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ইলম অর্জনে শিশুর অশিকার 

   

ইলম অর্জে, র্ীবে ও র্গৎ সম্পনকজ স্বচ্ছ িারণা লাভ, ইহ ও পরকালীে কলযানণর পথ পথান্তর 

শবষনয় স্পষ্ট শদক-শেনদজিো অর্জে শিশুর একশি মমৌশলক অশিকার। এ অশিকার প্রদানে, এ শবষনয় 

শিশুর যথাযথ পশরচযজায় মহােবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম স্থাপে কনরনেে সনবজাচ্চ আদিজ। 

আমানদর সালানে সানলহীেও এনেনে মরনেনেে উজ্জ্বল উদাহরণ।  

মহােবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম জ্ঞাে অনেষণ প্রশিশি মুসশলনমর র্েয েরয বনল ম াষণা 

কনরনেে। (দ্রঃ আল মাকাশসদুল হাসাো: ৬৬০)   

জ্ঞাে অনেষণ সনবজাত্তম ইবাদি। আর এ ইবাদি চচজার র্ীবেবযাপী চলমাে প্রশিয়া শুভ শুরু 

শিশুকাল মথনকই শুরু হওয়া আবিযক; মকেো শিশুকানল লুব্ধ জ্ঞাে পাথনর েশচি মরোর মনিাই, 

যা কেনো মুনে যাবার েয়।  

আবু হুরায়রা রাশদয়াল্লাহু ‘আেহু মথনক এক বণজোয় এনসনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ 

ওয়াসাল্লাম বনলে: ময বযশি শিশুকানল কুরআে শিেল, কুরআে িার রিমাাংনসর সানথ শমনি মগল, 

আর ময বযশি বৃদ্ধ বয়নস কুরআে শিেল, আর কুরআে িার কাে মথনক েুনি যাওয়া সনেও মস 

মলনগ রইল, িার র্েয রনয়নে শিগুণ মোয়াব। [দায়লাশম, হানকম] 

ইবে আব্বাস রাশদয়াল্লাহু ‘আেহু বনলে: ময বযশি বয়ঃপ্রাশির পূনবজই কুরআে শিেল িানক  প্রজ্ঞা 

শদনয় ভূশষি করা হনলা। 

েশিব আল বাগদাশদ ইলম মিোনোর বযাপানর সালানে সানলহীনের উনদযাগ-আগ্রনহর একশি দী জ 

বণজো শদনয়নেে যার শকেু অাংি এোনে িুনল মদওয়া হনলা: 

হাসাে বনলনেে: আমানদর হানি আপোনদর শিশুনদর িুনল শদে, মকেো িারা হনলা িূেয হৃদয়,  

িারা যা মিানে িা সাংরেণ কনর রােনি অশিক সেম।  

সাঈদ ইবে রাহমা আল-আসবাহী বনলে: আশম রানি আবু্দল্লাহ ইবেুল মুবারনকর মর্শলনস সবার 

আনগ মযিাম, আমার সঙ্গী-সাথী শেল যারা কেনো আমার পূনবজ মযনি পারি ো। আবু্দল্লাহ ইবেুল 

মুবারক বৃদ্ধনদর সনঙ্গ শেনয় প্রনবি করনিে। তারা একবার আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককক বলকলন: 

এসব বাচ্চারা আমানদরনক পরাহি কনর শদনয়নে। প্রিুযত্তনর শিশে বলনলে: আপোনদর িুলোয় 

এরাই আমার অশিক আিার পাে। আপোরা আর কয়শদে  বাাঁচনবে, আর ওরা, আিা করা যায় ময 
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আল্লাহ িানদরনক দী জ র্ীবে মদনবে। সাঈদ বনলে: িানদর মনিয আমানক োড়া আর মকউই আর্ 

মবাঁনচ মেই। 

ইমাম আ‘মাি বনলে: আশম ইসমাঈল ইবে রার্ানক মদনেশে, শিশে বাচ্চানদর মকিনব মযনিে, 

িানদর সানথ কথা বলনিে; যানি িার কথাগুনলা শবশ্রুি ো হয়।  

হাসাে ইবে আলী রাশদয়াল্লাহু ‘আেহু িার ও িার মবানের মেনলনদরনক বলনিে: ইলম শিে; 

মকেো কওনমর মনিয মিামরা এেে মোি, আর আগামীকাল মিামরাই হনব বড়। িাই মিামানদর 

মনিয ময মুেস্থ ো কনর মস মযে শলনে সাংরেণ কনর। (েশিব আল বগদাশদ: আল শকোয়া শে 

ইলশমর শরওয়ায়া)  

