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মহুিউস্সুন্নাি, মজুাহিদে্েীন্িযরত্মাওলানা্শাি্আববারুল্িক্সাদিব্রি.-এর্সংহিপ্ত্জীবনী 

মুহিউস্সুন্নাি্িযরত্মাওলানা্শাি্আবরারুল্িক্সাদিব্রি.্৮ রবীউস্সানী্১৩৩৯্হিজরী্মুতাদবক্২০্হিদসম্বর্১৯২০্ঈসায়ী্সনন্

ভারদতর্ উত্তর্ প্রদেদশর্ িারদুয়ী্ শিদরর্ এক্ ধমমহনষ্ঠ্ সম্ভ্রান্ত্ মুসহলম্ পহরবাদর্ জন্ম্ গ্রিণ্ কদরন।্ হতহন্ এহশয়ার্ িােীস্ শাদের্ অনযতম্

মুিাহিস্িযরত্মাওলানা্আব্দুল্িক্মুিাহিদস্নেিলভী্রি.্এর্বংশধর।্তাাঁর্ হপতা্জনাব্মািমূদুল্িক্রি.্িযরত্মাওলানা্আশরাফ্

আলী্থানভী্রি.-এর্নেিধনয্মুজাদয্নসািবত্হিদলন। 

হশিা-েীিা 

িারদুয়ী্শিদর্স্বীয়্হপতা্কততমক্প্রহতহষ্ঠত্ইসলাহময়া্মােরাসায়্হতহন্প্রাধহমক্হশিা শুরু্কদরন্এবং্মাত্র্৮্বির্বয়দস্পূণম্কুরআন্শরীফ্

হিফয্সম্পন্ন্কদরন।্১৩৪৯্ হিজরীদত্উচ্চ্ হশিানথম্ হতহন্ভারদতর্প্রহসদ্ধ্ হশিা্ নকন্দ্র্সািারানপুর্মাজাহিরুল্উলূম্মােরাসায়্ভহতম্িন্

এবং্১৩৫৬্হিজরী্সদন্কতহতদের্সাদথ্১ম্স্থান্অহধকার্কদর্োওরাদয়্িােীস্তথা্সদবমাচ্চ্হিগ্রী্লাভ্কদরন।্[উদেখ্য্িযরতজী্ইউসুফ্

রি.্ও্িযরতজী্ইনু‘আমুল্িাসান্রি.্তাাঁর্োওরাদয়্িােীদসর্সাথী্হিদলন।]্হিক্একই্হনয়দম্১৩৫৮্হিজরী্সদন্কতহতদের্সাদথ্১ম্স্থান্

অহধকার্কদর্“তাকমীদল্ফনূুন”্তথা্উচ্চতর্শােীয়্গদবষণাও্সম্পন্ন্কদরন। 

কমম্জীবন 

হশিা্সমাপ্ত্করার্পর্হশিকবতদের্ইচ্ছায়্সািারানপুর্মুজাহিরুল্উলূম্মােরাসায়ই্হতহন্হশিক্হিসাদব্নযাগোন্কদরন।্এখ্াদন্হকিু্

হেন্হশিকতা্করার্পর্স্বীয়্শাইখ্্িাকীমুল্উম্মত্িযরত্থানভী্রি.-এর হনদেমদশ্হতহন্মােরাসা্জাহমউল্উলূদম্চদল্যান।্নসখ্ানকার্

কততমপি তাাঁর্ইলমী্গভীরতা্ও্অসাধারণ্নযাগযতায়্মুগ্ধ্িদয়্“শাইখ্ুল্িােীস”্হিসাদব্পদোন্নহত্োন্কদরন।্এরপর্িযরত্থানভী্রি.-

এর্হিতীয়্বাদরর্মাশওয়ারায়্হতহন্ফদতিপুর্ইসলাহময়া্মােরাসায়্চদল্যান্এবং্নসখ্াদন্সুনাদমর্সাদথ্হশিকতা্করদত্থাদকন। 

