১৮৫৭-এর থম াধীনতা সংােম উলামােয় করােমর ভূিমকা (পব-১)
আবল মাান তািলব

ইসলােমর আহবান থম িদক থেকই মােষর কােছ আকষণীয় হেয়েছ। কন? কারণ ইসলাম মাষেক মযাদার সােথ বঁেচ
থাকার িশা িদেয়েছ। একিট উত জীবন, শাি, শৃংখলা, িনরাপা, সামািজক সাম, সৗাতৃ, খাদ আহরণ, উৎপাদন ও
িবপণেন কােরা অিধকার ুন না কের পুেরাপুির ায় ও ইনসােফর িতা এবং একিট মযাদাপূণ জীবন অবসােনর গারািট
িদেয়েছ। মুসিলম সংখালিঘ উপমহােদশীয় পিরমেল এর পূণ িতফলন ঘেটেছ।
ইসলামী জীবন ববায় উলামার  এমিনেত িতিট নবুওয়াতী ধেম একদল ানী ও পিেতর  দয়া হেয়েছ। সখােন
তাঁরা িবেশষ মযাদায় আসীন। ধেমর বাখা ও েয়াগ ায় তাঁেদরই িনয়ণাধীন। ফেল তাঁেদর িবেশষ ণীও গেড় উেঠেছ।
যমন ইদী ধেম রাি, ফিরশী, ঈসায়ী ধেম পাপ, যাজক, পাী ইতািদ। তারা ধমীয় ান আহরণ করার সােথ সােথ আধািক
পযােয়ও িনেজেদরেক উতায় উীত কেরন।
ইসলাম থম িদন থেকই এই ানী ও পিতেদর কােনা িবেশষ ণী গঠন করার চা কেরিন, বরং ইসলামী ােনর সােথ
সােথ জাগিতক ান আহরণ করা েতক মুসলমােনর জ ফরয কের িদেয়েছ। কারণ ইসলােমর মূল  রআন সিঠকভােব
অধাবন করার জ এই উভয় কার ােনর েয়াজন। ইসলােমর পিরভাষায় এই ানেক বলা হয় ইম। যাঁরা এই ইেম
পারদিশতা ও িতা অজন কেরন পরবতী কােল তাঁেদরেক আেলম নােম অিভিহত করা হেয়েছ।
মুসিলম সমােজ এক দড়েশা বছর আেগ পযও এই আেলমগণই িছেলন মধমিণ। মুসলমানেদরেক তাঁরাই
পিরচািলত করেতন। তাঁরাই িছেলন মুসিলম সমােজর অিবসংবািদত নতা, িবেশষ কের উপমহােদেশর
মুসলমানেদর িবগত তরেশা বছেরর ইিতহােসর (মুহাদ ইবেন কািসেমর িসু অিভযান থেক  কের)
এগােরােশা সােড় এগােরােশা বছর একথাই বেল। দশ শাসন কেরেছন রাজা-বাদশাহরা িক জনগনেক নতৃ
িদেয়েছন উলামায় করাম, বরং দশ পিরচালনায়ও উলামােয় করােমর িবেশষ অবদান ীকৃত হেয়েছ। এঁরা িছেলন
জাগিতক ও ইসলামী উভয় ােন সমান পারদশী। গাড়া থেকই মুসিলম আমেলর িশা িসেলবাস এ উভয় কার
ােনর সমেয় রিচত ও িবকিশত হেয়িছল। তাই আমরা দিখ িহজরী িতীয় শতেক ইমাম আবু হানীফা র. য
িফহ পিরষদ গেড় তুেলিছেলন তার সদ িছেলন একিদেক যমন রআন িবেশষ ও হাদীস িবেশষ তমিন
অিদেক িছেলন সািহতিবশারদ, অিভধান িবেশষ, িচিকৎসা িবেশষ, কৃিষ ও ববসায় িবেশষগণ।
তেব একথা অীকার করা যােব না, মুসিলম িচা দশেন শাসক ও উলামা ’িট পৃথক গাী নয়। িযিন শাসক িতিন আেলম এবং
িযিন আেলম িতিন শাসক। নবী সাাা আলাইিহ ওয়া সাােমর কথা ত। িতিন আাহর নবী। অহী ও তাঁরই ইেমর
সাহােয। তারপর িতীয় শাসক আবুবকরেক রা. দিখ তাঁর আমেলর  আেলম। হযরত উমেরর রা. সময় দিখ িতিন তাঁর
