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সাধারণ ও ইসলামী িশক্ষ: কী এবং েকন?
আেলাচনার সু িবধােথর্ চলুন �থেমই িশক্ষা বলেত কী বুঝায় েস বয্াপ
সংেক্ষেপ ধারণা েনয় যাক। িনে� সাধারণ ও ইসলামী িশক্ষার িকছ
সংজ্ঞা উপ�াপন করা হেলা
িশক্ষা ?
শুরুেতই আেগ িশক্ষার সাধারণ ধারণািট উপ�াপন করা যাক। তা
পযর্ায়�েম অনয্ �স�গুেলায় আসা যাে িশক্ষার ইংেরিজ �িতশ
education। আর এর সংজ্য় অ�েফাডর্ িডকশনািরেত বলা হেেছ :
education means a process of teaching, training and learning,
especially in schools, or colleges, to improve knowledge and
develop skills.
জন িম�ন বেলেছন, Education is the harmonies development
of mind, body and soul.
হারময্ান হন িলেখেছন, ‘িশক্ষা হে� শারীিরক ও মানিসক িদক িদে
মু� সেচতন মানবস�ােক সৃ ি�কতর্ার সােথ উ�ত েযাগস ূ� রচনা করার
একিট িচর�ন �ি�য়া, েযমনিট �মািণত রেয়েছ মানু েষর বৃ ি�বৃ ি�ক,
আেবগগত ই�াশি� স��ীয় পিরেবশ’।
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িবিশ� দাশর্িনক সে�িটস িশক্ সংজ্ িদেত িগেয় বেলেছন, ‘িনেজেক
জানার নামই িশক্’।
আেমিরকান িশক্ষািবদ জন েডউেয় বেলে, ‘�কৃিত ও মানু েষর �িত
বুি�বৃ ি�, আেবগ ও েমৗিলক েমজাজ �বণতা িবনয্াস করার �ি�য়াই
িশক্ষ’
রবী�নাথ ঠাকুর ‘মানবধমর’ নামক �ে� বেলেছন, ‘মানু েষর অভয্রীণ
স�ার পিরচযর্া কের খাঁিট মানু বানােনার �েচ�াই হে� িশক্ষ’
কিব ও দাশর্িনক আ�ামা ইকবাল বেলেছ, ‘মানু েষর খুিশর বা রূেহর
উ�য়নই আসল িশক্ 1।’
P0F

P

ইসলামী িশক্ষা বলেত কী বুঝা?
সালােফ সােলহীন বা পূবর্তন মনীষীব ৃ� ইসলামী িশক্ষার জনয্ েকা
সংজ্ঞ িনধর্ারণ কেরন িন। তাঁরা নানা শে� ইসলামী িশক্ষাে
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ই�ারেনেট�া� িবিভ� েলখা েথেক সংগৃ হীত
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বুিঝেয়েছন। এ কারেণ বতর্মান যুেগ ইসলামী িশক্ষার অ�পিথক
কণর্ধার আিলমগণ এর সংজ্ঞা িনধর্ারেণ িবিভ� মত বয্� কের
তেব তাঁেদর সবার ব�েবয্ এর লক্ষয্ ও উে�শয্ িনধর্ারেণ সাযুজয
যায়। আর সবার দৃ ি�ভি�, ৈবিশ�য্ ও অিভরুিচগত পাথর্েকয্র কার
সংজ্ঞা িনধর্ারেণ এ মত িভ�তা েদখা ে আিলম, পি�ত ও ইসলামী
িশক্ষাগেবষক ও েলখকগণ ইসলামী িশক্ষার কেয়কিট সংজ্ঞা িনধর
কেরেছন। িনে� তার িকছু সংজ্ঞা তুেল ধরা হেল:
আবদু র রহমান িনহলাওয়ী বেলন,
اﺘﻟﻨﻔﻲﺴ واﻻﺟﺘﻤﺎﻲﻋ اﺬﻟي ﻳﺆدي إﻰﻟ اﻋﺘﻨﺎق اﻹﺳﻼم وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻠﻛﻴﺎ ﻲﻓ

"

 أو ﺑﻤﻌ� آﺧﺮ � ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﻜﺮ اﻹ�ﺴﺎن وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻮ�ﻪ، ﻴﺎة اﻟﻔﺮد واﺠﻟﻤﺎﻋﺔ
ﻔﻪ ﻰﻠﻋ أﺳﺎس اﺪﻟﻳﻦ اﻹﺳﻼ� ﺑﻘﺼﺪ ﺤﺗﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻹﺳﻼم ﻲﻓ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد
." ﻤﺎﻋﺔ ﻲﻓ ﻞﻛ �ﺎﻻت اﺤﻟﻴﺎة
‘ইসলামী িশক্ষােলা বয্ি�ক ও সামি�ক বয্ব�া যা ইসলামেক �হ
এবং তা বয্ি� ও েগাি� জীবন পযর্ােয় �েয়ােগর িদেক িনেয় যা অনয্
কথায়, তা হেলা, বয্ি� ও সমাজ জীবেনর �িতিট েক্ষে� ইসলাে
লক্ষয্ বা�বায়েনর উে�েমানু েষর েচতনার উ�য়ন এবং তার আেবগ
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ও আচরণেক দীেন ইসলােমর িভি�র ওপর িনমর্াণ কর।’ [আবদু র
রহমান িনহলাওয়ী, উসু লুত তারিবয়য্ািতল ইসলািময়, পৃ �া : ২৭]
শায়খ আমীন মুহা�দ আউয বেলন,
"ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻤﺟﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ الﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ�ﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﺠﻟﺴﺪﻳﺔ
ﺤﺗﻘﻴﻖ

ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻮ�ﻬﺎ ﻰﻠﻋ أﺳﺎس ﻣﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم ﺗﻌﺎﻴﻟﻤﻪ ﺑﻐﺮ
" اف اﻹﺳﻼم ﻲﻓ ﺷﻰﺘ �ﺎﻻت اﺤﻟﻴﺎة

