
 

 মজলিসে দাওয়াতুি হক 

  কী ও ককন? 

মুফতী মনেূরুি হক 
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মজলিসে দাওয়াতিু হক 

কী ও ককন? 
 

েংকিসন 

মফুতী মনেরূুি হক 

প্রধান মুফতী ও শাইখুি হাদীে 

জালম‘আ রাহমালনয়া আরালিয়া 

োত মেলজদ মাদরাো 

কমাহাম্মাদপরু,ঢাকা 

আিী অ্যান্ড নূর লরসয়ি এসেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

 

লিলশষ্ট খিীফা, 

মুলহউে েনু্নাহ হযরত মাওিানা শাহ আিরারুি হক রহ. 

 

 

লিতীয় েংস্করণ: রজি-১৪৩৭ লহজরী 

প্রকাশনা ও পলরসিশনায় 

মাকতািাতুি মানেূর 

েিবস্বত্ব : প্রকাশক কততবক েংরলিত 

মূিয: ৩০ টাকা মাত্র 
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েলূিপত্র পতষ্ঠা 

ভূলমকা  ৩ 

নিীজী োল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়া োল্লাসমর েুন্নাসতর গুরুত্ব ৫ 

মজুালিদ কাসক িসি ৬ 

মজুালিদগণ োধারণত দুই ধরসণর েংস্কার কাজ আঞ্জাম কদন  ৭ 

ককান্ েহীহ হাদীে আমিসযাগয? ৭ 

েকি মুহালিে ও মুফােলের মাযহাি পন্থী লিসিন ৮ 

যাসদর লকতাসির লভলিসত হাদীে েহীহ-যঈফ ৯ 

িা-মাযহািী িন্ধুগণ লক দীসনর জরুরী লকতািেমূহ ১১ 

মাইলয়তসক জিদী দাফন করা েুন্নাত ১২ 

েওয়াি করোনীর খতসমর লিলনময় কিনসদন নাজাসয়য ১৩ 

হাসফয োসহিসদর লিশ্বাে রাখসত হসি ১৪ 

দ্রুততম েমসয়র মসধয মীরাে িণ্টন করা ১৫ 

আসখরী উম্মসতর মজুালিদ কারা?  ১৬ 

হযরত থানিী রহ. লিসিন ১৪ শতালির মজুালিদ ১৭ 

হযরত থানিী রহ. এর অ্িদান ১৮ 

হযরত থানিী রহ. ককন দাওয়াতুি হক শুরু করসিন ১৯ 

হযরত থানিী রহ.এর গসিষণা ও অ্নেুন্ধাসনর ফিাফি ১৯ 

োহািাসয় ককরাম ককন েসতযর মাপকালি? ২০ 

মওদুদী োসহসির মারাত্মক ভুি ২০ 

ঈমাসনর গুরুত্ব ২১ 

হারদুয়ী লগসয় যা কপিাম ২২ 

নামাসয হাত উিাসনা ও পা রাখার েুন্নাত তরীকা ২৩ 

মনুাজাত শুরু ও কশষ করার েুন্নাত তরীকা ২৩ 

হযরত থানিী রহ. উম্মসতর লতন নম্বর েমেযা কদখসিন ২৫ 

কসয়কলট কিীরা গুনাহ ২৫ 

মেলজসদ গুনাসহ কিীরার আসিািনা েংিলিত লকতাসির তা’িীম করা জরুরী ২৬ 

হারামসক হািাি মসন করসি ঈমান থাসক না  ২৬ 

প্রিলিত জলম িন্ধক েদুী কিনসদসনর অ্ন্তভুবক্ত ২৭ 

এ প্রেসে জননক আসিসমর ঘটনা ২৭ 

কিনসদন ও িান্দার হসকর গুরুত্ব ২৮ 

মজলিসে দাওয়াতিু হসকর লভলিস্থাপন ২৮ 

ঢাকায় দাওয়াতিু হসকর কাসজর েূিনা ২৯ 
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হাসফজ্জী হুযূসরর কশষ লনসদবশ ৩০ 
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তািিীগী কমহনত থাকসত এ কমহনসতর কী প্রসয়াজন? ৩২ 

মাদরাোগুসিার েমেযার েমাধান ৩২ 

রালশয়া ইিসমর মারকায লিি ৩৩ 

মেুলিম প্রধান িাংিাসদশ ককান লদসক এগুসে! ৩৩ 

অ্দূর ভলিষযসত ধ্বংোত্মক েমেযার একমাত্র েমাধান! ৩৪ 
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تعالى باسمه  

 

ভূলমকা 

হামদ ও োিাসতর পর... 

হাকীমুি উম্মত হযরত মাওিানা আশরাফ আিী থানিী রহ. লিসিন গত 

শতািীর মুজালিদ িা দীনী েংস্কারক। গভীর পযবসিিণ ও পযবাপ্ত গসিষণার 

পর লতলন উম্মসতর দীনী লযসন্দগীর লকিু ভুি-ভ্রালন্ত লিলিত কসরন। অ্তঃপর 

কেগুসিার েংসশাধনকসে এিং উম্মসতর দীনী জীিসন পূণবতা আনয়সনর 

িসিয কসয়কলট কাযবক্রম হাসত কনন। উম্মসতর োমসন দিীি-প্রমাসণর 

আসিাসক ঈমান, কুফর ও লশরক-লিদআসতর পূণবাে রূপ তুসি ধরা, 

তাজিীদ অ্নুযায়ী লিশুদ্ধ করুআন লতিাওয়াত লশিাদান, েকি আমসির 

পূণবাে েনু্নাত তরীকা কপশ কসর তার অ্নুেরসণ উিুদ্ধকরণ এিং মুনকারাত 

তথা হারাম, মাকরূসহ তাহরীমী ও নাজালয়য কাজ েম্পসকব অ্িলহতকরণ লিি 

কেগুসিার অ্নযতম। উিামাসয় ককরাসমর পরামসশব লতলন এই মুিারক 

কমহনসতর নাম কদন মজলিসে দাওয়াতুি হক। িস্তুত এলট লিি একলট 

ইিহামী কমহনত যা আল্লাহ তা‘আিা হযরত থানিীর অ্ন্তসর কঢসি 

লদসয়লিসিন। হযরত থানিী রহ.এর জীিিশাসতই তার কখািাফাসয় ককরাম 

লনজ লনজ অ্ঞ্চসি দাওয়াতুি হসকর কাসজ আত্মলনসয়াগ কসরন। এ 

ধারািালহকতায় আমাসদর কদসশও হযরত থানিী রহ.এর এসদশীয় 

খিীফািতন্দ লনজ লনজ োধয অ্নুযায়ী এই মহান লখদমত আঞ্জাম লদসয় 

কগসিন। লকন্তু িযাপকভাসি এই কমহনসতর েসে এসদসশর উিামাসয় 

ককরামসক পলরিয় কলরসয় কদয়ার উসদযাগ গ্রহণ কসরলিসিন হযরত হাসফজ্জী 

হুযূর রহ.। এক হসজ্জর েফসর লতলন হযরত থানিী রহ. এর খিীফা ও লনজ 

পীরভাই মুলহউে েনু্নাহ শাহ আিরারুি হক হারদুয়ী রহ. এিং হযরত 

হারদুয়ী রহ. এর খিীফা আসরফ লিল্লাহ হযরত হাকীম মুহাম্মাদ আখতার 

োসহি রহ.সক িাংিাসদসশ এসে দাওয়াতুি হসকর কমহনতসক িযাপকতা 

দাসনর আসিদন কসরন। তার আসিদসনর কপ্রলিসত উক্ত হযরতিয় এসদসশ 

আগমন কসরন। তখন হযরত হাসফজ্জী হুযূর রহ. তার মুরীদানসক এ 

দু’জসনর লনকট িাইয়াত কলরসয় দাওয়াতুি হসকর কমবী লহসেসি তাসদর 

হাসত তুসি কদন। এই দুই হযরসতর পতষ্ঠসপাষকতায় লিসশষত হযরতওয়ািা 

হারদুয়ী রহ.এর প্রতযি লদকলনসদবশনায় অ্েলদসনর মসধযই এসদসশর 

উিামাসয় ককরাম ও জনোধারসণর লনকট দাওয়াতিু হক িযাপক পলরলিলত 

িাভ কসর। উিামাসয় ককরাম এ কমহনতসক মসনপ্রাসণ আপন কসর কনন। 
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ফসি কদসশর আনাসি কানাসি আজ মানুসষর মসধয েনু্নাত অ্নুযায়ী দীন 

পািসনর প্রলত কমসিলশ কযটুকু আগ্রহই পলরিলিত হসে, িিা যায় তার 

লেংহভাগই দাওয়াতিু হসকর ফেি। িিযমান করোিালট দাওয়াতিু হক 

লিষয়ক একলট িয়াসনর লিলখত রূপ। মুলহউে েনু্নাহ হযরত হারদুয়ী রহ.এর 

মুিারক েহুিত কথসক দাওয়াতুি হক েম্পসকব আলম যতটুকু অ্িগলত িাভ 

করসত েিম হসয়লি তার োরেংসিপ এখাসন আসিািনা করা হসয়সি। এসত 

মজলিসে দাওয়াতিু হসকর পলরিয়, উৎপলি, কাযবক্রম ও ক্রমলিকাশ তুসি 

ধরা হসয়সি। আশা কলর এর মাধযসম উিামাসয় ককরাম ও জনোধারণ 

দাওয়াতিু হক েম্পসকব অ্িগলত িাভ করসত পারসিন এিং দাওয়াতুি হক 

িাংিাসদসশর মুলহব্বীন ও কমবীিতন্দ কাসজর পদ্ধলত েম্পসকব ওয়ালকফহাি 

হসত পারসিন। আল্লাহ তা‘আিা এ িদু্র প্রসিষ্টাসক ভরপুর কালময়াি করুন। 

আমীন। 

 

লিনীত 

মনেরূুি হক 

২৯-০২-২০১৬ লি. 
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ِِاللِِِبِْسِمِ ِالر   ِْحم 
ِ
ِِن ِحْيِمِالر    

 

হাকীমুি উম্মত, মুজালিদুি লমল্লাত, মাওিানা শাহ আশরাফ আিী থানিী 

রহ.-এর োরা জীিসনর অ্লভজ্ঞতা, লিন্তা-লফলকসরর োরলনযবাে 

মজলিসে দাওয়াতিু হক 

মুফতী মনেূরুি হক দা.িা. 

গত ২৬কশ জানুয়ালর িধুিার ২০১৬ ইং রংপুর জমু্মাপাড়া মাদরাোয় 

মজলিসে দাওয়াতিু হসকর মহােসম্মিসন শাইখিু হাদীে মফুতী মনেরূুি 

হক দা.িা. প্রদি িয়ান। 

 

হামদ ও োিাসতর পর...  

উপলস্থত িাংিাসদশ মজলিসে দাওয়াতিু হসকর আমীরুি উমারা, মুলহউে 

েনু্নাহ, শাইখিু হাদীে আল্লামা মাহমুদুি হাোন দামাত িারাকাতুহুম; 

আমার শাইখ, োলয়যদ, হাসফয, কারী, মুক্বরী, মাওিানা শাহ আিরারুি হক 

নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু-এর খিীফািতন্দ; ওয়ালজিুি ইহসতরাম, ওয়ালরসে 

আলম্বয়া েিবস্তসরর উিামা হাযারাত; কাসিসি ইহসতরাম, আসশক েনু্নাত 

দীনদার ভাইসয়রা ও েনু্নাসতর ধারক-িাহক, প্রাণলপ্রয় তালিিাসন ইিম। 

আল্লাহ তা‘আিার অ্সশষ কমসহরিানী, লতলন আমাসদরসক কলিন শশতয প্রিাহ 

উসপিা কসর জুম্মাপাড়ার এই দাওরাসয় হাদীে মাদরাোয় দাওয়াতিু হসকর 

মহােসম্মিসন েনু্নাসতর নাসমর উপর উপলস্থত হওয়ার তাওফীক দান 

কসরসিন। ইনশাআল্লাহ, এই মজলিে হাশসরর ময়দাসন নিীজীর প্রলত 

আমাসদর অ্ন্তসরর ইশক ও মহব্বসতর োিী হসি। নসিৎ দূর-দূরান্ত হসত 

যাতায়াত ও খানা-লপনার কষ্ট স্বীকার কসর আমরা এখাসন আেসত পারতাম 

না। আল্লাহ তা‘আিা তাওফীক লদসয়সিন, তার হািীসির মুহাব্বত অ্ন্তসর 

কঢসি লদসয়সিন এ জনয আমাসদর পসি েসম্মিসন আো েহজ হসয়সি। 

আল্লাহ তা‘আিা মাহলফিসক ভরপুর কিিু করুন। এর উলেিায় আমাসদর 

লপতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনসক মাফ কসর েকসির লহদায়াসতর ফয়োিা 

করুন।  

আলম আপনাসদর োমসন দু’লট আয়াসত কারীমা ও দু’লট হাদীে শরীফ 

লতিাওয়াত কসরলি। 
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নিীজী োল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়া োল্লাসমর েনু্নাসতর গুরুত্ব 

প্রথম আয়াসত আল্লাহ তা‘আিা িসিসিন, 
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অ্থবঃরােিূ োল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াোল্লাম কতামাসদরসক যা কদন তা গ্রহণ 

কর, আর কতামাসদরসক যা কথসক লনসষধ কসরন তা হসত লিরত থাক এিং 

আল্লাহসক ভয় কসর িি। লনশ্চয় আল্লাহ কসিার শালস্তদাতা। (েূরা হাশর- ৭) 

লিতীয় আয়াসত আল্লাহ তা‘আিা িসিসিন, 
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অ্থবঃ কহ নিী! মানুষসক িসি লদন, কতামরা যলদ আল্লাহসক ভাসিাসিসে থাক, 

তসি আমার অ্নুেরণ কর, তাহসি আল্লাহ কতামাসদরসক ভাসিািােসিন 

এিং কতামাসদর কগানাহেমূহ মাফ করসিন। আল্লাহ অ্লত িমাশীি, পরম 

দয়ািু। (েূরা আসি ইমরান- ৩১) 

হাদীে শরীসফ নিীজী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম ইরশাদ কসরসিন, 

 ...ِإنِاإلسالمِبدأِغريباِوسيعودِكماِبدأِفطوبىِللغرباء

অ্থবঃইেিাম তার অ্লভযাত্রা শুরু কসরসি অ্পলরলিত অ্িস্থায়। শীঘ্রই তা 

শুরুর অ্িস্থায় লফসর যাসি। তসি কগারািাসদর (অ্পলরলিত মুোলফর) জনয 

েেুংিাদ! যারা আমার ইলন্তকাসির পর আমার েনু্নাসতর মধয হসত মানিেতষ্ট 

লিিুযলত ও লিকতলত েংসশাধন কসর লদসি। (েহীহ মুেলিম; হা.নং ৩৮৯, েুনাসন 

লতরলমযী; হা.নং ২৬২৯, ২৬৩০) 

অ্নযত্র ইরশাদ কসরন, 

منِيعشِمنكمِبعدىِفسيرىِاختالفاِكثيراِفعليكمِبسنتىِوسنةِالخلفاءِِهفان
 الراشدينِ...ِالخ

অ্থবঃ আমার ইলন্তকাসির পর কতামরা যারা জীলিত থাকসি তারা অ্সনক 

মতলিসরাধ কদখসত পাসি। কে েময় কতামাসদর কতবিয হসি আমার 

তরীকাসক আঁকসড় ধরা এিং খুিাফাসয় রালশদীসনর তরীকাসক মজিুত কসর 

ধরা। (েুনাসন আিূ দাউদ; হা.নং ৪৬০৭) 

মুহতারাম উপলস্থলত! এ মুহসূতব আমার উসিশয একলট লিসশষ কমহনত 

েম্পসকব আসিািনা করা। তা হি, মজলিসে দাওয়াতুি হসকর কাজ কীভাসি 

শুরু হি? এিং কীভাসি আমরা এই মহান কাজ িাভ করিাম? 
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মজুালিদ কাসক িসি? 

