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ভূমমকা 

শ্রেনল-শ্রমনে, সন্তাে-সন্তমত মেনে অনেক মা-বাবাই আজ শ্রপনরশাে। শ্রকউ শ্রপনরশাে 

এজেয শ্রে, অজস্র টাকা-পেসা খরচ কনর সন্তােনক মশমিত কনর মপতা-মাতা তার 

কানে আজ অবজ্ঞার মশকার।  আবার অনেনক এজেয শ্রপনরশাে শ্রে, সন্তাে মবপনে 

চনল োনে, চমরত্রহীে আর বখানট হনে োনে, বংনশর মুনখ কামলমা শ্রলপে করনে। 

অবশয এমে দীেদার মা-বাবাও আনেে োরা চাে তানদর সন্তাে োমােী শ্রহাক, 

দীেদার শ্রহাক, দীনের পনে চলুক, জান্নানতর আমল করুক। মকন্তু শ্রেনল-শ্রমনেরা মা-

বানপর এ আকাঙ্খা পূরণ ো কনর বরং প্রগমতর উনটা শ্রস্রানত গা-ভামসনে মদনে 

জাহান্নানমর পনে অগ্রসর হনে। এজেয তারা সন্তানের বযাপানর শ্রপনরশাে। 

মকন্তু শ্রেনল-শ্রমনেরা শ্রকে মপতা-মাতানক অবজ্ঞা করনে, শ্রকে তারা মবপনে কুপনে 

চলনে, মপতা-মাতার ইো োকা সনেও শ্রকে সন্তােরা োমােী হনে ো, দীেদার হনে 

ো, তা তমলনে শ্রদখা দরকার। অবশয আমানদর সমাজ আজ মভন্ন মচত্রও দৃমষ্টনগাচর 

হে, তা হল সন্তাে অবাধ্য হওোর কারনণ, মবপেগামী হওোর কারনণ,   মপতা-মাতা, 

আত্মীে-স্বজে েতটুকু মেঃিুন্ন হে, সন্তাে ধ্মম মবমুখ হনে শ্রগনল, আল্লাহ ও তার 

রাসূনলর মশিা শ্রেনক দুনর সনর শ্রগনল বা োমিক-মুরতাদনদর পনে চলনল মকন্তু 

মপতা-মাতা ততটুকু োনখাশ হে ো। এমে মক অনেক মপতা-মাতা জানেেই ো শ্রে, 

সন্তানের জেয তার মক করণীে রনেনে। 

তাই সন্তােনদরনক সুপনে আেনত হনল, তানদরনক আদশম সন্তােরূনপ গড়নত হনল, 

মপতা-মাতার মক করণীে ও মেম্মাদারী তা জাো অতযাবশযক। এ সকল মেম্মাদারী 

মিকমত আদাে করনলই সন্তােরা কামঙ্খত সুসন্তােরূনপ মপতা-মাতার মুখ উজ্জ্বল 

করনব। আর এ সন্তােই দুমেো ও আমখরানত মপতা-মাতার শামন্ত ও সুনখর মাধ্যম 

হনব। সন্তানের উসীলাে মকোমনতর মদে মপতা-মাতা োজাত পানব। বস্তুতঃ সন্তাে-

সন্তমত মপতা-মাতার জেয েবরদি মেোমত, ো তাাঁর দুমেো, কবর ও আমখরানতর 

সকল ঘামটনত কানজ আসনব- েমদ োমক তারা সন্তােনক সুমশিা তো দীেী মশিা ও 

কুরআেী তালীম মদনে োনকে। েতুবা এসব সন্তােরাই প্রমতমট ঘাাঁমটনত তানদর জেয 

মবপদ ও আোনবর কারে হনে দাাঁড়ানব। কারণ সন্তােরা মপতা-মাতার হানত আমােত। 

তারা আল্লাহ তা’আলার এ আমােনতর েোেে কদর ো করনল পরকানল মেঃসনেনহ 

জবাবমদহীর সমু্মখীে হনব। তাই প্রনতযক মপতা-মাতারই এ বযাপানর েত্নবাে হওো 

একান্ত কতমবয। 

দীনের ইলম ো োকার কারনণ অসংখয মপতা-মাতা মেনজনদর এবং সন্তােনদর কলযাণ 

কামোে ভুল পনে হাজার হাজার টাকা বযে করনে। মকন্তু এর দ্বারা প্রকৃত কলযাণ 

শ্রকউ হামসল করনত পারনে ো, বরং সমসযা মদে মদে আনরা শ্রঘারতর হনে। অতএব, 

মূল সমসযা মক তা শ্রজনে সমিক পনে সন্তােনদর পমরচালো করনত হনব। সমে ও 

সুনোগ োকনতই এ মেোমনতর শুকমরো আদাে করা অমত আবশযক। 
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এমদনক লিয শ্ররনখই আমরা সন্তানের কলযাণ কামোর প্রকৃত স্বরূপ মক হনব, শ্রকাে 

পনে তানদরনক পমরচামলত করনল তারা আমানদর উভে জাহানের সফলতার প্রতীক 

হনব, মপতা-মাতার উপনর সন্তানের হক মক, এসব মবষেগুনলা মবশদভানব অত্র পুিনক 

আনলাচো করনত সনচষ্ট হনেমে। আশা কমর- এ পুিক সকল মপতা-মাতার জেয 

সন্তােনদর মােুষ করার বযাপানর মদক মেনদমশো মদনব। আল্লাহ পাক আমানদর এ 

শ্রমহেতনক কবুল করুে এবং সকল মপতা-মাতানক কলযানণর সমিক পনে চলার 

তাওফীক দাে করুে ।(আমীে) 

শাইখুল হাদীস মুফতী মেসূরুল হক 

জামম’আ রাহমামেো আরামবো 

মুহাম্মদপুর, ঢাকা 
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تعالى باسمه  

সন্তানের শ্রেষ্ঠ উপহার 

মহাে আল্লাহ তা’আলা পমবত্র কুরআনে ইরশাদ কনরে- 

َب الَْموْتُ إِْذ قَاَل لِبَنِيِه مَا تَعْبُدُوَن مِْن بَعِْدي قَالُوا نَعْبُُد إِلَهََك وَإِلَهَ أَمْ كُنْتُْم شُهَدَاءَ إِذْ َحضََر يَعْقُو
 ٣١١آبَائِكَ إِبْرَاهِيَم وَإِسْمَاعِيلَ َوإِسْحَاقَ ِإَلهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوَن )البقرة:(

“শ্রতামরা মক তখে উপমিত মেনল, েখে হেরত ইোকুব আ. দুমেো শ্রেনক মবদাে 

মেমেনলে এবং েখে মতমে মেনজর পুত্রনদরনক মজজ্ঞাসা করমেনলে শ্রে, শ্রতামরা আমার 

ইমন্তকানলর পর কার ইবাদত করনব? তারা সকনলই জবাব মদনলে-আমরা ঐ মহাে 

সত্তার ইবাদত করব, শ্রে সত্তার ইবাদত আপমে করনতে এবং আপোর পূনবম আপোর 

মুরব্বীবগম হেরত ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক আ. করনতে, অেমাৎ ঐ 

মা’বুনদরই ইবাদত করব, মেমে এক, োর শ্রকাে শরীক শ্রেই। আর আমরা ঐ 

আল্লাহর আেুগনতযর উপর সুদৃঢ় োকব।” (সরূাহ বাকারা, আোত-১৩৩) 

উনল্লমখত আোনতর পূনবমর আোনত বমণমত হনেনে শ্রে, হেরত ইবরাহীম আ.ও মৃতুযর 

পূনবম সন্তােনক এই একই ওসীেত কনরমেনলে। উনল্লমখত আোতদ্বনের দ্বারা সাধ্ারণ 

মােুষ এবং আমিোনে মকরানমর আ. দৃমষ্টভমির পােমকয অতযন্ত স্পষ্টভানব ফুনট উনি। 

সাধ্ারণ মােুষনদর দৃমষ্টনত দুমেোর মাল-শ্রদৌলনতর গুরুত্ব ও মচন্তা সবমামধ্ক োনক। এ 

কারনণ মৃতুযর পূনবম তারা কামো কনর শ্রে, বড় বড় সম্পদ-ো তার মেকট আনে, 

সন্তােনদর মদনে োনব এবং চাে শ্রে, তারা এসব সম্পনদর সুষ্ঠু বযবহার করনব। উক্ত 

শ্রপ্রিাপনট একজে শ্রকামটপমত বা মশল্পপমতর আকাঙ্খা োনক শ্রে, আমার সন্তােরা 

মমল ফযাক্টমরসমূনহর মামলক হনব এবং তানদর এক্সনপাটম ও ইমনপানটমর বড় বড় 

লাইনসন্স োকনব, লি লি বা শ্রকামট শ্রকামট টাকার বযাংক বযানলন্স তানদর োকনব। 

এরূপ একজে উচ্চপদি মপতার বাসো োনক শ্রে, তার শ্রেনলও উচ্চ পদ হামসল করনব 

এবং অনেক বড় অংনকর শ্রবতনের মামলক হনব ইতযামদ। 

পিান্তনর হেরত আমিোনে মকরানমর েজনর সবমামধ্ক গুরুত্ব শ্রপত প্রকৃত শ্রদৌলত তো 

ঈমাে ও আমানল সামলহ। এ কারনণ মৃতুযর পূনবম তানদর এবং তাাঁনদর অেুসারীনদর 

মনের একান্ত খানেশ এ মেল শ্রে, শ্রে মজমেসনক তারা প্রকৃত িােী ও সবমামধ্ক দামী 

শ্রদৌলত বনল মনে প্রানণ মবশ্বাস কনরে, শ্রসই শ্রদৌলত তানদর সন্তােনদর হামসল হনে 

োক। এজেয তারা আজীবে সন্তােনদর ঐ শ্রদৌলত হামসল হওোর জেয সবম প্রকার 

শ্রচষ্টা-শ্রমহেত সন্তােনদর জেয করনত োকনতে। আর মেনেগীর শ্রশষ মুহূনতমও অতযন্ত 

তাকীনদর সানে ঐ শ্রদৌলনতর ওসীেত কনর শ্রেনতে। শ্রেমে উনল্লমখত দুই আোনত 

বমণমত হনেনে। 

সন্তােনদর বযাপানর মপতা-মাতার আসল মফমকর 
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হেরত আমিোনে মকরানমর আ. উনল্লমখত আমনলর দ্বারা স্পষ্টভানব বুঝা োে শ্রে, 

মপতা-মাতার উপর ফরজ এবং সন্তানের অেযতম হক হনলা-সবম প্রেম তানদর জেয 

প্রকৃত ও িােী শ্রদৌলত এবং আসল কলযাণ ও কামমোবীর মফমকর ও বযবিা করা 

অেমাৎ সন্তােনদরনক কুরআনে কারীম ও দীনে ইসলাম-এর জরুরী মবষে সমূহ মশিা 

শ্রদো, শ্রে মামলক সব ধ্রনণর শ্রেোমত মদনে শ্ররনখনেে, তার েোেম বনেগী ও 

শ্রগালামীর জেয ইলনম দীে মশিা শ্রদো, োনত কনর দুমেো ও আমখরানত তাাঁর অফরুন্ত 

মেোমনতর ভাণ্ডার তানদর জেয জারী োনক এবং আসল মামলনকর শ্রগালামী ও 

বনেগীর ইলম ো োকাে তাাঁর োফরমােীর দরুে তানদর মেোমত সমূহ শ্রেনক বমিত 

হনে কনিার শামির উপেুক্ত হনত ো হে । 

অেযােয বযাপানর মফমকর 

সন্তােনক আসল শ্রদৌলত শ্রদোর পর তার বযাপানর অেযােয জামেে মফমকর করনত 

মেনষধ্ শ্রেই । শ্রেমে, সন্তােনক ফরনজ আইে পমরমাণ ইলম মশিানদোর পর শ্রকউ 

েমদ সন্তােনক ডাক্তার বা ইমিমেোর বাোে বা অেয শ্রকাে জামেে শ্রপশা মশিা শ্রদে, 

তাহনল এর মনধ্য শ্রকাে খারাবী শ্রেই। 

উনল্লমখত বণমো দ্বারা বুঝা োে শ্রে, সবমপ্রেম মেনজর সন্তােনক কুরআে ও সুন্নাহর 

তালীম মদনে দীেদার পরনহজগার বাোনত হনব। তারপনর অেয সব বযাপানর মফমকর 

করা োনব। এরূনপ স্বীে সন্তােনদর দীে মশিার বযাপানর আনগ মফমকর করনত হনব। 

এরপর অেযনদর দীেী মশিার বযাপানর মফমকর করনব। মেনজর সন্তােনদর বযাপানর 

মফমকর ো কনর এবং তানদরনক মাহরূম কনর শুধু্ অেযনদর বযাপানর মফমকর করা 

আমিোনে মকরানমর তালীনমর ও দৃমষ্টভমির পমরপন্থী। মেনজর সন্তােনদর ও পমরবার-

পমরজনের বযাপানর সবমপ্রেম ও সবমামধ্ক মফমকর ও প্রনচষ্টার মনধ্য অনেকগুনলা 

মহকমত আনে। 

সবমানগ্র মেনজর সন্তােনক ইলনম দীে মশিা শ্রদোর মহকমত সমহূ 

প্রেম মহকমতঃ মপতা-মাতার সানে রনক্তর সম্পনকমর কারনণ মপতা-মাতার েসীহত 

সন্তানেরা সহনজ এবং তাড়াতামড় গ্রহণ কনর। মপতা-মাতার কোবাতমা, মেেম েীমত, 

জীবে পদ্ধমত সন্তানের জেয পানেে হে। এ জেযই মপতা-মাতা দীেদার ও দীনের 

খানদম হনল, সন্তানেরাও তানদর মত শ্রস পনের পমেক হনে োনক, আর মপতা-মাতা 

শ্রবোমােী ও োফরমাে হনল, অমধ্কাংশ শ্রিনত্র সন্তােরাও শ্রসরূপ হনে োনক। এমে 

মক শ্রকউ তানদরনক োমাে পড়ার েসীহত করনল বা সৎপনে চলনত বলনল তারা তা 

গ্রহণ করনত চাে ো, বরং তারা ভাবনত োনক বা অনেক শ্রিনত্র বনল শ্রফনল শ্রে, 

োমাে-শ্ররাো শ্রকাে জরুরী মজমেষ েে। এগুনলা জরুরী হনল আমার জ্ঞােী ও মশমিত 

মপতা-মাতা অবশযই এগুনলা করনতে, এগুনলানত তারা কখনো অলসতা করনতে ো। 

মদ্বতীে মহকমতঃ পৃমেবীনত আল্লাহর দীে কামেম করনত এর শ্রচনে সহজ শ্রকাে পদ্ধমত 

হনত পানর ো শ্রে, প্রনতযনক মেনজর সন্তাে-সন্তমত ও অধ্ীেিনদর দীনের তালীনমর 
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বযাপানর মফমকর করনব। এরূনপ সবাই মফমকর করনল, এর দ্বারা পূণম সমাজ তো 

সমগ্র পৃমেবী দীনের মশিাে মশমিত হনত পানর এবং পৃমেবীনত শ্রেনম আসনত পানর 

জান্নাতী পমরনবশ। জাে ও মানলর পূণম মেরাপত্তা এবং অোমবল শামন্ত। এ জেযই পমবত্র 

কুরআনে ইরশাদ হনেনে- 

ٌٌ شِدَادٌ يَا أَي ُهَا ال َذِيَن آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهِْليكُمْ نَارًا وَقُودُهَا الن َاسُ وَالِْحجَارَةُ َعلَيْهَا مََلَئِكَةٌ  َِِلَ
 )٦عَلُونَ َما يُؤْمَرُونَ ): التحرمي:َلَ يَعْصُوَن الل َهَ َما أَمَرَهُْم وَيَفْ

“শ্রহ মুমমেগণ! শ্রতামরা মেজনক এবং মেনজর পমরবারবগমনক ভোবহ আগুে শ্রেনক 

বাাঁচানোর বযবিা কনরা ।”(সরূা তাহরীম-আোত ৬) 

অেয আোনত মেনদমশ এনসনে-   

  ( ٣١١ه: ط) حُْن نَرْزُقُكَ وَالْعَاِقبَةُ لِلت َقْوَيوَأْمُرْ أَهْلََك بِالص ََلَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيَْها َلَ نَسْأَلُكَ رِزًْقا نَ  

“শ্রতামরা মেনজর পমরবারবগমনক োমানের আনদশ মদনত োনকা এবং মেনজও োমানের 

পাবেী করনত োনকা। শ্রতামরা অনেক মাল ও শ্রদৌলত জমা করনব, এটা আমম 

শ্রতামানদর মেনদমশ শ্রদইমে; মরমেক শ্রতা আমমই শ্রতামানদর দাে করনবা; শ্রজনে শ্ররনখা, 

কামমোবী শুধ্ ু মাত্র মুত্তাকীনদর জেযই। শ্রতামানদর ধ্ারণা মত মাল-শ্রদৌলত, মমল-

ফযাক্টরী, বড় বড় পনদর মনধ্য কামমোবী শ্রেই।” (সরূা ত্বহা, আোত ১৩২) 

ততৃীে মহকমতঃ েতিণ পেমন্ত শ্রকাে বযমক্তর সন্তাোমদ ও পমরবারবগম মচন্তাধ্ারা ও 

আমল আখলানক তার মত ো হে এবং তার রনি রিীে ো হে, ততিণ পেমন্ত ঐ 

বযমক্তর ওোজ-েসীহত অেযনদর মনধ্য প্রমতমিোর সৃমষ্ট কনর ো। এ জেযই ইসলানমর 

শুরুনত েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম এর দাওোনতর উত্তনর সাধ্ারণ 

শ্রলানকরা বনলমেনলে -প্রেনম আপমে স্বীে শ্রগাত্রনক মিক কনরে তারপর আমানদরনক 

বলনবে। পরবতমীনত শ্রদখা শ্রগনে, ফাতনহ মক্কার পর েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো 

সাল্লাম-এর সকল শ্রগাত্র েখে ইসলাম কবুল কনর মেনেনে, তখে মক্কার আনশ পানশর 

সকল শ্রগাত্র দনল দনল ইসলানম দীমিত হনত চনলনে। 

শ্রেমে-আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ কনরনেে-    

( ١أَفْوَاجًا )النصر: وَرَأَيْتَ الن َاسَ يَدْخُلُوَن فِي دِيِن الل َهِ  

“শ্রলানকরা দনল দনল আল্লাহর দীনের মনধ্য প্রনবশ করনব”(সরূা োসর, ২) 

বলা বাহুলয, মবমভন্ন শ্রগাত্র শ্রস্বোে েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম-এর দরবানর 

এনস ইসলাম কবুল করাে শ্রস বৎসনরর োম হনেনে “সাোতুল উফুদ” অেমাৎ শ্রগাত্র 

প্রমতমেমধ্নদর আগমনের বৎসর। 

সন্তােরা ধ্মম মবমুখ শ্রকে হনে 

বতমমানে মুসলমােনদর সন্তােনদর মনধ্য শ্রে দীেী দদেযতা ও বদদীনের সেলাব 

প্রবামহত হওো শ্রদখা োনে এবং তারা শ্রে ইংনরজ-খৃষ্টাে, কামফর-মুশমরকনদর অন্ধ 
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অেুকরনণর মনধ্য শামন্ত-শৃঙ্খলা, উন্নমত ও প্রগমতর স্বপ্ন শ্রদখনে, এর বড় কারণ-

অমধ্কাংশ মুসলমাে মপতা-মাতার উদাসীেতা। অনেক শ্রিনত্র তারা মেনজরাও ইসলাম 

সম্পনকম সমযক ধ্ারণা রানখ ো। 

এমে মক ইসলানমর েোেম স্বরূপ জােনতও শ্রচষ্টা কনর ো। আর োরা জানে, তারা 

অনেনক মেনজ দীেদার পরনহজগার, মকন্তু তারা মেনজর সন্তােনদরনক দীেদার 

বাোনোর মফমকর কনর ো। তারা এ খানেশও রানখ ো শ্রে, আমানদর সন্তানেরাও 

দীেদার হনে প্রকৃত কলযাণ এবং িােী শামন্ত হামসল করুক, তানদর ঈমাে-আক্বীদা, 

আমল-আখলাক দূরি হনে োক এবং তারা মে পে শ্রেনক এবং গুোহর রািা শ্রেনক 

শ্রবাঁনচ োকুক। অেচ এটাই মেল সন্তানের প্রমত প্রকৃত মুহাব্বত এবং আসল কলযাণ 

কামো। এটা শ্রকাে বুমদ্ধমানের কো েে শ্রে, শ্রকাে বযমক্ত মেনজর সন্তােনক শ্ররাদ-বৃমষ্ট 

শ্রেনক বাাঁচানোর জেয শমক্ত বযে করনব, আর শ্রদােনখর ভোবহ আগুে শ্রেনক বাাঁচানোর 

জেয শ্রকাে ভ্রুনিপ করনব ো। সরকানরর শ্রজল-হাজত শ্রেনক সন্তােনক বাাঁচানোর জেয 

তার আরাম হারাম হনে োে, অেচ আল্লাহর আোনবর শ্রজল শ্রেনক বাাঁচানোর জেয 

শ্রকাে তৎপরতা শ্রেই। তাহনল তানদর েজনর মক শ্রজলখাো শ্রেনক জাহান্নানমর শামি 

হালকা, ো মক জান্নাত-জাহান্নাম ও আমখরানতর প্রমত তানদর মবশ্বানস শ্রকাে গড়বমড় 

আনে? েতুবা একজে মুসলমানের জেয মকভানব সম্ভব হনত পানর শ্রে, শ্রস শ্রেনলর 

আমখরানতর কলযাণনক সমূ্পণম তযাগ কনর তার কনেক মদনের আরানমর জেয সব 

শমক্ত বযে করনব? আর এর জেয জামেে-োজামেে সব রকনমর বযবিা গ্রহণ করনব? 

এমে মক অনেনক-মেনজর কমলজার টুকরা আল্লাহ র শ্রদো মহা শ্রদৌলত সন্তােনক 

আল্লাহর দুশমে কামফর-শ্রবদীে, মহেু-ইংনরজনদর হানত পেমন্ত তুনল শ্রদে! তানদর 

স্কনুল ভমতম করানত সব মকেু করনত প্রস্তুত হে এবং ভমতম করানত পারনল, মনে কনর-

আকানশর চাাঁদ হানত শ্রপনেনে, শ্রেে তার মত ভাগযবাে মপতা আর শ্রেই। মেনজর 

সন্তানের ধ্বংনসর সব রকম বযবিানক পাকানপাক্তা করার পর তার কলযানণর আশা 

রাখা কতটুক ু েুমক্তেুক্ত, তা সহনজই অেুনমে। আল্লাহ তা’আলা সকলনক মহদাোত 

দাে করুে (আমীে)। 

এ জাতীে মেমিত ধ্বংনসর হাত শ্রেনক বাচার জেয সকনলর ইলনম দীনের গুরুত্ব, 

ফজীলত ও প্রনোজেীেতা সম্পনকম পেমাপ্ত জ্ঞাে োকা দরকার। তাই এ মবষনে জরুরী 

আনলাকপাত করা হনে। 

ইলনম দীনের গুরুত্ব ও ফেীলত  

ইলনম দীনের গুরুত্ব ও ফেীলত সম্পনকম মেনে কমতপে কুরআনের আোত ও হাদীস 

শরীফ উদ্বৃত্ত হলঃ 

(১) কুরআনে কারীনম ইরশাদ হনেনে 
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إِن َهُْم لَيَقُولُوَن ال َذِينَ يُظَاهِرُوَن مِنْكُْم مِْن نِسَائِهِْم َما هُن َ أُم ََهاتِهِمْ إِْن أُم َهَاتُهُْم إَِل َ الَل َئِي وَلَدْنَهُْم وَ
 )١كَرًا مِنَ الْقَوِْل وَزُورًا وَإِن َ الل َهَ لَعَفُو ٌ َِفُورٌ )اجملادلة:مُنْ

“োরা আল্লাহ ও রাসূলনক মবশ্বাস করনব এবং োনদরনক দীেী ইলম শ্রদো হনব, অেমাৎ 

োরা কষ্ট-মুজাহাদা কনর ইলনম দীে হামসল করনব, আল্লাহ তা’আলা তানদরনক 

অনেক উচ্চ মেমাদা দাে করনবে।”(সরূাহ মেুাদালা, আোত-২) 

(২) আল্লাহ তা’আলা অেযত্র ইরশাদ কনরে- 

هِ قُْل هَلْ يَسْتَوِي 
ِ
ال َذِيَن أَم َنْ هَُو قَانٌِت آنَاَء الل َيِْل سَاجِدًا وََقائِمًا يَحْذَُر اْلْخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمََة َرب 

 )٩أُولُو اْلَْلَْبابِ )الزمر:يَعْلَمُونَ وَال َذِينَ َلَ يَعْلَمُونَ إِن َمَا يَتَذَك َرُ 
“বনলানতা োরা ইলনম দীে হামসল কনরনে এবং োরা কুরআনের ইলম হামসল 

কনরমে, তারা উভনে মক সমাে হনত পানর?” অেমাৎ োরা ইলম হামসল কনরমে 

এমেমক উলামানে মকরানমর সানে োনদর উিা-বসা বা শ্রকােরূপ শ্রোগানোগও শ্রেই 

তানদর জেয আল্লাহর েোেম শ্রগালামী অসম্ভব। তাই শ্রগালাম হনে মামলনকর শ্রগালামীর 

খবর ো রাখাে তারা পশু িনররও েীনচ অবিাে কনর। তারা কখনো ইলম ওোলানদর 

সমাে হনত পানর ো।”(সরুাহ েমুার, আোত-৯) 

(৩) েবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম ইরশাদ কনরে- “দীেী ইলম মশিা 

করা প্রনতযক মুসলমাে (ের-োরীর)-এর উপর ফরনজ আইে।” অেমাৎ এ বযাপানর 

অবনহলা করনল আল্লাহর দরবানর শ্রকাে প্রকার ওজর আপমত্ত চলনব ো। (ইবনে মাজাহ 

১/১৩৬) 

(৪) েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম ইরশাদ কনরে, “শ্রতামানদর মনধ্য শ্রস-ই 

সনবমাত্তম, শ্রে কুরআনে কারীম মশিা কনর এবং অপরনক মশিা শ্রদে।” (বুখারী শরীফ 

২/১২৯৪) 

(৫) েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম ইরশাদ কনরে-“আল্লাহ তা’আলা োর 

মিল কামো কনরে, তানক দীনে ইলম দাে কনরে।” (বুখারী শরীফ ১/৩৯) 

(৬) েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম ইরশাদ কনরে-“দুমেো অমভশপ্ত এবং 

দুমেোর মনধ্য ো মকেু আনে, সবমকেু অমভশপ্ত। তনব শুধু্মাত্র আল্লাহর ইবাদত-

বনেগী এবং তার জেয সহনোগী উপকরণ অেবা দীনের আনলম মকংবা দীনের 

তামলনব ইলম অমভশপ্ত েে।”(মতরমমেী শরীফ ২৩২৭) 

(৭) েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম ইরশাদ কনরে-“আনলমগণ েবীনদর 

ওোমরশ। েবীগণ মীরাস সুনত্র টাকা-পেসা, শ্রসাো-রুপা শ্ররনখ োেমে, তাাঁরা শুধ্ ুদীেী 

ইলম শ্ররনখ মগনেমেনলে। সুতরাং শ্রে বযমক্ত ইলনম দীে হামসল কনরনে, শ্রস অনেক বড় 

শ্রদৌলত হামসল কনরনে।” 
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এখানে শুধ্ ুেমুো স্বরূপ কমতপে হাদীস উনল্লখ করা হনেনে। জ্ঞােী শ্রলাকনদর জেয 

শুধ্ু ইশারাই েনেষ্ট হনে োে। আর মূখমনদর জেয দলীল প্রমানণর পাহাড়ও বৃো। 

সুতরাং এখানে অনেক শ্রবশী হাদীস উনল্লখ করার প্রনোজে শ্রবাধ্ করমে ো। অেযোে 

এ বযাপানর এতনবশী ফজীলত েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম হনত বণমীত 

হনেনে, ো একমত্রত করনল, শ্রমাটা ভমলউনমর বৃহৎ মকতানব পমরণত হনব। 

দীেী ইলম মশিা করার ফােদা  

ইলনম দীে মশিা করার কনেকমট ফােদা মেনে প্রদত্ত হলঃ 

(১) ইলনম দীে মশিার মাধ্যনম খামলক মামলক আল্লাহ তা’আলার পমরচে লাভ হে, 

মােুষ শ্রে আল্লাহর দাস এবং শ্রগালাম, তা সমযকরূনপ জাো োে এবং শ্রগালাম 

মহনসনব তার মক মেম্মাদারী ও দামেত্ব কতমবয, তা মশখা োে। আর এরই মাধ্যনম 

ইহকাল-পরকানলর োবতীে কলযাণ হামসল হে। পিান্তনর কুরআে সুন্নাহ এর ইলম 

বযতীত দুমেোনত েত প্রকার মশিা বযবিা আনে, এর সবগুনলা দ্বারা শুধ্ুমাত্র পশু 

চামহদা তো খাোমপো ও দদমহক আরাম-আনেনশর বযবিা অমজমত হে। এর বাইনর 

মােুষ শ্রে সৃমষ্টর শ্রসরা, মবনশষ দামেত্ব মদনে তানক দুমেোনত পািানো হনেনে, মৃতুযর 

পর তার সামনে িােী জগত আসনে, শ্রসখানে জীবনের সকল কমমকানণ্ডর চুলনচরা 

মহসাব মদনত হনব, তারপনর হে শ্রস িােী সুনখর অমধ্কারী হনর, েেনতা িােী ভোবহ 

শামির শ্রোগয হনব- এ সব মবষনের শ্রকাে আনলাচো বা মদক মেনদমশো দুমেোদার ও 

কামফর মুশমরকনদর প্রবমতমত শ্রসই সকল তোকমেত মশিার মনধ্য শ্রেই। 

শ্রমাদ্দাকো, কুরআে-হাদীস ও দীনের ইলম মশিা শ্রদে শ্রে, মােুনষর দুমেোনত 

আগমনের মূল উনদ্দশয হনে- ঈমাে ও আমলনক দুরি কনর আল্লাহর সন্তুমষ্ট অজমে 

করা। খাো-মপো, আরাম-আনেশ দুমেোর মেনেগীর মূল লিয-উনদ্দশয েে। শ্রবাঁনচ 

োকার জেয এগুনলার দরকার আনে বনট, মকন্তু তাই বনল শ্রে এটাই তার জীবনের সব 

মকে,ু এমেমট েে। 

(২) দীেী ইলম দ্বারা প্রকৃত ইেেত ও শামন্ত অমজমত হে। সূরাহ মুোমফকুনের মনধ্য 

আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ কনরে- “প্রকৃত ইেেত মুমমেনদর জেয মেধ্মামরত।” 

সুতরাং ঈমাে-আমল োড়া বামহযক ও অিােী ইেেত মমলনলও িােী ও মােুনষর 

অন্তনরর অকৃমত্রম েদ্ধা হামসল হে ো। আর ঈমাে ও আমল প্রকৃত পনি দীেী ইলম 

োড়া হামসল করা সম্ভব েে। চাই শ্রস ইলম মাদ্রাসাে পনড় মশিা লাভ করুক, বা 

উলামানে মকরানমর সানে উিা-বসার দ্বারা অজমে করুক। 

শ্রতমমেভানব কুরআনে কারীনম ইরশাদ হনেনে- “একমাত্র কুরআে অেুোেী চলার 

দ্বারা মদনলর প্রশামন্ত বা প্রকৃত সুখ হামসল হে।” সুতরাং একমাত্র কুরআনের ইলম 

দ্বারা ঈমাে ও আমল দুরি করার মাধ্যনমই সুখ শামন্ত হামসল হওো মেমহত। অেয 
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আোনত ইরশাদ হনেনে, “শ্রে সকল েরোরী ঈমাে ও আমল দুরি করনব, তানদরনক 

হাোনত তাইমেযবা বা মজাদার মেনেগী দাে করা হনব।” 

সুতরাং দীেী ইলম ও আমল বযতীত বামহযকভানব সুনখর সামগ্রী জমা করা শ্রগনলও 

প্রকৃত সুখ-শামন্ত ও মদনলর আেে তা দ্বারা হামসল করা সম্ভব েে। শ্রেমে, পমবত্র 

কুরআনে ইরশাদ হনেনে- 

 )٣١١ُه مَعِيَشةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوَْم الْقِيَامَِة أَعْمَى )طه:وَمَنْ أَعْرََض عَنْ ذِكْرِي فَإِن َ لَ
“শ্রে বযমক্ত কুরআে শ্রেনক মুখ মফমরনে মেনব, তার মেনেগী মতক্ত ও কষ্টদােক কনর 

শ্রদো হনব ” (সরূাহ ত্বহা, ১২৪) 

অেযত্র আল্লাহ তা’আলা বনলে- 

بَهُمْ بَِها فِي الْحََياةِ الد ُنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُْم  فََلَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَََل أَوَْلَدُهُمْ
ِ
إِن ََما يُرِيدُ الل َهُ لِيُعَذ 

 )٥٥كَافِرُونَ ) التوبة: 
“পাপীনদর ধ্ে-জে শ্রেে শ্রতামানদর মবমিত ো কনর। শ্রকেো- আল্লাহ তা’আলা চাে 

শ্রে, ঐগুনলার দ্বারা তানদরনক দুমেোনত আোনব মেপমতত কনরে।” (সূরাহ তওবা, ৫৫) 

(৩) দীেী ইলম ও আমল এমে শ্রদৌলত- ো সব সমে সনির সােী হনে োনক এবং 

শ্রস বযমক্ত সমগ্র দুমেো শ্রেনক শ্রবমেোে (মুখানপিীহীে) হনে োে। আর তার এমে 

খুশী ও ইতমমোে (আত্মতৃমপ্ত) েসীব হে, ো শ্রকাে রাজা-বাদশাহনদরও েসীব হে ো। 

তাোড়া ইলনমর কদর আমখরানত শ্রে কত অতযামধ্ক হনব, তা বলার অনপিা রানখ 

ো। অপরমদনক পামেমব মশিা বা মাল ও শ্রদৌলত শ্রেহাত অিােী। পরকানল শ্রতা 

এগুনলার শ্রকাে মূলযই শ্রেই, এমেমক দুমেোনতও মাল-শ্রদৌলত শ্রে শ্রকাে সমে ধ্বংস 

হনে শ্রেনত পানর। অমধ্কাংশ পামেমব মশিাে মশমিত শ্রলাকনদর চাকুরীর বেস শ্রশষ 

হওোর পনর তার মশিা মডগ্রী শ্রতমে শ্রকাে কানজ আনস ো। 

(৪) শ্রকউ দীেী ইলম অজমেরত অবিাে মারা শ্রগনলও শ্রস বযমক্ত কামমোব হনে োে 

এবং আল্লাহ র দরবানর শ্রস বযমক্ত শহীদ গণয হে, আল্লাহ তা’আলা তার উপর সন্তুষ্ট 

হনে োে। পিান্তনর পামেমব মবদযা অধ্যােেরত অবিাে শ্রকউ মারা শ্রগনল, তার সবই 

মবফনল শ্রগল। এ অসম্পূণম মবদযার কারনণ দুমেো বা আমখরনত তার শ্রকাে কলযাণ 

সামধ্ত হে ো। 

(৫) দীেী ইলনমর বনদৌলনত একজে মেম্ম খাোনের সাধ্ারণ মােুষও আমিো 

মকরানমর উত্তরামধ্কারী হওোর মহানগৌরব অজমে করনত পানর এবং েবীওোলা মহাে 

দীেী কাজ আেজাম মদনে দুমেো ও আমখরানত সকল শ্রেণীর মুসলমােনদর সরদার 

হনত পানর। আর পরকানলর ভোবহ আোব শ্রেনক শ্রবাঁনচ শ্রস পরকালীে মহা কলযাণ 

লানভ সিম হে। ইমাম মুহাম্মদ রহ. শ্রক ইন মতকানলর পর জনেক বযমক্ত স্বনপ্ন 

মজজ্ঞাসা কনরমেনলে শ্রে, আল্লাহ তা’আলা আপোর সানে মকরূপ বযবহার কনরনেে? 
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মতমে জওোব মদনলে, “কবনর আসার পনর আমানক বলা হনলা শ্রে, তুমম মক চাও? 