‘তা হেলা ইসলামী বয্ি�ে�র ৈচি�ক, শারীিরক ও সামািজক সকল
িদেকর উ�য়ন এবং জীবেনর �িতিট েক্ষ ইসলােমর লক্ষয্ বা�বায়
ইসলােমর আদশর্ ও িশক্ষা অনুয তার আচরণেক সু �র করা।’
[শায়খ আমীন মুহা�দ আউয, আসািলবুত তারিবয়া ওয়াত তালীম িফল
ইসলাম, পৃ �া : ৩৪]
জগলূল না�ার বেলন,
: ﻟﺮﺘ�ﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻈﺎم اﻟﺮﺘ�ﻮي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻰﻠﻋ اﻹﺳﻼم ﺑﻤﻌﻨﺎه الﺸﺎمﻞ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻰﻟ
()نّاﺪﻟﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ اﻹﺳﻼم
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‘ইসলামী িশক্ষা হেলা ইসলােমর বয্াপকতর অেথর্ ইসলােমর
�িতি�ত িশক্ বয্ব�া। আ�াহ েযমন ইসলােমর বয্াপকাথর্ �কা
বেলন, আ�াহর কােছ মেনানীত দীন একমা� ইসলাম।’ [জগলূ ল
না�ার, �াগু, পৃ �া : ৭৯]
এ ছাড়াও পিরসর েবেড় যাবার আশংকায় আরও অেনেকরই সংজ্ঞ
এখােন তুেল ধরা েগল না। তেব সবগুেলােই েয কথাটা পাওয়া যায়
তা হেলা, এিট এমন একিট বয্ব�া েযখােন সৎ বয্ি� ৈত, ইসলামী
শরী‘আর �ধান উৎসগুেলার আেলােকদু িনয়া ও আিখরােতর িদক িদেয়
পূণর্া� মানস গঠন িনি�ত করা হয়।
সাধারণ িশক্ষার উে�শ:
�থেমই েদখা যাক, িশক্ষ উে�শয্ স�েকর্ মনীষীরা েক বেলেছন।
জন িডউই বেলেছন, িশক্র উে�শয্ আ� উপলি�
ে�েটার মত হেলা : শরীর ও আ�ার পিরপূণর্ িবকাশ ও উ�িতর জনয
যা িকছু �েয়াজন, তার সবই িশক্ষার উে�ের মেধয অ�ভুর�।
ে�েটার িশক্ষক সে�িটেসর মে: িশক্ষার উে�শয্ হেলা িমথয্ার িব
আর সেতয্র আিব�ার
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এিরে�াটল বেলেছন : িশক্ষার �কৃত উে� হেলা ধমর্ীয় অনুশাসেনর
অনু েমািদত পিব� কাযর্�েমর মাধয্েম সুখ লাভ কর
িশক্ষািবদ জন লেকর ম, িশক্ষার উে�শয্ হেব সু� েদেহ সু�
�িতপালেনর নীিতমালা আয়�করণ।
িবখয্াত িশক্ষািবদ হাবর্াটর্ বে : িশক্ষার উে�শয্ হেব িশশ�বনা
ও অনু রােগর পূণর্ িবকাশ ও তার ৈনিতক চিরে�র �কাশ
িক�ার গােটর্ন প�িতর উ�াবক িবিশ� িশক্ষািবদ ে�ােয়েবল এর ম:
িশক্ষার উে�শয্ হেব সু�র িব�াসেযাগয্ ও পিব� জীবেনর উপ
কেমিনয়ােসর মেত : িশশুর সামি�ক িবকাশই িশক্ষ ার উে�শয্ হ
উিচত। আর মানু েষর েশষ লক্ষয্ হেব সৃি�কতর্ার সাি�েধয্ সুখ
করা।
পাকর্ার বেলেছন : পূণর্া� মানুেষর আ� �কােশর জেনয্ েযসবণাবিল
িনেয় িশক্ষাথর্ী এ পৃিথবীেত আগমন কে, িশক্ষার উে�শয্ হেব েস
গণাবিলর যথাযথ িবকাশ সাধন।
জীন জয্াক রুেশার মে: সৎ অভয্ােস গেড় েতালাই িশক্ষার উে�
বা�র্া� রােসলএর ম�বয্ 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.
সয্ার পািসনান বেলেছন : িশক্ষার উে�শ হেলা, চির� গঠন, পিরপূণর্
জীবেনর জনয্ ��িত এবং ভােলা েদহ ভােলা মন গেড় েতালা
ডা. হাসান জামান বেলেছন, �তয্য় দী� মহত জীবন সাধনায় সি�বনী
শি� স�ার করাই িশক্ষার উে�শ
ড. খুরশীদ আহেমেদর মেত : �কীয় সং�ৃ িত ও আদেশর্র িভি�েত
সু নাগিরক ৈতির করা.........এবং জািতর ধমর্ ও সং�ৃিতক সংরক্ষণ
উ�য়ন হওয়া উিচত িশক্ষার উে�শ
আ�ামা ইকবােলর মেত : পূণর্াংগ মুসিলম ৈতির করাই হেব িশক্ষ
উে�শয 2।
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[ই�ারেনেট �া� িবিভ� েলখা েথেক সংগৃ হীত]
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ইসলামী িশক্ষার উে�শ:
ইসলামী িশক্ষা বলেত আসেল কুর-সু �াহর িশক্েকই বুঝােনা
হে�। আর বলাবাহুলয্  এ িশক্ষ চূ ড়া� উে�শয্ দুিনয়া ও
আিখরােতর সেবর্সবর্া আ�াহর পিরচলাভ করা। আ�াহর পিরচয় এবং
তাঁর কােছ জবাবিদিহতার ভয় তথা তাকওয়াই পাের মানু ষেক মানু ষ
বানােত। একজন মু�াকী বা আ�াহভীরু বয্ি� েলসমােজ িশিক্ষত ব
অিশিক্ষত যা বেলই গণয্ েহান না , তাঁর হােত েকউ অিনে�র
িশকার হেব না। িতিন েযিদেকই যােবন শুধু আেলাই ছড়ােবন। তাঁর
হাত ও মুেখর অিন� েথেক পিরেবশ, �িতেবিশ ও �াণীকুল- সবই
িনরাপদ থাকেব। তাঁর মহানু ভতার কােছ হার মানেব উ�ত ৈ�রাচাির
েথেক িনেয় বেনর বাঘ ও সিরসৃ পরা পযর্�।
িমকদাদ ইয়ালিজন বেলন,
ﺟ
"ﻟﺴﻠﻢ إﻋﺪاداً ﺎﻛمﻼً ﻣﻦ ﻤ ﻴﻊ اﻨﻟﻮاﻲﺣ ﻲﻓ ﻤﺟﻴﻊ مﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮه لﻠﺤﻴﺎة اﺪﻟﻧﻴﺎ
".ﺮة ﻲﻓ ﺿﺆ اﻤﻟﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ وﻃﺮق اﻟﺮﺘ�ﻴﺔ اﻟﻲﺘ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻹﺳﻼم
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’ইসলােমর আনীত আকীদা, মূ লয্েবাধ ও িশক্ষাদান প�িতর জদু িনয়া
ও আিখরােতর জীবেনর �িতিট পযর্ােয়র জন সব িদক েথেক
মুসিলমেক পিরপূণর্রূ গেড় েতালা।’ [িমকদাদ ইয়ালিজন, পৃ �া : ২০]
আবদু র রহমান নকীব বেলন,
ُ
والﺴﻨﺔ
اﺬﻟي �ﺴﺘﻬﺪف إ�ﺎد إ�ﺴﺎن اﻟﻘﺮآن

