দাওয়াত ও তাবলীগের বততমান প্রেক্ষাপটঃ কিছু জরুরী কনগবদন
আল্লাহ তা‘আলা দুকনয়াগত দুকট রাস্তা চালু িগরগছন, এিকট কহদায়াত এবং জান্নাগতর রাস্তা। আর অপরকট প্রোমরাহী এবং
َّ ِإنَّا َّه َّد ْي َّناهُ ا
জাহান্নাগমর রাস্তা। পকবত্র কুরআগন পাগি আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ িগরন, ُورا
ً لس ِبي َّل ِإ َّما َّشا ك ًِرا َّو ِإ َّما َّكف
অর্তঃ আর আকম তাগি [মানুষগি] পর্ প্রদকিগয়কছ, হয়গতা প্রে িৃতজ্ঞ হগয়গছ অর্বা অিৃতজ্ঞ। [েূরা দাহর; ৩]
মানুষ প্রেন জাহান্নাগমর রাস্তা প্রছগে জান্নাগতর রাস্তায় চলগত পাগর, এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা লক্ষাকিি নবী- রােূল
পাকিগয়গছন। “আেবাগবর” উপর প্রে েলদ ইয়ািীন মানুগষর অন্তগর পয়দা হগয়গছ, তা দূর িগর েবকিছু আল্লাহ প্রর্গিই
হয়, তার ইয়ািীন ও কবশ্বাে েৃকি িরার জন্য আকিয়া আলাইকহমুে োলাম মানুগষর কদগলর উপর প্রমহনত িগরগছন।
আমাগদর ভােয বে ভাগলা, নবীওয়ালা প্রে কদগলর উপর প্রমহনত তর্া দাওয়াগতর কেম্মাদারী কবনা দরিাগস্ত আমাগদর
কদগয় প্রদওয়া হগয়গছ। েিল উম্মগতর উপর োিারণভাগব এবং উলামাগয় প্রিরাগমর উপর কবগশষভাগব।
আল্লাহ তা‘আলার প্রমগহরবানী প্রে, আল্লাহ তা‘আলা কনজ অনুগ্রগহ হেরতজী মাওলানা ইলয়াে রহ.- এর মািযগম এই
নবীওয়ালা প্রমহনগতর এিকট েহজ পদ্ধকত চালু িগরগছন। এ পদ্ধকতর মািযগম জনোিারগনর জন্য দ্বীনী জেবা ততকর িরা
প্রেমন েহজ হগয়গছ, প্রতমকন উলামাগয় প্রিরাগমর জন্য উম্মগতর িাগছ দ্বীনী ইলম প্রপ ৌঁগছ প্রদওয়াও েহজ হগয়গছ।
আলহামদুকলল্লাহ, েচকলত দাওয়াত ও তাবলীগের ের্ম োমানার মুরব্বীগদর এিলাে ও কুরবানীর বগদ লগত এ
প্রমহনগতর বযাপি ফায়দা পকরলকক্ষত হগয়গছ। তগব অিুনা এ প্রমহনতগি প্রিন্দ্র িগর বে িরগণর এিকট প্রফতনা শুরু
হগয়গছ। ফলশ্রুকতগত েচকলত দাওয়াত ও তাবলীে এিন ২কট দগল কবভক্ত হগয় আগছ।
ের্ম দল তাগদর নাম প্ররগিগছ “ইতাআতী”। তাগদর দাবী হগলা তারা মাওলানা োদ োগহগবর ইতাআত তর্া অনুেরণ
িগরন। কদ্বতীয় দল দগলর দাবী তারা হক্কানী উলামাগদর োগর্ আগছন। এ দু’দগলর কবভকক্ত এিন সুস্পি এবং পরস্পগরর
মতামত ও েুকক্ত- েমাণও েবতজনকবকদত।
তগব দ্বীগনর অকভভাবি কহগেগব উলামাগয় প্রিরাগমর দাকয়ত্ব হগলা, শরী‘আগতর িকিপার্গর েগতযি দগলর দাবীর
ের্ার্ততা কনরীক্ষণ িরা এবং দ্বীনী িাগজ েৃি এ প্রফতনার অবোগন উম্মতগি েকিি কনগদতশনা েদান িরা। এ প্রেকক্ষগত
বক্ষমান কনবগে কিছু কনগবদন িরকছ।
ের্ম দল োরা মাওলানা োদ োগহগবর ইতাআত তর্া অনুেরগণর দাবী িরগছ, তারা এ দাবী িরগত কেগয় প্রবশ কিছু
ভুগলর কশিার হগয়গছনঃ
১. তাগদর ের্ম ভ্রাকন্ত হগলা, দাওয়াত ও তাবলীে এিকট দীনী িাজ হওয়া েগেও তারা এগক্ষগত্র উলামাগয় প্রিরাগমর
প্রনতৃত্ব মানগছন না। এগক্ষগত্র তাগদর ভ্রাকন্তর িারণ হগলা প্রে, তারা উলামাগয় প্রিরাগমর দ্বীনী অকভভাবিগত্বর শরঈ কভকি
