হক্কানী উলামায়ে কেরায়মর ননদর্শন
১. হক্কানী উলামায়ে নেরাম আপন ইলম দ্বারা দুননো উপার্শন েয়রন না। আয়লম হয়ল েমপয়ে দুননোর প্রনি ঘৃণা, উহার অপনিত্রিা ও
হীনিার অনুভূনি থােয়ি হয়ি। আর আয়েরায়ির আযমি, উহার স্থানেত্ব ও উহার ননোময়ির পনিত্রিার অনুভূনি থােয়ি হয়ি। এ েথা
উপলনি েয়র কয, দুননো এিং আয়েরাি দুনি নিপরীিমুেী িস্তু, দুই সিীয়নর সমিুলয। এের্নয়ে রার্ী েরয়ল অপরর্ন ননশ্চে অসন্তুষ্ট হয়ি।
হযরি আিূ হুরােরা রানয. কথয়ে িনণশি, হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওো সাল্লাম িয়লন, ‘কয িযনি এমন ইলম যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুনষ্ট অর্শন
েরা যাে িা শুধু দুননো পাওোর র্নয অর্শন েয়র কস নেোময়ির নদন র্ান্নায়ির ঘ্রাণও পায়ি না।” (আিু দাউদ হাাঃ নং-৩৬৬৪, মুসিাদরায়ে হায়েম১/৮০)

উয়ল্লেয, এর দ্বারা মসনর্য়দ ইমামিী িা মাদরাসাে নর্েেিা েয়র নিননমে ননয়েধ েরা হেনন িরং ইলম নর্য়েও ইলমী কেদমি সম্পূণশ
পনরিযাগ েয়র ননয়রি দুননো উপার্শয়ন মর্গুল হওো, কযমন নিয়দয়র্ নগয়ে িাো উপার্শয়ন মর্গুল হওো, অনুরূপ ইলয়মর দ্বারা আমীর উমারা
িা ভ্রান্ত িযনি িা দয়লর দালালীর নিননমে গ্রহণ িুঝায়না হয়েয়ে। (সংেলে)
২. িাাঁয়দর েথা ও োয়র্ গরনমল না হওো অথশাৎ, এমন না হওো কয অপরয়ে নেীহি েয়র অথচ ননয়র্ আমল েয়র না। আল্লাহ িা‘আলা
িয়লন, “েী গর্য়ির েথা কয, অনযয়ে উপয়দর্ নদয়ছা আর ননয়র্র েির ননয়ছা না! অথচ কিামরা আল্লাহর নেিািও পাঠ েয়র থায়ো। (সূরায়ে
িাক্বারা, আোি-৪৪)

৩. িাাঁরা এমন ইলয়ম মর্গুল হয়ি যা পরোয়ল োয়র্ আসয়ি ও কনে োয়র্ আগ্রহী হয়ি। এমন ইলম হয়ি কিাঁয়চ থােয়ি যা দ্বারা পরোয়ল
কোন ফােদা হয়ি না। িা হয়লও েুি েম। কয নিদযা দ্বারা দুননো উপার্শন েরা হে, আমরা মূেশিা ির্িাঃ উহায়েও ইলম ময়ন েনর, অথচ উহা
ইলম নে।
৪. িাাঁরা উন্নিমায়নর োনানপনা ও কপাোে-পনরছয়দর চােনচয়েযর নদয়ে ময়নায়যাগী হয়ি না, িরং এসি িযাপায়র মধযমপন্থা ও িুযগু শায়নর
িরীো গ্রহণ েরয়ি। এসি িযাপায়র যি কির্ী সাধারণ িস্তুর নদয়ে িার লেয হয়ি িি কির্ী আল্লাহর ননেিয লাভ হয়ি ও আয়েরায়ি িার
মযশাদা িৃনি পায়ি। হযরি আব্দুল্লাহ ইিয়ন মাসউদ রানয. িয়ল, ‘কিামরা আল্লাহ িা‘আলার িযাপায়র যথাযথ ভায়ি লজ্জায়িাধ ের। িণশনাোরী
িয়লন, আমরা কিা আল্লাহর িযাপায়র লজ্জায়িাধ েয়র থানে। প্রনিউত্তয়র নিনন িয়লন, নিেেিা এমন নে, িরং আল্লাহ িা‘আলার িযাপায়র
যথাযথ লনজ্জি হওোর অথশ হল, মাথায়ে এিং মাথা যা নেেু সংরেণ েয়র িায়ে নহফাযি েরা, উদর ও উদয়রর চািুনর কথয়ে কিাঁয়চ থাো,
এিং মৃিুয ও মৃিুযর পয়রর র্ীিনয়ে স্মরণ েরা, আর কয িযনি পরোয়লর সফলিা চাে কস দুননোর চােনচেয ির্শন েয়র, কয িযনি এরূপ
েরল কসই মূলি আল্লাহর িযাপায়র যথাযথ লজ্জায়িাধ েরল।” (নিরনমযী র্রীফ- পৃষ্াাঃ ৫৫৪, হাদীস নং-২৪৫৮, মুসনায়দ আহমাদ-১/৩৮৮ হাদীস নং৩৬৭১)

