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সাধারণ ও ইসলামী িশকা : কী এবং েকন?     

আেলাচনার সুিবধােথর চলুন  থেমই িশকা বলেত কী বু ায় েস বসাবাের 

সংেকেব ধারণা েনয়া যাক। িনে� সাধারণ ও ইসলামী িশকার িকিু 

সংজা াবউাবন করা হেলা।  

িশকা কী?  

শুেতই আেআ িশকার সাধারণ ধারণাির াবউাবন করা যাক। তারবর 

বযরায়য়েম  নস  স�সেলায় আসা যােব। িশকার ইংেরির  িতশত 

education। আর এর সংজায়  �েফাডর িডকশনািরেত বলা হেয়েি : 

education means a process of teaching, training and learning, 
especially in schools, or colleges, to improve knowledge and 
develop skills.  

রন িম�ন বেলেিন, Education is the harmonies development 
of mind, body and soul.    

হারমসান হনর িলেখেিন, ‘িশকা হেহ শারীিরক ও মানিসক িদক িদেয় 

মু� সেচতন মানবস�ােক সৃি�কতরার সােথ াউত েযাআসসূ রচনা করার 

একির িচর�ন  িয়য়া, েযমনির  মািণত রেয়েি মানুেষর বৃি�বৃি�ক, 

আেবআআত ইহাশি� স��ীয় বিরেবশ’।  
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িবিশ� দাশরিনক সেয়িরস িশকার সংজা িদেত িআেয় বেলেিন, ‘িনেরেক 

রানার নামই িশকা’।  

আেমিরকান িশকািবদ রন েডােয় বেলেিন, ‘ কৃিত ও মানুেষর  িত 

বুি�বৃি�, আেবআ ও েমৗিলক েমরার  বণতা িবনসাস করার  িয়য়াই 

িশকা।’ 

রবী�নাথ ঠাকুর ‘মানবধমর’ নামক �ে� বেলেিন, ‘মানুেষর  ভস�রীণ 

স�ার বিরচযরা কের খাাির মানুষ বানােনার  েচ�াই হেহ িশকা।’ 

কিব ও দাশরিনক আআামা ইকবাল বেলেিন, ‘মানুেষর খুিশর বা রেহর 

াউয়নই আসল িশকাP0F

1
P।’  

 

ইসলামী িশকা বলেত কী বু ায় ?  

সালােফ সােলহীন বা বসবরতন মনীষীবৃৃ ইসলামী িশকার রনস েকােনা 

সংজা িনধরারণ কেরন িন। তাারা নানা শেত ইসলামী িশকােক 

                                                           
1 ই�ারেনের া� িবিভউ েলখা েথেক সংআৃহীত 
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বুি েয়েিন। এ কারেণ বতরমান যুেআ ইসলামী িশকার  �বিথক ও 

কণরধার আিলমআণ এর সংজা িনধরারেণ িবিভউ মত বস� কেরেিন। 

তেব তাােদর সবার ব�েবস এর লকস ও ােওশস িনধরারেণ সাযুরস েদখা 

যায়। আর সবার দৃি�ভি�, ৈবিশ�স ও  িভুিচআত বাথরেকসর কারেণই 

সংজা িনধরারেণ এ মত িভউতা েদখা েদয়। আিলম, বি�ত ও ইসলামী 

িশকার আেবষক ও েলখকআণ ইসলামী িশকার কেয়কির সংজা িনধরারণ 

কেরেিন। িনে� তার িকিু সংজা তুেল ধরা হেলা :  

আবদুর রহমান িনহলাওয়ী বেলন,  

فيس ااالج وايجتميل ايى ي إى  ا انتغيا اإلسالو وبيقي ل ييي ف   الغ "

حيي  الالرإ والمينة ، أو نمع� آخر   بغمية فكر اإل�سين وبغفيس سلو�ل 

ونواطالل س أسيد الين اإلسالب ن  د ق ي  أددا  اإلسالو ف حيي  الالرإ 

  ". والمينة ف   ايي  اليي 

‘ইসলামী িশকা হেলা বসি�ক ও সামি�ক বসবউা যা ইসলামেক �হণ 

এবং তা বসি� ও েআািি রীবন বযরােয়  েয়ােআর িদেক িনেয় যায়।  নস 

কথায়, তা হেলা, বসি� ও সমার রীবেনর  িতির েকেূ ইসলােমর 

লকস বা বায়েনর ােওেশস মানুেষর েচতনার াউয়ন এবং তার আেবআ 
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ও আচরণেক দীেন ইসলােমর িভি�র ওবর িনমরাণ করা।’ [আবদুর 

রহমান িনহলাওয়ী, াসুলুত তারিবয়সািতল ইসলািময়া, বৃিা : ২৭] 

শায়খ আমীন মুহা�দ আায বেলন,   

  بغمية يي  جوابب الخص ية اإلسالمية الالكر�ة والعيطالية والسدية "

  ق ي  وبعيلمل نار وايجتمينية وبغفيس سلو� ي س أسيد مقيإئ اإلسالو

     "أددا  اإلسالو ف ت  ايي  اليي  

‘তা হেলা ইসলামী বসি�েের ৈচি�ক, শারীিরক ও সামািরক সকল 

িদেকর াউয়ন এবং রীবেনর  িতির েকেূ ইসলােমর লকস বা বায়েন 

ইসলােমর আদশর ও িশকা  নুযায়ী তার আচরণেক সুৃর করা।’ 

[শায়খ আমীন মুহা�দ আায, আসািলবুত তারিবয়া ওয়াত তালীম িফল 

ইসলাম, বৃিা : ৩৪]  

রআলসল না�ার বেলন,  

 :  اافيو الت�وى ال يىس س اإلسالو نمعغي  الخيم  اي  بعيا  الت�ية اإلسالمية 

  ) ن  الين نغد اهللا اإلسالو(
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‘ইসলামী িশকা হেলা ইসলােমর বসাবকতর  েথর ইসলােমর ওবর 

 িতিিত িশকা বসবউা। আআাহ েযমন ইসলােমর বসাবকাথর  কােশ 

বেলন, আআাহর কােি মেনানীত দীন একমাূ ইসলাম।’ [রআলসল 

না�ার,  াস�, বৃিা : ৭৯]  

এ িাড়াও বিরসর েবেড় যাবার আশংকায় আরও  েনেকরই সংজা 

এখােন তুেল ধরা েআল না। তেব সবসেলােতই েয কথারা বাওয়া যায় 

তা হেলা, এির এমন একির বসবউা েযখােন সস বসি� ৈতির, ইসলামী 

শরী‘আর  ধান াসসসেলার আেলােক দুিনয়া ও আিখরােতর িদক িদেয় 

বসণরা� মানস আঠন িনিিত করা হয়।  

সাধারণ িশকার ােওশস :  

