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অধয্য়নওনজ্য়না্ধয়্ 
 

েলখেকর কথ্ 

 .نعد امي اطىف الين عبيده ع وسالم وىف هللا المد

আ�্হ ত্‘আল্র েশ্কর আদ্্ ও র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ 
ও্্া্�্েমর �িত শত েক্িট দরদ ও া্ল্ম প্ঠ করিছ। আ�্হ 
ত্‘আল্ প্ঠকেদর াে� এক ধরেয়র আ�্র ব�য় ৈতির কের 
িদে্েছয়। োই ব�েয়র ট্েয় অেয্গযত্ ও শত �িতকূলত্ াে�ও 
িতিয় আম্েক কুষ উপেঢৗকয় িদে্ প্ঠেকর আিতেথ্ত্র দু্্ের 
উপি�ত কেরয়। হ্ত পরম অিতিথপর্্য় আ�ী্ (প্ঠকগণ) 
উপেঢৗকেয়র কুষত্ ও ��মূলযত্ াে�ও আম্েক া্দের বরণ 
কেরয় এবং ত্েদর উদ্র হদে্ আম্েক �্য় েদয়। প্ঠকেদর এই 
উদ্রত্ই আম্েক ব্রব্র িলখেত অয়ু�্িণত কের, া্হা েয্গ্্ 
মেয়। আ�্হ ত্‘আল্র করণ্ এবং প্ঠকগেণর উদ্রত্্ আব্র 
ত্েদর া্মেয় হ্িজর হল্ম। এব্েরর আে্্জয় আেলম-ত্েলেবন
ইলমেদর জয়য। ইলেমর ফযীলত, আেলেমর মযর্দ্, প্ঠ ও পঠয় 
প�িত, িশক্ষহণ এবং িশক্�দ্েয় য়ববী আদশর, উ�্দ-
শ্গেরদেদর াে� য্িপত আচরণ, ইলম াংি�� িজিয়াপে�র াে� 
আচরণ ইতয্িদ িবষ্ িবশদভ্েব আেল্চয়্ কর্ হে্েছ।  

জ্য়া্ধয়্্ আাল্ফ-পূবরাূরীগণ তথ্ন পূবরাূরীগণন তয্েগর েয 
অিব�রণী্ দৃ�্� �্পয় কেরেছয় ত্ আম্েদর জয়য পরম আদশর 
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ও অয়ুারণী্। িক� �ীক্র করেতই হেব, আমর্ ককচুযত হে্িছ। 
পূবরাূরীেদর াংষ্মী জীবয় েথেক আল্দ্ কের েফেলিছ। 

ফেল অিভ� লেকয েপৗছেত এবং উ�েত মুািলম্েক ত্েদর 
ক্ি�ত োব্ �দ্েয় বযথর হি�। মুািলম জ্িতর ওপর আজ 
অ�ক্র েমঘ েয়েম এোেছ। জ্তী্ ম্য়িচ� েথেক ইাল্ম ও 
মুািলেমর য়্ম মুেছ েফল্র ঘৃণয ষড়য� চলেছ। জ্িতর এেহয় 
�্ি�ক্েল অয়ুে�রণ্ হে�য় আম্েদর াংষ্মী পূবরাূরীগণ। ইলমী 
দকত্, েয্গযত্ এবং ইলম অয়ুয্্ী আমল থ্কেল একজয় বযিি 
জ্িলেমর া্মেয় কী পিরম্ণ া্হাী ও অিবচল থ্কেত প্েরয়- ো 
ধরেয়র িশক্ আমর্ আেল্চয বই েথেক াংষহ করেত প্ির।  

ব�ত একজয় আেলম ও ত্েলেব ইলেমর জীবেয়র াব আে্্জয় 
এখ্েয় তুেল ধর্র েচ�্ কর্ হে্েছ। েচ�্ কেরিছ ভ্েল্ িকছু 
উপহ্র েদ্্র। ত্ওফীক দ্েয়র জয়য আ�্হর শকির্্ এবং 
ভুল�িটর জয়য প্ঠেকর ক্েছ কম্ �্থরয়্ করিছ। 

েয্গ্েয্গন 

আবূ বকর িার্জী 

া�্দক, জীবয়প্েথ্ 

েফ্য় ০১৭৩৬৬১৬৫৯০/০১৯১৩৭৭৪৪২৯ 

া�্দেকরনকথ্ 
মুিব্িায়ীনয়্েমরনজয়ি�্নবইে্রনপরনইাল্মনহ্উেজনেলখেকরন
তৃতী্নবইনএিট।নাংকলকনবইিটন�ণ্য়নকেরেছয়নমূলতনম্কত্ব্ন
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শ্েমল্রন ‘হ্ম্ল্তুলনউলুিমশনশ্রঈ’ তথ্নশরঈনইলেমরনব্হক-
া্ধেকর্ন শীষরকন কয্ট্গিরেতন �যুিন িকত্ব্িদরন আেল্েক।ন
মূলষে�রনঅিধক্ংশইন�্চীয়ধ্র্রনমূলযব্য়নষ�ত্িলক্রনঅ�ভুরি।ন
োাবনবইে্রনঅেয়কনউ�ৃিতইনোনযুেগনা�তনক্রেণইনযথ্যথভ্েবন
য্চ্ইনকর্রনাুেয্গনহ্িয়।নবতরম্েয়নইলমীনগেবষণ্নাহজনহও্্্ন
িবেশষতনম্কত্ব্নশ্েমল্রনমেত্নঅপূবরনেয়্্মতনহ্েতরনয়্গ্েলন
চেলনআা্্ন োােবরনত্খরীজ-ত্হকীকনতথ্নহ্দীেছরনহকুমনওন
িটক্নাংেয্জয়নাহজতরনহে্েছ। 

া�্দয়্ক্েলনপুের্নবইে্রনহ্দীছনয্চ্ইনকর্নহে্েছনএবংনমওযুন
তথ্নজ্লনহ্দীছনব্দন েদও্্নহে্েছ।নঅ�ন িকছুনযঈফনহ্দীছওন
িবে্্জয়ন কর্ন হে্েছ।ন অবিশ�ন েযাবন হ্দীছন যঈফন রে্েছ, 
োগেল্েতনউ�ৃিতরনপরনব�য়ীরনমেধযনযঈফনিলেখ েদও্্নহে্েছ।ন 

হ্দীছন ছ্ড়্নঅয়যাবনউ�ৃিতন েযময়ন পূবরাূরীেদরন ব্ণী, বিবযন ব্ন
আমলনইতয্িদরনেকে�নেরফ্েরানউে�খনকর্নহ্িয়, েকবলনক্রন
ব্ণীনত্নউে�খনকর্নহে্েছ।নএময়নকর্নহে্েছনপ্ঠেকরনিবরিিন
এড়্েতনএবংনবইিটেকনতথযভ্র্�্�নয়্নকেরন াুখপ্ঠযনব্য়্েত।ন
ােচতয়নপ্ঠেকরনেযনেকউনচ্ইেলনআরবীনভ্ষ্্নম্কত্ব্নশ্েমল্্ 
া্চরনিদে্নোাবনউ�ৃিতনখুুেজনেবরনকরেতনপ্রেবয়।নন 

আশ্নকিরনবইিটন�যুিিরনএক্িধপেতযরনএনযুেগনবইিবমুখন�জজেকন
বইনওনপ্ঠমুখীনকরেব।নআ�্হনেলখেকরন�্্ানকবুলনকরয়নএবংন
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ত্েকনআরওনউ�তনএবংনআরওনউপক্রীনষ�্িদনেবিশনেবিশনরচয়্রন
ত্ওফীকনদ্য়নকরয়।নআমীয় 

 

িবয়ীতন 

া�্দক, ২৫/০২/২০১৪নঈা্�  
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ইলেমর াংজ্ 
ওল্ম্ে্ েকর্েমর পিরভ্ষ্্ শ�িট এক্িধক অেথর বযবহত হ্। 
েযময়-  

 اإلدراك مغهي، معين ع يىلق العلميء عرف ف :الالم وسربن نيلرس العلم
 مىلقي

ইলম শ�িটর এক্িধক অথর রে্েছ। এগেল্র একিট অথর হে� 
অয়ুধ্বয় ও উপলি� কর্। দ্শরিয়কগণ এই অেথরর �বি্। 

েকউ েকউ বেলয়,   

  اللا  ف الق� نمع� والعلم غ�ه وو يقييييكن مىلقي، الصديق ومغهي

‘ইলেমর অথর াতয্্য় কর্। চ্ই ত্ ই্্িকয়ী েহ্ক ব্ অয়য িকছু। 
আর অিভধ্য় অয়ুয্্ী ইলম অথর ই্্িকয় ব্ িব�্া।’  

এর এক অথর হে� العقل ব্ আকেলর া্হ্েযয অয়ুধ্বয় কর্।ন

আর এই অেথরর িভি�েতই ইলম শ�িট ক�য়্, ধ্রণ্ ইতয্িদ অেথর 
বযবহত হ্। ইলেমর আেরকিট অথর হে�:   

  دلل عن السيئل إدراك

তথ্ দিলেলর িভি�েত ম্াআল্ আ্� কর্।  

ব�ত: ইলম হে� আ�্হ ত্‘আল্র িাফ্ত ব্ অয়য়যন
গণ্বিলামূেহরনএকিট, য্ ইলেমর মযর্দ্েক ামু�ত কেরেছ। 
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ইলেমর আিভধ্িয়ক ও প্িরভ্িষক াংজ্র াে� াে� আম্েদর 
পূবরাূরীগণ এর অ�িয়রিহত একিট াংজ্ বণরয়্ কেরেছয়। েযই 
াংজ্্ ইলেমর �কৃত উে�শয এবং �কৃত ইলেমর আল্মত ফুেট 
ওেঠ। েযময়, আবদু�্হ ইবয় ম্াউদ র্িদ্্�্হন‘আয়হ বলেতয়,  

 اهللا خشي  العلم إنمي ،الرواي  ن ثة العلم ليس

‘েবিশ বণরয়্ কর্ ও অিধক পিরম্ণ আকিরক জ্য় হ্িাল কর্র 
য়্ম ইলম য়্, বরং ইলম হে� আ�্হ ত্‘আল্র ভে্র য়্ম।’  

ইম্ম ম্েলক (রহ.) বলেতয়,  

 ول ن ، السيئل ن ثة وليس �شيء من اهللا نه يهدي نبر والعمل الرم 
 اللبد دار إل واإلنين  الارور دار عن الايف وهب ظيهرة عالم  عليه

‘েহকমত ও আমল হে� একিট য়ূর। য্ �্র্ আ�্হ ত্‘আল্ য্েক 
ই�্ ত্েক পথ েদখ্য়। আর েবিশ েবিশ ম্াআল্ জ্য়্র য়্ম 
ইলম য়্। এর একিট আল্মত আেছ। ত্ হে�, ইলেমর বেদৗলেত 
�ত্রণ্র এই জগত েথেক িয়েজেক দূের র্খ্ এবং িচর�্্ী 
জগেতর িদেক ধ্িবত হও্্।’  

ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.) বলেতয়,  

 لآلجل  العيجل ترك نه والعمل نه العمل إال العلم ومي

‘ইলম হে� আমেলর য়্ম। আর আমল হেল্ �্্ী জগেতর �্েথর 
কণ�্্ী জগত পিরহ্র কর্।’ 
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মুিময় হেত হেল ইলম জররী 

অেয়েকর ধ্রণ্, ইলেমর িবষ্িট েকবল ফযীলেতর মেধযই 
াীম্ব�। অথর্া ইলম হ্িাল কর্ ভ্েল্ এবং াও্্েবর ক্জ আর 
য়্ কর্ েদ্ষণী্ য়্ তেব ছ্ও্্ব ও ফযীলত েথেক বি�ত হও্্রন
য়্ম্�রনম্�। িক� িবষ্িট িক আেদৗ এময়? ফযীলেতর মেধযই িকন
ইলম াীম্ব�? েম্েটই ত্ য়্। বরং একজয় ম্য়ুেষর �কৃত মুিময় 
হও্্ িয়ভরর কের ইলম হ্িােলর ওপর। ক্রণ েক্েয়্ বযিি ইলম 
হ্িাল কর্ ছ্ড়্ �কৃিত মুিময়ই হেত প্ের য়্। েকয়য়্ মুিময় 
হও্্ িয়ভরর কের দুিট ব�র ওপর। এক. ো আ�্হ ত্‘আল্ ছ্ড়্ 
অয়য ক্ের্ ইব্দত করেব য়্। দুই. শরী্ত িয়েদরিশতপ�্ ছ্ড়্ 
ইব্দত করেব য়্। আর এ দুিটই হে� ত্ওহীেদর মমরব্ণী। যথ্: 

ً  ون ووشهد اهللا إال � ال ون وشهد  ورسبل عبده �مدا

‘আিমনা্কযনিদি�, আ�্হনছ্ড়্নেক্েয়্নউপ্াযনেয়ই এবংনমুহ্�দন
ত্ুরনব্�্নওনর্াূল।’ 

াুতর্ং ত্ওহীেদর মমরব্ণীর মেধয ইলম অপিরহ্যরভ্েব জিড়ত ও 
পিরবয্। অতএব েব্ঝ্ েগল, ইলম ছ্ড়্ ত্ওহীেদর মমরব্ণী 
যথ্থরভ্েব উপলি� হ্িয়। এক্রেণই ইম্ম বুখ্রী (রহ.) াহীহন
বুখ্রীেত ইলমেক আমেলর আেগ �ে্্জয় বেল উে�খ কেরেছয় 
এবং একিট অধয্্ ক্ে্ম কেরেছয় িয়ে�্ি িশের্য়্েম-  
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ْ
َقْبلِ  َ�بَْل  ال

ْ
َعَمِل  اال

ْ
ِ  لَِقْبلِ  َوال َّ   ا

َ
ّنهُ  فَيْعلَمْ (: َََعيل

َ
َ  

َ
َ  ال

َ
  ِإل

ّ
ُ  ِإال َّ  )ا
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‘এনঅধয্্নকথ্নওনক্েজরনআেগনইলম- এনিবষে্।নেযময়নআ�্হওন
বেলেছয়, ‘েত্মর্নজ্েয়্নেযনআ�্হনছ্ড়্নেক্েয়্ হ�নইল্হনেয়ই’। 

ইলম: ব্�্র �িত আ�্হরন�থম উপহ্র 

আ�্হ ত্‘আল্ ম্য়ুষ াৃি� কর্র ত্েদরেক িবিভ� রকেমর 
েয়্্মত দ্য় কেরেছয়। ম্য়ুেষর �িত ত্ুর করণ্ ও দ্য় এত 
িব�ৃত ও াীম্হীয় েয, ক্ের্ পেক ো াব েয়্্মেতর িহা্ব কর্ 
া�ব য়্। িক� েক্েয়্ েক্েয়্ েয়্্মত এত মূলযব্য় েয, য্ 
হ্জ্র েয়্্মেতর েচে্ ে�� এবং �্ং আ�্হ ত্‘আল্ও ওই াব 
েয়্্মেতর কথ্ কুরআেয়র িবিভ� �্েয় উে�খ কেরেছয়। ব্�্র 
�িত আ�্হ ত্‘আল্র অমূলয েয়্্মতর্িজর অয়যতম হে� ইলম।  

ইলম শধু মহ্ েয়্্মতই য়্; বরং ব্�্র �িত আ�্হ ত্‘আল্র 
�থম উপহ্র, য্ িতিয় ব্�্ তথ্ ম্য়ুষ াৃি� কর্র পর ত্েক দ্য় 
কেরিছেলয়। িতিয় ম্য়ুষ াৃি� কর্র আেগ েফেরশত্েদর াে� এ 
বয্প্ের কথ্ বলেল ত্র্ েয়িতব্চক পর্মশর েদয়। িক� আ�্হ 
ত্‘আল্ এর জব্েব বেলয়,  

َك  قَاَل  �ذۡ  ﴿ ُّ �َِكةِ ََ ٰ ََ ََ ۡۡ ِ �ِض  ِ�  َجاعِلٞ  إِّ�ِ  ِ
َ
ۖ  ٱۡ� َعُل  قَآُِواْ  َخِۡيَفٗة ۡ�َ

َ
 َمن �ِيَها �

ِدكَ  �َُسّبِحُ  َوَ�ۡنُ  ٱّ�َِمآءَ  َو�َۡسفُِك  �ِيَها ُ�ۡفِسدُ  َۡ ُس  ِ�َ ٓ  قَاَل  ََِكۖ  َوُ�َقّدِ ۡعَۡمُ  إِّ�ِ
َ
 َ�  َما أ

ونَ  َُ  ]  ٣٠: القرة[ ﴾ ٣ �َۡعَۡ

‘আর �রণ কর, যখয় েত্ম্র রব েফেরশত্েদরেক বলেলয়, 
‘িয়�্ আিম যমীেয় একজয় খলীফ্ াৃি� করিছ’, ত্র্ বলল, 
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‘আপিয় িক োখ্েয় এময় ক্উেক াৃি� করেবয়, েয ত্েত ফ্া্দ 
করেব এবং রি �ব্িহত করেব? আর আমর্ েত্ আপয়্র 
�শংা্্ ত্াবীহ প্ঠ করিছ এবং আপয়্র পিব�ত্ েঘ্ষণ্ 
করিছ। িতিয় বলেলয়, ‘িয়�্ আিম জ্িয় য্ েত্মর্ জ্য় য়্।’ 
{াূর্ আল-ব্ক্র্, আ্্ত: ৩০}  

এরপর িতিয় আদম (আ.)-েক াৃি� কেরয়। ত্েক াৃি� কের 
াবর�থম ইলম িশক্ েদয় এবং ইলমেকই েফেরশত্েদর ওপর ত্র 
ে��ে�র ম্পক্িঠ িহোেব া্বয� কেরয়। েযময় পেররনআ্্েতন
আ�্হনবেলয়,  

ّۡمَ  ﴿ آءَ  ءَاَدمَ  وََع ََ ۡس
َ
َّها ٱۡ� �َِكةِ َ�َ  ُهمۡ َعرَضَ  ُُمّ  ُُ ٰ ََ ََ ۡ �ِ�  َ�َقاَل  ٱِ

َ
آءِ وِ�  ُٔ أ ََ ۡس

َ
 بِأ

ُؤَ�ٓءِ ٰ  ]  ٣١: القرة[ ﴾ ٣ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن ََ

‘আর িতিয় আদমেক য়্মামূহ াব িশক্ িদেলয় ত্রপর ত্ 
েফেরশত্েদর া্মেয় উপ�্পয় করেলয়। অতপর বলেলয়, ‘েত্মর্ 
আম্েক এগেল্র য়্ম জ্য়্ও, যিদ েত্মর্ াতযব্দী হও।’ {াূর্ন
আল-ব্ক্র্, আ্্ত: ৩১} 

েম্টকথ্, আ�্হনতখয়ন ম্য়ুষ াৃি�েত ি�মতক্রী েফেরশত্েদর 
া্মেয় িকছু িবষ্ েপশ কেরয় য্র জব্ব িদেত ত্র্ বযথর হয় এবং 
তখয় আদম (আ.)-েক োগেল্র জব্ব িদেত বেলয়। েযাব িবষে্ 
েফেরশত্র্ িয়েজেদর অকমত্ �ক্শ কেরয় োগেল্ আদম (আ.) 
�ক্শ কের কৃিতে�র পিরচ্ েদয়। আ�্হ ত্‘আল্ এভ্েব 
েফেরশত্েদর া্মেয় ইলেমর ম্হ্�য �ক্শ কেরয় এবং ইলম 
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ষহণক্রী ম্য়ুষেক ত্েদর ওপর ে��� দ্য় কেরয়। াুতর্ং বুঝ্ 
েগল, িয়�্প েফেরশত্েদর ওপর ে��ে�র ম্পক্িঠ হেল্ ইলম- 
আ�্হ ত্‘আল্ য্ ম্য়ুষেক �থম উপহ্র িহোেব দ্য় কেরেছয়।  

ইলম আ�্হ ত্‘আল্র পক েথেক শধু উপহ্রই য়্; বরং 
অা্ম্য়য অয়ুষহও বেট। িতিয় কুরআেয়র বহ �্েয় ব্�্র �িত 
ত্ুর িবেশষ িবেশষ দ্য়-অয়ুষেহর কথ্ িবেশষ গরে�র াে� উে�খ 
কেরেছয়। আর েয দ্য় ও অয়ুষহ ািবেশষ মূলযব্য় োিট হে� 
ইলম। ইরশ্দ হে্েছ- 

نَ  َخَۡقَ  ﴿ ٰ�َ� هُ  ٣ ٱۡ�ِ ََ ّۡ  ]  ٤  ،٣: الرحن[ ﴾ ٤ ٱۡ�َيَانَ  َع

‘ম্য়ুষ াৃি� কেরেছয় এবং ত্েদরেক ব্্য় িশক্ িদে্েছয়।’ {াূর্ন
আর-রহম্য়, আ্্ত: ৩-৪} 

ইলম ও আেলেমর মযর্ দ্ া�েকর আ�্হর ব্ণী 

া্ধ্রণ মুিমেয়র েচে্ আেলেমর মযর্দ্ বহ গণ েবিশ: আ�্হন
ত্‘আল্নবেলয়,  

ُ  يَۡرفَعِ  ﴿ َّ ِينَ  ٱ َّ ْ  ٱ ِينَ  مِنُ�مۡ  ءَاَمنُوا َّ وتُواْ  وَٱ
ُ
ۡۡمَ  أ َ�ٰٖت�  ٱۡلعِ ََ ُ  َد َّ ا وَٱ ََ ِ ُۡونَ  ب ََ  �َۡع

 ]  ١١: الايدل [ ﴾ ١ َخبِ�ٞ 

‘েত্ম্েদর মেধয য্র্ ঈম্য় এেয়েছ এবং য্েদরেক জ্য় দ্য় কর্ 
হে্েছ আ�্হ ত্েদরেক মযর্দ্্ ামু�ত করেবয়। আর েত্মর্ য্ 
কর আ�্হ ো া�েকর ামযক অবিহত।’ {াূর্নআল-মুজ্দ্ল্, 
আ্্ত: ১১}  
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ইবয় আ�্া র্িদ্্�্হন‘আয়হম্ বেলয়, ‘া্ধ্রণ মুিমেয়র েচে্ 
আেলেমর মযর্দ্ া্তশত গণ েবিশ। এবং �িতিট মযর্দ্র মেধয 
দূর� প্ুচশত বছেরর াম্য়।’  

আেলেমর য়্ম আ�্হ ত্‘আল্র াে�!   

আ�্হ আেলমেদরেক কী পিরম্ণ মযর্দ্ দ্য় কেরেছয় ত্র বড় 
�ম্ণ িতিয় িয়েজর য়্েমর াে� ত্েদর য়্ম উে�খ কেরেছয়। 
ইরশ্দ কেরেছয়- 

ُ  َشهِدَ  ﴿ َّ َُّهۥ ٱ �َِكةُ  ُهوَ  إِّ�  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �َ ٰ ََ ََ ۡ ْ  وَٱِ ْوُِوا
ُ
ۡۡمِ  َوأ ۢ� ٱۡلعِ ََ ِ  إِّ�  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  بِٱۡلِقۡسِط�  قَآ�

 ]  ١٨: عمران ال[ ﴾ ١ ٱۡ�َكِيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  ُهوَ 

আেলমগণেক ত্ুর িয়েজর য়্েমর াে� উে�খ কেরেছয়। েকয়য়্ েয 
য্েক ভ্েল্ব্োয় িতিয় ত্েক িয়েজর ক্ছ্ক্িছ র্খ্র েচ�্ 
কেরয়। এক্রেণই  আ�্হ ত্‘আল্ ওল্ম্ে্ েকর্েমর য়্ম 
িয়েজর য়্েমর াে� যুি েরেখেছয় এবং এর ক্রণ হে�; ম্য়ুেষর 
মেধয আেলমগণই আ�্হ ত্‘আল্র ক্েছ েবিশ া�্িয়ত ও ি�্। 
ইম্ম কুরতুবী (রহ.) ত্ফাীের েলেখয়- 

 وحد كن لب فإنه ، وفضلهم العلميء وشف العلم فضل ع دلل اآلي  هذه و�
  ءالعلمي اسم قرن كمي مالئ ته واسم نيسمه اهللا لقرنهم العلميء من وشف

‘আেল্চয আ্্ত ইলম ও ওল্ম্ে্ েকর্েমর মযর্দ্ ও ে��ে�র 
দিলল। েকয়য়্ ওল্ম্ে্ েকর্ম ছ্ড়্ অয়য েকউ আ�্হ ত্‘আল্র 
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ক্েছ অিধক া�্িয়ত হেল িতিয় িয়েজর য়্েমর াে� ত্েদর য়্মই 
উে�খ করেতয়।’ 

আেলমেদর এই া�্য় ও মযর্দ্র ক্রণ হে�, একম্� ত্র্ই 
যথ্যথভ্েব এবং হক অয়ুয্্ী আ�্হ ত্‘আল্েক ভ্ কেরয় ও 
ত্র িবধ্য় াহীহ তরীক্্ প্লয় করেত ােচ� থ্েকয়। ইরশ্দ 
হে্েছ- 

ا ﴿ ََ َ�  إِّ� ۡ�َ  َ َّ ِ  مِنۡ  ٱ ْۗ  ِعبَادِه ُؤا ٰ ََ َ  إِنّ  ٱۡلُعَۡ َّ ٌَ  َعزِ�زٌ  ٱ  ]  ٢٨: فيطر[ ﴾ ٢ َ�ُفو

“েকবলম্�নআেলমগণইনআ�্হেকনভ্নকের, িয়�্নআ�্হন�বলন
পর্�মশ্লীনকম্শীল।” [াূর্নফ্িতর: ২৮] 

এমিয়ভ্েব য়বুও্্েতর া্কীদ্ত্ িহোেব আেলমর্ই যেথ� বেল 
কুরআেয় েঘ্ষণ্ কেরেছয়। ইরশ্দ হে্েছ- 

ِينَ  َو�َُقوُل  ﴿ َّ ِ  َكَ�ٰ  قُۡل  ُمۡرَسٗ�ۚ  َِۡسَت  َ�َفُرواْ  ٱ َّ  َوَمنۡ  َوَُۡيَنُ�مۡ  بَۡيِ�  َشِهيَدۢ� بِٱ
ۡۡ  عِنَدهُۥ  ]  ٤٣: الرعد[ ﴾ ٤ ٱۡلكَِ�ٰبِ  مُ عِ

“আরনক্িফরর্নবেল, আপিয়নে�িরতনর্াূলনয়য়, বলুয়, আম্েদরনওন
েত্ম্েদরনম্েঝনা্কীন িহোেবনআ�্হইনযেথ�, আরনয্রনক্েছন
রে্েছনিকত্েবরনজ্য়”।ন[াূর্নআর-র্‘দ:৪৩] 

ইলেমর মেধয আ�্হ ত্‘আল্ এক অিব�্ায শিি াি�িহত 
কেরেছয়। িবষ্িট অয়ুধ্বয় কর্ য্্ াুল্্ম্য় (আ.)-এর দরব্ের 
র্ণী িবলিকোর িাংহ্ায় উপি�ত কর্র ঘটয়্্। য়বী াুল্্ম্য় 
(আ.) তখয় শ্েম অব�্য় করিছেলয়। আর িবলিকোর র্জ� ও 
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িাংহ্ায় িছল ই্্ম্েয় অবি�ত। িতিয় োখ্য় েথেক �� ামে্র 
মেধয িবলিকোর িাংহ্ায় আয়্র আষহ �ক্শ করেল ইফিরত 
িজ�নমজিলা েথেক ওেঠ পুয়র্্ িফের আা্র ামে্র মেধয ত্ 
হ্িজর কর্র া্মেথরর কথ্ জ্য়্্। িক� এই ��্ব াুল্্ম্য় 
(আ.)-এর মেয়্পুত হেল্ য়্। েকয়য়্ এরেচে্ও কম ামে্র মেধয 
িতিয় িাংহ্ায় িয়েজর া্মেয় উপি�ত েদখেত চ্ি�েলয়। তখয় 
দরব্ের েয বযিি আাম্য়ী িকত্েবর অিধক্রী িছেলয় িতিয় 
বলেলয়- 

ِي قَاَل  ﴿ َّ مٞ  عِنَدهُۥ ٱ ۡۡ ۠  ٱۡلكَِ�ٰبِ  ّمِنَ  عِ ََا
َ
ن َ�ۡبَل  بِهِۦ ءَا�ِيكَ  �

َ
 َطۡرفَُكۚ  إَِ�ۡكَ  يَۡرتَدّ  أ

 ]  ٤٠: المل[ ﴾

‘আর য্র ক্েছ িকত্েবর ইলম িছল, ো বলল, আিম এরেচে্ও 
কম ামে্- েচ্েখর পলক পড়্র আেগই আপয়্র া্মেয় ত্ 
উপি�ত করেত প্ির।’ {াূর্নআয়-য়্মল, আ্্ত: ৪০}   

এই িব�্কর ঘটয়্ াংঘিটত হে্িছল ইলেমর বরকেত এবং 
ইলেমর কলয্েণ। ওই বযিি ইলেমর শিিবেল াবেচে্ কম ামে্র 
মেধয িাংহ্ায় উপি�ত করেত াকম হে্িছেলয়।  

দুিয়্্র কণ�্্ী�, আেখর্েতর অবশয�্িবত্ এবং করণী্ া�েকর 
ওল্ম্ে্ েকর্ম াবেচে্ েবিশ জ্ত বেল �্ং আ�্হ ত্‘আল্ই 
ত্েদরেক া্িটরিফেকট িদে্েছয়। ক্রেয়র াীম্হীয় ধয়-া�দ 
েদেখ া্ধ্রণ ম্য়ুেষর েচ্খ যখয় ধ্ুিধে্ িগে্িছল এবং াব্ই এই 
প্পীর মেত্ া�েদর �্চুযরয ক্ময়্ করিছল তখয় িবচকণ 
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আেলমগণ িয়েজেদরেক এই ঘৃিণত ক্ময়্ েথেক িবরত র্খেলয়ই, 
োই াে� া্ধ্রণ েল্কেদর এই ক্ময়্েক চরম িধকৃত বেল 
�ক্শ করেলয়। ইরশ্দ হে্েছ- 

ِينَ  َوقَاَل  ﴿ َّ ْ  ٱ وتُوا
ُ
ۡۡمَ  أ ِ  ثََواُب  َوۡ�َُۡ�مۡ  ٱۡلعِ َّ نۡ  َخۡ�ٞ  ٱ ََ ِ ّ َل  ءَاَمنَ  ِ  َوَ�  َ�ِٰۡٗحاۚ  وََعَِ

 ٓ ونَ  إِّ�  يَُّۡقٮَٰها ُ�ِٰ َّ  ]  ٨٠: القصص[ ﴾ ٨ ٱل

‘আর য্র্ জ্য় �্্ হে্িছল, ত্র্ বলল, ‘িধক েত্ম্েদরেক! 
আ�্হর �িতদ্য়ই উ�ম েয ঈম্য় আেয় ও াাকমর কের ত্র 
জয়য। আর ত্ শধু াবরক্রীর্ই েপেত প্ের।’ {াূর্নআল-ক্া্া, 
আ্্ত: ৮০} 

আ�্হ ত্‘আল্র াৃি�বযব�্, ত্ুর কুদরত ও ক্যর্বিলর েহকমত 
ক্ের্ পেক অয়ুধ্বয় কর্ আেদৗ া�ব য়্। িতিয় েযময় মহ্য় 
ত্ুর য্বতী্ ক্যরও মহ্য় এবং াূ� ও েহকমতপূণর। িতিয় ছ্ড়্ 
আর ক্ের্ পেক য্ অয়ুধ্বয় কর্ া�ব য়্। তেব আেলমগণেক 
আ�্হন ত্‘আল্ন ত্রন কমরক্েেরন যািকি�ত েহকমত ও �জ্ 
া�েকর অবিহতনকেরেছয়। ইরশ্দ হে্েছ-  

ۡۡكَ  ﴿ ِ ۡمَ�ُٰل  َوت
َ
ٓ  َوَما ِِّۡناِس�  ۡ�َُُِهاََ  ٱۡ� ونَ  إِّ�  َ�ۡعقَُِۡها َُ ِ : العغرببت[ ﴾ ٤ ٱۡلَ�ٰۡ

٤٣  [ 

‘আিম এাব উপম্ উপ�্পয় কির। তেব আেলমগণ ছ্ড়্ অয়য 
েকউ ত্ যথ্যথভ্েব উপলি� করেত প্ের য়্।’ {াূর্ন আল-
‘আয়ক্বূত, আ্্ত: ৪৩}  



 

17 

জীবয় চল্র পেথ, া্ম্িজক য়্য়্ ামায্ ও িবপদ্পেদ া্ধ্রণ 
ম্য়ুষেক আেলমেদর শরণ্প� হও্্র আেদশ েদও্্নহে্েছ এবং 
ওল্ম্ে্ েকর্মেক া্ধ্রণ ম্য়ুেষর আ�্�েলর মযর্দ্ দ্য় কর্ 
হে্েছ। ইরশ্দ হে্েছ- 

ْ  َٔ فَۡ�  ﴿ ۡهَل  ُۡٓوا
َ
ِۡكرِ  أ َّ ونَ  َ�  ُكنتُمۡ  إِن ٱ َُ  ]  ٤٣: الحل[ ﴾ ٤ �َۡعَۡ

‘াুতর্ং জ্য়ীেদর িজজ্া্ কর, যিদ েত্মর্ য়্ জ্েয়্।’ {াূর্ন
আয়-য়্হল, আ্্ত: ৪৩}  

একম্� ওল্ম্ে্ েকর্মই যুগামায্র াম্ধ্য় এবং ইাল্েমর 
�কৃত ও যথ্থর িদকিয়েদরশয়্ করেত প্েরয় বেল আ�্হ ত্‘আল্ 
কুরআেয় েঘ্ষণ্ কেরেছয়। ম্য়ুেষরন অজ্তন ওন অেব্ধযন িবষে্ন
র্াূলু�্হন ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহন ও্্া্�্মন এবংন ত্ুরন ইলেমরন
�িতিয়িধনউল্ম্ে্নিকর্েমরনশরণ্প�নহেতনবল্নহে্েছ।নইরশ্দ 
হে্েছ- 

ْوِ�  �َ�ٰ  ٱِّرُسولِ  إَِ�  ََّدوهُ  َوَِوۡ  ﴿
ُ
ۡمرِ  أ

َ
هُ  مِۡنُهمۡ  ٱۡ� ََ ِ ِينَ  لََعۡ َّ  ِمۡنُهمۗۡ  �َۡستَ�بُِطوََُهۥ ٱ

ِ  فَۡضُل  َوَِۡوَ�  َّ ۡعتُمُ  َوََۡ�َتُُهۥ َعَۡۡيُ�مۡ  ٱ ّ�بَ ۡيَ�ٰ  ََ َّ : اليسيء[ ﴾ ٨ قَِۡيٗ�  إِّ�  نَ ٱِ
٨٣  [ 

‘আর যিদ ত্র্ োিট র্াূেলর ক্েছ এবং ত্েদর কতৃরে�র 
অিধক্রীেদর ক্েছ েপৗেছ িদত, ত্হেল অবশযই ত্েদর মেধয য্র্ 
ত্ উ�্বয় কের ত্র্ ত্ জ্য়ত। আর যিদ েত্ম্েদর উপর 
আ�্হর অয়ুষহ ও ত্ুর রহমত য়্ হত, তেব অবশযই অ� 
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কে্কজয় ছ্ড়্ েত্মর্ শ্ত্েয়র অয়ুারণ করেত।’ {াূর্নআয়-
িয়া্, আ্্ত: ৮৩} 

মুফ্ািারগণ িলেখেছয়- 

 اهللا ح م كشف ف األنبييء نرتب  رتبتهم وولق

‘ব�ত এ আ্্েত আ�্হ ত্‘আল্র িবধ্য় িয়গরত কর্র িদক িদে্ 
ওল্ম্ে্ েকর্মেক য়বীগেণর মযর্দ্র াে� যুি কেরেছয়।’ 

ইম্ম আবূ বকর জ্সনা্া (রহ.) কুরআেয় বিণরত ত্েদর ফযীলেতর 
কথ্ উে�খ কের আহক্মুল কুরআেয় উে�খ কেরয়-  

 ع التفق الح م ع فحمله معغيه واستغبط حرمه ع استدل من وون
 )مغهم �ستغبىبنه الين لعلمه( تعيل اهللا قيل من مأجبر مدوح فهب معغيه

‘েযাব েল্ক হকুম আহক্েমর বয্প্ের গেবষণ্ কের এবং ািঠক 
অথর �ক্শ কের অতপর ত্ ািঠক অেথর �ে্্গ কের ো �শংিাত 
এবং �িতদ্য়েয্গয। আর আ�্হ ত্‘আল্ ত্েদর বয্প্েরই এই 
আ্্তিট ইরশ্দ কেরেছয়। 

িতিয় ওল্ম্ে্ েকর্মেক জ্িতর িদকিয়েদরশক ও পথ�দশরক বেল 
আখয্ি্ত কেরেছয়। িতিয় আের্ বেলয়, ‘েযেহতু ওল্ম্ে্ েকর্মই 
আ�্হ ত্‘আল্র আেদশ-িয়েষধ ভ্েল্ভ্েব জ্েয়য় ত্ই কওেমর 
েল্কেদর কতরবয হে� ত্েদর আেদশ ম্য়য কর্ এবং ত্েদর 
অয়ুারণ কর্।’ 
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জ্য়-িবজ্েয়র িচর�য় উাা আল-কুরআেয়র িবশ্ল জ্েয়র ভ্ে্র 
আেলমেদর িায়্্ াংরিকত বেল কুরআেয় েঘ্ষণ্ �দ্য় কর্ 
হে্েছ। ইরশ্দ হে্েছ-  

ِينَ  ُصُدوَِ  ِ�  �َّيَِ�ٰتٞ  ءَاَ�ُٰتۢ  وَ هُ  بَۡل  ﴿ َّ ْ  ٱ وتُوا
ُ
ۡۡمَۚ  أ  ]  ٤٩: العغرببت[ ﴾ ٱۡلعِ

‘বরং এিট হে� াু�� িয়দশরয়্বলী, য্ য্েদরেক ইলেমর অিধক্রী 
কর্ হে্েছ ত্েদর বেক াংরিকত।’ {াূর্ন আল-‘আয়ক্বূত, 
আ্্ত: ৪৯}  

কুরআেয়র ইলম আেল্কিব�রণক্রী য়ূর 

َ�ٰهُ  بِِ�َ�ٰبٖ  َ�ُٰهمِجئۡ  َولََقدۡ  ﴿ ۡۡ َّ ٰ  فَ َ�َ  ٍ�ۡۡ  ﴾ ٥ يُۡؤمِنُونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َوََۡ�َةٗ  ُهٗدى عِ
 ]  ٥٢: االعراف[

‘আর আিম েত্ ত্েদর িয়কট এময় িকত্ব িয়ে্ এোিছ, য্ আিম 
েজেয়শেয় িব�্িরত বণরয়্ কেরিছ। ত্ িহদ্্্ত ও রহমত�রপ 
এময় জ্িতর জয়য, য্র্ ঈম্য় র্েখ।’ {াূর্নআল-‘আর্ফ, আ্্ত: 
৫২}  

আ্্েতর বয্খয্্ িবখয্ত মুফ্ািার মুহ্�্দ আিময় শ্য়িকতী 
(রহ.) বেলয়,  

 نه ليستضيء ورضه إل اهللا ونهل الي البر هب العظيم القرآن هذا ون شك وال
 والرشد الضير من واليفع القبيح من والسن اليطل من الق ضبئه ف فيعلم

 الغ من
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‘াে�হ েয়ই েয, এই কুরআয়ই হে� োই য়ূর, য্ আ�্হ ত্‘আল্ 
ভূপৃ�েক আেল্কম্ করেত অবতীণর কেরেছয়। য্েত োই আেল্র 
া্হ্েযয হক ও ব্িতল এবং ভ্েল্ ও ম� প্থরকয কর্ য্্। কিত 
ও উপক্রী ব� েচয়্ য্্। �্ি� েথেক ািঠক পেথর িদশ্ প্ও্্ 
য্্।’ 

ইলমেক আ�্হ ম্য়বজ্িতর াবরে�� েলব্া বেল অিভিহত 
কেরেছয়। যথ্- 

ََزۡ�َا قَدۡ  ءَاَدمَ  َ�ٰبَِ�ٓ  ﴿
َ
اۖ  َسۡو�تُِ�مۡ  يَُ�َِٰي ِ�َاٗسا َعَۡۡيُ�مۡ  أ َٗ ۡقَوىٰ  َوِ�َاُس  َوَِ� َّ  ٱ

ِ  ءَاَ�ٰتِ  ِمنۡ  َ�ِِٰكَ  َخۡ�ٞۚ  َ�ِِٰكَ  َّ ُّۡهمۡ  ٱ ّكُرونَ  لََع ّّ  ]  ٢٦: االعراف[ ﴾ ٢ يَ

‘েহ বয়ী আদম, আিম েত্ েত্ম্েদর জয়য েপ্শ্ক অবতীণর কেরিছ, 
য্ েত্ম্েদর ল�্�্য় ঢ্কেব এবং য্ োৗ�যর�রপ। আর 
ত্কও্্র েপ্শ্ক, ত্ উ�ম। এগেল্ আ�্হর আ্্তামূেহর 
অ�ভুরি। য্েত ত্র্ উপেদশ ষহণ কের।’ {াূর্নআল-‘আর্ফ, 
আ্্ত: ২৬}  

েক্েয়্ন েক্েয়্ন মুফ্ািারন বেলয়, আেল্চয আ্্েত িলব্া �্র্ন
ইলম, রী-শ্ �্র্ ই্্িকয় এবং িলব্াুত ত্কও্্ �্র্ ল�্শীলত্ 
উে�শয।  

এাব আ্্ত ছ্ড়্ও আের্ বহ আ্্েত আ�্হ ত্‘আল্ ইলম ও 
ইলেমর ব্হকেদর �শংা্ কেরেছয়। োই াে� মূখরত্ ও 
ইলমহীয়ত্র িয়�্ও কেরেছয় কুরআেয়র বহ জ্্গ্্। 
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মূখরত্র িয়�্ 

মূখরত্ হে� আ�্র মৃতুয এবং জীবয় যেবহ ও হ্্্ত �ংা কর্র 
য়্ম। কুরআেয় মূখরত্ েথেক েবুেচ থ্কেত এবং এর িয়�্ জ্পয় 
কের ইরশ্দ হে্েছ- 

﴿  ٓ عُِظَك  إِّ�ِ
َ
ن أ

َ
 ]  ٤٦: هبد[ ﴾ ٤ ٱۡلَ�ٰهِِۡ�َ  مِنَ  تَُ�ونَ  أ

‘আিম েত্ম্েক উপেদশ িদি�, েযয় মূখরেদর অ�ভুরি য়্ হও।’ 
{াূর্নহূদ, আ্্ত: ৪৬} 

শধু ত্ই য়্; অয়য আ্্েত মূখরত্েক মৃতুযর াে� তুলয়্ কর্ 
হে্েছ। েযময়- 

وَ  ﴿
َ
ۡحَيۡيَ�ٰهُ  َمۡيٗتا َ�نَ  َمن أ

َ
ۡۡنَا فَأ � َ�ُۥ وََجَع َٗ ِ�  َُو َۡ ن ٱ�ّاِس  ِ�  بِهِۦ َ� ََ ُُۡهۥ َك  ّمثَ

 ]  ١٢٢: االنعيم[ ﴾ ّمِۡنَهاۚ  ِ�َاَِجٖ  لَۡيَس  ٱلّظَُۡ�ِٰت  ِ� 

‘েয িছল মৃত, অতঃপর আিম ত্েক জীবয় িদে্িছ এবং ত্র জয়য 
িয়ধর্রণ কেরিছ আেল্, য্র ম্ধযেম ো ম্য়ুেষর মেধয চেল, ো িক 
ত্র মত েয েঘ্র অ�ক্ের রে্েছ, েযখ্য় েথেক ো েবর হেতন
প্ের য়্?’ {াূর্নআল-‘আয়আম, আ্্ত: ১২২}  

পক্�ের ইলমেক বুি�ম্য় েল্কেদর অ�দৃরি�ত্ এবং �্ণা�ীিবয়ী 
বেল আখয্ি্ত কর্ হে্েছ। েয ইলম �্র্ মৃেতর জীবয় া�্র হ্ 
এবং ম্য়ুেষর মেধয চল্েফর্ করেত প্ের। পক্�ের েয বযিি 
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ইলম র্েখ য়্ ো অ�ক্ের চলম্য় বযিির মেত্, েয কখয়ই ওই 
অ�ক্র েথেক িয়�্র প্্ য়্।  

ব্িহযকদৃি�েত ম্য়ুষ এেক অপেরর াে� েমল্েমশ্ কেরইনথ্েক। 
িক� আ�্হ ত্‘আল্ এখ্েয় একিট িবষে্র �িত ব্�্েক আকৃ� 
কেরেছয় েয, ম্য়ুেষর াে� চল্েফর্ এবং া্ম্িজকত্ রক্ কর্র 
জয়য ইলম চ্ই। কুরআয়ী ইলম ছ্ড়্ যত বড় িশক্ ও িশক্িবদ 
থ্কুক য়্ েকয়, কুরআয়-হ্দীছ ও ইাল্েমর পিরভ্ষ্্ ত্ মূখরত্ 
ৈব িকছু য়্। ইলম ও আেখর্তিবহীয় জ্য় ও জ্েয়র 
অিধক্রীেদরেক আ�্হ ত্‘আল্ চতু�দ জ� িকংব্ ত্র েচে্ও 
িয়কৃ� বেল আখয্ি্ত কেরেছয়। াুতর্ং �্ং মহ্য় আ�্হ 
ত্‘আল্র পক েথেক মূখরত্র উপ্িধ প্ও্্র পর এেদরেক জ্য়ী 
িহোেব জ্িহর কর্ কতটুকু ািঠক? 

কুরআেয়র এক আ্্েত য্েদর কুরআেয়র জ্য় েয়ই ত্েদরেক 
য্েদর কুরআেয়র জ্য় আেছ ত্েদর াে� তুলয়্ করেত ব্রণ কর্ 
হে্েছ এবং ত্র্ পর�ের মযর্দ্র িদক িদে্ কখয়ই এক য়্ 
বেল অিভিহত কর্ হে্েছ। যথ্- 

ن ﴿ ََ �َ
َ
ٓ  َ�ۡعَۡمُ  ۞أ ا ََ �ّ

َ
َزَِل  �

ُ
َك  أ ُِّكَ  مِن إَِ�ۡ نۡ  ٱۡ�َقّ  َّ ََ ٰۚ  ُهوَ  َك ََ ۡۡ َ

ا أ ََ ّكرُ  إِّ� َّ ْ  َ�تَ ْوُِوا
ُ
 أ

ۡلَ�ٰبِ 
َ
 ]  ١٩: الرعد[ ﴾ ١ ٱۡ�

‘েয বযিি জ্েয় েত্ম্র রেবর পক েথেক েত্ম্র �িত য্ য়্িযল 
হে্েছ, ত্ াতয, ো িক ত্র মত, েয অ�? বুি�ম্য়র্ই শধু 
উপেদশ ষহণ কের।’ {াূর্নআর-র্‘দ, আ্্ত: ১৯}  
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াুতর্ং য্র্ প্িথরব জীবেয়র জ্য় ও ধয়-া�দ িয়ে্ অহিমক্ 
কের ত্েদর ব্িহযক াুখদশরেয় ক্ের্ িব�্� ও িবচিলত হও্্ 
উিচত য়্। ওর্ েত্ চতু�দ জ�র মেত্, য্র্ চ্রণভূিমেত েপেট 
যতদূর জ্্গ্ হ্ ততদূর েখে্ থ্েক। আর ব্িড়েত য্ও্্র পর 
জ্্গ্ হ্ েয়্ংর্ েগ্্্ল ঘর িকংব্ িয়কৃ� েখ্্্েড়। িক� একজয় 
ম্য়ুষ িক ত্ই? ো িক গরর �চুর খ্ও্্ েদেখ িহংা্ ব্ ঈষর্ 
করেত প্ের? য়্ ম্য়্্ ত্?  

অতএব মযর্দ্, েগৗরব, অহংক্র ও ে��ে�র িকছু থ্কেল ত্ 
ইলেমর মেধযই িয়িহত এবং য্র্ ইলম ধ্রণ কেরেছ ত্র্ 
ব্িহযকদৃি�েত পৃিথবীর াবেচে্ দুবরল, গরীব ও অাহ্্ মেয় হেলও 
�কৃতপেক ত্র্ই াফল, িব�ব্য় এবং মযর্দ্র অিধক্রী। 

ইলেমর ফযীলত ও মযর্ দ্ া�েকর র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ 
ও্্া্�্েমর ব্ণী 

মৃতুযর মধয িদে্ ম্য়ুেষর জ্গিতক াব া�কর িছ� হে্ য্্। 
দুিয়্্র য্বতী্ আাব্ব-া�দ মৃেতর জয়য অথরহীয় ও অক্যরকর 
�ম্িণত হে্ য্্। এময়িক জীব�শ্র কৃত য্বতী্ ইব্দেতর 
ছ্ও্্বও ব� হে্ য্্। িক� ইলম এময় এক ইব্দত, য্র 
ধ্র্ব্িহকত্ কখয়ও েশষ হ্ য়্। েযময়:  

ِب  َ�نْ 
َ
نّ  ُهَر�َْرةَ  و

َ
ِ  رَُسبَل  و َّ  اِإل�َْسينُ  َميَت  إِذَا قَيَل  -وسلم عليه اهللا ط�- ا

وْ  َجيِر�َ ٍ  َطَدقَ ٍ  ِمنْ  إِالّ  ثَالَثَ ٍ  ِمنْ  ِإالّ  َ�َملُهُ  َ�ْغهُ  ا�َْقَىعَ 
َ
مٍ  و

ْ
وْ  نِهِ  يُيَْتَفعُ  ِعل

َ
ٍ  و

َ
 َول

ُ  يَْدُعب َطيلٍِح 
َ
   ل
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আবূনহর্্র্নর্িদ্্�্হন‘আয়হনকতৃরকনবিণরত, র্াূলু�্হনছ্�্�্হ 
‘আল্ইিহনও্্া্�্মনবেলয়, ‘ম্য়ুষ যখয় ম্র্ য্্ তখয় িতয়িট 
আমল ছ্ড়্ ত্র য্বতী্ আমল ব� হে্ য্্। আমল িতয়িট হে� 
চলম্য়না্দ্ক্, এময় ইলম, য্ �্র্ (অয়যর্) উপকৃত হ্ তথ্ 
ইলেম য়্েফ‘ এবং েয়ক া�্য়, েয মৃেতর জয়য দু‘আ কের।’ 
[মুািলম: ১৬৩১]  

একজয় আেলেমর �চ্র-�া্রকৃত ইলম েক্্মত পযর� ত্র 
আমলয়্ম্্ যুি হও্্র কথ্ অয়য হ্দীেছ �ক্শ কর্ হে্েছ। 
েযময়:  

ِب ُهَر�َْرَة، قَيَل  َ�نْ 
َ
ِ َطّ� اهللاُ َعلَْيِه وََسلّمَ : و َّ ُمْؤِمَن «: قَيَل رَُسبُل ا

ْ
َحُق ال

ْ
ّن ِمّمي يَل إِ

ا َطيِلًي تََرَىُه، َوُمْصَحًفي  ً
َ
ُه، َوَول َ ََ َ ًمي َعلَّمُه َو�

ْ
ِمْن َ�َملِِه وََحَسغَيتِِه دَْعَد َمْبتِِه ِعل

ْو َمْسِاًدا
َ
ْو َطَدقًَ   َوّرثَُه، و

َ
ْجَراهُ، و

َ
ْو �َْهًرا و

َ
ْو نَيْتًي ِالنِْن الّسِبيِل دَغَيهُ، و

َ
دَغَيهُ، و

َحُقُه ِمْن دَْعِد َمْبتِهِ 
ْ
ْخرََجَهي ِمْن َميِلِ ِف ِطّحِتِه وََحيَيتِِه، يَل

َ
 »و

আবূনহর্্র্নর্িদ্্�্হন‘আয়হনকতৃরকনবিণরত, র্াূলু�্হনছ্�্�্হ 
‘আল্ইিহনও্্া্�্মনবেলয়, ‘মৃতুযর পর মুিমেয়র াে� েযাব আমল 
যুি হেব োগেল্র অয়যতম হে� ইলম, য্ ো অয়যেকন িশক্ন
িদে্েছনএবংনয্রন�চ্র-�া্র কেরেছ; পুণযব্য়না�্য়নেযনোনেরেখন
িগে্েছ; কুরআয়নয্রনোনউ�র্িধক্রীনব্িয়ে্েছ; মািজদনয্নোন
ব্িয়ে্েছ; মুা্িফরেদরনআ�্েক�নয্নোনিয়মর্ণনকেরেছ; য়দীনয্ন
োন খয়য়ন কেরেছন এবংন া্দ্ক্ন েযন োন িয়জন জীব�শ্্ন ওন
াু�ত্ক্েলনআপয়না�দনেথেকনদ্য়নকেরেছ- এাবনত্রনমৃতুযরন
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পরনত্রনাে�নযুিনহেব।’ [ইবয়নম্জ্হ : ২৪২; াহীহনইবয়নখুয্ইম্: 
২৪৯০, শ্্খনআলব্য়ীনহ্দীছিটেকনহ্া্য়নবেলেছয়] 

ইলেমর পথেক পৃিথবীর াবেচে্ মূলযব্য়, দ্িম ও জ্�্েতর পথ 
বেল অিভিহত কর্ হে্েছ। েযময়:  

ِب ُهَر�َْرةَ، قَيَل 
َ
َوَمْن َسلََك َطِر�ًقي « : قَيَل رَُسبُل اِهللا َطّ� اُهللا َعلَيِْه وََسلّمَ : َ�ْن و

َّغِ  
ْ
 اْ

َ
ُ نِِه َطِر�ًقي إِل

َ
ًمي، َسّهَل اُهللا ل

ْ
تَِمُس ِ يِه ِعل

ْ
 »يَل

আবূনহর্্র্নর্িদ্্�্হন‘আয়হনকতৃরকনবিণরত, র্াূলু�্হনছ্�্�্হ 
‘আল্ইিহনও্্া্�্মনবেলয়, (দীঘরনহ্দীেছরনঅংশ) ‘েয বযিি ইলম 
অে�ষেণর পথ অবল�য় কের আ�্হ ত্‘আল্ ত্র জয়য জ্�্েতর 
পথ াহজ কের েদয়।’ [মুািলম: ২৬৯৯]  

কুরআয় ও ইলেমর মজিলােক আ�্হ ত্‘আল্র রহমত অবতীণর 
হও্্র েক� বেল াু�� েঘ্ষণ্ এোেছ। এনহ্দীেছরইনপেররন
অংেশনবিণরতনহে্েছ, আবূ হর্্র্ র্িদ্্�্হন‘আয়হ েথেক বিণরত, 
র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম বেলয়,  

ِ  دُُيبِت  ِمنْ  َديٍْت  ِف  قَْبمٌ  اْجتََمعَ  َوَمي َّ ِ  كِتَيَب  َ�تْلُبنَ  ا َّ  إِالّ  نَيَْغُهمْ  َو�َتََدارَُسبنَهُ  ا
َمالَئَِ  ُ  وََحّفتُْهمُ  الّرْحَ ُ  وََغِشيَْتُهمُ  الّسِريغَ ُ  َعلَيِْهمُ  نََهلَْت 

ْ
ُ  وَذََكَرُهمُ  ال َّ  ِ يَمنْ  ا

  ِعغَْدهُ 

‘আ�্হর েয ঘের ম্য়ুষ একি�ত হ্ এবং ত্ুর িকত্ব িতল্ও্্ত 
কের এবং পর�ের ইলেমর দরো িল্ হ্ োই ঘের রহমত 
অবতীণর হ্, েফেরশত্র্ োই ঘরেক েব�য় কের েয়য় এবং আ�্হ 
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ত্‘আল্ ত্ুর আেশপ্েশ য্র্ আেছয় (েফেরশত্র্) ত্েদর ক্েছ 
ত্েদর �শংা্ কেরয়। [মুািলম: ২৬৯৯] 

পৃিথবীর এময় েক আেছ, য্েদর প্ে্র িয়েচ েফেরশত্েদর মেত্ 
মহ্া�্িয়ত ও িয়�্প ম্খলুক িয়েজেদর প্খ্ িবিছে্ েদয়? হয্,ু 
মহ্া�্িয়ত এই ব্�্গণ একম্� ইলেমর ব্হক ওল্ম্ে্ েকর্ম 
এবং ত্েলেব ইলেমর প্ে্র িয়েচ িয়েজেদর প্খ্ িবিছে্ েদয়। 
শধু িক ত্ই? িদগ�িব�ৃত �্ণীকুল, আাম্েয়র েফেরশত্, ামুেষর 
ম্ছ, গেতরর িপিপিলক্, ভূপৃে� চলম্য় �িতিট �্ণীই আেলম এবং 
ত্েলেব ইলেমর জয়য ম্গিফর্েতর দু‘আ করেত থ্েক! এই িবরল 
া�্য় কীোর ফাল? ইলেমর ফাল। েযময়:  

تَيهُ : َ�ْن َكثِِ� نِْن َقيٍْس، قَيَل 
َ
أ ِب اّلرَْداِء ِف َمْسِاِد ِدَمْشَق، فَ

َ
ُكْغُت َجيلًِسي ِعغَْد و

تَيْتَُك ِمَن : رَُجٌل، َ َقيَل 
َ
نَي اّلرَْداِء، و

َ
ِ َطّ� اُهللا َعلَيِْه يَي و َّ َمِديَغِ ، َمِديغَِ  رَُسبِل ا

ْ
ال

ص َطّ� اُهللا َعلَيِْه وََسلّمَ  ِّ  نِِه َعِن اّل
ُِ َدص

ُ
نَّك ُ

َ
َ َِ َ َمي : قَيَل : وََسلَّمٍ ِلَِديٍ� نَلََا

، قَيَل : َجيءَ نَِك ِتَيَرةٌ؟ قَيَل 
َ
 َجيءَ نَِك َ�ْ�ُهُ؟ قَيَل : ال

َ
 : َوال

َ
ِص َسِمْعُت رَُسبَل : ، قَيَل ال إِ

فَ
ِ َطّ� اُهللا َعلَْيِه وََسلَّم َ�ُقبُل  َّ ُ «: ا َّ ًمي، َسّهَل ا

ْ
َتِمُس ِ يِه ِعل

ْ
َمْن َسلََك َطِر�ًقي يَل

ْجغَِحَتَهي رًِضي
َ
ََضُع و َمَالئَِ َ  لَ

ْ
َّغِ ، َونِّن ال

ْ
 اْ

َ
ُ َطِر�ًقي إِل

َ
ِم، َونِ  ل

ْ
ِعل
ْ
ّن لَِىيلِِب ال

َميِء 
ْ
ِيتَيِن ِف ال

ْ
رِْح، َحّ  ال

َ ْ
ُ َمْن ِف الّسَميِء َواأل

َ
ِم �َْستَْاِفُر ل

ْ
ِعل
ْ
 »َطيلَِب ال

‘ক্ছীরনইবয়নক্্ানেথেকনবিণরত, িতিয়নবেলয়, দ্েমশেকর মািজেদন
আিমনআবূ�্রদ্নর্িদ্্�্হন‘আয়হরনক্েছনবা্নিছল্ম।নত্ুর ক্েছ 
জৈয়ক বযিি আগময় কের বলেলয়, েহ আবূ�্রদ্! আিম মদীয়্ 
শহর েথেক আপয়্র ক্েছ এোিছ একথ্ েজেয় েয, আপিয় 
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র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম েথেক েশ্য়্ একিট হ্দীছ 
বণরয়্ কের থ্েকয়। আিম অয়য েক্েয়্ �ে্্জেয় আিািয়, েকবল 
োই হ্দীছিট �বণ করেত এোিছ। আবূ�্রদ্ র্িদ্্�্হন‘আয়হ 
বলেলয়, তুিম বযবা্্ীক ব্ অয়য েক্েয়্ বযিিগত �ে্্জেয় 
আগময় করিয়? একম্� এক্রেণই তুিম াফর কের এোছ? 
েল্কিট বলেলয়, হয্ু। একম্� এক্রেণই এখ্েয় এোিছ। তখয় 
িতিয় বলেলয়, তেব শেয় েরেখ্, আিম র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ 
ও্্া্�্মেক বলেত শেয়িছ, েয বযিি ইলম অে�ষেণর জয়য েবর 
হ্ আ�্হ ত্‘আল্ ত্র জয়য জ্�্েতর র্�্ াহজ কের েদয়। 
েফেরশত্র্ ত্র া�্েয় িয়েজেদর প্খ্ িবিছে্ েদ্। আেলেমর 
জয়য আাম্য়-জিমেয়র াব্ই দু‘আ করেত থ্েক। এময়িক া্গর ও 
খ্ল-িবেলর ম্ছও ত্র জয়য দু‘আ করেত থ্েক...। [ইবয়নম্জ্হ: 
২২৩; াহীহ]  

জগ�্াীর চ� ও আাম্য়ব্াীর চ�  

র্েতর োৗ�যর েক্ন ব�েত িয়িহত? ক্বয-কিবত্্, উপম্-
উাে�ক্্ েক্ন ব� েবিশ বযবহত হ্? পূিণরম্র চ্দু এবং চ্েুদর 
আেল্! কিব-গ�ক্রেদর কিবত্ ও গ� েযয় চ্ুেদর রি� ছ্ড়্ 
আেল্ই ছড়্্ য়্! পূিণরম্র র্েতর ি�� আেল্র েম্হয়ী্ দৃশয 
ম্য়াপেট গভীর �ভ্ব েফেল য়্- এময় েল্েকর অি�� েব্ধ হ্ 
া্র্িবে� েক্থ্ও খুুেজ প্ও্্ য্েব য়্। েছ্েট্-বড় াকেলর ক্েছ 
চ্দু এবং চ্ুেদর আেল্ ি�্ এবং উপম্েয্গয। জগ�্াীর ক্েছ 
যিদ চ্ুদ এবং চ্ুেদর কদর এত থ্েক, তেব আাম্য়ব্াী এবং 
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�্ং আাম্য়-জিমেয়র অিধপিতর ক্েছ চ্ুেদর আেল্র েচে্ও 
আকষরণী্ ব� আেছ। ত্ হে� ইলম এবং ইলমধ্রী ওল্ম্ে্ 
েকর্ম। হ্দীেছরনপেররনঅংেশ ো কথ্ই বল্ হে্েছ:  

َعيلِمِ  فَْضَل  َونِنّ 
ْ
َعينِدِ  َعَ  ال

ْ
َقَمرِ  َكَفْضلِ  ال

ْ
ْلَ َ  ال

َ
َْدرِ  ل

ْ
َرَباِكِب  َسيئِرِ  َعَ  ال

ْ
  ال

‘আেবেদর ওপর আেলেমর মযর্দ্ েতময়, েযময় য়ক�র্িজর ওপর 
পূিণরম্র চ্েুদর মযর্দ্।’ [ইবয়নম্জ্হ: �্গি] 

