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মহানবী সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াামর িিশা্ম  

  

বতরমান িিশা্ামর মরিএ তুলনামূলর লকরাালাানা 
 

- ড. েমাহা�দ মানজুার ালাহী 
 

 কুাগর উ�িতর সাাথ সাাথ  মাাদর িিশা্াম  সািাত হাওায় ছ ূত 

উ�ওানর েয়াঁওা।  মাাদর িিশার িবি � েশাক নানামুনী গাব গার েক িবিাল 

স�ােরর সমাারাহ  মরা েদনাত লাি� তা অতয্ উউসাহবযযর। মূলত িিশাার 

সরল মানুা র েদারাগাড়াও েলৗায় েদওার জনয েক িবরাএ সুাকাগ-সুিবাা   স�াবনার 

�ার  জ  মাাদর িিশা বযবযাও উা ািাত হাওায় , েস তুলনাও  মাাদর  াগ কারা 

অিতবািহত হাওায়ন তাাদর সুাকাগ-সুিবাা িয়ল অানর েবিী সংরুিাত। বতরমান 

সমাওর মত িবিাল সুাকাগ-সুিবাা �া�   মরা অতয্ উা�াগর সাাথ লশয ররিয় 

েক,  মাাদর িিশা সবরবারর িিশাথরীাদর মাায রািধত ািতবাার লরিবতরন সাান 

ররাত লারায় না মবং �াাীন জািতস�া িহাসাব সিতযরার িিশার েক েম িলর 

লশযমাকা  মাাদর রাওায় বতরমান িিশা্ামর মাাযাম েস লশয   মাাদর অিজরত 

হওিন। মর িবলরীাত কিদ  মরা রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াম   

সাহাবাাদর কুাগর িিশা্ম   িিশা বযবযার িদার তারাা তাহাল ালাাালর িদর 

েথার েদনব েক , তা িত াগ সাল   সাথরর। অথা েস কুাগ িিশাালাররগ িয়ল 

সীিমত মবং ছকুি�   িবি � সুাকাগ-সুিবাার িদর েথার তারা িয়ল  মাাদর োাও 

অানর েবিী িলিয়াও। াাল � াবতা মরিএ ছা�র সৃি� হও , রাসূল সা�া�াহ 

 লাািহ  ওাসা�াামর সাল িিশা্ম    মাাদর  াুিনর িিশা্ামর মাায 

তাহাল লাথররযএা েরাথাও ? েসএা ির িিশার লশয   উা িয িযর ররার েশাক , নাির 

িসালবাাসর েশাক অথবা কারা রািররুলাম তথা িিশা্ম ছগওন   বাববাওন রারন 

তাাদর েশাক? নাির লাথররয রাওায় উি�িনত ছিতিএ েশাকা? 

 

হাদীস   সীরাাতর ��সমূহ অাযওন রার েদনা কাও েক , উলারা� িতনিএ েশাকা 

 মাাদর বতরমান িিশা্ম   রাসূল সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াামর িিশা্ামর 



 3 

মাায লাথররয রাওায়। ম ছবা�  মরা েস লাথররযরালা িরয়ুএা িববািরত াাব তুাল 

াার রাসূল সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াামর িিশা্ম েথার রক লূগর িদর-িনাদরিনা 

নূাঁজ লা ওার ো�া ররব।  

 

ছথমত: িিশার লশয   উা িয িনারারাগর েশাক লাথররযে 
  ল -রুর ান  �াহ তা ‘ লা মানু ার দুিএ ে�গীাত  াগ রারায়ন। ছথম 