এবং েচকলত দাওয়াত ও তাবলীগের প্রমহনগত তাগদর অবদাগনর োমাণয ইকতহাে েম্পূণতরূগপ কবস্মৃকত হগয় প্রেগছ..!! এ
দুকট কবষগয়ই আমরা কিছুটা কবস্তাকরত কনগবদন িরকছ।
ের্ম কবষয় : উলামাগয় প্রিরাগমর দ্বীনী অকভভাবিগত্বর শরঈ কভকিঃ
মূলত উলামাগয় প্রিরামগি দাওয়াগতর এ কেম্মাদারী শরী‘আগতর পক্ষ হগতই কবগশষভাগব প্রদওয়া হগয়গছ। ের্মত উম্মত
কহোগব, কদ্বতীয়ত আকিয়া আ.এর ওয়াকরে কহোগব। পকবত্র কুরআগনর বণতনা অনুোয়ী আকিয়া আ.- এর প্রমাট চারকট
কেম্মাদারী েমাকণত হয়। এি. দাওয়াত ও তাবলীে; দুই. তােকিয়া বা আত্মশুকদ্ধ; কতন. কুরআগনর হুকুম আহিাম কশক্ষা
প্রদওয়া; চার. সুন্নাহ কশক্ষা প্রদওয়া।

www.darsemansoor.com

Mobile App: Islami Jindegi

www.islamijindegi.com

এ চার কেম্মাদারীর ির্া আল্লাহ তা‘আলা কুরআগন চার স্থাগন বগলগছন, এি. েূরা বািারা: ১২৯, দুই. েূরা বািারা:
১৫১, কতন. েূরা আগল ইমরান: ১৬৪, চার. েূরা জুমআ: ২ নং আয়াগত।
আর উলামাগয় প্রিরাগমর বযাপাগর নবীকজ োল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া োল্লাম প্র াষণা িগরগছন, উলামাগয় প্রিরাম আকিয়া
আ.- এর ওয়াকরে।(মুেনাগদ আহমাদ; হাদীে নং ২১৭১৫)
َّ
তাছাো পকবত্র কুরআগন িারীগমর আয়াত وون
ِ َّاسأَّلُوا أ ْه َّل
َّ الذك ِْر ِإ ْن ُك ْن ُت ْم ََّل َّت ْعل َُّم
ْ  فঅর্তঃ েকদ প্রতামরা না জান, তগব কেকিগরর
িারি তর্া উলামাগয় প্রিরামগি কজজ্ঞাো ির। [েূরা নাহল; আয়াত নং ৪৩] এ আয়াগতও হক্কানী উলামাগয় প্রিরাগমর
অনুেরণ ফরে বলা হগয়গছ।
মূলত এ চারকট দাকয়ত্বই দ্বীনী দাওয়াগতর অন্তভূতক্ত। আল্লাহ তা‘আলা কনজ অনুগ্রগহ উলামাগয় প্রিরামগি পারস্পাকরি
েমতর্ন, েহগোকেতা ও েম্ভাবয প্রক্ষগত্র অংশগ্রহগণর োগর্ এ চারকট প্রিদমত আঞ্জাম প্রদওয়ার জন্য প্রেকণকবভক্ত িগরগছন।
নতুবা েিগলর জন্য এিিভাগব চারকট দাকয়ত্ব আঞ্জাম প্রদওয়া অতযান্ত িিোিয কবষয় কছগলা।
কদ্বতীয় কবষয়ঃ েচকলত দাওয়াত ও তাবলীগের উলামাগয় প্রিরাগমর অবদান েেঙ্গ
মাওলানা ইলয়াে রহ. কনগজ আগলম কছগলন, কতকন মাওলানা রশীদ আহমাদ োঙ্গুহী রহ., মাওলানা িলীল আহমাদ
োহারানপুরী রহ. এর প্রোহবাগত ও র্ানভী রহ. এর েতযক্ষ পরামগশত এবং মাওলানা হুোইন আহমাদ মাদানী রহ.,
মুফতী প্রিফায়াতুল্লাহ রহ., মুফকতগয় আজম শফী রহ., দারুল উলূম প্রদওবগের মুহতাকমম মাওলানা ক্বারী তাইগয়ব
োগহব রহ., কদল্লীর আব্দুর রব মাদরাোর মুহতাকমম মাওলানা মুহাম্মাদ শফী’ োগহব রহ., োহারানপুর মাোকহরুল উলূম
মাদরাোর নাকেম মাওলানা আব্দুল লতীফ োগহব রহ., দারুল উলূম প্রদওবগের উস্তাদ মাওলানা ই’োে আলী োগহব
রহ., শাইিুল হাদীে মাওলানা োিাকরয়া োগহব রহ. েহ েমিালীন েিল বুেুেতাগন দ্বীগনর েহগোকেতা ও পৃিগপাষিতায়
এ িাজ শুরু িগরকছগলন এবং তাগদরই পরামশত মত এ িাগজর নিশা কনিতারণ িগরগছন। মাওলানা ইলয়াে রহ.কনগজই
বগলগছন, প্রে, “এ িাগজর বরিত মূলত হেরত [র্ানভী রহ.]- এর দু‘আরই ফেল”!
