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হযরত থানভী রহ. এবং হযরত ইলিয়াস রহ.- এর অলভন্ন তা‘িীম 

হযরত হাকীমিু উম্মাত মজুালিদে লমল্লাত মাওিানা আশরাফ আিী থানবী রহ. বর্ণনা কদরদেনঃ 

তাকওয়া বা পূর্ণ েীন সবণদমাট পাাঁচলট লবষয় বস্তুর সমলিদক বিা হয় । (১) ঈমান আকাইে দুরস্ত রাখা অথণাৎ ইসিাদমর মূি লবষয়গুলি যা 

ঈমাদন মুফাসসাদির মদযে উদল্লখ আদে তাদত অটি লবশ্বাস রাখা (২) ইবােত বদেগী সুন্নাত মুতাদবক হওয়া অথণাৎ আল্লাহর ইবােত এমন 

ভাদব করা েরকার যা তাাঁর মদনানীত রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়া সাল্লাম লশলখদয় গগদেন। (৩) মু‘আমািাত দুরস্ত রাখা অথণাৎ লবজ্ঞ 

উিামাদের গথদক গজদন লনদয় লরলযক পূর্ণ হািাি ও সহীহ রাখা। (৪) মু‘আশারাত অথণাৎ বাোর হক তথা গিাকদের সলহত আচার বেবহার 

ভাি করা, তাদের হক আোয় করা, যাদত কাদরা কি না হয়। (৫) তাসাওউফ বা তাযলকয়াদয় বাদতন অথণাৎ েশলট গরাগ সহ সমস্ত গুনাহ গথদক 

আত্মাগক পলবত্র করা এবং েশলট গুদনর দ্বারা অন্তরদক সলিত করা। (সরূা বাকারা : ১৭৭ , বুখারী শরীফ ১: ৬ বাবু উমুলরি ঈমান, আোবুি ম‘ুআশারাত : 

১১, তািীমিুীন) 

উক্ত পাচাঁলট লজলনস বাস্তবায়ন করদত হদি লতন িাইদন গমহনত করদত হদবঃ 

(১) তাবিীগ তথা উভয় জগদত কালময়াবীর একমাত্র রাস্তা েীগনর উপর চিা, একথা বলুিদয় েীদনর উপর চিদত উৎসালহত করা। (২) তা‘িীম 

তথা ইসিাদমর আদেশ লনদষয মানুষদক লশক্ষা োন করা। (৩) তাযলকয়া অথণাৎ আত্মশুলি করা, আল্লাহ ওয়ািাদের সুহবদত লগদয় লেদির গথদক 

বে খােিাত েূর কদর ভাি আখিাক অজণন করা। এই লতনলট পদ্বলতর কথা আল্লাহ তা‘আিা কুরাআদন কারীদম চার জায়গায় উদল্লখ কদরদেন। 

(সরূা বাকারা : ১২৯ ও ১৫১ (২) সরূা আি ইমরান: ১৬৪ (৩) সরূা জুম‘আ: ২) 

মসুলিহুি উম্মাহ হযরত মাওিানা ইলিয়াস রহ. কততণক তাবিীদগর েয়লট লসফাত লনযণালরত করা হদয়দেঃ 

(১) কালিমা (২) নামায (৩) ইিম ও লযলকর (৪) ইকরামুি মুসলিমীন (৫) তাসহীদহ লনয়োত (৬) তাবিীগ। 

উক্ত েয়লট লসফাদতর মদযেই েীদনর জরুরী পাাঁচলট লবষয় রদয়দেঃ 

(১) ঈমান আকাইে দুরস্ত করা রদয়দে প্রথম লসফাত কালিমার মদযে (২) ইবােত বদেগী সহীহ করা রদয়দে লদ্বতীয় লসফাত তথা নামাদযর 

মদযে (৩) ও (৪) মু‘আমািাত, মু‘আশারাত সহীহ করার তা‘িীম রদয়দে চতুথণ লসফাত ইকরামুি মুসলিমীন এর মদযে। কারর্ যাদের অন্তগর 