াবরে�� া�েদর উ�র্িধক্র 

ম্য়ুষ পরবতরীেদর জয়য া�দ জম্নকেরনয্্, ও্্িরানিহোেবন
েরেখনয্্, পরবতরীর্ পূবরপুরেষর উ�র্িধক্র ল্ভ কের ধয়য হ্, 
েগৗরবেব্ধ কের। েকউ বংশী্ াূে� জিমদ্রী প্্, েকউ প্্ 
িাংহ্ায়, েকউ প্্ পদ-পদবী এবং েকউব্ অেঢল া�দ। িক� 
মহ্য় আ�্হ ত্‘আল্র ক্েছ এগেল্র কী-ইব্ মূলয আেছ! িবে�র 
াব ম্য়ুেষর ক্েছ এবং �্ং আ�্হ ত্‘আল্র দৃি�েত মহ্ 
েয়্্মত এবং মূলযব্য় া�দ হে� য়বুও্্ত। এই েয়্্মত 
েয্গযত্ বেল িকংব্ হ্জ্রও �েচ�্্ হ্িাল কর্ া�ব য়্। ত্ 
েয়হ্্তই আ�্হ ত্‘আল্র কৃপ্ ও দ্য়। িতিয় লক-েক্িট ম্য়ুেষর 
মেধয েথেক ম্� এক ল্খ চি�শ হ্জ্র ম্য়ুষেক এই মহ্য় 
েয়্্মেতর জয়য িয়বর্িচত কেরেছয় এবং াবরেশষ য়বী র্াূলু�্হ 
ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমর আগমেয়র মধয িদে্ িচর েগৗরেবর 
এই েয়্্মত ল্েভর ধ্র্ ব� হে্ েগেছ। িক� আ�্হ ত্‘আল্র 
ািবেশষ করণ্ এই েয, এই ধ্র্ ব� হে্ েগেলও এর রহমেতর 
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ছ্্্ াচল রে্েছ। েক্্মত পযর� একে�ণীর ম্য়ুষেক িতিয় 
য়বুও্্েতর রহমেতর ছ্্্্ আি�ত করেবয়। আি�তর্ হেবয় 
ওল্ম্ে্ েকর্ম এবং রহমেতর ছ্্্িট হে� ইলম। পৃিথবীেত 
এরেচে্ ে�� উ�র্িধক্র এবং ে�� ছ্্্ ি�তী্িট েয়ই। েযময়ন
একইনহ্দীেছরনেশষ্ংেশনবল্নহে্েছ,  

َخَذ ِبَ 
َ
َخَذهُ و

َ
َم، َ َمْن و

ْ
ِعل
ْ
 ِدرَْهًمي، إِّ�َمي َوّرثُبا ال

َ
نْبِيَيءَ لَْم يَُبرصثُبا ِديغَيًرا َوال

َ ْ
ّن األ ٍّ وَ إِ

 َوافِرٍ 

‘আেলমগণ হেলয় য়বীগেণর ও্্িরছ। আর য়বীগণ ধয়া�েদর 
মীর্ছ েরেখ য্য় য়্, বরং পৃিথবীর াবরে�� া�দ ইলেমর মীর্ছ 
েরেখ য্য়। াুতর্ং েয বযিি এই মহ্মূলযব্য় মীর্ছ ষহণ করল ো 
িবর্ট মূলযব্য় ব� ষহণ করল।’ [ইবয়নম্জ্হ: �্গি]  

আ�্হ ত্‘আল্ ম্খলুেকর মেধয ে��ে�র আায় দ্য় কেরেছয় ি�্ 
য়বী র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্মেক। আর আেলমেদর 
কেরেছয় া্ধ্রণ আেবেদর তুলয়্্ র্াূেলর মেত্ মহ্ম্ি�ত। 
েযময়:  

، قَيَل  ص ِِ يِه
َميَمَ  الَ

ُ
ِب و

َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّم رَجُ : َ�ْن و َّ ِ َطّ� ا َّ َالِن ذُكَِر لِرَُسبِل ا

ُ َعلَيِْه وََسلّمَ  َّ ِ َطّ� ا َّ َحُدُهَمي َمنٌِد َواآلَخُر َملٌِم، َ َقيَل رَُسبُل ا
َ
فَْضُل الَعيلِِم «: و

 ِِ ْدنَيُ�مْ  َعَ الَعينِِد َكَفْض
َ
ُ َعلَْيِه وََسلّمَ » . َعَ و َّ ّن «: ُّّم قَيَل رَُسبُل اهللاِ َطّ� ا إِ

َ َوَمالَئِ َ  َّ رَِضَ� َحّ  اّلْملََ  ِف ُجْحِرَهي وََحّ  الُبَت ا
َ
ْهَل الّسَمَباِت َواأل

َ
تَُه َوو

ِِ الَْ�َ  ِم اّلي
َُصللبَن َعَ ُمَعلص  »لَ
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‘র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমর ক্েছ দুইজয় বযিির 
কথ্ আেল্চয়্ কর্ হেল্। একজয় আেবদ আরনঅপরজয় আেলম। 
জব্েব িতিয় বলেলয়, ওই দুইজেয়র মেধয আেলেমর মযর্দ্ েতময় 
াুউ�, েযময় আম্র মযর্দ্ একজয় া্ধ্রণ ম্য়ুেষর েচে্ াুউ�। 
এরপর িতিয় বলেলয়, �্ং আ�্হ ত্‘আল্ আেলেমর �িত রহমত 
বষরণ কেরয় এবং েফেরশত্, আাম্য় ও জিময়ব্াী, এময়িক গেতরর 
িপিপিলক্ এবং ামুেষর ম্ছ পযর� আেলেমর জয়য কম্ �্থরয়্ 
কের।’ [িতরিমযী: ২৬৮৫] 

র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম ইলমেক েয়তৃ� ও মযর্দ্র 
ম্পক্িঠ িহোেব আখয্ি্ত কেরেছয়। েযময়নআবূনা্ঈদন খুদরীন
র্িদ্্�্হন‘আয়হনেথেকনবিণরতনহে্েছ, িতিয়নবেলয়,  

ُ عَ  َّ ِ َطّ� ا َّ  «: لَْيِه وََسلَّم قَيَل إِّن رَُسبَل ا
ً
ّن رَِجيال بٌَع، َونِ

ََ َِ لَُ ْم  ّن اّلي إِ
تَْبُ�ْم فَيْسَتبُْطبا نِِهْم 

َ
ا و يِن، فَإِذَ رَِضَ� َ�تََفّقُهبَن ِف الص

َ
ْ�َىيِر األ

َ
تُبنَُ ْم ِمْن و

ْ
يَأ

ا  »َخْ�ً

‘র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম বেলেছয়, দুিয়্্র ম্য়ুষ 
েত্ম্েদর অয়ুা্রী। আর েত্ম্েদর ক্েছ পৃিথবীর িবিভ� �্য় 
েথেক েল্েকর্ আােব দীয় েশখ্র জয়য। াুতর্ং ত্র্ যখয় 
েত্ম্েদর ক্েছ আােব তখয় ত্েদর াে� ভ্েল্ বযবহ্র করেব।’ 
[িতরিমযী: ২৬৫০]০ F

1 

                                                           
1. আলব্য়ীনযঈফনবেলেছয়।  
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ইলম জগেতর াবেচে্ মূলযব্য় া�দ 

ম্য়ুষনআজনা্র্িবে�নজুেড়নখিয়জনা�দনওনঅথরকিড়র জয়যনছুেটন
েবড়্ে�।ন িক�ন�কৃতনা�দনওন মূলযব্য়ন ব�নআােলন েক্য়িট? 
�ুলদৃি�রনম্য়ুেষরনাংজ্্নত্নাংজ্ি্তনয়্নকেরন�্ংনর্াূলু�্হন
ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমরনযব্েয়নএরনাংজ্ েদও্্নয্ক। 
আবূনহর্্র্নর্িদ্্�্হন‘আয়হনেথেকনবিণরত, র্াূলু�্হনছ্�্�্হ 
‘আল্ইিহনও্্া্�্ম ইরশ্দনকেরয়, 

ِب ُهَر�َْرةَ قَيَل 
َ
ِ َطّ� اهللاُ َعلَيِْه وََسلّمَ : َ�ْن و َّ يَل رَُسبُل ا

َِريَمُ  َضيلُّ  « :قَ
ْ
َِمُ  ال َِ

ْ
ال

َحقل نَِهي
َ
َِريِم َحْيُ� َمي وََجَدَهي َ ُهَب و

ْ
 »ال

‘েহকমত ও ইলেমর একিট কথ্ জ্য়ীর জয়য হ্র্েয়্ মূলযব্য় 
া�েদর মেত্। াুতর্ং েযখ্েয় প্্ োখ্য় েথেকই েযয় ো ত্ 
াংষহ কের েয়্।’ [ব্ইহ্কী: ৪১২, যঈফ] 

য়্রী-পুরষ াকেলই ইলম অে�ষেণ আিদ� 

ইলেমর এই মযর্দ্ ল্েভর জয়য শধু পুরষর্ই য়্ বরং য়্রীর্ও 
আিদ�। াকেলর জয়য এই মযর্দ্ এবং াকেলর জয়য ত্ 
অপিরহ্যর। েযময়:  

�َِس نِْن َميلٍِك قَيَل  
َ
ِ َطّ� اُهللا َعلَيِْه وََسلّمَ : َ�ْن و َّ يَل رَُسبُل ا

ِم «: قَ
ْ
ِعل
ْ
َطلَُب ال

ص ُمْسلِمٍ  ُُ  » فَِر�َضٌ  َعَ 

‘আয়্া র্িদ্্�্হন ‘আয়হ েথেক বিণরত, িতিয়নবেলয়, র্াূলু�্হন
ছ্�্�্হন‘আল্ইিহনও্্া্�্মনইরশ্দনকেরয়, ইলমনঅে�ষণনকর্ন
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�িতিটন মুািলেমরন ওপরন ফরয।’ [ইবয়ন ম্জ্হ: ২২৪, াহীহ] 
হ্দীেছর বয্খয্ক্রীগণ িলেখেছয়, 

 فيه الي الدي� ومي). السلم ( ويضي فيه يدخل) مسلم( لفٍ ر�ب و�ال
 الضعيف عن ياَ األول اللفٍ وعمبم ضعيف ، ز�يدة ف�) ومسلم ( ز�يدة

‘িয়ঃাে�েহ মুািলম مسلم (পুরষ) শ�িট  السلم মুািলম্ন(য়্রী) 
েকও শ্িমল কের। অথর্া এই িবধ্য় পুরেষর াে� াে� য়্রীর 

জয়য াম্য়হ্ের �েয্জয। আর েক্েয়্ েক্েয়্ হ্দীেছ  السلم  
শ�িট উে�খ কর্ হে্েছ। আােল এিট দুবরলনতথ্নঅ�ে্্জয়ী্ন
াংেয্জয়। েকয়য়্ ‘মুািলম’ শ�িটই এট্র �ে্্জয়ী্ত্ িমিটে্ 
েদ্।’  

পৃিথবীর াবরে�� মুা্িফর  

আ�্হ ত্‘আল্র িয়কট িজহ্দ অতয� ি�্ আমল। িজহ্েদর 
র্�্র ধূেল্ব্িলেক িতিয় জ্হ্�্েমর �িতব�ক ব্িয়ে্েছয় এবং 
এই পেথর পিথকেক িদে্েছয় পৃিথবীর াবরে�� পিথেকর মযর্দ্। 
এই র্�্র মুা্িফেরর ধূেল্ব্িল আর জ্হ্�্েমর আগয় একি�ত 
হও্্েক িতিয় হ্র্ম কেরেছয়। ইলম অে�ষেণর র্�্েকও িতিয় 
োই মযর্দ্ই িদে্েছয় এবং ইলম অে�ষী বযিি যতকণ পযর� ঘের 
য়্ েফের ততকণ পযর� ত্েক িজহ্েদর র্�্্ থ্ক্রই ছ্ও্্ব 
দ্য় কেরয়। হ্দীেছ ইরশ্দ হে্েছ- 
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ص َطّ�  ِّ �َِس نِْن َميلٍِك َعِن اّل
َ
ُ َعلَيِْه َوآِلِ وََسلّمَ قَيَل َ�ْن و َّ ََ ِف َطلَِب «:  ا َمْن َخَر

ِ َحّ  يَرِْجعَ  َّ ِم َ ُهَب ِف َسبِيِل ا
ْ
ِعل
ْ
 »ال

‘আয়্ছনইবয়নম্েলকনর্িদ্্�্হন‘আয়হনেথেকনবিণরত, য়বীনছ্�্�্হন
‘আল্ইিহনও্্া্�্মনবেলয়, েয বযিি ইলম অে�ষেণর জয়য েবর 
হ্ ো আ�্হর র্�্্ থ্েক, য্বত য়্ ো িফের আো।’ [জ্েম 
িতরিমযী: ২৬৪৭ ১F

2] 

ম্য়ুষ অয়যেক েক্েয়্ া্ফলয েপেত েদখেল আফো্া কের, ঈষর্ 
কের, িহংা্ কের এবং িয়েজ ো াব া্ফলয েপেত চ্্, মেয়�্েণ 
ত্ ক্ময়্ কের। শরী্েতর দৃি�েত িহংা্ ও েল্ভ-ল্লা্ িয়িষ� 
এবং ত্ কেঠ্র গয়্েহর ক্জ। িক� ইলম এময় এক মূলযব্য় 
া�দ, য্ অয়যেক হ্িাল করেত েদখেল শধু আফো্া কর্ য়্, 
বরং ত্ ল্েভর জয়য রীিতমেত্ ঈষর্ কর্ও জ্ে্য! াহীহ বুখ্রী ও 
মুািলেম েযময়নবিণরতনহে্েছ:  

ِ  رَُسبُل  قَيَل  َّ تَيهُ  رَُجٌل  اثْيََتْ�ِ  ِف  ِإالّ  َحَسدَ  الَ  :-وسلم عليه اهللا ط�- ا
َ
ُ  و َّ  َميالً  ا

َقص  ِف  َهلََرِتهِ  َعَ  فََسلَّىهُ 
ْ
تَيهُ  َورَُجٌل  ال

َ
ُ  و َّ  َو�َُعلصُمَهي نَِهي َ�ْقِض  َ ُهبَ  ِحْرَم ً  ا

‘র্াূলু�্হনছ্�্�্হন‘আল্ইিহনও্্া্�্মনবেলয়, দু’িট েক� ছ্ড়্ 
অয়য েক্েয়্ েকে� ঈষর্ কর্ ৈবধ য়্। এক. ওই বযিিন য্েকন
আ�্হনা�দ িদে্েছয়নআরনোনত্ হেকর পেথ বয্ কের এবং 
দুই. ওই বযিিনয্েকনআ�্হ ইলম িদে্েছয়, য্ �্র্নোনিবচ্রক্যরন

                                                           
2. শ্্খনআলব্য়ীনযঈফনবেলেছয়।ন  
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পিরচ্লয়্নকেরনএবং এবং অয়যেক িশক্ েদ্।’ [বুখ্রী: ৭১৪১; 
মুািলম: ৮৫০] 

ইলেমর া্মিষক িচ� ও হ্কীকত 

মু‘আয ইবয় জ্ব্ল র্িদ্্�্হন‘আয়হর এক হ্দীেছ ইলেমর একিট 
াবর্�ীয় িচ� ও বয্খয্ ফুেট উেঠেছ। িতিয়নবেলয়,  

َْحَ� «
ْ
ِ َخْشَيً  َوَطلَبَُه ِعبَيَدةً، َوُمَذاَكَرتَُه ََْسبِيٌح َوال ّ َِ إِّن ََْعلِيَمُه 

ٍ فَ َم
ْ
ِعل
ْ
َََعلُّمبا ال

 َ�ْعلَُمُه َطَدقٌَ ، َو�َ 
َ
ََالِل َ�غُْه ِجَهيٌد، َوََْعلِيَمُه لَِمْن ال

ْ
نُّه َمَعيلُِم ال

َ
ٍ ِأل ْهِلِه قُْر�ٌَ 

َ
ُ ِأل

َ
ْذل

ُاْر�َِ  
ْ
بَْحَشِ  َوالّصيِحُب ِف ال

ْ
�ُْس ِف ال

ُ ْ
َّغِ  َوُهَب األ

ْ
ْهِل اْ

َ
ََراِم َوَمغَيُر ُسبَِل و

ْ
َوال

َال  اِء، َوالسص ّ َّ اِء َوال َبةِ، َواّلِلُل َعَ الّسّ
ْ
َل
ْ
ُِ ِف ال ُمَحدص

ْ
ْعَداِء، َوال

َ ْ
ُح َعَ األ

ئِّمً  ُ�ْقَتصل 
َ
َْ�ِ قَيَدًة َوو

ْ
قَْباًمي َ يَْاَعلُُهْم ِف ال

َ
ُ نِِه و َّ ِخّالِء، يَْرَ ُع ا

َ ْ
َد األ  َوالّه�ُْن ِعغْ

َمَالئَِ ُ  ِف ُخلّتِهِ 
ْ
يِِهْم، تَرَْغُب ال

ْ
 رَو

َ
ْ َعيلِِهْم َو�ُيْتََإ ِإل

َ
ْم آثَيرُُهْم، َو�ُْقتََدِ نِأ

ُه  َْحِر َوَهَبامل ل َرْطٍب َو�َيسٍِس، وَِحيتَيُن الْ ُُ ْجغَِحتَِهي ََْمَسُحُهْم �َْستَْاِفُر لَُهْم 
َ
َو�ِأ

نَْصيرِ ِمَن 
َ ْ
َْهِل َوَمَصيدِيُح األ

ْ
ُقلُبِب ِمَن اْ

ْ
َم َحيَيةُ ال

ْ
ِعل
ْ
ّن ال

َ
ٍ ِأل �َْعيُمُه

َ
ص َوو َّ

ْ
وَِسبَيُل ال

َعبْ 
ْ
لَِم َ�بْلُُغ ال ِخَرةِ، الظل

ْ
ي َواآل �ْيَ ُعَال ِف الل

ْ
رََجيِت ال ّ

َ
ْخيَيِر َوال

َ ْ
ِم َمغَيِزَل األ

ْ
ِعل
ْ
ُد نِيل

ِقيَيمَ 
ْ
يَيَم َوُمَدارََستُُه ََْعِدُل ال ُر ِ يِه َ�ْعِدُل الصص رَْحيمُ  ،َواّلَفرل

َ ْ
َو�ِِه  ،نِِه تُبَطُل األ

ََرامِ 
ْ
ََالُل ِمَن ال

ْ
َعَداُء َوُ�َْرُمُه َوُهَب ِإَميٌم  ،ُ�ْعرَُف ال َهُمُه السل

ْ
َعَمُل تَينُِعُه يُل

ْ
َوال

ْشِقيَيءُ 
َ ْ
ُ َمْرفُبًم » األ َّ ُد دُْن ُ�َّمٍد رَِحَُه ا ِ ُ�بَيْ َّ نُب َ�بِْد ا

َ
، َهَرَذا َحّدثَيِيِه و

ُ ِإْسغَي
َ
ا َولَِ ْن لَيَْس ل َمْذُكبِر َوُهَب َحِديٌ� َحَسٌن ِجدا

ْ
ِْسغَيِد ال

ْ
 ٌد َقِبّي نِيإل

‘েত্মর্ ইলম িশক্ কের্, েকয়য়্ আ�্হ ত্‘আল্র া�ি�র জয়য 
ইলম তলব কর্ আ�্হভীিত এবং ইব্দেতর অ�ভুরি। ইলেমর 
আেল্চয়্ কর্ ত্াবীহ এবং ব্হ্ছ কর্ িজহ্েদর মেত্। অজেক 
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িশক্ েদও্্নদ্য়-াদক্র মেত্। েয্গয েল্কেদর মেধয ত্ িবতরণ 
কর্ ৈয়কটয ল্েভর ম্ধযম। েকয়য়্ ইলম হে� হ্ল্ল-হ্র্েমর 
ম্পক্িঠ। জ্�্তীেদর পেথর আেল্। ইলম এক্িকে�র া�ী, 
িয়ঃা�ত্র ব�ু, িয়জরয়ত্্ গে�র া�ী। াুখ-দুঃেখর দিলল। শ�র 
িবরে� অ�, ব�ু-ব্�বেদর া্মেয় অল�্র। আ�্হ ত্‘আল্ এর 
ম্ধযেম একদল েল্কেক া�্িয়ত কেরয়, ফেল ত্র্ াম্েজর 
েয়তৃ� ল্ভ কের। ত্র্ পথ�দশরক হ্, েযই পথ অয়ুারণ কের 
া্ধ্রণ ম্য়ুষ পথ চেল। েফেরশত্েদর মজিলো ত্েদর আেল্চয়্ 
কর্ হ্ এবং েফেরশত্গণ া�্য় �দশরেয়র জয়য ত্েদর প্ে্র 
িয়েচ িয়েজেদর প্খ্ িবিছে্ েদয়। জীব-জড় এবং জলভ্গ-�লভ্গ 
াবে�ণীর ম্খলুক ইলমও্্ল্র জয়য ম্গেফর্েতর দু‘আ কেরয়। 
এময়িক ামুেষর ম্ছ এবং ভূিমর কীটপত� ও িহং� জ�-দ্য়ব! 
েকয়য়্ ইলম হে� মূখরত্ েথেক জীবয় া�্রণক্রী। গভীর 
অ�ক্েরর �খর উ�ল ব্িত। ইলম ব্�্েক দুিয়্্-আেখর্েত 
মযর্দ্র উ� আােয় িয়ে্ য্্। ইলম িবষে্ িফিকর কর্ া্ওমন
প্লেয়র মেত্। ইলেমর দরা েদও্্নর্ি� জ্গরণ কের া্ল্ত 
আদ্্ কর্র মেত্। ইলেমর �্র্ আ�ী্ত্র ব�য় াুদৃঢ় হ্। এর 
�্র্ই হ্ল্ল-হ্র্েমর াু�� জ্য় হ্িাল হ্। ইলম হে� ইম্ম 
এবং আমল হেল্ ত্র মুি্দী। ভ্গযব্য়র্ ইলম ল্েভ ধয়য হ্ 
আর হতভ্গযর্ এ েথেক বি�ত হ্।’ [ইবয় আবদুল ব্র (রহ.), 
জ্েম ব্্য়ুল ইলম, বণরয়্ য়ংন২৬৪]  
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র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমর আগময় ঘেটিছল 
একজয় মুআি�ম িহোেব। িতিয় ইরশ্দ কেরয়- 

 »َونِّ�َمي نُِعثُْت ُمَعلصًمي« 

‘আিম েত্নএকজয় িশকক িহোেব দুিয়্্্ ে�িরত হে্িছ।’ [ইবয়ন
ম্জ্হ: ২২৯২ F

3] 
 

ইলম অে�ষণ অয়য্য়যনইব্দেতর েচে্ ফযীলতপূণর 

ইলমনহ্িােলরনক্েজন িল্নথ্ক্নয়ফলনইব্দেতনমশগলনথ্ক্রন
েচে্ন েবিশন মযর্দ্র।ন েকয়য়্ন ইলমন ম্য়ুষেকনআ�্হরন ভ্নএবংন
আ�্হরনা�ি�নঅজরেয়রনপ�্নেশখ্্।নহ্দীেছনএোেছ,  

ّ�َهي قَيلَْت  َ�نْ 
َ
ِ َط : َمَِِشَ  َ َّ ُ َعلَيِْه وََسلَّم َ�ُقبُل َسِمْعُت رَُسبَل ا َّ َ «: ّ� ا َّ إِّن ا

َّغِ  
ْ
ُ َطِر�َق اْ

َ
ُت ل

ْ
ِم َسّهل

ْ
ِعل
ْ
ًِ ِف َطلَِب ال ّنُه َمْن َسلََك َمْسلَ

َ
َ ّ

َ
َّ إِل ْو

َ
َعّه وََجّل و

َّغ َ 
ْ
ثَبْتُُه َعلَيِْهَمي اْ

َ
ٍم . َوَمْن َسلَبُْت َكِر�َمَتيِْه و

ْ
َخْ�ٌ ِمْن فَْضٍل ِف عِبَيدَةٍ َوفَْضٌل ِف ِعل

َبَرلُ 
ْ
يِن ال  .» َوِمَالُك الص

‘আে্শ্ র্িদ্্�্হন ‘আয়হ্ েথেক বিণরত, িতিয়ন বেলয়, আিমন
র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্মেকনবলেতনশেয়িছ, িতিয়ন 
ইরশ্দ কেরয়, আ�্হ ত্‘আল্ আম্র িয়কট এই মেমর ওহী ে�রণ 

                                                           
3. হ্দীেছরনাূ�নযঈফ তথ্নদুবরল।নতেবনঅথরগতনিদকনেথেক এিটনাহীহ।নেকয়য়্ন

পিব�ন কুরআেয়ন িশক্নদ্য়নকর্ন র্াূলু�্হনা্�্�্হন ‘আল্ইিহনও্্া্�্েমরন

অয়যতমনদ্ি্�নিহোেবনিচিিতনকর্নহে্েছ।ন 
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কেরয়, েয বযিি ইলম তলেবর পথ ষহণ কের আিম ত্র জয়য 
জ্�্েতর পথ াহজ কের িদই। আরনআিমনয্রনউভ্নেচ্েখরনদৃি�ন
েকেড়নেয়ই, ত্েকনউভে্রনবদল্নেদবনজ্�্েত।  ইলম অে�ষেণর 
ফযীলত ইব্দেত িল্ থ্ক্র ফযীলেতর েচে্ েবিশ। আর দীেয়র 
মূল হে� আ�্হভীিত। [ব্্হ্কী: ৫৩৬৭, াহীহ] 

ইলেমর ফযীলত া�েকর া্হ্ব্ে্ েকর্েমর অিভবযিি 

আলী র্িদ্্�্হন‘আয়হ বেলয়,  

 ال ثلم  اإلسالم ف ثلم العيلم ميت ونذا الايهد، القيئم الصيئم من وفضل العيلم
 مغه خلف إال �سدهي

‘একজয় আেলম ের্জ্দ্র, ত্হ্�ুেদর জয়য র্ি� জ্গরণক্রী 
এবং আ�্হর র্�্র মুজ্িহেদর েচে্ উ�ম। যখয় একজয় আেলম 
ম্র্ য্য় যখয় ইাল্েমর গ্ে্ একিট িছষ ও দ্গ পেড়। য্ 
অপরজয় ত্র �্য় পূরণ য়্ কর্র আগ পযর� ভর্ট হ্ য়্।’ িতিয় 
আের্ বেলয়, 

 العيلم يُ ِسُب  العلم ،اليل ُرِ وونت �رسك العلم ،اليل من خ� العلم
 ميت ،نهوال تهول لالي وطغيع  ،مبته نعد األحدوث  وجيل حييته ف الىيع 
 وحييء وهم اليل خّهان

‘ইলম া�েদর েচে্ উ�ম। েকয়য়্ ইলম েত্ম্েক প্হ্র্ েদ্ 
আর তুিম প্হ্র্ দ্ও া�দেক। আেলমনবযিিরনজীবেয়নইলমনিয়ে্ন
আোনম্য়ুেষরনআয়ুগতয, আরনমৃতুযরনপরনত্েকনাব্ইনউ�মভ্েবন
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�রণনকের।নআরনম্েলর ম্িলক ম্র্ েগেল ম্লও ত্র হ্তছ্ড়্ 
হে্ য্্। বরং, ম্েলরনম্িলকর্নজীিবতনহেলওনমৃতনেথেকনয্্।’ 

ইলম হ্িাল হেল দুিয়্্র াব িকছু হ্িাল হ্। আবদু�্হনইবয় 
আ�্া র্িদ্্�্হন‘আয়হ বেলয়,   

 العلم فيختير واللك واليل العلم ن� السالم عليهمي داود نن سليمين ُخ�ص 
 معه واللك اليل فأعىي

‘াুল্্ম্য় ইবয়ন দ্ঊদন ‘আল্ইিহম্াা্ল্মেক ইলম, া�দ ওন
র্জ�- এই িতয়িট ব�র েয েক্েয়্ একিট ষহেণর এখিত্্র 
েদও্্ন হে্িছল। িতিয় ইলম এখিত্্র কেরিছেলয়। িক� এর 
বেদৗলেত া�দ ও র্জ�ও হ্িাল হে্িছল।’ 

আবূ হর্্র্ র্িদ্্�্হন‘আয়হ, ইবয় আ�্া র্িদ্্�্হন‘আয়হ 
এবং আহম্দ (রহ.) বলেতয়,   

 إحييئهي من إل وحب لل  نعض العلم تذاكر

‘র্েতর িকছু অংেশ ইলেমর আেল্চয়্নকর্ আম্র ক্েছ া্র্র্ত 
ত্হ্�ুদ া্ল্ত আদ্্ কর্র েচে্ও ি�্।’  

উমর ইবয়ুল খ্�্ব র্িদ্্�্হন‘আয়হ বেলয়,   

 من نيني طلب فمن �به رداء سبحينه هللا فإن نيلعلم علي م اليِ ويهي يي
 �سلبه لال مرات ثالِ استعتبه ذنبي وذنب فإن نردائه وجل عه اهللا رداه علمال

 يمبت ح  النب ذلك نه تىيول ونن ذلك رداءه
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‘েহ েল্ক াকল! েত্মর্ ইলম ষহণ কের্। েকয়য়্ আ�্হ 
ত্‘আল্র একিট চ্দর আেছ, য্ িতিয় পছ� কেরয়। েয বযিি 
ইলেমর েক্েয়্ দরজ্ অে�ষণ কের আ�্হ ত্‘আল্ ত্েক িয়জ 
চ্দের আ�্ েদয়। যিদনোনেক্েয়্নগয়্হনকের, ত্েকনিতয়ব্রনএরন
শ্ি�নেথেকনাতকরনকেরনেযয়নত্রনেথেকনিয়জনচ্দরনিছিয়ে্নেয়ও্্ন
য়্নহ্।নযিদওনএনগয়্হনআমৃতুযনদীঘর্ি্তনহ্।’ 

ইবয় আ�্া র্িদ্্�্হন‘আয়হ বলেতয়,  

 مىلب�ي فعهزت طيلي ذللت

‘ইলম অে�ষেণর াম্ তু� েথেকিছ ফেল উ�্দ হে্ া�্িয়ত 
হে্িছ।’  

আবূ�্রদ্ র্িদ্্�্হন‘আয়হ বেলয়,  

  لل  قييم من إل وحب مسأل  وتعلم ألن

‘একিট ম্াআল্ িশক্ কর্ আম্র দৃি�েত ইব্দেতর জয়য 
া্র্র্ত জ্ষত থ্ক্র েচে্ ে�্।’ 

উমর র্িদ্্�্হন‘আয়হ বেলয়,   

 اهللا بالل نص� ملم مبت من وهبن لهيرا طيئم الليل قيئم مند ولف مبت
  وحرامه
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‘র্ি� জ্গরণক্রী এবং া্ওম প্লয়ক্রী এক হ্জ্র আেবেদর 
মৃতুযর েচে্ আ�্হ ত্‘আল্র হ্ল্ল-হ্র্েমর জ্য় র্খ্ একজয় 
আেলেমর মৃতুয অেয়ক েবিশ ভ্ির।’ 

আবূ�্রদ্ র্িদ্্�্হন‘আয়হ আের্ বলেতয়,   

 وعقله رويه ف نقص فقد بهيد ليس لعلما طلب إل الادو ون روِ من

‘েয বযিি ইলম অে�ষেণর জয়য েবর হও্্েক িজহ্দ বেল মেয় 
কের য়্ ত্র িচ�্ ও িবেবেকর ঘ্টিত আেছ।’ 

ইলেমর �চ্রেকর ফযীলত বণরয়্ কের উমর র্িদ্্�্হন ‘আয়হ 
বেলয়,  

 العمل ذلك عمل من وجر مثل فله نه فعمل حديثي حدِ من

‘েয বযিি অেয়যর ক্েছ একিট হ্দীছ বণরয়্ করল আর ো বযিি ো 
অয়ুয্্ী আমল করল তেব বণরয়্ক্রীও ামপিরম্ণ ছ্ও্্ব ল্ভ 
করেব।’ 

আবদু�্হ ইবয় ম্াউদ র্িদ্্�্হন‘আয়হ বলেতয়,  

 رواته مبت ورفعه يرفع ون قبل نيلعلم علي م

‘ইলম উেঠ য্ও্্র আেগই ত্ িশক্ কর। আরনএরনউেঠনয্ও্্রন
অথর বণরয়্ক্রীর মৃতুয ঘট্।’  

আলী র্িদ্্�্হন‘আয়হ কুম্ইলেক লকয কের বলেতয়,   
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 حي�م والعلم اليل، ُرِ وونت �رسك العلم اليل، من خ� العلم كميل، يي
 نيإلنفيق يهىب والعلم الفق  تغقصه واليل عليه، �ربم واليل

‘েহ কুম্ইল! ইলম া�েদর েচে্ ে��। ইলম েত্ম্েক প্হ্র্ 
েদ্ আর া�দেক েত্ম্র প্হ্র্ িদেত হ্। ইলম শ্াক, 
পক্�ের া�দ �জ্। া�দ খরচ করেল কেম য্্ িক� ইলম 
খরচ করেল ত্ বৃি� প্্।’ 

 

ইলেমর দ্বী কর্ও েগৗরেবর িবষ্ 

ম্য়ুষ া্ধ্রণত ওইাব ব�র দ্িব কর্নএবং ত্ িয়েজর মেধয 
থ্ক্েক েগৗরেবর মেয় কের য্ অমূলয ও াবরজয় �শংায়ী্। এই 
িহোেব ইলম পৃিথবীর াবরে�� ব�। এক্রেণই দুিয়্্র েকউই 
‘িয়েজ জ্েহল’ একথ্ �ীক্র করেত চ্্ য়্ এবং েকউ ত্েক 
জ্েহল বলুক ত্ও পছ� কের য়্। েকউ ত্েক ‘জ্য়েয়ও্্ল্’ 
িকংব্ ‘ইলমও্্ল্’ বলেল খুিশ হ্। আলী র্িদ্্�্হন ‘আয়হ 
বেলয়,   

 نيْهل وىف إله �سب إذا نه و�فرح �سغه ال من يدعيه ون فيً ش نيلعلم كف
 ً  فيه هب من مغه يتّو ون ذّمي

‘ইলেমর মযর্দ্ বুল� হও্্র জয়য এট্ই বড় আল্মত, েয েকউ 
ইলম র্েখ য়্ োও ইলেমর াে� াে�্িধত হেল খুিশ হ্। আর 
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মূখরত্র য়ীচত্র �ম্ণ এই, য্র মেধয এই মূখরত্ আেছ োও এ 
েথেক প্য়্হ চ্্ এবং মূখরত্র য়্েম া�ৃি হও্্ অপছ� কের।’ 

 

ইলেমর মজিলাইন�কৃত া�েদর মজিলা  

দুিয়্্র ম্য়ুষ েচ্েখ েম্ট্ চশম্র ে�ম পর্্ েদখেত প্্ য়্ 
েক্য়ট্ মূলযব্য় া�দ আর েক্য়ট্ মূলযহীয় এবং য়গণয া�দ। 
এক্রেণই প্িথরব জগেতর া্ফলযেক বড় কের েদেখ এবং 
আিখর্েতর অফুর� া�দ ও েয়্্মত েবম্লুম ভুেল য্্। অথচ 
অফুর� িয়্্মত ও মূলযব্য় া�দ হে� আিখর্েতর া�দ। আর 
আিখর্েতর িয়্্মত ও মূলযব্য় া�দ হে� ইলম। এক্রেণই 
ইলেমর মজিলােক াবরে�� া�েদর মজিলা িহোেব আখয্ি্ত 
কর্ হে্েছ। এ াং�্� একিট ঘটয়্ উে�খ কর্ হে্েছ হ্দীেছর 
িকত্েব। েযময়:   

 :فقيل ، يتشيَرون و يتبييعبن هم و السبق وهل إل عغه اهللا رض هر�رة ونب جيء
 فتىبا"  ؟ الساد ف يُقَسم سلم و عليه اهللا ط� الّ م�اِ و هيهغي ونتم" 

 هغي حلق ً  إال وجدوا مي و فدخلبا ، الساد إل يتاكضبن ذهببا و نضيئعهم
 اهللا غفر هر�رة وني يي :قيلبا و فرجعبا ، الدي� تعلصم وخِر و ، الفس� متعلص 
ً  رويغي مي ، لك  رويغي :قيلبا ؟ رويتم فميذا :قيل ، نعم :قيلبا ؟ ذهبتم ووَ  :قيل ،!  شيئي
ً  و القرآن يعلصمبنَ  قبمي ً  الفس� يعلصمبن قبمي  و :قيل!  الدي� يعلصمبن وقبمي
ُِ  هل  هذا؟ إال سلم و عليه اهللا ط� اهللا رسبل م�ا
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আবূ হর্্র্ র্িদ্্�্হন ‘আয়হ একব্র ব্জ্ের েগেলয় এবং 
েল্কেদরেক াে�্ধয় কের বলেলয়, েত্মর্ এখেয়্ এখ্েয়? অথচ 
মািজেদ র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমর মীর্ছ ব�য় 
হে�! ত্র কথ্্ েল্েকর্ ব্জ্র েছেড় মািজদ প্েয় ছুেট 
েগেলয়। িক� ত্র্ োখ্েয় িগে্ েদখেলয় েক্থ্ও ত্ফাীেরর 
মজিলা হে�, েক্থ্ও হ্দীেছর দরা হে�। ফেল ত্র্ মািজদ 
েথেক েবিরে্ পড়েলয় এবং আবূ হর্্র্ র্িদ্্�্হন‘আয়হর াে� 
েদখ্ হেল বলেলয়, আবূ হর্্র্! আ�্হ ত্‘আল্ আপয়্েক কম্ 
করয়। আমর্ েত্ আপয়্র কথ্র াতযত্ েদখেত েপল্ম য়্! আবূ 
হর্্র্ র্িদ্্�্হন ‘আয়হ বলেলয়, তেব েত্মর্ োখ্েয় কী 
েদেখছ? ত্র্ বলেলয়, আমর্ একদল েল্কেক কুরআেয়র, 
আেরকদলেক হ্দীেছর দরো িল্ েদখল্ম। আবূ হর্্র্ 
র্িদ্্�্হন ‘আয়হ বলেলয়, এট্ই হে� র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ 
‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমর মীর্ছ।’ 

 

পৃিথবীর একিট ব�র চ্িহদ্র াম্ি্ েয়ই 

পৃিথবীর াব ব�র চ্িহদ্ ও ব্ায়্ একট্ পযর্ে্ িগে্ েশষ হে্ 
য্্। আকষরণ ও আষহ কেম য্্। িক� ইলম এময় ব� য্র 
আকষরণ ও চ্িহদ্ কখয়ও িয়ঃেশষ হ্ য়্। ক্ত্দ্ র্িদ্্�্হন
‘আয়হ বেলয়,  
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 قيل ولرغه  السالم عليه مبس الكتف سشئ العلم من ي تف وحد كن لب
تّبُِعَك  َهْل ( :السالم عليه للرَ

َ
نْ  َعَ  َ

َ
 )رُْشًدا ُعلصْمَت  ِمّمي ََُعلصَمِن  و

‘যিদ ইলেমর চ্িহদ্ েশষ হেত্ তেব (াবর�থম) মূা্ (আ.)-এর 
চ্িহদ্ েশষ হেত্। িক� িতিয় িখিজর (আ.)-েক বলেলয়, আিম িক 
আপয়্র অয়ুারণ করেত প্ির, য্েত আপিয় আম্েক ইলম িশক্ 
েদয়?’ 

ইলেমর এই াীম্হীয় মযর্দ্, ফযীলত ও ে��ে�র ক্রেণ া্হ্ব্ে্ 
েকর্ম ত্েদর �িতেয্িগত্র িবষ্ ব্িয়ে্িছেলয় ইলম। আজ 
আমর্ েযময় প্িথরব ব�া্মষী হ্িাল করেত পর�র �িতেয্িগত্ 
কির ত্র্ োরপ করেতয় য়্। েক কত েবিশ আমল ও ইলম 
হ্িাল করেত প্েরয় ত্র্ োই �িতেয্িগত্ই করেতয়। র্াূলু�্হ 
ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম আম্েদরেক া্হ্ব্ে্ েকর্েমর 
আদশর ষহেণর আেদশ কেরেছয়। তেব আম্েদর িক উিচত য়্ 
ত্েদর আদশর ষহণ কের ইলেমর �িতেয্িগত্্ িল্ হও্্? 

 

উ�েতরনা�্িয়তনপূবরাূরীনআেলমগেণরনদৃি�েত ইলম 

ইম্ম ম্েলক (রহ.)-এর িবখয্ত শ্গেরদ ইবয় ও্্হ্ব (রহ.) 
বেলয়, ‘আিম একিদয় ইম্ম ম্েলক (রহ.)-এর মজিলো বা্ 
িছল্ম। ো াম্ মুআযিযয় আয্য় িদেল আিম িকত্বপ� গিছে্ 
া্ল্েতর িদেক রও্্য়্ হও্্র উেদয্গ করল্ম। তখয় ইম্ম 
ম্েলক (রহ.) বলেলয়-  
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 - الفر�ض  قبل الغفل من يعَ - إله تقبم الي ليس ترّفق!  رسلك ع
 الي  طّحت إذا عغه تقبم مي نأفضل

‘একটু দ্ুড়্ও। মেয় েরেখ্, েয উে�েশয (ফরেযর পূেবরর য়ফল 
া্ল্ত) য্ে�্, ত্ য্ েথেক য্ে�্ ত্ েথেক উ�ম য়্; যিদ িয়্ত 
াহীহ থ্েক।’ 

ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.) বলেতয়,  

  اليفل  من وفضل العلم طلب

‘ইলম তলব কর্ য়ফল া্ল্েতর েচে্ উ�ম।’ 

পূবরাূরীগণ ইলমেক আ�্হ ত্‘আল্র ৈয়কটয ল্েভর ে�� উপ্্ 
বেল আকীদ্ র্খেতয়। শ্্খ আ�ুর রহম্য় ইবয় া্দী (রহ.) 
বেলয়,   

 وتعظيم  العلميء نتبق� - تعيل - اهللا إل يتقر�بن  واْميع  السغ  وهل ون
 ُحرمتهم

‘আহেল াু�্ত ও্্লজ্ম্ত ওল্ম্ে্ েকর্েমর া�্য় ও মযর্দ্ 
�দশরয় কের আ�্হ ত্‘আল্র ৈয়কটয হ্িােলর েচ�্ করেতয়।’ 

হ্া্য় বারী (রহ.) বেলয়,   

 الليل اختلف مي شء �سدهي ال اإلسالم ف ثلم  العيلم مبت :يقبلبن كنبا
  والهير
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‘পূবরাূরীগণ এই িব�্া র্েখয়, একজয় আেলেমর মৃতুয ইাল্েমর 
েদহ িছষ হে্ য্ও্্র য়য্্। িদয়র্েতর পিরবতরয় য্ ভর্ট করেত 
প্ের য়্।’  

িতিয় আের্ বলেতয়,  

 ملم مبت من و�س قبيل  لبت

‘একিট েগ্ে�র াকেলর মৃতুয একজয় আেলেমর মৃতুযর েচে্ অেয়ক 
াহজ।’ 

িবখয্ত ত্েব‘ঈ ইম্মনযুহরী (রহ.) বলেতয়,  

 العلم من وفضَل  سشءٍ  اهللا ُعبدَ  مي

‘ইলেমর েচে্ উ�ম েক্েয়্ ইব্দত েয়ই।’ 

ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.) বলেতয়,   

 عغه رفع ومن فرح حق� شء ف ولب إله �سب من ُ ون العلم شف من
   حهن

‘ইলেমর অয়যতম ৈবিশ�য এবং ে��� এখ্েয় েয, য্র াে�ই ইলম 
া�ৃি হ্-যিদও ত্ তু� িবষে্র ইলম েহ্ক য়্ েকয়- আয়ি�ত 
ও েগৗরব্ি�ত হ্। আর য্র েথেক ইলম উিঠে্ েয়ও্্ হ্ ো 
েপেরশ্য় হ্।’ 

আহয়ফ (রহ.) বলেতয়,  

 مص�ه ذل فإل نعلم يؤ�د ولم عه ُ
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‘েয ই�ত ইলমেকি�ক য়্, ত্র েশষ পিরণিত ল্�য়্।’ 

াুিফ্্য় ছ্ওরী (রহ.) বলেতয়,   

ببة نعد وعلم ال  الخ الّ ور�� هب العيلم ألن ،  العلم من وفضل الل

‘য়বুও্্েতর মযর্দ্র পর ইলেমর েচে্ ে�� িকছু আেছ বেল আম্র 
জ্য়্ েয়ই। েকয়য়্ আেলম হে�য় য়বীর ও্্িরছ। আর য়বীগণ 
িদয়্র-িদরহ্েমর ও্্িরছ ব্য়্য় য়্ বরং ত্র্ ইলেমর ও্্িরছ 
ব্য়্য়।’ 

আবূল আছও্্দ (রহ.) বেলয়,  

 لبكال ع حِم والعلميء اليِ  ع حِم اللبك العلم، من وعه شء ليس

‘ইলেমর েচে্ ে�� েক্েয়্ ব� েয়ই। ব্দশ্র্ েত্ া্ধ্রণ 
ম্য়ুেষর শ্াক িক� আেলমগণ ব্দশ্হেদর শ্াক।’  

ইম্ম আওয্্ী (রহ.) বেলয়,  

 شء فال سباهم ومن العلم وهل عغدني اليِ

‘আম্েদর দৃি�েত ম্য়ুষ বলেত আেলমই বুঝ্্। ত্র্ ছ্ড়্ অয়যর্ 
িকছু য়্।’  

াুিফ্্য় ছ্ওরী (রহ.) বলেতয়,   

 اْميع  هب لِن  جبل روِ ع فقيهي ون لب
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‘যিদ একজয় আেলম প্হ্েড়র চূড়্্ অব�্য় কেরয় তেব িতিয়ই 
িবশ্ল এক জ্ম্েতর মযর্দ্ ল্ভ করেবয়।’ 

আবদু�্হ ইবয় মুব্রক (রহ.)-েক িজেজা কর্ হে্িছল-  

 :قيل لسفل ؟ا فمن: قيل. الههيد: قيل اللبك؟ فمن: قيل العلميء: فقيل اليِ؟ من
 نيلين النيي يأ�لبن الين

‘ম্য়ুষ ক্র্? িতিয় জব্েব বলেলয়, ওল্ম্ে্ েকর্ম। এরপর 
িজেজা কর্ হেল্, ব্দশ্হ ক্র্? িতিয় বলেলয়, দুিয়্্িবমুখ 
েল্েকর্। এরপর িজেজা কর্ হেল্, আর িয়কৃ� েল্ক ক্র্? 
িতিয় বলেলয়, য্র্ দীেয়র বদল্্ দুিয়্্ ক্ম্্ ত্র্ই হে� 
াবেচে্ িয়কৃ� েল্ক।’ 

  

ইলমশূয়য ম্য়ুষ চতু�দ জ�র মেত্ 

হ্া্য় বারী (রহ.) বলেতয়,  

 الخ الهيئم مثل اليِ لصير العلميء لبال

‘যিদ ওল্ম্ে্ েকর্ম য়্ থ্কেতয় তেব ম্য়ুষ চতু�দ জ�র 
ক্ত্ের েয়েম েযত।’ অথর্া ম্য়ুষ েকবল ইলেমর ক্রেণই চতু�দ 
জ�র ক্ত্র েথেক ম্য়ুেষর ক্ত্ের উ�ীত হেত াকম হ্।’ 

ব�ত অয়য য্বতী্ ম্খলুক েথেক ম্য়ুেষর আল্দ্ হও্্র অবশযই 
িকছু িবেশষ ৈবিশ�য রে্েছ। আর োই ৈবিশ�যিট হে� ইলম। ম্য়ুষ 
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েত্ এ ক্রেণই ম্য়ুষ হে্েছ। ো ত্র বযিিগত শিি-া্মেথরর 
ক্রেণ জ�-জ্েয়্্্েরর েচে্ আল্দ্ ও মযর্দ্শীল য়্। যিদ 
শ্রীিরক া্মথর এবং ক� ািহ�ুত্র ক্রেণ েকউ ে�� হেত্ উট 
াব্র েচে্ ে�� হেত্। েকয়য়্ উট �্ণীকুেলর মেধয াবেচে্ 
ক�ািহ�ু �্ণী। শ্রীিরক ক্ঠ্েম্ ও বপুত্র ক্রেণও ম্য়ুষ ে�� 
য়্। যিদ ত্ই হেত্ তেব �লভ্েগর হ্িত এবং প্িয়র িতিম 
াবেচে্ ে�� হেত্। ব্হ্দুির ও বীরে�র ক্রেণও েকউ ে�� য়্। 
যিদ হেত্ তেব িহং� ব্ঘ াব্র েচে্ ে�� হেত্। খ্ও্্র া্মেথরর 
ক্রেণও েকউ ে�� য়্। যিদ ত্ই হেত্ তেব গর-মিহষ াকেলর 
েচে্ ে�� হেত্। েকয়য়্ ত্েদর েচে্ বড় েপট ও েপটুক েক্েয়্ 
�্ণী েয়ই। াুতর্ং অয়য্য়য ম্খলুেকর ওপর ম্য়ুেষর ে��ে�র 
একিট ম্পক্িঠ আেছ। আর িয়ঃাে�েহ োট্ হে� ইলম।  

 

ইলেমর বেদৗলেত ইতর �্ণীও া�্িয়ত 

ইলেমর ক্রেণ ম্য়ুষ েত্ বেটই, আ�্হ ত্‘আল্ ইতর �্ণীেকও 
া�্িয়ত কেরেছয়। িশক্েরর জ্য় র্খ্ কুকুরেক িতিয় অয়য্য়য 
কুকুেরর ওপর ে��� দ্য় কেরেছয়। ইরশ্দ হে্েছ- 

ٓ  ُۡوََكَ  َٔ �َۡ�  ﴿ ِحّل  َماذَا
ُ
ِحّل  قُۡل  َُِهمۖۡ  أ

ُ
تُم َوَما ٱلّطّيَِ�ُٰت  لَُ�مُ  أ َۡ ّۡ  ٱۡ�ََواَِحِ  ّمِنَ  َع

و�َُهنّ  ُمَ�ِّبِ�َ  َُ ِ ّۡ ا �َُع َّ ُ�مُ  مِ ََ ّۡ ۖ  َع ُ َّ ْ  ٱ ٓ  َفُ�ُوا ا َّ ۡمَسۡ�نَ  مِ
َ
ْ  َعَۡۡيُ�مۡ  أ  ٱۡسمَ  وَٱۡذُكُروا

 ِ َّ ْ وَ  َعَۡۡيهِ�  ٱ َۚ  ٱّ�ُقوا َّ َ  إِنّ  ٱ َّ   ]  ٤: دة اليئ[ ﴾ ٤ ٱۡ�َِسابِ  َ�ِ�عُ  ٱ
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‘ত্র্ েত্ম্েক �� কের, ত্েদর জয়য কী ৈবধ কর্ হে্েছ? বল, 
‘েত্ম্েদর জয়য ৈবধ কর্ হে্েছ াব ভ্ল ব� এবং িশক্রী পশ-
প্খী, য্েদরেক েত্মর্ িশক্র �িশকণ িদে্ছ; োগেল্েক েত্মর্ 
েশখ্ও, য্ আ�্হ েত্ম্েদরেক িশিখে্েছয়। াুতর্ং েত্মর্ ত্ 
েথেক খ্ও, য্ েত্ম্েদর জয়য ধের এেয়েছ এবং ত্েত েত্মর্ 
আ�্হর য়্ম �রণ কর আর আ�্হেক ভ্ কর। িয়�্ আ�্হ 
িহা্ব ষহেণ �ত।’ {াূর্নআল-আয়ফ্ল, আ্্ত: ৪}  

এই আ্্ত একথ্র �ম্ণ, �িশকণ�্্ একট্ কুকুর অয়য কুকুর 
েথেক িবেশষ মযর্দ্র অিধক্রী। াুতর্ং ইতর �্ণী কুকুর যিদ 
ইলেমর ক্রেণ িবেশষ মযর্দ্্ ভূিষত হ্ তেব ম্য়ুষ যিদ এই 
ইলম অজরয় কের তেব ো অয়য ম্য়ুেষর তুলয়্্ কতদূর এিগে্ 
েযেত প্ের? 

 

ইলম ম্য়িাক �শ্ি�র ক্রণ 

পূবরাূরীগণ বেলয়,   

 وحصبل الايمض، ع عثبر العلم ألن ، العلم مع ييت واال�َاح السور إن
 ع واالطالل اْديد نمعرف  مبلع  والفس للمستبر واكتشيف الضيل  ع

 و ، طر�ف وال فيهي جديد ال حيية ألنه ، وحهن ملل فهب اْهل ومي.الستىرف
 فيطلب السعيدة تر�د كغت فإن .كلاد والبم ، كلبم ومس ، مستعذب ال

 .واألحهان والمبم الامبم عغك لذهب ،الفبائد وحصل العلم
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‘আয়� ও মেয়র �ফু�ত্ অিজরত হ্ ইলেমর ম্ধযেম। েকয়য়্ 
ইলম অ��ত্র পদর্ উেজ্চয় কের, হতেগৗরব উ�্র কের, 
অজ্ত ব� জ্য় উ�্িাত কের এবং া্ফেলযর য়তুয় য়তুয় �্র 
উজুি কের। আর ম্য়ুেষর আ�্ এাব ব� �্র্ �শ্ি� ল্ভ 
কের। পক্�ের মূখরত্ হে� ল্�য়্র য়্ম। মূখর এময় জীব য্র 
�্ণ েয়ই। িচ�্কষরক ও আয়�দ্্ক িকছু েয়ই। ত্র জীবেয়র 
গতক্ল এবং আজ াম্য়। আর আগ্মীক্ল বযথরত্র �্িয়েত 
কদরম্ি। াুতর্ং েহ ব�ু! তুিম যিদ োৗভ্েগযর পরশ েপেত চ্ও 
তেব ইলম অে�ষণ কর। তেবই দুি��্ দূর হেব, েপেরশ্য়মুি 
হেব। 

 

আেলমেদর হ্শর হেব য়বীগেণর াে� 

ইলেমর অয়যতম ফযীলত হে�, আেলমেদর হ্শর হেব য়বী-
র্াূলগেণর াে�। েক্্মেতর িদয় এরেচে্ বড় েগৗরেবর িবষ্ 
আর কী হেত প্ের েয, া্ধ্রণ ম্য়ুষ হে্ও শধু ইলেমর বরকেত 
একজয় ম্য়ুষ আ�্হর াবেচে্ ি�্ মহ্ া�্য়ী য়বী-র্াূলগেণর 
াে� উঠেত াকম হেবয়? পৃিথবীর য্বতী্ পদ-পদবীর জয়য 
হ্শেরর ম্েঠ আেকপ হেব, োিদেয়র েগৗরেবর পদবী হেব েকবল 
য়বী ও র্াূলগেণর পদবী। োই য়বী-র্াূলগেণর াে� হ্শর হও্্ 
কত েয েগৗরব ও মযর্দ্র, আম্েদর জয়য ত্ ভ্ষ্্ �ক্শ কর্ও 
া�ব য়্, হদ্ িদে্ এর গভীের েপৗছ্ও াহজ য়্। অবশয 
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আম্েদর পূবরাূরীগণ এর মযর্দ্ অয়ুধ্বয় করেত াকম হে্িছেলয়। 
জৈয়ক বুযুগরেক িবচ্রেকর পদ ষহণ কর্র অয়ুের্ধ করেল িতিয় 
ত্েত অ�ীকৃিত জ্িয়ে্ বেলয়,   

 مع َون� العلميء فإن اللبك مع ال األنبييء مع نه ألحَ العلم تعلمت إنمي
 اللبك مع �َون والقضية األنبييء

‘আিম ইলম িশক্ কেরিছ য়বীগেণর াে� হ্শর হও্্র জয়য, 
ব্দশ্েদর াে� হ্শর হও্্র জয়য য়্। েকয়য়্ আেলমেদর হ্শর 
হেব য়বীগেণর াে� আর িবচ্রকেদর হ্শর হেব ব্দশ্েদর াে�।’ 

 

পুণযব্য়নপূবরাূরীর মুেখনিবদয্হীয়ত্র িয়�্ 

ইবয়ুল ক্ি্যম (রহ.) বেলয়,  

 من ليس �عله  سغ  من وو القرآن من علم  ومران وشفيؤه قيتل داء اْهل
 ومبات وغُ�هم وحييء فيلعيلبن األحييء،

‘মূখরত্ হে� জীবয়য়্শক বয্িধ। এট্ কখয় ের্গীেক েমের েফেল 
ের্গী ত্ িয়েজও েটর প্্ য়্। আর এর আের্গযনরে্েছ দুিট 
ব�েত। কুরআয় ও াু�্হর জ্য়। অথব্নবল্নয্্, মূখরত্ ম্য়ুষেক 
মৃেতর ক্ত্ের িয়ে্ য্্। অতএব েকবল ইলমও্্ল্র্ জীিবত, 
অয়যর্ মৃত।’ 
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মূখরত্ ও অজত্ কলেবর মৃতুয ঘট্্ 

ফ্তহ আল-মুিালী (রহ.) বেলয়,  

 كذلك: قيل ن�،: قيلبا يمبت؟ والواء والَاب الىعيم مغع إذا الر�ض وليس
 .يمبت والعلم الرم  عغه مغع إذا القلب

‘ের্গীেক যিদ খ্ব্র-প্য়ী্ ও ঔষধ েথেক বি�ত কর্ হ্ তেব 
িক ত্র মুতৃয ঘটেব য়্? েল্েকর্ জব্েব বলল, হয্ু। তখয় িতিয় 
বলেলয়, এমিয়ভ্েব অ�রেক যিদ ইলম ও িহকমত েথেক বি�ত 
র্খ্ হ্ তেব কলেবর মৃতুয ঘেট।’ 

ব্�েবও ত্ই। েকয়য়্ অ�েরর খ্দয হে� ইলম ও িহকমত এবং 
এর �্র্ই অ�র িয�্ থ্েক। েযভ্েব খ্ব্েরর �্র্ ম্য়ুেষর েদহ 
িটেক থ্েক। ত্ই েয ইলম েথেক বি�ত হ্ ত্র অ�র ের্গ্�্� 
হ্ এবং অ�েরর মৃতুয আবশযক হে্ য্্। িক� দুিয়্্র তী� 
ভ্েল্ব্া্র ক্রেণ ত্র অয়ুভূিত শিি িয়ঃেশষ হে্ য্্ বেল ো 
ত্ অয়ুভব করেত প্ের য়্।  

হ্া্য় বারী (রহ.) বেলয়,  

 فبالي الشهداء، ندم العلميء مداد ف�جح الشهداء ندم العلميء مداد يبزن
 لي علميء اهللا يبعثهم ون شهداء اهللا سبيل ف قتلبا رجيل لبدن نيده نفس
 نيلعلم العلم وننمي ملي يبل لم وحدا فإن كرامتهم، من يرون

‘ওল্ম্ে্ েকর্েমর (ইলম িশক্র) ক্িলেক শহীেদর রেির াে� 
ওজয় কর্ হেব এবং ওল্ম্ে্ েকর্েমর ক্িলই ওজেয় ভ্ির হেব। 
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ওই া�্র কাম! য্র হ্েত আম্র �্ণ, েযাব েল্ক আ�্হ 
ত্‘আল্র র্�্্ শহীদ হে্েছয় ত্র্ েক্্মত িদবো আেলমেদর 
া�্য় ও ে��� েদেখ আেলম িহোেবই উি�ত হও্্ ক্ময়্ 
করেবয়। আর েক্েয়্ বযিি আেলম হে্ জজ েয়্ য়্, বরং ত্েক 
ইলম িশক্ কের আেলম হেত হ্।’ 

আ�্হরনব্ণী,  

ٓ  َ�ُقوُل  ّمن َومِۡنُهم ﴿ ُّنَا اَب  َوقِنَا َحَسَنةٗ  ٱ�ِخَرةِ  َوِ�  َحَسَنةٗ  ٱّ�ۡ�يَا ِ�  ءَاتِنَا ََ َّ  َع
 ]  ٢٠١: القرة[ ﴾ ٢ ٱ�ّاَِ 

‘আর ত্েদর মেধয এময়ও আেছ, য্র্ বেল, েহ আম্েদর রব, 
আম্েদরেক দুিয়্্েত কলয্ণ িদয়। আর আিখর্েতও কলয্ণ িদয় 
এবং আম্েদরেক আগেয়র আয্ব েথেক রক্ করয়।’ {াূর্নআল-
ব্ক্র্, আ্্ত: ২০১} এনআ্্েতর বয্খয্্ হ্া্য় বারী (রহ.) 
বেলয়,   

 اْغ  � خرةاآل و� والعبيدة العلم � النيي ف السغ  إن

‘দুিয়্্র হ্া্য়্ (কলয্ণ) হে� ইলম ওনইব্দত।নআরনআেখর্েতর 
হ্া্য়্ (কলয্ণ) হে� জ্�্ত।’  

জৈয়ক হ্িকমেক িজেজা কর্ হেল্- 

 معك سبحت سفييتك غرقت إذا الت األشييء قيل تقتَ األشييء وي
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‘েক্য় ব� উপ্জরয় ও চ্য় করচ? জব্েব িতিয় বলেলয়, ওই াব 
ব�, েত্ম্র জ্হ্জ ডুেব েগেল য্ েত্ম্েক িয়ে্ া্ুত্রনেকেটন
ভ্া্েব।’ অথর্া ইলম।  

এখ্েয় জ্হ্জ ডুেব য্ও্্র �্র্ মৃতুযর ক্রেণ েদহ িয়ঃেশষ হও্্ 
উে�শয।  

অয়য এক হ্িকম বেলয়,  

 العيبن الحظته نيلرم  عرف ومن إميمي اليِ اتذه ْيمي الرم  اتذ من
 نيلبقير

‘েয বযিি েহকমত ও ইলেমর ল্গ্ম পিরধ্য়নকের, েল্েকর্ ত্েক 
ইম্ম ও বরণী্ বযিি িহোেব ষহণ কের। আর েয বযিি ইলম ও 
িহকমত �্র্ পিরিচত হ্ ত্র িদেক া�েমর দৃি� �দ্য় কর্ হ্।’ 

 

ইলম া�্িয়ত কের 

া্েলম ইবয় আবূ শজ্‘ বেলয়, ‘আম্র মুিয়ব িতয়শত িদরহ্ম িদে্ 
�্ কের আম্েক আজ্দ কের েদয়। আজ্দ হও্্র পর বলল্ম, 
আিম েক্য় েপশ্্ জিড়ত হেত প্ির? অেয়ক েভেব েশষ পযর� 
ইলেমর অে�ষেণ েলেগ পড়ল্ম। এই অব�্্ এক বছরও গত 
হেল্ য়্, এরই মেধয শহেরর �শ্াক আম্র াে� া্ক্ত করেত 
এেলয় িক� আিম ত্েক অয়ুমিত িদল্ম য়্।’  
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ইলেমর �ে্্জয়ী্ত্ া্বরকিণক 

ইম্ম আহম্দ ইবয় হ্�ল (রহ.) বেলয়,  

 �تيَ والَاب الىعيم ألن والَاب الىعيم إل مغهم العلم إل وحبَ اليِ
 وقت ُ ف إله �تيَ والعلم مرت�، وو مرة البم ف إله

‘ম্য়ুষ খ্য়্িপয়্র েচে্ ইলেমর �িত েবিশ মুখ্েপকী। েকয়য়্ িদেয় 
ম্� দুই-িতয়ব্র খ্য়্িপয়্র �ে্্জয় হ্। িক� ইলেমর �ে্্জয় 
�িত মুহূতর এবং া্র্ জীবয়।’ 

 

ইলম া�দ ও া�্য় আেয় 

যুব্ে্র ইবয় আবূ বকর (রহ.) বেলয়,   

 ونن ميال لك كن افتقرت إن فإنك نيلعلم عليك نيلعراق وب إل كتب
 جيال لك كن استاغيت

আম্রন িপত্ন আম্েকন ইর্েকন িলেখন প্ঠ্েলয়, ‘েহ বাা! তুিম 
অবশযই ইলম অে�ষণ কের্। েকয়য়্ তুিম যিদ দিরষ হও তেব 
ইলেমর বরকেত া�দ ল্ভ করেব। আর যিদ ধয়ী হও তেব এট্ 
েত্ম্র োৗ�েযরর ক্রণ হেব।’  

 

ইলম ছ্ড়্ া�্য় ত্ল্শ কর্ েব্ক্মী 

আবদু�্হ ইবয় মুব্রক (রহ.) বেলয়,  
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 مررم ؟ إل نفسه تدعبه كيف العلم يىلب لم لن عابت

‘আিম ওই বযিিেকনেদেখ খুব িব�্নেব্ধনকির, েয ইলম অে�ষণ 
কের িয় অথচ া�্য় ত্ল্শ কের!’ 