আিা ইবে আশব রাবাহ বাচ্চানদর উনিিয কনর বলনিে: মিামরা মলে, আর ময ভাল কনর  মলো 

র্ানে ো িানক আমরা শলনে মদব, আর যার সানথ োিা-কলম মেই, িানক আমরা এগুনলা 

আমানদর কাে মথনক মদব। (আল মুহাশিসুল োনযল: পৃষ্ঠা ৩) 

বশদউযযামাে হামাদাশে িার এক মবােপুেনক ইলম িলনব শসশরয়াস হনি বনল শচশি শলনে বনলে: 

যিশদে ইলম শেনয় মিগুল থাকনব, মাদরাসানক মিামার থাকার র্ায়গা বাশেনয় রােনব, কলমনক 

সঙ্গী ও োিানক বনু্ধ বাশেনয় রােনব িিশদে িুশম আমার সন্তাে বনল স্বীকৃশি পানব। আর যশদ এ 

বযাপানর মকানো ত্রুশি হয় িনব আশম মিামার মামা েই, অেয কাউনক মামা শহনসনব গ্রহণ কনরা। 

ওয়াসসালাম। (আল-শহদায়া আল ইসলাশময়া: ২২৮)  

মলাকমাে হাশকম একদা িার মেনলনক শর্জ্ঞাসা করনলে: মিামার প্রজ্ঞা অর্জে কিদূর হনলা? 

উত্তনর শিশে বলনলে: আমার র্েয যা গুরুত্বপূণজ েয়, আশম িানি মাথা  ামাই ো। লুকমাে হাশকম 
বলনলে: মহ আমার মেনল! আনরকশি শবষয় বাশক রনয় মগনে, িাহনলা, িুশম আনলমনদর সানথ 

বসনব, শভড় মিনল হনলও িানদর কানে যানব। মকেো আল্লাহ িাআলা মহকমি িারা মৃি 

হৃদয়গুনলানক র্ীশবি কনরে, মযমশে র্ীশবি কনরে বৃশষ্ট বশষজনয় মৃি র্শমে। (মুয়াত্তানয় ইমাম 

মানলক: ২/১৬১)  

শিশে আনরা বনলে: মহ আমার সন্তাে! িুশম শিেশি উনিনিয ইলম িলব কনরা ো। আর শিে 

কারনণ ইলম িলব বন্ধ কনরা ো:  

১. অযাশচি ঝগড়ায় শলি হওয়ার র্েয ইলম িলব কনরা ো।  

২. গবজ করার উনিনিয ইলম িলব কনরা ো। 
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৩. মলাক-মদোনোর উনিনিয ইলম িলব কনরা ো।  

১. ইলম িলনব অেীহার কারনণ ইলম িলব মেনড়া ো। 

২. মলাকলজ্জায় িুশম ইলম িলব মেনড়া ো। 

৩. অজ্ঞ থাকার প্রশি রাশর্ হনয় িুশম ইলম িলব মেনড়া ো।  

শিশে আনরা বনলে: আনলমনদর সানথ িুশম ঝগড়া করনি মযও ো। এরূপ করনল িানদর কানে 

িুশম হালকা হনয় যানব। িারা মিামানক প্রিযােযাে করনবে। যারা শেনবজাি িানদর সানথও শবিণ্ডায় 

মযও ো, মকেো এরূপ করনল িারা মিামার সানথ মূেজিাপূণজ আচরণ করনব, মিামানক গাশল মদনব। 

িুশম বরাং সবর করনব, জ্ঞানে ময বযশি  মিামার ঊনবজ িার র্েয এবাং ময শেনচ িার র্েযও, 

কারণ আনলমনদর সাশরনি শগনয় িারাই যুি হনি পানর যারা িানদর র্েয ধিযজ িরনব, িানদর 

সানথ মলনগ থাকনব। সুন্দর ও শবেম্রভানব িানদর ইলম মথনক আহরণ করনব।  

আবু্দল মানলক ইবে মারওয়াে িার মেনলনদরনক উপনদি শদনয় বনলে: মিামরা ইলম শিো কনরা, 

ইলম শিো করনল মিামরা যশদ মিযবিজী অবস্থানে থাক, িাহনল মিামরা মেিা হনয় যানব। আর 

যশদ শেম্নবিজী অবস্থানে থাক িা হনল মবাঁনচ থাকনি সেম হনব।  

উশল্লশেি উদৃ্ধশিগুনলা মথনক সহনর্ই প্রিীয়মাে হনচ্ছ, আমানদর সালানে সানলহীে শিশু 

সন্তােনদরনক ইলম মিোনি কিিুকু গুরুত্ব শদনিে, আগ্রহ-উৎসাহ বহে করনিে?  

সালানে সানলহীেনদর পদাঙ্ক অেুসরণ আমানদর মেনল সন্তােনদরনক যথাথজরূনপ ইলম, জ্ঞাে ও 

প্রজ্ঞা মিোনি আল্লাহ আমানদরনক িাওেীক দাে কনরে। আশমে। 

 

সমাি 
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