মুসিমান ভাইদয়র আজমত ও মুহাব্বত থাকদব তাগের গিন-গেন ও বাোর হক সহীহ ভাদব আোয় হদব। (৫) তাযলকয়া বা আত্মশুলদ্ব রদয়দে 

তাসহীদহ লনয়দতর মদযে। 

উক্ত আমিগুিী বাস্তবায়দনর লতনলট পিলতও েয়লট লেফাদতর মদযে রদয়দেঃ 

(১) তাবিীদগর গুরুত্ব যা ষষ্ঠ লসফাত, এর দ্বারা ঈমান মজবুত হয় । (২) তা‘িীম তথা উিামাদয় লকরাম গথদক মূি ঈমান ও ঈমাদনর শাখা 

প্রশাখা সমূহ তথা ইবােত মু‘আমািাত ও মু‘আশারাত তাযলকয়া লশদখ গনয়া, উহা তততীয় লসফাত ইিদমর মদযে আদে। (৩) তাযলকয়া আত্মশুলি 

করা ইহা তততীয় লসফাত লযলকর এর মদযে রদয়দে। 

উগল্ললখত বর্ণনা দ্বারা বুিা যায় গয , হযরত থানবী রহ. এবং হযরত ইলিয়াস রহ. এর তা‘িীম একই লেি। সুতরাং আমাদের সকদিরই কতণবে 

পূর্ণ েীনোরী অজণদনর জনে তাবিীগ, তা‘িীম ও তাযলকয়ার গমহনদতর সাদথ জুদে থাকা। লতনটার গকান একলটদকও কম গুরুত্বপূর্ণ মদন না 

করা। 

মসুলিহুি উম্মাহ হযরত মাওিানা ইলিয়াস রহ. ইরশাে কদরন 

(১) আমাদের গমহনদতর আসি উদিশে হি রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়া সাল্লাম যা লকেু লনদয় এদসদেন তা লশক্ষা গেয়া । (অথণাৎ 

ইসিাদমর সমূ্পর্ণ ইিমী এবং আমিী রূপদরখার সাদথ উম্মতদক পলরলচত করা।) এটাই হি আমাদের আসি উদিশে। আর কাদফিা সমূদহর 

(লবলভন্ন জামা‘আদতর) এ চিাদফরা এবং তাবিীগী গাশত্ ইতোলে এগুদিা হি উক্ত উদিদশের জনে প্রাথলমক মাযেম। আর কালিমা ও 

নামাদযর তািকীন ও তা‘িীম আমাদের সমূ্পনণ গনসাদবর ‘আলিফ’ ‘বা’ ‘তা’ এর মত। এটাও সুস্পি কথা গয, আমাদের এ কাদফিা (তাবিীগী 

জামা‘আত) েীদনর সকি প্রকার কাজ করদত সক্ষম নয়। তাদের দ্বারা গতা শুযুমাত্র এতটুকু হদত পাদর গয, লবলভন্ন জায়গায় গপ াঁদে লনদজদের 

গচিা গকাদশদশর মাযেদম ঐ এিাকায় এক জাগরর্ সতলি করদব এবং গাদফিদের সদচতন কদর তাদেরদক স্থানীয় আহদি ইিম এর সাদথ 

সম্পতক্ত করার এবং উিামা ও গনক গিাকদেরদক সাযারর্ মানুদষর ইসিাদহর কাদজ িালগদয় গেয়ার গচিা করদব। সব জায়গায়ই েীদনর আসি 

কাজ গতা ঐ এিাকার আদিদম েীনই করদত সক্ষম হদবন। আর সাযারর্ মানুদষর গবশী িাভ হদব স্থানীয় আহদি েীদনর গথদক ইিম হালসি 

করার দ্বারা। (মািফুজাত নং : ২৪, পতঃ ৩৯) 

(২) োওয়াত ও তাবিীদগর সাথীদের উদিদশে লতলন বদিন, আপনাদের এ সমূ্পর্ণ চিাদফরা এবং গচিা প্রদচিা সমূ্পর্ণ লবফদি যাদব যলে এর 

