আওলাদে রাসূল সায়্যিে আরশাে মাোনীর  رحمة ہللا علیهসংয়্িপ্ত জীবনী
আকায়্বরদের জীবনী থেদক অদনক য়্কছুই য়্শখার োদক!
শতাব্দীর ঐয়্তহ্িবাহ্ী সংগঠন, মুসয়্লম য়্মল্লাদতর রাজননয়্তক প্রহ্রী, জয়্মযদত ওলামাদয য়্হ্দের মহ্ামানি সভাপয়্ত, োরুল উলুম থেওবদের
য়্সয়্নযর মুহ্ায়্িস, রাদবতা আলদম ইসলামী মক্কা মুকাররামা এর সম্মায়্নত য়্নববাহ্ী সেসি, অল ইয়্িযা মুসয়্লম পাদসবানাল ল'থবার্ব- এর
অনিতম সেসি, আওলাদে রাসূল, মাওলানা সাইদযে আরশাে মাোনী  دامت بركاتهمথক এক আন্তজবায়্তক জয়্রদপ য়্বদের সপ্তম শীর্ব আদলম
য়্হ্দসদব স্বীকৃয়্ত থেওযা হ্দযদছ। পাশাপায়্শ তাদক উপমহ্াদেদশর সদববাচ্চ ইসলামী য়্িন্তায়্বে, ধমবীয থনতা ও থেওবেী আদলমগদের ইলমী
উত্তরায়্ধকাদরর আয়্মন য়্হ্দসদব গেি করা হ্দযদছ। অনুরূপ তাদক স্বীয য়্পতা শাইখুল ইসলাম মাোনী  رحمة ہللا علیهএর সুদ াগি স্থলায়্ভয়্র্ক্ত
ও জায়্নশীন এবং ভারতবদর্বর ইমামুত তাকওযা গেি করা হ্য। তাদক মুসয়্লম জায়্তসত্তার য়্নদবয়্েতপ্রাে থসবক, ুগদেষ্ঠ শাইখুল হ্ােীস ও
অসাধারে বক্তা এবং স্পষ্টভার্ীরূদপও গেি করা হ্য। এছাড়াও তাদক ভারতবদর্বর য়্শয়্িত ও সাধারে জনগদের হৃেদযর স্পেন য়্হ্দসদব
উদল্লখ করা হ্য।
য়্নদে এ মহ্ান মনীর্ীর সংয়্িপ্ত জীবনী থপশ করা হ্ল ৷
জন্ম:
শাইখুল ইসলাম কুতবুল আলম ,হ্ রত মাওলানা সায়্যিে থহ্াসাইন আহ্মে মাোনী  رحمة ہللا علیهএর সুদ াগি উত্তরসূরী, কুতবুল ইরশাে,
মাওলানা সায়্যিে আরশাে মাোনী  دامت بركاتهم১৩৬০ য়্হ্জরী, থমাতাদবক ১৯৪১ ইংদরজীদত জন্ম গ্রহ্ে কদরন ৷
য়্শিা জীবন:
প্রােয়্মক য়্শিা শুরু কদরন ১৯৪৬ ঈ: হ্ রত মাওলানা কারী আসগর আলী  رحمة ہللا علیهয়্নকট ৷ য়্ য়্ন হ্ রত মাোনী رحمة ہللا علیه
খয়্লফা য়্ছদলন৷
য়্হ্ফ ল
ু কুরআন:
আট বৎসর বযদস কুরআনুল কারীম সম্পূেব মুখস্থ কদরন ৷ সবব প্রেম খতদম তারাবীহ্ পর্ান, বাাঁশকােী, আসাম ৷ স্বীয য়্পতা হ্ রত মাোনীর
 رحمة ہللا علیهউপয়্স্থয়্তদত ৷
একাদর্য়্মক য়্শিা শুরু:
থস সময োরুল উলূম থেওবদের প্রিয়্লত প্রোনু াযী পাাঁি সালা ফারসী খানায য়্শিা সমাপ্ত কদর ১৯৫৫ ঈ, সদন আরবী শাখায য়্শিা শুরু
কদরন ৷
োরুল উলূম থেওবদে ভয়্ত:ব
োরুল উলূম থেওবদে ১৯৫৯ ঈ, য়্নযমতায়্িক ভাদব ভয়্তব হ্ন৷ পায়্রবায়্রক মুরব্বী থজিষ্ঠভ্রাতা হ্ রত মাওলানা সায়্যিে আস' আে মাোনী
