িজহাদ আোলেন বাংলার ভূিমকা
মুিহউীন খান

রায়েবেরলীর সয়দ আহমদ শহীদ কতৃক পিরচািলত ‘িজহাদ আোলন’ উপমহােদেশর মুসিলম ইিতহােস সবােপা তাৎপযপূণ
এবং বাপক-িভিক এক গণ-অভুানেপ ইিতহােস রণীয় হেয় রেয়েছ। এ আোলন িছল ধানত পািরপািক নানা অপভােব কলুিষত মুসিলম জনগেণর ঈমান-আকীদােক িশক, িবদ’আত, িবজাতীয় অকরণ ভৃিত নানা জাল থেক মু কের
পূণ ঈমানী জৗলুস িফিরেয় আনার লে পিরচািলত।
মাগল সালতানােতর পতন যুগ  হওয়ার সােথ সােথ জাঠ, মারাঠা, িশখ ভৃিত মুসিলমিবেষী শিেলার বাপক অভুান
 হয়। পূবিদেক বাংলার শাসন মতা ইংেরজ বিণেকরা দখল কের নয়। িশখ সামরাজা রিত িসং ইংেরজেদর ত
সহেযািগতায় সম পাাব এবং উর-পিম সীমা েদশ দখল কের লােহারেকিক একটা শিশালী িশখ রাজ িতা কের
বেস। নেবািত এই িশখ শির আাসী থাবায় পাাব ও সীমা েদেশর মুসিলম জনগণ পযায়েম পযুদ হেত থােক।
অপরিদেক সম উপমহােদশবাপী মুসলমানেদর ধমীয় ও নিতক জীবেন নেম আেস মারাক অধঃপতন। ঈমান-আকীদার ান
দখল কের বেস নানা সংার ও িবজাতীয় ধান-ধারণা। মুসিলম জনগণ পিরণত হয় নামসব মুসলমােন। সমােজর উিবেদর
মেধ িশয়া ধান-ধারণা, পীর পূজা, গার-পূজাসহ অগিণত িশক-িবদ’আত ায়ীভােব িশকড় গেড় বেস। জাতীয় জীবেনর
সবের নেম আসা মবধমান অেধাগিত সেক সূণ িনৃহ হেয় এ েরর লােকরা ভাগ-িবলােসর আঘাতী পেথ গা
ভািসেয় দয়।
অপরিদেক িনিব ণীর মুসিলম জনগণ পাবতী িহ সমােজর নানা আচার-আচরেণ বাপকভােব অভ হেয় পেড়। অেনক
এলাকার মুসিলম জনগণ নােমর সংেগ িহ পদবী হণ করােক গৗরবজনক কৗিলের লণ বেল িবেবচনা করেত  কের।
পাাব এবং সীমা েদেশর ব লুিত জনজপেদর মুসিলম নারীেদরেক িশেখরা বাঁদীেপ ববহার এবং কা হাট-বাজাের
য়-িবয় করেত থােক। মসিজেদ আযান এবং জুমা-জামাত ব হেয় যায়।
ইমামুল িহ শাহ ওয়ালীউাহর েযাগ সান এবং সাথক উরািধকারী শাহ আবল আজীজ তখন জীবেনর শষ াে উপনীত
হেয়েছন। হযরত মুজািেদ আেফসানী (রঃ)-এর য সংামী উরািধকার তাঁর ধমনীেত বহমান িছল, স উরািধকােরর
দািয় পালেনর লে িতিন একটা বাপক সংার আোলন  করার উদ আকাা ব কেরন। সাংগঠিনক শি সেয়র
মাধেম িতিন আাসী িশখ ও মারাঠােদর িবে সশ সংাম  করারও পিরকনা হণ কেরন। িক বাধেকর কারেণ এ
পিরকনার বাবায়ন সব িছল না। তাই িতিন তাঁর িয় শাগেরদ মাওলানা সয়দ আহমদ শহীেদর উপর এ দািয় অপণ
কেরন। ঐিতবাহী এক বুযুগ পিরবােরর সান ঠামেদহী যুবক সয়দ আহমেদর অসীম মেনাবল এবং আধািক শি ল
কের এ দািয় বাবায়েনর লে তাঁর সে াতুু শাহ ইসমাঈল, জামাতা মাওলানা আবল হাই লাৌভী এবং অ
এক িয় শাগেরদ মাওলানা ইমামুিন বাঙালীেক যু কের দন।
বলাবাল, সয়দ আহমদ শহীেদর এ মহৎ আোলন সংগঠন, পিরচালনা এবং াণবাহ িনয়েণ বাংলার বীর সান মাওলানা
ইমামুীেনর ঃসাহসী ভূিমকা িবেশষ উেেখর দাবী রােখ।
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সয়দ সােহব থেম মুসিলম জনগেণর ধমীয় সংােরর লে বাপক তাবিলগী সফর  কেরন। এক পযােয়
িতিন অধাবন কেরন য, বরী শির মুকািবলা করার মেতা বাব পদেপ বতীত ধু ওয়াজ-নিসহেতর ারা
অভী লে পৗঁছা সব হেব না, তখন িতিন িশখেদর িবে সশ িজহাদ  করার পিরকনা বাবায়েনর
পেথ অসর হন। িজহাদ  করার আেগ িনেবিদতাণ একদল মুজািহদ তরী করা এবং জনগেণর মেধ এ
বাপাের বাপক সাড়া জাগােনার েয়াজনীয়তা অভব কেরন।
পযা আধািক শিস মুজািহদ তরী করার পিরকনা বাবায়েনর একটা অংশ িহেসেবই সদলবেল িতিন হের সফের
রওনা হওয়ার কথা ঘাষণা কেরন। তখনকার িদেন এ সফর িছল যমন কসাধ, তমিন সময়সােপ। সয়দ সােহব অত িতন
বছের এই সফর সমা করার পিরকনা হণ কেরন।
আেগই উিিখত হেয়েছ য, সয়দ আহমদ শহীদ তাঁর আোলন  করার সূচনােত ীয় উাদ শাহ আবল আজীেজর য
কয়জন শাগেরদেক তাঁর উপেদা এবং সাবিণক সংগীেপ পেয়িছেলন, তাঁেদর মেধ িবেশষ উেখেযাগ এক বি িছেলন
মাওলানা ইমামুিন বাঙালী। এছাড়া িজহাদ আোলেনর আর একজন শীষানীয় নতা ও সংগঠক িছেলন সূফী নূর মুহাদ
নামক িবিশ সাধক আেলম। এঁরা উভয়ই িছেলন সয়দ সােহেবর িবিশ খলীফা এবং িজহাদ আোলেনর থম কাতােরর নতা