ে�গীর মানুা র মূল লশয হালা  িনরাাতর সাালয অজরন মবং দুিনওাও েসজনয 

ছাওাজনীও ছ�িত �হগ। মরা দুিনওার রতৃর , েনতৃ    উ�ওানর জনয কত রাজা 

রার েসিএ রার  িনরাাতর সাালয অজরানর েসালান িহাসাব। ।াু দুিনওা অজরনা 

মাদর মূল লশয নও। 

 ি�তীও ে�গীর মানু  দুিনওার ে াগ-িবলাস মবং েনতৃ    রতৃর  লা ারা 

িনাজাদর াূড়া্ লশয িহাসাব িযর রার িনাওায়।  র তা উলাজরানর ছাা�াও 

লিরাািলত হও তাাদর জীবানর সরল রমররাা    াোলন।  

 ম দু ে�গীর েলারাদর ছিত াি�ত রার  �াহ রা�ুল  লামীন বালন , 

ِخَلةَ ق
ْ
ْ�مَي َ�ِجغُْ�ْ  َجْن يُِل�ُد اآل ُّ  ﴾ِجغُْ�ْ  َجْن يُِل�ُد ا

 ‘‘েতামাাদর মাায মমন েলার রাওায় কারা দুিনওা াাও মবং েতামাাদর মাায 

মমন েলার  রাওায় কারা াাও  িনরাত।’’ [সূরা  াল ামরান: ১৫২] 

 িতিন  ারা বালন ,  

ُنصُ� َ ّ�غَي آتِغَي ق ََ ِِ َجْن  لاَ َِِمَن اّّي
ْ
ا ِْ ّد  َّ

َ
ْ� أ
َ
ِلُ�ْ  آنَيَمُ ْ  أ

ْ
ُْْاُل�ا الَّ َاِرا ُ�ْ  َِي َْ مْمُْ  َجغَيِ  َُ ا َْ َْ ِ 

َِ
ِخَلِة ِجْن َخالقٍ 

ْ
ُ ِا اآل

َ
ْ�مَي َ�َجي َ ُّ ِخَلِة َحَسغََ� * ِا ا

ْ
ْ�مَي َحَسغََ� َ�ِ� اآل ُّ ُنصُ� َ ّ�غَي آتِغَي ِا ا ََ َ�ِجغُْهْ  َجْن 

َِسيِ  * َ�ِْغَي َهَراَ  اّّي ِ 
ْ
ُُ ال � ِ

ََ ِم ِمّمي َاَساُصا َ�الُّ  م ٌِ ََ لَُهْ  بَ ِ
َ
َ�

ُ
  ﴾أ

‘‘মানুা র মাায মমন েলার রাওায় কারা বাল , ‘‘েহ  মাাদর রব!  মাাদর দুিনওার 

(ছ াব-ছিতলি�   েনতৃ -রতৃর ) দান রকন। ’’ মাদর জনয  িনরাাত েরান অংিা 

থারাব না।  র মানুা র মাায মমন অানর েলার  রাওায় কারা বাল , ‘‘েহ  মাাদর 

রব!  মাাদরার দুিনওার রলযাগ ছদান রকন মবং  িনরাাত  রলযাগ ছদান রকন। 

 র জাহা�াামর  কাব েথার  মাাদর রশা রকন। ’’ মাদর জনয ( িনরাাত) 

রাওায় মরএা অংি তারা কা অজরন রারায় েস জনয। ’’ [সূরা  ল-বারারাহে ২০০-

২০2] 
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 েরান সােহ েনা েক , নবী সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াম   তাঁর সাহাবাগগ 

িয়ালন ছথম ে�গী ূ�। েরননা  িনরাাতর ছ� তাাঁদর সরালর রাায় মতএাা 

রক লূগর িয়ল েক , তারঁা সব সমও ম ে াবা তএয থারাতন েক ,  িনরাাত ির াাব 

 �াহর রাায়  িম নাজাত লাব মবং লুর�ৃত হব? 

 

 নবী সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াামর জীবানর বহ েশাক  মরা ম বযালারিএ 

অতয্  � াাব উললিি রির। মর িরয়ু দৃ�া্  মরা মনাান উা�ন রারিয়- 

  

 ১। নবী ররীম সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াম কনন ছরািয দা ওাতী রাকর্ম 

।ক রারন তনন িতিন ম ে া গা  ছদান রারন েক , াসলাম �হাগর লশয ির হ ওা 

উিাত। হাদীাসর  া াও েস লশযিএ হালা জাহা�াামর অি  েথার িনাজার রশা ররা। 

 বু হরাারা রািদওা�াহ  নহ বালন , ‘‘কনন ম  ওাতিএ অবতীগর হালা, ‘ র  লিন 

 লনার িনরএ  �ীওাদরার সতরর রকন ’ [সূরা  ি-। ’ রাে ২১৪] তনন 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াম সাাারগ   নাস সব েলারার েডার বলালন , 