 رحمة ہللا علیهতৎকালীন য়্বখিাত আরবী সায়্হ্য়্তিক মাওলানা ওযায়্হ্দুজ্জামান য়্করানভী  رحمة ہللا علیهথক য়্েল্লী থেদক সায়্যিে আরশাে
মাোনীদক আরবী ভার্া ও সায়্হ্তি য়্শিা োদনর জনি থেওবদে থর্দক পাঠান৷ হ্ রত মাওলানা য়্করানভী  رحمة ہللا علیهপ্রায য়্তন বৎসর
প বন্ত তাাঁদক আরবী ভার্া ও সায়্হ্তি য়্শিা থেন৷ অতঃপর শাইখ আব্দুল ওযাহ্হ্াব , মাহ্মুে আব্দুল ওযাহ্হ্াব ( رحمة ہللا علیهয়্মশর) এর
য়্নকট ও দুই বৎসর উচ্চতর আরবী ভার্া ও সায়্হ্দতির প্রয়্শিে থনন৷ সাদে সাদে প্রিয়্লত য়্শিাবিবস্থা অনু াযী োরুল উলূম থেওবদের
স্বনামধনি য়্শিকমিলী থেদক য়্শিা লাভ করদত োদকন ৷ ১৯৬৩ ঈ, সদন োওরাদয হ্ােীস পাশ কদর য়্শিা সমায়্প্তর সনে হ্ায়্সল কদরন ৷
য়্শিকবৃে:
ফখরুল মুহ্ায়্িসীন হ্ রত মাওলানা সায়্যিে ফখরুিীন মুরাোবােী رحمة ہللا علیه, হ্ রত শাইখুল আেব মাওলানা ইজাজ আলী رحمة ہللا
علیه, আল্লামা ইব্রাহ্ীম বয়্লযাভী رحمة ہللا علیه,হ্ রত মাওলানা জয়্লল আহ্মে য়্করানভী رحمة ہللا علیه, হ্ রত মাওলানা আখতার
থহ্াসাইন থেওবেী এবং হ্ রত মাওলানা ওযাহ্ীদুজ্জামান য়্করানভী  رحمة ہللا علیهপ্রমুখ ৷
বাই' আত ও য়্খলাফত:
য়্শিা জীবন থশর্ করার পর আধিায়্িকতার দুগবম পদে পা রাখদলন ৷ স্বীয বর্ ভাই কুতবুল আকতাব য়্ফোদয য়্মল্লাত, সায়্যিে আস' আে
মাোনী  رحمة ہللا علیهএর য়্নকট বাই' আত হ্দয তার য়্হ্োযত ও প্রেয়্শবত পদে পয়্রিায়্লত হ্দয মাদরফাদতর বন্ধুর ঘাাঁয়্টসমূহ্ অয়্তক্রম করদত
লাগদলন ৷দ দহ্তু স্বীয য়্পতা কুতবুল আলম থহ্াসাইন আহ্মে মাোনী  رحمة ہللا علیهশশশদব তাাঁর প্রয়্তপালন এমনভাদবই কদরয়্ছদলন ৷ তাই
অয়্ত অল্প সমদয অনে সমুদ্র পায়্র্ য়্েদয থফলদলন ৷য়্কছুয়্েদনর মদধিই ইজাজদত বাই' আত, য়্খরকাদয য়্খলাফত স্বীয থজিষ্ঠভ্রাতা থেদক হ্ায়্সল
কদরন ৷
এ ছার্া স্বীয য়্পতা,ও য়্ফোদয য়্মল্লাদতর অনুস্মরদে েীঘব ১৪ মাস মেীনা মুনাওরায অবস্থান করত: য়্রযাজত মুজাহ্াো করদত োদকন ৷ খুব
পাবেী ও সতকবতার সাদে রও াপাদক সাঃ সময অয়্তবায়্হ্ত কদর হু ুর সাঃ এর রূহ্ানী ফদযজ হ্ায়্সল কদরন ৷
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কমবজীবন:
সবব প্রেম কমবজীবদনর সূিনা ১৯৬৫ ঈ, সদন য়্বহ্ার প্রদেদশর প্রয়্সদ্ধ য়্শিা প্রয়্তষ্ঠান জায়্মযা কায়্সয়্মযা গযায য়্শিক য়্হ্সাদব থ াগোদনর
মাধিদম য়্শিকতার জীবন শুরু কদরন ৷ ১৯৬৯ ঈ, সদন োরুল উলূম থেওবদের শাইখুল হ্ােীস এবং তৎকালীন জয়্মযদত উলামাদয য়্হ্দের
