উলামায়ে কেরায়মর দায়েত্ব ও ের্তব্য
য়ব্য়ের শীর্ত ইসলামী য়ব্দযাপীঠ দারুল উলূম কদওব্ন্দ মাদরাসার মুহর্ায়মম
হযরর্ুল আল্লাম মুফর্ী আব্ুল োয়সম কনামানী সায়হব্ দা.ব্া. এর ঐয়র্হায়সে ব্োন
(স্থানঃ মদীনার্ুল উলূম মাছনা মাদরাসা, ময়নরামপুর, যয়শার। সমেঃ ৮ই কফব্রুোরী,২০১৩ ঈঃ, শুক্রব্ার

. حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتاويل اجلاهلني: قال النىب صلى الله عليه وسلم
.... ان العلماء ورثة االنبياء: وقال ايضا
... ان الله يبعث لهذه االمة على رأس كل مئة سنة من جيدد لها دينها: وقال ايضا
মুহর্ারাম উলামায়ে কেরাম ও ব্ুযর্ু তায়ন দ্বীন! এখন এখায়ন কয সয়েলন হয়ে এটা জনসাধারয়ের সয়েলন নে; ব্রং এটায়র্া উোয়র্র
দায়েত্বশীল ব্যয়িব্র্ত র্থা উলামায়ে কেরায়মর সয়েলন। আর উলামায়ে কেরায়মর দায়েত্ব দুই ধরয়ের।
এেয়ট হয়লা হযরর্ নব্ী োরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম এর ওোয়রশ এব্ং নব্ব্ী ইলয়মর ধারে-ব্াহে য়হয়সয়ব্ আল্লাহ ও র্াাঁর রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম এর পথ কথয়ে কযৌথভায়ব্ অয়পতর্ দায়েত্ব ।
অপরয়ট হয়লা, য়নজ য়নজ েমতস্থয়ল প্রয়র্যয়ের পদ ও মযতাদা অনুযােী র্ার উপর অয়পতর্ দায়েত্ব। কযমনঃ কেউ মুহর্ায়মম, কেউ প্রধান য়শক্ষে,
কেউ শাইখুল হাদীস, কেউ সাধারে য়শক্ষে, আব্ার কেউ ইমাম ব্া খর্ীব্। আর কেউ ওোয়েজ।
এই বব্ঠয়ে আপনায়দরয়ে ওোজ েয়র শুনায়না আমার উয়েশয নে কযমনয়ট েরা হে সাধারে মানুয়র্র জনয। আপনারা কর্া সেয়লই জ্ঞানী-গুেী
এব্ং দায়েত্বশীল ব্যয়িব্র্ত। অর্এব্, ব্লা যাে আমায়দর আজয়ের এই বব্ঠে এেয়ট পযতায়লাচনামূলে বব্ঠে। আর পযতায়লাচনার য়ব্র্ে এইঃ
ব্র্তমায়ন সারা য়ব্য়ে, য়ব্য়শর্র্ আপনারা কয কদয়শ ব্সব্াস েয়রন কসখানোর দ্বীনী হালর্ কোন পযতায়ের? এব্ং এ অব্স্থাে আমায়দর োয়ছ
দ্বীয়নর চায়হদা ও আয়ব্দন েী?
য়শক্ষা-দীক্ষার প্রয়র্ষ্ঠায়নর য়দে কথয়ে যয়দও উলামায়ে কেরায়মর মায়ে য়েছুটা য়ভন্নর্া আয়ছ। য়েন্তু য়চন্তা-কচর্না ও আদশতর্র্ভায়ব্ সেয়ল এে
ও অয়ভন্ন। কেউ োয়সমী ( দারুল উলূম কদওব্ন্দ কথয়ে ফায়রর্ কেউ মাজায়হরী (মাজায়হরুল উলূম সাহারানপুর কথয়ে ফায়রর্ কেউ থানভী
(হযরর্ হােীমুল উের্ থানব্ী রহ. এর য়সলয়সলার কোয়না শাইয়খর সায়থ সম্পৃি কেউ মাদানী (হযরর্ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর
সায়থ সম্পৃি কেউব্া হযরর্ খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. এর সায়থ সম্পৃি। কমাটেথা র্ারা সেয়ল র্রয়ব্োর্ ও দীক্ষার্র্ভায়ব্ হাজী
ইমদাদুল্লাহ মুহায়জয়র মক্কী রহ. এর সায়থ সম্পৃি এব্ং র্া‘লীম ও য়শক্ষার্র্ভায়ব্ ‘দারুল উলূম কদওব্ন্দ’ এর য়চন্তা-কচর্নার সায়থ সম্পৃি।
সুর্রাং এ সম্পেত ও ব্ন্ধন আয়রা মজব্ুর্ েরা চাই।
আয়ম আপনায়দর সাময়ন ভূয়মোয়র্ য়র্নয়ট হাদীস পাঠ েয়রয়ছ। সাধারের্ কোয়না ব্িা ব্োয়নর শুরুয়র্ কয আোর্ ও হাদীস পয়েন আরব্ী
ভার্া সম্পয়েত জ্ঞানী ব্যয়ি র্া শুয়নই ব্ুেয়র্ পায়রন কয, ব্িা েী ব্লয়র্ চান।
আমার ভাইয়েরা! আমার প্রথম েথা হয়লা, উলামায়ে কেরায়মর মযতাদা ও অব্স্থান েী? এব্ং র্ায়দর দায়েত্ব ও ের্তব্য েী? কর্া এ প্রসয়ে
নব্ীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম ব্য়লন,  ان العلماء ورثة االنبياءঅথতাৎ আয়লমর্ে নব্ীর্ে আ. এর ওোয়রশ। এখন প্রশ্ন হল, ওোয়রশ কে
হে? কর্া দুয়নোর ব্যাপায়র ওোয়রশ ঐ ব্যয়ি হে মৃর্ ব্যয়ির সায়থ যার আত্মীের্ার সম্পেত থায়ে এব্ং উত্তরায়ধোর সত্ত্ব কথয়ে ব্য়ির্োরী
কোয়না োরে না থায়ে। কেননা এমন কোয়না োরে কদখা য়দয়ল আত্মীের্ার সম্পেত থাো স্বয়ত্বও উি ব্যয়ি মীরাছ কথয়ে ব্য়ির্ হে। মীরাছ
পাওোর সূত্র হল আত্মীের্া। য়েন্তু শুধু আত্মীের্া মীরাছ পাওোর জনয যয়থষ্ট নে। ব্রং য়নেটাত্মীে হওো জরুরী। কযমনঃ মৃয়র্র কছয়ল থাো
অব্স্থাে মৃয়র্র কছয়লর কছয়ল মীরাস পাে না। আর মৃয়র্র আপন ভাই থােয়ল বব্মায়ত্রে ভাই মীরাছ পাে না। োরে নার্ীর র্ুলনাে মৃয়র্র
সায়থ মৃয়র্র কছয়লর এব্ং বব্মায়ত্রে ভাইয়ের র্ুলনাে মৃয়র্র সায়থ আপন ভাইয়ের আত্মীের্া অয়ধে য়নেটব্র্তী ও কব্য়শ শয়িশালী ।
য়নেটাত্মীের্া থাো সয়ত্ত্বও মীরাছ কথয়ে ব্য়ির্োরী কোয়না োরে ঘটা ব্া পাওোর উদাহরে এই কয, কোয়না কছয়ল যয়দ য়পর্ার যাব্র্ীে
সম্পদ এোই দখল োরার জনয য়পর্ায়ে হর্যা েয়র কফয়ল, র্াহয়ল এই কছয়ল য়পর্ার সম্পদ কথয়ে য়েছুই পাে না। অথচ য়নজ য়পর্ায়ে
হর্যাোরী এই কছয়লয়েও র্ার কছয়ল ব্লা হে, র্ার পুত্রত্বয়ে অস্বীোর েরা হে না।
কমাটেথা, জার্য়র্ে সম্পয়দ ওোয়রশ হয়র্ হয়ল মৃর্ ব্যায়ির সায়থ আত্মীের্ার সম্পেত থাো ছাোও য়নেটাত্মীে হওো এব্ং মীরাছ কথয়ে
ব্য়ির্োরী কোয়না োরে না থাো আব্শযে।
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আমার ভাইয়েরা! এটায়র্া দুয়নোব্ী সম্পয়দ ওোয়রশ হওোর য়ভয়ত্ত ও নীয়র্মালা। আর নব্ীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম এর ইলয়ম