৫. িাাঁরা িাদর্াহ ও সরোরী েমশেিশায়দর ননেি হয়ি দূয়র থােয়ি। দীনী প্রয়োর্ন োড়া িায়দর ননেি কমায়িই যায়ি না, স্বেং িারা আসয়ল
েুি েমই সাোি নদয়ি। কেননা িায়দর সনহি কমলায়মর্াে অয়নে কেয়ত্র িায়দর নমথযা প্রর্ংসা েরয়ি হে, িায়দর অনযাে আচরয়ণর প্রনি
িাধা কদো র্রুরী হওো সয়েও িাধা কদো মুর্নেল হে। আিার িায়দর মায়লর প্রনিও কলাভ র্য়ে যা এয়েিায়রই নার্ায়েয। মুলেথা
আমীরয়দর সংশ্রি হল অয়নে অনযায়ের চানিোনঠ। হুযূর পাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওো সাল্লাম ইরর্াদ েয়রন, “কয িযনি মায়ঠ মেদায়ন থায়ে
কস রুে কমর্াযী হে। কয নর্োয়রর নপেয়ন লায়গ কস যািিীে োর্ হয়ি গায়ফল হয়ে যাে। আর কয রার্ দরিায়র আনায়গানা শুরু েয়র কস
কফিনাে পয়ড় যাে।” (আিু দাউদ র্রীফ-৪৩৫ হাদীস নং ২৮৫৯, নিরনমযী র্রীফ হাদীস নং ২২৫৬, নাসাঈ র্রীফ হাদীস নং ৪৩০৯, মুসনায়দ আহমাদ- ২/২৭৪
হাদীস নং ৮৮২২)

৬. িাাঁরা ফািাওো কদো িা মাসআলা িোন েরার সমে েুি সিেশ থায়ে, িরং যথাসম্ভি কোন সমসযার সমাধানপ্রাথশী আসয়ল িার কচয়ে
আরও উপযুি আয়লয়মর ননেি িায়ে কসাপদশ েয়র কদে।
৭. িাাঁরা িায়িনী ইলম অথশাৎ, েলয়ির ইসলাহ-আত্মশুনি প্রনি কির্ী যত্নিান হে। এয়ি র্ায়হরী ইলম উন্ননি লাভ েয়র। (আর আমল িেনই
নসীি হে যেন িান্দা আত্মশুনি িযাপায়র যত্নিান হে। (সংেলে)
৮. আল্লাহ িা‘আলার উপর িাাঁয়দর ঈমান ও ইোক্বীন অনধে পনরমান হয়ি। (গােরুল্লাহ িথা আসিায়ির উপর িাাঁয়দর ভরসা থায়ে না।)
(সংেলে)
৯. িাাঁয়দর প্রনিনি োর্েয়মশ আল্লাহর ভে প্রোর্ কপয়ি থায়ে। আল্লাহর আযমি ও িড়য়ত্বর প্রভাি কসই িযনির কপাোে, অভযাস, েথা-িািশা,
চুপ থাো ইিযানদয়ি প্রোর্ পায়ি। িায়দর সূরি কদেয়ল আল্লাহর স্মরণ িার্া হয়ি। নম্রিা, ভদ্রিা, নিনে, সহনর্ীলিা িাাঁয়দর অভযায়স
পনরণি হয়ি। কিহুদা েথা ও ঠাট্টা-মস্কারী হয়ি কিাঁয়চ থােয়ি। কেননা, এগুয়লা অহংোয়রর নচহ্ন ও আল্লাহর প্রনি ননভশয়ের ননদর্শন।
১০. িাাঁয়দর অনধে মনয়যাগ হল ঐসি মাসআলার প্রনি যা র্ায়েয-নার্ায়েয নিেেে আময়লর সনহি সম্পেশযি
ু । কযমন, অমুে নর্ননস দ্বারা
নামায নষ্ট হয়ে যাে। িারা মানয়িে-ফালসাফা ইিযানদ িেশর্ায়ের নপেয়ন কিমন পয়ড় না, যা দ্বারা কলায়ে িাাঁয়দরয়ে দার্শননে িা যুনিিাদী
ময়ন েয়র।
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১১. িাাঁরা োউয়ে অন্ধভায়ি অনুেরণ অনুসরণ েয়র না, িরং ননয়র্য়দর ইলম দ্বারা সুক্ষ্ম দৃনষ্টয়ি লেয েয়র শুধুমাত্র হুযূয়র পাে (সাল্লাল্লাহু
‘আলাইনহ ওো সাল্লায়মর) িায়িদারী েয়র, আর এিা হে সাহািীয়দর রানয. অনুেরয়ণর মাধযয়ম, কেননা িাাঁরা নপ্রে নিীর্ীর সাল্লাল্লাহু
‘আলাইনহ ওো সাল্লাম হালি সম্পয়েশ সিশানধে জ্ঞানী নেয়লন।
১২. িাাঁরা েয়ঠারভায়ি নিদ‘আি হয়ি আত্মরো েয়র। এেমাত্র নপ্রেনিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওো সাল্লাম ও সাহািায়দর আমল ও আদর্শ
িালার্ েয়র িার উপর আমল েয়র। োয়রা ননেি কলােয়দর অনিমাত্রাে আনায়গানা কদয়েই িায়ে মেিূল িয়ল ময়ন েয়র না। (নিাঃ দ্র: নিস্তানরি
র্ানার র্নয ফাযায়েয়ল সাদাোি নদ্বিীে েন্ড- ৩২০ পৃষ্া কথয়ে ৩৩২ পৃষ্া কদেুন)

www.islamijindegi.com