�"اﻨﻟ ﻈﺎم اﻟﺮﺘ�ﻮي واﺘﻟﻌﻠﻴ

" . ﺧﻼﻗﺎً وﺳﻠﻮ�ً ﻣﻬﻤﺎ ﺎﻛﻧﺖ ﺣﺮﻓﺘﻪ أو ﻣﻬﻨﺘﻪ
‘ইসলামী িশক্ষা বলেত ওই িশক্ষা বযযার লক্ষয্ কুরআন ও সু�া
চির� ৈতির করা, যার অে�রই তা েপশা হেয় থােক।’ [আবদু র রহমান
নকীব, ১৭]
দু ইেয়র মেধয্ ফারাক:
ইসলামী তথা কুরআন ও সু �াহর জ্ঞান অজর্েউে�শয্ হেলা আ�ােক
জানা, তাঁর এক�বাদ তথা তাওহীদেক জানা, এককভােব তাঁর ইবাদত
করার প�িত েশখা। এ লেক্ষয্ই দুি এবং এর মধয্ি�ত সবিকছুেক
সৃ ি� করা হেয়েছ। এ কারেণই জা�াত ও জাহা�াম সৃ ি� করা হেয়েছ।
আর আধু িনক জ্ঞান অজর্েনর উে, ওই অিভ� লেক্ষয্ েপৗঁছােনার
মাধয্ম িহেসেব ন�র ব�বাদী সুিবধা অজর্ন। আর দু ই উে�েশয্র
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মােঝ ফারাক ইউসু ফ আলাইিহস সালামেক �য় ও গুিটকতক
িদরহােমর মােঝ েয তফাৎ েস তফাৎ। এ দু িটর ফারাক হেলা, আ�াহর
িযকর ও তাঁেক ভােলাবাসা এবং পানাহার ও পিরধােনর মােঝ যতটুকু
তফাৎ িঠক ততটুকু। ি�তীয়িট, আ�াহ্ যােদরেক ভােলাবােসন অথবা
যােদরেক ভােলাবােসন না, সবাই েপেত পাের। িক� �থমিট েকবল
আ�াহ যােদরেক ভােলাবােসন তারাই েপেয় থােক। এেতই বুঝা যায়
েকান জ্ঞান অ�ািধকার পার েযাগয? এবং দু িটর মযর্াদার তারতময
কতটুকু?
হয্, মুসিলমেক �েয়াজনীয় আধু িনক জ্ঞানও িশখেত হ। কুরআন ও
সু �াহর জ্ঞান অজর্ন করাও তার জঅতয্বশয্কী। সু তরাং তার উিচত
উে�িখত হেব তারতময্টাে মাথায় েরেখ এ দু েটার ওপরই গুরু
েদয়া। উদাহরণত যিদ েকােনা ছা� গিণত, কৃিষিশক্ষা ও রসায়
অধয্য়েন এক ঘ�া সময় বয্য় কের তাহেল কুর, হাদীস ও িফকাহ
অধয্য়েন তার নূয্নতম দুই ঘ�া সময় বয্য় করা উিচত। এর িবপরীত
করা সমীচীন হেব না। অথর্াৎ �ািধকার িদেত হেব ইসলামী তথা
দু িনয়া ও আিখরাত- উভয় জগেতর কলয্াণদাতা কুরআন ও সু�াহ
েক�ীক জ্ঞানেক ফরয ইলম অজর্ন সবাইেকই করেত হেব। আর
িবেশষজ্ঞতা অজর্ন করেত হেব কিতপয়েঅনু রূপ জাগিতক �াথর্
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কলয্াণ সং�া� জ্ঞােনও িকছু েলাকেক �াজ্ঞতা ও উৎকষর করেত
হেব। যারা ফরয ইলম অজর্ন কের মানুেষর েখদমত কের আ�াহর
স�ি� অজর্েনর িনয়েত িনেজর েমধা ও �ম েদেবন জাগিতক �েয়াজন
পূরেণ যাবতীয় জ্ঞ-িবজ্ঞান ও গেবষ-আিব�ােরর েপছেন। বলার
অেপক্ষা রােখ , তাই মুসিলমেদর সাধারণ িশক্ষা িসেলবােস অবশয
�েয়াজন পিরমাণ ইসলামী িশক্ষার বয্ব�া থাকেত হেব। ইসলাে
িশক্ষাশূনয্ েকােনা বয্ব�া মুসিলেমর জনয্ �হণেযাগয্ হেত পাে
সাধারণ িশক্ষিসেলবাস েথেক ইসলামী িশক্ষা উিঠেয় েদয়ার কু
ছা� েস েয �েররই েহাক না েকন, ইসলামী িশক্ষােক বাদ িদেয় শু
ৈবষিয়ক িশক্ষায় তার স �ূ সময় বয্য় করে, এ িচ�াও করা যায় না।
ইদানীং ইউেরাপ ও আেমিরকার অিধবাসী পা�ােতয্র জািতসমূেহর
অনু করেণ মুসিলম িবে� েযসব িবদয্াল বা মহািবদয্ালয় �িতি�ত হেত
শুরু কেছ েসগুেলােত মনই হে�। এর ফেল ছা�রা কলয্াণকর
জ্ঞান ও েনক আমল েথেক বি�ত হেব। কারণ নবা�া নগেদর �িতই
েবিশ আ�হী; িবেশষত েস নগদটা যিদ পািথর্ব িকছু হয়। আর বাির
�িত িবরাগী। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ََ َ ۡ َ ّ ِ َۡ َّ
َ ََ
[٢١ ،٢٠ : ﴾ ]اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ٢ َخ َرة
ِ � َوتذ ُرون ٱ٢ جلة
ِ ﴿ َ بل ُبُون ٱلعا
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‘কখেনা না, বরং েতামরা দু িনয়ার জীবনেক ভােলাবাস। আর েতামরা
েছেড় িদ� আিখরাতেক।’ [সূ রা িকয়ামাহ, আয়াত : ২০-২১]
এ কারেণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া কুরআেনর
হােফজেক মুখ�কৃত অংশটােক িবরতহীনভােব বারবার পাঠ করার �িত
েজার তািকদ িদেয়েছন। েযেহতু কুরআেন কারীম লাগােমর জনয্
��তকৃত উেটর েচেয়ও অবাধয্ আবদু �াহ রািদয়া�াহু আনহু েথে
বিণর্, িতিন বেলন, রাসূ�া�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ
কেরন,
ََ َ ُْ
ْ ْ َ ّ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ﻰﺴ
اﺳﺘَﺬ ِﻛ ُﺮوا اﻟﻘ ْﺮآن ﻓﻠ ُﻬ َﻮ
ِ » ﺑِئﺴﻤﺎ ﻷﺣ ِﺪ ِﻫﻢ �ﻘﻮل � ِﺴﻴﺖ آﻳﺔ ﻛﻴﺖ و�ﻴﺖ ﺑﻞ ﻫﻮ
ُ
ُ ُ ْ
َ ّ
ّ ّ
.« ﺎل ِﻣ َﻦ ﻟَّ َﻌ ِﻢ ﺑِ ُﻌﻘ ِﻠ َﻬﺎ
ِ ور لﺮِﺟ
ِ َﺷَﺪُ َﻔَﺼِﻴًﺎ ِﻣﻦ ﺻﺪ

