
 www.islamijindegi.com  

মাদরাসা ছাত্র রাজনীতি হযরি থানভী রহ.-এর দতৃিভতি 

হাকীমলু উম্মি হযরি মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. ও শাইখুল ইসলাম আল্লামা িাকী উসমানী সাহহব দা. বা.-এর বক্তহবের আহলাহক 

উলামাহদর তহফাযি 

আহলম উলামা ও ছাত্রগণ রাজনীতির মাহে ককন আহসন না? 

হাকীমুল উম্মাি, মুজাতিদুল তমল্লাি হযরি মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. ইরশাদ কহরন কয, বিতমাহন অবস্থা আর তিন্তা তফতকর শুধু 

এটাই কয, (রাজনীতির) মাহে নামা উতিৎ। অথি এর পতরণাম এই হয় কয, মাদরাসা-খানকাহ হাি কথহক ছুহট যায়, আর মােও আয়হে আহস 

না। িাছাড়া এ মানুষগুহলার রাজনীতির মাহের জনে না আহছ ককান শহিতর বালাই, আর না আহছ ককান বাধে বাধকিা। বরং সবহিহয় 

দুুঃখজনক তবষয় এই কয, আজ একথা পযতন্ত বলা হহে কয, (এখন) মাসআলা মাসাইল কশানার সময় কনই, এখন কাহজর সময়; কাহজই কাজ 

করা িাই। (নাউযুতবল্লাহ) 

প্রসি : রাজনীতি ও আহদালহন ছাত্রহদর অংশগ্রহণ 

আমার মিামি হহে এই কয, কয ককান ধরহনর আহদালনই কহাক না ককন, িাহি িাতলহব ইলম বা ছাত্রহদর অংশগ্রহহণর অনুমতি না হওয়া 

িাই। এহি পরবিতী সমহয় ভীষণ ক্ষতি হয়, যা িাৎক্ষতণক ভাহব বুহে আহস না। 

পতরহশহষ আতম তজহেস করহি িাই কয, যখন পড়া ও পড়াহনার দাতয়হে ককউ তলপ্ত থাকহব না িখন কাজ করহনওয়ালা উলামাহদর জামা‘আি 

ককাথা কথহক তিরী হহব? 

যারা আহলম, অনুসরণীয় ও কনিৃস্থানীয় রহয়ছ, িাাঁহদরই উতিৎ (জন সাধারণহক সাহথ তনহয়) সাতবতক দাতয়ে আঞ্জাম কদয়া। তকন্তু ছাত্রহদরহক 

অবশেই িাহদর পড়া কলখায় বেস্ত থাকহি দাও, যাহি ভতবষেৎ পযতন্ত দীহন ইসলাহমর হুকুম আহকাম বািলাহন ওয়ালা একতট দহলর 

ধারাবাতহকিা িালু থাহক। 

িহব তক কিামাহদর ধারণা এটাই কয, ভতবষেহি দীহনর আর ককান প্রহয়াজন থাকহব না? কযমনতট আজ বলা হহে কয, ‘মাসাইকলর সময় কনই 

এখন কাহজর সময়!!’ 

ঐ সব আহলম কনিাহদরহক কেহক বলা উতিৎ কয আপনারা এই কয আজ সদতার ও কনিা হহয়হছন িা তক ঐ পড়াহলখার বহদৌলহিই নয়? অথি 

আজ আপনারা কস পড়াহলখারই কগাড়া কাটহছন। 

সারকথা এটাই কয, ছাত্রহদর এ জািীয় কতমতট ও সভা সতমতিহি অংশগ্রহহণর অনুমতি এহকবাহরই কদয়া উতিৎ নয়। এর মারাত্মক ক্ষতি 

রহয়হছ। 

এ (রাজনীতির) কাহজর জনে তক িহব শুধু ছাত্রহদরই দায় কেহকহছ? অনোনে সাধারণ মুসলমান তক কনই? িাহদর কথহকও কাজ নাও। 

দ্রিবেুঃ “আল ইলমু ওয়াল উলামা” হাকীমুল উম্মাি, মুজাতিদুল তমল্লাি হযরি মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. পৃষ্ঠা ২৮০ এবং ২৮৪। 

প্রসি : রাজনীতি 

তবশ্বখোি আহলম পাতকস্তাকনর শরী‘আ আদালহির সাহবক জাতিস শাইখুল ইসলাম মুফিী মুহাম্মাদ িাক্বী উসমানী সাহহব (দাুঃ বাুঃ) বহলন 

কয, “আমার সম্মাতনি তপিা হযরি মাওলানা মুফিী মুহাম্মাদ শফী রহ. মুফিীহয় আযম পাতকস্তান প্রকৃতিগি ভাহবই রাজননতিক মন 