ও সংগঠক। এ ই মহান সাধক বীর পুেষর মাধেমই িজহাদ আোলেনর সােথ বাংলার জনগেণর ত যাগােযাগ গেড়
উেঠিছল। এঁেদর মেধ মাওলানা ইমামুিন িছেলন নায়াখালী জলার হাজীপুেরর অিধবাসী এবং সূফী নূর মুহাদ িছেলন
চােমর লাক। এছাড়া হের সফের রওনা হেয় কিলকাতায় দীঘ িতনমাস অবান কেরও সয়দ সােহব বেলাকেক
তভােব এ আোলেনর সােথ যু করেত সমথ হেয়িছেলন।
সয়দ সােহব িহজরী ১২৩৬ সেনর ১লা শওয়াল (১৮২০খৃ.) ঈেদর নামায বাদ রায়েবেরলী থেক চারশ’ সংগীসহ নৗকােযােগ
কলকাতার পেথ রওনা হন। উে, কলকাতা থেক জাহাজ ভাড়া কের জায় যাওয়ার ববা করা।
পেথ পেথ িবিভ ােন মনিযল এবং তাবলীগী সমােবশ করার পর দীঘ চারমাস পর রাজমহেলর পেথ এই কােফলা বাংলার
জমীেন এেস েবশ কের। বাংলার সীমাে কােফলার অভথনার বণনা িদেত িগেয় ‘ওয়াকােয়-এ আমদী’র লখক বেলনঃ
রাজমহল থেক মুী মুহাদী আনসারী নামক একজন িবিশ বি হযরত সয়দ সােহবেক দশ-বােরা াশ দূরবতী তাঁর ােম
িনেয় যান। সখােন মুী মুী মুহাদী আসারীর িপতা মুী রউফউীন, মুী মখম বখশ, হাসান আলী, ফজলুর রহমান এবং
মুী আযীযুর রহমান সয়দ সােহেবর হােত বায়আত হন। এঁেদর মধ থেক মুী রউফউীন ও মুী ফজলুর রহমান কােফলার
সংেগ শরীক হন।
রাজমহল থেক রওনা হেয় ৫ই সফর কােফলা মুিশদাবাদ পৗঁেছ। মুিশদাবােদর িবিশ লাকেদর অিধকাংশই িছল তখন িশয়া
মেতর অসারী। তািযয়া এবং িবিভ ধরেনর সংারপূণ অান িছল তােদর ধান উপজীব। সয়দ সােহব মাওলানা আবল
হাইেক ওয়ায করার িনেদশ িদেলন। ওয়ােযর ভােব শত শত লাক সয়দ সােহেবর হােত বায়আত হেয় সকল সংার মু
হন। মুিশদাবাদ থেক রওনা হেয় কােফলা একরাত কােটায়ায় অবান কের। সখান থেক কােফলা গলী বের উপনীত হয়।
গলীেত সাতিদন অবান কের কেয়ক হাজার লাকেক মুরীদ করা হয়।
কােফলা গলী বের থাকেতই কলকাতার িবিশ আইনজীবী মুী আিমনউীন নৗকােযােগ এেস হযরত সয়দ সােহেবর সংেগ
সাাৎ কেরন এবং কােফলার সব লাকেক তাঁর মহমান হওয়ার জ অেরাধ কেরন।
মুী আিমনউীন িছেলন কলকাতার একজন ভাবশালী ও ধনাঢ বি। মুী সােহেবর আিরক ভি এবং আহ ল কের
সয়দ সােহব তার মহমানদারী কবুল করেত সত হন। মুী আিমনউীন হযরত সয়দ সােহেবর কােফলার মহমানদারীর
জে শহেরর উপকে একটা শ বাগানবাড়ী য় কের রেখিছেলন। কােফলার নারী-পুষ সকেলর জেই এই বাড়ীেত
ভালভােব সংলান হেয় গল। পেথ পেথ যারা কােফলায় এেস শরীক হেয়িছেলন, তাঁেদর িনেয় তখন লাকসংখা দাঁিড়েয়িছল
পাঁচশেতর মেতা।
সয়দ সােহেবর কােফলা দীঘ িতনমাস কলকাতায় অবান কেরিছল। এ সময়কােলর মেধ িতিদন বাদ ফযর কােফলার অবান
েল ওয়ায-মাহিফল অিত হেতা। ভেদর অেরােধ সয়দ সােহব িবিভ লােকর বাড়ীেত আেয়ািজত মজিলেস িগেয়ও শরীক
হেতন। বাংলার মুজািহদীেনর জামাত এখান থেকই সংগিঠত হেত  কের।
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‘ওয়াকােয়-এ আহমদী’র বণনা অযায়ী িতিদন শত শত লাক এেস মুী আিমনউীেনর বাগান বাড়ীেত সমেবত হেতা। সয়দ
সােহেবর ওয়ায-নসীহত নত এবং বায়আত হণ কের িশক-িবদ’আদ থেক তওবা করেতা।
বাংলার ত এলাকায় সয়দ সােহেবর দাওয়াত পৗঁছােনার জ মওলানা ইমামুীন তাঁর জভূিম নায়াখালী এবং সূফী নূর
মুহাদ চাম ও িসেলট এলাকায় রওনা হেয় যান। মাওলানা ইমামুীেনর সংেগ নায়াখালী, িমা এবং মােমনশাহী এলাকায়
অধশত িবিশ বি এেস উপনীত হন। সূফী নূর মুহদ িনেয় আেসন িসেলট ও চােমর িকছু িবিশ লাক। সূফী সােহেবর
এই কােফলার সংেগই এেসছেলন বাংলার অতম মুজািহদ সংগঠক মাওলানা আবল হাকীম চাটগামী, ময়মনিসংেহর মুী
ইবরাহীম ও সয়দ হামযা আরাকানী মুখ কেয়কজন নতৃানীয় বি।
কলকাতার সফেরই মৗলভী বরকতুা এবং মৗলভী এনােয়তুা ওরেফ কাযী িময়াজান নামক আরও ’বি হযরত সয়দ
সােহেবর িখলাফত লাভ কেরিছেলন বেল জানা যায়।
দীঘ ’বছর হের সফের কাটােনার পর সয়দ সােহব বাে হেয় কলকাতায় িফের আেসন। ফরার পেথও সয়দ সােহব
কলকাতায় িকছুকাল অবান কের বাংলার জামাতেক সংঘব করার ববা কেরন। মাওলানা ইমামুীন পূব বাংলার নায়াখালী,