আমম বললাম- শ্রহ আমার পরওোরনদগার! আমানক মাফ কনর মদে। আল্লাহ র পি 

শ্রেনক ইরশাদ হনলা- শ্রহ মুহাম্মদ! আমার েমদ শ্রতামানক আোব শ্রদোর ইো োকনতা! 

তাহনল শ্রতামানক দীেী ইলম শ্রকে দাে করা হনেমেল? শ্রতামানক আমার ইলম এজেয 

শ্রদো হনেমেল শ্রে, আমম শ্রতামানক মাফ করনত চাই।” 

অপরমদনক দীেনক বাদ মদনে শুধ্ ুশ্রে পামেমব মবদযা হামসল করা হে, তা মফরআউে, 

কারূে, হামানের েযাে দুমেোদারনদর উত্তরামধ্কার। এ মবদযা দুমেোনত আল্লাহ র 

মনোেীত জামত তো মুসলমােনদর সরদার বাোনত সিম েে। তনব হযাাঁ, 

মুসলমােনদর খানদম হনত পানর। আর এ পামেমব মবদযা আমখরানতর আোব শ্রেনকও 

কাউনক বাাঁচানত পানর ো। 

(৬) দীেী ইলনমর দ্বারা ইসলাম কানেম হে এবং পৃমেবীনত ইসলাম মটনক োনক। 

কারণ শ্রকাে বস্তু শ্রস মবষনের পারদশমী শ্রলাক োড়া চলনত পানর ো। সুতরাং োরা 

ইসলাম ও মুসলমােনদর অমিত্ব দুমেোনত মবদযমাে শ্রদখনত চাে তানদর জেয দীেী 

ইলনমর মাদ্রাসা কামেম করা এবং মেনজর সন্তােনদর শ্রসখানে তালীম শ্রদোর বযবিা 

করা জরুরী। শুধ্ ুপামেমব মবদযার অমধ্কারীনদর দ্বারা মকেুনতই ইসলাম মটনক োকনত 

বা কামেম হনত পানর ো। তারা েমদ উলামানদর রাহবারী োড়া বামহযক ভানব 

ইসলানমর োনম শ্রকাে মকেু কামেম কনরও শ্রফনল, তাহনল তা শ্রকাে িনমই সহীহ 

ইসলাম হনব ো-োর েমুো তানদর মবমভন্ন শ্রগামরাহ ও ভণ্ড বযমক্তনদর প্রবমতমত েকল 

ইসলাম। তারা মেনজনদর বুঝ মত ইসলানমর এমে বযাখযাই মদনেনে, োর সানে 

প্রকৃত ইসলানমর মমল খুব সামােযই রনেনে। এক কোে, শ্রসটানক মডাণম ইসলাম বা 

শ্রভজাল পূণম ইসলাম বলা শ্রেনত পানর, মকন্তু শ্রসটা মদীোর ইসলাম অবশযই েে। আর 

ঐ ইসলানম মবশ্বাসীনদরনক আহনল সুন্নাত ওোল জামা’আনতর অন্তভূমক্ত বনল 

মবশ্বাস করাও জামেে হনব ো। 

(৭) দীেী ইলনমর ধ্ারক ও বাহকগণ দুমেোর হাোত তো পৃমেবীর অমিনত্বর ধ্ারক। 

হাদীস শরীনফর ভাষয মনত েতমদে দীেী ইলনমর একজে চচমাকারীও দুমেোে 

োকনবে, ততমদে পেমন্ত মকোমত আসনব ো বা দুমেোর অমিত্ব মটনক োকনব।(বুখারী 

শরীফ ১/৪১) 

বলা বাহুলয, দুমেোদার ইোহুদী, খৃষ্টাে, মহেু সমুদে শ্রলাক দুমেোনত উন্নমত  করার 

এবং দুমেোনক শ্রভাগ করার সুনোগ পানে শ্রকবল দীেী ইলনমর ধ্ারক বাহকগনণর 

বনদৌলনত। পৃমেবীনত শ্রেমদে দীনের চচমাকারী একজে আমলমও অবমশষ্ট োকনবে ো, 

তখে আল্লাহ তা’আলা দুমেোনক লন্ড ভণ্ড কনর মদনবে, মকোমত সংঘমটত হনব। 

দুমেোনত সাধ্ারণ মেেম হনলা- শ্রকাে শহনরর অমধ্কাংশ শ্রলাক মবনদ্রাহী হনল, সমূ্পণম 

শহরনক ধ্বংস কনর শ্রদো হে। মকন্তু আল্লাহ তা’আলা রাহমাে, অসীম দোলু। তাই 
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অমধ্কাংশ মােুষ তার মবনদ্রাহী হনলও মতমে দুমেোনক ধ্বংস করনবে ো। তনব হযাাঁ, 

েখে সমূ্পণম মােুষ মবনদ্রাহী হনে োনব, একজেও ফরমাবরদার োকনব ো, তখে মতমে 

দুমেো ধ্বংস কনর মদনবে। েমদও শ্রসই মুহূনতম দুমেোর প্রনতযকটা শ্রলাক পামেমব মশিার 

সনবমাচ্চ মডমগ্রধ্ারী শ্রহাে ো শ্রকে। আল্লাহ তা’আলা তানদরনক সামােযতম মূলযােে 

কনর এক শ্রসনকনন্ডর জেযও দুমেোনক মটমকনে রাখনবে ো। 

(৮) দীেী ইলনমর মনধ্যই মুসলমােনদর পামেমব কলযাণ মেমহত। মুসলমােনদর জেয 

অেয শ্রবদীে কামফর সম্প্রদনের অবিার সানে মেনজনদর অবিা তুলো করা মিক েে। 

ইোহুদী, খৃষ্টাে, মহেু ইতযামদ কামফর সম্প্রদাে গলদ লাইনে বা মাল- শ্রদৌলনতর 

লাইনে শ্রমহেত কনর দুমেোনত উন্নমত হামসল করনত পানর মিক, মকন্তু দুমেোর শুরু 

শ্রেনক এ পেমন্ত ইমতহাস প্রমাণ কনর শ্রে, মুসলমােনদর দুমেোর উন্নমত ও প্রগমত 

দীনের সানে সংমিষ্ট। েখে তানদর দীেী হালত উন্নত হনেনে, তখে তানদর পামেমব 

অবিারও উন্নমত ঘনটনে। এমে মক রাজত্ব-কতৃমত্ব তখে তানদর পদ চুিে কনরনে। আর 

েখে তানদর মেকট দীেী ইলম ো োকাে দীেী হালাত খারাব হনেনে, তখে তানদর 

পামেমব উন্নমত-প্রগমতও খারাব হনে শ্রগনে। এমে মক তানদর দীেী হালনতর 

অধ্ঃপতনের সানে সানে শত শত বৎসনরর রাজত্ব-কতৃমত্ব কামফরনদর হানত চনল 

মগনেনে এবং তারা তখে কামফরনদর হানত চরমভানব লামিত হনেনে ও বযাপকভানব 

মার শ্রখনেনে। বতমমাে মুসমলম মবনশ্বর ঘটো প্রবাহ শ্রকাে মবমেন্ন ঘটো েে। বরং তা 

পুরাতে ইমতহানসর পুেরাবৃমত্ত মাত্র। মুসমলম মমল্লাত কুরআে তা’লীমনক শ্রমাল্লামগমর 

বা ফকীমর মবদযা োম মদনে এটানক বাদ মদনে েখে খৃষ্টাে-মবধ্মমীনদর মবদযার প্রমত 

ঝুাঁনক পনড়নে, তখেই তানদর মাে-মেমাদা, ইেেত-সম্মাে সবই ভুলুমষ্ঠত হনে মহেু, 

ইংনরজ তো কামফরনদর শ্রতাষানমাদ মপ্রে ও তানদর শ্রগালামী বা অন্ধ অেুকরনণর 

মজমিনর আবদ্ধ হনেনে। েতমদে পেমন্ত তানদর এ ভুল ো ভািনব এবং তারা ইলনমর 

মাধ্যনম ঈমাে আমল দুরি ো করনব, ততমদে তারা কামফরনদর শ্রগালামীর মজমিনর 

আবদ্ধই োকনব, দুমেোর শ্রকাে শমক্তই তানদরনক এ দুরবিা শ্রেনক মুমক্ত মদনত পারনব 

ো। তানদর মুমক্তর একমাত্র পে দীেী ইলম ও ঈমাে আমনলর মমহেনতর মদনক 

সমূ্পণমরূনপ মফনর আসা। 

 (৯) দীেী ইলনমর দ্বারা আপামর মােুষনদর পামেমব কলযাণ লানভর সানে সানে 

পরকালীে প্রভূত কলযাণ অমজমত হে অেমাৎ একজে আনলম তার ইলনমর দ্বারা 

মােুষনদরনক দুমেোনত মকভানব তারা সৎভানব চলনব, মকভানব ইেসাফ প্রমতষ্ঠা 

করনব, মকভানব অেযাে-অতযাচার, জুলুম-অমবচার শ্রেনক শ্রবাঁনচ োকনত পারনব, 

মকভানব অনেযর বযোে বযমেত হনব, মকভানব অনেযর মবপদ-আপনদ তার পানশ 

দাাঁড়ানব, মকভানব অনেযর সামবমক কলযাণ কামোে মেনোমজত হনব তা মশিা মদনত 

পানর। সবনচনে বড় কো শ্রে, একজে আনলম পেনভালা মােুষনক জাহান্নানমর 

দ্বারপ্রান্ত শ্রেনক উদ্ধার কনর আল্লাহ র মচর সন্তুমষ্ট ও জান্নানতর রািাে সুপ্রমতমষ্ঠত কনর 

সমিক পনে পমরচামলত করনত পানর। 



 

 www.islamijindegi.com  

পিান্তনর দুমেোদারনদর তা’লীম দ্বারা মেনজর শ্রপট-পূাঁজা ও শ্রভাগ মবলাস োড়া 

অেযনক সৎ ও েীমতবাে বাোনোর শ্রকাে মদক-মেনদমশো লাভ হে ো। আর তারা সুোম 

বা সুখযামতর জেয তানদর ডাক্তারী, ইমিমেোমরং লাইে দ্বারা সামােয মকেু পামেমব 

কলযাণ োড়া পরকালীে শ্রকাে প্রকার কলযাণ সাধ্ে করনত পানর ো বা অমধ্কাংশ 

শ্রিনত্রই শ্রসমদনক তৎপর হে ো। আর এ কো স্পষ্ট শ্রে, একটা মােুষনক তার শারীমরক 

শ্ররাগ শ্রেনক মুমক্ত শ্রদো আর তানক জাহান্নাম শ্রেনক মুমক্ত শ্রদোর মনধ্য আকাশ-পাতাল 

তফাৎ। মেেত ও স্বােম সংমিষ্টতাে পােমকয শ্রতা আনেই। 

(১০) দীেী ইলম দ্বারা শ্রে ঈমাে ও আমনলর পমরনবশ গনড় উনি, তো োমাে, শ্ররাো, 

োকাত, হজ্জ, হালাল মরমেক, েযাে েীমত, মপতামাতাসহ সকল মােুনষর অমধ্কার 

আদাে এবং মদনলর শ্রেনক মহংসা, মবনদ্বষ, অহংকার, বমখলী ইতযামদ দূর করার মশিা 

লাভ হে এবং এর মাধ্যনম শামন্তর পমরনবশ গনড় উনি, এর দ্বারা মােুনষ মােুনষ 

হাোহােী, কাটাকামট বন্ধ হনে শ্রসৌহাদমপূণম সম্পকম পেদা হনে দুমেোনত জান্নাতী 

পমরনবশ কানেম হে, সুখ-শামন্ত, জাে-মানলর মেরাপত্তা ও ইেেত সম্মাে হামসল হে। 

বলাবাহুলয, োমাে দ্বারা আল্লাহর সামনে বার বার মেনজর িুদ্রতা প্রমামণত করার দ্বারা 

মােুষ মবেেী হে, তার শ্রেনক অহংকার দূরীভূত হে। আর এটাই ঐনকযর ও 

শ্রসৌহাদমপূণম আচরনণর মভমত্ত বা বুমেোদ। শ্রতমমে ভানব শ্ররাো দ্বারা পশু স্বভাব ও 

উগ্রতা, মহংস্রতা কনরাল হে এবং অনেযর দুঃখ শ্রবদো অেুধ্াবে কনর তানদর 

সমনবদো ও সহনোমগতার মনোভাব সৃমষ্ট হে। অেুরূপ োকাত দ্বারা বমখলী দুর হে 

অনেযর প্রমত কলযানণর দৃমষ্টভমি অমজমত হে। আর হনের মাধ্যনম সমগ্র মবনশ্বর 

মুসলমােনদর অেেয ইজমতমার দ্বারা বৃহত্তর ঐনকযর মভমত্ত সুদৃঢ় হে এবং এনক 

অনেযর জরুরত ও সমসযা অবগত হনে তার  সমাধ্ানের পদনিপ গ্রহণ করার সুনোগ 

পাে। আর হালাল মরমেনকর েীমত বযবসা-বামণনজয শ্রধ্াকা-ফাাঁমক, েকল, শ্রভজালসহ 

বামণজয সংিান্ত সকল প্রকার অেযাে অমবচার ও অমেেম মতনরামহত কনর। ইসলানমর 

অমধ্কার আদাে েীমত দ্বারা শ্রকাে মুসলমানের দ্বারা অেয মুসলমােনতা দূনরর কো, 

শ্রকাে একজে কামফর-শ্রবদীেও িমতগ্রি হওোর পে োনক ো। সুতরাং ইসলানমর 

প্রনতযক ইবাদনতর মনধ্য আল্লাহর সন্তুমষ্ট ও পরকানলর জান্নাত লানভর সানে সানে 

দুমেোবী প্রভূত কলযানণর সমূহ উপকরণ মবদযমাে। এর দ্বারা সমি জুলুম-শ্রশাষণ, 

মফৎো-মবশৃঙ্খলা বন্ধ হনে ইেসাফ ও শৃঙ্খলা মভমত্তক জাতীে ঐকয প্রমতমষ্ঠত হে। 

অেচ দুমেোদারনদর মবদযার মনধ্য এ সনবর োম মাত্রও শ্রেই। তারা সুোম বা পনদর 

শ্রলানভ দুমেোনত জেসাধ্ারনণর সামমেক মকেু কলযাণ সাধ্ে করনলও শ্রেখানে তার 

স্বােম শ্রেই বা বদোমী ও শামির আশংকা আনে এমে শ্রিনত্র তারা অনেযর কলযানণ 

মকেু কনর ো। বরং মেনজর স্বােম মসমদ্ধর জেয শ্রে শ্রকাে-রূনপ অনবধ্ কাজ মদ্বধ্াহীে 

মচনত্ত কনর শ্রেনত োনক। 

দীনের ইলম ও দুমেোর মশিার মনধ্য উনল্লমখত পবমত মহাপবমত বযবধ্াে জাো সনেও 

শ্রকাে মপতা-মাতা স্বীে সন্তােনক বৃহৎ কলযানণর দীেী ইলম শ্রেনক মাহরূম কনর 
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সামােয পামেমব স্বানেমর শ্রমানহ পনড় স্বীে সন্তােনদর অমূলয আমােতী জীবেনক ধ্বংস 

করার মখোেতী সাহস শ্রদখানত পানরে ো। প্রনতযক মুসমলম অমভভাবনকর এ পনে 

জবাবমদহীতার সমু্মখীে অবশযই হনত হনব। ইহকানল োই শ্রহাক ো শ্রকে, পরকানল তা 

অবশযম্ভাবী। 

সন্তােরা মপতা-মাতার শ্রবনহশত-শ্রদােনখর সামাে 

বািমবক পনি সন্তােনক কুরআে শরীফ এবং ইলম মশিা শ্রদো মপতামাতার জেয 

সবনচনে বড় কামমোবী। এ ধ্রনণর মপতা-মাতা অেয মপতা-মাতার তুলোে 

প্রকৃতপনিই ভাগযবাে। তারাই সবনচনে শ্রবশী শ্রসৌভাগযশালী। দুমেোে আসার পর 

প্রনতযনকর সামনে মতেমট জগত মবদযমাে োনক। েোঃ আলনম দুমেো, আলনম বরেখ 

(কবনরর মেনেগী) এবং আলনম আমখরাত। শ্রে সমি মপতা-মাতা তানদর 

সন্তােনদরনক কুরআনে কারীম এবং দীেী মশিা শ্রেনক বমিত শ্ররনখ শুধ্ুমাত্র অিােী 

জগনতর রুমট-রুজীর জেয পামেমব মবষোমদ মশিা শ্রদে, তারা সন্তানের দ্বারা শুধু্মাত্র 

দুমেোনত েৎমকমিত উপকৃত হনত পানর। শ্রসটাও মেমিত েে। এ সস্পমকমত মবিামরত 

মববরণ পরবতমীনত আসনে। মকন্তু ঐ সন্তানের দ্বারা তারা কবনরর মেনেগীনত এবং 

আমখরানতর মেনেগীনত শ্রকাে উপকার পাওোর আশা করনত পানর ো। বরং সন্তােনক 

ইলনম দীে মশিা শ্রদোর ফরজ দামেত্ব তরক করার দরুে এবং ইলনম দীে বমিত 

সন্তানের সকল অেযাে, অপরাধ্, দুেমীমতর গুোনহ অংশীদার হওোর দরুে প্রনতযক 

ঘামটনত শ্রসই মপতামাতা আটকা পড়নব এবং আোব ও গেনবর সমু্মখীে হনব। 

পিান্তনর োরা সন্তােনক দীেী মশিাে মশমিত করনব, তারা দুমেোনত, কবনর ও 

আমখরানত কামমোব হনব। সকল িানে সন্তানের উসীলাে সুখ-শামন্ত ও আরাম শ্রভাগ 

করনব। পমবত্র কুরআে-হাদীনসর ভাণ্ডানর মপতা-মাতার সম্মাে, কদর এবং তারা 

সন্তানের জেয কত বড় মেোমত-এ বযাপানর মবিামরত আনলাচো এনসনে, ো একত্র 

করনল কনেক ভমলেনমর একমট মররাট মকতাব প্রস্তুত হনে োনব। এর মবিামরত 

আনলাচো এখানে তুনল-ধ্রা হনে। এসব আনলাচো পামেমব মশিার লাইনে ো োকার 

দরুে ঐ সব লাইে পড়ার পর একমট সন্তাে জােনতই পানর ো শ্রে, তার মপতামাতা 

কত বড় মেোমত আর তানদর হকই বা মক মক। 

মপতামাতার হক সম্পনকম আল্লাহ ও রাসনূলর মেনদমশো 

পমবত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বনলে, 

لِوَالِدَيْكَ إِلَي َ وَوَص َيْنَا اْلِْنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُم ُهُ َوهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي َعامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَ
 )٣١الْمَصِريُ )لقمان:

“আমম মােুষনক তার মপতা-মাতার সানে সদ্বযবহানরর শ্রজার মেনদমশ মদনেমে। তার 

মাতা তানক কনষ্টর পর কষ্ট কনর গনভম ধ্ারণ কনরনে। তার দুধ্ োড়ানো দু-বেনর শ্রশষ 

হনেনে। আর আমম মেনদমশ মদনতমে শ্রে, আমার প্রমত ও শ্রতামার মপতামাতার প্রমত 
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কৃতজ্ঞ হও। (মনে রাখনব) অবনশনষ আমারই মেকট মফনর আসনত হনব।”(সরূাহ 

লুকমাে, আোত ১৪) 

মহাে আল্লাহ অেযত্র ইরশাদ কনরে 

مَا أَوْ كَِلَهُمَا فَََل وَقَضَى رَب ُكَ أََل َ تَعْبُدُوا إَِل َ إِي َاهُ َوبِالَْوالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِم َا يَبْلُغَن َ عِنْدَكَ الْكِبََر أَحَدُهُ
 وََلَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَُهمَا قَوَْلً كَرِميًا )

ٍ
 مَِن الر َحْمَةِ ( وَاخ١١ْتَقُلْ لَهُمَا أُف 

ِ
فِضْ لَهَُما جَنَاحَ الذ ُل 

 ارْحَمْهُمَا كَمَا رَب َيَانِي صَِغريًا )
ِ
 )١١وَقُلْ رَب 

“শ্রতামার পালেকতমা আনদশ কনরনেে শ্রে, তানক োড়া অেয কানরা ইবাদত কনরা ো 

এবং মপতামাতার সানে সদ্বযবহার কর। তানদর মনধ্য শ্রকাে একজে অেবা উভেই 

েমদ শ্রতামার জীবদ্দশাে বাধ্মযনকয উপেীত হে, তনব ধূ্স্, দুর বা এ ধ্রনের মবরমক্ত 

প্রকাশ করার শ্রকাে শব্দ তানদর বযাপানর বযবহার কনরা ো এবং তানদরনক ধ্মক মদও 

ো। তানদরনক মশষ্টাচারপূণম কো বনলা। আর তানদর সামনে ভালবাসার সানে 

েম্রভানব মাো েত কনর দাও এবং বনলা- শ্রহ পালেকতমা! তানদর উভনের প্রমত রহম 

করুে, শ্রেমে তারা অমত আদর ও মাো-মহব্বনতর দ্বারা আমানক দশশবকানল লালে-

পালে কনরনেে।”(সরূাহ বেী ইসরাঈল, আোত ২৩-২৪) 

হাদীস শরীনফ হেরত আবু হুরাইরা রামে. হনত বমণমত আনে, হেরত রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম একদা মতেবার বলনলে- তার োমসকা ধূ্নলাে 

ধূ্সমরত শ্রহাক! সাহাবানে মকরাম রামে. মজজ্ঞাসা করনলে, ইো রাসূলাল্লাহ! আপমে 

কার বযাপানর এসব বদ দু’আ করনেে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম 

বলনলে, “শ্রে বযমক্ত তার মাতা-মপতা উভেনক অেবা একজেনক বাধ্মনকয উপেীত 

অবিাে শ্রপল, তবুও শ্রস (তানদর মখদমত কনর) জান্নানত প্রনবনশর পে সুগম করনত 

পারল ো।” (মসুমলম শরীফ, ২৫৫১) 

হেরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রামে. হনত বমণমত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো 

সাল্লাম বনলে- “মাতা-মপতার সন্তুমষ্টনত আল্লাহর সন্তুমষ্ট এবং মাতা-মপতার অসন্তুমষ্টনত 

আল্লাহ অসন্তুমষ্ট।”(মতরমমেী শরীফ, ১৯০৪) 

হেরত ইবনে আব্বাস রামে. হনত বমণমত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম 

ইরশাদ কনরে- শ্রকাে বাধ্যগত সন্তাে স্বীে মাতামপতার মদনক রহমনতর (আেগুতয ও 

ভমক্তর) দৃমষ্ট মেনিপ করনল, প্রমত দৃমষ্টনত একমট কবুল হনজ্জর োওোব তার 

আমলোমাে মলখা হে। সাহাবানে মকরাম রামে. মজজ্ঞাসা করনলে, শ্রস েমদ প্রমতমদে 

একশতবার দৃমষ্টপাত কনর? রাসূনল পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম বলনলে, 

হযাাঁ! তানত একশত হনজ্জর সাওোবই হনব। আল্লাহর দাে কল্পোতীত, মতমে অিমতা 

হনত অমত পমবত্র। (মমশকাত শরীফ- ২/২০৯, বােহাকী ১০/২৮৯) 
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হেরত আবু বাকরাহ রামে. হনত বমণমত, মতমে বনলে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ 

ওো সাল্লাম বনলনেে, আল্লাহ তা’আলা ইনে করনল বাোর সকল প্রকার গুোহ মাফ 

কনর মদনত পানরে, মকন্তু মাতামপতার অবাধ্যতার গুোহ মতমে মাফ করনবে ো। আর 

অবাধ্য সন্তানের সাজা তার মৃতুযর পূনবম এই দুমেোনতও হনব। (মমশকাত শরীফ ৪২১, 

বােহাকী শরীফ) 

হেরত আব ু উমামাহ রামে. শ্রেনক বমণমত আনে, এক বযমক্ত েবী করীম- সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইমহ ওো সাল্লাম-এর মেকট মজজ্ঞাসা করনলে- সন্তানের উপর মপতামাতার মক 

হক? েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম উত্তর মদনলে-“মপতামাতা শ্রতামার জান্নাত 

বা জাহান্নাম। অেমাৎ তানদর সন্তুমষ্ট ও অসন্তুমষ্টর মনধ্য আল্লাহ তা’আলার সন্তুমষ্ট ও 

জাহান্নাম মেমহত।”(ইবনে মাজাহ, ৩৬৬২) 

এসব আনলাচো ইলনম দীনের মশিােমী, তামলনব ইলনমর সামনে োকার কারনণ 

দুমেোনত তারা মপতামাতা উভনের অেবা শ্রে শ্রকাে একজনের হাোনত উপমিমত 

সবনচনে বড় গমণমত মনে কনর োনক এবং মেনজর জােমাল সব মকেু মদনে 

মপতামাতার শ্রসবা-েত্ন করনত শ্রচষ্টা করনত োনক। তার মনধ্য শ্রকাে প্রকার ত্রুমট বা 

কাপমণয কনর ো। মেনজর আরাম-আনেশ মেনজর মবমব-বাচ্চার আরাম-আনেশ সব 

মকেুর উপর মপতামাতার শ্রসবা-েত্ননক প্রাধ্ােয মদনে োনক। কারণ-শ্রস জানে, 

মকোমনতর বড় বড় ১৫মট আলামনতর মনধ্য আনে শ্রে, মােুষ মবমবনদর কো মােয 

করনব এবং মানের োফরমােী করনব। বনু্ধ-বান্ধবনক মেকটবতমী করনব এবং মপতানক 

দূনর রাখনব। (মতরমমেী শরীফ, ২২১৬) 

এসব গুোনহ কবীরা আল্লাহ র োফরমােীর কাজ শ্রেনক বাাঁচার জেয সবমদা শ্রস 

মফমকরমাে োনক। বািমবক পনি এ ধ্রনণর একজে সন্তাে মপতামাতার আত্মার 

প্রশামন্ত এবং েেেমমণ- ো সাধ্ারণ জ্ঞাে দ্বারাও বুঝা সম্ভব। 

এখে শ্রদখুে, দুমেোর মেনেগী শ্রতা শ্রকাে রকম পার হনে োনব, শ্রকউ বালাখাোে, 

শ্রকউ কুাঁনড় ঘনর, শ্রকউ আরানম, শ্রকউ দুঃখ-কনষ্ট, সবম অবিােই মপ্রে েবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইমহ ওো সাল্লাম- এর ইরশাদ মুতামবক এ উম্মনতর অমধ্কাংনশর হাোত (৬০ 

শ্রেনক ৭০ বেনরর হাোত) শ্রশষ হনে োনবই। শ্রকউ দুমেোনত মচরকাল শ্রবাঁনচ োকনত 

পারনব ো। শ্রস েত বড় রাজা, বাদশাহ আর সম্পদশালী মকংবা বৃহৎ ইজ্জনতর 

অমধ্কারী শ্রহাক ো শ্রকে। সকলনকই শ্রশষ অবিা অমতিম করনত হনব- সকনলরই 

মবনশষ পমরণমতই এটা শ্রে তানক সারা জীবনের অমজমত গাড়ী, বাড়ী, রাজত্ব-কতৃমত্ব, 

বাগ-বাগাে, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীে-স্বজে, বনু্ধ-বান্ধব সব মকেু শ্ররনখ সমূ্পণম খামল হানত 

পরপানরর সফনরর প্রেম শ্রষ্টশে বা ঘাাঁমট কবনর শ্রপৌাঁেনত হনব। মাল-শ্রদৌলত, ইেেত-

সম্মাে, স্ত্রী-পুত্র শ্রকউ সােী হনব ো। দাফনের পর সকনলই বাড়ীনত মফনর আসনব। 

মকেুিনণর মনধ্য অন্ধকার কবনর অতযন্ত ভেংকর ও ভোবহ আকৃমতনত মুেকার-

েকীনরর আগমে ঘটনব। 
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এখানে তার ঈমানের পরীিা অবশযই মদনত হনব। শ্রসই পরীিাে দুমেোর কাউনক 

সহনোমগতা করার জেয পানব ো। দুমিন্তা ও শ্রপনরশােীর সাগনর হাবুডুবু শ্রখনত 

োকনব। তার অবিা স্বেং েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম এভানব বণমো 

কনরনেে শ্রে, মৃত বযমক্তর অবিা কবনর এরূপ হে, শ্রেরূপ সাগনর ডুবন্ত বযমক্ত 

সাহােয প্রামপ্তর আশাে মচৎকার করনত োনক এবং চতুমদমনক হাত-পা মারনত োনক; 

োনত বাাঁচার শ্রকাে বযবিা লাভ করনত পানর। (বােহাকী, ১০/৩০০) 

শ্রতমমেভানব মৃত বযমক্ত আত্মীে-স্বজে, বনু্ধ-বান্ধবনদর দু’আর জেয অনপিা করনত 

োনক, মে শ্রেনক আকাঙ্খা করনত োনক। অতঃপর েখে তানদর পি শ্রেনক শ্রকাে 

দু’আ, ইমিগফার বা দাে-খাইরাত তার মেকট শ্রপৌাঁনে, তখে শ্রসটা তাাঁর কানে সমগ্র 

দুমেো এবং তার মনধ্য ো আনে, তার শ্রচনেও উত্তম বনল মনে হে। 

আর তার আত্মীে-স্বজে, বনু্ধ-বান্ধবনদর দু’আনক আল্লাহ তা’আলা পাহাড় সমতুলয 

প্রবৃমদ্ধ কনর মৃত বযমক্তর মেকট শ্রপ্ররণ কনরে। েবী কারীম  সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো 

সাল্লাম আনরা ইরশাদ কনরে,’মৃত বযমক্তর জেয জীমবতনদর পি শ্রেনক হামদো হনলা- 

তানদর জেয ইমিগফার করা অেমাৎ তানদর গুোহ মাফ করার জেয আল্লাহ র দরবানর 

প্রােমো করা।” (মমশকাত শরীফ, ১/৪৪০) 

উনল্লমখত হাদীস অেুোেী শ্রকাে বযমক্ত েমদ স্বীে সন্তােনক কুরআে ও দীেী ইলম 

মশিা শ্রদে, তাহনল মেিে মতমে কবনরর মনধ্য সাগনর ডুবন্ত বযমক্তর েযাে োকনবে 

ো, সাহােযকারী পানবে। মতমে কখেও একামকত্বনবাধ্ করনবে ো। বরং তার 

সন্তােনদর পি শ্রেনক সবমিণ তার মেকট হামদো দু’আ-ইমিগফার শ্রপৌাঁেনত োকনব। 

তার সন্তাে েখে হাত তুনল আল্লাহর দরবানর আল্লাহর মশখানো দু’আ দ্বারা দু’আ 

করনত োকনব, তখে শ্রতা শ্রসই মৃত মপতামাতা খুশীনত বাগবাগ হনে োনবে। এমে মক 

শ্রে মুহূনতম সন্তাে দীনের কানজ মলপ্ত োকনব, শ্রলাকনদর কুরআনে কারীম মশিা মদনব, 

ওোজ-েসীহত ও দাওোনত তাবলীনগর মাধ্যনম শ্রলাকনদরনক দীনের মদনক আহবাে 

করনত োকনব এবং বামহযক ভানব মপতামাতার জেয দু’আ করার অবসর পানব ো, 

তখেও তার সকল শ্রেক কানজ মপতামাতার সহােক এবং অংশীদার হওোর কারনণ 

োওোব শ্রপনত োকনবে। আর এভানব তানদর শ্রেকী বাড়নতই োকনব। এমে মক েমদ 

তানদর কানরার মৃতুযর সমে গুোহ শ্রবশী এবং শ্রেকী কম শ্রেনক োনক তাহনল 

সন্তােনদর পি শ্রেনক অহরহ দীনের মখদমনতর শ্রেকী তানদর আমল োমাে শ্রোগ 

হওোর কারনণ ইেশাআল্লাহ তানদর শ্রেকীর পাল্লা গুোনহর পাল্লা শ্রেনক ভারী হনে 

তারা আোব শ্রেনক মুমক্ত লাভ করনবে। এর শ্রচনে বড় খুশীর মবেে আর মক হনত 

পানর? 

