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মওদূদী সাসহসবর বযাপাসর কচতপয় প্রশ্ন
১নং প্রসশ্নর জবাবঃ মওদূদী সাসহসবর চিন্তাধারা চনয়চমতই ভ্রান্ত
কুরআন কী িার বুচনয়াদী ইসেলাসহেঁ-নামক বই
তানকীহাত নামক বই
দ্বীন সম্পসকে মওদূদী সাসহসবর কসয়কচি বক্তবয
সার সংসেপঃ
মওদূদী সাসহসবর একচি মমৌচলক চিওচর
আচিয়াসয় চকরামসদর সম্পূর্ে চনষ্পাপ বলসত নারাজ
সাহাবাসয় চকরামসক সসতযর মাপকাচি না মানা
ইমামসদর তাকলীদ
জগৎচবখ্যাত কসয়কজন আসলসমর অচিমত
আকাচবসর মদওবসের সবেসম্মত ফাতাওয়া
মুফতীসয় আযম মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. এর ফাতাওয়া
হযরত মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানীর অচিমত
শাইখ্ুল হাদীস আব্দুল হক্ব রহ. এর অচিমত
২নং প্রসশ্নর জবাবঃ মওদূদী সাসহসবর চলচখ্ত বই-পুেক পড়া
শাইখ্ুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর অচিমত
আল্লামা ইউসুফ চবনুরই রহ. এর অচিমত
মুফতী মাহমূদ হাসান গাংগুহী রহ. এর ফাতাওয়া
৩নং প্রসশ্নর জবাবঃ মওদূদী পন্থী ইমাসমর চপছসন নামায আদায়
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بامسه تعايل
মওদূদী সাসহসবর বযাপাসর কচতপয় প্রসশ্নর সমাধান
প্রশ্ন: একঃ মওদূদী সাসহসবর চিন্তাধারাসক উলামাসয় চকরাম চনয়চমতই ভ্রান্ত ও
মগামরাহ বসল িাসকন, এর আসল কারর্ চক?
সচিক ইসলামী চিন্তাধারার সাসি মওদূদী চিন্তাধারার মমৌচলক সংঘাতগুসলা চক চক?
চনিেরসযাগয প্রমার্সহ জানাসনার আসবদন রইল।
প্রশ্ন দুইঃ মওদূদী সাসহসবর চলচখ্ত বই-পুেক তিা তাফহীমুল কুরআন, তাফহীমাত,
তানকীহাত, খ্ুতবাত, রাসাসয়ল মাসাসয়ল, তাজদীদ ও ইহয়াসয় দ্বীন, মখ্লাফত ও
মুলুচকয়াত, ইসলামী চরয়াসাত, কুরআন কী িার বুচনয়াদী ইসেলাসহেঁ ইতযাচদ পড়া
যাসব চক না?
প্রশ্ন চতনঃ মওদূদী পন্থী ইমাসমর চপছসন নামায আদায় করসল নামায সহীহ হসব চকনা? এবং তাসদরসক ইমাম বা মুয়াচিন চহসাসব চনসয়াগ মদয়া যাসব চক-না?
১নং প্রসশ্নর জবাবঃ মওদূদী সাসহসবর চিন্তাধারা চনয়চমতই ভ্রান্তঃ
মাচসক তরজুমানুল কুরআন ১৩৫৫ চহজরী রচবউল আউয়াল সংখ্যায় জনাব মওদূদী
সাসহব চনসজর সম্পসকে চলসখ্নঃ
 میں ایک بیچ،مجہے گروہ علماء میں شامل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے
کی راس کا آدمی ہوں جس نے جدید اور قدیم دونوں طریقہ ہائے ذعلیم سے
 اور دونو کوچوں کو چل پہر کر دیکہا ہے۔،کچہ کچہ حصہ پایاہے
অিেঃ উলামা সম্প্রদাসয়র অন্তিুেক্ত হওয়ার মসৌিাগয আমার হয়চন। আচম মধয চবেুর
মলাক, ময নতুন-পুরাতন উিয় চশোবযবস্থার চকছু চকছু অংশ মপসয়সছ এবং উিয়
গচলসতই মহেঁসি িসল মদসখ্সছ।
অপরচদসক “মাওলানা মওদূদী” নামক বইসত জনাব আব্বাস আলী খ্ান চলসখ্নঃ
উচনশ শ’ মিৌদ্দ খ্ঃ এ বালক মওদুদী মমৌলিী (তিা তার বর্েনা মসত) মমচিক পরীো
মদন ১৯১৬ খ্ষ্টাসব্দ (তার চপতা) আওরঙ্গবাদ মিসক হায়দ্রাবাদ গমন কসরন এবং
মসখ্াসন দারুল উলূসম (তিা চিগ্রী কসলসজ) পুত্র মওদূদীসক িচতে কসর মদন চকন্তু
ছ’মাস অতীত না হসতই িূপাল মিসক দুঃসংবাদ এসলা ময, চপতা মতুয শযযায় শাচয়ত।
এ সময় মিসকই বালক মওদূদীসক জীচবকা অসেষসর্র উপায় অবলিন করসত হয়।
(মাওলানা মওদূদী পঃ ৩৬)

মাচসক তরজুমানুল কুরআন রচবউল আউয়াল সংখ্যায় উদ্ধত চনজ িাষয ও “মাওলানা
মওদূদী” নামক বইসত উদ্ধত জামা‘আসতর সাসবক িারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী
খ্াসনর উক্ত বর্েনা অনুযায়ী বুঝা মগল ময জনাব মওদূদী সাসহব দ্বীনী ও দুচনয়াবী
চশোর মকানচিসতই পচরপূর্ে চশচেত নন।
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একচদসক মযমন চনয়চমত মকান চশো গ্রহর্ কসর আসলম হওয়ার সুসযাগ চতচন পানচন
অপর চদসক মকান কাসমল ও দে আচলসমর চদক চনসদেশনার অধীসন মিসক দ্বীনী কাজ
করার প্রসয়াজনীয়তাও চতচন স্বীকার কসরনচন। বরং চনজ মমধার উপর সম্পূর্ে
চনিেরশীল ও িরম মুক্ত স্বিাসবর অচধকারী চছসলন। উম্মসতর রাহবার আইম্মাসয়
মাযহাব মিসক শুরু কসর আইম্মাসয় হাদীস ও যামানার মুজাচদ্দদগর্ সহ অতীসতর প্রায়
সকল দে উলামাসয় চকরাম তােঁর চনকসি চছল অচত তুচ্ছ। যা তার চবচিন্ন মলখ্নীর
মাধযসম প্রকাশ মপসয়সছ।
এই ধরসনর মলাক ইসলামসক চনসয় গসবষর্া করসল পচরর্চত যা হওয়ার তাই ঘসিসছ।
চবষয়চি মওদূদী সাসহব পযেন্ত সীচমত িাকসল উলামাসয় চকরাসমর মতমন চবিচলত
হওয়ার চকছু চছল না, চকন্তু যখ্ন চতচন চনজ গসবষর্ার ফসলগুসলা জামায়াসত ইসলাম
নাসম একচি দল গিসনর মাধযসম উম্মসতর মাসঝ ছড়াসনার প্রয়াস মপসলন তখ্ন শরয়ী
মূলনীচতর আসলাসক তার চিন্তাধারাসক যািাই বাছাই কসর উম্মসতর সামসন মপশ
করার জরুরী দাচয়ত্ব দে ও পচরপক্ক, মুত্তাকী ও সসিতন উলামাসদর চযম্মায় বতোয়।
উপমহাসদসশর খ্যাতনামা উলামাসদর প্রায় সকসলই মওদূদী সাসহসবর চিন্তা ধারায় ময
সব মারাত্মক িুল ভ্রাচন্ত স্পষ্টিাসব ধরা পসড়সছ প্রিসম তা মওদূদী সাসহব ও তার
প্রচতচিত জামায়াসত ইসলামী মনতবগেসক চবচিন্ন িাসব অবচহত কসর মসগুসলা প্রকাসশয
প্রতযাহার করসত বসলসছন। চকন্তু যখ্ন মদখ্া মগল মওদূদী সাসহব বা জামায়াসতর
মনতবগে তা প্রতযাহার করার পচরবসতে বাড়চত চকছু চবভ্রাচন্ত মযাগ কসর ক্রমাগত তা
প্রচতচিত করসতই মিষ্টা কসরসছন। তখ্ন মুসচলম জন সাধারর্সক মগামরাহী মিসক
বােঁিাসনার স্বাসিে উলামাসয় মকরাম মওদূদী সাসহসবর মমৌচলক িুলগুসলা সুদঢ় প্রমার্সহ
মুসচলম উম্মাহর সামসন তুসল ধরসত বাধয হসয়সছন, এমনচক মওদূদী সাসহসবর
প্রািচমক পযোসয়র তুলনামূলক ভ্রাচন্তমুক্ত রিনা-প্রবন্ধ ইতযাচদ মদসখ্ মযসব চবদগ্ধ
উলামাসয়সকরাম ও ইসলামী বুচদ্ধজীবীগর্ জামাআসত ইসলামীর প্রচতিালসে জনাব
মওদূদী সাসহসবর সসঙ্গ এমনচক জামায়াসতর অচত গুরুত্বপূর্ে পদ সমূসহ অচধচিত হসয়
মওদূদী সাসহবসক খ্ুব কাসছ মিসক পযেসবের্ কসরসছন। অতঃপর মওদূদী সাসহবসক
ক্রমশঃ িুলপসি িলসত মদসখ্ সচিক পসি চফচরসয় আনসত মিষ্টা কসর বযিে হসয়সছন।
তােঁরাও এসক এসক প্রকাসশয মঘাষর্া চদসয় জামায়াত হসত পিক হসয় মগসছন।
উদাহরর্তঃ জামায়াসতর প্রচতিাতা নাসয়সব আমীর মাওলানা মনজুর মনা’মানী,
মসসক্রিারী জনাব কামরুদ্দীন (এম,এ) মবনারসী। মজচলসস শূরার অনযতম সদসয
হাকীম আঃ রহীম আশরাফ ও মাওলানা আমীন আহসান এসলাহী চবশ্ব বসরর্য দাঈসয়
ইসলাম মাওলানা আবুল হাসান আলী নদিী। জামায়াসতর অনযতম রুকন ও মওদূদী
সাসহসবর জসনয চনসবচদত প্রার্ িক্টর এসরার আহমাদ সাসহব প্রমূখ্ সহ প্রিম সারীর
প্রায় আসরা সত্তর জন মনতবগে।
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দ্রঃ মাওলানা মনযুর মনা’মানী চলচখ্ত “মওদূদী সাসহসবর সাসি আমার সাহিসযের
ইচতবত্ত।”
যুগসসরা মুহাচক্কক উলামাসয়চকরাম সচিক বরাসতর চিচত্তসত মওদূদী সাসহসবর
মগামরাহ চিন্তাধারাগুসলার তাচিক পযোসলািনা কসর অসনক বই-পুেক ও প্রবন্ধ
চলসখ্সছন। তন্মসধয চবসশষিাসব উসল্লখ্সযাগয কসয়কচির নাম যিাক্রসম-১। মাওলানা
মনজুর মনা’মানীর “মাওলানা মওদূদী মছ মমরী মরফাক্বতকী ছার গুযাশত” অনুবাদ
“মাওলানা মওদূদীর সাসি আমার সাহিসযের ইচতবত্ত”। ২। শাইখ্ুল হাদীস যাকাচরয়া
রহ.-এর “চফতনাসয় মওদূদীয়যাত”। ৩। চবশ্ববসরর্য আসলম ও ইসলামী দাশেচনক
জাচিস মুফতী, মাওলানা মুহাম্মাদ তক্বী উসমানীর “হযরত মুআ‘চবয়া আওর তাচরখ্ী
হাক্কাসয়ক” বাংলা অনুবাদ “ইচতহাসসর কািগড়ায় হযরত মুআ‘চবয়া” ৪। মুজাচহসদ
আযম আল্লামা শামছুল হক ফরীদপুরী রহ.-এর “িুল সংসশাধন” ও হযরত মাওলানা
ইউসুফ চবন্নূরী রহ-এর
االسذاذ المودودي وشیئ من حیاذہ وافكارہ
মবাধ করসল উপসরাক্ত বাইগুসলা মদখ্ুন।

