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দাoয়ােতর নববী uসূল
হযরত ৈসয়দ েসালাiমান নদভী রহঃ

হযরত iিলয়াস (রহঃ) o তাঁর dীনী দাoয়াত – gেnর ভূিমকা srপ িলিখত
দাoয়ােতর নববী পnা, eর pকৃিত o দায়ীেদর িসফেতর uপর
হযরত ৈসয়দ েসালাiমান নদভী (রহঃ) eর eকিট pামাণয্
আেলাচনা, যা দাoয়ােতর েমহনতকারী সাথী ভাiেদর
জনয্ aতয্n uপকারী o aবশয্ পাঠয্।

‘মাoলানা মুহাmদ iিলয়াস o তাঁর dীনী দাoয়াত’ gেনর িdতীয় সংস রণ ছাপার
কাজ যখন pায় শষ তখন সয়দ সােহবেক eকিট পিরিচিত-ভূিমকা লখার
aনুেরাধ করা হল। নীেচর pবন িট স aনুেরােধরi ফসল। তেব gন-ভূিমকা
িহেসেব লখা হেলo uপেযািগতার িদক থেক e লখা aবশ i sতন pবেন র
sকীয় মযাদারo aিধকারী। সুিpয় পাঠক o দাoয়াত o তাবলীেগর মহনেত
িনেবিদত সাথী বন ুরা যিদ গভীর িচনামনস তার সােথ e লখা পেড়ন তাহেল
তারা aত ন কল াণpসূ o aনjান pসারী িদকিনেদশনা পােবন আশা কির।
- মুহাmদ মনযূর নামানী
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হযরত ৈসয়দ েসালাiমান নদভী রহঃ
iসলাম eক ঐশী জীবনিবধান আর মুসিলম umাহ হল েস জীবনিবধােনর ধারক, বাহক। িকnt dঃেখর িবষয় েয,
মুসিলম জনসাধারণi ধু নয় বরং oলামা o মাশােয়খগণ পযর্n aবেহলা uদাসীনতায় e মহাসতয্ সmেকর্ সmূণর্
িবsৃত হেয় পেড়েছন। ফেল মুসলমানরাo আজ পৃিথবীর aপরাপর জনেগা ীর জািতstার সংjা aনুসাের
িনেজেদরেক িনছক eকিট জািত rেপ ধারণা কের থােক।
o eকদল তােদর জাতীয়stার েসৗধ িনমর্াণ কেরেছ েভৗগিলক সীমােরখার uপর।
o আর aনয্ দল ভাষা, বণর্ বা রk ৈবিশে য্র uপর।
o মুসিলম সমােজ যােদর িকছুটা েবাধ o বুিd আেছ তারা খুব েবশী হেল ei মেন কেরন েয, মুসলমানেদর
জািতstা a ল o ভাষািভিtক নয় বরং eক ধমর্িভিtক।
aথচ pকৃত সতয্ তােদরo িচnা-েরখার বh uে র্। আর তা ei েয - মুসলমান হল পৃিথবীর বুেক আlাh তায়ালার
পk হেত eক িবেশষ পয়গাম বহনকারী জামাআত, যােদর eকমাt জীবন-কতর্বয্ হল e পয়গামেক রkা করা eবং
সাবর্জনীন দাoয়ােতর মাধয্েম মানব সমােজ eর pসার ঘটােনা। e পয়গাম o জীবনিবধান gহণকারীরা ভাষা বণর্ o
েভৗগিলকতার uে র্ সুিনিদর্ দায়দািয়t সmn eক বৃহৎ পিরবারভুk। e পিরবার-বnনi হল তােদর জাতীয়তা eবং
eখােনi মুসিলম জাতীয় stার sাতntয্ o ৈবিশ য্।
e পরম সতয্ aনুধাবেণর পর মুসিলম umাহর সবর্pধান কতর্বয্ হল• পূণর্ jান aজর্নপূবর্ক ei আসমানী পয়গাম aনুসরণ করা
• তালীম o দাoয়ােতর মাধয্েম eর pচার pসাের আtিনেয়াগ করা eবং
• eর aনুসারীেদর িনেয় পূণর্ দায়দািয়tমূলক eকিট সাবর্জনীন াতৃ-পিরবার গঠন করা।
িকnt পিরতােপর িবষয় েয, মাt eক শতাbীর সময় বয্বধােনi মুসিলম umাহ তােদর ei জাতীয় দািয়t িবলকুল
ভুেল িগেয়িছল।
• আমােদর শাসকবগর্ েদশ জয় o েদশ শাসেন তু িছেলন eবং রাজs-সmেদর েsােত গা ভাসােনা eবং
িবলাশ েজৗলুস েভাগ করােকi জীবেনর সাথর্কতা েভেব বেসিছেলন।
• আিলম oলামা o jানেসবীগণ পঠন-পাঠন o িনিব aধয্য়েনi পিরতৃp িছেলন। দায়মুk িনঝর্ াট জীবনi
িছল তােদর কাময্।
• aনয্িদেক মাশােয়খ o সূফী দরেবশগণ খানকার ভাবগmীর পিরেবেশi আtসমািহত িছেলন। জীবেনর
েকালাহল o জীেnগীর তুফান েথেক িনরাপদ দূরt বজায় রাখাi িছেলা তােদর uেdশয্।
ফল ei দাঁড়াল েয, েনতৃt o পথ িনেদর্শনাহীন মুসিলম umাহ তার িনজs aবsা o aবsান সmেকর্ গােফল o
েবখবর হেয় েগল eবং সকল ে ণীর দৃি পথ েথেক তােদর জীবেনর লkয্ o uেdশয্ হািরেয় েগল।
মুসিলম umাহর দািয়tঃ
কুরআন সুnাহর pতয্k বাণী o িনেদর্শ েথেক eটা সুpমািণত েয, মুসিলম umাহ তােদর িpয় নবী সাlাlাh আলাiিহ
oয়াসাlােমর aনুবিতর্তায় –
• িবে র সকল জািতর কলয্াণ o িহদায়ােতর uেdয্েশi েpিরত eবং
• িব সভায় ‘আমর িবল মাrফ o নাহী আিনল মুনকার’ eর সুমহান দাoয়াতী দািয়t পালেনর জিনয্ uিtত।
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তাi আল-কুরআন পির ার o dয্থর্হীন ভাষায় েঘাষণা করেছ – “েতামরা হেল ে umাহ, যােদর aিst দান করা
হেয়েছ মানুেষর (কলয্ােণর) জনয্। েতামরা সৎ কােজ udুd করেব eবং মn কাজ হেত িনবৃt করেব।” – সূরা আল

iমরান, আয়াত 110।

আেলাচয্ আয়ােতর বাণী িনযর্াস ei েয,
• িব জািতবেগর্র কলয্াণ sােথর্i মুসিলম umাহর আিবভর্াব ঘেটেছ।
• পৃিথবীর বুেক কলয্াণ o সুকৃিতর pসার eবং aকলয্াণ o কুকৃিতর pিতেরােধর মাধয্েম িব মানবতার েসবা
কের যাoয়াi তার aিst লােভর মূল uেdশয্।
e uেdেশয্র pিত মুসিলম umাহ যিদ aবেহলা বা ৈশিথলয্ pদশর্ন কের তেব েস তার জীবন-লkয্ aজর্েন বয্থর্
pমািণত হেব eবং aিsেtর েযৗিkকতাi pে র সmুখীন হেব। eর কেয়ক আয়াত uপের সুs েঘাষণা রেয়েছ েয,
দাoয়াত o তাবলীেগর e আসমানী দািয়t আ াম েদয়া pেতয্ক যুেগর (pেতয্ক a েলর) মুসলমানেদর uপর ফরেয
িকফায়া। aথর্াৎ পযর্াp পিরমাণ মুসিলম জামাআতেক e কােজ aবশয্i েলেগ থাকেত হেব। যিদ মুসিলম umাহর
সকেলi e দািয়t eিড়েয় যায় তাহেল েগাটা umাহ দািয়t িবচূয্িতর aপরােধ পাকড়াo হেব। পkাnের পযর্াp সংখয্ক
জামাআত e কােজ িনেয়ািজত থাকেল েগাটা umাহর পk হেত ফরয আদায় হেয় যােব। iরশাদ হেয়েছ- “েতামােদর
eকিট জামাআত aবশয্i eমন থাকা চাi; যারা কলয্ােণর পেথ ডােক eবং সৎ কােজ udুd কের eবং মn কাজ হেত
িনবৃt কের আর eরাi হল সফলকাম। - আল iমরান, আয়াত 104।
eখােন দাoয়ািত জামাআতেকi েগাটা umাহর কািময়ািব o সফলতার িজmাদার সাবয্s কের তােদর েমাট িতনিট
কতর্বয্ িনেদর্শ করা হেয়েছ। যথা• মুসিলম umাহ তথা েগাটা িব মানবতােক কলয্ােণর পেথ আhবান
• সৎ কােজর pসার
• মn কােজর pিতেরাধ
মুসিলম umাহার মােঝ e মুবারক জামাআত যতিদন েয হাের িবদয্মানা িছল, ততিদন েস হাের দাoয়াত o তাবলীেগর
e grtপূণর্ ফরজ আদায় হেয় eেসেছ। িকnt খায়rল কুrন** িবষয়ক হাদীস aনুসাের সাহাবা, তােবয়ীন, o তােবতােবয়ীন পরবতর্ী যুেগ kমসংেকাচেনর ফেল দাoয়ািত েমহনত জামাত-পযর্ায় েথেক বয্িk পযর্ােয় েনেম eেসিছল।
** আমার যুগ হল সবর্েtাম যুগ, তারপর যারা eর সংলg, তারপর যারা eর সংলg। -সহীহ বুখারী, Volume 003,
book 48, hadith 819
রাজয্kমতা মূখয্ uেdশয্ নয়ঃ
মূলত রাজয্ o রাজsেক জীবেনর চরম o পরম মেন করার কারেণi e পেথ সবেচেয় বড় েগামরাহীর aনুpেবশ ঘেটেছ
eবং akের akের সতয্ pমািণত হেয়েছ হাদীেস নববীর e সতকর্বাণী- আিম েতামােদর aভাব-দািরdয্ িনেয় শংিকত
নi। আিম বরং শংিকত (সমাগত ভিবষয্েত) েতামােদর uপর dিনয়ার ছড়াছিড় িনেয়। - সহীহ বুখারী, Volume 004,
book 053, hadith 385