‘আশরাফলু্মাোহরস’্এর্প্রহতষ্ঠা 

অতঃপর্যুদগর্ চাহিো্ পুরদণ্েীদনর্চতুমূমখ্ী্ কাযমক্রম্চালু্করার্ লদিয্ ১৩৬২্ হিজরীদত্শাইদখ্র্ হুকুদম্ হনজ্এলাকায়্চদল্যান্এবং্

জাহতর্ আকাঙ্খা্ পুরদন্যুগান্তকারী্ মাইল্ফলক্ হিসাদব্িযরত্মাওলানা্ আশরাফ্ আলী্ থানভী্ রি.-এর্ েতহিভহির্ হভহত্তদত্মােরাসাদয়্

আশরাফুল্মাোহরস্প্রহতষ্ঠা্কদরন।্এবং্অক্লান্ত্পহরশ্রম, সীমািীন্তযাগ্হতহতিা্এবং্আত্ম্উৎসদগমর্মাধযদম্নসটাদক্এমন্সুহবনযস্ত্কদর্

নেদল্সাজান; যা্পরবতমীদত্অনযানয্সকল্মােরাসার্জনয্আেশম্ হিসাদব্পহরগহণত্িয়।্মােরাসাদয়্আশরাফুল্ মাোহরস্ হনিক্একহট্

হশিা্প্রহতষ্ঠাদনর্নাম্নয়্বরং্হশিা-েীিা, আত্মশুহদ্ধ, োওয়াত্ও্তাবলীগসি্েীদনর্যাবতীয়্নখ্েমত্অতযন্ত্হচত্তাকষমক্পদ্ধহতদত্আঞ্জাম্

নেয়ার্এক্বতিৎ্একহট্প্রহতষ্ঠান।্যার্ফুয়ূয্ও্বারাকাত্শুধু্এহশয়ায়্নয়্বরং্সারা্পতহথবীর্আনাদচ-কানানচ্িহিদয়্পিদি।্বাংলাদেশসি্

সারা্হবদের্উলামাদয়্নকরাম্তাাঁর্ফদয়য্নপদয়্ধনয্িদয়দি। 

আধযাহত্মক্জীবন 

িাত্র্ জীবন্ নথদকই্ হতহন্ িাকীমূল্ উম্মত্ িযরত্ থানভী্ রি.-এর্ সাদথ্ ইসলািী্ সম্পকম্ গদি্ তুদলন।্ মাজাহিরুল্ উলূম্ মােরাসায়্

অধযায়নকাদল্হতহন্িযরত্থানভী্রি.্এর্িাদত্আত্মশুহদ্ধর্বাইআত্গ্রিণ্কদরন্এবং্প্রহত্বতিস্পহতবার্রাদত্তাাঁর্েরবাদর্উপহস্থত্িদয়্

আধযাহত্মক্সাধনায়্আত্ম্হনদয়াগ্করদত্থাদকন।্অধযায়ন্নথদক্ফাদরগ্িওয়ার্পর্ফদতিপুর্মােরাসায়্অধযাপনা্কাদল্মাত্র্ ২১্বির্

বয়দস্িযরত্থানভী্রি.্কততমক নখ্লাফত্লাভ্কদরন।্হচন্তা-নচতনা, ধযান-ধারণা্এমনহক মন-মানহসকতা্আধযাহত্মক্সাধনা, হনয়মানুবতমীতা্

ইতযাহেসি্সকল্গুণাবলীর্হবচাদর্িযরত্থানভী্রি.-এর্প্রহতচ্ছহব্তাাঁর্বযহিদে্ফুদট্উিায়্সমাদজর্নলাদকরা্তাাঁদক্হিতীয়্থানভী্বদল্

আখ্যাহয়ত্কদর।্থানভী্ হচন্তা্নচতনায়্উদ্ভাহসত্এ্মিান্বযহিে্আধযাহত্মক্সাধনায়্এমন্উৎকষম্সাধন্কদরন্নয, পতহথবীর্হবহভন্ন্প্রান্ত্

নথদক্শুধু্সাধারণ্মানুষ্নয়, জাহতর্কান্ডারী্অসংখ্য্অগহণত্উলামাদয়্ নকরাম্তাাঁর্িাদত্বাইআত্গ্রিণ্কদরন্এবং্ হনদজদের্আত্মার্