আত্ (রহ.) বেলয়, 

 اللهب �يلس من �لسي سبع� ي فر علم �لس

‘একিট ইলেমর মজিলা া�রিট অেহতুক মজিলোর প্প েম্চয় 
কের েদ্।’ 

 

ইলেমর মীর্ছ �ণর-রপ্র িমর্েছর েচে্ ে�� 

উব্্দু�্হ ইবয় ক্ছীর (রহ.) ত্ুর িপত্ েথেক বণরয়্ কের বেলয়,  

 اللؤلؤ من خ� الصيل  والفس والفض  الهب م�اِ من خ� العلم م�اِ
 اْسم نراح  العلم �ستىيل وال

‘ইলম �ণর-রপ্র িমর্েছর েচে্ ে�্। েয়কক্র ম্য়ুষ মিয়-মুি্র 
েচে্ উ�ম। আর ইলম শ্রীিরক আর্ম-আে্েশর মধয িদে্ 
হ্িাল হ্ য়্।’ অথর্ান�ীয়ীনজ্য়নঅজরয়নকরেতনহেলনএরনিপছেয়ন
�মনেদও্্রন�ে্্জয়নপেড়।ন 
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ইলেমর ফযীলত ও মযর্ দ্ া�েকর হ্িকম-িবজগেণর বিবয ও 
ম�বয 

ইলম হ্িােল লুকম্েয়র উপেদশ:  

লুকম্য় (রহ.) িহকমত ও �জ্র জয়য িবেশষ পিরিচত িছেলয়। 
িতিয় পু�েক িবিভ� াম্ িশকণী্ উপেদশ িদেতয়। ইিতহ্োর 
প্ত্্ ত্ �্্ীভ্েব াংরিকত আেছ। ইলেমর গর� �দ্য় কের 
িতিয় পু�েক ওিা্ত কেরিছেলয়-  

 نغبر القلبب �ي سبحينه اهللا فإن نرىبتيك وزاحهم العلميء جيلس نَ يي
 السميء نبانل األرح �ي كمي الرم 

‘েহ বাা! তুিম ওল্ম্ে্ েকর্েমর মজিলো বো্ এবং েত্ম্রন
দু’হ্ুটুনবিাে্নত্েদর ক্েছ ভীড় জম্ও। েকয়য়্ আ�্হ ত্‘আল্ 
ইলম ও িহকমেতর বেদৗলেত অ�রেক জীব� কেরয়, েযভ্েব 
আাম্েয়র প্িয় (বৃি�) �্র্ জিময়েক জীিবত কেরয়।’ 

 

আেলেমর মৃতুযেত জীব-জ�র ক্�্ 

জৈয়ক হ্িকম বেলয়,  

 ييس وال وجهه و�فقد الباء ف والى� ءالي ف البت ن يه العيلم ميت إذا
 ذكره
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আেলেমর মৃতুয হেল প্িয়র ম্ছ এবং শূেয়য চলম্য় প্িখ ক্�্ 
কের। ত্র েচহ্র্নখুুেজনেফেরনআরনত্র �রণ জ্ির র্েখ। 

 

ইলম ছ্ড়্ করণ্ ল্ভ কর্ য্্ য়্ 

জৈয়ক হ্িকম বেলয়,   

 ورجل يفهم، وال العلم يىلب رجل: رجل� ألحد كرحت رجيال ورحم ال إِ
 يىلبه وال العلم يفهم

‘আিম দুইজয় বযিিেক েযভ্েব করণ্ কির অয়য ক্উেক ত্ কির 
য়্। ো দুইজয় হেলয়, এক. ওই বযিি, িযিয় ইলম তলব কেরয় 
যিদও এর মমর্থর অয়ুধ্বয় করেত বযথর হয়। দুই. ওই বযিি, িযিয় 
ইলেমর মমর্থর অয়ুধ্বয় কেরয় িক� (েবিশ ম্�্্) ইলম তলব 
কেরয় য়্।’ 

 

আেলম আ�্হ ত্‘আল্র াে� েয্গাূ� �্পয়ক্রী 

এক আেলম বেলয়,  

 يدخل كيف فليغظر خلقه و�� اهللا ن� فيمي يدخل العيلم

‘আেলম আ�্হ ত্‘আল্ ও ত্ুর ম্খলুেকর মেধয েয্গাূ� 
�্পয়ক্রী। াুতর্ং ম্য়ুষ েযয় ভ্েব েয, ো কীভ্েব ত্ুেদর মেধয 
�েবশ করেব।’ 
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েয শহের ইলম অে�ষণক্রী েয়ই ত্নব্ােয্গয য়্ 

বিণরত আেছ- 

 فقيل إ�سين �سأل ال فمر� عسقالن قدم اهللا رحه البري سفيين ون رِو
  العلم فيه يمبت ن� هذا ال� هذا من ألخرَ ل اكروا

‘একব্র াুিফ্্য় ছ্ওরী (রহ.) আাক্ল্য় শহের গময় কেরয় এবং 
োখ্েয় েবশিকছুিদয় অব�্য় কেরয়। িক� অব�্য়ক্েল একজয় 
েল্কও ত্ুর ক্েছ ইলম িশক্ করেত আাল য়্ এবং ত্ুেক 
ইলেমর েক্েয়্ িবষে্ িজেজা করল য়্। িতিয় েল্কজয়েক 
বলেলয়, এই শহর েথেক েবর হে্ য্ও্্র জয়য �ত আম্র জয়য 
ব্হেয়র বযব�্ কের্। েকয়য়্ এই শহের ইলম মৃত। আর েয 
শহের ইলম মৃত োই শহর ব্ােয্গয য়্।’ 

আত্ (রহ.) বেলয়,  

 شء عن �سألَ وحد ليس قيل يبريك مي فقلت يبك وهب سعيد ع دخلت

‘আিম া্ঈদ ইবয় মুা্ইি্ব (রহ.)-এর মজিলো েগল্ম। ওই াম্ 
িতিয় ��য় করিছেলয়। ��েয়র ক্রণ িজেজা করেল িতিয় 
বলেলয়, এখ্েয় ইলেমর িবষে্ আম্েক িজেজা কর্র কর্ মেত্ 
একজয় েল্কও েয়ই!’ 

 

ইলমহীয় বযিি ইাল্ম �ংাক্রী 
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আ�্ম্ ইবয়ুল ক্ি্যম (রহ.) বেলয়, ‘ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.) েক্েয়্ 
বযিিেক েদখেল �থেম ত্েক িবিভ� িবষে্ িজেজা করেতয়। যিদ 
িতিয় আেলম ও আমলদ্র হেতয় তেব েছেড় িদেতয়। অয়যথ্্ 
ত্েক িতি ভ্ষ্্ ভারায়্ করেতয় এবং বলেতয়,  

 ضّيعَت  و نفسك ضّيعَت  اإلسالم عن ال و نفسك عن ال  خ�اً  اهللا جهاك ال
 اإلسالم

‘আ�্হ েত্ম্েকনউ�মনিবিয়ম্নয়্নিদয়- য়্নেত্ম্রনিয়েজরনেথেকন
য়্নইাল্মনেথেক।নতুিম িয়েজেকও �ংা কেরছ, ইাল্মেকও �ংা 
কেরছ!’ 

জৈয়ক বুযুগর বেলয়,  

 عصه وهل هن �ستضء زمينه مصبيح واحد ُ األزمغ  اَ العلميء

‘আেলমগণ যুেগর �দীপ, �েতযেকরন িয়েজরনামে্রনব্িত�রপ; 
েল্েকর্ ত্েদর েথেক আেল্ াংষহক্রী।’ 

আেলমগণ এই উ�েতর াবেচে্ কলয্ণক্মী ম্য়ুষ 

ই্্হই্্ ইবয় মু‘আয (রহ.) বেলয়,  

 وىيف قيل وومهيتهم آنيئهم من وسلم عليه اهللا ط� �مد نأم  ورحم العلميء
 نير من �فظبنهم وهم النيي نير من �فظبنهم وومهيتهم آنيءهم نأل قيل ذلك

 اآلخرة
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‘ওল্ম্ে্ েকর্ম উ�্েত মুহ্�্দীর াবেচে্ কলয্ণক্মী বযিি। 
এময়িক বযিির িপত্ম্ত্র েচে্ও েবিশ করণ্ক্মী ত্র্। 
িজেজা কর্ হেল্; এট্ কীভ্েব? জব্েব িতিয় বলেলয়, েকয়য়্ 
বযিির িপত্ম্ত্ ত্েক দুিয়্্র আগয় েথেক ব্ুচ্্ ম্�, িক� 
আেলমগণ ব্ুচ্য় আেখর্েতর আগয় েথেক।’  

 

ইলেমর মূলয 

ইকর্ম্ (রহ.) বলেতয়,  

 يضيعه وال حله �سن فيمن تضعه ون قيل هب ومي قيل ثمغي العلم لذا إن

‘এই ইলেমর একিট মূলয আেছ। িজেজা কর্ হেল্, কী োই মূলয? 
িতিয় বলেলয়, এর মূলয হে� োনবযিিেক ইলম েদও্্ েযনএরন
াে�নাদ্চ্রনকেরনএবংনএেকনবরব্দনকেরনয়্।’ 

 

ব্িতলশিি খতম করেত ইলমী শিির �ভ্ব 

আ�্ম্ ইবয় ত্ইিম্্ (রহ.) বেলয়, ব্িতল ও অপশিি 
ব্িহযকভ্েব �বল হেলও াহীহ ও ইলেম য়্েফর েম্ক্েবল্্ ত্ 
িয়ত্�ই য়গণয। আ�্হ ত্‘আল্ ইলেমর মেধয এময় এক শিি 
িয়িহত েরেখেছয় য্র �্র্ ব্িতল শিিেক পর্ভূত কর্ খুব াহজ। 
এময়িক ব্িহযকদৃি�েত ব্িতেলর শিি-া্মথরয ও াংখয্ েবিশ 
অয়ুিমত হেলও। েযময়, মূা্ন (আ.)-এর ঘটয়্্ েদখ্ য্্, 
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িফর্উেয়র ভ্ড়্ কর্ জ্দুকর াংখয্্ িছল অেয়ক। িক� য়বুও্্তী 
ও ইলমী শিির ক্েছ ত্র্ খুবই দুবরল বেল �ম্িণত হ্। এই 
াংখয্ ইলমী শিিেক িয়ঃেশষ করেত চ্ইেল িয়েজই িয়ঃেশষ হে্ 
য্্! ব্িতলশিি ত্েদর শিি �দশরয় কের অাংখয া্প-িব�ুর 
মহড়্ েদখ্্। িক� মূা্ন(আ.)-এর ইলমী ও য়বুও্্তী শিির এক 
ঝলেক ত্ �ংা ও িমাম্র হে্ য্্। এভ্েবই রিচত হে্েছ 
ইিতহ্া। যখয়ই েক্েয়্ ব্িতলশিি ইলম ও আেলমেদর পথচল্্ 
িব� ঘট্েয়্র েচ�্ কেরেছ তখয়ই ত্র্ �ংোর মুেখ পিতত 
হে্েছ। আজ ত্র্ ইিতহ্োর িয়কৃ� উপম্! ইলম ও আেলমেদর 
চল্র পথ েকউ কখয়ও ব� করেত প্রেব য়্, ইয়শ্আ�্হ। এট্ই 
আ�্হ ত্‘আল্র ফ্া্ল্। 

 

ইলেমর াে� াম্ ক্ট্েয়্ া্হ্ব্ে্ েকর্েমর াে� াম্ 
ক্ট্েয়্র মেত্  

আবদু�্হ ইবয় মুব্রক (রহ.)-এর মজিলো একব্র িকছু েল্ক 
আগময় করেলয়। এর িকছুকণ পর েল্কগেল্ মজিলা েথেক েবর 
হে্ েগেলয়। ত্েদর েচহ্র্র অিভবযিি েদেখ মেয় হেল্ ইবয় 
মুব্রক (রহ.) ত্েদর �িত া�� হয়িয়। ত্েদর েকউ একজয় 
বলেলয়, মেয় হ্ আপয়্র ক্েছ এময় েক্েয়্ েল্ক আেছ য্েদর 
�িত আপয়্র হদে্র াুা�কর রে্েছ। িতিয় একথ্ বেল ইি�ত 
কেরেছয় পিরব্র- পিরজেয়র িদেক। একথ্ শেয় আবদু�্হ ইবয় 
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মুব্রক (রহ.) বলেলয়, বরং ত্েদর েচে্ও ি�্ েকউ আেছয়। 
আিম েত্ া্হ্ব্ে্ েকর্ম, ত্েবঈগেণর াে� াম্ ক্ট্ই! অথর্া 
আিম ইলেমর াে� াম্ ক্ট্ই এবং ইলেমর াে� াম্ ক্ট্েয়্ট্ 
আম্র ক্েছ পিরব্র-পিরজেয়র েচে্ ে�্।  

 

প্চেকর ঘের িবচ্রক 

ইলম ম্য়ুষেক য়্য়্ভ্েব া�্িয়ত কের। একিট ঘটয়্ বিল। হ্েশম 
ইবয় ব্িশর ইবয় আবূ হ্েযম া্ল্মী ও্্োতী (রহ.)-এর িপত্ 
িছেলয় হ্�্জ ইবয় ইউাুেফর প্চক। অবশয পের এই েপশ্ 
েছেড় িদে্ ফেলর বযবা্ শর কেরয়। ব্িশর পু� হ্েশমেক ইলম 
অে�ষেণ ব্ধ্ িদেতয় এবং বযবা্র াে� যুি করেত েচ�্ 
করেতয়। িক� পু� হ্েশম ইলম অে�ষণ েথেক িবরত হেত 
অ�ীকৃিত জ্য়্য়। এভ্েব চলেত থ্েক িদয়। একব্র হঠ্া হ্েশম 
(রহ.) অাু� হে্ পেড়য়। াংব্দ েপে্ ও্্োেতর িবচ্রক আবূ 
শ্্ব্ ত্েক েদখেত আোয়। ত্র াে� আোয় গণযম্য়য আের্ 
অেয়েকই। হ্েশেমর িপত্ ব্িশর ঘটয়্ েদেখ খুব খুিশ হয় এবং 
বেলয়, েহ বাা! আিম বুঝেত প্রিছ ইলেমর ক্রেণই তুিম এই 
মযর্দ্্ উপয়ীত হে্েছ্ েয, �্ং িবচ্রক েত্ম্র া্ক্েত 
এোেছয়! আজ েথেক আিম েত্ম্েক ইলম অে�ষেণ ব্ধ্ েদব য়্।  

হ্েশম (রহ.) অতয� উুচুম্েপর বুযুগর িছেলয়। ম্েলক, শব্, ছ্ওরী, 
আহম্দ ইবয় হ্�ল (রহ.) �মুখ িবখয্ত হ্দীছ িবশ্রেদর ক্েছ 
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ইলেম হ্দীছ অজরয় কেরেছয়। িতিয়ও িছেলয় ইম্ম আবূ হ্য়ীফ্ 
(রহ.)-এর মেত্ ইব্দতগজ্র।  

 

ইলম া�েদর জয়য়ী 

এনেদেশরনম্য়ুষ হীয়ময়যত্্ েভ্েগ। ইলম িশক্ করেল ‘খ্েব কী’ 
োই দুঃিচ�্্ ঘুম হ্ য়্ অেয়েকর। অেয়েক এধরেয়র অপ�চ্রও 
কের েবড়্্। আর দুিয়্্পূজ্রীর দৃি�েত একজয় আেলেমর জীবয় 
চল্রই কথ্ য়্! ত্েদর দৃি� া্িটরিফেকট আর চ্কিরেত। ত্ই 
ত্র্ বংেশর েকউ আেলম েহ্ক ত্ ক�য়্ও করেত প্ের য়্। 
অথচ িবষ্িট ব্�েবনআেদৗ এময়? �থমত ইলম িশক্র একম্� 
উে�শয আ�্হ ত্‘আল্র া�ি� অজরয়। ি�তী্ উে�শয, াম্েজর 
াব ম্য়ুষেক জ্হ্�্েমর আগয় েথেক ব্ুচ্েয়্র েচ�্। এই দুিট ব� 
হ্িাল হেল ইলম িশক্ কর্র উে�শয হ্িাল হে্ েগল। আর 
িরিযক? োট্ েত্ আ�্হ ত্‘আল্ েদেবয় এবং ত্ুর কুদরতী 
প�িত অয়ুয্্ী য্েক েযভ্েব েয পিরম্ণ েদ্্র ত্েক োভ্েব ো 
পিরম্ণই দ্য় করেবয়। তথ্িপ াম্েল্চয়্ এবং অপ�চ্েরর 
জব্েব বল্ য্্, ইলম িশক্্ িরিযেকর অভ্ব হ্ য়্ বরং ইলেমর 
বরকেত আ�্হ ত্‘আল্ িরিযেকর মেধয �শি� দ্য় কেরয়। এজয়য 
ইলমেক উ�ুল ম্ল ব্ া�েদর জয়য়ী বল্ হ্। িবখয্ত মুহ্ি�ক 
আ�্ম্ ইবয়ুল ক্ি্যম (রহ.) ইলম ও ম্েলর মেধয তুলয়্ কের 
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একিট অধয্্ রচয়্ কেরেছয়। এেত িতিয় ইলমেক বহিদক িদে্ 
ম্েলর েচে্ ে�� এবং ইলমেক ম্েলর জয়য়ী আখয্ি্ত কেরেছয়।  

িতিয় বেলয়, ‘ইলম য়বীগেণর মীর্ছ। পক্�ের া�দ ধয়ী এবং 
র্জ্-ব্দশ্হেদর মীর্ছ। াুতর্ং েক্য়ট্ ে��? ধয়-া�দেক 
ম্িলেকর েহফ্জত করেত হ্। পক্�ের ইলম ম্িলকেক েহফ্জত 
কের। ম্ল খরচ করেল কেম য্্। পক্�ের ইলম খরচ করেল ত্ 
িদয় িদয় ব্েড়। ইলম ম্িলকেক াবরদ্ া� েদ্। এময়িক কবেরর 
জগেতও। পক্�ের ম্ল ও ধয়-া�দ মৃতুযর াে� াে� ম্িলক 
েথেক িবি�� হে্ য্্। ইলম ধয়-া�েদর ওপর কতৃর� কের। 
াুতর্ং ইলম শ্াক আর ম্ল শ্িাত।  

ম্ল ও ধয়-া�দ ভ্েল্-ম�, মুািলম-ক্েফর এবং েয়কক্র-প্পী 
াব্ই হ্িাল করেত প্ের। িক� ইলেমর ধয় একম্� েয়কক্র 
মুিময় বযিিই হ্িাল করেত প্ের। আেলেমর ক্েছ র্জ্-ব্দশ্হ 
াকেলই মুহত্জনতথ্ন মুখ্েপকী। পক্�ের ধয়ীর ক্েছ েকবল 
অভ্বী বযিি মুহত্জ। ধয়-া�েদর অিধক্রী যখয় তখয় িয়ঃ� 
হে্ েযেত প্ের। িক� আেলেমর োই শ�্ েয়ই।  

া�দ কখয়ও কখয়ও ম্িলেকর �ংোর ক্রণ হেত প্ের। 
ইিতহ্োর এধরেয়র বহ দৃ�্� আেছ। েযময়, ক্রয়, য়মরদ, 
শ্�্দ ইতয্িদ। পক্�ের ইলম আেলেমর জয়য জীবয়�রপ, 
এময়িক ত্ মৃতুযর পেরও।’ 
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ম্েলর োৗভ্গয কণ�্্ী পক্�ের ইলেমর োৗভ্গয িচর�্্ী  

আেলেমর কদর ও া�্য় ত্র বযিিা�্্ িয়িহত। পক্�ের ধয়ীর 
া�্য় ত্র ম্েলর মেধয িয়িহত। ধয়ী বযিি ত্র া�েদর ম্ধযেম 
ম্য়ুষেক দুিয়্্র িদেক আ�্য় কের। পক্�ের আেলম ইলেমর 
ম্ধযেম ম্য়ুষেক আ�্য় কের আেখর্েতর িদেক।  

ইলম ম্য়ুেষর জীবয়েক দুিয়্্ ও আেখর্ত উভ্জগেত কীভ্েব 
উ�িত বে্ আেয় ত্র একিট দৃ�্� েপশ কর্ েযেত প্ের। ইম্ম 
আবূ ইউাুফ (রহ) উ�েতর মুহিায়গেণর (কলয্ণক্রী) একজয়, 
য্েদর অবদ্েয়র ভ্ের উ�েতর গদর্য় াবরদ্ য়ুে্ থ্েক। িবেশষ 
কের িফকেহ হ্য়্ফীর অয়ুা্রীেদর জয়য ত্র অবদ্য় অয়�ীক্যর।  

িতিয় শধু একজয় ফকীহ িহোেবই ইম্ম আবূ হ্য়ীফ্ (রহ)-এর 
ইলম ও িফকহ উ�েতর ক্েছ েপৗেছ েদয় িয়, বরং একজয় �ধ্য় 
িবচ্রপিত িহোেব িফকহেক দশরয় েথেক েবর কের এেয় এর 
আমলী রপও দ্য় কেরেছয়।  

আলী ইবয় জ্‘দ (রহ.) বণরয়্ কেরয়, ইম্ম আবূ ইউাুফ (রহ.) 
ব্লযক্েলই িপত্ ইবর্হীম ইবয় হ্বীেবর ে�হ হ্িরে্িছেলয়। 
ফেল অভ্েব অপর্গ হে্ ম্ ত্েক েধ্প্র ক্েছ য়য� 
কেরিছেলয়। িক� পড়্েশ্য়্র �িত ইম্ম আবূ ইউাুফ (রহ.)-এর 
েঝ্ুক িছল �চে। ত্ই িতিয় ইম্ম আবূ হ্য়ীফ্ (রহ.)-এর দরো 
শরীক হেতয়। ম্ এই তথয েজেয় ত্েক দরো েযেত ব্ধ্ িদেলয় 
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এবং ো ক্রেণ িতিয় কে্কিদয় আবূ হ্য়ীফ্ (রহ.)-এর দরো 
অয়ুপি�ত থ্কেলয়।  

েমধ্বী ও বুি�ম্য় ছ্ে�র �িত উ�্দেদর আল্দ্ দৃি� থ্েক এবং 
োট্ই �্ভ্িবক। ত্ই কে্কিদয় অয়ুপি�ত থ্ক্র পর ইম্ম আবূ 
ইউাুফ (রহ) দরো উপি�ত হেল ইম্ম আবূ হ্য়ীফ্ (রহ) এর 
ক্রণ িজেজা কেরয়। ইম্ম আবূ ইউাুফ (রহ.) আেদয্প্� ঘটয়্ 
বেলয়। ঘটয়্ শেয় ইম্ম আবূ হ্য়ীফ্ (রহ) দরা েথেক ত্েক 
ক্েছ েডেক িয়েলয় এবং একশ িদরহ্েমর একিট থিল হ্েত তুেল 
িদেলয়। েদও্্র াম্ বলেলয়, আপ্তত এই িদে্ �ে্্জয় পূরণ 
কের্। ফুিরে্ েগেল আম্েক জ্য়্েত ভুল কের্ য়্।  

ইম্ম আবূ ইউাুফ (রহ) বেলয়, এরপর েথেক আম্েক কখয়ও 
বলেত হ্িয় েয, আম্র ট্ক্ ফুিরে্ েগেছ। বরং ট্ক্ ফুিরে্ 
েগেল িতিয় িয়জ েথেকই আম্েক আব্র ট্ক্ িদেতয়। েযয় প্া্ 
েশষ হে্ য্ও্্র বয্প্রিট িতিয় িয়জন েথেকইন আুচন করেত 
প্রেতয়!  

ম্ এট্ েজেয় ভ্বেলয়, এভ্েব আর কতিদয় চলেব? বরং একট্ 
�্্ী াম্ধ্য় এবং জীিবক্র বযব�্ হও্্ দরক্র। এক্রেণ 
একিদয় িতিয় ইম্ম আবূ হ্য়ীফ্ (রহ)-এর দরব্ের উপি�ত হে্ 
বলেলয়, জয়্ব! এ েত্ ই্্িতম ব্�্। আিম চ্ি�, ো ক্জ িশেখ 
জীিবক্র �্্ী একট্ বযব�্ কের িয়ক, আপিয় ত্েক আপয়্র 
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দরব্ের উপি�ত হেত ব্রণ কের িদয়। ম্ে্র কথ্ শেয় ইম্ম 
আবূ হ্য়ীফ্ (রহ) বলেলয়- 

 قالفست ندهن الفيلبذَ و�ل يتعلم ذا هب

‘ো েত্ ইলম িশক্ কের েপ�্র িঘেত ফ্লুদ্ খ্ও্্ িশখেছ!’ 

ম্ এট্েক িয়ছক েকৗতুক মেয় করেলয় এবং ত্ুেক উে�শয কের 
বলেলয়- 

 عقلك وذهب خرفت قد شيخ ونت

‘আপিয় বৃ� ম্য়ুষ। ত্ই আপয়্র আকল য়� ও অক্যরকর হে্ 
েগেছ!’ 

িক� কথ্িটর মমর িঠকই বুেঝিছেলয় ইম্ম আবূ ইউাুফ (রহ.)। 
িতিয় বেলয়, আ�্হ ত্‘আল্ আম্েক এই ইলেমর বেদৗলেত 
িবচ্রেকর পদ দ্য় কেরেছয়। িতিয় তাক্লীয় িবখয্ত খলীফ্ 
হ্রয়ুর রশীেদর দ�রখ্েয় খুব েবিশ আমি�ত হেতয়। িতিয় বেলয়,  

 مغهي ُ يعقبب يي ل فقيل فيلبذج  هيرون إل قدم األييم نعض ف كن فلمي
 هذه فقيل الؤمغ� وم� يي هذه ومي فقلت مثلهي يل يعمل يبم ُ ف فليس

 الفستق ندهن فيلبذج 

‘একব্র আিম হ্রয়ুর রশীেদর দ�রখ্েয় বা্ িছল্ম। এাম্ 
িতিয় আম্র া্মেয় একিট েপ্্ল্্ েপ�্র িঘেত ব্য়্েয়্ ফ্লুদ্ 
েপশ কেরয় এবং বেলয়, এিট এেকব্েরই খ্ুিট ব�। েহনই্্কুব! 
ভকণ করয়। এগেল্ াবাম্ ব্য়্েয়্ হ্ য়্। বরং আম্র জয়য 



 

70 

ম্েঝ-মেধয ��ত কর্ হ্। আিম আ�যর হে্ আব্র িজেজা 
করল্ম, আমীরল মুিময়ীয়! এগেল্ কী? িতিয় জব্েব বলেলয়, 
েপ�্র িঘে্ ভ্জ্ ফ্লুদ্।  

আিম ত্র কথ্্ েহো উঠল্ম। িতিয় হ্িার ক্রণ িজেজা করেল 
আিম পুের্ ঘটয়্ বযি করল্ম। ঘটয়্ শেয় িতিয়ও অব্ক হেলয় 
এবং বলেলয়-  

 يغظر كن :وقيل حغيف  وب ع وترحم ودنيي ديغيً  و�غفع ل�فع العلم إنه :لعمري
 روسه نع� يراه ال مي عقله نع�

‘আম্র জীবেয়র শপথ! িয়�্ এই ইলম দুিয়্্ ও আেখর্েত 
মযর্দ্ বুল� কের।’ এরপর িতিয় ইম্ম আবূ হ্য়ীফ্ (রহ.)-এর 
�িত রহমেতর দু‘আ কের বলেলয়, আ�্হ ত্‘আল্ ইম্ম আবূ 
হ্য়ীফ্েক রহম করয়। িতিয় াবিকছু অ�চরকু িদে্ অবেল্কয়ন
করেতয়, য্ ব্িহযক েচ্খ িদে্ েদখ্ য্্ য়্।’ [ও্্ফ্্্তুল 
আই্্য় ও্্ আবয়্উয য্ম্য়: ৮/২২১] 

 

পূবরবতী যুেগর র্জ্-ব্দশ্েদর দৃি�েত ইলেমর গর� 

বতরম্য় যুেগর র্জ্-ব্দশ্ ও কমত্শ্লীর্ িয়েজেদর া�্য়েদর 
পি�ম্ িশক্বযব�্্ প্রদশরী কের তৃি্র েঢুকুর েত্েলয় এবং 
কুরআয়-হ্দীেছর জ্য় েথেক ত্েদর এেকব্েরই বি�ত কেরয়। 
িক� অতীেতর কীিতরম্য় শ্াকগেণর দৃি�ভি� িছল া�ূণর িবপরীত। 
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ত্র্ ত্েদর া�্য়েদর কুরআয়-হ্দীেছর ইলম িশিখে্নধয়য হেতয় 
এবং া�্য়েদর জীবয় ধয়য হে্েছ বেল মেয় করেতয়। েবিশিদয় 
আেগর কথ্ য়্। েম্ঘল া�্ট আলমগীেরর কথ্ই ধরয়। ভ্রত 
শ্ায় কেরেছয় য্র্ ত্েদর ক্জয় ত্র মেত্ কৃিত� ও ইিতহ্ো 
�রণী্ হেত েপেরেছয়?  

‘ব্দশ্ আলমগীর, কুম্ের ত্হ্র পড়্ইত এক েমৗলবী িদি�র’ 
হদ্ক্ড়্ কিবত্র এই অংশই �ম্ণ কের িবখয্ত েম্ঘল া�্ট 
পুে�র জয়য কী ধরেয়র িশক্র বযব�্ কেরিছেলয়। িতিয় িয়েজও 
অতয� ইলম-অয়ুর্গী িছেলয়। িব�খয্ত ফ্ত্ও্্র ষ� 
‘ফ্ত্ও্্ে্ আলমিগর’ ত্রই ত�্বধ্েয় াংকিলত ও �ক্িশত 
হে্িছল।  

আেগর যুেগর াকল খলীফ্ ও আমীর-উম্র্ এরপই ইলেমর �িত 
াীম্হীয় অয়ুর্গী িছেলয়। েযময় িবখয্ত শ্াক আবদুল ম্েলক 
ইবয় ম্রও্্য় ত্র পু�েক উপেদশ �দ্য় কের বেলিছেলয়- 

َّ  يي  كغتم ونن  سدتم وسىيً  كغتم ونن  فقتم سيدة كغتم فإن  العلم تعلمبا ن
  عشتم سبق 

‘েহ বাা! ইলম িশক্ কের্। েকয়য়্ যিদ েয়ত্ হও তেব াব্র 
ওপর ে��� ল্ভ করেব। যিদ মধযম ধরেয়র েল্ক হও তেব 
েয়ত্র আায় ল্ভ করেত প্রেব। আর যিদ া্ধ্রণ �জ্ হও 
তেব আর্ম-আে্েশ জীবয়য্পয় করেত প্রেব।’ 

এরপর িতিয় কিবত্ আবৃি� কের বেলয়,   
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 حييته طبل اْهل ذل ترل   سيع  العلم مر يذق لم ومن

 لبفيته ور�عي عليه فرّ   شبينه وقت العليم فيته ومن

 لاته اعتبير ال ي بني لم إذا   والق نيلعلم واهللا الف  وذات

‘েয বযিি ইলম অে�ষেণর িকি�ত িতিত্ বরদ্শত কের য়্, ো 
িদেয়র পর িদয় মূখরত্র ল্�য়্ িগলেত ব্ধয হ্।  

েযৗবেয় য্র ইলম িশক্ কর্র াুেয্গ হ্িয় ত্র ওপর (জ্য়্য্র) 
চ্র ত্কবীর প্ঠ কের্। েকয়য়্ ো েত্ মৃত! 

আ�্হ ত্‘আল্র শপথ! যুবেকর মযর্দ্ ও ে��� ত্র ইলম ও 
ত্কও্্র ক্রেণ। যিদ এই দুিট ব� য়্ থ্েক তেব ত্র েক্েয়্ 
মূলযই েয়ই।’ 

 

ইলেমর ক্রেণ িবধমরীও া�্য়েয্গয 

ইলম এময় এক েদৗলত, য্র বেদৗলেত একজয় িবধমরীও া�্য় 
ল্েভর েয্গয হেত প্ের। দৃ�্��রপ বল্ য্্, বদর যুে� ৭০জয় 
ক্েফর যু�ব�ী িহোেব েষফত্র হে্ মদীয়্্ য়ীত হ্। ম�্ব্াী 
ো াম্ আরবী পঠয়নওনিলখয় িবদয্্ প্রদশরী িছল। পক্�ের 
মদীয়্ব্াী িছল এর িবপরীত। ত্র্ িছল িয়রকর। যু�ব�ীেদর 
িকছু িছল মূখর, েলখ্পড়্ য়্ জ্য়্। ত্েদরেক অেথরর িবিয়মে্ মুিি 
েদও্্ন হ্। আর য্র্ িছল িশিকত ত্েদর �েতযেকর িয�্্ 
মদীয়্র দশজয় কের িশশ য়য� কর্ হ্ এবং এেদর িশক্ 
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�দ্য়েক ত্েদর মুিিপণ া্বয� কর্ হ্। এভ্েব ত্র্ িবধমরী 
হও্্ াে�ও র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম একম্� 
ইলেমর ক্রেণ ত্েদরেক া�্য় কেরয় এবং অয়যেদর তুলয়্্ িভ� 
মযর্দ্ �দ্য় কেরয়। এর �্র্ বুঝ্ য্্, ইলম এময় এক া�দ, 
য্র বেদৗলেত একজয় িবধমরীও া�্েয়র প্� হেত প্ের। াুতর্ং 
েক্েয়্ মুািলম যিদ এই ইলেমর অিধক্রী হ্ তেব ত্র া�্য় 
কত েবিশ হেত প্ের? 

 

ক্বয-কিবত্ ও েশর-আশআের ইলেমর মযর্ দ্নওন�শি� 

জৈয়ক কিব বেলয়,  

 نأمبات ومباتيً  يلحق واْهل  ذكرهم العلم فيح� قَبم يمبت

‘ম্য়ুষ ম্র্ য্্, িক� ইলম ত্রন�রণেক জীিবত র্েখ। আরনমূখরর্ন
মেরনিগে্নেকবলনমৃতনিহোেব মৃতেদরনাে�নিমিলতনহ্।’ 

 نه يدان دين العيلم و�ب  ، نهوالي زوال

 . مبته نعد األحدوث  وجيل ، حييته ف الىيع  ي سبه

 ، الهر نق مي نيقبن والعلميء ، وحييء وهم اليل خهان ميت -

 !مبجبدة القلبب ف وآثيرهم ، مفقبدة وعيينهم

‘া�েদর াৃি� া�েদর াে� িয়ঃেশষ হে্ য্্ িক� আেলেমর 
মহ�ত হে� দীয়, য�্র্ ম্য়ুেষর দীয় প্িলত হ্। 
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এর �্র্ জীব�শ্্ আয়ুগতয হ্িাল হ্ এবং মৃতুযর পর ত্ উ�ম 
কথ্ হে্ থ্েক। 

ম্েলর রককর্ ম্র্ য্্, িক� আেলমর্ যুগ যুগ ধের অমর 
থ্েকয়। 

ত্েদর া�দ হ্িরে্ য্্ িক� আেলমেদর �ভ্ব ও �রণ 
ম্য়ুেষর হদে্ েষ্িথত ও অ�্য় হে্ থ্েক।’  

আলী র্িদ্্�্হন ‘আয়হ আেলেমর কীিতরর অমরে�র কথ্ তুেল 
ধেরেছয় এভ্েব- 

  إنهم العلم ألهل إال الفضل مي

 ودالء استهدِ لن الدي ع

  ندال نه تبغ وال نعلم فيظفر

 وحييء العلم ووهل مب� فيليِ

‘া�্য় েকবল আেলমেদরই জয়য, ত্র্ েহদ্্্েতর পেথ চলম্য় 
এবং েহদ্্্ত �তয্শীর পথ�দশরক। াুতর্ং তুিম ইলম �্র্ই 
োৗভ্গয হ্িাল করেত ােচ� হও এবং এর েম্ক্েবল্্ অয়য 
েক্েয়্ ব� ষহণ কের্ য়্। েকয়য়্, অয়য্য়য ম্য়ুষ মৃত আর 
আেলমগণ অমর, ত্েদর কীিতর জীিবত।’ 

আেরক বুযুগর বেলয়,  

    الر� وله اإل�سين علم
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‘ম্য়ুেষরনইলম হেল্নত্র িচর�্্ী া�্য়।’  

আবূল ফ্তহ মুহ্�্দ আল-বু�ী (রহ.) বেলয়,  

 نيسله يبق الرء ذكر يقبلبن  �سل ي ن لم إذا ذكر ل ليس و 

  حرمت ندائع �سِ لم فقلت  �سلب نذا فإني �سل اه فمن  

‘ম্য়ুষ বেল, বংশ �্র্ ম্য়ুষ �রণী্ হ্, এর �্র্ ত্র য়্ম ব্িক 
থ্েক। ত্ই যিদ বংশ য়্ থ্েক তেব েকউ ত্েক �রণ কের য়্। 
আিম ত্েদরেক বলব, আম্র বংশ হে� আম্র ইলম ও েহকমেতর 
দু�্পযত্। াুতর্ং েকউ যিদ �রণক্রী বংশ চ্্ তেব ো েযয় 
এই পথই েবেছ েয়্।’  

আলী র্িদ্্�্হন ‘আয়হর িয়েচর কিবত্িটও ামযক পিরিচত ও 
িবখয্ত। যথ্- 

 تىلبه اليِ وخ� نبر العلم

 ندال نه غتب ال العلم طيلب يي

 وعداء العلم ألهل واْيهلبن

 وحييء ملالع ووهل مب� اليِ

‘ইলম হে� য়ূর এবং েকবলম্� ভ্েল্ ম্য়ুেষর্ই ত্ অে�ষণ 
কের, েহ ত্েলেব ইলম! ইলেমর েম্ক্েবল্্ তুিম অয়য েক্েয়্ ব� 
ষহণ কের্ য়্। আর জ্েহলর্ হে� আেলমেদর দুশময়, া্ধ্রণ 
ম্য়ুষ েত্ মৃত; েকবল জীিবত ম্য়ুষ হে�য় আেলমগণ।’ 
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িতিয় ছ�্ক্ের আের্ বেলয়,   

م ألهِل  إال الفررُ  مي  
ْ
 ودالّءُ  استهدِ لن الدِ ع  إّنهم الِعل

ءٍ  ُص  وقَْدرُ    ُ�ِْسغُه كن مي امِر  وَعداءُ  العلم ألْهل واَْيِهلُبن 

ً  تَِعْش  نعلمٍ  فُفهْ       ونداً  نه حيي   َِ مِ  ووهُل  مب� اّلي
ْ
 وْحييءُ  الِعل

‘ফখর ও েগৗরব েত্ একম্� আহেল ইলেমরই। েকয়য়্ ত্র্ 
েহদ্্্েতর ওপর �িতি�ত এবং য্র্ েহদ্্্ত�তয্শী ত্েদর 
পথ�দশরক। �েতযক বযিির মযর্দ্ িঠক ততটুকু, (িয়েজর েভতর 
ো) যতটুকু ইলম �্য় িদে্েছ ও ত্েক াু�র কেরেছ। আর 
জ্েহলর্ হে� আেলমেদর শ�। তুিম ইলেমর �্র্ই া্ফলয 
ল্েভর েচ�্ কের্, তেব জীব�া�্ িহোেব জীবয়য্পয় করেব। 
া্ধ্রণ ম্য়ুষ েত্ মৃত; আহেল ইলম েকবল জীিবত।’ 

আেরক কিব বেলয়,   

 و�فيء المثيل جه  من اليِ  حباء واألم آدم بهمُ ـــون 

 �سب وطلهم ف لم ي ن فإن  ليءوا فيلى� نه يفيخرون  

  إنهمُ  العلم ألهل إال الفضل مي  وذالء استهدِ لم الدِ ع  

‘গঠয়�কৃিতর িদক িদে্ াব ম্য়ুষই াম্য়, ত্েদর আিদ িপত্ 
আদম এবং আিদ ম্ত্ হ্ও্্। যিদ ত্েদর মূেল বংশী্ েগৗরব 
থ্েক, তেব োই েগৗরেবর অিধক্রী হে� ম্িট এবং প্িয়। বরং 
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মযর্দ্ েকবল আহেল ইলেমর জয়যই, ত্র্ইনাুপথ�্্নঅপদ�র্ইন
াুপথন�্থরয়্নকেরনয়্।’ 

আেরক কিবর ভ্ষ্্- 

 والَف العه نيت يهدم واْهيل ## ل عميد ال نيتيً  يرفع العلم

 اللف من �فبظ العلم وطيحب ## الَف ذروة نقبم �سمب العلم

 خلف من للعلم فمي نيلب�قيت  ##  تد�سه ال مهالً  العلم ييطيلب

‘ইলম ��হীয় ঘরেকও ামু�ত কের, আর জ্েহলর্ ই�ত ও 
া�েমর ঘর ভূলুি�ত কের। ইলম জ্িতর মযর্দ্র চূড়্ ামু�ত কের, 
ইলেমর অিধক্রী বযিি �ংা ও পতয় েথেক িয়র্পদ থ্েক, েহ 
ইলম �তয্শী! কখয়ই তুিম ইলমেক কলি�ত কের্ য়্ �ংা্�ক 
ব� �্র্, েকয়য়্ ইলেমর েক্েয়্ িবক� েয়ই।’  

অয়য কিব বেলয়,   

 داخره ونت شء ونفس العلم

 مفيخره تدرِ لم العلم يدرِ من

‘ইলম হে� াবেচে্ মূলযব্য় ব� য্ন তুিম া�্নকর! েয বযিি 
ইলম হ্িাল কের ত্র মযর্দ্ কখয়ও পদদিলত ও কলি�ত হ্ 
য়্।’ 

িবখয্ত মুফ্ািার ও অিভধ্য়িবদ আ�্ম্ যমখশ্রী বেলয়,  

ل  الُعلُبمِ  ِلَغِْقيِح  َسَهِري
َ
ل
َ
 ِعغَيِق  َوطيِب �ٍ  َغ�ِي  وَْطلِ  ِمنْ  ## ل و
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ً  وتمييِ ِِ  ف�ٍ  عب�ص  للص  طر�ي ْشَإ  ## اّلْر
َ
 َسيِق �ِ  ُمَداَم  ِمنْ  و

 والعشيِق  اّلكءِ  منَ  وح� ## ووراقهي ع وقال� وص�رُ 

ل 
َ
ل
َ
 ووراق عن الّرمَل  قألل نقري ## ِلُ صَهي الفتية �َْقرِ  ِمنْ  َوو

‘ইলেমর গেবষণ্্ র্ি� জ্গরণ আম্র ক্েছ গ্ি্ক্ এবং মূলযব্য় 
উি�র েচে্ আকষরণী্; দরোর জিটল েক্েয়্ ম্াআল্ াম্ধ্য় 
কর্র ব্ায়্ আম্র ক্েছ া্িকর শর্েবর েচে্ অিধক ক্ময ও 
াু�্দু। ক্গেজর প্ত্্ কলেমর খাখো আও্্জ আম্র ক্েছ 
ে�ম্�েদর েচে্ েবিশ আয়ে�র। আম্র ক্গেজর ধূেল্ব্িল দূর 
কর্র আঘ্ত গ্ি্ক্র দেফ আঘ্ত কর্র েচে্ েবিশ �িতমধুর।’ 

আেরকজয় কিব আেলেমর অমরে�র ক্বয েগে্েছয় িয়েচর 
কিবত্্-  

اِب  َُت  ووطيلُ  و ## مبتِهِ  نعدَ  خيلٌ  حٌ  العلم وخب  َرِميمُ  التل

حيَيءِ  ِمنَ  ُ�َظنل  ## ِالّث  َعَ  ميٍش  وهب َميٌْت  اْهلِ  وذو
َ
 َعديمُ  وهب األ

‘ইলেমর ব্হক মৃতুযর পরও জীিবত, অমর। যিদও ত্র হ্ড়েগ্ড় 
ম্িটর িয়েচ িছ�িভ�। পক্�ের জ্েহলর্ মৃত, যিদও ো ভূপৃে� 
চলম্য় এবং খ্িল েচ্েখ মেয় হ্ ত্র্ জীিবত। িক� ব্�েব ো 
অি��হীয়।’ 
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েক্ন ইলম িশক্ কর্ ফরয? 

ইলম িশক্র গর� েকউ অ�ীক্র কেরয় য়্। িক� আিভধ্েয়র 
আ�্ িয়ে্ েকউ েকউ অপবয্খয্ কেরয়। ইলম ম্েয় জ্য়্, ইলম 
ম্েয় জ্য়- অিভধ্েয়র এই অথর ষহণ কের েকৗশেল অেয়েকই 
জ্গিতক জ্য় ও োই া্ধয়্েকও দীেয়র অংশ িহোেব চ্িলে্ 
েদ্্র েচ�্ কেরয়। এক্রেণ বই-পু�েক, �ুল-কেলেজর েদ্্েল 
েলখ্ থ্েক- ‘�েতযক য়র-য়্রীর ওপর জ্য় িশক্ কর্ ফরয।’ 
িক� আােলই িক ত্ই? জ্গিতক িশক্র জয়য কুরআয়-হ্দীেছ এত 
গর� েদও্্নহে্েছ? বিণরত ফযীলেতর কথ্ বল্ হে্েছ? আেদৗ 
ত্ য়্। বরং কুরআয়-হ্দীছ এবং দীয়ী িবষে্র েয জ্য় োট্েকই 
ইলম িহোেব আখয্ি্ত কর্ হে্েছ এবং োগেল্রই ফযীলেতর 
কথ্ বল্ হে্েছ। িবখয্ত হ্দীছ িবশ্রদ আ�্ম্ মুয়্বী (রহ.) 
বেলয়,  

 عَ�ن �ب ع الفروح العلم هذا ف اآلراء وتغيقضت األقبال تبييغت قد
 تعلمه عن مغدوح  ال مي هب الفروح العلم ون القيض قبل قيل مي ووجبد قبالً 

 فرح تعلمهي فإن و�بهي الصالة وىيفي {  �مد ونببة وعال جل اليلق كمعرف 
 وشائع العقيدة ومبر من السلم �تيجه مي ُ نه الراد ون والظيهر ع�

 ملسو هيلع هللا ىلصالّ عن جيء مي وحرام حالل من اإلسالم

‘এই ফরয ইলেমর বয্প্ের পর�র িবের্ধী �্্ িবশিট মত-
অিভমত রে্েছ। তেব াবেচে্ উ�ম মত হে� ক্জী ই্্� (রহ.)-
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এর অিভমত। ত্ হে�; ফরয ইলম হে� য্ িশক্ কর্র িবক� 
েয়ই। েযময়, আ�্হ ত্‘আল্র ম্েরফ্ত হ্িাল কর্, র্াূলু�্হ 
ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমর য়বুও্্ত া�েকর যথ্যথ জ্য় 
হ্িাল কর্, া্ল্ত ও অয়য্য়য িবধ্য় া�েকর অবিহত হও্্। 
এাব ইলম হ্িাল কর্ ফরেয আইয়। েম্টকথ্ হে�, জররী 
আকীদ্, র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমর আয়ীত 
শরী্েতর �িতিট িবধ্য় যথ্যথভ্েব জ্য়্র জয়য মুািলম েয 
ইলেমর মুখ্েপকীনোট্ই ফরয ইলম িহোেব িবেবিচত।  

আয়্া র্িদ্্�্হন ‘আয়হ েথেকন বিণরত, র্াূলু�্হন ছ্�্�্হন
‘আল্ইিহনও্্া্�্মনবেলয়- 

ص ُمْسلِمٍ « ُُ ِم فَِر�َضٌ  َعَ 
ْ
ِعل
ْ
 » َطلَُب ال

‘ইলমন িশক্নকর্ন�িতিটন মুািলেমরনজয়যনফরয।’ [ইবয়নম্জ্হ: 
২২৪]  

এর বয্খয্্ ওল্ম্ে্ েকর্ম িলেখয়- 

 يع� ومي ورسله ومالئ ته وتعيل سبحينه نيهللا العلم ثمرة العلبم فأشف
 األندي  السعيدة مرتهث فإن عليه

‘াবরে�� ইলম হে� আ�্হ ত্‘আল্র বয্প্ের জ্য় হ্িাল হও্্র 
ইলম, ত্ুর েফেরশত্, র্াূল এবং এগেল্র াহ্্ক ইলম। ক্রণন
এরনফলনহেল্নঅয়�নোৗভ্গয।’  

হ্া্য় ইবয় রবী‘ (রহ.) েথেক বিণরত, িতিয় বেলয়,   



 

81 

 ع فر�ض  العلم طلب :وسلم عليه اهللا ط� الّ قبل عن البيرك انن سألت
 من شء ف وقع من ع فر�ض  ول ن يىلببنه الي هب ليس :قيل مسلمُ 
 ديغه ومر

‘ইলম িশক্ কর্ ফরয’ �্র্ োই ইলম উে�শয য়্, ম্য়ুষ য্ 
(জ্গিতক �্েথর) হ্িাল কের। বরং এর �্র্ উে�শয হে� দীেয়র 
�ে্্জেয়র ইলম।’ 

 

ইলেমর পেথ চেল েক্েয়্ ক্রেণ ক্ি�ত ইলম হ্িাল করেত য়্ 
প্রেলও ছ্ও্্ব 

ইলেমর র্�্ এময় এক বরকতম্ র্�্ েয, এখ্েয় বযথরত্ বলেত 
েক্েয়্ িকছু েয়ই। এময়িক েক্েয়্ বযিি যিদ ইলম হ্িাল করেত 
এো েক্েয়্ ক্রেণ বযথরও হ্, তথ্িপ ত্র জয়য ছ্ও্্ব রে্েছ। 
�ুল-কেলেজ েত্ প্শ করেত য়্ প্রেল কে্ক বছেরর �ম 
এেকব্েরই বৃথ্ য্্। পরীক্র আেগর াম� েলখ্পড়্েক বযথর ও 
মূলযহীয় আখয্ি্ত কর্ হ্ পরীক্্ প্শ করেত য়্ প্রেল। িক� 
আ�্হ ত্‘আল্র খ্জ্য়্ এবং দ্েয়র ভ্ে্র এত িব�ৃত েয, িতিয় 
�ীয়ীন ইলম িশখেত আা্ ক্উেক বি�ত কেরয় য়্। বরং 
একিয়�ত্র াে� েকউ ইলম িশখেত এো যিদ েক্েয়্ ক্রেণ বযথর 
হ্ আ�্হ ত্‘আল্ ত্েকও ত্রনিয়্েতরনবেদৗলেতনছ্ও্্ব দ্য় 
কেরয়।  
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ইলেমর ধ্র্িবয়য্া 

পূবরাূরীগণ ইলেমর চমাক্র একিট ধ্র্িবয়য্া উে�খ কেরেছয়। 
যথ্- 

 �َه ثم العمل ثم الفٍ ثم االستميل ثم الصمت العلم وول وقيل

‘ইলেমর �থম অংশ য়ীরবত্, ত্রপর ক্য় েপেত �বণ কর্, 
এরপর িহফজ কর্, অতপর আমল কর্ এবং ত্রপর ইলেমর 
�চ্র-�া্র ঘট্েয়্।’ 

 

ইলম অজরয়নকর্র প�িত 

ইলম হ্িাল কর্র েকে� িবেশষ িকছু িহকমত ও েকৗশল আেছ। 
ইলম হ্িাল এবং িয়েজর মধযক্র অজত্ দূর কর্র াবেচে্ াহজ 
ও িয়র্পদ উপ্্ হে� াংেক্চ দূর কর্। েযময়, পূবরাূরীর্নবেল 
থ্েকয়- 

 ذلك فعلت إذا فإنك تهل مي يعلم من وتعلم �هل من علمك معلص  وقيل
 علمت مي وحفظت جهلت مي علمت

‘�থেম েয বযিি জ্েয়য় য়্ ত্েক আপয়্র ইলম দ্য় করয়। আর 
আপিয় য্ জ্েয়য় য়্, ত্ িযিয় জ্েয়য় ত্র ক্ছ েথেক িশক্ 
করয়। যিদ এরপ কেরয় তেব আপিয় েয িবষে্ অজ ো আপয়্র 
ইলম হ্িাল হেব এবং য্ জ্েয়য় য়্ ত্ও আ্ে� থ্কেব।’ 
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ইলম িশখেত এো য্র্ িফের েগেছ ত্র্ চরম বযথর হে্েছ 

অেয়েক ইলম হ্িাল করেত আো য়্। আর েকউ েকউ এোও 
য়্য়্ ক্রেণ ঝের পেড়। া্বধ্য়! অময় দুভর্গ্ েযয় আমর্ েকউ 
য়্ হই। য্র্ ইলম িশখেত আো য়্ িকংব্ এোও েক্েয়্ ক্রেণ 
িফের য্্, পৃিথবীেত ত্েদর েচে্ হতভ্গ্ েক্েয়্ েল্ক েয়ই। 
কথ্িটর াতযত্ প্ও্্ য্্ একিট হ্দীেছ। ত্েতনএোেছ,  

نيغمي �ن مع رسبل اهللا ط� اهللا عليه و سلم إذ مر ثالث  نفر فايء وحدهم 
� فقيل فبجد فرج  ف اللق  فالس وجلس اآلخر من ورائهم وانىلق اليل

ّ هؤالء الفر قيلبا ن� يي رسبل  رسبل اهللا ط� اهللا عليه و سلم وال وخّىم ب
اهللا قيل ومي الي جيء فالس فأِو فوواه اهللا والي جلس من ورائ م 

 وومي الي انىلق رجل وعرح فأعرح اهللا عغه فيستح اهللا مغهفيستح 

একব্র িতয়জয় েল্ক র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমর 
ক্েছ আোয়। ো াম্ িতিয় া্হ্ব্ে্ েকর্মেক ইলম িশক্ 
িদি�েলয়। িতয়জেয়র একজয় মািজদ েথেক েবর হে্ িয়েজর 
�ে্্জেয় চেলনয্্, ি�তী্জয় মজিলোর ম্ঝখ্েয় জ্্গ্ েপে্ 
োখ্েয় বো পেড়য় এবং ইলেমর মজিলো বা্র ক্রেণ 
েফেরশত্েদর দু‘আ, আ�্হ ত্‘আল্র রহমত এবং াম� �্ণীর 
দু‘আ ল্েভর োৗভ্গয হ্িাল কেরয়। আর তৃতী্ বযিি আ�্হ 
ত্‘আল্েক ল�্ কেরয় অথর্া র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ 
ও্্া্�্েমর দরব্ের ভীড় েঠেল বােত াংেক্চেব্ধ কেরয়। ফেল 



 

84 

আ�্হ ত্‘আল্ও ত্র �িত রহমেতর বয্প্ের ল�্েব্ধ কেরয় 
অথর্া ত্েক রহমত েথেক বি�ত কেরয়৩

4। 

এর �্র্ েব্ঝ্ েগল, ইলেমর মজিলো ভীড় েঠেল হেলও বা্ 
িয়�য়ী্ য়্, বরং �শংায়ী্। এেকে� ল�্ ব্ াংেক্চেব্ধ কর্ 
আ�্হ ত্‘আল্র রহমত েথেক বি�ত হও্্র ক্রণ। 

হ্দীছ েথেক আমর্ জ্য়েত প্ির, ইলেমর মজিলো বা্ ে��� ও 
মযর্দ্�্ি্র ম্ধযম। পক্�ের ইলেমর মজিলা তয্গ কর্ পরম 
ব�য়্ ও বযথরত্র লকণ।  

ত্ছ্ড়্ন ইলম ও িযিকেরর মজিলা পিরতয্গক্রীেদর বয্প্ের 
কুরআেয় ইরশ্দ হে্েছ-  

ۥ �َُقّيِۡض  ٱِّر� ذِۡكرِ  َعن َ�ۡعُش  َوَمن ﴿ ۥ َ�ُهوَ  َشۡيَ�ٰٗنا َ�ُ : الهخرف[ ﴾ ٣ قَرِ�نٞ  َ�ُ
٣٦  [ 

‘য্র্ দ্্মে্র িযিকর ও �রণ েথেক দূের াের য্্ আিম ত্েদর 
জয়য একজয় শ্ত্য়েক িয়িদর� কির। ফেল ো ত্র া�ী হে্ 
য্্।’ {াূর্ যুখরফ, আ্্ত: ৩৬} 

 

ইলম হ্িােলর াহ্্ক 

ইলেমর অেয়ক ফযীলত। াীম্হীয় এর গর�। পূেবর্ি বণরয়্ ও 

                                                           
4 মুায়্েদনআহম্দন৫/২১৯।ন 
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আেল্চয়্্ ত্ �� হেল্। িক� কীভ্েব ত্ হ্িাল হেব? ইলম কী 
খুব াহেজই হ্িাল হ্? েক্েয়্ ক�-ে�শ বরদ্শত কর্ ছ্ড়্? য়্, 
ইলম হ্িােলর জয়য অেয়ক তয্গ-িতিতক্ করেত হ্। াম্ বয্ 
করেত হ্। �ম িদেত হ্ এবং অেয়ক গেণর অিধক্রী হেত হ্ 
িকংব্ িয়েজর মেধয গণ াৃি� করেত হ্। বুযুগর্েয় েকর্ম ইলম 
হ্িােলর জয়য ছ্িট গণ আবশযক বেলেছয়। যথ্-  

এক. েমধ্। েমধ্ এময় এক ব�, য্ �িতিট ম্য়ুেষর মেধয কমেবিশ 
িবদযম্য়। আ�্হ ত্‘আল্ এেকব্ের েমধ্শূয়য েক্েয়্ ম্য়ুষ াৃি� 
কেরয়িয়। কম েহ্ক েবিশ েহ্ক �েতযেকর মেধযই েমধ্ আেছই। 
এট্ই আ�্হ ত্‘আল্র ইয়া্ফ। এেকব্ের েমধ্শূয়য কের িতিয় 
েক্েয়্ ব্�্র �িত েব-ইয়া্ফ কেরয় িয়। াুতর্ং য্র্ 
েমধ্শূয়যত্র েদ্হ্ই েদ্ ত্র্ ভুল কের এবং ভুল িব�্োর াে� 
ব্া কের। 

দুই. ইলম অে�ষেণর �িত তী� ব্ায়্ থ্ক্। াুতর্ং ইলম িশক্থরী 
এবং িশক্থরীিয়র কতরবয হে� ইলম অে�ষেণর �িত তী� ব্ায়্ ও 
আষহ র্খ্। ইলেমর রহায উ�্টেয়র জয়য উদষীব থ্ক্। ইলম 
িশক্র জয়য েছ্েট্-বড় াকেলর শরণ্প� হও্্। ইলেমর াূ�ত্ 
ও গভীরত্ পযর� েপৗছ্র বয্প্ের াবর্�ক �েচ�্ কর্ এবং 
ােবর্� েমধ্ খরচ কর্।  

িতয়. ইলম হ্িােলর জয়য াবর, তয্গ ও মুজ্হ্দ্ কর্। একজয় 
ত্েলেব ইলেমর জয়য এই গণ খুবই জররী। এই গণ অজরয় কর্ 
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ছ্ড়্ েকউ ত্েলেব ইলম হও্্রই েয্গযত্ র্েখ য়্। ইলম েত্ 
াবর ও েচ�্র অেপক্্ থ্েক। ত্ই এই গণ দুিট ছ্ড়্ ইলম 
হ্িােল া্ফলয ল্ভ কর্র ক�য়্ কর্ বৃথ্ েচ�্ ছ্ড়্ আর িকছু 
য়্।  

ত্েলেব ইলেমর জয়য চ্ই অপিরাীম াবর ও ৈধযর। মেয় র্খেত 
হেব, ইলেমর পথ াংিক্ য়্। বরং দীঘরপথ প্িড় িদে্ই েকবল 
ইলম া্ধয়্্ াফলত্ প্ও্্ য্্। ইলেমর পথপির�ম্ েত্ োই 
েদ্লয়্ েথেক কবর পযর�! এই দীঘরপথ প্িড় িদেত িকি�ত ক� 
বরদ্শত করেত হেব য়্! য়ফােক দময় করেত হেব য়্!  