হাকীমুি উম্মত, মজুালিদুি লমল্লাত মাওিানা শাহ আশরাফ আিী থানিী 

রহ. গত শতািীর মুজালিদ তথা দীনী েংস্কারক লিসিন। এই উম্মসতর জনয 

আল্লাহ তা‘আিা প্রলত শতািীসত মজুালিদ কপ্ররণ কসরন। িিািাহুিয, 

মজুালিদ কপ্ররণ করা নিী কপ্ররসণর মসতা নয়। অ্থবাৎ (আল্লাহর পানাহ) 

মজুালিসদর কাসি ওহী আসে না। ওহীর দরজা কতা লকয়ামত পযবন্ত েমসয়র 

জনয িন্ধ হসয় কগসি। িরং এর অ্থব হি, উম্মসতর িযাপক ফায়দার জনয 

উম্মসতরই ককান িড় আসিমসক আল্লাহ তা‘আিা মজুালিদ িালনসয় কদন যা 

তার েংস্কারমিূক কাজকমব কদসখ অ্নুধািন করা যায়। োধারণ উিামাসয় 

ককরাম কতা মাশাআল্লাহ উম্মসতর অ্সনক ভুি-ভ্রালন্তই লিক কসর কদন। লকন্তু 

েমসয়র িযিধাসন উম্মসতর মসধয এমন লকিু ত্রুলট-লিিুযলত েতলষ্ট হয় কযলদসক 

োধারণ আসিমসদর দতলষ্ট যায় না। এর কহকমত ও রহেয আল্লাহ তা‘আিাই 

ভাি জাসনন। কতা ঐ ভুি-ত্রুলটগুসিা লিলিত কসর তা েংসশাধন করার জনয 

আল্লাহ তা‘আিা প্রলত শতািীসত এক িা একালধক মজুালিদ িা েংস্কারক 

পািান। আিূ দাঊদ শরীসফর এক হাদীসে আসি, 

 لهاِدينهاإنِاللِعزِوجلِيبعثِلهذهِاألمةِعلىِرأسِكلِمائةِسنةِمنِيجددِ

অ্থবঃ লনশ্চয় আল্লাহ তা‘আিা এই উম্মসতর জনয প্রলত শতািীসত মজুালিদ 

কপ্ররণ কসরন, লযলন তাসদর প্রসয়াজনীয় দীনী েংস্কার োধন কসরন। (েুনাসন 

আিূ দাউদ: হা.নং ৪২৯১)  

মজুালিদগণ োধারণত দুই ধরসণর েংস্কার কাজ আঞ্জাম কদন 

(ক) দীসনর নাসম অ্সনক গিদ লিষয় দীসনর মসধয প্রসিশ কসর। 

মজুালিদগণ এগুসিাসক স্পষ্ট কসর দীন কথসক িাঁটাই কসর কদন। কযমন, ১. 

উরে শরীফ ২. জশসন জিুেু ৩. মীিাদ-লকয়াম ৪. ঈসদ মীিাদুন্নিী। ৫. 

অ্নুরূপভাসি লকিু িদনেীি কিাসকর নিীসদর ভুি ধরা ৬. োহািাসয় 

ককরামসক েসতযর মাপকালি মসন না করা, তাসদর েমাসিািনা করা শিধ 

মসন করা ৭. ভন্ড নিীর অ্নুেরণ করা ৮. মাযহাি মানার দরকার কনই; 

িুখারী শরীফ িগসি রাখসিই দীসনর ওপর িিা যাসি এ জাতীয় কথািাতবা 

প্রিার কসর দীসনর মসধয লিশতঙ্খিা েতলষ্ট করা ইতযালদ লিষয়গুসিা মিূত দীন 

িলহভূবত; লকন্তু দীসনর নাসম উম্মসতর মসধয িািু হসয় কগসি। মুজালিদগণ এ 

ধরসনর ভুিগুসিা লিলিত কসর দিীি-প্রমাসণর মাধযসম েমূসি লমলটসয় 

কদন। 
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উসল্লখয, েহীহ িখুারীর কদাহাই লদসয় মাযহাি অ্স্বীকার করার লিষয়লট ককন 

ভুি তা িুঝার জনয একটু িযাখযা েহকাসর কপশ করা হসে। 

েহীহ িুখারীসত এমন অ্সনক হাদীে আসি কযগুসিা রলহত হসয় কগসি কযমন, 

১. েহীহ িুখারীর এক হাদীসে লযিহজ্জ মাসের ১১, ১২ তালরসখ করাযা 

রাখার কথা িিা হসয়সি। (েহীহ িুখারী; হা.নং ১৯৯৬) আিার পরিতবী এক 

হাদীসে তা হারাম িিা হসয়সি। (েহীহ িুখারী; হা.নং ১৯৯৭, েুনাসন আিূ দাউদ; 

হা.নং ২৪১৮, েুনাসন নাোয়ী; হা.নং ২৮৮৮) 

২. এক হাদীসে আসি, কতামার ইমাম যলদ িসে নামায পড়ায়, কহ মুক্তাদী! 

তুলমও িসে িসে ইকসতদা কসরা। (েহীহ িুখারী; হা.নং ৭২২, েহীহ মেুলিম; 

হা.নং ৪১৭) লকন্তু এই লিধান নিীজীর অ্লন্তম মুহসূতব িসে িসে ইমামলত করা 

আর োহািাসদর দাঁলড়সয় দাঁলড়সয় ইকসতদা করার িারা রলহত হসয় কগসি। 

(েহীহ িুখারী; হা.নং ৭১৪) 

৩. ইেিাসমর শুরুর লদসক নামাসয িারিার হাত কতািার হুকুম লিি। এটা 

হযরত আিুল্লাহ ইিসন উমর রালয. কততবক িলণবত হাদীে িারা প্রমালণত। 

(েহীহ িুখারী; হা.নং ৭৩৬) লকন্তু কয আিুল্লাহ ইিসন উমর রালয. উক্ত হাদীে 

িণবনা কসরসিন কেই লতলনই আসরকলট হাদীসে িণবনা করসিন, নিীজী 

োল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াোল্লাম মদীনায় আোর পর নামাসয একিাসরর 

কিলশ হাত উিাসত লনসষধ কসরসিন। (আখিারুি ফুকাহা ওয়াি মুহালিেীন 

লিিকাইরাওয়ানী) আিুল্লাহ ইিসন উমর রালয.-এর িড় মাসপর শাগসরদ, 

লিলশষ্ট মুহালিে হযরত মুজালহদ, হযরত আিুি আযীয ইিসন হালকম, 

হযরত আিুি আলিয়া রহ. প্রমুখ িসিসিন, আমরা আমাসদর উস্তাদ হযরত 

আিুল্লাহ ইিসন উমসরর লপিসন কসয়ক িির নামায পসড়লি লকন্তু তাঁসক 

নামাসয একিাসরর কিলশ হাত উিাসত কদলখলন। (শরহু মাআলনি আোর; হা.নং 

১৩২৩, মআুিা ইমাম মহুাম্মাদ; হা.নং ১০৮) কাসজই পরিতবী দুই হাদীে জানার 

পর হযরত আিুল্লাহ ইিসন উমর রালয. কথসক নামাসয কসয়কিার হাত 

উিাসনার হাদীে িণবনা করা ককান অ্িস্থায় লিক হসত পাসর না। কারণ এ 

হাদীেলট মক্কী লযসন্দগীসত থাকা কািীন লতলন িসিলিসিন। এ জাতীয় অ্সনক 

রলহত হাদীে েহীহ িুখারীসত আসি।  

৪. স্ত্রীর েসে পলরপূণব লমিন হসয়সি লকন্তু িীযবপাত হয়লন, িারও মাযহাি 

কমাতাসিক এসদর উভসয়র ওপর কগােি ফরয হসি, যা েহীহ িুখারীর 

২৯১নং হাদীসে উসল্লখ আসি। অ্থি িুখারী শরীসফর দু-দুলট স্থাসন আসি, 
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এসদর ওপর কগােি ফরজ হসি না, শুধু উয ূকসর লনসিই হসি। (েহীহ িুখারী; 

হা.নং ২৯২, ২৯৩) পূসিবর হাদীে িারা পসরর হাদীেলট রলহত হসয় কগসি। 

ককান্ েহীহ হাদীে আমিসযাগয? 

কমাটকথা, এ জাতীয় লিষয়গুসিা এক যামানায় লিসিা, পরিতবীসত ঐ হুকমু 

রলহত হসয় কগসি। কারণ দীসন ইেিাম একলদসন িা একিাসরই পলরপণূব হসয় 

যায়লন; ধীসর ধীসর েদুীঘব কতইশ িিসর তা পূণবতায় কপ সঁিসি। ফসি অ্সনক 

পুরাতন হুকুম নতুন হুকুম িারা প্রতযাহার করা হসয়সি। হাদীসের লকতাসির 

কিখকগণ ইেিাসমর পূণবাে ইলতহাে েংরিসণর স্বাসথব নতুন-পুরাতন, 

আসগর পসরর েকি লিধান েংিলিত হাদীে লকতাসি লিলপিদ্ধ কসর 

লদসয়সিন। েতুরাং হাদীসে থাকসিই এিং িণবনােতূ্র েহীহ হসিই েিবসিসত্র 

তার ওপর আমি করা যায় না। িরং হাদীসে িলণবত লিধানলট নিীজীর োসথ 

খাে লিি লকনা? িা উম্মসতর জনয িসি থাকসিও নিীজীর ইলন্তকাি পযবন্ত 

তা িহাি লিি লকনা তা-ও কদখসত হয়। কিাঝা কগি, কয হুকুমলট নিীজীর 

োসথ খাে িা কয হুকমুলট রলহত হসয় কগসি, িণবনােতূ্র েসন্দহাতীত হওয়ার 

কারসণ কেটা েহীহ হাদীে একথা লিক এিং তা ইেিাসমর েলিক ইলতহােও 

িসট; লকন্তু েনু্নাত অ্থবাৎ আমিসযাগয নয় লকিুসতই। িরং এেি হাদীসের 

উপর আমি করা উম্মসতর জনয নাজাসয়য িসট। 

একলট েহীহ হাদীে যার উপর আমি করা নাজাসয়য। এমন হাদীে েহীহ 

িুখারীসত অ্সনক রসয়সি। উদাহরণত একই েমসয় লনসজর লিিাসহ িাসরর 

অ্লধক স্ত্রী রাখা নিীজী োল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়া োল্লাসমর লিসশষ শিলশষ্টয 

লিি। একথার িণবনা কুরআসন কারীসমও এসেসি এিং নিীজীর েীরাত 

েংরিসণর িতহির স্বাসথব হাদীে লহসেসি েহীহ িখুারীসতও এসেসি লকন্তু 

এটাসক েনু্নাত মসন কসর ককান মুেিমান এর ওপর আমি করসত পারসি 

না। ককননা এ লিধান নিীজীর েসে লনলদবষ্ট। নিীজী িযতীত অ্নযানযসদর জনয 

একই েমসয় লনসজর অ্ধীসন িাসরর অ্লধক স্ত্রী রাখা জালয়য কনই। েতুরাং 

যারা িসি িখুারী শরীফ িগসি রাখসি মাযহাি মানার দারকার নাই; 

তাসদরসক িিা হসি, তাহসি কতামরাও একই েমসয় ৯লট িা ১১লট কসর 

লিসয় কসরা। কারণ একই েমসয় নিীজী কততবক ৯ জন িা ১১ জন স্ত্রী রাখার 

কথা কতা েহীহ হাদীসেই আসি। (েহীহ িুখারী; হা.নং ২৮৪) আর কতামরা কতা 

হাদীে মানারই দািী কসর থাসকা। িিুন, এ হাদীসের ওপর আমি করা 

তাসদর জনয জালয়য হসি? হসি না। কারণ এটা হাদীে েতয; লকন্তু েনু্নাত 

নয়। 
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েকি মহুালিে ও মফুােলের মাযহাি পন্থী লিসিন 

ইমাম িুখারী রহ. েহীহ িখুারীর ককাথাও একথা িসিনলন কয, কতামরা 

আমার এই লকতাি িগসি লনসয় ঘুরসত থাসকা, কতামাসদর আর মাযহাি মানা 

িাগসি না। িরং স্বয়ং ইমাম িুখারী, ইমাম মুেলিম, ইমাম লতরলমযীেহ িড় 

িড় েকি মুহালিে এিং িড় িড় েকি মুফালেের োরা জীিন ককান না 

ককান মাযহাি কমসন িিসতন। ককউ হানাফী মাযহাি, ককউ শাসফয়ী 

মাযহাি, ককউ হাম্বিী মাযহাি আিার ককউ মাসিকী মাযহাি অ্নুেরণ 

করসতন। মাযহাি অ্নুেরণকারী মুহালিে ও মুফােলেরসদর একলট লিরাট 

তালিকা আলম আমার লিলখত লকতাি ‘মাযহাি ও তাকিীদ’-এর মসধয কপশ 

কসরলি। মাযহাি মানা যলদ লশরক হয় তাহসি কহ িা-মাযহািীরা! 