মুসলমানেদর uপর পৃিথবী যখন সmদ pাচুযর্ o েভাগ িবলােসর ছায়া িবsার করল তখন রাজয্ শাসন o রাজs
gহণেকi তারা িনেজেদর জীবন-sাথর্কতা বেল ধের িনল eবং iসলােমর িবজয় েছেড় মুসলমানেদর রাজয্ জয় িনেয়i
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তু হেয় েগল। aথর্াৎ মুসিলম পিরচয়ধারী শাসেকর েদশ শাসনেকi তারা পরম pািp মেন কের বসল। aথচ আসল
uেdশয্ েতা িছল• iসলামী শরীয়ত o iসলামী িসয়াসেতর iনসাফপূণর্ শাসন বয্বsা pিতি ত করা eবং
• েদশ জয় o শাসন kমতােক e পেথর সবর্ািধক শিkশালী o কাযর্কর মাধয্মrেপ বয্বহার করা
e ভাব বkবয্i eেসেছ সামেনর আয়ােত- ঐ সমs েলাক যােদরেক আিম শাসন kমতা িদেল তারা সালাত কােয়ম
করেব eবং যাকাত আদায় করেব eবং সৎ কােজর আেদশ করেব eবং মn কাজ হেত িনবৃt করেব। আর সবর্কেমর্র
পিরণিত আlাhরi aিধকাের। - সূরা হাj, আয়াত 41।
মুসিলম umাh নবীর sলবতর্ীঃ
নবুoয়েতর aনয্তম grtপূণর্ দািয়t আমর িবল মাrফ o নাহী আিনল মুনকােরর েkেt মুসিলম umাh হল নবীর
sলবতর্ী। তাi নবী সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlামেক েয িতনিট নববী দািয়t দান করা হেয়েছ aথর্াৎ • আহকাম o িবধােনর পাঠদান
• িকতাব o িহকমাh িশkাদান eবং
• আtসংেশাধন
egেলা মুসিলম umাhর uপরo ফরেয িকফায়াrেপ aিপর্ত হেয়েছ eবং যুেগ যুেগ মুসিলম umাhর বরেণয্ iমামগণ
পূণর্ িন া o ঐকািnকতার সােথ e িতন দািয়t আ াম িদেয় eেসেছন। তাঁেদরi েমহনত মুজাহাদার নূরানী বরকেত
জগত eখনo iসলােমর েরাশনীেত ঝলমল। আেলাচয্ ‘দািয়ttয়’ সামেনর আয়ােত eকেt বিণর্ত হেয়েছ –
eবং তােদর মধয্ হেত eকজন রাসূল িযিন তােদরেক আlাhর আয়াতসমূহ েতলাoয়াত কের েশানােবন eবং তােদরেক
ু , আয়াত 2।
পিবt করেবন eবং তােদরেক িকতাব o িহকমাh িশkাদান করেবন। - সূরা জুমআ
িশkা o দীkার সমnয়ঃ
রাসূলুlাh সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম uপেরাk ‘দািয়ttয়’ aতয্n সুচাrrেপ আ াম িদেয়েছন• মানুষেক িতিন আlাhর তায়ালার আয়াত o আhকাম িনেয়েছন eবং
• আসমানী কালাম o রbানী িহকমাh িশkা িদেয়েছন।
িকnt eখােনi িতিন দািয়t েশষ কেরনিন। বরং• আপন নূরানী েসাhবত o সংsশর্ dারা eবং pjাপূণর্ িহদায়াত o পথ িনেদর্শনা dারা hদয় o আtার যাবতীয়
কলুষ কািলমা েথেক তােদরেক পিবto কেরেছন।
• কlেবর েরাগ বয্ািধর সুিচিকৎসা কেরেছন eবং পাপ পংিকলতা দূর কের মানব চিরtেক িশিশর েধায়া ফুেলর
েসৗnযর্ দান কেরেছন।
eভােব জােহরী o বােতনী uভয় দািয়t সমান grেtর সােথ যুগপৎ আ াম েপেয় eেসেছ। পরবতর্ী িতন ‘কলয্াণযুগ’
(খায়rল কুrন) পযর্n uভয় ধারার িম pবাহi িবদয্মান িছল। aথর্াৎ • িযিন usাদ িছেলন িতিনi শায়খ িছেলন।
• িযিন দরেসর মসনদ আেলা কের বসেতন িতিনi িনজর্ন রােতর িনdাপুরীেত িযিকেরর জীবন-snন জাগােতন
eবং aনুগামীেদর তাযিকয়া o আtসংেশাধেনর দািয়t পালন করেতন।
দাoয়ােতর নববী uসূল
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েমাটকথা, সাহাবা, তােবয়ীন, তােব-তােবয়ীন – ei িতন কলয্াণযুেগ usাদ o শায়খ তথা ‘িশkক o দীkক’ eর
িবভাজন েমােটi নজের পেড় না।
িশkা o দীkার িবভাজনঃ
umাhর জীবেন তারপর eমন eকটা সময় r হল• যখন জােহরী iলেমর িবদg jানীগণ হেয় পড়েলন বােতনী জগেত ‘শূনয্hদয়’।
• পkাnের বােতনী জগেতর জীবn hদয় পুrষগণ জােহরী iলম েথেক হেয় েগেলন aj-বি ত।
যুগ হেত যুগাnের জািহর o বািতেনর e বয্বধান kমশ েবেড়i চলল। েশষ পযর্n ‘িশkার’ জনয্ মাদরাসার eবং
‘দীkার’ জনয্ খানকাহর পৃথক aিst েদখা িদল eবং মসিজেদ নববীর e িম আেলাকধারার তাজাlী o িবিকরণ
মাদরাসা o খানকাহর আলাদা ধারায় িবভk হেয় পড়ল। ফল ei দাঁড়াল েয, মাদরাসা েথেক uলামােয় dীেনর
পিরবেতর্ uলামােয় dিনয়া েবর হেত লাগল। aনয্িদেক খানকাহর aিধবাসীরা iলম o শরীয়েতর ucমাগর্ীয় jানরহসয্ েথেক aj বি ত েথেক েগল।
িশkা o দীkার ঐেকয্i সফলতাঃ
aবশয্ কলয্াণ যুেগাtর সমেয়o িকছু বয্িতkমী বয্িkেtর আিবভর্াবধারা aবয্াহত িছল, যােদর মােঝ নূের নবুoয়েতর
e di বণর্cটার eকt pিতফলন ঘেটিছল। আর গভীর পযর্েবkেণ eটাi েদখা যায় েয, নূের নবুoয়েতর uভয় ধারার
ধারক িছেলন যারা, তােদর dারাi iসলাম uপকৃত হেয়েছ eবং iসলামী umাহ ফেয়য হািছল কেরেছ। iমাম গাযালী
রহঃ- eর সযt পিরচযর্ায় বুিdবৃিt o শরীয়েত jান েযমন সজীবতা লাভ কেরেছ েতমিন হাকীকত o মােরফেতর
iলমo তারi মাধয্েম pকাশ o pিত া েপেয়েছ। হযরত শায়খ আবু নাজীব েসাহরাoয়াদর্ী শায়েখ তরীকত েযমন
িছেলন েতমিন জগতিবখয্াত িনজািময়া মাদরাসার sনামধনয্ aধয্াপকo িছেলন। আর হযরত শায়খ আbুল কািদর
িজলানী রহঃ- eর কথােতা বলাiবাhলয্। eকi সােথ িবদg আিলম o শায়েখ তরীকত িছেলন িতিন। eমনিক iমাম
বুখারী, iবেন হাmল, সুিফয়ান সoরী pমুখ মুহািdস, যােহরী iলেমর সাধকrেপi যােদর সাধারণ পিরিচিত, তারাo
jান o anjর্ােনর সািবর্কতার aিধকারী িছেলন। মধয্sরীয় আিলমেদর মেধয্ আlামা iবেন তায়িময়া o হােফয iবেন
কাiিয়ম রহঃ – েক aj েলােকরা িব hদয় মেন করেলo তােদর জীবনচিরত িকnt আধয্ািtকতার কলয্াণসুধায়
পিরপূণর্। iবনুল কাiিয়েমর ‘মানািযলুস সািলকীন’ o aনয্ানয্ gn aধয্য়ন কrন, সহেজi বুঝা যােব েয, েজৗলুস o
আtেসৗnযর্ uভয় সােজi িতিন সিjত িছেলন।
ভারতবেষর্o ঐ সকল মহাপুrেষর বয্িkt gেনi iসলােমর আেলা pসার লাভ কেরেছ যােদর মােঝ মাদরাসা o
খানকাহর gণসািবর্কতা িবরাজমান িছল। আর েযেহতু তারা নববী আদেশর্র িনকটতর িছেলন েসেহতু তােদর rহানী
ফেয়য o বরকত দূর দূরাn পযর্n pসািরত হেয় চেলিছল। িদlীর আকােশর নkt শাh আbুর রহীম রহঃ েথেক r
কের শাh iসমাঈল শহীদ রহঃ পযর্n eেক eেক সবাiেক েদখুন; jান o anjর্ােনর aপূবর্ সিmলন দৃশয্i আপনার
েচােখ পড়েব eবং বুিdবৃিtক o আধয্ািtক uভয় েkেt তােদর ফয়য-বরকেতর িনগূঢ় তtt o বয্ািp পিরsুট হেব।
• তািলেমর মসনেদ বেস তারা ‘িকতাব o িহকমাh’ িশkাদােনর pদীp pকাশ ঘটােতন
• আবার খানকাহর ভাবগmীর পিরেবেশ ‘আtসংেশাধেনর’ তাজাlী িবিকরণ করেতন।
পরবতর্ীকােল যারা e মহান utরািধকার ধারণ কেরিছেলন তােদর পিরচয় বলার aেপkা রােখ না। েকননা তােদর
নূরাণী েচহারায় আজীবন িসজদার িনশািনেতi তােদর পিরচয়-ৈবিশ য্ িবদয্মান (সূরা আল ফাtহ, আয়াত 29)। পৃিথবী
তােদর dারা েয আধয্ািtক ফেয়য লাভ কেরেছ eবং dীনী তাবলীগ o আtসংেশাধেনর েয মহান িখদমত তােদর dারা
আ াম েপেয়েছ তা েথেকo যািহর-বািতন তথা jান o anjর্ােনর e সািবর্কতাi pিতিবিmত হয়। আlাহর িচরnন
িবধান িহসােব আগামী পৃিথবীেতo dীেনর e ফেয়য o বরকত তােদরi dারা pসার লাভ করেব, যােদর বয্িk সtায়