নব্ুওোর্ এর মীরাছ পাওোর জনয আত্মীের্া ব্া ব্ংশীে সম্পয়েতর পয়রব্য়র্ত য়নসব্র্য়ে য়ভয়ত্ত সাব্যস্ত েরা হয়েয়ছ। আর কসই য়নসব্র্ ব্া
সম্পেত হয়লা য়র্ন ধরয়ের।
এে. রূহানী য়নসব্র্ ব্া আয়ত্মে সম্পেত।
দুই. য়ফেরী য়নসব্র্ ব্া য়চন্তা-কচর্নার্র্ সম্পেত।
য়র্ন. আলমী য়নসব্র্ ব্া কয লক্ষ ও উয়েশয য়নয়ে নব্ীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাময়ে এ পৃয়থব্ীয়র্ পাঠায়না হয়েয়ছল কস উয়েশয
ব্াস্তব্ােন েরা।
নব্ীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম এর ইলয়মর ওোয়রশ হয়র্ চাইয়ল, সয়র্যোয়রর আয়লম হয়র্ চাইয়ল নব্ীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো
সাল্লাম এর সায়থ রূহানী, য়ফেরী ও আমলী য়নসব্র্ থাো জরুরী। এই য়নসব্র্ ছাো কেউ নব্ীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম এর
ইলয়মর ওোয়রশ হয়র্ পারয়ব্ না।
নব্ীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম এর ইলয়মর ওোয়রশ হওোর য়ভয়ত্ত শুধু এর্টুেু নে কয, কেউ এেজন দ্বীনী মাদরাসা কথয়ে য়শক্ষাগ্রহে
েরয়ব্, কসখায়নর কনসাব্ পয়ে কশর্ েরয়ব্, ব্ায়র্তে পরীক্ষাে ভাল ফলাফল েরয়ব্, অর্ঃপর উি মাদরাসা কথয়ে এেয়ট সনদ লাভ েরয়ব্।
সনদ কর্া উি মাদরাসার য়শক্ষা সমাপ্ত েরার এেয়ট সাক্ষয প্রদান মাত্র যা  شهادة الفضيلة وشهادة عامليةনায়ম অব্য়হর্ েরা হে। অথতাৎ মাদরাসা
ের্ৃতপক্ষ সনয়দর মাধযয়ম এেথার সাক্ষয কদে কয, এই ছাত্রয়ট মাওলানা হওোর ব্া আয়লম হওোর য়নধতায়রর্ কনসাব্ পয়ে কশর্ েয়রয়ছ। সনয়দর
অথত এই নে কয, কস সয়র্যোর অয়থত আয়লম হয়েয়ছ য়েংব্া নব্ব্ী ইলয়মর ওোয়রশ হয়েয়ছ।
নব্ীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম কয ব্য়লয়ছন, ‘ ان العلماء ورثة االنبياء وان االنبياء مل يورثوا دينارا وال درهما امنا ورثوا العلمয়নশ্চেই
আয়লমর্ে নব্ীর্য়ের আ.ওোয়রশ। আর নব্ীর্ে আ. কোয়না দীনার ব্া কদরহায়মর মীরাছ করয়খ যানয়ন, ব্রং র্ারা ইলয়মর মীরাছ করয়খ
কর্য়ছন’। আর এই ইলয়মর হুেুম, চায়হদা ও য়নেমনীয়র্ জার্য়র্ে সম্পয়দ ওোয়রশ হওোর নীয়র্মালা কথয়ে য়ভন্ন। কেননা ব্াস্তকব্ নব্ব্ী ইলয়মর
ওোয়রশ হয়র্ কর্য়ল ঐ রূহানী সম্পেত জরুরী যায়ে য়নসব্র্ ব্লা হে। আর এই য়নসব্র্ অজতন েরা, এই য়নসব্য়র্র ময়ধয শয়ি পেদা েরা
এব্ং এই য়নসব্র্ কহফাজর্ েরা আমায়দর য়যোদারী। োরে আয়লমর্য়ের ওোয়রশ হওো মূলর্ য়নসব্য়র্র উপরই য়নভতরশীল।
নব্ব্ী ইলয়ম ওোয়রশ হওো জার্য়র্ে সম্পয়দ ওোয়রশ হওোর মর্ নে। জার্য়র্ে সম্পয়দ কয ওোয়রশ হে, সম্পদ র্ার হায়র্ আসয়লই কস ঐ
সম্পয়দর মায়লে হয়ে যাে। স্বাভায়ব্েভায়ব্ কসটা আর র্ার হার্ ছাো হে না। য়েন্তু নব্ব্ী ইলয়মর ওোয়রশ হওো কযয়হর্ু য়নসব্র্ এর উপর
য়নভতরশীল, র্াই যর্ য়দন য়নসব্র্ ব্া সম্পেত য়ঠে থােয়ব্ র্য়র্া য়দন আপয়ন নব্ব্ী ইলয়মর প্রেৃর্ ওোয়রশরূয়প র্েয হয়ব্ন। আর যখই
য়নসব্য়র্র ময়ধয জংধয়র যায়ব্, য়নসব্য়র্র ময়ধয য়ব্য়েন্নর্া সৃয়ষ্ট হয়ব্ র্খনই ইলয়ম নব্ব্ীর ওোয়রয়শর খার্া কথয়ে আপনার নাম কেয়ট যায়ব্।
র্াই সারা জীব্ন এই য়নসব্র্ কহফাজর্ েরয়র্ হয়ব্। নব্ীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম এর সায়থ রূহানী সম্পেতয়ে র্াঢ় কথয়ে র্াঢ়র্র
েরয়র্ হয়ব্।
এখন আসুন এই য়নসব্র্ ব্া সম্পয়েতর কহফাজর্ েীভায়ব্ হয়ব্ র্া কজয়ন কনই। কর্া কয মহান োজ ও লক্ষয-উয়েশয য়নয়ে নব্ীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম এ ধরাে আর্মন েয়রয়ছয়লন কসই লক্ষয-উয়েশযয়ে য়নয়জর এেমাত্র োজ ব্ানায়না। নব্ীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো
সাল্লাম মূখতর্া ও পায়পর অন্ধোয়র আেন্ন এ পৃয়থব্ীয়র্ কযভায়ব্ কহদাোয়র্র সূযত হয়ে এয়সয়ছয়লন এব্ং পয়রয়ব্য়শর সেল য়ব্য়রায়ধর্া ও শত্রুর্া
সয়ত্ত্বও য়নয়জর লক্ষয-উয়েশয (র্থা দাওোর্ী য়মশন কথয়ে এে েদমও য়পয়ছ হয়টনয়ন। োয়ফর কব্দ্বীনরা দুয়নোর ব্ে ব্ে প্রয়লাভন কদয়খয়ে
নব্ীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাময়ে ব্য়লয়ছল কয, আপনায়ে সারা আরয়ব্র ব্াদশা ব্ানায়না হয়ব্, আরয়ব্র সব্য়চয়ে সুন্দরী নারী
আপনায়ে কদওো হয়ব্। আরয়ব্র কর্াটা সম্পদ আপনার সাময়ন জমা েয়র কদওো হয়ব্। র্খন নয়ব্জী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম র্ায়দর
উত্তয়র ব্য়লয়ছয়লন, ‘আল্লাহর শপথ, এসেল কলাে যয়দ আমার এে হায়র্ চাাঁদ আর অনয হায়র্ সূযত এয়ন কদে র্ব্ু আয়ম আমার দায়েত্ব কথয়ে
সামানয য়পছ পা হয়ব্া না।’
আল্লাহর ফজয়ল আমায়দর কযয়হর্ু নব্ীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম এর ওোয়রশ হওোর মযতাদা অয়জতর্ হয়েয়ছ। র্াই আমায়দরয়েও
