ইকবাল ও আধুিনক িশা
আবুল হাসান আলী নদভী

আধুিনক িশা ববায় ইকবাল িকছু িট ল কের স-সব দাষিটর গঠনমূলক সমােলাচনা কেরন এবং যাঁরা িশা-পিতেত
িবেশষ তাঁেদর দৃি আকষণ কেরন স সেবর িদেক।
‘ুল’, ‘সিমনাির’ (ধমীয় িশান) ‘িশাথী’ ারা ইকবাল সাধারণত পাাত বা পাাত ভাবাধীন িশা িতান ও স
ধরেনর িশা িতােনর িশাথীেদর বুিঝেয়েছন। তাঁর মেত, বতমােন চিলত িশা-ববা তণেদর জে অিভশাপতুল, এ
ববা তােদর অপূরণীয় িত সাধন করেছ। মাাসা আর খানকার িতও িতিন অল মেনাভাব পাষণ করেতন না; কারণ, এর
িশায়তেন জীবেনর িত আহ ও েমর উীপনা সৃি হয় না, হয় না ান আর আদশবােদর পিরেপাষণ।
‘মাাসা আর খানকাহ থেক হতাশা িনেয় গাোান করলাম, কারণ সখােন জীবেনর অগিত সািধত হয় না, হয় না ম, ান
বা দৃি শির পিরেপাষণ।’
িতিন একইভােব ুেলর দউেল আর সাসী-আলেয়র অঃসারশূতার িত িবরাগ কাশ কেরনঃ
‘মাাসার িবদাথীরা অ আর কৗতূহলহীন, খানকার সংসার-িবরাগীরা গভীরতাহীন আর উাকাঙা-িববিজত,’
ইকবাল দৃঢ়তার সােথ বেলন য, আধুিনক িশা অমলকর; কারণ, এ িশা তণেদর সামািজক, নিতক ও
আধািক িবাসেক উেপা কের। এর ফেল যুবকেদর মেধ চািরিক সংকট দখা িদেয়েছ। ভারসামহীন
িশার ফেল তণরা পিরেবেশর সংেগ, িতেবেশর বাব পিরিিতর সংেগ িনেজেক খাপ খাওয়ােত অিবধার
সুখীন হে। সবই য তণরা উৃল ও অির, তার কারণ িটপূণ িশা-িবষয়ক পিরকনাজাত আেবগ
সংা ভারসােমর অভাব। তােদর অিনিহত সা ও দৃমান সার মেধ একটা গভীর ববধান সৃি হেয়েছ।
তােদর দহ আর মেনর, ান ও িবােসর মেধ অতল ফাটল সৃি হেয়েছ। পিরণােম তারা অজন কেরেছ িধািবভ বিসা (split personality).
আজেকর িদেনর তণেদর মন বুিদী ও আেলাকটাময়, িক তােদর আা অমািনশার অকাের আ। তণেদর মানিসক
িবকাশ আর আিক অপকষ উভয়ই ঘেট যুগপৎভােব। তণেদর সেক ইকবােলর ধারণা িছল । তাই িতিন তােদর সে
য সব উি কেরেছন আর মত কাশ কেরেছন তা কনাসূলত নয়, একাই বাবিভিক। িতিন ঃখ কের বেলন য,
তণেদর পানপা শূণ, আর তােদর আা দী ও াণব মেন হেলও তা তৃষাতুর। তােদর অর আেলােকাল িক ভালমের
পাথক িনণয় ও কৃত উপলির ে অম। হাল জামানার তণেদর বিের বিশ হে িধা, অিনয়তা ও