পহরশুহদ্ধ্ ঘটান।্ ইউদরাপ, আদমহরকা, এহশয়া্ ও্ আহিকায়্ রদয়দি্ তাাঁর্ লি লি ভি্ মুরীে।্ বাংলাদেদশর্ নশ্রষ্ঠ্ পীর-মাশাদয়খ্্ এবং্

শীষমস্থানীয়্উলামাদয়্নকরামও্তাাঁরই্নেিধনয্মুরীে্ও্খ্লীফা।্বাংলাদেদশ্তাাঁর্উত্তরসুরী্হিসাদব্রদয়দি্হবহশি্২৮্জন্খ্লীফা। 

মজহলদস্োওয়াতলু্িদকর্উদিশয্বাস্তবায়ন 

িযরত্থানভী্রি.্কততমক্প্রহতহষ্ঠত্মজহলদস্োওয়াতুল্িকদক্তার্লিয্পাদন্নপ াঁিাদত্হতহন্তাাঁর্পুদরা্জীবনটা্ওয়াকফ্কদর্নেন।্সৎ্

কাদজর্আদেশ্ও্অসৎ্কাদজর্হনদষধ, েীনী্হশিার্বযাপক্প্রচার্প্রসার, মােরাসা্িাত্র-হশিকদের্হবদশষ্তারহবয়ত, ইসলািী্মাজাহলস, 

খ্াাঁহট্মুসলমান্ততরীর্জনয্নেশ-হবদেদশ্সফর, শর‘ঈ্হবধান্মুতাহবক্মসহজে্পহরচালনা, হবনা্পাহরশ্রহমদক্েীনী্নখ্েমত, দুঃস্থ্মানবতার্

নসবা্এবং্অসিায়্েহরদ্র্মানুদষর্পাদশ্োাঁিাদনাসি্মজহলদস্োওয়াতুল্িদকর্যাবতীয়্কমমসূচী্বাস্তবায়দন্আমততুয্কহিন্সাধনা্চাহলদয়্

যান্হতহন।্িুদট্যান্এহশয়া-আহিকা্ও্ইউদরাপ-আদমহরকার্আনাদচ্কানাদচ।্লি লি পথিারা্মানুদষর্হৃেদয়্জ্বালান্নিোয়াদতর্অহি্

মশাল।্প্রহতষ্ঠা্কদরন্নেশ-হবদেনশ্শত্শত্েীনী্প্রহতষ্ঠান। 
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ইিইয়াদয়্সনু্নাত 

তাাঁর্ েীঘম্ কমমময়্ জীবদনর্ সবদচদয়্ উনেখ্দযাগয্ তবহশিয্ হিল:্ হতহন্ প্রহতহট্ কাজ্ সুন্নাত্ মুতাহবক্ সম্পােন্ করদতন্ এবং্ লি লি ভি্

মুরীেদের জীবদনও্তা্বাস্তবায়নন্সদচি্থাকদতন।্এ্তবহশদিযর্কারদণ্হতহন্হবদের্নযখ্াদনই্গমণ্করদতন্নসখ্াদনই্লি লি মুসলমান্

তাাঁর্িাদত্িাত্হেদয়্আেশম্জীবদনর্েীিা্লাভ্কদর্ধনয্িত।্আমরা্আদগ্অদনক্হকতাব্পিহি্পহিদয়হি্এবং্কম-নবশী্আমলও্কদরহি।্

হকন্তু্আমলদক্হকতাদবর্সাদথ্ হমহলদয়্তা্সুন্নাত্মুতাহবক্করদত্িদব্তা্আমানের্কল্পনায়ও্আসদতা্না।্ হকন্তু্যখ্ন্এ্মিান্বুযদুগমর্

সাহন্নধয্এবং্সংশ্রদবর্নস ভাগয্নসীব্িল্তখ্ন্আমাদের্অহধকাংশ্আমলই্ভুল্প্রমাহণত্িল।্অতঃপর্হতহন্আমাদেরদক্বাস্তব্প্রহশিদণর্