ইতযাচদ, চবোচরত মদখ্ার প্রসয়াজন

(১) মওদূদী সাসহব “কুরআন কী িার বুচনয়াদী ইসেলাসহেঁ” নামক পুেসক চলসখ্ন:
 اور عبادذ یہ چار لفظ قران کی اصطالحی زبان میں بنیادی، دین، رب،الہ
 عرب مین جب قران پیش کیا اس وقذ ہر شخص جانذا ذھا-اہمیذ رکھذے ہیں
لیکن بعد کی صدیوں.........کہ الہ کے کیا معنی ہیں اور رب کسے کہذے ہیں
میں رفذہ رفذہ ان سب کے وہ اصل معنی جو نزول قران کےوقذ سمجھے
محض ان چار بنیادی اصطالحوں کے.........جاذے ذھے بدلذے چلے گئے
مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولذ قران کی ذین چوذھائی سے زیادہ ذعلیم بلکہ
اسکی حقیقی روح نگاہوں سےمسذور ہوگئی
অিেঃ ইলাহ, রব দ্বীন ও ইবাদত এই িারচি শব্দ কুরআসনর পচরিাষায় মমৌচলক গুরুত্ব
রাসখ্, আরসব যখ্ন কুরআন নাচযল হয় এই শব্দগুসলার মমে সকসলই জানত, চকন্তু
পরবতেী শতাচব্দসমূসহ ক্রসম ক্রসম কুরআন নাচযসলর সময়কার অিে চনজ বযাপকতা
হাচরসয় এসকবাসর সীচমত বরং অস্পষ্ট অসিের জসনয চনচদেষ্ট হসয় যায়........। আর
বােসব এই িারচি মমৌচলক পচরিাষায় অসিে আবরর্ পসড় যাওয়ার কুরআসনর চতন
িতুিোংসশরও মবশী চশো বরং মূল স্পীিই দচষ্টর অসগািসর িসল যায়। পিা ৮,৯১০
পযোসলািনা: বােসবই ইলাহ, বর, দ্বীন ইবাদত শব্দগুসলা কুরআসনর মমৌচলক
পচরিাষার অন্তিুেক্ত। কুরআসনর অচধকাংশ চবষয় বস্তুর সাসিই শব্দগুসলার ময মকান
িাসব সংচিষ্টতা রসয়সছ। শব্দগুসলার সহীহ মমে অস্পষ্ট হসয় মগসল কুরআন বুঝা সম্ভব
হসব না এবং তদনুযায়ী আমল করাও যাসব না। মওদূদী সাসহসবর মসত সাহাবাসদর
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যামানা তিা ১ম শতাব্দীর পর হসত এগুসলার সচিক মমে অদশয হসয় মগসছ, সাসি
সাসি কুরআসনর চতন িতুিোংশ চশো বরং মূল স্প্রীিই পদোর অন্তরাসল িসল মগসছ।
অিি কুরআন আল্লাহ তা‘আলার সবেসশষ চকতাব। পূবেবতী সব আসমানী চকতাব এর
দ্বারা রচহত হসলও পূর্োঙ্গ নাচযসলর পর চকয়ামত অবচধ ও চকতাব মকান অংসশও
কখ্সনা রচহত হসব না। চকয়ামত পযেন্ত মানুসষর পচরপূর্ে চহদায়াসতর একমাত্র মাধযসম
এ কুরআন। সকল যুসগর সবেজসনর জসনযই পি প্রদশেক এ কুরআন। কাসজই
চকয়ামসতর আগ পযেন্ত এর শব্দাবলী হুবহু চবদযমান িাকা িাই, মতমচনিাসব সব
সমসয়র জসনয এর মমোিেও িাকা িাই অচবকত ও সহজসবাধয, সাসিই কুরআসনর
আমলী নমুনাও িাকসত হসব নাচযল হওয়া মিসক চকয়ামত পূবে পযেন্ত একই সূসত্র
গােঁিা।
শব্দ, অিে ও বােব নমুনা মকান একচিও যচদ অস্পষ্ট ও চবকত হসয় যায় বা মাঝপসি
তা পদোর অন্তরাসল িসল যায়। তাহসল পরবতেীসদর জসনয এ চকতাব আর চহদায়াসতর
কাজ চদসত পারসব না। পোন্তসর এ গুসলার যিাযি সংরের্ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া
কাসরা পসে সম্ভব নয় কাসজই আল্লাহ তা’আলা-ই এগুসলাসক সংরের্ করসবন এিাই
স্বািাচবক, তাই মতা আল্লাহ তা’আলা চনজ কালাসম পাসক অতযন্ত মজারাসলা িাসব
মঘাষর্া কসরসছন- إِنَّا َّنحْنُ نَّزَّلْنَّا الذِكْرَّ وَّإِنَّا َّلهُ لَّحَّافِظُو َّن
অিেঃ চনশ্চয়ই আচমই চযকর তিা এ কুরআন নাচযল কসরচছ, এবং চনশ্চয়ই আচমই তা
সংরের্ করসবা। (সূরাসয় চহজর আয়াত-৯)
আর সংরেসর্র আওতায় উপসরাক্ত সবগুসলা চবষয় শাচমল িাকা জরুরী। তাইসতা
মেি মুফাসচসর আল্লামা আলুসী বাগদাদী ”আচমই তা সংরের্ করসবা” এর
তাফসীসর বসলনوقال احلسن..... وَّإِنَّا لَّهُ لَّحَّافِظُونَّ) اي من كل ما يقدح فيه كالذحريف والزيادة والنقصان
حفظه بقاء شريعذه ايل يوم القيامة
অিেঃ (এবং চনশ্চয় আচমই তা সংরের্ করসবা) তিা অিেগত চবকচত, সংসযাজন ও
চবসয়াজন জাতীয় সব ধরসনর ত্রুচি হইসত ......... এবং হযরত হাসান বসরী বসলন
কুরআসনর সংরেসর্র অিে কুরআসনর শরীয়ত (আমল পদ্ধচত) মক চকয়ামত পযেন্ত
বাচক রাখ্া। (রুহুল মাআনী ১৪ পারা পঃ ২৪)
অপর এক আয়াসত ইরশাদ কসরনۖ ِلَّ يَّأْذيهِ الْبَّاطِ ُل مِن بَّيْ ِن يَّدَّيْهِ وَّ َّل مِنْ خَّلْفِه
অিেঃ সম্মুখ্ চকংবা পশ্চাৎচদক হসত মকান বাচতল (চবকচত ও চমিযা) এই চকতাসব
প্রসবশ করসত পারসব না।(সূরাসয় হা-মীম চসজদা আয়াত ৪২)
মতমচনিাসব আল্লাহর রাসূলও মঘাষর্া কসর মগসছনwww.islamijindegi.com

حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله اخل
অিেঃ এই ইলম (কুরআন ও হাদীস)সক সচিক িাসব ধারর্ কসর যাসব পরবতেী প্রসতযক
যুসগর মযাগয বাোরা- যারা দ্বীসনর বযাপাসর সীমালঙ্ঘন কারীসদর চবকচত, বাচতলসদর
চবভ্রাচন্ত ও অজ্ঞসদর অপবযাখ্যা হসত কুরআনও হাদীসসর ইল মসক মুক্ত রাখ্সব।
(চমশকাত শরীফ ৩২ পঃ)

অপর এক হাদীসস ইরশাদ ফরমানل ذزال من امذي امة قائمة بامرالله ليضرهم من خذلهم ول من خالفهم حذي يأذي امر الله
وهم علي ذلك مذفق عليه
অিেঃ আমার উম্মসতর একচি দল সব সমসয়ই হসকর উপর প্রচতচিত িাকসব। মকান
মহয় প্রচতপন্নকারী চকংবা চবরুদ্ধািারী তাসদরসক হক হসত চবিুযত করসত পারসব না।
(চমশকাত শরীফ ৫৮৩ পঃ)