োইগয়যদ আবুল হাোন নদভী রহ. তার কবিযাত গ্রন্থ ‘হেরত মাওলানা ইলয়াে রহ. আওর উনকি দ্বীনী দাওয়াত’ গ্রগন্থ
কলগিগছন প্রে, “হেরত মাওলানার িারণায় [দাওয়াত ও তাবলীগের প্রমহনগত] এই েমস্ত বুেুেতাগন দ্বীগনর েতযক্ষ
েম্পৃক্ততা এবং তাৌঁগদর পৃিগপাষিতা অতযন্ত জরুরী কছল, ো ছাো কতকন এই িাজগি ঝুৌঁকিপূণত এবং আশঙ্কাজনি মগন
িরগতন। এই েব কবষয় কচন্তা িগরই হেরত মাওলানা ের্ম জামা‘আগতর েফগরর জন্য কনজ মাতৃভূকম িােলাগি
কনবতাচন িরগলন। প্রিননা িােলা কছল তদানীন্তন েুগের এিকট কবগশষ ইলমী মারিাে এবং তাৌঁর কনগজর শহর। [কবস্তাকরত
প্রদিুন: দীনী দাওয়াত; পৃিা.৫৭, ৮০, ১১৪, ১১৫, ১২৬- ১২৭], [ তাজদীগদ তা’লীম ও তাবলীে: পৃ. ১৭৩]
২. তাগদর কদ্বতীয় ভ্রাকন্ত হগলা, তারা উলামাগয় প্রিরাগমর বযপাগর িারাপ িারণা প্রপাষণ িগরন। তাগদর িারনা, উলামাগয়
প্রিরাম েচকলত দাওয়াত ও তাবলীে ছাো অন্যান্য প্রে িাগজ বযস্ত আগছন তর্া মেকজদ, মাদরাো, িানিাহ, ওয়াজ
মাহকফল, দ্বীনী বই পুস্তি প্রলিা ইতযাকদ, - এ েিল িাজ, নবীওয়ালা প্রমহনত নয়..! তারা েচকলত দাওয়াত ও
তাবলীেগিই এিমাত্র নবীওয়ালা প্রমহনত মগন িগরগছন।
এ কবষগয় কনগবদন হগলা, েকদ মাওলানা ইলয়াে রহ. - এর েচকলত দাওয়াত ও তাবলীেই দাওয়াগতর এিমাত্র মািযম
হগয় র্াগি, তগব েশ্ন হগলা, ১৪ শত বছর উম্মগত মুহাম্মাকদ কি দাওয়াগতর িাজ িগরকন? না িরগল আমাগদর পেতন্ত দ্বীন
প্রপ ৌঁছগলা িী িগর?
মূলত নবীওয়ালা এই দাওয়াগতর প্রমহনত অতযান্ত বযাপি এিকট কবষয়। উলামাগয় প্রিরাম আকিয়া আ. - এর ওয়াকরে
কহগেগব নবীওয়ালা এই প্রমহনত কবকভন্ন পর্ ও পদ্ধকতগত েম্পন্ন িরগছন। প্রেমন, দীনী বইপুস্তি প্রলিা, দীনী ওয়াজ
মাহকফল িরা, তাগলগব ইলমগি কশক্ষা প্রদয়া, মেকজদ, মাদরাো, িানিাহ ইতযাকদ। এ েিল পদ্ধকতই দাওয়াগতর
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অন্তুভুতক্ত। প্রিননা, দাওয়াগতর মািোদ হগলা ইলম এবং দীনী আমানত প্রপ ৌঁগছ প্রদওয়া। আর এ েবই দ্বীন প্রপ ৌঁগছ
প্রদওয়ার এি এিকট মািযম।
তগব হ্াৌঁ, দাওয়াগতর এ েিল পদ্ধকতর পাশাপাকশ হেরত মাওলানা ইলয়াে রহ. দাওয়াগতর প্রমহনগতর প্রে িারা শুরু
িগরগছন, প্রে পদ্ধকতগত উম্মগতর েব তবিার িাগছ িুব েহগজ দীন প্রপ ৌঁছাগনা োয়। ফগল জনোিারগনর জন্য প্রেমন
তাগদর দাওয়াগতর দাকয়ত্ব আঞ্জাম প্রদওয়া েহজ, প্রতমকন উলামাগয় প্রিরাগমর জন্যও তাগদর ইলমী আমানত উম্মগতর েব
তবিার িাগছ প্রপ ৌঁগছ প্রদওয়া েহজ।
হেরত মাওলানা ইলয়াে রহ. দাওয়াগতর বযাপিতা েেগঙ্গ বগলন, “আমাগদর এই তাবলীেী আগোলন, দ্বীনী তালীম ও
তরকবয়ত কবস্তার িরা এবং দ্বীনী কেগেেী বযপিভাগব েচার িরার আগোলন। [মাওলানা মানেূর প্রনামানী রহ. িৃত
‘মালফূোগত হেরত মাওলানা ইলয়াে’; মালফূে নং ১৩৫]
প্রে েিল োিারণ মানুষ উলামাগয় প্রিরাগমর দ্বীনী বযস্ততার উপর আপকি উত্থাপন িগরন, হেরতজী ইলয়াে রহ. তাগদর
েকত অেন্তুি হগয় বলগতন, “প্রতামরা বযবো- বাকণজয, চািকর- িৃকষ ইতযাকদ কনছি দুকনয়াদাকর তযাে িগর এ িাগজ
আেগত িত ইতস্তত িগর র্াগিা, আর উলামাগয় প্রিরাম প্রেেব িাজ িগরন, প্রেগুগলাও প্রতা দ্বীগনর িাজ। তারা তাগদর
িাজ প্রছগে এত েহগজ চগল আেগবন, এমন আশা ির প্রিন? তাগদর েকত প্রতামাগদর অকভগোে প্রিন?”