ইলম অে�ষেণ য়ফােক দময় ও ক� �ীক্ের ��ত কর্র জয়য 
দুইভ্েব াবর ও ৈধযরযের িশক্ েদও্্নেযেত প্ের। �থমত. এ 
কথ্র িশক্ েয, ইলম হে� ইব্দত। আর �িতিট ইব্দত প্লেয়ই 
ক� �ীক্র করেত হ্। ি�তী্ত. ইলম িশক্র পথপির�ম্্ 
অহিয়রশ ৈধেযরর পরীক্ িদেত থ্ক্।  

কী রকম ৈধযর? শধু প্ঠকেকনউপি�ত হও্্র ক� �ীক্েরর ৈধযর? 
য়্। শধু উ�্দগেণর া্ি�েধয থ্ক্র ৈধযর? য়্। দরোর পড়্ �বণ 
ও ত্ ধের র্খ্র ৈধযর? য়্। শধু এাব িবষে্র ৈধযরই যেথ� য়্। 
বরং ইলম েথেক দূের ািরে্ েদ্ এধরেয়র য্বতী্ ব� েথেক 
দূের থ্ক্ই হে� ইলম হ্িােল ৈধযরধ্রণ কর্। যুবক ও তরণেদর 
জয়য এই িবষ্িট িবেশষভ্েব মেয় র্খ্ দরক্র। েকয়য়্ িবিভ� 
পিরি�িতেত ত্র্ পথ হ্িরে্ েফেল। যুেগর য়্য়্ রকম আ�্য় 
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ত্েদরেক �্� পেথ চ্িলত কের। ত্ই ত্েদরেক ইলেমর পেথ 
িটেক থ্ক্র জয়য অপিরাীম ৈধযরধ্রণ করেত হেব। মেয় র্খেত 
হেব, ইলম িশক্ করেত এো িকছুট্ কে�র া�ুখীয় য়্ হেল, তয্গ 
�ীক্র করেত য়্ প্রেল পরবতরী জীবেয় াফলত্ প্ও্্ য্্ য়্।  

ইবয় আত্উ�্হ (রহ.) বেলয়,   

 .مَق  نهيييته كنت قب�  �رق  نداييته كنت من

‘য্র িশক্জীবেয়র াূচয়্ হ্ কে�র ত্র েশষ জীবয় হ্ উ�ল।’ 

ব�ত ইলেমর গভীরত্ ও াূ� ইলম হ্িাল করেত হেল ক� 
�ীক্র করেতই হেব। মেয় র্খ্ চ্ই, ইলম া্ধ্রণ ও্্জ-য়িছহত 
য়্ েয, েযখ্য় োখ্য় েথেক, েযভ্েব োভ্েব াংষহ কর্ য্্। 
বরং খ্ুিট ইলম াংষহ করেত হেল অবশযই ক� �ীক্র করেত হেব 
এবং ক� �ীক্ের ৈধযরও ধ্রণ করেত হেব। ইবয় মুব্রক (রহ.)-
এর কথ্্ এই িবষ্িটই ফুেট উেঠেছ। িতিয় বেলয়-  

 فقف مبعظ ، عليه مرتب�ي فرويت بدار مررت إذا وو مبعظ ، رويت إذا
 والسميل نيلشيفه  ي بن إنمي الين ف الفقه ول ن لتعٍٍ عغدهي

‘যিদ েক্থ্ও ও্্জ শয়েত প্ও অথব্ পথ চলেত েদ্্েলর গ্ে্ও 
উপেদশ ব্কয েলখ্ েদখেত প্ও তেব োখ্েয় িকছুকণ দ্ুিড়ে্ 
য্ও এবং য়িছহত ষহণ কের্। িক� মেয় েরেখ্, দীেয়র িফকহ 
হ্িাল কর্ এরকম াহজ য়্। বরং ত্ ার্াির ও উ�্েদর ক্েছ 
�বণ কের হ্িাল করেত হ্।’ 
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এই ব্ণীেত এ কথ্র �িত ইি�ত কর্ হে্েছ েয, একজয় ম্য়ুষ 
া্ধ্রণ ও্্জ-য়িছহত, আেদশ-উপেদশ াুেয্গ অয়ুয্্ী েয েক্েয়্ 
�্য় েথেকই হ্িাল করেত প্ের। িক� ইলম হ্িােলর িবষ্িট 
আেদৗ এময় য়্। বরং এর জয়য তয্গ �ীক্র ও ৈধেযরর পরীক্ 
িদেত হ্ এবং ক�ািহ�ু হেত হ্। য়ফোর াে� তুমুল লড়্ই 
করেত হ্। আের্ মেয় র্খ্ উিচত, েকউ যিদ ইলম হ্িােলর জয়য 
িয়েজেক দীঘরিদয় আব� য়্ র্েখ, ৈধযর হ্িরে্ েফেল তেব ত্েক 
অেয়ক িকছু েথেক বি�ত হেত হেব। ইলেমর ভ্ে্রনেথেক ম্হরম 
হেব। উদ্হরণ�রপ মূা্ন(আ.)-এর ঘটয়্ উে�খ কর্ েযেত প্ের। 
িতিয় িখিযর (আ.)-এর াে� েবিশিদয় অব�্য় কর্র ৈধযরধ্রণ 
করেত প্েরয় িয় বেল িতিয় েবিশ উপকৃত হেত প্েরয়িয় এবং এ 
ক্রেণ আমর্ও অেয়ক ইলম েথেক বি�ত হে্িছ। র্াূলু�্হ 
ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম ইরশ্দ কেরয়- 

نّهُ  لَبَِدْدنَي ُمبَس   اهللاُ   يَرَْحمُ 
َ
َ  َ َّ ْخبَيرِِهَمي ِمنْ  َعلَيْغَي َ�ُقّص  َحّ   َط

َ
 و

‘আ�্হ ত্‘আল্ মূা্ন(আ.)-এর ওপর রহম করয়। আেকপ, িতিয় 
যিদ আেরকটু ৈধযরধ্রণ করেতয় তেব আমর্ ত্েদর আের্ অেয়ক 
িকছু জ্য়েত প্রত্ম।’ [বুখ্রী: ১২২; মুািলম: ১৭০]  

বিণরত আেছ- 

 رويت مي كهي عايب ، ولف ع نك ألتيُت  طَّت  لب
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‘িখিজর (আ.) বলেলয়, আপিয় যিদ ৈধযরধ্রণ করেতয় তেব আিম 
আপয়্র া্মেয় আম্র েদখ্ দুই হ্জ্র িব�্কর ও েহকমতপূণর 
ঘটয়্ েপশ করত্ম।’ [ত্ফাীর আল-ব্হরল ম্দীদ: ১১/২৭৭] 

াুতর্ং াবর করেত হেব এবং দীঘরাম্ িয়ে্ ইলম অে�ষেণ বয� 
থ্কেত হেব। এময়িক ঘের-ব্ইের, াম্েজ-র্ে� াবরদ্ ইলেমরই 
চচর্ করেত হেব। ইবয়ুল ক্ি্যম (রহ.) বেলয়, আিম আম্র 
পিরব্েরর েল্কেদর াে� থ্ক্র াম্ও আম্র া্মেয় ম্াআল্ 
হ্িজর হ্ এবং আিম ইলমী িবষে্ মশগল থ্িক।  

আম্েদর পূবরাূরীগেণর অেয়েকই ইলম হ্িােল এত িবম� থ্কেতয় 
েয, এ ক্রেণ েকউ হ্ত িবব্হই কেরয়িয়, আব্র েকউ অেয়ক 
িবলে� িবে্ কেরেছয়।  

আ�্ম্ আবদুল ফ্�্হ আবূ গ�্হ (রহ.) ‘আল-উল্ম্উল উযয্ব’ 
য়্েম একিট �ত� ষ� রচয়্ কেরেছয়, য্েত ইাল্মী ইিতহ্োর 
বহ িবখয্ত ময়ীষীর জীবয়ী আেল্চয়্ কর্ হে্েছ, য্র্ শধু দীয়ী 
ইলম হ্িাল এবং ত্ ম্য়ুেষর মেধয িব�্েরর জয়যই িবব্েহর 
প্িথরব াুখ্য়� েথেক িয়েজেদরেক ই�্কৃতভ্েব িবরত েরেখেছয়।  

এছ্ড়্ও অেয়ক ম্শ্ে্খ শধু ইলম হ্িােলর �্েথর িবে্শ্দী িবল� 
করেতয়। েযময়, িবখয্ত ময়ীষী আ�্ম্ ইবয় রজব হ্�লী রহ. 
(৭৯৫ িহ.)। িতিয় ইলম হ্িােল এত িবম� িছেলয় েয, অেয়ক ব্া 
হও্্র পর ত্েক িবে্ করেত হে্িছল। আর িবে্র িদেয়ও 
মুত্ল্‘আনব্নঅধয্ণ এবং জ্য়া্ধয়্্ এত ম� িছেলয় েয, �ী 
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োেজগেজ, াুগি� ম্িখে্ ত্র প্েশ এো দ্ুড়্েয়্র পরও িতিয় 
েটর েপেলয় য়্। িতিয় �ীর িদেক দৃি�প্েতর ঘটয়্ বণরয়্ কের 
বলেতয়, অেয়ককণ পর আিম ত্র িদেক অ�তয্িশতভ্েব য়জর 
িদে্িছল্ম। এরপর িতিয় �ীর িকছু িববরণ েদ্্র পর বেলয়, 
অতপর আিম িকত্েবর িদেক মেয়্িয়েবশ করল্ম এবং অাম্্ 
পড়্ েশষ করল্ম। িক� �ী এেত দ্রণ �ু� হেল্ এবং োখ্য় 
েথেক চেল েগল।  

ব�ত ত্র্ িয়েজর্ও জ্েয়য়, েয বযিি েয হেকর অিধক্রী ত্েক 
োই হক �দ্য় কর্ জররী। িক� কখয়ও কখয়ও এই ব্�বত্র 
ওপর ম্য়ুেষর �ভ্ব �বল হে্ ওেঠ এবং েয েযভ্েব জীবয় গেড় 
তুেলেছ ত্র মেধয োই ব� �বলভ্েব আ��ক্শ কের। েযেহতু 
ইবয় রজব হ্�লী (রহ.) া্র্ জীবয় ষ�নঅধয্ণনও জ্য়া্ধয়্্ 
ম� েথেকেছয়, এক্রেণ ব্ার রজয়ীেতও য়ববধূর �িত দৃি� িয়ব� 
কর্র কথ্ ভুেল েগেছয় এবং া্র্ জীবেয়র া�ী িকত্বপে�র 
াে� র্ত ক্িটে্েছয়! অেয়েক েত্ িকত্ব্িদর াে� এত াখযত্ 
গেড় তুেলিছেলয় েয, র্েত েশ্্্র াম্ িশ্েরন বইপ� ও 
অধয্েয়র া্মষী িয়ে্ শেতয়! 

চ্র. প্য়্হ্েরর �ে্্জয়ী্ বযব�্ থ্ক্। আলহ্মদুিল�্হ, বতরম্য় 
ামে্ আ�্হ ত্‘আল্ মুািলমেদরেক েয া�দ দ্য় কেরেছয় 
ত্েত াকেলর জয়য এই শতর াহজ এবং ইলম িশক্ কর্র মেত্ 
পযর্্ খরচ্িদর অয়কূল বযব�্ হে্ েগেছ।  
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প্ুচ. েয্গয ও ে�হ�বণ উ�্েদর া্ি�ধয ষহণ। া্বরকিণক উ�্েদর 
া্ি�েধয েথেক ইলম হ্িাল করেত হেব। মেয় র্খেত হেব, উ�্দ 
ছ্ড়্ শধু বই-পু�ক েঘুেট আেলম হও্্ য্্ য়্।  

ছ্. ইলম অে�ষেণর জয়য দীঘর াম্ বয্ কর্, �তত্নঅবল�য়নয়্ন
কর্। একজয় খ্ুিট আেলম হেত হেল অবশযই ত্েক াম্ িদেত 

হ্। া্ধয়্ করেত হ্। ইলম েত্ েমিশেয় �্্ েক্েয়্ ব� য়্ 
েয, াক্েল ঢুেক িবেকেল আেলম হে্ েবর হও্্ য্েব! ইবয় 
িশহ্ব যুহরী (রহ.) বলেতয়,  

 جل  عغه ذهب  جل  العلم وراد ومن

‘েয বযিি একাে� াব ইলম েপেত চ্্ ত্র াব িকছু একাে�ন
হ্িরে্ য্্।’ 

ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.) এক কিবত্্ এই ছ্িট ব�েক একি�ত 
কেরেছয়। যথ্-  

 سست  إال العلم تغيل لن وخ  نبيين هيـــــعغ سأنبيك 

 وغر�  وافتقير وحرص ذكء  زمين وطبل وستيذ وتلق� 

‘ভ্ই! ছ্িট ব� ছ্ড়্ তুিম ইলম হ্িাল করেত প্রেব য়্। আিম 
েত্ম্েক োই ছ্িট ব� বণরয়্ কের েশ্য়্েব্। েমধ্, ব্ায়্, 
আষহ, াফর, উ�্েদর া্হচ্যর এবং দীঘর াম্ বয্।’ 
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জৈয়ক ফ্িার কিবর ভ্ষ্েতও এই ছ্িট গেণর কথ্ �ক্িশত 
হে্েছ। যথ্- 

  خصيل شش  داري نه تي نييب  گه  هر  را علم
 حيل ُ  خيطر  جع كمل فهم  قىع حرص    

 مدام خباِ سبق  هم نييد استيذ خدمت
 كميل مرد شبي تي ك� ُقيق را لفٍ    

‘তুিম ছ্িটনগণনছ্ড়্নিকছুেতইনইলমনপ্েবনয়্।নতী�নআক্�্, পূণরন
েব্ধ, াবর্ব�্্নময়াংেয্গ, িশককগররনোব্, ােবর্পিরনা্র্কণন
অধয্েয়নঅিভিয়েবশনআরনশে�রনবয্খয্-িবে�ষণনবুেঝনপ্ঠ- এাবন
ৈবিশ�যনআমেলনয়্ওনয্েতনতুিমনএকজয়নপিরণতনম্য়ুষনহেতনপ্র।’  

 

ইলেমর অ�র্্ 

ইলম অমূলয া�দ, াীম্হীয় এর গর�। আর দুিয়্্র িয়্মই 
এময়, েয ব� যত মূলযব্য় ত্নততই গরে�র দ্িব র্েখ এবং 
ম্য়ুষ ত্ হ্ত ছ্ড়্ য়্ হও্্র য়্য়্ রকম উপ্্ অবল�য় কের। 
ো িহোেব ইলম অজরেয় াহ্্ক অেয়ক প�্ও েযময় অবল�য় 
করেত হ্ েতমিয়ভ্েব ইলম অজরেয় �িতব�ক অেয়ক প�্ও 
পিরহ্র করেত হ্। আােল যুগ ও ামে্র হ্ও্্্ �িতব�কত্র 
য়তুয় য়তুয় উপাগরন েয্গ হ্। ত্ই যুগ ও ামে্র িবচ্র ও 
মূলয্্য় কের ইলেমর অ�র্্ য্বতী্ িবষ্্িদনেথেক আম্েদর 
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দূের থ্কেত হেব। িয়ে� ইলেমর �িতব�ক িকছু িবষ্ তুেল ধর্ 
হেল্। আশ্ কির আমর্ াকেল এাবন েথেক দূের থ্ক্র েচ�্ 
করব, ইয়শ্আ�্হ। 

�থম অ�র্্: ইলেমর মমর া�েকর অবিহত য়্ হও্্ 

ইলেমর �িতব�কত্র একিট হে�, ইলেমর মমর া�েকর অবিহত 
য়্ হও্্। অথর্া ইলম েয অতয� মূলযব্য় া�দ ত্র মমর 
অয়ুধ্বয় করেত বযথর হও্্। অেয়েক ইলম হ্িাল করেত আো 
বেট িক� এর মূলয অয়ুধ্বয় করেত প্ের য়্। ো মেয় কের ইলম 
িয়ত্�ই ম্মুিল ব� এবং এর উপক্িরত্ া্ম্য়য। বরং েকউ েকউ 
েত্ চরম হীয়ময়যত্্ েভ্েগ একথ্ েভেব েয, ধমরহীয়নজ্গিতক 
িশক্্ ধয়-া�দ ও �ভ্ব-�িতপি�র াুেয্গ েবিশ। িক� এখ্েয় 
েত্ এর িকছুই েয়ই! এাব েভেব িয়েজেক এেকব্ের মূলযহীয় এবং 
ইলমেক ��দ্মী জ্য়নকের। য্র চূড়্� পিরণ্ম হে� ইলম েথেক 
বি�ত হও্্।  

ি�তী্ অ�র্্: িয়্েত �িট 

আ�্হ ত্‘আল্ ছ্ড়্ অয়য েক্েয়্ িয়্েত ইলম অে�ষণ কর্। এট্ন
েত্ন বল্ইব্হলযন েযন িয়্তন িঠকন য়্ন হেলন েক্েয়্ন েয়কন ক্জইন
মূলযব্য়নহ্নয়্। উমরনইবয়নখ্�্বনর্িদ্্�্হন‘আয়হনেথেকনবিণরত, 
র্াূলু�্হনছ্�্�্হন‘আল্ইিহনও্্া্�্মনবেলয়- 

ص اْمِرٍئ َمي نََبِ « ُُ ْ�َميُل نِيلصّييِت، َولِ
َ ْ
 »إِّ�َمي األ
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‘িয়�্ আমেলরনফল্ফলনিয়্েতরনওপরনিয়ভররশীল।নআরন�েতযেকরন
জয়যনত্ইনথ্কেবনয্নোনিয়্তনকরেব।’ [বুখ্রী: ১] 

আমেলর িবশ�ত্ ও ষহণেয্গযত্ িয়্েতর ওপর িয়ভররশীল। ইবয় 
ম্াউদ র্িদ্্�্হন‘আয়হ বেলয়,  

.  زمينهم  وهل نه لسيدوا وهله عغد ووضعبه العلم طينبا العلم وهل ون لب
 نبي م سمعت عليهم فهينبا ، دنييهم من نه لغيلبا النيي ألهل نذلبه مولرغه

 اهللا كفيه ، آخرته هم ، واحدا همي المبم جعل من :يقبل � اهللا عليه وسلمط
 ووديتهي وي ف اهللا يبيل لم ، النيي وحبال ف المبم نه َشعبت ومن ، النيي هم

 هلك

‘আহেল ইলম যিদ ইলম েহফ্জত করেতয় এবং যথ্�্েয় ত্ 
র্খেতয় তেব ত্র্ যুেগর েয়তৃ� ল্ভ করেত প্রেতয়। িক� 
ইলমেক প্িথরব �্েথর বযবহত কর্র ফেল কমত্াীয়র্ ত্েদরেক 
ল্ি�ত কেরেছ। আিম েত্ম্েদর য়বীর মুেখ শেয়িছ। েয বযিি 
আেখর্তেক একম্� িফিকেরর ব� ব্য়্েব আ�্হ ত্‘আল্ ত্র 
জয়য যেথ� হে্ য্েবয়। পক্�ের েয বযিি দুিয়্্্ েপছেয় েছ্েট 
ো েয উপতযক্্ �ংা েহ্ক ত্েত আ�্হ ত্‘আল্ েক্েয়্রপ 
�েকপ করেবয় য়্।’  

াুতর্ং ত্েলেব ইলেমর একম্� িয়্ত হেত হেব আ�্হ ত্‘আল্র 
া�ি�। অয়যথ্্ ত্ িবপেদর ক্রণ হেব। র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ 
‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম বেলয়,   
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 ِلُِصيَب نِِه َعَرًضي ِمَن «
ّ
 َ�تََعلُّمُه ِإال

َ
، ال ِ َّ َِ نِِه وَْجُه ا ًمي ِمّمي يُبْتَ

ْ
َمْن َََعلَّم ِعل

ِقيَيَم ِ 
ْ
َّغِ  يَْبَم ال

ْ
ْد َعْرَف اْ �ْيَي، لَْم َ�ِ  »الل

‘েকবলনআ�্হরনা�ি�রনজয়যনিশক্নকর্নহ্নেযনবযিিনএময়নইলমন
িশক্নকরেবনদুিয়্্রনেক্েয়্ন�্থর অজরেয়রনিয়িমে�, োনিক্্মেতরন
িদয়নজ্�্েতর গ�ও প্েব য়্।’ [আবূনদ্ঊদ: ৩৬৬৪, াহীহ]  

আত্ রহ. বেলয়,  

 العلم تعلم من ومثل  عليه حا  وطفه هذا من علمه الِ العلم اهللا جعل
 وشف فمي اليقبت، من نملعق  العذرة رفع كمن فيهي والرفع  النيي الكتسيب

  إله التبسل وخس ومي البسيل 

‘আ�্হনেযনইলমনিশিখে্েছয়নএেক, িতিয়নত্নব্�্র িবপেক দিলল 
ব্িয়ে্েছয়। েয বযিি দুিয়্্ উপ্জরয় ওনত্েতনমযর্দ্নল্েভর জয়য 
ইলম হ্িাল কের ো ওই বযিির মেত্ েয ই্্কুত প্থেরর চ্মচ 
িদে্ ম্ল্ ওঠ্্। আহ! ম্ধযম কত মযর্দ্র আর ত্ �্র্ ওঠ্েয়্ 
ব� কত য়গণয! 

াুহয়ুয় বেলয়, ইবয়ুল ক্োম আম্েদরেক ব্রব্র বলেতয়,  

 غ� مع وىث�ه ، كث� اهللا تقِب مع  العلم يعَ األمر هذا قليل فإن اهللا اتقبا
  قليل القِب

‘েত্মর্নআ�্হেকনভ্নকর।নেকয়য়্নআ�্হভীিতরনাে� এইনিজিয়ান
তথ্নইলম া্ম্য়যও অেয়ক। পক্�ের আ�্হভীিতনছ্ড়্নঅেয়ক 
ইলমও া্ম্য়য।’  
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হ্�্দ ইবয় া্ল্ম্ বেলয়,    

 يبرِ واإلخالص ، اإلخالص ع مبقبف والعمل العمل ع مبقبف العلم
 وجل عه ال عن الفهم

‘ইলম িয়ভররন কেরন আমেলর ওপর। আর আমল িয়ভররন কেরন
ইখল্োর ওপর। ইখল্া এময় ব�, আ�্হ ত্‘আল্র পক েথেক 
ব্�্র মেধয ামঝ াৃি� কের।’ 

তৃতী্ অ�র্্: ইলম ও উ�্েদর াে� েয্গাূ� িছ� কর্ 

ইলম েথেক বি�ত এবং ত্ েথেক উপকৃত হেত বযথর হও্্র 
আেরকিট বড় ক্রণ হে�, ইলম ও উ�্েদর াে� েয্গাূ� িছ� 
কর্। অতীত ও বতরম্েয় এধরেয়র বহ ঘটয়্র উদ্হরণ প্ও্্ 
য্্। ইলম ও উ�্েদর াে� া�কর শধু দরোর ামে্র াে� য়্; 
বরং আজীবয় ত্ বজ্্ র্খেত হ্। আর িশক্নাম্পেয়রনপর 
িকংব্ পড়্েশ্য়্র ামে্ও এক দরা েথেক আেরক দরোর 
ম্ঝখ্েয় েয িবশ্ল াম্ থ্েক ত্ অেহতুক, অ�ে্্জয়ী্ িকংব্ 
গ্লগে�র মেধয ক্িটে্ িদেল আে� আে� ইলেমর মহ�ত ও 
আকষরণ কেম য্্। এভ্েব িদেয়র েবিশরভ্গ াম্ ক্েট জ্গিতক 
ক্েজ। এভ্েব ইলেমর �িত অমেয়্েয্গীত্ ও িবকষরণ াৃি� হ্। 
য্ ত্েক েশষ পযর� পথহ্র্ কের ছ্েড়। অেয়ক েমধ্বী ছ্ে�র 
শধু এক্রেণ ইলম েথেক বি�ত হও্্র দৃ�্�নরে্েছ। 

আজ আম্েদর অব�্ এতই েশ্চয়ী্ েয, র্�্ঘ্েট া্ধ্রণ 
েল্কেদর াে� বো গ�গজব কর্, অ�ে্্জেয় র্�্র প্েশ বো 
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চ্ খ্ও্্র য়্েম �চুর াম্ বয্ কর্র মেত্ দুঃখজয়ক ঘটয়্ 
ঘটেছ। িক� আম্েদর পূবরাূরী পুণযব্য়েদর অব�্ িক ত্ই িছল? 
ইিতহ্ো এময় বহ ঘটয়্ প্ও্্ য্্, য্েত এ কথ্র উে�খ 
রে্েছ েয, ত্র্ শধু ইলেমর জয়য দুিয়্্র হ্জ্র রকেমর �্দ-
আ�্দ ও াুখকর ব� পিরহ্র কের চেলেছয়। ত্র্ ইলেমর মেধয 
এত �্দ খুুেজ েপে্িছেলয় েয য্বতী্ প্িথরব াুখেক ত্র্ দু’প্ে্ 
ম্ড়্েতয় আকু�িচে�। জৈয়ক কিব এক আেলেমর শ্েয় এরপ 
একিট ঘটয়্র ক্িবযক িবয়য্া কেরেছয়। একব্র এক াু�রী ও 
চির�ব্য় দ্াী আাল এক আেলেমর ক্েছ। িক� িতিয় ত্র িদেক 
�েকপও করেলয় য়্। বরং বলেলয়-  

 والق والفضل العلم طالب ف و� ## واترىيَ ذر�َ فقلت

 وعرفهي الاينييت غغيء عن غ� ## وىشفهي العلبم نتحصيل شالت فإنَّ

‘আম্েক ছ্েড়্। আম্র েত্ ইলম অে�ষণ ও ইলমচচর্র ক্জ 
রে্েছ। আিম ইলম অজরয় ও এর রহায উদঘ্টেয়ই বয� থ্কেত 
েবিশ পছ� কির। আর এট্ই আম্র জয়য গ্ি্ক্র গ্য় এবং 
দ্াীর া��্দ পূণর কের েদ্।’ 

েম্টকথ্, ইলেমর �্দ ও িপপ্া্ �ভ্বজ্ত অভয্ো পিরণত য়্ 
কর্ পযর� অয়যিদেক মেয়্িয়েবশ কর্ য্েব য়্। এভ্েব অভয্া 
গেড় উঠেল একিদয় এময় আােব, েযিদয় দুিয়্্র হ্জ্রও প্িথরব 
উপকরণ া্মেয় আা্ াে�ও োিদেক ময় য্েব য়্। 
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িয়ঃাে�েহ এিট একিট কিঠয় ক্জ। িক� ের্গ েত্ া্র্েত হেব! 
ম্য়ুষ ের্গমুিির জয়য কত াুখ া�্রই য়্ তয্গ কের! াু�্দু 
খ্ব্র, �ভ্েতর মৃদম� ি�� ও েক্মল হ্ও্্্ াুখকর ঘুম তয্গ 
কের বয্্্ম কের, আের্ কত িক! তেব িয়েজর দুিয়্্ ও 
আিখর্েতর মহ্ ের্গ মূখরত্র জয়য েকয় তুিম িকছু ক� �ীক্র 
করেত প্রেব য়্? আ�্ম্ ইবয়ুল ক্ি্যম (রহ.) বেলয়, ‘মূখরত্ 
এময় এক ের্গ, য্ ের্গীেক কখয় খুয় কের েফেল ত্ ের্গী 
িয়েজও েটর প্্ য়্।’ িতিয় আের্ বেলয়,   

 سغ  من وو القرآن من علم   وشفيؤه قيتل داء واْهل

 الر�يِ يلمــــالع ذاك وطبيب متفقين التتيب ف ومران

‘মূখরত্ হে� খুয়ী ের্গ। আর এর েশফ্ হে� াবরা�তভ্েবনদুিটন
িবষ্, কুরআয় ওন াু�্হরন ইলম। আর ড্ি্র হে�য় আেলেম 
র�্য়ী।’ 

চতুথর অ�র্্: আমল তরক কর্ 

ইলেমর মূল লকযই হে� আমল। াুতর্ং আমলহীয় ইলম অথরহীয় 
এবং িবপেদর ক্রণ। হ্দীেছ ইরশ্দ হে্েছ- 

، قَيَل  ص ِِ
ْسلَ

َ
ِب نَْرَزةَ األ

َ
ُ َعلَْيِه وََسلّمَ : َ�ْن و َّ ِ َطّ� ا َّ يَل رَُسبُل ا

 تَُهوُل قََدَمي «: قَ
َ
ال

َل َ�نْ 
َ
ِمِه ِ يَم َ َعَل، َوَ�ْن  َ�بٍْد يَْبَم الِقيَيَمِ  َحّ  �ُْسأ

ْ
ْ غَيهُ، َوَ�ْن ِعل

َ
ُ�ُمِرهِ ِ يَمي و

نَْالهُ 
َ
�َْفَقُه، َوَ�ْن ِجْسِمِه ِ يَم و

َ
تََسبَُه َوِ يَم و

ْ
ْ�َن اك

َ
َهَذا َحِديٌ� َحَسٌن » َميِلِ ِمْن و
 َطِحيحٌ 
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‘আবূনব্রয্নআাল্মীনর্িদ্্�্হন‘আয়হনেথেকনবিণরত, িতিয়নবেলয়, 
র্াূলু�্হনছ্�্�্হন ‘আল্ইিহনও্্া্�্মনবেলয়, িক্্মেতরনিদয়ন
ব্�্নএকচুলনকদমনারেতনপ্রেবনয়্নয্বানয়্নত্েকন(চ্রিটন�ে�রন
উ�র) িজেজানকর্নহ্: ত্রনহ্্্তননা�েকর, কীোনত্নিবিলে্ন
িদে্ছ; ত্রনইলমনা�েকর, েক্থ্্নোনআমলনকেরেছ; ত্রনা�দন
া�েকর, েক্ে�েকন োন উপ্জরয়ন কেরেছ এবংন েক্থ্্ন োন বয্ন
কেরেছনএংনত্রনেদহনা�েকর, েক্য়নক্েজনত্নপুরেয়্নকেরেছ।’ 
[িতরিমযী: ২৪১৭, াহীহ]  

ফুয্ইল ইবয় ই্্� বেলয়,  

 ملي كن نه عمل فإذا ، نه يعمل ح  علم نمي جيهال العيلم يهال ال

‘ইলম অয়ুয্্ী আমল য়্ করেল ওই বযিি জ্েহল। যখয় আমল 
করেব েকবল তখয়ই ো আেলম বেল গণয হেব।’  

ইম্মনশ্‘বী (রহ.) বেলয়,  

  نيلصبم طلبه ع �ستع� وىغي ، نه نيلعمل الدي� حفٍ ع �ستع� كغي

‘আমর্ন হ্দীছন মুখ�ন কর্রন েকে�ন তদয়ুয্্ীন আমেলরন ম্ধযেমন
াহেয্িগত্ন িয়ত্মন আরন ত্ন অজরেয়ন াহেয্িগত্ন িয়ত্মন া্ওমন
প্লেয়র।’  

া্হ্ব্ে্ েকর্ম দশিট আ্্ত িশখেল আেগ োগেল্র ওপর আমল 
কের পের অয়য আ্্ত িশখেতয়।  

ইবয়ুল জ্ওযী (রহ.) বেলয়,  
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 النيي لات ففيته ، نه يعمل لم علم ف عمره ضيل من السر�ُ  والسر�
 اآلخرة وخ�ات

‘িয়ঃ� ও া�ূণর িমািকয় ওই বযিি, েয া্র্ জীবয় এময় ইলেমর 
জয়য বয্ করল য্র ওপর আমল কর্ হেল্ য়্। ফেল ো দুিয়্্র 
�্দ েথেকও বি�ত হেল্ আেখর্েতর কলয্ণ েথেকও বি�ত 
হেল্।’ 

প�ম অ�র্্: শধু িকত্েবর ওপর ভরা্ কর্ 

েক্েয়্ েক্েয়্ ত্েলেব ইলম ধ্রণ্, উ�্দ ছ্ড়্ শধু িকত্ব 
েথেকই ইলম হ্িাল কর্ য্্। এ ধরেয়র ধ্রণ্ িয়ঃাে�েহ 
িবপ�য়ক ও কিতকর। উ�্েদর া্হচযর, া্ি�ধয  ওনিদকিয়েদরশয়্ 
ছ্ড়্ ইলম হ্িােলর ক�য়্ই কর্ য্্ য়্। পূবরাূরী পূবরাূরীগণ 
িবিভ� ভ্ষ্্ এ ধরেয়র ধ্রণ্র িয়�্ কেরেছয়। ইম্ম শ্েফ্ী 
(রহ.) বেলয়, 

  األحِم ضيع الرتب نىبن من تفقه من

‘েযন বযিিন িকত্েবরন েপটন েথেকনজ্েয়ন�্জত্নঅজরয়নকেরন োন
িবধ্য়্বিলেকন�ংানকেরনছ্েড়।’  

ফিকহ াুল্্ম্য় মূা্নবেলয়,  

 الصحفي� من العلم وال ، الصحف� من القرآن تأخذوا ال :يقيل كن

‘বল্ হেত্, িলিপক্র েথেক কুরআয় এবং িকত্েবর প্ত্ েথেক 
েত্মর্ ইলম ষহণ কের্ য়্।’ 
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া্ঈদ ইবয় আবদুল আযীয ত্য়ূখীও অয়ুরপ ম�বয কেরেছয়। িতিয় 
বেলয়,  

 مصحف من القرآن تأخذوا وال ، طحف عن لعلما ُملبا ال

‘েত্মর্নিলিপক্রনেথেকন(কুরআেয়র) িবদয্নত্ল্শনকের্নয়্নআরন
িকত্েবরনপ্ত্নেথেকনকুরআয়নষহণনকের্নয়্।’  

জ্য়ীগণ বেলয়,   

  طبانه من و�ث خىؤه كن ، كتينه شيره كن من

‘য্রনিশককনহেল্নশধুনিকত্ব, ত্নািঠেকরনেচে্নেবিঠকইনেবিশ।’ 

ষ� অ�র্্: শধু য়বীয়েদর ইলেম ভরা্ কর্ 

�িতব�কত্র আেরকিট িবষ্ হে� অিভজত্হীয় য়বীয়েদর েথেক 
িফকহ-ফ্ত্ও্্াহ গর�পূণর ইলম হ্িাল কর্। ব�ত অিভজত্ 
এবং ব্োর একিট িবেশষ গর� আেছ, য্ য়বীয়েদর মেধয 
অয়ুপি�ত। এর �ভ্ব পেড় ত্র ইলম ও কথ্ব্তর্েতও। ত্ই 
পূবরাূরীগণনয়বীয়েদর ক্ছ েথেক িফকহ-ফ্ত্ও্্র মেত্ গর�পূণর 
ও �শরক্তর ইলম হ্িাল কর্র বয্প্ের াতকর কেরেছয়। ইবয় 
ম্াউদ র্িদ্্�্হন‘আয়হ বেলয়,  

َمغَيئِِهْم وَُعلََميئِِهمْ 
ُ
َ�ينِِرِهْم َوَ�ْن و

َ
َم َ�ْن و

ْ
ِعل
ْ
َخُذوا ال

َ
ْ�ٍ َمي و

ُِ ِبَ  يََهاُل اّلي
َ
ا ،  ال فَإِذَ

ارِِهْم َهلَُربا َطيِغِرِهْم َوِشَ
َ
َخُذوهُ ِمْن و

َ
 و
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‘যতিদয়ন ম্য়ুষ ইলমন অজরয়ন করেবন িয়েজেদরন �বীণ, িব��ন ওন
আেলমেদরনক্ছনেথেক, ত্র্নকলয্েণরনমেধযইনথ্কেব।নআর যখয়ন
ইলমনষহণনকরেবনয়বীয়নওনঅিশ�েদরনক্ছনেথেক, ত্র্ন�ংানহে্ন
য্েব।’ [ব্ইহ্কী, ম্দখ্ল: ২৭৫]  

হ্দীেছ বিণরতনহে্েছ- 

ص  ِِ َُم
ْ
َمّيَ  اْ

ُ
ِب و

َ
ِ َطّ� اهللاُ َعلَْيِه وََسلّمَ : قَيَل ، َ�ْن و َّ يَل رَُسبُل ا

اِط «: قَ ْشَ
َ
ّن ِمْن و إِ

َطيِغرِ 
َ ْ
ُم ِعغَْد األ

ْ
ِعل
ْ
تََمَس ال

ْ
ْن يُل

َ
 .» الّسيَعِ  و

‘আবূনউম্ই্্নজুম্িহনেথেকনবিণরত, র্াূলু�্হনছ্�্�্হন‘আল্ইিহন
ও্্া্�্মনবেলয়, িক্্মেতরনআল্মতনিয়দশরেয়রনঅয়যতমনহেল্ন
য়বীয়েদরনক্ছনেথেকনইলমনত্ল্শনকর্।’ [জ্েমনছগীর: ২২০৩; 
াহীহ] 

অবশয য়বীেয়র াংজ্ িয়ে্ মতেভদ আেছ। ইবয় কুত্্ব্ বেলয়, 
এর �্র্ ব্ো য়বীয় উে�শয। েকয়য়্ শ্্েখর ব্োর 
ব্লিখলযত্, �র্�বণত্, েব্ক্িম, ল্লা্, শ্ত্য়ী পদ�লয় 
ইতয্িদ �ভ্ব দূরীভূত হও্্র ফেল ত্র মেধয গভীরত্ ও গ্�ীযর 
াৃি� হ্। য্ ইলেমর গ্�ীযর রক্র জয়য অতয� জররী। উমর 
র্িদ্্�্হন‘আয়হ বেলয়,   

 فيهتديي الصا� تينعه الرب� من الفقه جيء ونذا

‘িফকহ যখয় �বীণ েথেক আোনআরনয়বীয় ত্র অয়ুগময়নকের 
তখয় উভে্ পথ�্্ হ্।’ 
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আবদু�্হ ইবয় ম্াউদ র্িদ্্�্হন‘আয়হ বেলয়,   

 سفه طايرىم ف العلم كن فإن ، كبيرىم ف العلم دام مي ب� تهالبا لن إن م
 الرب� الصا�

‘েত্মর্ ততকণ পযর� কলয্েণর মেধয থ্কেব, যতকণ পযর� ইলম 
থ্কেব �বীণেদর মেধয। আর ইলম যিদ য়বীয় েথেক �বীেণর িদেক 
আো তখয় য়বীয় �বীণেক েব্ক্ ব্িয়ে্ েদ্।’  

অবশয এই বিবয াবর্ংেশ �েয্জয য়্। বরং েক্েয়্ য়বীয় যিদ 
ািতযক্র অেথরই েয্গযত্, িব��ত্ এবং ইলমী ম্ক্ম �িত�্ 
করেত াকম হ্ তেব ত্র ক্ছ েথেক ইলম হ্িাল কর্েত েদ্ষ 
েয়ই। া্হ্বী-ত্েবঈেদর মেধয অেয়ক য়বীয় �বীেণর েচে্ও ইলমী 
অব�্েয় েবিশ এিগে্ িছেলয়। ফেল ত্েদর ক্ছ েথেক আষহ ও 
�িতেয্িগত্র াে� ইলম হ্িাল কর্ হেত্। অতএব, য়বীয়েদর 
ক্ছ েথেক ইলম হ্িাল কর্র বয্প্ের িয়রাা্িহত কর্র অথর 
হে� �েতযকেক যথ্যথ �্েয় আায় েদ্্। াুতর্ং য়বীয় ও 
�বীণেদরেক ত্েদর �্পয মযর্দ্ �দ্য় কর্ খুবইন�ে্্জয়ী্।  

া্ম অ�র্্: ইলম অে�ষেণ �র্�বণত্ 

�িতব�কত্রনআেরকিটনহেল্ন�র্�বণত্ ব্ন�িরতময়�ত্। অথর্ ান
য়ূয়যতমনওন��নামে্রনমেধযনবড়নআেলমনহেতনচ্ও্্। অ�নাম্ন
বয্ন কেরন মুফিত ব্ন মুহ্ি�ান হেতন চ্ও্্। অথচন এিটন ইলমন
হ্িােলরনারলপথনয়্, বরংনব�পথ।নক্রণ, ইলমনএকিদেয়নহ্িালন
হও্্রনব�নয়্।নিদেয়রনপরনিদয়, ম্োরনপরনম্া, বছেররনপরন
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বছরনএবংনএভ্েবনযুেগরনপরনযুগনক্িটে্নিদেতনহ্নইলমনহ্িােলরন
জয়য।নেকয়য়্নম্য়ুষনযখয়ইনাংিক্নপ�্নঅবল�য়নকেরনএবংনত্েতন
া্ফলযনল্েভ বযথরন হ্নতখয়ইনপথচুযতনহ্, ইলমনহ্িােলরনপথন
েছেড়নিদে্নর্�্্নয়্েম।নাুতর্ং বল্নয্্, ইলমনঅে�ষেণরনবড়ন
অ�র্্নহে�নধীর-াু�ত্নঅবল�য়নয়্নকর্।নঅ�নামে্নাবিকছুন
িশেখনেফল্রন�বণত্।নদুই-চ্রনবছরনখরচনকেরনম্ওল্য়্নমুফিতন
হে্ন য্ও্্রনঅপেচ�্ কর্। েকয়য়্ন ইলেমরন রীিত হে�নপযর্্ন
াম্নওন�মনবয্নকেরনএবংনধীরত্নঅবল�য়নকেরনত্নঅজরয়নকরেতন
হ্। কুরআেয়ওনব্রব্রনয়বীেকনএইনাু�ত ব্নরীিত িশক্ েদও্্ন
হে্েছ।নএ া�িকরতনকে্কিটনআ্্ত- 

هُۥ فََرۡقَ�ٰهُ  َوقُۡرءَاَٗا ﴿
َ
َۡقَرأ ٰ  ٱ�ّاِس  َ�َ  َِ : االااء[ ﴾ ١ تَ�ِ�ٗ�  َوََّزۡلَ�ٰهُ  ُمۡكثٖ  َ�َ

١٠٦  [ 

‘আর কুরআয় আিম য়্িযল কেরিছ িকছু িকছু কের, েযয় তুিম ত্ 
ম্য়ুেষর ক্েছ প্ঠ করেত প্র ধীের ধীের এবং আিম ত্ য়্িযল 
কেরিছ পযর্্�েম।’ {াূর্নবয়ীনইার্ঈল, আ্্ত: ১০৬}  

আেরকনআ্্েতনআ�্হনবেলয়- 

ِينَ  َوقَاَل  ﴿ َّ ْ  ٱ َۡةٗ  ٱۡلُقۡرءَانُ  َعَۡۡيهِ َُّزَِل  َِۡوَ�  َ�َفُروا  بِهِۦ ِ�ُثَّبَِت  َكَ�ِِٰكَ  َ�ِٰحَدٗةۚ  ُ�ۡ
َ�ٰهُ  فَُؤاَدَكۖ  ۡۡ تّ ََ  ]  ٣١: الفرقين[ ﴾ ٣ تَۡر�ِيٗ�  َو

‘আর ক্িফরর্ বেল, ‘ত্র উপর পুের্ কুরআয় একা্েথ েকয় 
য়্িযল কর্ হল য়্? এট্ এজয়য েয, আিম এর ম্ধযেম েত্ম্র 
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হদ্েক াুদৃঢ় করব। আর আিম ত্ আবৃি� কেরিছ ধীের ধীের।’ 
{াূর্নআল-ফুরক্য়, আ্্ত: ৩১}  

এাব আ্্েত আ�্হ ত্‘আল্ র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ 
ও্্া্�্মেক ধীরত্ অবল�য় এবং াম্েকপণ কের কুরআয় 
হ্িাল কর্র আেদশ কেরেছয়। 

অ�ম �িতব�কত্: অহংক্র, আ��িরত্ ও আ�তুি� 

ইলেমর পেথ াবেচে্ বড় ব্ধ্ হে� প্প। আর াবেচে্ প্প 
হে� অহংক্র, দ্ি�কত্। াুতর্ং ইলম অে�ষণ করেত চ্ইেল 
অয়য্য়য য্বতী্ প্েপর াে� াে� এই ম্র্�ক প্পগেল্ও 
পিরহ্র করেত হেব। কুরআেয় এই প্েপর িয়�্ কের ইরশ্দ 
হে্েছ- 

ّعِرۡ  َوَ�  ﴿ ََ ِش  َوَ�  ِِّۡناِس  َخّدكَ  تُ َۡ �ِض  ِ�  �َ
َ
َ  إِنّ  رًَحاۖ مَ  ٱۡ� َّ ِّب  َ�  ٱ ُُ  ّ تَالٖ  ُُ ۡ�ُ 

 ]  ١٨: لقمين[ ﴾ ١ فَُخوَٖ 

‘আর তুিম ম্য়ুেষর িদক েথেক েত্ম্র মুখ িফিরে্ িয়ে্্ য়্। আর 
যমীেয় দ�ভের চল্েফর্ কের্ য়্; িয়�্ আ�্হ েক্য় দ্ি�ক, 
অহ�্রীেক পছ� কেরয় য়্।’ {াূর্নলুকম্য়, আ্্ত: ১৮} 

ইলম অে�ষেণর উে�শয হে� আেখর্েতর চূড়্� াফলত্। আর 
াফলত্র পেথ বড় ব্ধ্ অহংক্র ওনদ্ি�কত্। আ�্হনত্‘আল্নন
বেলয়, 
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َك  ﴿ ۡۡ ِ َُ  ت َعَُۡها ٱ�ِخَرةُ  ٱّ�ا ِينَ  َ�ۡ َّ ِ � يُرِ�ُدونَ  َ�  ِ �ِض  ِ�  ُعُّۡوٗ
َ
 فََساٗد�ۚ  َوَ�  ٱۡ�

ّتقِ�َ  وَٱۡلَ�ٰقَِبةُ  َُ ۡۡ ِ  ]  ٨٣: القصص[ ﴾ ٨ ِ

‘এই হে� আিখর্েতর িয়ব্া, য্ আিম ত্েদর জয়য িয়ধর্িরত কির, 
য্র্ যমীেয় ঔ�তয েদখ্েত চ্্ য়্ এবং ফ্া্দও চ্্ য়্। আর 
শভ পিরণ্ম মু�্কীেদর জয়য।’ {াূর্নআল-ক্া্া, আ্্ত: ৮৩}  

আলী ইবয় ছ্েবত (রহ.) বেলয়,  

 والهب البذير :آفته واليل ++ والاضب اإلعايب :آفته العلم

ইলেমর আপদ হেল্ আ�তুি� ও ে�্ধ। আর া�েদর আপদ 
অপচ্ ও িছয়ত্ই।  

আইউব িাখিত্্য়ী (রহ.) বেলয়,   

ً  روسه ع التاب يضع ون للعيلم ييبغ  هللا تباضعي

‘ত্েলেব ইলেমর কতরবয হে� িবয়্ �ক্শ কের ম্থ্্ ম্িট তুেল 
র্খ্।’ 

জৈয়ক হ্িকমেক িজেজা কর্ হে্িছল, ম্য়ুেষর েক্ন িয়্্মেতর 
ওপর ঈষর্ কর্ েযেত প্ের? ‘জব্েব িতিয় বলেলয়, িবয়ে্র জয়য। 
আব্র িজেজা কর্ হেল্, তেব েক্য় িবপেদর জয়য ত্র জয়য 
করণ্ কর্ েযেত প্ের? জব্েব িতিয় বলেলয়, আ��িরত্ ও 
অহংক্েরর জয়য।’  

য়বম অ�র্্: �ত ফল্ফল ক্ময়্ কর্ 
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েক্েয়্ েক্েয়্ ছ্� অ� ামে্র মেধয �ত ফল্ফল েপেত চ্্। 
এট্ও ইলম হ্িােল বড় ধরেয়র �িতব�কত্ াৃি� কের। ত্র্ মেয় 
কের, ইলম খ্েদযর মেত্, য্ কে্ক ষ্ো া্ব্ড় কর্ য্্! ত্ই 
া্ম্য়য কে্কিট ম্া-বছর বয্ কেরই আেলম, মুহ্ি�ক, মুফ্ািার 
হে্ েযেত চ্্। খলীফ্ ম্মুয় এ ধরেয়র ম্য়িাকত্র কেঠ্র িয়�্ 
কের বেলয়,   

 الدي� وهل من وني :يقبل ثم وييم ثالث  الدي� علم

‘িতয়িদয় হ্দীেছর দরো বোই অেয়েক বেল, আিম একজয় 
মুহ্ি�া!’ 

ইম্ম শ্‘বী (রহ.)-েক বল্ হেল্, আপিয় এই ইলম েক্থ্ েথেক 
কীভ্েব াংষহ কেরেছয়? জব্েব িতিয় বলেলয়- 

 الاراب كبربر و� بر ، اْميد كصّ وطّ ، الالد ف والس� ، االعتميد لف

‘া্ম্য়য ইলেম ভরা্ য়্ কর্, িবিভ� েদেশ াফর, প্থেরর মেত্ 
অিবচলত্ এবং ক্েকর মতন�্েতনেবরনহও্্ন�্র্।’ 

ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.) বেলয়,  

 شء ُ ع و�ؤثره الفقر نه يَ ح  رجل الشأن هذا ف يبلغ ال

‘েক্েয়্ বযিি এই মযর্দ্ পযর� উ�ীত হেত প্রেব য়্, য্বত য়্ ো 
এর ক্রেণ দ্িরেষর িশক্র হ্ এবং াবিকছুর ওপর ইলমেক 
�্ধ্য়য েদ্।’  
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ইম্ম ই্্কুব ইবয় াুিফ্্য় বেলয়, 

  سغ  ثالث� الرحل  ف وقمت

‘আিম (ইলেমর) াফের ি�শ বছর ক্িটে্িছ।’ 

ইবয় হ্�্দ ম্েলকী (রহ.) বেলয়,  

  الضيجع ومالئم  للعلم مي

‘য়রম িবছ্য়্্ শে্ ইলম হ্িাল কর্ য্্ য়্।’ 

াুতর্ং ত্েলেব ইলেমর কতরবয হে� ইম্মগেণর এই ম�বয ও 
ত্েদর মুজ্হ্দ-েমহয়েতর কথ্ �রণ কের ো অয়ুয্্ী আমল কর্ 
এবং ইলম হ্িােলর জয়য দীঘর াম্ বয্ কর্।  

জৈয়ক বযিিেক িজেজা কর্ হেল্, আপিয় ইলম হ্িাল কেরেছয় 
কীভ্েব? িতিয় বলেলয়-  

 عن يبرِ وال الغيم ف يِر وال ، نيلسهيم يصيد ال ، الراد نعيد فبجدته طلبته
 السهر وندمين الار، واستغيد ، الدار نيفتاش إله فتبسلت. واألعميم اآلنيء
 ال شيئي فبجدته :الىر ورىبب ، السفر ومتينع  الفرر ونعميل ، الظر وىثة
  نيلرِ إال �سق وال ، الفس ف إال يارِ وال للارِ إال يصلح

আিম ইলম তলব করেত িগে্ েদখল্ম, এিট খুবই দূরবতরী একিট 
ব�, য্ তীর িয়েকপ কের য়্গ্ল প্ও্্ য্্ য়্। �ে�ও প্ও্্ 
য্্ য়্। ব্প-দ্দ্ তথ্ িপতৃপুরষ েথেক উ�র্িধক্র াূে�ও 
হ্িাল হ্ য়্। াুতর্ং ত্ হ্িাল কর্র জয়য আিম েদ্্্েতর 
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িবছ্য়্ িবছ্ল্ম, প্থেরর গ্ে্ েহল্ম িদল্ম, দীঘর িয়িশজ্গরেণর 
অেভযা করল্ম, গভীর দৃি�প্ত �দ্য় করেত ল্গল্ম, িফিকর 
�লি�ত করল্ম, অবয্হত াফর জ্ির র্খল্ম, িবপদজয়ক ব্হেয় 
আের্হণ করেত ল্গল্ম। এাব কের েদখল্ম, ইলম এময় এক 
ব�, য্ ের্পণ কর্ ছ্ড়্ হ্িাল হ্ য়্। আব্র ের্পণ করেত হে্ 
িদেলর এেকব্ের গহীেয় এবং ের্পণ কর্র পর িা�য় করেত হ্ 
দরোর ব্ির। 

দশম অ�র্্: হীয়ময়যত্  

ইলম হ্িােলর অয়যতম �ধ্য় অ�র্্ হে� হীয়ময়যত্। অেয়েক 
ইলম িশখেত এো হীয়ময়যত্্ েভ্েগ। েকউ ভ্েব, ইলম িশেখ কী 
হেব? অথর্া প্িথরব জীবেয়র বড় ধরেয়র াফলত্ য়্ প্ও্্র 
আশ�্্ হীয়ময়যত্্ েভ্গ্। আব্র েকউ েকউ হীয়ময়যত্্ েভ্গ্র 
ক্রেণ া্ম্য়য ইলেম তু� হ্।  

এট্ ইলম হ্িােলর জয়য েয কত বড় অ�র্্ ত্ পূবরাূরীগণনিঠকই 
বুেঝিছেলয়। েযময়, এক কিব বেলয়,  

 الث�ي ف همته وهيم  ++ الثِ ف رجله رجال ف ن

‘াুতর্ং তুিম হ্ ওই বযিির মেত্, য্র প্ ছুর্ই্্ ত্রক্র ওপর 
এবং িহ�ত ছুর্ই্্ ত্রক্ ছ্িড়ে্।’ 

এক্দশ অ�র্্: অব্�ব আশ্-আক্�্ 
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ইলেমর পেথ আেরকিট বড় অ�র্্ হে� ক্জ য়্ কের বড় বড় 
�� েদখ্ এবং আশ্-আক্�্র মেধয ডুেব থ্ক্। েযময়, 
�ে্্জেয়র াম্ ক্জ য়্ কের া্মেয় কবর, পের কর্ য্েব, 
ভিবষযেত করেত প্রব- এ ধরেয়র ধ্রণ্ ও আশ্ র্খ্। এগেল্ 
হে� েব্ক্ ও বযথর ম্য়ুেষর ভ্বয়্। এভ্েব আশ্-আক্�্ কর্ 
হেব বেট িক� ত্ ব্�ব্্য় কর্ া�ব হেব য়্। আ�্হ ত্‘আল্ 
কুরআেয় এই ে�ণীর ম্য়ুেষর পিরণিতর কথ্ উে�খ কের বেলয়,  

﴿  َِ ِّ َ
َ
�ِيِهمُ  يَۡومَ  ٱ�ّاَس  َوأ

ۡ
اُب ٱلۡ  يَأ َّ ِينَ  َ�يَُقوُل  َع َّ واْ  ٱ َُ ٓ  َظَۡ ُّنَا ََ  ٓ ۡرََا ّخِ

َ
َجلٖ  إَِ�ٰ  أ

َ
 أ

َّبِعِ  َدۡعَوتَكَ  ّ�ِۡب  قَرِ�بٖ  ۗ  َوََ وَ  ٱِّرُسَل
َ
ْ  َِمۡ  أ تُم تَُ�وَُٓوا َۡ ۡقَس

َ
 ّمِن َلُ�م َما َ�ۡبُل  ّمِن أ

 ]  ٤٤: انراهيم[ ﴾ ٤ َزَوالٖ 

‘আর তুিম ম্য়ুষেদরেক াতকর কর, েযিদয় ত্েদর উপর আয্ব 
েয়েম আােব। অতঃপর তখয় য্র্ যুলম কেরেছ ত্র্ বলেব, ‘েহ 
আম্েদর রব, তুিম আম্েদরেক িকছু ামে্র জয়য অবক্শ দ্ও, 
আমর্ েত্ম্র ড্েক া্ড়্ েদব এবং র্াূলেদর অয়ুারণ করব’। 
ইতঃপূেবর েত্মর্ িক কাম করিয় েয, েত্ম্েদর েক্য় পতয় েয়ই?’ 
{াূর্নইবর্হীম, আ্্ত: ৪৪}   

াুতর্ং ত্েলেব ইলেমর এক্� কতরবয হে� এ ধরেয়র ভ্বয়্ 
েথেক দূের থ্ক্ এবং তাপরত্র াে� য্বতী্ ক্জ আ�্ম েদ্্। 
াবরদ্ এই আ্্ত �রেণ র্খ্-  

َهاۖ  ُهوَ  وِۡجَهةٌ  َولُِ�ّٖ  ﴿ ْ  ُمَوّ�ِ ٱۡسََبُِقوا ۡ�نَ  ٱۡ�َۡيَ�ِٰت�  فَ
َ
تِ  تَُ�وَُواْ  َما �

ۡ
ُ  بُِ�مُ  يَأ َّ  ٱ

ِ  َ�ِيًعاۚ  َ  نّ إ َّ ٰ  ٱ َ�َ  ِ ّ ءٖ  ُُ  ]  ١٤٨: القرة[ ﴾ ١ قَِديرٞ  َ�ۡ
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‘আর �েতযেকর রে্েছ একিট িদক, েযিদেক ো েচহ্র্ িফর্্। 
াুতর্ং েত্মর্ কলয্ণকেমর �িতেয্িগত্ কর। েত্মর্ েযখ্েয়ই 
থ্ক য়্ েকয়, আ�্হ েত্ম্েদর াব্ইেক িয়ে্ আােবয়। িয়�্ 
আ�্হ াব িকছুর উপর কমত্ব্য়।’ {াূর্নআল-ব্ক্র্, আ্্ত: 
১৪৬} 

উমর র্িদ্্�্হন‘আয়হ বলেতয়,  

 من وخذ السيء تيتظر فال وطبحت ونذا ، الصبيح تيتظر فال ومسيت ونذا
 لبتك حييتك ومن ، لرضك طحتك

‘া�য্্নতুিমনাক্েলরনঅেপক্নকের্নয়্নএবংনাক্লনহেলনা�্রন
অেপক্্নেথেক্নয়্।নআরনাু�ত্্নঅাু�ত্রনজয়যনিকছুনপুুিজনকের্ন
এবংনজীব�শ্্নমরেণরনজয়যনা�্নকের্।’  

আশ্-আশ্�্র ক্ঙ্লেদরেক ভারায়্ কের ইবয়ুল ক্ি্যম (রহ.) 
বেলয়,  

 الي الحر وهب ل سيحل ال بر وهب ، المَ بر رىب�ه :القلب مفسدات عن
  العيلم مفيليس يرىبه

‘অ�রিবয়্শীন িবষ্গেল্নমেধযনঅয়যতমনহেল্, অ�রেক �তয্শ্রন
া্গেরনচেড়নেদও্্।নএট্নএময়না্গরনয্রনতীরনেয়ই।নআরনএময়ন
া্গরনজগেতরনিয়ঃ�র্ইনআের্হয়নকের।’  

জৈয়ক হ্িকমেক িজেজা কর্ হে্িছল- 
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  آله وقصت ، ومغيته واَسعت همته نعدت من قيل ؟ حيال اليِ وسبء من
  مقدرته وقلت

‘েক্য় বযিির অব�্ াবেচে্ েবিশ েশ্চয়ী্? জব্েব িতিয় 
বলেলয়, য্র িহ�ত কম, ম্ধযম য়গণয এবং াকমত্ও া্ম্য়য। 
অথচ আশ্-আক্�্ অগ্ধ।’  

েকউ েকউ বেলয়,  

 اهللا نعم  نهي وَستصارون خبلهم مي نبها  تذهب فإنهي األميِ تغببا
 ، الفتيك كلسطين فإنه  مغه تمرغه ولحذر  الرح هذا فليتاغب علي م

ّو من قل  مغه  ي

‘আশ্নও �তয্শ্ন েথেকন িবরতন থ্েক্, ক্রণনত্ন েত্ম্েদরন য্ 
েদও্্ন হে্েছন ত্রন োৗ�যরন হরণন কের, এরন ম্ধযেমন আ�্হন
েত্ম্েদরনযতনেয়্্মতনিদে্েছয়নত্েকন��নজ্য়নকরেব।নঅতএবন
এনের্গনেথেকনেবুেচনথ্েক্।নএিটনেত্ম্েকনেপে্নবা্নেথেকনাতকরন
থ্েক্।ন েকয়য়্নত্ন�ংা্�কনকয্া্েররন মেত্, কমনম্য়ুষইনএন
েথেকনআের্গযনল্ভনকরেতনপ্ের।’ 

 

হ�্য়ী উল্ম্ে্ েকর্েমর পিরিচিত 

এক. র�্য়ী ব্ হ�্য়ী ওল্ম্ে্ েকর্েমর �থম পিরিচিতর িভি� 
হে� ইলম। কুরআেয় ইরশ্দ হে্েছ- 
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ن لَِبَ�ٍ  َ�نَ  َما ﴿
َ
ُ  يُۡؤ�ِيَهُ  أ َّ َ�َٰب  ٱ ِ  َ�ُقوَل  ُُمّ  وَٱ�ّبُّوةَ  وَٱۡ�ُۡ�مَ  ٱۡلكِ  ُكوَُواْ  ّۡناِس ِ

ِ  ُدونِ  مِن ّ�ِ  عِبَاٗدا َّ ٰنِّ�ِ  ُكوَُواْ  َوَ�ِٰ�ن ٱ َّ ا نَ  ََۧ ََ ِ ونَ  ُكنتُمۡ  ب َُ ِ ّۡ ا ٱۡلكَِ�َٰب  �َُع ََ ِ  َوُ
 ]  ٧٩: عمران ال[ ﴾ ٧ تَۡدَُُسونَ  ُكنتُمۡ 

‘েক্য় ম্য়ুেষর জয়য াংগত য়্ েয, আ�্হ ত্েক িকত্ব, িহকম্ত 
ও য়বুও্্ত দ্য় কর্র পর ো ম্য়ুষেক বলেব, ‘েত্মর্ আ�্হেক 
েছেড় আম্র ব্�্ হে্ য্ও’। বরং ো বলেব, ‘েত্মর্ র�্য়ী 
হও। েযেহতু েত্মর্ িকত্ব িশক্ িদেত এবং ত্ অধয্য় করেত।’ 
{াূর্নআেলনইমর্য়, আ্্ত: ৭৯} 

আেল্চয আ্্েত িকত্ব প্ঠ কর্র ইলম �্র্ আেলমেদর �ধ্য় 
শতর ইলেমর কথ্ উে�খ কর্ হে্েছ। আ্্েতরন েশষ্ংেশ বল্ 
হে্েছ- 

ا ََ ِ   تَۡدَُُسونَ  ُكنتُمۡ  َوُ

(েযেহতু েত্মর্ িকত্ব অধয্য় করেত।) এ আ্্ত �্র্ ত্েদর 
দরা �দ্য়, িফকহ-ফ্ত্ও্্ িয়ে্ গেবষণ্ কর্, শ্্খ-মুফিত 
হও্্র �িত ইশ্র্ কর্ হে্েছ।  

দুই. হ�্য়ী ওল্ম্ে্ েকর্েমর ি�তী্ পিরচ্ হে�, ইে�ব্র গণ 
অজরয় কর্। অথর্া কুরআয়-হ্দীছ ও া্হ্ব্ে্ েকর্ম, া্লেফ 
া্েলহীয় এবং আি্�্ে্ মুজত্িহিদেয়র পেথ চল্। কুরআয়-
হ্দীেছ ইলেমর �িত গর� িদে্ ইরশ্দ হে্েছ- 
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ن لَِبَ�ٍ  َ�نَ  َما ﴿
َ
ُ  يُۡؤ�ِيَهُ  أ َّ َ�َٰب  ٱ  اْ ُكوَُو ِِّۡناِس  َ�ُقوَل  ُُمّ  وَٱ�ّبُّوةَ  وَٱۡ�ُۡ�مَ  ٱۡلكِ

ِ  ُدونِ  مِن ّ�ِ  عِبَاٗدا َّ ٰنِّ�ِ  ُكوَُواْ  َوَ�ِٰ�ن ٱ َّ ا نَ  ََۧ ََ ِ ونَ  ُكنتُمۡ  ب َُ ِ ّۡ ا ٱۡلكَِ�َٰب  �َُع ََ ِ  َوُ
 ]  ٧٩: عمران ال[ ﴾ ٧ تَۡدَُُسونَ  ُكنتُمۡ 

‘েক্য় ম্য়ুেষর জয়য াংগত য়্ েয, আ�্হ ত্েক িকত্ব, িহকম্ত 
ও য়বুও্্ত দ্য় কর্র পর ো ম্য়ুষেক বলেব, ‘েত্মর্ আ�্হেক 
েছেড় আম্র ব্�্ হে্ য্ও’। বরং ো বলেব, ‘েত্মর্ র�্য়ী 
হও। েযেহতু েত্মর্ িকত্ব িশক্ িদেত এবং ত্ অধয্য় করেত।’ 
{াূর্নআেলনইমর্য়, আ্্ত: ৭৯}  

অথর্া আ�্হ ত্‘আল্র পক েথেক ত্ুর র্াূল এবং পূবরবতী 
য়বীগেণর ওপর েয িকত্ব অবতীণর হে্েছ ত্র িশক্ ষহণ এবংন
ত্রনঅয়ুারণনকর্।  

আ�্ম্ ইবয় রজব হ্�লী (রহ.) বেলয়,  

 معينيهي فهمُ  و السغ  و الرتيب نصبِص  ضبُط  كهي العلبم هذه من اليفع العلم
  نيلأثبر ذلِك  ف القيلدُ  و

‘ইলেম য়্েফ হে� িকত্েবর �� বণরয়্ আ্� কর্, াু�্হ আ্� 
কর্ এবং এগেল্র অথর অয়ুধ্বয় এবং া্হ্ব্ে্নেকর্েমর বণরয়্র 
আেল্েক োগেল্ আ্� কর্।’ 

আ�্ম্ ইবয়ুল ক্ি্যম (রহ.) বেলয়,  

 نيللل اليطل  العرف  هب العلم
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‘ইলম হে� দিলেলর ম্ধযেম অিজরত জ্য়।’ 

িতয়. হ�্য়ী আেলেমর তৃতী্ গণ হে� ইখল্া ও িবশ� িয়্ত। 
িয়্েতর িবশ�ত্ ছ্ড়্ েক্েয়্ ইব্দতই আ�্হ ত্‘আল্র ক্েছ 
ষহণেয্গয য়্। এক্রেণ ইাল্েমর অয়যতম গর�পূণর িবষ্ হে� 
ইখল্া ও িয়্েতর পিরশি�। উমরনইবয়নখ্�্বনর্িদ্্�্হন‘আয়হন
েথেকনবিণরত, র্াূলু�্হনছ্�্�্হন‘আল্ইিহনও্্া্�্মনবেলয়- 

ص اْمرِ « ُُ ْ�َميُل نِيلصّييِت، َولِ
َ ْ
 »ٍئ َمي نََبِ إِّ�َمي األ

‘িয়�্নআমেলরনফল্ফলনিয়্েতরনওপরনিয়ভররশীল।নআরন�েতযেকরন
জয়যনত্ইনথ্কেবনয্নোনিয়্তনকরেব।’ [বুখ্রী: ১]  

িয়্ত াহীহ থ্কেল ইলমও েয য়ফল ইব্দেতর েচে্ ে�� হেত 
প্ের োট্ ইম্ম ম্েলক (রহ.)-এর অিভমত �্র্ �� হে্েছ। 
িতিয় ত্র শ্গেরদ ইবয় ও্্হ্বেক বেলিছেলয়- 

 - الفر�ض  قبل الغفل من يعَ - إله تقبم الي ليس!  ترّفق!  رسلك ع
  الي  طّحت إذا عغه تقبم مي نأفضل

‘দ্ুড়্ও, েক্মলত্নঅবল�য়নকের্।নতুিমনেযখ্েয়নয্�নঅথর্ানইলমন
অজরয়ন েছেড়ন য়ফলন া্ল্তন আদ্ে্রন িদেক, োট্ন ত্রন েথেকন
ে��তরনয়্নয্েতনতুিমনিয়রতনআেছ্, যিদনেত্ম্রনিয়্তনিঠকনহ্।’ 

চ্র. চতুথর গণ হে� ইলেমর াে� ম্য়্য়াই বযবহ্র ও আদব-
ক্্দ্ রক্ কর্। আর এট্ অিজরত হ্ ভ্বগ্�ীযর, পিরশীিলত 
আচরণ ও �ভ্ব �্র্। এবং এেকে� আদশর হে�য় র্াূলু�্হ 



 

116 

ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম। িতিয় পৃিথবীর াবরে�� ম্য়ুষ ও 
উ�্দ হে্ও েয আদশর ও অয়যেদর �িত পিরশীিলত আচরণ 
কেরেছয়, ত্ এক কথ্্ াকেলর জয়য প্লয়ী্ ও অয়ুারণী্।  

প্ুচ. হ�্য়ী আেলেমর প�ম গণ হে� আদশর িশক্ ও দীয় 
িব�্েরর �্েথর ম্য়ুেষর াে� েমশ্ ও া�কর র্খ্। আপিয় কীভ্েব 
ত্েদরেক দীয় িশক্ েদেবয়, অথচ আপিয় অব�্য় করেছয় দুেভরদয 
�্া্েদ! কীভ্েব ম্য়ুষেক ত্িলম েদেবয়, আপিয় যিদ থ্েকয় 
আপয়্র িয়িদর� ম্দর্া্-মািজেদ আব�? আপিয় কীভ্েব 
ত্েদরেক কুরআয়-হ্দীেছর জ্য় িশক্ েদেবয়, যিদ আপয়্র ঘেরর 
দরজ্র া্মেয় �িতব�কত্র ত্ল্ ঝুল্েয়্ থ্েক? আপিয় 
ত্েদরেক কীভ্েব ধমরী্ জ্য় ও য়ীিত-ৈয়িতকত্ িশক্ েদেবয় যিদ 
আপিয় ত্েদর েথেক থ্েকয় আল্দ্ ও িবি�� হে্?  

