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আশরাফ আলী থানভী রহ.
আশরাফ আলী থানভী রহ. ছিললন একজন দেওবন্দী আললম, সমাজ সংস্কারক, ইসলামী গলবষক এবং পুলরাধা বযছিত্ব। ছিছন ভারলির থানা
ভবলনর ছনবাসী হওয়ার কারলে িাাঁর নালমর দশলষ "থানভী" দ াগ করা হয়। ভারি উপমহালেশ এবং এর বাইলররও হাজার হাজার মানুষ িাাঁর
কাি দথলক আত্মশুছি এবং িাসাউলফর ছশক্ষা গ্রহে করার কারলে ছিছন "হাকীমুল উম্মি" (উম্মাহর আছত্মক ছিছকৎসক) উপাছধলি পছরছিি।
মুসলমানলের মালে সুন্নলির জ্ঞান প্রিালরর সংস্থা “ো’ওয়ািুল হক” িাাঁরই প্রছিছিি।
জন্ম ও শশশব:
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. ১৯ আগস্ট, ১৮৬৩ ছিস্টালে / রছবউস সানী ৫, ১২৮০ ছহজরীলি ভারলির উত্তর প্রলেলশর থানা ভবলন
জন্মগ্রহে কলরন। বুজুগগ হালফজ দগালাম মুিগজা পাছনপথীর ছনলেগশক্রলম নবজািলকর নাম রাখা হয় "আশরাফ আলী"। িাাঁর বাবার নাম ছিল
আবদুল হক। ছিছন উমর রা. এর বংলশর দলাক ছিললন আর িাাঁর মািা ছিললন ছিললন আলী রা. বংলশর। আল্লামা থানভী রহ. ভাই-দবানলের
মালে সকললর বড় ছিললন। শশশলব মাত্র পাাঁি বির বয়লস ছিছন মালক হারান।
ছশক্ষাজীবন:
শশশলবই ছিছন হালফ দহাসাইন আলী রহ.-এর কালি সম্পূেগ কুরআন মুখস্থ কলরন। ফাছসগ ও আরবী ভাষার প্রাথছমক ছশক্ষা গ্রহে কলরন ছনজ
গ্রালমই হ রি মাওলানা ফলিহ মুহাম্মে থানভী রাহ.-এর কালি। ১২৯৫ ছহজরীলি হাকীমুল উম্মি রহ. ইসলাছম জ্ঞান-ছবজ্ঞালন উচ্চছশক্ষা
অজগলনর জনয োরুল উলুম দেওবলন্দ ভছিগ হন। পাাঁি বির পর ১৯ বির বয়লস ছিছন দেওবলন্দর ছশক্ষা সমাপ্ত কলরন। োরুল উলুম দেওবলন্দ
ছিছন হােীস, িাফসীর, আরবী সাছহিয, ইসলামী েশগন, ুছিছবজ্ঞান, ইসলাছম আইন এবং ইছিহাস অধযয়ন কলরন। োরুল উলুম দেওবলন্দর
প্রথম ুলগর ছশক্ষা সমাপনকারী িাত্রলের মালে ছিছন অনযিম। এরপর ছিছন দকরাি (কুরআন পাঠ সম্পছকগি একছি ছবেযা) ও িাজবীলের
(কুরআলনর শেসমূহ সছঠকভালব উচ্চারে করার ছবেযা) ছশলখন মক্কা মুকাররমায় মুহাম্মাে আবদুল্লাহ্ মুহাছজলর মক্কীর কালি।
কমগজীবন:
১৩০০ ছহজরীলি হাকীমুল উম্মি রহ. কানপুলরর ফয়ল আম মাদ্রাসায় মাছসক ২৫ িাকা দবিলন ছশক্ষক ছহলসলব দ াগোন কলরন। িাাঁর জ্ঞালনর
কারলে িাাঁর উপাছধ দেয়া হয় বাহরুল উলুম (জ্ঞালনর সাগর)। পরবিগীলি ছিছন কানপুলরর িপকাপুলর জাছমউল উলূম মাদ্রাসার প্রধান
পছরিাললকর আসন অলংকৃি কলরন। দসখালন ছিছন ১৪ বির ছশক্ষকিা কলরন। পরবিগীলি ১৩১৫ ছহজরীলি হাজী ইমোদুল্লাহ মুহাছজলর মক্কীর
রহ. পরামলশগ ছিছন থানা ভবলনর খানকালহ ইমোছেয়ায় অবস্থান গ্রহে কলরন এবং জীবলনর দশষ ছেন প গন্ত দসখালন অবস্থান কলরই ইসলাম
প্রিার, আত্মশুছি, িাসাউফ ও রিনার কাজ কলর ান।
মৃিযু :
১৬ রজব, ১৩৬২ ছহজরী/ জুলাই ১৯, ১৯৪৩ ছিস্টালে আল্লামা থানভী রহ. থানা ভবলন মৃিুযবরে কলরন। দসছেন দসামবার ছিল। িাাঁর জানা ার
নামালজ ইমামছি কলরন মাওলানা াফর আহলমে উসমানী রহ. । থানাভবলনই ইশলক বা ান নামক কবরস্থালন মুজাছহে হালফ জালমন শহীে
রহ.-এর মা ালরর পালশ িাাঁলক োফন করা হয়।
রিনাবলী:
ছিছন সারা জীবলন দিাি-বড় প্রায় সালড় বালরা হাজালরর উপলর গ্রন্থ রিনা কলরলিন। িাাঁর প্রছসি গ্রন্থগুললার মালে অনযিম হললা ছফকাহ
ছবষয়ক গ্রন্থ দবলহশিী দজওর । া ভারি উপমহালেলশর সাধারে মুসলমানলের মালে বহুল পছঠি। এিাড়া িাাঁর রছিি কুরআন শরীলফর উেূগ
িরজমার গ্রন্থ ব ়ানুল কুরআন (কুরআলনর বযাখযা) সুপছরছিি। ছিছন জাছির কলযালের জনয িাাঁর সকল গ্রলন্থর স্বত্ব উন্মুি দরলখলিন।
িাাঁর রছিি গ্রলন্থর িাছলকা:
দবলহশিী দ ওর
ইসলাহুর রুসুম
কাসদুস সাবীল
আমালল কুরআনী
িালীমুদ্দীন

িারছব ়ািুস সাললক
জা াউল আমাল
আোবুল মুআশারাি
রমজানুল দমাবারক
িািহীলর রমজান

মুনাজালি মাকবুল
কাছললে মসনবী
ফাও া় ছ ়দুস সুহবাি
ইসলালম পেগার গুরুত্ব
জামালুল কুরআন

ইমোদুল ফািাও া়
হাছসলল িাসাওউফ
মাও া় ছ ়ল আশরাছফ ়া
রমজালনর ছিন ইবাোি
আশরাফুি িাফসীর
রমজান কা খাছলস রাখনা

দিাহফাল ় রমজান আগলািুল আউ ়াম
আপলন ঈমান ছক ছহফাজাি ছকছজল ়
মালফু ালি কামালালি আশরাছফ া়
আল-িাকাশশুফ আন মুছহম্মাি আল-িাসাওউফ
সওম আউর ঈে ছক িাকমীল দিাহফাল ় াওজাইন
ইসলামী ছজলন্দছগ ছক িার আহাম উসুল