নব্ীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম এর লক্ষয-উয়েশয য়নয়ে সাময়ন এয়র্য়ে কযয়র্ হয়ব্। এ কক্ষয়ত্র দুয়নোর কোয়না কলাভ-লালসা, ভেভীয়র্, হুমেী-ধময়ে কযন আমায়দরয়ে য়নজ দায়েত্ব পালন েরা কথয়ে য়ফয়রয়ে রাখয়র্ না পায়র। কযয়দন কথয়ে আমরা এই ইলয়মর ব্ার্ায়ন
েদম করয়খয়ছ, কসয়দন কথয়ে আমায়দর োাঁয়ধ এ দায়েত্ব এয়স কর্য়ছ। আমায়দর জানা হয়ে কর্য়ছ কয, এ পয়থ চলয়র্ হয়ল ব্ালা-মুসীব্র্ ও
দুঃখ-েষ্ট সহয েরয়র্ হে। এপয়থ আমায়দরয়ে কেউ জব্রদয়স্ত ও ব্াধয েয়র আয়নয়ন। আমরা য়নয়জরাই ব্ুয়ে-শুয়ন এ পথ গ্রহে েয়রয়ছ।
সুর্রাং এখন যর্ দুঃখ-েষ্ট কহাে ব্ালা-মুসীব্র্ আসুে র্ব্ুও আমায়দরয়ে নব্ীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম এর লক্ষয-উয়েশয য়নয়ে
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শুধু অগ্রসর হয়র্ হয়ব্। য়পয়ছয়ে যাওোর কোয়না সুয়যার্ কনই। আর প্রয়র্যয়েই য়নয়জর কমধায়ে সজার্ রাখয়ব্। কোয়না য়দে কথয়ে দ্বীয়নর
কখলাফ কোয়না োজ হয়র্ কদখয়ল কসটার সংয়শাধন েরা প্রয়র্যয়েই য়নয়জর এোন্ত দায়েত্ব ময়ন েরয়ব্। কেউ এই োজয়ে সব্ার দায়েত্ব ময়ন
েরয়ব্ না। কেননা প্রয়র্যয়েই যয়দ এেথা ময়ন েয়র কয, এই োজ েরা কর্া সব্ার দায়েত্ব, আয়ম এো েরয়ব্া কেন? র্াহয়ল কেউ দায়েত্ব পালন
েরয়ব্ না। ব্রং এেজন অপরজয়নর য়দয়ে র্ায়েয়ে থােয়ব্। র্খন ফলাফল র্াই হয়ব্ যা এে প্রয়সদ্ধ ঘটনাে হয়ে য়ছল। ঘটনা য়নম্নরূপঃ
এে ব্াদশাহ কঘার্ো েরয়লন কয, আজ রায়র্র ময়ধয রাজ প্রাসাদ সংলগ্ন পুেুয়র এই এলাোর প্রয়র্যে ব্যয়ি য়নজ য়নজ র্াভীর দুধ এয়ন কেয়ল
য়দয়ব্। সোয়ল আয়ম কযন পুেুরয়ে দুয়ধ পয়রপূেত কদখয়র্ পাই। অর্ঃপর প্রজায়দর প্রয়র্যয়ে এই য়চন্তা েরয়লা কয, সব্াইয়র্া পুেুয়র দুধ োলয়ব্,
আয়ম এো এে ব্ালয়র্ পায়ন োলয়ল েীইব্া সমসযা হয়ব্। অর্ঃপর সোয়ল উয়ঠ কদখা কর্ল কয, সম্পূেত পুেুর পায়নয়র্ পূেত হয়ে আয়ছ। কেন
এমন হয়লা? উত্তর এেয়টই, প্রয়র্যয়ে দুধ োলা য়নয়জর দায়েত্ব ময়ন েয়রয়ন। যয়দ প্রয়র্যয়েই এই েথা ভাব্য়র্া কয, জানা কনই কে দুধ আনয়ব্
আর কে পায়ন আনয়ব্, েমপয়ক্ষ আয়ময়র্া দুধ োয়ল। র্াহয়ল পূেত পুেুর দুয়ধ ভয়র কযর্। য়ঠে র্দ্রূপ কোয়না আয়লম যয়দ এেথা ভায়ব্ কয, আয়ম
এো দায়েত্ব পালন না েরয়ল েী হয়ব্? আয়ম ছাো কর্া হাজায়রা আয়লম আয়ছন র্ারা দায়েত্ব পালন েরয়ব্ন, র্াহয়ল োয়রা দ্বারাই দায়েত্ব
আদাে হয়ব্ না।
আমরা কযসেল ব্ুযুর্তায়নদ্বীয়নর নাম য়নয়ে আয়লাচনা েয়র থায়ে, র্াাঁয়দর জীব্নী খুয়ল কদখুন মাশাআল্লাহ ইলম ও র্ােওোে র্ারা য়ছয়লন
আদশত। র্ায়দর ব্যয়ির্র্ অব্স্থান য়ছল সুউয়ে। এমন নে কয, র্ায়দর কোয়না ভি ও মুরীদ য়ছল না, র্ায়দর কোয়না ছাত্র য়ছল না এব্ং এমন
নে কয, র্ায়দর ব্যয়ির্র্ ও জার্য়র্ে কোয়না প্রয়োজন য়ছল না। ব্রং র্ায়দরও সন্তানায়দ,ছাত্র, মুরীদ ও অনযানয প্রয়োজনায়দ য়ছল। র্া সয়ত্ত্বও
যখনই নর্ুন কোয়না কফর্না মাথাচাো য়দয়ে উয়ঠয়ছ আমায়দর আোয়ব্রর্ে র্া শি হায়র্ প্রয়র্য়রাধ েয়রয়ছন। র্ারা কসটায়ে য়নয়জয়দর দায়েত্ব
ময়ন েয়রয়ছন। অধীনস্ত ও ছাত্রয়দরয়ে এ োয়জ লার্ানয়ন ব্রং য়নয়জরা প্রথম সায়রয়র্ এয়স র্ার কমাোয়ব্লা েয়রয়ছন এব্ং কফর্নায়ে উৎখার্
েয়র কছয়েয়ছন। দারুল উলূম কদওব্য়ন্দর আোয়ব্র উলামায়ে কেরায়মর জীব্নী সম্পয়েত যায়দর য়েছুটা অব্র্য়র্ আয়ছ, র্ারা হেয়র্া কজয়ন
থােয়ব্ন কয, যখন য়িয়টশ ইংয়রজরা এই উপ-মহায়দয়শ আগ্রাসন চায়লয়ে পযতােক্রয়ম মুসলমানয়দর হার্ কথয়ে রাজয ক্ষমর্া য়ছয়নয়ে য়নয়লা
র্খন উলামা ও কনেোর কলােয়দর কব্য়ছ কব্য়ছ ফাাঁয়সয়র্ েুলায়লা, আগুয়ন য়নয়ক্ষপ েরয়লা এব্ং এমন হয়লা কয, আল্লাহ পায়ের নাম কনওোও
অপরাধ র্েয েরা হয়র্ লার্ল। কসই যমানাে আমায়দর আোয়ব্রর্ে দ্বীয়ন ইসলাম কহফাজয়র্র জনয এেয়দয়ে মাদরাসা োয়েম েরয়লন। আজ
কসই মাদরাসার সংখযা ব্ােয়র্ ব্ােয়র্ এর্ কব্য়শ হয়ে কর্য়ছ কয, মাদরাসার সংখযা র্েনা েরাই মুশয়েল হয়ে কর্য়ছ। আলহামদুয়লল্লাহ।
অপরয়দয়ে যখন ইংয়রজ সরোয়রর এে ব্ে ব্যয়ি এই কঘার্ো েরয়লা কয, ‘আমরা এই উপমহায়দয়শ এমন প্রয়র্ষ্ঠান ও য়শক্ষা-োয়রেুলাম
প্রেেন েরয়ব্া, কযই োয়রেুলাম অনুযােী কলখাপো েরয়ল এয়দয়শর মানুর্ রং ও ব্য়েত য়হন্দুোনী থােয়ব্, য়েন্তু দৃয়ষ্টভয়ে ও েৃয়ষ্ট-োলচায়র
য়ব্লার্ী র্থা য়িস্টান হয়ে যায়ব্।’ এয়হন নাযুে মুহূয়র্ত আোয়ব্য়র কদওব্ন্দ প্রায়র্ষ্ঠায়নেভায়ব্ ইংয়রজয়দর কমাোয়ব্লা েরার জনয দারুল উলূম
কদওব্ন্দ মাদরাসা প্রয়র্ষ্ঠা েয়রন। সায়থ সায়থ কযখায়ন কযভায়ব্ ইংয়রজরা ইসলায়মর য়ব্রুয়দ্ধ র্েযন্ত্র েয়রয়ছ র্া মুোয়ব্লা েরয়র্ র্ারা
মেদায়ন োাঁয়পয়ে পয়েয়ছন। এরই ধারাব্ায়হের্াে যখন ইংয়রজ শাসনাময়ল য়িস্টান পাদ্রীয়দর উপদ্রব্ এর্ই কব্য়ে কর্ল কয, কযখায়ন কসখায়ন
র্ারা ইসলায়মর য়ব্রুয়দ্ধ কপ্রাপার্ান্ডা ও চযায়লঞ্জ ছুেয়র্ লার্য়লা, র্খন মাওলানা োয়সম নানুর্ুব্ী রহ., মাওলানা রহমার্ুল্লাহ কেরানব্ী রহ.