িমা, ঢাকা ও মােমনশাহী এলাকায় িরত হন। মৗলভী বরকতুা উর ব এবং সূফী নূর মুহাদ কলকাতার আেশপােশ
চার ও সংগঠেনর কাজ  কেরন।
“আোলেনর ধান ল িছল মুসিলম জনসাধারেণর আকীদা ও আমেলর সংার। িতীয় জনসাধারেণর মেধ
ইলামী জীবনধারা সেক তী অভূিত সৃি করা। তৃতীয় পযােয় সবকার বরী শির মুকািবলায় েয়াজনীয়
িতেরাধ গেড় তালা। চতুথ পযােয় জান-মাল িদেয় কীয় মুজািহদ আোলনেক সহেযািগতা দান করার
অংগীকার হণ করা”।
মাওলানা ইমামুীন, সূফী নূর মুহাদ, মৗলভী বরকতুা এবং মাওলানা আবল হাকীেমর নতৃে বাংলার মািটেত
আোলেনর চারিট পযােয়ই বাপক সাফল অিজত হেয়িছল। ইংেরজ আমলা হাটােরর ভাষায়- “বাংলায় এমন কান জনপদ িছল
না, যখানকার মুসলমানেদর মেধ সয়দ সােহেবর সংােরর বাণী বাপক আেলাড়ন সৃি কেরিন। িতিট ধািমক পিরবােরর
যুবকরা সীমাে িগেয় িজহাদ করার করার জ অধীর আেহ অেপা করেতা, বৃিটশ সরকােরর গােয়ােদর চাখ ফাঁিক িদেয়
হঠাৎ কের একিদন তারা সীমাের মুজািহদ কােফলায় যাগ দওয়ার উেে বর হেয় যত। জিমর খাজনা পিরেশাধ করেত
অসমথ কৃষকরাও িজহােদর জ িনয়িমত অথ দান করেত িত হেতা না।”
’বছর এগােরা মাস হের সফর সমা কের সয়দ সােহব রায়েবেরলী পৗঁেছন। ততিদেন বামা সীমা থেক  কের িদী
পয তাঁর দাওয়াত পৗঁেছ িগেয়িছল। ল ল লাক তাঁর সংার েচার ফেল িশক ও িবদ’আেতর সকল জাল থেক মু
হেয় খােলস তওহীেদর িববী মে উীিপত হেয় উেঠিছল।
সয়দ সােহেবর সংার আোলেনর অতম ধান ল িছল উপমহােদেশর িতিট জনপেদর মুসিলম জনগেণর জ মু
াধীন পিরেবেশ আার বেগী করার মু পিরেবশ সৃি করা। হ থেক িফের যখন িতিন নেত পেলন য, আাসী িশখ
সাম শাসেকরা পাাব ও সীমা েদেশর সব মসিজেদ আযান এবং জামাত ব কের িদেয়েছ, াধীনভােব ধমকম করার
সকল েযাগ  করা হেয়েছ, অেনক এলাকার মুসিলম নারী-িশেদর জবরদি কের ধের এেন গালাম-বাঁদীেত পিরণত করা
হে, তখন আর কালিবল না কের িতিন িশখ শির িবে সশ সংাম  করার দৃঢ সংক ঘাষণা করেলন। মওলানা
ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা আবল হাই, মাওলানা ইমামুীন বাঙালী ও সূফী নূর মুহাদ মুখ থম সািরর খলীফাগণেক
িজহােদর কােফলায় লাকজন সমেবত করার উেে রণ করা হেলা। উ সািহেতর অতম শীষানীয় কিব মােমন
দহলভী িছেলন সয়দ সােহেবর একজন িবিশ মুরীদ ও খলীফা। িতিন িজহােদর গীত রচনা করেলন। মুরীদগেণর মুেখ মুেখ তা
সম উপমহােদেশ ছিড়েয় পড়েলা।
সয়দ সােহেবর হ থেক ফরার পেথ এনােয়তুা নামক ভাগীরথী তীেরর এক নওেজায়ান তাঁর কােফলায় শরীক হেয়
িখলাফত লাভ কেরিছেলন। িতিন বাংলার ােম-গে মােমন দহলভীর িজহাদী কাসীদা পাঠ কের লাকজনেক উীিপত করার
দািয় িনেলন।
সয়দ সােহব তাঁর আস িজহােদর উে ও ল বাখা কের একটা ইশেতহার রচনা করেলন। ইশেতহােরর বব িছল
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িনপঃ
“িশখ জািত বশ িকছুকাল যাবত লােহার এবং আশপােশর এক িবীণ এলাকার উপর জবর দখল কােয়ম কের বেস
আেছ। এেদর অতাচার িনযাতন সভতার সকল সীমা অিতম কেরেছ। এরা হাজার হাজার িনরপরাধ মুসলমানেক
হতা কেরেছ। অগিণত মুসলমানেক লািত কেরেছ। মসিজেদ আযান দওয়া িনিষ করা হেয়েছ। গ জেবহ করা
সূণ ব কের িদেয়েছ। অতাচার িনযাতন সীমািতম করার পর সংি মুসিলম জনগণেক জাত ও সংগিঠত
কের আাসী িশখ শির মুকােবলায় দাঁড়ােনার জ িজহাদ ঘাষণা করা হেয়েছ। ইিতমেধই কেয়ক হাজার
মুজািহদ িজহােদ অংশ হণ করার উেে সীমা েদেশর িদেক অসর হেত  কেরেছন। ইশা-আা খুব
শীই সশ িজহাদ  হে। েতক মুসলমানেক   সাধ অযায়ী এই মহম কােজ অংশ হণ করার জে
দাওয়াত দওয়া হে।”
মুজােহদীেনর িবে ইংেরজেদর সাজােনা মাকমার নিথপ অযায়ী সশ িজহাদ ঘাষণা করার সিদনিট িছল ১৮২৬
ধৃাের ২১শ িডেসর। সিদন থেকই সীমা এলাকায় সশ মুজািহদগণ সুখ সমের অবতীণ হেয়িছেলন।
মাওলানা জাফর থােনির তাঁর আজীবনীেত িলেখেছনঃ “মাওলানা সয়দ আহমদ যখন শত শত মাইল দূের িগেয় িশখেদর
িবে িজহাদ করার সংক ঘাষণা কেরন তখন অেনেকই তাঁেক  কেরিছল য, দেশর অভের ইংেরজেদর িবে যু না
কের দূর সীমা এলাকায় িগেয় িশখেদর িবে যু করার অথ িক?