মাযহািওয়ািাসদর েংকলিত লকতাি লদসয় কতামরা হাদীসের দিীি কপশ 

করসিা কীভাসি? কারণ মাযহাি মানার কারসণ কতামাসদর মসত তারা কতা 

মুেিমানই নয়। (নাউযুলিল্লাহ) কিয়াদলিরও একটা েীমা থাকা দরকার। 

যাসদর লকতাসির লভলিসত হাদীে েহীহ-যঈফ লনলণবত হয় তারা েকসি 

মাযহাি পন্থী লিসিন 

আসরকলট কথা িঝুুন। হাদীেসক েহীহ-যঈফ লহোসি মাপা হয় লমশকাত 

জামাসতর লকতাি ‘নুখিাতুি লফকার’, উচ্চতর হাদীে গসিষণা লিভাসগর 

লকতাি ‘মুকালিমাতু ইিলনে োিাহ্’ িারা। যারা এেি লকতাি লিসখসিন 

তারাও ককান না ককান মাযহাসির অ্নুোরী লিসিন। গাইসর মুকালল্লদ িা-

মাযহািী ভাইসদর িক্তিয অ্নুযায়ী মাযহাি অ্নুেরসণর কারসণ তারা কতা 

কিঈমান, তাহসি কতামরা তাসদর লকতাি লদসয় েহীহ-যঈফ লনণবয় করসিা 

লকভাসি? আেি কথা হি, মাযহাি অ্নুোরীরা কিঈমান নয়, কতামরাই িরং 

লনসজসদর ঈমাসনর কখাঁজ লনসয় কদসখা। আর এসদর লকতাি িাদ লদসয় েহীহ 

হাদীে িারা প্রমাণ কসরা কয, েহীহ হাদীে কাসক িসি? যঈফ হাদীে কাসক 

িসি? কতামাসদরসক লকয়ামত পযবন্ত েময় কদয়া হি। 

িা-মাযহািী িন্ধগুণ লক দীসনর জরুরী লকতািেমহূ কপশ করসত পারসিন? 

শরীয়সতর হুকমু আহকাম িণবনার জনয িয় ধরসণর লকতাি প্রসয়াজন: 

তাফেীসরর লকতাি, উেসূি তাফেীসরর লকতাি, হাদীসের লকতাি, উেসূি 

হাদীসের লকতাি, লফকসহর লকতাি, উেসূি লফকসহর লকতাি। আমরা 

মাযহািওয়ািারা আমাসদর কিখা এই িয় ধরসনর লকতািই কদখাসত পারি। 

ককান িা-মাযহািী িন্ধ ু কী কদখাসত পারসি এ িয় লিষসয়র উপর তাসদর 

কিখা ককান লকতাি? পারসি লকভাসি! তাসদর জন্ম কতা িতলটশ কিলনয়াসদর 
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যামানায়। আর এই লকতািগুসিা কিখা হসয়সি ১২/১৩ শত িির আসগ। 

১২/১৩ শত িির আসগ কতা আর কিিাওয়ািা, লরক্সাওয়ািা, দলজব, েইুপার 

নাসম আহসি হাদীসের ককান অ্লস্তত্ব লিি না। কাসজই তারা কদখাসি 

ককাসেসক? িতবমাসনর আহসি হাদীেরা কতা কমড ইন ইে ইলন্ডয়া ককাম্পানী। 

লিক কযমলনভাসি কগািাম আহমাদ কালদয়ানী িতলটসশর কারখানায় প্রস্তুতকতত 

(ভন্ড) নিী’! কতা একজন মজুালিদ এ েকি িদ দীনী লিষয়ালদসক লিলিত 

কসর দীন কথসক খালরজ কসর কদন। 

(খ) মজুালিদসদর লিতীয় দালয়ত্বঃ দীসনর অ্সনক জরুরী লিষয় দীন কথসক 

িাদ পসড় যায় কেগুসিাসক মজুালিদগণ পুনরায় দীসনর মসধয অ্ন্তভুবক্ত কসর 

কদন। কযমন, 

১. মুদবাসক কিসর ডান কাসত কশায়াসনা েনু্নাত। (েনুাসন আিী দাউদ; হা.নং 

২৮৭৫) লকন্তু আমরা লিৎ কসর কশায়াই। তারপর ঘাড় িাঁকা কসর শুধ ু

কিহারাটা লকিিার লদসক কসর কদই। এটা লক েুন্নাত তরীকা? েনু্নাত তরীকা 

হি মাইলয়সতর েীনােহ পসুরা শরীর লকিিার লদসক কসর রাখসত হসি। 

শরীর লিৎ কসর করসখ শুধ ু কিহারা লকিিামুখী করসি যসথষ্ট হসি না। 

(ফাতাওয়া শামী ২/২৩৫, েুনাসন আিূ দাউদ; হা.নং ২৮৭৫, মেুতাদরাসক হাসকম; 

হা.নং ১৩০৫) 

মাইলয়তসক জিদী দাফন করা েনু্নাত 

২. আমরা মাইলয়সতর দাফসন অ্যথা লিিম্ব কলর। এটা জাসয়য, না 

নাজাসয়য? হাদীসের লকতাি খুসি কদখুন। নিীজী োল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওয়াোল্লাম িসিসিন,  (অ্থব) ককান 

মুেিমাসনর িাশ তার পলরিাসরর মসধয আটসক রাখা (অ্থবাৎ দাফসন লিিম্ব 

করা) উলিত নয়। (েুনাসন আিূ দাউদ; হা.নং ৩১৫৯) অ্থি কিসি কদখসি, 

জামাই-কমসয় িন্ডন কথসক আেসি, োরাসদসশর মানুষ জানাযায় শরীক হসি 

ইতযালদ অ্জুহাসত আমরা এটা লনলিবধায় কসর যাই এিং দাফসন লিিম্ব কলর। 

েওয়াি করোনীর খতসমর লিলনময় কিনসদন নাজাসয়য 

৩. মুদবার জনয েওয়াি করোলন টাকা িা লিলনময় িাড়া হসত হসি। (ফাতাওয়া 

শামী ২/২৪১) 

৪. খতম তারািীহ লিলনময় িাড়া হসত হসি। (মুোন্নাসফ ইিসন আিী শাইিা; 

হা.নং ৭৭৩৮, ৭৭৪২, মেুান্নাসফ আিুর রাযযাক; হা.নং ১৯৪৪৪) 
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রমাযাসন হাসফযসদর প্রলত দরদী োজা লিক নয়! 

অ্সনসক রমযান মাে আেসি হাসফয োসহিসদর প্রলত খুি দরদী হসয় ওসি; 

তারা প্রশ্ন কসর, টাকা না লনসি হাসফযরা খাসি ককাসেসক? অ্থি িালক 

এগাসরা মাে হাসফয োসহিসদর ককান কখাজঁ-খির কনয় না। লনয়ম কতা লিি, 

হাসফয োসহিগণ দুলনয়ািী পড়াসশানা ও আরাম-আসয়শসক উসপিা কসর 

লনসজর েীনায় কুরআসন কারীসমর কদ িত অ্জবন কসরসি ফসি আল্লাহর 

কাসি তাসদর মিূয ও মূিযায়ন কেনাতীত- এই কারসণ তাসদরসক েম্মান 

করা, মুহাব্বত করা এিং উক্ত মুহাব্বসতর লভলিসত োরা িির তাসদর 

কখাজঁ-খির কনয়া, যথাোধয হালদয়া-কতাহফা ইতযালদ কপশ করা। হাসফয 

োসহিসক মুহাব্বত করার এটা শিধ পন্থা। লকন্তু তা না কসর শুধু রমযাসনর 

এক মােই হাসফযসদর প্রলত দরদ কদখায় এিং খতসম তারািীহর লিলনময় 

নাজাসয়য পয়ো তুসি হাসফযসদরসক কদয়। 

হাসফয োসহিসদর লিশ্বাে রাখসত হসি 

কহ হাসফয োসহি! কতামার লেনায় ৩০ পারা কুরআন কতা কতামার িািা 

রাসখলন, তুলমও রাখলন; িরং আলম মাওিাসয় কারীম লনসজ করসখলি। (েূরা 

লকয়ামাহ-১৭) কহ হাসফসয করুআন! তুলম েওয়াসির আশায় মানুষসক কুরআন 

শুলনসয় যাও। আলম কতামার জনয ইজ্জসতর লরলযসকর িযিস্থা করি। আলম ১১ 

মাে কতামাসক খাওয়াই আর এক মাে খাওয়াসত পারি না! আমার ওপর 

আস্থা রাসখা, কতামাসক দুলনয়াদারসদর োমসন কিইজ্জত করি না। কারণ 

‘আলম কতামাসক কুরআসনর লনয়ামত এজনয কদইলন কয, তুলম কষ্ট করসি।’ 
(েূরা ত্ব-হা- ২) 

দ্রুততম েমসয়র মসধয মীরাে িণ্টন করা 

৫. কাসরা মততুয হসি যতদূর েম্ভি েপ্তাহ খাসনসকর মসধয ফারাসয়য কির 

কসর প্রসতযক ওয়ালরসশর প্রাপয িুলঝসয় কদয়া অ্তযন্ত জরুরী লিষয়। (েূরা 

লনো-১০) লকন্তু আমাসদর কদসশ লক এটা হয়? হয় না। এটা েলিকভাসি না 

হওয়ার কারসণ একজসনর হক অ্নযজন কমসর খায়। আরও মারাত্মক কথা, 

মাইলয়সতর নািাসিগ েন্তান থাকসি কেই ইয়াতীসমর েম্পদ তার মা, ভাই-

কিান, আত্মীয়-স্বজন এমনলক অ্সনক কিসত্র আসিম-উিামাসদরও খাওয়া 

হসয় যায়, যা কদাযসখর আগুন খাওয়ার েমতুিয। আল্লাহ লহফাযত কসরন। 

এ জাতীয় অ্গলণত ভুি আমাসদর মসধয প্রিলিত আসি। মজুালিসদর লিতীয় 

কাজ হি, এ ভুিগুসিা কিাসখ আেিু লদসয় কদলখসয় কদয়া; লকতাসির পতষ্ঠা 

খুসি খুসি কদখাসনা কয, কদসখা লকতাসি কী আসি আর আমাসদর েমাজ 
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কীভাসি িিসি আর আমাসদর আমসি কী আসি? কতা এই লিষয়গুসিা 

হাসতকিসম ধলরসয় লদসয় েংসশাধন করাই হি মজুালিসদর আেি কাজ।  

আসখরী উম্মসতর মজুালিদ কারা? 

এই উম্মসতর প্রথম মজুালিদ লিসিন হযরত উমর ইিসন আিুি আযীয রহ. 

আর কশষ মজুালিদ হসিন হযরত ইমাম মাহদী আিাইলহর লরযওয়ান। এর 

মাসঝ প্রসতযক শতািীসত মজুালিদ এসেসিন এিং ভলিষযসতও আল্লাহ 

তা‘আিা পািাসিন। 

হযরত থানিী রহ. লিসিন ১৪ শতালির মজুালিদ 

গত শতািীর মুজালিদ লিসিন হাকীমুি উম্মত হযরত মাওিানা শাহ 

আশরাফ আিী থানিী রহ.। লতলন দারুি উিুম কদওিসন্দ যাসদর কাসি 

কিখা-পড়া কসরসিন তারা তার কমবজীিন কদসখ োিয লদসয়সিন কয, 

আমাসদর এই িাত্রসক আল্লাহ তা‘আিা মজুালিদ লহসেসি কিুি কসরসিন।  

আওিাসদ রােিূ হযরত মাওিানা হুোইন আহমাদ মাদানী রহ. লিসিন ঐ 

যামানার অ্সনক িড় আসিম, দারুি উিূম কদওিসন্দর শাইখুি হাদীে। 

আমরা িুখারী শরীসফর েনদ িণবনা করসত লগসয় তার নামও িলি। লতলন 

দারুি উিমূ কদওিসন্দ িহু িির িুখারী শরীফ পলড়সয়সিন। আল্লামা 

কাশ্মীরী রহ. কদওিন্দ কথসক ডাসিি মাদরাোয় িসি যাওয়ার পর কথসক 

হযরত মাদানী রহ. কদওিন্দ মাদরাোয় িুখারী শরীফ পড়াসতন। তাসক এক 

মজলিসে লজসজ্ঞে করা হসয়লিি, কিাসকরা মাওিানা আশরাফ আিী 

থানিীসক ‘যামানার মজুালিদ’ িসি, আপলন এ িযাপাসর কী িসিন? লতলন 

উির লদসয়লিসিন, ‘ইেসম ককয়া শযক হযায়!’ অ্থবাৎ মাওিানা আশরাফ 

আিী এই যামানার মজুালিদ, এসত েসন্দসহর কী আসি! 