‘তােদর মেধয্ ওই বয্ি� কতই না খারাপ েয বেল অমুক অমুক আয়া
ভুেল েগিছ। বরং তােক ভুিলেয় েদয়া হেয়েছ। েতামরা কুরআন �রণ
েরখ। কারণ উট েযমন তার রিশ েথেক পািলেয় যায় কুরআন তার
েচেয়ও �ত চেল যায় মানু েষর বক্ষ েথ।’ [বুখারী : ৫০৩২; মুসিলম :
১৮৭৭]
হয্া, পিরপূণর্ভােব পািথর্ব জ্ঞান অজর্েন আ�িনেয়াগ করা তকােছই
�হণেযাগয্হেত পাের যােদর জনয্ আেখরােত েকােন �াি� েনই, যারা
আ�াহর সাক্ষ �তয্াশা কের না।যারা পািথর্ব জীবন িনেয় যারা স��
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ও িনি��। আর মুিমন, িযিন দু িনয়া ও আেখরােতর কলয্াণ �তয্া,
তার েতা েস সু েযাগ নাই। েযেহতু মুিমন এমন এক বয্বসয় আ�াসী েয
বয্বসােত েলাকসান নাই
মুসিলমরা জাগিতক জ্ঞান িনেয় যতই ম� থা কুক না ে, কল-কারখানা
ও পরীক্ষাগাের জাগিতক জ্ঞােনর যতই �েয়াগ ঘটাক না, েকােনা
অব�ােত েকােনা সমেয় ফরয ইবাদত আদােয়র বয্াপাের তােদর গােফল
হওয়ার সু েযাগ েনই। আর ইলেম দীন তােদরেক তােদর ইবাদতবে�গী আদােয়র সিঠক িনেদর্শনা �দান কের। িবেশষভাে পাঁচ ওয়া�
সালােতর কথা বলেত হয়। সালাত হে� ইসলােমর িভি�। েকােনা
গেবষণা লয্াে অথবা িশক্ষা�িত�ােন অথবা অি-আদালেত েথেক
সালাত পিরতয্াগ করার েকােন সু েযাগ নাই।

মনু ষয্� অজেনর জনয্ই িক িশক ?
বাংলােদেশর নাগিরক মাে�ই হয়েতা েখয়াল কেরেছন েয েদেশর
�িতিট �ুল-কেলেজর দরজা বা েদয়ােল িলেখ েদওয়া হয় : ‘িশক্ষা
উে�শয্ মনুষয্� অজ’ এবং ‘েশখার জনয্ এেস, েসবার জনয্ েবিরে
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যাও’। আিম যখনই েকােনা িবদয্ালেয়র সামেন িদেয় পথ অিত�ম কি,
বাকয্দুিট েযন আমােক ভািব, ি�ধাি�ত এমনিক বয্িথত কের।
িশক্ষার উে�শয্ যিদ মনুষয্� অজর্নই হয় তাহেল পশু� ও পাশি
এমন জয়জয়কার েকন চারিদেক? মনু ষয্ে�র এত অভাব েকন সবর?
েসবার জনয্ই জন িশিক্, সািটর্িফেকট�া�রা েবিরেয় এেস থােকন
তাহেল েকন সমােজর �িতিট �ের মানু ষ ঠকাবার হেরক আেয়াজন?
িনেরট েসবাখাতগুেলােতও েকন েসবা হেয় উঠেছ েসানার হির?
বাকয্�য় সিঠক হেল িশিক্ষেতর হার বাড়ার সে� সে� পা�া িদ
অনাচার না কেম শুধু েবেড়ই চেলেছ েক? সামািজক নানা অপরাধ
�মশ বৃ ি�ই পাে� েকন? সভয্তা যত ওপের উঠেছ েকন ততিধক
িনেচ নামেছ মানু ষ। আেগ মানু ষ অনয্ায় কের িনেজেক অপরাধী ভাব,
অনয্ায়কারীর �িত মানুেষর িব�া, স�ান তলািনেত িগেয় েঠকত।
িক� এখন েকন তার উে�া হে�? েদদারেছ অপরাধ করেছ আবার
িদিবয বুক ফুিলেয় েবড়াে� অনাচািররা। সৎ ও িন�াবান েলােকর �িত
অবেহলা ও অনাদর �দশর্ন করা হে�। পক্ষা�ের , �তারক ও
অিশ� জনেদর সালাম ঠু কা হে�! মনু ষয্�হীন মানবদেলর জনয্ ি
িনেচর চরণগুেলা অবমাননাক? নািক িনঠু র সেতয্র সাহসী উ�ারণ?
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কুরআেনর আেলা বি�ত িশিক্ষতেদর আচরেণ িবর� ও বয্িথত ক
তাই িলেখন :
মডানর্ যুেগর মানু
িনজেক সবাই চালাক ভােব পরেক ভােব েবাকা,
িচ�া সবার েকমেন েদেব অনয্ জেন েধাকা।
েলৗিককতার �দশর্ন সবার কথায় কােজ,
িনজেক ভােব স�ানী আর পরেক ভােব বােজ।
যত বড় িমথয্াবাদ তত বড় চতুর,
সতয্বাদী পয্া পেড় হে� িনয়ত ফতুর।
িদল ভুলােনা কথার বাহার মন মাতােনা হািস,
িহংসা মেন বলেছ মুেখ েতামায় ভােলাবািস।
সামেন এেল কয় �ী হুজু প�ােত কয় শালা,
হায়ের মডানর্ যুেগর মানু সবার হৃেদ তাল!
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ফলবতী গাছেক আমরা েদিখ মািটর িদেক নু েয় আসেত, িক� িডি�র
ব�া কাঁেধ নু েয় আসা মানু ষগুেলােক বৃথা আ�ালেন উ�ত হেত েদিখ
েকন? কথায় কথায় অহংকার, চলােফরা িকংবা েপাশাক-আশাকই বাদ
যােব েকন। সবখােনই গবর, েমিক আিভজাতয্ আর অহংকােরর ছাপ।
েলৗিককতা, বাগাড়�র ও অপেরর �িত েহয় ভাব।
ধরুন েকােনা িবদয্ালেয়র সামেন একিট দুঘর্টনায় েনা িশক্ষাথর্ী আ
বা িনহত হেলা, তারপর িক হেব তা বুিঝ সেচতন েকােনা নাগিরকেকই
বেল িদেত হেব না। তুমুল ভাংচুর শুরু হেয় যােব। ওই রা�া িদে
যতগুেলা যানবাহন যােব সবগুেলােকই এ দুঘর্টনার জনয্ শাি� ে
হেব। লােখা েকািট টাকার ক্ষয়ক্ষিত হেব। একিট অনাকাি�ত
অিন�ায় সংঘিটত ঘটনার দায় িনেয় হাজার হাজার যা�ীেক এর জনয
দু েভর্াগ সইেত হেব। শুধু দুঘর্টনা েক ে ক� কের এমন? েকােনা
িশক্ষেকর সামানয্ ভুল বা িবচুয্িত হেলও তােদর ভােগয্ স�ান
িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক নানা লা�না ও অবমাননাকর উি� বা আচরণ বরদ
করেত হয়।
সংবাদপে�র পাতা ও�ােলই েরাজ দু নর্ীিত ও দুবৃর্�পনার িননতুন
েকৗশেলর খবর েদিখ। িডিজটাল যু েগ ফাইল আটকােনা, মানু ষেক
ঠকােনা ও �তািরত করার নানা কলা-েকৗশল আিব�ৃ ত হেয়েছ।
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িডিজটাল স�াস, ৈনরাজয, সু দ-ঘুষ, নারী িনযর্াত, পুরুষ পীড়ন আর
কটু-কাটবয্ েতা এনালগ যুেগর মানুষেদর িদেয় হে� না। হে�
আধু িনক িশিক্ষত সুে-বুেটড ভ�েলাকেদর িদেয়ই। কৃিতে�র সে�
এেদর উৎের আসা িবদয্ালয়গুেলার েদয়াল বা দরজায় িক িশক্ষার
ও উে�েশয্র কথা অি�ত িছল ন?
যখন েকােনা আধু িনক িনমর্াণ সাম�ী িছল ন, উ�তর �যু ি� িছল না,
তখনকার বানােনা তাজমহল, িপরািমডগুেলা যুগযুগা�েরর িব�য় হেয়
এখেনা িটেক আেছ। অথচ যথারীিত িশক্ষা ও ে�িনং�া� আধুিন
িনমর্াণ েকৗশল ও সাম�ী সি�ত এ যুেগর �াপতয্িবদেদর বানােন
দালান েভেঙ পেড় িফ বছর মানু ষেক জীবন িদেত হয়। এভাের�েক
পদানত করা, কয্া�ােরর মেতা �াণঘাতী েরাগেক জয় করা এবং
মহাকােশ যা�া করা মানু ষগুেলাই পের না পােশর বািড়র মানু ষেক,
েপছেন েদৗড়ােত থাকা ইতর �াণীিটেক সু খী করেত?
একিদন এক দূ রপা�ার গািড়েত ভ�েবিশ যু বক ক�া�রেক েদখলাম
সাদামাটা একজন �াময্ মুরুি�র সে� অভবয্ ভাষায় তকর্ করেত।
মেন ভাবিছলাম অিশিক্ষত দাির�ি�� েহলপার ক�া�েরর ভা এর
েচেয় ভােলা আর কী হেব? িক� খািনক বােদই েস পােশর িসেটর এক
যু বক যা�ীর সে� তেকর্ জিড়েয় জানােলা েস
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ঢাকার একিট