সয়দ সােহব জবােব বেলিছেলন, “থমত ইংেরজরা এখেনা মুসলমানেদর ধমীয় াধীনতায় তভােব হেপ কেরিন।
িশেখরা ধমকেম হেপ করেছ। িতীয়ত এেদেশ ইংেরজ আিধপত মজবুত করার িপছেন িশখেদর সিয় সহেযািগতা
সবজনিবিদত। তৃতীয়ত সীমা মুসিলম আিধপত কােয়ম হেল পরবতী পযােয় সম উপমহােদশেক সবকার শর কবলমু
করা সহজ হেব।”
উপেরা িনিদ কতেলা ল সামেন িনেয় হযরত সয়দ আহমদ শহীদ িহজরী ১২৪১ (১৮২৫ধৃঃ) সেনর থমিদেক জল
রায়েবেরলী থেক যাা  করেলন, তাঁর সংগী-সাথীর সংখা িছল পাঁচ থেক ছয় হাজার। এর মেধ কােফলার রাজ-নামচা
লখেকর বণনা অযায়ী বাংলার মুজািহদ সংখা িছল এক হাজােরর কাছাকািছ। তেধ িবিভ পূণ কােজর দািয়ে
িনেয়ািজত নতৃানীয় লাক িছেলন চিশ জেনর মেতা। পাাব ও সীমা এলাকার মুসলমানেদর ত ধমীয় অিধকার
পুনােরর লে অসরমান এই দীিন কােফলা যােত যাা পেথই বাধাা না হয়, সজে পাােবর পথ পিরহার কের তাঁরা
িসুর পেথ অসর হেত থােকন। পেথ পেথ হায়দারাবাদ, িসু, বাহওয়ালপুর হেয় বালান উপতকা অিতম কের থেম
কাাহার ও পের কাবুল িগেয় উপনীত হন। পিথমেধ িসুর হায়দারাবাদ ও বাহওয়ালপুর এলাকার মুসলমানেদর মেধও
িজহােদর দাওয়াত চলেত থােক। মাওলানা ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা আবল হাই, মাওলানা ইমামুীন বাঙালী, সূফী নূর
মুহাদ মুখ শীষানীয় আেলম ও বুযুগগণ ােন ােন ওয়ায-নিসহত কের জনগণেক িজহােদর মে উীিপত করেত থােকন।
িহান থেক কাবুল পয িনয়িমত যাগােযাগ রা এবং নতুন লাক ও অথ পৗঁছােনার ববাও স করা হয়।
কাবুেল িকছুকাল অবান কের খায়বার িগির পথ হেয় কােফলা এেস পেশায়ার পৗঁেছ। পেশায়াের তখন রিত িস’এর তরফ
থেক একজন েবদার িনেয়ািজত িছেলন। িতিন রাজ আদায় কের লােহাের রণ করেতন। িশখ সনােদর ছাউনী িছল আটক
দিরয়ার পূবপাের পাাব সীমাে অবিত একিট েগ। গ থেক পেশায়ার পয িনয়িমত সশ হরায় ডাক চলাচল করেতা।
কান কসবা বা শহেরর লােকরা অবাধতা  করেলই গ থেক স রণ করা হেতা। চালােনা হেতা অবাধ লুন এবং অি
সংেযাগ। িনিবচাের হতা করা হেতা স এলাকার লাকজনেক।
হযরত সয়দ আহমদ শহীদ সীমা েদেশর কেল পেশায়ােরর সােথ িশখেদর ত যাগােযাগ িবি করার ল িনেয়
কােফলাসহ পেশায়ার উপতকা িপছেন রেখ নওেশরায় িগেয় উপনীত হেলন। এখােন দিরয়া আবাসীেনর তীের অবান হণ
কের িনজ একজন দূেতর মারফত রিত িসং-এর লােহার দরবাের একটা িবািরত প রণ করেলন। পে তাঁর এই
অিভযােনর উে ও ল িবািরতভােব বাখা কের মুসিলম জনগেণর সংেগ এ পয য সব জুলুম করা হেয়েছ তা ব করার
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িনয়তা িবধান এবং জবর দখলকৃত মুসিলম এলাকােলা মু কের দওয়ার দাবী জানােনা হেলা।
উত লােহার দরবার একজন সংসারতাগী ফকীেরর এ পের কান জবাব না িদেয় মুজািহদীেণর এ কােফলােক শােয়া করার
ম িদেয় সরদার বুধিসং-এর নতৃে এক িবরাট সবািহনী পািঠেয় িদল। মুজািহদগেণর সংেগ বুধিসং-এর মুকােবলা হয়
নওেশরা থেক সাত-আট মাইল দূরবতী আেকাড়াখটক নামক ােন। থম এই মুকােবলায় সরদার বুধিসং-এর বািহনী
শাচনীয়ভােব পরাজয় বরণ কের পািলেয় আসেত বাধ হয়।
আেকাড়াখটেকর যুে বুধিসং-এর পরাজেয়র ফেল পেশায়ােরর সােথ িশখেদর ত যাগােযাগ িবি হেয় যায়। পেশায়ােরর
েবদার ইয়ার মুহাদ খান এবং তার ভাই পীর মুহাদ খান এ খবর শানার পর প মারফত মুজািহদগেণর সংেগ যাগােযাগ
করেত  কেরন।
সরদার বুধিসংেক তািড়েয় দওয়ার পর থেকই মুজািহদগণ িশখেদর তরফ থেক একটা বড় ধরেনর আমেণর আশংকা পাষণ
কের আসিছেলন। নওেশরার পূবিদেক িসেদােত সাব সই আমণ িতেরাধ করার জে িত  করেলন। ইিতমেধ
হাযেরা নামক ােন িশখেদর একটা সমােবেশর খবর আসেলা। ‘মনযুরা’ নামক রাজনামচার বণনা অযায়ী বাংলার মুজািহদগণ
ারা গিঠত একটা নশ অিভযানকারী দল অতিকত আমণ চািলেয় স সমােবশটা সূণেপ পযুদ কের দয়। এ অিভযােন
িবপুল পিরমাণ অ এবং রসদপ মুজািহদগেণর হগত হয়।
পরপর ’িট সংঘেষ জয়লাভ করার পর মুজািহদগেণর মেনাবল বৃি হওয়ার সােথ সােথ এলাকার জনগেণর আাও অেনকটা
বিধত হেলা। এলাকার িবিশ আেলম এবং গা সরদারগেণর এক সমােবেশ ১৮২৭ সেনও ১১ই জায়ারী হযরত সয়দ আহমদ
শহীদেক “আিমল মুেমনীন” েপ ঘাষণা কের তাঁর হােত িজহাদ এবং ইমামেতর বায়আত হণ করা হেলা। পেশায়ােরর