ত্ই া্ধ্রণ েল্কেদর মেধয কুরআয়-হ্দীেছর িশক্ িব�্র করেত 
হেল ত্েদর াে� িমশেত হেব, ত্েদরেক াম্ িদেত হেব। হ্দীেছ 
এ কথ্রই ামথরয় রে্েছ। বিণরত হে্েছ- 

ِ َطّ� اُهللا َعلَْيِه وََسلّمَ : َمَر، قَيَل َعِن انِْن �ُ  َّ يَل رَُسبُل ا
يلُِط «: قَ ِي ُ�َ

ّ
ُمْؤِمُن ال

ْ
ال

 
َ
، َوال َِ  ُ�َيِلُط اّلي

َ
ي ال ِ

ّ
ُمْؤِمِن ال

ْ
ْجًرا ِمَن ال

َ
ْ�َظُم و

َ
اُهْم، و ذَ

َ
ُ َعَ و ِّ ، َو�َْص َِ اّلي

ذَاُهمْ 
َ
ُ َعَ و ِّ   »يَْص

‘আবদু�্হ ইবয় উমর র্িদ্্�্হন‘আয়হ েথেক বিণরত, র্াূলু�্হ 
ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম ইরশ্দ কেরয়, েয মুিময় া্ধ্রণ 
ম্য়ুেষর াে� েমেশ এবং ত্েদর েদও্্নক� হজম কের ো ওই 
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মুিময় েথেক উ�ম, েয ম্য়ুেষর াে� েমেশ য়্ এবং ত্েদর েদও্্ন
ক�ও ো হজম কের য়্।’ [িতরিমযী: ২৫০৭; ইবয়নম্জ্হ: ৪০৩২; 
াহীহ] 

আজ আম্েদর মেধয এই গেণর বড় অভ্ব। ওল্ম্ে্ েকর্েমর 
অেয়েকই া্ধ্রণ ম্য়ুেষর াে� িমশেত চ্য় য়্ এবং ত্েদর াে� 
েমল্েমশ্ ও চল্েফর্ কর্েক েদ্েষর ক্রণ বেল মেয় কেরয়। 
একথ্ িঠক েয, া্ধ্রণ ম্য়ুেষর দীয়ী অব�্ অতয� য়্যুক ও 
েশ্চয়ী্ হও্্র ক্রেণ ত্েদর াে� বয্পক েমল্েমশ্ ও া�কর 
র্খ্ িয়েজর দীয়ী গ্্রতেক ��িব� কের। িক� এট্ও ভ্বেত 
হেব েয, আেলমগণ যিদ ত্েদরেক এভ্েব েছেড় র্েখয় তেব 
শ্ত্য় য়্েমর ব্ঘ ত্েদরেক মরভূিমেত এক্িক েপে্ িছুেড়েফুেড় 
েখে্ েফলেব। িটিভ, িােয়ম্, গ্য়-ব্জয়্র া্ল্েব ত্েদর অবিশ� 
ঈম্য়টুকুও �ংা হে্ য্েব। ত্ই িয়র্পদ দূর� বজ্্ েরেখই 
ঈম্য় ও আমল ব্ুচ্েয়্র �্েথর া্ধ্রণ ম্য়ুেষর াে� েমশ্, া�কর 
র্খ্ এবং ত্েদর দীয়ী পিরেবশ চ্�্ র্খ্ অপিরহ্যর। অ�ত 
আেল্চয হ্দীেছর ব্ণী আম্েদর জয়য া্�য়্ েয, া্ধ্রণ ম্য়ুেষর 
াে� েমশ্ েদ্েষর য়্ বরং দীয়ী�্েথর হেল ত্ �শংায়ী্।  

ছ্. ষ� গণ হে� ইলেমর াে� া�্য়জয়ক আচরণ কর্। 
জ্গিতক হীয়�্েথর ইলমেক বযবহ্র কর্ েথেক িয়েজেক াযে� 
ব্ুিচে্ র্খ্। েকয়য়্ আ�্হ ত্‘আল্ য্েক কুরআয়, িহকমত এবং 
ইলম দ্য় কেরেছয় িতিয় েকয় দুিয়্্র ল্লা্ কের এর 
অবমূলয্্য় করেবয়?  
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আেলেমর শ্য় হেল্ ব্িতেলর াে� আপা য়্ কর্। েযময়, ইযয 
ইবয় আবদুা া্ল্ম (রহ.)-েক বল্ হেল্, আপিয় াুলত্েয়র ম্থ্্ 
চু�য় করয়, িতিয় আপয়্েক ম্জরয়্ করেবয়। তখয় িতিয় হ্ােলয় 
এবং বলেলয়- 

 فريف روس السلىينُ  يقبَل  ون ورض مي وني!  واد ف وني و وادٍ  ف ونت!  مسيك�
 ! ؟ روَسه وقبصل

‘িমািকেয়র দল! তুিম এক উপতযক্্ আর আিম আেরক 
উপতযক্্। আিম েত্ এট্ই পছ� কির য়্ েয, াুলত্য় আম্র 
ম্থ্ চু�য় করক, োখ্েয় আিম ত্র ম্থ্ চু�য় করব োট্ কী 
কের া�ব?’ 

আহ! ইাল্েমর এই বীরা�্য়র্ আজ েক্থ্্? এুেদর 
এেককজেয়র অি�� েগ্ট্ ম্য়বত্র জয়য িছল মুিির ক্রণ। িক� 
এুেদর �্য় দখল কেরিছ আমর্ য়্মধ্রী কতক অথবর ম্য়ুষ। য্র্ 
িয়েজেদর গ্্রত হ্িরে্ া্ম্য়য অথরকিড়র আশ্্ িবিকে্ িদে্িছ 
িয়েজেদর �কী্ত্ ও ধমরী্ আিভজ্তয। পিরণ্েম ল্ি�ত হি� 
অহিয়রশ। 

া্ইে্দ কুতুব (রহ.)-েক অয়য্্ভ্েব শধু ইাল্মী আে�্লয় ও 
িজহ্দ কর্র অপর্েধ ফ্ুিার দে েদও্্নহে্িছল। মৃতুযর াম্ 
বল্ হেল্, িয়েজর ওজর েপশ কের শধু একিট ব্কয িলেখ িদয়। 
ফ্ুিার দে েথেক মুিি েদও্্নহেব। জব্েব িতিয় বলেলয়- 
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 اعتذارٍ  كم َ  ت تب ون يم ن ال ، اهللا إال � وال َشهد الت السّبين  إن
 ! طيغي  ح مَ  نهي تقرل  واحدةٍ 

‘েয শ্হ্দত আ�ুল িদে্ ল্ ইল্হ্ ই�্�্হর া্কয েদও্্নহ্ 
োই শ্হ্দত আ�ুল িদে্ এময় েক্েয়্ কথ্ েলখ্ া�ব য়্, য্ 
ব্িতল শ্াকেদর হকুম ব্ আইয়েক ামথরয় কের।’ 

া্ত. া্ম গণ হে� েহকমত। অথর্া আেলমেক েহকমত ও �জ্র 
গণ অজরয় কর্ চ্ই। আবদু�্হ ইবয় আ�্া র্িদ্্�্হন‘আয়হ 

  َولَِ ن
ْ
َرّ�ينِيص�َ  ُكبنُبا  আ্্েতর ত্ফাীর কেরেছয় হ্িকম এবং ফিকহ 

হও্্র �্র্। অথর্া িতিয় এই আ্্েতর ত্ফাীের বেলেছয়- وي 
فقهيء حرميء  র�্য়ী হও্্র অথর হেল্ ত্র্ হেবয় ফকীহ এবং 

হ্িকম।’ 

আট. অ�ম গণ হে� িয়েজর া�্েক িবিলে্ েদ্্। অথর্া িবয়্ী 
হও্্ এবং িয়েজর া�্েক ইলেমর জয়য উাাগর কের েদ্্। াুতর্ং 
ইলেমর জয়য িয়েজর াুিবধ্ তয্গ কর্ এবং েক্েয়্ কথ্ ব্ ক্েজ 
অয়যেক ক� য়্ েদ্্, হক িবষ্ অয়ুধ্বয় কর্র পর ত্ েমেয় 
িয়েত াংেক্চ য়্ র্খ্। ম্য়ুেষর েদ্েষর েপছেয় য়্ পড়্। ইবয় 
দ্কীকুল ঈদ (রহ.) জৈয়ক বযিিেক ইলম অে�ষণ করেত েদেখ 
বলেলয়- 

  وحداً  تهاَبنّ  فال نمبته سيوتُه تمبت من السعيد و فيضٌل  رجٌل  ونت
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‘আপিয় া�্িয়ত বযিি। োৗভ্গযব্য় বযিি োই, য্র মৃতুযর মধয 
িদে্ ত্র গয়্হরও মৃতুয ঘেট। াুতর্ং আপিয় ক্উেক বদয়্মীন
কেরনেহ্�িতপ� করেবয় য়্।’ 

বযিির ে��� আােল িবয়ে্, অহংক্ের য়্। জৈয়ক শ্ে্র বেলয়,  

ليِظرٍ  الحَ  كّلامِ  تَُ ن تَباَضعْ    َرِ يعُ  هب و اليءِ  َطبََقيِت  َعَ    

َخينِ  تَُك  ال و مِنَه يعلُب كلل   وَِضيعُ  هب و اَْبص  َطَبَقيِت  ع   

‘িবয়্ী হও, দশরেকর দৃি�েত য়কে�র মযর্দ্ ল্ভ করেব। য়ক� 
প্িয়র �ের যিদও িয়েচ মেয় হ্ িক� আােল ত্ ামু�ত। িক� 
অহংক্রী হে্্ য়্। োট্ েধ্ু্ ্র মেত্ শূেয়য উ� অয়ুিমত হেলও 
ব্�েব ত্ মূলযহীয়, পিতত।’ 

া্ত. া্ম গণ হে� আমল। আেলেম র�্য়ীর য্বতী্ গণ্বলীর 
িভি� হে� আমল। আর আমলই হে� ইলেমর ফল্ফল। এ 
ক্রেণই া্লেফ া্েলহীয় আমল এবং ইলম উভে্র ামি�েক 
িফকহ বেল য়্মকরণ কেরেছয়। আইউব াুখিত্্য়ী (রহ.)-েক 
িজেজা কর্ হে্িছল- 

 فيمي العلمَ  ،ل ّن  و�ث البمَ  الكمُ  فقيل ؟ اليض ف وم البمَ  العلمُ  و�ثُ  ويهمي
  و�ث تقّدم

‘অতীতক্ল এবং বতরম্য়ক্ল, েক্য়ক্েল ইলম েবিশ চিচরত? িতিয় 
বলেলয়, বতরম্য় েবিশ চিচরত হে� ‘কথ্’। আর অতীতক্েল েবিশ 
চিচরত হেত্ ইলম।’ 
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কথ্িট িক আম্েদর াম্ আের্ েবিশম্�্্ �েয্জয য়্? আম্েদর 
ামে্ কথ্ই হে� েবিশ। িক� কলব পযর� েপৗেছ েয ইলম এবং 
ইলেমর ফল্ফল য্, তথ্ আমল ও াতত্, ত্ আজ �েমই িবরল 
হে্ পড়েছ।  

ম্রফ ক্রখী (রহ.) বুযুগর, মু�্কী, দুিয়্্িবমুখ ও িব�খয্ত একজয় 
আেবদ িছেলয়। ত্ুর ত্কও্্-পরেহজগ্রী এবং ইব্দত-বে�িগ 
িছল �ব্দতুলয। অেয়ক িকত্েব ত্র িবিভ� ঘটয়্ উে�খ কর্ 
হে্েছ। একব্র আহম্দ ইবয় হ্�ল (রহ.)-এর মজিলো 
উপি�তেদর একজয় বলেলয়- 

  العلم قص�ُ  معروف

‘ম্রফ (ক্রখীর {রহ.}) েত্ ইলম কম!’ 

েল্কিটর কথ্্ ইম্ম আহম্দ (রহ.) য়্েখ্শ হেলয় এবং বলেলয়- 

ْمِسْك 
َ
 !؟ معروف إله وََطل مي إالّ  العلمِ  من يُرادُ  هل و ، اهللا مفيكَ  و

‘থ্েম্! আ�্হ ত্‘আল্ েত্ম্েক ম্ফ করয়। আের ইলম �্র্ েত্ 
োট্ই উে�শয, েযখ্েয় ম্রফ ক্রখী (রহ.) েপৗেছেছয়।’  

অথর্া আমর্ েত্ ইলম �্র্ এর পিরণ্ম ব্ ফল্ফল বুিঝ তথ্ 
আমল। আর এই িবষ্িট ম্রফ ক্রখীর (রহ.) মেধয পূণরম্�্্ 
িবদযম্য় িছল। ত্ই িতিয় ইলেম দুবরল একথ্ বল্র াুেয্গ েয়ই।  
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আেরকব্েরর ঘটয়্। একব্র আহম্দ ইবয় হ্�ল (রহ.)-এর পু� 
আবদু�্হ িপত্েক িজেজা করেলয়- 

  ؟ العلم من شءٌ  معه معروف كن هل ونَِت  يي

‘া�্য়ীত িপত্! ম্রফ ক্রখী (রহ.) িক ইলেমর ক্রেণ �িা�?! 

জব্েব আহম্দ ইবয় হ্�ল (রহ.) বলেলয়- 

ُِ  معه!  نَ يي   تعيل اهللا خشي ُ  العلمِ  رو

‘বাা! ত্ুর মেধয েত্ ইলেমর ােবর্� চূড়্ই িবদযম্য়। আর ত্ 
হে� আ�্হ ত্‘আল্র ভ্।’  

ব�ত পুণযব্য়নপূবরাূরীেদর এাব কথ্ হ্দীেছ য়ববীরই �িত�িয়। 
ইরশ্দ হে্েছ- 

ص َطّ� اهللاُ َعلَْيِه وََسلّمَ قَيَل  ِّ ِب ُمبَس، َعِن اّل
َ
َ اهللاُ نِِه َعّه «: َ�ْن و َِ

إِّن َمثََل َمي دََعثَ
َبٌ ، وََجّل  نَْت ِمغَْهي َطيئَِفٌ  َطيص َِ رًْضي، فَ

َ
َطيَب و

َ
ِم َكَمثَِل َ�يٍْ� و

ْ
ِعل
ْ
ُهَدِ، َوال

ْ
ِمَن ال

َميَء، 
ْ
ْمَسَرِت ال

َ
َجيِدُب و

َ
َرثَِ�، َوَ�َن ِمْغَهي و

ْ
ُعْشَب ال

ْ
 َوال

َ َ
َك

ْ
نْبَتَِت ال

َ
َميَء فَأ

ْ
قَبِلَِت ال

�ُبا ِمغْ  ِ
ََ ، َف َِ ْخَرِ، إِ�َّمي َ غََفَع اهللاُ نَِهي اّلي

ُ
َطيَب َطيئَِفً  ِمْغَهي و

َ
َهي وََسَقْبا َورََعْبا، َوو

، فََذلَِك َمثَُل َمْن َ ُقَه ِف ِديِن اهللاِ، َو�ََفَعُه 
ً َ ََ  تُيْبُِت 

َ
 َُْمِسُك َميًء، َوال

َ
ِ�َ ِ�يَعيٌن ال

ُل َمْن لَْم يَرْ  َ اُهللا نِِه، َ َعلَِم وََعلَّم، َوَمثَ َِ
ْل ُهَدِ نَِمي دََعثَ ًسي، َولَْم َ�ْقبَ

ْ
َ ْع نَِذلَِك رَو

ُت نِهِ 
ْ
رِْسل

ُ
ي و ِ

ّ
 »اهللاِ ال

‘আবূ মূা্নআশআ’রীনর্িদ্্�্হন ‘আয়হন েথেকনবিণরত, র্াূলু�্হন
ছ্�্�্হন ‘আল্ইিহনও্্া্�্মন বেলয়, আ�্হনআম্েকন েযনজ্য়ন
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িবজ্য়নওনেহদ্ে্তনিদে্নপ্িঠে্েছয়নত্রনউদ্হরণনহে�নএময়ন
মুষলধ্র্রনবৃি�রনমেত্নয্নভূিমেতনএোনপেড়েছ, ফেলনএরনিকছুন
অংশনএময়নউবররনপিরর্রনভূিমেতনপেড়েছনেযনভূিমনপ্িয়নচুেষনিয়েতন
াকম, ফেলন ত্ন প্িয়ন ষহণন কেরেছ, এবংন ত্ন �্র্ন ফালন ওন
তৃণলত্রন উাপি�ন হে্েছ।ন আব্রন ত্রন িকছুন অংশন পেড়েছন
গতরও্্ল্নভূিমেতন(য্নপ্িয়নআটেকনর্খেতনাকম) াুতর্ংনত্নপ্িয়ন
াংরকণ করেতনাকমন হে্েছ, ফেলনআ�্হন এরন �্র্ন ম্য়ুেষরন
উপক্রনকেরেছয়নত্র্নত্নপ্য়নকেরেছ, ভূিমনিািনকিরে্েছনএবংন
ফাল্িদনউাপ�নকরেতনেপেরেছ।নআব্রনত্রনিকছুনঅংশনপেড়েছন
এময়নঅয়ুবররনামতলনভূিমেতনয্েতনপ্িয়নআটেকনথ্েক য়্, ফেলন
ত্েতনপ্িয়নআটক্নপেড়িয়, ফালওনহ্িয়।নিঠকনএট্ইনহেল্নওই 
বযিিরনদৃ�্�নেযনআ�্হরন�ীয়েকনবুঝেতনেপেরেছনএবংনআম্েকনয্ন
িদে্নপ্িঠে্েছয়নত্নেথেকনউপকৃতনহেতনেপেরেছ, ফেলনোনিয়েজন
েজেয়েছনএবংনঅপরেকনজ্িয়ে্েছ।ন(�থমনওনি�তী্নে�ণীরনভূিম)।ন
এবংনঐনবযিিরনউদ্হরণনেযনএইনিহদ্ে্তনএবংনজ্য়নিবজ্েয়রন
িদেকনম্থ্নউুচুনকেরনত্ক্্িয়, ফেলনআ�্হন েযন িহদ্ে্তন িয়ে্ন
আম্েকনে�রণনকেরেছয়নত্নষহণনকেরিয়।ন(তৃতী্নে�ণরনভূিম) ।’ 
[াহীহনবুখ্রী: ৭৯, াহীহনমুািলম: ২২৮২]  

াুতর্ং আমলক্রী ও ইলম িব�্রক্রী আেলম ওই ক্যরকর ম্িটর 
মেত্, য্েত বৃি�র প্িয় পিতত হ্ এবং ত্েত ম্িট িাি, েক্মল 
ও তরত্জ্ হ্ এবং াবুজ-শয্মল ফলমূল ও ফাল উাপ� কের। 
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অতএব ইলেমর ফল্ফল হে� আমল, ইব্দ্ত, দ্ও্্ত এবং 
াবর।  

হ্দীেছর ভ্ষয্য়ুয্্ী ি�তী্ �ক্র ম্িটর াে� তুলয়ী্ হে�য় 
ওইাব বযিি, য্েদর ক্েছ কুরআয়-হ্দীেছর বণরয়্ আেছ বেট িক� 
ো অয়ুয্্ী আমল েয়ই। ফেল ত্র্ ওই ম্িটর মেত্ েয ম্িট প্িয় 
ধের র্েখ িক� িয়েজ এর �্র্ উপকৃত হ্ য়্। বরং অয়যর্ 
উপকৃত হ্। িঠক ত�প এাব েল্ক ইলম �্র্ িয়েজর্ উপকৃত 
হ্ য়্ বরং ত্েদর �্র্ অয়য েল্েকর্ উপকৃত হ্।  

আর তৃতী্ �ক্র ম্িটর াে� তুলয়ী্ হে� ওইাব েল্ক, য্েদর 
িয়েজেদর মেধয ইলম েয়ই। ফেল িয়েজর্ও এর �্র্ উপকৃত হ্ 
য়্ এবং অয়যর্ও উপকৃত হেত প্ের য়্। ফেল ত্র্ ওই াব 
প্থুের ম্িটর মেত্, য্ প্িয় ধের য়্ র্খ্র ক্রেণ িয়েজও উপকৃত 
হেত প্ের য়্ এবং অয়যেদরেকও উপকৃত করেত প্ের য়্।  

ইলমহীয় ত্েলেব ইলেমর অব�্ বণরয়্ কের কিব বেলয়,  

مَ  ال لألسفيرِ  َزَواِمَل 
ْ
عغَدُهم ِعل مِ  إال بّيِدَهي 

ْ
 األنيِعرِ  كِعل

 َغَدا إذا الع�ُ  يدري مي لََعْمُركَ   ! الَاَرائِرِ  ف مي َراحَ  وو نأسفيرِهِ  

‘িকছু িকত্ব্দীর া�ী, য্েদর ক্েছ উ�ম েক্েয়্ ইলম েয়ই, তেব 
উেটর িব�্রনমেত্। 

েত্ম্র জীবেয়র শপথ! িকত্েবর েব্ঝ্ িয়ে্ উট চল্চেলর াম্ 
ো জ্েয় য়্ ত্র থেল ব্ িপেঠ কী আেছ।’ 
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আ�্হ আমলহীয় ইলমধ্রীেক েব্ঝ্বহয়ক্রী গদরেভর াে� তুলয়্ 
কেরেছয়।  

ِينَ  َمثَُل  ﴿ َّ ُِۡواْ  ٱ ٮٰةَ  ُ�ّ ََ ۡو َّ َُِۡوَها َِمۡ  ُُمّ  ٱ ۡ ثَلِ  َُ ََ اَِ  َك ََ َُِل  ٱۡ�ِ ۡ َُ  ۚ�ۢ ََ ۡسَفا
َ
 بِۡئَس  أ

ِينَ  َقۡومِ ٱلۡ  َمثَُل  َّ بُواْ  ٱ ّّ ِۚ  َ�ٰتِ � َك َّ ُ  ٱ َّ َِِٰۡ�َ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  وَٱ َّ  ﴾ ٥ ٱل
 ]  ٥: اْمع [

‘য্েদরেক ত্ওর্েতর দ্ি্�ভ্র েদও্্নহে্িছল ত্রপর ত্র্ ত্ 
বহয় কেরিয়, ত্র্ গ্ধ্র মত! েয বহ িকত্েবর েব্ঝ্ বহয় কের। 
ো া�দ্ে্র উপম্ কতইয়্ িয়কৃ�, য্র্ আ�্হর আ্্তামূহেক 
অ�ীক্র কের। আর আ�্হ য্িলম া�দ্্েক িহদ্্্ত কেরয় 
য়্।’ {াূর্নআল-জুমুআ‘, আ্্ত: ৫}  

য্েহ্ক, ইলম হে� পথিয়েদরশক আর আমল হে� ফল্ফল। এবং 
উভে্র ামি�ই হে� িফকহ। বুখ্রীনওনমুািলেমনবিণরত হে্েছ- 

ُ نِِه َخْ�ً «
َّ يِن َمْن يُرِِد ا ْهُه ِف الص  »ا ُ�َفقص

‘আ�্হন য্রনকলয্ণন চ্য়ন িতিয়নত্েকন দীয়ীন িবষে্ন�্জত্ন দ্য়ন
কেরয়।’ [বুখ্রী: ৩১১৬; মুািলম: ১০৩৭]  

মুআিব্্ র্িদ্্�্হন‘আয়হ বেলয়,  

اَط  اهِدنَي  :تقبل طالتك ف وونت َ  إال الستقيم الصاط مي و ، الُمستَِقيمَ  الصص
 . الق دين و دِنيل العمل و العلم
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‘তুিম া্ল্েত বেল্ েহ আ�্হ! আম্েক ো্জ্ পথ েদখ্য়। ো্জ্ 
পথ েত্ ইলম এবং েহদ্্্ত ও দীেয় হেকর ওপর আমল কর্ 
ছ্ড়্ আর িকছু য়্।’ 

দশ. আেলেমর দশম গণ হে� ত্িলম ব্ িশক্�দ্য়। ব�ত য়বী-
র্াূলগেণর �ধ্য় কতরবযই িছল ত্িলেম দীয়। আর দীয়ী ইলম 
িশক্�দ্য়ক্রীর �িত আ�্হ ত্‘আল্র াীম্হীয় করণ্ রে্েছ। 
ত্েদর �িত আ�্হ ত্‘আল্ খ্া রহমত বষরণ কেরয় এবং 
েফেরশত্গণ ত্েদর জয়য কলয্েণর দু‘আ কেরয়। র্াূলু�্হ 
ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম দীয়ী িশক্ িব�্েরর গর� �দ্য় 
কের ইরশ্দ কেরয়-  

  آي ً  لَب وَ  عَ نلابا

‘তুিম একিট আ্্ত জ্য়েলও ত্ অেয়যর ক্েছ েপৗেছ দ্ও।’ 
[াহীহলনজ্েম: ২৮৩৭]    

দীেয়র �চ্র-�া্েরর ক্েজ বয্পৃত েল্কেদর �িত আ�্হর পক 
হেত ত্েদর জীবয় াুখী-ামৃ� হও্্র েঘ্ষণ্ এোেছ হ্দীেছ। 
ইরশ্দ হে্েছ- 

ُ اَمرًَءا َسِمَع ِمّغي َحِديثًي« َّ َ ا َّ  »َ بَلَّاُه َكَمي َسِمَعُه  نَ
‘আ�্হ ত্‘আল্ ওই বযিির জীবয় াুখী-ামৃ� করয়, েয আম্র 
হ্দীছ �বণ কের অতপর ত্ মুখ� কের এবং অেয়যর ক্েছ েপৗেছ 
েদ্।’ [াহীহনইবয়নিহ�্য়: ৬৯, হ্া্য়] 
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হ�্য়ী ত্েলেব ইলেমর পিরচ্ 

ত্েলেব ইলেমর মেধয িয়ে�্ি গণগেল্ থ্ক্ চ্ই। যথ্- 

এক. আি�ক পিরশি�। অথর্া য্বতী্ িয়কৃ� �ভ্ব ও চ্িরি�ক 
িয়�মুিখত্ েথেক িয়েজেক পিব� র্খ্। েকয়য়্ ইলম হে� কলেবর 
ইব্দত। া্ল্ত েযময় ব্িহযক পিব�ত্ ছ্ড়্ আদ্্ হ্ য়্, েতমিয় 
অ�েরর ইব্দত ও পিরচযর্ আি�ক পিব�ত্ ছ্ড়্ অিজরত হ্ য়্।  

ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.)-এর �ৃিতশিি িছল �ব্দতুলয। পড়্র উে�শয 
ছ্ড়্ই েক্েয়্ ক্গেজ শধু দৃি� পড়েলই ত্ মুখ� হে্ েযত। 
একিদয় িতিয় একিট িবষ্ িহফজ করেত িগে্ বুঝেত প্রেলয়, 
ত্র �ৃিতশিি আজ ত্র াে� িব�্াঘ্তকত্ করেছ, ত্েক া� 
িদে� য়্। িতিয় িবচিলত হেলয় এবং এর ক্রণ উ�্টয় করেত 
েচ�্ করেলয়। িক� ক্রণ উ�্টয় করেত প্রেলয় য়্। েশষ পযর� 
�্র� হেলয় উ�্দ ও্্কী‘ ইবয়ুল জ্রর্হ (রহ.)-এর। উ�্দ 
বলেলয়, িয়ঃাে�েহ েক্েয়্ গয়্েহর ক্জ াংঘিটত হে্েছ। িতিয় 
আের্ বলেলয়, ‘ইলম হে� একিট ম� বড় য়ূর। আর আ�্হ 
ত্‘আল্ এই য়ূর ত্ুর েয়ক ব্�্ ছ্ড়্ অয়য ক্উেক দ্য় কেরয় 
য়্। আর েক্েয়্ েয়ক ব্�্ও যখয় গয়্হ কের তখয় ত্র েথেক 
এই য়ূর উিঠে্ েয়ও্্নহ্।’ 
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ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.) েশর ও কিবত্শ্ে�ও অতয� দক ও িবজ 
বযিি িছেলয়। উ�্েদর কথ্গেল্েক িতিয় ক্েবযর ে�েম েবুেধ 
েফলেলয় এভ্েব- 

 العيص ترك إل فأرشدِ##  حفظي سبء وىيع إل شربت

 يصـــــلع يعىى ال اهللا ونبر##  نبر العلم نأن ووخّ�

‘আিম উ�্দ ও্্কী (রহ.)-এর ক্েছ �রণশিির দুবরলত্র 
অিভেয্গ করল্ম। িতিয় আম্েক প্প েছেড় েদ্্র আেদশ 
করেলয় এবং বলেলয়, ইলম হে� য়ূর। আর আ�্হ ত্‘আল্ ত্ুর 
য়ূর েক্েয়্ প্পীেক দ্য় কেরয় য়্।’  

ি�তী্: গণ হে�, ইলমেকই জীবেয়র একম্� লকয িহোেব ষহণ 
কর্।  

তৃতী্: ইলম অে�ষণ করেত িগে্ দ্ি�কত্ ও অহংক্র পিরহ্র 
কর্ এবং উ�্েযর �িত যথ্যথ া�্য় �দশরেয় ক্পরণয য়্ কর্। 
ইম্ম ব্্হ্কী (রহ.) এ াং�্� একিট ঘটয়্ উে�খ কেরেছয়। 
যথ্- 

‘য্্দ ইবয় ছ্েবত র্িদ্্�্হন ‘আয়হ একব্র জ্য়্য্র া্ল্ত 
আদ্্ করেলয়। (া্ল্ত েশেষ) াও্্র হও্্র জয়য খ�র েপশ 
কর্ হেল্। এট্ েদেখ ইবয় আ�্া র্িদ্্�্হন ‘আয়হ এিগে্ 
এেলয় এবং েরক্িব ধরেলয়। য্্দ র্িদ্্�্হন‘আয়হ বলেলয়, েহ 
র্াূেলর চ্চ্র পু�! আপিয় েরক্িব েছেড় িদয়। ইবয় আ�্া 
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র্িদ্্�্হন‘আয়হ বলেলয়, আমর্ আেলম ও উ�্দেদর াে� এরপ 
বযবহ্র করেতই আিদ� হে্িছ।’ 

চ্র. উ�্েদর াে� পূণর আদব বজ্্ েরেখ চল্। াুতর্ং উ�্দেক 
দুেবর্ধয েক্েয়্ িবষে্ �� কের ত্েক িবরি য়্ কর্। আলী 
র্িদ্্�্হন‘আয়হ বলেতয়, ‘আেলেমর হক হে�, ত্েক েবিশ েবিশ 
িজেজা য়্ কর্। ত্েক কে� িয়পিতত য়্ কর্। �্ি�েব্ধ করেল 
��ব্েণ জজরিরত য়্ কর্। আর েত্ম্র আবশযক দ্ি্� হে� 
আ�্হ ত্‘আল্র ও্্ে� ত্র �িত া�্য় �দশরয় কর্।’ 

প্ুচ. উপক্রী েক্েয়্ ইলম ও শ্� পিরহ্র য়্ কর্। বরং াুেয্গ-
াুিবধ্ মেত্ উপক্রী াব শ্�ই আ্� কর্। 

ছ্. তলেব ইলেমর একম্� লকয-উে�শয হও্্ উিচত আ�্হ 
ত্‘আল্র া�ি�। াুতর্ং এর �্র্ ধয়-া�দ, ম্ল-েদৗলত, াুয়্ম-
াুখয্িত অজরেয়র িয়্ত য়্ কর্। েয বযিি একম্� আ�্হ 
ত্‘আল্র া�ি� অজরেয়র জয়য ইলম িশখেব আ�্হ ত্‘আল্ ত্র 
মযর্দ্ বুল� করেবয়। 

া্ত. তলেব ইলেমর অয়যতম দ্ি্� হে� অয়যেক াংেশ্ধেয়র 
আেগ িয়েজ াংেশ্ধয় হও্্। আ�্হ ত্‘আল্ কুরআেয় ইরশ্দ 
কেরয়- 

ُمُرونَ  ﴿
ۡ
تَأ

َ
َُفَسُ�مۡ  َوتَنَسۡونَ  بِٱۡلِ�ِّ  ٱ�ّاَس  ۞�

َ
َتُمۡ  أ

َ
َ�َٰبۚ  �َۡتُۡونَ  َوأ فَ  ٱۡلكِ

َ
 َ� أ

 ]  ٤٤: القرة[ ﴾ ٤ �َۡعقُِۡونَ 
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‘েত্মর্ িক ম্য়ুষেক ভ্ল ক্েজর আেদশ িদ� আর িয়জেদরেক 
ভুেল য্�? অথচ েত্মর্ িকত্ব িতল্ও্্ত কর। েত্মর্ িক বুঝ 
য়্?’ {াূর্নআল-ব্ক্র্, আ্্ত: ৪৪} 

জৈয়ক কিব ও া্ধক বেলয়,  

 عليمــــــــال ذا كن لفسك هال غ�ه العلم الرجل ويهي يي

 سقيم وونت نه يصح كيمي والض� السقيم  لي الواء صفت

 مـــــعظي فعلت إذا عليك مر مثله وتأت خلق عن تغه ال

 مــحري فأنت عغه انتهت فإذا غيهي عن فينههي نغفسك اندو

‘েহ অয়যেক িশক্দ্য়ক্রী বযিি! েকয় তুিম অয়যেক িব�্র কর্ 
িশক্ েত্ম্র িয়েজর েভতর ক্যরকর করছ য়্? 

িয়র্ম্ক্রী ওষুধ ব্তেল িদ� তুিম, অথচ তুিম িয়েজই ের্গ্�্�!  

ম্য়ুষেক োই ক্েজ ব্ধ্ িদও য়্, তুিম িয়েজ েয ক্জ কের্। 
েকয়য়্, এট্ ম্য়ুেষর দৃি�েত খুবই িয়�য়ী্।  

�থেম িয়েজর য়ফােক িদে্ শর কের্ এবং য়ফােক ��ত্ েথেক 
েহফ্জত কের্। যিদ তুিম ত্ করেত প্ের্ তেব তুিমই হ্িকম, 
তুিমই িবজ বযিি।’ 
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২্ পিরে�দ: 

ইলম অে�ষেণর িবিভ� ঘটয়্ 

র্খ্েলর ইলম: পৃিথবীর য্বতী্ ইলম ছ্িট ব�র মেধয! 

ম্েঠ এক র্খ্েলর াে� ঈা্ (আ.)-এর াে� া্ক্ত হেল্। িতিয় 
র্খ্লেক বলেলয়, েহ যুবক! তুিম েগ্ট্ জীবয় এই পশচ্রেণর 
মেধয ক্িটে্ িদেল! যিদ জীবয়েক ইলম অে�ষেণর ক্েজ বয্ 
করেত হেব কতই য়্ উ�ম হেত্! জব্েব র্খ্ল বলেলয়, েহ 
আ�্হর য়বী! আিম ইলম ভ্ে্র েথেক ছ্িট ব� ষহণ কেরিছ 
এবং ো অয়ুয্্ী আমল কির। যথ্- 

এক. الالل دام مي  ً حراميً  آ�ل ال مبجبدا  ‘যতকণ হ্ল্ল ব�র অি�� 

আেছ ততকণ পযর� হ্র্ম ভকণ কির য়্।’ 

দুই. الصدق دام مي  ً و�ذب ال مبجبدا  ‘যতকণ াতয বল্র াুেয্গ আেছ 

ততকণ িমথয্র আ�্ িয়ই য়্।’ 

িতয়. اآلخر�ن نعيبب و�شال ال عيّ وِر دمت مي  ‘যতকণ আম্র 

িয়েজর মেধয েদ্ষ আেছ ততকণ অেয়যর েদ্ষ ত্ল্শ কির য়্।’ 

চ্র. �وسيوسه وئتمن ال ميت قد إنليس وجد لم حي  ‘যতকণ ইবিলশেক 

মৃত য়্ েদখব ততকণ পযর� ত্র চ�্� ও কুম�ণ্ েথেক িয়েজেক 
িয়র্পদ ভ্বব য়্।’ 
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প্ুচ. ‘যতকণ পযর� আ�্হর খ্জ্য়্ খ্িল য়্ হেত েদখব ততকণ 
পযর� ম্খলুেকর খ্জ্য়্র �িত ল্ল্ি্ত হেব্ য়্। আর এখয় 
পযর� আ�্হর খ্জ্য়্ শূয়য হ্িয়। অতএব আম্েক ম্খলুেকর 
�িতও ধ্িবত হেত হ্ য়্।’ 

ছ্. �تعيل اهللا عذاب وؤمن ال اْغ  تىئين رجِ ور لم حي  ‘যতকণ দুই 

প্ জ্�্েত িবচরণ য়্ করেব ততকণ পযর� আ�্হ ত্‘আল্র 
আজ্েবর বয্প্ের উদ্াীয় হেব্ য়্।’ 

ঈা্ (আ.) এই বযিির কথ্ শেয় বলেলয়- 

 ووخذته ونت قروته الي واآلخر�ن األول� علم هب هذا

‘এট্ হেল্ পূবরবতী-পরবতরী াকেলর ইলম, য্ তুিম প্ঠ কেরছ 
এবং িয়েজর মেধয াি�ত কেরছ।’  

ইলম অে�ষেণ অিবচলত্ 

‘িমর্জুা া্আদ্’ ষে�র াংকলক িমজর্ ম্হদী িয়র্কী (রহ.) খুব 
অথরকে� জীবয় য্পয় করেতয়। এত অথরক� িছল েয, অধয্েয়র 
উপকরণ্িদই াংষহ করেত প্রেতয় য়্। িবিভ� াম্ ম্দর্া্র 
েচর্েগর আেল্েত মুত্ল্আ করেতয়। িক� ক্উেক অথরকে�র 
কথ্ বুঝেত িদেতয় য়্। এত অথরক� ও দ্িরেষর ম্েঝও ইলেমর 
াে� েলেগ থ্কেতয়। এময়িক ব্িড় েথেক েয িচিঠপ� আাত ত্ও 
কখয়ও খুলেতয় য়্ এই আশ�্্ েয, এেত হ্ত এময় েক্েয়্ 
াংব্দ থ্কেব য্ অধয্য় ভ্বয়্েক এেল্েমেল্ এবং দরা েথেক 
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বি�ত করেব। ফেল িচিঠগেল্ য়্ খুেলই িবছ্য়্র িয়েচ েরেখ 
িদেতয়। 

এক িচিঠেত িপত্ আবূ যর (রহ.)-এর শ্হ্দ্েতর াংব্দ এল। 
িক� িচিঠিট অভয্া েম্ত্েবক আেগর মেত্ই িবছ্য়্র িয়েচ েরেখ 
িদেলয়। ফেল ব্িড়র েল্কজয় িয়র্শ হে্ ত্র উ�্েদর ক্েছ িচিঠ 
িলখেলয় এবং পুের্ পিরি�িত অবিহত কের ত্েক ত্ জ্য়্েয়্র 
অয়ুের্ধ করেলয়। াে� াে� ত্েক িয়র্েক (ব্িড়েত) প্িঠে্ 
েদ্্রও অয়ুের্ধ করেলয়, য্েত িতিয় ব্িড় এো পিরতযি 
া�েদর ভ্গ-ব�য় ও াু�ু বযব�্পয়্ কেরয়।   

পেরর িদয় িয়র্কী (রহ.) দরো হ্িজর হেল উ�্দ ত্র হ্ত 
ধরেলয়। ো াম্ িতিয় ভীষণ িচি�ত ও গ�ীর িছেলয়। উ�্েদর 
এই অ�্ভ্িবক অব্ব েদেখ িয়র্কী (রহ.) বলেলয়, হযরত! 
আপয়্েক িচি�ত েদখ্ে� েকয়?  

জব্েব উ�্দ বলেলয়, েত্ম্েক িয়র্ক য্ও্্ দরক্র। িতিয় 
বলেলয়, েকয়? উ�্দ বলেলয়, েত্ম্র ব্ব্ অাু� িছেলয়। োজয়য 
য্ও্্ দরক্র। িয়র্কী (রহ.) বলেলয়, আ�্হ ত্‘আল্ ত্েক াু� 
করেবয় এবং েহফ্জত করেবয়। অতএব আপিয় দরা শর করয়! 

শ্গেরদ ইশ্র্ বুঝেত প্রেছ য়্ েদেখ উ�্দ আাল ঘটয়্ খুেল 
বলেলয় এবং তাকণ্ত ত্েক িয়র্ক েযেত বলেলয়। উ�্েদর 
আেদেশ িতিয় ব্িড় েগেলয় বেট িক� ম্� িতয়িদেয়র মেধয য্বতী্ 
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দ্ি্� আ�্ম িদে্ আব্র দরো হ্িজর হেলয়। াুবহ্য়্�্হ, 
আমর্ এই পূবরাূরীেদর অয়ুা্রীর দ্িবদ্র! 

েয ব্ায়্ মৃতুযয�ণ্েকও হ্র ম্য়্্! 

ক্ের্ ক্ের্ ব্ায়্ ও চ্ও্্র ব� থ্েক এেকব্েরই িভ�। ত্েদর 
োই ব্ায়্ েক্েয়্ িকছুেতই দেম য়্। মৃতুযর মেত্ অক্টয 
ফ্া্ল্ও েযয় ওই ব্ায়্র ক্েছ হ্র ম্েয়। এ ধরেয়রই এক 
ব্ায়্ হেল্ ইলম অে�ষেণর ব্ায়্। ইিতহ্ো এময় াব বযিি 
অিতব্িহত হে্েছয় য্েদর এই ব্ায়্র ক্েছ মৃতুয য�ণ্ও হ্র 
ম্য়ত। 

জৈয়ক বযিি হ�দ� হে্ আলী র্িদ্্�্হন‘আয়হর ক্েছ আগময় 
করেলয় এবং বলেলয়, আিম বুঝেত প্রিছ খুব অ� ামে্র 
বযবধ্েয় আম্র মৃতুয হেব। আলী র্িদ্্�্হন‘আয়হ বলেলয়- 

 نمبت كغي مشِ  ليس البت

‘মৃতুয েত্ মুশিকল িকছু য়্। আমর্ াব্ই মৃতুয বরণ করব।’  

েল্কিট বলেলয়, এই াম্ আম্র করণী্ কী? আলী র্িদ্্�্হন

‘আয়হ বলেলয়, مالعل اطلب  ‘ইলম অে�ষণ কর। েকয়য়্ েক্েয়্ 

ম্াআল্ জ্য়েত জ্য়েত মৃতুযনবরণ কর্ ওই ম্াআল্ া�েকর 
জ্েহল েথেক মৃতুয বরণ কর্র েচে্ উ�ম।’ 

আবূ র্্হ্য় িবরয়ী (রহ.) জ্য়িবজ্য়, দশরয়-ফ্লা্ফ্, 
িচিকাা্শ্� ও েজয্িতিবরজ্েয় এক অতুলয়ী্ ও অ�িত�ি� বযিি 
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িছেলয়। িচিকাা্ ও েজয্িতিবরজ্েয় িতিয় াবরজয় �ীকৃত িবরল 
�িতভ্র অিধক্রী িছেলয়। াবরদ্ ইলম হ্িােলর ক্েজ বয� 
থ্কেতয়। েক্েয়্ াম্ দৃি� প্ঠ েথেক, অ�র ভ্বয়্ েথেক, হ্ত 
েলখ্েলিখ েথেক, যব্য় বণরয়্ েথেক মুি থ্কত য়্। েকবল য়তুয় 
ফাল উঠ্েয়্র াম্ ছ্ড়্।  

িতিয় যখয় ‘আল-ক্য়ুয়ুল ম্াউদী’ ষ�িট াংকলয় কেরয় তখয় 
াুলত্য় খুিশ হে্ ত্েক েরৗপযমুষ্ ষহেণর অয়ুমিত েদয়। িক� 
া�েদর �িত িব�ুম্� ল্লা্ য়্ থ্ক্্ িতিয় ত্ ষহণ করেত 
অ�ীকৃিত জ্য়্য়।  

একব্র ত্র ক্েছ জৈয়ক ভি আােলয়। তখয় িতিয় িয়েজেক 
মৃতুযর জয়য ��ত করিছেলয়। োই মুহূেতর িতিয় আগ�কেক 
বলেলয়, মীর্েছর া�েদ দ্দীেদর অংেশর বয্প্ের তুিম েযয় 
আম্েক কী �� কেরিছেল? আগ�ক বলেলয়, এই ামে্ 
ম্াআল্র আেল্চয়্? আল-িবরয়ী (রহ.) বলেলয়, অবগত অব�্্ 
দুিয়্্ েথেক িবদ্্ েয়ও্্নিক অজ অব�্্ িবদ্্ েয়্্র েচে্ 
উ�ম য়্? 

আগ�ক বেলয়, তখয় আিম ম্াআল্িট উে�খ করল্ম এবং একটু 
পের েবর হে্ এল্ম। েবর হে্ র্�্্ য়্মেতই ক্�্র ের্ল 
শয়েত েপল্ম।  

া্�্কী (রহ.)-এর ইলমীয্�্ 
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ইম্ম া্�্কী (রহ.) ইাল্মী ইিতহ্োর একজয় িবরল ও 
অিব�রণী্ বযিি�। পুের্ য়্ম ইউাুফ ইবয় আবূ বকর ইবয় 
মুহ্�্দ ইবয় আলী আল-খ্েরযমী এবং উপ্িধ িার্জুি�য় া্�্কী 
(রহ.)। িতিয়ই িবখয্ত ‘িমফত্হল উলুম’ ষে�র মুা্ি�ফ। ষ�িটেত 
িতিয় ব্ের্িট আরবী ইলম া�েকর িব�্িরত আেল্চয়্ কেরেছয়। 
অথচ িতিয় িয়েজ আরবী িছেলয় য়্! 

জীবেয়র �থময্�্্ া্ধ্রণ একজয় ক্ম্র িছেলয়। াু�র ও 
আকষরণী্ ৈতজাপ� ও িশ�া্মষী ব্য়্েত প্রেতয়। একিদয় 
িতিয় াু�র আকৃিতর একিট েল্হ্র িা�ুক ব্য়্েলয়। এেত 
িব�্কর একিট ত্ল্ ল্গ্েলয়। অথচ িা�ুেকর ওজয় িছল ম্� 
এক িরতল এবং ত্ল্র ওজয় িছল এক িকর্ত!  

এরপর িতিয় িা�ুকট্ ওই যুেগর ব্দশ্েক উপেঢৗকয় িহোেব 
িদেলয়। ব্দশ্ ও র্জয়যবগর িা�ুকিট েদেখ িবি�ত হে্ 
��তক্রীেক উপহ্র িদেলয় এবং ত্র উপি�িতেত ত্র পরম 
�শংা্ করেত ল্গেলয়। পুের্ মজিলাজুেড় যখয় ত্র কীিতরর 
�শংা্ চলিছল িঠক ো াম্ একজয় আগ�েকর আগময় ঘটল। 
ব্দশ্ আগ�েকর া�্েয় দ্ুিড়ে্ েগেলয় এবং িয়জ আােয় ত্েক 
বােত িদেলয়। া্�্কী ঘটয়্িট েদেখ অব্ক বেলয় এবং জ্য়েত 
প্রেলয়, আগ�ক একজয় িবিশ� আেলম। এট্ েজেয় া্�্কী 
(রহ.) ভ্বেলয়, িতিয়ও যিদ আেলম হয় তেব িা�ুক ব্িয়ে্ েয 
ব্হব্ কুিড়ে্েছয় এরেচে্ েঢর েবিশ া�্য়, মযর্দ্ ও মূলয 
প্েবয়। ফেল িা�্� িয়ে্ তখয়ই ম্দর্া্র িদেক রও্্য়্ হেলয়।  
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যখয় এই কিঠয় িা�্� ষহণ কেরয় িতিয়, তখয় ত্র ব্া িছল 
ি�শ বছর! ত্ই ম্দর্া্র িশকক বলেলয়, েত্ম্র েয ব্া ত্েত 
া�বত তুিম ইলম হ্িাল করেত প্রেব য়্! আর েত্ম্র েমধ্ ও 
ময়ম্য়িাকত্র েয অব�্, আিম অয়ুম্য় করেত প্রিছ ত্েত তুিম 
িঠকভ্েব ইলম হ্িাল করেত াকম হেব য়্ এবং এই ব্োর 
ইলম েত্ম্র ক্েজও আােব য়্। অতএব আেগ একট্ পরীক্ 
েয়ও্্ন য্ক। একথ্ বেল ওই মুদ্রিরা ত্র ম্যহ্ব অয়ুয্্ী 
ত্েক একিট দরা িদেলয় এবং বলেলয়- 

 نيلنيغ ، يىهر الِب ج�: الشيخ قيل

‘শ্্খ বেলেছয়, কুকুেরর চ্মড়্ �ি�্্করণ (দ্ব্গ্ত) করেল ত্ 
পিব� হ্।’ 

উ�্দ কথ্ট্ ত্েক ব্রব্র আওড়্েত বলেলয়। পেররিদয় া্�্কী 
(রহ.) দরো হ্িযর হেল উ�্দ গতক্েলর াবক শয়েত চ্ইেল 
া্�্কী (রহ.) াবক েশ্য়্েত িগে্ বলেলয়-   

 نيلنيغ  يىهر الشيخ ج�: الِب قيل

‘কুকুর বেলেছ, শ্্েখর চ্মড়্ দ্ব্গ্ত কর্র �্র্ ত্ পিব� হ্!’ 

ত্র কথ্্ মজিলো হ্াযের্েলর াৃি� হেল্। য্েহ্ক, এরপর 
উ�্দ ত্েক আেরকিট াবক িদেলয়। এভ্েব প্র্ য়্ প্র্র মধয 
িদে্ ত্র অ�্� জ্য়া্ধয়্ চলেত থ্কল এবং দীঘর দশ বছর এই 
া্ধয়্র মধয িদে্ েকেট েগল। িক� তবু ক্ি�ত ফল্ফল য়্ 
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েপে্ এবং উ�্েদর ভিষ�্ণী াতয হেত েদেখ পুের্পুির হত্শ হে্ 
পড়েলয় া্�্কী (রহ.)। েগ্ট্জগত েযয় ত্র ক্েছ াংকুিচত হে্ 
আো। োই হত্শ্র মেধয একিদয় িতিয় প্হ্েড়র চূড়্্ আের্হণ 
কের একিট িব�্কর দৃশয েদখেত েপেলয়। িতিয় েদখেলয়, একট্ 
শি প্থের ওপর েথেক েফ্ুট্ েফ্ুট্ প্িয়ে্ গিড়ে্ পড়েছ এবং 
প্িয় পড়্র �্েয় জ্্গ্্ জ্্গ্্ িছষ হে্ েগেছ। এই দৃশয 
ত্েক দ্রণভ্েব য়্ড়্ িদল। িতিয় ভ্বেলয় এবং মেয় মেয় 
বলেলয়-  

 يتأثر ال ح  مغهي وطلب خيطرك وال الارة هذه من نأقس قلبك ليس
 نيلحصيل

‘েত্ম্র অ�র এই প্থেরর েচে্ শি য়্ এবং িচ�্শিি এরেচে্ 
দুেভরদয য়্ েয, তুিম ত্িলম �্র্ �ভ্িবত হেব য়্।’  

একথ্ বেল িতিয় আব্র াুদৃঢ় �িতজ্ িয়ে্ ম্দর্া্্ ছুেট 
েগেলয়। মজবুতভ্েব ইলম হ্িােল েলেগ রইেলয়। আ�্হ ত্‘আল্ 
এই মুজ্হ্দ্ ও তয্েগরই অেপক্্ িছেলয়। ফেল তয্েগর য়জর্য়্ 
েপশ করেত প্র্্ িতিয় ত্র জয়য ইলম ও ম্েরফ্েতর �্র খুেল 
িদেলয়। য্র ফেল িতিয় িয়জ যম্য়্র অেয়ক ময়ীষীেক ইলম-
ক্ম্েল ছ্িড়ে্ েগেলয়। ত্ই া্�্কী (রহ.) আজ ইিতহ্োর 
িবর্ট অংেশর হকদ্র। কত িকত্ব িতিয় াংকলয় করেলয়, 
কতভ্েব জ্িত আজ ত্র �্র্ উপকৃত হে�! িক� িতিয় যিদ 
োিদয় দেম েযেতয়, প্থর আর প্িয়র দৃশয েদেখ অয়ু�্িণত য়্ 
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হেতয় তেব িক ইিতহ্োর েক্েয়্ প্ত্্ া্�্কী য়্েমর ক্উেক 
খুুেজ প্ও্্ েযত? 

ব�ত ইলম হ্িাল করেত এভ্েবই অয়ু�্িণত হেত হ্, হত্শ ও 
িয়র্শ য়্ হে্ িয়েজর �িতজ্ প্লেয় দৃঢ় কদেম া্মেয় এিগে্ 
েযেত হ্। তেবই েপৗছ্ য্্ পরম গ�েবয, দখল কর্ য্্ 
ইিতহ্োর ত্জ্প্ত্। 

  

ইলম ও মুআি�েমর �িত ইম্ম র্যীর (রহ.) া�্য় �দশরেয়র 
িব�্কর ঘটয়্ 

ই্্কুত আল-হ্ম্বী (রহ.) ‘মু‘জ্মুল উদ্ব্’ ষে� আবূ ত্েলব 
আিজজু�ীয় (িহজরী ৬� শতেকর একজয় আরবী আদীব)-এর 
বর্েত উে�খ কেরয়, িতিয় বেলয়, ইম্ম ফখর�ীয় র্যীন (রহ.) 
ম্রভ এল্ক্্ আগময় করেলয়। এখ্েয় ত্র াীম্হীয় কদর, 
মযর্দ্, া�্য় ও মূলয্্য় িছল। েকউ ত্র কথ্ ক্টেত াকম 
হেতয় য়্। উপকৃত হেত আিমও ত্র মজিলো উপি�ত হল্ম।  

একিদয় িতিয় আম্েক বলেলয়, আিম চ্ই তুিম আম্র জয়য 
‘িালিাল্তুত �িলবীয়’ (আবূ ত্েলেবর আওল্দেদর য়্ম) াংকলয় 
করেব, য্ আিম প্ঠ করব। আিম এই বয্প্ের জ্েহল থ্কেত চ্ই 
য়্। 
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আিম বলল্ম, য়াবয়্ম্ ‘শ্জ্র্’ (বংেশর ধ্র্ব্িহকত্) অয়ুা্ের 
িলখব য়্িক ছ�্ক্ের? িতিয় বলেলয়, আিম চ্ই এভ্েব িলখেব, 
য্েত ত্ �্্ীভ্েব আ�� কর্ া�ব হ্। আর শ্জ্র্ আক্ের 
েলখ্ হেল এই উে�শয হ্িােল িব� ঘেট। 

আিম বলল্ম, আপয়্র আেদশ িশের্ধ্যর। একথ্ বেল আিম ঘের 
চেল েগল্ম এবং িকত্বিট িলেখ য়্মকরণ করল্ম ‘আলফ্খরী’ 
এবং ত্ ইম্ম র্যীন(রহ.)-এর া্মেয় হ্িজর করল্ম।  

আম্র হ্েত াংকিলত িকত্ব েদেখ িতিয় �ী্ মায়দ েথেক েয়েম 
পড়েলয় এবং চ্ট্ইে্র ওপর বো পড়েলয়। আর আম্েক 
বলেলয়, আপিয় এই মায়েদর ওপর বাুয়! 

আিম িচ�্ করল্ম, ত্র উপি�িতেত ত্রই মায়েদ উপেবশয় কর্ 
ধৃ�ত্ �দশরয় ৈব িকছু য়্। িক� িতিয় অতয� অল�য়ী্ভ্েব 

আম্েক োখ্েয় বা্র আেদশ িদে্ বলেলয়-الي الِن ف اجلس 
 لك وقبل

‘আিম েযখ্েয় বােত বলিছ োখ্েয় বাুয়।’  

ফেল ভিি-ভীিত এবং এক্� অিয়�্ াে�ও ত্র মায়েদ বাল্ম। 
িতিয় আম্র া্মেয় মুেখ্মুিখ বােলয় এবং িকত্ব প্ঠ শর 
করেলয়। এাম্ িতিয় আম্েক অ�� ও দুেবর্ধয শে�র অথর 
িজেজা করেলয়। এভ্েব একপযর্ে্ পূণর িকত্ব পড়্ েশষ 
করেলয়। অতপর বলেলয়- 
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 لمالع هذا ف وونت علميً  الرتيب هذا ف ألن تر�ده مِن وي اجلس اآلن
 تلميذك ووني وستيذي

‘এখয় েথেক আপিয় েযখ্েয় চ্য় বােত প্েরয়। েকয়য়্ এই 
িকত্েব ইলম আেছ এবং এই ইলেমর বয্প্ের আপিয় আম্র 
উ�্দ এবং আিম আপয়্র ছ্�। আিম এখয় েথেক আপয়্র 
উপি�িতেত ছ্ে�র েবশ ধ্রণ করব, য্েত আপয়্র ম্ধযেম 
উপকৃত হেত প্ির!’ 