আমেলর  আেলম। এভােব হযরত উসমান রা., হযরত আলী রা. ও হযরত আমীর মুআিবয়ার রা. সময়ও আমরা এর বিতম
দিখ না। এরপর থেক রাজতািক আমেল শাসক ও আেলেমর মেধ িবেভদ ও িবিতা সৃি হেয় যায়। আর এ িবিতা
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পরবতী হাজার বারেশা বছর পয চলেত থােক। এর মাঝখােন মা হােত গানা কেয়কবার এমন ঘেটেছ যখন িনছক ঘটনােম
উমর ইবেন আবল আযীয বা আওরংগেজব মুেখর মেতা শাসক ও আেলম একীভূত হেয়েছন।
আঠােরা-উিনশ শতেক শাহ অিলউাহ থেক শাহ ইসমাঈল আঠােরা শতেকর িহােন মুসিলম শাসেনর পতেনর শষ পেব
এেসও আমরা রাজদরবার থেক িনেয় দেশর িবিভ ে উলামােয় করােমর বাপক ভাব ত কির। মাগল বাদশাহ
আওরংগেজেবর পাশ বছেরর শাসন একিদেক যমন মাগল সাাজেক িবৃত কের কাাহার থেক চাম পয, দিন ও
মধভারেতর িবশাল অংশও তার পদানত হয়, তমিন অিদেক এই থমবার উপমহােদেশর বৃহম অংশ একই পতাকাতেল
একীভূত হেয় একিট বৃহর একক িহানী রাজ গেড় ওঠার েযাগ সৃি হয়। িক এই মহান বাদশাহও অসাধারণ িতভার
িনয়া থেক িবদােয়র পর অধশতাীর মেধ উপমহােদেশ মুসিলম শাসেনর অবসানও ঘিনেয় আেস। এ সময় মানবতা ও
িমােতর উারকে এিগেয় আেসন শাহ অিলউাহ মুহািস দহলবী (১৭০৭-১৭৬২ ঈ.)। িতিন মাগলেদর িনবীযতা,
শাসনতািক বলতা ও শাসক সমােজর আেযাগতা এবং সেবাপির মুসিলম সমােজর সিঠক অধঃপতন পযােলাচনা কের সম
উপমহােদেশর জনবসিতর জ একিট ববাপ ণয়ন কেরন। িতিন িচিত কেরন, বতমােনর সম রাজৈনিতক, অথৈনিতক ও
সামািজক ংসকািরতার মূল কারণ হে বতমান রাজতািক শাসন য ববার মাধেম পিরচািলত হে তা সূণ ঘুেণ ধের
গেছ। তার মেধ সিঠক পিরবতন েয়াজন। তাঁর ভাষায় ‘ফাু ি িনযাম’ অথাৎ সম ববািট ভেঙ নতুন কের গেড় তুলেত
হেব।
িতিন সাধারণ কমজীবী মাষ, িবেশষ কের দেশর লােখা লােখা কািরগর, কৃষক, ভূিমিমকেদর তােদর ায অিধকার দবার
কথা বেলন। তােদরেক দেশর উৎপাদন ও অথববার মদ িহেসেব গণ কেরন। য ববা কৃিষজীবী ও মহনত পশােদর
ওপর অতিধক টাের বাঝা চািপেয় দয়, তােক দেশর ও জািতর শ গণ কেরন। তাঁর াতুািহল বািলগা, বুদূল বািযগা
ইতািদ েলােত এসব িবষেয় িবািরত আেলাচনা কেরেছন। সখােন িট, কাপড়, বাসান এবং িবেয় করা ও িনেজর সান
লালন-পালন করার মেতা আিথক সামথ অজন করা ধম-বণ িনিবেশেষ সকল মােষর জগত অিধকার গণ কেরেছন। এভােব
সারা দেশর সবেণীর মােষর িত ায় ও ইনসাফ করার তািকদ কেরেছন।
িতিন বেলেছন, ‘জিমেনর আসল মািলক আাহ। দেশর অিধবাসীরা (আাহর িতিনিধ িহসােব) কােনা