হযরত থানিী রহ. এর অ্িদান 

হযরত থানিী রহ. প্রায় হাজার খাসনক লকতাি লিসখ কগসিন। দারুি উিমু 

কদওিসন্দর কুতুিখানায় কেগুসিা েংরলিত আসি। লতলন কানপুর মাদরাোয় 

অ্সনক িির ইিমী লখদমাত আঞ্জাম লদসয়সিন। িহু এিাকায় দীনী মাহলফি 

কসরসিন। কে েি িয়ান আজও েংরলিত আসি। কশষ জীিসন লতলন 

থানাভিসনর খানকা কথসক িহু কমবিীর আসিসম দীন শতরী কসর কগসিন। 

তার িাংিাসদশী শাগসরদসদর মসধয মাওিানা শামিুি হক ফলরদপুরী, 

মাওিানা হাসফজ্জী হুযূর, মাওিানা পীরজী হুযূর, মাওিানা আতহার আিী 

লেসিটী, মাওিানা কুব্বাদ আিী কনায়াখািী, মাওিানা মাকেূদুল্লাহ 
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িলরশািী, মাওিানা আিুি ওয়াহ্হাি (মুহতালমম, হাটহাজারী) প্রমুখ 

িযলক্তিগব অ্নযতম। তার এেকি শাগসরদ অ্গলণত মেলজদ, মাদরাো ও 

খানকাহ প্রলতষ্ঠা কসর, তািিীগ জামাআসতর পতষ্ঠসপাষকতা কসর এিং আরও 

লিলভন্ন উপাসয় দাওয়াত ইিাল্লাহর প্রায় েকি ময়দাসন অ্লিস্মরণীয় অ্িদান 

করসখসিন। অ্নযকথায় হযরত থানিীর দরিার কথসক আোর পর তারা 

এসককজন এসকক এিাকার জনয কহদায়াসতর নিত্র হসয় কগসিন। 

কমাটকথা, হযরত থানিী রহ. দীসনর িতুমুবখী কাজ আঞ্জাম লদসয়সিন। তাঁর 

োরা জীিসনর অ্লভজ্ঞতা ও লিন্তা-লফলকসরর োর-লনযবাে হি, ‘মজলিসে 

দাওয়াতিু হক’। 

হযরত থানিী রহ. ককন দাওয়াতুি হক শুরু করসিন? 

লতলন মাদরাোয় পলড়সয়সিন, খানকায় আত্মশুলদ্ধ কলরসয়সিন, হাজার েংখযক 

লকতািালদ লিসখসিন, ওয়াজ-মাহলফি কসরসিন। তাঁর েমসয় যত ধরসণর 

দীনী কমহনত িািু লিি- মেলজদ, মাদরাো িিুন আর খানকাহ এিং 

দাওয়াত ও তািিীগই িিুন লতলন েিগুসিা গভীরভাসি পযবসিিণ কসরসিন, 

এগুসিা লনসয় গসিষণা কসরসিন। পযবসিিণ ও গসিষণার পর লতলন কদখসত 

কপসিন, এসতা রকম কমহনত িািু থাকার পরও উম্মসতর দীনী লযসন্দগীসত 

লকসের কযন অ্ভাি রসয় কগসি। কযসহতু লতলন যামানার মজুালিদ লিসিন 

এজনয তার োমসন কসয়কলট েমেযা ধরা পড়ি।  

মুহতারাম উপলস্থলত! লিষয়গুসিা ভাসিাভাসি কিাঝা দরকার। োধারণ 

উিামাসয় ককরাম কতা মুজালিদ নন তাই এগুসিা তাসদর গসিষণায় না-ও 

আেসত পাসর। 

হযরত থানিী রহ.এর গসিষণা ও অ্নেুন্ধাসনর ফিাফি 

হযরত থানিী রহ.এর গসিষণা ও অ্নুেন্ধাসন কয েমেযাগুসিা ধরা পড়ি 

তার প্রথমলট হি ঈমান ও আকীদা-লিশ্বাে েংক্রান্ত। (অ্থবাৎ আমানতু 

লিল্লালহ, ওয়া মািাইকালতহী... যার িযাখযা কিসহশতী কযওর ও তা’িীমিুীন 

লকতাসি আসি।) লতলন িিয করসিন, উম্মসতর মসধয িযাপকভাসি ঈমাসনর 

তা’িীম কনই, আকীদার তা’িীম কনই। কয কারসণ োধারণ মানুষ শুধ ু

‘ঈমান’ শিলটর েসে পলরলিত লকন্তু এর মমব ও িযাখযা েম্পসকব প্রায় লকিুই 

জাসন না। অ্পরলদসক ঈমান-আকীদার তা’িীম যসথষ্ট পলরমাণ না থাকায় 

োধারণ মানুষ না িুসঝ লিলভন্ন িালতি ও কগামরাহ কফরকার অ্ন্তভুবক্ত হসে। 
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মুহতারাম উপলস্থলত! আমাসদরসক প্রলতলদন ঈমাসনর এক একলট শাখা-

প্রশাখা লনসয় লনয়লমত তা’িীম করসত হসি। ঈমাসনর আসিািনা িযাপকভাসি 

িািু করসত হসি। উদাহরণত একলদন ঈমাসন মুফাস্োসির ‘ওয়ারুেলুিহী’ 

শাখা লনসয় আসিািনা করা হি। কতা ‘রােিূগসণর প্রলত ঈমান আনিাম’ 

এই পসয়সের তা’িীসম োধযানযুায়ী এর েকি প্রশাখা লনসয় আসিািনা 

করসত হসি। কযমন, তামাম নিী-রােিূ ‘আিাইলহমুে োিাম মালটর শতলর 

(অ্োধারণ গুণািিীর অ্লধকারী) মানুষ লিসিন। তারা লনষ্পাপ লিসিন। 

তাসদর কথসক কিাট িড় ককান কগানাহ প্রকাশ পায়লন। আল্লাহ তা‘আিার পি 

হসত গায়িী লিষয়ালদর যতটুকু তাসদরসক জানাসনা হসয়সি গায়সির লিষসয় 

তারা তসতাটুকুই জানসতন। লনজস্ব কযাগযতায় এর অ্লধক গায়ি তারা 

জানসতনও না, জানার শলক্তও রাখসতন না। আমাসদর লপ্রয় নিীজী োল্লাল্লাহু 

‘আিাইলহ ওয়াোল্লাম আল্লাহ তা‘আিার েিবসশষ নিী, তার পসর আর ককান 

িযলক্ত পতলথিীসত নিী লহসেসি আেসি না। লতলন ২৩ িিসরর নিুওয়াতী 

জীিসন োহািীসদর কয লিশাি জামাআত শতরী কসর কগসিন তারা েসতযর 

মাপকালি।  

োহািাসয় ককরাম ককন েসতযর মাপকালি? 

োহািাসয় ককরাম েসতযর মাপকালি হওয়ার িযাপাসর কুরআন ও হাদীসে 

দিীি রসয়সি। 

১. আল্লাহ তা‘আিা েরূা ফালতহায় আমাসদরসক দু‘আ লশলখসয়সিন, 

ا
 
ِِاْهِدن

 
اط ر  ِ

ِِالص  ِقيم 
 
ُمْست

ْ
 ...الخال

অ্থবঃআমাসদরসক েরি েলিক পথ কদখান এিং ঐ েকি কিাকসদর পথ 

যাসদরসক আপলন পুরষ্কতত কসরসিন। (েরূা ফালতহা- ৫, ৬) 

আিার আল্লাহ তা‘আিাই পুরষ্কতত িান্দাসদর পলরিয় লদসয়সিন। ইরশাদ 

হসে,   ِم ْن ِِو 
ِ
 ِِيُِطع

  
ِِالل

 
ُسول الر   ِِو 

 
ئِك
 
ول
ُ
أ
 
ِِف ِِم ع  ِذين 

  
ِِال ع م 

ْ
ن
 
ُِِأ

  
ْيِهْمِِالل

 
ل
 
...ِالخِع  

অ্থবঃযারা আল্লাহ এিং তাঁর রােসূির অ্নুেরণ কসরন তারা ঐ েকি 

কিাকসদর োসথ থাকসিন যাসদরসক আল্লাহ তা‘আিা পরুষ্কতত কসরসিন। 

অ্থবাৎ নিীগণ, লেিীকগণ, শহীদ ও কনককারগণ। (েূরা লনো- ৬৯, ৭০) 

আর একথা িিাই িহুিয কয, লেিীক, শহীদ ও কনককারগসণর অ্নযতম 

লিসিন োহািাসয় ককরাম। কতা োহািাসয় ককরাম েসতযর মাপকালি না হসি 

ককন আল্লাহ তা‘আিা তাসদরসক েীরাসত মুস্তাকীসমর উদাহরণ লহসেসি 

কপশ করসিন? 
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২. আল্লাহ তা‘আিা আসরা িসিন,  ِ
ْ
ِإن
 
ِِآم نُواِف

ِ
ل
ْ
ْمِِم اِبِِمث

ُ
ِدِِبِِهِِآم نْت

 
ق
 
ْواِف د 

 
اْهت  

অ্থবঃঅ্তঃপর তারাও যলদ কে রকম ঈমান আসন কযমন ঈমান কতামরা 

(োহািাগণ) এসনসিা তসি তারা কহদায়াত কপসয় যাসি। (েূরা িাকারা- ১৩৭) 

এখাসন আল্লাহ তা‘আিা কহদায়াসতর মাপকালি িালনসয়সিন োহািাসয় 

ককরামসক। 

৩. আল্লাহ তা‘আিা আসরা িসিন, 

ٌدِ
م   ُِِمح 

ُ
ُسول ِِِر 

  
ِِالل ِذين 

  
ال ُهِِو  اُءِِم ع 

ِشد  
 
ىِأ

 
ل
 
اِرِِع

  
ف
ُ
ك

ْ
م اُءِِال  لخ...اب ْين ُهْمُِِرح 

অ্থবঃমুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াোল্লাম আল্লাহর রােিূ। আর তাঁর 

েসে যারা আসি, তারা কাসফরসদর লিরুসদ্ধ কসিার এিং লনসজসদর মসধয 

এসক অ্সনযর প্রলত দয়াদ্রব।... (েূরা ফাতহ্- ২৯) 

এখাসন আল্লাহ তা‘আিা রােিূ োল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়া োল্লাসমর েসে 

তার োহািীসদরসকও উসল্লখ কসরসিন। 

৪. আল্লাহ তা‘আিা আসরা িসিন, 

نُْهِ
 
ُِع
  
ِالل ِضي  ِر 

ٍ
ان ب ُعوُهْمِبِِإْحس 

  
ِات ِذين 

  
ال اِرِو  ص 

ْ
ن
 ْ
األ ِو  ين 

ِ
ُمه اِجر

ْ
ِال ِِمن 

 
ون
ُ
ل
و  
 ْ
ِاأل
 
ون
ُ
ابِق

الس   ْمِو 
نُْهِ
 
واِع

ُ
ض ر   و 

অ্থবঃমুহালজর ও আনোরসদর মসধয যারা প্রথসম ঈমান এসনসি এিং যারা 

লনষ্ঠার েসে তাসদর অ্নুেরণ কসরসি, আল্লাহ তাসদর েকসির প্রলত েন্তুষ্ট 

হসয়সিন এিং তারাও আল্লাহর প্রলত েন্তুষ্ট হসয়সি এিং তাসদর প্রসতযসকর 

জনয এমন জান্নাত প্রস্তুত করসখসিন যার তিসদশ লদসয় নহর প্রিালহত হসি। 

(েূরা তাওিা- ১০০) 

এখাসন আল্লাহ তা‘আিা েমস্ত োহািী ও তাসদর অ্নুোরীসদর িযাপাসর তাঁর 

পূণব েন্তুলষ্ট প্রকাশ কসরসিন। েতুরাং োহািাসয় ককরাম রালয. েসতযর 

মাপকালি। 

৫. নিীজী োল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াোল্লাম িসিন, 

 قالِماِأناِعليهِوأصحابيِ...ِإنِبنيِإسرائيلِتفرقتِعلىِثنتينِوسبعينِملة

অ্থবঃিনী ইেরাঈি ৭২ দসি লিভক্ত হসয়লিসিা আর আমার উম্মত ৭৩ দসি 

লিভক্ত হসি। এর মসধয ৭২লট দি জাহান্নাসম যাসি আর একলটমাত্র দি 

জান্নাসত যাসি। নিীজী োল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াোল্লাম নাজাত প্রাপ্ত দসির 
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পলরিয় লদসত লগসয় িসিন, ‘কেই একলট দি তারা, যারা আলম এিং আমার 

োহািীসদর তরীকার ওপর আসি।’ (েুনাসন লতরলমযী; হা.নং ২৬৪১) 

এখাসন জান্নাসতর মাপকালি লহসেসি নিীজী শুধু লনসজসক কপশ না কসর 

োহািীসদরসকও কপশ করসিন। 

অ্তএি ‘ওয়া রুেুলিলহ’ িিার েময় একজন মুেিমানসক এই েি লিষয় 

মানসত হসি। 

মওদুদী োসহসির মারাত্মক ভুি 

অ্থি মওদূদী োসহি লিসখসিন, ‘আল্লাহ এিং আল্লাহর রােূি িাড়া আর 

কাউসক েসতযর মাপকালি মানা যাসি না’ (নাউযুলিল্লাহ)। লশয়ারা িসি! 

