
হযরত মাওলানা ইললয়াস কান্ধলভী রহ. 

বংশ পলরচয়: নাম ইললয়াস। লপতার নাম: তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ আশ্রলম ও আশ্রবদ মাওলানা ইসমাইল রহ. । ঐলতহালসক নাম: আখতার 

ইললয়াস। জন্মস্থান: ভারতবশ্রষের উত্তর প্রশ্রদশ্রশর মুযাফ্ফর নগর জজলার অন্তগেত কান্ধালা নামক শহশ্রর ১৩০৩ লহজরীশ্রত জন্মগ্রহণ কশ্ররন। 

শশশব: তার শশশবকাল লনজ নানার বালি কান্ধালায় এবং লনজ লপতা হযরত মাওলানা ইসমাইল সাশ্রহব রহ. এর সালিশ্রযে লদল্লীর লনজামুদ্দীশ্রন 

অলতবালহত কশ্ররন। তখন তার পুশ্ররা পলরবার কান্ধালায় অবস্থান করলিশ্রলা। পলরবাশ্ররর নারী-পুরুষ সকল সদসেবৃশ্রের মশ্রযে ঈষেনীয় 

যমেপরায়ণতা লিল। সদাসবেদাই তারা অলযক পলরমাশ্রণ কুরআন লতলাওয়াত ও লযলকশ্রর মশগুল থাকশ্রতন। 

প্রাথলমক লশক্ষা: পলরবাশ্ররর অনে লশশুশ্রদর মশ্রতা তাাঁরও মকতব জথশ্রক লশক্ষাজীবশ্রনর সূচনা হয়। পালরবালরক ঐলতহে অনুযায়ী শশশশ্রবই কুরআন 

লহফয সম্পি কশ্ররন। এই পলরবাশ্ররর লহফজুল কুরআন এর প্রচলন এশ্রতা বোপক লিল জয মসলজশ্রদর দুই কাতার পযেন্ত মুয়ালিন িািা জকান 

গাইশ্রর হাশ্রফজ দাাঁিাশ্রতা না। 

মহুতারাম নানীর ভলবষেৎবাণী: হযরত ইললয়াস রহ. এর নানীজান অতেন্ত উাঁচু স্তশ্ররর জখাদাভীরু নারী লিশ্রলন। লতলন রাশ্রবয়া বসরী রহ. এর 

আদশে ও গুশ্রণ গুণালিত পুণেবতী এক অননে নারী। তার সম্পশ্রকে হযরত ইললয়াস রহ. বশ্রলন, “আমার নানী জাশ্রনর নামাশ্রযর দৃষ্টান্ত আলম শুযু 

হযরত গাঙু্গহী রহ. এর মশ্রযে জদশ্রখলি। জসই মহীয়সী নারী লনজ প্রাণলপ্রয় নাতী হযরত ইললয়াস রহ. সম্পশ্রকে ভলবষেৎবাণী করশ্রত লগশ্রয় বশ্রলন, 

আখতার, আলম জতামার কাি জথশ্রক সাহাবা জকরাম রা. এর সুঘ্রান পালি।” এিািাও শশশবকাল জথশ্রকই হযরত ইললয়াস রহ. এর মশ্রযে সাহাবা 

সুলভ দ্বীলন বোকুলতার একটা িাপ লবদেমান লিল, যা জদশ্রখ শাইখুল লহে মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহ. পযেন্ত বলশ্রতন, “জমৌলবী ইললয়াস 

জক জদখশ্রল আমার সাহাবা জকরাশ্রমর কথা মশ্রন পশ্রি যায়।” পরবতেীকাশ্রল তার বেলিশ্রে দ্বীলন জযবা ও আশ্রবশ্রগর জয সুসংগলিত প্রকাশ 

ঘশ্রটলিল তা তাাঁর, স্বভাশ্রবর মশ্রযেই লনলহত লিল। পলরশ্রবশ, লশক্ষা ও আল্লাহওয়ালাশ্রদর সালিযে তার জসই জসই স্বভাশ্রব স্ফুললঙ্গ এর প্রজ্বলন 

ঘলটশ্রয়লিল মাত্র। তাই জদখা যায় লশশু ইললয়াস এমন লকিু কাজ করশ্রতন যা সাযারণ লশশুশ্রদর স্তর জথশ্রক লভি হশ্রতা । তাাঁর সমবয়সী মকতব 

সাথী লরয়াজুল ইসলাম কান্ধালভী রহ. বশ্রলন, মকতব জীবশ্রন জমৌলভী ইললয়াস একবার লালি হাশ্রত বশ্রলন, “লময়াাঁ লরয়াজ চশ্রলা জব নামাযীশ্রদর 

লবরুশ্রে লজহাদ কলর।” 