দাoয়ােতর নববী uসূল
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মাদরাসা o খানকাহর uভয় েsাত aিভn ধারায় pবািহত হেব। পিবt কুরআেন iরশাদ হেয়েছ – uভয় ‘জলধী’ েক
িতিন দান কেরেছন aিভn pবাহ। - সূরা আর রহমান, আয়াত 19।
• বstতঃ িবিনd রােতর arধারায় েচােখর েজয্ািত ujjলতা পায়।
• আর মুেখর ভাষা সজীব হয় িযিকেরর ফlgধারায়।
• iসলােমর iিতহােস তাi েদখা যায়- যারা িছেলন িনঝুম রােতর iবাদতgজার তারাi িছেলন যুdিদেনর
িসপাহী শাহসoয়ার।
সুদীঘর্ েতরশ বছেরর জীবন-চিরত ভাnার e দাবীর সতয্তাi pমাণ কের। hদেয়র u তা ছাড়া মুেখর মুখরতা িকংবা
কলেমর গিত-চ লতা মিরচীকার ছলনা মাt। kিণক ঝলমলািন যতi মুgতা আনুক, জীবন িপপাসার শীতলতার পরশ
েথেক তা eেকবাের বি ত।
নবুoয়িত ভাবধারাi umেতর জীবনধারাঃ
eটা aবধািরত সতয্ েয, নবুoয়েতর েমযাজ o ভাবধারা েথেকi মুসিলম umাহর pাণ o জীবনধারা uৎসািরত হেত
পাের। eর িবেশষ কারণ ei েয, pেতয্ক জািত o জনেগাি র sকীয় o িনজs pকৃিত রেয়েছ। েকান সংsার o
সংেশাধন pয়াশ যতkণ জাতীয় sভাব o pকৃিতর aনুকূল না হেব ততkণ তা সজীবতা o সফলতা েপেত পাের না।
বতর্মান যুেগ িবিভn দল iসলামী umাহর সংsার o সংেশাধন pয়ােসর দাবীদার। িকnt তােদর হাল aবsা িক? –
• eকদল েতা মেন কের বসল েয, মুহাmদী নবুoয়েতর যামানা পুেরােনা হেয় েগেছ। eখন নতুন যুেগর নতুন সমাজ
o নতুন চািহদার আেলােক sানীয় o েদশীয় নতুন নবুoয়েতর pেয়াজন। e (udট) িচnাতািড়ত হেয় তারা নয়া
নবুoয়েতর দাoয়াত িদল eবং যথারীিত বয্থর্ হল। িমlােত মুহাmদী েথেক তােদর সmকর্ েকেট েগল।
• আেরক দল মুহাmদী নবুoয়ত েতা বহাল রাখল িকnt মুহাmদী oয়াহীর নয়া বয্াখয্ার pেয়াজন aনুভব করল eবং
হাদীেসর gহণেযাগয্তা asীকার কের কুরআন বয্াখয্ার েkেt আপন বুিdবৃিt o যুগpকৃিতেকi ‘িনধর্ারক’ eর
মযর্াদা িদল, েযন তারা eক নতুন কুরআেনর দাবীদার। ফেল িমlােত মুহাmদীর সােথ e দেলর সmকর্ কমেজার
হেয় েগল eবং ‘আlাহর িকতাবi আমােদর জনয্ যেথ ’ বেল কুরআেনর নতুন নতুন বয্াখয্া eবং নামায, েরাযা o
হেjর নতুন নতুন ধারনার মাধয্েম eক নতুন শরীয়ত ৈতির হেয় েগল।
• তৃতীয় eকদল িকতাবুlাh o হাদীেস রাসুলুlাhেক sীকার কেরo pিতিট আয়াত o হাদীসেক িনজs িচnা o
যুিkর মাপকািঠেত িবচার করেত চায়। ফেল মুিজযােক তারা asীকার কেরেছ। জাnাত-জাহাnােমর হাকীকত
uেপkা কেরেছ eবং িরবা o সুেদর ৈবধতা দাবী কের বেসেছ। eমিনভােব জীবনসংি বh িবষয়েক তারা dীন o
শরীয়েতর পিরবেতর্ বুিd o ‘pকৃিতর িনয়ম’ dারা িনধর্ারণ করেত েচেয়েছ। ফেল aনুগত মুিমন জামাআত না হেয়
তারা হেয়েছ dীেন মুহাmদীর িবকৃত বয্াখয্াকারী জামাআত।
• নতুন িচnার আেরকিট দলo আtpকাশ কেরেছ। নবুoয়ত বা কুরআেনর নবায়ন তােদর দাবী নয়। নামাজ, েরাযা
o হেjর আধুিনক rপায়ণo তােদর কাময্ নয়। িকnt eক নতুন iমামত o ধমর্ীয় েনতৃেtর aিভলাষী তারা, যার
মাধয্েম iসলােমর ‘নতুন বয্বsা’ গেড় uঠেব। ঈমান, কুফর, িনফাক o আমীেরর আনুগতয্ সmিকর্ত নতুন
rপেরখা ৈতির হেব eবং মুসিলম সমােজ iuেরাপীয় ‘iজম’ধমর্ী eক নতুন আেnালেনর সূচনা ঘটেব। িবেশষত
মুসিলম তrন সmpদােয়র মােঝ iজমীয় umাদনার সাহােযয্ ei ‘iসলািম iজম’ ছিড়েয় েদয়া হেব eবং কালাম
o িফকাহ শাstীয় িবষেয় নতুন iজিতহাদী ধারায় িনজs িসdাn গৃহীত হেব। বতর্মান িবpববাদী যুেগ হয়ত বা e
দল aিsর তrন সমাজেক িsর o আ s করার েkেt সফল pমািণত হেব eবং aথর্নীিত o রাজনীিতর েচারা
পেথ iলহাদ তথা নািsকতা o ধমর্হীনতার েয ঢল েনেম আসেছ তার মুকােবলায় কাযর্কর ঢাল হেত পাের। িকnt
ei aিভনব িচnা o পnা umেতর সবর্sের gহণ uপেযাগী নয় ( eবং নতুন েফতনার সmাবনা েথেকo মুk নয়)।
হয়ত বা আlাh তায়ালা eরপর েকান সমাধােনর udব ঘটােবন।
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েমাটকথা, umেত মুহাmদীর েমযাজ o sভাব pকৃিতর aপিরহাযর্ দাবী ei েয - দা’ঈ, দাoয়াত o দাoয়ািত তিরকা –
e িতনিট িবষয় পূণার্ ভােব নববী সুnত o নববী তরীকা মুতােবক হেব।
• আকৃিত o pকৃিত uভয় েkেt দা’ঈ িনেজo হেবন মুহাmাdর রাসুলুlাh সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlােমর
pিতিবm। ei pিতিবmন যত িনিবড় হেব দাoয়ােতর pাণশিk ততi বৃিd পােব।
• aতঃপর দাoয়াতo হেব নববী দাoয়ােতর aিভn pিত িন। aথর্াৎ দাoয়াত হেব খােলছ ঈমান, iসলাম o েনক
আমােলর।
• সেবর্াপির iসলােমর pথম দা’ঈ রাসুলুlাh সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম েয দাoয়ািত তরীকা gহণ কেরিছেলন
েসটাi হেব আমােদর দাoয়ািত জীবেনর তরীকা।
বলাবাhলয্ েয, e িতনিট েkেt নবুoয়াত যুেগর সােথ যত িনকট সাদৃশয্ বজায় থাকেব দাoয়ােতর pাণশিk eবং
pভাব o িবsৃিতo েসi পিরমােণ হেব। লkয্চুয্িত o পদsলন হেত িনরাপদ থাকা eবং িসরাতুল মুsাকীেমর পেথ
িsর, aিবচল থাকাo তত সহজ হেব। যুেগ যুেগ েয সকল মহান সংsারেকর সংsার-pেচ ােক umাহ সাদের gহণ
কেরেছ তােদর জীবন iিতহাসo uপেরােlিখত মূলতেttর সতয্তা pমাণ কের।
েমাটকথা, দাoয়ােতর কািময়াবীর জনয্ aপিরহাযর্ শতর্ ei েয, • iলম o আমাল, িচnা o েচতনা, দাoয়ািত পথ o পnা eবং rিচ o েমযােজর েkেt দা’ঈ হেবন সকল নবীরাসুল, িবেশষত েশষ নবী o ে রাসুল মুহাmদ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlােমর সােথ িবেশষ সmকর্ সূেt
আবd।
• ঈমানী িব dতা o দৃশয্গত আমালী পিরcnতার পাশাপািশ তার anগর্ত aবsাo হেব নবুoয়িত rপ-pকৃিতর
aনুগামী।
• আlাh েpম, আlাhভীিত o আlাhমূখী সmেকর্র ভাব o ভাবনায় িতিন হেবন বলীয়ান।
• আচার আচরেণ নববী সুnত aনুসরেণ িতিন হেবন sতঃsূত।র্
• আlাhরi জনয্ হেব কােরা pিত তার েkাধ o ভােলাবাসা eবং িবেdষ o aনুকmা।
• umাহর pিত গভীর মমতা eবং মানবতার pিত uপেচ পড়া দরদ হেব তার দাoয়াত o সংsার pয়ােসর
চািলকা শিk eবং আিmয়া েকরােমর বারংরার েঘািষত মূলনীিত – “আমার আজর o pিতদান আlাh ছাড়া
েকu িদেত পাের না।” (সূরা iuনুস, আয়াত 72) - aনুযায়ী আlাh তায়ালার কােছ pিতদান লােভর pতয্াশা
ছাড়া aনয্ েকান uেdশয্ থাকেব না।
• আlাhর সntি লােভর পেথ িতিন হেবন eমন িনেবিদত pাণ o সমিপর্তিচt েয, পদ o পদবী, সmদ o
pাচুযর্ eবং খয্ািত o pিতপিt লােভর েমাহ িকংবা আেয়সী জীবেনর েভাগ িবলােসর হাতছািন েকান িকছু তার
সংgামমুখর o িবপদসংকুল পথ চলার মুেখ pিতবnক হেয় দাঁড়ােব না।
• তার uঠা-বসা, চলা-েফরা, বলা-কoয়া; েমাটকথা জীবেনর pিতিট গিত o snন হেব eকমূখী o
eকেকিndক। - আমার সালাত o iবাদত eবং আমার জীবন o মৃতয্ু সব আlh রাbুল আ’লামীেনর জনয্। সূরা