আমীর সরদার ইয়ার মুহাদ খান দূত মারফত প রণ কের “আমীল মুেমনীন”-এর িত আগত বহাল রেখ িবিশ
আেলমগেণর একিট পরামশ মজিলশ কােয়ম কের সম সীমা েদেশ ইসলামী আইন কান জারী করার ববা কেরন।
‘মনযুরার’ লখেকর বণনা অযায়ী পেশায়ারেকিক ইসলামী মেতর পরামশ সভায় যাঁেদর পূণ দািয় দান করা
হেয়িছল তাঁেদর মেধ িবেশষভােব উেখেযাগ িছেলন মাওলানা ইমামুিন বাঙালী।
পাঠান গাপিতেদর একটা অংশ থম থেকই হযরত সয়দ আহমেদর কমতৎপরতার সােথ ঐকমত পাষণ করেত পারিছল
না। িশখেদর সােথ এেদর নানা ধরেণর বষিয়ক াথ জিড়ত িছল। তাছাড়া দীঘকােলর নানা সংােরর ভাগােড় িনমিত মনমানিসকতায় সয়দ সােহেবর কেঠার সংার আোলন িবপ িতিয়ার সৃি করেত  কেরিছল। পাঠানরা সাধারণতঃ
পীরভ জািত। এেদর এই াভািবক বণতার েযাগ িনেয় িত এলাকায় গেড় উেঠিছল অসংখ পীেরর গদী। এসব পীেরর
অিধকাংশ িছল শরীয়েতর অশাসেনর সােথ সকহীন এবং আক নানা সংাের িনমিত। সয়দ সােহেবরর সংার
আোলন তােদর গিদিভিক াথ িবপ করার উপম কেরিছল। তাই তারা তাঁর িবে নানা ধরেনর অপচার  করেলা।
লােহার দরবােরর ইংেরজ উপেদারা এ িবেরািধতার আেন নানাভােব ঘৃতািত দওয়ার েযাগ হাতছাড়া করেলা না। পাাব
এবং সীমাের এক ণীর পশাদার আেলমেক িদেয় মুজািহদ আোলেনর িবে নানা ধরেনর ফতওয়াবাজী  করােনা
হেলা। িশখেদর িকছু অচরেক কৗশেল মুজািহদগেণর কােফলার মেধ অিব করােনা হেলা। িসর যু যিদন  হয়, তার
আেগর রাে হযরত সয়দ সােহেবর খাদ িবষ িমিশেয় দওয়া হেলা। সকাল বলায় মাওলানা মুহদ ইসমাঈল সয়দ সােহেবর
শয়ন কে িগেয় দখেত পেলন িতিন অেচতন হেয় পেড় রেয়েছন। তাঁর মুখ থেক ফনা বর হে। তিড়ৎ িচিকৎসার ববা
করেল িকছুটা উপশম দখা িদল। ইিতমেধ িসর ময়দােন িবরাট িশখ বািহনীর হামলা  হেয় িগেয়েছল। আধুিনক অসিত
এ বািহনীর মুকােবলা করার মত অ বা লাকবল মুজািহদগেণর িছল না। য়ং সয়দ সােহব িছেলন িবষিয়ায় মৃতায়। এ
অবার মেধই মুজািহদগণ যু  করেলন। সয়দ সােহব একটু  বাধ করেল কেয়কজন লােকর কাঁেধ ভর কের িতিন
ঘাড়ার উপর সওয়ার হেলন এবং ময়দােন চেল গেলন। তুমুল যুের পর মুজািহদগেণর আংিশক পরাজয় হেলা এবং ময়দান
ছেড় তাঁরা িকছুটা িপছু হেত বাধ হেলন। িক িশখ সও অসর হেত পারেলা না।
িসর যুের ফলাফল িতেল যাওয়ার পর থেক মুজািহদগেণর সামেন এেকর পর এক নানা সট ঘনীভূত হেয় আসেলা। িশখ
এবং ইংেরজেদর িনেয়ািজত অচরবৃের নানা অপচােরর তােবর মুেখ আোলেনর গিত মূল িহােনর অেনকটা থ হেয়
পড়েলা। কােফলার খাদ এবং অা রসদ মূলত িহানীর সরবরাহ থেকই আসেতা। িশেখরা এ সরবরাহ ববা িবিত
করার জ আাণ চা করেত লাগেলা। ইিতমেধ এমন কেয়কটা ঘটনা ঘেট গল যার ফলিতেত মূল আোলন মারাক
আঘাতা হেলা। মৗলবী মাহবুব আলী নামক একজন মুজািহদ নতার নতৃে িবহােরর এবং বাংলার একদল মুজািহদ
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পশওয়ােরর পেথ রওনা হেয় সীমা েদেশ েবশ করার পর ররানী পাঠানেদর ারা আা হন এবং লুিত ও সবা হেয়
মূল কােফলা পয এেস উপনীত হন। পাঠানেদর ববহাের মৗলভী সােহব এতই মমাহত হেয়িছেলন য, কােফলার লাকজনেক
িতিন দেশ িফিরেয় নওয়ার জে তুমুল চারণা  কেরন। ফেল িকছুেলাক মনঃুন হেয় তাঁর সােথ দেশ িফের আেস। এেত
মুজািহদ বািহনীর অপূরণীয় িত হয়। ইিতমেধ চ শীেত ও খাদাভােব মুজািহদগণ চরম দশার সুখীন হন। অেনক সময়
িদেনর পর িদন তাঁরা গােছর পাতা িস কের ুিনবৃি িনবারণ করেতন। এ সটময় অবার মেধই হযরত সয়দ সােহেবর
অতম িয় সাথী এবং সবাো া উপেদা বেল পিরিচত মাওলানা আবল হাই লাখেনৗভী ইেকাল কেরন (২৪শ
ফয়ারী, ১৮২৮খৃঃ)।
‘ওয়াকােয়-এ আহমদী’র লখেকর মেত মুজািহদ আোলেনর এই চরম িদেন সবথম নতুন লর এবং অথ-সাহায এেসিছল
বাংলােদশ থেক। ঢাকার মুজািহদগেণর ারা িরত এই সাহায পৗঁছার পর থেক একটানা উপবােসর অবসান হয়। মুজািহদগণ
নতুন কের উীপনা লাভ কেরন।
“জভূিম এবং পিরবার-পিরজন থেক হাজার হাজার মাইল দূের অপিরিচত অনভ গম পাবত এলাকার
িতল পিরেবেশ সীমাহীন আপদ-িবপেদর মেধও মুজািহদগণ িশখেদর িবে িনয়িমত অিভযান পিরচালনা কের
যেত লাগেলা। মাওলানা ইসমাঈল শহীেদর নতৃে পিরচািলত এসব অিভযােনর িতিটেতই িবপুল সাফল অিজত