মেদায়ন কনয়ম র্ায়দর য়ব্রুয়দ্ধ শি প্রয়র্য়রাধ র্য়ে র্ুলয়লন।
ঐ যমানােই য়হন্দু আযত সমাজীয়দর কনর্া স্বামী য়দোনন্দ স্বরস্বর্ী প্রোশয মেদায়ন এয়স ইসলায়মর য়ব্রুয়দ্ধ য়ব্য়ভন্ন অয়ভয়যার্ র্ুল য়লা। নব্ীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম এর সীরায়র্র য়ব্রুয়দ্ধ আপয়ত্তের মন্তব্য ও ইসলামী য়শক্ষাদীক্ষার উপর নগ্ন হামলা শুরু েরয়লা এব্ং এই
য়ব্ভ্রায়ন্ত ছোয়র্ থােয়লা কয, য়হন্দুস্তায়নর সেল ব্ায়সন্দা ব্ংশর্র্ভায়ব্ য়হন্দু য়ছল। কমাঘল সম্রাটরা র্ায়দরয়ে প্রয়লাভন কদয়খয়ে ব্া
জব্রদস্তীভায়ব্ মুসলমান ব্ায়নয়েয়ছ। আর োয়ফররা র্ায়দর অপপ্রচায়র সফল হওোর জনয শুয়দ্ধ আয়ন্দালন নায়ম এেয়ট সংর্ঠন বর্য়র েয়র
কফলয়লা। আর ইংয়রজ সরোয়রর সায়ব্তে সহয়যায়র্র্া য়নয়ে সরলমনা মুসলমানয়দরয়ে য়হন্দু ব্ানায়র্ থােয়লা।
কস সময়ে হযরর্ মাওলানা োয়সম নানুর্ুব্ী রহ. এর মর্ দুয়নো য়ব্মুখ এব্ং খাাঁয়ট ইসলাম চচতাে ডুব্ন্ত ব্যয়িত্ব মাদরাসার র্য়ন্ড কথয়ে মেদায়ন
কব্র হয়ে এই কফর্নার কমাোয়ব্লা েরয়লন। ইউয়প, শাহজাহানপুর, এময়নভায়ব্ পয়শ্চম প্রয়দয়শর য়ব্য়ভন্ন শহয়র র্েতযয়ু দ্ধ অংশগ্রহে েয়র
অর্যন্ত ব্য়লষ্ঠ যুয়ি প্রমাে উপস্থাপন েরর্ঃ আযত সমাজীয়দর সেল আপয়ত্ত খন্ডন েয়র ইসলায়মর কেষ্ঠত্ব সু -প্রমায়ের্ েয়রন। কসই যমানাে ঐ
সেল মুনাজারা ব্া র্েতযদ্ধ
ু য়নয়ে এই য়ের্াব্সমূহ রয়চর্ হেঃ
১.মুব্াহাসায়ে শাহজাহানপুর ২. কেব্লানুমা ৩.জাওোয়ব্ র্ুয়েত। আল্লামা োয়সম নানুর্ুব্ীর এসেল মুনাজারা ও রচনাব্লী য়ব্য়রাধী পয়থর উপর
এমন প্রভাব্ কফয়ল কয, র্ায়দর সাময়ন য়র্য়ন এে ব্াাঁধার প্রাচীর হয়ে দাাঁোন। এে পযতায়ে ব্ায়র্য়লর সেল প্রয়চষ্টা ব্ন্ধ হয়ে যাে।
মাওলানা রহমার্ুল্লাহ য়েরানব্ী রহ. য়িস্টান পাদ্রী ও অনযানয ব্ায়র্ল শয়ির কমাোয়ব্লাে য়ছয়লন এেজন য়ব্খযার্ আয়লম। ভারয়র্র আগ্রাসহ
কযখায়ন যখন ব্ায়র্ল মাথাচাো য়দয়ে উয়ঠয়ছ, য়র্য়ন র্া র্াো েয়র য়ফয়রয়ছন। য়িস্টান পাদ্রীরা র্ার নাম শুনয়ল আর্ংয়ের্ হয়ে পেয়র্া। এভায়ব্
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য়িয়টশ সরোয়রর ছত্রছাোে য়িস্টব্ায়দর ব্যাপে প্রচারোর ফয়ল কয য়ব্ভ্রায়ন্তের পয়রয়ব্শ বর্য়র হয়েয়ছল আল্লাহ র্া‘আলার দোে র্া য়ব্দূয়রর্
হে।
এময়নভায়ব্ ঐ যমানােই য়িয়টশ সরোয়রর মদয়র্ উদ্ভব্ ঘয়ট োয়দোনী মর্ব্াদ নায়ম আয়রে ভোব্হ কফর্নার। কর্ালাম আহমাদ োয়দোনী
প্রথয়ম মুজায়েদ হওোর দায়ব্ েয়র, র্ারপর ঈসা মাসীহ হওোর দায়ব্ েয়র, এেপযতায়ে কস নব্ী হওোর দায়ব্ েয়র। র্খন হযরর্ মাওলানা
আনওোর শাহ োশ্মীরীর মর্ ইলমী সার্য়রর য়ব্খযার্ ডুব্ুরী ও ছাত্র পার্ল ব্যয়িত্ব, োয়দোনীয়দর য়ব্রুয়দ্ধ মেদায়ন নাময়লন। য়র্য়ন কর্া ঐ
ব্যয়ি, য়যয়ন য়ছয়লন দারুল উলূম কদওব্য়ন্দর নসীহর্ী মসনয়দর মধযময়ে। য়র্য়ন য়ছয়লন ইলয়মর এমন অর্ল সার্র যার ব্িব্য ব্ুেয়র্ ছাত্রয়দর
কব্র্ কপয়র্ হর্। উপয়স্থর্ উলামায়ে কেরাম! আপনারা হেয়র্া ঐসেল ব্যয়িত্ব যারা আনওোরশাহ োশ্মীরী রহ. এর ছাত্রয়দর কথয়ে য়েংব্া
র্াাঁর ছাত্রয়দর ছাত্রয়দর কথয়ে ইলম হায়সল েয়র থােয়ব্ন। যায়দরয়ে আল্লামা োশ্মীরী জায়হল ব্য়ল সয়বাধন েরয়র্ন। আর ঘটনাক্রয়ম কসই
জায়হল শয়ে সয়বায়ধর্ ব্যয়িয়দর র্ায়লোে রয়েয়ছন পৃয়থব্ী য়ব্খযার্ আল্লামার্ে। যথা, পায়েস্তায়নর আল্লামা ইউসুফ ব্ান্নুরী, আল্লামা ব্দয়র
আয়লম য়মরাঠী, আল্লামা ইদরীস োন্ধলব্ী, আল্লামা য়হফজুর রহমান, োজী যাইনুল আয়ব্দীন, আল্লামা ক্বারী র্াইয়েব্ রহ. য়যয়ন দীঘত য়দন
দারুল উলূম কদওব্য়ন্দর মুহর্ায়মম য়ছয়লন। এই সেল মহান ব্যয়ির্য়ের মহামানয উস্তাদ ইলয়মর পব্তর্সম ব্যয়িত্ব, ইলমী ব্যর্াে সব্তজন
য়ব্য়দর্ য়নজতনব্াসী হওো সয়ত্ত্বও এয়হন নাযুে মুহূয়র্ত ভার্লপুর আদালয়র্ চলমান োয়দোনীয়দর য়ব্রুয়দ্ধ সব্তায়ধে গুরুত্বপূেত রায়ের য়দন
কদওব্ন্দ কছয়ে ভার্লপুর আদালয়র্ য়র্য়ে জয়জর সেুয়খ উপয়স্থর্ হয়ে অর্যন্ত মজব্ূর্ প্রমাোয়দর মাধযয়ম যুয়ি-র্েত উপস্থাপন েরর্ঃ
োয়দোনীয়দর য়ব্রুয়দ্ধ রাে প্রদান েয়রয়ে র্ায়দরয়ে পরায়জর্ েয়রন।
আল্লামা োশ্মীরী ব্য়লন, আয়ম আদালয়র্ এই জয়নয উপয়স্থর্ হয়েয়ছ কয, কসয়দন আয়ম যয়দ উপয়স্থর্ না হর্াম আর োয়দোনীয়দর পয়থ কোয়টতর
রাে হর্, র্াহয়ল হাশয়রর মায়ঠ নব্ীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম এর সাময়ন আয়ম েীভায়ব্ মুখ কদখার্াম। যয়দ য়র্য়ন প্রশ্ন েয়রন কয,