জলখাপিায় গভীর অযেবসায়: হজরত ইললয়াস রহ. জিাটশ্রবলা জথশ্রকই জলখাপিায় গভীর মনশ্রযাগী লিশ্রলন। প্রলত লদশ্রনর সব পিা জশষ কশ্রর 

বালক সময় লযলকর ও অনোনে অলযফায় কালটশ্রয় লদশ্রতন। জশষ রাশ্রত্র লনয়লমত তাহািুদ, নামাজ, লযলকর, দু‘আ ও জরানাজালর-আহাজালরশ্রত 

লনমগ্ন থাকশ্রতন। 

গাঙ্গশু্রহ অবস্থান: পলরপূণে মানুষ লহশ্রসশ্রব গশ্রি ওিার লপিশ্রন সবশ্রচশ্রয় গুরুেপূণে সময় তথা শকশ্রশার জথশ্রক জযৌবন পযেন্ত ১০ জথশ্রক ২০ বির 

পযেন্ত দীঘে ১০ বির সময় লতলন গাঙ্গুহী রহ. এর মশ্রতা পরশপাথশ্ররর সালিশ্রযে অলতবালহত কশ্ররন। হজরত ইললয়াস রহ. বলশ্রতন, যখনই 

হজরত গাঙ্গুহী রহ. এর সালিযে ও বরকতপ্রাপ্ত জকান বুজুগে গাঙ্গশু্রহ আসশ্রতন তখনই বিভাই আমার সবক বন্ধ কশ্রর লদশ্রয় বলশ্রতন, এখন 

জতামার সবক এটাই জয তুলম তাশ্রদর সাহচশ্রযে থাকশ্রব ও তাশ্রদর মূলেবান কথা হৃদয় লদশ্রয় গ্রহণ করশ্রব। 

জদওবে মাদ্রাসায় ভলতে ও লশক্ষা সমাপন: শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা শাইখুল লহে মাহমুদুল হাসান জদওবেী রহ. এর কাশ্রি হাদীস 

পিার জনে ১৩২৬ লহজরীশ্রত দারুল উলুম জদওবশ্রে ভলতে হন এবং শাইখুল লহে রহ. এর কাশ্রি বুখারী শরীফ ও লতরলমযী শরীফ পশ্রিন। 

ইসলাহী সম্পকে: হজরত রলশদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. সাযারণত িাত্রশ্রদর জক বাইআত করাশ্রতন না। লকন্তু ইললয়াস রহ. এর অবস্থা পযেশ্রবক্ষণ 

কশ্রর িাত্র অবস্থায়ই তাশ্রক বাইয়াত করান। হযরত ইললয়াস রহ. বশ্রলন, যখন আলম লযলকর করতাম তখন হৃদশ্রয়র গভীশ্রর এক যরশ্রণর প্রবল 

চাপ অনুভব করতাম। লবষয়লট হযরত গাঙু্গহী রহ. জক জানাশ্রল লতলন লবস্মশ্রয় অলভভূত হশ্রয় বশ্রলন জয, হযরত কাশ্রসম নানুতুবী রহ. এমন 

অলভশ্রযাগ হাজী ইমদাদুল্লাহ রহ. এর সমীশ্রপ উত্থাপন কশ্ররলিশ্রলন। তখন হাজী সাশ্রহব তাশ্রক লক্ষ কশ্রর বশ্রললিশ্রলন “আল্লাহ আপনাশ্রক লদশ্রয় 

দ্বীশ্রনর বি জকান জখদমত লনশ্রবন” সুতরাং আশা কলর জতামাশ্রক লদশ্রয়ও আল্লাহ তায়ালা দ্বীশ্রনর বি জকান জখদমত লনশ্রবন। 

মুবারকময় কমেজীবন: লশক্ষাজীবন সমাশ্রপ্তর পর ১৩২৮ লহজরীশ্রত মাওলানা ইললয়াস রহ. সাহারানপুর মাযালহরুল উলুম মাদ্রাসার লশক্ষক 

লহশ্রসশ্রব লনশ্রয়াগ লাভ কশ্ররন। ১৩৩০ লহজলর জমাতাশ্রবক ১৭ এলপ্রল ১৯১২ সাশ্রল লতলন মামা জমৌলভী রওফলু হাসান সাশ্রহশ্রবর কনোশ্রক লববাহ 

কশ্ররন। ১৩৩৩ লহজলরশ্রত হজ্ব পালশ্রনর জনে লতলন মক্কা শরীফ গমন কশ্ররন। জমঝ ভাই ও বি ভাইশ্রয়র মৃতুের পর লতলন ভি ও অনুরিশ্রদর 

অনুশ্ররাশ্রয বলস্ত লনজামুদ্দীশ্রন অবলস্থত মসলজদ ও মাদ্রাসার সালবেক দালয়ে গ্রহণ কশ্ররন। আর ১৯২০ সাশ্রল লতলন ভারশ্রতর জমওয়াত অঞ্চল জথশ্রক 