হেত থােক। শষ পয রাজা রিত িসং সয়দ সােহেবর আবাসীন দিরয়ার বাম িদককার সম এলাকা ছেড় িদেয়
তাঁর সংেগ আেপাষ-মীমাংসা করার াবসহ হাকীম আজীজুিন ও সরদার ওজীর িসংেক দূতেপ রণ কের।
সয়দ সােহব মৗলবী খায়ীন িশরটী ও হাজী বাহার খােনর মাধেম সির শতািদ িলেখ পাঠান। তাঁর দাবী
িছল, সীমাের যসব এলাকায় ইসলামী মত কােয়ম হেয় গেছ, সসব এলাকায় িশেখরা আর আমণ করেব
না। িশখ শািসত অবিশ এলাকায় মুসলমানিদগেক পূণ ধমীয় আজাদী িদেত হেব। দখলীকৃত মসিজদেলা ছেড়
িদেত হেব”।
রিত িসং এসব শত মেন িনেয়ই মুজািহদগেণর সংেগ একটা সানজনক সি করার জে িত হণ কেরিছল। িক লােহার
দরবােরর ইংেরজ উপেদা জনােরল িভেটারা সির ােব একমত না হেয় নানা টেকৗশেলর পেথ অসর হওয়ার পরামশ
িদল। এরা এমন একটা ষড়যের নীলনশা তরী করেলা, যারা পাঠান সদার এবং মুজািহদ বািহনীর মেধ হানাহািন সৃি কের
দওয়া যায়। ফেল দখা গল, িকছুিদেনর মেধই িশখেদর পিরবেত মুজািহদগণ পাঠান সদারেদর আমেণর িশকার হেন।
পশওয়ােরর আমীর সরদার বাহার খান জনােরল িভেটায়ার উানীেত মুজািহদগেণর িবে আমণ  করেলা। িক থম
হামলােতই বাহার খান িনহত এবং সবািহনী পযুদ হেয় গল। তার কিন সেহাদর সদার লতান মুহাদ খান আরবাব
ফয়জুাহর মাধেম সয়দ সােহেবর িনকট মা াথনা করেল তােক মা কের দওয়া হয় এবং পশওয়ােরর আমীর পেদ তােক
বহাল করা হয়। মাওলানা সয়দ মাজহার আলী আিজমাবাদীেক ধান কাজী িনযু কের শাসন ও িবচার িবভােগর সবেে
ইসলামী শরীয়ত জারী করা হয়। িক বাপক ষড়যের মুেখ এ ববা বশী িদন িটেক থাকেত পারেলা না। ধমীয় ও সামািজক
সংােরর ঘার অকাের িনমিত পাঠান সদারেদর মেধ শরীয়েতর  জীবন-ববা নানা িবপ িতিয়া সৃি করেলা। এ
েযােগ লােহার দরবােরর উপেদা জনােরল িভেটারা পাঠান সদারেদর মেধ িবপুল পিরমাণ অথ বন কের সয়দ সােহেবর
তরফ থেক িনেয়ািজত ওশর আদায়কারী মুজািহদ নতৃবৃেক একই রােত হতা করার ববা কের। বামা সীমা থেক  কের
সম িহান থেক আগত আাহর পেথ িনেবিদতাণ মুজািহদ নতৃবৃ, যাঁরা বাড়ীঘর পিরবার-পিরজন তাগ কের সীমাের
জনগণেক িশখ িনযাতেনর যাঁতাকল থেক উার করার জ ছুেট এেসিছেলন, তােদর সবাইেক একই রােত এশার নামােয রত
অবায় অত িনমমভােব হতা করা হেলা।
এই লামহষক হতাকাের খবর সয়দ সােহব এমন মমাহত হেয়িছেলন য, পাঠানেদর মেধ কাজ করার সকল উৎসাহ িতিন
হািরেয় ফলেলন। মুজািহদগণেক ডেক   জভূিমেত িফের যাওয়ার জ অমিত িদেলন। িকছুেলাক তাঁর অমিতা হেয়
দেশ িফের এেলা। িক অা অেনেকর সংেগই বাংলার মুজািহদগণ সয়দ সােহেবর সংগতাগ করেত ত হেলন না।
‘ওয়াকােয়-এ আহমদী’র লখেকর মেত এই সটজনক অবায় মাওলানা ইমামুিন বাঙালীর সাবিণক উপিিত এবং মৗলবী
এনােয়তুাহ উরেফ িময়াজান কাজীর উীপনা মুজািহদগেণর মেধ নতুন মেনাবেলর সৃি কেরিছল।
পেশায়ার উপতকায় অবান অথহীন িবেবচনা কের সয়দ সােহব কাগােনর পাবত এলাকার িদেক যাওয়ার িসা হণ কের
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সিদেক অসর হেত থােকন। িক পিথমেধ বালােকােটর সিকেট উপনীত হওয়ার সােথ সােথ সদার শরিসং-এর নতৃে
একিট িবরাট িশখ সবািহনী এেস সম এলাকা িঘের ফলেলা। বালােকােটর ময়দােন অিত হেলা শষযু। এ যুের থম
পযােয় জয়ী হেয়ও সংগীয় িকছু লােকর িবাসঘাতকতায় আমীল মুেমনীন হযরত সয়দ আহমদ বেরলবী এবং তাঁর ধান
সহচর মাওলানা মুহাদ ইসমাঈল শহীদ হেলন। (৬ই ম, ১৮৩১খৃঃ)। সমা হেলা িজহাদ আোলেনর এক অধায়।
বালােকাট যুে যাঁরা শহীদ হেয়িছেলন, তােদর সংখা ’শতািধক বেল বণনা করা হয়। তোেধ নতৃানীয় একেশা একচিশ
জেনর নাম যুের রাজনামচা থেক সংহ কের িবিভ িনভরেযাগ িকতাবািদেত সিেবিশত করা হেয়েছ। এই অমর শহীদােনর
তািলকায় বাংলােদেশর শীষানীয় অতঃ নয়জন মুজািহেদর নাম এ পয সংহ করা সবপর হেয়েছ। এরা হেন- রাজমহেলর
মুী মুহাদী আনসারী, মাওলানা শরফুীন বাঙালী, নায়াখালীর মাওলানা লুৎফুাহ, মােমনশাহীর মুী ইবরাহীম, কিলকাতার
নওমুসিলম মুহদ আবাহ, ঢাকার সয়দ মুজাফফর হাসাইন ও মৗঃ কিরম বখশ, চাম এলাকার মৗলবী আলীমুিন এবং
চিশ পরগণার মৗলবী ফয়জুিন।
মাওলানা ইমামুীন বাঙালীসহ বাংলােদেশর যসব মুজািহদ গাজী তরেপ আহত হেয়িছেলন, তােদর সংখা চিশ জেনর