‘েহ রুরাাি স�দাও! েতামরা িনাজাদরার জাহা�াামর অি  েথার বাঁাা । েহ নবী 

রা’ব স�দাও! েতামরা িনাজাদরার জাহা�াামর অি  েথার বাঁাা । েহ াািতমা 

িবনাত মুহা�দ! তুিম িনাজার জাহা�াামর অি  েথার বাঁাা ।  �াহর রসম!  িম 

 �াহর রাায় েতামাাদর েরান রাাজা  সব না। ’’ [সহীহ বুনারী, হাদীস নং- ২৫৪৮, 

৪৩৯৮, সহীহ মুসিলম হাদীস নং- ৩০৫,  র-রহীর,  ল-মানতুম, লৃে ৬৯]  

  

 ২। সহল াবনু সা ’দ রািদওা�াহ  নহ বালন ,  মরা নোরর কুা� রাসূল 

সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াামর সাাথ িয়লাম। সাহাবাগগ তনন মািএ েথার েনাঁড়ার 

রাজ ররিয়ালন।  মরা  মাাদর রাঁাা মািএ বহন ররিয়লাম। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

 লাািহ  ওাসা�াম বলালন , ‘‘েহ  �াহ!  িনরাাতর জীবন য়াড়া  র েরান জীবন 

েনা। সুতরাং  লিন  নসার   মুহািজরাদর শমা রকন। ’’ [সহীহ বুনারী ,  ল-

মাগাকী, হাদীস নং ৬৪১৪ ] 

 

 ৩। জাহা�াামর িািব েথার মুি� লা    জা�াাত ছাবাির  মল স�ারর 

সাহাবাাদর িজজাসা   জানার  �হ ছমাগ রার েক , মএা তাাদর  াল রাাজ িল� 

হ ওার মবং মে রাজ েথার িবরত থারার েম িলর লশয। 
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 মুওাক াবনু জাবাল রািদওা�াহ  নহ বালন , ‘ িম রাসূল সা�া�াহ  লাািহ 

 ওাসা�ামার বললাম , ‘েহ  �াহর রাসূল!  মাার মমন  মল স�ারর অবিহত 

রকন কা  মাার জা�াাত ছাবি ররাাব মবং জাহা�াম েথার দূার রানাব। ’ ....... 

[মুসনাদ  হমাদে ৫/২৩০, সুনাম িতরিমকী, হাদীস নং- ২৬১৬] 

 

 জাাবর াবন  �ু�াহ রািদওা�াহ  নহর হাদীাস মাসায় , মর বযি� 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�ামার িজজাসা ররল , ‘‘ িম কিদ ারক 

সালাতসমূহ  দাও রির , রমদাানর সা ম লালন রির , হালালার হালাল মবং 

হারামার হারাম বিল ,  র মর অিতির�  র েরান  মল না রির , তাহাল ির 

জা�াাত ছাবি ররাত লারব ?’ রাসূল সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াম বলালন , হযাঁ।’’ 

[সহীহ মুসিলম, হাদীস নং- ১৫] 

 

 ম াাব েদনা কাও েক , াসলাামর ছথম ছজ  তথা সাহাবাাদর  �হ , রামনা-

বাসনা সবা িয়ল  িনরাতমুনী। তাঁাদর সবাাাও রক লূগর িজজাসা িয়ল মরএাা , 

‘‘ির াাব জাহা�াম েথার নাজাত লাব মবং জা�াত লা  ররাত লারব ?’’ ম িজজাসার 

উ�ারর মাাযা িনিহত িয়ল তউরালীন িিশাদান , েিনা   িিনন াল তথা রাসূল 

সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াামর িিশা্ামর ছরৃত অবওব।  

 

 �াহ তাওালা কনন  দম  লাািহস সালামার জা�াত েথার দুিনওাও লাঠাালন 

তনন তাঁার   তাঁর লরবতরী বংিারার িিশা্ামর মমনা িদর িনাদরিনা িদাও 

বালিয়ালন, 
َُ ُهَداَي َِال َخصْفم َهيَمِْهْ  َ�ال ُهْ  َ�َْزبُصنَ ق ِّ ُهدَى َ�َمْن تَِا تِنَغُّ�ْ  ِج