িব�িবদয্ালেয় পে! গািড়িট তার িনেজর। ছু িটর িদন িছল বেল েস
িনেজই এেসেছ ক�া�রেক েরেখ। অক�াৎ ওই �াময্ মুরুি�র তীযর
ম�বয্ শুনেত লাম। ‘বাবা, আিম িনেজ অিশিক্ষত হেলও েছেলটাে
িশিক্ষত করার জনয্ কাঁিড় কাঁিড় অথর্ ঢালিছ। িক� এই িক েসই িশ
মানু েষর ভাষা? এর েচেয় েতা আমার মেতা চাষােদর আচার-বয্বহারও
ভােলা।’ এমন ওজ�ী বাকয্ শুেন আিমসহ আশপােশর িসেট
ভ�েলােকরা ভয্াবাচয্াকা েখেয় েগলাম।
পােশর বাসার �াস নাইেন পড়ুয়া এক েমেয়র িকছু কথা শুেন
অেনকিদন পর ওই �াময্ মুরুি�র কথা আবার মেন পড়ল। রাজধান
ঢাকার একিট শীষর্�ানীয় নামকরা �ুেলর সাধারণ একজন কমর্কতর
মােক েস মুেখর ওপর বেল েদয়, ‘আমার �ুেল আপিন িগেয় আপনার
পিরচয় েদেবন না। আিম তােত সবার কােছ েছাট হেয় যাব। আপিন
সবার সামেন আমােদর পরীক্ষার হেল সয্ারেদর ফুটফরমাশ খাটে
েদখেল আমার মাথা েহঁট হেয় যােব।’ িনেজর গভর্ধািরনী মােক এমন
কথা বেলেছ েজেনই তােক ম� ঠাওরােল অনয্ায় হেব। একটু েপছেনর
ইিতহাসও সংেক্ষেপ জানেত হেব। মনুষয্ে�র পাঠ িনেয় আমরা কত
অমানু ষ হি� তা বুঝােত এর উে�খই যেথ� হেত পাের।
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েমেয়িটর বাবা মারা েগেছন এক েছেল এক েমেয় েরেখ। িতিন িছেলন
হাইেকােটর্র একজন ডাকসাইেট এয্াডেভােকট। যুবতী মা তখন এিত
দু ই স�ানেক িনেয় অৈথ সাগের পেড় যান। েদবর-ভাসু ররা অ�ীকার
কেরন এিতম দু ই ভাইেপা ভাইিজেক তােদর িপতার িহসয্া িদেত। �শু
মেহাদয়ও মুেখর ওপর বেল েদন, ‘েতামােক িকছু েদয়া িনরাপদ নয়,
না জািন কেব কার সে� েভেগ চেল যাও।’ জনমদু খী এই মােক তখন
তাঁরই গভর্ধািরনী মা বেল, ‘েদখ স�ানেদর িদেক তািকেয় েতার
জীবনসং�ােম নামার দরকার নাই। আজকালকার যা েছেল-েমেয়, ওরা
েতার জনয্ িকছু করেব না। বুেড়াকােলর কথা ক�না কর হেলও তুই
আমােদর ি�তীয় িবেয়র ��ােব স�িত েদ।’ িক� এিতম দু ই স�ােনর
কথা েভেব মা জননী অনয্ কারও মায়াজােল জড়ান িন।
ঢাকায় এেস বহু কে� েদেশর েসরা ওই িবদয্ালেয়র  তৃতীয় ে�ণী
একজন সাধারণ কমর্চারী িহেসেব ৈবধবয্ জেয়র িমশেন নােমন। িনেজ
েখেয় না েখেয় স�ানেদর নািম-দািম �ুেল ভিতর্ করান। সুবেহ
সািদেকর আেগ উেঠন। ওেদর জনয্ সারািদেনর খাবার ৈতির কের
কাকডাকা েভােরই েছােটন কমর্�েল। স�য্ায় কমর্�া� হেয় ঘের িফ
েরাজই তােক েচচােমিচ করেত হয় ওেদর েপছেন। নাওয়া-খাওয়ার িঠক
নাই। পড়ােশানােতই েনই মন। �ােফর স�ান িহেসেব িবেশষ
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িবেবচনায় ভিতর্র সুেযাগ থাকেলও েছেলিট িনেজর মা-স�ান যােব
েভেব মােয়র েসই নামী �ুেল ভিতর্ হয়িন। আর েমেয়ির হেয়েছ িভ�
গিত। একই �ােস এবার তার ি�তীয় পরীক্ষা। এবার এ বািষর
পরীক্ষায় েফলও তার েমামুিট িনি�ত। পড়ােশানার খবর েনই। িটিভ
েদখা আর �সাধন চচর্া চলেছ অিবরাম।
পােশর �ুেল পেড় বেল মা সহেজই সয্ারেদর কাছ েথেক েমেয়র
পরীক্ষার খাতার খবর িনেত পােরন। ওই �ুেলর অেনক খাতা তাঁ
�ুেলর সয্ারেদরও অেনক সময় েদখেত হয়। িতিন েভেবিছেলন েমেয়র
পিরচয় িদেল হয়েতা েকােনা সয্ার দয়া�র্ হেয় তােক পাশ না�া
েদেবন। েস িবেবচনায় েকবল েমেয়েক বলেলন, ‘মা, আিম িক েতার
খাতার েখাঁজ-খবর িনেয় সয্ােরর কােছ সুপািরশ কর?’ অমিন েস দু ধকলা িদেয় েপাষা জীবনহরণকারী সােপর মেতা ফণা তুেল ওই উ�র
েদয়। আমার �র্ী মারফত েজেনিছ ওই দুখীিন মা সারািদন কে� িকছু
েখেত পােরন িন। ল�া, েবদনা ও অপমােন িতিন সারািদন েকবলই
েবাবা কা�ায় অতীত হাতেড়েছন।
আশা কির আর বলার দরকার েনই, স�ােনর জনক-জননী বলেতই ওই
বয্িথত মােয়র করুণ েরাদন শুনেত পারেছন। হায় আ, এ েকমন
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মনু ষয্ে�র নমুন! এ েকমন অকৃতজ্ঞ! এমন কৃত�তা েদেখ পশুরাও
বুিঝ ল�া না েপেয় পাের না।
পাঠক,