জনোিারণগি েগিািন িগর কতকন আগরা বলগতন, “েকদ হাোরাত উলামাগয় প্রিরাম এই িাগজর কদগি মগনাগোে িম
প্রদন কিংবা অংশ গ্রহণ না িগরন তাহগল তাগদর অন্তগর প্রেন উলামাগয় প্রিরাগমর েকত প্রিান িরগনর েশ্ন উত্থাকপত না
হয়। বরং এটা বুঝা উকচৎ প্রে, উলামাগয় প্রিরাম আমাগদর প্রর্গিও গুরত্বপূণত িাগজ মাশগুল আগছন, োর ফগল তারা
আমাগদরগি েময় কদগত পারগছন না। তারা প্রতা েভীর রজনীগতও ইলগম দ্বীগনর প্রিদমগত মাশগুল র্াগিন েিন অন্যরা
আরাগমর কনদ্রায় কবগভার হগয় র্াগি। [োইগয়যদ আবুল হাোন নদভী রহ. িৃত “মালফূোগত হেরত মাওলানা ইলয়াে”;
মালফূে নং ৫৪]
৩. তাগদর তৃতীয় ভ্রাকন্ত হগলা, উলামাগয় প্রিরাম োদ োগহগবর প্রে ভুলগুগলা িকরগয় কদগেন, এটাগি েীবগতর অন্তুভুতক্ত
মগন িগর, উগটা উলামাগয় প্রিরাগমর প্রদাষ চচতায় কলপ্ত হগয়গছন। এগক্ষগত্র তাগদর ভ্রাকন্তর িারণ হগলা, তারা দ্বীগনর েকিি
িারা রক্ষাগর্ত উলামাগয় প্রিরাগমর েকতবাদী হওয়ার শরঈ প্রে কক্তিতা েম্পগিত অজ্ঞতার কশিার হগয়গছন। এ েম্পগিত
কনগবদন হগলা, দাওয়াত, তালীম ও তােকিয়ার নববী দাকয়গত্বর পাশাপাকশ নবীজী োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া োল্লাম
উলামাগয় প্রিরামগি আগরা এিকট দাকয়ত্ব কদগয়গছন। আর তা হগলা, নবীজী োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া োল্লাম ইরশাদ
িগরন- يحمل هذا العلم من ك ل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالني وتأو يل الجالني وا نتحال المبطلني
এই ইলম (কুরআন- হাদীে) প্রি িারণ িরগব, েগতযি উিরেূরীগদর মগিয হগত ঐ েিল (উলামাগয় প্রিরাম), োরা
আস্থাভাজন কহগেগব স্বীিৃত। তারা এ ইলম প্রর্গি বাোবাকের কশিার বযাকক্তগদর কবিৃকতোিন, অজ্ঞগদর অপবযািযা এবং
বাকতলপকন্থগদর িারচুকপ প্রি প্ররাি িরগব। (মুিাদ্দামা; আিামহীদ কল ইবগন আকব্দল বার; ১/৫৯)
অর্তাৎ উলামাগদর আগরিকট দাকয়ত্ব হগলাঃ প্রিউ েকদ ইেলাগমর ক্ষকত িরগত আগে, ইেলাগমর নাগম প্রিউ প্রিান কিছুর
ভুল েচার িগর বা ইেলাগমর প্রিান কবষয় ভুল বযািযা িগর, তাহগল এই ভুল প্রে বযকক্ত িরগলা, তাগি বলগত হগব প্রে,
তার এই িাজ ভুল। প্রে প্রেন এ ভুল ির্া/িাজ প্রর্গি কফগর আগে এবং জনেণগি জাকনগয় প্রদয় প্রে, আমার অমূি ির্াকট
ভুল কছগলা। ভুগলর কশিার বযকক্ত েকদ তার ভুগলর প্র াষণা না িগরন, তাহগল োিারণ মুেলমানগদর ঈমান- আমল
কহফােগতর জন্য উলামাগয় প্রিরাগমর দাকয়ত্ব ঐ ভুলগুগলা জনেণগি জাকনগয় প্রদওয়া। োগত িগর তারা উক্ত ভুল প্রর্গি
কনগজগদর ঈমান- আমল কহফােত িরগত পাগর।
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উলামাগয় প্রিরাগমর বযাপাগর িারাপ িারণা প্রপাষণ েেগঙ্গ হেরতজী এটাও বগলগছন প্রে, “এিজন োিারণ মুেলমান
েম্পগিতও প্রিান িারণ ছাো বদগুমানী (িারাপ িারণা প্রপাষণ িরা) কনগজগি ধ্বংগের কদগি কনগক্ষপ িগর। আর উলামাগয়
প্রিরাগমর উপর েশ্ন উত্থাপন (বদগুমানী িরা) প্রতা এর প্রচগয় অগনি প্রবশী মারাত্মি ও ভয়ংির। [মালফুোগত হেরত
মাওলানা ইলয়াে, মালফুে নং ৫৪]
হেরতজী ইলয়াে রহ. এর শায়ি, হেরত মাওলানা রশীদ আহমাদ োঙ্গুহী রহ. বগলগছন, “োরা উলামাগয় প্রিরাগমর েকত
অন্তগর কবগদ্বষ এবং বদগুমানী প্রপাষণ িগর তাগদর প্রচহারা িবগর কুদরকতভাগব প্রিবলার কদি প্রর্গি ুকরগয় প্রদয়া হগব।
েতই তাগদর প্রচহারা প্রিবলামুিী িরা প্রহাি, তা প্রিবলার কদি প্রর্গি ুগর োগব!”