উসল্লচখ্ত আয়াতদ্বয় ও হাদীস দু‘চির দ্বারা এ কিা চদবাসলাসকর নযায় স্পষ্ট ময,
কুরআসন পাসকর শব্দ, অিে ও আমল পদ্ধচত সবেদা স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা কতেক
সংরচেত চছল, আসছ ও িাকসব। মসই সূসত্র উম্মসতর একচি দলসক আল্লাহ তা’আলা
সবেদা কুরআন হাদীসসর সচিকিাসব ধারর্কারী ও হসকর উপর প্রচতচিত রাখ্সবন।
চকন্তু উপসরাক্ত আয়াত ও হাদীসগুসলার সাসি মওদূদী সাসহসবর বক্তবয সম্পূর্ে
সাংঘচষেক। তাছাড়া অসযৌচক্তকও বসি। কারর্ প্রিম শতাব্দীর পর হসত কুরআসনর
মমৌচলক পচরিাষা সহ চতনিতুিোংশ চশো বরং মূল স্পীিই মলাকান্তসর িসল মগসল
উক্ত কুরআসনর সবেকালীন ও সাবেজনীন পূর্ে চহদায়াসতর চকতাব হওয়ার চক অিে
িাসক?
তাছাড়া ইলাহ রব এ শব্দগুসলার সাসি মানুসষর ঈমাসনর সম্পকে। যচদ ইলাসহর অিেই
অস্পষ্ট িাসক বা চবকত িাসক তসব মানুষ  ال ا له ا ال هللاপসড় ঈমান আনসব চক
কসর? মতমচন িাসব ১ম শতাব্দীর পর হসত এ শব্দ িতুিসয়র অিে যচদ বযাপক িাসব
মানুষ িুসল বসস তাহসল মতরশত বছর পর মওদূদী সাসহবই বা এগুসলার সচিক অিে
উদঘািন কসর তাফসীর চলসখ্ বসসলন চক িাসব?
বস্তুত কুরআসনর মমৌচলক পচরিাষা সমূসহর সম্পসকে মওদূদী সাসহসবর উক্ত বক্তবয
মমসন চনসল এবং সাহাবাসয় চকরাসমর যামানা হসত এ যাবত তাফসীসর কুরআসনর বড়
একচি ধারাসক অবযাহত না ধরসল, কুরআন ও দ্বীন চবকচতর দ্বারা এসকবাসরই উন্মুক্ত
হসয় যায়। কারর্ ময মকউ পূবেবতেী তাফসীর সমূহসক িুল আখ্যা চদসয় চনসজ মনগড়া
একচি তাফসীর কসর মসিাসকই সচিক বলসত সুসযাগ পাসব; তখ্ন তার িুল বযাখ্যাসক
িুল বলার দলীল মকািায় পাওয়া যাসব ?
(২) মওদূদী সাসহব তানকীহাত নামক বইসয় চলসখ্ন
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قران اور سنذ رسول علیہ الصلوۃ والسالم کی ذعلی سب پر مقدم مگر ذفسیر
اسالمی قانون کی ذعلیم بھی........ وحدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں
ضروری ہے مگر یہاں بھی پرانی کذابیں کام نہ دینگیঅিেঃ কুরআন, সুন্নাহর চশোই সবার উপসর। চকন্তু তার তাফসীর ও হাদীসসর পুরাতন
িাণ্ডার হসত নয়। ইসলামী আইসনর চশোও আবশযক, তসব এসেসত্রও পূসবের চকতাব
সমূহ কাসজ আসসব না। তানকীহাত – ১৭৫
অনযত্র চলসখ্নঃ
قران کےلئےکسی ذفسیر کی حاجذ نہیں ایک اعلی درجہ کا پروفیسر کافی
جس نے قران کا بنظر غور مطالعہ کیا ہو اور جو طرز جدید پر قران-ہے
 پڑھانے اور سمجھانے کی اھلیذ رکھذا ہو.........................
অিেঃ কুরআসনর জসনয মকান তাফসীসরর প্রসয়াজন নাই। একজন উেঁিু মাসনর
প্রসফসরই যসিষ্ট ময গিীর দচষ্টসত কুরআন অধযয়ন কসরসছ এবং নতুন পদ্ধচতসত
কুরআন পড়াসনার ও বুঝাসনা মযাগযতা রাসখ্। তানকীহাত ২৯১
পযোসলািনাঃ মওদূদী সাসহসবর মসত কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী আইন চশোর জসনয
একচদসক মযমন তাফসীর ও হাদীসসর পুরাতন িাণ্ডাসরর প্রসয়াজন নাই অপর চদসক
এর জসনয আসলম হওয়ার মকান জরুরী নয়, বরং গিীর দচষ্টসত অধযয়ন করসল
এসসবর জসনয একজন প্রসফসরও যসিষ্ট।
অিি সবেজনচবচদত ময, কুরআসনর প্রিম বযাখ্যাকার হসলন স্বয়ং রাসূসল আকরাম
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম। আর তােঁর বযাখ্যার নামই হল হাদীস। রাসূসলর
হাদীসসর আসলাসক ও কুরআন নাচযসলর প্রতযেদশেী চহসাসব চদ্বতীয় বযাখ্যাকার হসলন
জামাআসত সাহাবা, ময বযাখ্যার নাম হল আ-ছা-মর সাহাবা। হাদীস ও আছাসর
সাহাবার আসলাসক কুরআসনর তাফসীর ও ইসলামী আইসনর বযাখ্যা চবসিষর্ কসর
মগসছন, এ কাসজর জসনয প্রসয়াজনীয় সকল জ্ঞাসন সসবোচ্চ পারদশেী আইম্মাসয়
চকরামগর্, যা চনচিদ্র সূত্র পরস্পরায় আসজা উম্মসতর চনকি হুবহু সংরচেত। পরবতেী
চবদগ্ধ উলামাগর্ সময় ও মপ্রোপিসিসদ মসই পুরাতন িাণ্ডাসররই যুগসপাযুগী
চবসিষর্ কসরসছন। গ্রহর্সযাগয বরাসতর হাদীস ও আছাসর সাহাবা এবং উৎসদ্বসয়র
আসলাসক কত তাফসীসরর সাসি সাংঘচষেত মকনা তাফসীর মযমন তারা চনসজরা
কসরনচন, মতমচন মকউ কসর িাকসল তাসক বাচতল বসল বজেন কসরসছন। এিাই মূলতঃ
সচিক ও চনরাপদ রাো, এ রাোয় মকান চবকল্প নাই। কারর্ হাদীস ও আছাসর
সাহাবার িাণ্ডার পুরাতন হসয় মগসছ। মসগুসলার আসলাসক কত তাফসীরও পুরাতন।
নতুন হসয় আচবিূেত হওয়ার মকাসনা সম্ভাবনা নাই, এখ্ন যচদ মস গুসলা হসত চবমুখ্
হসয় মকান তাফসীর, সুন্নাত বা আইন আচবষ্কার করা হয়। তাহসল মসিা হসব মনগড়া,
যার পচরর্চত চনচশ্চত মগামরাহী চবশ্বাস না হসল খ্ুসল মদখ্ুন মগালাম আহমাদ
কাচদয়ানী ও সযার সসয়দ-আহমাদ খ্াসনর তাফসীসরর চকতাবগুসলা।
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এমন মগামরাহী হসত উম্মতসক বােঁিাসনার জসনযই আল্লাহর রাসূল অতযন্ত স্পষ্ট ও
কসিার িাষায় বসল মগসছনঃ من قال في القران برأيه فليذبوأ مقعده من النار
অিেঃ ময বযচক্ত কুরআসনর মনগড়া বযাখ্যা করসব মস মযন চনজ চিকানা জাহান্নাসম
বাচনসয় মনয়। - চতরচমযী ২:১২৩ ও চমশকাত শরীফ ৩৫ পঃ
অপর হাদীসস ইরশাদ হসচ্ছ – من قال في القران برأيه فاصاب فقد اخطأ
অিেঃ ময বযচক্ত কুরআসনর মনগড়া বযাখ্যা করসব মস (ঘিনাক্রসম) সচিক বযাখ্যা
করসলও তা িুল গর্য হসব। চতরচমযী ২:১২৩ ও চমশকাত শরীফ ৩৫ পঃ
মমািকিা হাদীস ও আ-ছা-মর সাহাবার মসই পুরাসনা িাণ্ডার বাদ চদসয় মনগড়া
তাফসীর মগামরাহীর মমােম হাচতয়ার; যার কারসর্ এর পচরর্চত জাহান্নাম এবং
এমন তাফসীর সবোংসশই িুল গর্য হসব। হাদীসসর আসলাসক এমন তাফসীসরর
মমাসিও অনুমচত নাই। এসেসত্র মওদূদী সাসহসবর পূসবোক্ত দুইচি বক্তবযই সরাসচর
হাদীস পচরপন্থী।
তাছাড়া মওদূদী সাসহসবর বক্তবয পরস্পসর চবসরাধীও বসি। কারর্ কুরআসনর িারচি
মমৌচলক পচরিাষা নামক পুেসকর বক্তবয অনুসাসর সাহাবাসয় চকরাসমর পরবতেী যুসগ
কুরআসনর চতন িতুিোংসশর চশোয় পদো পসড় মগসছ অিোৎ তােঁর মসত আইম্মাসয়
মুজতাসহদ্বীন, মুফাসচ্ছরীন ও মুহাসদ্দসীনসদর মত যুগসেি মহা মনীষীগসর্র দ্বারাও
কুরআসনর এক িতুিোংসশর মবশী সচিক চশো উদঘািন করা সম্ভব হয়চন। যচদ তাই
বােব হসয় িাসক তাহসল মতরশত বছর পর চক কসর মওদূদী সাসহসবর মত একজন
অপূর্ে চশচেসতর জসনয তাফসীর ও কুরআসনর চশো উদঘািন এত সহজ হসয় মগল ?
চকিাসব চতচন একজন প্রসফসসরর জসনয তাফসীসরর সনদচবতরর্ করসত সেম হন?
তার আবার হাদীস ও পূসবের তাফসীসরর িাণ্ডারসক বাদ চদসয়।
সারকিা তানকীহাসত উদ্ধত মওদুদী সাসহসবর কিা দু’চি শরীয়াত ও চবসবক চবসরাধী।
স্বয়ং তারই অপর বক্তসবযর পচরপন্থী। অিি চতচন তার তাফসীর গ্রসন্থ তানকীহাসত
উদ্ধত বক্তবযসকই প্রচতচিত কসর মগসছন। যিাঃ মওদূদী সাসহব তােঁর তাফসীসরর
িূচমকার পূসবে “প্রসঙ্গ কিায়” চলসখ্সছন ময, আচম “তাফহীমুল কুরআসন” কুরআসনর
শব্দাবলীসক উদূের মলবাস পরাসনার পচরবসতে এই মিষ্টাই কসরচছ ময, কুরআসনর বাকয
সমূহ পসড় ময অিে আমার বুসঝ এসসসছ এবং উক্ত আয়াত সম্পসকে আমার মসন ময
প্রিাব পসড়সছ যিা সাধয সচিক িাসব উহাসক চনজ িাষায় বযক্ত কসর মদই। (তাফহীমুল
কুরআন উদূে পঃ ১০ ১ম খ্ণ্ড)