নিীজী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর ইলন্তকাসির পর পাঁিজন োহািী 

িাসদ েকসি মরুতাদ (ধমবতযাগী) হসয় লগসয়লিি! (নাউযুলিল্লাহ)। কেই 

পাঁিজন হসিন হযরত আিী, ফালতমা, হাোন, হুোইন ও আম্মার 

রালযআল্লাহু আনহুম আজমাঈন। এ জাতীয় কথা লিশ্বাে করসি ঈমান কতা 

থাকসিই না, িরং এক হাদীসে আসি, যারা োহািাসয় ককরাসমর েমাসিািনা 

করসি তাসদর ওপর আল্লাহর িা’নত। (েহীহ িুখারী; হা.নং ৩৬৭৩, শরহু 

মশুলকলিি আোর; হা.নং ৩২৩২, মেুনাসদ আহমাদ ৪/৮৯)  

োহািা রালয. যলদ ককান িযাপাসর ভুিও কসর থাসকন, আল্লাহ কতা 

কুরআসনর মসধয তাসদরসক অ্যাডভান্স মাফ কসর লদসয়সিন এিং তাসদর 

প্রলত তাঁর পূণব েন্তুলষ্ট প্রকাশ কসরসিন। লতলন কতা অ্িশযই জানসতন কয, 

োহািীসদর মসধয জসে জামাি, জসে লেফ্ফীন েংঘলটত হসি। তথালপ লতলন 

তাসদর প্রলত পূণব েন্তুলষ্টর কঘাষণা লদসয়সিন। োহািাসয় ককরাসমর ককান ভুি-

িুক হসয় থাকসি তার উদাহরণ োগসর প্রস্রাি পড়ার মসতা। োগসর প্রস্রাি 

পড়সি োগর নাপাক হয় না িরং প্রস্রািই অ্লস্তত্ব হারায়। োহািাসয় ককরাম 

দীন-ঈমাসনর জনয তযাগ ও কুরিানীর এিং িযলক্তগত কনক-আমসির এত 

িড় োগর লিসিন কয, তাসদর কারও ককান ভুি-িুক হসয় থাকসি কেগুসিা 

উসপলিত হসয় অ্লস্তত্ব হারাসি; এসত তাসদর েমুহান মযবাদার ককান হালন 

হসি না এিং দীসনর জনয তাসদর মাপকালি হওয়াও অ্গ্রাহয হসি না।  

আসিািনা িিলিি কয, হযরত থানিী রহ. কদখসত কপসিন, আমাসদর মসধয 

ঈমান আকীদার তা’িীম যথাযথভাসি হসে না। অ্থি ঈমাসনর েকি শাখা-

প্রশাখায় লিশ্বাে করার নাম হি ঈমান, আর ককান একটা অ্ংশ অ্স্বীকার 

করার নাম কি-ঈমানী িা কুফরী।  
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কযমন ‘ওয়া রুেুলিহী’ শাখার একলট প্রশাখা হি ‘নিীগণ েকসিই 

লনষ্পাপ’। এখন ককউ এ কথাটা মানি না, মওদুদী োসহসির মত িসি লদি 

কয, ‘আল্লাহ তা‘আিা প্রসতযক নিীর িারা দু-িারলট গুনাহ কলরসয় লনসয়সিন, 

যাসত কিাসকরা িুঝসত পাসর, তারা কখাদা নন!’ নাউযুলিল্লাহ। কতা ককউ 

ঈমাসনর েকি শাখা-প্রশাখার ওপর লিশ্বাে স্থাপন করি শুধু এই একলট 

প্রশাখায় লিশ্বাে করি না, এসতই কে ঈমানদাসরর পলরিসতব কি-ঈমান 

োিযস্ত হসি। কত ভয়ানক িযাপার! 

ঈমাসনর গুরুত্ব 

ঈমান ও লিশ্বাে এত িড় েম্পদ কয, কারও মসধয তা েিবলনম্ন স্তসর থাকসিও 

একলদন না একলদন কে জান্নাসত যাসি। আর ঈমান কিুি না হসি তার 

নামায, করাযা, হজ্জ, যাকাত, দান-খায়রাত, মাদরাো-মেলজদ লনমবাণ েি 

কিকার হসয় যাসি, েি মালট হসয় যাসি। কারণ ঈমান িাড়া ককান আমিই 

আল্লাহর লনকট গ্রহণসযাগয হসি না। 

এজনয কুরআন হাদীসে েিসিসয় কিলশ গুরুত্ব েহকাসর কদয়া হসয়সি 

ঈমাসনর তা’িীম। মাশাআল্লাহ, তািিীগী ভাইসয়রা এর আংলশক আসিািনা 

কসরন; আর তাসদর িাড়া অ্সনযরা কতা ঈমাসনর িযাপাসর কতমন লকিুই িসি 

না। অ্থি েকি কেণীর মেুিমানসদর জনয এলট েিসিসয় কিলশ গুরুত্ব 

কদয়াই লিি শরীয়সতর দািী। 

দুই. হযরতওয়ািা থানিী রহ. িিয করসিন, মানুষ কুরআন শরীফ পসড়, 

অ্সনসক েহীহও পসড় লকন্তু পলরপূণব েহীহ হয় না। কিাসকরা কযভাসি করুআন 

পসড় তার িারা নামায কমাটামুলট হসয় যায় এিং এটাসক িাসরা আনা েহীহ 

িিা কগসিও কষাসিা আনা েহীহ িিা যায় না। 

উিামাসয় ককরাসমর এক ইজলতমায় আলম িসিলিিাম, যারা হারদুয়ী যানলন 

িা হারদুয়ীসত মশক কসরসি এমন কারও কাসি মশক কসরনলন, তাসদর 

অ্লধকাংশই হয়সতা ‘আল্লাহু আকিার’ িাকযলট পলরপণূব শুদ্ধ কসর িিসত 

পারসিন না। ‘হু’-কক ‘কহা’ িিসিন, অ্থি আরিীসত ও-কার, এ-কার কনই। 

কগাটা করুআন মাজীসদ শুধু এক জায়গায় এ-কার আসি। লকন্তু আমরা কতা 

িহু জায়গায় এ-কার পড়লি। অ্নুরূপভাসি আপলন হয়সতা ককানলদন 

কশাসননইলন কয, ‘কপশ’ উচ্চারসণর েময় দুই কিাঁট লমসি যাওয়ার উপক্রম 

হসি, ইতযালদ। 
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হারদুয়ী লগসয় যা কপিাম 

আমরা ঢাকার রাহমালনয়া মাদরাোয় েহীহ িুখারী পড়াসনার পরও আল্লাহ 

তা‘আিার লিসশষ দয়ায় শাইসখর দরিাসর হারদুয়ী লগসয় নূরানী কালয়দা 

পসড়লি, কুরআসন কারীম লিশুদ্ধ করার মশ্ক কসরলি। কেখাসন লগসয় 

কদখিাম, আমাসদর কসয়কলট হরফ পলরপূণব েহীহ কনই। আরিী ز হরফলট 

অ্সনকটা িাংিা ‘য’ অ্িসরর মত হসি, অ্থি আমরা পলড় ঝড়-তুফাসনর 

‘ঝ’ এর মত। অ্থবাৎ অ্িরলট তুিনামূিক নরম হসি। লকন্তু আমরা অ্সনক 

শক্ত কসর পলড়; যা লিক নয়। আমরা এগুসিা কশখার জনয ১৫০০ 

লকসিালমটার পথ পালড় লদসয় অ্ন্তত ১৫ িার হারদুয়ী লগসয়লি। আল্লাহর 

কশাকর! িতবমাসন িেনু্ধরা মাদরাোয়, যাত্রািাড়ী মাদরাোয়, রাহমালনয়া 

মাদরাোয় হারদুয়ী তরসয কুরআন মশক করার ককন্দ্র কখািা হসয়সি। 

আপনারা লশখসত িাইসি এগুসিাসত িসি আসেন। আমাসদর মসতা ১৫০০ 

লকসিালমটাসরর কুরিানী কপশ করা আর হাজার হাজার টাকা খরি করা 

আপনাসদর জনয জরুরী নয়। 

লতন. হযরতওয়ািা থানিী রহ. এর গসিষণা ও অ্নুেন্ধাসন উম্মসতর তততীয় 

কয েমেযালট ধরা পড়ি তা হি, উম্মসতর ককান আমসির মসধয পণুব েনু্নাত 

তরীকার পািন্দী কনই। উদাহরণত নামাসয ৫১লট েনু্নাত আসি। কখাজঁ লনসি 

আমাসদর নামাসয হয়সতা ২০/৩০লট পাওয়া যাসি। আর িাকী েনু্নাতগুসিা 

আমাসদর নামাসয অ্নুপলস্থত। অ্থি েনু্নাতলিহীন আমি আল্লাহর দরিাসর 

কিুি হয় না। 

নামাসয হাত উিাসনা ও পা রাখার েনু্নাত তরীকা 

লকিু উদাহরণ লনন। েনু্নাত হি তাকরীসর তাহরীমার েময় কান িরাির হাত 

তুিসত হসি, হাসতর তািু লকিিামুখী থাকসি, আেিুগুসিা আকাশমুখী 

থাকসি। যারা োধারণ মানুষ তারা কতা তারাই, যাসদরসক মুিাকী 

পরসহযগার মসন করা হয় তারাও আেিুগুসিাসক োসপর ফনার মত িালনসয় 

হাত উিায়। আিার ককউ ককউ হাসতর তািু গাসির লদসক কসর রাসখ, এটাও 

েনু্নাসতর কখিাফ। 

নামাসয দাড়ঁাসনার েময় দু’পা পসুরাপুলর ককিিার লদসক কসর রাখসত হয়। 

লকন্তু ক’জন এভাসি পা রাসখ? কিলশরভাগ নামাযীই দুই পা দু’লদসক উির-

পলশ্চম ও দলিণ-পলশ্চমমখুী কসর রাসখ। এিার কশষ কথসক একটা িলি। 

মুনাজাসত হাত ওিাসনার েনু্নাত তরীকা হি, হাত লেনা িরাির ওিাসি, তািু 

আেমাসনর লদসক থাকসি, দুই হাসতর মাঝখাসন োমানয ফাঁকা থাকসি। 
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অ্থি আমরা ককউ দুই হাত পুসরাপুলর লমলিসয় কদই, আিার ককউ অ্সনক 

কিলশ ফাঁকা কসর রালখ, ককউ কপসটর উপসর হাত রালখ, ককউ রালখ নমষ্কাসরর 

েরুসত, আিার ককউ রলশ পাকাই! িিুন, লিক না কিলিক? এগুসিা েনু্নাসতর 

িরসখিাফ। 

মনুাজাত শুরু ও কশষ করার েনু্নাত তরীকা 

কদখুন, েলিক েনু্নাত না জানার কারসণ উম্মসতর নামাসয এসতাগুসিা গিদ 

তরীকা িািু হসয় কগি। েনু্নাত হি, মুনাজাত শুরু হসি হামদ ও দুরূসদর 

মাধযসম। আমরা শুরু কলর ‘আল্লাহুম্মা আমীন’ এর মাধযসম। আল্লাহুম্মা 

আমীন িারা কতা মুনাজাত কশষ করসত হয়। যার িারা মুনাজাত কশষ করসিন 

কেটা আসগ আনসিন ককন? আর মুনাজাত কশষ করসত হসি হামদ, দুরূদ ও 

আমীন িারা। অ্থি আমরা কশষ কলর ‘কিহাসক্ক িা-ইিাহা ইল্লাল্লাহু...’ িারা।  

মুহতারাম! েসন্দহ কনই িা-ইিাহা ইল্লাল্লাহু... েিসিসয় দামী কালিমা। লকন্তু 

তা ককান লিসশষ স্থাসন পড়সত হসি কতা হাদীসের দিীি িাগসি। ধরুন, 

ককউ টয়সিসট প্রসিশ করার দু‘আ লহসেসি িা ইিাহা ইল্লাল্লাহু... পড়ি। 

তাসক লজসজ্ঞে করসিন, আসর ভাই কী পড়সিন? উিসর কে িিি, ককন 

ককান খারাপ কালিমা পড়িাম না লক? না ভাই এটা ভাি কালিমা, লকন্তু 

টয়সিসট প্রসিসশর জনয কতা হাদীসে লভন্ন দু‘আর কথা আসি। 

এখাসন শুধু নামাসযর শুরু ও কশসষর দুসয়কটা ভুি লনসয় আসিািনা করা 

হি। পুসরা নামাসয কতা অ্সনক ভুি রসয়সি যা এত িড় মজলিসে হাসত-

কিসম কদখাসনা েম্ভি নয়। আল্লাহ তা‘আিা তার লপ্রয় নিী োল্লাল্লাহু 

আিাইলহ ওয়াোল্লামসক লজিরীি আমীন আ.-এর মাধযসম দুই লদন দশ 

ওয়াসক্ত দশ িার নামায কদলখসয়সিন। (আিু দাঊদ শরীফ: হাদীে নং ৩৯৩) 

কতা নিীজীসক িাস্তি প্রলশিসণর মাধযসম নামায লশিা কদয়া হসয়লিি। লকন্তু 

আমরা কতিার নামাসযর মশক কসরলি, কতিার প্রলশিণ গ্রহণ কসরলি? 