মুসািফরখানায় অবানরত মুসািফেরর ায়। মািলকানার অথ হে, একজেনর উপকৃত হবার অিধকাের অ
কােরার হেপ আইনগত িনিষ।’ (াতুািহল বািলগা, জীিবকা অেষণ অধায়) ‘দেশর সম অিধবাসীর
অিধকার সমান। কােরার অিধকার নই িনেজেক দেশর মািলক, জনগেণর গদােনর মািলক বা জািতর মািলক
ধারণা করার। কােনা মতাসীেনর জ এধরেনর কােনা শ ববহার করারও কােরার ইখিতয়ার নই।’
(মানসােব ইমামত,  শাসন ণালী সংগ, শাহ ইসমাঈল শহীদ)।১
শাহ অিলউাহ তাঁর কমসূিচ বাবায়েনর জ িদী, লাৌ, িবজেনৗর, রায় বিরলী, নিজবাবাদ, িসুর আা ইতািদ িবিভ
শহের একািধক ইমী ক াপন কেরন। শাহ সােহব তাঁর জীবশায় িনেজর বিবক কমসূিচ বাবায়ন কের যেত পােরনিন।
তাঁর মৃতুর পর তাঁর চার েযাগ সান শাহ আবল আযীয, শাহ আবল গণী, শাহ আবল কােদর ও শাহ রিফউীন এ
ভার িনেজেদর কাঁেধ উিঠেয় নন। তাঁেদর সােথ যাগ দন িহােনর অসংখ  আেলম।
শাহ আবল আযীেযর ফেতায়া তদানীন িহানেক শাহ আবল আযীয দাল হারব ঘাষণা কেরন। এ সে তাঁর একিট
ফেতায়ায় বেলন: ‘এেদেশ ঈসায়ী শাসকেদর ম চলেছ। তােদর ম চলার অথ হে, দশ পিরচলনা, জা পালন, আইনশৃংখলা ববা, জিমর খাজনা, টা, বািণিজক , চার-ডাকাত দমন, মামলা-মাকমার ফায়সালা, অপরাধীর শাি ইতািদ
(অথাৎ সামিরক, বসামিরক, পুিলশ, দওয়ানী ও ফৗজদারী সকল িবষেয়র কাম ও িডউিট ইতািদ) সকল িবষেয়র পূণ কতৃে
তারাই সমাসীন। তােদর এসব কােজ িহানীরা কােনা কার হেপ করেত পাের না। তেব জুমার নামায, ই ঈেদর নামায,
আযান ও গ যেবহ করার মেতা মুসলমানেদর কেয়কিট ধমীয় িবষেয় তারা হেপ কের না। িক এসেবর মূল ও াধীনতার
িভি য িজিনসিট (অথাৎ িবেবক ও মত কােশর এবং নাগিরক জীবেনর াধীনতা) সটােক সূণেপ িব কের দয়া
হেয়েছ। কােজই িনিধায় মসিজদ ভেঙ ফলা হে। জনগেণর নাগিরক াধীনতা পদদিলত হে, এমনিক কােনা মুসলমান বা
িহ পারিমট ও পাসেপাট ছাড়া এই শহর থেক ওই শহের এবং এর বাইের ও আেশপােশ কাথাও যেত পাের না। ববসায়ীেদর
আসা-যাওয়ার য পারিমশান আেছ সটাও নাগিরক াধীনতার কারেণ নয়, বরং ইংেরজ শাসকেদর িনেজেদর ববসািয়ক ও
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লােভর ােথ।...িদী থেক কালকাতা পয তােদর এক কতৃ। তেব হায়দারাবাদ, লাৌ, রামপুর ইতািদ ডােন-বাঁেয়
কেয়কিট এলাকায় সরাসির ঈসায়ী শাসকেদর ম জারী নই। কারণ সখানকার মুসিলম শাসকরা ইংেরেজর আগত মেন
িনেয় তােদরেক কর িদে। িক এর ফেল সারা দেশর দাল হরব হওয়ার ওপর কােনা ভাব পেড় না।’২
ফেতায়ায় ‘দাল-হার’-এ ধমীয় পািরভািষক শ ববহার করা হেলও এখােন এর রাজৈনিতক অথ হণ করা হেয়েছ অথাৎ ১.