 থেমই েদখা যাক, িশকার ােওশস স�েকর মনীষীরা েক কী বেলেিন।  

রন িডাই বেলেিন,  িশকার ােওশস আআ াবলি�।  

ে�েরার মত হেলা : শরীর ও আআার বিরবসণর িবকাশ ও াউিতর রনস 

যা িকিু  েয়ারন, তার সবই িশকার ােওেশসর মেধস  �ভুর�। 

ে�েরার িশকক সেয়িরেসর মেত : িশকার ােওশস হেলা িমথসার িবনাশ 

আর সেতসর আিববার। 
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এিরে�ারল বেলেিন : িশকার  কৃত ােওশস হেলা ধমরীয়  নুশাসেনর 

 নুেমািদত বিবূ কাযরয়েমর মাধসেম সুখ লাভ করা। 

িশকািবদ রন লেকর মেত, িশকার ােওশস হেব সুউ েদেহ সুউ মন 

 িতবালেনর নীিতমালা আয়েকরণ। 

িবখসাত িশকািবদ হাবরারর বেলেিন : িশকার ােওশস হেব িশশর স�বনা 

ও  নুরােআর বসণর িবকাশ ও তার ৈনিতক চিরেূর  কাশ। 

িক�ার আােররন ব�িতর াউাবক িবিশ� িশকািবদ েদােয়েবল এর মেত : 

িশকার ােওশস হেব সুৃর িব াসেযাআস ও বিবূ রীবেনর াবলিউ। 

কেমিনয়ােসর মেত : িশশর সামি�ক িবকাশই িশকার ােওশস হওয়া 

ািচত। আর মানুেষর েশষ লকস হেব সৃি�কতরার সািউেধস সুখ লাভ 

করা। 

বাকরার বেলেিন : বসণরা� মানুেষর আআ  কােশর রেনস েযসব সণাবিল  

িনেয় িশকাথরী এ বৃিথবীেত আআমন কেরেি, িশকার ােওশস হেব েসসব 

সণাবিলর যথাযথ িবকাশ সাধন।  

রীন রসাক ুেশার মেত : সস  ভসােস আেড় েতালাই িশকার ােওশস।  

বা�রা� রােসল এর ম�বস হেলা :  
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...The education system we must aim at producing in the 

future is one which gives every boy and girl an 

opportunity for the best that exists. 

সসার বািসরনান বেলেিন : িশকার ােওশস হেলা, চিরূ আঠন, বিরবসণর 

রীবেনর রনস  �িত এবং ভােলা েদহ ভােলা মন আেড় েতালা। 

ডা. হাসান রামান বেলেিন,  তসয় দী� মহত রীবন সাধনায় সিিবনী 

শি� স�ার করাই িশকার ােওশস। 

ড. খুরশীদ আহেমেদর মেত : �কীয় সং�ৃিত ও আদেশরর িভি�েত 

সুনাআিরক ৈতির করা.........এবং রািতর ধমর ও সং�ৃিতক সংরকণ ও 

াউয়ন হওয়া ািচত িশকার ােওশস। 

আআামা ইকবােলর মেত : বসণরাংআ মুসিলম ৈতির করাই হেব িশকার 

ােওশসP1F

2
P।  

                                                           
2 [ই�ারেনের  া� িবিভউ েলখা েথেক সংআৃহীত] 
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ইসলামী িশকার ােওশস :  

ইসলামী িশকা বলেত আসেল কুরআন-সুউাহর িশকােকই বু ােনা 

হেহ। আর বলাবাহলস েয এ িশকার চস ড়া� ােওশস দুিনয়া ও 

আিখরােতর সেবরসবরা আআাহর বিরচয় লাভ করা। আআাহর বিরচয় এবং 

তাার কােি রবাবিদিহতার ভয় তথা তাকওয়াই বাের মানুষেক মানুষ 

বানােত। একরন মু�াকী বা আআাহভীু বসি� েলাকসমাের িশিকত বা 

 িশিকত যা বেলই আণস েহান না েকন, তাার হােত েকা  িনে�র 

িশকার হেব না। িতিন েযিদেকই যােবন শধু আেলাই িড়ােবন। তাার 

হাত ও মুেখর  িন� েথেক বিরেবশ,  িতেবিশ ও  াণীকুল- সবই 

িনরাবদ থাকেব। তাার মহানুভতার কােি হার মানেব া�ত ৈ�রাচাির 

েথেক িনেয় বেনর বাঘ ও সিরসৃবরা বযর�।  

িমকদাদ ইয়ালিরন বেলন,  

 نداإ السلس  نداإاج نمالج من يي  ااواف ف يي  مراح  بمو  للييي  البيي  "

 ." وا خر  ف ا  القيإئ وال يس وطرا الت�ية الت جيء ن ي اإلسالو
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 ’ইসলােমর আনীত আকীদা, মসলসেবাধ ও িশকাদান ব�িতর রনস দুিনয়া 

ও আিখরােতর রীবেনর  িতির বযরােয়র রনস সব িদক েথেক 

মুসিলমেক বিরবসণররেব আেড় েতালা।’ [িমকদাদ ইয়ালিরন, বৃিা : ২০]  

আবদুর রহমান নকীব বেলন,    

ذلل اافيو الت�وى والعلي  ايى �ست د   �يإ  �سين ال رآن والُسغة  "

 م مي نبت حرفتل أو م غتل
ج
  . " أخالايج وسلوً

‘ইসলামী িশকা বলেত ওই িশকা বসবউা যার লকস কুরআন ও সুউাহর 

চিরূ ৈতির করা, যার  ে�রই তা েবশা হেয় থােক।’ [আবদুর রহমান 

নকীব, ১৭] 

দুইেয়র মেধস ফারাক :  

ইসলামী তথা কুরআন ও সুউাহর জান  ররেনর ােওশস হেলা আআাহেক 

রানা, তাার একেবাদ তথা তাওহীদেক রানা, এককভােব তাার ইবাদত 

করার ব�িত েশখা। এ লেকসই দুিনয়া এবং এর মধসিউত সবিকিুেক 

সৃি� করা হেয়েি। এ কারেণই রাউাত ও রাহাউাম সৃি� করা হেয়েি। 

আর আধুিনক জান  ররেনর ােওশস, ওই  িভ� লেকস েব িােনার রনস 

মাধসম িহেসেব ন র ব�বাদী সুিবধা  ররন। আর এ দুই ােওেশসর 
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মাে  ফারাক ইাসুফ আলাইিহস সালামেক য়য় ও সিরকতক 

িদরহােমর মাে  েয তফাস েস তফাস। এ দুিরর ফারাক হেলা, আআাহর 

িযকর ও তাােক ভােলাবাসা এবং বানাহার ও বিরধােনর মাে  যতরুকু 

তফাস িঠক ততরুকু। ি�তীয়ির, আআাহ যােদরেক ভােলাবােসন  থবা 

যােদরেক ভােলাবােসন না, সবাই েবেত বাের। িক�  থমির েকবল 

আআাহ যােদরেক ভােলাবােসন তারাই েবেয় থােক। এেতই বু া যায় 

েকান জান  �ািধকার বাবার েযাআস? এবং দুিরর মযরাদার তারতমস 

কতরুকু?  