ْ
 ِّجي يَت

َِ ﴾

 ‘‘ র  মার লশ হাত েতামাাদর রাায় িহদাওাত মাল কারা েস িহদাওাাতর 

অনুসরগ ররাব তাাদর েরান  ও েনা মবং তারা িাি্ত  হাব না। ’’ [সূরা  ল-

বারারাহে ৩৮]  

 

  ওাতিএাত বলা হাওায় েক ,  �াহর  কাব েথার মুি�    িনরাাত 

সালতার লূবরিতর হালা  �াহর িহদাওাাতর অনুসরগ।  র িহদাওাত েতা ।াু অহীর 

মাাযাম অজরন ররা কাও। অনুনল াাব অহীর জান  াল াাব না বুনাল তা অনুসরগ 

ররা কাও না মবং মরমাক িিশাদান   িিশা �হাগর মাাযামা েস জান মানু  
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অনুাাবন ররাত লাার। মজনযা াসলাম িিশার ছিত াূড়া্ রক াারাল রারায় মবং 

মার ারক বাল ে া গা রারায়। াসলাম �ীন   দুিনওার রলযাগরর সরল জান 

অজরানর ছিতা রক  িদাওায়। াসলাামর দৃি�াত দুিনওা হালা  িনরাাতর সালতা 

লাা র জনয ছ�িত েনওার রমরাশক। েস ছে�িত �হাগর জনয  �াহর িহদাওাত   

guidance -ের সিঠর াাব েবানা , উললি� ররা    মল ররার মাাযাম  �াহর 

স�ি� অজরন মবং দুিনওা    িনরাাতর রলযাগ সাান রাসূল সা�া�াহ  লাািহ 

 ওাসা�াামর িিশা্ামর ছাান উা িয িয়ল।  

 

  মাাদর েদাির ছািলত িিশা বযবযাও দু ’িএ াারা বহমান। মরিএ হালা 

সাাারগ িিশা   অলরিএ হালা মাদরাসা িিশা। সাাারগ িিশা্ামর মূল লশয িযর 

ররা হাওায় সরল ছরার জাগিতর উ�িত সাান। ম লাশযা বার বার েরাল সাজাানা 

হাওায়  মাাদর সরল ে�ারর িিশা্মার মবং িব িবদযালওসমূাহ  েনালা হাওায় 

 াূিনর সব িব ও। লািথরব উ�ওান সরাসির অবদান রানায় না বাল ামরীও , িবাি  

রার াসলাম িিশাার াীার াীার সাাারগ িিশা্ম েথার িবলু� ররার ো�া ালায়। 

ম Common objective -মর লািালািি  মরা েদিন েক , েদাির িাসর�গী , 

রতৃর ালা ী বিহেিি� , রাজৈনিতর দলসমূহ , মনিজ সমূহ, লিরবার, িিশর   য়াক 

ছাতযাররা িিশা িব াও িনজ িনজ িবাি  লশয রাওায়। িবাদিী িি�  মাাদর 

িিশা্াম তার সংসৃিত াািলাও েদওার ো�া ররায়। িাসর ে�গী তথারিথত ‘‘সউ 

নাগিরর’’ গাড় েতালার উা ািয িিশা্মার িনাজাদর মনমত সািজাও িনা� , 

রাজৈনিতর দলসমূহ িনাজাদর িা্া-োতনা    দিরার ছাার ররার জনয 

িিশাাশকার উলাকাগী মওদান িহাসাব �হগ ররায় , িিশরগগ মার অাথরালজরানর 

হািতওার মান ররায়ন , লিরবার িিশাার তার স্াানর  িব যাতর গযারািা মান 

ররায় মবং িিশা লা  রার মরজন য়াক  াল েরান লাদ াারির ররাারা লশয 

িহাসাব িযর ররায়। 

  