নরাতা আর তােদর অদৃ হে বথতা। তণেদর মেধ তাণ নই, তারা সচল মৃতেদহ। তারা িনজ পিরচয়েক অীকার
কের, িক অের উপর আা াপন করেত সদা ত। পরেদশী আর আগকরা ইসলামী ভাবধারা িনেয় গীজা আর মির
িনমাণ করেছ। পানশালার ারাে মুসিলম তণেদর শি অপচেয় িনঃেশষ হে। তারা অলস, িনিয় আর আরামিয় হেয়
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পেড়েছ। তােদর অনাসি, জড়তা আর িনবীযতা এমনই অসীম য, অর-মােঝ তারা আকাঙার নটুও অভব কের না।
আধুিনক িশা-ববা তােদর আােক ভাঁতা আর বত াণহীন কের িদেয়েছ।
মুসিলম তণেদর মেধ আ-শি সেক অতা আর তােদর অদৃের িত ঔদাসী বাপক। পাাত সভতার ভােব
মুসিলম তণ ুেদ ’চার টুকেরা িটর িবিনমেয় তার সা িবসজন করেত ত। তণেদর যাঁরা পরামশদাতা তাঁরা তােদর
কৃত মূল সেক অতাবশত তােদর (তণেদর) মহ ও গৗরব অজেনর গূঢ় ত শখােত আহহীন। তাঁরা মুসলমান হওয়া
সেও মৃতুর আন ও তৗিহেদর (আার একবােদর) শি সেক অ। তাঁরা পাাত জগৎ থেক িবহ ধার করেত
মমপীড়া বাধ কেরন না। হরেমর (কাবার) সানরা ‘কলংেকর পেথ’ তীথযাা করেত ও তার পােয় কপাল ছাঁয়ােত
উৎসাহহীন নন। িবমা রপাত না ঘিটেয় পাাত জগৎ তােদর হতা কেরেছ। বুি তাঁেদর উত, দয় মৃত আর দৃি
িনল। িনুরতম আঘাত আর সবনাশও তােদর অের কান রখাপাত কের না। তাঁেদর ান আর িশা, িবাস আর রাজনীিত,
িচা আর আেবগ- সব িকছুই রণা লাভ কের ববােদর কাছ থেক। তােদর দেয় কামনার ঢউ জােগ না, মন তােদর উত
িচা-ভাবনা-িববিজত আর তােদর গাটা অিের উপর চেপ বেসেছ ায়িবক বলতা আর িনলতা।
ুেল আজকাল খাঁদাই কের য মূিতেলা িনমাণ করা হে তােদর অে না আেছ আযেরর পরশ না আেছ সৗয।’ িবদালেয়
যাঁরা িশা দন তাঁেদর িবে আমার অিভেযাগ এইঃ ‘ঈগল-শাবকেদর তাঁরা জাগিতক িবষয়ািদর পাঠ দান কেরন।’ ‘ধমীয়
িশার িবদালয় তামার াস রাধ কেরেছ, ‘লা ইলাহা ইাাহ’র িন আসেব কােেক?’ ‘মাাসায় িক িচার সৗয
আেছ? খানকায় িক বতমান আেছ রহের আন?’ ‘ঈমােনর রা থেক জীবেনর ঊতার উৎসারণ, হ ভু, ধমীয় িশািতানেক এ তরল অি দান কর।” ‘এই িক আধুিনক িনয়ার গাটা ভাগ- আেলােকাল মন, অকারা অঃকরণ,
অিতিনকৃ আঁিখ?’ ‘হায়! ত শািনত বািহত হে ুেলর য তেণর িশরায় সই িক-না পিেমর ইজােলর অসহায় িশকার!