মানতসকিা সম্পন্ন তছহলন না। আর তিতন কখহনা ‘রাজনীতি’কক স্বীয় কমতপন্থাও বানানতন। 

অবশে এহি ককান সহদহ কনই কয, ‘রাজনীতিও দীহনর একতট গুরুেপরণত শাখা। আর এটা অনস্বীকাযত কয, এ শাখায় মুসলমানহদর জািীয় ও 

সামতগ্রক সাফহলের তিন্তা ভাবনা করা একজন আহলহমদীন ও হহক্বর দাওয়াি প্রদানকারী বেতক্ত মাহত্ররই গুরুেপরণত দাতয়ে। 

মুলিুঃ এ কারহণই যখনই মুসলমানহদর ককান অতনবাযত জািীয় প্রহয়াজন সামহন এহসহছ িখনই তিতন সীতমি গতির মহধে কথহকও এ শাখায় 

তবশাল কখদমি আঞ্জাম তদহয় কগহছন। তকন্তু িাাঁর পদ্ধতিই এমন তছল কয, এ সব কখদমিগুহলা প্রতসদ্ধ হওয়া সহেও তিতন কখহনা ‘রাজননতিক 

বেতক্তে’ রূহপ পতরতিি হনতন। 

১. সবত প্রথম কথা হহে এই কয, ধমতীয় তশক্ষা প্রতিষ্ঠানগুহলাহক সম্পরণত রাজনীতি মুক্ত রাখা কহাক। এসব প্রতিষ্ঠাহনর ছাত্র তশক্ষকহদর কদহশর 

িলমান রাজননতিক অবস্থা সম্বকে অবশেই সমেক ধারণা রাখা িাই। তকন্তু িার অথত এই নয় কয, িারা প্রিেক্ষভাহব সরাসতর রাজনীতিহি জতড়হয় 

পড়হব। বরং িাহদর এহি (সরাসতর) অংশগ্রহণ করা অনুতিি। হোাঁ, যতদ এ সব তশক্ষা প্রতিষ্ঠাহনর সাহথ সমৃ্পক্ত ককান আহলম মহন কহরন কয, 

িার জনে রাজনীতিহি সতিয়ভাহব জতড়হয় পড়া দরকার, কস কক্ষকত্র িার জনে মিল জনক পন্থা এই কয, তিতন সংতিি প্রতিষ্ঠান কথহক (ইতস্তফা) 

অবসর তনহয় তনহবন এবং অিুঃপর রাজননতিক কখদমি আঞ্জাম তদহবন। 
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আমার সম্মাতনি তপিা রহ. ইরশাদ করহিন কয, উলামাহয় কদওবহদর শীষতস্থানীয় বেতক্তেহদর পদ্ধতি এটাই তছল কয, িাাঁরা দারুল উলরম 

কদওবহদর সাহথ সংতিি থাকা অবস্থায় সতিয় ও প্রিেক্ষ রাজনীতিহি তবহশষভাহব অংশ গ্রহণ কহরনতন। (যার উজ্জল দৃিান্ত এই কয,) হযরি 

শাইখুল তহদ মাহমরদ হাসান কদওবদী রহ. যখন ভারি বহষতর স্বাধীনিা আহদালহন তবপুল তবিহম অংশগ্রহণ শুরু কহরন িখন তিতন দারুল 

উলরম কদওবদ কথহক ইতস্তফা তনহয় কনন। 

স্বয়ং আমার মুহিারাম তপিা মুফিী মুহাম্মাদ শফী রহ. এবং শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. যখন পাতকস্তান প্রতিষ্ঠার 

আহদালহন সরাসতর অংশগ্রহণ শুরু কহরন িখন িাাঁরাও প্রথহম দারুল উলরম কদওবদ কথহক ইতস্তফা তনহয় কনন। পহর প্রিেক্ষ কমতিৎপরিা 

িালাহি থাহকন। 

প্রথমিুঃ যখন ককান তশক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কস তশক্ষা প্রতিষ্ঠাহনর ছাত্র-তশক্ষক প্রিেক্ষ রাজনীতিহি জতড়হয় পহড় িখন ইলম ও োহনর ঐ একাগ্রিা 

দররীভরি হহয় যায় যা ইলম অজতহনর জনে অিোবশেক। শুধু িাই নয়, এর ফহল িা‘লীম ও িারতবয়োি িথা তশক্ষাও দীক্ষার মানও কহম যায় 

এবং কযাগেিা শতক্ত দুবতল হহয় পহড়। এর কারণ এই কয, োহনর জনে পরবতশিত হল একাগ্রিা ও তনতবি তিেিা। পক্ষান্তকর ‘রাজননতিক বাস্তবিা’ 

হল এটার সম্পরণত তবপরীি বোপার। এ কারহণই (অতধকাংশ কক্ষকত্র) কদখা যায় কয, কয সব কছহল ছাত্র যমানায় প্রিেক্ষ রাজনীতিহি জতড়হয় পহড় 