হেরত আব ু হুরাইরা রামে. হনত বমণমত আনে, মতমে বনলে, হেরত রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম বনলনেে- “মােনবর মৃতুযনত তার আমনলর অবসাে 

ঘনট, মতেমট আমল বযতীত। এবং শ্রসগুনলা হল- সদকানে জামরো, ইলম- োর দ্বারা 
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(জগৎ) উপকৃত হে, শ্রেক সন্তাে- শ্রে তার জেয দু’আ করনত োনক।” (মসুমলম 

শরীফ, ১৬৩১) 

হেরত আব ুহুরাইরাহ রামে. হনত বমণমত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম 

বনলনেে- “মেিে আল্লাহ তা’আলা শ্রেক বাোর মৃতুযর পর জান্নানত তার দরজা 

বুলে কনর মদনবে অেমাৎ তানক জান্নানত উচ্চ সম্মাে দাে করনবে। অেন্তর শ্রস বলনব- 

শ্রহ প্রভু! মক কনর এত বড় দরজা ও সম্মাে আমার েসীব হনলা? তদুত্তনর আল্লাহ 

তা’আলা বলনবে- শ্রতামার জেয শ্রতামার সন্তানের দু’আ ও ইমিগফানরর উসীলাে 

শ্রতামানক এত বড় মতমবা শ্রদো হনেনে।”  (মসুোনদ আহমদ ২/৫০৯, মমশকাত ২০৬ পঃৃ) 

হেরত ঈসা ইবনে মামরোম আ. একমট কবনরর পাশ্বম মদনে অমতিম করমেনলে, 

তখে মতমে শ্রদখনত শ্রপনলে, উক্ত কবনরর মৃতনক আোনবর শ্রফনরশতাগণ আোব 

মদনেে। প্রনোজে শ্রসনর ঈসা আ. প্রতযাবতমে কানল মতমে ঐ কবরমটর মেকট মদনেই 

োমেনলে। এবার মতমে শ্রদখনলে শ্রসখানে রহমনতর শ্রফনরশতাগণনক, োনদর সানে 

রনেনে জান্নাতী মেোমনত পমরপূণম েূনরর বহু তশতরী। এনত মতমে আিেমামিত হনলে। 

অেন্তর মতমে োমাে পনড় আল্লাহ র মেকট এর কারণ জাোর জেয দু’আ করনলে। 

আল্লাহ তা’আলা তার মেকট ওহী শ্রপ্ররণ করনলে-শ্রহ ঈসা! এই বযমক্ত মেল পাপী। তাই 

মৃতুযর পর হনত শ্রস আমার আোনব শ্রগ্রফতার মেল। শ্রস তার স্ত্রীনক গভমাবিাে শ্ররনখ 

এনসমেল। অতঃপর শ্রস একমট (পুত্র) সন্তাে জন্ম মদল। স্ত্রী তানক প্রমতপালে করল। 

ধ্ীনর ধ্ীনর শ্রেনলমট বড় হল এবং শ্রস তানক (মক্তনব) উিানদর মেকট আল্লাহ 

তা’আলার কালাম মশিা করার জেয শ্রপ্ররণ করল। মুআমল্লম তানক পড়ানলে- 

“মবসমমল্লামহর রাহমামের রহীম।” অতঃপর আমার বাোনক ভূগনভম আমার অমির 

শামি প্রদাে করনত আমার লজ্জা হল েখে শ্রদখলাম তার সন্তাে ভূ-পৃনষ্ঠ আমার 

োনমর মেকর করনে। আমার কালাম পাক পাি করনে। (তাফসীনর কাবীর, ১১/৭২০) 

লিয করুে, সন্তােনক কালানম পাক মশিা শ্রদোর কারনণ মপতা-মাতার কবনরর 

মেনেগী কত আরামদােক ও সুনখর হনত পানর। এত বড় কামমোবীর খবর জাোর 

পর শ্রকাে মুসলমাে মক তার সন্তােনক দীেী ইলম শ্রেনক বমিত শ্ররনখ হতভাগা হনত 

পানর? আর শ্রসই অবিাে তানক মক কবনরর মেনেগীর উপর ঈমাে রানখ বনল মবশ্বাস 

করা োে? এ হনে- সন্তােনক দীেী ইলম মশিাদানে মপতামাতার মতমবা। পিান্তনর 

দীে বমজমত পামেমব মবদযার মনধ্য এ ধ্রনের ফজীলনতর একটা কোও কুরআে হাদীনস 

শ্রেই। 

কারণ- তার মভমত্ত শ্রতা কুরআে-হাদীনসর উপনর েে, বরং তার মভমত্ত হনলা- তীব্র 

িুধ্াে কাতর শ্রপট, প্রবৃমত্ত ও শ্রেৌেিুধ্া শ্রকাে পন্থাে মেবারণ করা োে, তার উপর। 

শ্রসই মবদযার সারাংশ হল- শরীনরর আরাম-আনেনশর ধ্ান্ধাে চমব্বশ ঘণ্টা মি োকা। 

শ্রস শ্রক? শ্রকে দুমেোে এনসনে? তার গন্তবযিল শ্রকাোে? এসব মচন্তার ধ্ার শ্রসই 
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মবদযা ধ্ানর ো। পশু বৃমত্তর এ ধ্রনের মজনেগী শ্রেনক আল্লাহ তা’আলা সকল 

মুসলমােনক মহফাজত েসীব করুে।  (আমীে) 

বলাবাহুলয, শ্রকাে মুসলমাে পরকাল ও আমখরাত শ্রেনক শ্রব-মফমকর োকনত পানর ো। 

হাশনরর মেদাে কত কমিে মবষে। শ্রসই মদনের ভোবহতা এবং ভেঙ্করতা কত 

মারাত্মক এবং শ্রসই মদেটার প্রমতমট মুহূতম কত মবভীমষকামে হনব, তা কল্পোও করা 

োে ো। কুরআনের বণমো অেুোেী, শ্রসই মদেমট পিাশ হাজার বের লিা হনব। শ্রসই 

মদনে সূেম মােুনষর মাোর এনকবানর কানে োকনব। গুোহগাররা গুোহ অেুোেী 

শরীনরর ঘানমর মনধ্য ডুনব োনব। গুোনহর পমরণানম মবমভন্ন আকৃমতনত রূপান্তমরত 

হনব। মপপাসাে কাতর োকনব। আমলোমা ডাে হানত আসনব, ো বাম হানত আসনব, 

শ্রস বযাপানর চরম শমঙ্কত োকনব। মীোনের শ্রেকী-বদীর মচন্তাে ভীত সন্ত্রি োকনব 

এবং পুলমসরাত পার হওোর দুমিন্তাে মদনশহারা হনে পড়নব। আমিো আ. গণ পেমন্ত 

আল্লাহ তা’আলার দরবানর কো বলার সাহস করনবে ো। স্ত্রী-পুত্র, আত্মীে-স্বজে 

শ্রকউ কানরার পমরচে মদনব ো। শ্রকউ কানরা শ্রখাাঁজ-খবরও মেনব ো। সকনলই মেনজর 

শ্রপনরশােীনত পাগল পারা হনে ঘুরনত োকনব। শ্রসই মদনের অবিা স্বেং রাব্বুল 

আলামীে এভানব অংমকত কনরনেেঃ 

ِه وَأَبِيهِ )١١)يَوْمَ يَفِر ُ الْمَرْءُ مِْن أَخِيهِ 
ِ
 امْرِئٍ مِنْهُْم يَوْمَئِذٍ ١٦( َوصَاحِبَتِهِ وََبنِيهِ )١٥( وَأُم 

ِ
( لِكُل 

 )١٣شَأْنٌ يُغْنِيهِ )
“শ্রসমদে মােুষ পলােে করনব তার ভ্রাতা শ্রেনক, তার মপতামাতা শ্রেনক! তার স্ত্রী ও 

সন্তােনদর শ্রেনক। শ্রস মদে প্রনতযনকরই মেনজর এক মচন্তা োকনব- ো তানক বযমতবযি 

কনর রাখনব।”(সরূাহ আবাসা-৩৪-৩৭) 

অেযত্র আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করনেে- 

( يَوَْم تَرَوْنَهَا تَذْهَُل كُل ُ مُرْضِعٍَة عَم َا ٣يَا أَي َُها الن َاُس ات َقُوا رَب َكُْم إِن َ زَلْزَلََة الس َاعَةِ شَيٌْء عَظِيٌم )
لٍ حَمْلَهَا وَتَرَي الن َاسَ سُكَارَي وَمَا هُمْ بُِسكَارَي وَلَكِن َ عَذَابَ الل َِه أَرْضَعَتْ وََتضَعُ كُل ُ ذَاتِ حَمْ

 )١شَدِيدٌ )
“মেিেই মকোমনতর প্রকম্পে এক ভেংকর বযাপার। শ্রসমদে শ্রতামরা তা প্রতযি 

করনব এবং প্রনতযক গভমবতী তার গভমপাত কনর শ্রফলনব। আর মােুষনদর তুমম শ্রদখনব 

মাতাল, অেচ তারা মাতাল েে। বস্তুতঃ আল্লাহ র আোব বড়ই কমিে।” (সূরাহ হােঃ ১-২) 

এই কমিেতম মদনে মপতা-মাতা কমলজার টুকরা সন্তানের সুফল শ্রভাগ করনব, েমদ 

তারা সন্তােনক কুরআনের তালীম মদনে োনকে। 

এ সম্পনকম েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম ইরশাদ কনরে- হেরত মুআে 

জুহােী রামে. হনত বমণমত, মতমে বনলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম 

বনলনেে, “শ্রে বযমক্ত কুরআে পনড় তদেুোেী আমল করল, (কুরআেী মেনেগী 
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অবলিে করল) মকোমত মদবনস তার মাতামপতানক একমট (কনর) েূনরর মুকুট 

পমরনে শ্রদো হনব। সূেম শ্রতামানদর দুমেোর ঘনর োকনল শ্রে আনলা হত, তার শ্রচনেও 

অমধ্ক উত্তম (উজ্জ্বল) হনব শ্রসই মুকুনটর শ্রজযামত। তাহনল ঐ বযমক্ত সম্পনকম 

শ্রতামানদর কুরআনের উপর স্বেং আমল করনব?” (আবু দাউদ ২/৯৭) 

হেরত আলী রামে. হনত বমণমত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম বনলনেে, 

“শ্রে বযমক্ত কুরআে পড়ল ও মুখি করল এবং তার হালালনক হালাল ও হারামনক 

হারাম শ্রজনে তদেুোেী আমল করল, আল্লাহ তানক জান্নানত প্রমবষ্ট করানবে এবং 

তার পমরবানরর এমে দশজে শ্রলানকর জেয তার সুপামরশ গ্রহণ করনবে, োনদর জেয 

জাহান্নাম ওোমজব হনে মগনেমেল।”(মতরমমেী শরীফ ২৯১০) 

হেরত আোস রামে. হেরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম হনত বণমো 

কনরে, “শ্রে বযমক্ত স্বীে পুত্রনক এতটুকু ইলম (হনলও) মশিা মদনব, শ্রেে শ্রস শ্রদনখ 

শ্রদনখ কুরআে শরীফ পড়নত পানর, তার পূবমাপনরর সমি গুোহ মাফ হনে োনব। আর 

শ্রে সন্তােনক পমবত্র কুরআে মহফে করানব, তানক মকোমনতর মদে পূমণমমার চনের 

েযাে কনর উিাে হনব এবং তার পুত্রনক বলা হনব- পড়। েখে শ্রস একমট আোত 

পড়নব, তখে পুনত্রর দরজা বুলে হওোর সানে সানে তার মপতামাতারও একমট 

দরজা বুলে করা হনব। এভানব পূণম কুরআে খতম করা হনব। (তাবারােী শরীফ ১/৫২৪) 

উনল্লমখত সংমিপ্ত বণমো দ্বারা বুঝা শ্রগল, সন্তাে-সন্তাোমদ মপতামাতার জেয েবরদি 

মেোমত, ো তার দুমেো, কবর ও আমখরানতর সকল ঘাাঁমটনত কানজ আসনব েমদ 

তারা সন্তােনদর কুরআনে কারীনমর তা’লীম মদনে োনক। েতুবা এ সন্তাে প্রনতযক 

ঘামটনত তানদর জেয সমূহ মবপনদর ও আোনবর কারণ হনে দাাঁড়ানব। কারণ- তারা 

আল্লাহ তা’আলার এ মহা শ্রদৌলত ও মেোমনতর কদর কনরমে। বরং োশুকরী কনরনে। 

তাই এর দরুে তারা কনিার শামিনত ভুগনব। সুতরাং প্রনতযনকরই এ বযাপানর েত্নবাে 

হওো একান্ত কতমবয ও জরুরী।  দীনের ইলম ো োকার দরুে অসংখয মপতামাতা 

মেনজনদর ও সন্তানের কলযাণ-কামোে ভুল পদ্ধমতনত হাজার হাজার টাকা বযে 

করনে। মকন্তু বস্তুতঃ এর দ্বারা শ্রকউ প্রকৃত কলযাণ হামসল করনত পারনে ো। তাই 

সমে ও সুনোগ োকনত এ মেোমনতর সৎ বযবহার করা কতমবয। 

আনগ দীেী ইলম মশিা তারপর পামেমব মশিা 

সন্তােনক ফরনজ আইে পমরমাণ দীেী তালীম শ্রদোর পর দুমেো হামসল করার জেয 

শ্রকউ েমদ পামেমব মবষে মশিা শ্রদে তাহনল এটা শরী’আনতর দৃমষ্টনত মেনষধ্ েে। 

বরং সমূ্পণম জামেে। মকন্তু আফনসাস, বতমমানে ফরনজ আইে শ্রেনক সমূ্পণম বমিত 

শ্ররনখ সন্তােনদর পামেমব োবতীে মবষে মশিা শ্রদো হনে আর তার পমরণমতনত 

মপতামাতা ও সন্তাে উভেই িমতগ্রি হনে। অনেক সন্তাে শ্রবদীে-োমিক হনে োনে; 

আর দীনের বযাপানর এনদর অজ্ঞতা সমগ্র মুসমলম মমল্লানতর মবপেমনের কারণও হনে 

দাাঁড়ানে সহীহ ইলম ো োকাে আল্লাহ ও রাসূল শ্রে সব বস্তুনক মুসলমােনদর 
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ধ্বংনসর কারণ বনল মচমিত কনরনেে, শ্রসগুনলানকই তাড়া উন্নমত ও প্রগমতর আশাে 

এনকর পর এক গ্রহণ কনর চলনে। 

ফনল শ্রেনম আসনে ধ্বংস-মবপেমে। শ্রেমে, ইংনরজ তো ইোহুদী-খৃষ্টােনদর 

অেুকরণনক হাদীনসর ভাষাে ধ্বংনসর এক েির কারণ বলা হনেনে। অেচ দীেী ইলম 

ো োকাে পামেমব মবদযা মশিা করার সানে সানে অমধ্কাংশ শ্রিনত্র পামেমব লাইনের 

মশিােমীরা েকলভানব হনলও ইংনরজ হনে োনে অেমাৎ ইংনরজনদর মচন্তা-শ্রচতো, 

মেেম-েীমত, শ্রবশ-ভূষানকই মনে প্রানণ গ্রহণ করনে এবং ইংনরজনদর শ্রতাষানমাদ ও 

অেুকরনণর মনধ্যই কলযাণ খুাঁজনে। আর তানদর মেজস্ব ধ্মমনক তারা শ্রসনকনল মনে 

করনে। আর মপতামাতানক শ্রসই ধ্নমমর আচরনণ অভযি শ্রদখনল তানদরনক শ্রবওকুফ 

প্রমতমিোশীল ভাবনে এবং শ্রসই ধ্মম ও ধ্নমমর অেুসারী উলামা ও দীেদার 

বযমক্তবগমনক শ্রমৌলবাদী ও অবুঝ মনে কনর মেনজনকই মেনজ মেনবমাধ্ ও শ্রবকুব প্রমামণত 

করনে। পমবত্র কুরআে ও শরী’আত মেনে উপহাস করনে। এমেমক োরা ইসলাম 

বরদাশত কনর ো, অনেনক তানদর সানে হাত মমমলনে ইসলানমর প্রেম কাতানরর 

দুশমেনদর দলভুক্ত হনে ধ্বংস হনে। (োউেুমবল্লাহ) 

ইলম বাদ মদনে পামেমব মশিা জামেে েে 

পমবত্র কুরআনে ইরশাদ হনেনে- 

( يَعْلَمُوَن ظَاهِرًا مَِن الْحَيَاِة الد ُنْيَا ٦وَعْدَ الل َهِ ََل يُخْلُِف الل َهُ وَعْدَُه وَلَكِن َ أَكْثََر الن َاِس َلَ يَعْلَمُوَن )
َِافِلُونَ )وَهُ  )٣مْ عَنِ اْلْخِرَةِ هُمْ 

“আল্লাহ তা’আলা তার ওোদা শ্রখলাফ কনরে ো, মকন্তু অমধ্কাংশ শ্রলাক জানে ো। 

তারা শুধ্ ু পামেমব জীবনের বামহযক মদকটা জানে এবং তারা পরকানলর খবর রানখ 

ো।” (সরূাহ রুম, ৬-৭) 

উক্ত আোনতর সারবস্তু হনলা- পরকাল শ্রেনক গানফল হনে দুমেোর জ্ঞাে-মবজ্ঞাে 

মশিা করা বুমদ্ধমত্তা েে, বরং চরম মেবুমমদ্ধতা। বমণমত আোনত োরা শুধ্ ুদুমেোদার ও 

ইংনরজনদর মশিাে মশমিত, োরা দীে ধ্মম সম্পনকম শ্রকাে ইলম রানখো, দীনের 

ইলনমর শ্রকাে পরওোও কনর ো- এমে শ্রলাকনদর বযাপানর এ কো বলা হনেনে শ্রে, 

পামেমব জীবনের একটা সাইড তানদর েখদপমনে শ্রকবল। বযবসা মকরূনপ করনব, 

মকনসর বযবসা করনব, বীজ কখে বপে করনব, শষয কখে কাটনব, দালাে-শ্রকািা, 

মবমডং মকভানব মেমমাণ করনব, মবলাস-বাসনের উপকরণ মকভানব আহরণ করনব- এ 

মবষনে তারা সমযক অবগত, মকন্তু এই পামেমব জীবনেরই অপর মূল ও প্রধ্াে মপি 

তো দীে সম্পনকম তোকমেত বড় বড় পমণ্ডতরা সমূ্পণম অজ্ঞ। অেচ এ মপনির উনদ্দশয 

হনে, পামেমব জীবনের স্বরূপ ও তার আসল লিযনক ফুমটনে শ্রতালা; অেমাৎ এক 

কোে প্রকাশ করা োে শ্রে, দুমেো একটা মুসামফরখাো। এখাে শ্রেনক আজ ো হে 

কাল শ্রেনতই হনব। মােুষ প্রকৃতপনি এখানের বামসো েে, বরং পরকানলর বামসো, 
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এখানে মকেু মদনের জেয আল্লাহ র ইোে আগমে কনরনে মাত্র। এখানে তার কাজ 

এই শ্রে, স্বনদনশ শ্রবনহশ নত সুনখ কালামতপাত করার জেয এখাে শ্রেনক সুনখর সামগ্রী 

সংগ্রহ কনর শ্রসখানে শ্রপ্ররণ করনব। 

বলা বাহুলয, এই সামগ্রী হনে ঈমাে ও শ্রেক আমল। কুরআে পানক মবনশ্বর খযাতোমা 

ধ্নেশ্বেমশীল ও শ্রভাগ-মবলাসী জামত সমূনহর কামহেীনত পমরপূণম। তানদর অশুভ 

পমরণমত দুমেোনত সবার সামনে স্পষ্ট। আর পরকানলর মচরিােী আোব শ্রতা তানদর 

ভাগয মলমপনত বমিত হনেনে। তাই এসব জামতনক শ্রকউ বুমদ্ধমাে ও দাশমমেক বলনত 

পানর ো। চরম পমরতানপর মবষে, আজকাল শ্রে বযমক্ত অমধ্কতর অেম জমা করনত 

পানর এবং শ্রভাগ মবলানসর উৎকৃষ্টতর সামগ্রী শ্রজাগাড় করনত সিম হে, তানকই 

সবমামধ্ক বুমদ্ধমাে বলা হে- েমদও শ্রস দীে-ধ্মম সম্পনকম এনকবানরই অজ্ঞ। 

শরী’আনতর দৃমষ্টনত এরূপ শ্রলাকনক বুমদ্ধমাে বলা বুমদ্ধর অবমােো োড়া আর মকেু  

েে। আল্লাহ তা’আলা ও তার রাসূনলর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম দৃমষ্টনত 

একমাত্র বুমদ্ধমাে তারাই, োরা আল্লাহ তা’আলা, েবী-রাসূল, পরকাল এবং জান্নাত-

জাহান্নানমর বযাপানর ঈমাে রানখ; এবং তার জেয প্রস্তুমত গ্রহণ কনর, আর দুমেোর 

চীজ ও আসবাবনক প্রনোজে পেমন্ত সীমমত রানখ; এগুনলানক কখনো জীবনের লিয 

ও উনদ্দশয বাোে ো। উনল্লমখত বণমো দ্বারা সুস্পষ্ট হনে োে শ্রে, োরা দীেী ইলম 

শ্রেনক বমিত- োরা শ্রকাে দীেী মশিা প্রমতষ্ঠাে শ্রেনক ইলম হামসল কনরমে বা খােকাে 

মগনে মকংবা দাওোনতর লাইনে শ্রেনে অেবা অেয শ্রকােভানব হক্কােী উলামা ও 

বুজুগমগনণর সানে সম্পকম শ্ররনখ সহীহ ইলম হামসল কনরমে, তারা জ্ঞােী বা বুমদ্ধমাে 

েে। েমদও তারা তানদর েযাে দুমেোদার বযমক্তনদর পি শ্রেনক বড় বড় সেদ প্রাপ্ত 

শ্রহাক ো শ্রকে বা েমদও তানদরনক মূখম শ্রলানকরা মহাজ্ঞােী, বুমদ্ধমাে বুমদ্ধজীবী মনে 

করুক ো শ্রকে। (তাফসীনর মাআমরফুল কুরআে, ৬-৭২২) 

আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ কনরে- 

 قَرْيٍَة أَكَابِرَ ُمجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيَها وَمَا يَمْكُرُونَ ِإَل َ بِأَنْفُسِهِمْ وَ
ِ
مَا يَشْعُرُوَن وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُل 

 )٣١١)اَلنعام: 
“শ্রে বযমক্ত মেল মৃত, তানক আমম জীমবত কনরমে এবং তানক এমে একমট আনলা 

মদনেমে, ো মেনে শ্রস মােুনষর- মনধ্য চলানফরা কনর। শ্রস বযমক্ত মক ঐ বযমক্তর 

সমতুলয হনত পানর, শ্রে অন্ধকানর রনেনে, শ্রসখাে শ্রেনক শ্রবর হনত পারনে ো?” 

(সরূাহ আেআম, ১২৩) 

উনল্লমখত আোনত ঈমাে-ইসলাম, ইলম-আমলনক েূর বা আনলা বলা হনেনে, আর 

কুফর-মশরক ও মূখমতা-বদদ্বীেীনক জুলমাত বা অন্ধকার বলা হনেনে। এ দৃষ্টান্তমট 

পুনরাপুমর বািব সম্মত। কারণ- আনলার উনদ্দশয হনে, মেকট ও দূনরর বস্তুসমূহ 

শ্রদখা। োর ফনল িমতকর বস্তুসমূহ শ্রেনক শ্রবাঁনচ োকা োে এবং উপকারী বস্তুসমূহ 

হামসল করার সুনোগ পাওো োে। ঈমাে ও দীেী ইলম এমে একমট েূর, োর আনলা 
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সমগ্র জমীে, আসমাে ও এতদুভনের বাইনরর সব বস্তুনত প্রমতফমলত হে। একমাত্র 

এ আনলাই দুমেো ও আমখরানতর সব মকেুর মবশুদ্ধ ফলাফল শ্রদখানত পানর। োর 

কানে এ েূর োনক, শ্রস-ই ইহকাল ও পরকানলর িমতকর বস্তুসমূহ শ্রেনক শ্রবাঁনচ 

োকনত পানর, উপকারী বস্তুসমূহ হামসল করনত পানর এবং উভে বযাপানর অপরনকও 

পে প্রদশমে কনর সাহােয কনরনত পানর। 

পিান্তনর োর কানে ঈমাে ও ইলনমর আনলা শ্রেই। দুমেোর লাইনে শ্রস বযমক্ত েতবড় 

মডগ্রীধ্ারী শ্রহাক ো শ্রকে, শ্রস মেনজ অন্ধকানর মেমমজ্জত। তার প্রমতপালনকর দমৃষ্টনত 

ইহকাল ও পরকানলর উপকারী ও িমতকর বস্তুসমূহ শ্রেনক শ্রস অজ্ঞ। সুতরাং শ্রস 

মেনজ উপকারী ও অপকারী বস্তুসমূহ বাোই করনত পানর ো এবং অপরনকও এ 

বযাপানর শ্রকােরূপ সহনোমগতা করনত পানর ো। শুধ্ ুহানতর কানের  বস্তুসমূহ আনলা 

ো োকাে অেুমাে কনর মকেুটা মচেনত পানর। ইহকালীে জীবেই হনে হানতর কানের 

বস্তু। তাই কামফর ও ইলমমবহীে মােুনষরা এ িণিােী জীবে এবং এর লাভ-

শ্রলাকসাে মকেুটা মচনে শ্রেে। এমে একজে ইলমমবহীে চিু মবনশষজ্ঞ ডাক্তার 

শ্রচাখটানক মকভানব সৃমষ্ট করা হনেনে, এর মনধ্য কতগুনলা অংশ আনে, এর মনধ্য মক 

মক শ্ররাগ সৃমষ্ট হনে োনক এবং তার মচমকৎসা মক এসব বযাপানর মকেু ধ্ারণা রাখনলও 

সৃমষ্টকতমা মহাে রাব্বুল আলামীে মােব জামতনক এ চিু শ্রকে মদনেনেে? এ চিুনক 

মকভানব বযবহার করনল একজে মােুষ শ্রবনহশতী হনত পানর এবং মকভানব বযবহার 

করনল শ্রস মেমিত জাহান্নামী হনব, এ বযাপানর শ্রস মকেুই জানে ো। এ বযাপানর শ্রস 

বযমক্ত এনকবানরই অজ্ঞ। শ্রমাদ্দাকো, ইলমমবহীে মােুনষরা আনলার অভানব ইহকানলর 

মবষেসমূহনক ধ্ারণা ও অেুমাে কনর মকেুটা বুঝনত সিম হনলও, পরকালীে 

জীবনের শ্রকাে খবরই রানখ ো এবং শ্রস জীবনের লাভ-শ্রলাকসানের শ্রকাে অেুভূমতও 

তার শ্রেই। 

উনল্লমখত আোনত বলা হনেনে-মুমমে ঈমানের আনলা মেনে মােুনষর মনধ্য চলানফরা 

কনর। এ দ্বারা বুঝানো হনে শ্রে, ঈমাে ও কুরআনের ইলনমর েুর মসমজদ, মাদ্রাসা বা 

খােকাহ হুজুরার মনধ্য সীমাবদ্ধ-োনক ো। শ্রে বযামক্ত আল্লাহ র পি হনত এ েূর প্রাপ্ত 

হে, শ্রস এ েূর মেনে েতুে সমানবনশ চলানফরা কনর এবং সবমত্র এ দ্বারা মেনজও 

উপকৃত হে এবং অপরনকও উপকার শ্রপৌাঁোে। আনলা কখনো অন্ধকানরর কানে 

পরাভূত হে ো। একমট মমমটমমমট প্রদীপও অন্ধকানরর মেকট েমত স্বীকার কনর ো। 

তনব প্রদীনপর আনলা অনেক দূর পেমন্ত শ্রপৌাঁনে ো। মকন্তু আনলার মকরণ প্রখর হনল, 

অনেক দূর পেমন্ত শ্রস আনলা শ্রপৌাঁনে োে। অবশয আনলা সবমাবিােই অন্ধকারনক শ্রভদ 

কনর, অন্ধকার তানক পরাভূত করনত পানর ো। অন্ধকার শ্রে আনলানক পরাভূত কনর 

শ্রসমট আনলাই েে। শ্রতমমেভানব মুমমে বযমক্ত কামফনরর মেকট েমত স্বীকার করনতই 

পানর ো। েমদ কনর, তাহনল শ্রস আর মুমমে উপামধ্ পাওোর শ্রোগয েে। 
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উনল্লমখত বণমোর দ্বারা বুঝা শ্রগল- মুমমে ও ইলমওোলা তার েুর দ্বারা মেনজও উপকৃত 

হে এবং তার ইোে-অমেোে তার েূর দ্বারা অেয শ্রলানকরাও উপকৃত হনত োনক। 

শ্রেমে, আনলার মামলক েমদও মেনজর জরুরনত আনলা মেনে শ্রবর হে, অনেযর 

উপকার সাধ্ে তার উনদ্দশয োনক ো এবং অেয বযমক্তরাও তার আনলা শ্রেনক উপকৃত 

হওোর ইরাদা মেনে শ্রবর হে ো, তোমপও তার আনলা দ্বারা ইোে-অমেোে 

স্বাভামবকভানব সবাই মকেু ো মকেু উপকার লাভ কনর। পিান্তনর ইলমমবহীে কামফর 

মেনজও েোেে উপকৃত হনত পানর ো, আর তার দ্বারা অেযনদর প্রকৃত উপকার ও 

কলযানণর শ্রতা শ্রকাে সম্ভাবোই শ্রেই। 

বমণমত আোনতর সার কো হনলা, মােুনষর জীবনের উনদ্দশয হনে-দুমেো ও আমখরাত 

সামনে শ্ররনখ কুরআনের আনলানক সকল আমনলর পমরণাম মচন্তা করা এবং এটা 

মেধ্মারণ করা শ্রে, সামমেক মদক মদনে শ্রকাে বস্তু উপকারী এবং শ্রকাে বস্তু িমতকর। 

অতঃপর উপকারী বস্তুসমূহ অজমে করা এবং িমতকর বস্তু সমূহ শ্রেনক শ্রবাঁনচ োকা। 

অপরনকও এসব উপকারী বস্তুসমূনহর প্রমত আহবাে করা এবং িমতকর বস্তুসমূহ 

শ্রেনক বাাঁমচনে রাখনত সনচষ্ট হওো। োনত কনর মচরিােী সুখ, আরাম ও শামন্তর জীবে 

অমজমত হে। 

েখে মােব জীবনের উনদ্দশয ও মােমবক পূণমতার এ আদশমগত উপকার মেনজনক 

অজমে করনত হনব এবং অপরনক শ্রপৌাঁোনত হনব, তখে কুরআনের এ দৃষ্টান্ত অমত 

উজ্জ্বলভানব ফুনট উনি শ্রে ঐ বযমক্তই জীমবত, শ্রে আল্লাহ ও তার রাসূনলর সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইমহ ওো সাল্লাম প্রমত মবশ্বাস িাপে কনর এবং ইলনম দীে অজমে কনর। আর 

আল্লাহ তা’আলার মেনদমশ সমূহ তাাঁর রাসূনলর তরীকা মুতামবক পালে কনর। পিান্তনর 

ঐ বযমক্ত মৃত, শ্রে ঈমাে-ইসলাম, ইলম-আমল শ্রেনক মেনজনক বমিত কনর শ্ররনখনে 

এবং দুমেোনক লিয বস্তু বামেনে তার জেয মেনজর মূলযবাে মেনেগীনক মামট 

কনরনে। 

িতমবয শ্রে, মেেক মােমবক জ্ঞাে-বুমদ্ধ ও মবজ্ঞাে সানেনন্সর মরসাচম দ্বারা শ্রকাে মােুষনক 