হসা, মুসিলমেক  েয়ারনীয় আধুিনক জানও িশখেত হেব। কুরআন ও 

সুউাহর জান  ররন করাও তার রনস  তসাবশসকীয়। সুতরাং তার ািচত 

ােআিখত হেব তারতমসরােক মাথায় েরেখ এ দুেরার ওবরই সুে 

েদয়া। াদাহরণত যিদ েকােনা িাূ আিণত, কৃিষিশকা ও রসায়ন 

 ধসয়েন এক ঘ�া সময় বসয় কের তাহেল কুরআন, হাদীস ও িফকাহ 

 ধসয়েন তার নসসনতম দুই ঘ�া সময় বসয় করা ািচত। এর িববরীতরা 

করা সমীচীন হেব না।  থরাস  �ািধকার িদেত হেব ইসলামী তথা 

দুিনয়া ও আিখরাত- াভয় রআেতর কলসাণদাতা কুরআন ও সুউাহ 

েক�ীক জানেক। ফরয ইলম  ররন সবাইেকই করেত হেব। আর 

িবেশষজতা  ররন করেত হেব কিতবয়েক।  নুরব রাআিতক �াথর ও 
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কলসাণ সংয়া� জােনও িকিু েলাকেক  াজতা ও াসকষর সাধন করেত 

হেব। যারা ফরয ইলম  ররন কের মানুেষর েখদমত কের আআাহর 

স�ি�  ররেনর িনয়েত িনেরর েমধা ও  ম েদেবন রাআিতক  েয়ারন 

বসরেণ যাবতীয় জান-িবজান ও আেবষণা-আিব�ােরর েবিেন। বলার 

 েবকা রােখ না, তাই মুসিলমেদর সাধারণ িশকা িসেলবােস  বশসই 

 েয়ারন বিরমাণ ইসলামী িশকার বসবউা থাকেত হেব। ইসলােমর 

িশকাশসনস েকােনা বসবউা মুসিলেমর রনস �হণেযাআস হেত বাের না।  

সাধারণ িশকা িসেলবাস েথেক ইসলামী িশকা ািঠেয় েদয়ার কুফল 

িাূ েস েয  েররই েহাক না েকন, ইসলামী িশকােক বাদ িদেয় শধু 

ৈবষিয়ক িশকায় তার স�সণর সময় বসয় করেব, এ িচ�াও করা যায় না। 

ইদানীং ইােরাব ও আেমিরকার  িধবাসী বািােতসর রািতসমসেহর 

 নুকরেণ মুসিলম িবে  েযসব িবদসালয় বা মহািবদসালয়  িতিিত হেত 

শু কেরেি েসসেলােত এমনই হেহ। এর ফেল িাূরা কলসাণকর 

জান ও েনক আমল েথেক বি�ত হেব। কারণ মানবাআা নআেদর  িতই 

েবিশ আ�হী; িবেশষত েস নআদরা যিদ বািথরব িকিু হয়। আর বািকর 

 িত িবরাআী। আআাহ তা‘আলা বেলন,  

﴿  ّ ُّونَ  بَۡل  ََ ب لَةَ  ُِ َرةَ  َوتََذِرونَ  ٢ ٱلَۡعاجب    ]٢١  ،٢٠: ال ييمة[ ﴾ ٢ ٱ�خب
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‘কখেনা না, বরং েতামরা দুিনয়ার রীবনেক ভােলাবাস। আর েতামরা 

েিেড় িদহ আিখরাতেক।’ [সসরা িকয়ামাহ, আয়াত : ২০-২১]  

এ কারেণ রাসসলুআাহ সাআাআাহ আলাইিহ ওয়াসাআাম কুরআেনর 

হােফরেক মুখ কৃত  ংশরােক িবরতহীনভােব বারবার বাঠ করার  িত 

েরার তািকদ িদেয়েিন। েযেহতু কুরআেন কারীম লাআােমর রনস 

 �তকৃত ােরর েচেয়ও  বাধস। আবদুআাহ রািদয়াআাহ আনহ েথেক 

বিণরত, িতিন বেলন, রাসসআাআাহ সাআাআাহ আলাইিহ ওয়াসাআাম ইরশাদ 

কেরন, 

َحِدِدسْ  نِئَْسَمي «
َ
َ  ُدوَ  نَْ   َوَ�يَْت  َكيَْت  آيَةَ  �َِسيُت  َ�ُ وُ   أل ِّ ُ ُ ْرآنَ  اْستَْذِكُروا �

ْ
 فَلَُ وَ  ال

َتدّ 
َ
 .» نُِعُ ِلَ ي ااَّعسِ  ِمنَ  الرَّجي ِ  ُصُدورِ  ِمنْ  َََالّ يجي أ

‘তােদর মেধস ওই বসি� কতই না খারাব েয বেল  মুক  মুক আয়াত 

ভুেল েআিি। বরং তােক ভুিলেয় েদয়া হেয়েি। েতামরা কুরআন �রণ 

েরখ। কারণ ার েযমন তার রিশ েথেক বািলেয় যায় কুরআন তার 

েচেয়ও �ত চেল যায় মানুেষর বক েথেক।’ [বুখারী : ৫০৩২; মুসিলম : 

১৮৭৭] 

হসাা, বিরবসণরভােব বািথরব জান  ররেন আআিনেয়াআ করা তােদর কােিই 

�হণেযাআস হেত বাের যােদর রনস আেখরােত েকােনা  াি� েনই, যারা 

আআাহর সাকাস  তসাশা কের না। যারা বািথরব রীবন িনেয় যারা স�� 
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ও িনিি�। আর মুিমন, িযিন দুিনয়া ও আেখরােতর কলসাণ  তসাশী, 

তার েতা েস সুেযাআ নাই। েযেহতু মুিমন এমন এক বসবসায় আ াসী েয 

বসবসােত েলাকসান নাই।  

মুসিলমরা রাআিতক জান িনেয় যতই ম  থাকুক না েকন, কল-কারখানা 

ও বরীকাআাের রাআিতক জােনর যতই  েয়াআ ঘরাক না েকন, েকােনা 

 বউােত েকােনা সমেয় ফরয ইবাদত আদােয়র বসাবাের তােদর আােফল 

হওয়ার সুেযাআ েনই। আর ইলেম দীন তােদরেক তােদর ইবাদত-

বেৃআী আদােয়র সিঠক িনেদরশনা  দান কের। িবেশষভােব বাাচ ওয়া� 

সালােতর কথা বলেত হয়। সালাত হেহ ইসলােমর িভি�। েকােনা 

আেবষণা লসােব  থবা িশকা িতিােন  থবা  িফস-আদালেত েথেক 

সালাত বিরতসাআ করার েকােনা সুেযাআ নাই।  

 

মনুষসে  ররেনর রনসই িক িশকা ? 

