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নবীন আলেমলের প্রতি আহ্বান
তপ্রয় বন্ধুগণ! মাশাআল্লাহ, আপনারা আলেম তহলসলব স্বীকৃি। জনগণ আপনালেরলক আলেম তহলসলব দেলখ থালকন।
এটা আল্লাহ িা‘আোর অলশষ দমলহরবানী দয, তিতন আমালেরলক দযাগযিা ছাড়াই আলেমলের মলযয অন্তর্ুুক্ত
কলরলছন। সু িরাাং সকে প্রশাংসা ও দশাকর মহান আল্লাহর জনযই।
িলব একতট তবষলয় আমালের সকেলক সিকু থাকা বাঞ্ছনীয় আর িা হলো, আমালের কালরা মালে দযন এ যারণা
জন্ম না দনয় দয, আতম একজন আলেম। দকননা আলেম হওয়া দকালনা সাযারণ তবষয় নয়। প্রকৃি আলেমগণ ফকীহ
হন। আর ফকীহর সাংজ্ঞা তেলি তগলয় হাসান বসরী রহ. বলেলছন, তযতন ফকীহ তিতন হলবন েু তনয়াতবমুখ, আলখরালির
প্রতি আকৃষ্ট এবাং আল্লাহ িাআোর ইবােলি সো তনমগ্ন। নবীলের প্রকৃি উত্তরাতযকারী। উক্ত সাংজ্ঞার আলোলক
আলেম কারা? তসতিলক আকবর, উমার ফারুক, উসমান গণী, আেী মুরিাযা, ইবন মাসউে, ইবন আব্বাস, ইবন
উমার রাতেয়াল্লাহু ‘আনহুম, উমার ইবন আব্দু ে আযীয, ইমাম আহমে ইবন হাম্বে, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসতেম রহ.
প্রমুলখর মলিা বযতক্তত্বলক আলেম বো যায়।
উক্ত মনীষীলের জীবন ও কমু, ইখোস ও তেল্লাতহয়াি, সরেিা ও আত্মতবমুখিা, পরকােীন র্াবনা ও েু তনয়া
তবমুখিা, উম্মলির জনয বযাকুেিা ও কেযাণকাতমিা, ইেতম গলবষণা ও সাযনা, েীলনর সাংরক্ষলণর প্রলেষ্টা ও উম্মিলক
তফিনা দথলক বাাঁোলনার আকুেিায় র্রপুর। যতে আমরা উতল্লতখি মনীষীলের জীবন, সাযনা ও মহৎ গুণাবেী প্রিযক্ষ
কতর আর আমালের ত্রুতটপূ ণু জীবলনর তেলক িাকাই, িাহলে তনলজলেরলক আলেম বেলি অনু িপ্ত ও েতজ্জি হলি
হলব। র্য় োলগ দয, আমালের সাোফ সম্পলকু অনবতহি মানু ষ, আমালের আমে, আখোক ও কাযুক্রম দেলখ
উতল্লতখি আলেমলের সম্পলকু দকালনা র্ুে যারণা না কলর বলস।
যা দহাক, আল্লাহ িা‘আো বাতহযকর্ালব আমালেরলক আলেমলের েলে অন্তর্ুুক্ত কলরলছন। এটা আল্লাহ িা‘আোর
পক্ষ দথলক এক মহাপুরস্কার। িাাঁর সু প্ত গুলণর একতট প্রকাশ। আর এ দশাকলরর সবলেলয় গুরুত্বপূ ণু োবী হলে,
আমরা দযমতনর্ালব আল্লাহওয়াো আলেম হওয়ার দেষ্টা করব দিমতনর্ালব িালেরলক তনলজলের জনয উত্তম আেশু
বানাব। দকননা এতটই হলে আতম্বয়ালয় তকরালমর প্রকৃি উত্তরাতযকার। আল্লাহ আমালেরলক দস িাওফীক োন
করুন।
আলেমগণ উম্মলির িত্ত্বাবযায়ক:
আতম সামলন দয কথাতট বেব এর পূ লবু র্ূ তমকাস্বরূপ একতট তবষয় আলোকপাি করলি োই। তবষয়তট হলো,
উম্মলির েৃ ষ্টান্ত হলো বকতরর মলিা। অথুাৎ উম্মলির প্রলিযক বযতক্তলক যতে বকতর তহলসলব গণয করা হয় িাহলে
শয়িান িালের জনয তহাংস্র বাঘস্বরূপ। শয়িানরূপী এ তহাংস্র বাঘ মানু লষর রূহানী জীবন ধ্বাংস করলি সবুো িৎপর
থালক। তবতর্ন্ন পন্থায় হামো কলর। আর আলেমগণ হলেন এসব বকতরপালের িত্ত্বাবযায়ক বা রাখাে। একজন
আলেলমর সবলেলয় বড় োতয়ত্ব হে, িার বকতরপালের প্রতি সব সময় সিকু েৃ তষ্ট রাখা। আপনারা দেখলবন রাখাে