সভাপয়্ত মাওলানা সায়্যিে ফখরুিীন সাদহ্ব  رحمة ہللا علیهএর হুকুদম "জায়্মযা কায়্সয়্মযা মােরাসা শাহ্ী মুরাোবাদে মুোরয়্রস পদে
থ াগোন কদরন ৷ ১৯৭১ ঈ,সদন হ্ রত মাওলানা ফখরুিীন  رحمة ہللا علیهতার য়্শিাগত থ াগিতা ও পয়্রিালনার েিতা থেদখ য়্শিা
কয়্ময়্টর কনদভনার এবং ১৯৭২ ঈ,সদন সহ্কারী য়্শিা সয়্িব য়্হ্সাদব য়্নদযাগ থেন ৷তখন মাওলানা ফখরুিীন  رحمة ہللا علیهয়্নদজই য়্শিা
সয়্িব য়্ছদলন৷
১৯৮২ ঈ, সদন োরুল উলূম থেওবদের মজয়্লদস শুরার আহ্বাদন মুহ্ায়্িস পদে থ াগোন কদরন ৷ এবং ১৯৯৬-২০০৮ ঈ, প বন্ত োরুল
উলূম থেওবদের য়্শিা সয়্িব য়্ছদলন ৷ য়্তয়্ন তার োয়্যত্ব পালনকাদল ারপরনাই থমহ্নত কদর য়্হ্ফ য়্বভাগ,য়্িরাযাত য়্বভাগ,ও প্রােয়্মক
আরবী য়্বভাগসমূহ্ অতুলনীযভাদব গদর্ তুদলদছন ৷
রাজননয়্তক জীবন:
জুলাই ১৯৮৪ ঈ,সদন জয়্মযদত উলামাদয য়্হ্দের ওযায়্কবং কয়্ময়্টর সেসি য়্নববায়্িত হ্ন৷ ২০০৬ ঈ,সদন হ্ রত য়্ফোদয য়্মল্লাত رحمة ہللا علیه
এর ওফাদতর পর জয়্মযদত উলামাদয য়্হ্দের সভাপয়্ত য়্নববায়্িত হ্ন ৷ এবং অেিাবয়্ধ এ পদে সমাসীন রদযদছন ৷ পুরা য়্বদে য়্বদশর্ কদর
য়্হ্েুস্তাদন তার থনতৃদত্ব জয়্মযদতর কাজ য়্েন য়্েন আর থবগবান হ্দে ৷ য়্তয়্ন ভারদতর মুসলমানদের একক রাহ্বর য়্হ্সাদব কাজ কদর াদেন ৷
রিনাবলী:
উত্তরায়্ধকারসূদে প্রাপ্ত হ্ রত শাইখুল ইসলাম মাোনী  رحمة ہللا علیهএর ইলম- য়্হ্কমদতর য়্হ্ফা ত করত: সববপ্রেম ১৯৮০ ঈ,সদন য়্হ্েী
ভার্ায কুরআনুল কারীদমর তাফসীর য়্লখার কাজ আরম্ভ কদরন এবং দু' খদি ১৯৯১ ঈ,সদন সম্পন্ন কদরন ৷
★ ৭২২ পৃষ্ঠার দু' খদি য়্বভক্ত য়্ফকদহ্ হ্ানায়্ফর ইকদুল ফারায়্যে য়্ফ তাকমীদল কাযয়্েস্ শারাইে মারুফ য়্ব- শারয়্হ্ মানজুমাহ্ ইবদন ওহ্বান
এর পািুয়্লয়্প য়্নদজ পয়্রমাজবন ও সংদশাধন করতঃ সববপ্রেম প্রকাশ কদরদছন ৷
★জগৎয়্বখিাত মুহ্ায়্ক্কক আদলম হ্ায়্ফ বেরুিীন আইনী  رحمة ہللا علیهএর অনুপম অবোন " নুখাবুল আফকার য়্ফ তানকীদহ্ মাবানীল
আখবার য়্ফ শরদহ্ মা' আনীল আছার " (ত্বহ্াবী শরীফ) এর হ্স্ত য়্লয়্খত পািুয়্লয়্প য়্মশদরর আল - আজহ্ার লাইদব্ররী থেদক সংগ্রহ্ করতঃ
সংদশাধন পয়্রমাজবন কদর প্রকাদশর কাজ শুরু কদরন, া আল্লাহ্ তা' আলার অদশর্ থমদহ্রবানীদত আট হ্াজার পৃষ্ঠায সম্পন্ন হ্দযদছ ৷ এই
দুষ্প্রাপি গ্রন্থখায়্ন ইয়্তপূদবব কখদনা ছাপাদনা হ্য নাই ৷