তণরা তৃাত, পয়ালা তােদর শূ, তােদর মুখমডল মািজত, আা অকার, বৃিবৃি দী।’ ‘দৃিহীন, িবাস-িবহীন,
আশাহারা তেণর দৃি িবে িকছু দখেত পায় না।
এ অবা সেও ইকবাল হতাশ-িবমষ হনিন। তণেদর িত তাঁর অিবচল আা, আর তাঁর কিবতায় তােদর জ আশা আর
উৎসােহর বাণী অিভবঃ
‘আিম সই সব তণেদর িত আস যারা ফাঁদ পােত ন ধরেত। ‘ভােত আমার দেয় য হা-তাশ তা দান কর তণেদর
অের!’ ঈগল-শাবকেদর পুনরায় পালক আর পাখা দান কর! হ ভু! আমার একিট মা কামনা আেছ- েতকেক আমার দূরদৃি
এনােয়ত কর।’
এই আশা আর তাশার এক ঝলক দখা যায় তাঁর ‘িখতাব বা জওয়ানাঁ’-ই-ইসলাম’ (ইসলােমর তণেদর উেে ভাষণ) ও
অা ক’িট কিবতায়। আলীগড় মুসিলম িবিবদালেয়র িবনেদর উেেশ তাঁর বাণীেত নীেচর পংি েটা বতমানঃ
‘আরেবর গৗরেবর উৎস হরেমর চড আেবগ’ তার ান িভতর, তার কান অন।”
‘এক নওেজায়ান িক নাম’ (এক তেণর উেে) কিবতায়ও তাঁর িচা-ভাবনা আর আেবেগর কাশ ত করা যায়ঃ
“তামার সাফা ইউেরােপর, তামার গািলচা ইরােনর- তণেদর মেধ যখন আিম এ সব িবলািসতা ত কির তখন অ হেয়
ঝের আমার িধর। পদ আর পদিবর কী মূল, খসর জাঁক-জমেকরই বা কী দাম যখন হায়দােরর মেতা বীরদেপ িবের
মাকািবলা কর না, বা সালমােনর মত জগৎেক তুােন কর না তাগ, চাকিচকময় আধুিনক িবে য তুি খূঁেজ পাওয়া যায় না,
তা হে অকৃিম ঈমানদােরর গৗরব, তার সই িবােসর উপর িতিত। তণেদর অের যখন ঈগেলর উদম জাত হয়
তখন তার মিল দৃমান হেয় ওেঠ দূর আকােশ! আশা ছেড়া না! হতাশায় মন আর আার পতন, কৃত িবাসীর আশাআকাঙা িবরাজ কের আাহ পােকর অর জনেদর মােঝ। রাজা-বাদশাহেদর াসাদ তামার িবামল নয়, তুিম রাজপািখ,
তামার বাসা িনমাণ কর পবত-িশখের।’
ইসলােমর পিরবেত িভনেদশী ধান-ধারণা ারা মুসিলম যুবকেদর ভািবত দখেল ইকবাল অত বিথত হেতন। তাঁর
‘ফালসাফা-জাদা সয়দ-জাদা কনাম’ (দশনা-া সয়দ-নেনর উেে) কিবতায় িতিন িলেখেছনঃ
‘তুিম যিদ তামার বি না হারােত তেব কিসঁ-এর দাস হেত না; বুির শষ অপিিত দশনজীবন থেক অপসারণ। িচার
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িনঃশ রমালা হে কম-েমর জ মৃতু। ঈমান ারা জীবন-পথ সংরিত হয়, ঈমান হে মুহাদ ও ইবরাহীেমর গূঢ়ত।
মুহােদর িশামালােক দৃঢ়ভােব ধের রাখ, তুিম আলীর পু, বু-আিল (আবু িসনা) থেক দূের থােকা। তামার ভদােভদ ল
করার দৃি নই। তাই বাখারার নতা থেক রাইশ নতা উৎকৃতর।’
ইকবাল আধুিনক িশােক মুসলমানেদর নিতক ও আধািক অধঃপতেনর জে দায়ী বেল গণ কেরন। িতিন বেলন য,
উদীয়মান তণেদর অের উতা ও ধমারাগ নই। তণেদর জবােন ধার আেছ িক তােদর চােখ অতােপর অ বা অের