বাংলােদেশর নাআিরক মােূই হয়েতা েখয়াল কেরেিন েয েদেশর 

 িতির �ুল-কেলেরর দররা বা েদয়ােল িলেখ েদওয়া হয় : ‘িশকার 

ােওশস মনুষসে  ররন’ এবং ‘েশখার রনস এেসা, েসবার রনস েবিরেয় 
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যাও’। আিম যখনই েকােনা িবদসালেয়র সামেন িদেয় বথ  িতয়ম কির, 

বাকসদুির েযন আমােক ভািবত, ি�ধাি�ত এমনিক বসিথত কের।  

িশকার ােওশস যিদ মনুষসে  ররনই হয় তাহেল বশে ও বাশিবকতার 

এমন রয়রয়কার েকন চারিদেক? মনুষসেের এত  ভাব েকন সবরূ? 

েসবার রনসই রনস িশিকত, সািররিফেকর া�রা েবিরেয় এেস থােকন 

তাহেল েকন সমােরর  িতির  ের মানুষ ঠকাবার হেরক আেয়ারন? 

িনেরর েসবাখাতসেলােতও েকন েসবা হেয় াঠেি েসানার হিরণ?  

বাকস�য় সিঠক হেল িশিকেতর হার বাড়ার সে� সে� বাআা িদেয় 

 নাচার না কেম শধু েবেড়ই চেলেি েকন? সামািরক নানা  বরাধ 

য়মশ বৃি�ই বােহ েকন? সভসতা যত ওবের াঠেি েকন ততিধক 

িনেচ নামেি মানুষ। আেআ মানুষ  নসায় কের িনেরেক  বরাধী ভাবত, 

 নসায়কারীর  িত মানুেষর িব াস, স�ান তলািনেত িআেয় েঠকত। 

িক� এখন েকন তার াে�া হেহ? েদদারেি  বরাধ করেি আবার 

িদিবস বুক ফুিলেয় েবড়ােহ  নাচািররা। সস ও িনিাবান েলােকর  িত 

 বেহলা ও  নাদর  দশরন করা হেহ। বকা�ের  সস,  তারক ও 

 িশ� রনেদর সালাম ঠুকা হেহ! মনুষসেহীন মানবদেলর রনস িক 

িনেচর চরণসেলা  বমাননাকর? নািক িনঠুর সেতসর সাহসী াউারণ ? 
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কুরআেনর আেলা বি�ত িশিকতেদর আচরেণ িবর� ও বসিথত কিব 

তাই িলেখন :   

মডানর যুেআর মানুষ 

িনরেক সবাই চালাক ভােব বরেক ভােব েবাকা, 

িচ�া সবার েকমেন েদেব  নস রেন েধাাকা। 

েলৗিককতার  দশরনী সবার কথায় কাের, 

িনরেক ভােব স�ানী আর বরেক ভােব বাের। 

যত বড় িমথসাবাদী তত বড় চতুর, 

সতসবাদী বসােচ বেড় হেহ িনয়ত ফতুর। 

িদল ভুলােনা কথার বাহার মন মাতােনা হািস, 

িহংসা মেন বলেি মুেখ েতামায় ভােলাবািস। 

সামেন এেল কয় �ী হরুর বিােত কয় শালা, 

হায়ের মডানর যুেআর মানুষ সবার হেদ তালা! 
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ফলবতী আািেক আমরা েদিখ মািরর িদেক নুেয় আসেত, িক� িডি�র 

ব া কাােধ নুেয় আসা মানুষসেলােক বৃথা আআালেন া�ত হেত েদিখ 

েকন? কথায় কথায়  হংকার, চলােফরা িকংবা েবাশাক-আশাকই বাদ 

যােব েকন। সবখােনই আবর, েমিক আিভরাতস আর  হংকােরর িাব। 

েলৗিককতা, বাআাড়�র ও  বেরর  িত েহয় ভাব।  

ধুন েকােনা িবদসালেয়র সামেন একির দুঘররনায় েকােনা িশকাথরী আহত 

বা িনহত হেলা, তারবর িক হেব তা বুি  সেচতন েকােনা নাআিরকেকই 

বেল িদেত হেব না। তুমুল ভাংচুর শু হেয় যােব। ওই রা া িদেয় 

যতসেলা যানবাহন যােব সবসেলােকই এ দুঘররনার রনস শাি  েবেত 

হেব। লােখা েকাির রাকার কয়কিত হেব। একির  নাকািাত এবং 

 িনহায় সংঘিরত ঘরনার দায় িনেয় হারার হারার যাূীেক এর রনস 

দুেভরাআ সইেত হেব। শধু দুঘররনােক েক� কের এমন হয়? েকােনা 

িশকেকর সামানস ভুল বা িবচুসিত হেলও তােদর ভােআস স�ানতুলস 

িশকাথরী কতৃরক নানা লাানা ও  বমাননাকর াি� বা আচরণ বরদাশত 

করেত হয়।  

সংবাদবেূর বাতা ও�ােলই েরার দুনরীিত ও দুবৃর�বনার িনতসনতুন 

েকৗশেলর খবর েদিখ। িডিররাল যুেআ ফাইল আরকােনা, মানুষেক 

ঠকােনা ও  তািরত করার নানা কলা-েকৗশল আিববৃত হেয়েি। 
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িডিররাল স�াস, ৈনরারস, সুদ-ঘুষ, নারী িনযরাতন, বুুষ বীড়ন আর 

করু-কারবস েতা এনালআ যুেআর মানুষেদর িদেয় হেহ না। হেহ 

আধুিনক িশিকত সুেরড-বুেরড ভ�েলাকেদর িদেয়ই। কৃিতেের সে� 

এেদর াসের আসা িবদসালয়সেলার েদয়াল বা দররায় িক িশকার লকস 

ও ােওেশসর কথা  িিত িিল না?  