এতক্ষেণ বুিঝ আমােক আধুিনক িশক্ষািবেরাধী িক

�যু ি�িবমুখ েসেকেল েভেব িনি�ত হেয়েছন। আসেল তা নয়।
বয্ি�গতভােব আিম িশক্ষানুরাগী এবং �যুি�িনভর্র মানুষ। িব
আহরেণই কােট আমার িদনমান। আর �যু ি�র সে�ই আমার
িদবসরািত। সতয্েক পাশ কাটােনার সুেযাগ েনই বেলই এসব ঘটনার
অবতারণা। সবার অনু ভূিতেক জা�ত করেতই এ মৃ দু করাঘাত। সতয্টা
হেলা মানু ষ যত িশিক্ষতই েহ না েকন, ৈনিতকতার উে�ষ এবং
আ�াহভীিতর জাগরণ না ঘটােনা েগেল েস িশক্ষা মানুষেক িশিক্
বানােত পাের; মানু ষ নয়। এভােব চলেত থাকেল অব�ার শুধু অবনিতই
ঘটেব; উ�িত নয়।
সহেজ কথািট বয্াখয্া করা যাক। েচৗ�শ বছর আেগ িফের যাওয়া যাক
মনু ষয্� হারােনা আর মানিবক মূলয্েবাধ েথেক সের যাওয়া েস যুগটাে
িব� ইিতহােস জািহিলয়া বা ববর্রতার যুগ িহেসেব আখয্ািয়ত করা হয়
মানু ষেক েকােনা জঘনয্ কােজ �বৃ� হেত েদখেল এখেনা মানুষ তােক
জােহল ববর্র বেল িন�া জানায়। িক� েস যুেগরই একদল েলাক সহসা
বদেল যান। শুধু বদেল যাওয়া েক, বলেত েগেল পুেরা দু িনয়ােতই
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বদেল েদন। তাঁেদর েসৗজেনয্ মানেবিতসই িলখেত হয় নতুন কের।
ধূ িলর ধরা হেয় ওেঠ অেদখা জা�াত। তাঁেদর ইিতহাস পেড় এখেনা
মানু ষ িব�েয় থ হেয় যায়। তাঁেদর মনু ষয্� েবাধ ও আ�দােনর উপমা
তুেল ধের এখেনা মানু ষ মানবতা ও মহানু ভতার পাঠ �হণ কের।
িক� তা িকেসর বেদৗলেত? েকান পরশ পাথেরর েছাঁয়ায় এ রূপা�?
েসিট িক� এ িশক্ষার বেদৗলেতই সািধত হেয়িছল। িশক্ষার আ
তািড়েয় িদেয়িছল সব আঁধারেক। তেব েস িশক্ষা যতটা না িছ
েভােগর। তারেচ েবিশ িছল তয্ােগর। জাগিতকতা ও ব�র আসি�
েশখায় িন তা। অক্ষম জড়ব�র পূজা তয্াগ কের তা িশিখেয়িছল শি
আধার, সব িকছু র একক ��া ও িনয়�া আ�াহর দাস হেত। আর তা
িছল ইসলামী িশক্ষা বা েম ওহী।
ইসলামী িশক্ষার গুও তাৎপযর্:
ইলম আরবী শ�। এর আিভধািনক অথর্ হেলা জ্ঞান বা িশ
(Knowledge বা Education)। ইসলামী িশক্ষা তথা কুরআনী িশক্
�িত গুরুেরাপ কের আ�াহ তা‘আলা একদল েলাকেক এর জনয্
িনেয়ািজত হবার িনেদর্শ েদন।ইরশাদ কেরন,
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ْٓ ُ َ َ َ ۡ َ َۡ ْ ُ
ْ ّ � َِت فَق
َ ُّ
َ ََ َََۡ
ين َو�ُِنذِروا قومهُم إِذا رجعوا
ٞ� ف ِ ۡرقةٖ ِّنۡهُم ۡ طَآِفَة
ِ ّ �ِ �َّ َ ُهوا
ِ ﴿ فلو� �فر مِن
ِ �ٱ
َ َ َۡ ۡ ّ
[٢٢١ : ﴾ ]اﻟﻮ�ﺔ١ هُم �ذ ُرون
َِ�َۡهِمۡ لَعَل
‘অতঃপর তােদর �িতিট দল েথেক িকছু েলাক েকন েবর হয় না, যােত
তারা দীেনর গভীর জ্ঞ আহরণ করেত পাের এবং আপন স�দায়
যখন তােদর িনকট �তয্াবতর করেব, তখন তােদরেক সতকর করেত
পাের, যােত তারা (গুনা েথেক) েবঁেচ থােক।’ {সূ রা আত-তাওবা,
আয়াত : ১২২}
পিব� কুরআেনর বণর্নাভি�েতও িশক্ষার অপিরসীম গুরুে�র
পাওয়া যায়। েযমন িনেচর আয়ােত আ�াহ বেলন,
ۡ ََ َ
َ َ ۡ ُّ َ ۡق
َ َۡ ُ َ ّ
ُ َ ۡ ّ
ٰ َ �ٱ
[٤ ،١ : ﴾ ]لﺮﻤﺣﻦ٤ ٱ�يَان
 َلَمه٣ �� َن
ِ  خلق٢  َلَم ٱل رءان١ ﴿ لرَح�ٰن
‘পরম করুণাম। িতিন িশক্ িদেয়েছন কুরআন। িতিন সৃ ি� কেরেছন
মানু ষ। িতিন তােক িশিখেয়েছন ভাষা।’ {সূ রা আর-রহমান, আয়াত : ১৪} আয়ােত করুণায় মানু ষেক েদয়া তাঁর িতনিট েনয়ামেতর কথা
বেলেছন। কুরআন েশখােনা, মানু ষেক সৃ ি� করা এবং তােক ভাষা িশক্ষ
েদওয়া। সাধারণভােব বলেল বলা হত মানু ষ সৃ ি� কেরেছন তারপর
তােক কুরআন িশক্ষা িদেয়েছন। িক� মানুষ সৃি� করার আেগ কুরআ
িশক্ষা েদয়ার কথা বলা েথেক এ ইি�ত ওয়া যায় েয, দয়াময় আ�াহ
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মানু ষ সৃ ি� কেরেছন তেব যারা কুরআন তথা কুরআনী িশক্ষা পায় ি
তােদর েযন মানু ষই গণয্ কেরন িন িতিন।
অনয্ আয়ােত আ�াহ বলেছন েয িতিন তাঁর রাসূলেক েয দািয়�গুেল
িদেয় ে�রণ কেরেছন তাঁর একিট হেলা িশক্ষা িবতরণ করা এব
কুরআন িশক্ষা েদওয়াইরশাদ হেয়েছ,
ٗ
ّ
ۡ َ ٓ َ
َ ٰ ��ُم َء َا
ۡ
ۡ ِن�ُم َ� ۡتلُوا ْ َعلَ ۡي
ۡ
ۡ
ُي�ُم َو ُ� َعلّ ِ ُم�ُم
ِي�ُم َر ُسو� ّم
� ﴿ ك َما أ ۡر َسل َنا
ِ �تِنا َو ُ� َز
ۡ
ّ
َ ۡ ۡ
َ َ َ ْ ُ ُ َ َ
َ ٰ�َ ك
[١٥١ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ب َوٱ� ِك َمة َو ُ� َعل ِ ُم�ُم َّا ل ۡم ت�ونوا � ۡعل ُمون
ِ ٱل
‘েযভােব আিম েতামােদর মেধয একজন রাসূ ল ে�রণ কেরিছ েতামােদর
মধয েথেক, েয েতামােদর কােছ আমার আয়াতসমূহ িতলাওয়াত কের,