জীমবত হওোর সেদ প্রদাে করা োে ো। তার মেকট সৃমষ্টকতমার পমরচে, তার মেনজর 

পমরচে, তার জীবনে লিয, তার পমরণাম ও পরবতমী জীবনের স্বরূপ সম্পনকম ইলম ো 

োকাে শ্রস বযমক্ত বামহযকভানব মেো হনলও কুরআনের পমরভাষাে শ্রস মৃত। শ্রস ো 

মেনজর উপকার করনত পানর, ো অনেযর উপকার করনত পানর। বমণমত আোনত 

কামফর ও মুমমনের পােমকয বণমো করা হনেনে, মুমমে ও কামফনরর অবিা পেমানলাচো 

করা হনেনে। মতক্ত হনলও সতয শ্রে, বতমমাে দীে মবমুখ ইংনরজনদর পামেমব মশিাে 

মশমিত মুসলমােনদর অবিা আোনত বমণমত কামফনদর অবিার অেুরূপ। তানদর 

মেকট কুরআনের ইলনমর আনলা ো োকাে তারা জামেে-োজামেে, ভানলা-মে 

পােমকয করনত অিম এবং মেনজর ও অনেযর সমিক কলযাণ সাধ্নেও অিম। 

(তাফসীনর মাআমরফুল কুরআে ৩/৪৩৬) 
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দীে ো মশনখ পামেমব মবদযা অজমনের অশুভ পমরণমত 

আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ কনরে 

مْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَت َبِعُونَ ( وَمَا َله١٣ُإِن َ ال َذِينَ َلَ يُؤْمِنُونَ بِاْلْخِرَةِ لَيُسَم ُوَن الْمََلَئِكَةَ تَسْمِيَةَ اْلُْنْثَى )
 شَيْئًا )

ِ
( فَأَعِْرضْ عَْن مَْن تَوَل َى عَْن ذِكْرِنَا وَلَْم يُرِْد إَِل َ ١٢إَِل َ الظ َن َ وَإِن َ الظ َن َ ََل يُغْنِي مَِن الَْحق 

أَعْلَمُ بِمَْن ضَل َ عَنْ سَبِيلِهِ وَهَُو أَعْلَُم بِمَنِ  ( ذَلَِك مَبْلَغُهُْم مَِن الْعِلْمِ ِإن َ رَب ََك هُو١٩َالْحَيَاةَ الد ُنْيَا )
 )١٣اهْتَدَي )

“োরা পরকাল মবশ্বাস কনর ো, তারাই শ্রফনরশতানদরনক োরী বাচক োম মদনে 

োনক। অেচ এ মবষনে তানদর শ্রকাে জ্ঞাে শ্রেই। তারা শ্রকবল অেুমানের উপর চনল। 

অেচ সনতযর বযাপানর অেুমাে শ্রমানটই ফলপ্রসূ েে। অতএব, শ্রে আমার িরণ মবমুখ 

হে এবং শ্রকবল পামেমব জীবেই কামো কনর, তার মদক শ্রেনক আপমে মুখ মফমরনে 

মেে। তানদর জ্ঞানের পমরমধ্ এ পেমন্তই।”(সরূাহ োজম-৩০) 

উনল্লমখত আোনত েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম শ্রক বলা হনে শ্রে, আপমে ঐ 

সমি শ্রলাকনদর শ্রেনক মুখ মফমরনে মেে, োরা আমার স্বরণ শ্রেনক মবমুখ এবং 

একমাত্র পামেমব জীবেই কামো কনর। ফলতঃ তানদর জ্ঞাে-মবজ্ঞানের শ্রদৌড় পামেমব 

জীবে পেমন্তই। কুরআনে কারীম পরকানল ও আমখরানত অমবশ্বাসী কামফরনদর এই 

অবিা বণমো কনরনে। পমরতানপর মবষে, কুরআেী ইলনমর সানে সম্পকমহীে 

ইংনরজনদর মশিা এবং পামেমব শ্রলাভ-লালসা আজকাল মুসলমােনদরনকও শ্রসই 

পেমানে মেনে োনে। আজকাল ইংনরজনদর প্রভানব অমধ্কাংশ মুসলমােনদর সকল 

জ্ঞাে গমরমা ও মশিাগত উন্নমতর প্রনচষ্টা শ্রকবল দুমেোর ধ্ে-সম্পদ, শ্রভাগ-মবলাসনক 

শ্রকে কনর পমরচামলত হনে। ভুনলও তারা পরকালীে মবষোমদর প্রমত লিয কনর ো। 

মুসলমােগণ রাসূনল পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম এর োম উচ্চারণ কনর 

এবং তার সুপামরশ আশা কনর, মকন্তু তানদর অবিা এই শ্রে, আল্লাহ তা’আলা স্বীে 

রাসূলনক এনহে দূরাবিাগ্রি মুসলমােনদর মদক শ্রেনক মুখ মফমরনে শ্রেোর আনদশ 

মদনেে। (তাফসীনর মাআমরফুল কুরআে, ৮/২১১) 

উক্ত আোত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা শ্রগল শ্রে, োরা দুমেোবী মশিাে মশমিত হনে শুধ্ ু

দুমেোবী মফমকনর মশগুল োনক, তারা হাশনরর মেদানে েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ 

ওো সাল্লাম এর শাফা’আত শ্রেনক বমিত োকনব। এমেমক েবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইমহ ওো সাল্লাম তার মদনক দৃমষ্টপাতও করনবে ো। েবী করীম সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইমহ ওো সাল্লাম ইরশাদ কনরে- “শ্রে বযমক্তর সীোর মনধ্য কুরআনের মকেু 

পমরমাণ ইলমও শ্রেই, শ্রস বযমক্ত পমতত বাড়ীর েযাে।”(মসুোনদ আহমদ ১/২২৩) 

উক্ত হাদীনসর মমম হনলা-প্রনতযক মুসলমানের সীো বা কলনবর মনধ্য সমূ্পণম কুরআে 

মজীদ রাখা সম্ভব ো হনলও কমপনি কুরআনে কারীনমর মকেু অংশ (োর দ্বারা তার 

সহীহভানব োমাে পড়া সম্ভব হে) সহীহ ভানব মতলাওোত মশিা করা জরুরী এবং 
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দদেমেে মেনেগীনত চলার জেয েতটুকু ইলনমর প্রনোজে, বড় আনলম ো হনত 

পারনলও কমপনি ফরনজ আইে পমরমাণ ইলনম দীে মশিা করা জরুরী। এ দামেত্ব 

শ্রে বযমক্ত পালে কনরমে, তার তুলো করা হনেনে পমতত ও অোবাদ বাড়ীর সানে। 

পমতত বাড়ীনত সাধ্ারণতঃ মেে-ভূত, ইাঁদুর-বাাঁদুর, মশোল-কুকুর ইতযামদ বসবাস 

কনর এবং শ্রসই ঘর আনি আনি ধ্বংস প্রাপ্ত হে। ঐ ঘর দ্বারা দুমেোর মােুনষর শ্রকাে 

কলযাণ সামধ্ত হে ো। শ্রতমমে ভানব শ্রে বযমক্তর মদনলর মনধ্য কুরআনের ইলম শ্রেই, 

তার কানে দুমেোর েত মডগ্রী োকুক ো শ্রকে, তার মদল পমতত বাড়ীর েযাে, েফস ও 

শেতানের বাসাে পমরণত হনব। শ্রস বযমক্ত আল্লাহ তা’আলার োফরমােী ও গুোনহর 

মনধ্য মজা পাে এবং তার মনধ্যই ডুনব োনক। শ্রকাে ইবাদত বনেগী করনতও চাে 

ো। কখেও অপারগ হনে মসমজনদ বা শ্রকাে শ্রেক মজমলনস হামজর হনল কনেদীর 

েযাে অবিাে কনর। শ্রসগুনলানত তার মে লানগ ো। শ্রসখানে শ্রকাে রূপসজ্জা বা আেে 

পাে ো। তার মদল বরবাদ হওোর কারনণ তার হাত, পা, শ্রচাখ, কাে, োক, মুখ, মে-

মমিষ্ক দ্বারা শুধ্ু গুোহ ও বদ আমল প্রকাশ শ্রপনত োনক। এভানব আনি আনি তার 

মদল ও শ্রদমাগ বরবাদ হনে শ্রস বযমক্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হে এবং তার দ্বারা জগনতর 

মােুনষর শ্রকাে কলযানণর আশা করা োে ো। শ্রস শুধু্ মেনজর শ্রভাগ-মবলাস, আনমাদ-

ফুমতম মেনে বযি োনক। কখেও েমদ অনেযর কলযানণ মকেু কনর, তাহনল শ্রসখানেও 

তার উনদ্দশয োনক এভানব সুোম-সুখযামত হামসল কনর তার মাধ্যনম শ্রকাে বড় পদ বা 

কতৃমত্ব অজমে করা। োনত কনর শ্রভাগ মবলানসর পে আনরা প্রশি করা োে। অেযোে 

আমখরানতর োজাত ও আল্লাহ র সন্তুমষ্ট লাভ এবং শ্রসই উনদ্দনশয দুঃি মােবতার শ্রসবা 

তার মচন্তা ধ্ারারও একদম বাইনর। 

সন্তােনক ইলনম দীে মশিা ো শ্রদোর িমত 

প্রনতযক মপতা-মাতার উপর মেজ সন্তােনক ইলনম দীে মশিা শ্রদো ফরজ। োনত কনর 

সন্তাে মপতা-মাতার স্বীে ঈমাে ও আমল-আখলাক রপ্ত করার পাশাপামশ জীবে 

হাোনত তানদর মখদমনতর হক আদাে করনত সিম হে এবং তার ইন মতকানলর পর 

তানদর জাোোর োমাে পমড়নে মবগমলত অন্তনর মহাে আল্লাহ র  মেকট কান্নাকামট 

কনর তানদর মাগমফরানতর জেয দু’আ করনত পানর; তানদর কাফে-দাফে সবমকেু 

সমিকভানব সুন্নত মুতামবক করনত পানর এবং কবনর-হাশনর শ্রেক সন্তাে মপতা-মাতার 

জেয সদকানে জামরো হনে তানদর োজানতর উমসলা হনত পানর। 

পিান্তনর মপতা-মাতা েমদ তানদর এ ফরজ দামেত্ব পালনে বযেম হে, তাহনল আল্লাহ 

তা’আলার শ্রঘাষণা অেুোেী এটা সন্তােনক হতযা করার সমতুলয অপরাধ্-এবং এটা 

সন্তানের প্রমত স্পষ্ট জুলুম এবং তার হক ও অমধ্কার আদানে চরম বযেমতা হে, োর 

শ্রখসারনত মপতা-মাতা দুমেো ও আমখরানত পনদ পনদ মবপদ ও আজানবর সমু্মখীে 

হনব। দুমেোনত মেনজনদর দীে-ধ্মম দুবমল হনত হনত শ্রশষ পেমন্ত শ্রবদীে হনে শ্রেনত 

পানর এবং সন্তানের বদ দীেী আমনলর কারনণ কবনর-হাশনর লা’েত ও আজানবর 
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পাত্র সাবযি হনে শ্রেনত পানর। আল্লাহ তা’আলা সকলনক মহফাজত করুে। সন্তােনক 

ইলনম দীে মশিা ো শ্রদোর দুমেোবী ও পরকালীে িমত সম্পনকম মেনে আনলাকপাত 

করা হনেঃ 

দুমেোবী িমতঃ 

মহাে আল্লাহ ইরশাদ কনরে, 

 )٣٥٣)اْلنعام:----وََلَ تَقْتُلُوا أَوَْلَدَكُْم مِنْ ِإمَْلَقٍ نَحُْن َنرْزُقُكُمْ وَإِي َاهُمْ 
“শ্রতামরা স্বীে সন্তােনদরনক দামরনদ্রযর কারনণ হতযা কনরা ো আমম শ্রতামানদরনক ও 

তানদরনক মরমেক মদনে োমে।”(সরূাহ আেআম-১৫১) 

উক্ত আোনতর সারমমম হনলাঃ সন্তােনক দীেী  মশিা ও উত্তম চমরত্র গিে শ্রেনক 

মাহরূম করা এবং তানক স্বাধ্ীেভানব শ্রেনড় শ্রদো সন্তােনক হতযা করার শামমল। 

উনল্লমখত আোনত বমণমত সন্তােনক হতযা শ্রে গুরুতর অপরাধ্ ও কনিার গুোহ, তা 

বামহযক হতযা ও শ্রমনর শ্রফলার অনেম শ্রতা সুস্পষ্টই, শ্রেমে- আইোনম জানহমলোনত 

সন্তােনক জীমবত কবর শ্রদো হনতা এবং বতমমানে উন্নত মবনশ্ব সুখী ও সমৃদ্ধ পমরবার 

গড়ার লনিয ফযামমমল প্লামেং-এর োনম োোভানব সন্তােনদরনক হতযা করা হনে, 

শ্রতমমেভানব সন্তােনক চামরমত্রকভানব হতযা করার বযাপারমটও এ আোনতর বযাপকতার 

মনধ্য শামমল। অেমাৎ সন্তােনক দীেী ও কুরআে মশিা-দীিা ো শ্রদো এবং তার চমরত্র 

গিে ো করা। েদ্দরুে আল্লাহ, রাসূল ও পরকানলর বযাপানর শ্রস উদাসীে হনে পনড় 

এবং চমরত্রহীে ও মেলমজ্জ কানজ জমড়ত হনে পনড়- এটাও সন্তােনক হতযার চাইনতও 

গুরুতর। বামহযক হতযার দ্বারা মপতা এক শ্রদাষী সাবযি হে, মকন্তু চামরমত্রক হতযার দ্বারা 

মপতা-পুত্র উভেই শ্রদাষী হে এবং উভনের উভে জগত ধ্বংস হে। বতমমানে োরা 

সন্তােনক দীেী মশিা মদনে ো, বরং তানদরনক স্বাধ্ীেভানব শ্রেনড় মদনেে, মকংবা 

দুচারটা পেসার শ্রলানভ এমে ভ্রান্ত মশিা মদনেে-োর ফনল তানদর ইসলামী চমরত্র 

ধ্বংস হনে োনে। সহীহ আক্বীদা- মবশ্বানসর তা’লীম ো শ্রদোর তারা োমিকতার 

মদনক এমগনে োনে, বরং অনেক সন্তাে বামহযকভানব মুসলমাে দাবী করনলও বািনব 

ইসলানমর গমণ্ডর বাইনর চনল মগনে জাতীে শ্রবাধ্ হামরনে চারটা পেসার মবমেমনে 

কামফর-খৃষ্টােনদর সহনোগী হনে শ্রদশ, ইসলাম ও মুসলমামেত্ব ধ্বংনসর 

পমরকল্পোসমূহ বািবােে কনর োনে- এ ধ্রনের ভ্রামন্তর মশিাদাতা মপতা-মাতা 

মেঃসনেনহ সন্তােনক হতযা করার অপরানধ্ অপরাধ্ী। তানদর মনে রাখনত হনব, 

বামহযক হতযার প্রভানব শ্রতা শুধ্ু িণিােী জাগমতক জীবে মবপেমি হে, মকন্তু চামরমত্রক 

হতযা সন্তানের পারনলৌমকক ও মচরিােী জীবেনক ধ্বংস কনর শ্রদে। সন্তাে হতযার এ 

অপরানধ্র কারনণ মপতা-মাতা জামলম ও সন্তাে মজলুম সাবযি হে এবং এ 

পমরণমতনত আজীবে মপতা-মাতানক সন্তানের জুলুম-অতযাচার সহয করনত বাধ্য হনত 

হে। অেমাৎ সন্তানের হক আদাে ো করাে সন্তাে জামলম হনে োে, আর মপতা-মাতা 

মেেমামতত মজলুম হনে জীবে কাটাে। সন্তানের শ্রসবা পাওোর শ্রসৌভাগয শ্রেনক বমিত 
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হে। এ সম্পনকম হামদনস একমট ঘটো পাওো োেঃ হেরত উমর ফারুক রামে. তখে 

খলীফাতুল মুসমলমীে। তাাঁর আদালনত এক মজলূম মপতা জামলম সন্তানের মবরুনদ্ধ 

মামলা দানের করনলা। খমলফা সন্তােনক তলব কনর এর দকমফেত চাইনলে। উত্তনর 

সন্তাে মজজ্ঞাসা করনলা, শ্রহ আমীরুল মুমমেীে! সন্তানের মেকট মক শুধ্ ু মপতারই 

পাওো বা অমধ্কার আনে, োমক মপতার মেকট সন্তানেরও শ্রকাে পাওো আনে? খলীফা 

জওোব মদনলে, হযাাঁ, সন্তানেরও মপতার মেকট পাওো আনে, েো-সন্তানের খামতনর 

অেমাৎ সন্তােনক আল্লাহ ওোলা বাোনোর জেয মপতার কতমবয-দীেদার স্বামীভক্ত শ্রকাে 

রমণীনক মববাহ করা এবং সন্তাে জন্ম শ্রেোর পর তার জেয উত্তম োম রাখা- োনত 

তার চমরত্র সুের হে। শ্রকেো, োনমর তামের বযমক্তর উপর পমরস্ফুট হনে োনক। 

তারপর সন্তাে পড়ার বেনস শ্রপৌাঁেনল, তানক দীেী তালীম শ্রদো। অেয এক 

মরওোোনত আনে, তারপর েখে সন্তাে প্রাপ্ত বেনস শ্রপৌাঁনে, তখে তানক দীেদার 

পাত্র-পাত্রীর সানে মববাহ শ্রদো। বানলগ হওোর পর মপতা-মাতা সন্তানের মববানহর 

বযবিা ো করনল, তার শ্রচাখ, কাে, হাত-পা ও অেযােয অি দ্বারা েত প্রকার গুোহ 

সংগমিত হনব, তা সমােভানব মপতা-মাতার উপনরও বতমানব। মপতার মেকট সন্তানের 

এ অমধ্কারগুনলা জাোর পর ঐ জামলম সন্তাে বলনত লাগনলা- শ্রহ আমীরুল 

মুমমেীে! আমার মপতা শ্রতা এর শ্রকাে একমট অমধ্কারও আদাে কনরেমে। প্রেমতঃ 

মতমে আমার খামতনর দীেদার শ্রকাে মমহলানক মববাহ কনরেমে। বামহযক শ্রসৌেেম শ্রদনখ 

একটা শ্রবপদমা চমরত্রহীো মমহলানক মতমে মববাহ কনরনেে। তারপর েখে আমম জন্ম 

মেনেমে, আমার োম শ্ররনখনেে জ’ুউল অেমাৎ পােখাোর মকড়া। এরপনর েখে 

আমার বেস হনেনে, তখে আমানক শ্রকােরূপ দীেী তা’লীম ো মদনে আমানক কাম-

কানজ লামগনে মদনেনেে। শ্রেনলর এ বক্তবয োচাই কনর এর সতযতা উপলমি কনর 

খলীফা এ মামলা খামরজ কনর মদনলে এবং মপতানক বনল মদনলে-তুমমই প্রেনম 

মেনজর সন্তানের উপর জুলুম কনরনো, এর ফল শ্রতামানক শ্রভাগ করনতই হনব।” 

(হেরত োেবী রহ. রমচত তরমবেনত আওলাদ-১১৯ পষৃ্টা) 

এ হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ কনর শ্রে, জুলুনমর পমরণাম সারা জীবে জুলুম শ্রভাগ করা 

অবশযম্ভাবী। সুতরাং োরা সন্তােনক দুমেোর শ্রলানভ দীেী তা’লীম শ্রেনক মাহরূম 

করনে, তারা দুমেো-আমখরানতর শ্রকাোও এ সন্তাে দ্বারা লাভবাে হনত পারনব ো। 

উভে জগনত সন্তাে তার জেয মুসীবনতর কারণ হনব। এ জেয েবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইমহ ওো সাল্লাম বনলনেনে, “েখে ইলম উনি োনব, মূখমতা বাড়নব, তখে 

মকোমনতর বড় বড় আলামতসমূহ প্রকাশ পানব। তম্মনধ্য একমট এই শ্রে, দীেী মশিা 

মবমুখ সন্তানেরা স্ত্রীর আেগুতয করনব, আর মানের োফরমােী করনব। অপর মদনক 

তারা বনু্ধ-বান্ধনবর খুবই খামতর-শ্রতাোজ করনব, মকন্তু মপতার শ্রকাে শ্রখাাঁজ-খবর মেনব 

ো।”(মতরমমেী শরীফ ২২১৬) 
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অধু্ো অনেক দীেদার মপতা-মাতানক শ্রদখা োনে- তারা তানদর শ্রেনলনমনেনক দীেী 

মশিা মদনত োরাজ। মপতা-মাতা খুবই দীেদার। হাজী সানহব, তাহাজ্জুদ গুজার 

ইতযামদ। মকন্তু শ্রেনল-শ্রমনেনক আল্লাহওোলা বাোনোর শ্রকাে মফমকর তানদর শ্রেই। 

তারা সন্তােনদরনক মেমদ্বমধ্াে ইংনরজনদর হানত বা ইংনরজনদর মসনলবানস মশিা লাভ 

করার জেয স্বাধ্ীেভানব শ্রেনড় শ্ররনখনেে। ো তানক ঈমাে আমনলর শ্রকাে তা’লীম 

মদনেে, ো তানক োফরমােী শ্রেনক বাাঁচানোর জেয শ্রকােরূপ শ্রচষ্টা চালানেে। এর 

পমরণমত এই হনে শ্রে, শ্রেনল-শ্রমনের বদ দীেীর কারনণ মপতা-মাতার দীেদারী 

িমতগ্রি হনে। আনি আনি তানদর দীেদারী সুোম েষ্ট হনে বদোম শুরু হনবই। 

সন্তানের কারনণই তার ঘনর শ্রটমলমভশে, মভমসআর ঢুকনব। শ্রেনলর রূপসী বদ্বদীে স্ত্রীর 

কারনণ দীেদারী পমরনবশ েষ্ট হনত োকনব। সমূ্পণম ঘরটা োচগানের একটা আসর 

হনে োনব। অনেক শ্রলানকর একটা আসর হনে োনব। অনেক শ্রলাকনক শ্রদখা শ্রগনে-

বউনের বদদ্বীেী আচরনণর কারনণ ঘনর বনস ২/৪ রাকা’আত েফল োমাে পড়ার 

মত সুনোগও তানদর শ্রেই। অেচ এই ঘর বহু কনষ্টর মবমেমনে মতমেই দতমর কনরনেে। 

মকন্তু আজ মতমে শ্রসখাে শ্রেনক মবতামড়ত। অেবা শ্রেনল-শ্রমনেনদর এসব োফরমােী 

েীরনব তানক সহয করনত হনে। এগুনলানক মনে ো চাইনলও তখে তার শ্রমনে মেনে 

“শ্রবাবা শেতানের”উপামধ্র পাত্র হনেে। 

অেযানের সমেমে অেযাে, আর শ্রশষ পেমন্ত তা অেযানেই মলপ্ত কনর। অেযানের 

পমরণমতনত এবং সন্তানের প্রমত মহব্বনতর কারনণ শ্রশষ পেমন্ত অনেক মপতা-মাতাও 

মেনজনদর দীেদারীনক বাদ মদনে জান্নানতর আনেশ-আরানমর কো ভুনল মগনে সন্তাে 

কতৃমক আমদামেকৃত গুোনহর আসনর শরীক হনে দুমেোবী হারাম আেে উল্লানস মত্ত 

হনে উনিে। (আল্লাহ তা’আলা সকলনক মহফাজত কনরে।) 

সন্তানের বদদীেীর কারনণ মপতা-মাতার দীেদারী েষ্ট হনত পানর, এ মদনক ইমিত 

কনর আল্লাহ তা’আলা হেরত মুসা আ. ও মখমজর আ.-এর ঘটোর এক িানে ইরশাদ 

কনরে, 

)الكهف: ا نُكْرًا فَانْطَلَقَا حَت َى إِذَا لَقَِيا َُِلَمًا فَقَتََلهُ قَاَل أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِي ًَة بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ ِجئْتَ شَيْئً
٣١( 

“অতঃপর মূসা ও মখমজর আ. চলনত লাগনলে। অবনশনষ একমট বালকনক শ্রদখনত 

শ্রপনলে। তখে মখমজর আ. উক্ত বালকমটনক হতযা করনলে। মুসা আ. বলনলে- 

আপমে একটা মেষ্পাপ জীবেনক মবো কারনণ হতযা করনলে?”  (সরুাহ কাহাফ-৭৪) 

অতঃপর উভনের মবমেন্নতার মুহূনতম হেরত মখমজর আ. পূবম ওোদা অেুোেী তার 

প্রনতযকমট আিেমজেক কানজর বযাখযা প্রদাে করনলে। তখে বালক হতযার কারণ 

উনল্লখ করনলে এই শ্রে, তার মপতা-মাতা মেনলা ঈমােদার। আমম আশংকা করলাম 

শ্রে, শ্রস অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা “তার মপতা-মাতানক প্রভামবত করনব। 
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 )٢٣ا وَكُفْرًا )الكهف:وَأَم َا الْغَُلَُم فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيِْن فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهَُما طُغْيَانً 
সুতরাং তার মপতা-মাতার ঈমানের মহফাজনতর লনিয আল্লাহ র মেনদমনশ আমম 

বালকমটনক হতযা কনরমে”  (সরুাহ কাহাফ-৮০) 

তাফসীনর মাআমরফুল কুরআনে উক্ত কারণ এভানব বযাখযা করা হনেনে শ্রে, হেরত 

মখমের আ. বালকমটর হতযার কারণ বণমো করনলে শ্রে, তার প্রকৃমতনত কুফর ও মপতা-

মাতার অবাধ্যতা মেমহত মেল, তার মপতা-মাতা মেনলা শ্রেককার ও ঈমােদার। হেরত 

মখমের আ. বনলে, আমার আশংকা মেল শ্রে, শ্রেনলমট বড় হনে শ্রেককার ও ঈমােদার 

মপতা-মাতানক মবব্রত করনব এবং কষ্ট মদনব। শ্রস মেনজ কুফরী কানজ মলপ্ত হনে মপতা-

মাতার জনেয মফতো হনে দাাঁড়ানব এবং তার ভানলাবাসাে মপতা-মাতার ঈমােও 

মবপন্ন হনে পড়নব। (৫/২৬০) 

সন্তােনক ইলনম দীে শ্রেনক বমিত করনল, মপতা-মাতা অমন্তম শেযােও তার মখদমত 

শ্রেনক বমিত োনক। তারা মপতা-মাতার মৃতুযর পূবম মুহূনতম তানদরনক কামলমার 

তালকীে মদনত পানর ো। তানদর পানশ্বম বনস সূরাহ ইোসীে মতলাওোত করনল, 

আোেীর সানে তানদর রুহ শ্রবর হনত পানর। মকন্তু কুরআে বমিত সন্তাে শ্রেনক মপতা-

মাতা এ শ্রসবাও লাভ করনত পানর ো। আল্লাহ তা’আলা ও তার রাসূনলর সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইমহ ওো সাল্লাম মেনদমশ হনে- মপতা-মাতার জাোোর োমাে তার সন্তাে 

পড়ানব। কারণ- সন্তাে শ্রে মদল মেনে আল্লাহ র দরবানর িেে করনত পানর, এটা 

দুমেোর অেয কানরা দ্বারা সম্ভব েে। ইলম বমিত সন্তাে শ্রেনক মপতা-মাতা জাোোর 

িেে ইতযামদও আশা করনত পানর ো। আর মুদমানক কবনর ডাে কানত শ্রশাোনো 

জরুরী অেমাৎ জীমবত মােুষ শ্রেভানব সুন্নাত তরীকাে ডাে কানত শ্রশাে, মুদমানক শ্রস 

ভানব শ্রশাোনত হে। তার সীো ও শ্রচহারা সবই শ্রকবলার মদনক রাখা জরুরী। সন্তােনক 

কুরআেী মশিা শ্রেনক মাহরূম করনল, মপতা-মাতা সমিক তরীকাে দাফে হওো 

শ্রেনকও বমিত হে। তাোড়া মপতার োজাত ও মাগমফরানতর জেয সন্তাে কুরআনে 

কারীনমর সহীহ মতলাওোত শ্রেনক দুনর রাখনল, তারা মপতা-মাতার োওোব মরসােীর 

জেয কুলখােী, চমল্লশা ইতযামদ মবদআতী ও মহেেুােী তরীকার আেে মেনল েবী 

করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম এর সহীহ তরীকাে মপতা-মাতানক োওোব 

মরসােী করনত সিম হে ো। মপতা-মাতা তানদর শ্রেনক শরীআত সম্মত পন্থাে শ্রকাে 

উপকার হামসল করনত পানর ো। সন্তােনক দীেী ইলম শ্রেনক মাহরূম রাখার কারনণ 

মপতা-মাতা এভানব অপূরণীে মবরাট িমতর সমু্মখীে হে। 

পরকালীে তো কবর ও হাশনরর িমত 

সন্তােনক ইলনম দীে শ্রেনক বমিত রাখনল, উক্ত সন্তাে মপতা-মাতার জেয কবর ও 

হাশনরর মেদানেও সমূহ মবপনদর কারণ হে। েবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো 

সাল্লাম ইরশাদ কনরে- “মােুষ েখে মনর োে, তখে তার সমুদে আমল বন্ধ হনে 

শুধ্ুমাত্র মতেটা আমনলর োওোব জারী োনক। েোঃ 
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(১) সদকানে জামরো, শ্রেমে-রািাঘাট, মসমজদ-মাদ্রাসা-দতরী কনর শ্রদো। 

(২) ইলম দীে শ্ররনখ োওো, োর দ্বারা শ্রলানকরা উপকৃত হনত োনক। শ্রেমে-দীেী 

মকতাব পত্র সহজ সরল ভাষাে মলনখ শ্রগল, োর দ্বারা সাধ্ারণ শ্রলানকরা দীনের বুঝ 

হামসল করনলা। 

(৩) দীেদার ও শ্রেক সন্তাে শ্ররনখ োওো, শ্রে তার জেয দু’আ ও ইমিগফার করনত 

োকনব। সন্তানের দু’আর উসীলাে আল্লাহ তা’আলা তার মপতানক মাফ কনর শ্রদে 

এবং সন্তাে দুমেোনত েত শ্রেকী করনত োনক, শ্রলাকনদরনক কুরআনের তা’লীম মদনত 

োনক, সন্তাে মপতা-মাতার জেয দু ‘আ করুক আর োই করুক, শ্রেনহতু মপতা-মাতা 

সন্তােনক দীেী তা’লীম মদনেনেে এ জেয তারা সন্তানের সমি শ্রেকীর মনধ্য শামমল 

হনে োে। অেচ সন্তানের শ্রেকী কম করা হে ো। এভানব শ্রদখা োে- মৃতুযর সমে 

হেত তার গুোনহর পাল্লা ভারী মেল, মকন্তু সন্তােনদর শ্রেক আমল শ্রোগ হনত োকার 

কারনণ শ্রশষ পেমন্ত তার শ্রেক শ্রেকীর পাল্লা ভারী হনে োে এবং তার মাগমফরাত ও 

োজাত হনে োে। পিান্তনর মপতা-মাতা েমদ সন্তােনক দীেী তা’লীম ো শ্রদে, তাহনল 

ঐ সন্তাে মপতা-মাতার জেয োওোব শ্ররসােী করনত পানর ো। সমসযা শুধ্ ুএতটুকু 

েে, বরং ঐ সন্তাে শরী’আনতর ইলম ো রাখার দরুে তার দ্বারা েত ধ্রনের 

অেযাে অপরাধ্ সংগমিত হনত োনক, তানক ইলম দীে শ্রেনক মাহরূম রাখার 

অপরানধ্র দরুে মপতা মাতা তার প্রনতযকমট অেযানেনর গুোহর মনধ্য শরীক হনত 

োনকে। শ্রেমে- ধ্রুে, ইলনম দীে ো  োকার দরুে সন্তানের হালাল-হারানমর 

বযাপানর শ্রকাে ধ্ারণা অমজমত হে ো, হারাম মরমেনকর কুফল সম্পনকম তার সমযক 

জ্ঞাে োনক ো। শ্রস জানে শ্রে, হারাম মরমেক দ্বারা শ্রে শরীরনক প্রমতপালে করা হে, শ্রস 