আমাসদর তার তাওফীক হয়লন। 

হযরত থানিী রহ. উম্মসতর লতন নম্বর েমেযা কদখসিন 

আমাসদর মসধয েনু্নাসতর আমি পলরপণূবভাসি কনই। েতুরাং এ িযাপাসর 

লতলন উিামাসয় ককরাসমর মসনাসযাগ আকষবণ করসিন, তাসদরসক লনতয 

পািনীয় েনু্নাতেমূসহর প্রলত েলিসশষ মসনাসযাগ লদসত িিসিন। কারণ 

েংস্কাসরর কাজ েকসির পসি েম্ভি নয়। দীনী েংস্কার ও েনু্নাত 

পুনজবীিসনর মহান কাজ শুধু মুহালক্কক আসিমগণই করসত পাসরন। 
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তািিীসগর কাজ কতা আসিম, গায়সর আসিম েিাই লনজ লনজ ইিম ও 

জ্ঞান অ্নুপাসত করসত পারসি। কারণ কেখাসন লনলদবষ্ট িয়লট লিষসয়র উপর 

আসিািনা েীলমত থাসক। লকন্তু দাওয়াতিু হসকর কাজ শুধু লিদগ্ধ ও 

অ্নুেলন্ধৎেু আসিমগণই করসত পারসিন। কারণ ককান িযাপাসর িালহযকভাসি 

লিপরীতমুখী একালধক আয়াত ও হাদীসের মসধয ককানলটর ওপর আমি করা 

েনু্নাত ও উিম হসি গসিষণা কসর তা কির করসত অ্সনক ইিম দরকার। 

িুখারী শরীসফর িোনুিাদ লকংিা দু-িারসট িাংিা/ইংসরজী তাফেীর পসড় 

এটা কির করা অ্েম্ভি। িস্তুত দাওয়াতিু হসকর কাজলট উিামাসয় ককরাসমর 

শান ও মান অ্নুযায়ী একলট লিরাট দীনী লখদমত। তািাড়া হাদীে শরীসফ 

কগারািাসদরসক জান্নাসতর েেুংিাদ কদয়া হসয়সি, যারা নিীজীর লিগসড় 

যাওয়া েনু্নাতেমূহ েংসশাধন কসর কদয়। িিুন কতা, িতবমান লিসশ্ব ককান 

ককান জামা‘আত এই কাজলট আঞ্জাম লদসে? উিামাসয় ককরাসমর ধারণা, 

তুিনামিূক এ লখদমতলট কিলশ আঞ্জাম পাসে মজলিসে দাওয়াতিু হসকর 

মাধযসম। 

িার. হযরত থানিী রহ. উম্মসতর মসধয িতুথব কয েমেযালট িিয করসিন তা 

হি, মুনকারাত তথা শরীয়ত কয কাজগুসিাসক হারাম িা মাকরূসহ তাহরীমী 

োিযস্ত কসরসি এগুসিার তা’িীম লিকমত কদয়া হসে না। েিাই শুধ ু

করণীয় ও ইলতিািক কাজগুসিার কথা িিসি। িজবনীয় ও কনলতিািক 

লিষয়গুসিা ককউ খুসি খুসি িিসি না কয, এগুসিা কিীরা গুনাহ, এগুসিা 

হারাম, এগুসিা মাকরূসহ তাহরীমী। 

কসয়কলট কিীরা গুনাহ 

উদাহরণস্বরূপ, একজন িযাংড়া িযলক্তসক িযাংড়া লকংিা কানা িযলক্তসক 

কানা িসি ডাকা কয কিীরা গুনাহ আপনারা তা জাসনন? দু-একজন িাড়া 

কারও এ িযাপাসর খির কনই। এমন িহু গুনাহ আসি, কযগুসিার গুনাহ 

হওয়ার িযাপাসরই আমরা লিিকুি অ্জ্ঞ।  

দালড় রাখা ওয়ালজি, লকন্তু কিঁসি কফিা িা িার আেুসির কিসয় খাসটা করা 

হারাম। অ্সনসক দালড় রাখাসক আইনগত েনু্নাত মসন কসর এ িযাপাসর 

অ্িেতা করসি। অ্থি নিীর আদশব লহসেসি দালড় রাখাসক আলভধালনক অ্সথব 

েনু্নাত িিা কগসিও আইনগতভাসি তা ওয়ালজি। লিক কযমন পাঁি ওয়াক্ত 

নামায পড়াসক নিীর আদশব লহসেসি আলভধালনক অ্সথব ককউ েনু্নাতও িিসত 

পাসর লকন্ত তার আইনগত পলজশন হি ফরয এিং শরীয়ত েম্মত ওযর 

িাড়া নামায তরক করা কিীরা গুনাহ- হারাম। 
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অ্নুরূপ িতবমাসন লিিাহ-শাদীসত কিসি পি কমসয়র লপতার েসে এরূপ শতব 

কসর কয, আমাসদর দু’শ কমহমানসক খাওয়াসত হসি। মসন রাখসত হসি, 

মুেিমাসনর লিসয়সত শরীয়ত দুলট খাসত অ্থব িযসয়র অ্নুমলত লদসয়সি। মহর 

ও ওিীমা। আর এ দু’লট খরিই কিসির দালয়সত্ব। লিিাহ-শাদীর কিসত্র 

শরীয়ত কমসয়র অ্লভভািসকর লযম্মায় ককান ধরসণর খরসির দায়-দালয়ত্ব 

িাপায়লন। এমনলক কমসয়সক লিদায় লদসত কমসয়র িালড়সত তার কয েি 

আত্মীয়-স্বজন আেসি এ েময় তাসদরসক আপযায়ন করাও কমসয়র 

অ্লভভািসকর দালয়ত্ব নয়। প্রসয়াজসন এেকি আত্মীয়-স্বজন লটলফন 

কযালরয়াসর কসর খানা-লপনা লনসয় আেসি। কারণ, এই কমসয়সক তার 

অ্লভভািক ১৫/১৬ িির ধসর িািন-পািন কসর িড় কসরসি। তার জনয 

অ্সনক টাকা-পয়ো িযয় কসরসি। এ জনয আল্লাহ তা‘আিা অ্লভভািসকর 

লযম্মায় কমসয়র লিিাসহ উসল্লখসযাগয ককান খরি রাসখনলন। েুতরাং লিিাহ 

উপিসি কমসয়র িালড়সত এ ধরসনর দাওয়াত খাওয়া শিধ নয়। আমার 

শায়খ হযরতওয়ািা আিরারুি হক রহ. এর দিীি স্বরূপ নিীজীর এই 

হাদীেলট পাি করসতন,   

অ্থবঃ কে কিার হসয় ঢুকি, আর ডাকাত হসয় কির হসিা। (েুনাসন িাইহাকী 

কুিরা; হা.নং ১৪৫৪৯) 

এখন িিুন! এক ওয়াক্ত খানা খাওয়ার লিলনমসয় কক কক ডাকাত আর কিার 

হসত িান? খিরদার! অ্তীসত যা হসয়সি তার জনয তওিা করুন। ভলিষযসত 

না খাওয়ার পাক্কা এরাদা করুন। কত জঘনয িযাপার! খানা কখসিন এক 

কিিা, আর নিীজীর পি হসত োলটবলফসকট কপসিন দু’লট; কিার আর 

ডাকাত। েতুরাং এরূপ হারাম খানা অ্িশযই পরসহয করুন। 

তসি লিসয়র েময় কিসির িালড়সত তার োধয অ্নুযায়ী (অ্পিয়, অ্পিযয়, 

কিাক কদখাসনা ও উপসঢ কন অ্জবসনর উসিশয িযতীত এিং 

কগানাহমুক্তভাসি) দাওয়াসতর িযিস্থা করা েনু্নাত, কযটাসক ওিীমা িিা হয়। 

এসত অ্ংশগ্রহণ করা জাসয়য; িরং নিীজীর েুন্নাত। 

মেলজসদ গুনাসহ কিীরার আসিািনা েংিলিত লকতাসির তা’িীম করা জরুরী 

কাসজই প্রলতলট মেলজসদ গুনাসহ কিীরার আসিািনা েংিলিত লকতাি 

তা’িীম করসত হসি। জনোধারণসক জানাসত হসি কয, এটা হািাি, এটা 

হারাম, এটা জাসয়য, এটা নাজাসয়য। ইিম না থাকায় মানুষ আজ হােসত 

হােসত কগানাহ করসি। যখন মুনকারগুসিার তা’িীম িািু হসি, ইনশাআল্লাহ 
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মুলমন িযলক্ত তার অ্ন্তসর লিদযমান কখাদাভীলতর কারসণ এেি কগানাসহ 

জলড়ত হসি না। 

আলম কয গুনাসহ কিীরার কথা িিিাম যলদ ককউ এর ককানটাসক হািাি 

মসন কসর তাসত লিপ্ত হয় তাহসি তার ঈমান থাকসি না। আর যলদ 

কগানাহসক হারাম মসন কসর তাসত লিপ্ত হয় তাহসি তার ঈমান নষ্ট হসি না 

িসট, লকন্তু কে ফাসেক োিযস্ত হসি। তাসক গুনাহগার মুলমন িিা হসি। 

হারামসক হািাি মসন করসি ঈমান থাসক না 

িিুন, ককউ মদ খাওয়ার েময় লিেলমল্লাহ পড়সি তার ঈমান থাকসি? 

থাকসি না। আজকাি োধারণ কদাকাসনও লভন্ন নাসম মসদর কিিা-লিলক্র 

িিসি। মদ এখন ‘এনালজব লরংক’-এর কিসিসি িাজারজাত করা হসে। 

এগুসিা পান করসিন না। এগুসিার মসধয মদ আসি। হাদীসে আসি, 

লকয়ামসতর পূসিব লিলভন্ন নাসম ‘মদ’ িািু হসি। (েুনাসন আিূ দাউদ; হা.নং 

৩৬৮৮, েুনাসন ইিসন মাজাহ; হা.নং ৪০২০) এটা তারই নমুনা। 

প্রিলিত জলম িন্ধক েদুী কিনসদসনর অ্ন্তভুবক্ত 

গ্রামাঞ্চসি জলম িন্ধসকর একটা পদ্ধলত আসি। ঋণগ্রলহতা কততবক ঋণ 

পলরসশাধ করার পূিব পযবন্ত ঋণদাতা িন্ধকী জলমসত িাষািাদ কসর িা অ্নয 

ককান উপাসয় জলম িারা উপকতত হসত থাসক। এ পদ্ধলতর িন্ধকী কিনসদন 

হারাম এিং ঋণদাতার উৎপালদত ফেি ও উপাজবন েদু। হযাঁ িন্ধকী 

কিনসদন জাসয়য আসি। কারণ এসত প্রদি ঋসণর লনরাপিা লনলশ্চত হয়। এর 

শিধ েরুত হি, কাউসক ঋণ লদসয় তার জলমর দিীি িন্ধক রাখসিন আর 

জলম তার মালিকসকই কভাগ করসত লদসিন। এসত আপনার কদয়া ঋসণর 

লনরাপিাও লনলশ্চত হসি এিং িন্ধকটাও েহীহ হসি। পাশাপালশ ঋণ কদওয়ার 

কারসণ আপলন োওয়ািও পাসিন। ককান ককান হাদীসে োধারণ দাসনর কিসয় 

ঋণ কদওয়ার েওয়াি ১৮ গুণ এিং ককান ককান হাদীসে ২০ গুণ কিলশ 

েওয়াি িিা হসয়সি। (ত্বিারানী কািীর; হা.নং ৭৯৭৬) 

নিীজী োল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াোল্লাম ইরশাদ কসরসিন,  

كلِقرضِجرِنفعاِفهوِربوا  

অ্থবঃ ঋসণর লিপরীসত অ্লজবত েিবপ্রকার িাভ েদু িসি গণয। (শরহু মা‘আলনি 

আোর; হা.নং ৫৭৩৫) 

উদাহরণত এক িনু্ধসক ২০,০০০/- টাকা ঋণ লদসিন। ইসতাপসূিব ককানলদনও 

কে আপনার িালড়সত িাজার-েদাই পািায়লন, লমলষ্ট-লমিাই পািায়লন। লকন্তু 
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ঋণ কদয়ার পর এখন মাসঝ-মসধয এগুসিা পািাসে। িুঝসত হসি এটা েদু। 