কিাচির বযাপাসর চিন্তা কসর মদখ্ুন! আয়াসতর সম্পসকে রাসূল চক বসলসছন,
সাহাবাগর্ চক বসলসছন, তাসবঈন, তাসব তাসবঈনগর্ চক বসলসছন, এসব চকছু বাদ
চদসয় তােঁর মসন ময প্রিাব পসড়সছ তা চদসয় চতচন তাফসীর চলসখ্ মফলসলন। এিা
ভ্রাচন্ত না হসল মনগড়া বযাখ্যা চদসয় যারা খ্তসম নবুওয়াতসক অস্বীকার কসরসছ, যারা
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আচিয়াসয় চকরাসমর মু’চজযা সমূহসক অস্বীকার কসরসছ, তাসদরসক মকন ভ্রান্ত বলা
হসব? হাদীস ও আছাসর সাহাবা এবং পুরাতন তাফসীর িাণ্ডার ছাড়া মওদূদী সাসহসবর
তাফসীর ও কাচদয়ানীর তাফসীসরর মধযকার পািেকযিা চক চদসয় চনর্েয় করা হসব?
(৩) দ্বীন সম্পসকে মওদূদী সাসহসবর কসয়কচি বক্তবয
কاس ذشریح سے یہ باذ صاف ہوجاذاہے کہ دین در اصل حکومذ کا نام
ہے –شریعذ اس حکومذ کا قانون ہے
(দ্বীসনর অিে বর্েনা করসত চগসয় একচি নাচতদীঘে িূচমকার পর চতচন বসলন উক্ত
বযাখ্যার আসলাসক এ কিা পচরষ্কার হসয় মগল ময, দ্বীন মূলতঃ রাসের নাম, শরীয়ত
হল মস রাসের চবধান। খ্ুতবাত ৩২০ পঃ
আসরকচি বক্তবযঃ খ্سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ اپ نے نماز روزوں کے ارکان اور ان کی
ظاہری صورذ ہی کو اصل عبادذ سمجہ رکہا ہے اور آپ اس خیال خام میں
مبذال ہو گئے ہیں کہ جس نے یہ ارکان پوری طرح ادا کر دیئے اس نے بس
هللا کی عبادذ کردی۔
অিেঃ সবোসপো বড় িুল এই ময, আপচন নামায মরাযার আরকান ও বাচহযক
আকচতসকই আসল ইবাদত মসন কসরসছন।এবং আপচন এই খ্াম মখ্য়ালীপনায় চলপ্ত
ময-ময বযচক্ত এই আরকান সমূহসক পূর্েরূসপ আদায় করসল মস আল্লার ইবাদত কসর
চনসলা। খ্ুতবাত ১৯২পঃ
গ অপর একচি বক্তবযঃ
اسالم کا مقصد حقیقی مخذصر الفاظ میں ذو صرف اذنا کہ دیناہی کافی ہے کہ
وہ مقصد انسان پر سے انسان کی حکومذ کو مٹا کر خدائے واحد کی حکومذ
قائم کرنا ہے اور اس مقصد کیلئے سردھڑی کی بازی لگا دینے اور جان ذوڑ
 زکوۃ سب اسی کام کی، حج، روزہ،کوشش کرنے کا نام جہاد ہے اور نماز
،عباداذ ایک ذربیذی کورس ہیں......ذیاری کی لیئے ہیں
نماز روزہ اور یہ زکوۃ اور حج در اصل اسی ذیاری اور ذربیذ کےلئے ہیں۔
অিেঃ ইসলাসমর মূল উসদ্দশয সংচেপ্ত কিায় মানুসষর উপর মানুসষর শাসন চমচিসয়
এক মখ্াদার শাসন কাসয়ম করা। এর জসনয মেক-মমরুদসণ্ডর বাচজ লাচগসয় আপ্রার্
মিষ্টার নাম চজহাদ। নামায, মরাযা, হজ্ব, যাকাত এসব মস উসদ্দসশযরই প্রস্তুচতর জসনয
..... ইবাদাত একচি মিচনং মকাসে। নামায, মরাযা, যাকাত ও হজ্ব মূলতঃ তারই প্রস্তুচত
ও মিচনংসয়র জসনয। খ্ুতবাত ৩০৭ ও ৩১৫ পঃ
ঘ আসরকচি বক্তবযঃ
حکومذ کے بغیر دین بالکل ایسا ہے جیسے ایک عمارذ کا نقشہ آپ کے دماغ
 ایسے دماغی نقشے کے ہونے کا،میں ہو مگر عمارذ زمین پر موجود نہ ہو
فائدہ ہی کیا ہے؟
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অিেঃ রাে ছাড়া দ্বীন অচবকল একচি চবচডংসয়র কাল্পচনক চিত্র, িূ-পসি যার অচেত্ব
নাই। এমন কাল্পচনক চিসত্রর ফায়দািাই বা চক? -খ্ুতবাত ৩২২ পঃ
ঙ আসরা একচি বক্তবযঃ
لیکن حقیقذیہ ہے کہ اسالم کسی مذہب کا اور مسلمان کسی قوم کا نام نہیں
ہے۔ بلکہ دراصل ایک انقالبی نظریہ ومسلک ہے۔
অিেঃ বােব কিা হল ইসলাম মকান ধসমের নাম নয়। এবং মুসলমান মকান জাচতর
নাম নয়। বরং মূলতঃ ইসলাম একচি চবপ্লবী চিন্তাধারা ও পদ্ধচত এবং মুসলমান মসই
আন্তজোচতক চবপ্লবী বাচহনীর নাম। তাফহীমাত ১ম খ্- ৭৭ পঃ
সার সংসেপঃ
মওদূদী সাসহসবর মসত(ক) দ্বীন মূলতঃ রাসের নাম।
(খ্) রাে ছাড়া দ্বীন অচেত্বহীন কাল্পচনক চিসত্রর নযয় চনরিেক।
(গ) ইসলাম একচি চবপ্লবী চিন্তাধারার নাম।
(ঘ) ইসলামী রাে ছাড়া নামায, মরাযা, হজ্ব, যাকাতসক ইবাদত মসন করা মারাত্মক
িুল। বরং নামায, মরাযা, হজ্ব, যাকাত ইতযাচদ চজহাদ ও রাে কাচয়সমর জসনয মিচনং
মকাসে মাত্র।
পযোসলািনাঃ মওদূদী সাসহব দ্বীসনর ময বযাখ্যা কসরসছন তা মূলতঃ দ্বীসনর রাজননচতক
বযাখ্যা। শরয়ী বযাখ্যা আসদৌ নয়। কারর্ আল্লাহِ পাক স্বীয় কালাসম পাসক ইরশাদ
কসরন- {٩١ : ]إِنَّ الدينَّ عِنْدَّ اللَّ ِه اْلِْسَْلَّ ُم ۖ } [آل عمران
অিেঃ ইসলাম আল্লাহর চনকি একমাত্র দ্বীন। সূরাসয় আসল ইমরান আয়াত-১৯
(অনুবাদ তাফহীমুল কুরআন বাংলা)
উক্ত আয়াসত স্পষ্টিাসব বুঝা মগল আল্লাহর চনকি একমাত্র দ্বীন হসচ্ছ ইসলাম। এবার
মদখ্ুন ইসলাম চক চজচনস। এ বযাপাসর আল্লাহর রাসূল চক বসলসছন, বুখ্ারী মুসচলম
শরীসফ সবেসম্মত সহীহ হাদীসস বচর্েত হসয়সছ একদা হযরত রাসূসল আকরাম
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম সাহাবাসদর মাসঝ উপচবষ্ট চছসলন, এমন সময়
হযরত চজবরাঈল আ. এক অপচরচিত মলাসকর আকচত ধারর্ কসর রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর চনকি এসস রাসূসলর হােঁিুর সাসি হােঁিু চমচলসয় বসস
কসয়কচি প্রশ্ন কসরন। প্রিম প্রশ্নচি চছল এরূপঃ মহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া
সাল্লাম! আমাসক ইসলাসমর বযাখ্যা বলুন, তদুত্তসর রাসূল বলসলনঃ ইসলাম হলতুচম এ মসমে সােয চদসব ময, আল্লাহ ছাড়া মকাসনা ইলাহ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর
রাসূল। এবং তুচম নামায কাচয়ম করসব, যাকাত আদায় করসব। রমযাসন মরাযা রাখ্সব
ও বাইতুল্লাহ পযেন্ত মপৌেঁছার সামিেয হসল হজ্ব আদায় করসব। এ উত্তর শুসন চজবরাঈল
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আ. বলসলন আপচন সচিক বসলসছন। বুখ্ারী মুসচলম সূসত্র চমশকাত শরীফ চকতাবুল
ঈমাসনর প্রিম হাদীস। হাদীসচি হাদীসস চজবরাঈল নাসম প্রচসদ্ধ।
মমািকিা আল্লাহপাক বলসলন ময, তার চনকি একমাত্র দ্বীন হসচ্ছ ইসলাম আর রাসূল
বলসলন, আল্লাহসক একমাত্র ইলাহ ও মুহাম্মাদসক তােঁর রাসূল বসল সােয মদওয়া,
নামায পড়া, যাকাত মদওয়া, মরাযা রাখ্া ও হজ্ব করা হসচ্ছ ইসলাম, চজবরাঈল তা
সতযায়ন করসলন, তাহসল আল্লাহ ও তােঁর রাসূল এবং ওহীর বাহক চজবরাঈসলর মসত
দ্বীন হসচ্ছ- ঈমান, নামায, মরাযা, হজ্ব, যাকাত। এ কারসর্ মুসচলম উম্মাহর আক্বীদাও
তাই। অিি মওদূদী সাসহব বলসলন এগুসলা দ্বীন নয়। দ্বীন হসচ্ছ “রাে ও চজহাদ”
আর রাে অজেসনর মিচনং হল নামায মরাযা, হজ্ব, যাকাত। রাে ছাড়া এসব ইবাদাতও
চনরিেক ও অচেত্বচবহীন কাল্পচনক নকশা।
আল্লাহর ও তােঁর রাসূল এবং চজবরাঈসলর বর্েনার চবপরীসত দ্বীসনর এসহন বযাপারসক
যচদ অপবযাখ্যা না বলা যায় তাহসল অপবযাখ্যা আর মকান বস্তুসক বলসব?
বস্তুতঃ কুরআসনর বহু আয়াত এবং রাসূসল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া
সাল্লাম-এর বহু হাদীসসর দ্বারা একিা একদম পচরষ্কার ময দ্বীসনর মূল চবষয় ঈমান,
নামায, মরাযা, হজ্ব ও যাকাত, বাোর পে মিসক আল্লাহ তা‘আলার মূল িাওয়া
এগুসলাই। আসরা চকছু ইবাদাত আসছ তসব মসগুসলা প্রাসচঙ্গক বা সম্পূরক। তাছাড়া
বাোসদর পরস্পসর িলসত মগসল পাচরবাচরক চবষয়, সামাচজকতা-জাতীয়তা ও মলনমদসনর প্রসঙ্গ আসস। মসগুসলাও মযন মখ্াদার মজেীসত হসয় বাো আরাসম জীবন-যাপন
করসত পাসর এজসনয মুআমালাত, মুআশারাত, আখ্লাক ও চসয়াসাত বা হুকুমত তিা
শাসন চবষয়ক চবচধ-চবধান মদওয়া হসয়সছ। আর মূল ইবাদত সহ অনযানয চবচধ চবধান
সুিারু রূসপ আঞ্জাম মদওয়ার দ্বারা বাো হসব িূ-পসি আল্লাহর খ্লীফা তিা
প্রচতচনচধ। এ প্রচতচনচধত্ব ময মানসব না বা এসত ময বাধা চদসব তার চবরুসদ্ধ মুসলমান
চজহাদ করসব। এক কিায় ঈমান ও মমৌচলক ইবাদাত তিা নামায মরাযা, যাকাত,
হজ্ব, এগুসলাই দ্বীসনর মূল ও কাণ্ড। আর চজহাদ চসয়াসাত সহ অনয সব চবচধ-চবধান
হল চনজ চনজ পচজশনসিসদ শাখ্া-প্রশাখ্া, এ-কারসর্ই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ
ওয়া সাল্লাম পচরষ্কার িাসব মঘাষর্া কসর মগসছন।
 قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (بين اْلسَلم على:عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
خمس شهادة أن ل إله إل الله وأن حممدا رسول الله وإقام الصَلة وإيذاء الزكاة واحلج وصوم
٩١١:ومسلم برقم, ٨:رمضان) رواه البخاري في صحيحه برقم
অিেঃ ইসলাম তিা দ্বীসনর চিচত্ত পােঁিচি চজচনসসর উপরঃ একমাত্র আল্লাহসক ইলাহ ও
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম মক তােঁর রাসূল বসল সােয মদওয়া-নামায
কাচয়ম করা, যাকাত মদওয়া, হজ্ব করা; ও রমাযাসনর মরাযা রাখ্া। (বুখ্ারী ও মুসচলম
সূত্র চমশকাত পঃ ১২)
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চকন্তু মওদূদী সাসহব রাসূসলর এ মঘাষর্ার চবপরীসত হুকুমাত তিা রাে বযবস্থা ও
চজহাদসক মূল দ্বীন আর নামায, মরাযা, যাকাত, হজ্ব মক তার মিচনং বলার মাধযসম
শাখ্া-প্রশাখ্াসক মূল ও কাণ্ড, আর মূল ও কাণ্ডসক শাখ্া-প্রশাখ্া বাচনসয় চদসলন, যাসত
রসয়সছ আক্বীদার খ্ারাবীসহ আসরা বহুচবধ খ্ারাবী, যা চবসবকবান মাত্রই বুঝসত
পারসছন।
(৪) জনাব মওদূদী সাসহসবর একচি মমৌচলক চিওচর চতচন এিাসব প্রকাশ কসরন
 کسی کو ذنقید سے، رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے
- کسی کی ذھنی غالمی میں مبذالء نہ ہو،باالذر نہ سمجھے
অিেঃ রাসূসল মখ্াদা ছাড়া অনয কাউসক সসতযও মাপকাচি বানাসব না। কাউসক
সমাসলািনার ঊসবে মসন করসব না। কাসরা মানুচষক মগালামীসত চলপ্ত হসব না। (দস্তুসর
জামাআসত ইসলামী পঃ ১৪, সসতযর আসলা পঃ ৩০)

এই চিওচরর উপর চিচত্ত কসর চতচন অনযত্র চলসখ্নঃ
میں نے دین کو حال یا ماضی کے اشخاص سے سمجھنے کی بجائے ہمیشہ
-قران و سنذ ہی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے
অিেঃ আচম অতীত বা বতেমাসন বযচক্তবসগের চনকি হসত দ্বীন বুঝার পচরবসতে সবেদা
কুরআন সুন্নাহ মিসকই বুঝসত মিষ্টা কসরচছ। এ কারসর্ মখ্াদার দ্বীন আমার ও প্রসতযক
মুমীসনর চনকি চক িায় তা জানার জসনয এিা মদখ্সত মিষ্টা কচরচন ময অমুক -অমুক
বুজুগে চক বসলন। বরং সবেদা এিাই মদখ্সত মিষ্টা কসরচছ ময, কুরআন চক বসল ও
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম চক বসলসছন। রুসয়দাসদ জামাআত ততীয় খ্ণ্ড পঃ
৩৭ সূত্র মওদূদী সাসহব আওর উনকী তাহরীরাত পঃ ৯০ প্রকাশঃ দারুল ইশাআত -করািী।