আল আনআম, আয়াত 162।

আমােদর আেলািচত বয্িk – e মাপকািঠেত
আগামী পৃ াgিলেত েয মহান দা’ঈ o তার দাoয়ািত েমহনেতর পিরচয় তুেল ধরা হেয়েছ; আমার d’েচােখর েসৗভাগয্
েয, আিম তােক েদখেত েপেয়িছলাম। তার নূরাণী েচহারার pিতিট ভাবেরখা, তার ঘর-বািহেরর িবিভn গিতিবিধ o
আচরণধারা eবং তার িভতেরর anজর্ালা বারবার আিম েদেখিছ, েনিছ eবং কাছ েথেক aনুভব কেরিছ। কপােল
যােদর e েসৗভাগয্ জুেটিন তারা সজাগ aনুভিূ ত o uপলিdর সােথ ei বiিট পড়ুন; e সব ক’িট িবষয় আপনার
সামেন েবশ পিরsুট হেব। েসi সােথ দাoয়ােতর uসূল o কমর্পnা eবং দাoয়ােতর হাকীকত o সারবtা পূণর্
hদয় ম হেব।
দাoয়ােতর নববী uসূল
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oয়ািলulাহী খাnানঃ
েশষ যুেগর মুসিলম ভারেত হযরত শাh oয়ািলulাহী রহঃ – eর খাnানেক আlাh তায়ালা eতদ েলর
‘েমrেকেndর’ মযর্াদা দান কেরিছেলন। সুতরাং ভারতবেষর্ ৈতমুর বংশীয় শাসকেদর াn শাসেন iসলােমর েয
kিতসাধন হেয়িছল তার kিতপূরণ o সংেশাধেনর সুমহান দািয়t e ভাগয্বান পিরবােরর uলামা মাশােয়খ o তােদর
aনুগামীেদর হােতi aিপর্ত হেয়িছল। েস ধারাবািহকতা আজ পযর্n akুn রেয়েছ। আজেকর e দাoয়ািত েমহনেতর
pবতর্ক পুrষ – মাoলানা মুহাmদ iিলয়াস রহঃ e ‘sণর্সূেtর’ সােথi সmৃk।
আমােদর আেলািচত বয্িkt মাoলানা মুহাmদ iিলয়াস রহঃ – eর pমাতামহ মাoলানা মুযাফফর েহাসাiন সােহব
িছেলন হযরত শাহ মুহাmদ iসহাক রহঃ – eর িpয়তম ছাt eবং হযরত শাহ মুহাmদ iয়াকুব সােহব রহঃ – eর
িবিশ িশষয্ o খিলফা। aনয্িদেক মাoলানা মুযাফফর সােহব রহঃ – eর আপন চাচা মুফতী iলাহী বখশ রহঃ িছেলন
হযরত শাহ আযীয রহঃ – eর িবিশ ছাt o িনেবিদত pাণ িশষয্। পরবতর্ীেত িতিন আপন শায়খ হযরত শাহ আযীয
রহঃ – eর খলীফা হযরত আহমদ শহীদ রহঃ – eর হােত বাiআত হন। চাচা-ভািতজা uভেয় িছেলন সমকােলর
sনামধনয্ মুফতী o িশkক। তােদর তাকoয়া পরেহযগারী o ধািমর্কতার পূণর্ pভাব খাnােনর aিধকাংশ সদেসয্র
জীবন o চিরেt িবsার লাভ কেরিছল, যার িবশদ িববরণ সংি জীবনী gেn পাoয়া যােব।
হযরত মাoলানার আbা o d’ভাi িছেলন uচু sেরর ধািমর্ক পুrষ o আধয্ািtক বুযগু ।র্ তার আbাi হেলন pথম
বয্িk যার সােথ েমoয়াতীেদর আnিরক ভালবাসা o hদয়-সmকর্ গেড় uেঠিছল। পরবতর্ীেত তার বড় ভাi মাoলানা
মুহাmদ সােহব রহঃ kুধা–aনাহার o ‘আlাh ভরসা’র পােথয় সmল কের মরhম িপতার আধয্ািtক মসনেদ আসীন
হেয়িছেলন। হযরত মাoলানা মুহাmদ iিলয়াস রহঃ হেলন e িসলিসলার তৃতীয় পুrষ।
সমকালীন তাবলীগী েমহনেতর বয্থর্তা o কারণঃ
iংেরজী 1921 সেনর পূবার্ পর সমেয়র কথা। ভারতবেষর্ আযর্ সমাজীয় ‘ িd আেnালেনর’ pভােব েদহািত a েলর
aিশিkত নoমুসিলম সমােজ ধমর্তয্ােগর eক দাবানল ছিড়েয় পড়ল। হঠাৎ jেল uঠা e দাবানল িনিভেয় ভারতীয়
মুসলমানেদর ভিবষয্ত aিst িনরাপদ করার uেdগ-আকুলতায় মুসিলম সমােজ sভাবতi সাজসাজ রব পেড় েগল।
বh তাগলীগী সংsা o ধমর্pচার সংঘ আtpকাশ করল। িবপুল পিরমাণ চাঁদা সংগৃহীত হল eবং সবর্t েবতনভুk
মুবািlগ ছিড়েয় েদয়া হল। মুসিলম যুিkবাদী o তকর্বাগীশগণ বাহাস িবতেকর্র ঝড় তুেল ময়দান গরম করেলন। বছর
কেয়ক e সকল কমর্কাn েবশ ধুমধােমর সােথi চলেত লাগল। িকnt ধীের ধীের eক সময় ধমর্ রkার েজাশ-জযবা
িsিমত হেয় eল eবং pাচার সংsাgেলা eেক eেক িবলুp হেত লাগল। aথর্ সংকট o চাদা-slতার কারেণ
মুবািlগগণ চাকুরীচূয্ত হেত থাকেলন। বাহাস িবতেকর্র জনয্ যুিkবাদী আিলমেদর দাoয়াত o চািহদা hাস েপেত
লাগেলা। eভােব eকসময় aশাn সমুd িবলকুল শাn হেয় েগল। িকnt েকন e িনদাrণ বয্থর্তা ? িক eর কারণ ?কারণ ei েয, e সব hলsুল কমর্কাn, কমর্ী পুrষেদর আtিনমgতা o hদয় িনিব তার ফসল িছল না। দাঈ o
মুবািlগেদর anেরo িছলনা dীনী o dীনী দাoয়ােতর pিত িবেশষ েকান আকষর্ণ। বরং সবিকছুর মূেল িছল মারহাবা o
িজnাবােদর েমাহ eবং sূল মুনাফার েলাভ-লালসা। aথচ দাoয়াত o তাবলীেগর আেবগ জযবা eবং আধয্ািtক দীkা