মাধযদম্উযূ, নামায, আযান, ইকামত, কাফন-োফন্ইতযাহে্আমদলর্ভুলসমূি্শুধদর্হেদলন। 

কালাদম্পাদকর্মুিব্বাত্ও্তাসিীি্করার্জযবা 

কুরআদন্কারীম্ আিকামুল্ িাহকমীদনর্কালাম, কুরআদনর্মুিব্বাত্ আোির্ মুিব্বানতরই্ নামান্তর।্প্রকততপনি্বাো্কুরআদন্কারীদমর্

মাধযদম্ আোি্ তা‘আলার্ যত্ তনকটয্ লাভ্ করদত্ পাদর্ অনয্ নকান্ বস্তু্ িারা্ তা্ কখ্নই্ সম্ভব্ নয়।্ তাই্ নখ্াোদপ্রহমক্ এ্ মিান্ বুযুগম্

একহেদক্নযমন্তাজবীে্সিকাদর্হবশুদ্ধ্উচ্চারদণ্সুমধুর্কদে্কুরআন্হতলাওয়াদত্পারেশমী্িন।্অপরহেদক্অনযদকও্সিীি-শুদ্ধভাদব্তা্

হশখ্াদনার্বযাপাদর্যদথি্গুরুোদরাপ্কদরন।্এ্জনয্ হতহন্ভারদত্অন্তত্ ৩০০্ নূরানী্মােরাসা্কাদয়ম্কদরন, নযগুদলা্িযরত্ওয়ালার্

হনদেমদশ্পহরচাহলত্িত্এবং্ নসগুদলার্ হশিক্িারদুয়ী্ নথদক্পািান্িত্তাদের্পরীিা্িযরত্কততমক্ হনধমাহরত্ নলাদকরা্ হনদতন।্এজনয্

নযখ্াদনই্হতহন্সফর্করদতন্নসখ্াদনই্কুরআদনর্আযমত, মুিব্বাত্এবং্সিীি-শুদ্ধভাদব্নতলাওয়াদতর্গুরুে্সম্পদকম্বয়ান্করদতন্এবং্

মশক্করাদতন।্এমনহক্িযরদতর্িাদত্বাইআত্গ্রিদণর্পর্প্রধান্কমমসূচীই্িত্“তাসিীদি্কালাদম্পাক”। 

এটা্হচর্সতয্নয, নয্বযহি, প্রহতষ্ঠান্বা্নেশ্যত্নবশী্কুরআদন্কারীমদক্আপন্কদর্তার্যথাথম্িক্আোয়্করদব্নস্বযহি, প্রহতষ্ঠান্বা্

নেশ্তত্ নবশী্সামাহজক, অথমননহতকসি্সকল্ হেক্ হেদয়্শাহন্ত-সুখ্্এবং্ হনরাপদে্থাকদব।্এটা্িযরদতর্ জীবনী্ নথদক্আমাদের্জনয্

অনযতম হশিা।্এজনয্তার্খ্ানকায়্পতহথবীর্নয্নকান্নেশ্নথদক্যত্বি্আদলমই্আধযাহত্মক্সাধনার্জনয্িাহজর্িদতন্হতহন্অবশযই্

নূরানী্কাদয়ো্ হনদয়্মকতদব্ বসার্পরামশম্ হেদতন।্এটাই্তাাঁর্ সুলূদকর্ পথ্পাহি্ নেয়ার্মূল্ হবষয়্বস্তু্ হিল।্আর্ বাস্তদবও্কুরআদন্

কারীদম্‘কুরআন্শরীফদক্জাদিরী্ও্বাদতনী্সকল্নরাদগর্হশফা’্বলা্িদয়দি। 

বাংলাদেদশ্িযরত্ওয়ালার্মুবারক্সফর 

েীদনর্বহুমুখ্ী্কাযমক্রম্বাস্তবায়দনর্লদিয্হবদের্হবহভন্ন্নেদশ্হতহন্সফর্কদরন।্নসই্ধারায়্১৯৮১্ঈসায়ী্সদন্িযরত্িাদফজ্জী্হুজুর্