আমার খর্য়ম নব্ুোর্ ভূলুয়ির্ হয়েল, আর র্ুয়ম য়েনা ইলমী অধযাপনাে ব্যস্ত য়ছয়ল? এই য়ছল কদওব্ন্দী আয়লময়দর আত্মমযতাদায়ব্াধ ও
দ্বীন কহফাযয়র্র গুরুত্ব।
এময়নভায়ব্ যখন কব্য়রলব্ী কফর্নার উদ্ভব্ হয়লা, র্খন হযরর্ মাওলানা মুরর্াজা হাসান সায়হব্ কব্য়রলব্ী সম্প্রদায়ের কনর্া আহমাদ করজা
খায়নর য়ব্রুয়দ্ধ চযায়লঞ্জ য়দয়লন, কমানাযারা ও র্েতযয়ু দ্ধর মাধযয়ম র্ার সায়থ লেয়লন এব্ং এই কফর্নায়ে শি হায়র্ প্রয়র্য়রাধ েরয়লন।
এময়নভায়ব্ হােীমুল উের্ হযরর্ থানব্ী রহ. ইলমী প্রমাোয়দ য়দয়ে য়ের্াব্ য়লয়খ এই য়ফর্নার প্রয়র্য়রাধ েরয়লন। হযরর্ মাওলানা নূর
মুহাোদসহ আয়রা অয়নয়ে য়ের্াব্ য়লখয়লন। কশয়র্র য়দয়ে এয়স ছারফারায খান সফদার এসম্পয়েতর্ গুরুত্বপূেত য়ব্র্েগুয়লার উপর য়ের্াব্
রচনা েয়রন। য়ব্র্েগুয়লা এই, ইলমুল র্াইব্, হায়জর নায়জর, নূর আওর ব্াশায়রেযার্, ইয়স্থমদাদ য়ব্র্াইয়রল্লাহ, কনদায়ে র্ায়েব্ এর মাসআলা
ইর্যায়দ য়ব্র্য়ে য়র্য়ন য়ভন্ন য়ভন্ন য়ের্াব্ রচনা েয়রয়ছন, কযমনঃ ‘এযালার্ুল র্ায়েব্’ ‘ র্ার্রীব্ুন নাওোয়যল’ ‘ আাঁখুয়ে ঠান্ডাে’ ‘কচরার্য়ে
রউশয়ন’ ইর্যায়দ।
র্ারপর আসুন, লা-মাযহাব্ী সম্প্রদায়ের ব্যাপায়র। কর্া এ সম্পয়েত শাহ ওোয়লউল্লাহ মুহায়েয়স কদহলব্ী রহ. কথয়ে শুরু েয়র শাহ ইসহাে
সায়হব্, শাইখুল য়হন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান কদওব্ন্দী, মাওলানা রশীদ আহমাদ র্ােুহী, র্ারপর মুফর্ী মাহদী হাসান রােপুরীসহ অয়নে
উলামায়ে কেরাম য়ের্াব্ রচনা েয়রয়ছন। এই কফর্না আজও কজায়র কশায়র চলমান। এখন এয়দর প্রয়র্য়রায়ধর দায়েত্ব আমায়দর।
এভায়ব্ মওদূদী মর্ব্াদ যখন সাময়ন আসয়লা, র্খন মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এই য়ফর্নার য়ব্রুয়দ্ধ মেদায়ন নাময়লন। এই
কফর্নার য়ব্রুয়দ্ধ সব্তপ্রথম আওোজ উয়ত্তালনোরী হয়লন মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.। যখন উলামায়ে কেরায়মর এেয়ট ব্ে অংশ
মওদূদীর প্রয়র্ েুাঁয়ে পেয়লন। ব্রং য়হন্দুস্তায়নর কব্শ েয়েেজন প্রয়সদ্ধ আয়লমও না ব্ুয়ে র্ার র্য়ঠর্ দয়ল য়ভয়ে কযয়র্ শুরু েরয়লন। এমনয়ে
কেউ কেউ য়নজ য়নজ জন্মভূয়ম কছয়ে য়দয়ে য়শোল কোয়ট স্থায়পর্ র্থােয়থর্ দারুল ইসলায়ম য়হজরর্ েরা শুরু েরয়লন। য়েন্তু হযরর্ মাদানী
রহ. র্খন এর য়ব্রুয়দ্ধ আওোয র্ুলয়লন। র্ায়দর দলীে মূলনীয়র্য়র্ উয়ল্লখ য়ছল কয, আল্লাহ ও র্ার রাসূল ব্যর্ীর্ অনয োউয়ে সয়র্যর
মাপোয়ঠ ময়ন েরা যায়ব্ না। এেথা শুয়ন ঈমানী য়ব্চক্ষের্ার মূর্তপ্রর্ীে মাওলানা মাদানী রহ. এর োন খাো হয়ে কর্ল, য়র্য়ন এেথার ব্যাখযা
কচয়ে ব্লয়লন কয, কোয়না য়ব্র্য়ে হযরর্ সাহাব্ায়ে কেরায়মর সমায়লাচনা েরা ও কোয়না য়ব্র্য়ে র্ায়দরয়ে প্রর্যাখযান েরা য়ে বব্ধ? র্খন
মওদূদী সায়হব্ ব্লয়লন, হযাাঁ, অব্শযই বব্ধ। র্খন কলায়েরা ব্লয়লা, মওদূদীর উত্তয়রর অন্তরায়ল েী লুোয়ের্ আয়ছ? হযরর্ মাদানী রহ.
ব্লয়লন, র্ার উত্তয়রর অন্তরায়ল এ েথা লুোয়ের্ আয়ছ কয, শুধুমাত্র আব্ুল আলা মওদূদী ছাো দুয়নোর আর কয োয়রা সমায়লাচনা েরা বব্ধ।
চাই কস সাহাব্ী কহােনা কেন। র্াইয়র্া মওদুদী সায়হয়র্য সাহাব্ায়ে কেরাময়েও সমায়লাচনা েরা হয়েয়ছ।
মওদূদী সায়হব্ হযরর্ আয়েশা রা., হযরর্ মুোয়ব্ো রা., হযরর্ উসমানর্নী রা., হযরর্ আব্ূযর কর্ফারী রা., হযরর্ আলী রা.সহ ব্ে ব্ে
সাহাব্ায়ে কেরায়মর সমায়লাচনা েয়রয়ছন। এমনয়ে নব্ীর্ে আ. কেও ছায়েনয়ন। হযরর্ ইউনুস আ., হযরর্ মূসা আ., হযরর্ দাঊদ আ.সহ
অয়নে নব্ীর সমায়লাচনা মওদূদী সায়হব্ েয়রয়ছন।
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অর্ঃপর এই মওদূদী মর্ব্াদয়ে খন্ডন ও এর ভ্রায়ন্ত প্রমায়ে আমায়দর আোয়ব্রয়দর মধয কথয়ে প্রাে সেয়লই য়ের্াব্ রচনা েয়রয়ছন। আয়ম
এখন শুধু কশয়র্র য়দয়ের েথা ব্লয়ছ। শাইখুল হাদীস মাওলানা যাোয়রো সায়হব্ রহ. এর মর্ খানোহী জীব্য়নর য়নজতনর্াে অভযস্ত (যার
হায়র্ কলােয়দর সাক্ষাৎ কদওোর মর্ সমে য়ছল না। চয়িশ ঘন্টার ময়ধয য়র্য়ন আসর কথয়ে মার্য়রব্ পযতন্ত সমেটুেু ব্যর্ীর্ আর কোয়না সমে
োউয়ে সাক্ষাৎ য়দয়র্ন না, চাই সাক্ষাৎ প্রাথতী যর্ ব্ে ব্যয়িই কহােনা কেন। শুধু মাত্র য়র্নজয়নর কক্ষয়ত্র য়ছল ব্যয়র্ক্রম, মাওলানা হুসাইন
আহমাদ মাদানী, শাহ আেুল োয়দর রােপুরী, মাওলানা ইয়লোস রহ.। ব্যয়িও মওদূদী সায়হয়ব্র য়ব্রুয়দ্ধ েলম ধয়রয়ছন। মাওলানা ইউসুফ
ব্ান্নুরী রহ. এর মর্ জর্র্ য়ব্খযার্ য়ব্দ্বান র্ার য়ব্রুয়দ্ধ য়ের্াব্ রচনা েয়রয়ছন। আর কব্শ য়েছু আয়লম যারা পয়রয়স্থয়র্র য়শোর হয়ে মওদূদী