বকতরপােলক কি সিকুিার সালথ সাবুক্ষতণক দোলখ দোলখ রালখ। বকতর অবুে, আত্মলর্াো ও দজেী প্রকৃতির হলয়
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থালক। এিেসলত্ত্বও রাখাে তনলজর দক্রায তনয়ন্ত্রণ কলর। বকতরপােলক সামোলনার দেষ্টা কলর। রাখালের এি
আন্ততরকিা ও প্রলেষ্টার কারণ হলো, দস পালের বকতরগুলোর মুেয বুলে। দস আশঙ্কায় থালক, দেষ্টা ও আন্ততরকিার
ঘাটতি থাকলে মূ েযবান এ সম্পে তবনষ্ট হলয় দযলি পালর। এজনয রালিও দস বকতরগুলোর উপর নজর রালখ।
বকতরগুলোর সাংরক্ষলণ দস সব সময় সিকু ও হুতশয়ার থালক। িার আশঙ্কা হয় না জাতন দকান তেক দথলক বাঘ
এলস হঠাৎ হামো কলর বলস। বালঘর কবে দথলক বকতরগুলো তহফাযলির জনয নানা ফতি-তফতকর আাঁলট।
বকতরগুলো র্ুে পলথ দযন না যায়, দকালনা বকতর দযন পাে দথলক তবতেন্ন না হলয় যায়- ইিযাতে র্াবনা িালক সব
সময় িাতড়ি কলর। দমাটকথা, রাখাে িার বকতরপালের মূ েয বুলে বলেই এগুলোর সাংরক্ষলণর বযাপালর সবসময়
তনলজলক আত্মতনলয়াগ কলর রালখ। তনলজর োতয়ত্বলবায দথলক দস এক মুহূলিুর জনযও গালফে হয় না।
আমার তপ্রয় বন্ধুগণ! উোমালয় তকরাম উম্মলির রাখাে। িালের প্রলিযলকর মলযয এ েরে থাকা উতেি দয, িারা
িালের মুসল্লী, শাগলরে, দোকােলয় বসবাসকারী প্রতিতট মুসতেম বরাং উম্মলি মুসতেমার প্রতিতট সেসযলক অমূ েয
সম্পে জ্ঞান কলর িালের তহফাজলি সবুো তনলয়তজি থালক। এতট আমালের পরকালের অলনক বড় সম্পে।
দযমতনর্ালব একজন রাখাে বকতর দথলক েু য, দগাশি, োমড়া, পশম ইিযাতে দ্বারা তবতর্ন্নর্ালব উপকৃি হয়। দিমতন
উম্মাহর সেসযলেরলক পতরেযুা-পতরোেনা-সমালোেনার দ্বারা ওোমালয় দকরালমরও অগতণি ফায়ো হাতসে হয়।
ইেম ও িাকওয়ার মালে সমৃতি ঘলট। দনতকর পাল্লা র্াতর হয়। আল্লাহ িা‘আোর ননকটয োলর্ সহায়ক হয়।
প্রতিতট বযতক্ত আমালের আলখরালির অমূ েয সম্পে। এজনয িালের দেখালশানায় সলবুাির্ালব তনলয়াতজি হওয়া
উতেি। সব সময় এ প্রলেষ্টায় থাকলি হলব দয, উম্মলির দকালনা সেসযলক শয়িানরূতপ বাঘ িার দোকমা বানালি
না পালর। আতম্বয়ালয় তকরালমর উত্তরাতযকারীলের সরোর তসিীলক আকবার রাতেয়াল্লাহু আনহু বলেতছলেন, আমার
শরীলর প্রাণ থাকলি েীলনর দকালনা ক্ষতি সাযন হলব? না, িা হলি পালর না। রাখালের উপতিতিলি দকালনা একতট
বকতররও নূ যনিম দকালনা ক্ষতি হলি পালর না। আলেলমর উপতিতিলিও একজনমাত্র উম্মলিরও দযন দকালনা ক্ষতি
না হয়।
তনলজর মযুাো জানু ন
তপ্রয় বন্দ্িুগণ! তনলজর মযুাো সম্পলকু জানু ন এবাং উম্মিলক তনলজলের গুরুত্বপূ ণু সম্পে মলন করুন। যতে এ
উপেতি সৃ তষ্ট হলয় যায়, একতট মুহূিুও অেসিায় কাটলব না। জঙ্গলের তেলক দযমন নজর থাকলব, দিমতন বকতর ও
বালঘর তেলকও নজর রাখলি হলব। দকালনা সময় যতে বালঘর র্য় অনু র্ূি হয় সলঙ্গ সলঙ্গ উলঠ োাঁতড়লয় যালব এবাং
সবুাত্মক প্রস্তুততি তনলয় দমাকালবো করলব। িাছাড়া বকতরপােলক যাবিীয় তবপোপে দথলক রক্ষা করার পাশপাতশ
এলের সমূ হ প্রলয়াজন পূ রলণও সলেষ্ট থাকলি হলব।
সলবুাত্তম আলেম:
বন্ধুগণ! প্রকৃি অলথু আমরা আলেম হওয়ার উপযু ক্ত িখনই হব যখন আমরা একজন অতর্জ্ঞ রাখাে তহলসলব
উম্মিলক র্ালোর্ালব সামোলবা। এজনয সবুপ্রথম প্রলয়াজন হলো তনলজলের উলিশয সম্পলকু অবতহি হওয়া।
তনলজলের মাে োতয়ত্ব অনু র্ূতি সৃ তষ্ট করা এবাং িোনু যায়ী আমে করা। তনলজলক উম্মলির রাখাে দর্লব িালের
িত্ত্বাবযালন তনলয়াতজি থাকা। একথা স্পষ্ট দয, দযই রাখাে িার বকতরর কেযাণ ও উন্নয়লন নজর রাখলব, িার মলযয
তনলজর কেযাণ ও সাফলেযর র্াবনা অবশযই জাগরুক থাকলব। দয বযতক্ত িার বকতরলক বালঘর কবে দথলক
বাাঁোলনার বযাপালর সিকু হলব দস অবশযই তনলজলক বালঘর থাবা দথলক রক্ষা করলব, যাবিীয় তবপোপে দথলক
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তনরাপে থাকার দকৌশে অবেম্বন করলব। রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লামলক উলিশ কলর কুরআলন বো
হলয়লছ,
ٗ
َ ﴿ َو َج َع ۡل َنا ٱنلَّ َه
]١١ :﴾ [انلبا١١ ار َم َعاشا
“আর আমরা তেনলক কলরতছ জীতবকাজুলনর সময়।” [সূ রা আন-নাবা, আয়াি: ১১]
দয বযতক্ত বকতরর তেন্তায় তেন অতিবাতহি করলব দস তনলজর তেন্তা দথলকও উোসীন হলব না; বরাং রালিও একাতকলত্ব
আল্লাহ িা‘আোর েরবালর তনলজলক সমপুণ কলর তনলজর কেযালণর তেন্তায় রি থাকলব। রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইতহ ওয়াসাল্লামলক উলিশ কলর আল্লাহ িা‘আো বলেন, ‘আর আপতন আপনার রলবর নাম স্মরণ করুন এবাং
একাগ্রতেলত্ত িার প্রতি তনমগ্ন হউন।’ ওোমালয় হক িারাই যালেরলক হােীস শরীলফ তখয়ারুে ওোমা িথা সলবুাত্তম
আলেম তহলসলব আখযাতয়ি করা হলয়লছ। আর িারাই হলেন তখয়ারুন নাস িথা সলবুাত্তম মানু ষ। হােীলস এলসলছ,
আসমালনর তনলে দিামালের মলযয সলবুাত্তম ঐ বযতক্ত তযতন উোমালয় তকরালমর মালে সলবুাত্তম।
হৃেলয়র িপ্ত আহবান:
দকালনা দকালনা আলেম মােরাসা দথলক পাশ করার পর তনলজর রাখাে হওয়ার দবায হাতরলয় দফলে। ইেতম
তজম্মাোরী ও েীতন তখেমি দথলক েূ লর থাকা এবাং সাযারণ দোকলের সাংশ্রব দবতশ হওয়ার কারলণ িারা এ অবিার
তশকার হন। এসব আলেম উম্মলির সাযারণ মানু লষর মলিা হলয় যায়। ফলে দকাথাও দকালনা অনযায় কাজ হলি
দেখলেও নীরবিা পােন কলর। এমনতক কখনও কখনও এ কাজটা দয অনযায় দস উপেতিটুকু পযুন্ত িার মলযয
সতক্রয় থালক না। শয়িানরূপী বাঘ যখন মানু লষর েীলনর উপর আক্রমণ কলর বলস িখন এসব আলেমও সাযারণ
মানু ষলের সালথ হামোর তশকার হয়। িখন িারা হক-বাতিে, র্ালো-মি এবাং সতঠক-র্ুলের মালে দকালনা পাথুকয
করলি পালর না। িারা খুব সহলজই তফিনায় তেপ্ত হলয় যায়। আতম আপনালের প্রতি হৃেলয়র সব আকুেিা ও
বযাকুেিা তেলয় আলবেন করতছ, আপনারা আত্ম-সমালোেনা কলর দেখুন আপনালের অবিান তক? আপনালের মালে
যতে এ সব ত্রুতট দথলক থালক িাহলে িা দথলক দ্রুি দবর হলয় আল্লাহওয়াো আলেম তহলসলব তনলজলেরলক গলড়
িুেু ন।
তপ্রয় বন্ধুগণ! তনলজলের মূ েযায়ন করুন
দকালনা এক মনীষী, ছাত্র ও উস্তােলের উলিলশ একতট বাকয উচ্চারণ কলরতছলেন। তিতন বলেতছলেন: তপ্রয় বন্ধুগণ!