যখন েকােনা আধুিনক িনমরাণ সাম�ী িিল না, াউতর  যুি� িিল না, 

তখনকার বানােনা তারমহল, িবরািমডসেলা যুআযুআা�েরর িব�য় হেয় 

এখেনা িরেক আেি।  থচ যথারীিত িশকা ও ে�িনং া� আধুিনক 

িনমরাণ েকৗশল ও সাম�ী সি�ত এ যুেআর উাবতসিবদেদর বানােনা 

দালান েভেঙ বেড় িফ বির মানুষেক রীবন িদেত হয়। এভাের�েক 

বদানত করা, কসাাােরর মেতা  াণঘাতী েরাআেক রয় করা এবং 

মহাকােশ যাূা করা মানুষসেলাই বাের না বােশর বািড়র মানুষেক, 

েবিেন েদৗড়ােত থাকা ইতর  াণীিরেক সুখী করেত?  

একিদন এক দসরবাআার আািড়েত ভ�েবিশ যুবক ক�া�রেক েদখলাম 

সাদামারা একরন �ামস মুুিুর সে�  ভবস ভাষায় তকর করেত। মেন 

মেন ভাবিিলাম  িশিকত দাির�ি�� েহলবার ক�া�েরর ভাষা এর 

েচেয় ভােলা আর কী হেব? িক� খািনক বােদই েস বােশর িসেরর এক 

যুবক যাূীর সে� তেকর রিড়েয় রানােলা েস  াকার একির 
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িব িবদসালেয় বেড়! আািড়ির তার িনেরর। িুিরর িদন িিল বেল েস 

িনেরই এেসেি ক�া�রেক েরেখ।  ক�াস ওই �ামস মুুিুর তীযরক 

ম�বস শনেত েবলাম। ‘বাবা, আিম িনের  িশিকত হেলও েিেলরােক 

িশিকত করার রনস কাািড় কাািড়  থর  ালিি। িক� এই িক েসই িশিকত 

মানুেষর ভাষা? এর েচেয় েতা আমার মেতা চাষােদর আচার-বসবহারও 

ভােলা।’ এমন ওর�ী বাকস শেন আিমসহ আশবােশর িসেরর 

ভ�েলােকরা ভসাবাচসাকা েখেয় েআলাম।   

বােশর বাসার �াস নাইেন বড়ুয়া এক েমেয়র িকিু কথা শেন 

 েনকিদন বর ওই �ামস মুুিুর কথা আবার মেন বড়ল। রারধানী 

 াকার একির শীষরউানীয় নামকরা �ুেলর সাধারণ একরন কমরকতরা 

মােক েস মুেখর ওবর বেল েদয়, ‘আমার �ুেল আবিন িআেয় আবনার 

বিরচয় েদেবন না। আিম তােত সবার কােি েিার হেয় যাব। আবিন 

সবার সামেন আমােদর বরীকার হেল সসারেদর ফুরফরমাশ খারেবন 

েদখেল আমার মাথা েহার হেয় যােব।’ িনেরর আভরধািরনী মােক এমন 

কথা বেলেি েরেনই তােক মৃ ঠাওরােল  নসায় হেব। একরু েবিেনর 

ইিতহাসও সংেকেব রানেত হেব। মনুষসেের বাঠ িনেয় আমরা কত বড় 

 মানুষ হিহ তা বু ােত এর ােআখই যেথ� হেত বাের।  
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েমেয়িরর বাবা মারা েআেিন এক েিেল এক েমেয় েরেখ। িতিন িিেলন 

হাইেকােররর একরন ডাকসাইের এসাডেভােকর। যুবতী মা তখন এিতম 

দুই স�ানেক িনেয়  ৈথ সাআের বেড় যান। েদবর-ভাসুররা  �ীকার 

কেরন এিতম দুই ভাইেবা ভাইিরেক তােদর িবতার িহসসা িদেত।  শর 

মেহাদয়ও মুেখর ওবর  বেল েদন, ‘েতামােক িকিু েদয়া িনরাবদ নয়, 

না রািন কেব কার সে� েভেআ চেল যাও।’ রনমদুখী এই মােক তখন 

তাারই আভরধািরনী মা বেলন, ‘েদখ স�ানেদর িদেক তািকেয় েতার 

রীবনসং�ােম নামার দরকার নাই। আরকালকার যা েিেল-েমেয়, ওরা 

েতার রনস িকিু করেব না। বুেড়াকােলর কথা ক�না কর হেলও তুই 

আমােদর ি�তীয় িবেয়র   ােব স�িত েদ।’ িক� এিতম দুই স�ােনর 

কথা েভেব মা রননী  নস কারও মায়ারােল রড়ান িন।    

 াকায় এেস বহ কে� েদেশর েসরা ওই িবদসালেয়র তৃতীয় ে ণীর 

একরন সাধারণ কমরচারী িহেসেব ৈবধবস রেয়র িমশেন নােমন। িনের 

েখেয় না েখেয় স�ানেদর নািম-দািম �ুেল ভিতর করান। সুবেহ 

সািদেকর আেআ ােঠন। ওেদর রনস সারািদেনর খাবার ৈতির কের 

কাকডাকা েভােরই েিােরন কমরউেল। স�সায় কমর�া� হেয় ঘের িফের 

েরারই তােক েচচােমিচ করেত হয় ওেদর েবিেন। নাওয়া-খাওয়ার িঠক 

নাই। বড়ােশানােতই েনই মন। �ােফর স�ান িহেসেব িবেশষ 
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িবেবচনায় ভিতরর সুেযাআ থাকেলও েিেলির িনেরর মান-স�ান যােব 

েভেব মােয়র েসই নামী �ুেল ভিতর হয়িন। আর েমেয়িরর হেয়েি িভউ 

আিত। একই �ােস এবার তার ি�তীয় বরীকা। এবার এ বািষরক 

বরীকায় েফলও তার েমারামুির িনিিত। বড়ােশানার খবর েনই। িরিভ 

েদখা আর  সাধন চচরা চলেি  িবরাম।  

বােশর �ুেল বেড় বেল মা সহেরই সসারেদর কাি েথেক েমেয়র 

বরীকার খাতার খবর িনেত বােরন। ওই �ুেলর  েনক খাতা তাার 

�ুেলর সসারেদরও  েনক সময় েদখেত হয়। িতিন েভেবিিেলন েমেয়র 

বিরচয় িদেল হয়েতা েকােনা সসার দয়া�র হেয় তােক বাশ না�ার 

েদেবন। েস িবেবচনায় েকবল েমেয়েক বলেলন, ‘মা, আিম িক েতার 

খাতার েখাার-খবর িনেয় সসােরর কােি সুবািরশ করব?’  মিন েস দুধ-

কলা িদেয় েবাষা রীবনহরণকারী সােবর মেতা ফণা তুেল ওই া�র 

েদয়। আমার �রী মারফত েরেনিি ওই দুখীিন মা সারািদন কে� িকিু 

েখেত বােরন িন। ল�া, েবদনা ও  বমােন িতিন সারািদন েকবলই 

েবাবা কাউায়  তীত হাতেড়েিন।  

আশা কির আর বলার দরকার েনই, স�ােনর রনক-রননী বলেতই ওই 

বসিথত মােয়র কুণ েরাদন শনেত বারেিন। হায় আআাহ, এ েকমন 
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মনুষসেের নমুনা! এ েকমন  কৃতজতা! এমন কৃত�তা েদেখ বশরাও 