সারকিা মওদূদী সাসহসবর মসত সতযসক জানার ও অনুসরসর্র জসনয রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর পর আর মকান চনিের মযাগয মাধযম নাই। এই চিওচরর
অন্তরাসল চতচন কুরআন ও হাদীস মিসক দ্বীনসক বুঝার ও অনুসরসর্র মেসত্র সাহাবাসয়
চকরাসমর প্রসয়াজনীয়তা অস্বীকার কসরসছন।
এছাড়া সাহাবাসয় চকরাসমর জীবসন চবচিন্ন িাসব কাচলমা মলপসনর জসনয চতচন
"সখ্লাফত ও মুলুচকয়যাত” নাসম স্বতন্ত্র চকতাবও চলসখ্সছন। সবগুসলারই সারকিা হল
ময, সতযসক জানা ও মানার জসনয সাহাবাসদর জামাত চনিেরসযাগয নয়, বরং
জামাআসত সাহাবার উপর চনিের করা যাসব না। তােঁসদর অসনসকই পাপী চছসলন
এজসনয তােঁরা পরবতেীসদর যািাই বাছাইসয়র ঊসবে নন।
অিি ইসলাসম রসয়সছ পূর্োঙ্গ জীবন চবধান, বযচক্ত, পচরবার, সমাজ, রাে সব মেসত্রই
তার বযাচপ্ত, এসব মেসত্র আল্লাহ ও তােঁর রাসূল শুধু চবধান শুচনসয় োন্ত হনচন বরং
চবধান সমূহ কাযেকর কসর দুচনয়ার সামসন তার আমলী নমুনা মরসখ্ মগসছন। আর
আল্লাহ ও তার রাসূসলর চবধানাবলীর কাযেসেত্রই চছল ময পচরবার, ময সমাজ, ময
রাে তার নাম জামাআসত সাহাবা। শুধু চবধান বসল মগসল কাযেসেসত্র তার রূপসরখ্াসক
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চবকত কসর মফলত পরবতেী যুসগর বক্র স্বিাসবর মলাসকরা। তার মিসক মহফাজসতর
জসনযই প্রসয়াজন চছল উক্ত জামাআসত। আর মযসহতু আল্লাহ ও তােঁর রাসূসলর
চবধানাবলীর প্রাকচিকযাল রূপই হসচ্ছ সাহাবাসয় চকরাসমর জীবনী, তাই মূল
চবধানাবলীর অনুসরসর্র মেসত্র তাসদর জীবনও হসব মাপকাচি। এিাই স্বািাচবক। এই
কারসর্ কুরআসনর চবচিন্ন আয়াসত সাহাবাসয় চকরাসমর ঈমান, আমল ও ইলমসক
অনযসদর জসনয অনুসরর্ীয় চহসাসব বর্েনা করা হসয়সছ যিাঃ আল্লাহ পাক ইরশাদ
কসরনঃ
فَّإِنْ آمَّنُوا بِمِثْ ِل مَّا آمَّنذم بِ ِه فَّقَّ ِد اهْذدَّوا ۖ وَّإِن ذوَّلَّوْا فَّإِنَّمَّا هُ ْم فِي شِقَّاقٍ ۖ فَّسَّيَّكْفِيكَّهُ ُم اللَّـ ُه
٩٣١( ُۖ وَّهُوَّ السَّمِي ُع الْعَّلِيم
অিেঃ (সাহাবাসদর লেয কসর বলা হসচ্ছ) তারা যচদ মতামাসদর মত ঈমান আনয়ন
কসর তাহসল মহদায়াত পাসব আর যচদ মুখ্ চফচরসয় মনয় তসব তারাই হিকাচরতায়
রসয়সছ। সূরাসয় বাকারা আয়াত ১৩৭
অনযত্র ইরশাদ কসরনঃ
وَّمَّن يُشَّاقِ ِق الرَّسُو َّل مِن بَّعْ ِد مَّا ذب ََّّينَّ لَّ ُه الْهُدَّي وَّيَّذبِ ْع غَّيْرَّ سَّبِي ِل الْمُؤْ ِمنِنيَّ نُوَّلِ ِه مَّا ذوَّلَّى وَّ ُنصْلِ ِه
٩٩١﴿ جَّهَّنَّمَّ ۖ وَّسَّاءَّذ َّمصِريًا
অিেঃ আর ময সরল পি প্রকাচশত হওয়ার পরও রাসূসলর চবরুদ্ধািরর্ কসর এবং
মুমীনসদর অনুসত পসির চবরুসদ্ধ িসল আচম তাসক মসচদসকই চফরাব এবং তাসক
জাহান্নাসম চনসেপ করব। আর তা হল চনকষ্ট গন্তবযস্থান। (সূরাসয় চনসা -আয়াত ১১৫)
এই আয়াসত মুমীনসদর পি বলসত প্রিমতঃ যারা উসদ্দশয তারা হসলন জামায়াসত
সাহাবা।
অনয আয়াসত কুরআসন পাক প্রসসঙ্গ আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ কসরন٩١﴿ َّبَّلْ هُوَّ آيَّاذ بَّيِنَّاذ فِي صُدُورِ الَّذِي َّن أُوذوا الْعِلْمَّ ۖ وَّمَّا َّيجْحَّدُ بِآيَّاذنَّا إ َِّل الظَّالِمُون
অিেঃ বরং যাসদরসক জ্ঞান মদওয়া হসয়সছ তাসদর অন্তসর ইহা মতা স্পষ্ট আয়াত। সূরাসয়
আনকাবূত ৪৯। এই আয়াসতও যাসদরসক জ্ঞান মদওয়া হসয়সছ তাসদর দ্বারা প্রিম
উসদ্দশয সাহাবাসয় চকরাম।
পোন্তসর রাসূসল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ও চবচিন্ন হাদীসস
সাহাবাসয় চকরাসমর অনুসরসর্র তাকীদ কসরসছন যিাঃ –
قال رسول اللہ صلى اللہ عليھ وسلم سذفذرق امذی ثَلثا وسبعني فرقۃ کھلم یف النار ال
- قالوا من ھى يا رسول اللہ قال ما انا عليھ واصحایب، واحدۃ
অিেঃ অচতশীঘ্র আমার উম্মত মতহাত্তর মফরকায় চবিক্ত হসয় পড়সব তন্মসধয একচি
জামাআত হসব জান্নাতী আর বাকীগুসলা হসব জাহান্নামী। উপচস্থত সাহাবারা চজজ্ঞাসা
করসলন, মহ আল্লাহর রাসূল! জান্নাতী দল কারা হসব? উত্তসর রাসূল সাল্লাল্লাহু
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‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম বলসলনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাসদর তরীকার অনুসারী
হসব। (চতরচমযী শরীফ ২য় খ্ণ্ড পঃ ৯৩)
অনয হাদীসস ইরশাদ ফরমানঃ فعليكم بسنذي وسنذي اخللفاء الراشدين
অিেঃ(উম্মতসক লেয কসর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম বলসছন) তখ্ন
মতামাসদর জসনয আমার ও খ্ুলাফাসয় রাসশদীসনর তরীকা মত িলা অতযাবশযক। (আবু
দাউদ শরীফ ২-৬৩৫)

এছাড়াও কুরআসনর বহু আয়াত ও রাসূসলর বহু হাদীস দ্বারা এ কিা সুস্পষ্ট িাসব
প্রমাচর্ত ময, কুরআন-হাদীস মুতাচবক ইলম ও আমসলর মেসত্র সাহাবাসয় চকরাসমর
অনুসরর্ জরুরী। এসেসত্র সাহাবাসদর পি ও মতসক বজেন কসর কুরআন হাদীসসর
জ্ঞানাজেন ও তদানুযায়ী আমল সম্ভব নয়। লোচধক সাহাবীর মসধয সবাই
অনুসরসর্রসযাগয। কুরআন হাদীসসর মকািাও এ মেসত্র মকান সাহাবীসক বাদ মদওয়া
হয় নাই। মকান সাহাবীর দ্বারা কখ্সনা গুনাহ হসয় মগসল তাও হসয়সছ গুনাসহর পসর
তাওবার পদ্ধচতর মেসত্র উম্মসতর অনুসরর্সযাগয হওয়ার জসনযই। চদ্বতীয়তঃ নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম মযসহতু সবচকছু বােব নমুনা চহসাসব মদচখ্সয় মগসছন
তাই ইসলামী দণ্ডচবচধর বােব প্রসয়াগচবচধ চশো মদয়ার লসেয দু একজন সাহাবী
মিসক িুল প্রকাশ মপসয়সছ। একারসর্ই রাসূসল মখ্াদা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম
ইরশাদ কসরসছনঃ
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أوحي الله يا حممد ان اصحابك عندي كالنجوم بعضها
– اضوأ من بعض ولكل نور فمن اخذ بشي مماهم عليه من اخذلفهم فهو عندي علي الهدي
-رواه الدارقطين
অিেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কসরন আল্লাহ অহী
পাচিসয়সছন ময, মহ মুহাম্মাদ! আপনার সাহাবীগর্ আমার চনকি নেত্রতুলয, মকউ
অচত উিল মকউ তার মিসয় কম, তসব সকসলরই আসলা আসছ। অতএব, তাসদর
মতচবসরাসধর মেসত্রও ময মকান এক পেসক অনুসরর্ করসলই মস অনুসারী আমার
চনকি মহদায়াত প্রাপ্ত বসল গর্য হসব।
(মকননা, তাসদর চবসরাধ হসব ইজসতহাদী, আর সচিক ইজসতহাসদর মকান অংশসকই
চনচশ্চত িুল বলা যাসব না) হাদীসচির সনসদ দুবেলতা
িাকসলও এমসমে আসরা অসনক হাদীস িাকায় এবং হাদীসচি চবষয় বস্তু কুরআসনর
চবচিন্ন আয়াত ও অপরাপর হাদীস সমচিেত হওয়ায় হাদীসচি সম্পূর্ে গ্রহর্সযাগয
(অবশয কাসরা মসত কুরআন-হাদীসসর সমিেন গ্রহর্সযাগয না হসয় চনসজর মসনর
সমিেন গ্রহর্ মযাগয হসল তা চিন্ন কিা)তাফসীসর মাযহারী ২য় খ্ণ্ড পঃ ১১৬
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মমািকিা সাহাবাসয় চকরাসমর সসতযর মাপকাচি হওয়ার চবষয়চি কুরআন-হাদীস দ্বারা
প্রমাচর্ত, সাসি সাসি যুচক্ত সংগতও। অিি মওদূদী সাসহব তােঁর দসলর জসনয আইন
প্রর্য়ন কসর মগসলন ময, রাসূসল মখ্াদা ছাড়া আর কাউসক মযন সসত্রর মাপকাচি না
বানাসনা হয়। চক মদাষ কসরসছন হযরত আবু বকর ও উমর (রা.), যাসদরসক সসতযর
মাপকাচি বানাসনা যাসব না।হযরত উমর চবন আব্দুল আযীসযর রাে বযবস্থা, মুজাচদ্দসদ
আলসফসানীর সংস্কার,
আইম্মাসয় মুজতাসহদীসনর ইজসতহাদ, হযরত আবদুল চজলানীর তাযচকয়া ও
মা’চরফাতসক অনুসরর্ কসর যচদ মকাচি মকাচি মানুষ চহদায়াসতর ও নাজাসতর আশা
করসত পাসর তাহসল রাসূসল আকরাসমর মত পরশ পািসরর মছায়ায় ধনয ও তার
হাসত গড়া জামাআসতর জীবনী, কিা ও কাজ মকন অনুসরনসযাগয হসব না?
বস্তুতঃ রাসূল চছসলন দ্বীন নামক দূসগের চনমোতা। সাহাবাসয় চকরাম চছসলন মস দুসগের
সুদঢ় প্রািীন। তাসদর উপর চনিের না করা হসল দ্বীসনর বংস অচনবাযে। ইসলাসমর
অতীত ইচতহাসসর মগামরাহ দলগুসলা সবেদা এই প্রািীরসকই বংস করসত মিষ্টা
কসরসছ।
তাছাড়া মওদূদী সাসহব শুধু সাহাবাগর্সক সসতযর মাপকাচি স্বীকার কসরনচন তা নয়
বরং চবচিন্ন িাসব সাহাবাসয় চকরাসমর কুৎসা রচিসয়সছন। মস সূসত্র চতচন বসলনঃ
بسا اوقاذ صحابہ پر ھبى بشری کمزوريوں کا غلبہ ہو جاذا ذھا
অিেঃ সাহাবাসদর উপর প্রায়ই মানচবক দুবেলতা প্রিাব চবোর করত। - তাফহীমাত ৪িে
সংস্করর্ পঃ ২৯৬ সূত্রঃ মওদূদী সাসহব আওর উনকী তাহরীরাত ৮৫