আা-ভীতা নই।
‘পাােতর রমা মাখা চােখ ঔল আেছ। স চাখ আকষণ কের, বায়, িক িস নয়।’
িতিন আধুিনক িশা-িতানেক এ অবার জে সূণ দায়ী বেল গণ কেরন। অমেলর অ একিট উৎস হে মাািতিরি
যুিবাদ বা িত পদেেপ লাভ আর িবধার যুি উপাপন কের আার তজ-বীযেক অসাড় কের দয়।
নিতক ও বুিগত অবেয়র আরও একিট কারণ হে অপিরিমত ববাদ ও পািথব উপায়-উপকরেণর উপর অিতির
িনভরশীলতা ও িশােক চাকির-াি ও পদ-পদিব লােভর উপায় িহেসেব গণ করার ঃখজনক অভাস।
‘হ দূর আকাশ িবহারী-িবহ, মৃতু য়ঃ স িজর চেয় য িজ ছেট দয় প আর বাহত কের উয়ন।’
আধুিনক িশার ধান িট হে এই য, এ িশা ‘মা’আদ’ (ভিবত)-এর পিরবেত ‘মা’আশ’ (জড় জীবন) ারা িনয়িত।
এ িশা বুলবুেলর ক থেক গান ও তার সৗেযর িবিশ কৃিত কেড় নয়। এ িশা িটর ববা কের না, তবু কেড় নয়
আা।
‘এটা বুলবুিলর ব থেক অপহরণ কেরিছল সংগীত, আর অপহরণ কেরিছল িঢউিলেপর রের আন; তুিম গিবত য িবদালয়
আর িশা িনেয় তা তামায় দয়িন িট, তবু িছিনেয় িনেয়েছ জীবন।’
ইকবাল আধুিনক িশার িতকর চিরেক সবসমে ফাঁস কের িদেয়েছন আর িনভুলভােব বল ানেলার িত অুিল িনেদশ
কেরেছন। এই িশার কলােণ মানব জািত যা িকছু লাভ কেরেছ তার মেধ ধান হে িট-িজ লােভর উপােয়র উপর
অতিধক , অসংগত িবধাবাদ, কৃিম কৃি আর অকরণমূলক জীবন-যাপনরীিত।
“আধুিনক যুগ হে তামার মৃতুদূত, রেজেকর ধাায় তুিম আা থেক বিত; তামার িশা তামােক উত আেবগ থেক
কেরেছ িবি; য আেবগ মনেক পলায়ন েচা থেক রাখত িবরত কৃিত তামােক িদেয়িছল বাজপীর নদৃি, দাস
তামার অিেকাঠরেয় রেন’র আঁিখ ঢুিকেয় িদে, ুল তােদর কাছ থেক লুিকেয় রেখেছ গূঢ় তেলা যা পাহােড় আর মােরর রেয়েছ উু।”
আধুিনক িশার িবে একটা অিভেযাগঃ এ িশা আরাম-আেয়শপরায়ণতা, ঔদাসী ও িনিয়তা সৃি কের জীবনেক,
সমুেক ব ডাবায় পিরণত কের। িশাথীর জে ইকবােলর াথনা হেঃ
‘আাহ তামােক ঝড়-ঝার সােথ পিরচয় কিরেয় িদন, তামার সাগেরর পািন াতহীন আর িনর’।
আধুিনক িশা-পিরকনা ােচ পাাত সাাজবােদর সহায়ক িহেসেব কাজ করেব। এ িশা িনিবচাের
পাােতর আচার-আচরণ, রীিত-নীিত ও ভাবাদশ অকরেণর রণা যাগায়, আর উপিনেবশবােদর পথেক কের
শ, ােচর জনসাধারেণর উপর চািপেয় দয় পাােতর দৃিভি, আর সামািজক ও অথৈনিতক অগিতর
ছাবরেণ সৃি কের নতুন নতুন সমা। যুগ-যুগ ধের চিলত ােচর মূলেবাধ আর ঐিতেক অবমূলায়েণর
মাধেম এমন এক সমাজ সৃি করার য়াস পায় য সমাজ, মকেলর ভাষায়, নােম আর জগতভােব ােচর িক
অরবেত ও বােব পাােতর।