িাহদর কযাগেিা কম ও দুবতল হয়। 

তিিীয়িুঃ ইলম ও আমল এর সতেক মানাতসকিা তিরীর পরহবতই যখন অপতরপক্ক মতস্তহের ছাত্ররা রাজনীতিহি অংশগ্রহণ আরম্ভ কহর িখন 

িারা আর ঐ সীমাহরখা কমহন িলহি পাহর না যা ইসলাম রাজনীতির জনে তনধতারণ কহর তদহয়হছন। 

আর এভাহব বারংবার সীমা লংঘহনর দরুন এক পযতাহয় ধমতীয় কগাষ্ঠীর রাজনীতিও তবধমতী রাজনীতির ঘরণতাবহিত তনপতিি হওয়ার আশংকা কদখা 

কদয়। 

এিদতভন্ন যখন একজন মানুষ মজবিু দীক্ষা ছাড়াই রাজনীতির নোয় একতট জতটল ও স্পশতকাির বোপাহর িথা কন্টকাকীণত পহথ পা রাহখ 

িখন িার জনে অহংকার, যশ ও খোতি, আহরা তবতভন্ন আতত্মক অসুস্থিা কথহক কবাঁহি থাকা খুবই দুুঃসাধে হহয় পহড়। 

িৃিীয়িুঃ দীহনর তবতভন্ন কমত বণ্টহনর িাতহদা ও আহবদনও এটাই কয, সমস্ত আহলমহদর একহযাহগ রাজনীতিহি জতড়হয় পড়া অনুতিৎ। বরং 

তকছু কলাকহক অবশেই তশক্ষা, দীক্ষা, িা‘লীম ও িারতবয়োি এবং দাওয়াি ও িাযতকয়াহ (আত্মশুতদ্ধ) এর কাহজ বোপৃি ও সমৃ্পক্ত থাকহি 

হহব। যাহি কহর দীনী প্রয়াজহনর সমস্ত কাজই সতেকভাহব, সুিারু রূহপ পতরিাতলি হহি পাহর এবং দীহনর ককান শাখাহিই শরনেিা সৃতি না 

হয়। 

িিুথতিুঃ দীনী তশক্ষা প্রতিষ্ঠানগুহলার মিল ও উন্নতির পথ এটাই কয, িারা কখহনা প্রশাসহনর এি তনকহটও কঘষহব না যিরুন িাহদরহক 

প্রশাসহনর িল্পীবাহক হহি হয়, আবার িারা প্রশাসহনর সাহথ এমন তবরী আিরণও করহব না যিরুন িাহদর কাহজ বাাঁধা তবপতে আহস। এর 

অন্ততনততহি রহসে এই কয, হুকুমাি বা প্রশাসহনর তনিে পতরবিতনশীল অথি এসব ধমতীয় তশক্ষা প্রতিষ্ঠানগুহলার কাজ ও লক্ষে এক ও অতভন্ন। 

কাহজই প্রশাসহনর তনকটে তকংবা দররহের মাধেহম এসব প্রতিষ্ঠান গুহলার উপর খারাপ প্রতিতিয়া পড়হি কদয়া উতিৎ হহব না। বরং িাহদরহক 

সবতবস্থায় তনহজহদর সুদরর প্রসারী মহান গেনমরলক কাহজই মশগুল থাকা িাই। অথি এর তবপরীহি যতদ এ সব প্রতিষ্ঠান প্রিেক্ষ রাজনীতিহি 

জতড়হয় পহড় িাহহল িাহদর এ মহান লক্ষে ও উহিশে অবশেই হুমকীর সমু্মখীন হহব। 

২. এছাড়া কয সব উলামাহয় তকরাম ককান তশক্ষা প্রতিষ্ঠাহনর সাহথ (প্রিেক্ষ ভাহব) জতড়ি নন কস সব উলামাহদর ‘রাজনীতি’ কি অংশগ্রহহণর 

বোপাহর আমার মুহিারাম ওয়াতলদ সাহহব রহ. এর আন্ততরক অতভলাষ এটাই তছল কয, িাাঁরাও কযন শক্ত জরুরি বা অতনবাযত প্রহয়াজন 

বেতিহরহক তনবতািহন অংশ না কনন। 

হযরি মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. একদা পালতাহমহন্ট ভাষণ প্রদাহনর সময় বহলতছকলন “প্রশাসহনর দাতয়েশীল ও পতরিালকবৃদ 

এ ভুল ধারণাহক মন কথহক কবর কহর তদন কয, ‘কমাল্লারা’ ক্ষমিা িায়। আতম িেথতহীন কহে বকল তদহি িাই কয, আমরা কমাহটও ক্ষমিা দখল 

করহি িাই না, িহব ক্ষমিাসীনহদরহক তকছুটা কমাল্লা (দীনদার) বানাহি িাই”। 

দ্রিবে : “কমহর ওয়াতলদ কমহর শাইখ” জাতিস মুফিী মুহাম্মাদ িাক্বী উসমানী (দাুঃ বাুঃ পৃষ্ঠা ১৫৫-১১৯) 