আইন ণয়েনর সম অিধকার ইসায়ী শাসকেদর হােত রেয়েছ। ২. ধেমর মযাদা ভূলুিত। ৩. বি ও নাগিরক াধীনতা হরণ
করা হেয়েছ।
কােজই এই িবেদশী শির িবে যু ঘাষণা করা েতক মুসলমান ও দশেিমক নাগিরেকর জাতীয় দািয় ও কতব।
তালীম ও তারিবয়তী ক াপন এভােব ইংেরজ শাসেনর থম পেবর আঠােরা-উিনশ শতেকর িহানী উলামােয় করাম
ইংেরেজর শাসনদের মাকািবলা করার িত নন। শাহ অিলউাহ থেক এ িত পব  হয়। শাহ আুল আযীয (১৭৪৬১৮২৪)-এর পূণ পিরকনা ণয়ন কেরন। শাহ অিলউাহ িতিত দেশর িবিভ ােন ািপত তািলম ও তরিবয়তী তথা িশা
ও িশন কেলােক শিশািল কেরন এবং এেলার সংখা বৃি কেরন। দেশর  মধাবী ও ানী আেলমগণেক এর
সােথ সৃ কেরন। শাহ অিলউাহর সমসামিয়ক আেলমগেণর মধ থেক যাঁরা এর সােথ সৃ থেক এর কেলা
পিরচালনায় সহায়তা করিছেলন তাঁরা হেন:
১. মুজফফরনগর জলার পাহাত কসবার মওলানা মুহাদ আেশক। িতিন িছেলন শাহ সােহেবর মামাত ভাই এবং একা ঘিন
সহচর। শাহ সােহেবর অেনক  তাঁরই পরামেশ রিচত।
২. মীরাট জলার বুঢানার মওলানা নূাহ। িতিন শাহ সােহেবর ঘিন িশ এবং তাঁর পরামেশ শাহ সােহব তাফহীমােত
ইলাহীয়া  রচনা কেরন। িতিন শাহ আবল আযীেযর উাদ ও রও িছেলন। মওলানা নূাহর পু মওলানা িহবাতুাহ ও
নািত মওলানা আবল হাই পরবতী পযােয় এ আোলেন নতৃ দন।
৩. মওলানা আবল আমীন কািরী। শাহ সােহেবর অরংগ সাথী। পরবতী পযােয় িতিন িশন কের পূণ দািয়
পালন কেরন।
৪. রায় বিরিলর হযরত শাহ আবু সাঈদ। িতিন িছেলন রায় বিরিলর খাত ইলমী বুযগ হযরত শাহ ইলমুাহর নািত। পরবতী
কােল আোলেন নতৃাদানকারী হযরত সাঈেয়দ আহমদ শহীদ িছেলন তাঁরই দৗিহ িযিন ইংেরজ শাসেনর িবে সেচতন
মুসিলম জনগণেক সংগিঠত কেরন এবং তােদর িবে িজহাদ করার জ উর-পিম সীমা েদেশ একিট ইসলামী রা
িতিত কেরন।
৫. মওলানা মাখম লাৌভী। িতিন িছেলন হযরত শাহ অিলউাহর িবিশ শাগিরদ। হযরত শাহ আবল আযীয িছেলন এর
ধান পিরচালক।
তালীম ও তারিবয়তী কেলার পাঠম এই কেলােত যসব িবষেয়র ওপর সবেচেয় বিশ জার দয়া হেতা সেলা িছল:
এক. শাহ অিলউাহর মতাদশ ও িচাধারা সেক িশাথীেদরেক অবিহত ও সেচতন কের তালা।
ই. আাহর আগত ও আাহর ভয় সৃি করা এবং চািরিক পিবতা অজন করা।
িতন. বাদশাহ ীিত ও রাজতািক ভাবধারা থেক দয়-মনেক িবমু করা।