সায়হয়ব্র সায়থ এোত্মর্া প্রোশ েয়রয়ছয়লন, র্ায়দর প্রয়র্যয়েই এয়ের পর এে ভুল ব্ুেয়র্ কপয়র মওদূদী সায়হব্ কথয়ে সয়র এয়স দােমুি
হওোর কঘার্ো য়দয়েয়ছন এব্ং এর উপর য়ের্াব্ও রচনা েয়রয়ছন। এর ময়ধয মাওলানা মনজুর নুমানী রহ. প্রেীর্ ‘মওদূদীর সায়থ আমার
সাহচায়যতর ইয়র্ব্ৃত্ত’ নামে ব্ইয়ট অনযর্ম।
আমার ভাইয়েরা! ব্ায়র্ল ভ্রান্তব্াাঁয়দয়দর যা য়েছু নমুনা উপস্থাপন েরলাম, ভারর্ য়ব্ভয়ির পূয়ব্ত ও পয়র অখণ্ড ভারর্ ও খয়ণ্ডর্ ভারয়র্র য়র্ন
অংয়শর কযখায়ন যখন কয ব্ায়র্ল আয়ন্দালন মাথাচাো য়দয়ে উয়ঠয়ছ, আমায়দর আোয়ব্রর্ে প্রয়র্যয়েই য়নজ য়নজ সাধয কমার্ায়ব্ে র্া
প্রয়র্য়রাধ েয়র কর্য়ছন।
য়প্রে ভাইয়েরা! আজ আমায়দর কদওব্ন্দী জামাআর্ যা প্রেৃর্পয়ক্ষ হেপন্থীয়দর জামাআর্ এব্ং সয়ঠে অয়থত মুসলমান নায়ম আখযায়ের্ হওোর
উপযুি, যারা আোয়ব্রয়দর নাম উোরেোরী এব্ং র্ায়দর করয়খ যাওো দ্বীনী য়মশনয়ে শি হায়র্ ধারেোরী। আপনারা লক্ষ েরয়ল
কদখয়ব্ন, অয়নে জামাআর্ এমন আয়ছ যায়দর য়নয়জয়দর য়হফাজায়র্র য়চন্তা ব্যর্ীর্ অনয োয়রা কহফাযয়র্র য়চন্তা কনই। ব্র্তমান এই নাযুে
কপ্রক্ষাপয়ট লা-মাযহাব্ী র্থা র্ােয়র মুোয়ল্লদয়দর ভ্রায়ন্ত খন্ডন েরা প্রয়োজন এব্ং মওদূদী মর্ব্াদয়ে খণ্ডনেরা ও র্ায়দর মুয়খাশ উয়ন্মাচন
েরা প্রয়োজন। এময়নভায়ব্ কব্য়রলব্ী, োয়দোনী ইর্যায়দ মর্ব্ায়দর খন্ডন েরা প্রয়োজন।
শুধুমাত্র কদওব্ন্দী উলামায়দর জামা‘আয়র্র অব্স্থা এই কয, এেয়দয়ে র্ায়দর দ্বীয়নর সহীহ র্ালীম হায়সল েরা, অনযয়দরয়ে র্ালীম কদওো,
অয়নযর য়নেট দ্বীয়নর র্াব্লীর্ েরার দায়েত্ব রয়েয়ছ। অনয য়দয়ে দ্বীয়ন ইসলাম কহফাযয়র্র দায়েত্বও র্ায়দর োাঁয়ধ, কযন নাম সব্তস্ব য়শক্ষাদীক্ষার ফাাঁয়দ মুসলমানরা আটয়ে না যাে, কোথাও কেউ মওদূদী মর্ব্ায়দর য়শোর না হে। য়িস্টান ও োয়দোনীরা মুসলমানয়দর ঈমানয়ে
হুময়ের ময়ধয কফয়ল না কদে। আয়ম য়জজ্ঞাসা েয়র এব্ং অর্যন্ত দরদভরা য়দল য়নয়ে য়জজ্ঞাসা েয়র, আজ োদীোনী মর্ব্াদ, য়িস্ট মর্ব্াদ এর
য়ব্রুয়দ্ধ কমাোয়ব্লা েয়র জনর্েয়ে সয়চর্ন েরার জনয েেজন কলাে োজ েরয়ছ? সহীহ দ্বীয়নর উপর কে কে আয়ছ? কর্া এমন গুরুত্বপূেত
য়জোদারীর য়চন্তা মাথাে য়নয়ে আমায়দরয়ে উদাসীনর্ার ঘুম কথয়ে জার্য়র্ হয়ব্। য়নয়জয়দর দায়েত্ব পালয়ন যত্নব্ান হয়র্ হয়ব্।
আর সব্য়চয়ে গুরুত্বপূেত কয েথায়ট ব্লয়র্ চাই, আয়রা েয়েেয়ট স্থায়ন যা ব্য়লয়ছ র্া হয়লা, শের্ান দ্বীয়নর সহীহ কমহনয়র্র েমতীয়দরয়ে োজ
কথয়ে হটায়নার জনয সব্য়চয়ে কব্য়শ কয অস্ত্রয়ট ব্যাব্হার েয়র র্াহয়লা, আয়পায়র্ মর্য়ব্য়রাধ সৃয়ষ্ট েরা। ব্র্তমায়ন কসই দুভতার্য আমায়দর
হেপন্থীয়দর সায়থ যুি হয়েয়ছ। এেই য়চন্তাধারার অয়ধোরী, এেই আোয়ব্রর্য়ের নাম ব্ুয়ে ধারেোরী, এেই য়নসায়ব্ য়শক্ষা গ্রহে ও য়শক্ষা
প্রদানোরী দ্বীয়নর এেই য়মশয়নর কের্নধারী আয়লমর্ে অননেয ও প্রোশয মর্য়ব্য়রায়ধ য়লপ্ত হয়ে য়ছন্ন য়ব্য়েন্ন হয়ে পয়েয়ছ। এ অব্স্থা অর্যন্ত
েষ্টদােে। দুয়নোর ব্ে ব্ে সমসযার সমাধান র্ায়দর মাথার উপর র্ারা কসগুয়লর সমাধান না েয়র মর্য়ব্য়রায়ধ য়লপ্ত আয়ছ। দুই কদয়শর ময়ধয
যুদ্ধ ব্াাঁধয়ল উভে কদয়শর মধয কথয়ে র্ায়দর ব্ে ব্যয়িরা সয়ন্ধর জনয য়ময়লর্ হে এব্ং র্ারা সমসযার সমাধান েয়র উয়ঠ। আমায়দর
শহরগুয়লায়র্ এ ধরয়ের ঘটনার অয়নে নজীর রয়েয়ছ। য়হন্দুস্তান ও পায়েস্তায়নর ময়ধয যুদ্ধ কব্াঁয়ধয়ছ। র্খন দুই কদয়শর ব্ে ব্ে ব্যয়িরা দুই
দুইব্ার ব্য়স সয়ন্ধচুয়ি স্বাক্ষয়রর্ েয়রয়ছ। এসব্ দুয়নোদার কলায়েরা য়নয়জয়দর দুয়নোর স্বায়থত আয়পায়র্ মর্য়ব্য়রাধ দূর েরার জনয ব্সয়র্
পায়র। য়েন্তু আয়লমর্য়ের পয়ব্ত্র জামাআর্ দ্বীয়নর জনয য়নয়জয়দর মধযোর মর্য়ব্য়রাধ দূর েরয়র্ পারয়ব্ না? য়নয়জর ব্যয়ি সত্বার েী মূলয
আয়ছ? য়নয়জর আয়ময়ত্বর য়ে দাম? দ্বীন য়ে আমায়দরয়ে এ েথা ব্য়ল কয আয়পায়র্ যুদ্ধ েয়রা? আসয়ল আমরা আমায়দর প্রব্ৃয়ত্তর চায়হদার
কব্োজায়ল আটয়ে কর্য়ছ।
অর্এব্, আজয়ের যুব্ে উলামায়ে কেরাম এ েথার উপর অেীোরাব্দ্ধ কহান কয, আমরা আমায়দর ব্ে ব্ে উলামায়ে কেরাময়ে ঐয়েযর
প্লাটটফয়মত আনয়ব্া এব্ং কসজনয র্ায়দর পায়ে ও োাঁয়ধ হার্ করয়খ কখাশায়মাদ েয়র র্ায়দর য়ভর্রোর অননেয ও দূরত্ব দূর েয়র য়দব্। কদখুন ,
অননয়েযর এই অথত নে কয, য়ব্য়ভন্ন মসয়জয়দ য়ব্য়ভন্ন মের্য়ব্ য়ব্য়ভন্ন জন য়ব্য়ভন্নভায়ব্ র্ালীম য়দয়েন। এটা কোয়না এখয়র্লাফ নে; ব্রং
এটায়র্া এেই ফুল ব্ার্ায়নর য়ব্য়ভন্ন ফুয়লর মর্ দৃশয। কযমন ফুল ব্ার্ায়ন য়ব্য়ভন্ন রং ও ঘ্রায়ের ফুল থায়ে। কোয়নায়ট কর্ালাপ,কোয়নায়ট