৪. তাগদর চতুর্ত ভুল হগলা প্রে, তারা োদ োগহবগি এিনও অনুেরণীয় মগন িরগছন। অর্চ শরী‘আগতর দৃকিগত প্রিাগনা
বযকক্তর অনুেরগণর জন্য শতত হগলা, প্রে “হি” [ েতয ও েকিি পর্ ও মত]- এর উপর র্ািগত হগব। সুতরাং োদ
োগহগবর “ইতাআত” ও তবি নয়।
েহীহ বুিারীর এি বণতনায় [হাদীে নং ৪৩৪০] এগেগছ প্রে, নবীকজ এি আনোরী বযকক্তগি এিকট প্রছাট দগলর আমীর
বাকনগয় প্রেরণ িরগলন এবং প্রলািগদরগি তাৌঁর অনুেরণ িরগত বলগলন। উক্ত বযকক্ত প্রিাগনা িারগণ অেন্তুি হগয় অকিনস্ত
োহাবাগয় প্রিরাম প্রর্গি তার “ইতাআত”- এর স্বীিৃকত কনগয় লািেী জমা িরগত এবং আগুন জ্বালাগত কনগদতশ কদগলা।
অতঃপর েিন আগুন জ্বালাগনা হগলা, তিন উক্ত বযকক্ত অকিনস্ত োহাবাগয় প্রিরামগি আগুগন েগবশ িরার আগদশ েদান
িরগলা! কিন্তু োহাবাগয় প্রিরাম এ “ইতাআত” প্রর্গি কবরত র্ািগলন এবং কবষয়কট নবীকজর িাগছ কেগয় উত্থাপন
িরগলন। তিন নবীকজ বলগলন, “েকদ প্রতামরা আগুগন েগবশ িরগত, তগব প্রিয়ামত পেতন্ত আর তা প্রর্গি প্রবর হগত
পারগত না। “ইতাআত” প্রিবল পুগণযর মগিয [ববি আগছ]”।
উগল্লিয, োদ োগহব কতন িরগণর কবভ্রাকন্তর কশিার হগয়গছনঃ
১. কুরআন- হাদীগের অপবযািযা;
২. দ্বীগনর কবকভন্ন কবষগয়র মনেো বযািযা কবগেষণ;
৩. দ্বীগনর অন্যান্য প্রমহনত এবং এর োগর্ েম্পৃক্তগদর েকত অবজ্ঞা;
৪. নবী- রােূলেগণর েমাগলাচনা িরা;
৫. দাওয়াত ও তাবলীগের পূবতেূরীগদর উেূল বজতন;
উকল্লকিত পাৌঁচকট কবষগয় োদ োগহগবর কবভ্রাকন্তর কবষগয় োমাণয আগলাচনা ইগতাপূগবত সুস্পিভাগবই উলামাগয় প্রিরাম
উগল্লি িগরগছন। িাগজই তার পুনরাবৃকি কনষ্প্েগয়াজন। আর তার বযাপাগর প্রে েকেদ্ধ আগছ প্রে, কতকন রুজু িগরগছন,- এ
কবষয়কট েম্পূণতরূগপ ভুল। প্রিননা, ের্মত, দারুল উলূম প্রদওবগের িাগছ রুজু িরগলও আম মজমার মগিয েিাগে
কতকন এিনও কনগজর েব ভুল স্বীিার িগর েকিি কবষগয়র প্র াষণা প্রদনকন। কদ্বতীয়ত, দারুল উলূম প্রদওবগের িাগছ রুজু
িরার প্রক্ষগত্র প্রিবল এিকট টনা [হেরত মূো আ. এর টনা]- এর বযাপাগর প্রদওবে তার রুজু গ্রহণগোেয কবগবচনা
িগরগছ, অন্যান্য কবতকিতত কবষগয় প্রদওবে তার আপকি বহাল প্ররগিগছ। তৃতীয়ত, প্রদওবগের িাগছ প্রেকরত েবতগশষ
রুজুনামা’র পরও তার অগনি কবতকিতত বক্তবয পাওয়া প্রেগছ।
িাগজই োরা োদ োগহগবর ইতাআত তর্া অনুেরগণর দাবী িরগছন, তারা কনঃেগেগহ ভুগলর উপর আগছন এবং বততমান
অবস্থায় োদ োগহগবর অনুেরণ িরার অর্ত হগলা- “এিকট প্রোমরাহ ও পর্ভ্রি দল ততকরগত েহায়তা িরা”! আল্লাহ