চার. একিট উত ল ও উেেশ পৗঁছােনার জ জীবন উৎসগ করা।
পাঁচ. মােষর সবায় ও মােষর িত সহমিমতায়, িবেশষ কের িনেজর িত ও ক উেপা কের অের উপকার সাধেন সেচ
হওয়া।
ছয়. আরাম-আেয়শ ও িবলাসী জীবন যাপেনর পিরবেত সাদামাটা জীবন যাপন করা।
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সাত. িনেজর মেধ সিনকলভ তথা িজহাদী িিরট সৃি করা। কৃসাধন, কসিহুতা ও সব রকেমর পিরেম অভ হওয়া।
আট. এমন ধরেনর রীিতনীিত পিরহার করা যা সমাজেক অধঃপতেনর িদেক এিগেয় যেত সাহায কের।
নয়. ইিয় সবার আা খতম করা এবং এমন সব অপকেমর সংার ও সংেশাধন করা যেলা সমাজেক িবলািসতা ও ইিয়
পূজায় িল এবং মাষেক আরামিয় ও িহতহারা একটা িনকৃ জীেব পিরণত কের। এই পাঠমেক কাযকর করার জ
িশাথীেদর মেধ আাহর সােথ গভীর সক সৃি, বৃহর উে ও ল অজেন তাগ-িতিতা, আাহর সৃির িত
সহমিমতা, পারিরক সহেযািগতা, আসংযম, ধয, সিহুতা, সতীিত ও আাহর সি অজেন জীবন উৎসগ করার
মেনাভাব সৃি করার েচা চালােনা হয়।
শাহ আবল আযীেযর সবেচেয় বড় কৃিত হে এই য, িতিন িনেজর িতন সেহাদর শাহ আবল গণী, শাহ আবল কােদর ও
শাহ রিফউিনেক িনেজর সবেচেয় বড় সহেযাগী িহেসেব গেড় তােলন। একই সংেগ এই িশা ও িশণ কেলার মাধেম
এক দশেকর মেধ সারা িহানবাপী অসংখ , মধাবী, ানী, পিরমী, তাগী, ল অজেনর জ জীবন উৎসগকারী
এবং আোলেনর নতৃ দােনর যাগতাস আেলম তির কেরন। সমসামিয়ক একজন আেলম বেলন, িতিন শাহ আবল
আযীেযর শাগিরদ নন এমন একজন হাদীেসর উােদর খাঁেজ সারা িহান চেষ বড়ান। িক এমন একজনেকও িতিন
পানিন।৩
এঁেদরমধ থেক নতৃ ণস কেয়কজন আেলেমর নাম এখােন উেখ করা হেলা:
১. মওলানা শাহ মুহাদ ইসহাক। িতিন শাহ আবল আযীেযর দৗিহ শায়খ মুহাদ আফজােলর পু। ২. মওলানা শাহ মুহাদ
ইয়াব। ৩. মওলানা শাহ আবল হাই, শাহ আবল আযীেযর জামাতা। ৪. মওলানা শাহ মুহাদ ইসমাঈল, শাহ আবল গণীর
পু। ৫. মওলানা সাইেয়দ আহমদ শহীদ, রায় বিরলী। ৬. মওলানা রশীদউীন দহলবী। ৭. মওলানা মুফতী সদীন
দহলবী। ৮. মওলানা মুফতী ইলাহী বশ, কালা। ৯. হযরত শাহ গালাম আলী দহলবী। ১০. মওলানা মখসূাহ, শাহ
রফীউীেনর পু। ১১. মওলানা করীমুাহ দহলবী, মওলানা লুৎফুাহ ফাকীর পু। ১২. মওলানা মীর মাহবুব আলী দহলবী।