 মাদরাসার িিশার মূল উা িয কিদ  াসলামী িা্া-োতনাস�� মানু  গাড় 

েতালা, ির� েসনাান লািথরব িিশার সাাথ কাথ� সম াওর অ াব রাওায়। 

মাদরাসাসমূহ সিতযরার  াল  ালম   ‘ানসান রাামল’ উলহার িদাত বযথর হা� বাল 

ম াারগা েক রাারা জ াাত লাার েক , িিশার ম াারাও সুিনিদর� লশয িযর রার রাসূল 
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সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াামর অনুসরাগ  াুিনর কুাগালাকাগী িিশা্ম  াজা 

ৈতির ররা হওিন।  

 লশয িনারারাগর েশাক  মাাদর িিশা্ম   রাসূল সা�া�াহ  লাািহ 

 ওাসা�াামর িিশা্ামর মাায লাথররয উলারা�  ালাানাও  � হাও উাঠায়।     

  

 

ি�তীওত: িিশার Contents   িসালবাাসর লাথররয: 
 রাসূল সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াামর িিশা বযবযাও িিশার উলররগ   

িব ওসমূহ মতএাা স�িতলূগর িয়ল েক , তাাত উ�াহর লিরাও িব বাসীর সামান াুাএ 

উঠত, উ�াহর �াত�যাবাা    �মকরাদা ছরাি েলত মবং েস িিশা মুসিলম-

অমুসিলম জগাতর সরল মানুা র েনদমত   রলযাগ সাান ররত। রাসূল সা�া�াহ 

 লাািহ  ওাসা�াামর িিশালাও তাঁর সাহাবা য়াকগগ ামরীও ছরৃত িিশা েকমন অজরন 

ররাতন, েতমিন েস কুাগর উলাকাগী সরল ছাওাজনীও জান  তারঁা লা  ররাতন।  

 

 ম িিশালও েথার েকমন ৈতির হাওিয়ল াবনু  ববাস রািদওা�াহ  নহর 

মাতা মুাাসিসর , াবনু মাসউদ রািদওা�াহ  নহর মাতা ারীহ ,  বু হরাারা 

রািদওা�াহ  নহর মাতা মুহাি স মবং মররম  ারা হাজার হাজার বযি� , েতমিন 

ম িিশালও েথার ৈতির হাত েদানিয় বহ সাল েসনালিত , ৈসিনর, ছিাসিনর 

রমররতরা, অথরনীিতিবদ ছমুন। 

 

 রাসূল সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াামর িিশা্ামর েক িসালবাস িয়ল , তা 

মতা স�িতলূগর িয়ল েক , তাঁর িিশাও িিিশতরা রনানা লরাারর ছিত রাদা 

েয়াঁড়য়ুিড়াত িল� হত না , বরং তা িয়ল মর াারার িিশা - লািথরবতা   

লরাল িররতার সম াও গড়া মরমুনী িিশা।  

  

  মাাদর বতরমান িি শা বযবযাও  মরা ি�মুনী িিশার অিব  েদনাত লাা। 

িিশার contents   িসালবাাসর িবি �তাও  মা েদর েদাির সাাারগ িিশা বযবযাও 

মরদল গাড় উঠায় নািবরনাল ,  ারর দল গাড় উঠায় ামরিনরালশনাল মবং 

সিতযরার াািমরর মুসিলমনাল গাড় উঠায় নুবা রম। লািরবািরর িিশার েয়াঁওাও 
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অানার হওত াসলামী িরয়ু  রীদা   িনওম-রানুন র� রারায়ন। ির� সাাারগ 

িিশা্ামর সবরবার াসলাামর েম িলর িব ওরালা  জ  র েিনার উলাও েনা। 

 

 মাদরাসা িিশাও িিিশতরা কিদ  সবাা াসলামী হাওা গাড় উঠার রথা , ির� 

েদনা কাও মনানরার িসালবাাস মমন িরয়ু রাওায় কা সিঠর  রীদার জাানর িদার 

লিরাািলত রার না।  বার ছাওাজনীও মমন অানর িরয়ুর  াএিত রাওায় কা 

িসালবাস ূ� হাল াসলাম স�ারর সিঠর াারগা লা ওা েকত। লািালািি সাাারগ 

িব ওরালা মনাান বযালর াাব উ�ত ররা ছাওাজন। 

 