তনলজর মূ েয বুেুন। আতমও আপনালের উলিলশ বেলি োই- তপ্রয় বন্ধুগণ! আল্লাহর ওয়ালস্ত তনলজর মূ েয বুেুন।
েীলনর তবতনমলয় েু তনয়া উপাজুন
আলেমলের উতল্লতখি স্তর দথলকও আলরা একতট তনম্নির স্তর আলছ। মহান আল্লাহ আমালের তহফাযি করুন।
আমালেরলক িাাঁর একান্ত তহফাযলি রাখুন। এসব দোক হলে বাঘরূতপ রাখাে। িালের মালে এমনও আলছ যারা
রাখালের রূপ যারণ কলর বকতর দথলক পাতথুব ফায়ো হাতছে কলর থালক। জনসাযারণ দথলক েীলনর তবতনমলয়
তনলজলের আতথুক ও নবষতয়ক স্বাথু উিার কলর। োওয়াি, হাতেয়া প্রাতপ্ত িালের প্রিযাশার েূ ড়ান্ত মনতযে। শি
আফলসাস, দয ইেম আলখরালির জনয তছে, িা েু তনয়া উপাজুলনর মাযযম তহলসলব বযবহৃি হলে। আলেমলের এ
েেতট শুযু েু তনয়া উপাজুন কলর। আলরকতট েে আলছ এলের দথলকও মারাত্মক। িারা রাখালের দবলশ মানু লষর
েীলনর ওপর হামো কলর। জালয়যলক নাজালয়য এবাং নাজালয়যলক জালয়য বানালনাই িালের কাজ। েীতন ঐতিহয,
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পরম্পরা, পরলহজগাতর ও আল্লাহর্ীতিলক দহয় েৃ তষ্টলি দেলখ। আর উম্মিলক েীন সহজ, এ দটাপ তেলয় নিুন নিুন
তফৎনায় তেপ্ত কলর। কুরআন-হােীলসর বাতহযক অথুগি বণুনা দ্বারা দোকলেরলক তসরালি মুস্তাকীম দথলক েূ লর দঠলে
দেয়। উতল্লতখি েু ’তট দশ্রতণ-ই উোমালয় ছূ , যালেরলক হােীলস দশরারুে উোমা বা তনকৃষ্টির আলেম তহলসলব তিরস্কৃি
করা হলয়লছ। আর িারাই হলো সবলেলয় তনকৃষ্ট মানু ষ। হােীলস এলসলছ, ‘দিামালের মালে আসমালনর তনলে সবলেলয়
তনকৃষ্ট ঐ দোক, আলেমলের মালে তযতন তনকৃষ্ট।’
কমুপিতি
তপ্রয় বন্ধুগণ! তনকৃষ্ট আলেম হওয়া দথলক প্রলিযলকর মহান আল্লাহর েরবালর পানাহ োওয়া উতেি। আমালেরলক দযন
তিতন সলবুাৎকৃষ্ট আলেমলের মালে গণয কলরন দস প্রলেষ্টাও থাকা েরকার। তকন্তু এর পিতি কী? এর জনয প্রলয়াজন
হলো তনজলক সাংলশাযন করা। এখনই তসিান্ত তনন, তনলজর জীবনলক বেোলি হলব এবাং তনলজলক সলবুাৎকৃষ্ট
আলেম তহলসলব গণয করালি হলব। তেতন্তি হলবন না, সাহস হারা হলবন না। আল্লাহর সলঙ্গ সম্পকু দরলখ সামলন
অগ্রসর দহান, আল্লাহ সহায় হলবন।
আশঙ্কা:
উতল্লতখি তবষয় দথলক উোসীন হলে উোমালয় ছু তহলসলব গণয হওয়ার আশঙ্কা আলছ। দকালনা এক বড় আলেম
বেলিন, আমালের েু র্ুাগয দয আজ আমালের মােরাসাগুলো দথলক উোমালয় ছূ নিরী হওয়া শুরু হলয়লছ। একথাও
বেলিন, তকছু কাে যাবৎ আমালের মােরাসাসমূ হ বন্ধা হলয় আলছ। মাওোনা দিা নিতর হলে; তকন্তু দমৌের্ী নিতর