দােনর েমহনত মুজাহাদা েতা বাজার দের খিরদ করার িজিনস নয়। eটা েতা pবল ধারায় uৎসািরত হয় আlাhেত
সমিপর্ত hদেয়র anসলীলা েথেক।
দাoয়াত o তাবলীেগর নববী নীিত
pথম মূলনীিত- আিmয়া েকরােমর দাoয়াত o তাবলীগ eবং েমহনত o মুজাহাদার মূল বুিনয়াদi ei েয, আপন ম
o পির েমর দান o pিতদান েকান মাখলুেকর কােছ তারা আশা কেরন না।
e দাoয়ািত েমহনেতর েকান িবিনময় েতামােদর কােছ আিম চাi না। আমার pিতদান েতা েদেবন আlাh রাbুল
আলামীন। - সূরা আশ আরা, আয়াত 109।
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eটাi হেলা তােদর সকেলর সবর্কােলর সাবর্জনীন িসdাn o েঘাষণা। eমন িক আপন কােজর েকান sীকৃিত o
pশংসাo তারা কামনা কেরন না েকান বাnার কােছ। যুেগ যুেগ নববী দাoয়ােতর সবর্বয্াপী আকষর্ণ o sতঃsূতর্
pভােবর uৎস হেলা d’িট শিk।
• মাখলুেকর েয েকান দান pিতদােনর pিত তােদর পূণর্ িবমুখতা eবং
• তােদর জীবন o চিরেtর িচরপিবtতা।
সূরা iয়াসীেন সেতয্র pিত আhবানকারী কিতপয় দা’ঈর মমর্sশর্ী িববরণ eেসেছ। pথম দা’ঈেক pতয্াখােনর পর
তার সমথর্েন পরবতর্ী দা’ঈর আগমন হেলা। aবেশেষ শহরpাn েথেক eক েসৗভাগয্বান মানেবর আিবভর্াব হল। দরদী
মেনর সবটুকু আকুিত েঢেল িদেয় sজািতর uেdেশয্ মমর্sশর্ী আhবান জািনেয় িতিন বলেলনেহ আমার জািত! রাসূলগেণর aনুসরণ কর। তােদর কথা েমেন নাo যারা েতামােদর কােছ েকান িবিনময় চায় না।
তdপির তারা সতয্ পেথর পিথক। - সূরা iয়ািসন, আয়াত 20-21।
সুতরাং েবাঝা েগল; জীবন o চিরেtর িচ- তা, আlাhর pিত eকাn aনুরাগ eবং জাগিতক চাoয়া-পাoয়ার pিত
পূণর্ িবরাগi হেc দা’ঈ o মুবািlেগর আকষর্ণীয়তা o সফলতার মূল uৎস।
িdতীয় মূলনীিত- আিmয়া েকরােমর দাoয়াত o তাবলীেগর িdতীয় চািলকা শিk হল মানব েpম o মানব কলয্ােণর
আকুিত। পথহারা মানুেষর বরবািদ-আশংকায় hদয় তােদর যntণাদg হয়। e ভিচnায় বয্াg-বয্াকুল হয় েয,
েকানভােব যিদ মানুেষর সংেশাধন হেতা! যিদ তােদর e ংসযাtা মুিkযাtায় েমাড় িনত! িনছক িপতৃেsেহর টােন
বাপ েযমন সnােনর কলয্াণকামী o সংেশাধন pয়াসী হয় িঠক েসi aনুভিূ ত o pরণা eবং ভাব o েচতনা িkয়াশীল
হেব দা’ঈ o umেতর মুবািlেগর anের। মানুেষর কলয্াণ িচnায় eকটা aিsর যntণা aনুভত
ূ হেব তােদর দরদী
hদেয়। sজািতর uেdেশয্ হযরত hদ (আঃ) বেলেছনেহ আমার জািত! আিম িনেবর্াধ নi। আিম েতা রাbুল আলামীেনর েpিরত রাসূল। আপন pিতপালােকর বাণী েতামােদর
কােছ আিম েপৗঁেছ িদিc। আিম েতামােদর কলয্াণকামী, িব s।– সূরা আরাফ, আয়াত 67-68।
হযরত সািলহ (আঃ) তার umতেক সেmাধন কের মমর্jালা pকাশ কেরেছন eভােব- েহ আমার জািত! আপন
pিতপালােকর পয়গাম আিম েতামােদর কােছ েপৗঁেছ িদেয়িছ। িকnt (িক করেবা) েতামরা েতা আপন কলয্াণকামীেদর
পছn কেরা না।– সূরা আরাফ, আয়াত 79
কoম হযরত নূহ (আঃ) eর pিত েগামরাহী o ািnর aপবাদ করল আর িতিন pিত pিতবাদ কের বলেলন- েহ আমার
কoম! আিম িব াn নi। আিম েতা রাbুল আলামীেনর েpিরত রাসূল। আপন pিতপালােকর পয়গাম আিম েতামােদর
কােছ েপৗঁেছ েদi আর আিম েতামােদর ম ল চাi।– সূরা আরাফ, আয়াত 62।
রাসুলুlাh সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlােমর দাoয়ািত মেনাভাব o তাবলীেগর aবsা আল কুরআন বারবার আেলাচনা
কেরেছ eবং pিতবারi eটা সুপিরsুট হেয়েছ েয, umেতর pিত িক aপিরসীম দরদ-বয্থা িছল তার পিবt hদেয়।
eমন বয্থা যার কিঠন িনে ষেণ িপেঠর হাড় পযর্n gিলেয় যায়।
আিম িক েতামার বk umুk কিরিন eবং েতামার uপর েথেক েস েবাঝা সিরেয় েদiিন যা েতামার িপঠ েভে
িদেয়িছল।– সূরা আল iনিশরাh, আয়াত 1-3।
umেতর দরদ বয্থায় o িচnা বয্াকুলতায় িতিন eমন িবপযর্s িছেলন েয, েবঁেচ থাকাo তার কােছ ক কর মেন হিcল।
তাi আlাh তােক সাntনা িদেয় বলেলনতারা ঈমান আনেছ না বেল আপিন বুিঝ pাণ িবসজর্ন িদেবন। সূরা আরা, আয়াত 3।