শরীনরর জেয জাহান্নামই উপেুক্ত িাে, সুনদর একমট মদরহাম/টাকা গ্রহণ করা ৩৬ 

বার মেোর সমতুলয অপরাধ্। তার শ্রচনে মারাত্মক কো, সুনদর শ্রলে-শ্রদে তযাগ ো 

করনল, তানক আল্লাহ র সানে েুনদ্ধর জেয প্রস্তুমত মেনত মেনদমশ শ্রদো হনেনে। এ সনবর 

মেঘমাত পমরণাম ঈমাে হারা হনে মৃতুযবরণ করা। এসনবর ইলম তানক মশিা ো 

শ্রদোর দরুে শ্রস অবানধ্ সুদ-ঘুষ গ্রহণ করনত োনক; আনরা োোমবধ্ অেযানের মনধ্য 

শ্রস জমড়ত হনে পনড়, শ্রেমে- মসনেমা, মটমভ, মভমসআর, োচ, গাে ইতযামদনত মশগুল 

হনে পনর। এমে মক অনেনক মদ ও জুোনতও অভযি হনে পনড়। আর শ্রকাে শ্রকাে 

দুভমাগয শ্রতা ঈমাে-ইসলাম তযাগ কনর খৃস্টাে-োমিক পেমন্ত হনে োে। এসব অেযাে 

অপরানধ্র জেয শ্রেনহতু তার মপতা-মাতা কারণ, শ্রেনহতু তার সন্তানের হক আদাে 

কনরমে, তানদর সহীহ ইলম মশিা শ্রদেমে, তাই তারা সন্তানের সকল গুোনহর মনধ্য 

শরীক হনে োে। এমেমক মৃতুযর সমে হনত পানর শ্রে, তার গুোহই কম মেল, মকন্তু এ 

ধ্রনের দীে মবমুখ ২/৪ মট সন্তাে শ্ররনখ োওোর দরুে তানদর সমি অেযানের সমমষ্ট 

মপতা-মাতার আমল োমাে শ্রোগ হনত োকল। তখে তার গুোনহর পাল্লা ভারী হনে 

শ্রগল এবং কবনরর ভোবহ আোনব পাকরাও হনে শ্রগল। তদুপমর সন্তােনদর অেযাে 
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েতই বাড়নত োনক। তাাঁর আোবও ততই বাড়নত োনক। শ্রস বযমক্ত সন্তানের মাোে 

মেনজর সম্পমত্ত শ্রেনক মসমজদ-মাদ্রাসা ও কুরআে কামেনমর জেয একমট পেসাও বযে 

কনরমে। অেচ শ্রসই সম্পমত্ত তার সন্তােরা তার োওোব শ্ররসােীর জেয দীেী কানজ 

বযে ো কনর মবমভন্ন অেযাে ও হারাম কানজ বযে করনত োনক। আর শামি তানদর 

মপতা মাতা কবনর শ্রভাগ করনত োনক। এভানব মকোমনতর পেমন্ত মপতা মাতা 

একমদনক মেনজর অপরানধ্র  শামি শ্রভাগ করনত োনক, অপর মদনক সন্তাে তো দীেী 

মশিা মবমুখ শ্রেনল-শ্রমনেনদর অপরানধ্র জেয শামি শ্রভাগ করনত করনত মেনষ্পমষত 

হে। দুঃখ-োতো, লািো-গিো শ্রভাগ, অপমাে-অপদি হওো োড়া আর মকেু 

তানদর ভানগয জুনট ো। এরপনর েখে মকোমত কানেম হনব এবং হাশনরর মেদানে 

সমি মােুষ মবচানরর জেয একমত্রত হনব, তখে ঐ মপতা-মাতা শ্রচানখর সামনে এ 

জাতীে সন্তানের কারনণ পূনবমর শ্রচনে আনরা মারাত্মক পমরমিমত লিয করনব। 

একমদনক মেনজর অপরানধ্র কারনণ মদনশহারা। মপতা-মাতা, আত্মীে-স্বজে, শ্রকউ 

সাহানেযর জেয এমগনে আসনব ো; বরং সকনলই ভাগনত োকনব, স্বেং আল্লাহ 

তা’আলা সন্তানের হক েষ্ট তো দীেী ইলম শ্রেনক তানক মাহরূম করার দরুে 

দকমফেত তলব করনবে, অপরমদনক সন্তানের হক েষ্ট কনর তানদর দীেী ইলম শ্রেনক 

বমিত কনর শ্রে হতযা তানদরনক করা হনেনে, হাশনরর মেদানে ঐসব হতযাকৃত 

সন্তানেরা আল্লাহ র দরবানর এই বনল মামলা দানের করনব। পমবত্র কুরআনের ভাষাে 

(তারা বলনব-) 

( رَب َنَا آتِهِْم ضِْعفَيْنِ مِنَ الْعَذَاِب وَالْعَنْهُْم ٦٣وَقَالُوا رَب َنَا إِن َا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَل ُونَا الس َبِيََل )
 )٦٢لَعْنًا كَبِريًا )اْلحزاب: 

“শ্রহ আমানদর পালেকতমা! আমরা আমানদর শ্রেতা ও সদমারনদর এবং বড়নদর তো 

মপতা-মাতার কো শ্রমনেমেলাম। মকন্তু তারা আমানদরনক (কুরআে-সুন্নাহর মশিা ো 

মদনে বরং দীে মবমুখ ভ্রান্ত মবষনের মশিা মদনে) পেভ্রষ্ট কনরমেল। শ্রহ আমানদর 

পালেকতমা! তানদর মদ্বগুণ শামি মদে এবং তানদর উপর লােত, মহা অমভসম্পাত 

োমেল করুে।” (সরূাহ আহোব, ৬৭-৬৭) 

মচন্তা করুে, শ্রে সন্তানের জেয হাজার হাজার টাকা মেমদ্বমধ্াে পামের মত বযে করা 

হনলা, দুমেোনত শ্রতা তার দ্বারা শ্রকাে মখদমত পাওো শ্রগলই ো মৃতুযর সমে সূরাহ 

ইোসীে মতলাওোত, কামলমার তালকীেও করনত পারনলা ো, মপতা-মাতার জাোো 

পড়ানতও সিম হনলা ো, সহীহ তরীকাে মপতা-মাতার কাফে-দাফেও করনত 

পারনলা ো, কবর মেোরত, সাওোব শ্ররসােীও করনত পারনলা ো। বরং কবর-আোব 

বৃমদ্ধর কারণ হনলা এবং হাশনরর মেদানে মপতা-মাতার মবরুনদ্ধ হতযা শ্রকনসর মামলা 

দানের করনলা। তারা েতটুকু-শামির উপেুক্ত মেনলা, শ্রসই শামিনক মদ্বগুণ করবার 

জেয এবং লােত োমেল করার জেয আল্লাহ র দরবানর দরখাি করনলা। 
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এসব মপতা-মাতা শ্রেক সন্তানের মহানদৌলত ও মহা সুফল শ্রেনক সমূ্পণম বমিত হনলা 

এবং সন্তানের কারনণ ভোবহ আোনবর িাে জাহান্নানমর উপেুক্ত সাবযি হনলা। 

তানদর মেনেগী এনকবানর বরবাদ হনে শ্রগনলা। সন্তানের জেয তারা প্রচুর শ্রমহেত 

কনরনে বনট, মকন্তু আল্লাহ ও রাসূনলর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম পে বাদ মদনে 

গলত তরীকাে শ্রমহেত করার দরুে তানদর জীবে শ্রষাল আোই বৃোে পেমবমসত হল। 

সন্তােনক দীেী মশিা শ্রেনক মাহরূম করার দরুে একমদনক তারা মপতা-মাতার মবরুনদ্ধ 

মামলা দানের করনব, অপরমদনক োর সুপামরশ বযতীত হাশনরর মেদানে োজানতর 

শ্রকাে সুরত োকনব ো, শ্রসই রাহ মাতুমল্লল আলামীে, শফীউল মুজমেবীে আমখরী েবী 

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লামও সন্তােনক, কুরআেী মশিাে মশমিত কনর 

দুমেোনত কুরআে কামেম করার প্রনচষ্টা ো করার দরুে মপতা-মাতার মবরুনদ্ধ মামলা 

দানের করনবে। 

পমবত্র কুরআনে ইরশাদ হনে- 

 إِن َ قَوْمِي ات َخَُذوا هَذَا الْقُرْآَن مَهْجُورًا )الفرقان:
ِ
 )١٣وَقَالَ الر َسُولُ يَا رَب 

“েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম আল্লাহ র দরবানর অমভনোগ করনবে, “শ্রহ 

আমার পালেকতমা! আমার সম্প্রদাে পমবত্র কুরআেনক পমরতযাগ কনর শ্ররনখমেল।” 

(সরূাহ ফুরকাে, ৩০) 

কুরআেনক পমরতযাগ করার বামহযক অেম-কুরআেনক অস্বীকার করা ো কামফরনদর 

কাজ। মকন্তু মরওোোত দ্বারা একোও জাো োে শ্রে, শ্রে মুসলমাে কুরআনে মবশ্বাস 

রানখ, মকন্তু রীমতমত মতলাওোত কনর ো এবং এর উপর আমল কনর ো। (আমনলর 

মনধ্য ঈমাে োমানের সানে একোও আনে শ্রে, সন্তােনদর কুরআনের তালীম মদনে 

কুরআেনক মবনশ্বর বুনক িােীভানব কামেম রাখার বযবিা করনত হনব। মুসলমাে হনে 

োরা কুরআনের উপর আমল কনর ো, কুরআেনক েমীনে প্রমতমষ্ঠত করার বযবিা 

কনর ো, তারাও এ অমভনোনগর মনধ্য অন্তভুমক্ত হনে আসামী সাবযি হনব। 

আল্লাহ তা’আলা সন্তােনদরনক শুধ্ ু মপতা-মাতার দুমেো সাজানোর উনদ্দনশয শ্রদেমে। 

বরং আল্লাহ তা’আলার মহাে উনদ্দশয এই শ্রে, মপতা-মাতা সমূ্পণম আল্লাহ র 

শ্রমনহরবােীনত শ্রে সন্তাে লাভ কনর- তানদরনক আল্লাহ র সন্তুমষ্টর লনিয এবং আল্লাহ র 

েমীনে কুরআেনক প্রমতমষ্ঠত করার উনদ্দনশয কুরআেী মশিাে মশমিত করনব। 

সন্তােনক দীেী মশিা ো শ্রদো আল্লাহ র এ মহা মেোমনতর োনশাকরী োড়া আর মকেুই 

েে। েবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম ও তদীে সাহাবাগণ রামে. কত 

তযাগ, কুরবােী ও শাহাদনতর মবমেমনে এ কুরআে কামেম কনরনেে এবং পরবতমী 

শ্রলাকনদর মেকট আমােত শ্ররনখনেে, শ্রেে তারা মেনজরা কুরআে মশিা কনর মেনজর 

সন্তাোমদ ও পমরবানরর সকলনক কুরআে মশিা মদনে কুরআনের এ আমােতনক 

সংরিণ কনর এবং মকোমত পেমন্ত েমীনে- কুরআে কামেম রাখার বযবিা গ্রহণ 

করনত তো মসমজদ মাদ্রাসা প্রমতমষ্ঠত কনর এবং শ্রসখানে কুরআে মশিার জেয 
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মেনজর সমি সন্তােনদর শ্রপ্ররণ কনর ও অেয ভাইনদরনক তানদর সন্তােনক কুরআেী 

মশিা শ্রদোর জেয উদ্বুদ্ধ কনর। 

মুসলমােরা দুমেোর চারটা পেসার শ্রলানভ সামােয কনেকমদে দুমেোনত ফুমতম করার 

শ্রমানহ েমদ সন্তােনক দীেী মশিা শ্রেনক মাহরূম কনর রানখ, তাহনল এটাই তানদর বড় 

শামি শ্রে, স্বেং েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম তানদর মবরুনদ্ধ আল্লাহ র 

দরবানর োমলশ ও মামলা দানের করনবে। 

এখে প্রনতযনক মেনজর বুনক হাত মদনে মেনজর মেনক মজজ্ঞাসা করুে-কুরআে কামেম 

করার জেয সন্তােনদর কুরআেী মশিা মদনেনেে মক ো এবং কুরআেনক সংরিনণর 

জেয মাদ্রাসা কামেনমর বযাপানর কতটুকু ভূমমকা বা অবদাে শ্ররনখনেে? েমদ এ দামেত্ব 

পালে কনর োনকে, তাহনল আল্লাহ র শ্রশাকর আদাে করুে। আর দামেত্ব পালে ো 

কনর োকনল! েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম এর োমলশ-মামলা শ্রেনক বাাঁচার 

জেয মক বযবিা করনবে, তা উলামানে মকরাম শ্রেনক শ্রজনে মেনে এখেই বযবিা গ্রহণ 

করুে। সমসযা সমাধ্ানের শ্রিত্র দুমেো; আমখরাত শ্রতা ফল শ্রভানগর িাে। শ্রসখানে 

সমসযা সমাধ্ানের শ্রকাে উপাে শ্রেই। 

একমট ভ্রামন্তর অনপানোদে 

কুরআে হাদীনস “ইলম”শব্দ দ্বারা পামেমব মশিা উনদ্দশযঃ 

অধু্ো অনেক স্কলু-কনলনজর শ্রগইনট বা মনোগ্রানম একমট আোত বা একমট হাদীস 

মলনখ রাখনত শ্রদখা োে। আোতমট হনলাঃ  

 زِدْنِي عِلْمًا )طه:
ِ
 )٣٣١رَب 

অেমাৎ “শ্রহ আল্লাহ আমার ইলম তো দীেী জ্ঞাে বৃমদ্ধ কনর দাও।” 

আর হাদীসমট হনলাঃ  لم فريضة على كل مسلمطلب الع  

অেমাৎ “দীেী ইলম মশিা করা প্রনতযক মুসলমানের উপর ফরজ।” 

এ আোত, ও হাদীনসর মনমমর সানে স্কলু-কনলনজর মশিার সামােযতম সম্পকমও 

শ্রেই। কারণ-এ আোনত ও হাদীনস দীেী ইলনমর কো বলা হনেনে। দুমেোবী মবদযা 

োর দ্বারা পেসা কমর শ্ররাজগার করা োে, দুমেোর উন্নমত করা োে, দুমেোনত শ্রভাগ-

মবলানসর বযবিা হে, দুমেোর চীজ ও আসবানবর চাকমচকয বৃমদ্ধ করা োে, এ ধ্রনণর 

মবদযার সানে উনল্লমখত আোত ও হাদীনসর শ্রকাে সামােয সম্পকমও শ্রেই। ওসব মবদযা 

হালাল মরমেক অজমনের লনিয মশিা করা জামেে োকনলও তার তালীম শ্রদোর জেয 

েবী-রসূলগনণর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম আগমে ঘনটমে, আসমােী মকতাব 

োমেল করা হেমে। তনব দমজম মবদযা, কৃমষ মবদযা, মবমভন্ন রকম মমমস্ত্র মবদযা হালাল 

মরমেক অজমনের লনিয মশিা করা শ্রেমে জামেে, জরুরী েে, শ্রতমমেভানব ডাক্তারী 

মবদযা, ইমিমেোমরং, ভূনগাল, সানেন্স ইতযামদ মবদযা মশিা করা জামেে, জরুরী েে। 
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তনব মেেক এসব মবদযার আল্লাহ র দরবানর মবনশষ শ্রকাে পমজশে বা ফজীলত শ্রেই। 

শ্রেমে- দমজম মবদযা, কৃমষ মবদযা, সকনলর জাো মনত, শ্রকাে ফজীলনতর মবষে েে, 

শুধ্ুমাত্র হালাল মরমেক উপাজমনের একমট মাধ্যম মাত্র। 

এখে লিয করুে, উপনরাক্ত আোত ও হাদীস স্কলু-কনলনজর শ্রগইনট বা মনোগ্রানম 

মলখার দ্বারা প্রমামণত হে শ্রে, শ্রে সমি পমণ্ডতগণ উপনরাক্ত আোত বা হাদীসনক 

স্কনুলর শ্রগইনট মলনখনেে, তারা মনে কনরে শ্রে, উক্ত আোত ও হাদীনস ইংনরজনদর 

মসনলবাস অেুোেী তারা শ্রে দুমেোবী মবদযা মশিা শ্রদে, তার কো বলা হনেনে বা 

উক্ত আোনত ও হাদীনসর মনমমর মনধ্য তানদর মবদযাও শামমল। (োউেুমবল্লাহ) তানদর 

এ-ধ্ারণা সনতযর অপলাপ এবং কুরআনে-হাদীস সম্পনকম অজ্ঞতারই, পমরচােক। 

শ্রদখুে, স্বেং আল্লাহ তা’আলা েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম শ্রক মেনদমশ 

মদনেে- “শ্রহ েবী! আপমে বলুে, শ্রহ আমার পালে কতমা রব! আপমে আমার ইলমনক 

বৃমদ্ধ কনর মদে।” এখানে মক দুমেোর জ্ঞাে মবজ্ঞানের কো বলা হনে? তাহনল েবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম শ্রক শ্রকে দুমেোবী মবদযা বৃমদ্ধ করা হনলাো এবং 

শ্রকেইবা মতমে সাহাবাগণনক দুমেোদাবী মবষে সম্পনকম মশিা মদনলে ো? বরং মতমে 

মেনজই সাহাবাগণনক রামে. লিয কনর বনলনেে- “শ্রতামরা দুমেোবী মবষে 

অমভজ্ঞতার মভমত্তনত আমার শ্রেনক শ্রবশী জাে।”(মসুমলম শরীফ ২৩৬৩) 

এটা শ্রতা আিনেমর শ্রকাে কো েে। কারণ- একজে শ্রলানকর মেকট দুমেোবী মবষে 

অমভজ্ঞতার মভমত্তনত বহু মবষে বহু শ্রলাক তার শ্রচনে পারদশমী প্রমাণ লাভ হনত পানর। 

অেচ এনত তার মেমাদার হােী হনব ো। শ্রেমে, উক্ত মডগ্রীওোলার শ্রচনে মাে ধ্রার 

বযাপানর শ্রজনলনদর অমভজ্ঞতা শ্রবশী, চাষাবানদর বযাপানর কৃষকনদর অমভজ্ঞতা শ্রবশী, 

ইতযামদ। 

শ্রতমমেভানব হাদীনসর মনধ্য বলা হনেনে শ্রে, “ইলনম দীে মশিা করা প্রনতযক 

মুসলমানের উপর ফরজ।” 

েমদ বলা হে শ্রে, হাদীনসর মনধ্য দুমেোবী মবদযাও শামমল আনে, তাহনল প্রশ্ন হনব, 

আমিোনে মকরামগণ মক ইংনরজনদর রমচত বা দুমেোদারনদর দতমরকৃত এ মবদযা 

মশিা কনরমেনলে বা মদনেমেনলে? সাহাবাগণ রামে. মক এসব সুদ কষা, এযালজযাবরা, 

ভুনগাল, সানেন্স, আটমস, কমাসম ও ইমিমেোমরং মবদযা হামসল কনরমেনলে? মেিে 

তারা শ্রকউ এসব মবদযা হামসল কনরেমে। বরং এসব মবদযা শ্রেনক আল্লাহ তা’আলা 

তাাঁনদরনক মবনশষ ভানব মহফাজত কনরমেনলে। োনত কনর এমে মেেমানের বস্তু মেনে 

গনবষণাে তানদর মূলযবাে সমে েষ্ট ো হে। 

এসব গনবষণার জেয কামফর-োমিকনক েনেষ্ট মনে করা হনেনে। আল্লাহ ওোলানদর 

সমেনতা অনেক মূলযবাে কানজর জেয বযে হনে োনক। তারা আল্লাহ র ইবাদত 

বনেগীনত মশগুল োনক এবং পেনভালা মােুষনদরনক আল্লাহ র সানে জুনড় শ্রদোর 
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কানজ বযি োনকে। অপরমদনক কামফর/োমিক োরা আল্লাহ র ইবাদত ইখমতোর 

কনরমে, তানদরনক আল্লাহ তা’আলা তার ওলীনদর মখদমনত লামগনেনেে। সমতযকার 

অনেম মুসলমােরা েমদ আল্লাহ র শ্রগালামী ইখমতোর কনর, তাহনল আল্লাহ তা’আলা 

আনমমরকা, রামশো, চীে, জাপাে ইতযামদর কামফরনদর মুসলমােনদর শ্রগালাম ও 

চাকর বামেনে মদনবে। মখলাফনত রামশদীনের েুগ তার প্রকৃষ্ট েজীর। 

োই শ্রহাক, আমম বলমেলাম, েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম ও সাহাবাগণ 

পামেমব মবদযা মশনখেমে, মেনষধ্ও কনরে মে। এ দ্বারা বুঝা োে, এসব মবদযা মশিা করা 

ফরজ েে। কুরআে-হাদীনসর পমরভাষা অেুোেী এগুনলা “ইলনম” দীে েে। 

সুতরাং এ গুনলা মশিা লাভ কনর শ্রকউ এ দাবী করনত পানর ো শ্রে েবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইমহ ওো সাল্লাম শ্রে ইলম মশিা করা ফরজ কনর মদনেনেে, আমম 

সাইন্স/আটমস/কমাসম পনড় শ্রস ফরজ আদাে কনর শ্রফনলমে। এরূপ দাবী করনল, 

কুরআে-হাদীনসর দৃমষ্টনত তা কখনো গ্রহণনোগয হনব ো। স্কলু-কনলনজর মশিা দ্বারা 

ইলনম দীে মশিার ফরজ কমিেকানলও আদাে হনব ো। বরং তানদর মাদ্রাসাে ভমতম 

হনে শ্রহাক বা দীেী মকতাব পত্র পনড় শ্রহাক বা খােকাহ, দাওোত ইতযামদ শ্রে শ্রকাে 

লাইনে শ্রেনে শ্রহাক, বা উলামা মকরানমর সানে উিাবসা ও তানদর সানে সম্পকম 

রাখার মাধ্যনম শ্রহাক, ফরনজ আইে পমরমাণ দীেী মশিা লাভ করা তানদর জেয 

জরুরী। েতুবা তারা ফরজ তরক গুোনহ গুোহগার হনব। 

সারকো, স্কলু-কনলনজর শ্রগইনট বা মনোগ্রানম উক্ত আোত ও হামদস শ্রলখা উমচত 

েে। এর দ্বারা ঐ আোত ও হাদীনসর অপবযাখযা করা হে। 

ইংনরজী মশনখ ইংনরজ বো োজামেে 

স্কলু-কনলনজর মশিা অজমে করা ফরজ েে। বরং উক্ত মশিার কুফল শ্রেনক বাাঁচার 

জেয মবনশষ শনতমর সানে হালাল মরমেক উপাজমনের লনিয জরুরত পমরমাণ উক্ত 

মবদযা মশিা করা জামেে আনে বনট, মকন্তু শ্রকাে িনমই ইংনরজী মবদযা মশনখ ইংনরজ 

হওো জামেে েে। অেমাৎ মেনজর জাতীে শ্রবাধ্, ইসলামী মূলযনবাধ্ হামরনে 

ইংনরজনদর চাল চলে শ্রবশভূষা গ্রহণ করা শ্রকাে মুসলমানের জেয জামেে েে অেচ 

এটাই ইংনরজী মবদযার কুফল। ইংনরজী মবদযার মসনলবাস োরা প্রেম ভারতবনষম চালু 

কনর, তারাই এর ফলাফল সম্পনকমও ভমবষযতবাণী কনরনে। িনমই তানদর শ্রস 

ভমবষযতবাণী অিনর অিনর বািবামেত হনত শ্রদখা োনে। 

ইংনরজ শ্রলখক লডম মযানকল বনলনে শ্রে, আমরা ভারতবনষম এমে এক মশিা বযবিা 

চালু কনরমে, োর দ্বারা এ শ্রদনশর মশমিত শ্রলানকরা রং ও বনণমর মদক মদনে ভারতীে 

হনব, মকন্তু মে-মমিষ্ক ও কৃমষ্ট-কালচানরর মদক মদনে হনব মবলাতী। উইমলোম হািার 

মলনখনে- আমরা এনদনশ এমে এক মসনলবাস মদনে শ্রগলাম, োর দ্বারা মশমিত হনে 

এনদনশর েুবক-েুবতীরা তানদর মুসলমাে মপতা মাতানক শ্রবকবু মনে কনর উপহাস 

করনব। অেমাৎ তারা শ্রেনহতু োমিক হনব, সুতরাং আমিক মপতা-মাতানক শ্রবকুব মনে 
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করাটাই তানদর জেয স্বাভামবক। এসব ভমবষযতবাণীর সারমমম হনলা- ইসলাম মবমুখ 

এ মসনলবাস পনড় মশমিত শ্রলানকরা োমিনক পমরণত হনব এবং এনদনশ 

জাতীেতানবাধ্ ও শ্রদশনপ্রম সম্পন্ন োগমরক োকনব ো। এর পমরবনতম ইংনরজনদর 

শ্রতাষানমাদকারী এবং সকল মবষনে তানদর অন্ধ অেুসরণকারী শ্রলাক দতরী হনব। 

তানদর মেকট শ্রদশ, জামত, ঈমাে ও ইসলানমর শ্রচনে ইংনরজনদর আেগুতয শ্রবশী 

জরুরী ও ভাল সাবযি হনব। শ্রে শ্রকাে চিুষ্মাে বযমক্ত চিু খুলনল এসব ভমবষযতবাণীর 

বািবতা আেোর েযাে পমরস্কার শ্রদখনত পানবে। তানদর একমট মন্তবযও বযেম 

প্রমামণত হেমে। 

এর দ্বারা বুঝা োে শ্রে, তারা অতযন্ত মচন্তা-মফমকর, মবচার-মবনিষণ কনরই এ 

মসনলবাসমট দতরী কনরমেনলা এবং মুসমলম মমল্লাতনক দীেী মশিা শ্রেনক বমিত কনর 

তানদরনক আজীবে ইউনরাপীে শ্রগালামীর মজমির পরানোর জেয এমট মেল তানদর 

সুপমরকমল্পত গভীর েীল েকশা। োর পমরণমতনত মুসলমােগণ আজ তানদর মপ্রে েবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম-এর েমুো ও আদশমনক মেনজনদর আদশম ো বামেনে 

মচর দুশমে ইোহুদী ও খৃষ্টােনদরনক েমুো ও আদশম বামেনে তানদর অেুকরণ কনর 

ধ্বংনসর অতল গহ্বনর মদে মদে তমলনে োনে। ফনল শ্রখাদােী গজব স্বরূপ দুমেোনত 

তারা কামফরনদর হানত মার খানে, ধ্বংস হনে মকন্তু তানদর রিাকারী শ্রকউ শ্রেই। 

আল্লাহ তা’আলা শ্রতা সাহােয করনবে তার েবীর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম 

অেুকরনণর শনতম। মকন্তু মদনশহারা উম্মত ভুলিনমও শ্রসমদনক ভ্রুনিপ করনে ো। শ্রেটা 

তানদর ধ্বংনসর অেযতম কারণ, বারবার শ্রসটানকই গ্রহণ করনে। 

উম্মনতর দুরবিার প্রমত েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম মবমভন্ন হাদীনস ইংমগত 

কনরনেে। তার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা োে শ্রে, এ উম্মত এক সমে কুরআে-সুন্নাহর ইলম 

শ্রেনড় মদনে তানদর েবীর িনল পরবতমী মবধ্মমীনদর তো ইোহুদী ও খৃষ্টােনদর 

অেুকরণ শুরু করনব। শ্রেমে এক মরওোোনত আনে- েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো 

সাল্লাম ইরশাদ কনরে, “শ্রতামরা পূবমবতমী উম্মত-তো ইোহুদী ও খৃষ্টােনদর এমে 

ভানব অেুসরণ শুরু করনব, শ্রেমে দুইটা সযানন্ডল একটা অপরটার সমাে োনক।” 

শ্রকাে শ্রকাে হাদীনস এনসনে- “গনজ-গনজ মবঘনত-মবঘনত শ্রতামরা তানদর অেুকরণ 

করনব। এমেমক তানদর শ্রকউ েমদ তার মানের সানে প্রকানশয অপকনমম মলপ্ত হে, 

তাহনল তানদর অেুকরণ করনত শ্রেনে শ্রতামরাও তাই করনব।” (োউেুমবল্লাহ)    

(মসুান্নানফ আবু্দর রােোক ১১/৩৬৯) 

অেয হাদীনসর বণমোে রনেনে– “তানদর-শ্রকউ েমদ গুই সানপর গনতমর মনধ্য প্রনবশ 

কনর, তাহনল অন্ধ অেুকরণ করনত শ্রেনে বামহযকভানব শ্রকাে কারণ ো বুঝনলও 

তানদর অেুকরনণর প্রবণতাে শ্রতামরাও শ্রসই গুই সানপর গনতম প্রনবশ করনব।”  

(বুখারী শরীফ ২/৮৫১) 
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এই হনলা ইংনরজনদর অন্ধ অেুকরনণর সামােয েমুো। এজেযই উলামানে মকরাম 

বনলে শ্রে, দুমেোবী জামেে জরুরনত বা দীনের জরুরনত মেনজর দীে-ঈমােনক 

মহফাজত কনর জরুরত পমরমাণ ইংনরজী মবদযা মশিা করা জামেে আনে, মকন্তু ইংনরজ 

হওো অেমাৎ তানদর শ্রগালামী করা বা তানদরনক মবনশ্বর মনধ্য সবনচনে উন্নত ও সভয 

জামত মবশ্বাস করা বা আল্লাহ-রাসূনলর মেনদমশ উনপিা কনর তানদর অেুকরণ ও 

অেুসরণ করা শ্রকাে িনমই জামেে েে। 

এ বযাপানর মবগত শতাব্দীর মুজামদ্দদ হেরত মাওলাো আশরাফ আলী োেবী রহ.- 

এর ফাতওো প্রতযি করুেঃ হেরত োেবী রহ. ভারতবনষম ইংনরজনদর প্রণীত 

মসনলবাস অেুোেী ইংনরজী মবদযা মশিা লানভর বযাপানর শরীেনতর হুকুম বা মবধ্াে 

বণমো করার লনিয প্রেনম কুরআে ও হাদীনসর ১০মট মূলেীমত বণমো কনরনেে। 

অতঃপর উক্ত ১০মট মূলেীমতর মভমত্তনত ইংনরজী লাইনে পড়ার বযাপানর ফাতওো 

প্রদাে কনরনেে। মুজামহনদ আজম হেরত মাওলাো শামসুল হক ফরীদপুরী রহ.-এর 

উদ্ধৃমতনত তার ফাতাওোর অেুবাদ মেনে হুবহু শ্রপশ করা হনেঃ 

হেরত োেবী রহ. বনলেঃ “ইংনরজী একমট ভাষা। ভাষা মহনসনব শ্রে শ্রকাে একমট 

ভাষা মশিা করা প্রকৃত প্রিানব হারাম বা পাপ হনত পানর ো। বতমমানে ইংনরজী মশিা 

বলনত শুধ্ু ইংনরজী ভাষা মশিা বুঝাে ো, ইংনরজী ভাষার সনি সনি অংক, ইমতহাস, 

ভূনগাল-মবজ্ঞাে, রাষ্ট্র-মবজ্ঞাে, কৃমষ-মবজ্ঞাে, প্রাণী-মবজ্ঞাে, উমিদ-মবজ্ঞাে, মবদুযৎ-

মবজ্ঞাে, ভূতে-মবজ্ঞাে, েিত্র-মবজ্ঞাে, মেিত্ব-মবজ্ঞাে ইতযামদ ইতযামদ মবষে সমূহও 

বুঝা  োে। এ সমি মবষে মশিা করাও প্রকৃত প্রিানব হারাম বা পাপ হনত পানর ো। 

অবশয েমদ এ ভাষা এবং এ মবষে সমূহ মশিা করার সানে সানে অেয শ্রকাে উপানে 

অেয শ্রকাে কারনণ ধ্নমমর মশমেলতা, ঈমানের মবনরামধ্তা ও শরী’আনতর মখলাফ 

চলানফরা পমরলমিত হে, তনব তা হারাম হনব। অেমাৎ উক্ত মশিা মেনজ পানপর কাজ 

ো হনলও মবমভন্ন পানপর কারণ হওোে তা এখে পানপর অন্তভুমক্ত গণয হনব। েখে 

প্রকৃত প্রিানব ধ্নমমর মশমেলতা, ঈমাের মবনরামধ্তা এবং শরী’আনতর মখলাফ 

চলানফরা শ্রদখা মদনব, তখে ঐ মশিা মেনজ জামেে হওো স্বনত্তও এই সব কারনণ 

হারাম এবং মেমষদ্ধ হনে োনব। এখে মচন্তা কনর শ্রদখুে এবং অেুসন্ধাে কনর শ্রদখুে 

বতমমানে ইংনরজী লাইনে পড়ার দরুে স্কলু, কনলজ, ইউমেভামসমমটর খারাপ 

পমরনবনশর কারনণ মুসলমানের সন্তানেরা দীেদারী শ্রতা োড়নে, এমেমক আজকাল 

অনেক বই পুিনক পেমন্ত শরী’আনতর মখলাফ কো শ্রলখা হনে এবং অনেক স্কলু, 

কনলজ, ইউমেভামসমমটর অনেক মশিকও শরী’আনতর মখলাফ বক্তৃতা পেমন্ত মদনত 

দুঃসাহস করনতনেে। োমাে-শ্ররাো পালে সিনন্ধ মশমেলতা শ্রতা এনসই শ্রগনে, এমে 

মক অনেক মশিক এবং মশিােমীর মনধ্য োমাে-শ্ররাোর আবশযকতা ও ফরমেেযাত 

সিনন্ধ সনেহ করনত এমে মক ইসলানমর সতযতা সিনন্ধ পেমন্ত সনেহ করনত শুো 

োে। (োউেুমবল্লাহ) এতদ্বযতীত মেনজনদর জাতীে শ্রগৌরবনবাধ্, মেনজনদর জাতীে 
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আদনশমর শ্রেষ্ঠত্বনবাধ্ পেমন্ত মশিােমী ও মশিকগণ হামরনে শ্রফলনেে। তাাঁনদর মনধ্য 

Superilority complex -এর পমরবনতম অহংকার এবং গরীব মা-বাপ, আত্মীে-

স্বজে, পাড়া-প্রমতনবশী, পীর-উিাদ, আনলম-তামলনব ইলম, গরীব জেসাধ্ারণ 

মুসলমােনদর প্রমত একটা তেুভাব এনস োনে। তানদর মনধ্য inferiority 

complex ঢুনক শ্রগনে। মেনজর জাতীে শ্রপাশাক, জাতীে চাল-চনলে, জাতীে েুরত-

সীরনতর প্রমত অবজ্ঞার ভাব এনস োনে। ঘুষ, সুদ Smuggling, black 

marketing, overtaxing, শ্রেশাপাে, েুবক-েুবতীর অবাধ্ শ্রমলানমশা, োচ-গাে 

কুৎমসত েমবর শ্রেশা ইতযামদ দুেমীমতও ঢুনক োনে এবং মবজাতীে অেুকরণ করা শ্রে 

Inferiority complex বশতই হনে োনক, এই অেুভূমতটুকু এবং এই শ্রখোলটাও 

চনল োনে। বরং োরা উচ্চ মশিার জেয আনমমরকা, ইউনরাপ োনে, তারা প্রকৃত 

জ্ঞানের শ্রচনে, জ্ঞাে অেুশীলনের শ্রচনে, শ্রসই শ্রদশীে শ্রেকটাই, clean shave, 

শ্রবপদমা, শ্রব-হাোেী এবং কপটতা, কৃমত্রমতা ও বামহযক আড়িরই আমদামে করনতনে 

শ্রবশী। এ সবই ঈমানের বরবাদী। শ্রকেো-এ কাজগুনলা সবই ইসলাম মবনরাধ্ী ও 

হারাম। সুতরাং আসনল ইংনরজী মশিা হারাম ো হনলও শ্রেনহতু ইংনরজী মশিার 

সংনগ সংনগ ইসলাম মবনরাধ্ী এ পাপগুনলা এনস পড়নতনে, এসব কারণই এ মশিানক 

পাপ এবং হারাম কনর মদনে। 

এতদ্বযতীত মদবারাত্র আমখরানতর কো, ধ্নমমর কো, দেমতক চমরনত্রর উন্নমতর কো, 

আধ্যামত্মক উন্নমতর কো শ্রমানটই আনলাচো ো কনর বরং শ্রস আনলাচোনক শ্রমাল্লাকী 

শ্রখোল মনে কনর সদাসবমদা শুধ্ ুঅেমনলাভ এবং পনদর শ্রমানহর মচন্তা-চচমা এবং শ্রচষ্টা 

করাই হনে তানদর শ্রপশা এবং শ্রস শ্রচষ্টার বনদৌলনত শরী’আনতর হুকুম-আহকাম 

পালনের আনদৌ মখোল ো রাখাই হনে তানদর অভযাস। এনকই শ্রতা বলা হে অমভশপ্ত 

দুমেো। অমধ্কন্তু অমভশপ্ত দুমেোর মচন্তা-চচমার শ্রচষ্টার োম তারা বদমলনে শ্ররনখনে 

উন্নত শ্রখোল, উন্নমতর শ্রচষ্টার োনম। মকন্তু োম বদলানল তানত আসল হাকীকাত 

বদমলনে োে ো। 

অবশয এরূপ তামের সকনলর মনধ্য পেদা হে ো বা পূণম মাত্রাে পেদা হে ো বনট, 

মকন্তু শতকরা দশ জে শ্রবাধ্ হে এরূপ তামের শ্রেনক শ্রবাঁনচ োকার মক মূলয হনত 

পানর? অেমাৎ ইংনরজী মশিার আসল তামের ও প্রমিো শ্রে শ্রেনল শ্রপনলনদরনক খারাপ 

কনর শ্রদে, একো প্রমামণত হনে োনে, শ্রেমে পূনবম majority must be 

granted বলা হনেনে। ইংনরজী মশিার এরূপ তামের ও প্রমিো হওোর কারণ মক? 