★ "নকদশ হ্াযাত " থ গ্রন্থখায়্ন হ্ রত শাইখুল ইসলাম মাোনী  رحمة ہللا علیهএর স্ব- রয়্িত আিজীবনী, এতয়্েন প বন্ত উেূব ভার্াযই য়্ছল৷
উক্ত গ্রন্থখায়্ন আরবী ভার্ায ভার্ান্তয়্রত করার থসৌভাগি হ্ রত মাওলানা আরশাে মাোনী (মা,য়্জ,আ,) এর হ্ায়্সল হ্দযদছ৷
★" বুরহ্ান শরদহ্ মাওযায়্হ্বুর রহ্মান " নামক গ্রন্থয়্ট পয়্রমাজবদনর কাজ কদরদছন ৷ এয়্ট য়্ফকদহ্ হ্ানাফীযিার একয়্ট দুঃস্প্রাপি গ্রন্থ া মেীনা
শরীফ থেদক থছদপ প্রকায়্শত হ্দযদছ ৷ এ ছার্া আরও অদনকগুদলা গ্রন্থ প্রকায়্শত হ্ওযার পদে রদযদছ ৷
★য়্নরিরতা েূরীকরে ও সামায়্জক য়্খেমাত
★ "মাোনী িিায়্রদটয়্রদযল ট্রাষ্ট" ১৯৯৭ ঈ,সদন প্রয়্তষ্ঠা কদরন ৷এ সংগঠদনর মাধিদম সববপ্রেম ধমবীয পয়্রদবদশ আধুয়্নক য়্শিা বিবস্থার
প্রিলন কদরন ৷এজনি থেওবদে মাওলানা মাোনী থমদমায়্রযাল ইংয়্লশ য়্ময়্র্যাম স্কুল প্রয়্তষ্ঠা কদরন ৷উক্ত ট্রাদষ্টর অধীদন বহুসংখিক মােরাসা
ও মক্তব প্রয়্তষ্ঠা লাভ কদর ৷ য়্বদশর্ভাদব হ্য়্রযানা, পাঞ্জাব,য়্হ্মািল, প্রদেদশ ধমবান্তয়্রত এলাকাগুদলাদত আবায়্সক মােরাসা এবং অনাবায়্সক
মক্তব প্রয়্তষ্ঠা কদরন ৷ পাঞ্জাদব আই,য়্ট,আই প্রয়্তষ্ঠা, এমনভাদব য়্পয়্ছদয পর্া েয়্রদ্র এলাকাসমূদহ্ মসয়্জে য়্নমবাে এবং অনিানি সমায়্জক ও
মানয়্বক সাহ্া ি- সহ্দ ায়্গতা কদর াদেন ৷
সফর:
ভারতবর্ব ও পৃয়্েবীর য়্বয়্ভন্ন মুসয়্লম অধুিয়্র্ত এলাকাসমূদহ্ তাদের আমিদন ইলমী,োওযাতী-থসয়্মনার, য়্সদম্পায়্জযাম,ধমবীয মাহ্য়্ফলসদম্মলদন থ াগোন করদত োদকন ৷এসব সফদরর মাদে বাংলাদেশ,পায়্কস্তান,সং ুক্ত আরব আয়্মরাত,য়্মশর,মালায়্ভ জায়্িযা,েয়্িে
আয়্িকা,কাতার,আদময়্রকা,কানার্া,পানামা,বারবাদর্াজ,ট্রায়্নর্ার,ময়্রশাস, য়্রউয়্নযন, য়্ব্রদটন,থসৌয়্েআরব ইতিায়্ে রাষ্ট্রসমূহ্ উদল্লখদ াগি ৷ য়্কছু
য়্েন পূদবব আদরা সাতয়্ট থেশ সফর কদর এদসদছন ৷ য়্তয়্ন ভারতবদর্বর য়্বয়্ভন্ন মােরাসা ও সংগঠদনর পৃষ্ঠদপার্ক এবং সভাপয়্তও বদট৷ এ ছার্া
য়্কছুয়্েন পূদবব " রাদবতাদয আলম-আল ইসলামী মক্কা থমাকাররমা এর আজীবন শুরার সেসি য়্নববায়্িত হ্ন ৷
েরগাদহ্ ইলাহ্ীদত দু'আ কয়্র, থহ্ আল্লাহ্ ! োরুল উলূম থেওবে এবং জয়্মযদত উলামাদয য়্হ্ে থক হ্ রত ওযালার থনতৃদত্ব য়্েন য়্েন
তারাক্কীর উাঁিু য়্শখদর থপৌাঁদছ য়্েন ৷ আমদের উপর হ্ রদতর ছাযাদক আর েীঘব কদর য়্েন ৷ (সংগ্রহ্ীত)
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