দাoয়ােতর নববী uসূল

Page 9

www.BANGLAKITAB.com
eকi বkবয্ eেসেছ সূরাতুল কাহােফর eক আয়ােততারা যিদ ঈমান না আেন তাহেল আপিন আফেসাস কের তােদর িপছেন জান িদেবন। সূরা কাহাফ, আয়াত 6।
eমন দয়ামায়া o ভালবাসার কারেণi umেতর েয েকান ক তার কােছ িছল aসহনীয়। মেন pােণ িতিন চাiেতন,
সকল খায়র বরকেতর dয়ার েযন তােদর জনয্ েযন খুেল যায়। রাসূেলর ei িচর কলয্াণকামী পিবt rপিটi তুেল ধরা
হেয়েছ আল কুরআেনর ei আয়ােতেতামােদর কােছ েতামােদরi মধয্ হেত eক রাসূল আিবভূত
র্ হেয়েছন, যার কােছ েতামােদর েযেকান ক aসহনীয়,
েতামােদর ম ল কামনায় িযিন বয্াকুল, মুিমনেদর pিত িযিন দয়াবান, েমেহরবান।– সূরা আত-তoবা, আয়াত 128।
তৃতীয় মূলনীিত- দাoয়াত o তাবলীেগর তৃতীয় মূলনীিত হল সহজ-সরল o সুেকামল আচরণ eবং আnিরক o
pjাপূণর্ সmাষণ যােত ে াতা দা’ঈর iখলাছ, আnিরকতায় o সhদয়তায় িবমুg হয় eবং ভালবাসার utােপ তার
hদয় েমােমর মত গেল যায়। ফেল pিতিট বkবয্ o আেবদন মমর্মূেল pেবশ কের eকিট aিsর আেলাড়ন তুেল।
িফরআuেনর মত রেবর দাবীদার কািফেরর কােছ হযরত মুসা (আঃ)-eর মত মহান মযর্াদার aিধকারী নবীেক যখন
পাঠােনা হল তখন e uপেদশi েদয়া হলেতামরা uভেয় তার সােথ নরম কথা বলেব। সূরা tা-হা, আয়াত 44।
েযেকান মূেলয্ iসলােমর kিত সাধন o িশকড় কতর্েনর aপেচ ায় মদীনার মুনািফকরা েকমন আদাজল েখেয় মােঠ
েনেমিছল eবং iসলামী দাoয়াত o মুহাmদী িরসালাতেক বয্থর্ করার aপতৎপরতায় েকমন নgভােব েমেত uেঠিছল
তা েতা সবারi জানার কথা। িকnt তারপরo আlাh তার রাসূলেক িনেদর্শ িদেcন- আপিন তােদর pিত kমাসুnর
েহান, তােদরেক uপেদশ দান কrন eবং তােদর িবষেয় তােদরেক মমর্sশর্ী কথা বলুন।
মুনািফকেদর সােথi যখন eমন েকামল আচরণ o hদয়gাহী সmাষণ aবলmেনর আেদশ করা হেc তখন সহেজi
বুঝা যায় েয, সরল o aবুঝ আম মুসলমানেদর pিত দা’ঈ o মুবািlগেদর aনুভূিত o মেনাভাব েকমন হoয়া uিচত?
eবং তােদরেক dীন বুঝােনার দাoয়ািত পnা েকমন হoয়া uিচত? eকারেণi আlাh তায়ালা aবশয্পালনীয় e
দাoয়ািত মূিলনীিত নীেচর আয়ােত িবশদভােব তুেল ধেরেছন। iরশাদ হেয়েছআপন pিতপালেকর পেথ pjা o utম uপেদশ dারা আহবান কrন eবং (pেয়াজেন) তােদর সােথ সেবর্াtম uপােয়
িবতকর্ কrন। সূরা নাহল, আয়াত 125।
iসলােমর দা’ঈrেপ d’জন সাহাবীেক যখন আlাহর রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম iয়ােমেনর িদেক পাঠােলন
তখন যাtা লেg তােদর pিত তার uপেদশ িছল eiসহজ কেরা; কিঠন কেরা না eবং সুসংবাদ দাo; িনrৎসািহত কেরা না। -সহীহ বুখারী, Volume 008, book 73, hadith
146

নেত যিদo d’শেbর সাদামাটা d’িট বাকয্মাt িকnt e নববী iরশাদ দাoয়াত o তাবলীেগর কমর্পnার eক পূণার্
দশর্ন o rপেরখা ধারন কেরেছ। aথর্াৎ দাoয়ােতর েkেt দা’ঈ o মুবািlগেদর কতর্বয্ হল pারিmক sের•
•
•
•

কেঠারতার পিরবেতর্ মানুেষর সামেন dীন o শরীয়েতর সহজ েথেক সহজ rপ o srপ তুেল ধরা।
জাnােতর সুসংবাদ েদoয়া।
আমেলর সoয়াব o ফজীলেতর কথা বলা।
আlাhর রহমত o মাগিফরােতর বয্ািp আেলাচনা করা।
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eভােব তােদরেক dীেনর পেথ চলার িহmত o সাহস েযাগােনা। aবশয্ eর aথর্ েমৗল আকীদা িব াস o ফরয
oয়ািজেবর েkেt েতাষণ o ৈশিথলয্ pদশর্ন েমােটi নয়। েকননা শরীয়েত েকান aবsােতi eর িবnুমাt aবকাশ
েনi। বরং আচরেণ েকামলতা o কমর্পnায় নমনীয়তা aবলmনi হল আমােদর বkেবয্র uেdশয্। ফরয-oয়ািজব বােদ
িবিভn ফরেয িকফায়া o সুnেতর েkেt িকংবা েকান রকম িফতনার আশংকা েনi eমন সব েkেt ( rেত)েবশী
কেঠারতা সংগত নয়। তdrপ iমাম মুজতািহদেদর মতিভnতার েkেt সকলেক eকিট মাt মত gহেণর জনয্ চাপ
pেয়াগ করা uিচত নয়। eiভােব মাসােয়েলর েkেt আlাh তায়ালা pদt ‘aবকাশেক’ ucতম তাকoয়া o সংযেমর
জনয্ সংকীণর্ করা uিচত নয়।
সীরাত o হাদীস gেn e ধরেণর বh uদাহরণ পাoয়া যায়। আকােয়দ o ফরয আহকােমর েkেti ধু আল কুরআেনর
নমনীয়তা o েতাষণনীিত িনিষd করা হেয়েছ। েযমন আকাiেদর েkেt িকি ৎ নমনীয়তার আবদার িছল কািফরেদর –
oরা চায় আপিন িকছুটা নমনীয় েহান, তাহেলo oরাo নমনীয় হেব। িকnt েস aনুমিত আlাহর রাসূলেক েদয়া হয় িন।
চতুথর্ মূলনীিত- e মূলনীিতর aিনবাযর্ দাবী হল দাoয়াত o তাবলীেগর েkেt kম grtপূণত
র্ ার িবষয়িট িবেবচনায়
রাখা। (aথর্াৎ pথেম grtপূণত
র্ ম িবষয়িটর দাoয়াত েপশ করেত হেব। তারপর িdতীয় grtপুণর্তম িবষয়িট েপশ
করেত হেব। eভােব kমাnেয়।) e কারেণi দাoয়াত o তাবলীেগর rেত রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম
তাoহীদ o িরসালােতর uপরi ধু েজার িদেয়েছন। তাoহীদী কািলমা – লা iলাহা ilাlাহ (আlাহ ছাড়া েকান iলাহ
েনi)dারাi r হেয়িছল তার দাoয়াত। “আমােদর কােছ আপনার িক দাবী? কুরাiেশর e িজjাসার জবােব িতিন