রি.-এর্োওয়াদত্সবমপ্রথম্ হতহন্বাংলাদেশ্সফদর্আদসন্এবং্বাংলাদেদশর্অহধকাংশ্বি্বি্মােরাসায়্সফর্কদর্তাদের্সুন্নাদতর্

প্রহত্ আদরা্ তৎপর্ িওয়ার্ জনয্ উিুদ্ধ্ কদরন্ এবং্ োকা্ মিানগরীদত্ মজহলদস্ োওয়াতুল্ িদকর্ কাজদক্ গহতশীল্ করার্ জনয্ প্রদতযক্

থাণাহভহত্তক্িালকা্বা্কহমহট্কদর্নেন্এবং্িালকার্আমীর্ও্নাদয়দব্আমীর্মাদস্দুবার্ধানমহন্ড্ইজহতমায়্জমা্িদয়্কাদজর্হলহখ্ত্

হরদপাটম্ নপশ্ করার্ হনদেমশ্ নেন।্ নয্ ধারা্ এখ্নও্ চালু্ আদি।্ পদর্ হতহন্ বহুবার্ বাংলাদেদশ্ তাশরীফ্ আদনন্ এবং্ হবহভন্ন্ শিদর্ ও্

মােরাসাগুদলাদত্তাশরীফ্ননন।্সবমদশষ্২০্হিদসম্বর্২০০৪্ঈসায়ী্তাহরদখ্্মজহলদস্োওয়াতুল্িদকর্১১তম্বাহষমক্ইজহতমা্উপলদিয্

বাংলাদেদশ্ আগমণ্ কদরন্ এবং্ এক্ সপ্তাি্ অবস্থান্ কদর্ এদেদশর্ বহু্ ইসলামী্ জলসায়্ গুরুেপূণম্ বয়ান্ রাদখ্ন, প্রচহলত্ হবে‘আত্ ও্

কুসংস্কার্েূর্কদরন্এবং্আধযাহত্মক্সাধকদেরদক্সুলূদকর্সিজ্সরল্রাস্তা্বাতদল্নেন। 

মনীষীদের্উহি 

* পাহকস্তাননর্মুফতীদয়্আ‘যম্িযরত্থানভী্রি.্এর্হবহশি্খ্লীফা্মুফতী্মুিাম্মাে্শফী্রি.্বদলন:্‘িযরত্মাওলানা্শাি্আবরারুল্

িক্সাদিব্ো.্বা.্চাহরহত্রক্ পহরশুহদ্ধ, তা‘লীম-তারহবয়ত্ও্তােরীদসর্ নখ্েমত্অতযন্ত্সুেরভাদব্আঞ্জাম্ হেদচ্ছন।্ফদল্তাাঁর্ফুয়ূয্ও্

বারাকাত্সমগ্র হিেসু্তাননর্সবমস্তদরর্নলাকদের্মদধয্িহিদয়্পিদি।্তাাঁর্বয়াদন্ঐ্সমস্ত্দুলমভ্কথা-বাতমা্নশানা্যায়্যা্আমরা্থানাভবদন্

শুদনহি। 

* উপমিাদেদশর্মিান্ হশিাহবে্ আোমা্ আবুল্িাসান্ আলী্ নেভী্ রি.্বদলন্ :্ ‘িযরত্মাওলানা্শাি্ আবরারুল্ িক্সাদিব্ো.্ বা.্

আযীমদতর্অহধকারী্এক্মিান্শাইখ্্ও্হনভমীক্োয়ী্ইলাোি।’ 

* িযরত্ থানভী্ রি.্ এর্ হবহশি্ খ্লীফা্ আহরফ্ হবোি্ িািার্ আব্দুল্ িাই্ আদরফী্ রি.্ বদলন্ :্ ‘আোি্ পাক্ িযরত্ মাওলানা্ শাি্

আবরারুল্িক্সাদিবদক্জাদিরী্বাদতনী্সবম্গুদণ্গুণাহিত্কদরদিন।্তাাঁর্ওয়াজ্নসীিদত্িযরত্থানভী্রি.-এর্হচন্তাধারা্ও্স্বভাব্ফুদট্