১৩. মওলানা আবল খােলক দহলবী। ১৪. মওলানা হাসান আলী লাৌভী। ১৫. মওলানা হাসাইন আহমদ মালীহাবাদী।
সাইেয়দ আহমদেক নতৃ দান সারা দেশর ইসলামী তালীম ও তরিবয়তী ক থেক িশণা উলামােয় করােমর সমেয়
হযরত শাহ আবল আযীয একিট সংগিঠত দল গেড় তােলন। এ দেলর নতৃ তুেল দন তাঁর সরাসির শাগিরদ রায় বিরলীর
সাইেয়দ আহমদ শহীেদর হােত। হযরত সাইেয়দ আহমদ উ সামিরক িনংা িছেলন। িক এত বড় একটা ইসলামী দেল
নতৃ দবার জ তাঁর মেধ য ইলিম কমিত িছল তা পূরণ করার উেেশ জন  আেলম শাহ ইসমাঈর শহীদ ও মওলানা
আবল হাইেক তাঁর একা সহেযাগী কের দন। তাঁরা সাত বছেরর একটা াাম তির কের উর, দিণ ও পূব ভারত সফর
কের হাজার হাজার সহেযাগী িনেয় কালকাতা বর থেক জাহাজেযােগ হজ সফের বর হন। আরব দেশ কেয়ক বছর অবান
কের িহােন িফের আেসন এবং িবপুল সংখক িশণা উলামােয় করাম ও সাধারণ িশেদর িনেয় উর-পিম সীমা
েদেশ একিট ইসলামী রা িতিত কেরন। শাহ অিলউাহর রাজৈনিতক াাম অযায়ী তাঁরা পািরবািরক রাজতের পথ
পিরহার কের পারিরক পরামেশর িভিেত িনবািচত নতার মাধেম ইসলামী িনযাম িতার পথ অবলন কেরন। এজ তাঁর
িতপ জােলম ইসলামিবেরাধী শির িবে িজহােদ অবতীণ হন। ১৮৩৭ সােল বালােকােটর যুে হযরত সাইেয়দ আহমদ ও
শাহ ইসমাঈল এবং তাঁেদর সােথ আেরা িবপুল সংখক মুজািহেদর শাহদত বরেণর ফেল এ িজহাদ আোলন থমবােরর মেতা
আপাতত  হেয় যায়। িক সম িহানবাপী এর অসংখ চারক, সংগঠক, িশণদাতা উলামা সিয় থােকন এবং
তৎকালীন িহােনর িবেদশী অমুসিলম শাসক ও তােদর এেদশীয় সহেযাগীেদর িবে একিট অিগভ পিরেবশ তির কেরন।
এরই মেধ  হেয় যায় িসপাহী িবোেহর কাযম।
তথসূ ১। শাহ ইসমাঈল শহীেদর আগমন শাহ অিলউাহর ায় একেশা বছর পের হেলও শাহ অিলউাহর িশা ও কমসূিচর
িতিন একজন সফল বাবায়নকারী এবং এখােন শাহ অিলউাহর ববেক িতিন পূণতা িদেয়েছন। ২। ফেতায়া আযীযী, ফারসী,
থম খ, ১৭ পৃা, মুজতবায়ী মাতবা কতৃক কািশত। উলামােয় িহ কা শানদার মাযী, ৩ খ, মওলানা সাইেয়দ মুহদ িময়া,
৭৯-৮০ পৃা। ৩। শাহ অিলউাহ িক িসয়াসী তাহরীকঃ মওলানা উবাইাহ িসী, পৃা ১১৮।
সূঃ বীপ কাশন কািশত "মহািবোহ ১৮৫৭" 
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