তাছাড়া উহুদ যুসদ্ধ মুসলমানসদর পরাজসয়র (মওদূদীর িাষায়) বড় বড় কারর্ বর্েনা
করসত চগসয় জনাব মওদূদী চলসখ্নঃ ময সমাসজ সুসদর প্রিলন িাসক মসখ্াসন সুদ
মখ্ারীর কারসর্ দুই ধরসনর সনচতক মরাগ মদয়া মদয়। সুদ গ্রহর্ কারীর মসধয মলািলালসা, কপর্তা ও স্বািোন্ধতা এবং সুদ প্রদানকারীসদর মসধয ঘর্া-মক্রাধ, চহংসা ও
চবসদ্বষ জসন্ম মনয়। উহুসদর পরাজয় এ দুই ধরসনর মরাসগর চকছু না চকছু অংশ চছল।
(তাফহীমুল কুরআন বাংলা ৪িে পারা ২য় খ্ণ্ড ৬৫ পঃ আধুচনক প্রকাশনী ৩য় সংস্করর্।)

চিন্তা কসর মদখ্ুন! উদ্ধত প্রিম বক্তবয দ্বারা ময মানচবক দুবেলতার কিা বসলসছন
তারই সম্ভবতঃ চকছুিা বযাখ্যা কসরসছন উহুসদর ঘিনায় চগসয়। অিোৎ মানচবক
দুবেলতাগুসলা চছলঃ মলাি-লালসা, চহংসা-চবসদ্বষ, কপর্তা ও ঘর্া ইতযাচদ। অিি
উহুদ যুসদ্ধ যারা শরীক চছসলন, তারা সকসলই চছসলন নবীজীর প্রিম সাচরর সাহাবা।
আল্লাহ তা’আলা তাসদর প্রশংসায় কত আয়াত নাচযল কসরসছন। চকন্তু মওদূদী সাসহব
চনচদ্বেধায় পাইকারী হাসর তাসদর মদাষিিো কসর মগসলন। শুধু তাই নয় আশারাসয়
মুবাশশারাহ (জান্নাসতর সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন) মিসক শুরু কসর কাসতসব ওহী পযেন্ত
অসনসকই মরহাই পানচন মওদূদী সাসহসবর কলসমর আক্রমর্ মিসক। যার জ্বলন্ত প্রমার্
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পাসবন মওদূদী সাসহসবর চলচখ্ত মখ্লাফত মূলুচকয়াত ও তার পাশাপাচশ জাচষ্টস তক্বী
উসমানীর চলখ্া "ইচতহাসসর কািগড়ায় হযরত মুআচবয়া” এবং হযরত শামছুল হক
ফচরদপুরীর মলখ্া "িুল সংসশাধন” পসড় মদখ্সল।
এসসবর দ্বারা চতচন মযমন সাহাবাসদর পচবত্র জামাআতসক উম্মসতর সামসন কলচিত
করসত মিসয়সছন। অপরচদসক রাসূসলর হাসত গড় স্বর্েমানবসদর দল সাহাবাসক
কলচিত কসর স্বয়ং রাসূলসকও িরম বযিে প্রমার্ করসত প্রয়াস মপসয়সছন। মকননা,
চকয়ামত পযেন্ত আগত মানুসষর জসনয রূহানী চিচকৎসক যচদ বছরসক বছর তার
সংস্পসশে িাকা মরাগীসদরসকই পূর্ে চিচকৎসা করসত না পাসরন। বরং তার সংস্পশেীসদর
মাসঝ "প্রায়ই মস মরাগগুসলা প্রিাব চবোর কসর িাসক”। তাহসল এমন চিচকৎসকসক
সফল মক বলসব ?
অিি স্বয়ং রাসূসল কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম তােঁর সাহাবাসদর সম্পসকে
কিূচক্ত চকংবা সমাসলািনা করসত উম্মতসক বার বার এবং কসিার িাষায় চনসষধ কসর
মগসছন। এ বযাপাসর কসয়কচি হাদীস চনসে প্রদত্ত হলقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ل ذسبوا اصحايب فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما
-بلغ مد احدهم ولنصيفه
অিেঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম উম্মতসক লেয কসর ইরশাদ কসরন,
মতামরা আমার সাহাবাসদর মে বলসবনা মকননা মতামাসদর মকউ উহুদ পাহাড়সম
স্বর্ে সদকা করসলও তাসদর একসসর বা আধাসসসরর সমান হসব না। বুখ্ারী মুসচলম সূত্রঃচমশকাত পঃ ৫৫৩

عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الله الله في اصحايب ل
ذذخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحيب احبهم ومن ابغضهم
অিেঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমানঃ আল্লাহসক িয় কর,
আল্লাহসক িয় কর আমার সাহাবাসদর চবষসয়। তাসদরসক সমাসলািনার পাত্র বানাসব
না। যারা তাসদরসক িালবাসসব আমার মুহাব্বাসতই তা করসব।আর যারা তাসদর
সাসি শত্রুতা মপাষর্ করসব তারা আমার সাসিই শত্রুতাসহতু তাসদর শত্রু হসব.....
চতরচমযী ২-২২৫ চমশকাত – ৫৫৪

عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيذم الذين يسبون أصحايبগ –
فقولوا لعنة الله على شركم
অিেঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, মতামরা যখ্ন ঐ সকল
মলাকসদরসক মদখ্সব যারা আমার সাহাবাসদর মে বসল তখ্ন মতামরা বলসব
মতামাসদর অচনসষ্টর প্রচত আল্লাহর লা’নত মহাক। (চতরচমযী ২-২৫৫ চমশকাত ৫৫৪)
মমািকিা সাহাবাসয় চকরাম- আল্লাহ ও তােঁর রাসূসলর দচষ্টসত অসনক সম্মানী
জামাআত। আল্লাহ তাসদর সকসলর প্রচত সন্তুচষ্টর মঘাষর্া চদসয়সছন। রাসূল সাল্লাল্লাহু
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‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম তাসদরসক সমাসলািনার পাত্র বানাসত কসিার চনসষধাজ্ঞা
আসরাপ কসরসছন। চবোচরত জানসত হসল মদসখ্ন মুফতী শফী রহ. প্রর্ীত “মাকাসম
সাহাবা” নামক চকতাবচি।
আর এ কারসর্ই আকাইসদর চবখ্যাত চকতাব “মুছায়রাসত” উসল্লখ্ করা হসয়সছ
মযমনঃ  واعذقاد اهل السنة و اجلماعة ذزكية جميع الصحابة وجوبا.......
অিেঃ আহসল সুন্নাত ওয়াল জামাআসতর আক্বীদা হল ময, সকল সাহাবীসক চনসদোষ
বলা ওয়াচজব। (মুসায়ারাহ পঃ ১৩২ মদওবে। সূত্রঃ মাকাসম সাহাবা - পঃ ৭৯)
মতমচনিাসব শাইখ্ুল ইসলাম ইবসন তাইচময়া চলসখ্নঃ
ومن اصول اهل السنة و اجلماعة سَلمة قلوبهم و السنذهم لصحاب رسول الله صلي الله عليه
وسلم
অিেঃ আহসল সুন্নাত ওয়াল জামাআসতর মমৌচলক চবশ্বাস হল ময, রাসূসলর সাহাবাসদর
বযাপাসর চনজ অন্তর ও চজহ্বাসক পচরষ্কার রাখ্সব। (শরসহ আক্বীদাসয় ওয়াচসচত্বয়যাহ পঃ
৪০৩ সূত্র মাকাসম সাহাবা পঃ ৭৯)