চায়ময়ল, কোয়নায়ট কব্য়ল। এয়েে ফুয়লর এয়েে রং ও এয়েে ঘ্রাে। রং এব্ং ঘ্রায়ের য়ভন্নর্া সয়ত্ত্বও সব্ ফু ল য়ময়ল মানুর্য়ে ও পয়রয়ব্শয়ে
সুঘ্রােযুি েয়র কদে।
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এময়নভায়ব্ সেল আয়লম য়নয়জয়দর আোয়ব্রয়দর ইউয়নফমত র্থা আদয়শতর ধারে হয়ব্। য়েন্তু কয য়ব্র্েগুয়লা কমৌয়লে ও য়ভয়ত্তমূলে কসগুয়লায়র্
সব্াই ঐয়েযর সূর্াে আব্দ্ধ থােয়ব্। কোয়না প্রোর য়ব্য়েন্নর্া অব্লবন েরয়ব্ না। আর কযখায়ন কযখায়ন এই য়ব্য়েন্নর্া আসয়ব্ কসটা
দূরীেরয়ের কচষ্টা েরয়ব্।
আর য়দ্বর্ীে জরুরী েথা হয়লা, এখলায়সর সব্য়চয়ে ব্ে পয়রচে হয়ে দ্বীয়নর কয োজ আমরা েরয়ছ হুব্হু এই োজ যয়দ অনয কেউ েয়র
র্াহয়ল দুঃয়খর্ না হওো ব্রং খুয়শ হওো। এে কছয়ল র্ার য়পর্ার কখদময়র্ য়লপ্ত আয়ছ। র্াহয়ল য়পর্ার অনয কছয়লর কখদময়র্ কস নারাজ হয়ব্
না, ব্রং খুয়শ হয়ব্। এে মুয়রদ র্ার শাইয়খর কখদময়র্ আয়ছ, র্খন অনয মুরীদ র্ার শাইয়খর কখদমর্ েরয়ল কস নারাজ হয়ব্ না, ব্রং খুয়শ
হয়ব্ যয়দ কস সয়র্যোর অয়থতই শাইখয়ে ভালয়ব্য়স থায়ে। এে ব্যয়ি কোয়না প্রয়র্ষ্ঠায়ন দান েয়র কর্া অনয কেউ এই প্রয়র্ষ্ঠায়ন দান েরয়ল
প্রথম ব্যয়ি নারাজ হয়ব্ না, ব্রং খুয়শ হয়ব্। যয়দ আয়ব্র্ এমন হে কয, আয়ম এোই কখদমর্ েরয়ব্া অনযয়ে কখদমর্ েরয়র্ য়দব্ না র্াহয়ল
এটা ইখলাস হয়ব্ না; ব্রং র্া হয়ব্ য়নয়জর সুনাম সুখযায়র্র জনয।
আমরা সেয়লই দ্বীয়নর োয়জ ব্যস্ত, কর্া এেজন আয়লম এেয়ট প্রয়র্ষ্ঠান ব্া এেয়ট সংর্ঠন ব্ায়নয়ে োজ য়নয়ে দাাঁোয়লন, এমর্াব্স্থাে র্ার
সহয়যার্ী হয়র্ হয়ব্। র্ার য়ব্য়রাধী হয়ল চলয়ব্ না। কেননা কস ঐ োজই েরয়ছ যা আয়ম েরয়ছ। কয কেউ দ্বীয়নর আওোজ উঠায়ব্ , পর্াো যার
হায়র্ই থােুে না কেন, নাে য়সটোয়না যায়ব্ না। কোথাও এেহাজার কলাে জামা‘আয়র্ নামায আদাে েরার জনয জমা হয়ল, র্ার ময়ধয
হেয়র্া এমন এেশর্ কলাে আয়ছ, যারা সেয়লই ইমামর্ী েরয়র্ পায়র। য়েন্তু এেশর্ কলােই কর্া ইমামর্ী েরয়ব্ না, ব্রং ইমামর্ী এেজনই
েরয়ব্। আর ব্ােী সব্াই র্ায়ে ইমাম য়হয়সয়ব্ কময়ন য়নয়ব্। এখন অব্য়শষ্ট ৯৯ জন জুর্া হায়র্ য়নয়ে মসয়জদ কথয়ে কব্র হয়ে যাে য়েংব্া ইমাম
সায়হয়ব্র জােনামায কেয়ে য়নয়ে ব্য়ল কয, ইমাময়র্র কযার্য আয়ম, অর্এব্ আয়ম ইমাময়র্ েরয়ব্া। এ জার্ীে আচরে েরা য়ে েখয়নাই
সমীচীন হয়ব্? নায়ে এেজয়নর ইমামর্ কময়ন য়নয়ে জামা‘আয়র্র সায়থ নামায আদাে উয়চর্ হয়ব্? এে ব্যয়ি ইমাময়র্র জাের্ায়র্ দাাঁয়েয়ে
কর্য়ছ এটায়র্া অনযয়দর জনয কোয়না অসোয়নর য়ব্র্ে নে। কেননা য়ব্র্েয়ট এমন নে কয, ইমাময়র্য়র্ দাাঁোয়ল সোয়নর্ হয়ব্ আর মুিায়দ
অসোয়নর্ হয়ব্। ছাত্র ইমাময়র্ েরয়ছ আর শাইখুল হাদীস সায়হব্ র্ার য়পছয়ন নামায পেয়ছন। মাদানী সায়হব্ ছায়ত্রর য়পছয়ন নামায পেয়ছন,
কোথাও কছয়ল ইমাময়র্ েরয়ছ ব্াপ, দাদা র্ার য়পছয়ন মুিাদী হয়ে নামায পেয়ছ। র্ায়দর কজয়হয়ন এেথা আয়স না কয, এয়ে ইমাম ব্ানায়নার
দ্বারা র্ায়দর পদমযতাদা নষ্ট হয়ব্। কেননা প্রথয়মই এই য়সদ্ধান্ত কনো হয়েয়ছ কয, নামায জামা‘আয়র্র সায়থ পো হয়ব্। এই দৃশয প্রয়র্য়দন
পাাঁচব্ার সাময়ন আসয়ছ আর সব্াই র্ায়র্ অংশগ্রহেও েরয়ছ। এময়নভায়ব্ দ্বীয়নর কোয়না োজ যখন দলব্দ্ধভায়ব্ েরা হে, র্খন র্ার মধয
কথয়ে এেজন সাময়ন কনর্ৃত্ব য়দল আর আয়ম র্ার কনর্ৃত্ব কময়ন য়নলাম। এয়র্ য়ে আমার মান সোন নষ্ট হয়ে যায়ব্? এয়র্ সোন আয়রা ব্ৃয়দ্ধ
পায়ব্। এটা না েয়র কেউ যয়দ ময়ন েয়র কয, আমার ময়ধযও কনর্ৃত্ব কদওোর কযার্যর্া আয়ছ। অর্ঃপর য়ভন্ন এেটা দল র্ঠন েয়র কস কনর্া
হয়ে যাে। র্াহয়ল দ্বীয়নর লায়ভর পয়রব্য়র্ত ক্ষয়র্ হয়ব্। সব্ জাের্াে আজ ব্াস্তব্র্া দৃশযমান হয়ে। কর্া যুব্ের্ে হয়ে এেয়ট জায়র্র শয়ি।
সংসায়র কোয়না যুব্ে যয়দ এই য়জদ ধয়র কয, মা-ব্ায়পর মধযোর র্ন্ডয়র্াল খর্ম েরয়ব্ র্াহয়ল র্া সম্ভব্ হয়ে যাে। এটা না েয়র কছয়ল যয়দ
এেয়দয়ে থায়ে, আর ব্াপ অনয য়দয়ে যাে র্াহয়ল র্ন্ডয়র্ায়লর য়নরসন হয়ব্ না। আজয়ের নওয়জাোন কর্ালাব্া ও উলামায়দর য়শক্ষা-দীক্ষা
জায়র্র কনর্ৃত্ব কদওোর জনযই। আমায়দর মধযোর ব্ে ব্ে উলামায়ে কেরাম যয়দ পূব্তব্র্তী উলামায়ে কেরায়মর দশতন ও আদশতয়ে, র্যার্ ও
অগ্রায়ধোরয়ে সাময়ন রায়খন, র্াহয়ল পরব্র্তীয়দর জনয এটা হয়ব্ অনুসরেীে য়ব্র্ে। প্রয়র্যে ব্যয়িই কনর্া হওোর কযার্য। পদ পাওোর