বুি  ল�া না েবেয় বাের না। 

বাঠক, এতকেণ বুি  আমােক আধুিনক িশকািবেরাধী িকংবা 

 যুি�িবমুখ েসেকেল েভেব িনিিত হেয়েিন। আসেল তা নয়। 

বসি�আতভােব আিম িশকানুরাআী এবং  যুি�িনভরর মানুষ। িবদসা 

আহরেণই কাের আমার িদনমান। আর  যুি�র সে�ই আমার 

িদবসরািত। সতসেক বাশ কারােনার সুেযাআ েনই বেলই এসব ঘরনার 

 বতারণা। সবার  নুভস িতেক রা�ত করেতই এ মৃদু করাঘাত। সতসরা 

হেলা মানুষ যত িশিকতই েহাক না েকন, ৈনিতকতার াে�ষ এবং 

আআাহভীিতর রাআরণ না ঘরােনা েআেল েস িশকা মানুষেক িশিকতই 

বানােত বাের; মানুষ নয়। এভােব চলেত থাকেল  বউার শধু  বনিতই 

ঘরেব; াউিত নয়।   

সহের কথাির বসাখসা করা যাক। েচৗওশ বির আেআ িফের যাওয়া যাক। 

মনুষসে হারােনা আর মানিবক মসলসেবাধ েথেক সের যাওয়া েস যুআরােক 

িব  ইিতহােস রািহিলয়া বা ববররতার যুআ িহেসেব আখসািয়ত করা হয়। 

মানুষেক েকােনা রঘনস কাের  বৃ� হেত েদখেল এখেনা মানুষ তােক 

রােহল ববরর বেল িনৃা রানায়। িক� েস যুেআরই একদল েলাক সহসা 

বদেল যান। শধু বদেল যাওয়া েকন, বলেত েআেল বুেরা দুিনয়ােতই 
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বদেল েদন। তাােদর েসৗরেনস মানেবিতসই িলখেত হয় নতুন কের। 

ধসিলর ধরা হেয় ওেঠ  েদখা রাউাত। তাােদর ইিতহাস বেড় এখেনা 

মানুষ িব�েয় থ হেয় যায়। তাােদর মনুষসে েবাধ ও আআদােনর াবমা 

তুেল ধের এখেনা মানুষ মানবতা ও মহানুভতার বাঠ �হণ কের।    

িক� তা িকেসর বেদৗলেত? েকান বরশ বাথেরর েিাায়ায় এ রবা�র? 

েসির িক� এ িশকার বেদৗলেতই সািধত হেয়িিল। িশকার আেলাই 

তািড়েয় িদেয়িিল সব আাধারেক। তেব েস িশকা যতরা না িিল 

েভােআর। তারেচ েবিশ িিল তসােআর। রাআিতকতা ও ব�র আসি� 

েশখায় িন তা।  কম রড়ব�র বসরা তসাআ কের তা িশিখেয়িিল শি�র 

আধার, সব িকিুর একক ��া ও িনয়�া আআাহর দাস হেত। আর তা 

িিল ইসলামী িশকা বা ইলেম ওহী।  

ইসলামী িশকার সুে ও তাসবযর :  

ইলম আরবী শত। এর আিভধািনক  থর হেলা জান বা িশকা 

(Knowledge বা Education)। ইসলামী িশকা তথা কুরআনী িশকার 

 িত সুোেরাব কের আআাহ তা‘আলা একদল েলাকেক এর রনস 

িনেয়ািরত হবার িনেদরশ েদন। ইরশাদ কেরন,  
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ب فبۡرقَةٖ فَلَ  ﴿
ِهواْ �ب ٱّ�بينب  ۡوَ� َ�َفَر مبن ِ�ّ َّ َََف َ ب

ّّ بَفة  
�ِ ا ََ  ۡۡ ِۡۡه ۡۡ إبَذا رََجِعو�اْ ّمب ِرواْ قَۡوَمِه ِۡذب ّب َو

ۡۡ َ�َۡذِروَن  ۡۡ لََعّلِه ۡهب
َّ ب  ]  ٢٢١: لو�ة ا[ ﴾١إ

‘ তঃবর তােদর  িতির দল েথেক িকিু েলাক েকন েবর হয় না, যােত 

তারা দীেনর আভীর জান আহরণ করেত বাের এবং আবন স�দায় 

যখন তােদর িনকর  তসাবতরন করেব, তখন তােদরেক সতকর করেত 

বাের, যােত তারা (সনাহ েথেক) েবােচ থােক।’ {সসরা আত-তাওবা, 

আয়াত : ১২২}  

বিবূ কুরআেনর বণরনাভি�েতও িশকার  বিরসীম সুেের ইি�ত 

বাওয়া যায়। েযমন িনেচর আয়ােত আআাহ বেলন,  

َۡ  ١ ٱررّۡحَ�ٰنِ  ﴿ ّل ۡرَءانَ  ََ َِ �َ�ٰنَ  َخلَقَ  ٢ ٱلۡ ّلَمهِ  ٣ ٱۡ�ب    ]٤  ،١: الرحن[ ﴾ ٤ ٱۡ�َيَانَ  ََ

‘বরম কুণাময়। িতিন িশকা িদেয়েিন কুরআন। িতিন সৃি� কেরেিন 

মানুষ। িতিন তােক িশিখেয়েিন ভাষা।’ {সসরা আর-রহমান, আয়াত : ১-

৪} আয়ােত কুণাময় মানুষেক েদয়া তাার িতনির েনয়ামেতর কথা 

বেলেিন। কুরআন েশখােনা, মানুষেক সৃি� করা এবং তােক ভাষা িশকা 

েদওয়া। সাধারণভােব বলেল বলা হত মানুষ সৃি� কেরেিন তারবর 

তােক কুরআন িশকা িদেয়েিন। িক� মানুষ সৃি� করার আেআ কুরআন 

িশকা েদয়ার কথা বলা েথেক এ ইি�ত বাওয়া যায় েয, দয়াময় আআাহ 
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মানুষ সৃি� কেরেিন তেব যারা কুরআন তথা কুরআনী িশকা বায় িন 