পিম দশীয় িশা-িবষয়ক পিরকনার মূেল রেয়েছ নািকবাদ, অথবা নূনপে এর ধারণা জ লাভ কেরেছ মানিসক
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অিরতা ও বুিগত নরাজবােদ; সই কারেণই এই িশা একই বািধ আর অসব ভােবর েবশ ঘটায় তণেদর অের,
যুিবাদ আর মু-িচার ছাবরেণ সৃি কের সংশয়বাদ, অসোষ আর িবশৃংখলা। ইকবােলর মেত, িবকৃত দৃির চেয়
দৃিহীনতা ভাল, আর অতা ভাল পািতপূণ ধমহীনতা থেক।
“আমার কাছ থেক জেন নাওঃ অ য়ঃ যার দৃি ব তার চেয়; আমার কথা িবাস কর য সৎকেম িনযু ূলবুি বি
ভাল সই িবের চেয় য আাহর অি কের অীকার।”
য বািনক অগিত মাষেক মহাশূ জেয় ও বায়মুডেল উেড় চলার সামথ দান করেত পাের, িক উলেট ফেল দয় আর
আধািক নার-ঘাট থেক িবচুত কের তার উপকািরতা সেক ইকবােলর সেহ বার বার উািরত হেয়েছঃ
‘িক উপেযািগতা আকাশ পিরমাপকারী বুির য বুি নরািজ আর হমডলেক দিণ কের আর হাওয়ার কাঁেধ ভর কের
ভাসমান মঘখেডর মত উেহীনভােব িনঃীম বায়ুমডেল ভেস বড়ায়?’
মাষ যিদও ‘সৃির মহাসমুে আকািত মুো’ আর ‘অিের শ-ত থেক সংগৃহীত ফসল’, তবু আধুিনক িশা য,
উৎপাদন-িশ ও বগত অগিতর অা িনদশেনর তুলনায় তার মূল াস করেত সেচ। ইকবােলর মেত, িনয়া মােষর
তােবদার হওয়া িবেধয়, মােষর িনয়ার কােছ তােবদার হওয়ার নয়।
“নািমেয় রেখা না আকাঙার দীপ তামার ক থেক, কামনা আর পরমানের দশা অজন কর, হািরওনা ীয় আা িনয়ার
চৗরাায়, িবনাশ কর চৗরাা, আর িফের এেসা িনেজর কােছ।” “েটা জগৎেকই টেন নাও িনেজর কােছ ভেগা না িনজ
অিের কাছ থেক;
ত কেরা না তামার বতমানেক অতীেতর আেলােক, আজেক গতকাল থেক িবি করেত পাের না কউ” “তামার তা
কান সাম নই আাহর (অগত) মােষর সে, িতিন িবচরাচেরর কতা, তুিম দাসাদাস, তামার মােঝ নই সকেতরও
অেষা, িতিন িনেজর মােঝ ধারণ কেরন মহাসমুের কল।”
অেলৗিকক অহ আর ঐশী তােদশ (ওহী) ছাড়া মানেবর উপলি থােক অসূণ। পিরপতা লােভর পূেব তােক মু ও
অিনয়িত করার অথ হে খয়ািলপনা ও উৃংখলতােক আমণ করা। ইকবাল “আযািদ-ই-িফর” (িচার াধীনতা) নােমর
এক কিবতায় (ি-চরণ কিবতায়) িলেখেছনঃ
“িচার াধীনতা ংস সাধন তােদর জে যােদর নই িবেশািধত িচ; িচিট যিদ হয় অপিরণত তা হেল িচার াধীনতা
পিরণত হয় মাষেক পেত বানাবার পায়।’
অপিরণত ভাবাদশেলা য-ভােব বাপকতা লাভ করেছ আর য-ভােব আংিশক-জীণ মতবাদসমূহ বগত অসোষ সৃি করেছ তা
হেলা িতিট মি-তরেক দশন নামক মযাদাবান নােম অিভিহত করার আধুিনক য বািতক তার পিরণামঃ
“শাীয় িবদাদান কের লােকরা পািেতর গালক ধাঁধায় িদশাহারা, আধুিনক যুেগ ক আর ভাল মের িহসাব কষবার ধার
ধাের?’