হলে না অথুাৎ আল্লাহওয়াো উোমালয় রব্বানী নিতর হলে না।
নবুওয়ািী কমুসূতে তনলয় দবর দহান:
আতম আপনালেরলক তক বেব! আপনালের শত্রুর উপর যখন নজর দফতে, তেন্তার জগলি আপনালের অবিান তনলয়
যখন র্াতব, েীতন দখেমলি আপনালের অলে িুতষ্টর অবিা যখন পযুলবক্ষণ কতর িখন অন্তলর এি কষ্ট অনু র্ব কতর
দয যা বণুনািীি। আপনালের বিুমান দযাগযিা দেলখ এর্ালব বোর কথা তছে দয, আমালের অমুক দছলে এ কাজ
করলব, িার দ্বারা েীলনর এ উপকার হলব। আপনালের দ্বারা সম্পাতেি েীতন দখেমলির একটা নকশা দোলখর
সামলন এলস যাওয়া তছে কাতিি। তকন্তু এখন দেখতছ আপনালের কালরা কালরা সামলথুয এ দযাগযিা ক্ষয় হলয়
যালে। দছাট দছাট েীতন দখেমলি সন্তুষ্ট হলয় বলস আলছন অলনলকই। তনলজলেরলক সামানয দখেমলি সীতমি কলর
তনলয়লছন এর দ্বারা তবতব-বাচ্চালের দযমন েীতন দকালনা ফায়ো হলে না, দিমতন খািান ও উম্মিও দকালনা উপকার
পালে না। এজনয এসব দেলখ অন্তলর এমন বযাথা অনু র্ব কতর যা দকালনা র্াষায় প্রকাশ করার মলিা নয়।
তপ্রয় বন্ধুগণ! এখান দথলকই নবুওয়ািী কমুসূতে তনলয় দবর দহান। তসতিলক আকবলরর দঘাষণা, আতম জীতবি থাকব
আর েীলনর ক্ষতি হলব? এ দেিনা তনলয় দবর দহান। পতবত্র কুরআলন নবুওয়ািী কমুসূতে দঘাতষি হলয়লছ,
َّ ُ
َ َ َ ُ َ
َ ۡ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ُ ُ َ ُ َ ۡ َ ُ َ َٰ َ َ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ ۡ ٗ ُ َ َ ُ ۡ
ُ َ
َ
ب َوٱۡل ِك َمة ِإَون َكنوا مِن ق ۡبل ل ِف ضلَٰل ُّمبِي
﴿ه َو ٱَّلِي َب َعث ِف ٱۡلم ِِين رسول مِنهم يتلوا علي ِهم ءايتِهِۦ ويزك ِي ِهم ويعل ِمهم ٱلكِت
]٢ :﴾ [اجلمعة٢

“তিতনই উম্মীলের মালে একজন রাসূ ে পাতঠলয়লছন িালের মযয দথলক দয িালের কালছ তিোওয়াি কলর িাাঁর
আয়ািসমূ হ, িলেরলক পতবত্র কলর এবাং িালেরলক তশক্ষা দেয় তকিাব ও তহকমি। যতেও ইলিাপূ লবু িারা স্পষ্ট
দগামরাতহলি তছে।” [সূ রা আে-জুমু‘আ, আয়াি: ২]
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আমার বন্ধুগণ! একটু র্াবুন, মহান আল্লাহ আপনালেরলক আতম্বয়ালয় তকরালমর ওয়াতরসলের িোতর্তষক্ত কলরলছন,
দনিৃত্বোলনর জনয তনবুাতেি কলরলছন। আর এটা কিই না বড় েু র্ুাগযজনক কথা দয, আপনারা এ মহান োতয়ত্ব
দথলক সলর পলড়লছন। আল্লাহ আমালেরলক পাঁেলনর হাি দথলক রক্ষা করুন। আতমন
সমাপ্ত
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