তা‘আলা আমাগদরগি েহীহ কবষয়কট বুঝার তাওফীি দান িরুন এবং েিল ইতআতী ভাইগদরগি েলদ রাস্তা পকরহার
িগর হক্কানী উলামাগয় প্রিরাগমর োগর্ জুগে পকরপূণত দ্বীন হাকেগলর তাওফীি দান িরুন। আমীন ॥ আমরা তাগদর
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বযপাগর এ দু‘আই িকর। প্রিননা, তারাও আমাগদর ভাই। তাগদর েহীহ রাস্তায় আনা আমাগদর দাকয়ত্ব এবং তাগদর
পাওনা।
োরা উলামাগয় প্রিরাগমর োগর্ আগছন, তাগদর িরণীয়ঃ
আর কদ্বতীয় দল োরা উলামাগয় প্রিরাগমর োগর্ আগছন বগল দাবী িরগছন, তাগদরও কিছু িরণীয় আগছ। প্রিননা,
তাগদরও কিছু ভাই উলামাগদর োগর্ র্ািার বযপাগর প্রিবল কনছি দাবী- ই িগর োগেন। উলামাগদর প্রোহবাত,
তরকবয়ত ও দ্বীনী তালীম তারা েকিিভাগব গ্রহণ িরগছ না। অর্তাৎ ফরগে আইন পকরমান ইলম কশিগত তারা তৎপর নয়।
েহীহ িগর কুরআগন িারীগমর কতলাওয়াত কশিগত তারা েময় প্রবর িরগছ না।
িাগজই “উলামাগদর োগর্ আকছ” - এ ির্ার ের্ার্ততা েমাণ িরগত হগল উলামাগদর প্রোহবাগত এগে িগয়িকট িাজ
িরগত হগবঃ
১. ের্ম প্রে িাজ িরগত হগব তা হগলা, েকতকট কবষগয় উলামাগদর োগর্ পরামশত িরগত হগব। চাই দীনী কবষয় প্রহাি
অর্বা দুকনয়াবী।
২. ফরগে আইন পকরমান ইলম কশক্ষা িরা। ফরগে আইন ইলম হগলা িগয়িকট কবষগয়র ইলম হাকেল িরাঃ
ি. ঈমান েহী শুদ্ধ িরা। ৭কট কবষগয়র উপর ঈমান আনার নাম ঈমান। এই ৭কট কবষয় িী তা জানগত হগব। প্রিান প্রিান
িারগণ ঈমান নি হয় তা জানগত হগব। প্রজগন তা প্রর্গি প্রবৌঁগচ র্ািগত হগব।
ি. ইবাদত বগেেী সুন্নত তরীিায় িরা। েগয়াজগন বাস্তব প্রেকনং প্রনওয়া। প্রেিাগন বাস্তব েকশক্ষগণর মািযগম নামাে
কশিাগনা হয় প্রেিাগন কেগয় নামাে কশক্ষা িরা।
ে. উলামাগয় প্রিরাগমর োগর্ পরামশত িগর কুরআন েহী- শুদ্ধভাগব কতলাওয়াত কশক্ষা িরার জন্য েময় প্রদয়া। প্রেিাগন
িুব েহগজ, অল্প েমগয় কুরআন েহী- শুদ্ধভাগব কশিাগনা হয় প্রেিাগন কেগয় কশক্ষা িরা। আফগোে!! আজিাল এমন
ভয়ংির অবস্থা প্রে, েকদ তাবলীগের োর্ীগদর িাউগি কুরআন কশক্ষা িরগত বলা হয় তাহগল তারা োশগতর প্রদাহাই কদগয়
কুরআন কশক্ষা িরার কবষয়কটগি গুরুত্ব প্রদন না। ইলম না র্ািার িারগণ গুরত্বপূণত কবষয়গি িম গুরুত্ব কদগে। প্রেমন,
এি ভাই পােেীর ফকেলত শুগন পােেী পোর ইো িরগলা। কিন্তু তার কনিট পােেী না র্ািায় লু কঙ্গ িুগলই পােেী
পেগলা। (নাউেুকবল্লাহ)। ফরজ নি িগর মুস্তাহাগবর উপর আমল িরগলা!!!