ধ্মমহীে মশিকনদর কুসংসনগমর তামের? ো দশমে ও তকম শাস্ত্র পড়ার তামের? ো 

ধ্মমহীে পািয পুিক প্রনণতানদর মেিামেক প্রমিো, ো পািকনদর মনের উপর! 

তানদর মনের ও জ্ঞানের অনগাচনর আনি আনি শ্রগাপনে পড়নত োনক! শ্রস োই শ্রহাক 

ো শ্রকে, কারণ োই োকুক ো শ্রকে, েখে তামের চািুষ শ্রদখা োনব এবং শতকরা 

৯০মট শ্রিনত্র শ্রদখা োনে, শ্রসখানে কারণ অেুসন্ধাে করার আর প্রনোজে খানক ো। 
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এমে মক েমদ শ্রকউ েুমক্ত দ্বারা তার মখলাফ প্রমাণ কনর শ্রদে, তনব শ্রস েুমক্তও বািব 

ও চািুষ প্রমানণর সামনে গ্রহণনোগয হনব ো। অবশয েমদ শ্রকউ দুমেোর জরুরনতর 

জেয অেমাৎ েমদ রুমজ-শ্ররাজগানরর অেয শ্রকাে উপাে ো োনক এবং শরী’আত 

অেুসানর জরুরী প্রমামণত হে, অেবা দীনের জরুরনতর জেয-শ্রেমে েমদ শ্রকউ 

মবনদনশ ইসলাম প্রচার করার জেয বা ইংনরজী ভাষাে ইসলামী মবষে প্রকাশ করার 

জেয অেবা ইংনরজী ভাষাে ইসলানমর শিরা ইসলানমর মবরুনদ্ধ ো মকেু মলনখনে, 

তার েুমক্ত খণ্ডে করার জেয বা ইসলানমর প্রভাব মবিার করার জেয ইংনরজী ভাষা 

মশিা কনর এবং উপমরউক্ত খারাবী হনত মেনজনক অমত সতকমতার সমহত বাাঁমচনে রানখ 

তনব অবশয এরূপ শ্রলানকর জেয আবমশযক পমরমাণ ইংনরজী পড়া জামেে হনব। মকন্তু 

অমত সতকমতা সহকানর পড়নত হনব। কাজ ো কনর শুধ্ু মােুনষর শ্রচানখ ধূ্লা শ্রদোর 

জেয ভাল মেেনতর কো প্রকাশ করার শ্রকােই মূলয শ্রেই। 

উপনরাক্ত বণমোর দ্বারা প্রনতযক েযাে মবচার ও মেমমল মবনবক সম্পন্ন বযমক্তর মেকট এ 

সিনন্ধ মবেুমাত্রও সনেহ শ্রেই শ্রে, বতমমাে েুনগর ইংনরজী মশিার ধ্ারা সমূ্পণম 

শরীআনতর মখলাফ ও পানপর পে। েমদ শ্রকাে আনলম বা মবশ্বি জ্ঞােী শ্রলাক এর 

মবরুনদ্ধ মকেু বনলে, তনব তার অেম এই হনব শ্রে, মতমে বযমক্তগত ভানব হেত প্রমাণ 

করনবে শ্রে, অমুক শ্রলানকর মনধ্য ইংনরজী পড়ার শ্রে সব তামেনরর কো এখানে বণমো 

করা হনেনে, শ্রস সব তামের পেদা হেমে। কানজই তার পাপ হেমে বা শ্রস 

শরী’আনতর মখলাফ কাজ কনরমে। েতুবা এ অেম হনত পানর ো শ্রে, শ্রকাে মবশ্বি 

জ্ঞােী শ্রলাক বা শ্রকাে মবশ্বাসনোগয আনলম শ্রে সমি খারাব তামের পেদা হওো 

সনেও মতমে ইংনরজী পড়ানক জামেে বনলনেে। এরূপ বযমক্তগত মত মবনরাধ্ আমার 

বণমোর মবপরীত েে। শ্রকেো শ্রসটা অেমাৎ অমুক শ্রলানকর মনধ্য ঐ মবষ ঢুনকমে, 

শরী’আনতর শ্রকাে মাসআলা েে। বরং শরী’আনতর মাসআলা এটা শ্রে, েমদ মবষ 

ঢুনক, খারাব তামের ঢুনক, তনব তা হারাম (মেমষদ্ধ) এবং পাপ। এমতাবিাে েমদ 

এমে শ্রকাে বনোবি করা োে, োনত মবষ ো ঢুকনত পানর, শ্রসটুকু হামসল কনর শ্রেো 

োে, তনব তখে হারানমর এবং পানপর হুকুম োকনব ো। মকন্তু শ্রসরূপ ওোমকোর 

দৃষ্টান্ত মবরল।”  (ফাতাওোমট শ্রশষ হনলা।) 

এরপনর ইংনরজী মবদযা সম্পনকম হেরত মাওলাো শামেুল হক ফরীদপুরী রহ.-এর 

বক্তবয শুেুে। মতমে সাধ্ারণ উলামানে মকরাম শ্রেনক মভন্ন ধ্রনের মেনলে। কারণ- 

একমদনক মতমে মুহামক্কক আনলম মেনলে এবং হেরত মাওলাো োেবী রহ. এর 

কামমল মুকাম্মাল উত্তরসূরী মেনলে, অপরমদনক ইংনরজী লাইনেও উচ্চ মডগ্রী ধ্ারী 

মশমিত বযমক্ত মেনলে সুতরাং ইংনরজী লাইে সম্পনকম তার অমভজ্ঞতা শুধ্ ুদীেী লাইনে 

মশমিত উলামাগনণর শ্রেনক মেঃসনেনহ শ্রবশী মেল। ইলনমর ফেীলত মকতানবর 

ভূমমকার মনধ্য মতমে বনলেঃ 
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“শ্রে মদে হনত মুসমলম শাসনের পতে হনেনে, শ্রস মদে হনত শত্রুরা ব-কলম োম দুর 

করবার জেয সাত সমুদ্র শ্রতর েদীর অপর পানরর একমট অিুত ভাষা মশিা করার শতম 

লামগনেনে। শ্রদশীে ভাষাে, জাতীে ভাষাে বা ধ্মমীে ভাষাে শ্রে েতই অমভজ্ঞ ও 

পারদশমী হনে জীবেনক উৎসগমকারী শ্রহাক ো শ্রকে, রাজ-দরবানর তানক শ্রকাে মাে-

সম্মােই শ্রদো হে মে। এতদ্বযতীত অেয শ্রকাে সদুপানে ও সম্মানের সমহত জীমবকা 

মেবমানহর উপােও তার জেয রাখা হে মে। আদমশুমারীর মােুষ গণোর মলনষ্টও তার 

োম মেরিনরর পেমােই রাখা হনেনে শ্রে, সব কানজ তারা শ্রভাট শ্রদোর অমধ্কারী হে 

ো। হােনর েুলুম! হােনর অেযাে!! 

শ্রে মদে হনত মুসমলম ভাগযাকাশ শ্রঘার ঘণঘটােন্ন হনে পনড়নে, তখে হনত শ্রস   

অন্ধকার দুর করার জেয অন্ততঃ আমানদর সতকম োকাও উমচত মেল। কারণ, শত্রু শ্রতা 

শত্রুতা করনবই, শত্রু শ্রক গামল মদনে লাভ শ্রেই। আমানদর উমচত মেল, শত্রুর ফাাঁদ হনত 

রিা পাবার জেয সতকম োকা। মকন্তু আমরা তা ো কনর মেনজনদর পানে মেনজরা 

কুিারাঘাত কনরমে। শত্রুর কুমন্ত্রণাে, শত্রুর প্রনরাচোে আমরাই আমানদর জাতীে 

উন্নমতনক অবেমত করমে। জাতীে শ্রগৌরবনক ভুনল োমে। জাতীে মশিানক শুধু্ শ্রে 

পমরতযাগ কনরমে তা েে, বরং তুে ও ঘৃণা করনতমে তাই সুমশিানক কুমশিা এবং 

কুমশিানক সুমশিা বলনতমে। ইংনরজী ভাষার মভতনর শ্রে সব জ্ঞাে-মবজ্ঞানের মবষে 

আনে, তানক আমরা কু-মশিা বলনতমে ো। ইংনরজী পড়ার সনি সনি মেনজনদর 

জাতীেতা ভুনল োওো, জাতীে কৃমষ্ট কালচারনক ভুনল োওো, জাতীে মশিা, মশিক 

ও মশিােমীগণনক তুে মনে করা, জাতীে শ্রলবাস, শ্রপাশাক, আকৃমত, প্রকৃমত, ধ্মম েীমত 

ইতযামদ শ্রেনড় মদনে মবজাতীে অন্ধ অেুকরনণ অভযি হওোর শ্রে মবষ শ্রদনশ ও সমানজ 

েমড়নে পনড়নে, তা-ই কুমশিার পমরচােক। 

ভাষা মবনশনষ পারদমশমতা লাভ করানক সুমশিা বলা হে ো। সুমশিা বনল সুমবষনে 

পনড় দেমতক মশিা লাভ করতঃ দেমতক চমরনত্রর উন্নমতর দ্বারা জীবেনক সুগমিত 

করানক। আমানদর শ্রপোরা েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম বনলনেেঃ  “উত্তম 

স্বভাবগুনলানক পূণমাি করার উনদ্দনশযই আমম জগনত শ্রপ্রমরত হনেমে।”এখানে 

দেমতক মশিার এবং উত্তম স্বভানবর কতকগুনলা েমুো উনল্লখয করনতমে, েো- দো-

মাো, হাো, িমা, সতয কো, দাে, খাাঁমট মেেত, ওিাদ ভমক্ত, দামেত্ব-জ্ঞাে, 

পরমতসমহষ্ণুতা, ইমানমর তানবদারী, মুসলমানের সনি সািাৎ হনল আসসালামু 

আলাইকুম বনল হামস মুনখ মমষ্ট কোে আলাপ কনর তার সনন্তাষ ও সম্মাে বধ্মে করা। 

িুধ্াতমনক অন্ন দাে, তৃষ্ণাতুরনক পামে দাে, শ্রিাধ্ সংবরণ, অেযনক কষ্ট ো শ্রদো, 

জেসাধ্ারনণর তযক্ত-মবরক্তনক অম্লাে বদনে সহয করা, খাওো-পড়া, উিা-বসা 

ইতযামদনত অেযনক অগ্রগণয কনর মেনজনক মপেনে রাখা, অনেয অেযাে করনল তার 

প্রমতনশাধ্ গ্রহণ ো কনর মেনজর মবচার মেনজ করা, পনরর উপকার করনল তা মনে ো 

রাখা, অনেয শ্রতামার মবেুমাত্র উপকার করনলও মচরকাল তা মনে রাখা, সম্মােী ও 
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পদি হনল গরীবনক েোসাধ্য সাহােয করা, আত্মীে-স্বজনের সমহত সদ্বযবহার করা, 

তামলনব-ইলমনদর প্রমত সদ্বযবহার ও তানদর উৎসাহ বধ্মে, তানদর মখদমত এবং 

েোসাধ্য সাহােয করা। শ্রকউ উেূ বা োমাে পূণমরূনপ আদাে করনতনে ো শ্রদখনল, 

েম্রভানব শ্রদমখনে শ্রদো বা মশিা শ্রদো। এই ধ্রনণর উত্তম স্বভাবগুনলা মশিা করার 

োমই হনে দেমতক মশিা। মােব জীবনের উৎকষম সাধ্ে অনেক টাকা বা অনেক 

শ্রভাগ-মবলানসর মনধ্য হেো। তা লাভ হে সুমশিাে সুমশমিত হনে দেমতক উন্নমত 

সাধ্ে করাে। আনিনপর মবষে এই শ্রে, এই সমুশিা ও দেমতক মশিার মূল উৎস 

ইল নম দীে ও ইসলামী আদব-কােদানকই শ্রলানকরা আজকাল ভমক্তর শ্রচানখ শ্রদখনে 

ো এবং তার মূলয মেরূপণ করনেে।” 

হেরত ফরীদপুরী রহ. উক্ত মকতানবর মনধ্য অেযত্র বনলে- 

“শ্রগাটা মুসমলম জামত ও ইসলাম ধ্মম মিষ্টােনদর শ্রচানখর কাাঁটা মেল। েখে হনত 

ইংনরজরা ভারতবনষম এনস মুসলমােনদর সাম্রাজয তানদর হাত হনত মেমেনে মেনলা, 

তখে হনতই তারা শত্রুতার পরাকাষ্ঠা শ্রদখাবার সুনোগ শ্রপল। সমানজর গণযমােয 

বুমদ্ধমাে শ্রতজস্বী তাাঁরাই মেনলে, োরা মেনলে আনলম। তখে শ্রমাল্লা-মমষ্টানরর শ্রফৎো 

শ্রদনশ মেল ো। এ ঝগড়া মব্রমটনশর পেদা করা। গণযমােয শ্রতজস্বী আনলমগণ মেনলে 

স্বাধ্ীেতা মপ্রে। মব্রমটশরা তাাঁনদরনক মেমমমভানব ফাাঁসী মদনে, কালাপামেনত মেবমাসে 

মদনে শ্রশষ কনর শ্রদে। মকন্তু ইংনরজ জামত শ্রেনহতু বড়ই দূরদশমী ও মচন্তাশীল, 

শ্রসইজেয তারা প্রকানশয েুদ্ধ শ্রঘাষণা ো কনর বা প্রকাশযভানব সমানজর েওনেহালনদর 

বধ্ ো কনর মুসলমােনদর রুহামেোতনক এবং ধ্মমীে ও জাতীে জেবানক বধ্ করার 

ষড়েন্ত্র করল। তারা শুধ্ু ধ্মমীে এবং জাতীে জেবানকই বধ্ কনর িান্ত হেমে, অমধ্কন্তু 

তারা এমে দুইমট মশিাধ্ারা শ্রদনশ জারী কনরনে, োর একামট ধ্মমহীে কমমমশিা, আর 

একমট কমমহীে ধ্মমমশিা। এর ফনল দু’জনের মনধ্য মহংসা-মবনদ্বষ, ঝগড়া-কলহ 

পেদা হনেনে। অেচ মশিার আসল উনদ্দশয হনে, মােুষ শ্রেে বুঝনত এবং জােনত 

পানর শ্রে, শ্রস শ্রকাো হনত এনসনে, তার সৃমষ্টকতমা আল্লাহ তানক এই অিােী দুমেোনত 

মক উনদ্দনশয পামিনেনেে? শ্রস শ্রকাোে োনব? তার জীবনের চরম ও পরম লিযিল 

শ্রকাোে? আল্লাহ র কানেই তানক আবার মফনর শ্রেনত হনব এবং শ্রসখানে মগনে মতমে শ্রে 

পুাঁমজ মদনে পামিনেমেনলে, শ্রস পুাঁমজনত লাভ আনে, ো শ্রলাকসাে হনেনে, শ্রস মহসাব 

তাাঁর কানে মদনত হনব। 

মক উনদ্দনশয শ্রস এই দুমেোনত এনসনে? মক পুাঁমজ মদনে সৃমষ্টকতমা তানক পামিনেনেে? 

মক সিল সিে করার জেয তানক পামিনেনেে? সৃমষ্টর বহু মূলযবাে জীবনের বহু 

মূলযবাে সমে এবং বহু মূলযবাে সামেময মদনে তানক পামিনেনেে। মশিার দ্বারা আনলা 

এবং শমক্ত হামসল কনর তার শ্রসই পুাঁমজ ভামিনে সমে ও সামনেমযর মেমাদা বুনঝ তার 

উপর উপেুক্ত মেমাদা দাে কনর তার উৎকষম সাধ্ে কনর এসব লাভ কনর মেনত হনব। 

মকন্তু মশিার ধ্ারা এমে জারী করা হনেনে, োর মনধ্য মােুষ তার আরম্ভ মবেু 
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শ্রকাোে, তার লিযমবেু শ্রকাোে, তার জীবনের উনদ্দনশয মক, তার উনদ্দশয হামসনলর 

উপাে মক, তার আত্মার শামন্ত শ্রকাোে, মকেুই বুঝনত পানর ো। শুধ্ু বুঝনত পানর 

এইটুকু শ্রে, তার শ্রপনট িুধ্া লানগ, শ্রপনটর অন্ন শ্রস শ্রকাোে পানব? শ্রেৌেিুধ্া তার 

মনে জানগ, শ্রস িুধ্া শ্রকমে কনর মেবৃত করনব? হালাল-হারানমর জ্ঞাে তার হে ো, 

সৃমষ্টকতমানক শ্রস মচনে ো, মেনজনক শ্রস মচনে ো, শ্রবনহশ ত-শ্রদােখ, পরকাল শ্রস মচনে 

ো, বাপ শ্রস মচনে ো, মুরুব্বী মােযতার জ্ঞাে তার হে ো। সমানজর, জামতর বা ধ্নমমর 

দরদ তার শ্রেই। বুমদ্ধ তার আনে, মেিনত্ব শ্রস পারদশমী, মকন্তু বুমদ্ধর দ্বারা শ্রস শুধ্ু 

মবলাস-বযসে আর গরীব শ্রশাষণ োড়া দো-মাো হাোর মচন্তা কনর ো। কারণ ধ্মমহীে 

মশিার পমরণাম ধ্মমনদ্রামহতা ও আত্মম্ভমরতা। ধ্মমনদ্রামহতার পমরণাম মবলাস-বযসনের 

মচন্তা আর মবলাস-বযসে পূণম হনত পানর ো গরীব শ্রশাষণ বযমতনরনক। এই সনতযর 

প্রমাণ আমরা হানতোনত পামে দুমেোর এরূপ মশিাে মশমিত শ্রলানকর অবিা শ্রদনখ। 

তারা সতযাসতয ভুনল পনরর অন্ধ অেুকরণ করনতনে, শ্রদশনক গরীব কঙ্কালসার 

বামেনে ঘুনষর দ্বারা মেনজনদর মবলাস-বযসনের সামাে করনে। শ্রখাদানক ভুনল, দীে 

শরী’আতনক ভুনল মােুনষর আকৃমত ধ্ারণ কনর, মােবতা মববমজমত হনে মােুনষর 

রক্ত শ্রশাষণ কনর োনে। সমানজর দেমতক বা আমেমক উন্নমতর শ্রকাে কমমসূচীই তানদর 

মমিনষ্ক বা অন্তঃকরনণ জাগনে ো। জাগনলও ধ্মম-মশিা এবং দেমতক মশিা ো োকার 

কারনণ তা কানজ পমরণত হনে ো বা তা দ্বারা গরীব জেসাধ্ারণও উপকৃত হনে ো। 

এসব দুমবমষহ মবষফল সবই খাাঁমট ধ্মমমশিার অভানব ফলনে।” 

কতটকু ুইলম ফরনজ আইে 

সহীহ ভানব কুরআনে কারীনমর মতলাওোত এবং ফরনজ আইে পমরমাণ ইলনমর দীে 

মশিা করা প্রনতযক মুসলমানের কতমবয। ফরনজ আইে পমরমাণ ইলনমর অেম হনলা-এ 

পমরমাণ ইলম হামসল করা, োর দ্বারা মেনোক্ত মবষেগুনলা সহীহ ও সুের রূনপ পালে 

করনত পানরঃ 

(১) সহীহ আকামেদ জাো এবং কুফর-মশরক সম্পনকম অবগত হওো, োনত দৃঢ় ঈমাে 

হামসল হে এবং তা রিা পাে। 

(২) ইবাদত তো উেূ-শ্রগাসল, আোে, ইকামত, োমাে, শ্ররাজা, হে, োকাত ও 

আ’দাত তো খাওো-দাওো, মবোম-ঘুম, বাজার-ঘাট ইতযামদ সমি দুমেোবী কাজ 

সমূহ েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লামএর সুন্নত মুতামবক করা। 

(৩) শ্রে বযমক্ত শ্রে লাইনে জীমবকা মেবমাহ কনর, শ্রস লাইনের মাসআলা শ্রজনে শ্রেোঃ 

োনত হালাল-হারাম বুঝনত পানর এবং হারাম মরমেক শ্রেনক বাাঁচনত পানর। 

(৪) সকনলর হক আদাে করা। মবনশষ কনর মপতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তাে, ভাই- 

শ্রবাে পাড়া-প্রমতনবশী, শ্রদাি-আহবাবনদর হক আদাে করা। সব সমে মফমকর রাখা 

শ্রে, মেনজর শ্রকাে কাজ, কো বা আচরনণ অনেযর শ্রেে কষ্ট ো হে। োর বযবহানর 
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অেযরা কষ্ট পাে, শ্রস বযমক্ত হাদীনসর বক্তবয অেুোেী ‘মুসলমাে’ উপামধ্ পাওোর 

শ্রোগয েে। কানরা সানে শ্রকাে অিীকার করনল, জাে প্রাণ মদনে তা রিা করা। শরেী 

ওজর বযতীত কখনো কোর বরনখলাপ ো করা। 

(৫) মেনজরা অন্তনরর শ্ররাগ সমূনহর বযাপানর সতকম োকা। দুমেোর শ্রমাহ, মহংসা, 

বড়াই, বমখলী, মরোকারী ইতযামদ ধ্বংসাত্মক বযামধ্ সমূনহর মচমকৎসার জেয এবং 

ভানলা ভানলা মসফাত তো আল্লাহ ও রাসূনলর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম 

মুহাব্বত, সবর, শ্রশাকর, ইখলাস ইতযামদ হামসল করার জেয শ্রকাে হাক্কােী বুেনুগমর 

সানে সম্পকম রাখা এবং তানক মেনজর মদনলর অবিা বনল মচমকৎসা শ্রেো জরুরী। 

মদনলর শ্ররাগসমূহ সমি গুোনহর মূল। গুোহ শ্রেনক শ্রবাঁনচ োকা ফরজ। মকন্তু েতিণ 

মদনলর শ্ররানগর মচমকৎসা ো হে, ততিণ পেমন্ত শত শ্রচষ্টা কনরও গুোহ শ্রেনক বাাঁচা 

সম্ভব েে। শ্রতমমেভানব মনোনোগ সহকানর মতলাওোত, োমাে ইতযামদও সম্ভব েে। 

সারকো, উনল্লমখত কাজগুনলা সকনলরই করনত হনব। আর শ্রস সনবর েোেম ইলমও 

সবারই হামসল করনত হনব। 

ইলম হামসনলর উপাে উপকরণ 

ফরনজ আইে পমরমাণ ইলম মশিা করা-তা শ্রেভানবই শ্রহাক, চাই মাদ্রাসাে পনড় 

শ্রহাক, চাই দীেী মকতাব পনড়, চাই উলামাগণ শ্রেনক শুনে শ্রহাক তা প্রনতযনকর উপর 

ফরজ। আর প্রনতযক এলাকাে কমপনি একজে হাক্কােী আমলনমর বযবিা করা 

এলাকাবাসীর উপর ফরনজ মকফাোহ। 

পাশাপামশ শরীআনতর মবধ্াে হনলা, শ্রে মজমেস ফরজ, তার উপাে-উপকরণও ফরজ। 

শ্রতমমেভানব শ্রে মজমেস হারাম, তার উপাে-উপকরণও হারাম। উক্ত উসূনলর মভমত্তনত 

শ্রেনহতু দীেী মাদ্রাসা োড়া পমরপূণমভানব সহীহ ইলম ও ইসলানমর িামেত্ব ও প্রচার-

প্রসার বতমমানে অেয শ্রকাে ভানব সম্ভব ো, (মবিামরত দলীনলর জেয শ্রদখুে- হেরত 

োেবী রহ.-এর মকতাব আল-ইলম ওোল উলামা-৫৩) সুতরাং দীনে ইসলানমর 

িামেত্ব ও প্রচার- প্রসানরর জেয এবং মুসলমােনদর সহীহ ঈমাে ও আমল শ্রবাঁনচ 

োকার জেয মাদ্রাসা সমূহ কামেম োকা জরুরী। 

মাদ্রাসা সমূহ হনে দীনের পাওোর হাউস। দীনের সকল লাইনের কমমী মাদ্রাসা শ্রেনক 

দতরী হে। দাওোত ও তাবলীনগর জেয পমরপূণম দােী, ইলনম দীে মশিা শ্রদোর জেয 

কামমল মুদারমরস-মুআমল্লম, োমানের ইমামনতর জেয শ্রোগয ইমাম, সহীহ মজহাদ 

পমরচালোর জেয মবচিণ মসপাহসালার, দীেী মকতাব-পত্র রচোর জেয পারদশমী 

শ্রলখক এবং ইসলামী হুকুমতসহ রানষ্ট্রর গুরুত্বপূণম দামেত্ব পমরচালোর জেয শ্রোগয 

খলীফাতুল মুসমলমীে ও শ্রেতৃবৃে এ সবই মাদ্রাসা শ্রেনক সৃমষ্ট হে। দীনের পাওোর 

হাউস বন্ধ হনে শ্রগনল, দীনের এ সব লাইেও বন্ধ হনে োনব, অেবা গলতভানব 

চলনত োকনব। অবশয এ কোও অেস্বীকােম শ্রে, শ্রেমেভানব দীনের পাওোর হাউস বা 

মাদ্রাসা শ্রেনক কমমী দতমর হনে দীনের সকল লাইনে সহীহ ভানব কাজ কনর শ্রতমমে 



 

 www.islamijindegi.com  

ভানব দীনের মবমভন্ন শাখা লাইনের কানজর দ্বারা পাওোর হাউস মটনক োনক। েতুবা 

পাওোর হাউস আনি আনি ধ্বংস হনে োে। শ্রেমমে-মাদ্রাসা শ্রেনক শ্রবর হনে 

উলামানে মকরাম েমদ দুমেোদারীনত শ্রলনগ োে এবং দাওোত-তাবলীগ তা’লীম ও 

তােমকোর কাজ সুষ্ঠুভানব আেজাম ো শ্রদে এবং জেসাধ্ারনণর মনধ্য দীেী জাগরণ 

ও দীনের জেবা সৃমষ্ট ো কনরে, তাহনল আনি আনি শ্রদখা োনব-মাদ্রাসাে শ্রকউ আর 

শ্রেনল মদনে ো বা সাহােয পািানে ো। বরং সমূ্পণম পমরনবশ দীনের মবরুনদ্ধ চনল 

োনব। তখে মাদ্রাসাগুনলাও ধ্বংস হনে োনব, উলামাগণও শহীদ হনে োনবে। ফনল 

শ্রস এলাকা শ্রেনক দীে মবদাে মেনব। শ্রেমে-রামশোসহ পৃমেবীর মবমভন্ন শ্রদশ একোর 

প্রকৃষ্ট েজীর ও বািব মেদশমে। 

ইলমী প্রমতষ্ঠাে বা মাদ্রাসা প্রমতষ্ঠাে মসুমলম মমল্লানতর মেম্মাদারী 

দীনে ইসলানমর িামেনত্বর জেয খামলস দীেী মাদ্রাসা সমূনহর মবকল্প শ্রেই এবং 

জেগনণর মনধ্য দীেী জাগরণ সৃমষ্ট োড়া মাদ্রাসা সমূনহর িামেনত্বর শ্রকাে বযবিা শ্রেই। 

সুতরাং দাওোত ও তা’লীনমর উভে শ্রমহেত জারী রাখা এবং উভেমটর মদনক েজর 

রাখা জরুরী। এ উভে দামেত্ব পালনের জেয মুসমলম মমল্লানতর মখদমনত আমানদর 

আনবদে- শ্রেনহতু বতমমাে প্রচমলত (শ্রজোনরল) মশিা বযবিার পমরবতমে করা সুদূর 

পরাহত, তাই আমরা এমে পরামশম মদনত চাই, শ্রেটা মুসমলম মমল্লানতর িমতার 

মনধ্য এবং একট ুমফমকর করনলই তারা তা বািবােে করনত পারনব। তা হনেঃ 

(ক) প্রনতযক গ্রানম বা মহলাে কমপনি একমট ফুরকামেো বা আদশম মকতব 

(প্রাইমারী দীেী মশিা প্রমতষ্ঠাে) চালু করা। োর মশিক েূরােী পদ্ধমতর প্রমশিণ প্রাপ্ত 

হনবে বা অেয শ্রকাে সহজ সরল মবজ্ঞাে সম্মত পদ্ধমতর প্রমশিণ প্রাপ্ত হনবে এবং মশশু 

মনোমবজ্ঞাে সম্পনকম পেমাপ্ত ধ্ারণা সম্পন্ন হনবে। শ্রদনশর বতমমাে অবিা এই শ্রে, 

অমধ্কাংশ গ্রানমই ফুরকামেো মক্তব শ্রেই। েমদও অমধ্কাংশ গ্রানম দুমেোবী মশিার 

বযবিা আনে। তারপনরও অল্প স্বল্প ো দু’চারটা মকতব মাদ্রাসা আনে, তার 

অনেক মশিকগণ উপেুক্ত েে। অল্প শ্রবতে মদনে শ্রেহানেত কম শ্রোগযতার শ্রলাক 

মেনোগ করা হে। ো তানদর মকরাআত ও মতলাওোত পুরা সহীহ োনক, ো তানদর 

পড়ানোর পদ্ধমত ও মনোমবজ্ঞাে সম্পনকম শ্রকাে ধ্ারণা োনক, ো তারা োত্র ধ্নর 

রাখনত পানরে, ো োত্র গড়নত পানরে। বরং তানদর গলত আচরনণ অনেক োত্র 

মাদ্রাসা োড়নত বাধ্য হে। তাই মক্তব প্রমতষ্ঠা শ্রেমে জরুরী, উপেুক্ত মশিক মেনোগ 

করাও জরুরী। 

(খ) প্রনতযক ইউমেেনের মনধ্য কমপনি একমট কামফো পেমন্ত মাদ্রাসা (মাধ্যমমক 

দীেী মশিা প্রমতষ্ঠাে) প্রমতমষ্ঠত করা ইউমেেনের দীেদার মুসলমােনদর মবনশষ কনর 

শ্রেতৃিােীে শ্রলাকনদর দামেত্ব। তারা সমম্মমলত মফমকর ও প্রনচষ্টার মাধ্যনম এ ধ্রনের 

শ্রবসরকারী দীেী প্রমতষ্ঠাে গনড় তুলনবে এবং এটানক তারা দীেী দামেত্ব ও ফরীজা 

মনে করনবে। এ দামেত্ব পালে ো করনল, আমখরানত জবাবমদহীর সমু্মখীে হওোর 
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কো মনে কনর অবশযই তারা উলামাগনণর সহনোমগতা মেনে এ দামেত্ব পালে 