আল্লামা ইবসন তাইচময়া আসরা বসলনঃ
ل جيوز لحد ان يذكر شيئا من مساويهم ول ان يطعن علي أحد منهم بعيب و ل نقص فمن
فعل ذلك وجب ذاديبه
অিেঃ সাহাবাসদর মদাষ-ত্রুচি বর্েনা করা কাসরা জসনযই জাচয়য নাই। ময এমন করসব
তাসক শাচে মদওয়া ওয়াচজব। (আসসাচরমূল মাসলুল। সূত্রঃ মাকাসম সাহাবা – ৭৭)
ইমাম নববী বসলনঃ
الصحابة كلهم عدول من لبس الفذن وغريهم باجماع من يعذد بهঅিেঃ গ্রহর্সযাগয সকসলর এ বযাপাসর ইজমা ময সকল সাহাবী চনরপরাধী, এমনচক
যারা পরস্পর চবগ্রসহ পচতত হসয়সছন তােঁরাও। (তাক্বরীব সূত্রঃ মাকাসম সাহাবা - পঃ৭৭)
ইমাম মুসচলসমর উোদ ইমাম আবু যরআহ বসলনঃ
اذا رأيذ الرجل ينذقص أحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق
অিেঃ যখ্ন কাউসক মকান সাহাবীর মদাষ-বর্েনা করসত মদখ্ তাহসল মজসন নাও ময মস
হল মযেীক্ব (ধমেসদ্রাহী)। আদদুররাতুল মুচযয়যাহ। (সূত্রঃ মাকাসম সাহাবা – ৭৯)
মতমচন িাসব প্রচসদ্ধ আকীদার চকতাব শরসহ আকীদাতুত্বাহাচবয়যাহ। উসল্লখ্ আসছ.....
ول نذكرهم إل خبري وحبهم دين واميان......وحنب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
.واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان
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অিেঃ আমরা সকল সাহাবীসক িালবাচস .......... তাসদর শুধুমাত্র িাসলার আসলািনাই
কচর। তাসদর প্রচত িালবাসা দ্বীন, ঈমান ও ইহসাসনর পচরিায়ক আর তাসদর প্রচত
শত্রুতা মপাষর্ কুফর, মুনাসফক্বী ও অবাধযতার পচরিায়ক। আক্বীদা নং ৯৭উপসরাক্ত আসলািনা দ্বারা বুঝা মগল ময সাহাবাসদর সমাসলািনাকারী আহসল সুন্নাত
ওয়াল জামাআত বচহিূেত ও মগামরাহ দসলর অন্তিুেক্ত।
(৫) মওদূদী সাসহব মযমন সাহাবাসয় চকরামসক সসতযর মাপকাচি মানসত নারাজ
মতমচন আচিয়াসয় চকরাম, সম্পূর্ে চনষ্পাপ বলসতও নারাজ; যিা আচিয়াচকরাম সম্পসকে
চতচন চলসখ্নঃ
 اور ایک....... عصمذ انبیاء علیہم الصالۃ والسالم کی لوازم ذاذ سے نہیں
لطیف نکذہ یہ ہے کہ هللا ذعالی نے باالرادہ ہر نبی سے کسی وقذ اپنی حفاظذ
اٹہا کر
ایک دہ لغزیش ہو جانے دی ہیں ذاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجہیں اور جان
لیں کہ یہ بہی بشر ہیں۔
অিেঃ চনষ্পাপ হওয়া আচিয়াসয় চকরাসমর সিার জসনয আবশযক নয় বরং নবুওয়াসতর
দাচয়ত্ব সচিক িাসব পালনাসিে আল্লাহ তা’আলা তােঁসদরসক গুনাহ হসত মহফাজসত
মরসখ্সছন। নতুবা েচর্সকর জসনয মস চহফাজত উচিসয় চনসল সাধারর্ মানুসষর মত
তাসদরও িুল ভ্রাচন্ত হসত পাসর, আর মজার কিা ময, আল্লাহ-তা‘আলা ইচ্ছা কসরই
প্রসতযক নবী মিসক মকান না মকান সময় এই চহফাজত উচিসয় দু-একচি গুনাহ হসত
চদসয়সছন, যাসত মলাসকরা তােঁসদরসক মখ্াদা মসন না কসর এবং বুসঝ মনয় ময, তােঁরাও
মানুষ। তাফহীমাত ২, পঃ ৫৭ ষি সংস্করর্ মতমচন িাসব তজুেমানুল কুরআন ৫৮এচপ্রল ১৯৭৬ সংখ্যায়  اسالم کس چیز کا علمبردار ہےচশসরানাসম স্বয়ং মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম সম্পসকে চলসখ্নঃ
وہ نہ فوق البشر ہے۔ نہ بشری کمزوریوں سے باالذر ہے۔
অিেঃ চতচন সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম না মানব ঊসবের চছসলন, না মানচবক
দুবেলতা মুক্ত চছসলন। মমািকিা তােঁর মসত আচিয়া চকরাম সিাগত চদক মিসক মা’সুম
তিা চনষ্পাপ চছসলন না। বরং প্রসতযক নবীর দ্বারাই গুনাহ সংঘচিত হসয়সছ। এমনচক
স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লামও মানচবক দুবেলতা মুক্ত চছসলন না,
আর আচিয়া চকরাসমর গুনাহ মদখ্াসনার জসনয চতচন তাফহীমুল কুরআন, তরজুমানুল
২৯ খ্ঃ ও রাসাচয়ল মাসাচয়ল ১ম মখ্- হযরসত আদম, হরসত দাউদ, হযরসত ইউনুস,
হযরত ইউসুফ ও হযরত মূসা আলাইচহমুস সালাম কতেক গুনাহ প্রমার্ করার মিষ্টা
কসরসছন।
অিি হযরত আদম আ. এর গন্ধম খ্াওয়ার চবষয়চি দুচনয়াসয় অবতীর্ে হওয়ার
পূসবেকার চছল। এছাড়া মকান নবী হসত ইহ জীবসন শরীয়াসতর দচষ্টসত মকান পাপ কাজ
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হসয়সছ এমন প্রমার্ মকািাও নাই। আর হসবই বা চক কসর। কারর্ কুরআসন পাসকর
বহু আয়াসত উম্মতসক নবী-রাসূসলর চনঃশতে ও চদ্বধাহীন আনুগসতযর হুকুম করা
হসয়সছ। তােঁসদর দ্বারা কখ্সনা কখ্সনা গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা িাকাবস্থায় এ আনুগতয
চক কসর সম্ভব?
আর খ্াওয়া পরা সংসার ধমে এগুসলা হল মানচবক িাচহদা ও প্রসয়াজন। মানচবক
দুবেলতা হল, চহংসা চবসদ্বষ, স্বজন প্রীচত অযিা মক্রাধ ইতযাচদ। রাসূল চনসজ যচদ
এসব দুবেলতা মুক্তই না হন উম্মতসক এ সব দুবেলতা মুক্ত করসবন চক কসর? নবীগর্
মানুষজাসতর একিা প্রমাসর্র জসনয খ্াওয়া-পরা এজাতীয় মানচবক প্রসয়াজনইসতা
যসিষ্ট, তা সসিও তাসদরসক চদসয় গুনাহ সংঘচিত কচরসয় ও মানচবক দুবেলতাযুক্ত
মরসখ্ মানুষ প্রমাসর্র চক দরকার আসছ?
বস্তুতঃ আচিয়াচকরাসমর চনষ্পাপ হওয়া স্বয়ং কুরআসনর ও মখ্াদ নবুওতীর দাবী,
গুনাসহর প্রসরািক নফস ও শয়তাসনর কুমন্ত্রর্া হসত আল্লাহ তাসদরসকই সবেদাই মুক্ত
মরসখ্সছন, আহসল সুন্নাত ওয়াল জামাআত এিাই চবশ্বাস কসর এবং করসত বাধয।
(৬) কুরআন সুন্নাহর অনুসরসর্র মেসত্র মাযহাব িতুষ্টসয়র ইমামসদর তাকলীদ করা
সম্পসকে জনাব মওদূদী সাসহব চলসখ্নঃ
میرے نزدیک صاحب علم آدمی کیلئے ذقلید نا جائز اور گناہ بلکہ اس سے
بہی شدید ذر چیز ہے۔
অিেঃ আমার মসত একজন আসলসমর জসনয তাকলীদ নাজাচয়য, গুনাহ বরং এর
মিসয়ও জঘনযতম চজচনস। (রাসাইল মাসাইল ১ম খ্- পঃ ২৪৪ সূত্র মওদূদী সাসহব আওর
উনকী তাহরীরাত পঃ ৯৯)

অনযত্র চলসখ্নঃ
میں نہ مسلک اہل حدیث کو اسکی ذمام ذفصیالذ کے ساذہ صحیح سمجہذا ہوں
اور نہ حنفیذ یا شافعیذ ہی کا پابند ہوں۔
অিেঃ আচম আহসল হাদীসসর মতাদশেসক মযমন পুরাপুচর সচিক মসন কচর না মতমচন
আচম হানাফী বা শাসফয়ী মাযহাসবর অনুসারীও নই। (রাসাইল মাসাইল ১ম খ্- পঃ ২৩৫ সূত্র-মওদূদী সাসহব আওর উনকী তাহরীরাত ৯৮ )

মমাি কিা মওদূদী সাসহসবর মসত আসলসমর জসনয ইমামসদর তাকলীদ মারাত্মক
গুনাসহর কাজ, আর আসলম দ্বারা তার মত অপূর্ে আসলম ও উসদ্দশয। তাহসল
আইম্মাসয় চকরাসমর পর হসত মুকাচল্লদ উলামা মাশাসয়খ্ বুযুগোসন দ্বীন সকসলই
তাকলীদ কসর। তােঁর মসত মারাত্মক গুনাহগার সাবযে হসয়সছন। কত জঘনয কিা!
এ চছল মওদূদী সাসহসবর কচতপয় িুল চিন্তাধারা। উপসর ময কয়চি িুসলর কিা
আসলািনা করা হসয়সছ মস গুসলা হল তােঁর মূল চিওচরর অন্তিুেক্ত। এ সব চিওচরর
আসলাসকই চতচন চলসখ্সছন, দল গসড়সছন ও গসবষর্া কসরসছন। চিন্তা করসল বুঝসত
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পারসবন এসব চিওচরর আসলাসক মলখ্া বই, তাফসীর ও গসবষর্া চক পচরমার্
মগামরাহী’ও িুসল পচরপূর্ে হসয়সছ। চবজ্ঞ ও হক্কানী উলামাসয় চকরাম মস সব িুসলর
প্রচত মওদূদী সাসহব তােঁর দলসক আকষ্ট করসল হয়ত বা ইচনসয় চবচনসয় আসরা
কসয়কচি গলত যুচক্ত চদসয় মস িুলসকই প্রচতচিত করসত মিসয়সছন বা মকান িাসব িুল
ঢাকা সম্ভব না হসল চলখ্চন হসত মসই অংশিুকু গাসয়ব কসর চদসয়সছন, চকন্তু কখ্সনা
প্রকাসশয িুল স্বীকার কসরনচন। একারসর্ হক্কানী উলামাসয়চকরাম প্রায় শুরু মিসকই
মওদূদী সাসবও তােঁর চিন্তা ধারায় চবশ্বাসী
জামাআসত ইসলামীসক আহসল সুন্নাত ওয়াল জামাআত বচহিূেত একচি মগামরাহ দল
চহসাসব অচিমত বযক্ত কসরসছন। এবং অনযসদরসক তাসদর মিসক সতকে িাকসত
বসলসছন।
চনসে জগৎচবখ্যাত কসয়কজন আসলসমর অচিমত উসল্লখ্ করা হল(ক) আকাচবসর মদওবসের সবেসম্মত ফাতাওয়াঃ মওদুদী সাসহব ও জামাআত
ইসলামীর বই-পত্র ও রিনাবলী পড়ার দ্বারা সাধারর্ মানুষ আইম্মাসয় চহদায়াসতর
সাসি সম্পকেহীন হসয় পসড়, যা তাসদর মগামরাহীর কারর্। মতমচন সাহাবাসয় চকরাম
ও বুযুগোসন দ্বীসনর প্রচত িচক্ত েদ্ধায়ও বািা পসড়। এছাড়া মওদূদী সাসহসবর বহু
গসবষর্া সম্পূর্ে িুল। সাচবেক িাসব মওদূদী সাসহব ও তােঁর দসলর চিন্তাধারা একচি
নতুন চফৎনা, যা চনচশ্চত েচতকর। এ কারসর্ আমরা উক্ত চিন্তাধারা চনিের
আসোলনসক গলদ ও মুসচলম উম্মাহর জসনয েচতকর মসন কচর। এ দসলর সাসি
আমাসদর মকান সম্পকে নাই।
দেখ্তকারীঃ হযরত মুফতী চকফায়াতুল্লাহ রহ.। হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী
রহ.। হযরত কারী মুহাম্মাদ সতসয়যব রহ. (চপ্রচিপযাল দারুল উলূম মদওবে শাইখ্ুল
হাদীস হযরত যাকাচরয়া রহ. হযরত মুফতী সাইদ আহমাদ মাঃ চজঃ মুফতীসয়
মদওবে প্রমুখ্। মাচসক দারুল উলূম যী-কাহাদ ১৩৭০ সংখ্যা। (নদচনক আল জচময়ত
চদল্লী ৩রা আগষ্ট ১৯৫১ খ্ঃ -সূত্রঃ মওদূদী সাসহব আওর উনকী তাহরীরাত পঃ ১৯)

(খ্) মুফতীসয় আযম মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. এর ফাতাওয়াঃ আমার মসত মওদূদী
সাসহসবর মমৌচলক িুল এই ময, চতচন আক্বাইদ ও আহকাসমর মেসত্র বযচক্তগত
ইজসতহাসদর অনুসরর্ কসরন, অিি তােঁর মসধয মুজতাচহদ হওযার শতোবলী
অনুপচস্থত। এই মমৌচলক িুসলর কারসর্ তােঁর রিনাবলীসত বহু কিা িুল ও আহসল
সুন্নাত ওয়াল জামাআত পচরপন্থী (আসরা একিু আসগ চগসয় বসলন) মওদূদী সাসহসবর
রিনাবলীই জামাআসত ইসলামীর চিন্তা মিতনার মূল পুেঁচজ। জামাআসতর পে মিসক
মওদূদী সাসহসবর িুল ভ্রাচন্তর সাধারর্ পে পাচতি একিাই প্রমার্ কসর ময, মওদূদী
চিন্তাধারা ও রিনাবলীর সাসি তারা একমত। মকউ একমত না হসল তা চনতান্তই
বযচতক্রম। (জাওয়াচহরুল চফকহ-১ম খ্- পঃ ১৭২)
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(গ) গত শতাব্দীর মেি হাদীস গ্রন্থ ই’লাউসসুনাসনর সংকলক ও ঢাকা আচলয়ার প্রাক্তন
মহি মুহাচদ্দস হযরত মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানীর অচিমতঃ মওদূদী সাসহব
বাহযত মুনচকসর হাদীস। ইসলাসমর গচণ্ড বচহিূেত নয়, হসব মগামরাহ ও মবদআতী।
এমন মলাক হসত মুসলমানসদর দূসর িাকা িাই। তােঁর কিায় মমাসিও আস্থা না রাখ্া
উচিত। এবং দ্বীন সম্পসকে তাসক িরম মূখ্ে মসন করা বাঞ্ছনীয়। (সূত্রঃ মওদূদী সাসহব
আওর উনকী তাহরীরাত পঃ ২৫)