কযার্য। য়েন্তু মুসয়লম জায়র্র ঐয়েযর স্বায়থত আয়পায়র্র ের্ো খর্ম েয়র য়দয়ে সহীহ পদ্ধয়র্ ও এখলায়সর সায়থ োজ েরয়ল ইনশাআল্লাহ
সফলর্া আমায়দর পদচুবন েরয়ব্।
সারেথা, আয়ম আপনায়দর সাময়ন দুয়ট য়ব্র্ে য়নয়ে আয়লাচনা েয়রয়ছ।
এে. য়ব্য়ভন্ন য়দে কথয়ে প্রোয়শর্ কফর্নার য়দয়ে সর্তে দৃয়ষ্ট রাখা এব্ং কস সব্ কফর্না দময়নর জনয োযতেরী পদয়ক্ষপ গ্রহে েরা এব্ং
প্রয়র্যয়েই এটায়ে য়নয়জর দায়েত্ব ময়ন েরা। মওদূদী মর্ব্াদ আমায়দর আয়েদা ও আমায়দর আময়লর উপর আক্রমে েরয়ছ, য়িস্ট মর্ব্াদ
আমায়দর সরলমনা মুসয়লম ভাইয়দর য়িস্টান ব্ানায়ে। োয়দোনীরাও ঈমায়নর উপর হামলা েরয়ছ। কর্া কযভায়ব্ আমায়দর আোয়ব্রর্ে
এসেল কফর্নার কমাোয়ব্লা েয়রয়ছন কসভায়ব্ আমরাও এর কমাোয়ব্লা েরা য়নয়জয়দর দায়েত্ব ময়ন েরব্।
দুই. কয কেউ দ্বীয়নর সহীহ কখদমর্ আঞ্জাম য়দয়ব্ র্ার সহয়যায়র্র্া েরয়ব্া। য়ব্য়রায়ধর্া েরয়ব্া না। কেননা আয়ম কযমন নায়েয়ব্ রাসূল কর্ময়ন
কসও কর্া এেজন নায়েয়ব্ রাসূল।
আর দ্বীয়নর োজ ব্লয়র্ কমৌয়লেভায়ব্ নব্ব্ী োজয়েই ব্ুোে। আর নব্ীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম এর োয়জর ধারা য়ছল য়র্নয়টঃ
১.য়ের্াব্ুল্লাহ ও য়হেমার্ র্থা সুন্নাহ য়শক্ষাদান।
২.র্াযয়েো ব্া আত্মশুয়দ্ধ।
৩.দাওোর্ ও র্াব্লীর্।
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এগুয়লায়েই মূলর্ প্রেৃর্ নব্ব্ী োজ ব্য়ল। মাদরাসা ের্ৃতপক্ষ র্া‘লীয়মর োজ আঞ্জাম য়দয়ে, খানোহগুয়লা র্াযয়েোর োজ েরয়ছ, আর
র্াব্লীর্ওোলারা দাওোয়র্র োজ েরয়ছ। এগুয়লার সব্ই দ্বীনী োজ। এগুয়লার কযটার প্রয়র্ যার য়দয়লর কোাঁে কব্য়শ কস র্ায়র্ কলয়র্ থােয়ব্।
অনযগুয়লায়ে অস্বীোর েরয়ব্ না। মাদরাসাওোলা যয়দ এেথা ময়ন েয়র কয, আমরাই কর্া দ্বীয়নর োজ েরয়ছ। দাওোয়র্র লাইয়নর কলাে
দ্বীয়নর োজ েরয়ছ না। এটা চরম ভুল হয়ব্। দাওোর্ ওোলার এেথা ময়ন েরা কয, দ্বীয়নর োজয়র্া শুধু আমরাই েরয়ছ, মাদরাসা ওোলারা
দ্বীয়নর োজ েরয়ছ না এটাও ভুল হয়ব্। আর খানোহওোলারা যয়দ এটা ময়ন েয়র কয, দাওোয়র্র লাইয়নর কলায়েরা েী জায়ন? হােীের্ ও
প্রেৃর্ য়জয়নস কর্া আমায়দর োয়ছ রয়েয়ছ। এটাও ভুল হয়ব্। আল্লাহ পাে ব্য়লনঃ  وقال ايضا...هو الذى بعث ىف االميني رسوال منهمঃ ادع اىل سبيل
 وقال ايضا...ربك باحلكمة و املوعظة احلسنةঃ قل هذه سبيلى ادعو اىل الله على بصرية انا ومن اتبعىن.
কর্া যারা নব্ীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইয়হ ওো সাল্লাম এর নায়েব্ র্থা ওোয়রশ দ্বীয়নর সেল োজ য়নয়ে চলা র্ায়দর দায়েয়ত্ব। যার কযটার প্রয়র্
ময়নর কোাঁে কব্য়শ কস কসটা েরয়ব্। আর অনয গুয়লায়ে সমথতন ও সহয়যায়র্র্া েরয়ব্, য়ব্য়রায়ধর্া কমায়টই েরয়ব্ না। এ পদ্ধয়র্য়র্ ইনশাআল্লাহ
দ্বীয়নর োজ অয়নে কব্য়শ হয়ব্। কচায়খর োজ কদখা আর োয়নর োজ কশানা, য়জহ্বার োজ ব্লা। প্রয়র্যয়েই য়নজ য়নজ োজ েয়র যায়ে। এমন
নে কয, কচাখয়ে কদখার দায়েত্ব পালয়নর সায়থ সায়থ েব্ে ও ব্লার দায়েত্বও পালন েরয়র্ হয়ব্। ব্রং কদখয়ব্ কচাখ, ব্লয়ব্ য়জহ্বা, আর শুনয়ব্
োন। র্য়ব্ প্রয়র্যয়েই অপয়রর সহয়যার্ী। এময়নভায়ব্ সেল নায়েয়ব্ রাসূল দ্বীয়নর োজ েয়র যায়েন। অর্এব্, আয়পায়র্ এয়ে অপয়রর
সহয়যার্ী হয়র্ হয়ব্।
আপনায়দর সমীয়প আর এেয়ট আয়ব্দন এই কয, উদূত ভার্া ও ফাসতী ভার্া ছাত্রয়দরয়ে খুব্ই গুরুত্ব য়দয়ে পোয়ব্ন। উদূত -ফাসতী যয়দও মার্ৃ ভার্া
নে, য়েন্তু এই দুই ভার্া আমায়দর দ্বীনী কখদময়র্র ও য়শক্ষার এেয়ট গুরুত্বপূেত মাধযম হয়ে কর্য়ছ। আমায়দর আোয়ব্রয়দর সেল য়ের্াব্ উদূত ও
ফাসতীয়র্ কলখা। কসগুয়লা কথয়ে উপেৃর্ হয়র্ কর্য়ল এই দুই ভার্া য়শখার য়ব্েল্প কনই। কোয়না ভার্ার অয়স্থত্ব ব্ায়ে থায়ে কসই ভার্াে
য়শক্ষাদান, য়শক্ষাগ্রহে ও কসই ভার্া ব্লার মাধযয়ম। আমরা উলামায়ে কেরাম যয়দ এই দুই ভার্ায়ে য়টয়েয়ে না রায়খ, য়শক্ষা না কদই, র্াহয়ল
এই ভার্ায়ে য়টয়েয়ে রাখার দায়েত্ব আর কে পালন েরয়ব্? সাধারে মানুর্ কর্া এই দায়েত্ব পালন েরয়ব্ না। সুর্রাং এই দুই ভার্ায়ে
য়নসাব্ভুি েয়র গুরুত্বসহ পোয়ব্ন।
যাইয়হাে, আপনায়দর সাময়ন য়ব্য়ক্ষপ্ত য়েছু েথা আয়লাচনা েরলাম। এসব্ েথার প্রথম সয়বায়ধর্ ব্যয়ি আয়ম য়নয়জই। যয়দ কোয়না ভুলত্রুয়ট
হয়ে থায়ে র্াহয়ল মাফ েয়র য়দয়ব্ন। আর যয়দ য়েছু োয়জর েথা ব্য়ল থায়ে, র্াহয়ল কসগুয়লা আয়পায়র্ আয়লাচনা েয়র েীভায়ব্ র্া ব্াস্তব্ােন
েরা যাে র্ার য়ফয়ের েরয়ব্ন।
واخر دعوانا ان احلمد لله رب العلمني
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