তসি পূিব কথসকই যলদ এ জাতীয় উপহার-উপসঢ কন পািাসনার অ্ভযাে তার 

থাসক অ্তঃপর ঋণ কনয়ার পরও তা জারী রাসখ তাহসি তা জালয়য হসি, 

েদু হসি না। এখন িিুন, এগুসিা জানার দরকার আসি লক না? এই কয 

ওয়ায মাহলফি হসে এর উসিশয কী? এর উসিশয হি, আমরা হক্কানী 

উিামাসয় ককরাসমর কাি কথসক দীনী লিষয়ালদ লশখি এিং লনসজসদর ভুি-

ভ্রালন্তগুসিা কজসন আমাসদর লযসন্দগী েংসশাধন কসর কনসিা। লকন্তু অ্লধকাংশ 

মাহলফসি এগুসিার আসিািনা না হওয়ায় ভুি কতা কথসকই যাসে। আল্লাহ 

তা‘আিা আমাসদর প্রলত রহম করুন।  

পাঁি. হযরতওয়ািা থানিী রহ. পঞ্চম কয েমেযালট িিয করসিন তা হি, 

ম‘ুআমািাত ও মু‘আশারাত অ্থবাৎ কিনসদন ও োমালজকতা তথা হুকূকুি 

ইিাদ েম্পসকব উম্মসতর েীমাহীন গাফিলত । লতলন কদখসিন, উম্মত অ্গলণত 

ভুিভ্রালন্ত এিং িহুরকম প্রালন্তকতা েসেও ঈমান ও ইিাদাতসক অ্ন্তত দীন 

মসন কসর। লকন্তু োধারণ উম্মত কতা দূসরর কথা, দীনদার লহসেসি পলরলিত 

িযলক্তিগবও ম‘ুআমািাত ম‘ুআশারাতসক দীন ও শরীয়সতর অ্ংশই মসন কসর 

না এিং এগুসিার মােআিা জানার িযাপাসর গুরুত্বই কদয় না। 

এ প্রেসে জননক আসিসমর ঘটনা 

একিার হযরত থানিী রহ. এর জননক আসিম খিীফা স্বীয় েন্তানেহ 

হযরসতর েসে কদখা করসত আেসিন। লতলন আসিম োসহিসক লজসজ্ঞে 

করসিন, করিগালড়সত িাচ্চালটর জনযও লটসকট করা হসয়লিি লক না? আসিম 

োসহি জিাি লদসিন, জী হযা।ঁ থানিী রহ. লিতীয় প্রশ্ন করসিন, ফুি লটসকট 

না হাফ লটসকট? আসিম িিসিন, হাফ লটসকট। থানিী রহ. প্রশ্ন করসিন, 

ওর িয়ে কত? আসিম োসহি িিসিন, িাসরা িির। থানিী রহ. প্রশ্ন 

করসিন, িাসরা িিসরর িাচ্চার জনয কতা ফুি লটসকট করার আইন। আসিম 

োসহি উিসর িিসিন, ফুি লটসকট কাটার িয়ে হওয়া েসেও কদখসত কিাট 

হওয়ায় তার জনয ফুি লটসকট করা হয়লন। হযরত থানিী রহ. লজজ্ঞাো 

করসিন, কদখসত কিাট হসি িাসরা িিসরর িাচ্চার জনয হাফ লটসকট করা 

যাসি এমন আইন ককাথায় কপসিন? আসিম োসহি ককান উির লদসত 

পারসিন না। তখন থানিী রহ. অ্তযন্ত কগাস্বা হসিন, এমনলক উক্ত িযলক্তর 

কখিাফত ককসট লদসয় তাসক খানকা কথসক কির কসর লদসিন এিং িিসিন, 

তাোওউসফর িাতােও কতামার শরীসর িাসগলন। 

কিনসদন ও িান্দার হসকর গুরুত্ব 

http://www.darsemansoor.com/


www.darsemansoor.com  www.islamijindegi.com  

কারণ নামায করাযা ইতযালদ ইিাদত-িসন্দগীর মাধযসম মানুষ প্রিুর পলরমাসণ 

োওয়াি অ্জবন কসর থাসক। আর মু‘আমািাত ম‘ুআশারাত কেই 

োওয়ািেমূহসক েলিকভাসি কহফাজত কসর। মানুষ ইিাদাসতর মাধযসম 

পাহাড় পলরমাণ োওয়াসির অ্লধকারীই কহাক না ককন যলদ তার মু‘আমািাত 

ও ম‘ুআশারাত লিক না থাসক তাহসি হাদীসের ভাষয অ্নুযায়ী লকয়ামসতর 

লদন কে হসি েিসিসয় গরীি, েিসিসয় লনঃস্ব। অ্নিধ উপাজবসনর কারসণ িা 

কাসরা হক অ্নাদায়ী থাকার অ্পরাসধ তার েওয়ািগুসিা পাওনাদারসদর 

মসধয িণ্টন কসর কদয়া হসি। আর তাসক অ্ধঃমুখী কসর জাহান্নাসম লনসিপ 

করা হসি। এজনয হযরত থানিী রহ. এ িযাপারলটসক উম্মসতর োমসন 

যথাযথ মযবাদায় তুসি ধরা জরুরী মসন করসিন। 

হাকীমুি উম্মত থানিী রহ. এর োমসন েমেযা কতা অ্সনক লিি লকন্তু এই 

পাঁিলট এমন কম লিক েমেযা কযগুসিার প্রলত ককউ ভাসিাভাসি কখয়াি 

করলিি না। 

মজলিসে দাওয়াতুি হসকর লভলিস্থাপন 

েমেযাগুসিা লনণবসয়র পর হযরত থানিী রহ. তার খিীফাসদরসক কডসক 

িিসিন, এই পাঁিলট েমেযার লদসক ককউ ভাসিাভাসি কখয়াি করসি না। 

আলম এগুসিা লিক করার জনয একলট কমহনত িািু করসত িাই, কতামরা এর 

একলট নাম লিক কর। লিলভন্ন জন লিলভন্ন নাম কপশ করসিন। মাওিানা 

আিুি গনী ফুিপুরী রহ. িিসিন, হুযরূ! এর নাম ‘দাওয়াতিু হক’ হসি 

ভাি হয়। অ্তঃপর এর েমথবসন লতলন কুরআসন কারীসমর আয়াত 

লতিাওয়াত করসিন- ‘িাহু দা’ওয়াতিু হক’। হযরত থানিী রহ.-েহ 

উপলস্থত েকসি নামলট পিন্দ করসিন। নাম লনধবারসণর পর হযরত থানিী 

রহ. তার খিীফাসদরসক িিসিন, কতামরা যারা যারা এই কাজ করসত 

আগ্রহী তারা নাম কিখাও এিং প্রসতযক এিাকায় হািকা িা কলমলট িালনসয় 

কাজ শুরু কসর দাও। িযে, এভাসিই শুরু হি েম্পণূব অ্রাজননলতক এিং 

মুখলিোনা একলট দীনী কমহনত। মজলিসে দাওয়াতুি হক হি হযরত 

থানিী রহ.-এর োরা জীিসনর কখািাো, োরাংশ ও লনসিাড়। অ্তঃপর তার 

খিীফারা কয কয কদসশ এিং কয কয এিাকায় লিসিন, প্রসতযসক লনজ লনজ 

কদসশর লনজ লনজ এিাকায় এই কাজ িািু কসর লদসিন। আল্লাহর অ্সশষ 

রহমসত কাজ দুিবার গলতসত এলগসয় িিি। 

ঢাকায় দাওয়াতুি হসকর কাসজর েিূনা 
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আমাসদর কদসশও লিক তা-ই হি। ঢাকায় আমার উস্তাদ ও প্রথম শাইখ 

হযরত হাসফজ্জী হুযূর রহ. এই কাজটা ধসর করসখলিসিন। তার ওখাসন প্রলত 

েপ্তাসহ মািফূযাত তা’িীম হসতা, লকরাআত মশক হসতা এিং এর 

ধারািালহকতায় লিলভন্ন জায়গায় কুরআনী মকতিও িািু হসয়লিি। লতলন ৬৮ 

হাজার গ্রাসম ৬৮ হাজার করুআনী মকতি কাসয়সমর উসদযাগ লনসয়লিসিন। 

এিাড়াও লিলভন্ন এিাকায় দাওয়াতিু হসকর আন্দাসয কিাট কিাট মাহলফি 

অ্নুলষ্ঠত হসতা। 

হারদুয়ী হযরসতর ঢাকা আগমন 

লযসন্দগীর কশষ লদসক হযরত হাসফজ্জী হুযূর রহ. িিয করসিন, তার হায়াত 

কতা কশষ পযবাসয়, লকন্তু হাকীমুি উম্মসতর খিীফাসদর মসধয োরা 

িাংিাসদসশ িযাপকভাসি এই পদ্ধলতসত কাজ করার কিাক কনহাসয়ত কম। এ 

েময় লতলন এক হসজ্জর েফসর আমার লিতীয় শাইখ, হযরত মাও. শাহ 

োলয়যদ আিরারুি হক রহ.সক এিং তাঁর খিীফা হযরত মাওিানা শাহ 

মুহাম্মাদ হাকীম আখতার োসহি রহ.-কক িাংিাসদসশ আোর দাওয়াত লদসয় 

আেসিন। লতলন তাসদরসক িিসিন, আলমসতা িসুড়া হসয় কগলি, আমার পসি 

কদ ড়ঝাপঁ করা অ্তযন্ত কলিন। আপনার মাশাআল্লাহ শলক্ত-োমথব আসিন, 

আপনাসদর দুজনসক আমার িাংিাসদসশ আেসত হসি এিং দাওয়াতুি 

হসকর কাজ ওিাসনার দালয়ত্ব লনসত হসি। 

করািী হযরসতর ঢাকায় আগমন 

আল্লাহর কমসহরিানীসত উভয় িুযুগব দাওয়াত কিিু করসিন। হসজ্জর 

লকিুলদন পর প্রথসম করািী হসত হযরত হাকীম আখতার োসহি রহ. 

িাংিাসদসশ আগমন করসিন। এ েফসর লতলন িািিাগ মাদরাোয় অ্িস্থান 

কসরলিসিন। কে েময় আলম তার খাসদম লিিাম। িাঁধাসনা দাঁত খুসি তাসক 

লমেওয়াক করাসনা, মাথায় কতি লদসয় কদয়া ইতযালদ লখদমত করার 

কে ভাগয আমার হসয়লিি। লকিুলদন পর ১৯৮১ লিোসি মাওিানা শাহ 

আিরারুি হক রহ.ও প্রথমিার িাংিাসদসশ তাশরীফ আনসিন। িস্তুত লতলন 

লিসিন িতবমান শতািীর মজুালিদ। যা েমোমলয়ক িড় িড় উিামাসয় 

ককরাম কততবক স্বীকতত। 

হাসফজ্জী হুযসূরর কশষ লনসদবশ 

হযরত হাসফজ্জী হুযূর রহ. তার প্রলতলষ্ঠত নূলরয়া মাদরাোর খানকায় এই 

দুই িুযুগবসক োমসন করসখ আমরা যারা তার মুরীদ লিিাম লনসদবশ লদসিন, 

কতামরা আমার এই পীর ভাই (মাওিানা শাহ আিরারুি হক োসহি রহ.) 
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অ্থিা তাঁর এই খিীফা (আসরফ লিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার 

োসহি রহ.)-এর হাসত মুরীদ হসয় যাও। আলম হয়সতা কিলশলদন দুলনয়াসত 

থাকি না। আলম কতামাসদরসক এই দুই িুযুসগবর হাসত তুসি লদসয় কগিাম। 

হযরত হাসফজ্জী রহ.-এর লনসদবসশ তারই খানকায় এই দুই িুযুসগবর মসধয 

যাসক যার মুনালেি মসন হসয়লিি আমরা তার হাসত িাইআত হসয় কগিাম। 

হারদুয়ী হযরসতর িাংিাসদশ েফর জারী হসয় কগি এিং দাওয়াতুি হসকর 

কলমলট কঢসি োজাসনা হি 

লকিুলদন পর হযরত হাসফজ্জী হুযূসরর ইসন্তকাি হসয় কগি। এই দুই 

িুযুসগবরও িাংিাসদসশ আো-যাওয়া িািু হসয় কগি। হযরতওয়ািা হারদুয়ী 

রহ. িাংিাসদসশর লিতীয় েফসর ধানমলন্ডর হাজী হালিিুল্লাহ োসহসির 

িালড়সত আমাসদরসক েমসিত কসর িিসিন, কতামরা থানালভলিক ভাগ হসয় 

যাও। ঢাকায় যতগুসিা থানা আসি কে অ্নুযায়ী আিাদা আিাদা িসো। 

আমরা কেভাসি ভাগ হসয় িেিাম। তারপর লতলন লনসদবশ লদসিন, ভাগ কতা 

হসি, এখন লনসজসদর পিন্দ অ্নুযায়ী একজনসক থানা আমীর আর দু-

একজনসক নাসয়সি আমীর িানাও। তারপর থানা আমীরসদর মধয হসত 

একজনসক আমীরসদর আমীর িানাও। আমরা কেভাসিই করিাম। এরপর 

হযরত হারদুয়ী রহ. লনসজ হযরতুি আল্লাম, শাইখুি হাদীে, আল্লামা 

মাহমুদুি হাোন দা.িা.-কক আমীরসদর আমীর িালনসয় লদসিন। আমরাও 

েিবেম্মলতক্রসম তা কমসন লনিাম। হযরতওয়ািা আমাসদর কালময়ািীর জনয 

ভরপুর দু‘আ করসিন। 

মজলিসে দাওয়াতুি হসকর িিয-উসিশয ও কমবেিূী 

তারপর িিসিন, কতামরা এখন কাজ শুরু কর। কতামাসদর কাজ হি, 

১. কতামাসদর লনজ লনজ থানার ককান একটা মেলজদসক দাওয়াতিু হসকর 

মারকায িানাসি। কেখাসন ‘মালেক ইজলতমা’ হসি। এ ইজলতমায় েনু্নাসতর 

ওপর লকিু িয়ান হসি, িাকী েময় েুন্নাসতর আমিী মশক হসি।  

২. যারা েদেয হসি তাসদরসক লনসয় কেখাসন ‘মজলিসে আরাকীন’ নাসম 

একটা মালেক মজলিে হসি। উক্ত মজলিসে আরাকীসন লেদ্ধান্ত হসি ককাথায় 

ককাথায় কপ্রাগ্রাম করা হসি, কক কক িয়ান করসি। উক্ত মজলিসে লনসজসদর 

মসধয পরস্পসর মশক ও মুযাকারা করসি।  

৩. কলমলটর পি কথসক প্রলত থানায় প্রলত েপ্তাসহ একলট কসর মাসে কমাট 

িারলট ‘গাশতী মাহলফি’ হসি। এই মাহলফি ককান মেলজসদ, কাসরা 
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িালড়সত, ককান কািারীসত িা স্কুসিও করা যাসি। কমাটকথা কযখাসন েসুযাগ 

পাওয়া যায় কেখাসনই করসত পারসি। গাশতী মাহলফসি েনু্নাসতর ওপর 

লকিুিণ িয়ান হসি, তারপর আমিী মশসকর িযিস্থা করসি। তসি এেি 

মাহলফসি ককান প্রকার খানা-লপনা, িা-নাস্তার িযিস্থা থাকসি না। দাওয়াত 

খাওয়া েনু্নাত িসট, তসি কাসজর েলুিধাসথব কেটা মাহলফসির োসথ না হসয় 

লভন্নভাসি হসি। 

৪. িিসর ২/৩ িার মারকাসয খািভাসি উিামাসয় ককরাসমর মজলিে 

করসি। কেখাসন আসিমসদর দালয়ত্ব কতবিয লনসয় মুযাকারা হসি এিং লনসজর 

ত্রুলট লিিুযলত, কলম-খামী দূর করার লফলকর করসি। 

৫. এিাকার েকি মেলজসদ ইমাম োসহিসদর মাধযসম ঈমান-আকীদার 

ককান লনভবরসযাগয লকতাি ও ‘এক লমলনসটর মাদরাো’ নামক লকতাসির 

তা’িীম িািু করসি।  

৬. প্রসয়াজনীয় স্থাসন ফুরকালনয়া িা নূরানী মকতি কাসয়ম করসি। এেি 

মকতসি লশশুরা এিং লদসনর ককান এক েময় িয়স্করা কুরআন লশখসি এিং 

দীসনর জরুরী মােআিা ও েনু্নাতেমূহ লশিা করসি। 

৭. েকি িড় মাদরাোয় উিামাসয় ককরাম, হুফ্ফায ও কারীসদর কুরআন 

েহীহ করার জনয ‘তাকমীসি তােহীহ’ নাম লদসয় করুআন লশিা লিভাগ 

খুিসি।  

৮. রমযাসন হালদয়া িাড়া খতম তারািীহ পড়াসনার জনয হাসফয েরিরাসহর 

িযিস্থা করসি। 

৯. েুন্নাত তরীকায় লিিাহ-শাদী, েনু্নাত তরীকায় কাফন দাফন, কিনসদন ও 

িান্দার হসকর মােআিা লশিা কদয়ার িযিস্থা করসি। 

১০. লখদমসত খািসকর দালয়ত্ব অ্ঞ্জাম লদসি। অ্থবাৎ ককান এিাকায় লিপদ-

আপদ কদখা লদসি তাসদর কখদমসতর জনয প্রসয়াজনীয় োমান লনসয় তাসদর 

পাসশ দাঁড়াসি।  

হারদুয়ী হযরসতর িাতাসনা এই নকশার উপর কাজ শুরু হসয় কগি। ককন্দ্রীয় 

মুরুব্বীরা তাসদর েময় েসুযাগ মসতা কজিায় কজিায় ও থানায় থানায় েফর 

কসর উক্ত লনয়সম কলমলট কসর লদসিন। আিহামদুলিল্লাহ, িাংিাসদসশর 

অ্লধকাংশ এিাকায় এ পদ্ধলতসত কাজ শুরু হসয় কগসি। 
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এখন েকি আসিম ও দীনদার কিাকসদর দালয়ত্ব লিিম্ব না কসর এ লনয়সম 

দাওয়াতুি হসকর কাজ শুরু কসর কদয়া 

আপনারা যারা এই মহােসম্মিসন উপলস্থত হসয়সিন আপনারাও লনজ লনজ 

এিাকায় মজলিসে দাওয়াতিু হসকর হািকা িা কলমলট গিন কসর লনন। 

আর এতিণ কযভাসি িিিাম হািকাগুসিাসত এভাসি কমহনত িািু কসর 

লদন। মসন রাখসিন, দাওয়াতুি হক েম্পণূব অ্রাজননলতক দাওয়াতী কমহনত। 

কাসজই এ িযাপাসর খুি কখয়াি রাখসিন। এলটসক রাজননলতক োইসি 

লমলটং-লমলিি, িালি-কোিা, িংমািব, করাডমািব-এর মাধযসম করা যাসি না। 

তািিীগী কমহনত থাকসত এ কমহনসতর কী প্রসয়াজন? 