করনবে। 

(গ) প্রনতযক োোর মনধ্য কমপনি একমট দাওরানে হাদীস (উচ্চ দীেী মশিা 

প্রমতষ্ঠাে) মাদ্রাসা কামেম করা উক্ত োোর দীেদার শ্রলাকনদর মবনশষ কনর শ্রেতৃিােীে 

শ্রলাকনদর মবনশষ মেম্মাদারী। প্রশাসমেক ও শ্রলাকাল শ্রেসব গণযমােয শ্রলাকজে 

আনেে, তারা েমদ এলাকার শ্রলাকনদর শুধ্ ুদুমেোদারীর মবষে মেনে মফমকর কনরে 

এবং তা মেনে বযি োনকে, তাহনল তারা আল্লাহ র দরবানর কখনো জওোবমদহী কনর 

কামমোবী পানবে ো। কারণ- শ্রকউ স্বীকার করুক বা ো করুক, এটাই আল্লাহ ও 

রাসূনলর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম মেনদমশ শ্রে, োরাই মুসমলম মমল্লানতর 

মজম্মাদার বা শ্রেতা হনবে, তারা মুসলমােনদর দীে ও দুমেো উভেটার উন্নমতর 

বযাপানর দামেত্বশীল হনবে। এলাকার শ্রলাকনদর দুমেোবী জরুরত ও কলযাণ মেনে 

শ্রেভানব মফমকর কনরে, তার শ্রচনে শ্রবশী গুরুত্ব সহকানর মফমকর করনবে শ্রে, 

প্রনতযকটা মুসলমানের ঈমাে-আক্বীদা, োমাে-কুরআে মকভানব দুরি হনব, তার জেয 

মক বযবিা করা দরকার এবং তানদর ঈমাে-আকীদার মহফাজত মকভানব হনব, শ্রকাে 

বামতল মফরকা বা অমসুমলম এে.মজ.ও. মুসলমােনদর ঈমাে আক্বীদা খারাপ করনে 

মকো? শ্রকাে দুরাচার, আল্লাহ, রসুল, কুরআে, দীে ইসলাম ইতযামদর মবরুনদ্ধ 

মবনষাদগার করনে মক ো? করনল শ্রসগুনলানক কনিার হনি দমে করার মেম্মাদারী 

প্রশাসনের উপর ও শ্রেতৃিােীে শ্রলাকনদর উপর বতমানব। তারা এ দামেত্ব পালনে বযেম 

হনল, এলাকার দীেদার মুসলমােগণ তানদরনক এ দামেত্ব পালনে বাধ্য করনবে। 

অেবা িমতা বা শ্রেতৃত্ব শ্রেনক তানদরনক অপসামরত কনর শ্রোগয শ্রলাকনদরনক 

িমতাে বসানবে। 

বতমমাে অবিা শ্রদনখ মনে হে, বতমমানে োরা প্রশাসনে আনেে বা শ্রেতৃত্ব মদনেে, 

তারা মেনজনদরনক শুধ্ু জেগনণর দুমেোবী মবষনের মজম্মাদার মনে কনরে। তাই 

তানদরনক মুসলমােনদর দীে-ঈমাে মেনে শ্রতমে শ্রকাে মফমকর করনত শ্রদখা োে ো। 

মকন্তু তানদর এ ধ্ারণা কুরআে-হাদীনসর সমূ্পণম মখলাফ। বরং কুরআে-হাদীস দ্বারা 

বুঝা োে- শ্রপ্রমসনডি বা প্রধ্ােমন্ত্রীনক শ্রগাটা শ্রদনশর শ্রলাকনদর দীে ঈমানের বযাপানর 

মজজ্ঞাসা করা হনব এবং এ বযাপানর মতমে মক মেম্মাদারী আদাে কনরনেে, তার 

দকমফেত চাওো হনব। এভানব পেমােিনম মজলা প্রশাসক, োো প্রশাসক, এমমপ ও 

ইউমেেনের শ্রচোরমযাে এবং গ্রানমর শ্রমিারগণ স্ব স্ব গমন্ডভূত জেসাধ্ারনণর এবং 

গৃহস্বামী বামড়র সকনলর দীেদারীর বযাপানর মজজ্ঞামসত হনবে। 

শ্রেমে, েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম ইরশাদ কনরেঃ “শুনে রাখ, শ্রতামরা 

প্রনতযনকই মেম্মাদার এবং প্রনতযনকই তার মেজ মেজ মেম্মাদারী সম্পনকম মজজ্ঞামসত 

হনব। শ্রলাকনদর শাসকগণ মেম্মাদার, তারাও তানদর মেম্মাদারী সম্পনকম মজজ্ঞামসত 

হনব।”(বুখারী শরীফ, ২/১০৫৭) 
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এনিনত্র মেম্মাদারীর অেম হনে, প্রজানদর দীেী ও দুমেোবী বযাপানর েোেম কলযাণ 

সাধ্নের বযবিা করা। 

অতঃপর এক হাদীনস মপ্রে েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম ইরশাদ কনরে- 

“মুসলমােনদর শ্রকাে শাসক েমদ তার প্রজানদর দীেী ও দুমেোবী কলযাণ সাধ্ে 

বযতীত মৃতুযবরণ কনরে, তনব মহাে আল্লাহ তার জেয জান্নাত হারাম কনর 

মদনবে।”(বুখারী শরীফ, ২/১০৫৮) 

সুতরাং শুধ্ু দুমেোবী দামেত্ব পালে কনর এসব মজম্মাদারগণ কখনো দামেত্ব মুক্ত হনত 

পারনবে ো। তাই তারা ও এলাকার অেযােয শ্রেতাগণ এবং সকল িনরর দীেদার 

মুসলমােগণ মমনল দীে-কুরআে কামেনমর প্রনচষ্টাে মাদ্রাসা কামেনমর বযাপানর 

অবদাে রাখনবে। উনল্লমখত শ্রকাে সম্প্রদাে েমদ তানদর দামেত্ব পালনে অেীহা প্রকাশ 

কনরে বা আনদৌ দীেী দামেত্ব পালনে অগ্রসর ো হে, তাহনল সাধ্ারণ মুসলমােগণ এ 

দামেত্ব পালনে সনচষ্ট হনবে। অেযনদর অেীহার কারনণ তারা দামেত্ব মুক্ত হনবে ো। 

বরং তারা তানদর সাধ্যােুোেী দীেী দামেত্ব আদাে কনর োনবে, োনত কনর হাশনরর 

মেদানে েবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম-এর অমভনোনগর মনধ্য ো 

পনড়ে। শ্রেমে, পমবত্র কুরআনে ইরশাদ হনে- 
  يَا الر َسُولُ وَقَالَ

ِ
 )١٣: الفرقان) مَهْجُورًا الْقُرْآنَ  هَذَا ات َخَُذوا قَوْمِي إِن َ  رَب 

“মকোমনতর মদে মপ্রেেবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম অনেক উম্মনতর মবরুনদ্ধ 

এ বনল অমভনোগ শ্রপশ করনবে শ্রে, শ্রহ আমার পালেকতমা! আমার উম্মতগণ এ 

কুরআে শরীফনক উনপিা কনরমেল অেমাৎ তানক কানেম করার জেয প্রনচষ্টা 

কনরমে।” (সরূাহ ফুরকােঃ ৩০) 

(ঘ) প্রনতযক শ্রজলার মনধ্য কমপনি একমট জামমআ (সনবমাচ্চ মডমগ্র সমমিত দীেী 

মশিা প্রমতষ্ঠাে) কামেম করা উক্ত মজলার দামেত্বশীল ও দীেদার শ্রলাকনদর মবনশষ 

মেম্মাদারী। তারা সমম্মমলত প্রনচষ্টার মাধ্যনম 

শ্রজলার মনধ্য এ ধ্রনের জামমআ প্রমতমষ্ঠত করনবে, শ্রেখানে মাওলাো পাশ করার পর 

মুফতী, মুফাসমসর, মুহামদ্দস ইতযামদ দীেী মশিার সনবমাচ্চ মডগ্রী শ্রকানসমর বযবিা 

োকনব। শ্রসখানে দারুল ইফতা তো ফাতওো মবভাগ োকনব, শ্রেখাে শ্রেনক দীনের 

সব ধ্রনের সমসযার সমাধ্াে শ্রদো হনব এবং এ প্রমতষ্ঠাে শ্রেনক এলাকার শ্রলাকনদর 

সব ধ্রনের দীেী প্রনোজে পূণম হনব। শ্রকাে জমটল মাসআলার জেয জেগণনক বহু কষ্ট 

কনর রাজধ্ােী বা মবভাগীে শহনর োওোর প্রনোজে পড়নব ো। 

উনল্লখয শ্রে, ইউমেেে, োো, মজলা এসব পমরভাষা কুরআে হাদীনস েমদও শ্রেই, তনব 

েতটুকু দূরনত্বর মনধ্য দীেী প্রনোজে মমটানোর শ্রে বযবিা শরীেনত বমণমত হনেনে, তা 

মরসাচম করনল, উপনর বমণমত এলাকা মভমত্তক দামেত্ব সমূনহর প্রমাণ পাওো োে। 
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গণযমােয শ্রলাকজে ও মুসলমাে জেসাধ্ারণ উলামানে মকরানমর সহনোমগতাে উক্ত 

মাদ্রাসা সমূহ কামেম করনবে এবং মেনজনদর সন্তােনদর মদনে ও আমেমক সহনোমগতা 

মেনজরা শ্রসখানে শ্রেনে শ্রপৌাঁোনে এনস এবং আল্লাহ র দরবানর দু’আ কনর প্রমতষ্ঠাে 

সমূহ কামেম রাখনত সনচষ্ট হনব। 

বতমমাে উলামাগণ মাদ্রাসার চাাঁদার জেয জেগনণর দুোনর দুোনর হামজর হে, এটা 

মেঃসনেনহ ভানলা সুরত েে। এটা মুসলমােনদর জেয অতযন্ত লজ্জাজেক মবষে শ্রে, 

তারা উলামানে মকরাম-োরা তানদর মাোর তাজ এবং ধ্মমীে মজম্মাদার, তানদরনক 

তানদর গুরুত্বপূণম কাজ শ্রেনক হমটনে তানদর মূলযবাে সমে-ো জেগনণর দীেী  

শ্রসবার জেয ওোকফকৃত মেনলা, তা েষ্ট কনর এমে একটা মামুলী কানজ লাগানত 

বাধ্য করনেে, ো সামােয একজে চাকর-েওকর দ্বারাও সম্ভব। প্রনতযনক ইো করনল, 

মেনজর দীেী দামেত্ব আদানের লনিয মেনজর একজে শ্রলানকর মাধ্যনম তার সাহােয-

সহনোমগতা মাদ্রাসাে পামিনে মদনত পানরে। শ্রসনিনত্র উলামাগনণর অনেক সমে 

শ্রবাঁনচ োনব। শ্রস সমেটা তাাঁরা জেগনণর দীে-ঈমাে, উেূ-োমাে ইতযামদ মশিা শ্রদোর 

কানজ বযে করনত পারনবে। সকনলই জানে শ্রে, মশা মারার জেয কামাে দাগানোর 

প্রনোজে শ্রেই। তাই োর জেয শ্রে কাজ শ্রশাভেীে তার দ্বারা শ্রস কাজই শ্রেো উমচত। 

এ হল জেসাধ্ারনণর দামেত্ব ও কতমবয। 

মাদ্রাসা সমূনহর মেম্মাদারী 

উনল্লমখত মাদ্রাসাগুনলা দীনের মারকাে বা শ্রকে মহনসনব দামেত্ব পালে করনব। উক্ত 

মাদ্রাসাগুনলানত শুধ্ ুোত্রনদরনক পড়ানোই হনব ো, বরং মুসলমােনদর ঈমাে-ইসলাম 

কামেম এবং দীনে ইসলাম প্রমতষ্ঠার ও মহফাজনতর সকল প্রকার প্রনোজে পূণম করনব। 

উভে মেম্মাদারীর তাফসীল মেম্মরুপঃ 

মাদ্রাসার দুধ্রনের দামেত্ব রনেনে, ১. বুমেোদী দামেত্ব ও ২. আেুষমিক দামেত্ব। 

মাদ্রাসার বমুেোদী দামেত্ব 

তালীম-তরমবেযতঃ দীেী মাদ্রাসা সমূনহর বুমেোদী দামেত্ব হনলা-তামলনব ইলমনদর 

তালীম ও তরমবেযত। তালীম অেম-কুরআে, সুন্নানহর পমরপক্ক ও পারদশমী আনলম 

বাোনো এবং তরমবেযত অেম-কুরআে, সুন্নাহর ইলম অেুোেী তানদর আখলাক-চমরত্র 

গিে করা। প্রকৃত পনি ইলনম দীে হামসল করার উনদ্দশয এটাই। েতুবা আখলাক-

আমল মবহীে ইলম মূলযহীে। বরং এ ধ্রনের ইলম মােুনষর জেয িমতকর এবং 

এরূপ ইলম শ্রেনক স্বেং েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম আল্লাহর দরবানর 

পাোহ শ্রচনেনেে। সুতরাং তরমবেযতনক হালকাভানব শ্রদখার শ্রকাে উপাে শ্রেই। শ্রজনহে 

জাকাওোত মহসানব ইলম সকনলর মনধ্য এক সমােভানব আনস ো। মকন্তু চমরত্র 

সংনশাধ্ে, সুন্ননতর অেুসরণ, দীেী জেবা সকনলর মনধ্য পূণম ভানব আসনত পানর 

এবং আসা জরুরীও বনট। মকন্তু আফনসাস এবং দুঃখজেক শ্রে, পমরচালকগনণর 

মফমকনরর অভানব দীেী মাদ্রাসা সমূনহর মনধ্য তরমবেযনতর সাইডমট মবলুপ্ত প্রাে। এ 
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কারনণ প্রমত বৎসর অনেক আনলম দতরী হওো সনেও দীেী পমরনবনশর মনধ্য 

কামঙ্খত উন্নমত সামধ্ত হনে ো। োরা দতমর হনে, তানদর অনেনক কালনস্রানত হামরনে 

োনে। এ কারনণ আমানদর আকামবরগণ তা’লীম ও তরমবেযত উভেটা জরুরী মনে 

করা সনেও তরমবেযনতর বযাপানর শ্রবশী গুরুত্ব মদনতে। 

উপেুক্ত উিাদঃ মাদ্রাসার তা’লীম উন্নত করার জেয মুহামক্কক, পারদশমী উলামাগনণর 

হানত প্রমশিণ প্রাপ্ত শ্রোগয উিাদ জরুরী। এ োড়া গতােুগমতক তালীম দ্বারা তালীনমর 

মাে উন্নত করা কখনো সম্ভবপর েে। 

প্রমশিণ োড়া  একজে উিানদর জেয মবনশষ কনর েতুে মশিকনদর জেয োত্র গড়া 

অসম্ভব বলা চনল। আর োত্রনদর তরমবেযনতর জেয এমে উিাদ-মশিক জরুরী, মেমে 

চমরত্রবাে আমলওোলা এবং সুন্ননতর পূণম অেুসারী হনবে। সনবমাপমর মতমে এমে 

হনবে শ্রে, শ্রকাে আল্লাহ ওোলা হাক্কােী বুেনুগমর সানে সম্পনকমর মাধ্যনম মতমে মেনজর 

আত্মশুমদ্ধ কমরনেনেে, মেনজর মভতর আল্লাহ র মুহাব্বাত, তাকওো-পরনহজগামর অজমে 

কনরনেে এবং মেনজর আকল, আদাত ও আমনলর ইসলাহ কনরনেে। এ ধ্রনের 

সুনোগয মশিক োড়া োত্রনদর সহীহ তরমবেযত সম্ভব েে। কারণ- োত্ররা 

মশিকগনণর েসীহনতর তুলোে তানদর েুমক্তগত আমল ও আখলানকর অেুসরণই 

শ্রবশী কনর োনক। আর এটাই তানদর স্বভাব। সুতরাং সৎ চমরত্রবাে মশিক বযতীত 

োত্রনদর আখলাক ও আমল দুরি করা সম্ভব েে এবং এ ধ্রনের মশিক বযতীত 

তা’লীম-তরমবেযনত শ্রকাে বরকত ও েুর পেদা হে ো। বরং এ ধ্রনের মশিনকর 

অভানব প্রমতষ্ঠানের মনধ্য োো ধ্রনের মফৎো ও সমসযা হনত পানর। োর সমাধ্াে 

হেত কমিে হনে পড়নব এবং তার দ্বারা দীনেরও অনেক িমত সামধ্ত হনব। এসব 

কো মাদ্রাসা পমরচালকগনণর সামনে অতযন্ত স্পষ্ট, বযাখযার প্রনোজে শ্রেই। সুতরাং 

উিাদগনণর প্রমশিণ প্রাপ্ত ও বুজুগমগনণর সুহবত প্রাপ্ত হওো অপমরহােম। এোড়া সকল 

প্রনচষ্টা বযেম হনত বাধ্য। 

মাদ্রাসা সমূনহর আেষুমিক মেম্মাদারী 

মাদ্রাসা সমূনহর বুমেোদী দামেত্ব বণমো করার পর এমে মকেু দামেত্ব বণমো করা হনে, 

শ্রেগুনলা মাদ্রাসার পমরচালকগনণর সরাসমর করার প্রনোজে শ্রেই, তনব তানদর একট ু

মফমকর ও ইমন্তজাম কনর শ্রদো জরুরী। এটা তানদর জেয শ্রকাে শ্রবাঝা হনব ো, অপর 

মদনক দীনের বৃহৎ অতীব জরুরী এমে কমতপে মখদমত আেজাম পানব, ো অেযনদর 

দ্বারা সম্ভব েে। মাদ্রাসার শ্রসই সকল আেুষমিক দামেত্ব সমূহ হনেঃ 

(ক) মকতাবী তালীমঃ এলাকার প্রনতযক মসমজনদ হেরত োেবী রহ.-এর তালীমুদ্দীে 

মকতাব শ্রেনক আক্বামেনদর বোনের তা’লীম শুরু করনত হনব এবং কুফর, মশরক ও 

গুোনহ কবীরার বোে শুোনত হনব। এনত শ্রলাকনদর ঈমােঃ আক্বীদা দুরি হনে োনব 

এবং সমানজ েত বামতল মফরকা আনে, শ্রেমে- কামদোেী মফতো, মশো মফতো, 
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মওদুদী মফতো, মরজভী মফতো এসব বন্ধ হনে সহীহ মতাদশম কামেম হনব। জেগনণর 

মনধ্য সহীহ আক্বীদা ো োকাে এ সব বামতল মতবাদ জেগণনক মবভ্রান্ত করার সুনোগ 

পানে। 

(খ) দাওোত ও তাবলীগঃ মাদ্রাসাগুনলা তাবলীগী মারকানের ভূমমকা পালে করনব 

অেমাৎ োত্র-মশিকগণ পড়াশুোর মনধ্য শ্রকাে িমত ো কনর শুিবার বা েুমটর সমে 

মকংবা বাদ আসর মকেু সমে শ্রবর করনবে। তারা এ সমে এলাকার শ্রলাকনদর 

দাওোত মদনে মসমজনদ জমা করনবে এবং তানদরনক ঈমাে, োমাে ইতযামদর গুরুত্ব 

বুমঝনে এগুনলা মশিা লানভর জেয আল্লাহ র রািাে জাে-মাল মেনে শ্রবর হওোর জেয 

উদ্বুদ্ধ করনবে। এভানব তানদরনক দতমর কনর জামা’আত বামেনে আমীর মিক কনর 

আল্লাহর রািাে শ্রবর করার মেেমতামন্ত্রক বযবিা করনব, তনব সবই তাবলীগী উসূনলর 

মভমত্তনত করনবে, তানত পরীমিত বরকত রনেনে। মেনজনদর খুমশমনতা মকেু করনবে 

ো। 

(গ) েরূােী বেস্ক প্রমশিণঃ প্রনতযকমট মাদ্রাসা েূরােী তালীনমর মারকাে হনত হনব। 

অেমাৎ মাদ্রাসার মুহতামমম সানহবসহ সকল মশিক ও বড় োত্রগণ সমে সুনোগমত 

েূরােী মুআমল্লম প্রমশিণ গ্রহণ কনর মেনজনক শ্রোগয মুআমল্লম মহনসনব দতমর করনবে। 

মাদ্রাসা চালু অবিাে মুহতামমম সানহব উিাদগনণর দ্বারা এলাকার মসমজদগুনলানত 

পেমােিনম েূরােী বেস্ক ক্লাস চালু করনবে। ২০ বা ৪০ মদনের একামট একমট শ্রকাসম 

এক এক মসমজনদ চালু কনর প্রমতমদে ১ঘিা কনর মুোমসব শ্রকাে সমে এলাকার 

শ্রলাকনদর সানে সানে পরামশম কনর মিক করনবে। শ্রসই সমনে উক্ত দরনস কুরআে 

কারীনমর মশিা শ্রদনবে। এভানব এলাকার সকল মসমজনদ বেস্কনদর জেয কুরআে 

মশিার বযবিা করনবে। োনত কনর এলাকার মনধ্য শ্রকারআে মশিা মবহীে মুসলমাে 

অবমশষ্ট ো োনক। এটানক টানগমট বামেনে শ্রমহেত চামলনে োনবে। আর লিা বনন্ধর 

সমে োত্র-মশিকগণ মেনজনদর বাড়ীর এলাকাে এ শ্রকাসম চালু করনবে। তার বািব 

পদনিপ গ্রহণ করা সানে সানে মাদ্রাসার মনধ্য দীেী োাঁনচ আধু্মেক মশিা লানভর 

জেয একটা শ্রসকশে োকনত হনব। োনত কনর োত্র-মশিকগণ প্রািল মাতৃভাষাে দীে 

উপিাপনের পূণম শ্রোগযতা অজমে করনত পানরে। 

(ঘ) দাওোতলু হক এর কােমিমঃ প্রনতযকটা মাদ্রাসা হেরত োেবী রহ. কতৃমক 

প্রমতমষ্ঠত মজমলনস দাওোতুল হনকর মারকাে হওো বািেীে। োর উনদ্দশয হনে 

বযমক্তর ইসলানহর ধ্ারা পরম্পরাে সমানজর ইসলাহ। অেমাৎ দীনের সকল শ্রিনত্র এবং 

জীবনের সকল িনর সুন্নত কামেনমর মাধ্যনম বযমক্ত ও সমাজ শ্রেনক সমি মশরক, 

মবদআত ও কু-প্রোর মূনলাৎপাটে করা এবং উেূ-শ্রগাসল, আোে-ইকামত, োমাে-

কালাম, মববাহ-শাদী, কাফে-দাফে সব মকেু বািব প্রমশিনণর মাধ্যনম সহীহ ভানব 

সমানজ চালু করা। এভানব প্রনতযক মসমজনদ সুন্ননতর তালীম চালু করা কতমবয। 

এোড়াও এলাকার সমি ইমামগেনক এজেয দতমর করনত হনব শ্রে, তারা প্রনতযনক 
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মেনজর মহল্লার সকল বানলগ পুরুষনদর তামলকা দতমর করনবে শ্রে, তার এলাকাে 

শ্রমাট এতজে শ্রলাক বসবাস কনরে এবং তার মনধ্য এত জে জামা’আনতর সমহত 

োমাে পনড়ে, আর এতজে োমাে পনড়ে, মকন্তু মিকমত মসমজনদ আনসে ো এবং 

এতজে এখনো োমােই শুরু কনরেমে। অতঃপর জামা’আনতর োমােী মুসল্লীনদর 

সহনোমগতাে অবমশষ্টনদরনক খুসুশী গাশ ত ও বাড়ীনত বাড়ীনত শ্রেনে সংমিপ্ত বোনের 

মাধ্যনম মসমজনদর জামা’আনত সানে জুনড় মদনবে এবং তানদরনক হানত কলনম 

উেূ, োমাে সব মকেু মশমখনে মদনবে। পাশাপামশ পদমার সমহত েসীহনতর বযবিা কনর 

বোনের মাধ্যনম মা-শ্রবােনদরনকও দীনের জরুরী কো ও তানদর দামেত্ব বুমঝনে 

মদনবে। োনত কনর মা-শ্রবােনদর শ্রকউ শ্রবোমােী ো োকনত পানর। এটানক টানগমট 

বামেনে শ্রমহেত করনত োকনত হনব। কতটুকু কাজ হনলা, শ্রসমদনক লিয করনল মকন্তু 

কাজ করা োনব ো; বরং মনে রাখনত হনব, মহদাোত আল্লাহ তা’আলার হানত। 

আমানদর দামেত্ব শুধ্ ুশ্রমহেত চামলনে োওো। 

শ্রমাটকো, দাওোতুল হনকর লিয, উনদ্দশয ও কমমসূচী ো জামমদআ রাহমামেো-

মুহাম্মদপুর মাদ্রাসা শ্রেনক প্রকামশত রাহমােী পেগাম এমপ্রল ৯৫ প্রশ্ন-উত্তর পনবম 

বমণমত হনেনে, শ্রসই অেুোেী কাজ পমরচালো করনত হনব। মাদ্রাসা শ্রখালা অবিাে 

মশিক-োত্রগণ মাদ্রাসার পাশ্বমবতমী এলাকাে কাজ করনবে এবং বনন্ধ এক গ্রুপ 

তাবলীনগ সমে লাগানবে। অবমশষ্ট সকনল মেনজর বাড়ীর এলাকাে বা আত্মীে 

স্বজেনদর এলাকাে োমাে ইতযামদর বািব প্রমশিনণর মেেনত বাড়ীনত োনবে। 

শ্রবড়ানো শ্রতা এমমেনতই হনে োনব, তার জেয মেেত করার দরকার পনড় ো। আর 

এর দ্বারা সূরাহ তাওবা ১২২ েং আোনতর উপরও আমল হনে োনব। 

(ঙ) প্রাইমারী শ্রসকশেঃ মাদ্রাসাগুনলানত সাধ্ারণ মশিার প্রাইমারী শ্রসকশে চালু 

করনত হনব। দীেী কওমী মাদ্রাসাগুনলার মনধ্য মহফে ও মকতব শাখার মত একমট 

মভন্ন শাখা োকনত হনব প্রাইমারী শাখা। শ্রেখানে আশপানশর বাচ্চানদরনক দীেী 

তা’লীনমর সানে আধু্মেক মশিাও দাে করা হনব। উক্ত শ্রসকশে কমপনি প্রাইমারী 

পেমানের হনব। আধু্মেক পেমানের হনল অমত উত্তম। তা মূলতঃ সাধ্ারণ জেগনণর জেয 

মেেক আধু্মেক মশিার বদনল আধু্মেক ও দীেী উভে মশিার সমমিত একমট ধ্ারা 

প্রোস হনব। এ শ্রসকশনের মসনলবাস উলামানে মকরামগণ দীেদার বুমদ্ধজীবীনদর 

সহনোমগতাে দতরী করনবে। এ মসনলবানসর মূল লিয হনব, স্কলু-কনলজ মুখী োত্ররা 

আধু্মেক মশিার মনধ্য মদনেই দীেী তরমবেযত শ্রপনে শ্রেে পাক্কা সাচ্চা মুমমে 

মুসলমাে হনে শ্রবর হনত পানর অেমাৎ একমট শ্রেনল এমে ডাক্তার ইমিমেোর হনব ো, 

শ্রে দীনের বযাপানর এনকবানর অজ্ঞ োনক। বরং ডাক্তার ইমিমেোরও হনব, দীনের 

বযাপানরও অমভজ্ঞ হনব। এর জেয এমে মসনলবাস হনব োর মনধ্য দীনের বুমেোদী 

সকল মবষে, শ্রেমে-আকামেদ, ইবাদত, মুআশারাহ ও আখলাক ইতযামদর উপর 

মকতাব/বই-পুিক োকনব এবং তার সানে মাতৃভাষা ও ইংনরজীসহ অেযােয মবষনের 
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বই-পুিক সমন্ননবমশত োকনব। এনত োরা পড়ানবে, তারা প্রনতযনক দীেদার দীেী 

ইলম সম্পনকম মবনশষ জ্ঞাে সম্পন্ন বযমক্তবগম হনব। 

প্রনতযক কওমী মাদ্রাসার সানে এ শ্রসকশে চালু করা এ জেয জরুরী শ্রে, কওমী 

মাদ্রাসার মাধ্যনম দাওোত-তাবলীগ, খােকাহ ইতযামদর সমহত সমৃ্পক্ত সীমমত 

শ্রলাকনদর একমট তবকার সন্তােরা দীনের আনলা পানে। অপরমদনক তানদর বাইনরর 

অমধ্কাংশ মশশু-মকনশার অমভশপ্ত ও উিট মসনলবাস ও কুমশিার দরুে দীনের শ্রকাে 

আনলা বা শ্রোাঁো পানে ো। তারা সমূ্পণম অন্ধকানর হাবুডুবু খানে। পরন্তু এসব দীে 

মবমুখ শ্রেনলরা িীষ্টাে-মমশোরীনদর বড় বড় োমকরা মশিা প্রমতষ্ঠানের মডগ্রীর কারনণ 

ভমবষযনত প্রশাসনের মবমভন্ন দামেনত্ব এবং শ্রদশ পমরচালোর কানজ অংশ গ্রহণ করনে। 

অেচ দীেী বযাপানর অজ্ঞতার দরুে মুসমলম সমাজনক দীনের মকেুই তারা মদনত 

সিম হনে ো । কারণ-শ্রে মেনজই ইসলাম সম্পনকম স্বে শ্রকাে ধ্ারণা রানখ ো, 

সমাজনক শ্রস মক মদনব? বরি মবতমকমত বুনঝর কারনণ অনেকাংনশ তারা শ্রদশ ও 

সমাজনক মদনের পর মদে ধ্বংনসর অতল গহ্বনর শ্রিনল মদনে। তানদর অনেনক 

মেনজনদর সামােয সুমবধ্ার মবমেমনে মুসলমােনদর দীে-ইমাে এবং শ্রদনশর 

সাবমনভৌমত্বনক পেমন্ত দুশমেনদর পদতনল মবমকনে মদনত মদ্বধ্া করনে ো। 

এ অবিাে পমরবতমে করনত হনল, উলামানে মকরানমর শ্রেতৃনত্ব পমরনশামধ্ত আধু্মেক 

ও দীেী মশিার সমূ্পরক মসনলবানসর মশিা বযবিা প্রবতমে োড়া উপেুক্ত ও শ্রোগয 

শ্রলাক দতমরর শ্রকাে মবকল্প শ্রেই। মবষেমট েমদও বযাখযার দাবী রানখ, মকন্তু িুদ্র 

পমরসনরর এ প্রবনন্ধ ইশারা শ্রদো োড়া মবিামরত বুঝানোর অবকাশ শ্রেই। 

প্রমতমট মাদ্রাসার মনধ্য শ্রবশীর ভাগ োত্রই শ্রদখা োে দূরবতমী এলাকার। মহল্লার শ্রেনল 

খুবই কম পাওো োে। শ্রে কারনণ মহল্লাবাসী সাধ্ারণতঃ মাদ্রাসাগুনলার সানে জুড়নত 

চােো। মেনজরা সাহােয শ্রপৌাঁোে ো। উলামানে শ্রকরামগণ সাহােয-সহনোমগতা 

করনলও মদনত আগ্রহী হে ো। মবপদ-আপনদ তানদরনক মসমজদ-মাদ্রাসার পানশ 

পাওো োে ো। উনল্লমখত বযবিার দ্বারা পুরা এলাকাবাসী মাদ্রাসার সানে জুনড় 

মাদ্রাসার সহনোগী হনে োনব। হেরত মাওলাো শামসুল হক ফরীদপুরী রহ. এ 

কারনণ মবষেমটর উপর খুবই গুরুত্ব আনরাপ করনতে। 

(চ) শ্রমনেনদর দীেী ইলম মশিার বযবিাঃ মাদ্রাসার মজম্মাদারগণনক মাতৃজামতর 

তালীনমর জেয বািব মুখী েোেম পদনিপ মেনত হনব।আমানদর সমানজ মা-শ্রবানেরা 

পুরুনষর জেয অজস্র শ্রমহেত করা সনেও দীেী তা’লীনমর বযাপানর তারা মেদারুণ 

ভানব উনপমিত। োর দরুে সমানজর সকল মবনবকবাে মুসলমাে আল্লাহ র দরবানর 

দােী হনব। তানদরনক দীেী তা’লীম শ্রদো এবং সমি মফৎোর সেলাব শ্রেনক 

তানদরনক মহফাজত করা পুরুষনদর দামেত্ব। আজ তারা দীনের বযাপানর মেতান্ত 

জামহল োকার কারনণ ো মেনজরা সমিক ভানব ইবাদত-বনেগী করনত পানর, ো 

সন্তােনদর দতরী করনত পানর, ো তার কানে মবমভন্ন জরুরনত আগমেকারীণী 
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মমহলানদর মনধ্য দীেী শ্রজনহে দতমর করনত পানর। বরং সাংসামরক মকেু কাম-কাজ 