মেতা বলা হয়। িক অেনক তালাশ কেরও আহত গাজীগেণর তািলকা সংহ করা সবপর হয়িন।
আেগই উেখ করা হেয়েছ য, বালােকােটর ময়দােন কােফলার িভতের িকছু সংখক িবাসঘাতেকর ষড়যের ফেলই আিমল
মুেমিনন হযরত সয়দ আহমদ এবং তাঁর শীষানীয় সীগণ শহীদ হেয়িছেলন। িক এই শাহাদাত িজহাদ আোলনেক এক
মুহূেতর জেও  করেত পােরিন। হতাবিশ মুজািহগণ সয়দ সােহেবর আকিক শাহাদােতর শাক ভুলেত না পারেলও
অিবারকম ততার সােথ পুনঃগিঠত হেয়িছেলন এবং পিমিদেক গভীর পাবত এলাকায় সের িগেয় িসতানায় ক াপন
কের িজহাদ অবাহত রেখিছেলন।
বাংলার মুজািহদ গাজীগণ মাওলানা ইমামুিেনর নতৃে দেশ িফের আসেলন। ছুফী নূর মুহাদ িসতাড পাহােড়র পাদেদেশ
নজামপুের এেস আানা াপন করেলন। মাওলানা আল হাকীম ান িনবাচন করেলন চাম থেক আেরা দূের আরাকান
সড়েকর পােশ গভীর অরণানী ঘড়া চূনতী ােম। মৗলবী এনােয়তুলাহ উরেফ িময়াজান কাজী দেশ ফরার পেথ পািনপেথ
ফতার হেয় ফাসীর মে শাহাদাত বরণ কেরছেলন। মাওলানা ইমামুিন বাালী দীঘকাল িসতানার কে অবান করার পর
নায়াখালীর হাজীপুের িফের এেলন। এিদেক ঢাকার বংশাল এলাকায় গেড় তালা হেলা আোলেনর গাপন ক। এখান থেক
কলকাতা, কলকাতা থেক পাটনা এবং পাটনা থেক বাহওয়ালপুেরর খানপুর হেয় মুজািহদগণএর কােফলা িনয়িমত িসতানায়
যাতায়াত করেত লাগেলা। ায় এক শতািকাল ধের অবাহত িছেলা এই যাগােযাগ। বংশােলর িবিশ ববসায়ী বদিন
িছেলন অ অেলর মুজািহদগেণর অতম ধান মুী। িতিন িনয়িমত চাঁদা সংহ কের পাটনার কে রণ করেতন।
পাটনা থেক স অথ চেল যেতা মুজািহদগেণর িসতানার ছাউনীেত। লাক-লর সংগৃহীত হেতা এবং তাঁরাও হাজী সােহেবর
লখা িনেয় চলেতন পাটনায় ফুলওয়ারীেত।
হযরত সয়দ আহমদ শহীেদর আোলন িছল মূলত সংারধমী। সীমাে মুজািহদ অিভযান িছল এর একটা অধায় মা। একটা
িবেশষ উে সামেন িনেয় িতিন মুজািহদীেনর কােফলােক সীমাের দূগম পাবত এলাকায় িনেয় িগেয়িছেলন। তাঁর স উে
পূণ হেয়িছল। মুজািহদীেনর রদােনর বদলায় সীমা এবং পাােবর মুসলমানগণ আাসী িশখ শির িনযাতন থেক অেনকটা
রা পেয়িছেলন। উপর পেশায়ারেকিক একিট ইসলামী িখলাফত কােয়ম কের চার বছরািধকাল তা পিরচালনা করার মাধেম
পরবতী যুেগর ঈমান-সৃ মুসলমানেদর সামেন নবুওেতর আদেশ িখলাফেতর এমন এক বাব নমুনা িতিন পশ কের গেছন, যা
আজ পয ইসলামী িহলাফত িতাকামীেদর জ রণার উৎস হেয় রেয়েছ।
হযরত সয়দ সােহেবর সংার আোলেনর উরািধকার যাঁরা এ বাংলার জিমেন বহন কের গেছন, তাঁেদর মেধ সবাো
রণীয় বি তাঁর অতম িবিশ খলীফা মাওলানা কারামত আলী জৗনপুরী। ইিন সারা জীবন বাংলা-আসােম ঈমান-আখলাক
সংােরর েচা চািলেয় এ বাংলার মািটেতই িচর িনায় শািয়ত রেয়েছন। তাঁর স েচার ধারাবািহকতা তাঁর েযাগ বংশধর
এবং বসংখক অসারীর মাধেম এেদেশ আেজা অবাহত রেয়েছ। মাওলানা ইমামুিন ও মাওলানা আবল হাকীম ধানত
মুজািহদ সংগঠেনর কােজই িনেয়ািজত থােকন। জীবেনর শষ মুত পয তাঁরা এ কাজ কের গেছন। মুসিলম জনগেণর ধমীয় ও
সামািজক সংােরর েও তাঁেদর অবদান িবেশষভােব উেখ করার মেতা।
সূফী নূর মুহােদর সংার আোলেনর ধান উরািধকারী িছেলন কলকাতার সূফী ফেত আলী। সূফী ফেত আলীর খলীফা
বাংলার মাজােদ ফুরফুরার মাওলানা আবু বকর িসিক এবং তাঁর খলীফাগেণর মেধ শিষনার মাওলানা নছারউিন ও চিশ
পরগণার মাওলানা ল আমীন সােহেবর দীিন খদমত এেদেশ সবজনিবিদত।
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উেখ িনেয়াজন য, হযরত সয়দ আহমদ শহীেদর এসব অসারীর কমেচা ধু ওয়ায-নিসহেতর মেধই সীমাব থােকিন।
এেদেশর পযুদ মুসলমােনর ঈমান-আকীদার সংার করার সােথ সােথ িশা িবার এবং শািষত-নরাজ-পীিড়ত জনগেণর
মেধ অিধকার সেচতনতা সৃি করার েও তাঁেদর অবদান িছল সবােপা তাৎপযপূণ। অপরিদেক বালােকাট পরবতী সশ
সংাম িসপাহী িবব থেক  কের ১৯৪৭ সেন উপমহােদশ থেক ইংেরজ িবতাড়ন পয যতেলা গণ-আোলন হেয়েছ,
তার িতিট আোলন সংগঠেন সয়দ আহমদ শহীেদর মুজািহদ আোলেনর ত ভাব ল করার মেতা।

মুিহউীন খান
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ইসলামী আোলেনর বীর িসপাহসালার মাওলানা মুিহউীন খান (১৯৩৫-২০১৬) িছেলন একজন শীষ ানীয়
আেলম, সািহিতক, সাংবািদক ও ইসলামী িচািবদ। মােমনশাহী জলার গফরগাঁও উপেজলাধীন আনসার