বেলিছেলন, (আমার দাবী) eকিট মাt কািলমা, eকিট মাt কথা। যিদ েতামরা তা েমেন নাo তাহেল আরব আজম সব
েতামােদর aনুগত হেব। ধু বল- আlাহ ছাড়া েকান iলাহ েনi, মুহাmদ আlাহর রাসূল। - আল িবদায়াহ oয়ান

িনহায়া, হায়াতুস সাহাবাহ-1ম খn,পৃ া 58।
বstত আlাহর eকt eবং রাসূেলর আনুগতয্ তথা তাoহীদ o িরসালাতi হেc েসi সারগভর্ বীজ যােত সুp রেয়েছ
যাবতীয় আহকাম o িবধােনর ফুেল-ফেল সমৃd িবরাট বৃk। সুতরাং মানব hদেয়র uবর্র মািটেত তাoহীদ o
িরসালােতর বীজ বপন করা uিচত সবর্ােg। তারপর পযর্ায়kেম আসেব আহকাম o িবধােনর pস ।
sয়ং আল কুরআেনর aবতরণ পdিতo ei দাoয়ািত মূলনীিত o কমর্পnার uৎকৃ নমুনা। হযরাত আেয়শা রাঃ বেলন,
pথম িদেক আল কুরআেন জাnাত-জাহাnাম o তারগীব-তারহীব সmিলত মন নরমকারী আয়াতi ধু নািযল হেয়েছ।
পরবতর্ীেত মানুষ যখন iসলােমর pিত আকৃ হল তখন হালাল হারাম সmিলত আয়াত সমূহ নািজল হেয়েছ। িকnt
pথেমi যিদ মদ হারােমর আয়াত নািজল হত তাহেল েক মানত তা? - e হাদীস েথেক জানা বুঝা েগল েয, কুরআন
aবতরেণর েkেto তাবলীেগর পযর্ায়kম নীিত aনুসত
ৃ হেয়েছ।
তােয়েফর pিতিনিধ দল নবজীর দরবাের হািজর হল eবং iসলাম gহেণর জনয্ তােদর নামায মoকুফ করার শতর্ েপশ
করল। িকnt েয ধমর্ gহেণ আlাহর সামেন aবনত হoয়ার জযবা েনi, তা িক কােজ আসেব? রাসুলুlাহ সাlাlাh
আলাiিহ oয়াসাlাম dয্থর্হীন ভাষায় েঘাষণা করেলন- নামাযিবহীন ধমর্ কলয্াণিবহীন। eরপর তারা তােদর oশর মাফ
করার eবং মুজািহদীন েফৗেজ বাধয্তামূলক ভিতর্ হেত aবয্াহিত দােনর শতর্ েপশ করল। রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ
oয়াসাlাম শতর্ dেটা কবুল কের িনেয় বলেলন, মুসলমান হেয় যাoয়ার পর eরা েscায় oশরo িদেব eবং িজহােদo
শরীক হেব।
মুহািdসগণ িলেখেছন েয, নামায েযেহতু pিতিদন পাঁচবার সাবর্kিণক ফরয েসেহতু তােত িশিথলতা করা হয় িন।
পkাnের িজহােদ aংশgহণ েযেহতু ফরজুল িকফায়া। তdপির সময় o পিরিsিত সােপk। তdrপ oশর o যাকােতর
ফরিজয়ত েযেহতু eক বছেরর aবকাশপূণর্, তdপির িবলেm আদায়েযাগয্ েসেহতু e dিট েkেt নমনীয়তা েদখােনা
হেয়েছ। eভােব eখােন দাoয়াত o তাবলীেগর pjাপুণর্ নীিত o মূলনীিত সমুjjল হেয় uেঠেছ।
হযরত মুয়ায িবন জাবাল রাঃ েক iেয়েমেন পাঠােনার সময় রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম বেলেছন, তুিম
েযখােনা যাc েসখােন িকতাবীরাo বাস কের। েসখােন িগেয় pথেম তােদরেক তুিম “আlাহ ছাড়া েকান iলাh েনi eবং
মুহাmদ আlাহর রাসুল” – e দাoয়াত িদেব। যিদ তারা তা কবুল কের তাহেল তােদরেক বলেব েয, আlাহ তােদর
দাoয়ােতর নববী uসূল
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uপর িদেন পাচঁ oয়াk নামায ফরজ কেরেছন। eটাo যিদ তারা েমেন েনয় তাহেল তােদরেক বলেব েয, আlাহ
েতামােদর uপর যাকাত ফরজ কেরেছন যা ধনী সমাজ েথেক uসূল কের গরীব সমােজ িবতরণ করা হেব। e আেদশ যিদ
তারা েমেন েনয়, তাহেল েবেছ েবেছ তােদর uৎকৃ সmদ gহণ করেব না। আর মজলুেমর আহাজাির েথেক িনেজেক
বাঁিচেয় রাখেব। েকননা মজলুেমর আহাজাির o আlাহর মােঝ েকান আড়াল েনi (সরাসির তা আlাহর আরেশ েপৗঁেছ
যায়)। - সহীহ বুখারী, Volume 002, book 24, hadith 573
প ম মূলনীিত- রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlােমর পিবt জীবন-চিরেত দাoয়াত o তাবলীেগর েযসব
মূলনীিত িবিশ তা লাভ কেরেছ তারমেধয্ eকিট হল, ‘দাoয়াত িনেবদন’। aথর্াৎ মানুেষর আগমন pিতkায় বেস না
েথেক িতিন o তার েpিরত দূতগণ দূরদূরােnর েলাকালেয় মানুেষর dয়াের হািজর হেতন eবং সেতয্র দাoয়াত েপশ
করেতন। eভােবi রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম মkা েথেক েসi ‘পাথর খাoয়া’ তােয়েফ সফর কেরেছন
eবং েনতৃtsানীয়েদর ঘের ঘের তাবলীগ কেরেছন। হjj েমৗসুেম আগত pিতিট েগােtর কােফলায় িগেয় হািজর
হেয়েছন eবং মানুেষর uপহাস পিরহাস uেপkা কের তােদর সামেন হেkর পয়গাম তুেল ধেরেছন। মানুেষর সnােন
মানুেষর dয়াের ধরনা েদয়ার e নববী কুরবািনর পথ ধেরi eক সময় েসi মহাভাগয্বান iয়াসরাবীেদর (iয়াসরাব বা
মদীনার aিধবাসী) েদখা পাoয়া েগল, যােদর মাধয্েম ‘ঈমান-সmদ’ মkা হেত মদীনায় sানাnিরত হল।
hদায়িবয়ার সিnর পের শািn o sিsকালীন সমেয়র সুেযােগ মুসিলম দূতগণ iসলােমর বাতর্া িনেয় িমশর, iরান o
হাবশার রাজদরবাের েপৗঁেছিছেলন eবং oমান, iয়ামান, বাহরাiন o িসরীয় সীমােnর সরদারেদর মজিলেস হািজর
হেয়িছেলন। তাছাড়া িবিভn সাহাবী আরেবর িবিভn a ল o েগােt িগেয় iসলােমর তাবলীগ কেরেছন। হযরত
মুসআব িবন oমােয়র রাঃ িগেয়েছন মদীনায় eবং হযরত আলী o মুয়ায িবন জাবাল রাঃ গমন কেরেছন iয়ামান
ৃ পnা। সুতরাং eটা পির ার েয,
aিভমূেখ। যুেগ যুেগ েদেশ েদেশ oলামােয় হk o আimােয় dীেনর eটাi িছল aনুসত
হেকর পয়গাম েপৗঁছােনার জনয্ আlাহর বাnােদর dয়াের িগেয় হািজর হoয়া দাঈ o মুবািlেগর িনজs কতর্বয্।
খানকাহর িsর বািসnােদর বতর্মান আচরণ েথেক েকu েকu মেন কের েয, হকপnী ei সাধক পুrষেদর কমর্নীিত
সবসময় বুিঝ eমনi িছল। e ধারণা আগােগাড়া ভুল। তােদর জীবনী পেড় েদখুন; েকাথাকার বািসnা িছেলন তারা?
েকাথায় আধয্ািtক ফেয়য লাভ কেরেছন? তারপর েকাথায় েকাথায় িগেয় সেতয্র আেলা o িহদােয়েতর নূর
ছিড়েয়েছন? আর েশষ িব ােমর জনয্ েকাথায় িগেয় মািটর আ য় েপেয়েছন? ei ‘সফির িজহাদ’ তারা eমন eক
সময় কেরিছেলন যখন আধুিনক েযাগােযাগ বয্বsার েকান aিst িছল না। েরল-িবমােনর গিতo িছল না মানুেষর
কlনায়। তাi ‘েছাট হেয় আসেছ পৃিথবী’ বলার মত গবর্ িছল না তােদর। আজমীেরর হযরত মাঈনুdীন িচশতী রাহঃ
eর জn সীsােন (আফগািনsােনর িচ ত a েল)। আধয্ািtক সাধনা আফগািনsােন। আর সতয্ pচার কেরেছন
রাজপুতােনর কুফরু sােন। হযরত ফরীদ েশাকরগ রাহঃ িসnুর uপকূল পেথ িদlী হেত পা াব চলাচল কেরেছন। তার
িশষয্ uপিশষয্েদর মেধয্ সুলতানুল আoিলয়া হযরত িনযামুdীন রহঃ eর eবং পরবতর্ীেত তার খিলফােদর জীবন-কথা
পড়ুন। সফেরর পথ পিরkমা লk কrন। আর মানিচt খুেল েদখুন, েকান দূর দূরােn ছিড়েয় আেছ তােদর কবর।
েকu দািkণােতয্, েকu মালেয়, েকu বাংলােদেশর দূর পাড়া গাঁেয়। েকu বা যুkpেদেশর aখয্াত েকান eলাকায়।
ষ মূলনীিত- iসলামী দাoয়াত o তাবলীেগর আর eকিট বড় মূলনীিত হল aিভযাtা। aথর্াৎ dীেনর সnােন sেদশ
sজন েছেড় েবর হেয় পড়া eবং েযখােন dীন হািসল করা সmব েসখােন িগেয় হািজর হoয়া। আবার িফের eেস
ু - eর িবচাের যুd o িজহাদ িবষয়ক
sজািতর মােঝ dীেনর ফয়য িবsার করা। সূরা িনসার িনেmাk আয়াত শােন নূযল
হেলo শেbর ভাব বয্াবপকতার িবচাের েয েকান কলয্াণ aিভযাtাi eর anভুর্k। কাযী বায়যাবী রাহঃo তার
তাফসীর gেn েস iংিগত কেরেছন।
েহ ঈমানদারগণ! িনেজেদর িহফাযত o িনরাপtার আেয়াজন কর eবং আলাদা আলাদা aথবা দলবdভােব ঘর েথেক
েবর হo। সূরা আন িনসা, আয়াত 71।
সূরা তoবায় েতা িবশষভােব e িবষেয়i eকিট আয়াত রেয়েছ।