কনর অবমশষ্ট সমে বানজ আলানপর মনধ্য তারা বযে কনর শ্রদে। এ অবিার অবসাে 

হওো জরুরী। তারা েমদ জামতনক সুনোগয সন্তাে উপহার মদনত ো পানর তাহনল 

অদূনর ভমবষযনত এ সমাজ পমরপূণম ভানব ইংনরজনদর তানবদার জামতনত পমরণত 

হনব। আর তারা সুনোগয সন্তাে তখেই উপহার মদনত পারনব, েখে তানদর মনধ্য 

দীনের সহীহ ইলম ও আমল আসনব। এজেয মাদ্রাসা সমূনহর মজম্মাদারনদর কতমবয, 

প্রনতযনক মেনজর মবমব, শ্রবাে, শ্রমনেনক সমানজর মমহলানদর মখদমনতর জেয শ্রোগয 

মুআমল্লমা মহনসনব গনড় তুলনবে এবং তানদরনক দীেী ইলনমর তা’লীনমর মখদমনত 

মেনোগ করনবে। 

এর জেয সূরত এই হওো চাই শ্রে, প্রনতযক আনলনমর বাড়ীনত মমহলানদর তা’লীনমর 

বযবিা োকনত হনব। অেবা প্রনতযক বড় গ্রানম ৫ বৎসর শ্রকানসমর একমট কনর বামলকা 

মাদ্রাসা কানেনমর বযবিা করনব, শ্রেখানে মমহলানদর দীেী জরুরী মবষনের তা’লীনমর 

পাশাপামশ দুমেোবী মবষনের মশিা শ্রদো হনব, োনত কনর তারা সাংসামরক জরুরত 

সহনজ পূণম করনত সিম হে এবং বাচ্চানদর দীেী ইলম মশখানত পানর। মমহলানদর 

জেয সাইন্স, ভূনগাল ইতযামদর মত অপ্রনোজেীে মবষে সমূহ মসনলবানসর মনধ্য রাখা 

বািেীে েে। আমানদর শ্রদনশর শ্রমনেরা ১০/১১ বৎসনরর আনগ সাধ্ারণতঃ বানলগা 

হে ো। সুতরাং উনল্লমখত সংমিপ্ত মসনলবাস অেুোেী পড়ার মাধ্যনম বানলগা হওোর 

পূনবমই তারা জরুমরোনত দীে-এর মশিা শ্রেনক ফামরগ হনত পারনব। এনত শ্রকাে রকম 

মফৎো-ফাসানদর সমু্মখীে হওো শ্রেনক শ্রবাঁনচ োনব। এসব বামলকা মাদ্রাসাে মমহলা 

মশমিকা মেনোগ 

করনত শ্রচষ্টা করনত হনব। একান্ত মজবূরীর শ্রিনত্র বেস্ক দীেদার পরনহজগার পুরুষ 

মশিক দ্বারাও তা’লীম মদনত পারনব। শ্রমনেনদর উনল্লমখত ফরনজ আইে পমরমাণ 

ইলনম দীে মশিা শ্রদোর পর তানদর শ্রকউ েমদ দীনের উচ্চ মশিা লাভ করনত চাে, 

তাহনল মেনজর বাপ, ভাই বা স্বামীর মাধ্যনম দীেী উচ্চ মশিা লাভ করনব। 

মমহলানদরনক দলীল প্রমাণ ও েুমক্তর মাধ্যনম দীে বুঝানোর জেয এ ধ্রনের মকেু 

আনলমা মুআমল্লমা দতরী হওো জরুরী। তনব এর জেয োত্রীবাস শ্রখালা এবং 

দীঘমমদনের জেয বেস্কা বা বানলগা মমহলানদরনক একনত্র রাখা সমীচীে মনে হে ো। 

শ্রমনেনদর দীঘম শ্রমোদী ইজমতমা মবনশষ িমতর কারণ হনত পানর। ো একট ু সূক্ষ্ম 

দৃমষ্টনত মচন্তা করনল বুঝা োে। শুধ্ু মমহলানদর োমানের জামাআত কামেম করাও 

শরীআত পেে কনরমে। ো শ্রহাক এটা আমানদর পরামশম, ফাতওো েে। শ্রকউ েমদ 

মফৎো-ফাসাদ শ্রেনক পরনহজ কনর পূণম সতকমতার সানে ঘনরাো আবামসক পমরনবনশ 

শ্রমনেনদর উচ্চ মশিা দানের বযবিা করনত পানর, তাহনল তারা মেজ মেম্মাদারীনত 

করনত পানর। 
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(ে) দুঃি মােবতার শ্রসবাঃ মাদ্রাসার পমরচালকগণ স্বীে মহল্লাে ইমাম সানহবনদরনক 

এবং মেনজনদর ফানরগীেনদরনক এভানব দতরী করনবে শ্রেে তারা মেনজর মহলার 

গরীব-দুঃখী ও মবপদগ্রি শ্রলাকনদর শ্রখাাঁজ খবর রানখে এবং তানদর অবিা শ্রজনে ধ্েী 

মুসল্লীনদর সানে পরামশম িনম তানদর সহােতাে অচল ও উপাজমেিম মুসল্লীনদর 

আনের শ্রকাে সিল কনর শ্রদে। এভানব তারা শ্রবকার, মেঃস্ব ও মবধ্বা মমহলানদর জেয 

শ্রকাে উপাে-সিল কনর মদনবে। অচল, দমরদ্র, গরীবনদর খাদয ও মচমকৎসার বযবিা 

কনর মদনবে। োরা কেযাদাে গ্রি, তানদর সহনোমগতা দাে করনবে। এভানব দুঃি 

মােবতার শ্রসবাে উলামানে মকরাম এমগনে আসনল, ইেশাআল্লাহ মবধ্মমী এেমজওনদর 

সকল পাাঁেতারা বন্ধ হনত বাধ্য হনব এবং খৃষ্টাে মবনশ্বর সকল স্বপ্ন সাধ্ ধ্বংস হনে 

োনব। পরন্তু এ মখদমনতর মাধ্যনম ওোরাোতুল আমিো মহসানব উলামাগনণর মবনশষ 

মেম্মাদারী আদাে হনব। 

প্রকৃত পনি এমট মপ্রে েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওো সাল্লাম এর একমট গুরুত্বপূণম 

সুন্নাত। মবধ্মমীরা এমটনক গ্রহণ কনর মবনশ্বর কতৃমত্ব হামসল করনে আর মুসলমােরা 

তানত অবনহলা কনর মপমেনে োনে। 

উনল্লমখত কাজগুনলা বামহযক দৃমষ্টনত মনে হে শ্রে, বহু কাজ এবং অনেক কমিে কাজ। 

মকন্তু আমরা বািব অমভজ্ঞতা শ্রেনক বলমে শ্রে, এগুনলা শ্রকাে কমিে কাজ েে। 

উলামানে মকরানমর মাদ্রাসা পমরচালোর ফাাঁনক সামােয মফমকর দ্বারাই এসব কাজ 

সুষ্ঠুভানব আেজাম শ্রপনত পানর। সব কাজ তানদর মেনজনদর করার দরকার হে ো, 

তারা শুধ্ ুমেনজনদর মফমকর ও মদক মেনদমশো দ্বারা কাজগুনলার ইমন্তজাম কনর মদনবে। 

তানতই ইেশাআল্লাহ সকল কাজ সুষ্ঠুভানব চলনত োকনব। আর মবিীণম মেদানে 

বযাপক কানজর দরুে আনপানষ মমল মুহাব্বাত সৃমষ্ট হনব, ইখমতলাফ ও মতনভনদর 

শ্রকাে ফূরসত বা সুনোগই োকনব ো এবং মাদ্রাসাগুনলার মনধ্য োত্র ও অেম সংকট শ্রে 

প্রকট, জেগনণর মনধ্য দীে আসার দ্বারা তা মেমিত ভানব দুর হনব। তখে চাাঁদার জেয 

ইেশাআল্লাহ জেগনণর দুোনর োওোর প্রনোজে োকনব ো। বরং জেগণই মেজ 

দামেনত্ব এগুনলা শ্রপৌাঁমেনে মদনবে। 

মাদ্রাসাগুনলার মনধ্য শ্রোগসতূ্র 

গ্রাম ও ইউমেেনের মাদ্রাসা সমূনহর মজম্মাদারগণ মানস অন্ততঃ একবার োো 

দাওরানে হাদীস মাদ্রাসাে মেমদমষ্ট তামরনখ একমত্রত হনবে এবং এলাকার দীেী সমসযা 

সিনন্ধ আনলাচো করনবে। শ্রস সিনন্ধ শ্রকে শ্রেনক সমাধ্াে গ্রহণ করনবে এবং 

সমনের শ্রপ্রমিনতও োমাোর তাকাো মহনসনব কখে মক করণীে, তার মদক মেনদমশো 

শ্রকে শ্রেনক লাভ করনবে। শ্রতমমেভানব োো পেমানের মাদ্রাসাগুনলার মজম্মাদারগণ 

অন্ততঃ মতে মানস একবার মজলা পেমানের জামম’আ শ্রকনে একমত্রত হনে সমসযার 

সমাধ্াে ও মদক-মেনদমশো গ্রহণ করনবে। এভানব সব সমে সকল মাদ্রাসার মনধ্য 
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একমট গভীর সম্পকম মবরাজমাে োকনত হনব। এনত দীেী তা’লীম- তরমবেযত ও 

োমাোর তাকাো সবমকেু সুের রূনপ পূরণ হনত সহােতা পাওো োনব। 

সবনশনষ হেরত মাওলাো শামসুল হক ফরীদপুরী রহ. শ্রজোনরল মশিা বযবিানক 

ইসলানমর োাঁনচ শ্রঢনল সাজানোর জেয শ্রে সুপামরশ শ্রপশ কনরনেে, তা পািনকর 

সামনে শ্রপশ কনর এ আনলাচোর ইমত টােমে। 

আল্লাহ তা’আলা সকলনক আমল করার শ্রতৌমফক দাে করুে (আমীে)। আমানদর 

দামেত্ব সমিক কোগুনলা সমানজর মখদমনত শ্রপৌাঁনে শ্রদো। শ্রক কবুল করনবে, শ্রক 

করনবে ো এটা আমানদর শ্রদখার মবষে েে। 

দীেদার মুসলমাে ও দামেত্বশীল উলামাবগম মবনশষ কনর মাদ্রাসা পমরচালকগনণর শ্রে 

মেম্মাদারী বণমো করা হনলা, এগুনলা বািবামেত হনল, ইেশাআল্লাহ এ শ্রদনশর দীেী ও 

দুমেোবী হালানতর মনধ্য মবরাট পমরবতমে সামধ্ত হনব। জেগনণর মনধ্য দীে আসনব, 

দীেী শ্রচতোর সৃমষ্ট হনব। পুরা শ্রদনশর মনধ্য দীেী জাগরণ শুরু হনব। তখে দীনের 

প্রাবনলযর বনদৌলনত আল্লাহ তা’আলা মেনজর কুদরনত বামতলনক মমমটনে মদনবে। 

দীনের োনম সকল শ্রগামরাহী বন্ধ হনব এবং দীেী পমরনবশ কামেম হওোর মাধ্যনম 

সকল অমিরতা, হাোহােী ও দেরাজযতা বন্ধ হনে শামন্ত-শৃঙ্খলার পমরনবশ কামেম 

হনব। এটাই একমাত্র পে সমানজর মনধ্য পমরবতমে সাধ্নের। এর মবকল্প মানে 

বযেমতা, অকৃতকােমতা। কারণ-আল্লাহ তা’আলা মুসলমােনদর উভে জগনতর সকল 

তরক্কী ও কামমোবী দীনের মনধ্যই মেমহত শ্ররনখনেে। 

এিনণ মুজামহনদ আজম হেরত মাওলাো শামসুল হক ফরীদপুরী রহ.-এর 

সুপামরশগুনলা হুবহু শ্রপশ করমেঃ 

হেরত মাওলাো শামসলু হক ফরীদপরুী রহ.-এর সপুামরশ 

হেরত মাওলাো শামসুল হক ফরীদপুরী রহ. বলে- মব্রমটশ আমনল আশা কম মেল 

এবং শ্রচষ্টার পেও প্রশি মেল ো। কারণ- তখে পরাধ্ীেতার েুগ মেল, ইংনরজ 

গভেমনমনির আমল মেল। এখে আমানদর মেনজনদরই গভণমনমণ্ট হনেনে, আমরা 

আমানদর গভণমনমণ্টনক শ্রজার মদনে বলনত পামর শ্রে, মুসলমাে শ্রেনল-শ্রমনেনদর মশিা 

বযবিা এমেভানব করনত হনব, োনত তারা ধ্মমহীে হনে ো শ্রেনত পানর এবং ধ্মমমশিা 

হনত অেমাৎ কুরআে-হাদীনসর পূণমজ্ঞাে হনত বমিত ো োনক। এতটুকু শ্রচষ্টা করা 

প্রনতযক মুসলমানের উপর ফরজ। খাাঁমট (ধ্ামমমক) ধ্মমপ্রাণ জ্ঞােী আনলমনদর মেনে 

মচন্তা করনত হনব শ্রে, আমানদর মুসলমােনদর শ্রেনলনমনেনদর মনধ্য শ্রে ধ্মমহীেতা, 

োমিকতা ও কমুযমেজম, শ্রব-আদবী, উেৃঙ্খলভানব প্রভৃমতর মবষ ঢুকনতনে, এ মবষ 

োনত ো ঢুকনত পানর, তার জেয মশিা বযবিার মনধ্য মকরূপ পমরবতমে, পমরবধ্মে ও 

সংনশাধ্ে হওো প্রনোজে। এ সিনন্ধ আমম আমার বযমক্তগত মত এখানে প্রকাশ 

করমেঃ 
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১। প্রাইমারী ষ্টযান্ডানডম মুসলমাে শ্রেনলনমনেনদরনক বাধ্যতামূলক ভানব পূণম কুরআে 

শরীফ আনদযাপান্ত শুদ্ধ কনর চমরত্রবাে ধ্ামমমক উিানদর দ্বারা পূণম আদব রিা কনর 

পড়ানত হনব। মাধ্যমমক ষ্টযান্ডানডম মূল আরবী ভাষাে জ্ঞাে জমম্মনে কুরআে শরীনফর 

অেম পড়ানত হনব। উচ্চ পেমানে মূল আরবী ভাষার জ্ঞানের সনি রাসূনলর সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইমহ ওো সাল্লাম জীবেকীমতম অেমাৎ একখাো হাদীনসর মকতাব আনদযাপান্ত 

উপেুক্ত চমরত্রবাে ধ্ামমমক উিানদর দ্বারা পড়ানত হনব। প্রনতযক পেমানে পড়া এবং 

পড়ার পরীিার সনি সনি আমল-আখলানকর ও দেমতক চমরত্র গিনের অেুশীলে ও 

পরীিা বাধ্যতামূলক করনত হনব। 

২। বাংলা-ইংনরজী সামহনতযর মনধ্যও দেমতক মশিা এবং ধ্মম মশিার গুরুত্ব ও 

প্রনোজেীেতার বণমো োকনত হনব। দবষমেক মশিার শ্রকাে পুিনক শ্রকাে কো 

েীমতমবনরাধ্ী বা ধ্মমমবনরাধ্ী হনত পারনব ো। কনিারভানব এর বনোবি করনত হনব। 

৩। ধ্মমহীে, চমরত্রহীে বা ধ্মমমবনরাধ্ী শ্রকাে মশিকনকই মশিা কানজর শ্রোগয বনল গণয 

করা োনব ো। 

৪। মশিনকর মেমাদা বাড়ানত হনব। 

৫। সহমশিা বন্ধ করনত হনব। শ্রমনেনদর জেয পৃেক মশিার বনোবি করনত হনব। 

শ্রকেো, েুবক-েুবতীনদর অবাধ্ শ্রমলানমশার ফনল েুবকনদর চমরত্র েষ্ট হনব, 

েুবতীনদর সতীত্ব েষ্ট হনব, পানপর শ্রস্রাত প্রবামহত হনে শ্রদশ ও জামত ধ্বংস হনব, 

ভমবষযত বংশধ্র েষ্ট হনে োনব। চমরত্রহীে মপতার ঔরনস, অসতী মাতার গনভম কখনো 

সৎ সাহসী সন্তাে জন্ম গ্রহণ করনব ো। 

৬। মবজ্ঞানের োমিকতা মভমত্তমূলক পুিকগুনলা আমিকতা মভমত্তমূলক কনর পুেরাে 

শ্রলখানত হনব। 

৭। দশমনের পুিকগুনলা তুলোমূলকভানব এমে মশিনকর দ্বারা পড়ানত হনব, োনদর 

মনধ্য ইসলানমর জ্ঞাে পূণমমাত্রাে আনে। 

৮। োরা দবষমেক মশিার সনি অেবা দবষমেক মশিা বাদ মদনে ধ্মম 

মশিাে পূণম পারদমশমতা লাভ কনর ধ্মম মশিা এবং ধ্মম প্রচার কানেম আত্মমেনোগ 

করনত চানব, তানদর মবনশষ সাহােয-সহােতা সমাজ ও হুকুমনতর করনত হনব, শ্রেমে 

অেযােয মবষনে করা হে। 

৯। মবনদনশ (Foreign) পািানত হনল, এমে শ্রেনল পািানত হনব, োরা মেনজর 

জাতীে আদনশম এত দৃঢ় শ্রে, শ্রস অনেযর মভতনর শ্রসই আদশম ঢুকানত শ্রচষ্টা করনব, 

অেযনদর আদনশমর দ্বারা শ্রেে মেনজ প্রভাবামিত ো হে। inferiority complex 

শ্রেে তার মভতনর ো আনস। 



 

 www.islamijindegi.com  

১০। Class 1 (one) হইনত B.A.  Class পেমন্ত দুমট শ্রপপার এবং ২০০ মাকম 

প্রনতযক োত্র-োত্রীর জেয দেমতক মশিা, ধ্মম মশিা এবং আরবী মশিার জেয 

বাধ্যতামূলকভানব রাখনত হনব। 

দবষমেক মশিার সনি সনি েমদ এভানব কনিার হানত ধ্মমমশিার এক সনি বনোবি 

করা হে, তনব আশা করা োে, আমানদর শ্রেনলনমনেনদর মনধ্য শ্রে োমিকতা, 

উেৃঙ্খলা ও কমমউমেজম ঢুকনতনে তার সংনশাধ্ে হনব। 

এ সূনত্র আমম এত দূর বলনত পামর ো শ্রে, সংনশাধ্নের আশা আনে মক ো? বা মক 

পমরমাণ আনে? মকন্তু শ্রগালামীর েুগ অমতবামহত হনে স্বাধ্ীেতা পাওোর ফনল শ্রচষ্টার 

পে প্রশি হনেনে, একো বলনত পামর। সুতরাং শ্রচষ্টা করা প্রনতযক মুসলমানের উপর 

ফরজ। অেযোে মেনজর শ্রেনল-শ্রমনেনদর মবো সংনশাধ্নে কুসংসনগম এবং কুমশিার 

পমরনবনশ পামিনে শ্রদো শ্রেে মেনজর কমলজার টুকরানক আগুনের মনধ্য মেনিপ করা। 

তাোড়া শ্রেনল-শ্রমনে আল্লাহর তরফ হনত মা-বানপর হানত আমােত। এই আমােনতর 

মখোেত করনল, দামেত্ব পালনে ত্রুমট করনল, মহাপাপী হনত হনব। বানপর জেয শুধ্ু 

শ্রেনল ভমবষযত জীবনে মক শ্রখনে বাাঁচনব বা শ্রমনের মকভানব মববাহ হনব, শ্রসই মচন্তা 

করনলই দামেত্ব পালে করা শ্রশষ হল ো। তানদর খানদযর এবং মববানহর মচন্তার সনি 

সনি তানদর চমরনত্রর এবং ধ্নমমর ও ঈমানের মচন্তা করা তনতামধ্ক জরুরী।”-

শামসুল হক ফরীদপুরী রহ. 

উনল্লখয, অনেনক ২/১ বার েসীহত কনরই িান্ত হনে োে এবং বনল শ্রে, আমমনতা 

মপতা মহসানব েসীহনতর দামেত্ব পালে কনরমে। মকন্তু মকভানব? আমরা বনল োমক, 

পমরনবনশর কারনণ আমার শ্রেনল কো শুেনে ো, তনব শ্রেনলমট সবমদক মদনে ভানলা। 

মকন্তু একট ুঅসুমবধ্া, োমােটা মিকমত পনড় ো। শ্রলাকনদর এসব কো এনকবানরই 

অচল। আল্লাহ তা’আলা কুরআনে কারীনম মেনজনক এবং পমরবার-পমরজে ও 

সন্তােনক জাহান্নানমর আগুে শ্রেনক রিা করার মেনদমশ মদনেনেে। এখানে আগুে 

বলার মনধ্য একটা মি বড় মহকমত হনলা মেনজর শ্রেনল বা মশশু েমদ আগুনের মদনক 

ধ্ামবত হে- তাহনল শ্রকাে মপতা শুধ্ ুেসীহত কনর িান্ত োনক ো এবং একোও বলনব 

ো শ্রে, আমমনতা মেনষধ্ কনরমে, তারপনরও আগুনে পড়নল আমার আর মক করার 

আনে? বরং মপতা শ্রে শ্রকাে মূনলয-শ্রেনলনক আগুে শ্রেনক বাাঁচানত শ্রচষ্টা করনব। তারপর 

মদ্বতীে কো হল, দীেী িমতনক সামােয িমত বলা হনে। অেচ দীেী িমত সবনচনে 

বড় িমত। এর উপর শ্রকাে িমত হনত পানর ো। মকন্তু মপতা-মাতার মদনল দীনের 

েোেম মূলযােে-ও গুরুত্ব ো োকাে এটানক সামােয িমত মনে কনর শ্রতমে মাো 

ঘামানে ো। হাজানরা মপতা-মাতা পাওো োনব, োরা সন্তােনক চাকুরী-বাকুরী বা 

বযবসা-বামণজয ো করার কারনণ রাগ কনরে, কো বন্ধ কনরে। মকন্তু এমে কেজে 

মপতা পাওো োনব, োরা োমাে ো পড়ার কারনণ, োমানের জামা’আত তরক 

করার কারনণ সন্তানের উপর কখেও োরাজ হনেনেে? সুতরাং সমে োকনত 
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আমানদর সতকম হওো উমচত। আজ মপতা সন্তানের চিু শ্রখালার সানে সানে তানক 

োসমারীনত পামিনে আল্লাহ র োনমর িনল কুকুর-মবড়ানলর োম মশখানে। কুরআে 

শরীনফর িনল ইংনরজী বই পড়ানে। সন্তানের প্রমত এ জুলুনমর ফল মপতানক অবশযই 

শ্রভাগ করনত হনব। মপতার সারা জীবনের শ্রমহেনতর ফল শ্রসই সন্তাে বাসিাে মবমডং 

শ্রেনক অসুিতার অজুহানত শ্রবর কনর মপতানক োমসমং শ্রহানম পামিনে শ্রদনব। তারপর 

তার বযিতার দরুে শ্রসখানে শ্রেনে মপতার শ্রখাজ খবর শ্রেোর ফুরসতও তার হনব ো। 

এ অবিাে বহু মপতা োমসমং শ্রহানম ইমন্তকাল করনেে। এ সনবর কারণ এটাই শ্রে মপতা 

সন্তােনক এ তা’লীম শ্রদে োই শ্রে- মপতা সন্তানের কত বড় শ্রদৌলত। দু’আ কমর, 

সমে োকনত সকলনক আল্লাহ তা’আলা সহীহ বুঝ দাে করুে। (আমীে) 

ইলনম দীে মশিার বযাপানর হেরত োেবী রহ. এর মদক মেনদমশো 

মনে রাখনব শ্রে, মুসমলম জামতর বতমমাে মববতমে হনে একমট আমত্মক শ্ররাগ। দদমহক 

শ্ররাগ বযামধ্ শ্রদখা শ্রদোর শ্রেমে মবনশষ মবনশষ কারণ ও উপসগম োনক এবং শ্রস কারণ 

ও উপসগমগুনলা দূরীকরণ দ্বারাই শ্ররানগর মচমকৎসা করা হে। তদ্রূপ এ আমত্মক 

শ্ররানগরও (পমরবতমনের) কােমকারণ ও উপসগম রনেনে। এ গুনলা দুর করাই হনে এ 

শ্ররানগর একমাত্র মচমকৎসা। আমানদর কতমবয হনে- এ শ্ররানগর কারণ ও উপসগমগুনলা 

মচমিত কনর তা দুর করার পমরকল্পো গ্রহণ ও প্রনচষ্টা চালাে। এখে আমরা এ দুমট 

মবষনের উপর আনলাচো করনবাঃ 

(এক) মুসমলম জামতর চামরমত্রক মববতমনের কারণ সমূহ মচমিত করা প্রসনি মচন্তা, 

গনবষণা ও অেুসন্ধাে কনর গুরুত্বপূণম দুমট মবষেই পাওো োেঃ 

(১) মােুনষর মনধ্য দীেী ইলম ও ইসলামী জ্ঞানের অভাব ও স্বল্পতা। 

(২) মােুনষর সাহস হীেতা অেমাৎ দৃঢ় ইোর অভাব। 

(দুই) এসব কারণ সমূহ দূর করার পন্থা। আর এমট হনে গুরুত্বপূণম বযাপার। এজেয 

ঐকামন্তক আগ্রহ এবং শমক্ত ও িমতানক শ্রেৌেভানব প্রনোনগর প্রনোজে খুবই প্রকট। 

সুতরাং উভে কারনণর প্রনতযকমট কারণ দূর করার পন্থাও মবমভন্ন। অতএব, দীেী 

ইলনমর অভাব দুর করার বযাপানর মশিক, মুদারমরস, োত্র অেমাৎ ইসলামী মবধ্ানের 

জ্ঞানে পমরপক্ক উলামা এবং োত্র ও শাগমরদবৃে সকনলরই ভূমমকা পালে করনত 

হনব। আর এ বযাপানর প্রনতযনকর জেয রনেনে পৃেক পৃেক কমমসূচী। 

পরুুষনদর কমমসচূী 

শরী’আনতর জ্ঞাে লানভ ইেুক শ্রলাকনদর জেয কমমসূচী হনে- তানদর মনধ্য োনদর 

শ্রবশী সমে সুনোগ রনেনে, শ্রেমে- ধ্োঢয বযমক্তগণ, তারা তানদর সন্তােনদরনক 

ইলনম দীে মশিা মদনব। তনব জীবে মেবমানহর তামগনদ প্রনোজেীে মবমভন্ন দবষমেক 

মবষনের জ্ঞাে লানভ শ্রকাে শ্রদাষ শ্রেই। মকন্তু লিয রাখনত হনব শ্রে, এসব জ্ঞাে লাভ 
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করনত মগনে শ্রেে শরী’আনতর সীমানরখা অমতিম করা ো হে। এ পন্থা গ্রহণ 

করনলই সন্তােরা সমিকভানব গনড় উিনত পানর। 

আর মেনজরা একমট সমে মেধ্মারণ কনর শ্রকাে আনলম শ্রলানকর মেকট মগনে অেবা 

শ্রকাে শ্রোগয তানলনব ইলনমর মেকট মগনে বা শ্রডনক এনে তানদর কানে ইলনম দীে 

মশিা করনব। এটা করা সম্ভব ো হনল শ্রকাে একজে সুমবজ্ঞ আনলনমর পরামশম 

অেুোেী বই/মকতাব িে কনর পািযসূচী মেধ্মারণ কনর, তা পাি করনব। শুধ্ ুএকবার 

পাি করাই েনেষ্ট েে। বরং দুই মতেবার পাি কনর বইনের মবষেবস্তু সম্পনকম গভীর 

বুৎপমত্ত অজমে করনব। মকন্তু শ্রসই বই/মকতাব এমে হওো চাই-োনত দীনের সমি 

মদক ও মবভাগ গুনলার আনলাচো বতমমাে োনক। তানত আকানেদ, দীেীোত, 

মুআমালাত, মুআশারাত ও চমরত্র গিে মুলক মবষে মলমপবদ্ধ োকা চাই। 

আর শ্রে সব শ্রলাক জীমবকা অজমনের তাড়োে এসনবর শ্রবশী সুনোগ পাে ো এবং 

অির জ্ঞাে োড়া জ্ঞাে ও মশিার সানে শ্রকাে পমরচে রানখ ো, তারা মেনজরা এবং 

মেনজনদর সন্তােনদর জেয আরবী জ্ঞাে বযমতনরনক শুধ্ ুধ্মমীে বই-পুিক সংগ্রহ কনর 

একটা রুমটে অেুোেী তা মেেমমত পাি করনব। একবার েে, বার বার পাি কনর 

মবষেবস্তুনক মেনজর িৃমতনত িােীভানব ধ্নর রাখার শ্রচষ্টা করনব। এটা শ্রকাে মশিনকর 

কানে মগনেও করা োে। অেবা মেনজ মেনজও দুচার পৃষ্ঠা কনর পাি করা োে। বই 

পাি করনত মগনে শ্রকাে মবষেবস্তু শ্রবাধ্গময ো হনল, বই পড়া শ্রেনড় মদনব ো। বরং ঐ 

িােমট মচমিত কনর শ্ররনখ শ্রকাে সুমবজ্ঞ আনলনমর মেকট মগনে মবষেমট ভালভানব বুনঝ 

মেনব। 

আর োনদর অির জ্ঞাে বলনত মকেু শ্রেই এবং তা সহনজ আেনত্ব আোরও অবকাশ 

শ্রেই, তারা সপ্তানহ একমদে অেবা দদমেক একবার শ্রকাে ইলমী মজমলনস মগনে 

বসানক মেনজর জেয অপমরহােম কনর মেনব। আর শ্রকাে সুমবজ্ঞ আনলম বা আনলনমর 

সাহচােম গ্রহণকৃত এমে শ্রকাে শ্রলানকর দ্বারা পুিক চেে করানব, মেমে পুিক সম্পনকম 

ধ্ারো রানখে। তনব আনলনমর দ্বারা চেে কনর শ্রেোই উত্তম আর সপ্তানহর শ্রকাে এক 

এক মদে মসমজনদ বা অেয শ্রকাে িানে জমানেত হনে মেমদমষ্ট পমরমাণ সমে শ্রেমে 

এক ঘণ্টা বা আধ্া ঘণ্টা ঐ পুিকমট একজে পািক দ্বারা পড়ানে শুেনব এবং 

ভানলাভানব বুনঝ মেনবে। এ ভানব পড়াবার বযবিা েমদ মবো পামরেমমনক ো পাওো 

োে, তনব মকেু পামরেমমক মেধ্মারণ কনর একজে পািক সংগ্রহ কনর মেনব। পািক 

বযমক্তর বইনের শ্রকাে িানের মবষেবস্তু শ্রবাধ্গময ো হনল, িােমট মচমিত কনর রাখনব। 

অতঃপর শ্রকাে সুমবজ্ঞ আনলনমর শ্রেনক বুনঝ মেনে পনড় তা উপমিত শ্রোতামন্ডলীনদর 

শুমেনে মদনব। 

শ্রকাে গ্রাম ও পল্লী অিনল এ ধ্রনণর শ্রলাক ো পাওো শ্রগনল, পরস্পনরর 

পরামশমিনম চাাঁদা উমিনে তা দ্বার বামহর শ্রেনক শ্রকাে শ্রলাক এনে তানক মশিকরুনপ  
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মনোেীত করনব। অতঃপর এই মেেনম তার দ্বারা বই মকতাব পমড়নে ইসলামী মবধ্াে 

শ্রজনে মেনব। 

ইলনম দীে অজমে বা বই পাি েবণ ইতযামদ বযাপানর সকনলরই মেেমলমখত দুমট মবষে 

লিয রাখা অপমরহােমঃ 

(এক) প্রেমমট হনে- মেনজর কমম ও অবিা সম্পনকম েমদ ইসলানমর মবধ্াে ো জাো 

োনক, তনব সানে সানে শ্রকাে হক্কােী আনলনমর মেকট মগনে মবধ্াে শ্রজনে মেনব। 

দূরনত্বর কারনণ শ্রমৌমখকভানব মজজ্ঞাসা করার সুনোগ ো হনল, মচমি শ্রপ্ররনণর মাধ্যনম 

তা শ্রজনে মেনব। প্রমতমদে েমদ শ্রমৌমখকভানব বা মলমখতভানব একমট মাসআলা জাো 

োে তাহনল বেনর শ্রমাট সানর মতেশত মাসআলা জাো হে। এভানব দশ বেনর 

জােনল দশ বেনর জাো হে সানর মতে হাজার মাসআলা। অনেক আনলম বযমক্তরও 

এত সংখযক মাসআলা জাো োনক ো। আর এরূপ করা শ্রকাে কমিে কাজও েে। 

(দুই) মদ্বতীে মবষেমট হল, আনলমগনণর মজমলনস োওো। শ্রস মজমলস খাস মজমলস 

শ্রহাক বা আম শ্রহাক। তানদর মজমলনস মগনে ো শুেনব তা ভালভানব িরণ রাখার 

শ্রচষ্টা করনব। এই হল পরুুষ শ্রলানকর ইসলামী জ্ঞাে অজমনের কমমসূচীর মববরণ। 

আল্লাহ পাক এই মবষেগুমল বািবােে করার এবং আমল করার তাওফীক দাে করুে। 

(আমীে) 

 

সমাপ্ত 
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