এরপর আিম অয়ুের্ধ করল্ম য্েত িতিয় ত্র মায়েদ বোয় এবং 
আিম আম্র �্েয় বিা। আিম য্েত �্�ে� আেগর মেত্ ইলম 
হ্িাল করেত প্ির। 

আেরকিট ঘটয়্: 

ক্জী আবূ বকর ইবয়ুল আর্বী (রহ.) আহক্মুল কুরআয় 
(১/১৮২-১৮৩) ষে� এ ধরেয়র আেরকিট ঘটয়্ উে�খ কেরেছয়। 
িতিয় বেলয়, মুহ্�্দ ইবয় ক্োম উাম্য়ী (রহ.) আম্েক 
অেয়কব্র ঘটয়্িট বেলেছয়। িতিয় বেলয়, আিম একব্র ফু�্ত 
এল্ক্্ গময় করল্ম এবং শ্্খ আবূল ফজল জ্ওহ্রী (রহ.)-
এর দরোর মজিলো বাল্ম। দরো আের্ বহ েল্েকর াম্গম 
িছল। আিম �থমব্র েয মজিলো শরীক িছল্ম োই মজিলো 
িতিয় দরা �দ্য় করেত িগে্ একিট হ্দীছ উে�খ করেলয়। যথ্- 

 الخ  وآل ، وظيهر ، طلّق وسلم عليه اهللا ط� الّ إن
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‘র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম ত্ল্ক �দ্য় কেরেছয় 
এবং িজহ্র ও ইল্ও কেরেছয়।’  

িতিয় োিদয় দরা েশষ কের েবর হেল আিমও িপেছ িপেছ ত্র ঘর 
পযর� েগল্ম। ঘেরও একদল েল্েকর িভড় িছল। িতিয় আম্েদরেক 
েদহিলেজ বা্েলয় এবং াকেলর কথ্ শেয় ও �ে্্জয় িমিটে্ 
আম্র িদেক মেয়্িয়েবশ করেলয় এবং আগমেয়র েহতু জ্য়েত 
চ্ইেলয়। আিম বলল্ম, আম্র িকছু কথ্ আেছ। িতিয় বুঝেত 
প্রেলয়, আিম এক্িকে� কথ্ট্ বলেত চ্ি�। ত্ই িতিয় মজিলা 
খ্িল কর্র আেদশ করেলয়। মজিলা খ্িল হেল আিম বলল্ম, 
আিম বরকত ল্েভর উে�েশয আপয়্র মজিলো বোিছল্ম। দরো 
আপয়্র বণরয়্ শয়ল্ম, আপিয় বণরয়্ করেছয়, র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ 
‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম ‘ইল্’ কেরেছয় িঠক আেছ। ত্ল্ক �দ্য় 
কেরেছয় োট্ও িঠক আেছ। িক� িজহ্েরর বয্প্ের য্ বেলেছয়, 
ত্ িঠক য়্। েকয়য়্ র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম ত্ 
কেরয় িয় এবং ত্ুর �্র্ ত্ াংঘিটত হও্্ া�বও য়্। েকয়য়্ 
িজহ্র হে�, অব্�ব কথ্র য়্ম। আর ত্ েক্েয়্ য়বীর �্র্ 
�ক্িশত হও্্ অা�ব। 

আম্র কথ্ শেয় িতিয় আম্েক ত্র বুেকর াে� জিড়ে্ ধরেলয়, 
ম্থ্্ চু�য় করলয় এবং বলেলয়- 

 خ�اً  معلصمٍ  من عَ اهللا جهاك ، ذلك من بتيئ وني
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‘আিম আম্র ওই বিেবযর ক্রেণ তওব্ করিছ। আ�্হ ত্‘আল্ 
আম্র পক েথেক মুআি�মেক েয়ক �িতদ্য় �দ্য় করয়।’  

এরপর আিম োখ্য় েথেক িবদ্্ িয়ে্ চেল এল্ম এবং পেরর 
িদয় খুব াক্েল ত্র মজিলো শরীক হল্ম। েদখল্ম িতিয় আম্র 
আেগই েপৗেছেছয় এবং িম�্ের আের্হণ কেরেছয়। জ্েম 
মািজেদর �ধ্য় দরজ্ িদে্ �েবশ করেতই িতিয় আম্েক েদেখ 
উ��ের বলেত ল্গেলয়, ‘আম্র উ�্দেক �্গতম’, ‘আম্র 
উ�্েদর আা্র পথ কের দ্ও’। ত্র এই ড্ক শেয় অাংখয েল্ক 
আম্র িদেক দৃি� িদেত ল্গেলয়। াকেল অতয� েকৗতূহলী হে্ 
আম্র িদেক ত্িকে্ থ্কেলয় এবং ত্র্ আম্েক ম� পযর� িয়ে্ 
েযেত িবিভ�ভ্েব া্হ্যয-াহেয্িগত্ করেলয়। 

ল�্্ আিম িদেশহ্র্ হে্ েগল্ম। াংেক্েচ এতট্ই উ�্� হে্ 
েগল্ম, বুঝেতই প্রিছল্ম য়্, আিম েক্থ্্ আিছ। 

এরপর শ্্খ উপি�ত েল্কেদর িদেক মেয়্িয়েবশ করেলয় এবং 
বলেলয়, ‘আিম েত্ম্েদর উ�্দ। আর আম্র উ�্দ এ! েকয়য়্ 
গতক্ল আিম েত্ম্েদরেক য্ বেলিছল্ম েত্মর্ ত্র াব েমেয় 
িয়ে্িছেল এবং েক্েয়্ িবষে্ ি�মত করিয়। িক� ইিয় আম্র 
ব্িড়েত েগেছয় এবং একিট ভুল ধিরে্ িদে্েছয়। ত্ই আিম 
গতক্েলর োই ভুেলর জয়য তওব্ কেরিছ এবং ত্র কলয্েণ 
হেকর িদেক �তয্বতরয় কেরিছ। াুতর্ং গতক্েলর য্র্ এখ্েয় 



 

144 

উপি�ত আেছ্ ত্র্ ভুল শধের য়্ও এবং য্র্ অয়ুপি�ত আেছ 
ত্েদরেক এই াংব্দ েপৗেছ দ্ও।’ 

এরপর িতিয় ম্হিফেলর াকল েল্কেক িয়ে্ আম্র জয়য দু‘আ 
করেলয়। েল্েকর্ াম�ের আমীয় আমীয় বলেলয়। 

ব�ত �কৃত ইলেমর মজ্ ও �্দ য্র্ প্য় ত্র্ এভ্েবই িবয়্ ও 
াতত্র দৃ�্� �্পয় করেত াকম হয়। অয়যথ্্ া্র্েদশ জুেড় 
য্র এত যশখয্িত, ত্র পেক কী কের া�ব হে্িছল ভর্ 
মজিলো িয়েজর েদ্ষ �ীক্র কের একজয় ছ্�েক উ�্েদর 
আােয় �্য় েদ্্? এই ঘটয়্ উে�খ কর্র পর ইম্ম কুরতুবী 
(রহ.) িয়েজর িব�্কর অিভবযিি �ক্শ কের বেলয়,   

 رؤوِ ع ألهله نيلعلم االعتاف ، الت� الين هذا إل اهللا رح م فينظروا
 ال الع� �هبل لار�ٍب  ٍ نفيسته واْشتَهرْت  ، ر�يسته ظهرت رجلٍ  ِمن :الأل

 ترشدوا نه فيقتدوا وين؟ من وال من؟ يعرف

‘আ�্হ ত্‘আল্ আপয়্েদর াকেলর �িত রহম করয়; েদখুয় দীয় 
হে� কত মজবুত িভি�র য়্ম। কীভ্েব একজয় া�্য়ী বযিি, য্র 
াুয়্ম-াুখয্িত েদশ জুেড় িব�ৃত, িতিয়  ভর্ মজিলো একজয় 
অপিরিচত, অখয্ত বযিির া্মেয় িয়েজর ইলেমর �িট �ক্শ কের 
ত্েক া�্য়ীত করেছয়। অতএব, ত্েদর আদশর অয়ুারণ করয়।’ 

পূবরাূরী মহ্য়নবযিি�েদরনএময় িয়রপম ঘটয়্ আম্েদরেক বলেত 
অয়ু�্িণত কের- 
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 !الايمع جر�ر يي جعت إذا*  نمثلهم فائغي ونيئ وولك

‘এুর্ই আম্র পূবরাূরী,  

  এেদরনিয়ে্নগবরনকির; 

ওেহনজ্রীর! েদখ্ওনতুিম 

  িব�াভ্্নত্েদরনজুিড়।” 

বড় াতীয়  

আম্েদর পূবরাূরীগণ ইলম অে�ষণ, পঠয়-প্ঠয়নও রচয়্-াংকলেয়র 
ক্েজ এত েবিশ ম্�্্ ম� থ্কেতয় েয, ত্েদর �ীগেণর ক্েছ 
এগেল্ াতীেয়র েচে্ও ভ্ির মেয় হেত্! েযময়, যুব্্র ইবয় আবূ 
ব্�্র (রহ.) বেলয়, একব্র আম্র ভ্ি� আম্র �ীেক বলল, ‘�ীর 
পেক আম্র ম্ম্ই াবেচে্ উ�ম। েকয়য়্ িতিয় ি�তী্ েক্েয়্ �ী 
ষহণ কেরয়িয় এবং দ্াীও ষহণ কেরয়িয়।’ জব্েব আম্র �ী 
বলেলয়, 

ِِ  من عّ  وشدل  الرتب لََهذه واهللا) زوجته وي( الروةُ  تقبُل   ضائر ثال

‘মিহল্ন (ত্রন�ী) বলেলয়, আ�্হরনকাম, েত্ম্র ম্ম্র এই 
িকত্বগেল্ িতয়জয় াতীেয়র েচে্ও আম্রনক্েছনেবিশ কিঠয়!’ 

মৃতুযলে�ও ইলম া্ধয়্ 

মৃতুযকণ জীবেয়র াবেচে্ কিঠয় াম্। েক্েয়্ বযিির পেক ওই 
ামে্র �কৃত পিরি�িত উপ�্পয় কর্ া�ব য়্। েকয়য়্ এই 
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ঘটয়্ ম্য়ুেষর জীবেয় একব্রই আো। আর য্র ক্েছ আো ো 
িচরিদেয়র জয়য অপ্ের চেল য্্ এবং িফের আােত প্ের য়্। 
ফেল েকউ োই পিরি�িতর কথ্ যথ্যথভ্েব বযিও করেত প্ের 
য়্। তবু ম্ ব্ব্, েছেলা�্য়, �ী-পিরজয়, পিরিচত পিরেবশ েছেড় 
অেচয়্-অজ্য়্ েদেশ রও্্য়্ েদ্্র ক� িকছুট্ হেলও অয়ুধ্বয় 
কর্ য্্। জীিবতর্ এেকব্ের া্ম্য়য হেলও ো কথ্ অয়ুধ্বয় 
করেত প্ির। োই অয়ুধ্বয়শিি েথেক বলেত প্ির, এই াম্ট্ 
েকবলই িবহবলত্র, ভে্র, আতে�র। ত্ই আম্েদর মেত্ 
া্ধ্রণ ম্য়ুেষর োই ামে্ ইলম হ্িাল, ইলম বধরেয়র িচ�্ই 
আা্র কথ্ য়্। িক� আম্েদর পূবরাূরীগণ এই য়্যুক মুহূেতরও 
ইলম বৃি� এবং দীেয়র উপক্র্েথর ইলম হ্িাল কর্র েচ�্ 
কেরেছয়। ত্র্ আমল কেরেছয় র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ 
ও্্া্�্েমর পিব� ব্ণীর ওপর। যথ্- 

ََسِن  َعِن  َكثِ�ٍ  نِْن  َ�ْمِرو َ�نْ 
ْ
ِ  رَُسبُل  قَيَل  قَيَل  ال َّ  َمنْ  وسلم عليه اهللا ط� ا

َمْبُت  َجيَءهُ 
ْ
مَ  َ�ْىلُُب  َوُهبَ  ال

ْ
ِعل
ْ
 َدرََج ٌ  اّلبِيص�َ  َو�َْ�َ  َ بَيَْغهُ  اإلِْسالَمَ  نِهِ  ِلُْحِ�َ  ال

َّغ ِ  ِف  َدةٌ َواحِ 
ْ
  اْ

‘র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম ইরশ্দ কেরয়, য্র ক্েছ 
মৃতুয হ্িজর হ্ আর ো দীয় িয�্ কর্র জয়য ইলম হ্িাল কের 
তেব ত্র এবং জ্�্েতর ম্েঝ বযবধ্য় হে� একিটম্� দরজ্।’ 
[াুয়্েয় দ্র্মী: ৩৬২, যঈফ]   
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দীয় িয�্র এই �্্া অিত �শংায়ী্ বেলও হ্দীেছ ইরশ্দ 
হে্েছ। যথ্- 

 �َْشبََعينِ «
َ
ي: َمغُْهبَميِن ال �ْيَ ِم، َوَطيِلُب الل

ْ
ِعل
ْ
  »َطيلُِب ال

‘দুই ে�ণীর ম্য়ুষ কখয়ও পিরতৃ্ হ্ য়্। এক. ইলেমর অে�ষক 
এবং দুই. দুিয়্্েল্ভী।’ [হ্েকম, মু�্দর্কন ‘আল্া-াহীহ্ইয়: 
৩১২] 

আম্েদর পূবরাূরীগণ র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমর 
এই পিব�ব্ণীগেল্ অকের অকের প্লয় করেত ােচ� িছেলয়। 
ইম্ম আহম্দ ইবয় হ্�ল (রহ.)-েক িজেজা কর্ হে্িছল- 

 .القّة إل الحّة من: قيل العلم؟ تىلب م  إل

‘কতিদয় পযর� ম্য়ুষ ইলম হ্িাল করেব? জব্েব িতিয় বলেলয়, 
িা�ুক েথেক কবর পযর�।’ 

িয়ে� হ্দীেছর ওপর আমলক্রী কে্কজয় পূবরাূরীর ঘটয়্ তুেল 
ধর্ হেল্। 

১. ইম্ম আবূ ইউাুফ (রহ.)-এর ঘটয়্:  

ক্র্শী (রহ.) ‘আল জ্ও্্িহরল মুিদ্য্’ ষে� উে�খ কেরেছয়, 
ইম্ম আবূ ইউাুফ (রহ.)-এর শ্গেরদ ইবর্হীম ইবয় জ্রর্হ 
ত্িমমী বেলয়, আিম ইম্ম আবূ ইউাুফ (রহ.)-এর মৃতুযশযয্্ 
হ্িজর হল্ম। তখয় িতিয় েবহুশ িছেলয়। িকছুকণ পর হুশ িফের 
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এেল আম্েক বলেলয়, েহ ইবর্হীম! রমে্ িজম্েরর েকে� উ�ম 
েক, পদ�জী য়্িক াও্্রী? আিম বলল্ম, াও্্রী। িতিয় বলেলয়, 
তুিম ভুল বলছ। তখয় আিম শধের বলল্ম, ত্হেল পদ�জী। িতিয় 
এব্রও বলেলয়, তুিম ভুল বলছ! তখয় আিম ব্ধয হে্ বলল্ম, 
আ�্হ ত্‘আল্ আপয়্র �িত া�� হয়, আপিয়ই ত্হেল িবষ্িট 
বলুয়। ইম্ম আবূ ইউাুফ (রহ.) বলেলয়, যিদ দু‘আর জয়য োখ্েয় 
অব�্য় কর্ হ্ তেব পদ�েজ কংকর িয়েকপ কর্ উ�ম। আর 
েযখ্েয় অব�্য় কর্ য্্ য়্ োখ্েয় াও্্রী হে্ কংকর িয়েকপ 
কর্ উ�ম।  

এরপর আিম ত্র ক্ছ েথেক িবদ্্ িয়ে্ ব্িড়র উে�েশয রও্্য়্ 
হল্ম। আিম ত্র ঘেরর মূল ফটক পযর�ও েপৗিছিয়, এময় াম্ 
ক্�্র শ� েপল্ম। িতিয় পরম �ভুর া্ি�েধয চেল েগেলয়। মৃতুযর 
ম্� কে্ক োেকে আেগও ত্র মেধয ইলম অে�ষেণর �িত িছল 
এময় বযষত্! 

২.  আহত আবূ যুরআ র্যীর (রহ.) মৃতুযর আেগ হ্দীছ বণরয়্:  

আবূ যুরআ (রহ.) আহত অব�্্ ম্র্নয্য়। ত্র কপ্ল েথেক 
আঘ্তজিয়ত ক্রেণ রি গিড়ে্ পড়িছল। ো াম্ আবূ হ্েতম 
(রহ.) মুহ্�্দ ইবয় মুািলম (রহ.)-েক িজেজা কেরয়- 

 اهللا إال � ال :الب� تلق� ف ُفٍ مي

‘আপিয় মৃেতর ত্লকীয় া�েকর কী জ্েয়য়, ল্ ইল্হ্ ই�্�্হ?’ 
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জব্েব মুহ্�্দ ইবয় মুািলম বলেত শর করেলয়, মুআয ইবয় 
জ্ব্ল র্িদ্্�্হন‘আয়হ েথেক বিণরত... 

িতিয় কথ্িট েশষও করেত প্রেলয় য়্। ইতযবাের যখম ও ম্থ্্ 
পি� িয়ে্ই মুহ্�্দ ইবয় যুরআ ম্থ্ উে�্লয় কের বলেলয়-  

ُد  ، َحّدَّغَي َ�بْ ٍ�َْ ََ ي الّضّحيُك دُْن  ، َحّدَّغَ ِمْسَمِ ل
ْ
َباِحِد ال

ْ
َحّدَّغَي َميلُِك دُْن َ�بِْد ال

ِب َعِر�ٍب، َ�ْن َكثِِ� نِْن ُمّرةَ، َ�ْن ُمَعيذِ نِْن 
َ
َِ َطيِلُح دُْن و

َِميِد دُْن َجْعَفٍر، َحّدثَ
ْ
ال

ِ َطّ� اُهللا َعلَيِْه وََسلّمَ : يَل َجبٍَل، قَ  َّ يَل رَُسبُل ا
 «: قَ

ّ
َ إِال

َ
 إِل

َ
ِمِه ال َ ََ َمْن َكَن آِخُر 

َّغ َ 
ْ
ُ َدَخَل اْ َّ  »ا

অথর্া িতিয় মুআয ইবয় জ্ব্েলর পূেবরর পূণর ায়দ উে�খ কের 
হ্দীছ বণরয়্ করেলয় েয, য্র েশষ কথ্ হেব ল্ ইল্হ্ ই�্�্হ ো 
জ্�্েত �েবশ করেব। [আবূনদ্উদ: ৩১১৬, াহীহ] 

হ্দীছিট বণরয়্ কর্ ম্�ই ঘের ক্�্র ের্ল উঠল। ক্রণ হ্দীছ 
বণরয়্ কের হ্দীছ অয়ুয্্ী আমল কেরই িতিয় দুিয়্্েক া্ল্ম 
জ্য়্েলয়। 

৩. আবূ জ্ফর ত্ব্রী (রহ.)-এর মৃতুযক্লীয় জ্য়া্ধয়্: 

‘আল-জ্িলাুা া্েলহ’ ষে� উে�খ কর্ হে্েছ, জৈয়ক বযিি আবূ 
জ্ফর ত্ব্রী (রহ.)-এর ইে�ক্েলর ম্� কে্ক মুহূতর আেগ ত্র 
া্মেয় উপি�ত হেলয়। ো াম্ ত্র া্মেয় এই দু‘আিট া�েকর 
িজেজা কর্ হেল্- 

 البت نعد لًمي العظيم كس و�ي الصبت، سيمع و�ي الفبت، سينق يي
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জব্েব িতিয় াহীফ্ তলব করেলয় এবং িলেখ িদেলয়। ত্েক বল্ 
হেল্, এই য়্যুক ামে্ও ইলমচচর্? উ�ের িতিয় বলেলয়-  

 يمبت ح  العلمِ  اقتبيِ يدل ال ون لإل�سين ييبغ

‘মুািলেমর কতরবয হে�, মৃতুযকেণও ইলম অে�ষেণর েক্েয়্ াুেয্গ 
হ্তছ্ড়্ য়্ কর্।’ [আল-জ্িলাুা া্েলহ: ৩/২২২]  

ই্্কুত আল-হ্ম্বী (রহ.) ইরশ্দুল আদীব ষে� উে�খ কেরয়, 
ফকীহ ও্্লও্্েলজী (রহ.) বেলয়, আিম আবূ র্্হ্য় মুহ্�দ 
ইবয় আহম্দ খ্েরজমী (রহ.) এর ক্েছ গময় করল্ম। ো াম্ 
িতিয় মৃতুযশযয্্ শ্ি্ত িছেলয় এবং ত্র বুেকর েভতর েথেক 
মৃতুযর শ� েশ্য়্ য্ি�ল। োই য়্যুক ামে্ িতিয় আম্েক 
বলেলয়, আপিয় য়্য়ীর মীর্েছর ম্াআল্ া�েকর োিদয় কী েযয় 
বেলিছেলয়? আিম বলল্ম, এই য়্যুক ামে্ োই ম্াআল্র 
আেল্চয়্ করেত হেব? িতিয় জব্েব বলেলয়- 

لُ ! هذا يي وَدص
ُ
خلصيهي ون من خً�ا ي بن وال السأل  نهذه ملم ووني النيي و

ُ
 ووني و

  نهي جيهٌل 

‘েহ বযিি! একিট ম্াআল্ া�েকর অবগত হে্ দুিয়্্ েথেক 
িবদ্্ েয়ও্্নওই ম্াআল্ া�েকর জ্েহল েথেক িবদ্্ েয়্্র 
েচে্ উ�ম য়্ িক?’  

আিম ত্র কথ্র েক্েয়্ জব্ব খুুেজ েপল্ম য়্। ত্ই ম্াআল্িট 
পুয়র্্ বযি করল্ম। আর িতিয় মুখ� করেলয়। এরপর আিম ত্র 
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ঘর েথেক েবর হে্ এল্ম এবং র্�্র ম্ঝখ্েয় আিছ এময় াম্ 
ত্র পিরব্র েথেক মৃতুযর ক্�্ শয়েত েপল্ম। 

ব্ধরেকযও ত্রেণযর উ�ীপয়্ 

আজ আমর্ ত্রেণযর শ্িণত খুেয়ও িয়েজেক েমেল ধরেত প্ির 
য়্। অকমরয়য, অলাত্, গ্ফলত আম্েদরেক ভ্্য়কভ্েব েজুেক 
ধেরেছ। িক� আম্েদর পূবরাূরীগণ িছেলয় এময়, য্েদর ইলম 
অে�ষণ ও জ্য়া্ধয়্র ক্েছ ব্ধরকয হ্র ম্য়েত ব্ধয হেত্। 
ব্ধরকযেক জ্ কের িচরতরেণর মেত্ ইলমী ত্র্�ীর জয়য েমহয়ত 
কেরেছয়। িবখয্ত ময়ীষী িশহ্বুি�য় আবূল আ�্া আহম্দ ইবয় 
আবূ ত্েলব (রহ.)-এর কথ্ িচ�্ করয়। িতিয় তখয় একশত 
দশবছেরর অশীিতপর বৃ�। িক� মেয়র ত্রণয কত েবগব্য়! 
এাম্ এমিয়েতই ব্োর ছ্েপ িয়রমর হও্্র কথ্। ত্রপর যিদ 
মৃতুযক্লীয় াম্ হ্ তেব েত্ কথ্ই েয়ই। িক� ব্ধরকয আর মৃতুযর 
য্ক্�্য়ী েভ্ুত্ �ম্িণত হেল্ ত্র ক্েছ। এই ব্ো েযিদয় ম্র্ন
েগেলয় োিদয়ও ছ্�েদরেক পুের্দ�র দরা িদেলয়। েযয় দরা 
িছল �্ক-িবব্হ ��িত আর মৃতুয িছল প্লিক! মহ্য় আ�্হ 
ত্‘আল্র াে� িমিলত হও্্র আেগর াম্ট্েক ত্ই িমিলত 
হও্্র ��িত িহোেব ষহণ করেলয়। ি�্ ম্য়ুেষর াে� িমিলত 
হও্্র আেগর াম্ট্েত ম্য়ুষ কত পুলকেব্ধ কের! িশহিরত হ্! 
আয়ে� উে�িলত হ্। ত্ই িমলয়েক �্থরক কর্র জয়য য়্য়্ 
রকেমর ��িত েয়্। আম্েদর পূবরাূরীগণও াবেচে্ ি�্ব�ুর 
াে� িমিলত হও্্র জয়য াবেচে্ াু�র ��িতট্ই িয়েতয়। োট্ 
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হেত্ ইলেমর চচর্। ব�ুর ক্েছ েয ইলেমর দ্ম েবিশ, অেয়ক 
েবিশ! ইলমই েয ত্র ক্েছ াবেচে্ দ্িম াুব্া! ত্ই য্ও্্র 
আেগ েদেহ এই ইলেমর াুব্াই েমেখ েযেতয় ত্র্!  

আম্েদর িক এাব ঘটয়্ েথেক িশক্ েয়ও্্নউিচত য়্? েযখ্েয় 
আমর্ তরণর্ই ব্ধরকযপীিড়তেদর েচে্ও েবিশ বুিড়ে্ েগিছ! ফেল 
অলাত্, গ্ফলিত আম্েদর িয়তা�ী হে্েছ! পূবরাূরীগণেদর 
অেয়েকর বয্প্ের জ্য়্ য্্, ত্র্ ব্ধরেকযও তরণেদর েচে্ েবিশ 
উ�ী্, আষহী িছেলয়। ব্োর ভ্র ত্েদরেক েয়্্্েত প্েরিয়। 
ব্ধরকয য্েদর জ্য়া্ধয়্র পথেক র� করেত প্েরিয়।  

আবূল ও্্ফ্ ইবয় আকীল হ্�লী (রহ.) বেলয়,  

ِ  ف ووني العلم ع ِحْرص من ألجد إِ َْ  اننُ  ووني وجده كغت مي وشدّ  الميِ َع
  سغ  عَ�ن

‘আিম ইলম অে�ষেণ আিশ বছর ব্ো িবশ বছর ব্োর েচে্ 
েবিশ �্দ ও উ�ীপয়্ প্ই।’ [আয-য্্ল আল্ ত্ব্ক্িতল 
হ্য়্িবল্: ১/১৪৬]  

আমর্ এতকণ পযর� ইলম ও আেলেমর ফযীলত, এ া�েকর 
কুরআয়-হ্দীছ, া্হ্ব্ে্ েকর্ম, বুযুগর্েয় দীেয়র বিবয, ত্ুেদর 
িব�্কর য়্য়্ ঘটয়্ উে�খ কেরিছ। এ পযর্ে্ আমর্ ইলম 
িশক্র িকছু জররী আদব ও িয়্ম-ক্য়ুয় উে�খ কর্র �্্া 
প্েব্ ইয়শ্আ�্হ। 
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ইলম, আেলম, ছ্�-াহপ্ঠী, ম্দর্া্ ও উ�্দেদর াে� আচ্র-

আচরণ ও বযবহ্রিবিধ �াে�: 

�থম পবর: 

ইলম অজরেয়র লকয ও উে�শয 

এক. ইলম অজরেয়র একম্� লকয হেব আ�্হ ত্‘আল্র া�ি� 
অজরয় কর্ এবং দুিয়্্বী লকয ও উে�শয া্ধেয়র িয়্ত েথেক 
েবুেচ থ্ক্। েকয়য়্ ইলম হে� একিট ইব্দত। েযময় পূবরাূরীগণ 

বেলয়, عبيدة العلم طلب   

আর েযেহতু ইলম ইব্দত, ত্ই এই ইব্দত প্লেয় াুদৃঢ় ই�্ 
থ্ক্ চ্ই। আর াবর্েষ চ্ই িয়্েতর িবশ�ত্। অবশয কখয়ও 
কখয়ও এময় অপিরণত ব্ো ম্দর্া্্ আা্ হ্ যখয় িয়্ত 
া�েকর ত্েলেব ইলেমর েক্েয়্ ধ্রণ্ই থ্েক য়্। এর্ পের 
িয়্ত িঠক কের েয়েব। অেয়ক াম্ িশখেত িশখেতই িয়্ত িঠক 
হে্ য্্। ইবয় মুব্রক (রহ.) বলেতয়,  

 ني  فيه لي وليس العلم طلبغي

‘আমর্ ইলম িশক্ কেরিছ, অথচ আম্েদর তখয় েক্েয়্ িয়্তই 
িছল য়্।’  তেব যখয় িয়্ত কর্র মেত্ বুঝ হেব তখয় একম্� 
আ�্হ ত্‘আল্র া�ি�রই িয়্ত করেত হেব। পূবরাূরীগণ বলেতয়, 
ইলেমর িয়্ত হে� অজত্ দূর কের আ�্হ ত্‘আল্র ইব্দত-
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বে�িগ যথ্যথভ্েব প্লয় কর্র ই�্ কর্। আহম্দ ইবয় হ্�ল 
(রহ.) বলেতয়,  

 نفسك عن اْهل رفع نه تغبي ون العلم ف الي 

‘ইলেমর িয়্ত হে� িয়েজর মধযক্র জ্হ্লত তথ্নঅজত্ দূর 
কর্।’  

িয়েজর মধযক্র কীোর অজত্ দূর্ কর্? জ্হ্লত হে� বড় 
িতয়িট েদ্েষর য়্ম। যথ্, রব া�েকর অজত্, দীয় া�েকর অজত্ 
এবং র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম া�েকর অজত্। 
�িতিট য়র-য়্রীেক কবের এই িতয়িট িবষে্ই �� কর্ হেব। 
াুতর্ং এই ��গেল্র াম্ধ্য় েথেক গ্েফল থ্ক্র য়্মই হে� 
জ্হ্লত ব্ অজত্। আর ইলেম য়্েফর ম্ধযেম এই িতয়িট ব�র 
অজত্ দূর কর্ য্্। রব া�েকর জ্হ্লত দূর কর্র ফেল ব্�্ 
আ�্হ ত্‘আল্র এক�ব্দ, একম্� িতিয়ই ইব্দত-বে�গীর 
েয্গয হও্্, ত্ুর িাফ্ত ও গণ্বলী, ম্হ্�য ও বড়� ইতয্িদ 
িবষ্ া�েকর ািঠক ইলম হ্িাল করেত াকম হেব। আর দীেয়র 
িবষ্গেল্ দ্িলিলকভ্েব আ�� কর্র ফেল দীয় া�েকর অজত্ 
দূর হেব। র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম া�েকর যথ্যথ 
ইলম হ্িাল হও্্্ ত্ুর হক, গণ্বিল, উ�েতর �িত ত্ুর 
অবদ্য়, ত্ুর াু�্েতর অয়ুা্রী হও্্র অপিরহ্যরত্ ইতয্িদ িবষ্ 
া�েকর যথ্থর জ্য় হ্িাল হেব।  
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াুতর্ং ইলম হ্িােল �থম িয়্ত থ্কেত হেব িয়েজর মধযক্র 
অজত্ দূর কের আ�্হ ত্‘আল্ ও ত্ুর র্াূল এবং ত্ুর দীয় 
া�েকর যথ্যথ জ্য় হ্িাল কর্।  

এাব েয়ক িয়্েতই ইলম হ্িাল করেব। প্িথরব েক্েয়্ উে�েশয 
ইলম হ্িাল করেব য়্। েযময়, ধয়-া�দ, �ভ্ব-�িতপি�, যশ-
খয্িত, াুয়্ম-াুখয্িত িকংব্ অেয়যর ওপর ে��� অজরয় ইতয্িদ হীয় 
উে�েশয ইলম হ্িাল করেব য়্। এমিয়ভ্েব জ্গিতক েক্েয়্ �্েথর 
�ে্্গ কের ইলম ও ত্িলমেক অপদ� য়্ কর্, যিদও ত্ হ্িদ্্র 
য়্েম হ্। াুিফ্্য় ইবয় উ্্্য়্ (রহ.) বলেতয়,  

 اهللا �سأل سلبته جعفر وب من الصة قبلت فلمي القرآن فهم ووتيت قد كغت
 السي� 

‘আম্েক কুরআেয়র ামঝ দ্য় কর্ হে্িছল। িক� যখয়ই আবূ 
জ্ফেরর ক্ছ েথেক হ্িদ্্র থিল ষহণ কেরিছ তখয় ত্ িছিয়ে্ 
েয়ও্্নহে্েছ। আ�্হ ত্‘আল্ কম্ করয়।’ 

েয েক্েয়্ ইলমী পদেকেপর আেগ িয়্ত াহীহ কের েয়ও্্নএক্� 
জররী। ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.) বলেতয়,  

 مي اهللا مغه حرف إل ييسب ال ون ع العلمِ  هذا مَ تعلمبا اللق ون وددت
: وقيل  يديه ع يظهر ون وحداً  نيظرت إذا ووددت الالب ، ع قط وحداً  نيظرت

ً  كمت مي  من رمي  عليه و� بن و�عين و�سدد يبفق ون وددت إال قط وحدا
 وحفٍ اهللا
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‘আিম ক্ময়্ কির া্র্ িবে�র ম্য়ুষ আম্র ক্ছ েথেক ইলম 
হ্িাল করক িক� েকউ েযয় এই ইলেমর একিট হরফও আম্র 
িদেক াে�্ধয় য়্ কের।’ িতিয় আের্ বলেতয়, ‘আিম কখয়ই ক্ের্ 
াে� �্ধ্য়য িব�্র িকংব্ িবজ্ ল্েভর জয়য িবতকরনকিরিয়। বরং 
যখয় েম্য়্জ্র্ কেরিছ তখয় মেয়�্েণ ক্ময়্ কেরিছ য্েত 
�িতপক হক ও ােতযর এবং আ�্হ ত্‘আল্র পক েথেক া্হ্যয 
প্য়।’  

ইম্ম আবূ ইউাুফ (রহ.) বলেতয়,  

ً  وجلس لم فإِ اهللا، نعلم م ور�دوا قبم يي  وعلبه ون فيه ونبي قط �لسي

‘েহ কওম! আিম ইলম িশক্ িদে্ একম্� আ�্হ ত্‘আল্েকই 
ক্ময়্ কির। কখয়ও আিম ইলেমর মজিলা ক্ে্ম কের অেয়যর 
ওপর ে��� অজরয় কর্র িব�ুম্� েচ�্ কিরিয়।’ 

িয়্ত িবশ� কের ইলম িশক্ করেত হেব, ম্য়ুেষর ওপর ে��� 
ল্ভ ব্ ত্েদর াে� িবতেকর িল্ হও্্র উে�েশয ইলম িশক্ কর্ 
য্েব য়্। িশক্ করেত হেব শধু ইলম অয়ুয্্ী আমল কর্র জয়য। 
ত্ফাীের আলব্হরল ম্দীদ ষে� উে�খ কর্ হে্েছ- 

 العلم تىلب ال: قيل ووطَ،: ل قيل يفيرقه، ون السالم عليه مبس وراد ولي
 ه. نه لعمل واطلبه نه، لحدِ

‘মুা্ (আ.) ও িখিজর (আ.)-এর োই িবখয্ত ঘটয়্র পিরাম্ি্েত 
পর�ের িবি�� হে্ য্ও্্র াম্ মূা্ন(আ.) িখিজর (আ.)-েক 



 

157 

িকছু উপেদশ �দ্েয়র অয়ুের্ধ করেল িতিয় ত্ুেক উপেদশ িদে্ 
বলেলয়, ব্হ্ছ কর্র জয়য িকংব্ ব্্য় কর্র িয়্েত ইলম িশক্ 
করেবয় য়্, বরং ইলম িশক্ করেবয় একম্� আমল কর্র 
িয়্েত।’ [আল-ব্হরল ম্দীদ: ১১/২৭৭]  

দুই. �ক্েশয ও েগ্পেয় াবরদ্ আ�্হর েম্র্ক্ব্ কর্ 

আেলম ও ত্েলেব ইলেমর ি�তী্ গর�পূণর দ্ি্� হে�, য্বতী্ 
ক্জকমর, চ্লচলয় এবং কথ্ব্তর্্ আ�্হেক ভ্ কর্। েকয়য়্, 
একজয় আেলম ত্র �্্ ইলম ও জ্য়বৃি�র আম্য়তদ্র। এই 
আম্য়তদ্রী রক্র গর� উে�খ কের আ�্হ ত্‘আল্ কুরআেয় 
ইরশ্দ কেরয়- 

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ ْ  َ�  ءَاَمنُوا َ  َ�ُوَُوا َّ َ�َٰ�ٰتُِ�مۡ  َوَ�ُوَُٓواْ  وَٱِّرُسوَل  ٱ

َ
َتُمۡ  أ

َ
ونَ  َوأ َُ  �َۡعَۡ

 ]  ٢٧: االنفيل[ ﴾ ٢

‘েহ ঈম্য়দ্রগণ! েত্মর্ আ�্হ-র্াূল এবং েত্ম্েদর �ী্ 
আম্য়েতর েখ্্য়ত কের্ য়্।’ {াূর্নআল-আয়ফ্ল, আ্্ত: ২৭}  

ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.) বলেতয়, ‘ইলম মুখ�নিবদয্র য়্ম য়্। ইলম 
হে� উপক্িরত্র য়্ম।’  

আর আেলেমর কতরবয হে� াবরদ্ ভ্ির�, গ্�ীযর, িবয়্ ও য়�ত্ 
বজ্্ েরেখ চল্। ইম্ম ম্েলক (রহ.) হ্রয়ুর রশীদেক াে�্ধয় 
কের িলেখিছেলয়- 
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ً  علمت إذا ُ�َ  علمي
ْ
 ط� لقبل. وحلمه ووقيره، وسمته، وسرييته وثره، عليك فل

 االنبييء  ورث  العلميء: وسلم آل وع عليه اهللا

‘যখয় ইলম হ্িাল হেব তখয় এর েক্েয়্ আছর, ভ্বগ্�ীযর, 
াহয়শীলত্ এবং উ�ত্ আপয়্র মেধয �ক্শ প্ও্্ চ্ই। েকয়য়্ 
ইলম হে� য়বীগেণর উ�র্িধক্র।’  

মু‘জ্েম �্ব্র্য়ীেত আবূ হর্্র্ র্িদ্্�্হন‘আয়হ েথেক বিণরত 
হে্েছ, র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম ইরশ্দ কেরয়- 

ِب ُهَر�َْرةَ قَيَل 
َ
ِ َطّ� اهللاُ َعلَيِْه : َ�ْن و َّ يَل رَُسبُل ا

َم، َوََعَلّمُبا «: وََسلّمَ قَ
ْ
ِعل
ْ
َََعلُّمبا ال

َبقَيَر، َوتََباَضُعبا لَِمْن ََْعلَُمبَن ِمْغهُ 
ْ
ِم الّسِريغََ ، َوال

ْ
ِعل
ْ
 »لِل

‘ইলম িশক্ কের্ এবং ইলম িশক্র জয়য গ্�ীযর ও িবয়ে্র গণ 
অজরয় কের্। আর য্র্ ইলম িশক্ করেত আো ত্েদর �িত 
িবয়্ী হও।’ [মু‘জ্মুলনআওা্ত: ৬১৮৪, যঈফ] 

া্লেফ া্েলহীয় বলেতয়,  

 عمي و�قف نفسه من و�تِ وعالنيته اه ف هللا يتباضع ون العيلم ع حق
 عليه وشُ

‘আেলেমর কতরবয হে� �ক্েশয ও েগ্পেয় আ�্হ ত্‘আল্র জয়য 
িবয়্ী হও্্। িয়েজর বয্প্ের া�� থ্ক্ এবং েয ক্জ �ে�র 
া�ুখীয় কের ত্ েথেক িবরত থ্ক্।’  

িতয়. ইলেমর মযর্ দ্ ও া�্য় রক্ কর্ 



 

159 

আ�্হ ত্‘আল ইলেমর েয ই�ত ও ে��� দ্য় কেরেছয় প্িথরব 
েক্েয়্ ল্লা্্ পেড় োই ই�ত ও া�্য় য়� য়্ কর্ চ্ই। 
দুিয়্্দ্র েক্েয়্ েল্েকর ক্েছ িবয়্ ক্রেণ িকংব্ অতয্বশযক 
ক্রণ ছ্ড়্ আেলেমর য়্ য্ও্্ উিচত। এময়িক দুিয়্্দ্র েক্েয়্ 
েল্কেক ইলম িশক্ েদ্্র জয়য ত্েদর ঘের য়্ য্ও্্, যিদও 
াংি�� বযিি র্জ্-ব্দশ্ হয় য়্ েকয়। বরং ইলেমর মযর্দ্ ামু�ত 
র্খেত ত্েদরেকই দরাগ্েহ আােত উাা্িহত ও অয়ু�্িণত 
কর্।  

এেকে� ইম্ম বুখ্রী (রহ.)-এর ঘটয়্ �রণ কর্ েযেত প্ের। 
িতিয় জীবেয় েম্ট চ্রব্র বড় ধরেয়র িবপেদর া�ুখীয় 
হে্িছেলয়। চতুথর ও াবেচে্ বড় িবপদিট িছল ইলেমর মযর্দ্ রক্ 
করেত িগে্। আর এই ঘটয়্িট াংঘিটত হে্িছল ত্র জীবেয়র 
েশষ ব্ো। েশষ ব্ো িতিয় বুখ্র্েতই বাব্া করিছেলয়। ো 
াম্ বুখ্র্র আমীর িছেলয় খ্েলদ যুহলী। িতিয় ইম্ম বুখ্রী 
(রহ.)-এর িয়কট এই মেমর াংব্দ ে�রণ কেরয় েয, িতিয় েযয় ঘের 
এো ত্র া�্য়েদরেক দীয়ী ইলম িশক্ েদয়। ইম্ম বুখ্রী (রহ.) 
বলেলয় আমীর ও ব্দশ্েদর ঘের ঘের িগে্ িশক্ িদে্ আিম 
ইলেম হ্দীছেক অপম্িয়ত করেত চ্ই য়্। েকউ পড়েত চ্ইেল ো 
আম্র ক্েছ এো আম্র দরো শরীক হে্ পড়ুক। আিম 
েফিরও্্ল্ য়ই েয, এই ইলম িয়ে্ ব্দশ্েদর �্ের �্ের ঘুের 
েবড়্েব্! এট্ ইলেম য়ববীর মযর্দ্র েখল্ফ।  
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ত্র জব্ব েপে্ আমীর ি�তী্ ��্ব প্ঠ্েলয়। িতিয় বলেলয়, 
ত্হেল আপয়্র দরো একট্ �ত� মজিলা ক্ে্ম কর্ েহ্ক। 
োই মজিলো েকবল আম্র া�্েয়র্ই েলখ্পড়্ করেব, অয়য 
েকউ ত্েত শরীক হেত প্রেব য়্।  

ইম্ম বুখ্রী (রহ) এই ��্বও �তয্খয্য় করেলয়। িতিয় বলেলয়, 
এর অথর এই দ্ুড়্্ েয, আিম অয়যেদরেক ইলম হ্িাল কর্ েথেক 
বি�ত করল্ম িকংব্ ব্ধ্ িদল্ম।  

আমীর মেয় কেরিছেলয় অয়যেদর াে� ত্র া�্য়েদর পড়্েলখ্ 
ত্র জয়য অবম্য়য়্কর। ত্ই িতিয় আল্দ্ একিট মজিলা 
ক্ে্েমর ��্ব িদেলয়। িক� য্র্ এক াে� বো ইলম হ্িাল 
কর্েক অবম্য়য়্কর ভ্েব ত্েদর জয়য দরোর আল্দ্ মজিলা 
ক্ে্ম কর্ ইম্ম বুখ্রী (রহ)-এর দৃি�েত চরম আপি�কর বেল 
মেয় হেল্। ফেল িতিয় এই ��্বও �তয্খয্য় করেত ব্ধয হয়। 
িক� আমীর খুব েবিশ পীড়্পীিড় করেত ল্গেলয়। ফেল ব্ধয হে্ 
ইম্ম বুখ্রী (রহ) বলেলয়, হয্ু, এক ক্জ কর্ েযেত প্ের। 
আপিয় যিদ এই মেমর শ্হী ফরম্য় জ্ির কেরয় েয, বুখ্রীর 
মজিলো া্ধ্রণ ছ্�র্ বােত প্রেব য়্ তখয় আিম অপর্গ 
িবেবিচত হেব্ এবং তখয় িবষ্িট েভেব েদখব। হ্ত ওই াম্ 
আপয়্র া�্েয়র জয়য আল্দ্ দরা ক্ে্ম কর্ েযেত প্ের। 
িক� যতকণ পযর� আম জলা্র অয়ুমিত থ্কেব ততকণ পযর� 
আিম ক্রও জয়য আল্দ্ মজিলা ক্ে্ম করেত প্রব য়্। 
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ইম্ম বুখ্রী (রহ)-এর এই ��্েব আমীর চরম য়্েখ্শ হেলয় 
এবং এর �িতেশ্ধ িয়েত িতিয় ত্র িবরে� ষড়য� করেত শর 
করেলয়। এই ষড়যে�র অংশ িহোেব ত্র য়্েম িতিয় য়্য়্রকম 
িমথয্ রটয়্ করেত থ্েকয় এবং হ্জ্র রকম অপব্দ েদও্্নশর 
কেরয়। এভ্েব ত্েক বুখ্র্ েথেক েবর কের েদ্্র েজ্র 
তাপরত্ শর হ্ এবং এাব ষড়য�, চ�্� ও িমথয্ অপব্েদর 
াূ� ধের একপযর্ে্ ত্েক বুখ্র্ েথেক েবর কের েদ্্র আেদশও 
জ্ির কর্ হ্। িক� আ�্হ ত্‘আল্র এই ি�্ ব্�্র বদদু‘আ 
ক্যরকর হেত াম্ ল্েগ িয়। ফেল �্ং আমীর খ্েলদই াীম্হীয় 
অপদ� হয়। খলীফ্ ত্েক বরখ্� কেরয় এবং ত্র আেদেশ 
গভয়ররেক গ্ধ্্ চিড়ে্ া্র্ শহর ঘুর্েয়্ হ্। 

ইাল্মী ইিতহ্ো এধরেয়র আের্ অেয়ক ঘটয়্র া�্য় প্ও্্ 
য্্। একব্র খলীফ্ ম্হদী ইম্ম ম্েলক (রহ.)-এর ক্েছ ত্র 
দুই া�্য়েক পড়্েয়্র জয়য আেবদয় করেল িতিয় বলেলয়- 

 و� يأت وال و�ؤ� يهور وال يهار العلم: رواي  و� و�ؤ� يبقر ون وو� العلم
 يأتبن وال يؤتبن العلم وهل ودرىت: رواي 

‘ইলেমর শ্য় হে� এেক া�্য় কর্ এবং হ্িাল কর্র জয়য 
ইলেমর ক্েছ আা্। অয়যনবণরয়্মেত, ইলম দশরয়্থর; দশরয়্থরী য়্। 
এেক হ্িাল করেত আােত হ্। এ ক্ের্ ক্েছ য্্ য়্। আিম 
আহেল ইলমেক েপে্িছ, ত্র্ ইলম িব�্র করেত ক্ের্ ক্েছ 



 

162 

ঘুের েবড়্েতয় য়্ বরং ইলম িশখেত হেল ত্েদর ক্েছ আােত 
হেত্।’ 

িতিয় আের্ বেলয়, একব্র আিম খলীফ্ হ্রেয়র ক্েছ গময় 
করেল িতিয় আম্েক বলেলয়, আপিয় ব্রব্র আম্েদর ক্েছ 
আােবয়। য্েত ঘেরর ব্�্র্ আপয়্র ক্েছ মুআ�্ প্ঠ করেত 
প্ের। ইম্ম ম্েলক (রহ.) বলেলয়, আ�্হ ত্‘আল্ আপয়্েক 
া�্য়ীত করয়। আিম েত্ েদখিছ ইলম আপয়্েদর েথেক দূের 
াের য্ে�!... ইলম ক্ের্ ক্েছ য্্ য়্। ইলেমর ক্েছ েযেত 
হ্।’ 

খলীফ্ বলেলয়, আপিয় িঠকই বেলেছয়। এরপর ব্�্েদরেক 
াে�্ধয় কের বলেলয়, েত্মর্ মািজেদ য্ও এবং অয়যেদর াে� 
ইলম িশক্ কের্।  

বিণরত আেছ, একব্র হ্রয়ুর রশীদ ত্েক িজেজা কেরয়, আপয়্র 
বাব্োর ঘর আেছ? জব্েব িতিয় বলেলয় য়্। তখয় খলীফ্ ত্েক 
িতয় হ্জ্র িদয়্র িদে্ বলেলয়, এগেল্ িদে্ ঘর ব্য়্েবয়। ইম্ম 
ম্েলক (রহ.) িদয়্রগেল্ ষহণ করেলয় বেট িক� খরচ করেলয় 
য়্। এর িকছুিদয় পর খলীফ্ ইর্ক পিরদশরেয় য্ও্্র পিরক�য়্ 
কের ইম্ম ম্েলক (রহ.)-েক াে� য্ও্্র পর্মশর িদেলয়। জব্েব 
ইম্ম ম্েলক (রহ.) বলেলয়, আপয়্র াে� য্ও্্র পিরক�য়্ 
আম্র েয়ই। েকয়য়্ র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম 
ইরশ্দ কেরেছয়-  
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َمِديَغُ  َخْ�ٌ لَُهْم لَْب َكنُبا َ�ْعلَُمبَن «
ْ
 »ال

‘মদীয়্ ত্েদর জয়য উ�ম, যিদ ত্র্ অয়ুধ্বয় কের।’ [মুািলম: 
১৩৬৩] 

অয়য হ্দীেছ বিণরত হে্েছ,  

ِ َطّ� اهللاُ َعلَيِْه وََسلّمَ  َّ يَل رَُسبُل ا
ِرُ� َخبََ� «: قَ

ْ
َمِديغَُ  ََغِْف َخبَثََهي َكَمي يغَْف ال

ْ
ال

َِديدِ 
ْ
  »ال

‘র্াূলু�্হনছ্�্�্হন‘আল্ইিহনও্্া্�্মনবেলয়, মদীয়্ য়গরী প্প 
দূর কের েযভ্েব হ্পড় েল্হ্র মিরচ্ দূর কের।’ [শ্রহনম্‘আিয়লন
আছ্র: ১৮২৬; বুখ্রী: ৭২০৯ন{বুখ্রীরনবণরয়্ন িকছুট্ন িভ�নশে�ন
বিণরতনহে্েছ।]  

এরপর িতিয়  বলেলয়, এই িয়য় আপয়্র েদও্্নোই িদয়্রামূহ। 
এই িদয়্েরর ক্রেণই আপিয় আম্েক মদীয়্ তয্গ করেত উ�ু� 
করেত প্রেছয়। আিম ওই ামে্ই এই আশ�্ কেরিছল্ম এবং 
ো ক্রেণই িদয়্রগেল্ ��্েয় য� কের েরেখ িদে্িছ। আিম 
কখয়ই দীেয়র ওপর দুিয়্্েক �্ধ্য়য েদব য়্।’ 

া্ধ্রণ ম্য়ুষ ও েয়তৃ�্য়ী্ বযিিবগরেক া�্য় করেত হেব বেট 
িক� ত্েদরেক েত্্্জ ও ম্�্িতিরি খ্িতর কর্ য্েব য়্। 
এেকে� াুিফ্্য় ছ্ওরী (রহ.)-এর ঘটয়্ ািবেশষ উে�খেয্গয। 
ইম্ম গ্য্লী (রহ.) বেলয়, হ্রয়্র রিশদ খলীফ্ িহোেব িয়যুি 
হেল েদেশর �্্ াব আেলম ত্র াে� া্ক্ত করেত এেলয়। 
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িক� াুিফ্্য় ছ্ওরী (রহ.) এেলয় য়্। অথচ দুইজেয়র মেধয এর 
আেগ খুবই হদযত্পূণর া�কর িছল। য়বিয়যুি খলীফ্ হ্রেয়র 
ক্েছ বয্প্রিট ক�দ্্ক মেয় হেল্। ত্ই িতিয় াুিফ্্য় ছ্ওরী 
(রহ.)-এর ক্েছ একিট িচিঠ িলখেলয়। য্র ভ্ষ্ িছল িয়�রপ:  

আ�্হর য়্েম শর করিছ। এিট আমীরল মুিময়ীয় হ্রেয়র পক 
েথেক দীয়ী ভ্ই াুিফ্্য় ছ্ওরীর উে�েশয িলিখত।  

পরাম্চ্র, েহ ব�ু! আপিয় জ্েয়য় েয, আ�্হ ত্‘আল্ মুিময়ীেয়র 
মেধয �্তৃে�র ব�য় াৃি� কেরেছয়। োই াূে�ই আিম আপয়্র 
াে� ব�ু� ও �্তৃ� �্পয় কেরিছ। এই ব�ুে�র মেধয া্ম্য়যতম 
কৃি�মত্ আেছ বেল আিম মেয় কির য়্। আ�্হ ত্‘আল্ যিদ 
আম্র ঘ্েড় এই দ্ি্ে�র েব্ঝ্ য়্ চ্প্েতয় ত্হেল অবশযই আিম 
আপয়্র ামীেপ হ্িজর হত্ম এবং ত্ হ্ম্গিড় িদে্ হেলও। 
েকয়য়্ আিম আপয়্র শূয়যত্ খুব েবিশ অয়ুভব করিছ। আর অয়য্য়য 
পিরিচতজেয়র াব্ই আম্র াে� া্ক্ত কের েগেছয় এবং 
আম্েক আম্র দ্ি্� ষহেণর ক্রেণ া্ধুব্দ জ্িয়ে্েছয়। শধু 
আপিয় এক্ই আেছয়, িযিয় আম্র াে� া্ক্ত কেরয়িয়। তেব 
অেয়যর তুলয়্্ আিম আপয়্র া্ক্তেকই েবিশ পছ� কির। 

আিম আম্র ম্েলর ভ্ে্েরর মুখ খুেল িদে্িছ। এেত আিম া��, 
আম্র েচ্খ এেত শীতল হ্। এময় এক াুামে্ আপয়্র 
অয়ুপি�িত আম্েক িয়দ্রণ মমর্হত করেছ। ত্ই ব্ধয হে্ 
আপয়্র ক্েছ প� েলখ্। এেত আিম আম্র ভ্েল্ব্া্ ও �বল 
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আষেহর কথ্ �ক্শ কেরিছ। েহ আ�ু�্হ! আপিয় েত্ জ্েয়য় 
মুািলেমর াে� মুািলেমর া্ক্ত ও �্তৃে�র ফযীলত কত েবিশ! 
াুতর্ং এই িচিঠ প্ও্্র াে� াে� া্ক্েতর জয়য আােবয় বেল 
আশ্ র্িখ।’  

িচিঠট্ িলেখ খলীফ্ হ্রয় আ�্দ ত্েলক্য়ীর হ্েত িদেলয় এবং 
এর গর� বুিঝে্ যথ্া�ব �ত ত্ াুিফ্্য় ছ্ওরীর হ্েত েপৗেছ 
েদ্্র আেদশ িদেলয়। 

আ�্দ ত্েলক্য়ী (রহ.) বেলয়, আিম িচিঠট্ ষহণ কের কুফ্ 
অিভমুেখ রও্্য়্ হল্ম। োখ্েয় িগে্ আিম াুিফ্্য় ছ্ওরী 
(রহ.)-েক মািজেদ দরা �দ্য় করেত েদখল্ম। আিম মািজেদর 
দরজ্্ িগে্ দ্ুড়্ল্ম িক� িতিয় আম্র িদেক �েকপই করেলয় 
য়্ বরং তীযরকভ্েব বলেলয়, ‘েহ আ�্হ! আিম েত্ম্র ক্েছ 
আগ�েকর অকলয্ণ েথেক আ�্ �্থরয়্ করিছ।’ 

আ�্দ বেলয়, এরপর িতিয় া্ল্েত দ্ুিড়ে্ েগেলয়। অথচ তখয় 
া্ল্েতর াম্ িছল য়্। আিম মািজেদ �েবশ কের ত্ুর ছ্�েদর 
া্ল্ম িদল্ম। িক� ছ্�র্ও েকউ া্ল্েমর জব্ব িদেলয় য়্, 
এময়িক ম্থ্ পযর� উঠ্েলয় য়্। 

আিম অেয়ককণ এভ্েব দ্ুিড়ে্ থ্কেত থ্কেত হ্ুিপে্ উঠল্ম। 
েকউ আম্েক বা্র কথ্টুকুও বলেলয় য়্। ত্েদর এই আচরণ 
আম্েক হতব্ক কের িদল। অগতয্ আিম দূর েথেকই াুিফ্্য় 
ছ্ওরীর (রহ.) উে�েশয খলীফ্ হ্রেয়র েলখ্ িচিঠিট ছুুেড় ম্রল্ম।  
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িতিয় িচিঠিট েপে্ েকুেপ উঠেলয়। েযয় ত্ুর েমহর্েব ভ্্য়ক 
েক্েয়্ া্প িকংব্ িব�ু ঢুেক পেড়েছ। িতিয় াে� াে� িাজদ্্ 
পিতত হেলয় এবং া্ল্ম িফিরে্ েজেব হ্ত ঢুক্েলয় এবং 
েপছেয়র একজয়েক ত্ পড়্র ইি�ত কের বলেলয়, আিম ওই ব� 
�শর কর্ েথেক আ�্হর আ�্ �্থরয়্ কির ও ত্র ক্েছ কম্ 
চ্ই, েয ব� (িচিঠ) একজয় জ্েলম ত্র হ্েত �শর কেরেছ। িক� 
ছ্�র্ েকউ ত্ �শর কর্র জয়য হ্ত ব্ড়্েলয় য়্। আর িতিয়ও 
ক্ুপিছেলয়, েযয় এট্ িচিঠ য়্- িবষ্ি া্প!  

অবেশেষ একজয় ছ্� িচিঠট্ হ্েত িয়ে্ পড়্ শর করেলয়। ত্র 
পড়্ শেয় াুিফ্্য় ছ্ওরী (রহ.) অব্ক হে্ িমিটিমিট কের 
হ্ািছেলয়। ছ্ে�র পড়্ েশষ হেল াুিফ্্য় ছ্ওরী (রহ.) বলেলয়, 
এই িচিঠর অপর িপেঠই জ্েলম বর্বর জব্ব িলেখ দ্ও!  

েকউ একজয় বলেলয়, েহ আ�ু�্হ! হ্রয় একজয় খলীফ্, ত্েক 
য়তুয় একট্ ক্গেজ জব্ব িদেল ভ্েল্ হ্ য়্? িতিয় বলেলয়, 
জ্েলেমর ক্েছ িচিঠর উে�্ িপেঠই জব্ব িলেখ দ্ও। েকয়য়্, ো 
যিদ হ্ল্লভ্েব ত্ উপ্জরয় কের থ্েক, ত্হেল এট্ই যেথ�। আর 
যিদ হ্র্ম উপ্জরয় হ্ ত্হেল ো এই হ্র্েমর আগেয় �লেব। 
আর আমর্ জ্েলেমর হ্ত �শর কর্ েক্েয়্ হ্র্ম ব� এখ্েয় 
েরেখ িদেত চ্ই য়্। েকয়য়্, ত্ আম্েদর দীয়েক বরব্দ করেব। 
ত্েক বল্ হেল্; িচিঠর জব্েব কী েলখ্ হেব? িতিয় বলেলয়, িলখ:  
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িবািম�্িহর র্হম্িয়র র্হীম, আ�্হ ত্‘আল্র ব্�্ াুিফ্্েয়র 
পক হেত আশ্-আক্�্্ েধ্কু্ খ্ও্্-�ত্িরত হ্রেয়র �িত- 
য্র ঈম্েয়র �্দ ও কুরআয় িতল্ও্্েতর মজ্ েকেড় েয়ও্্ন
হে্েছ- পরাম্চ্র, েত্ম্েক িচিঠর ম্ধযেম জ্িয়ে্ িদি� েয, 
আিম েত্ম্র ব�ুে�র রিশ িছ� এবং ভ্েল্ব্া্র ব�য় কতরয় কের 
েফেলিছ। তুিম িয়েজই িচিঠর ম্ধযেম আম্েক অবিহত কেরছ েয, 
তুিম মুািলেমর া�দ উজুি কের ত্র অপবযবহ্র শর কেরছ। 
আ�্হর িবধ্েয়র ব্ইের িগে্ ত্ খরচ করছ। তুিম শধু অয়য্্ 
কেরই ক্� হও িয়। বরং আম্েক েত্ম্র প্েপর া্কীও 
ব্িয়ে্ছ!  

অতএব, আিম এবং আম্র াে� য্র্ েত্ম্র িচিঠ প্েঠর াম্ 
উপি�ত িছেলয় ত্র্ াব্ই আগ্মী িদয় য়য্্পর্্ণ মহ্য় িবচ্রক 
আ�্হর ক্েছ এর যথ্যথ া্কয েপশ করেবয়। েহ হ্রয়! তুিম 
মুািলেমর া�ি� ছ্ড়্ ত্েদর া�েদর েক্ষ্গ্র খুেল িদে্ছ। 
েত্ম্র ক্েজ িক য্ক্ত উাূলক্রী, আ�্হর র্�্র মুজ্িহদ এবং 
অভ্বীর্ া��? আহেল ইলম এবং কুরআেয়র ব্হকর্ িক ত্েত 
া�ত? ই্্িতম িবধব্ য়্রীর্ও িক ত্েত া��? অথব্ া�� 
েত্ম্র �জ্র্? 

েহ হ্রয়! তুিম েত্ম্র েক্মেরর ক্পড় েবুেধ য়্ও এবং 
জব্বিদিহত্র জয়য ��িত শর কের দ্ও। িবপদ �িতহত কর্র 
জয়য চ্দর জিড়ে্ য়্ও। তুিম েজেয় েরখ, অিতা�র েত্ম্েক 
য়য্্পর্্ণ িবচ্রেকর া্মেয় দ্ুড়্েত হেব। াুতর্ং তুিম আ�্হেক 
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ভ্ কর। েকয়য়্, েত্ম্র কুরআয় িতল্ও্্েতর �্দ িমেট েগেছ, 
ইলম ও যুহেদর মজ্ িয়ঃেশষ হে্ েগেছ। েয়কক্র ও াা েল্েকর 
া্ি�ধয েত্ম্র অি�্ ল্গ্ শর হে্েছ। আর তুিম জ্েলম ও 
জ্েলেমর াহ্্ত্ক্রী হও্্ পছ� করছ! 

েহ হ্রয়! তুিম িাংহ্ােয় আের্হয় কর্ ম্�ই েরশিম েপ্শ্ক 
পিরধ্য় কর্ শর কেরছ! েত্ম্র দরজ্র া্মেয় পদর্ ট্িঙে্ 
র্�ুল আল্মীেয়র শিির া্দৃশযত্ অবল�য় কেরছ! এরপর তুিম 
এময় জ্েলম �হরীেদরেক পদর্র া্মেয় দ্ুড় কিরে্ িদে্ছ, য্র্ 
িয়েজর্ জ্েলম, ম্য়ুেষর �িত ইয়া্ফ কের য়্। ত্র্ 
শর্বপ্য়ক্রীেদরেক দে েদ্ অথচ িয়েজর্ই শর্ব প্য় কের! 
ত্র্ বযিভচ্িরেদরেক েব�্ঘ্ত কের অথচ িয়েজর্ই বযিভচ্ের িল্ 
হ্! েচ্েরর হ্ত ক্েট আব্র েগ্পেয় িয়েজর্ই চুির কের! এাব 
শ্ি� অপর্ধীেদর িবরে� �ে্্গ কর্র আেগ িয়েজেদর ওপরই 
িক �ে্্গ কর্ উিচত িছল য়্? 

আগ্মী িদয় কী হেব েহ হ্রয়! েয িদয় আ�্হ ত্‘আল্র পক 
েথেক একজয় েঘ্ষক একথ্র েঘ্ষণ্ করেবয় েয, জ্েলম ও 
জ্েলেমর াহ্্ত্ক্রীেদরেক একি�ত কের্। আর োিদয় তুিম 
ঘ্েড় দুহ্ত ব্ুধ্ অব�্্ আ�্হ ত্‘আল্র া্মেয় দে্্ম্য় হেব? 

েত্ম্র ইয়া্ফ েত্ম্েক ব্ুধয় েথেক মুিি েদেব য়্িক েত্ম্র 
আেশপ্েশর জ্েলমর্ েত্ম্েক জ্হ্�্েম িয়েকপ করেব? অথব্ 
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তুিম ত্েদর জ্হ্�্েম েটেয় েয়েব? েযময় েফর্উেয়র বয্প্ের 
আ�্হ ত্‘আল্ ইরশ্দ কেরেছয়- 

ةِ يَۡومَ  َقۡوَمُهۥ َ�ۡقُدمُ  ﴿ ََ َََدُهمُ  ٱۡلقَِ�ٰ ۡو
َ
ۖ  فَأ ََ دُ  َوُِۡئَس  ٱ�ّا َۡ ودُ  ٱِۡوِ َُ ۡو ََ ۡ : هبد[ ﴾ ٩ ٱِ

٩٨  [ 

‘ো ত্র া�দ্ে্র অষভ্েগ থ্কেব এবং ত্েদরেক িয়ে্ 
জ্হ্�্েম �েবশ করেব। েযখ্েয় ত্র্ �েবশ করেব ত্ কত 
িয়কৃ� �্য়!’ {াূর্ হদ, আ্্ত: ৯৮}  

েহ হ্রয়! আিম অয়ুভব করেত প্রিছ, তুিম েত্ম্র েয়ককমর 
েদখেত প্েব অেয়যর প্�্্ আর অেয়যর প্প েদখেব েত্ম্র 
প্�্্। িবপেদর ওপর িবপদ এবং অ�ক্েরর ওপর অ�ক্র। 
অতএব, েহ হ্রয়! তুিম েত্ম্র �জ্েদর বয্প্ের আ�্হেক ভ্ 
কের্ এবং মুহ্�্দ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমর উ�েতর 
বয্প্ের াজ্গ থ্েক্।  

তুিম আের্ েজেয় েরেখ্, এই র্জ� ও েখল্ফত েত্ম্র ক্েছ 
িচরিদেয়র জয়য আোিয়। অিতা�র ত্ অেয়যর ক্েছ �্য়্�িরত 
হেব। দুিয়্্ এভ্েবই এেকর পর আেরকজয়েক িয়ে্ েখল্ কের। 
ত্েদর মেধয েকউ আেছ েয প্েথ্ া�্ কের আর েকউ আেছ েয 
দুিয়্্ ও আেখর্ত উভ্িটেক বরব্দ কের। 

েত্ম্েক া্বধ্য় কের িদি�, এরপর তুিম কখয়ও আর আম্র 
ক্েছ িচিঠ িলখেব য়্। িলখেল আিম ত্র জব্ব েদব য়্।  
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-ও্্াা্ল্ম 

এরপর িতিয় িচিঠট্ ভ্ুজ ও দ�খত কর্ ছ্ড়্ই আম্র িদেক ছুুেড় 
ম্রেলয়। আিম ত্ ষহণ করল্ম এবং কূফ্র ব্জ্েরর িদেক 
ছুটল্ম। াুিফ্্য় ছ্ওরীর �িতিট কথ্ ও আচরণ আম্র মেধয 
রপ্�েরর ঝড় বইে্ িদল। ত্র উপেদশম্ল্ ামুেষর ঊিমরম্ল্ 
হে্ আম্র হদ্প্েড় আছেড় পড়েত ল্গল। ব্জ্ের িগে্ আিম 
উ��ের েঘ্ষণ্ িদল্ম- ওই বযিিেক েক �্ করেব, েয আ�্হ 
ত্‘আল্র র্�্্ পল্্য় করেত ই�ুক? 

ব্জ্েরর েল্কজয় আম্র েঘ্ষণ্ শেয় িদয়্র িদরহ্ম িয়ে্ হ্িজর 
হেল্। িক� আিম ত্ �তয্খয্য় কের বলল্ম, আম্র এােবর 
�ে্্জয় েয়ই। বরং একিট পশেমর জু�্ দরক্র। এগেল্ েক 
িদেত প্রেব?  