তােদর েযন মানুষই আণস কেরন িন িতিন।  

 নস আয়ােত আআাহ বলেিন েয িতিন তাার রাসসলেক েয দািয়েসেলা 

িদেয় ে রণ কেরেিন তাার একির হেলা িশকা িবতরণ করা এবং 

কুরআন িশকা েদওয়া। ইরশাদ হেয়েি,  

﴿  � َۡا َكَما رَۡسلۡ
َ
ۡۡ  أ ۡۡ  رَِسوٗ�  �بيِ� ْ  ّمبِۡ� َۡلِوا �َ  ۡۡ لَۡيِ� َۡا ََ ب ۡۡ  َءاَ�َٰ بيِ� ِۡ  َوِ�َزّ� بِمِ�  َوِ�َعلّ
بِمِ�ۡ َوٱۡ�بۡكَمةَ  ٱلۡكبَ�َٰب  ۡۡ  ّما َوِ�َعلّ َ ْ  ر  ]  ١٥١: ال ر [ ﴾ ١ َ�ۡعلَِمونَ  تَِ�ونِوا

‘েযভােব আিম েতামােদর মেধস একরন রাসসল ে রণ কেরিি েতামােদর 

মধস েথেক, েয েতামােদর কােি আমার আয়াতসমসহ িতলাওয়াত কের, 

েতামােদরেক বিবূ কের এবং িকতাব ও িহকমত িশকা েদয়। আর 

েতামােদরেক িশকা েদয় এমন িকিু যা েতামরা রানেত না।’ {সসরা 

আল-বাকারা, আয়াত : ১৫১}  

একই িবষেয়  বর সসরায় বলা হেয়েি,  

ب  ِهوَ  ﴿ َّ ّمبّ�ب  �ب  َ�َعَث  يٱ
ِ
ۡۡ  رَِسوٗ�  نَ  ۧٱۡ� ِۡۡه ْ  ّمب َۡلِوا �َ  ۡۡ َلۡيهب بهۦب ََ ۡۡ  َءاَ�َٰ بيهب ِۡ  َوِ�َزّ� بِمِه  َوِ�َعلّ

ْ  �ن َوٱۡ�بۡكَمةَ  ٱلۡكبَ�َٰب  ُِۡل  مبن َ�نِوا  ]  ٢: المعة[ ﴾ ٢ ّمُب�ٖ  َضَ�ٰلٖ  لَ�ب  َ�
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‘িতিনই া�ীেদর মাে  একরন রাসসল বািঠেয়েিন তােদর মধস েথেক, 

েয তােদর কােি েতলাওয়াত কের তাার আয়াতসমসহ, তােদরেক বিবূ 

কের এবং তােদরেক িশকা েদয় িকতাব ও িহকমাত। যিদও ইতঃবসেবর 

তারা �� েআামরাহীেত িিল।’ {সসরা আল-রুমুআ‘, আয়াত : ০২}  

সুফয়ান ইবন ায়াইনা রহ. েক ইলেমর মযরাদা স�েকর িরেজস করা 

হেল িতিন বেলন, েতামরা িক আআাহর বাণীর  িত লকস কেরা না িতিন 

েতা কী িদেয় শু কেরেিন?  

﴿  ۡۡ لَ َۡ نِّهۥ فَٱ
َ
ِ  إبّ�  إبَ�ٰهَ  َ��  َ َّ ََۡغفبرۡ  ٱ �ُبَك  َوٱۡس َ بلِۡمۡؤمبۡب�َ  َب �  َور ِ  َوٱرِۡمۡؤمبَ�ٰتب َّ ِۡ  َوٱ  َ�ۡعلَ
 ۡۡ �َُِ ّل ََ ََ ۡۡ  ِم  ]  ١٩:  �مد[ ﴾ ١ َوَمۡثَوٮِٰ�

‘ তএব েরেন রাখ, িনঃসেৃেহ আআাহ িাড়া েকান (সতস) ইলাহ েনই। 

তুিম কমা চাও েতামার ও মুিমন নারী-বুুষেদর �ির-িবচুসিতর রনস। 

আআাহ েতামােদর আিতিবিধ এবং িনবাস স�েকর  বআত রেয়েিন।’ 

{সসরা মুহা�দ, আয়াত : ১৯} এ আয়ােত আআাহ আমেলর কথা বেলেিন 

ইলেমর বের।  

ইলম হেলা নসর, যা িদেয় মানুষ নানা িবষেয়র হাকীকত ও তাসবযর 

েদখেত বায়। এ দৃি� িঠক েচােখর দৃি� নয়। বরং  �রচকু। আআাহ 

বেলন,  
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﴿  ۡۡ فَلَ
َ
ْ  أ ِ�وا �ضب  �ب  �َسب

َ
ََِكونَ  ٱۡ� �َ  ۡۡ �  َ�ۡعَبلِونَ  قِلِوب   رَِه بَها وۡ  ب

َ
ۖ  �َۡسَمِعونَ  َءاَذان   أ بَها  فَِبّ�َها ب

  َ�ۡعَ�  َ� 
َ
ن بَۡ�ٰرِ ٱۡ� لِوِب  َ�ۡعَ�  َوَ�ٰ�ب َِ ِدورب  �ب  ٱّل�ب  ٱلۡ ُّ    ]٤٦:  الج[ ﴾ ٤ ٱر

‘তারা িক যমীেন �মণ কেরিন? তাহেল তােদর হত এমন হদয় যা �ারা 

তারা াবলিউ করেত বারত এবং এমন কান যা �ারা তারা শনেত 

বারত। ব�ত েচাখ েতা  � হয় না, বরং  � হয় বকিউত হদয়।’ 

{সসরা আল-হ�, আয়াত : ৪৬}  

এ রনস আআাহ মানুষেক দুই ে ণীেত ভাআ কেরেিন। একদল আিলম 

(জানবান)  নসদল  � (জানহীন)। ইরশাদ হেয়েি,  

َ�َمن ﴿
َ
ِۡ  ۞أ �  َ�ۡعلَ ّ�َما

َ
نزبَل  َ

ِ
َۡك  أ َّ ب بَك  مبن إ َ�ٰۚ  ِهوَ  َكَمنۡ  ٱۡ�َقّ  ّرّ� ۡۡ

َ
َََذّكرِ  إبّ�َما أ �َ  ِ ْور

ِ
ْ أ  وا

َ�ٰبب 
لۡ
َ
   ]١٩: الرند[ ﴾ ١ ٱۡ�

‘েয বসি� রােন েতামার রেবর বক েথেক েতামার  িত যা নািযল 

হেয়েি, তা সতস, েস িক তার মত, েয  �? বুি�মানরাই শধু াবেদশ 

�হণ কের।’ {সসরা আর-রা‘দ, আয়াত : ১৯}  

ইলম মানুেষর মেধস আআাহভীিত সৃি� কের। আর আআাহভীিতই বাের 

মানুষেক যাবতীয়  নসায় কার েথেক িবরত রাখেত। আআাহ বেলন,  
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�ّبب  ٱَّاسب  َومبنَ  ﴿ ۡب  َوٱّ�َوا نَۡ�ٰ
َ
ََلبٌف  َوٱۡ� لَۡ�ٰنِِهۥ ِ�ۡ