. িামাই- প্ররাজোর হালাল িরা। চািরী- বযবো িরগত চাইগল মুফতীয়াগনগিরাগমর কনিট প্রর্গি মাোইল প্রজগন িরা।
প্রেিাগন মাোইগলর আগলাচনা হয় প্রেিাগন েময় কদগয় মাোইল কশক্ষা িরা।
ঙ. কপতা- মাতার হি েহ বাোর হি কশক্ষা িরা। উলামাগয়গিরাগমর োগর্ েময় কদগয় কদগয় বাোর হি কশক্ষা িরা।
চ. এিজন হক্কানী আল্লাহওয়ালা শাগয়গির োগর্ ইেলাহী েম্পিত িগর কনগজর আত্মশুকদ্ধ িরা। অন্তগরর প্রে দশকট প্ররাে
আগছ তা দূর িরা। দশকট গুণ হাকেল িরা।
এ ির্া পূগবত বলা হগয়গছ প্রে, আল্লাহ তা‘আলা উলামাগয় প্রিরামগি আকিয়া আ. - এর ওয়াকরে কহগেগব চারকট দাকয়ত্ব
কদগয়গছন। এি. দাওয়াত ও তাবলীে তর্া দ্বীগনর ির্া উম্মগতর েিল স্তগর প্রপ ৌঁগছ প্রদওয়া। দুই. তােকিয়া বা আত্মশুকদ্ধ
তর্া কহংো, প্রলাভ, িৃপণতা, পরেীিাতরতা েহ কবকভন্ন প্ররাগে আক্রান্ত মানবাত্মার কচকিৎো িগর দুকনয়া কবমুিতা,
দানশীলতা, অগল্পতুকি েভৃকত ভাল ভাল গুণাবলী দ্বারা তাগি সুেকিত িরা। োগত িগর এিজন মানুষ পশুর স্তর প্রর্গি
কফকরশতাগদর স্তগর উন্নীত হগত পাগর। কতন. কুরআগনর হুকুম আহিাম উম্মতগি কশক্ষা প্রদওয়া। চার. নবীজীর হাদীে ও
সুন্নাহ কশক্ষা প্রদওয়া। িাগজই উলামাগদর োগর্ র্ািার দাবী তিনই ের্ার্ত হগব, েিন োিারণ মানুষ তাগদর প্রর্গি এ
চারকট কবষগয় প্রোহবাত গ্রহণ িরগব।
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েচকলত দাওয়াত ও তাবলীগের দ্বারা পকরপূণত দ্বীন প্রশিা োয় না; বরং দ্বীন প্রশিার জেবা ততকর হয় আর দ্বীন প্রশিার জন্য
প্রে উলামাগদর িাগছ প্রেগত হগব- এ কবষয়কট হেরতজী ইলয়াে রহ. - এর মালফূোত প্রর্গিই জানা োয়। কতকন কনগজই এ
কবষয়কট স্পি িগর বগলন, “আমাগদর এই আগোলগনর মূল উগদ্দে হল; েমস্ত মুেলমানগদরগি جميع ما جاء به النيب صىل
 اهلل عليه وسلمপ্রশিাগনা (অর্তাৎ ইেলাগমর পুরা ইলমী এবং আমলী প্রনোগমর োগর্ উম্মতগি েম্পিতেুক্ত িগর প্রদওয়া)।
এটা প্রতা হল আমাগদর মূল উগদ্দে’।
এরপর হেরত বগলন,
 اور کلمہ نماز کی تلقین و تعلیم گویا،رہی قافلوں کی یہ چلت پھرتاور تبلیغی گشت سو یہ اس مقصد کے لئے ابتدائی ذریعہ ہے
ہمارے پورے نصاب کی "الف بے تے " ہے۔
“বাকি রইল জামা‘আগতর চলাগফরা এবং োশত িরা এটা প্রতা হল মূল মািোগদ প্রপ ৌঁছার এিকট োর্কমি স্তর। আর
িাকলমা এবং নামাে কশক্ষা প্রেটা হল আমাগদর পুরা প্রনোগবর আকলফ, বা, তা- এর কশক্ষা িরার মত।”
কতকন আগরা বগলন, “আর এটাও পকরস্কার ির্া প্রে, আমাগদর এই িাগফলা েম্পূণত িাজ িরগত পারগব না। বরঞ্চ তাগদর
প্রর্গি এতুটুকুই হগত পাগর প্রে, েব জায়োয় কেগয় কনগজগদর প্রচিা- প্রমহনগতর মািযগম উম্মগতর মাগঝ এিকট আগলােন
ও প্রচতনা েৃকি িগর কদগব এবং েমাগজর উদােীন (তর্া দ্বীন েম্পগিত প্রবিবর) প্রলািগদরগি প্রেিানিার স্থানীয় দ্বীনদার
প্রলািগদর োগর্ েম্পিত িগর কদগব। এবং দ্বীন ও ইেলাম কনগয় কচন্তা কফকিরিারী স্থানীয় উলামাগয় প্রিরাম এবং প্রনিিার
প্রলািগদরগি োিারণ মানুগষর ইেলাহ ও েংগশািগনর িাগজ লাোগনার প্রচিা িরগব। হেরত মাওলানা মনেূর প্রনামানী
রহ. রকচত “মালফূোগত হেরত মাওলানা ইলয়াে রহ.” ২৪ নং মালফুে]
কতকন আগরা বগলগছন,
اپنی اس تحریک کے ذریعہ ہر جگہ کے علماءاور اہل دین اور دنیا داروں میں میل مالپ اور صلح وآشتی کرانا چاہتے ہیں۔
“আকম এই ‘তাহরীগির’ মািযগম েগতযি জায়োয় উলামাগয় প্রিরাম ও বুেুেতাগন দ্বীন এবং দুকনয়াদারগদর মাগঝ