আম্েক এগেল্র বযব�্ কের েদও্্নহেল্। আিম শ্হী েলব্া 
ছুুেড় েফেল িদল্ম এবং ওই েম্ট্ জু�্ পিরধ্য় কের য়�পেদ 
হ্রেয়র দরব্ের উপি�ত হল্ম। দরব্েরর রকী আম্েক এই 
অব�্্ েদেখ আটেক িদল। আিম পুয়র্্ অয়ুমিত চ্ইল্ম। খলীফ্ 
আম্েক েদেখ েফলেলয় এবং আেকপ ও িয়েজর �িত অয়ুেয্গ 
কের বলেলয়, ‘ে�িরত াফল হে্েছ আর ে�রক বযথর হে্েছ।’  

আিম ত্র িদেক োভ্েবই িচিঠিট ছুুেড় ম্রল্ম েযভ্েব াুিফ্্য় 
ছ্ওরী আম্র িদেক ছুুেড় েমেরিছেলয়। খলীফ্ িচিঠিট অতয� 
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মেয়্েয্েগর াে� প্ঠ করেলয় এবং প্ঠ কের িবপুল পিরম্েণ 
অ�প্ত করেলয়।  

িচিঠর ভ্ষয কতক দরব্রী েল্কেক পীড়্ িদল। ত্েদর একজয় 
��্ব িদে্ বলল, আমীরল মুিময়ীয়! াুিফ্্য় ছ্ওরী আপয়্র �িত 
চরম দুঃা্হা েদিখে্েছয়। অতএব ত্েক প্কড়্ও কের কেঠ্র 
া্জ্ িদয়। েজেলর ঘ্িয় ট্য়্র বযব�্ কের িদয়। অ�ত অয়যর্ এ 
েথেক িশক্ প্েব।  

হ্রয় বলেলয়, েহ দুিয়্্র দ্াকুল! াুিফ্্য়েক ত্র অব�্্ 
থ্কেত দ্ও। �ত্িরত ও হতভ্গ্ ো, য্র া্ি�েধয েত্মর্ 
আেছ্। াুিফ্্য় েত্ াুিফ্্য়ই াুিফ্্য়ই!  

এরপর িতিয় আেদশ িদেলয়, �িতব্র দরব্র বা্র আেগ েযয় ত্র 
এই িচিঠিট প্ঠ কের েশ্য়্েয়্ হ্। [আল-আহক্মুা াুলত্িয়্্: 
২/১৬১-১৬৩]  

আম্েদর পূবরাূরী আেলমগণ ইলেমর ই�ত-া�্য় রক্র বয্প্ের 
এরকমই তাপর িছেলয়। ইলেমর মযর্দ্ কু� কের কখয়ও ত্র্ 
র্জয়যবগরেক ��্ েদয়িয়। ইিতহ্ো এরকম হ্জ্রও ঘটয়্ 
াংরিকত আেছ। খতীব ব্গদ্দী (রহ.) হ্�্দ ইবয় া্ল্ম্ (রহ.)-
এর একিট ঘটয়্ উে�খ কেরেছয়। িতিয় বেলয়, একব্র আিম 
হ্�্দ ইবয় া্ল্ম্ (রহ.)-এর িয়কট গময় করল্ম। আিম ত্র 
াে� বা্ আিছ এময় াম্ মুহ্�্দ ইবয় াুল্্ম্েয়র দূত দরজ্্ 
কর্ঘ্ত করল। অতপর ো ঘের �েবশ কের া্ল্ম �দ্য় করল 
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এবং মুহ্�্দ ইবয় াুল্্ম্েয়র ে�িরত িচিঠ েপশ করল। হ্�্দ 
বলেলয়, তুিম পেড়্। িচিঠেত া্ল্ম ও দু‘আর পর উে�খ কর্ 
হে্েছ, আম্র একিট ম্াআল্গত াম্ধ্য় �ে্্জয়। দ্্ কের 
িচিঠিট প্ও্্র পর আম্র ক্েছ আগময় করেবয়। আপয়্র ক্ছ 
েথেক ম্াআল্র াম্ধ্য় েজেয় েয়ব।’  

জব্েব হ্�্দ ইবয় া্ল্ম্ (রহ.) বলেলয়, িচিঠর অপর পৃ�্্ 
িলেখ দ্ও েয, ‘আমর্ আম্েদর পূবরাূরীগণেক েপে্িছ ত্র্ অেয়যর 
ক্েছ েযেতয় য়্। বরং য্র ামায্ হেত্ িতিয়ই াম্ধ্েয়র জয়য 
আােতয়। অতএব আপয়্র যিদ েক্েয়্ ামায্ থ্েক তেব আপিয়ই 
আম্র ক্েছ আাুয়। আর আপিয় যিদ আোয়ই তেব এক্ আােবয় 
এবং পদ�েজ আােবয়। াে� ক্উেক িয়ে্ আােবয় য়্ এবং 
াও্্রী হে্ও আােবয় য়্।’ 

এর িকছুকণ পর পুয়র্্ দরজ্্ কর্ঘ্েতর শ� েশ্য়্ েগল। 
দরজ্ েখ্ল্ হেল েদখ্ েগল �্ং মুহ্�্দ ইবয় াুল্্ম্য় 
উপি�ত! িতিয় ঘের �েবশ কের বলেলয়, কী বয্প্র! আপয়্র 
িদেক ত্িকে্ �থেম আম্র া্র্ শরীর ভে্ েকুেপ উঠল েয! 
তখয় হ্�্দ (রহ.) বলেলয়, 

ً  سمعت  ط� اهللا رسبل سمعت: يقبل ميلك نن ا�س سمعت: يقبل الغيِ ثينتي
ُل نعلمِ  وراد إذا العيلِمَ  إنّ : يقبل وسلم آل وع عليه اهللا ه وجَه اِهللا هينه 

ُص شءٍ  الرغبزَ  نه ي ِ�َ  ون وراد ونن، شٍء    . هيب من 
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‘আিমনছ্েবতনবুয়্য়ীেকনবলেতনশেয়িছ, িতিয়নবেলয়, আিমনআয়্ছন
ইবয়ন ম্েলকন র্িদ্্�্হন ‘আয়হেকন বলেতন শেয়েছয়, র্াূলু�্হ 
ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম ইরশ্দ কেরয়, েয বযিি আ�্হ 
ত্‘আল্র উে�েশয ইলম হ্িাল কের পৃিথবীর াব ম্খলুক ত্েক 
ামীহ কের। আর যিদ দুিয়্্র েক্েয়্ া�দ প্ও্্র েল্েভ ইলম 
হ্িাল কের তেব ো পৃিথবীর াব্ইেক ভ্ প্্ ও ামীহ কের।’ 
[জ্েমনছগীর: ৩৮৩; আলব্য়ী, িালিাল্নয্ীফ্: ৩৯২৮, যঈফ] 

অবশয িবেশষ েক্েয়্ �ে্্জয় েদখ্ িদেল এবং দীয়ী কলয্েণর �� 
হেল োেকে� িয়্ত িঠক েরেখ িব�শ্লী এবং র্জয়যবেগরর ক্েছ 
য্ও্্েত েদ্ষ েয়ই। এমিয়ভ্েব র্জয়যবগর যিদ ইলমী ম্ক্েমর হ্ 
তেব ত্েদর ক্েছও  য্ত্্্ত কর্েত েদ্ষ েয়ই। া্লেফ 
া্েলহীেয়র অেয়েকই শধু এাব ক্রেণ কখয়ও কখয়ও এরকম 
েল্কেদর শরণ্�য় হে্েছয় এবং ত্েদর ক্েছ েগেছয়। িক� 
ত্েদর উে�শয কখয়ই দুিয়্্ িকংব্ প্িথরব �্থর িছল য়্।  

চ্র. যথ্া�ব শরী্ত িয়েদরিশত যুহদ, দুিয়্্িবমুখত্, অয়্ড়�রত্র 
জীবয়য্পয় কর্: 

আর আেলেমর এ িবষে্র াবরিয়� অব�্ হে� দুিয়্্র াে� 
া�কর �্পয় য়্ কর্ এবং দুিয়্্ হ্র্েয়্েক প্�্ য়্ েদ্্। 
েকয়য়্ ত্র্ই প্িথরব জীবেয়র হীয়ত্, মূলযহীয়ত্ ও ত্ি�লযত্, 
�ত হ্তবদল হও্্, েফতয়্ ইতয্িদ া�েকর েবিশ অবগত।  



 

174 

প্ুচ. াবরদ্ িয়কৃ� ও িয়�ম্েয়র প�্্ দুিয়্্ উপ্জরয় েথেক িবরত 
থ্ক্:  

েল্ভ-ল্লা্ ও াে�েহর �্য় েথেক িয়েজেক ািরে্ র্খেত হেব। 
এময় িকছু কর্ য্েব য়্ য্েত িয়েজর বযিি� খবর ও ��িব� হ্। 
যিদও ত্ ব্িহযকভ্েব জ্ে্যই েহ্ক য়্ েকয়। েকয়য়্ িয়েজেক 
অপব্েদর জ্্গ্ েথেক দূের র্খ্ খুবই গর�পূণর। য্েত া্ধ্রণ 
ম্য়ুষ অেহতুক াে�েহ পিতত য়্ হ্। আর েক্েয়্ ৈবধ ক্রেণ 
যিদ এধরেয়র িকছুেত অংশষহণ করেতই  হ্ তেব েয ত্ �তযক 
কেরেছ ত্েক োই ক্েজর ক্রণ ও উে�শয া�েকর অবিহত কর্। 
য্েত ো খ্র্প ধ্রণ্ েপ্ষণ কের গয়্হগ্র য়্ হ্ িকংব্ ত্র 
বয্প্ের াে�হ কের উপকৃত হও্্র ধ্র্ িছ� য়্ কের। এ 
ক্রেণই একব্র র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম া্িফ্্ 
র্িদ্্�্হন ‘আয়হ্র াে� া�য্র পের কথ্ বল্ অব�্্ দু’জয় 
েল্ক েদখেত েপেল িতিয় ত্েদরেক দ্ুড় কর্েলয় এবং বলেলয়, এ 
হে� আম্র �ী া্িফ্য্! এর ক্রণও বণরয়্ করেলয় িতিয়। ত্ 
হে� শ্ত্য় ম্য়ুেষর িশর্্ িশর্্ চল্চল কের েধ্ুক্ েদ্ এবং 
অেয়যর �িত খ্র্প ধ্রণ্ াৃি� কের। হ্দীছিট িয়�রপ: 

تَيُْتُه : َ�ْن َطِفّيَ  نِغِْت ُحَيّ قَيلَْت 
َ
ِ َطّ� اهللاُ َعلَْيِه وََسلَّم ُمْعتَِرًفي فَأ َّ َكَن رَُسبُل ا
، َوَ�َن َمْسَرُغَهي ِف  َِ

ُتُه، ُّّم ُ�ْمُت، فَي�َْقلَبُْت، َ َقيَم ِلَْقلِبَ ًْال، فََحّدّْ ُزورُهُ لَ
َ
َداِر  و

ْاََم، 
َ
ّ َطّ� اُهللا َعلَيِْه وََسلَّم و ِّ يَي اّل

َ
نَْصيِر، فَلَّمي رَو

َ ْ
َسيَمَ ، َ َمّر رَُجَالِن ِمَن األ

ُ
و

ل َطّ� اُهللا َعلَْيِه وََسلّمَ  ِّ  » َعَ رِْسلُِرَمي، إِّ�َهي َطِفّيُ  نِغُْت ُحَيّ «: َ َقيَل اّل
َ
: ، َ َقيال
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ِ قَيَل ُسبَْحيَن ا َّ ِ يَي رَُسبَل ا ِص «: َّ ِ اّلِم، َونِ �َْسيِن َ�َْر ِ
ْ
إِّن الّشيَْىيَن َ�ِْري ِمَن اإل

ا ْن َ�ْقِذَف ِف قُلُب�ُِ َمي َشا
َ
ْو قَيَل » َخِشيُت و

َ
ي«: ، و  »َشيْئً

া্িফ্য্হন িবয়েতন হই্্ইন েথেকন বিণরত, িতিয়ন বেলয়: র্াূলু�্হন
ছ্�্�্হন‘আল্ইিহনও্্া্�্মনইিতক্েফনিছেলয়, আিমনর্েতনত্ুরন
া্ক্েতরনজয়যনআিা।নআিমনত্রনা্েথনকথ্নবিল, অতঃপরনরও্্য়্ন
েদইনওনঘুেরনদ্ুড়্ই, িতিয়নআম্েকনএিগে্নেদ্্রনজয়যনদ্ুড়্েলয়।ন
ত্রনঘরন িছলনউা্ম্নইবনয়নয্ে্েদরনব্িড়েত।নইতযবােরন দু’জয়ন
আয়া্রন অিত�মন করল, ত্র্ন য়বীন া্�্�্হ আল্ইিহন
ও্্া্�্মেকনেদেখন�তনচলল, য়বীনা্�্�্হনআল্ইিহনও্্া্�্মন
ত্েদরনবলেলয়: থ্ম, এনহে�না্িফ্য্হন িবয়েতনহই্্ই।নত্র্ন
আ�যরনহল: াুবহ্য়্�্হনেহনআ�্হনর্াূল! িতিয়নবলেলয়: িয়�্ন
শ্ত্য়নম্য়ুেষরনরেিরনিশর্্নিবচরণনকের, আিমনআশ�্নকরিছ, 
োন েত্ম্েদরন অ�েরন কুম�ণ্ন িদেতন প্ের।’ [বুখ্রী: ৩২৮১; 
মুািলম: ২১৭৫]  

ছ্. ইাল্মী িশআর-িয়দশরয় ও ব্িহযক িবধ্য়্বিল প্লেয় য�ব্য় 
হও্্:  

েযময়, মািজেদ জ্ম্েতর াে� া্ল্ত আদ্্ কর্, আম-খ্া 
াকেলর মেধয া্ল্েমর �চলয় ঘট্েয়্, াাক্েজর আেদশ এবং 
অাাক্েজ ব্ধ্ �দ্য়। আর এগেল্ করেত িগে্ �ভ্বশ্লীেদর 
ক� াহয কর্ এবং এেত আ�্হ ত্‘আল্র জয়য িয়েজেক তু� 
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জ্য় কর্। েক্েয়্ ভারায়্ক্রীর ভারায়্্ ক্য় য়্ েদ্্। এেকে� 
আ�্হ ত্‘আল্র এই ব্ণীরনকথ্ াদ্ অ�ের জ্গরক র্খ্। যথ্- 

قِمِ  َ�ُٰبَ�ّ  ﴿
َ
َٰۡوةَ  أ َّ ُمرۡ  ٱِ

ۡ
ۡعُرو َوأ ََ ۡ َۡهَ  ِف بِٱِ نَكرِ  َعنِ  وَٱ َُ ۡ ٰ  وَٱۡصِ�ۡ  ٱِ َ�َ  ٓ َصابََكۖ  َما

َ
 إِنّ  أ

ُموَِ  َعۡزمِ  مِنۡ  َ�ِِٰكَ 
ُ
  ]  ١٧: لقمين[ ﴾ ١ ٱۡ�

এমিয়ভ্েব র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম ও অয়য্য়য 
য়বীর কে�র কথ্ও মেয় কের ইলম �চ্র-�া্েরর েকে� ব্ধ্ ও 
কে�র িবষ্িট েমেয় েয়্্। াু�্ত �িত�্ এবং িবদআত িয়মূরেল 
ােচ� হও্্। দীেয়র য্বতী্ িবধ্য় ও আদশর �িত�্েক জীবেয়র 
�ধ্য় লকয িহোেব �ীর কর্। িবশ�প�্্ মুািলেমর কলয্ণ 
�িত�্্ তাপর হও্্। ব্িহযক ও অভয�রীণভ্েব শধু �্ভ্িবক 
ৈবধ ক্েজই া�� য়্ হে্ ােবর্� াু�র ও ভ্েল্ ক্েজ অভয� 
হও্্। েকয়য়্ ওল্ম্ে্ েকর্ম হেলয় ম্য়ুেষর লকয�ল ও 
আদশরষহেণর েক�িব�ু। ত্র্ই আ�্হ ত্‘আল্র পক েথেক 
া্ধ্রণ ম্য়ুেষর জয়য দিলল �রপ। ত্ই য্র্ জ্েয় য়্ ত্র্ 
ত্েদরেক েদেখ অয়ু�রণ করেব, আমল করেব। াুতর্ং �্ং 
আেলমই যিদ িয়জ ইলম অয়ুয্্ী আমল য়্ কেরয় তেব অয়যেদর 
আমল কর্ েত্ আের্ পেরর কথ্। এ ক্রেণই আেলেমর 
পদ�লয়েক অয়য েয েক্েয়্ বযিির পদ�লেয়র েচে্ অেয়ক 
ভ্্বহ িহোেব িবেবচয়্ কর্ হ্। েকয়য়্ ত্েদর অয়ুারণ কের 
অয়যেদরও পদ�লয় ঘট্র ভ্ থ্েক।  

া্ত. য়ফল ও মু�্হ্ব য্বতী্ ভ্েল্ ক্জ প্লেয় য�ব্য় হও্্:  
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শরী্ত�েণত্ তথ্ র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমর 
মযর্দ্ ও আদশর বুলে�র জয়য �্ণপণ েমহয়ত কর্। ত্ই কুরআয় 
িতল্ও্্ত, িযকর-আযক্র, িদয়র্েতর িবিভ� দু‘আ, িবিভ� ক্েজর 
শর-েশেষর দু‘আ, য়ফল া্ল্ত ও ের্জ্, হজ-ওমর্ প্লয় কর্, 
র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম-এর �িত েবিশ েবিশ দরদ 
প্ঠ কর্। আর া্ধ্রণ ম্য়ুেষর মেত্ কুরআয় িতল্ও্্ত য়্ 
কর্। বরং িতল্ও্্েতর াম্ কুরআেয়র আেদশ-িয়েষধ, েহকমত-
�জ্, াুাংব্দ-আজ্েবর ভ্ ইতয্িদ িবষ্ িয়ে্ িচ�্ কর্। 
এমিয়ভ্েব কুরআয় িহফজ কর্র পর ত্ ভুেল য্ও্্র শ্ি�র 
কথ্ও �রেণ র্খ্। াহেজ কুরআয় ই্্দ র্খ্র প�্ হে� অ�ত 
া্তিদেয় একব্র মুখ� কুরআয় িতল্ও্্ত কর্।  

আট. া্ম্িজক আচ্র-আচরেণ দ্ি্� ও করণী্  

ম্য়ুেষর াে� উ�ম আচরণ ও হ্োয্�ল েচহ্র্্ ত্েদর াে� 
িমিলত হও্্। ত্েদরেক খ্য়্ খ্ও্্েয়্। া্ধ্রণ েল্কেদর েকউ 
মূখরত্বশত ভুল-�্ি� কের থ্কেল কম্ কের েদ্্। ম্য়ুষেক ক� 
েদও্্নেথেক েবুেচ থ্ক্। েকউ উপক্র করেল ত্র েশ্কর আদ্্ 
কর্। এই গণিট অতয� �শংায়ী্ বেট, িক� আম্েদর মেধয এর 
িয়দ্রণ অভ্ব। এট্ চরম অোৗজয়যত্ও বেট। পি�ম্ েদশগেল্ 
ইাল্ম য়্ ম্য়েলও পের্কভ্েব ইাল্েমর আদশরগেল্ খুব ভ্েল্ 
কের অয়ুারণ কের। ত্েদর মেধয োৗজয়যত্েব্েধর ঘ্টিত েয়ই। 
আপিয় া্ম্য়য উপক্র করেলও ত্র্ আপয়্র �িত অা্ম্য়য 
কৃতজ েদখ্েব। অথচ গণিট থ্ক্ দরক্র িছল আম্েদর মেধয, 
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িবেশষ কের ওল্ম্ে্ েকর্েমর মেধয। ত্ই এিবষে্ ােচতয় হও্্ 
চ্ই। অভ্বীর হ্জত পূরেণ ােচ� হও্্। �িতেবিশ ও 
িয়কট্�ী্েদর হক আদ্্ কর্। এেদর ক্উেক া্ল্ত তরক 
িকংব্ প্পক্েজ িল্ হেত েদখেল েহকমত ও য়�ত্র াে� 
েশ্ধর্েয়্র েচ�্ কর্। াাক্েজ আেদশ ও প্পক্েজ ব্ধ্ 
�দ্েয়র েকে� াবরদ্ েহকমত অবল�য় কর্। এেকে� আমর্ 
র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম কতৃরক মািজেদ েপশ্ব 
কর্ োই েবদুইেয়র াে� য়�ত্ অবল�েয়র ঘটয়্ �্র্ িশক্ িয়েত 
প্ির। 

য়্. েধ্কু্-�ত্রণ্ ও িহংা্-িবে�ষ েথেক ব্চু্ 

িবের্ধীত্-িবেষ্হ, আ�্হ ত্‘আল্র া�ি� ছ্ড়্ অয়য েক্েয়্ 
ক্রেণ ে�্ধ্ি�ত হও্্, অহংক্র-েলৗিককত্, আ��িরত্, 
কৃপণত্, ক্পুরষত্, েল্ভ-ল্লা্, গবর-দ্ি�কত্, দুিয়্্র �্থর 
হ্িােলর জয়য ক্ের্ াে� �িত�ি�ত্, জ্গিতক িবষে্ অহংক্র 
�দশরয়, আ��শংা্ ক্ময়্ কর্, আ�িচ�্, আ��্থর, ম্য়ুেষর 
েদ্ষ ত্ল্েশর েপছেয় েলেগ থ্ক্, িয়েজর েদ্ষ াংেশ্ধেয়র েচ�্ 
য়্ কর্, বংশী্ ও েগ্�ী্ েগ্ড়ু্মী, িগবত-েচ্গলেখ্ির, িমথয্চ্র, 
িমথয্ অপব্দ �দ্য়, ক্েজ ও কথ্্ অ�ীলত্, ম্য়ুষেক তু�-
ত্ি�লয কর্ ইতয্িদ ব্িহযক ও অভয�রীণ য্বতী্ িয়�ম্েয়র ও 
িয়কৃ� �ভ্ব েথেক িয়েজেক পিব� র্খ্ এবং াু�র ও পিব� 
�ভ্ব �্র্ িয়েজেক ঋ� কর্। িবেশষভ্েব িয়কৃ� আখল্ক েথেক 
িয়েজেক ব্ুচ্েয়্। েকয়য়্ এট্ই য্বতী্ অকলয্েণর মূল। িবেশষ 
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কের িহংা্, অহংক্র, আ��িরত্, েলৗিককত্ এবং ম্য়ুষেক 
ত্ি�লয কর্- এই চ্রিট ম্র্�ক বদ�ভ্ব েথেক দূের থ্ক্। 
আর এগেল্ েথেক পির�্ণ প্ও্্র উপ্্ হে�; িহংা্ েথেক 
ব্ুচ্র জয়য এই িচ�্ কর্ েয, এট্ হে� আ�্হ ত্‘আল্র 
েহকমেতর িবরে� অিভেয্গ। ত্ছ্ড়্ এেত িয়ছক আম্রই ক�, 

অ�রেক খ্েম্খ্ এই ক্েজ বয্পৃত র্খ্ ইতয্িদ। الفس عاب  ব্ 

আ��িরত্ েথেক পির�্ণ প্ও্্র উপ্্ হে� এই িচ�্ কর্ েয; 
ইলম ও �জ্, জ্য় ও িহকমত, েমধ্ ও া্িহতযজ্য় ইতয্িদ 
আ�্হ ত্‘আল্র দ্য়। িতিয় যখয় তখয় এাব েয়্্মত িফিরে্ 

িয়েত প্েরয়। َعَ  ذَلَِك  َوَمي  ِ َّ نَِعِه�هٍ  ا  ‘আ�্হ ত্‘আল্র জয়য এট্ 

েম্েটও কিঠয় বয্প্র য়্।’  

ত্ই এ িয়ে্ আ�তুি�র িকছু েয়ই। েলৗিককত্র বযিধ দূর কর্র 
জয়য এই িফিকর কর্ েয, েক্েয়্ ম্খলুক ক্ের্ েক্েয়্ উপক্র 
করেত প্ের য়্। কিতও করেত প্ের য়্। অতএব িয়েজর আমল 
ক্উেক েদখ্েয়্েত ল্ভও েয়ই কিতও েয়ই। �িতদ্য় েপেত হেল 
একম্� আ�্হ ত্‘আল্র ক্ছ েথেকই েপেত হেব। িতিয় 
অ�যর্মী। অতএব িয়্েতর এই খ্র্বীর ক্রেণ আমেলর �িতদ্য় 
বরব্দ হে্ য্েব। েকয়য়্ হ্দীেছ ইরশ্দ হে্েছ-  

ِب نََ َرَة، قَيَل 
َ
ِ َطّ� اُهللا َعلَيِْه وََسلّمَ : َ�ْن و َّ يَل رَُسبُل ا

ُ «: قَ َّ َمْن َسّمَع َسّمَع ا
ُ نِهِ  َّ  »نِِه، َوَمْن َراَءِ َراَءِ ا
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‘আবূনব্কর্নেথেকনবিণরত, র্াূলু�্হনছ্�্�্হন‘আল্ইিহনও্্া্�্মন
বেলয়, েয বযিি েশ্য়্েয়্র জয়য আমল কের ত্র আমেলর 
�িতদ্য় িহোেব আ�্হ ত্‘আল্ েক্্মত িদবো অয়যেদরেক 
শিয়ে্ েদেবয় েয, এই েল্কিট শধু ম্য়ুষেক েশ্য়্েয়্র এবং 
েদখ্েয়্র জয়যই আমল করত। (এভ্েব আ�্হ ত্‘আল্ ত্েক 
েক্্মতব্াীর া্মেয় ল্ি�ত করেবয়)। এবং েয বযিি েদখ্েয়্র 
জয়য আমল করেব ত্র াে�ও অয়ুরপ আচরণই কর্ হেব।’ 
[বুখ্রী: ৬৪৯৯; মুািলম: ২৯৮৬]  

আর ম্য়ুষেক ত্ি�লয কর্র বয্িধ দূর করেত অ�ের াবরদ্ এই 
আ্্ত হ্িজর র্খ্। যথ্- 

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ ٰ عَ  َقۡو�ٍ  ّمِن َقۡومٞ  �َۡسَخرۡ  َ�  ءَاَمنُوا ن ََ

َ
ْ  أ � يَُ�وَُوا  ﴾ ّمِۡنُهمۡ  َخۡ�ٗ

 ]  ١١: الارات[

‘েক্েয়্ েল্ক েযয় অয়য েল্কেক িব�প য়্ কের। হেত প্ের য্েক 
িব�প কর্ হ্ ো িব�পক্রীর েচে্ উ�ম।’ {াূর্নআল-হজুর্ত, 
আ্্ত: ১১}  

উ�ম-অয়ু�েমর ম্পক্িঠ হে� ত্কও্্। অতএব ব্িহযক া্ফলয-
বযথরত্র িভি�েত ক্উেক তু�-ত্ি�লয কর্র েক্েয়্ াুেয্গ েয়ই। 
কুরআয় বেল- 

ۡ�َرَمُ�مۡ  إِنّ  ﴿
َ
ِ  عِندَ  أ َّ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  ٱ

َ
 ]  ١٣: الارات[ ﴾ �
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‘েত্ম্েদর োই বযিিই আ�্হ ত্‘আল্র িয়কট েবিশ া�্য়ী, েয 
আ�্হেক েবিশ ভ্ কের।’ {াূর্নআল-হজুর্ত, আ্্ত: ১৩} 

অয়য আ্্েত িয়েজর শূিচত্ দ্িবর িয়েষধ্জ্ এোেছ। যথ্- 

ْ  فََ�  ﴿ ٓوا ُّ َُفَسُ�مۖۡ  تَُز
َ
ۡعَۡمُ  ُهوَ  أ

َ
نِ  أ ََ ِ ٰ  ب ََ  ]  ٣٢: الام[ ﴾ ٣ ٱّ�

‘াুতর্ং েত্মর্ িয়েজেদর আ�্র পিব�ত্র দ্িব কের্ য়্। ক্রণ 
িতিয়ই জ্েয়য়, েত্ম্েদর মেধয েক েবিশ মু�্িক।’ {াূর্ আল-
য়্জম, আ্্ত: ৩২] 

াে� াে� একথ্ও ভ্ব্ েয, য়্ জ্িয় য্েক ত্ি�লয কর্ হে� ো 
আম্র েচে্ আ�্হ ত্‘আল্র িয়কট কত েবিশ উ�ম। অতএব 
অধম হে্ উ�মেক ত্ি�লয কর্ য্্ য়্।  

 ف وغضبه طيعته، ف ورضيه عبيده، ف وله ثالث  ف ثالث  وخف تعيل اهللاّ  إِن
 معصيته

‘আ�্হ ত্‘আল্ িতয়িট ব�েক িতয়িট ব�র মেধয লুিকে্ 
েরেখেছয়। যথ্- ৈয়কটয ইব্দেতর মেধয, া�ি� আয়ুগেতযর মেধয 
এবং ে�্ধ য়্ফরম্য়ীর মেধয।’ 

মেয় র্খেত হেব, আজ দুিয়্্্ িয়েজেক অেয়যর েচে্ উ�ত্্ 
ভ্ব্র পিরণ্ম েক্্মত িদবো ভ্্বহ রকেমর িবপেদর ক্রণ 
হেত প্ের। য্েদরেক আজ আিম তু� ভ্বিছ, েক্্মত িদবো 
আম্র িঠক্য়্ হেত প্ের ত্েদর প্ে্র িয়েচ। এিবষে্ একিট 
�রণী্ ঘটয়্ উে�খ কির। 
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ِِ  َعِن  َيِر
ْ
ِرغِْديص  ُمَعيِو�َ َ  نِْن  ال

ْ
نّهُ  ال

َ
  َرىَِب  َ

َ
َّىيِب  نِْن  ُ�َمرَ  إِل

ْ
ُ  رَِضَ  ال َّ  َ�ْغهُ  ا

 ُ
ُ
ل
َ
ِِ  َ�نْ  �َْسأ َمِدي َ َقِدمَ  قَيَل  ِخَاللٍ  ثََال

ْ
ُ  غَ َ ال

َ
ل
َ
ُ  رَِضَ  ُ�َمرُ  َفَسأ َّ قَْدَمَك  َمي َ�ْغهُ  ا

َ
 و

لََك  قَيَل 
َ
ْسأ
َ
ِِ  َ�نْ  ِأل نَي ُكْغُت  ُرّ�َمي قَيَل  ُهّن  َوَمي قَيَل  ِخَاللٍ  ثََال

َ
ةُ  و

َ
َمْرو

ْ
 نِغَيءٍ  ِف  َوال

ُ  َضيصٍق  َُ إِنْ  الّصَالةُ  َ تَْح
نَي َطلّيُْت  فَ

َ
َذاِئ  َكنَْت  َوِ�َ  و ِف  َطلّْت  َونِنْ  ِبِ

ْ
 َخل

ِغَيءِ  ِمنْ  َخرََجْت 
ْ
ِص  ُّمّ  نِثَْبٍب  َو�َيَْغَهي نَيْغََك  ََْسُتُ  ُ�َمرُ  َ َقيَل  ال َذائَِك  تَُص  إِنْ  ِبِ

َعَتْ�ِ  َوَ�نْ  ِشئَْت 
ْ
َعْصِ  دَْعدَ  الّرك

ْ
ِِ  َ َقيَل  ال ِ  رَُسبُل  َ�ْغُهَمي �ََهي َّ ُ  َطّ�  ا َّ  َعلَيْهِ  ا

َقَصِص  َوَ�نْ  َل قَي وََسلّمَ 
ْ
ّ�ُهمْ  ال إِ

َراُدوِ�  فَ
َ
َقَصِص  َعَ  و

ْ
نّهُ  ِشئَْت  َمي َ َقيَل  ال

َ
 َكِرهَ  َكَ

نْ 
َ
رَْدُت  إِّ�َمي قَيَل  َ�ْمغََعهُ  و

َ
نْ  و

َ
�ْتَِ�َ  و

َ
  و

َ
ْخَش  قَيَل  قَْبلَِك  إِل

َ
نْ  َعلَيَْك  و

َ
تَِفعَ  ََُقّص  و  َ َتْ

تَِفعَ  َ  ََُقّص  ُّمّ  َ�ْفِسَك  ِف  َعلَيِْهمْ  َْك  ُ�َّيَل  َحّ   َتْ نَّك  إِلَ
َ
لَ ِ  فَْبَ�ُهمْ  َ ّ�ي نَِمْ�ِ َ  الثل

ُ  َ يََضَعَك  َّ َْت  ا قَْداِمِهمْ  َُ
َ
ِقيَيَم ِ  يَْبمَ  و

ْ
 ذَلَِك  نَِقْدرِ  ال

‘একব্র হ্েরছ ইবয় মুআিব্্ িকি� উমর র্িদ্্�্হন ‘আয়হর 
িয়কট মিদয়্্ আগময় করেলয় িতয়িট িবষ্ জ্য়্র জয়য। 
...(হ্দীেছরন দীঘরন বণরয়্রন পর) আেরকিট হেল্, িকসা্ বণরয়্ 
া�েকর। তখয় উমর র্িদ্্�্হন‘আয়হ এই ক্েজর �িত অয়ীহ্ 
�ক্শ কের বলেলয়, ‘তুিম য্ চ্ও।’ হ্েরছ িকি� বলেলয়, আিম 
আপয়্র াু�� বিবয শয়েত চ্ই। তখয় উমর র্িদ্্�্হন‘আয়হ 
বলেলয়, আম্র ভ্ হ্ তুিম ম্য়ুেষর মেধয িকাা্ বণরয়্ কের 
েক্েয়্ পযর্ে্ িগে্ িয়েজেক ত্েদর েচে্ উ� ভ্বেত শর 
করেব। মেয় করেব ত্েদর তুলয়্্ েত্ম্র �্য় ছুর্ই্্ ত্রক্র 
মেত্ উুচুেত। ফেল েক্্মত িদবো আ�্হ ত্‘আল্ েত্ম্েক 
েত্ম্র ধ্রণ্র পিরম্ণ অয়ুয্্ী ত্েদর প্ে্র িয়েচ �্য় েদেবয়।’ 
[মুায়্দ আহম্দ: ১১১] 
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াুতর্ং আম্েদর িয়্েতর ��ত্, পিব�ত্ ও শ�ত্ থ্ক্ 
দরক্র। িবেশষ কের অয়যেক েছ্েট্ ও ত্ি�লয কর্র হীয়�বৃি� 
েথেক ব্ুচ্ এক্� কতরবয। 

উ�ম আখল্েকর আেরকিট আল্মত হে�, া্বরকিণক ত্ওব্র 
আমল জ্ির র্খ্, ইখল্োর াে� আমল কর্, ই্্িকয় মজবুত 
কর্, ত্কও্্-পরেহজ্গ্রী, াবর-ৈধযর, অে�তুি�, যুহদ-
দুিয়্্িবমুখত্, ত্ও্্�ুল, আ�ামপরণ, অভয�রীণ িয়রলুষত্, কম্-
উদ্রত্, া�যবহ্র, ইহা্য়-েশ্কর, ম্খলুেকর �িত াদ্ হও্্, 
আ�্হ ত্‘আল্ ও ম্য়ুেষর �িত ল�্শীলত্ এবং আ�্হ 
ত্‘আল্র �িত মহ�ত েপ্ষণ কর্ ইতয্িদ। �কৃতপেক এই 
েশেষ্ি গণ হে� াম� ভ্েল্গেণর আধ্র এবং ত্ হ্িাল হ্ 
র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম-এর অয়ুারেণর মধয 
িদে্। আ্্েত ো কথ্ই বল্ হে্েছ। েযময়-  

ِّبونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل  ﴿ ُُ  َ َّ بِۡبُ�مُ  فَٱتّبُِعوِ�  ٱ ۡ ُُ  ُ َّ ُ  ذَُُوَُُ�مۚۡ  َلُ�مۡ  َو�َۡغفِرۡ  ٱ َّ  وَٱ
 ]  ٣١: عمران ال[ ﴾ ٣ َِّحيمٞ  َ�ُفوَٞ 

‘আপিয় বলুয়, েত্মর্ যিদ আ�্হ ত্‘আল্েক ভ্েল্ব্ো্ তেব 
আম্র অয়ুারণ কের্। ত্হেল আ�্হ ত্‘আল্ও েত্ম্েদরেক 
ভ্েল্ব্ােবয় এবং েত্ম্েদর য্বতী্ গয়্হ ম্ফ করেবয়। িয়�্ 
আ�্হ ত্‘আল্ কম্শীল ও দ্্লু।’ {াূর্নআেলনইমর্য়, আ্্ত: 
৩}১ 
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দশ. িয়েজেক াবরদ্ মুজ্হ্দ্ ও েচ�্-�েচ�্্ িয়েজেক িয়ে্্িজত 
র্খ্:  

েকর্ত, মুত্ল্‘আ, িযিকর-িফিকর, াংকলয়, েলখ্েলিখ ইতয্িদ 
েয়কক্েজ ক্েজ বয্পৃত থ্ক্। খ্ও্্-দ্ও্্, েপশ্ব-প্্খ্য়্, 
�ে্্জয়ী্ ঘুম-িব�্ম, প্িরব্িরক হক আদ্্, জীিবক্ উপ্জরয় 
এবং া্ংা্িরক অিত জররী ক্জ ছ্ড়্ জীবেয়র মূলযব্য় াম্ 
ইলম-আমল ছ্ড়্ অয়য ক্েজ বযি্ত য়্ কর্। এাব ক্জ ছ্ড়্ 
মুিমেয়র অবিশ� জীবেয়র েক্েয়্ মূলয েয়ই। য্র ভ্েল্ম� উভ্ 
িদয় াম্য় ো েত্ �ত্িরত। ইলম হ্িাল করেত িগে্ া্ম্য়য 
ের্গ-বয্িধেক ��্ য়্ েদ্্। আম্েদর ালেফ া্েলহীয় ের্গ-
বয্িধর িচিকাা্ করেতয় ইলেম দীয় হ্িাল কর্র ম্ধযেম। েকয়য়্ 
ইলেমর দরজ্ হে� িমর্েছ আি�্্। আর এই মযর্দ্ া্ম্য়য ের্গ-
েশ্ক বরদ্শত ও ক�-েমহয়ত ছ্ড়্ হ্িাল হ্ য়্। ই্্হই্্ ইবয় 
আবী ক্িছর (রহ.) বলেতয়,  

 اْسم نراح  العلم �ستىيل ال

‘শ্রীিরক াুখ বজ্্ েরেখ ইলম হ্িাল কর্ য্্ য়্।’  

হ্দীেছ বিণরত হে্েছ-  

�َِس نِْن َميلٍِك، قَيَل 
َ
َّغُ  «: قَيَل رَُسبُل اهللاِ َطّ� اُهللا َعلَْيِه وََسلّمَ : َ�ْن و

ْ
ُحّفِت اْ

رِهِ، وَُحّفِت اّليُر نِيلّشَهَباِت  َِ َم
ْ
 »نِيل
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‘আয়্ছনইবয়নম্েলকনর্িদ্্�্হন ‘আয়হন েথেকনবিণরত, র্াূলু�্হন
ছ্�্�্হন ‘আল্ইিহন ও্্া্�্মন বেলয়, জ্�্ত া্জ্েয়্ হে্েছ 
ক�কর ব�র আবরণ িদে্। আরনজ্হ্�্মনাুেশ্িভতনকর্নহে্েছন
�বৃি�ন�্র্।’ [মুািলম: ২৮২২; বুখ্রী: ৬৪৮৭]  

অথর্া আমেলর ক� ম্ড়্েত প্রেলই েকবল জ্�্েতর ব্ধ্ 
িডঙ্েয়্ য্েব। 

কিব বেলয়,  

 الحل إنر من الشهد دون ند ال و...  رخيص  العيل إدراك تر�دين

‘তুিম ��মূেল উ�মযর্দ্ হ্িাল করেত চ্ও? মেয় েরেখ্, 
মধুমিকক্র হল খ্ও্্ ছ্ড়্ মধু হ্িাল হ্ য়্।’ 

ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.) া�েকর রবী (রহ.) বেলয়,  

 نيلصغيف، الشتايل نليل نيئميً  وال نغهير آ�الً  الشيف  ور لم

‘আিম ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.)-েক িদেয় খ্য়্ েখেত এবং র্েত ঘুম্েত 
েদিখিয়। েকয়য়্ াবরদ্ মুত্ল্আ‘ জ্য়া্ধয়্ এবং াংকলয় ও 
েলখ্েলিখেতই বয� থ্কেতয় িতিয়।’ 

এগ্র. ইলম হ্িােল ল�্েব্ধ য়্ থ্ক্:  

েয িবষে্র ইলম েয়ই ত্ হ্িাল কর্র বয্প্ের েক্েয়্রপ 
ল�্েব্ধ কর্ উিচত য়্। এময়িক যিদ ব্া, েপশ্, মযর্দ্, া�্য় 
ও াবিদক িদে্ িয়েজর েচে্ কম অব�্েয়র েল্েকর ক্ছ েথেকও 
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ত্ হ্িাল করেত হ্ ত্েতও ল�্েব্ধ করেত েয়ই। বরং ইলম ও 
িহকমত হ্িােলর বয্প্ের াবরদ্ এই হ্দীেছর কথ্ �রেণ র্খ্ 
চ্ই- 

 وجدهي حي� يلتقىهي الؤمن ضيل  الرم 

‘ইলম ও িহকমত হে� মুিমেয়র হ্র্েয়্ া�দ।’ াুতর্ং ত্ 
েযখ্েয়ই প্ও্্ য্েব মুিময় োখ্য় েথেকই েযয় ত্ াংষহ কের। 

েক্েয়্ বযিি িক িয়েজর হ্র্েয়্ মূলযব্য় া�দ ির�্ও্্ল্ ব্ 
কুিল-মজদুর েপে্ থ্কেল ত্র ক্ছ েথেক ত্ ছ্িড়ে্ িয়েত 
ল�্েব্ধ কের? তেব এরেচে্ হ্জ্রগণ মূলযব্য় া�দ ইলম 
হ্িাল করেত বযিি িবেশেষর েদ্হ্ই িদে্ িয়েজেক বি�ত কর্র 
অথর কী? 

মেয় র্খেত হেব েচ�্ ও মুজ্হ্দ্ ছ্ড়্ েক্েয়্ িকছুই  অিজরত হ্ 
য়্। এ া�েকর একিট হ্দীছ উে�খ কর্ েযেত প্ের:   

ْحغَِف  َعِن 
َ
ص  َ�نْ  ، قَيٍْس  نِْن  األ ِّ  َعلَيْهِ  داود إن :يَل قَ  ، وسلم عليه اهللا ط� اّل
َِ  إنّ   َرِب  يَي :قَيَل  الّسالَمُ 

ا�ِيَل  نَ لُبنَك إْاَ
َ
 ، َو�َْعُقبَب  َوِنْسَحيَق  ، نِإِنَْراِهيمَ  �َْسأ

 َِ
ْ
َّ  :قَيَل  ، َرانًِعي لَُهمْ  رَبص  يَي فَيْجَعل ْو

َ
ُ  فَأ َّ ْهِ  ا

َ
ِقَ  إنَْراِهيمَ  إنّ  ، َداوُد يَي :إل

ْ
ل
ُ
 ِف  و

َ  سبّ ِف  اّليرِ  َّ َك  ِفّ  فََص
ْ
ك لَمْ  نَلِّي ٌ  َوتِل

ْ
 ف دمه مها  نََذَل  ِإْسَحيَق  َونِنّ  ، ََغَل

َ  سبّ َّ َك ،  فََص
ْ
ك لَمْ  نَلِّي ٌ  َو�َتِل

ْ
َخَذُت  َ�ْعُقبَب  َونِنّ  ، ََغَل

َ
 ادْيَّضْت  َحّ   َحِبيبُهُ  و

َ  َ�يْغَيهُ  َّ َك  ، فََص
ْ
ك لَمْ  نَلِّي ٌ  َوتِل

ْ
 ََغَل
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‘র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম ইরশ্দ কেরয়, একব্র 
য়বী দ্উদ (আ.) আ�্হ ত্‘আল্র ক্েছ আেবদয় জ্িয়ে্ বলেলয়, 
েহ আ�্হ! বয়ী ইার্ঈেলর েল্েকর্ ইবর্হীম, ইাহ্ক ও 
ই্্কুেবর য়্েমর উিাল্্ আপয়্র ক্েছ �্থরয়্ কের। আম্েক 
আপিয় ত্েদর চতুথরজয় ব্িয়ে্ িদয়। জব্েব আ�্হ ত্‘আল্ 
ইরশ্দ করেলয়, েহ দ্উদ! য়বী ইবর্হীম আম্র জয়য অি�কুেে 
িয়িক্ হে্িছেল্, অথচ তুিম োই ক�-মুজ্হ্দ্র া�ুখীয় হওিয়। 
য়বী ইাহ্ক আম্র ক্রেণ িয়েজর েদেহর রি �ব্িহত কেরিছল 
অতপর আম্র েরজ্মি�র জয়য ছবর কেরিছল। অথচ তুিম োরপ 
পিরি�িতর া�ুখীয় হওিয়। আর ই্্কুেবর াবেচে্ ি�্ ব� (তথ্ 
া�্য়) িছিয়ে্ েয়ও্্নহে্িছল আর ো ত্র অেপক্্ দুই েচ্খ 
া্দ্ কর্ াে�ও আম্র জয়য াবর কেরিছল। অথচ তুিম োই ক�-
মুজ্হ্দ্ কের্ িয়।’ [মুা্�্ফ ইবয় আিব শ্্ব্: ৩৫৪০৩] 

আেল্চয হ্দীেছ একথ্র িশক্ প্ই েয, ক�-মুজ্হ্দ্ ও তয্গ-
িতিতক্ ছ্ড়্ উুচু ম্ক্ম হ্িাল কর্ য্্ য়্। া্ঈদ ইবয় জুব্ে্র 
(রহ.) বেলয়,   

ً  الرجل يهال ال  نمي واكتف استا� قد ونه وظن العلم ترك فإذا تعلم مي ملي
 ي بن مي وجهل فهب عغده

‘একজয় বযিি কখয়ই আেলম হেত প্রেব য়্, যিদ য়্ ো অিবর্ম 
ইলম হ্িাল করেত থ্েক। আর যখয় ো ইলম অে�ষণ েছেড় 
েদেব এবং একথ্ ভ্বেব েয, ো যেথ� পিরম্ণ ইলম িশেখ 
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েফেলেছ এবং ত্র ক্েছ য্ আেছ ত্ ত্র জয়য যেথ�, তেব ো য্ 
িশেখেছ ত্র েচে্ েবিশ অজ ও জ্েহল।’ 

জৈয়ক কিব বেলয়,  

 اْهل ع السربت طبل الع� تميم...  وننمي السؤال طبل الع� وليس

‘ব্রব্র �� কর্ মূখরত্র আল্মত য়্। বরং মূখরত্র আল্মত 
হে� য়্ জ্য়্ াে�ও �� য়্ কর্।’ 

আম্েদর পূবরাূরীগণ য়্ জ্য়্ িবষ্ �ী্ ছ্�েদর ক্ছ েথেক 
িশখেতও ল�্েব্ধ করেতয় য়্। শ্েফ্ী (রহ.)-এর ছ্� হম্্দী 
(রহ.) বেলয়,  

 �ستفيد و�ن السيئل همغ وستفيد فرغت مص إل مر  من الشيف  طحبت
 الدي� مَ

‘আিম ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.)-এর াে� ম�্ েথেক িমার পযর� াফর 
কেরিছ। াফেরর পুের্ াম্ আিম ত্র ক্ছ েথেক িশখত্ম িবিভ� 
ম্াআল্। আর িতিয় আম্র ক্েছ িশখেতয় হ্দীছ।’ 

া্হ্ব্গণ ত্েবঈগণ েথেক ইলম িশক্ করেত ল�্েব্ধ করেতয় 
য়্। আর এরেচে্ বড় দিলল কী হেত প্ের েয �্ং র্াূলু�্হ 
ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম িয়জ শ্গেরদ উব্ই ইবয় ক্‘ব 
র্িদ্্�্হন‘আয়হর কুরআয় িতল্ও্্ত �বণ করেতয়?  

ব্ের্. েয্গযত্র িভি�েত েলখ্েলিখর ম্ধযেম ইলেমর �া্র 
ঘট্েয়্:  
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ইলমচচর্র ধ্র্ব্িহকত্ া্দ্ক্ে্ জ্ির্্্ পিরণত করেত 
েয্গযত্র শেতর াংকলয় ও ত্ায়ীফ-ত্লীেফর ক্জ কর্ উিচত। 
াংকলয় ও ত্ায়ীফ-ত্লীেফর গর� আেল্চয়্ করেত িগে্ খতীব 
ব্গদ্দী (রহ.) বেলয়,  

 جيل و� سب اليين، و�يد الىبع، و�شحذ القلب، و�ذك الفٍ، يثبت
 االند إل و��ه األجر، وجه�ل الكر

‘(েলিখেলিখ) এর �্র্ েহফজ শিিশ্লী, অ�র ধ্র্েল্, তিব্ত 
াুচ্র এবং বণরয়্ তী� হ্। যুগ যুগ ধের �শংা্ জ্ির থ্েক এবং 
ছ্ও্্ব হ্িাল হ্ এবং এট্ ত্েক েশষিদয় পযর� অমর কের 
র্েখ।’ েযময় বল্ হ্- 

ً  يلحق اْهل و...  ذكرهم العلم فيح� قَبم يمَبت  نأمبات ومباتي

‘জ্িতন মেরন য্্ন িক�ন ইলমন ত্েদরন �রণন জীিবতন র্েখ।ন আরন
জ্েহলর্নমর্রনপরনমৃতেদরনাে�নিমিলতনহ্।’ 

আেরকজয় জ্য়ী বযিি বেলয়,  

  الر� وله اإل�سين علم

‘ম্য়ুেষর ইলম হে� ত্র অমর া�্য়।’  

আবূল ফ্তহ আলী ইবয় মুহ্�্দ আলবু�ী বেলয়,  

 ل�س ي ن لم إذا ذكر ل ليس و...  نيسله يبق الرء ذكر يقبلبن

 �سلب نذا فإني �سل اه فمن...  حرمت ندائع �سِ لم فقلت
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‘ম্য়ুষ বেল, বংশ �্র্ ম্য়ুষ �রণী্ হ্, এর �্র্ ত্র য়্ম ব্িক 
থ্েক। ত্ই যিদ বংশ য়্ থ্েক তেব েকউ ত্েক �রণ কের য়্। 
আিম ত্েদরেক বলব, আম্র বংশ হে� আম্র ইলম ও েহকমেতর 
দু�্পযত্। াুতর্ং েকউ যিদ �রণক্রী বংশ চ্্ তেব ো েযয় 
এই পথই েবেছ েয়্।’ 

আর াংকলেয়র েকে� ম্য়ুেষর হ্েত েয়ই এময় িবষ্ েবেছ েয়ও্্ন
িকংব্ পুর্য় িবষ্ হেল ত্েত য়তুয়� আয়েত আেল্চয়্র আি�ক 
পিরবতরয় কের াংকলেয়র ক্জ া�� কর্ �শংায়ী্। াংকলেয়র 
েকে� অিত িব�্িরত আেল্চয়্ িকংব্ বুঝেত অকম াংিক্ বণরয়্ 
উভ্িট পিরহ্র কর্ উিচত। ব্রব্র প্ঠ ও অাংখযব্র য়জর 
েদও্্ন ছ্ড়্ প্েুিলিপ য়্ ছ্ড়্। াংেশ্ধয় ও পিরম্জরয় কর্র 
পরই েকবল প্েুিলিপ ছ্ড়্। তেব েয্গযত্ অজরয় কর্ ছ্ড়্ এাব 
ক্েজ হ্ত য়্ েদও্্নব্�য়ী্। েকয়য়্ এট্ িয়েজর মূলযব্য় াম্ 
য়� এবং প্ঠকেক কিতষ� কর্ ছ্ড়্ আর িকছু য়্।  

 

ি�তী্ পবর: দরা িবষে্ উ�্েদর করণী্ 

এক. দরোর মজিলো বা্র পূেবর াকল �ক্র য়্প্িক েথেক েদহ 
ও ক্পড় পির�� ও পিব� কর্ এবং া�ব হেল াুগি� বযবহ্র 
কর্। ক্পড় পিরধ্েয়র েকে� যম্য়্র েয়কক্র েল্কেদর 
অয়ুারণ কর্, য্েত ইলম ও শরী্েতর মযর্দ্ বুল� হ্। ইম্ম 
ম্েলক (রহ.) হ্দীেছর দরো বা্র আেগ েগ্াল করেতয়, াুগি� 
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বযবহ্র করেতয়, য়তুয় ক্পড় পিরধ্য় করেতয় এবং ম্থ্র ওপর 
চ্দর ঝুিলে্ িদেতয়। অতপর দরোর মায়েদ উপেবশয় করেতয়। 
আর দরা েশষ য়্ হও্্ পযর� মজিলো াুগি�যুি ক্িঠ �্িলে্ 
র্খেতয়। িতিয় বলেতয়, 

 وسلم آل وع عليه اهللا ط� اهللا رسبل حدي� وعظم ون وحب

‘আিম এভ্েব র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমর হ্দীেছর 
�িত া�্য় �দশরয় করেতনভ্েল্ব্িা।’ 

ব�ত া্ধয থ্ক্ অব�্্ ক্পড়-েচ্পেড় শ্য়-শওকত অবল�য় 
কর্ ম� ব্ িয়�য়ী্ য়্। আলী র্িদ্্�্হন‘আয়হ বেলয়,  

 وت رم تعه نهي الرجيل ز�ن...  فإنهي اكتسيت إذا الييب وجد

ً  الييب ف الباضع دل  وت تم تن مي يعلم فيهللا...  ُر�ي

 �رم عبد وونت اإلل عغد...  زلف  يه�دك ال ثب�ك فرثيِ

 �رم مي وتتق اإلل تش...  ون نعد يَك ال ثب�ك نهيء و

‘ক্পড় য়তুয় ও পির�� র্েখ্। েকয়য়্ ত্ পুরেষর োৗ�যর এবং 
এর �্র্ তুিম া�্য় ও মযর্দ্ ল্ভ করেব। ক্পেড়র েকে� িবয়্ 
পিরহ্র কের্। েকয়য়্ তুিম মেয় য্ েগ্পয় কের্ আ�্হ ত্‘আল্ 
ত্ জ্েয়য়। জীণরশীণর ব� েত্ম্েক রেবর িয়কটবতরী কের য়্; যিদ 
তুিম অপর্ধী হও। পক্�ের বে�র চ্কিচকয েত্ম্র েক্েয়্ কিত 
করেব য়্, যিদ তুিম �ভুেক ভ্ কের্।’  
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দরো য্ও্্র আেগ দুই র্ক্ত ইে�খ্র্ া্ল্ত আদ্্ কর্ 
উিচত (যিদ ম্করহ াম্ য়্ হ্)। অবশয �েতযক বযিির িদেয় 
অ�ত একব্র এই া্ল্ত আদ্্ কর্ দরক্র। জ্েহলী যুেগর 

েল্েকর্ ত্েদর াব ক্জ শর কর্র আেগ نيألزالم ستقسيما  তথ্ন

ভ্গযনগণয়্রনশর �্র্ শর করত। ইাল্ম এর িবরে� এময় এক 
প�্ ব্তেল িদে্েছ য্েত ত্ওহীদ ও এক�ব্দ, আ�্হ ত্‘আল্র 
�িত মুখ্েপিকত্ ও িয়েজর াবিকছু ত্র ওপর হ্ও্্ল্ কর্র 
অয়ুশীলয়ী রে্েছ। অতপর য়শের ইলম, ত্বলীেগ দীয়, শরঈ 
িবধ্েয়র �চ্র-�া্র, রেবর হকুম-আহক্ম ম্য়ুেষর ক্েছ েপৗেছ 
েদও্্নএবং ইলম বৃি�র িয়্েত দরো গময় করেবয়। দরা শর 
কর্র আেগ ালেফ া্েলহীেয়র জয়য দু‘আ করেবয়। দরোর 
উে�েশয কক েথেক েবর হও্্র আেগ এই দু‘আ প্ঠ কর্ উিচত- 

ِص  اللُّهمّ   ُعبذُ  إِ
َ
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َ
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َ
َضّل  و

ُ
وْ  و

َ
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َ
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َ
َزّل  و

ُ
وْ  و

َ
ْظلِمَ  و
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َ
ْظلَمَ  و

ُ
وْ  و

َ
ْجَهَل  و

َ
 و

وْ 
َ
ّ  �َْهَل  و  َعَ

োই াে� িয়ে�্ি দু‘আিটও প্ঠ কর্ চ্ই- 

  نيهللا إال قبة وال حبل ال اهللا ع تب�ت اهللا سسم

দরোর মজিলো েপৗছ্র আগ পযর� আ�্হ ত্‘আল্র িজিকর 
জ্ির র্খ্ উিচত। মজিলো েপৗছ্র পর াবর�থম উপি�ত াকলেক 
া্ল্ম �দ্য় কর্ চ্ই। অতপর আ�্হ ত্‘আল্র ক্েছ ত্ওফীক 
ও া্হ্যয ক্ময়্ কের উ�্দ দরা শর করেবয়। েচ�্ করেবয় 
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েকবল্মুখী হে্ দরোর মজিলো উপেবশয় করেত। েকয়য়্ হ্দীেছ 
ইরশ্দ হে্েছ-  

َرمُ  :وَسلّم َعلَيه اهللا َطّ�  اهللا رَُسبُل  قَيَل 
ْ
�
َ
َمَايلِِس  و

ْ
ْقبَِل  َمي ال

ِقبْلَ ُ  نِهِ  اْستُ
ْ
 ال

‘ওই মজিলা ােবর্�ম য্ িকবল্মুিখ হ্।’ [মু‘জ্মুল আওা্ত:  
৮৩৬১]  

অতয� িবয়্, য়�ত্, গ্�ীযরত্র াে� চ্রজ্য়ু অথব্ ম্করহ য়্ 
এময় েয েক্েয়্ প�্্ উপেবশয় করেবয়। িক� এক প্ উিঠে্, প্ 
ছিড়ে্ িদে্, ড্য়িদক িকংব্ ব্মিদক অথব্ েপছেয়র িদেক েক্েয়্ 
ব�র াে� েহল্য় িদে্ উপেবশয় কর্ উিচত য়্। দরোর 
মজিলো অেহতুক হ্িা-মশকর্, ঠ্�্-িব�প েথেক িবরত থ্ক্ 
কতরবয। েকয়য়্ এর �্র্ িয়েজর বযিি� ও আিভজ্তয �্া প্্। 
েযময় বল্ হ্-   

 نه عرف شء من و�ث ومن نه، استرف مهح من

‘েয অেহতুক হ্িা-মশকর্ কের ো এর �্র্ হ্লক্ হে্ য্্। 
আর েয বযিি েয ক্জ েবিশ কের ো োই ক্জ �্র্ পিরিচত 
হ্।’ 

কুধ্, িপপ্া্, দুি��্, র্গ-ে�্ধ, ত�্��ত্, অিতিরি ঠ্ে্ 
িকংব্ অিতিরি গরেমর াম্ এবং ম্য়িাক েপেরশ্িয়র অব�্্ 
দরা েদও্্ন উিচত য়্। েকয়য়্ এাব পিরি�িতেত দরা িদেল 
অেয়ক াম্ ভুল উ�র িকংব্ ভুল ফ্ত্ও্্ েদ্্র আশ�্ থ্েক।  
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িতয়. মজিলো একটু উুচু �্েয় উপেবশয় কর্ ব্�য়ী্। উপি�ত 
েল্কেদর মেধয ইলম ও ব্োর িদক িদে্ ৈজ�েক িবেশষ া�্য় 
কর্ ক্ময। আর অবিশ�েদর াে�ও েক্মল বযবহ্র কর্ চ্ই। 
দরো শরীক াকলেক া্ল্েমর ম্ধযেম া�্য় জ্য়্েয়্, হ্োয্�ল 
েচহ্র্্ কথ্ব্তর্ বল্ েশ্ভয়ী্। উপি�ত ছ্�েদর �িত 
�ে্্জেয়র াম্ পূণরদৃি� িদে্ ত্ক্েয়্ এবং ব�ভ্েব য়্ 
ত্ক্েয়্। েকউ েয েক্েয়্ িবষে্ িজেজা করেল িকংব্ দরা 
িবষে্ কথ্ বলেত চ্ইেল ত্র াে� িবেশষভ্েব মেয়্েয্গী হে্ 
কথ্ বল্ এবং উ�র �দ্য় কর্ একজয় আদশর উ�্েদর অয়যতম 
গর�পূণর ৈবিশ�য। ��কতর্েক দুবরল েভেব ত্র �িত �েকপ য়্ 
কর্ অহংক্েরর লকণ। এট্ উ�্েদর জয়য কখয়ই ম্য়্য়াই য়্।  

চ্র. েয েক্েয়্ িবষে্র দরা শর কর্র আেগ বরকত ল্েভর 
উে�েশয কুরআেয়র িকছু আ্্ত িতল্ও্্ত কের েয়ও্্নউ�ম। 
েকর্ত প্ঠ াম্্ হও্্র পর িয়েজর জয়য, ছ্�েদর জয়য এবং 
াকল মুািলেমর জয়য দু‘আ কর্ েযেতনপ্ের। অতপর আউযুিব�্হ, 
িবািম�্হ প্ঠ এবং হ্মদ-ছ্য়্ ও র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ 
ও্্া্�্েমর ওপর দরদ প্ঠ করেবয়। এরপর া�ব হেল ইম্ম, 
মুজত্িহদ, �ী্ উ�্দ-ম্শ্ে্েখ েকর্ম ও ম্-ব্ব্র জয়য িবেশষ 
দু‘আ কের ত্রপর দরা শর করেবয়।  

প্ুচ. এক্িধক দরোর িবষ্ হেল মযর্দ্র িদক িবেবচয়্ কের 
একিটেক আেরকিটর আেগ র্খ্ উিচত। াুতর্ং �থেম ত্ফাীরল 
কুরআয়, ত্রপর হ্দীছ, এরপর উাুেল দীয়, উাূেল িফকহ, অতপর 
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ইখেতল্ফী িবষ্, য়্হব-ারফ ইতয্িদ প্ঠদ্েয়র বযব�্ কর্ 
উিচত। দরো েযখ্েয় িবরিত েদও্্র োখ্েয় িবরিত েদও্্নএবং 
েযখ্েয় াবক চ্িলে্ েয়ও্্ন দরক্র োখ্েয় চ্িলে্ েয়ও্্ন
ভ্েল্। দীেয়র িবষে্ াে�হ াৃি� কের এময় িকছু দরো উপ�্পয় 
করেল ত্র জব্ব িদেত িবল� কর্ উিচত য়্। হ্ত ওই িবষ্ ও 
ত্র জব্ব একাে� উে�খ করেত হেব য়তুব্ েক্েয়্ট্ই উে�খ 
কর্ য্েব য়্। আর দরা িবরিিকর দীঘর িকংব্ বুঝেত অকম 
াংিক্ কর্ও অয়ুিচত। এাব েকে� ছ্�েদর ষহণ কমত্র কথ্ 
অবশযই িবেবচয়্্ র্খেত হেব। 

ছ্. দরো �ে্্জেয়র েচে্ উ��ের কথ্ বল্ েশ্ভয়ী্ য়্। 
আব্র েবিশ িয়চু �েরও হও্্ অয়ুিচত। প্েশ অয়য দরা চলেল 
ত্েদর েযয় ামায্ য়্ হ্ োট্ উ�্দ-ছ্� াব্ইেক িয়ি�ত করেত 
হেব। আ�্হ ত্‘আল্ িয়��র পছ� এবং উ��র অপছ� 
করেতয়। বিণরত হে্েছ- 