তাবলীগী দাওয়াশ্রতর সূচনা কশ্ররন। এলট লদল্লীর দলক্ষণাঞ্চশ্রল অবলস্থত। প্রাচীনকাশ্রল এই অঞ্চললট লিল ‘জমও’ জনশ্রগাষ্ঠীর আবাসভূলম। বতেমাশ্রন 

জগারগাাঁও, আলাওয়ার, ভরতপুর ও মথুরার লকিু অংশ লনশ্রয় জমওয়াত এলাকা লবস্তৃত। এই অঞ্চশ্রলর জনগণ লিল নাশ্রম মাত্র মুসলমান। তাশ্রদর 
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আচার-আচরণ লিল বহুশ্রক্ষশ্রত্র আরব জাশ্রহললয়াশ্রতর কািাকালি। আযেশ্রদর এ জদশ্রশ আগমশ্রনর বহু পূবে জথশ্রক জমও জগাষ্ঠীরা এই এলাকায় 

বসবাস করশ্রতা। লদল্লীর মুসললম সালতানাশ্রতর যুশ্রগ জমওয়াতীরা বনজঙ্গশ্রল আেয় লনশ্রয় লুটপাট করশ্রতা। ১২৬০ সাশ্রল লগয়াসুদ্দীন বলবান 

জমওয়াতী দসুেশ্রদর শাশ্রয়স্তা করার জনে এক বি অলভযান পলরচালনা কশ্ররন। এমন একলট এলাকা জথশ্রকই তাবলীগ জামাশ্রতর সূচনা 

লবস্ময়কর। 

প্রথশ্রম মিব লশক্ষার মাযেশ্রম বেলিগত পযোশ্রয় ইিলাহ ও সংশ্রশাযশ্রনর প্রয়াস চশ্রল। পশ্রর ১৩৪৪ লহজলরশ্রত লদ্বতীয় হজ্ব জথশ্রক লফশ্রর এশ্রস লতলন 

দাওয়াশ্রতর ও গাশশ্রতর কাজ শুরু করশ্রলন। তারপর তাবলীগ জামাশ্রতর লবকাশ্রশর কথা অশ্রনশ্রকরই জানা। 

জীবশ্রনর জশষ লদশ্রক মাওলানা ইললয়াস রহ. ইলম ও লফলকশ্ররর প্রলত তালকদ ও তারগীব লদশ্রত লাগশ্রলন। যারা অলশলক্ষত, তাশ্রদর প্রলত জবলশ 

দরদ জদখাশ্রলন। যাকাত আদায় করা ও তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ওপর জজার লদশ্রলন। 

আযোলিক জখলাফত লাভ: ফকীহুন নাফস আল্লামা রলশদ আহমদ গাঙু্গহী রহ. এর ইশ্রন্তকাশ্রলর পর শায়খুল লহে রহ. এর পরামশ্রশে খলীল 

আহমদ সাহরানপুরী রহ. এর সাশ্রথ ইসলাহী সম্পকে প্রলতষ্ঠা কশ্ররন এবং তার লবশ্রশষ তত্ত্বাবযাশ্রন আযোলিক উৎকষেতা সাযন কশ্ররন ও 

লখলাফত লাভ কশ্ররন। এিািাও শাহ আব্দুর রলহম সাশ্রহব রায়পূরী রহ., মাহমুদ হাসান জদওবেী রহ. ও আশরাফ আলী থানভী রহ. প্রমূখ 

বুযগুেশ্রক লতলন খুব মুহাব্বাত করশ্রতন। এবং তারাও হযরত ইললয়াস রহ. জক লনজ সন্তাশ্রনর মশ্রতা জেহ করশ্রতন। হযরত মাওলানা আশরাফ 

আলী থানবী রহ. এবং স্বীয় ভালতজা কুতুবুল আলম শাশ্রয়খ যাকালরয়া রহ.  এর সাশ্রথ পরামশে কশ্রর লতলন কাজ করশ্রতন। 

ইশ্রন্তকাল: ১৯৪৪ সাশ্রলর ১২ জুলাই মৃতুের একলদন আশ্রগ লতলন লজশ্রেস করশ্রলন, কাল লক বৃহস্পলতবার? বলা হশ্রলা ‘লজ্ব হোাঁ।’ লতলন বলশ্রলন, 

আমার কাপি-জচাপি জদশ্রখ নাও জকাশ্রনা নাপালক আশ্রি লকনা। জনই শুশ্রন খুলশ হশ্রলন। জভাররাশ্রত ফজশ্ররর আযাশ্রনর লকিুক্ষণ আশ্রগ লতলন 

ইশ্রন্তকাল কশ্ররন। ইিাললল্লালহ ওয়া ইিা ইলাইলহ রালজউন। 
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