উদি।্হতহন্অন্তর্নথদক্েরে্হনদয়্কথা্বদলন।্তাই্তাাঁর্বয়ান্নশ্রাতাদের্মদন্হবস্ময়কর্প্রভাব্সতহি্কদর। 

* তাবলীগ্জামা‘আদতর্হবেআমীর্িযরত্ওয়ালার্েরদসর্সাথী্িযরত্মাওলানা্ইন‘আমূল্িাসান্িযরতজী্রি.্বদলন:্‘িযরত্মাওলানা্

শাি্আবরারুল্িক্সাদিব্িদচ্ছন্এক্অসাধারণ্মুসহলহুল্উলামা।্উলামাদয়্ নকরাদমর্সংদশাধদনর্মত্েূরি্কাজ্ নকবল্তাাঁর্পনিই্

সম্ভব।’ 
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* হবচারপহত্আোমা্তাকী্উসমানী্ো.্বা.্বদলন:্‘আদখ্রী্যুদগ্িযরদতর্অহস্তে্উম্মদতর্জনয্হবশাল্এক্পূহজাঁভান্ডার।্আলিামদুহলোি্

তাাঁর্হশিা-েীিা্এবং্নিোয়াদতর্ফুয়ূয্ও্বারাকাত্সারা্পতহথবীদত্িহিদয়্পদিদি।’ 

মততযু্বা্আদখ্রাদতর্সফর 

উপমিাদেরদশর্ এ্মিান্ ধমমীয়্সংস্কারক, সুন্নাত্নববীর্উজ্জল্নিত্র, যুগদশ্রষ্ঠ্ ওলীদয়্ কাদমল, িাকীমূল্ উম্মত্ িযরত্থানভী্ রি.-এর্

সবমদশষ্খ্লীফা্১৭্নম্২০০৫্ঈসায়ী্মিলবার্সারা্হেন্কমম্বযস্ত্নথদক্রাত্আট্ঘহটকায়্ভারদতর্উত্তর্প্রদেদশর্িারদুয়ী্নজলায়্হনজ্

বািীদত্ইহন্তকাল্কদরন।্(আোি্তা‘আলা্তাাঁদক্জান্নাদতর্উচ্চ্মাকাম্নসীব্করুন!্আমীন।)্মততুয্কাদল্তাাঁর্বয়স্হিল্৮৮্বির।্মততুযর্

পর্তার্ওসীয়ত মুতাহবক্হনজস্ব্খ্াস্নগারস্থান্থাকা্সদেও্িারেূয়ী্নজলা্শিদরর্আম্কবরস্থাদন্তাাঁদক্োফন্করা্িয়। 

উদেখ্য্:্তার্ওফাদতর্পর্বাংলাদেশ্নথদক্যারাই্তাাঁর্কবর্হযয়ারদত্িাহজর্িদচ্ছন্সকদলই্িযরদতর্িায়াদত্তাাঁর্নসািবদত্নয্ধরদনর্

নূর্এবং্ফুয়ূয্ও্বারাকাত্অনুভব্করদতন্িযরদতর্কবদরর্কাদি্হুবহু্নস্ধরদণর্ফুয়ূয্ও্বারাকাত্অনুভব্কদর্ধনয্িদচ্ছন্এবং্তার্

নরদখ্্যাওয়া্মসহজে্মােরাসা্খ্ানকা্ও্নমিমানখ্ানা্ইতযাহেদক্িযরতওয়ালা্িায়াদতর্নমুনায়্পহরচাহলত্নপদয়দিন্এর্জনয্িযরদতর্

জাহনশীন্িাকীম্কাহলমুোি্সাদিবদক্আোি্জাযাদয়্খ্াদয়র্োন্করুন।্আোি্তা‘আলা্িযরতওয়ালার্নরদখ্্যাওয়া্সকল্েীনী্কাজদক্

খ্ানয়র্ও্বরকদতর্সাদথ্নিফাজত্কদরন্এবং্আমাদেরদক্তাাঁর্কাদজর্সাদথ্জুদি্থাকার্তাওফীক্োন্করুন।্আমীন। 

সূত্র্:্িায়াদত্আবরার, নুকূদশ্আবরার, সাওয়াদনদি্আবরারুল্িক্িক্বী। 