‘আ-ই-হািযর’ (আধুিনক যুগ)-শীষক আরও একটা কিবতায় ইকবাল াচ ও তীচ উভয় গালােধর িটেলার িদেক অুিল
িনেদশ কেরেছন। িতিন বেলন য, যুিিবদার যুেগর অেশাভন রা ও অৈধয সবিকছুর কািঠ ংস কেরেছ আর দশনেক
পিরণত কেরেছ কতেলা িচার অিব সমিেত। পাাত জগেত ম (দয়সাত আেবগািদ) তার যথাথ ান লাভ কেরিন,
কারণ সখােন িনরীরবাদ েমর আবতেনর জে কান অ রােখিন, আর িচায় কান সংগিত িছল না বেল ােচ বুি তার
ায়সংগত ান পায়িন।
পিরণত ভাবরািজ, পিরপূণ ভােব িবকিশত িচা, ক আেছ এ-সব, খাঁজবার বতমান যুেগর জলবায়ু সব-িকছুেকই অপিরণত রােখ।
িবদায়তন বুিেক লাগাম ছেড় দয়, িক মেক তা না িদেয় মতেলােক অ, সংগিতহীন আর িবশৃংখল রেখ দয়। িচের
নািকবাদী বণতার কলােণ পাােত েমর ঘেটেছ মৃতু।’ িচার অসিতর কারেণ ােচ বুি াধীনতাহীন।’
আধুিনক িশা যুবকেদর মেধ পাােতর অ অকরণেক এতদূর উৎসািহত কের য, পিরণােম মৗিলকের ধাত বা াধীন
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কমৃহার অণু-মা অবিশ থােক না। পৃিথবীটাই চিলত রীিতর দাস িক িশা-িতানেলা আরও বশ সংকীণ ও গাঁড়ািমশৃংখিলত, আর সখােন অসাধারণ িতভাবান বিরা যুগ-নতার ভূিমকা পালন করার চেয় দলতাগী, েযাগসানী ও কােলর
গালাম হওয়া গৗরেবর মেন কেরন।
বাদাকশােনর চুিনর চাষ যিদ তামার হয় উে তা হেল খয়ালী সূেযর িতিব তু। িবটা চিলত রীিতর জােল আব,
িবদায়তেনর িক মূল, িক দাম জনেদর চার? যারা যুগ-নতার কাজ করেত পারত, হায়! তারাই হেয়েছ যুেগর আাবহ।
ইকবাল মেন কেরন মুসিলম তণ-সদােয়র অি নই; তারা পাােতর ছায়া মা এবং তারা কৃিম জীবন যাপন কের তাও
ধার করা। নতুন বংশধররা পিমা কািরগর ারা িপিটেয় তির করা মাংস আর বর কাঠােমা, িক এর মােঝ তারা আা িব
কেরিন। এটা এমন একখানা খাপ যার গােয় অলংকরেণর অভাব নই, িক িভতের নই অিসর অি। ইকবাল তী ােভর
সােথ মব কেরন য, তণেদর দৃিেত আাহর অি একিট ককথা আর তার িনজ অি ছায়তুল ও অবাব।
তামার সা ইউেরাপ থেক সংহ কের আেলাঃ তুিম ইউেরােপর পিতেদর ারা িনিমত চার দয়াল; িক বাসকারীিবহীন
কদমিনিমত এ এমরাত, পু-িচিত, অলরণ সিত শূ অিস-আধার; আমার সার কােছ তামার অি অমািণত। তােকই
বেল জীবন যা থেক িবুিরত হয় আার ুিল, এটা খয়াল কর! তামার আার জািত পেড় না আমার নজের।’
পিেমর িশা সকীয় পিরকনা মুসিলম তেণর আােক চূণ কেরেছ, আশা আর উািভলােষর অি-িলত করার