ককউ ককউ িিসত পাসরন, হুযরূ! তাহসি ‘তািিীগ জামা‘আত’-এর কাজটা 

কী? তািিীগী জামা‘আত থাকসত মজলিসে দাওয়াতুি হসকর প্রসয়াজন কী? 

এর উির হি, দাওয়াতিু হক ও দাওয়াসত তািিীগ এই দু’কটার মসধয 

ককান লিসরাধ কনই এিং কতমন ককান পাথবকযও কনই। লিষয়লট ভািভাসি 

িুঝুন, মািফূযাতুশ শাইখ নামক লকতাসি আসি, তিিীগ জামাআসতর মসধয 

স্বতন্ত্রভাসি ‘নালহ আলনি মুনকার’-এর কাজ কযাগ করা হসি লক না এ লনসয় 

শুরুর লদসক আমাসদর উিামাসয় ককরাসমর মসধয মতসভদ হসয়লিসিা। 

হযরত থানিী রহ. এর কাসি ফায়োিা িাওয়া হসি লতলন লেদ্ধান্ত 

লদসয়লিসিন কয, না, তিিীগ জামাআসতর কাসজর মসধয স্বতন্ত্রভাসি ‘নালহ 

আলনি মুনকার’ কযাগ করা যাসি না। করসি এটা োরা লিসশ্ব েকসির কাসি 

কপ িঁসত পারসি না। তাহসি একই মুরুব্বীর যখন দু’লট কাজ হি তখন 

মতলিসরাধ হওয়ার ককান েসুযাগ থাকি না। 

কখয়াি করুন! তিিীসগ লগসয় মানুসষর অ্ন্তসর দীসনর িুঝ পয়দা হয়। লিল্লা 

কশসষ রুখেসতর েময় মারকাসযর পি কথসক িসি কদয়া হয়, ‘ভাই এই 

অ্ে েমসয় আমরা েিলকিু লশখসত পালরলন। লকন্তু এটা িুসঝলি কয, িালড়সত 

লগসয় আমাসদরসক স্থানীয় উিামাসয় ককরাসমর লনকট কথসক এভাসি কুরআসন 

কারীম, নামায, মােআিা-মাোইি, জাসয়য না-জাসয়য, হািাি-হারাম 

ইতযালদ অ্িশযই লশখসত হসি।’ িিািাহুিয এেি কশখা এিং জানার 

উিামাসয় ককরাম কততবক কয িযিস্থা, কেই িযিস্থাপনার নামই মজলিসে 

দাওয়াতিু হক।  

আরও িঝুুন, োইসকি িািাসত দু’লট িাকা িাসগ। দাওয়াত ও তািিীগ 

এিং দাওয়াতিু হক দীসনর দুই িাকার মত। পরস্পসর ককান েংঘষব কনই। 
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একই িযলক্ত দাওয়াতুি হক কথসক দীসনর েহীহ তা’িীম লশখসি আিার 

তািিীসগ লগসয় দশ ভাইসক লশলখসয় আেসি এিং লনসজর ঈমান ও 

তাওয়াক্কিু মজিুত কসর আেসি, দাওয়াসতর দালয়ত্ব পািন কসর আেসি। 

কযমলনভাসি আপনারা ঢাকা কথসক পাইকারী দসর মাি লকসন রংপসুর এসন 

খুিরায় লিলক্র কসরন, লিক কতমলন দাওয়াতিু হক হি পাইকারী মাসকবট আর 

তািিীগ হি খুিরা মাসকবট। এ জনয দাওয়াতিু হক কথসক েকি আমি 

েনু্নাত তরীকায় লশসখ তািিীসগ কগসি আপনাসদর িারা উম্মসতর ফায়দা 

অ্সনক কিলশ হসি। 

মাদরাোগুসিার েমেযার েমাধান 

মাদরাোগুসিা এ কাজসক কাজ িানাসি ইনশাআল্লাহ তাসদর আলথবক েঙ্কট 

ও িাত্রস্বেতার েমেযা দূর হসি, কয ককান মাদরাো-কততবপি এর িাস্তিতা 

যািাই কসর কদখসত পাসরন। কযেি মাদরাো-কততবপি এ কাজসক গ্রহণ 

কসরসিন তারা অ্িশযই এর ফাসয়দা প্রতযি করসিন। 

কশষ কথা হি, এই কাজ না করসি কী হসি? িিয করুন! 

রালশয়া ইিসমর মারকায লিি। এ কাসজ অ্িেতা করায় তাসদর করুণ 

পলরণলত! 

একটু কভসি কদখুন, আমাসদর মাদরাোেমসূহ হাদীসের কয লকতািগুসিা 

পড়াসনা হয় এগুসিা েংকিন কসরসিন রালশয়ার আসিমগণ। রালশয়ায় 

ইেিাম প্রসিশ কসরসি হযরত উেমান গনী রালয.-এর যামানায়। হযরত 

কুোম ইিসন আব্বাে রালয., হযরত োঈদ ইিসন উেমান রালয. প্রমখু 

োহািাসয় ককরাম কেখাসন ইেিাসমর দাওয়াত লনসয় আগমন কসরসিন। 

তৎকািীন েমসয় এই রালশয়াই লিি ইেিাম ও ইিসমর মারকায। লকন্তু 

একেময় কেখাসন আমভাসি জনগসণর উপর কমহনত কসম কগি। উিামাসয় 

ককরামগণ মাদরাো লনসয় লিসশষ িযস্ত হসয় পড়সিন। আওয়াসমর উপর 

উসল্লখসযাগয কখয়াি রাখসিন না। এই েসুযাসগ কিলনন, কািবমাকবেরা 

কেখাসন েমাজতন্ত্র কাসয়ম করি। োধারণ জনগণসক উিামাসয় ককরাসমর 

লিরুসদ্ধ কিলপসয় লদি। কয েি মানুষ আসগর লদনও উিামাসয় ককরামসক 

েদ্ধা করত, পরলদন তারাই উিামাসয় ককরাসমর িুসক িন্দুক িািাি। 

কমুযলনেরা প্রায় ৫০ হাজার উিামাসয় ককরাম ও কদড় ককালট জলমদারসক 

শহীদ কসর রালশয়ায় িাি লিপ্লি েমাজতন্ত্র প্রলতষ্ঠা করি। লকিু কিাক 

পালিসয় ভারতিসষব িসি আেি। িিয করুন এক েময় কয ভূ-খন্ড লিি 
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ইেিাসমর মারকায, দীসনর ধারক িাহকসদর জনয লনসিলদত প্রাণ, মাত্র 

কসয়ক িিসরর িযিধাসন তা েমাজতসন্ত্রর ঘাঁলটসত পলরণত হি। 

মেুলিম প্রধান িাংিাসদশ ককান লদসক এগুসে! 

আজ আমরাও ধীসর ধীসর রালশয়ার পলরণলতর লদসক এলগসয় যালে। িিয 

করসি কদখসিন, আমাসদর কদসশর োধারণ লশিার দালয়ত্ব কাসদর হাসত 

কদয়া হসয়সি? িিুন! তারা লক মাকবামারা নালস্তসকর দি নয়? ক’লদন আসগ 

কতা তারা িসিই কফসিসি, ‘আমরা এসদসশ কেকুযিার জনসগালষ্ঠ শতরী 

করসত িাই।’ হযাঁ এসকিাসর কখািাখুলি িসি লদসয়সি।  

শুসনলি কটলিলভশসন, নাটক-লেসনমায় যত িাটপার আর কিার-ডাকাসতর িলি 

কদখাসনা হয়, েি নালক কদখাসনা হয় দালড়-টুলপওয়ািা হুযূরসদর েরুসত। 

হুযূসরর েরুসত রাজাকার িালনসয় তার উপর জুতা মারা হয়। অ্থি ইলতহাে 

খুঁসজ কদখুন, রাজাকারসদর মসধয েসিবাচ্চ হয়সতা পাঁি ভাগ লিি দালড়-

টুলপধারী গ্রাময মাতব্বর, তারা ককউ আসিম লিি না। আর িালক ৯৫ ভাগ 

রাজাকারই লিি দালড়-টুলপ লিহীন। তা েসেও যত আক্রমণ েি উিামাসয় 

ককরাসমর ওপর। আল্লাহর পানাহ! এভাসি নতুন প্রজসন্মর কাসি উিামাসয় 

ককরামসক কিার-ডাকাত ও রাজাকাররূসপ কপশ করা হসে, কযন মানুষ 

উিামাসয় ককরামসক তুে জ্ঞান কসর, তাসদর কাসি না যায় এিং তাসদর 

লশিা গ্রহণ না কসর; এটা েম্পূণব পূিবপলরকলেত এক নীি নকশা। এটা 

জনগণসক উিামাসয় ককরাম কথসক লিলেন্ন করার গভীর ষড়যন্ত্র। 

গত ১৭ই জানুয়ালর ২০১৬ ইং রলিিার শদলনক ইনলকিাসির কশষ পাতায় 

েংিাদ কিসপসি, এক নালস্তক মন্ত্রী কদশিােীসক দাওয়াত লদসে কয, 

আমাসদর েংলিধাসন েমাজতন্ত্র কিখা আসি, এটা েংলিধাসনর পাতায় 

থাকসি হসি না; েমাজতন্ত্রসক জীিসনর পাতায় আনসত হসি! 

এসত কী কিাঝা কগি? েমাজতন্ত্রসক জীিসনর পাতায় আনার মাসন কতা 

েকসির নালস্তক হসয় যাওয়া। এসদর এ দাওয়াত কী ধমবপ্রাণ মুেিমান 

কখসনা কমসন লনসি এিং এর িারা কী েকাসরর ভািমুলতব িুন্ন হসে না? 

জনগসণর অ্েসন্তাষ িাড়সি না! আল্লাহ না করুন; নালস্তকসদর লেসিিাে ও 

তাসদর দাওয়াত এভাসি িিসত থাকসি আমার আশঙ্কা, তাসদর লশিা 

লেসিিাসের িসদ িসত আগামী দশ িিসর আমাসদর েন্তাসনরা িতবমাসনর 

িার আনা কথসক উিীণব হসয় িাসরা আনা নালস্তসক পলরণত হসি। উিামাসদর 

কমহনত ও তািিীসগর কারসণ িাকী িার আনা লিক থাকসত পাসর। কভসি 
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কদখুন, কদসশর িাসরা আনা লশলিত কিাক যখন নালস্তক হসি তখন 

মুেিমানসদর কোনার িাংিাসদসশ েমাজতসন্ত্রর কঘাষণা আেসত আর ককান 

িাধা অ্িলশষ্ট থাকসি? আল্লাহ তা‘আিা কহফাযত করুন। নালস্তকসদর 

কমহনত িাড়াও এসদসশ শতালধক িাইসন ইেিামসক লনলশ্চি করার প্রসিষ্টা 

িিসি। কে েি িালতসির মসুখাশ উসন্মািন েময়োসপি িযাপার। এ িুদ্র 

পলরেসর তা েম্ভি নয়। 

অ্দরূ ভলিষযসত ধ্বংোত্মক েমেযার একমাত্র েমাধান! 

এজনয িতবমাসনর উিামা ও েিুাহাসয় ককরামসক একসযাসগ দাওয়াতুি হক 

ও দাওয়াসত তািিীসগর মাধযসম দীসনর দাওয়াত ও েুন্নাসতর তা’িীম লনসয় 

ময়দাসন অ্িতীণব হসত হসি। ইনশাআল্লাহ আমরা আমাসদর দালয়ত্ব-কতবিয 

লিকিাক মত আদায় করসি নালস্তক ও অ্নযানয িালতসির দি ককান েসুযাগ 

পাসি না, আল্লাহর রহমসত েি কভসে যাসি। কারণ দাঈর েসে স্বয়ং আল্লাহ 

তা‘আিার মদদ থাসক। এটাই কারণ কয, দাঈর েসে কমাকাসিিা কসর ককউ 

লটকসত পাসর না, লজতসত পাসর না। লিজয় কশষ পযবন্ত দাঈরই হয়! (েহীহ 

িুখারী; হা.নং ৭৩১১) 

আল্লাহ তা‘আিা আমাসদর েিাইসক, প্রসতযসকর আওিাদসক দীসনর 

কখদমসতর জনয কিিু করুন এিং মাদরাো-মেলজদগুসিা েনু্নী িালনসয় 

এগুসিােহ দীসনর েকি মারকাযগুসিাসক কহফাযত করুন। আমীন ॥ 
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