প্রমলাগমশা ও প্রে হাদতয ভালবাো ও েম্পৃীকত েৃকি িরগত চাই। [“মালফূোগত হেরত মাওলানা ইলয়াে রহ.” ১০২ নং
মালফুে]
তােকিয়া তর্া আত্মশুকদ্ধর বযপাগর হেরতজী ইলয়াে রহ. - এর দৃকিভকঙ্গ জানা োয়, শাইিুল হাদীে মাওলানা োিাকরয়া
রহ. প্রি প্রলিা এি পগত্রর মািযগম। প্রেিাগন হেরতজী রহ. উগল্লি িগরন, “আমার দী ত কদগনর আিাঙ্ক্ষা এই প্রে,
তাবলীগের জামা‘আতগুগলা বুেুেতাগন দ্বীগনর িানিাগুগলাগত কেগয় িানিার পকরপূণত আদব রক্ষা িগর প্রেিানিার ফগয়েবরিতও গ্রহণ িরুি। িানিায় অবস্থাগনর েমগয়র কভতগরই অবের েমগয় আশপাগশর গ্রামগুগলাগত কেগয় দাওয়াগতর
িাজগুগলাও প্রেন জারী র্াগি। আপকন এই বযাপাগর আগ্রহী প্রলািগদর োগর্ পরামশত িগর প্রিান এিকট কনয়ম কিি িগর
রািুন। বাোও কিছু েংিযি োর্ীেহ এই েপ্তাগহই হাকজর হগয় োগব। প্রদওবে এবং র্ানাভবগন োওয়ারও ইো আগছ।”
[ হেরত মাওলানা োইগয়যদ আবুল হাোন নদভী রহ. এর রকচত “মাওলানা ইলয়াে রহ .আওর উনিী দীনী দাওয়াত”
পৃ. ১০১]
োরির্া, হেরত মাওলানা ইলয়াে রহ. প্রে প্রমহনত চালু িগরকছগলন, ঐ প্রমহনগতর এই উগদ্দে কছল প্রে, কতকন
প্রচগয়কছগলন, োিারণ মানুষ এই প্রমহনগতর দ্বারা দ্বীগনর রাস্তায় উিগব। বািী পকরপূণত দ্বীগনর উপর চলার জন্য, দ্বীনী
মাোগয়গলর তা’লীম এবং তােকিয়া তর্া আত্মার প্ররাে কনরামগয়র জন্য উলামাগয় প্রিরাগমর িাগছ োগব। কতকন আশা
িগরকছগলন প্রে, এই প্রমহনত প্রে িরগব তার মগিয দ্বীগনর এই পকরমাণ বুঝ আেগব প্রে, তিন প্রে কনগজই উলামাগদর িাগছ
কেগয় দ্বীগনর বািী অংশগুগলা কশগি কনগব। কুরআন েহী িগর পো কশগি কনগব, নামাে কশিগব, হালাল- হারাম কশিগব,
পুগরা দ্বীগনর মাোইল কশিার আগ্রহ পয়দা হগব।

www.darsemansoor.com

Mobile App: Islami Jindegi

www.islamijindegi.com

িাগজই মাওলানা ইলয়াে রহ. - এর দাওয়াত ও তাবলীগের মািোদ ভাগলাভাগব বুঝগত হগব প্রে, এই প্রমহনগতর
উগদ্দে শুিু রাস্তায় উিাগনা। এই প্রমহনগতর উদাহরণ হগলা, প্ররললাইগনর পাগতর উপর প্ররলোকেগি উিাগনা। আর চলার
জন্য ইকঞ্জন, চালি ইতযাকদ লােগব। এগুগলা হগলা উলামাগয় প্রিরাম এবং তাগদর পরামশত। এই জন্য কতকন এই
প্রমহনতগি োর্কমি প্রমহনত বগলগছন।
প্রেমকনভাগব ডাক্তাগরর োগর্ প্রিবল েম্পিত র্ািগলই প্রেমন সুস্থ হওয়া োয় না; বরং ডাক্তারগি প্ররাে জানাগত হয় এবং
তার বযবস্থাপত্র অনুোয়ী কনয়কমত আমল িরগত হয়, প্রতমকন োরা উলামাগয় প্রিরাগমর োগর্ আগছন বগল দাবী িরগছন,
তাগদরও ঈমান- আমল েহীহ িরগত হগল উলামাগয় প্রিরাগমর োগর্ েব কবষগয় পরামশত িরগত হগব এবং দ্বীনী
মাোগয়গলর ইলম হাকেল িরার পাশাপাকশ অন্তগরর প্ররাগের বযপাগর হক্কানী পীর- মাশাগয়িগি অবকহত িগর েদি
বযবস্থাপত্র অনুোয়ী আমল িরগত হগব। প্রিননা, শুিু দাওয়াগতর িাগজর নাম পূণতাঙ্গ দ্বীন নয়। িাগজই শুিু দাওয়াত কনগয়
না প্রর্গি উলামাগয় প্রিরাগমর িাছ প্রর্গি পূণত দ্বীন কশক্ষা িরা, আমল িরা এবং দুকনয়াবােীর কনিট দাওয়াত প্রদওয়া এ
উম্মগতর দাকয়ত্ব এবং িততবয।
“উলামাগদর োগর্ আকছ” এ দাবী োরা িরগছন, তারা েকদ উলামাগয় প্রিরাগমর প্রোহবাগত কেগয় পূণত দ্বীন কশক্ষা না
িগরন, তাহগল তাগদর মগিয আর ইতাআতী ভাইগদর মগিয উগল্লিগোেয প্রিাগনা পার্তিয র্াগি না!
আল্লাহ তা‘আলা আমাগদরগি েহীহভাগব অনুিাবগনর তাওফীি দান িরুন। আমীন ॥
মুফতী মনেূরুল হি
শাইিুল হাদীে ও েিান মুফতী
জাকমআ রাহমাকনয়া আরাকবয়া,
আলী অযান্ড নূর করগয়ল এগেট,
মুহাম্মাদপুর, ঢািা।
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