পিরবেত তােত ভের িদেয়েছ যণা আর িবতৃা। এ িশা তণেদর আড়রপূণ জীবন যাপন িশা িদেয়েছ, তােদর কামল আর
ণ কেরেছ আর জীবেনর কিঠন পরীার সুখীন হবার মতা থেক কেরেছ বিত। য িশা মাষেক মুজািহদেদর
পুেষািচত ণাবলী থেক বিত কের আর জীবেনর রণেে িবলাস-সামী সরবরাহ কের, যুা িছিনেয় নয় স-িশােক
ইকবাল মূলহীন-অসার বেল মেন কেরন।
য বংশধররা আজ বড় হেয় উঠেছ তােদর কলােণ তীেদর কােছ ইকবাল আল আেবদন জানান, আর যখন এক ছাবৎসল
িশক ও এক হশীল অিভভাবেকর মাধেম িনো ভাবােবগ কাশ কেরন তখন মেন হয় সারা িবের যণা ঘনীভূত হেয়
তাঁর দেয় আয় িনেয়েছ, আর গাটা মুসিলম িমােতর ঃখ-বদনা তাঁর অিেক কেরেছ অিভভূতঃ
‘হ হরেমর বৃ! আেমর পাশাক তাগ কর, আমার িবলােপর মম কর দয়ম; আাহ তামার তণেদর সালামেত রাখুন!
তােদর বিের, আকৃতার িশা দাও, তােদর িশলা িব করার পথ বেল দাও, পাাত তােদর কাঁেচর িজিনসপ তিরর
ণালী িশিখেয়েছ; ’শা বছেরর দাস তােদর দয় ভে িদেয়েছ; এখন ভেব-িচে তােদর িবািমু করার একটা দাওয়াই
বর কর; আমার মতায় তামার গাপন কথােলা কাশ করিছ, আমার মমযণাও রেখা খয়ােল।’
সূঃ আামা ইকবাল সংসদ পিকা: নেভর, ১৯৮৯ সংখা

িবংশ শতাীেত মুসিলম িবের এক উল ন িছেলন সাইেয়দ আবুল হাসান আলী
নদভী। উপমহােদেশর গী পিরেয় যার ভাব ছিড়েয় পেড়িছল আরব িবেও। িতিন
১৯১৩ সােলর ৫ই িডেসর ভারেতর উর েদেশ জহণ কেরন। উ এবং িহি উভয়
ভাষােতই তাঁর হাত িছল িসহ। িতিন দাল উলূম নদওয়াতুল উলামার ান রর এবং
আবুল হাসান আলী নদভী
পাশাপািশ রােবতা মুসিলম ওয়া িলেগর িতাতা সদ িছেলন। এছাড়াও িতিন রােবতা
িফকাহ কাউিেলর সদ এবং মদীনা িবিবদালেয়র উপেদা পিরষেদর সদ িছেলন।
ইসলােমর সবার জ ১৯৮০ সােল িতিন মুসিলম িবের সেবা সাননা বাদশাহ ফয়সাল
পুরার লাভ কেরন। বতমান সমেয়র নামধ ইসলামী িচািবদ তািরক রমাদােনর িপতা
সাঈদ রমাদান (হাসান আল-বাার জামাতা) এর সােথও সাইেয়দ আবুল হাসান আলী
নদভীর উ ও আিরক সক িছল যা তািরক রমাদােনর Islam, The West & The
Challenges of Modernity বইিটর ভূিমকায় আেলািচত হেয়েছ। বুিবৃিক জগত
ছািড়েয় িতিন মাঠ পযােয়ও িছেলন সদা তৎপর একজন পিত বি। মুসিলম সমােজ
তা বেটই অমুসিলমেদর কােছও তাঁর হণেযাগতা িছল আকাশচুী। ১৯৯৯ সেনর ৩১শ
িডেসর এই মহান মনীষী মৃতুবরণ কেরন। তাঁর মৃতু মুসিলম ভারেতর এক ইিতহােসর
সমাি এবং অদূর ভিবেতও এ শূান পূরণ হবার নয়।
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