নগর ােম জহণকারী মাওলানা খােনর িপতা িবিশ সাধক পুষ, বীণ িশািবদ মৗলভী হািকম আনছার
উিন খান। তাঁর মাতা মাছাঃ রােবয়া খাতুন। িনজ ােমর পাঁচবাগ মাদরাসা থেক ১৯৫১ সােল আিলম ও
১৯৫৩ সােল লারিশপসহ ফািজল পাস কেরন। ১৯৫৩ সােল উিশােথ ঢাকা সরকাির আিলয়া মাদরাসায়
ভিত হন এবং ১৯৫৫ সােল হািদস িবষেয় কািমল ও ১৯৫৬ সােল িফহ িবষেয় কািমল িডি লাভ কেরন।
মাাসােয় আলীয়া ঢাকায় থাকাবায়ই িতিন সাািহক কােফলা, সাািহক নজােম ইসলাম, দিনক ইনসাফ,
দিনক আজাদ ও দিনক িমাত ভৃিত পিকায় লখালিখর- অভাস গেড় তুেলিছেলন। ঢাকা থেক
কািশত উ দিনক পাসবােনর িশানবীস লখকেপ পের জীিবকার টােন ১৯৫৫ ঈসায়ী সেনর শেষর
িদেক কােমল পরীার পর দিনক পাসবান পিকায় কাজ কেরন।
গত শতেকর ষােটর দশেকর মাঝামািঝ সমেয় মাওলানা মুিহউীন খান পািকান জাতীয় পিরষেদর সােবক
সদ ও ডপুিট িকার এ িট এম আবল মতীেনর সহেযািগতায় ‘দাল উলুম ইসলামী একােডিম’ নােম
একটা িতান গেড় তুেলন। াধীনতার পর এ িতােনর নাম পিরবতন কের ‘ইসলািমক ফাউেডশন’ রাখা
হয়।
িতিন িব মুসিলম লীগ ‘রােবতােয় আলম আল-ইসলামী’র কীয় িনবাহী পিরষেদর অতম সদ,
জিময়েত উলামােয় ইসলাম বাংলােদেশর সেবা নীিতিনধারণী ফারােমর ধান, বাদশাহ ফাহাদ কারআন
মুণ ক মদীনা মুনাওয়ারাহ সৗিদ আরব কতৃক মুিত তাফসীের মােরফুল কারআন এর বাংলা অবাদক
িছেলন।
তাঁর থম পিরচয় িতিন কালজয়ী পিকা মািসক মদীনা সাদক (১৯৬১), মািসক মদীনা পিরবােরর
গৗরবদী আেলাকবিতকা, সাািহক মুসিলম জাহােনর িতাতা ও সাদনা পিরষেদর চয়ারমান, রােবতা
আলম আল ইসলামীর কাউিলর, আুমােন মিফল ইসলাম ও বাংলােদশ কাার সাসাইিট হাসপাতােলর
কীয় সদ, মুতামার আল আলম আল ইসলামী এর বাংলােদশ শাখার িসেডট, জাতীয় সীরাত কিমিট
বাংলােদেশর িতাতা চয়ারমান, নািক-মুরতাদ িতেরাধ আোলন- ইসলামী মাচার সভাপিত, ইসলামী
ঐকেজােটর িতাতা ভাইস চয়ারমান, জিময়েত ওলামােয় ইসলােমর সেবা নীিত িনধারণী ফারােমর
ধান।
িটপাইমুখ বাঁধ িনমােণর িতবােদ ২০০৫ সােলর ৯ ও ১০ মাচ মাওলানা মুিহউীন খান ‘ভারতীয় নদী
আাসন িতেরাধ জাতীয় কিমিটর বানাের িটপাইমুখ অিভমুেখ ঐিতহািসক লংমােচর ডাক দন। এেত
দেশর ায় ৩০িট সংগঠন যাগদান কের।
অসহায়, দির ও ইয়ািতম ছেলেমেয়েদর লখাপড়ার খরচ, সলহীন লাকেদর বসতবািড় িনমাণসহ সািবক
কলােণ িতিন কাজ কের গেছন। বারবন জলার কেয়ক শ’ উপজািত পিরবার তাঁর সহেযািগতায় ইসলাম
হণ কের। সখােন ায় িতন শতািধক নারী-পুষেক িতিন ‘তাওিহদ িমশন’ নামক সংার মাধেম পুনবাসন
কেরন।
িতভাধর মাওলানা মুিহউীন খান বাংলা ভাষায় ইসলামী সািহত রচনা, সাদনা ও কাশনার পূণ
ভূিমকা রােখন। বাংলা ভাষায় িসরাত সািহেতর িবকােশ তার অবদান অিবরণীয়। িতিন ায় ২০০ খানা 
অবাদ ও রচনা কেরন। তার সািদত ‘মািসক মদীনা’র োর সলন ‘সমকালীন িজাসার জবাব’ ২০
খেড কািশত হেয়েছ। অবােদর মেধ িবেশষত, (১) মা’রফুল রআন – মুফিত শফী (৮ খেড) (২)
আামা িশবলী মানী ও সাইেয়দ লাইমান নামানীর “সীরাতুবী” (৩) ইমাম গাালীর “ইয়াহইয়া উলুম
আদ-ীন” (৫ খেড) (৪) আামা িশবলী মানীর “ফাক” (৫) ইমাম আবুল আাস জয়ীন হানাফীকৃত
“তাদিরজুল বুখারী” (৬) আামা জালালুিন য়ুতীর ২ খেড “ খাসােয়ল বরা” (৭) মাওলানা হািমদ
নদভীকৃত ইমাম গাািলর “তাসাওফ ও ইসলােমর মৗিলক িশা” অতম।
তাঁর িনেজর উেখেযাগ িলিখত বই এর মেধ িকছু হােলাঃ (১) িয় নবীর িয় স (২) েযােগ রাসূল
সা (৩) মাকতুবােত ইমাম গাালী (৪) ড়ােনা মািনক (৫) ইমাম যাইল আেবদীন (৬) সমকালীন িজাসার
জবাব (২০ খেড) (৭) হাসাল বাার রচনাবলী (৮) িয় নবীর অর জীবন (৯) আজাদী আোলন (১০)
বাংলা িশা – বাংলা একােডমী (১১) রআন পিরিচিত (১২) ইসলাম ও সমকালীন িবয়কর ঘটনাবলী (১৩)
হাদীেস রাসূল (১৪) দয়তীথ মিদনার পেথ (১৫) মৃতু ও পরকাল স।
দিশ ও আজািতক পুােরর মােঝ িবেশষ হােলাঃ ইসলািমক ফাউেডশন পুার, িনওয়ােনা িপস
এওয়াড (জাপান), তমুন মজিলেসর শাি পুার, জাতীয় বি সংবধনা (বাংলােদশ সাংৃিতক
একােডমী), বাংলা সািহেত অবদােনর জ সাািহক গিত (কিলকাতা), ণীজন সংবধনা পুার পদক
(মাওলানা ভাসানী িরসাচ একােডমী) এবং িসরাত চচার জ িসরাত ণ পুরার উেখেযাগ।
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