব জবমশ মেরবন্। িমি মােরািাওয়ালা, পরীক্ষা হয় আরগ মন্ন্ অর্বা পরর
মন্ন্, ইজরতমায় জযরত হরব এো বাধযতামূলক এবং যারা বে োত্র আরে তারের ইজরতমায় মন্রত হরব।
আর ইজরতমার েুমেরক আলাো মেরবন্ এো পরীক্ষার েুমে জর্রক মেরবন্ ন্া। এো আমার আরবেন্। এখন্ ইখরতলাফ করার িময় ন্য়। এখন্
জবমশ জবমশ খুরুজ করার িময়। তাই এখন্ আপন্ারের িামরন্ মতন্মে কাজ১. ইজরতমায় আপন্ারেরও জযরত হরব।
২. বে োত্ররেরও জযরত হরব। এবং
৩. যারা তাবলীরগর িার্ী আরলম ন্া তারের হারত পারয় ধরর ইজরতমায় যাওয়ার জন্য বলরত হরব।
কারর্ এো এখন্ িমরয়র চামহো।
পরর মকভারব িা’ে িারহবরক আন্া যায় তার বযবস্থা জন্য়া হরব ইন্শাআল্লাহ। এখন্ ইজরতমারক কামময়াব করুন্। আল্লাহ আমারের িবাইরক
কবুল করুন্। আমমন্।
[হযরতওয়ালা শাইখুল হােীি মুফতী মন্িূরুল হক ো.বা. এর বয়ান্ এবং িমি মকতাব, প্রবন্ধ, মালফুযাত একিারর্ ১মে অযারপ জপরত
ইিলামী মযরন্দগী অযাপমে আপন্ার জমাবাইরল ইন্সেল করুন্]

বয়ান্মে অন্ুরলখন্ করররেন্ মাকিুদুল ইিলাম। আল্লাহ তারক অরন্ক জাযাখারয়র োন্ কররন্, আমীন্।
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