তৃতীওত : িিশা্ম ছগওন   বাববাওনরারী মবং িিশর   িিশাথরীাদর 

মানগত লাথররয 
 

নবী সা�া�াহ  লাািহ  ওা সা�াামর িিশা বযবযাও িিশা্ম ছগওনরারী , 

বাববাওনরারী   িিশর িয়ালন নবী সা�া�াহ  লাািহ  ওা সা�াম �ওং। মরিএ 

হাদীাস িতিন বালায়ন,  
 �ل�ن نلثِ جليمي

‘‘ মাার  �াহ ।াু িিশর িহসাাবা েছরগ রারায়ন। ’’ [সহীহ মুসিলম , হাদীস নং 

৩৭৬৩ ] 

িতিন মমনা িিশর িয়ালন িকিন  �াহর রাসূল , কারঁ রাায় অহীর মাাযাম  �াহর 

িনাদরি  সত অথরাউ  �াহ তাঁার সরাসির গাাড ররাতন। াািরিকর সততাও িতিন 

িয়ালন াল্ রুর ন। তাাঁর েদানা েিনা েকত অানর িরয়ু , তা সা�  িতিন তাঁর 

ব�াবযর মাাযাম তাঁর িিশাথরীাদর েিনাাতন ছাওাজনীও  রীদা ,  মল মবং বযি� , 

সমাজ   রা� উ�ওানর ল�িত। সাবরালির ম িিশা্ামর িিশর িহসাাব িতিন িয়ালন 

জগাতর সবররাালর সবরা�ে বযি� । 

 

অনযিদার  মাাদর কারা িিশরবৃে তারা সাাারগ মানু , কাাদর রাওায় অানর 

জাানর  াএিত   রাগর অ াব। তদুলির বতরমান সামািজর েছশালাএ তাাদর 

অানাররা  জ  র িবাবারর তাড়না েনা, হদাওর ছিবতা েনা, িিশরতার দািও  

কথাথর াাব লালানর উ�তাবাা েনা। রাসূল সা�া�াহ  লাািহ  ওা সা�াামর 
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িবদযালাওর য়াক িয়ালন তাঁরা সহারবৃে সাহাবাগগ , কারা ম উ�াতর জনয অনুররগীও 

 দির, উ�াতর সবরা�ে ছজ , কারা রাসূল সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াম েথার 

িিশা �হাগর জনয   বযবহািরর জীবান মানবতার রলযাাগ তা বাস�বাওন ররার জনয 

িয়ালন সদা উ ুন। েসজনয  �াহ তাাদর ছিংসাও বালায়ন , 

َ الُّ َ�غُْهْ  َ� َُضصا َ�غْسُ ق ِِ  َ ﴾

‘‘ �াহ তাাদর ছিত স�� হাওায়ন মবং তারা   �াহর ছিত স�� হাওায়ন। ’’ 

(সূরা  ত-তা বাহে ১০০) 

 

 র  মাাদর িিশা ছিতোনসমূাহর কারা য়াক তাাদর রতজন  দির 

িিশাথরীর রাগ রগাি ত তা রীিতমত গাব গা রারা েবর ররাত হাব। জান অা  গ , 

াািরিকর মাাুকর   ৈনিতরতা অজরগ মবং ামরীও  রীদা   মূলযাবাা লালন ররা  জ 

তাাদর অিারাংাির িিশা জীবানর মূল লশয নও , বরং লরীশাও  াল াাব উ�ীগর 

হ ওা, সািএরিাারএ লা  ররা    াল াারুরী ররা তাাদর ছাানতম উা িয। 

 

রাসূল সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াম মর িিশা্ম    মাাদর বতরমান 

িিশা্ামর মাায উলারা� িতনিএ েশাকর লাথররযরালা অনুাাবন ররাল সহাজা বুনা 

কাাব েক,  মাাদর িিশা বযবযা  াুিনর কাবতীও সুাকাগ-সুিবাা লা ওা সা�  রাসূল 

সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াম মর িিশা বযবযার তুলনাও সিতযরার ‘ানসাা রািমল’ 

ৈতিরাত েতমন সালরাম হাত লাারিন। 

 