َ
بَكۗ  َ َ  َ�َۡ�  إبّ�َما َكَ�ٰر َّ ب  مبنۡ  ٱ َُادبه  َب

 ْۗ ِؤا ٰ ََ َ  إبنّ  ٱلِۡعلَ َّ زب�زٌ  ٱ  ]  ٢٨: فيطر[ ﴾ ٢ َ�ِفورٌ  ََ

‘আর এমিনভােব মানুষ, িবচরণশীল  াণী ও চতু�দ র�র মেধসও 

রেয়েি নানা বণর। বাৃােদর মেধস েকবল জানীরাই আআাহেক ভয় কের। 

িনিয় আআাহ মহাবরায়মশালী, বরম কমাশীল।’ {সসরা আল-ফািতর, 

আয়াত : ২৮}  

 নস আয়ােত আআাহ বেলন,  

ْ  قِۡل  ﴿ ِۡوا �  َءامب بهۦب وۡ  ب
َ
ِۡ  َ�  أ ْۚ تِۡؤمب ا بينَ  إبنّ  و� َّ ْ  ٱ وتِوا

ِ
َۡ  أ �  مبن ٱلۡعبلۡ ُۡلبهۦب ََۡ�ٰ  إبَذا َ� �ِ  ۡۡ َلۡيهب ََ � 

 ]  ١٠٧: ايساء[ ﴾ ١ � �

‘বল, ‘েতামরা এেত ঈমান আন বা ঈমান না আন, িনিয় এর বসেবর 

যােদরেক জান েদয়া হেয়েি, তােদর কােি যখন এরা বাঠ করা হয় 

তখন তারা িসরদাবনত হেয় লুিরেয় বেড়।’ {সসরা বানী ইসরাঈল, 

আয়াত : ১০৭}  

আবস হরায়রা রািদয়াআাহ আনহ েথেক বিণরত, রাসসলুআাহ সাআাআাহ 

আলাইিহ ওয়াসাআাম বেলন, 

ُ  يُرِإِ  َمنْ  « َّ ا نِلِ  ا  .» اّليِن  ِف  ُ�َالّ ْ لُ  َخْ�ج
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‘আআাহ যার ম�ল চান তােক িতিন দীন স�েকর  াজতা দান কেরন।’ 

[বুখারী : ৫৬৪৫; মুসিলম : ২৪৩৬]  

 

আবস হরায়রা রািদয়াআাহ আনহ েথেক বিণরত, রাসসলুআাহ সাআাআাহ 

আলাইিহ ওয়াসাআাম বেলন, 

بِلِ  لَسْ  ، َدَذا َمْسِجِدى َجيءَ  َمنْ «
ْ
وْ  َ�تََعلُّملُ  ِلَْ�ٍ   ِيّ  يَأ

َ
لَةِ نِ  َ�ُ وَ  ، ُ�َعلُّملُ  أ  ِف  الُْمَجيِددِ  َمْ�ِ

لَةِ  َ�ُ وَ  ، َذلَِل  ِلَاْ�ِ  َجيءَ  َوَمنْ  ، اهللاِ  َسِبيِ     َ�غُْفرُ  الرُّجِ   نَِمْ�ِ
َ
 .»َ�ْ�ِ ِ  َمتَيِع   ِا

‘েয বসি� আমার এ মসিরেদ আসেব একমাূ কলসাণ  ররেনর রনস যা 

েস িশখেব বা েশখােব, েস আআাহর বেথ মুরািহেদর  ের। আর েয এ 

িাড়া  নস ােওেশ আসেব, েস ওই বসি�র  ের েয  েনসর ব�র  িত 

তাকায়।’ [ইবন মারা : ৬৪৭২, হাদীসির সহীহ সনদ সসেূ বিণরত 

হেয়েি।]   

 েয়ারনীয় ইলম সবার রনসই ফরয। আনাস ইবন মািলক রািদয়াআাহ 

আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, রাসসআাআাহ সাআাআাহ আলাইিহ 

ওয়াসাআাম ইরশাদ কেরন, 

ِعلْسِ  َطلَُب «
ْ
 .» ُمْسِلسٍ  ُ ّ  َسَ  فَِر�َضةٌ  ال
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‘ইলম িশকা করা  িতির মানুেষর ওবর ফরয।’ [ইবন মারাহ  : ২২৪]  

শধু তাই নয় আমরা েদখেত বাই, েশষ নবীর ওবর  বতীণর  থম 

ওহীেতই বলা হয় ‘বড়’। 

েশষ কথা:  

শধু িশকা  ররন বা জানাররন করেলই হেব না তা হেত হেব রব বা 

 িতবালক তথা আআাহেক স�ি�র িনিমে�। আমােদর আলদ আর 

এখােনই। সবাই াবলিউ করিি বড়ার সুে। সবাই আাইিি িশকা ও 

িবদসার মাহাআস।  থচ এর সিঠক লেকসর কথা েবমালুম ভুেল যািহ। 

রাসসলুআাহ সাআাআাহ আলাইিহ ওয়াসাআােমর বাণীসেলার িদেক তাকােলও 

আমরা এমন ধারণা বাই। আলহামদুিলআাহ, মুসিলম ভাই-েবােনরা 

এখেনা একথা �ীকার কেরন েয, ইসলােমই িশকার  িত সবেচ েবিশ 

সুোেরাব করা হেয়েি। আলবস িঠক। এেকবাের হক কথা। িক� 

িশকার সুে িনেয় আমরা যত বলিি, এর ােওশস ও  ররন িনেয় 

ততরা বলিি না। এর ফলাফল িনেয় ভাবিি না।  

আআাহ আমােদর সবাইেক াবকারী জান েশখার এবং েস  নুযায়ী 

আমেলর তাওফীক িদন। আমােদর সকলেক তাার দীেনর ইলম  চাের 

খােদম িহেসেব কবুল কুন। আমীন।  
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	ইসলামী শিক্ষা বলতে কী বুঝায় ?
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	‘ইসলামী শিক্ষা হলো ইসলামের ব্যাপকতর অর্থে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা। আল্লাহ যেমন ইসলামের ব্যাপকার্থ প্রকাশে বলেন, আল্লাহর কাছে মনোনীত দীন একমাত্র ইসলাম।’ [জগলূল নাজ্জার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৭৯]
	ইসলামী শিক্ষা বলতে আসলে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষাকেই বুঝানো হচ্ছে। আর বলাবাহুল্য যে এ শিক্ষার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বেসর্বা আল্লাহর পরিচয় লাভ করা। আল্লাহর পরিচয় এবং তাঁর কাছে জবাবদিহিতার ভয় তথা তাকওয়াই পারে মানুষকে মানুষ বানাতে। একজন মুত্ত...
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