সাদথ ইিদম েীন এবং লযকরুল্লাহর পুদরা ইহলতমাম আপনারা না কদরন। (এ ইিম এবং লযলকর পালখর ডানার মত। দুলট ডানা োো পালখ 

আকাদশ উেদতই পারদবনা) অনেথায় প্রবি আশংকা রদয়দে গয, যলে এই দুলট লবষদয়র প্রলত উোসীনতা প্রেশণন করা হয় তাহদি এই প্রদচিা 

দ্বারা (আল্লাহ না কদরন) লফত্ না এবং গগামরাহীর একলট নতুন েরওয়াজা খুদি যাদব। (মািফুজাত নং : ৩৫, পতঃ ৪৭)  
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এ বর্ণনার দ্বারা হযরত ইলিয়াস রহ. উিামাদের গথদক ইিম হালসি এবং আল্লাহ ওয়ািাদের গথদক আত্মশুলি অজণন করার উপর গুরুত্বাগরাপ 

কদরদেন। 

(৩) আলম প্রাথলমক অবস্থায় এভাদব লযক র এর তা‘িীম লেদয় থালক, প্রলত নামাদযর পর তাসবীদহ ফাদতমী, সকাি সন্ধ্োয় লতন তাসবীহ, 

একশতবার কাদিমাদয় সুওম, একশতবার েরূে শরীফ ও একশতবার ইলস্তগফার এবং লবশুিভাদব লকরাআদতর সাদথ কুরআন লতিাওয়াত। 

আর নফি নামাদযর মদযে তাহািুদের তাকীে এবং আহদি লযক র তথা উিামাদয় লকরাম ও মাশাইখদের কাদে যাওয়া। (মািফুজাত নং ৪৯, পতঃ 

৬২) 

(৪) ইিম এবং লযক র এর কাজ এখনও আমাদের মুবালল্লগীনদের লনয়ন্ত্রদন আদসলন; এ লবষদয় আলম অতেন্ত লচলন্তত। এর তরীকা এটাই গয, ঐ 

সমস্ত গিাকদেরদক আহদি ইিম এবং আহদি লযক র এর লনকট পাঠাদনা হদব, যাদত তাদের তত্ত্বাবযাদন তাবিীগও করদব এবং ইিম ও 

সুহবত গথদকও উপকতত হদব। (মািফুজাত নং ৪৯, পতঃ ৭০) 

এ বর্ণনার দ্বারাও হযরত রহ. উিামাদের গথদক জরুরী ইিম ও মাশাইখদের গথদক আত্মশুলি করাদনার উপর তাকীে কদরদেন। 

(৫) তাবিীগ জামা‘আত সমূদহর লনসাব তা‘িীদমর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হদে তাজবীে লশক্ষা করা। অথণাৎ কুরআদন কারীদমর সহীহ শুি লতিাওয়াত 

লশক্ষা করা। (মািফুজাত নং ২০২ পতঃ ২০১) 

(৬) আমাদের সকি মসলজে মূিত মসলজদে নববীর শাখা, এজনে আমাদের মসলজে গুদিাদত ঐ সমস্ত কাজ হওয়া চাই যা হুজুর সাল্লাল্লাহু 

‘আিাইলহ ওয়া সাল্লাম এর মসলজদে হত, গসখাদন নামায োোও তা‘িীম এবং তাযলকয়ার কাজও হগতা এবং েীদনর োওয়াত সংক্রান্ত সমস্ত 

কাজও মসলজে গথদকই হগতা। (মািফুজাত নং ২০৭ , পতঃ ২০৪) 

এই বর্ণনায়ও হযরত ইলিয়াস রহ. তাবিীগ, তা‘িীম ও তাযলকয়া এই লতন িাইদনর গমহনতদক মসলজে সমূদহ জারী করার জনে গুরুত্ব 

আদরাপ কদরদেন। আর এই লতন িাইদনই আলিয়া ‘আিাইলহমুস সািামগর্ আল্লাহর জমীদন আল্লাহর েীন প্রলতষ্ঠা কদরলেদিন বদি কুরআদন 

কারীদমর লবলভন্ন আয়াদত প্রমার্ পাওয়া যায়। 