সব মুসলমান ঘর েছেড় েবর হেব তা েতা সmব নয়। তেব সবদল েথেক eকটা uপদল েকন e uেdেশয্ ঘর েছেড় েবর
হয় না েয, তারা dীেনর সমঝ লাভ করেব। আর যখন sজািতর মােঝ িফের আসেব তখন তােদরেক সতকর্ করেব যােত
তারাo মn কাজ পিরহার কের চেল। সূরা তoবা, আয়াত 122।
দাoয়ােতর নববী uসূল

Page 12

www.BANGLAKITAB.com
নববী যুেগ eভােবi িবিভn েগাt েথেক pিতিনিধ দল আকাের মানুষ মদীনা মুনাoয়ারায় আসেতা eবং দশ িবশ িদন
মদীনায় েথেক dীেনর iলম o আমাল হািসল কের িনজ িনজ eলাকায় িফের েযত eবং aবিশ েদর dীন েশখােনার
দািয়t আ াম িদত। রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর মুবারক যুেগ মসিজেদ নববীর চtের িছল আসহােব
ছুফফার aবsান, যােদর ঘরবাড়ী সহায় সmদ িকছুi িছল না। বেন কাঠ সংgহ কের বাজাের িবিk করাi িছল তােদর
িদবেসর জীিবকা aেnষণ। তারপর নীরব িনিশেত চলেতা িশkেকর িখদমেত dীন aেnষণ। আবার pেয়াজেন িবিভn
eলাকায় তালীম তাবলীেগর কােজo েpিরত হেতন তারা। eভােব জীবন বয্sতার মােঝo dীন িশkা, নববী সািnধয্
লাভ eবং iবাদেত আtিনেয়াগ – ei িছল তােদর জীবেনর লkয্ o uেdশয্।
আসহােব ছুফফার জীবনধারা েথেক বুঝা যায় েয, e ধরেনর জামাআত ৈতির রাখাo umাহর সমি গত দািয়tিবেশষ।
আেরা জানা েগল েয, ei জামাআত িবেশষ তারিবয়ত dারা ৈতির হত eবং নববী েসাহবেতর জািহরী o বািতনী বরকত
লােভ ধনয্ হত eবং দাoয়াত o তাবলীেগর কােজ আtিনেয়াগ করত। pধানতঃ সািnধয্পরশ, েমৗিখক িশkা, আহকাম
o মাসািয়ল আেলাচনা eবং পরsর িজjাসাবাদ o আদান pদানi িছল তালীম o িশkার পdিত। তােদর রাত হত
iবাদত জাগরেণ জীবn আর িদন হত dীিন কেমর্ মুখিরত।
সবর্ািধক মূলানুগ দাoয়াত eিটঃ
e পযর্n দাoয়াত o তাবলীেগর নীিত o মূলনীিত সmেকর্ যা িকছু বলা হল তােত আশা কির iসলােমর তাবলীিগ দশর্ন
o দাoয়ািত পdিত সmেকর্ eকিট sc o পূণর্াংগ ধারণা আপনার সামেন ফুেট uেঠেছ। eবার আমরা যdুর বুিঝ তােত
পূণর্ আsার সােথ আমরা বলেত পাির েয, আগামী আেলাচনায় দাoয়াত o তাবলীেগর েয তttগত o কমর্গত মূলনীিত
o পিরিচিত তুেল ধরা হেয়েছ তা সমকালীন ভারেতর সকল dীনী আেnালেনর তুলনায় মূল uৎস তথা সুnােত রাসূেলর
aিধক িনকটবতর্ী।
তাবলীগ o দাoয়ােতর grtঃ
িহকমতপূণর্ দাoয়াত o তাবলীগ তথা আমর িবল মাrফ o নািহ আিনল মুনকার হল iসলােমর েমrদn। iসলােমর
িভিt, শিk, বয্ািp o agগিত সবিকছু eরi uপর িনভর্রশীল eবং aতীেতর েযেকান সমেয়র তুলনায় আজ eর grt
o pেয়াজনীয়তা aেনক েবশী। eটা aনsীকাযর্ সতয্ েয, aমুসলমানেক মুসলমান করার েচেয় নােমর মুসলমানেক
কােমর মুসলমান বানােনা eবং জাতীয় পিরচেয়র মুসলমানেক ধমর্ পিরচেয়র মুসলমান rেপ গেড় েতালা aেনক েবশী
জrরী o কাযর্কর। মুসিলমা umাহর বতর্মান দূরাবsা o মমর্ntদ aবkেয়র পিরেpিkেত কুরআেনর e uদাt আhবান
– েহ ঈমানদারগণ েতামরা ঈমান আন – (সূরা িনসা, আয়াত 136), সবর্শিkেযােগ pচার করাi হল সমেয়র সবেচেয় বড়
pেয়াজন। েদেশ েদেশ, শহের শহের, gােম gােম eবং dয়াের dয়াের ঘুের ঘুের মুসলমানেক মুসলমান বানােনার
দাoয়ািত েমহনেতi আজ আtিনেয়াগ করেত হেব। eমন েমহনত o মুজাহাদা eবং তয্াগ o কুরবানী আমােদরেক
েপশ করেত হেব যা dিনয়ার েলােকরা dিনয়ার তুc মান-সmান o kণsায়ী kমতা o pিতপিt aজর্েনর জনয্ কের
থােক। তয্াগ o কুরবানীর জজবা েথেকi মানুেষর মােঝ সৃি হয় uেdেশয্র পেথ িpয় সবিকছু িবসজর্েনর eবং বাধার
িবnাচল aিতkেমর eক aপরােজয় শিk। তয্াগ o কুরবািনর e পেথi আজ আমােদরেক agসর হেত হেব সুদৃঢ়
পদেkেপ। িনেজেদর মােঝ eমন কেমর্াnাদনা সৃি করেত হেব যা ছাড়া dীন বা dিনয়ার েকান কাজ না কখেনা হেয়েছ;
আর না কখেনা হেব।
e যুেগ দাoয়ািত মুজাহাদার eমন umাদনার নমুনা যিদ েদখেত চান তাহেল আসুন, মূল িকতাব r কির।
--- oয়াসসালাম,
নগণয্ ৈসয়দ েসালায়মান নদভী
েম 1947 ভূপাল
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