(ঘ) তাফসীসর হক্কানীর মলখ্ক মপসশায়ার দারুল উলূম হক্কানীয়ার প্রচতিাতা, শাইখ্ুল
হাদীস আব্দুল হক্ব রহ. এর অচিমতঃ মওদূদী সাসহসবর আক্বাইদ আহসল সুন্নাত ওয়াল
জামাআত পচরপন্থী ও চবভ্রাচন্তমূলক, মুসলমানগর্ মযন এই চফৎনা হসত মবেঁসি িাকসত
মিষ্টা কসরন।সূত্রঃ মওদূদী সাসহব আওর উনকী তাহরীয়াত পঃ ২২
এছাড়া জনাব মওদূদী সাসহসবর উত্থাসনর এসকবাসর প্রিম পযোসয় তার মলখ্া
তরজুমাসনর একচি সংখ্যা হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী িানিীর সামসন
মপশ করা হসল মাত্র কসয়কচি লাইন পসড়ই হযরত িানিী ইরশাদ করসলনঃ
 اہل باطل کی باذیں ایسی ہی ہواکرذی ہیں،باذوں کو نجاسذ میں مالکر کہذاہے
অিেঃ এই মলাসকর বক্তসবয নাপাকীর সংচমের্ রসয়সছ। বাচতল পন্থীসদর কিা এমনই
হসয় িাসক। (তরজুমানুল ইসলাম লাসহার ৩০ মশ চিসসির ১৯৫৭ খ্ঃ)
মতমচনিাসব আশরাফুসসাওয়াসনহ বাংলা অনুবাদ আশরাফ িচরত ৮৭৭ পিায় উসল্লখ্
আসছ ময মাওলানা মঞ্জুর মনা’মানী সাসহব জামাআসতর সাসি চনজ সম্পক্ততার সমসয়
হযরত িানিীর সসঙ্গ পরামশে করসত িাইসল, হযরত বসলন আমার চদল এই
আসোলনসক কবুল কসর না।
মাত্র কসয়ক জন শীষেস্থানীয় আসলসম দ্বীসনর অচিমত এখ্াসন উসল্লখ্ করা হল, তাছাড়া
উপমহাসদসশর অতীত বতেমাসনর সকল হক্কানী আসলম গসর্র সবেসম্মত মত হল ময,
মওদূদী সাসহসবর চিন্তাধারা ও তার উপর প্রচতচিত জামাআসত ইসলামী আহসল
সুন্নাত ওয়াল জামাআত বচহিূেত। এই চহসসসব শরীয়াসতর দচষ্টসত তারা ফাচসক ও
আকীদাগত িাসব চবদআতী।
আল্লাহ তা‘আলা আমাসদর সবাইসক চসরাসত মুোকীসমর উপর কাচয়ম িাকার
তাওফীক দান করুন, আমীন।
২নং প্রসশ্নর জবাবঃ মওদূদী সাসহসবর চলচখ্ত বই-পুেক পড়া যাসব কী?
মওদূদী সাসহসবর চলচখ্ত বই পুেসক এমন অসনক আসলািনা রসয়সছ, যা আহসল
সুন্নাত ওয়াল জামাআসতর আকীদার পচরপন্থী। ইলসম কালাম, ইলসম চফকহ ও চিন্তা
ধারার মেসত্র তােঁর বযচতক্রমধমেী মত রসয়সছ। চতচন সালসফ সাসলহীসনর কাসরা
অনুসারী নন। তার চলচখ্ত চকতাবাদীসত মু’তাচযলা, খ্াওয়াসরজ, লা-মাযহাবী ও
অনযানয বাচতল সম্প্রদাসয়র কিাবাতো পাওয়া যায়। চতচন দ্বীন-ইসলাম, ঈমান,
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তাওহীদ, চরসালত, তাকওয়া, ইবাদত ইতযাচদর চবসিষর্ কসরসছন হাদীস ও আ-ছামর সাহাবা অনুসত আকাচবসর উম্মসতর পি তযাগ কসর। অপরচদসক রাসূসল মখ্াদা
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম-এর চনজ হাসত গড়া ও নুযসূ ল কুরআসনর প্রতযেদশেী
জামাআসত সাহাবার অনুসরসর্ প্রসয়াজনীয় সকল জ্ঞাসন মেি জ্ঞানী উলামাসয়
উম্মাসতর সূত্র পরম্পরায় দ্বীন, ইসলাম ও আনুষচঙ্গক সকল চবষসয়র চনিুেল বযাখ্যা
চবসিষর্সক মওদূদী সাসহব িুল ও চবকচত আখ্যা চদসত মিষ্টা কসরসছন। এবং এসব
হযম করাসত মিসয়সছন খ্ুব িতুরতার সাসি যা একজন মুহাচক্কক আসলম ছাড়া ধরা
মুশচকল।
তাই সাধারর্ মানুসষর জসনয প্রিম মওদূদী সাসহসবর রিনাবলী সংক্রান্ত হক্কানী
উলামাসদর চলচখ্ত বই-পুেক পসড় মনওয়া জরুরী। তা না কসর প্রিসমই মওদূদী
সাসহসবর বই-পত্র, তাফসীর, ইতযাচদ পড়সত মগসল চবভ্রাচন্ত ও মগামরাহী অবধাচরত।
চনসজর ঈমান-আমসলর সংরেসর্র স্বাসিেই এমন কাজ হসত চবরত িাকা জরুরী। এ
বযাপাসর যুগ মেি কসয়কজন আসলসমর অচিমত চনসে প্রদত্ত হল।
১. শাইখ্ুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর অচিমতঃ মওদূদী
সাসহসবর রিনাবলী ও চকতাবাদী দ্বীসনর আচঙ্গসক এমন মবদ্বীনী ও অপবযাখ্যা সিচলত
ময, কম ইলম সাধারর্ মানুষ তা ধরসত পাসর না। তাই সাধারর্ মের্ী তা পসড়
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর আনীত ইসলাম যার উপর সাসড়
মতরশত বৎসর উম্মাত আমল কসর আসসছ তা মিসক চনসজসক সম্পূর্ে পিক কসর
মফসল। (মওদূদীসাসহব আওর উনকী তাহরীরাত পঃ ১৫)
২. চবদগ্ধ মুহাচদ্দস, করািী চনউিাউন মাদ্রাসার প্রচতিাতা আল্লামা ইউসুফ চবনুরই রহ.
এর অচিমতঃ মওদূদী সাসহসবর বই পুেক, রিনাবলীসত এমন মারাত্মক চবষয় বস্তু ও
উচক্ত সমূহ রসয়সছ মযগুসলা দ্বারা চনয়চমত দ্বীনী ইলম অজেসন বযিে নতুন সমাজ শুধু
মগামরাহী নয়, স্পষ্ট কুফরীসতও চলপ্ত হসয় মযসত পাসর। (মওদূদী সাসহব আওর উনকী
তাহরীরাত- পঃ ১১)

৩. দারুল উলূম মদওবসের প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান গাংগুহী রহ.
এর ফাতাওয়াঃ জনাব মওদূদী সাসহব ময সমে বই পুেক চলসখ্ প্রিার-প্রসার
কসরসছন, মস সমে বই পুেসক অসনক চবষয় এমন ও রসয়সছ যা আহসল সুন্নাত
ওয়াল জামাআসতর মতাদশে পচরপন্থী। চতচন ইলসম চফকহ এর মেসত্র চিন্ন মত
রাসখ্ন। আইম্মাসয় সচলসফর কাসরা অনুসারী নন। তােঁর চলচখ্ত বই-পুেসক মু’তাচযলা,
খ্াওয়াসরজ ইতযাচদ সম্প্রদাসয়র কিাবাতো পাওয়া যায়।
কাসজই তার চকতাবাদী অধযায়ন করা দ্বীসনর মেসত্র েচতকর। ... শুধু েচতকরই নয়
বরং বংসাত্মকও বসি। এবং সরাসচর মগামরাহীর মাধযম। এজনযই জনসাধারর্সক
তার চকতাবাদী পড়া বা অধযয়ন মিসক চবরত রাখ্া হয়।আর এসমে চকতাবাদী যখ্ন
লাইসেরীসত িাকসব তখ্ন অধযয়সন আসসবই। আর লাইসেরীসত না িাকসল
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অধযয়সনও আসসব না। (সুতরাং লাইসেরীসতও এসমে চকতাবাদী না িাকা িাই)
(ফাতাওয়াসয় মাহমূচদয়া ১/২৪৭)

৩নং প্রসশ্নর জবাবঃ মওদূদী পন্থী ইমাসমর চপছসন নামায আদায়
১ম প্রসশ্নর চবোচরত জবাব দ্বারা স্পষ্টিাসব প্রমাচর্ত ময, মওদূদী সাসহসবর চিন্তাধারা
ও আক্বীদা অসনকাংসশ আহসল সুন্নাত ওয়াল জামাআত পচরপন্থী। তন্মসধয অনযতম
হল চতচন সাহাবাসয় চকরাসমর মদাষিিোকারী। তােঁর দলসকও মস কাসজ চতচন উৎসাচহত
কসরসছন এবং বােসব জামায়াসত ইসলামী তার চিন্তাধারার সাসি কাযেতঃ একমত,
চবসশষ কসর সাহাবাসদর মদাষিিোয় তারা মওদূদী সাসহসবর পদাি অনুসারী।
তাই মওদূদী সাসহসবর চিন্তাধারায় চবশ্বাসী বতেমান জামায়াসত ইসলামীর সদসযরা
শরীআসতর দচষ্টসত ফাচসক। আর ফাচসসকর ইমামতী মাকরূসহ তাহরীমী। মতমচন
মকান ফাচসকসক মুআযচযন বানাসনাও মাকরূসহ তাহরীমী।
প্রমার্ঃ (১) উপমহাসদসশর প্রখ্যাত মুফতী জনাব মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. স্বীয় গ্রন্থ
জাওয়াচহরুল চফকসহ চলসখ্ন....নামায সিসন্ধ শরী‘আসতর চসদ্ধান্ত হল এই ময, ইমাম
এমন বযচক্তসক বানাসনা উচিত চযচন আহসল সুন্নাত ওয়াল জামাআসতর অনুসারী।
সুতরাং যারা মওদূদী চিন্তা ধারায় একমত তাসদরসক মস্বচ্ছায় ইমাম বানাসনা জাচয়য
নাই। হযােঁ, মকহ তাসদর চপছসন নামায পসড় চনসল নামায হসয় যাসব। (জাওয়াচহরুলচফকহ
১/১৭২)

(২) মুজাচহসদ আযম, আল্লামা হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী রহ. চলসখ্ন,
যাহারা সাহাবাসয় চকরামসদর মদাষিিোয় চলপ্ত তাহারা ময মকহই হউন না মকন,
তাহাচদগসক ইমাম বানাইয়া চপছসন নামায পড়া চকছুসতই জাচয়য হইসব না। কারর্
মযসহতু তাহারা সাহাবাসয় চকরাসমর মদাষিিোর কারসর্ আহসল সুন্নাত ওয়াল জামাআত
হইসত খ্াসরজ হইয়া চগয়াসছ। (িুল সংসশাধন পঃ ১৪২)
(৩) প্রচসদ্ধ ফাতাওয়ার চকতাব আহসানুল ফাতাওয়ার মলখ্ক জনাব মুফতী রশীদ
আহমদ রহ. চলসখ্নঃ মওদূদী চিন্তাধারায় একমত এমন বযচক্তর ইমামতী মাকরূসহ
তাহরীমী। (আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৯১)
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