েতামােদরেক পিব� কের এবং িকতাব ও িহকমত িশক্ েদয়। আর
েতামােদরেক িশক্ েদয় এমন িকছু যা েতামরা জানেত না।’ {সূ রা
আল-বাকারা, আয়াত : ১৫১}
একই িবষেয় অপর সূ রায় বলা হেয়েছ,
ّ ُ
ٗ ُ َ َ ّ ُّ ۡ
َ
ۡ �ّ هِم َء َا�ٰتِهِۦ َو ُ� َز
ۡ هُم َ� ۡتلُوا ْ َع َل ۡي
ۡ و� ّم ِۡن
ُِيهِم َو ُ� َعلّ ِ ُمهُم
�َي َ� َعث ِ� ٱ�م ِِ�ۧن رس
ِ ﴿ ه َو
ْ ُ َ
ََ ۡ ۡ َ َ َ ۡ
ّ َ َ َ َُۡ
[٢ : ﴾ ]ﺠﻟﻤﻌﺔ٢ �
ِ ٱل
ٖ ِك�ٰب وٱ� ِكمة �ن �نوا ِمن �بل ل ِ� ض� ٰ ٖل ُب
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‘িতিনই উ�ীেদর মােঝ একজন রাসূ ল পািঠেয়েছন তােদর মধয েথেক,
েয তােদর কােছ েতলাওয়াত কের তার
ঁ আয়াতসমূহ, তােদরেক পিব�
কের এবং তােদরেক িশক্ েদয় িকতাব ও িহকমাত। যিদও ইতঃপূেবর
তারা �� েগামরাহীেত িছল।’ {সূরা আল-জুমুআ‘, আয়াত : ০২}
সু ফয়ান ইবন উয়াইনা রহ. েক ইলেমর মযর্াদা স�েকর্ িজেজ্ঞস
হেল িতিন বেলন, েতামরা িক আ�াহর বাণীর �িত লক্ষয্ কেরা না িত
েতা কী িদেয় শুরু কেরে?
َ ۡ ُۡ َ َ ۡ ُۡ َ َ َ ۡ َۡ ۡ َ ُّ ّ َ َ ٓ َ ُّ َۡ ۡ َ
ُّ ت
َُٱ�َ َ� ۡعلَم
� ِ ٰ�﴿ فٱعلم َنَهۥ � إِ�ٰه ِ�َ �َ وٱستغفِر �ِ �بِك ولِلمؤمِنِ� وٱلمؤ ِم
ّ ُت ق
ۡ ٰ �ُم َو َم ۡث َوٮ
ۡ َلَ َب
[١٩ :  ﴾ ]�ﻤﺪ١ �ُم
َ
‘অতএব েজেন রাখ, িনঃসে�েহ আ�াহ ছাড়া েকান (সতয) ইলাহ েনই।
তুিম ক্ষ চাও েতামার ও মুিমন নারী-পুরুষেদ �িট-িবচুয্িত জনয্
আ�াহ েতামােদর গিতিবিধ এবং িনবাস স�েকর অবগত রেয়েছন।’
{সূ রা মুহা�দ, আয়াত : ১৯} এ আয়ােত আ�াহ আমেলর কথা বেলেছন
ইলেমর পের।
ইলম হেলা নূ র, যা িদেয় মানু ষ নানা িবষেয়র হাকীকত ও তাৎপযর্
েদখেত পায়। এ দৃ ি� িঠক েচােখর দৃ ি� নয়। বরং অ�রচক্ষু আ�াহ
বেলন,
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َٓ َ ُ
َ ۡ ْ ُ َ َََۡ
ّ َ َإ
َ ُ ََ
ٞ َ
ٞ ُهُم قُل
ۡ َ ون ل
وب َ� ۡعقِلون ب ِ َها أ ۡو َءاذان � َ ۡس َم ُعون ب ِ َهاۖ ِ�َ َها
�ض �تك
ِ ��وا ِ� ٱ
س
ِ � ﴿ أفلم
َ
ّ � �َوب ّل
ُ َُ� َ� ۡع َ� ۡٱ�بۡ َ� ٰ ُر َو َ�ٰ�ِن َ� ۡع َ� ٱلۡقُ ل
[٤٦ :  ﴾ ]ﺤﻟﺞ٤ ِلصُ ُدور
ِ ِ
‘তারা িক যমীেন �মণ কেরিন? তাহেল তােদর হত এমন হৃদ যা �ারা
তারা উপলি� করেত পারত এবং এমন কান যা �ারা তারা শুনে
পারত। ব�ত েচাখ েতা অ� হয় না, বরং অ� হয় বক্ষি হৃয়।’
{সূ রা আল-হ�, আয়াত : ৪৬}
এ জনয্ আ�াহ মানুষেক দুই ে�ণীেত ভাগ কেরেছন। একদল আিলম
(জ্ঞানব) অনয্দল অ�(জ্ঞানহ)। ইরশাদ হেয়েছ,
ْ ُّ َ َ ۡ ُ َ َ� �َٓ ّ َ َت ّ ُ ُ ْ ل
َ
َ َ َ ُ ٓ َ ّ َُ َ َ َ ۡ َم
نزل إِ�ۡك ِمن َّ ّ�ِك �َۡقُ كمن هو ۡ ٰ ۚ ِ�َما َذَكَر أو وا
ِ ﴿ ۞أ�من �عل َ�َما أ
ََۡ ۡ
[١٩ : ﴾ ]الﺮﻋﺪ١ ب
ِ ٰ�ٱ�ل
‘েয বয্ি জােন েতামার রেবর পক েথেক েতামার �িত যা নািযল
হেয়েছ, তা সতয, েস িক তার মত, েয অ�? বুি�মানরাই শুধ উপেদশ
�হণ কের।’ {সূ রা আর-রা‘দ, আয়াত : ১৯}
ইলম মানু েষর মেধয্ আ�াহভীিত সৃি� কের। আর আ�াহভীিতই পাে
মানু ষেক যাবতীয় অনয্ায় কাজ েথেক িবরত রাখেত। আ�াহ বেল,
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َ َ َ ُُ ََۡ ٌ َُۡ ََۡ ۡ َ ّ َٓ ّ
َ �َ م ِۡن
َ ّ �َ ۡ�َ لِك ِّ�َ َما
ِ َّ� ﴿ َو ِم َن
ِ عِبادِه
ۗ ٰ �ب وٱ�ن�ٰمِ �تل ِف �ل�ٰنهۥ ك
ِ اس َٱ�َوا
ّ ْ ُ ٰ ٓ �َلۡعُل
َ ّ َِن
ٌ �ز َ� ُف
ٌ �َ َعز
[٢٨ : ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ٢ ور
َ ۗؤا
ِ
‘আর এমিনভােব মানু ষ, িবচরণশীল �াণী ও চতু�দ জ�র মেধয্
রেয়েছ নানা বণর্ বা�ােদর মেধয েকবল জ্ঞানীর আ�াহেক ভয় কের।
িন�য় আ�াহ মহাপরা�মশালী, পরম ক্ষমাশী’ {সূ রা আল-ফািতর,
আয়াত : ২৮}
অনয্ আয়ােত আ�াহ বেল,
ّ ْ ٓ ُُ ۡ َ ِنُ ْ ٓ َ ۡ َ ُ ۡ ِن
ۡ ِين أُوتُوا ْ ٱلۡعلۡ َم ِمن َ� ۡبلهِۦٓ إ َذا
ۡ � َع َل ۡي
َ َ�ّ َِن
ٰ َ �ُت
� هِم
﴿ قل ءام وا بِهِۦ أو � تؤم ۚوا
ِ
ِ ِ
[١٠٧ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء١ � �
‘বল, ‘েতামরা এেত ঈমান আন বা ঈমান না আন, িন�য় এর পূেবর
যােদরেক জ্ঞ েদয়া হেয়েছ, তােদর কােছ যখন এটা পাঠ করা হয়
তখন তারা িসজদাবনত হেয় লু িটেয় পেড়।’ {সূ রা বানী ইসরাঈল,
আয়াত : ১০৭}
আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
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ُ ْ ّ ًْ َ
ُّ
ُ ْ َ
ّ
.« ﻳﻦ
ِ ِ» ﻣﻦ ﻳ ِﺮ ِد �َ ﺑِ ِﻪ ﺧ�ا ُﻔَﻘِﻬﻪ ِﻓ ﻟ