িনাা িিশা্ামর বযথরতার রারগরালা উা�ন রার রাসূল সা�া�াহ  লাািহ 

 ওাসা�াম মর িিশা্ামর সাাালযর রারগরালা উা�ন ররিয়।  িা রির মাত 

 মাাদর অানর িিশগীও িব ও রাওায়। 

 

 মাাদর িিশা্ামর বযথরতার রারগে 

 
১. উ�াহর লিরাওবাহী িিশা্ামর সিঠর লশয িযর ররার অ াব। 
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২. িিশাাশাক রাজনীিতর রাল থাবা স�াসরগ মবং রলুি ত রাজনীিত �ারা 

িিশাার  রলুি ত ররার অলাা�া। মর াাল  মাাদর িিশা নাাত িনমগবিগরত 

িবলকরও  াএ েগায়ে 

র. িিশা্মার রাজৈনিতর েনতাাদর Ideology অনুকাওী েরাল সাজাানা 

হাওায়, কা উ�াাহর  িা- রাধা   লিরাাওর ছিতালন বহন রার না। 

ন. জািতার সিতযরার াাব জানসমৃ� , �াাীন   িবাবরবান স�ানাল না গাড় 

মর ররম অজতার অ�রাার তাাদরার োাল রানা হাওায় , কাাত তারা 

লরাাীন মানিসরতা েয়াড় �াাীন জািতনাল েজাগ  উঠাত না লাার।  

গ. �ীন   াসলাামর মাাযাম জািতর সরল মানুা র েক িবিাল উ�িত   

রলযাগ সািাত হাত লারত , েস স�ারর জািতার  াম� রার াসলাামর 

িবকা� িিিশতাদর েশিলাও েতালা হাওায় মবং �ীনার অলাংা�ও রার েতালা 

হাওায়। 

৩. িবাদিী ঔলিনাবিির েদিসমূহার  মাাদর িিশা্াম হাত লাগাানার সুাকাগ রার 

েদওা হাওায় মবং তাাদর মানিসর েসবাদাস ৈতির ররার মাতা িিশা্ম ৈতির ররা 

হা�। 

৪. িনয়র ৈব িওর রারাগা ।াু িিশা অজরন ররা। াাল িিশা মানু ার অিারাংি 

েশাকা ল।াত লিরগত ররায়। 

৫. মুসিলম হ ওা সা�   মাাদর িনাজাদর মাায সাংসৃিতর    রীদাগত িবা দ-

ৈব ময সৃি� হা� বতরমান িিশা বযবযাও। 

৬. নারী-লুকা র অবাা েমলাামিা। 

 

রাসূল সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াামর িিশা্ামর সাাালযর রারগ: 
১. ম িিশা্ামর সু � লশয িযর ররা হাওিয়ল , কা িয়ল মহান , ে�ে   

রলযাগরামী।  

২. িিশা িয়ল সুিনিদর� ৈবিি�যমিাত , তা হা� �ীন   দুিনওা উ ও জগাত সম� 

মানবতার রলযাগ সাান। 

৩. িিশারর িনো , ানলাস   জান   িিশার ছিত তার িবনও মবং িিশাদানার 

মহান  �াহর াবাদাত িহাসাব �হগ ররা। 
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৪. উ�াতর ৈবিি�য   লিরাাওর সাাথ িিনন িব ওসমূহ   Contents-মর সম ও   

স�িত সাান। 

৫. িিশা্ামর সাাথ জিড়ত সরালর সাংসৃিতর     রীদাগত অি �তা।  

৬. জানসমৃ� �াাীন িবাবরবান স�া   জািতনাল গাড় েতালার িনরম�র ো�া   

সাানা। 

 

লিরািা  বলাবা , রাসূল সা�া�াহ  লাািহ  ওাসা�াম মর ে�ে , সুের   

িার াুিনর সাল িিশা্ম েথার  মাাদর েিনার   েনওার অানর িরয়ুা  ায়। 

কিদ  মরা তার িিশা্মার সামান েরান  মাাদর জাতীও িিশা্মার েরাল 

সাজাাত লাির তাহালা  মাাদর �াাীন জািতস�ার িবরাি  এাব। 

 

                   

 