‘আ�াহ যার ম�ল চান তােক িতিন দীন স�েকর্ �াজ্ঞতা দান কে’
[বুখারী : ৫৬৪৫; মুসিলম : ২৪৩৬]

আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহু আনহু েথেক বি, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
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‘েয বয্ি� আমার এ মসিজেদ আসেব একমা� কলয্াণ অজর্েনর জনয্
েস িশখেব বা েশখােব, েস আ�াহর পেথ মুজািহেদর �ের। আর েয এ
ছাড়া অনয্ উে�েশ আসে, েস ওই বয্ি�র �ের েয অেনয্র ব�র �ি
তাকায়।’ [ইবন মাজা : ৬৪৭২, হাদীসিট সহীহ সনদ সূ ে� বিণর্ত
হেয়েছ।]
�েয়াজনীয় ইলম সবার জনয্ই ফরয। আনাস ইবন মািলক রািদয়া�াহ
আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, রাসূ�া�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন,
ّ ُِ َ َ ٌ َ َ ْ ْ ُ َ َ
.« ُم ْﺴ ِﻠ ٍﻢ
»ﻃﻠﺐ اﻟ ِﻌﻠ ِﻢ ﻓ ِﺮ�ﻀﺔ ﻋ
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‘ইলম িশক্ষা করা �িতিট মানুেষর ওপর ফর’ [ইবন মাজাহ : ২২৪]
শুধু তাই নয় আমরা েদখেত পা, েশষ নবীর ওপর অবতীণর্ �থম
ওহীেতই বলা হয় ‘পড়’।
েশষ কথা:
শুধু িশক্ষা অজর্ন বা জজর্ন কেলই হেব না তা হেত হেব রব বা
�িতপালক তথা আ�াহেক স�ি�র িনিমে�। আমােদর গলদ আজ
এখােনই। সবাই উপলি� করিছ পড়ার গুরু�। সবাই গাইিছ িশক্ষ
িবদয্ার মাহা�য্। অথচর সিঠক লেক্ষ কথা েবমালু ম ভুেল যাি�।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস�ােমর বাণীগুেলার িদেক তাকােলও
আমরা এমন ধারণা পাই। আলহামদু িল�াহ, মুসিলম ভাই-েবােনরা
এখেনা একথা �ীকার কেরন েয, ইসলােমই িশক্ষার �িত সবেচ েবি
গুরু�ােরাপ করা হেয়েছ। আলবৎ িঠক। এেকবাের হ ক কথা। িক
িশক্ষার গুরু� িনেয় আমরা যত , এর উে�শয্ ও অজর্ন েয়
ততটা বলিছ না। এর ফলাফল িনেয় ভাবিছ না।
আ�াহ আমােদর সবাইেক উপকারী জ্ঞান েশখার এবং েস অনুযায়
আমেলর তাওফীক িদন। আমােদর সকলেক তাঁর দীেনর ইলম �চাের
খােদম িহেসেব কবুল করুন।আমীন।
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