 الرفيع الصبت و�باض الفيض تالصب �ب اهللا إن

‘আ�্হ ত্‘আল্ িয়��র পছ� এবং উ��র অপছ� কেরয়।’ 
[মুায়্েদ উমর] 

র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমর অভয্া িছল এময়ভ্েব 
কথ্ বল্ য্েত ে�্ত্র্ ত্ উপলি� করেত প্ের এবং িতিয় কথ্ 
েশষ কের িকছুট্ িবরিত িদেতয়, য্েত েকউ েক্েয়্ িবষে্ য়্ 
বুঝেল িজেজা করেত প্ের। আর ছ্�েদর উিচত, উ�্েদর কথ্ 
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েশষ করেত েদও্্নএবং েক্েয়্ িকছু জ্য়্র �ে্্জয় হেল িতিয় 
িয়জ েথেক কথ্ থ্ম্েল তখয় িজেজা কর্। অয়যথ্্ আেল্চয়্র 
িবষ্ িবিক্ হে্ য্্। ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.)-েক দরো মেধয 
েক্েয়্ িকছু িজেজা কর্ হেল িতিয় বলেতয়,   

 تر�د مي إل نص� ثم السأل  هذه من نفرغ

‘আেগ আম্র কথ্ েশষ কির ত্রপর েত্ম্র �ে�র জব্ব েদও্্ন
য্েব।’  

দরো উপি�ত হও্্র মূল উে�শয হক ব� জ্য়্। অতএব হক 
জ্িহর হে্ য্ও্্র পর ত্ াহেজ েমেয় িয়েত হেব এবং 
অ�ে্্জয়ী্ িবতেকর জিড়ে্ পড়্ েথেক িবরত থ্কেত হেব। 
েকয়য়্ অেয়ক াম্ ত্ ঝগড়্ ও ময়ম্িলেয়যর ক্রণ হে্ দ্ুড়্্। 
এই মজম্েক দুিয়্্ ও আেখর্েতর ম�েলর ম্ধযম বেল মেয় 
করেত হেব। আর �রেণ থ্কেব আ�্হ ত্‘আল্র ব্ণী-  

ۡجرُِمونَ  َكرِهَ  َوَِوۡ  ٱۡلَ�ِٰطَل  َو�ُۡبِطَل  ٱۡ�َقّ  ِ�ُِحقّ  ﴿ َُ ۡ   ] ٨: االنفيل[ ﴾ ٨ ٱِ

‘য্েত িতিয় াতযেক াতয �ম্িণত কেরয় এবং ব্িতলেক ব্িতল 
কেরয়, যিদও অপর্ধীর্ ত্ অপছ� কের।’ {াূর্নআল-আয়ফ্ল, 
আ্্ত: ৮} 

অথর্া হক া্বয� ও ব্িতল �ক্িশত কর্র িয়্েত দরা �দ্য় ও 
ষহ্ণ কর্। 
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আট. দরো েকউ িশ�্চ্রবিহভূরত আচরণ করেল িকংব্ হ্িা-
ত্ম্শ্, অেয়যর াে� কথ্ বেল, অমেয়্েয্গী হ্, িবয়্ �ে্্জেয় 
উ�ব্চয কের, া�ীেদর ক্উেক িব�প কের, হক জ্িহর হে্ 
য্ও্্র পরও ত্ ম্য়েত াংেক্চ কের িকংব্ দরোর জয়য 
অেশ্ভয়ী্ েক্েয়্ ক্জ কের তেব ত্েক শ্া্েয়্ উ�্েদর এক্� 
দ্ি্�। অবশয এরজয়য েহকমত অবল�য় কর্ এবং এময় েক্েয়্ 
প�্ ষহণ কর্ য্েত েয়িতব্চক �ভ্ব য়্ পেড়।   

য়্. দরোর আেল্চয়্্ ইয়া্েফর �িত েখ্্ল র্খেত হেব। 
��কতর্র জ্েয়র পিরিধ িবেবচয়্ কের ত্র উ�র িদেত হেব। 
বুঝেত অকম এময় ত্ফিালী জব্ব �দ্য় কর্ িঠক য়্। িয়্ম 
হে� �েতযক বযিির াে� ত্র আকল অয়ুয্্ী আচরণ কর্। আর 
েক্েয়্ ছ্� যিদ িয়েজর য়্ জ্য়্ িবষে্ �� কের তেব িয়ি�রধ্্ 

বেল েদও্্- وعلم ال  ‘আিম জ্িয় য়্।’ 

ব�ত এট্ আেদৗ েদ্েষর িকছু য়্। বরং াাা্হা ও ইলমী 
আম্য়ত রক্র আল্মত। ইবয় ম্াউদ র্িদ্্�্হন‘আয়হ বেলয়,  

ً  علم من اليِ ويهي يي  من فإن اعلم اهللا ليقلف يعلم لم ومن نه فليقل شيئي
 .وعلم اهللا: يعلم ال لي يقبل ون العلم

‘েহ েল্ক াকল! েয বযিি জ্েয় েকবল োই েযয় কথ্ বেল। আর 
েয জ্েয় য়্ ো েযয় বেল, ‘আ�্হই ভ্েল্ জ্েয়য়’। েকয়য়্ য়্ 
জ্য়্ িবষে্ ‘আ�্হইনভ্েল্নজ্েয়য়’ বল্ও ইলেমরই এক অংশ।’ 
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জৈয়ক পূবরাূরী ময়ীষীনবেলেছয়-  

 .العلم نصف ريود ال

‘আিম জ্িয় য়্ বলেত প্র্ ইলেমর অেধরক।’  

ইবয় আ�্া র্িদ্্�্হন‘আয়হ বেলয়,  

 مقيتله وطيبت ودري ال العيلم وخىأ إذا

‘েয আেলমন‘আিম জ্িয় য়্’ কথ্িট বলেতনভুেলনয্্ ত্রনকথ্নভুেল 
পিতত হ্।’  

শধু িয়েজই য়্, িশক্থরীেদরেকও এ কথ্িটর �িশকণ িদেত হেব। 
আর মেয় র্খেত হেব েয, ‘আিম জ্িয় য়্’ কথ্িট বলেল া�্য় 
কেম য়্ বরং ব্েড়। েকয়য়্ হ্জ্র হ্জ্র ম্াআল্ েথেক দুে্কিট 
জ্য়্র ব্ইের থ্ক্ আেদৗ েদ্েষর িবষ্ য়্। ত্ই এ কথ্িট ত্র 
আম্য়তদ্রী, াতত্, িব��ত্, ম্য়িাক ��ত্ এবং রবেক ভ্ 
কর্র আল্মত।  

া্লেফ া্েলহীয় বেলয়, কথ্িট বলেত েকবল ত্র্ই াংেক্চ ও 
ল�্েব্ধ কের, য্েদর দীয়দ্রী দুবরল এবং আ�্হ ত্‘আল্েক 
যথ্যথভ্েব ভ্ কের য়্। েকয়য়্, জ্িয় য়্ বেল ম্য়ুেষর েচ্খ 
েথেক পেড় য্ও্্র ভে্ ো আ�্হ ত্‘আল্র েচ্খ েথেক পেড় 
য্ে�। কখয়ও কখয়ও য়্ জ্য়্ াে�ও ত্ বল্র ক্রেণ পের ভুল 
ধর্ পেড়। ফেল ম্য়ুেষর েচ্েখ বড় হও্্র িয়্েত বলেত িগে্ 
উে�্ ত্েদর দৃি�েত েছ্ট হে্ য্্। �্ং আ�্হ ত্‘আল্ই 
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ওল্ম্ে্ েকর্মেক এই িশ�্চ্র িশক্ িদে্েছয়। িখিজর (আ.) ও 
মূা্ন(আ.)-এর ঘটয়্ এর �ম্ণ।  

দশ. দূর েথেক আগত ত্েলেব ইলেমর �িত িবেশষ েখ্্ল র্খ্ 
চ্ই। ত্েদর �িত অিধক ে�হাুলভ আচরণ কর্ দরক্র। য্েত 
ত্র এক্কী� ঘুেচ য্্। আর ত্র িদেক ব্রব্র অপিরিচেতর 
দৃি�েত ত্ক্েয়্ ক্ময য়্। ক্রণ এেত ত্র ম্য়িাক অব�্ েভেঙ 
য্্।  

এগ্র. দরা েশেষ وعلم واهللا  কথ্ বল্র �চলয় আেছ। তেব উ�ম 

হেল্ দরা েশষ কর্র আেগ এময় েক্েয়্ কথ্ বল্ য্ দরা েশষ 
হও্্র আল্মত বেল অয়ুভূত হ্। দরা েশষ হও্্ ম্�ই উ�্দ 
মজিলা েথেক উঠেবয় য়্। বরং িকছুকণ অেপক্ করেবয়। এেত 
িবেশষ ফ্ে্দ্ রে্েছ। েযময় ক্ের্ েক্েয়্ �� থ্কেল ো ওই 
ামে্ ত্ িজেজা করেত প্রেব। ত্ছ্ড়্ ছ্�েদর ভীেড় পড়্র 
মেত্ িব�তকর পিরি�িতেতও পড়েত হেব য়্। মজিলা েশষ কের 
দ্ুড়্েয়্র মু�্হ্ব দু‘আর কথ্ ভুলেবয় য়্। যথ্- 

َْك « تُبُب إِلَ
َ
ْستَْاِفُرَك َوو

َ
نَْت و

َ
 و

ّ
َ إِال

َ
 إِل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد و

َ
 »ُسْبَحينََك اللُّهّم َوِبَْمِدَك، و

‘েত্ম্রনপিব�ত্ বণরয়্নকিরনেহনআ�্হ! েত্ম্রন�শংা্রনা্েথ।ন
আিমনা্কযন িদি�নেয, তুিমনছ্ড়্নেক্য়নাতযনউপ্াযনয়্ই।নআিমন
েত্ম্রন িয়কটন কম্ন �্থরয়্ন করিছন এবংন েত্ম্রন িদেকন তওব্ন
(�তয্বতরয়) করিছ।’ [িতরিমযী: ৩৪৩৩]  
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ব্ের্. েয িবষে্ জ্য়্েশ্য়্ েয়ই দরো ো িবষ্ িয়ে্ আেল্চয়্ 
কর্ই িঠক য়্: 

েকউ এ রকম কথ্ ওঠ্েল ত্ তিড়া থ্িমে্ েদ্্ই উ�ম। েকয়য়্ 
এট্ দীয় িয়ে্ ত্ম্শ্ কর্ এবং ম্য়ুেষর মেধয িয়েজেক বড় কের 
েত্ল্র িমথয্ �্্া। এ বয্প্ের হ্দীেছ কেঠ্র ব্ণী উ�্িরত 
হে্েছ- 

ِ َطّ� اُهللا َعلَيِْه وََسلّمَ  َّ يَل رَُسبُل ا
سِِس ثَْبَ�ْ ُزورٍ «: قَ َ ََ ُمتََشبصُع نَِمي لَْم ُ�ْعَط 

ْ
 »ال

‘য্েক য্ েদও্্ন হ্িয় ত্র োট্র দ্িবদ্র িমথয্র েপ্শ্ক 
পিরধ্য়ক্রীর য়য্্।’ [বুখ্রী: ৫২১৯; মুািলম: ২১২৯]  

ইম্ম আবূ হ্য়ীফ্ (রহ.) বেলয়,  

 نق مي ذل ف يهل لم حيغه غ� ف الر�يس  طلب من

‘েয াম্ আা্র আেগই েয়তৃ� চ্্, ো অবিশ� জীবয় ল্�য়্র 
মেধ ক্ট্্।’ 

এছ্ড়্ এর �্র্ ে�্ত্র্ও কিতষ� হ্ এবং ত্র্ ভুল িজিয়োর 
জ্য় িয়ে্ পরবতরী জীবেয় ামায্র া�ুখীয় হ্। আবূ হ্য়ীফ্ 
(রহ.)-েক বল্ হেল্-  

 هؤالء يفقه ال قيل ال: قيلبا روِ؟ الَُهمْ  فقيل الفقه ف يغظرون حلق  الساد ف
 ً  وندا
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‘এক মজিলো িফকেহর আেল্চয়্ চলেছ। িতিয় বলেলয়, ত্েদর 
েক্েয়্ িয�্দ্র আেছ িক? ত্র্ জ্য়্েলয়, য়্। িতিয়নবলেলয়, 
এর্ কখয়ই িফকহ হ্িাল করেত প্রেব য়্।’ 
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তৃতী্ পবর: 

ছ্�েদর াে� উ�্েদর আচ্র-আচরণ 

এক. ত্লীম ও িশক্দীক্ �দ্য়েক আ�্হ ত্‘আল্র া�ি� অজরয়, 
ইলেমর �চ্র-�া্র, ই্্হইে্ দীয়, হক জ্িহর ও দ্ে্ম র্খ্, 
ব্িতল �ংা কর্, আেলেমর াংখয্ ব্িড়ে্ উ�েতর কলয্ণ বৃি� 
কর্, এেদর াবরেশষ বযিি েথেকও াদক্ে্ জ্ির্্র একিট অংশ 
এবং ত্েদর পক েথেক রহমত �্ি্র দু‘আ ল্ভ, ত্েদরেক 
আ�্হ ত্‘আল্ ও র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমর 
া্মেয় ইলেমর িালিাল্্ �িব� কর্ এবং দীেয়র ব্হক ও ইলেম 
ওহীর ধ্রেকর াংখয্ বৃি� ইতয্িদ গর�পূণর েয়ক ক্েজর অংশ 
বেল মেয় কর্ চ্ই। েকয়য়্ ইলেম দীয় িশক্ কর্ এবং িশক্ 
েদও্্নদীেয়র াবর্িধক গর�পূণর ক্জ।  

দুই. ত্েলেব ইলেমর ইখল্া য়্ই- এই অযুহ্েত ত্েক ইলম েথেক 
বি�ত র্খ্ য্েব য়্। েকয়য়্ ত্র েয়ক িয়্েতর আশ্ াুদূরপর্হত 
য়্। অেয়ক াম্ ত্েলেব ইলেমর াহীহ ামঝ য়্ থ্ক্র ক্রেণ 
�থেম েয়ক িয়্ত থ্েক য়্ িক� বুঝ আা্র পর িয়্ত িঠক হে্ 
য্্। পূবরাূরীগণ বলেতয়,  

  هللا، إال ي بن ون فأب اهللا لا� العلم طلبغي
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‘�থেম গ্্র�্হর জয়য ইলম িশখত্ম িক� ত্ আ�্হ ত্‘আল্র 
জয়য হও্্ ৈব অ�ীক্র কেরেছ।’  

কথ্িটর অথর হে� হ্ত �থম �থম িয়্ত াহীহ িছল য়্ বেট, 
িক� পরবতরীেত বুঝ আা্র পর ত্ িঠক হে্ েগেছ। আর উ�্েদর 
কতরবয হে� ছ্�েদরেক িয়্ত াহীহ কর্র জয়য ত্িগদ েদ্্। 
ত্েদর অ�ের একথ্ ব�মূল করেত �েচ�্ চ্ল্েয়্ েয, একম্� 
েয়ক িয়্েতর �্র্ই উ�মযর্দ্, ইলম-আমল ও িহকমত ল্ভ কর্ 
া�ব।  

িতয়. আ�্হ ত্‘আল্ ওল্ম্ে্ েকর্েমর মযর্দ্র েয েঘ্ষণ্ 
িদে্েছয় ছ্�েদর অিধকহ্ের ত্ �রণ কিরে্ েদও্্নএবং ত্েদর 
কুরআয়, হ্দীছ, েশর-আশআর ও িবিভ� �বে� ইলেমর েয 
ফযীলেতর কথ্ বল্ হে্েছ ো া�েকর ত্েদর ধ্রণ্ ও জ্য় 
েদ্্। য্েত ত্র্ হীয়ময়যত্্ য়্ েভ্েগ।  

চ্র. উ�্দ িয়েজ য্ পছ� করেবয় ছ্�েদর জয়যও ত্ই পছ� 
কর্ উিচত। িয়েজর া�্য়েক েযভ্েব ম্্্মমত্ �দ্য় কর্ হ্ 
ত্েলেব ইলেমর �িতও োই ম্্্মমত্ �দশরয় কর্ কতরবয। খুব 
া্ধ্রণ ভ্েবই কখয়ও কখয়ও ত্েদর �্র্ ভুল�্ি� �ক্শ প্েব। 
এরজয়য কখয়ও শ্ায়ও করেত হেব আব্র কখয়ও ম্ফও কের 
িদেত হেব। উ�্দগণ একথ্ অবশযই মেয় র্খেবয়  েয, কেঠ্রত্ই 
াংেশ্ধেয়র একম্� পথ য়্। বরং অেয়ক েকে� আেদশ 
উপেদেশর �্র্ কেঠ্রত্র েচে্ েবিশ ফল প্ও্্ য্্। 
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প্ুচ. দরা �দ্েয়র েকে� ফল�াু পদেকপ ষহণ কর্ চ্ই। 
ছ্�েদরেক য়ীিতম্ল্, ক্ে্দ্-ক্য়ুয় এবং াূ� ও উপক্রীন
িবষ্্িদ মুখ� কর্েত উাা্িহত কর্ খুবই জররী। আর 
অ�ে্্জয়ী্ ও অথরহীয় জ্য়- য্ ছ্�েদর মি�রেক িবচিলত কের- 
ত্ েথেক দূের র্খ্ এক্� িবচকণত্র লকণ।  

ছ্. ম্াআল্ ও আেল্চয়্ বুঝ্েয়্র জয়য ষহণেয্গয ও ারল 
উপ�্পয়্ অবল�য় একজয় আদশর উ�্েদর অয়যতম গর�পূণর 
দ্ি্�। মি�র িবিক্ হ্ এ ধরেয়র আেল্চয়্ কর্ য্েব য়্। 
উ�্দ �থেম উদ্হরেণর া্হ্েযয ম্াআল্িট তুেল ধরেবয়। 
ছ্�েদর মেধয য্র্ ধ্রণকমত্ র্েখ য়্ ত্েদর জয়য শধু 
ম্াআল্র ক্ঠ্েম্ ও উদ্হরণ েপশ কেরই ক্� হেবয়। আর য্র্ 
া্মথরয র্েখ ত্েদর া্মেয় ম্াআল্র দিলেলর উাা, েহকমত, 
ই�ত এবং অয়য্য়য াূক্িতাূ� িবষ্ উে�খ কর্ েযেত প্ের। 
মজিলো যিদ এময় েকউ উপি�ত থ্েক য্র া্মেয় ার্াির 
েক্েয়্ শ� উে�খ কর্ য্্ য়্, তখয় েক্েয়্ ইি�তব্হী শ� 
বযবহ্র কর্ উিচত। র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম 
এময়ই করেতয়। 

া্ত. েক্েয়্ বয্খয্মূলক দরা েশষ কর্র পর ছ্�েদর েমধ্ন 
পরীক্র জয়য ম্াআল্ াংি�� েক্েয়্ িবষ্ ছ্�েদর া্মেয় েপশ 
কর্ েযেত প্ের। েকউ জব্ব িদেত প্রেল ত্র �শংা্ কর্ 
ব্�য়ী্। আর েকউ য়্ প্রেল ত্েক েহকমেতর াে� পুয়র্্ 
বুিঝে্ েদেবয়।  
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আট. ম্েঝমেধয ছ্�েদর পূেবরর মুখ� কর্ িবষ্ জ্য়েত চ্ইেবয়। 
পূেবর উি�িখত জররীম্া্ে্ল, দুলরভ িবষ্, ক্ে্দ্েকি�ক 
শ্খ্গত ম্াআল্ ইতয্িদ উে�খ কের �ৃিতশিির পরীক্ েয়ও্্ন
দরক্র। েয ছ্� জব্ব িদেত প্রেব অেয়যর া্মেয় ত্র �শংা্ 
কের ত্র িহ�ত ও অেয়যর অয়ুে�রণ্ ব্ড়্েবয়। আর েকউ য়্ 
প্রেল অেয়যর া্মেয় ত্েক েহ্ করেবয় য়্। বরং উাা্িহত 
করেবয়।  

য়্. েক্েয়্ ছ্�েক ত্র া্েধযর ব্ইের েচ�্-মুজ্হ্দ্ করেত 
েদখেল াহজত্ অবল�েয়র পর্মশর েদও্্ন উিচত। এেকে� 
র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমর হ্দীেছর কথ্ �রণ 
কিরে্ েদও্্ন েযেত প্ের। য্েত িতিয় উ�তেক ত্র া্েধযর 
ব্ইের ক্জ করেত ব্রণ কেরেছয়। এেকে� ত্র ব্ণীিট �ব্েদরন
মেত্নাবরজয়িবিদতনহে্ আেছ। যথ্- 

رًْضي �َ « 
َ
 و

َ
ُمغْبَّت ال

ْ
إِّن ال

دَْق فَ
َ
 َظْهًرا و

َ
 »َىَع َوال

‘িদয়র্ত চলম্য় ব্হয় গ�েবয েপৗছেত প্ের য়্ এবং ত্র 
পৃ�েদশও িঠক থ্েক য়্।’ [শ‘আবুলনঈম্য়: ৩৮৮৬, যঈফ]  

অয়য হ্দীেছ ইরশ্দ কেরয়-  

   يقبنىت مي العمل من  اكفلبا

‘যতটুকু া্ধয আেছ ততটুকু আমেলর েব্ঝ্ বহয় কের্।’  
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র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম উ�তেক াবর� াহজত্ 
দ্য় কেরিছেলয়। িক� েক্েয়্ েক্েয়্ া্হ্বী োই াহজত্ ষহণ 
য়্ কের িয়েজর ওপর কিঠয় আমল চ্িপে্ িয়ে্িছেলয়। পের 
োজয়য অেয়েক অয়ুেশ্চয়্ও কেরেছয়। েযময় আমর ইবয় আা 
র্িদ্্�্হন‘আয়হ িয়েজর ওপর দীঘর িক্্ম আবশযক কের িয়ে্ 
পের ত্েত দুবরল হে্ পেড়িছেলয় এবং বেলিছেলয়- 

 اهللا رسبل رخص  قبلت لت�

‘ইশ, র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম েদও্্নঅবক্শই 
যিদ ষহণ করত্ম!’  

ক্রণ হে�, ধ্র্ব্িহকনআমল আ�্হ ত্‘আল্র ক্েছ খুবই ি�্। 
ত্ই িকছুিদয় া্েধযর ব্ইের েমহয়ত-মুজ্হ্দ্্ িল্ েথেক পের 
দুবরল হে্ োট্ ব্দ েদ্্র েচে্ া্বরকিণক অ� মুজ্হ্দ্ই উ�ম। 

দশ. াবরদ্ ছ্ে�র ব্িহযক ও অভয�রীণ চ্ল-চলয়, আদব-আখল্া 
ও �ভ্ব-চিরে�র অব�্র �িত েখ্্ল র্খেবয়। ত্েদর �্র্ 
য়্জ্ে্য, ম্করহ, অিশ�্চ্র, উ�্দেদর �িত েব্্দিব িকংব্ 
অ�ে্্জয়ী্ েক্েয়্ িকছু �ক্শ েপেল াংি�� ছ্ে�র য়্ম উে�খ 
য়্ কের শ্ায় কর্ েবিশ ক্যরকর। এেত ক্জ য়্ হেল ত্েক 
বযিিগতভ্েব ব্রণ করেত হেব। ত্েতও ক্জ য়্ হেল তখয় 
�ক্েশয কেঠ্রভ্েব শ্ায় কর্ য্েব। য্েত ত্র শ্ি� েদেখ 
অয়যর্ও িশক্ প্্। আর ত্েতও ক্জ য়্ হেল তখয় শ্ি�মূলক 
কেঠ্র বযব�্ েয়্্।  
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এগ্র. ছ্�েদর কলয্ণ া্ধয় এবং ত্েদর ময় ি�র র্খ্র জয়য 
াবর্�ক �েচ�্ করেবয়। দরক্র হেল এবং া্ধয থ্কেল আিথরক 
াহেয্িগত্ করেবয়। েকয়য়্ আ�্হ ত্‘আল্ ওই ব্�্র াে� 
থ্েকয় েয ব্�্ অপরজেয়র উপক্র কের। আর এই িবষ্িট যিদ 
ত্েলেব ইলেমর েকে� হ্ ত্হেল েত্ এর ফযীলেতর তুলয়্ই 
েয়ই। েক্েয়্ ছ্� িয়িদর� ামে্র েচে্ েবিশ অয়ুপি�ত থ্কেল 
ত্র েখ্ুজখবর েয়েবয়, �ে্্জেয় িচিঠ ব্ েফ্েয়র ম্ধযেম েখ্ুজ 
েয়্্র েচ�্ করেবয়। েকউ অাু� হেল ত্র োব্-য� করেবয়। 
েকউ িবপেদ পড়েল ত্েক া্হ্যয করেবয়। েপেরশ্য় হেল ত্েক 
�্�য়্ েদেব। মেয় র্খেত হেব েয়কক্র ত্েলেব ইলম উ�্েদর 
জয়য দুিয়্্-আেখর্েতর াবেচে্ বড় া্ফলয বে্ আেয় এবং োই 
ত্র াবেচে্ বড় আ�ী্-আপয়জয়।   

ব্ের্. ছ্�েদর াে� েক্মল আচরণ করেবয়, যিদ ত্র্ ত্েদর 
য্বতী্ দ্ি্� যথ্যথ ভ্েব প্লয় কেরয়। ত্র �িত েক্মলত্র 
ড্য়্ া�্া্িরত করেবয়। আ�্হ ত্‘আল্ র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ 
‘আল্ইিহ ও্্া্�্মেক আেদশ কের বেলয়,  

نِ  َجنَاَحَك  وَٱۡخِفۡض  ﴿ ََ ِ ۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  ٱّ�بََعكَ  ِ َُ ۡ  ]  ٢١٥: الشعراء[ ﴾ ٢ ٱِ

‘আপিয় মুিময়েদর মেধযনআপয়্রনঅয়ুা্রীেদরনজয়য িবয়ে্র ড্য়্ 
া�া্িরত করয়।’ {াূর্নআশ-শ‘আর্, আ্্তন২১৫}   

হ্দীেছ ইরশ্দ হে্েছ- 
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ِ َطّ� اُهللا َعلَيِْه وََسلّمَ  َّ يَل رَُسبُل ا
ْن تََباَضُعبا «: قَ

َ
ّ و
َ
َّ ِإل ْو

َ
َ و َّ  »إِّن ا

‘র্াূলু�্হ ছ্�্�্হন‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম বেলয়, আ�্হ ত্‘আল্ 
আম্েক িবয়্ী হও্্র আেদশ কেরেছয়।’ [মুািলম: ২৮৬৫] 

অয়য হ্দীেছ ইরশ্দ হে্েছ- 

َحدٌ  تََباَضعَ  َوَمي
َ
ِ  و ّ ُ  َرَ َعهُ  ِإالّ  َِ َّ  ا

‘েয বযিি িবয়্ী হ্ আ�্হ ত্‘আল্ ত্র মযর্দ্ বৃি� কেরয়।’ 
[মুািলম: ২৫৮৮] 

এট্ েত্ া্ধ্রণ ম্য়ুেষর �িত িবয়্ী হও্্র ফ্ে্দ্। আর এট্ 
যিদ হ্ া�্য়তূলয ত্েলেব ইলেমর �িত ত্হেল ত্র মযর্দ্ কত 
উুচুেত হেত প্ের? হ্দীেছ আের্ বল্ হে্েছ- 

  مغه تتعلمبن ولن تعلمبن لن لغبا

‘েত্মর্নিশক্থরীনওনিশককেদরনাে�নয়�নবযবহ্রনকের্।’ [ত্খরীজুন
আহ্দীিছলনএহই্্: ৩/২১৮, যঈফ]  

ফুজ্ইল (রহ.) েথেক বিণরত হে্েছ- 

 الرم  اهللا ورثه هللا تباضع ومن اْبير و�باض التباضع العيلم �ب اهللا إِن

‘আ�্হ ত্‘আল্ িবয়্ী আেলমেক পছ� কেরয় এবং েয বযিি 
আ�্হ ত্‘আল্র জয়য িবয়্ী হ্ িতিয় ত্েক িহকমেতর অিধক্রী 
কেরয়।’ 
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ছ্�েদর াে� ত্েদর মযর্দ্ বজ্্ েরেখ কথ্ বল্, াে�্ধয় কর্ 
এবং াু�র য়্ম বযবহ্র কর্ ব্�য়ী্। আে্শ্ র্িদ্্�্হন‘আয়হ 
েথেক বিণরত- 

 .لم إكراميً  وطحينه ي َ وسلم، آل وع عليه اهللا ط� اهللا رسبل كن

‘র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম া্হ্ব্ে্ েকর্মেক 
ত্েদর া�্য় রক্েথর উপয়্েমর াে� াে�্ধয় করেতয়।’  

াুতর্ং ছ্�র্ া্ক্ত করেত এেল ত্েদরেক ম্রহ্ব্ বল্, 
হ্িামুেখ কথ্ বল্ আেলেমর শ্য় হও্্ চ্ই। আর য্েদর মেধয 
ভিবষযেতর উ�ল া�্বয়্ েদখ্ য্্ ত্েদর �িত একটু  েবিশ য� 
েয়ও্্ন িবচকণত্র পিরচ্। ক্রণ, েহকমতেক যথ্�্েয় র্খ্ই 
বুি�ম্েয়র ক্জ।  
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চতুথর পবর: ছ্�েদর দ্ি্� ও করণী্ 

এক. িয়েজেক েধ্ুক্-�ত্রণ্, িহংা্-িবে�ষ, বদ আকীদ্, 
বদেমজ্জ ইতয্িদ প্প েথেক মুি র্খেত হেব। য্েত কের িয়েজর 
মেধয ইলম ও ইলেমর াূক্িতাূক িবষ্ �েবশ কর্র পথ খুেল 
য্্। েকয়য়্ বল্ হে্ থ্েক- 

 اليطن وقر�  القلب، وعبيدة الس، طالة العلم إن

‘ইলম হে� অভয�রীণ া্ল্ত, কলেবর ইব্দত এবং েগ্পয় 
ৈয়কটয।’  

াুতর্ং া্ল্ত েযময় ব্িহযক অপিব�ত্মুি হও্্ ছ্ড়্ াহীহ হ্ 
য়্ েতমিয়ভ্েব কলেবর া্ল্ত ইলমও াকল �ক্র প্প-
পি�লত্র াে� কবুল হেব য়্। া্ল্েফনা্েলহীয় আের্ বেলয়,   

 نرىته تظهر العلم طيب فإذا للهرل، األرح تىيب كمي للعلم القلب يىيب

‘ভূিম েযময় শায ও ফাল্িদ �্র্ াজীব হে্ ওেঠ েতমিয়ভ্েব 
অ�রও ইলম �্র্ াজীব ও জীব� হে্ ওেঠ। আর যখয় ইলেমর 
াজীবত্ াৃি� হ্ তখয় ব্িহযকভ্েব এর য়মুয়্ �ক্শ প্্।’ 

হ্দীেছ ইরশ্দ হে্েছ- 

 » َ
ْ
ََسِد ُمْضَاً ، إِذَا َطلَُحْت َطلَُح اْ

ْ
 َونِّن ِف اْ

َ
ال
َ
َسُد ُكلُه، َونِذَا فََسَدْت، فََسَد و

ُب 
ْ
َقل
ْ
 َوِ�َ ال

َ
ال
َ
ََسُد ُكلُه، و

ْ
 »اْ
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‘েদেহ একিট েগ্�িপে আেছ। যিদ োই েগ্�িপে িঠক হে্ য্্ 
তেব া্র্ েদহ িঠক থ্েক। আর যিদ োট্ ফ্োদ হ্ তেব েগ্ট্ 
েদহ য়� হে্ য্্। িয়ঃাে�েহ োই েগ্�িপে হে� কলব।’ 
[বুখ্রী: ৫২; মুািলম: ১৫৯৯] 

া্হল (রহ.) বেলয়,  

 وجل عه اهللا ي ره مي شء وفيه نَبر يدخله ون قلب ع حرام

‘ওই কলেবর েভতর ইলেমর য়ূর �েবশ কর্েয়্ হ্র্ম, েয কলেব 
আ�্হ ত্‘আল্র অপছ�য়ী্ িকছু িবদযম্য় থ্েক।’  

দুই. ইলম হ্িােল িয়্ত াহীহ কের েয়েব। আ�্হ ত্‘আল্র 
া�ি� অজরয়, দীয়-ইাল্েমর �চ্র-�া্র, িয়েজর �লবেক য়ূর্ি�ত 
কর্, ব্েতয়েক াুেশ্িভত কর্ এবং ােবর্পির উ�েত মুহ্�্দীর 
মেধয দীয়ী জ্গরণ াৃি� কর্র িয়্ত করেত হেব। িয়্তেক িঠক 
র্খ্ই আােল াবেচে্ কিঠয় ক্জ। াুিফ্্য় ছ্ওরী (রহ.) বেলয়,  

ً  مْت مي  نيت، من وشد شيئي

‘আিম িয়্েতর পিরচযর্র েচে্ েবিশ েক্েয়্ ব�র পিরচযর্ কর্ 
কিঠয় মেয় কিরিয়।’ 

ইলম অজরয় কর্র �্র্ কখয়ও দুিয়্্ ক্ম্েয়্র িয়্ত করেব য়্। 
েকয়য়্ এট্ হেব উ�ম ব�র তুলয়্্ অয়ু�ম ব� ষহণ কর্। ক্রণ 
ইলম হে� একিট ইব্দত। ত্ই এেত এখল্া থ্ক্ অপিরহ্যর। 
তেবই এেত বরকত হ্। পক্�ের যিদ আ�্হ ত্‘আল্ ছ্ড়্ অয়য 
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িকছুর িয়্ত কর্ হ্ তেব আমল ব্িতল হেব এবং োট্ চরম 
আেকপ ও আফো্োর ক্রণ হেব। 

িতয়. েযৗবেয়র মূলযব্য় াম্গেল্েক ইলম অজরেয়র েপছেয় বয্ 
করেব। ইলম ৈব অয়য েক্েয়্ ক্েজ বয্ করেব য়্। এজয়য 
াবর্�ক েচ�্ ও েমধ্ বয্ করেত হেব। মেয় র্খেব- 

 .كك تعىيه ح  نعضه يعىيك ال العلم

‘তুিম েত্ম্র ােবর্� অংশ য়্ িদেল ইলম েত্ম্েক িকছুই দ্য় 
করেব য়্।’ 

চ্র. িয়েজর আিথরক া�িতর ওপেরই া�� থ্কেব। মেয় র্খেব, 
অথরক� ছ্ড়্ ইলেমর �শ�ত্ হ্িাল কর্ য্্ য়্। যিদ অ�রেক 
য্বতী্ েল্ভ ও আশ্-আক্�্ েথেক মুি র্খ্ য্্ তেবই িদেল 
েহকমেতর ঝণর্ধ্র্ �ব্িহত হেব। ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.) বলেতয়,   

 نذل طلبه من ول ن فيفلح الفس وعه نيللك العلم هذا وحد يىلب ال
  وفلح العلميء وخدم  العيش وضيق الفس

‘ই�ত ও র্জ� িদে্ ইলম হ্িাল করেত িগে্ েকউ াফল 
হ্িয়। বরং েয িয়েজর য়ফােক িবিলে্ িদে্, াংকীণর জীিবক্েত 
া�� হে্ এবং ওল্ম্ে্ েকর্েমর েখদমত কের ইলম হ্িাল 
কেরেছ একম্� োই াফল হে্েছ।’ 

িতিয় আের্ বলেতয়,   

 الل ع نيلصّ إال العلم يدرك ال
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‘য়ফোর িয�িত ছ্ড়্ ইলম হ্িাল কর্ য্্ য়্।’  

েয বযিি েপশ্ ও অথর উপ্জরেয়র ওপর ইলম অজরয়েক �্ধ্য়য 
েদেব আ�্হ ত্‘আল্ ত্েক এর বদল্্ উ�ম বযব�্ করেবয় এবং 
ত্েক ক�য়্তীত িরিযক দ্য় করেবয়।  

প্ুচ. াম্েক ভ্গ কের ক্েজ ল্গ্েব। িহফেজর জয়য ােবর্�ম 
াম্ হে� র্েতর েশষ�হর, গেবষণ্র জয়য েভ্র, েলখ্েলিখর 
জয়য িদেয়র মধযভ্গ এবং মুত্ল্আ-মুজ্ক্র্র জয়য র্ত। র্েতর 
েবল্্ িহফজ কর্ িদেয়র েবল্্ িহফজ কর্র েচে্ েবিশ উপক্রী 
এবং কুধ্েতরর াম্ পিরতৃি্ ামে্র েচে্ েবিশ উপক্রী। আর 
িহফজ কর্র �্য় িহোেব মেয়্াংেয্েগ িব� ঘট্্ এধরেয়র 
�্কৃিতক ও োৗ�যরম্ �্য় েথেক দূের থ্ক্ই ে�্। েযময়, াবুজ 
ব্গ্য়, য়দীর প্ড়, র্�্র প্�র, হইচই-েচচ্েমিচর �্য় ইতয্িদ। 
েকয়য়্ এাব �্য় ম্য়ুেষর কলেবর ি�িত য়� কের। 

ছ্. ইলেমর াূ� িবষ্ চচর্, াহীহ ামঝ হ্িাল এবং �্ি� েথেক 
েবুেচ থ্ক্র িয়র্পদ উপ্্ হে� অ� পিরম্ণ হ্ল্ল খ্দয ষহণ 
কর্। ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.) বেলয়,  

  سغ  عَة ست مغذ شبعت مي

‘আিম েষ্ল বছর ধের েপট পূণর কের খ্য়্ খ্ইিয়।’  

এর ক্রণ হে� অিধক আহ্র অিধক িপপ্া্র ক্রণ। আর অিধক 
িপপ্া্ ঘুম আয়্য় কের, েমধ্ দুবরল কের এবং শ্রীিরক �ফু�ত্ 
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খতম কের। এছ্ড়্ শ্রীিরক ের্গ-বয্িধর বয্প্র েত্ আেছই। বল্ 
হ্- 

 الَاب وو الىعيم من ي بن...  تراه مي و�ث ءالا فإن

‘অিধক্ংশ ের্গ য্নেত্মর্নেদখ, ত্নহে্নথ্েকনখ্দযনব্নপ্য়ীে্রন
ক্রেণ।’ 

াুতর্ং েয বযিি অিধক প্য়্হ্র াে�ও ইলম অজরেয় া্ফলয চ্্ 
ো ব্�বত্র াে� লড়্ই কের। ত্ই খ্ব্র ষহেণ ��ত্ 
আবশযক। এেকে� হ্দীেছর িয়েদরশ অয়ুয্্ী আমল করেল অিধক 
ফল প্ও্্ য্েব। হ্দীেছ বল্ হে্েছ-  

ِ  رَُسبُل  قَيَل  َّ َ   َمي{  - وسلم عليه اهللا ط� - ا
َ
ا وَِمءً  آَدمَ  ادْنُ  َمَأل  دَْىٍن  ِمنْ  َشا

بَهُ  يُِقْمنَ  لَُقْيَميٌت  آَدمَ  ادْنَ  َحْسُب 
ْ
إِنْ  ُطل

  َكنَ  فَ
َ
 ثُلٌُ� وَ  ِلَىَعيِمهِ  َ ثُلٌُ�  َ�َيلَ َ  ال

انِهِ  َ ََ ِ  ِلََفِسهِ  َوثُلٌُ�  ل

‘ম্য়বা�্েয়র েপট পূণর কর্র েচে্ অয়য েক্েয়্ প্� পূণর কর্ 
এত িয়কৃ� য়্। ত্র জয়য েত্ েমরদে ো্জ্ র্খ্র জয়য 
কে্কিট েল্কম্ই যেথ�। আর যিদ ত্েত য়্ হ্ তেব েকয় ো 
েপেটর একভ্গ খ্ব্র, একভ্গ প্িয় এবং একভ্গ ত্র িয়েজর 
জয়য বর্� কের য়্?’ [মুায়্দনআহম্দ: ১৭১৮৬] 

হ্দীেছর বয্খয্্ পূবরাূরীগণনবেলয়,  

بِْىغَ ِ  لَيَْس 
ْ
�َْفعُ  لِل

َ
   تَتْبَُعهَ  َجبَْع ٍ  ِمنْ  و
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‘েপেটর জয়য অবয্হত কুধ্িয়পীড়েয়র েচে্ উপক্রী েক্েয়্ ব� 
েয়ই।’ 

া্ত. য্বতী্ ক্জকেমর ত্কও্্-পরেহজগ্রী অবল�য় করেব। 
প্য়্হ্র, েলব্া-েপ্শ্ক াবর� হ্ল্ল প�্ অবল�েয় কেঠ্র 
থ্কেব। াকল �ক্র াে�হজয়ক ব� েথেক দূের থ্কেব। 

আট. শরীর ও েজেহয় াু� র্েখ এই পিরম্ণ ঘুম্েব। র্তিদেয় 
ােবর্� আট ঘ�্র েবিশ ঘুম্েব য়্। এট্ই হে� িদেয়র এক 
তৃতী্্ংশ। আর যিদ এর েচে্ কম প্র্ য্্ তেব োট্ই কর্ 
উিচত। আর ম্েঝমেধয য়ফা, কলব, েজেহয় এবং দৃি�েক চ্�্ 
কর্র জয়য ৈবধ েকৗতুক কর্ েযেত প্ের। তেব এট্ করেত িগে্ 
াম্, দীয় ও আমেলর েক্েয়্রপ কিত কর্ য্েব য়্। আম্েদর 
পূবরাূরীগণগেণর অেয়েক ত্েদর ছ্�েদরেক িবেয়্দেয়র �্েয় 
জম্ে্ত করেতয় এবং দীেয়র কিত হ্ য়্- এময় িবষ্ িয়ে্ 
হ্িা-েকৗতুকও করেতয়। তেব অবশযই অৈবধ হ্িা-েকৗতুক, ঠ্�্-
মশকর্, অ�হ্িার আ�্ েয়ও্্নয্েব য়্।  
য়্. ত্েলেব ইলেমর অপিরহ্যর দ্ি্� হে� কিতকর ব�ু� েথেক 
দূের থ্ক্। িবেশষ কের যিদ িভ� ে�ণীর এবং েখল্ধূল্্ অভয� ও 
িয়েজর দ্ি্�-কতরবয া�েকর গ্েফল ব�ু হ্ তেব েত্ কথ্ই 
েয়ই। াুতর্ং ত্েলেব ইলেমর কতরবয হে� এময় ছ্ে�র াে� 
া�কর ও ব�ু� র্খ্, েয িয়েজও উপকৃত হ্ এবং অয়যেকও 
উপকৃত কের।  
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আেলেমর �িত মহ�ত ল্েভর জয়য ইলেমর �িত মহ�ত থ্ক্ 
পূবরশতর। াুতর্ং মহ�েতর ম্পক্িঠ হও্্ দরক্র ইলম। অতএব 
েয বযিি ব�ু হেব ত্েক অবশযই ইলেমর �িত ��্শীল হেত হেব 
এবং ো ব�ুর ইলম হ্িােল কিতকর এময় েক্েয়্ পদেকপ ষহণ 
করেব য়্। 

যিদ ইলেমর জয়য কিতকর েক্েয়্ েল্েকর াে� ব�ু� হে্ই য্্ 
তেব �ত ত্ ছ্ড়্েয়্র েচ�্ করেত হেব। িবল� হেল ত্ দূর কর্ 
অা�ব হে্ েযেত প্ের। ত্ই আব্র বিল, ব�ু� করেত চ্ইেল 
এময় েল্েকর াে�ই করেত হেব, েয েয়কক্র, দীয়দ্র, মু�্িক, 
অিধক কলয্েণর আধ্র, কম খ্র্েপর অিধক্রী, াদ্চ্র। যিদ 
ভুেল য্্ তেব �রণ কিরে্ েদ্, ত্েক �রণ কর্েল াহেজ েমেয় 
েয়্। আলী র্িদ্্�্হন‘আয়হ বেলয়,  

 ونيّيه إيّيك و...  اْهل وخي تصحب ال

ً ...  وردِ جيهل من ف م  آخيه ح� حليمي

‘তুিম কখয়ও জ্েহলেক ব�ু ব্িয়ে্্ য়্। অেয়ক জ্েহল ৈধযরশীল 
বযিিেক ত্র াে� ব�ু� কর্্ িয়কৃ� বযিিেত পিরণত কেরেছ।’ 

েকউ েকউ বেলয়,   

 لغفعك سهنف يَ من و...  معك كن من الصدق وخيك إن

‘েত্ম্র �কৃত ব�ু োই, েয িয়েজর কিত কের হেলও েত্ম্র 
উপক্র কের।’ 
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দশ. ক� কর্ ছ্ড়্ ইলম হ্িাল কর্ য্্ য়্- াবরদ্ একথ্ মেয় 
র্খেব। েকয়য়্ ইলম অমূলয া�দ। পৃিথবীর েক্েয়্ ব� িদে্ এর 
মূলয পিরম্প কর্ া�ব য়্। আর একথ্ িচরাতয েয, মূলযব্য় ব� 
ক� �ীক্র কেরই হ্িাল করেত হ্। মূলযব্য় ব� �ম েদও্্ন
ছ্ড়্ হ্িাল হও্্র েক্েয়্ য়িজর েয়ই। এক্রেণ আম্েদর 
পূবরাূরীগণ ইলম হ্িােলর জয়য ক� �ীক্র কর্েক ইলেমর াু�্ত 
বেল মেয় করেতয়। ত্র্ িয়েজর্ও ক� �ীক্র করেতয় এবং 
অয়যেকও এবয্প্ের উাা্িহত করেতয়। ত্র্ বলেতয়, াুদীঘরক্ল 
া�্িয়ত হেত হেল া্ম্য়য াম্ ক� �ীক্র ও িয়েজেক িবিলে্ 
িদেতই হেব। ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.) বলেতয়,   

  ِ�َ  مي نَفُس  يي
ّ

ُّ  إِال يّيمِ  َط
َ
نّ ...  و

َ
ُِ  ُمّدتَهي َكأ ضاي

َ
حالمِ  و

َ
 و

إِنّ  َعغهي وََخلص ...  ُمبيِدَرةً  اُلنيي َعِن  جبزي نَفُس  يي
 قُدا� الَعيَش  فَ

‘েহ আ�্! এ েত্ া্ম্য়য ামে্র জয়য ৈধযর ধ্রণ ম্�। েযয় এর 
াম্ক্ল �্� ��ক্েলর মেত্ই াংিক্। েহ আ�্! দুিয়্্ েথেক 
�ত পৃথক হে্ য্ও। েকয়য়্ াুখ-ামৃি� েত্ াব া্মেয়।’    
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৫ম পবর: 

উ�্দ ও শ্্খেদর াে� ত্েলেব ইলেমর বযবহ্র 

এক. ছ্ে�র অয়যতম গর�পূণর ক্জ হে� েক্য় ম্দর্া্্ ও 
েক্য় উ�্েদর ক্ছ েথেক ইলম হ্িাল করেব ত্ ইে�খ্র্র 
ম্ধযেম িয়ধর্রণ কর্। েক্থ্্ ত্র েমধ্র িবক্শ ঘটেব, 
উ�্দগেণর ে�হ�বণত্্ িয়েজর ইলমী েয্গযত্ িবকিশত হেব, 
ত্কও্্-পরেহজগ্রী, াতত্-দীয়দ্রী অজরয় হেব, েলখ্পড়্র ম্য় 
িয়ি�ত হেব ইতয্িদ িবষ্ অবশযই ম্থ্্ র্খেত হেব। তেব েবিশ 
ইলম হ্িাল করেত িগে্ িকংব্ �িাি� হ্িাল করেত িগে্ দীয়, 
আমল ও িশ�্চ্র িবাজরয় িদেত হ্ এময় েক্েয়্ �িত�্য় িয়বর্চয় 
কর্ য্েব য়্। আক্িবের ালফ বলেতয়,  

 ديغ م تأخذون عمن فينظروا دين العلم هذا

‘এট্ হে� দীয়। াুতর্ং আপিয় েদখুয়, ক্র ক্ছ েথেক ইলম তথ্ 
দীয় হ্িাল করেবয়।’  

আমলহীয় �িা� েল্কেদর ক্ছ েথেক ইলম হ্িাল কর্র েচ�্ 
করেব য়্। ইম্ম গ্য্লী (রহ.) এট্েক অহংক্েরর মেধয শ্িমল 
কেরেছয়। ক্রণ মূল হে� ইলম হ্িাল কর্। বল্ হ্- 

  هيوجد حي� يلتقىهي الؤمن ضيل  الرم 
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‘�জ্ন মুিমেয়রন হ্র্েয়্ন া�দ, েযখ্েয়নত্ন প্্ন কুিড়ে্ন েয়্।’ 
অতএব এখ্েয় বযিিে�র অহংেব্ধ েগৗণ। ত্ই েযখ্েয়ই িবশ� 
ইলম প্ও্্ য্েব োখ্েয়ই ছুেট য্েব এবং ব্ঘ েথেক পল্্য় 
কর্র য়য্্ মূখরত্ েথেক পল্্য় করেব। আর ব্ঘ েথেক 
পল্্য়ক্রী বযিি িক� েয-ই ত্েক মুিির পথ েদখ্্ ত্র কথ্ই 
ম্েয়। ত্র বযিিে�র েখ্জু-খবর করেত য্্ য়্। আবূ য়ুআইম 
িহল্্ষে� উে�খ কেরেছয়, জ্য়ুল আেবদীয় (রহ.) েগ্ল্ম য্্দ 
ইবয় আাল্েমর ক্েছ েযেতয় এবং ত্র মজিলো বো ইলম 
হ্িাল করেতয়। েকউ ত্েক বলেলয়, আপিয় া্ইে্দ বংেশর 
েল্ক হে্ এই েগ্ল্েমর ক্েছ য্ে�য়! জব্েব িতিয় বলেলয়-  

 كن ومن كن حي� يُتَبع العلم

‘ইলম হে� অয়ুারণী্। চ্ই য্র ক্েছই েহ্ক এবং েযখ্েয়ই 
েহ্ক।’ 

‘ত্ই মযর্দ্্ িয়চু হেলও ত্র ক্ছ েথেক ইলম হ্িাল কর্েত 
েদ্ষ েয়ই এবং এেত মযর্দ্ ব্ড়েব, ইলেম বরকত হেব। অবশয 
মু�্কী, পরেহগ্র বযিি হেল ত্র ম্ধযেম েত্ আের্ েবিশ উপকৃত 
হও্্ য্েব, এত েক্েয়্ াে�হ েয়ই। িকত্েবর বয্প্েরও একই 
কথ্ �েয্জয। েয িকত্ব �্র্ ািতযক্েরর ইলমী উপক্িরত্ 
হ্িাল হ্, আমেলর উ�িত ঘেট ত্ প্ঠ করেত ক্পরণয করেব য়্।  

তেব এট্ও েখ্্ল র্খেত হেব েয, উ�্দ েযয় শরী্েতর ইলেমর 
বয্প্ের দক হয়। ত্র বয্প্ের ামক্লীয় বযিিগণ আ�্শীল 
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থ্েকয়। েয আেলম শধু িকত্েবর েপট েথেক ইলম হ্িাল 
কেরেছয় ত্র ক্েছ ইলম হ্িাল কর্ েথেক িবরত থ্ক্ই ে�্। 
ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.) বলেতয়,  

 األحِم، ضيع الرتب نىبن من تفقه من

‘েয বযিি িকত্েবর েপট েথেক ইলম হ্িাল কের ো আহক্মেক 
�ংা কের।’ 

অয়য এক বুযুগর বেলয়,   

 الصحف من يتعلمبن الين وي الصحيف ، مشير  اللي  وعظم من

‘িকত্বী শ্্খ’ হে� াবেচে্ বড় িবপেদর ক্রণ অথর্া য্র্ শধু 
িকত্েবর প্ত্ েথেক ইলম অজরয় কের ত্র্ জ্িতর জয়য িবপেদর 
ক্রণ।’ 

দুই. উ�্দেক জিটল ের্গীর দক িচিকাাক মেয় কের ত্র য্বতী্ 
আেদশ ও পর্মশর েমেয় চল্র েচ�্ করেত হেব। ত্র া�ি�র 
�িত েখ্্ল র্খেব এবং েখদমত কর্র ম্ধযেম আ�্হ ত্‘আল্র 
ৈয়কটয হ্িাল কর্র েচ�্ করেব। আর একথ্র দৃঢ়িব�্া র্খেব 
েয, উ�্েদর জয়য িয়েজর িয�িতেত �কৃত া�্য়, িবয়্ী হও্্েত 
ফখর এবং য়� হও্্েত উ�মযর্দ্ িয়িহত। ইবয় আবদু�্হ ইবয় 
আ�্োর মেত্ এময় া�্য়ী ও র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ 
ও্্া্�্েমর বংেশর েল্ক হও্্ াে�ও য্্দ ইবয় ছ্েবেতর 
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ব্হেয়র েরক্িব ধরেতয়। ক্রণ িতিয় ত্র ক্ছ েথেক ইলম হ্িাল 
কেরিছেলয়। আর িতিয় একথ্ বলেতয়,   

  نعلميئغي نفعل إن رنيوم هرذا

‘আমর্ আম্েদর উ�্দ ও আেলমেদর াে� এরপ বযবহ্র করেতই 
আিদ� হে্িছ।’ হ্দীেছ বিণরত হে্েছ- 

ِب ُهَر�َْرةَ قَيَل 
َ
ِ َطّ� اهللاُ َعلَيِْه وََسلّمَ : َ�ْن و َّ يَل رَُسبُل ا

َم، َوََعَلّمُبا «: قَ
ْ
ِعل
ْ
َََعلُّمبا ال

ِم الّسِريغَ 
ْ
ِعل
ْ
َبقَيَر، َوتََباَضُعبا لَِمْن ََْعلَُمبَن ِمْغهُ لِل

ْ
 »َ ، َوال

‘ইলম হ্িাল কের্ এবং ইলম হ্িাল কর্র জয়য গ্�ীযর িশক্ 
কের্। আর য্র ক্ছ েথেক ইলম হ্িাল কর, ত্র �িত িবয়্ী ও 
��্শীল হও।’ [মু‘জ্মুলনআওা্ত: ৬১৮৪, যঈফ] 

মেয় র্খেত হেব িবয়্ী হও্্ ছ্ড়্ এবং আয়ুগতয �দশরয় কর্ 
ছ্ড়্ ইলম হ্িাল কর্ য্্ য়্। অতএব ইলমী িবষে্ উ�্েদর েয 
েক্েয়্ পর্মশর ম্থ্ েপেত েমেয় েয়েব। িয়েজর ‘ািঠক বুেঝ’র 
ওপর উ�্েদর ‘ভুল বুঝ’েকই �্ধ্য়য েদেব।   

িতয়. উ�্দেক াবরদ্ মযর্দ্ ও া�্েয়র েচ্েখ েদখেত হেব। ত্র 
মযর্দ্্ িব�্া র্খেব। েকয়য়্ এট্ িয়েজর উপক্িরত্র জয়য খুবই 
ফলদ্্ক। জৈয়ক দ্শরিয়ক বেলয়,  

 العقل ترجين األدب حسن

‘িশ�্চ্র বযিির আকেলর মুখপ্�।’ 
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উ�্দেক ার্াির ‘আপিয়’, ‘ো’, ‘িতিয়’ইতয্িদ শে� াে�্ধয় 

করেব য়্। বরং: وستيذني  �يو غيشير يي  ‘মুহত্র্ম’, ‘া্ইে্দ’ ইতয্িদ 

পূণর া�্য়জয়ক ব্েকয াে�্ধয় করেব। ‘উ�্য এ িবষে্ কী 
বেলয়’, ‘এ বয্প্ের উ�্েযর র্্ কী’ এ ধরেয়র ব্কয বযবহ্র 
করেব। আর অয়ুপি�িতেত এময় েক্েয়্ শ� উে�খ কের ত্েক 
�রণ করেব য়্, য্েত ত্র মযর্দ্হ্য়ী হ্। বরং া�্য় ও 
মযর্দ্জ্পক শে� �রণ করেব। েযময়, মুহত্র্ম 
শ্্খ....বেলেছয়, উ�্েয মুহত্র্ম ম্ওল্য়্...বেলেছয় ইতয্িদ।  

চ্র. উ�্েদর মযর্দ্ ও হক রক্ কের চলেব। ত্র মযর্দ্হ্য়ী 
ঘট্েব য়্। আবূ উম্ম্ ব্েহলী র্িদ্্�্হন ‘আয়হ েথেক বিণরত, 
িতিয় বেলয়,  

ً  علم من  مباله فهب اهللا كتيب من آي  عبدا

‘েয বযিি েক্েয়্ বযিিেক একিট আ্্ত িশক্ িদেল্ তেব িতিয় 
ত্র মুিয়ব।’ 

এাব ক্রেণ উপি�ত-অয়ুপি�ত উভ্ অব�্েতই উ�্েদর া�্য় 
করেব। আর যিদ এক্�ই এাব করেত য়্ প্ের তেব ওই মজিলা 
তয্গ কের অয়য� চেল য্েব। ছ্�েদর কতরবয হে�, জীব�শ্্ 
উ�্েদর জয়য দু‘আ করেব, ত্র া�্য়-া�িত ও িয়কট্�ী্েদর 
জয়য দু‘আ করেব এবং মৃতুযর পরও ত্র হক রক্ করেব এবং 
কবর িয্্রত ও ইে�গফ্র করেব। ত্র পক েথেক িকছু দ্য়-
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াদক্ করেব। উ�্েদর ইেিদ্ ও আদশর কখয়ও পিরতয্গ করেব 
য়্।  

প্ুচ. উ�্দ কতৃরক েক্েয়্ কেঠ্রত্র া�ুখীয় হেল ত্েত াবর 
করেব এবং এর ভ্েল্ বয্খয্ দ্ুড় করেব। এর জয়য কখয়ই ত্র 
মহ�ত ও িব�্া তয্গ করেব য়্। এেতই ছ্�েদর অফুর� 
কলয্ণ। এক ময়ীষী বেলয়,  

 ومره آل عليه طّ ومن اْهيل ، عملي  ف عمره نق العليم ذل يصّع لم من
 .واآلخرة النيي عه إل

‘েয বযিি ইলম হ্িাল করেত িগে্ উ�্েদর ল্�য়্ বরদ্শত 
করেত প্ের য়্, া্র্জীবয় ত্র মূখরত্র মেধয েকেট য্্। আর 
েকউ বরদ্শত করেল োট্ ত্র দুিয়্্-আেখর্েতর মযর্দ্্ 
পিরণত হ্।’  

ইবয় আ�্া র্িদ্্�্হন‘আয়হ বেলয়,  

ً  ذللت  مىلب�يً  فعهزت طيلي

‘ছ্� থ্কেত ল্�য়্ বরদ্শত কেরিছ। ত্ই উ�্দ হে্ মযর্দ্ ল্ভ 
করেত েপেরিছ।’  

জৈয়ক ময়ীষী বেলয়,  

 معلمي جفبت إن ْهلك وطّ و...  طبيبه جفبت إن لائك اطّ
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‘যিদ িচিকাােকর াে� দুবরযবহ্র কের্ তেব অাু�ত্র ওপর া�� 
থ্েক্ এবং যিদ উ�্েদর াে� খ্র্প বযবহ্র কের্ তেব মূখরত্র 
ওপর ৈধযরধ্রণ কের্।’ 

ছ্. উ�্েদর কেঠ্রত্ ও শ্ায়েক িয়েজর জয়য একথ্ েভেব 
েয়্্মত বেল মেয় করেব েয, িতিয় আম্র াংেশ্ধয় ও ভ্েল্র 
জয়য আম্র �িত েখ্্ল র্খেছয় বেলই শ্ায় ও কেঠ্রত্ 
করেছয়।  

া্ত. আম মজিলা ছ্ড়্ অয়ুমিত ছ্ড়্ উ�্েদর অব�্য়কেক 
�েবশ করেব য়্। চ্ই ত্র াে� অয়য েকউ থ্কুক ব্ য়্ থ্কুক। 
ব্র ব্র অয়ুমিত তলব করেব য়্। যিদ জ্য়্ য্্ েয, উ�্দ ত্র 
অয়ুমিত তলেবর িবষে্ অবগত আেছয় তেব িতয়ব্েরর েবিশ 
অয়ুমিত তলব করেব য়্। যিদ দরজ্্ কর্ঘ্ত করেত হ্ তেব 
খুব মৃদভ্েব, আঙুেলর য়খ িদে্ আঘ্ত করেব। অতপর আঙুল 
িদে্ করেব। েশেষ হ্েতর ত্লু িদে্ করেব। অয়ুমিত ল্ভ কর্র 
পর যিদ আম মজিলা লকয কর্ য্্ তেব পযর্্�েম মযর্দ্র িদক 
িদে্ অষগণয বযিিেক া্ল্ম �দ্য় করেত থ্কেব। আর উিচত 
হে� উ�্েদর ক্েছ পির�� ক্পড়-েচ্পড় গ্ে্ �েবশ কর্। 
হ্ত-প্ে্র য়খ কিতরত এবং চুল পিরপ্িট থ্ক্। উ�্েদর ক্েছ 
েকউ থ্কেল এবং ত্র্ কথ্ব্তর্্ িল্ থ্কেল োখ্েয় িগে্ কথ্ 
য়্ বেল িয়�ুপ থ্ক্। আর উ�্দ যিদ এক্কী থ্েকয় িকংব্ 
া্ল্ত, িযিকর, েলখ্ ব্ মুত্ল্আ্ িয়ম� থ্েকয় এবং িতিয় িয়েজ 
েথেক কথ্ শর য়্ কেরয় তেব া্ল্ম িদে্ �ত োখ্য় েথেক 
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েবর হে্ য্েব। হয্,ু িতিয় অব�্য় কর্র ইশ্র্ করেল অব�্য় 
করেব এবং অয়ুমিত ছ্ড়্ োখ্েয় দীঘরকণ অেপক্ করেব য়্।  

আেরকিট িবষ্ হে�, অতয� পির�� ও ফ্েরগ কলব িয়ে্ 
উ�্েদর ক্েছ হ্িজর হেব। ম্য়িাক উে�জয়্, কুািপপ্া্, র্গ-
ে�্ধ, ঘুম-ত�্ভ্ব ইতয্িদ অব�্্ �েবশ করেব য়্। য্েত উ�্দ 
েথেক উপকৃত হও্্ য্্ এবং িতিয় য্ বেলয় ত্ যথ্যথভ্েব ধের 
র্খ্ য্্। উ�্েদর ক্েছ এময় েক্েয়্ াম্ পড়্ িজেজা করেব 
য়্, যখয় ত্ ত্র জয়য কে�র ক্রণ হে্ দ্ুড়্্ িকংব্ েয াম্ 
ত্র এক্�ই অয়য ক্েজর জয়য িয়িদর�। উ�্েদর ক্েছ িয়েজর জয়য 
েক্েয়্ াম্ খ্া কের েয়েব য়্, য্েত অয়য েকউ শরীক য়্ হেত 
প্ের। েকয়য়্ এট্ অব্ি�ত বড়� ও উ�্েদর �িত মূখরেদর 
আচরেণর শ্িমল।  

আট. উ�্েদর া্মেয় ভষভ্েব উপেবশয় করেব। ো াম্ য়�ত্, 
িবয়্ ও িয়রবত্ প্লয় করেব। উ�্েদর �িত ত্িকে্ থ্কেব 
এবং কণর খ্ড়্ র্খেব। াব কথ্ মেয়্েয্েগর াে� �বণ করেব 
য্েত ি�তী্ব্র িজেজা কর্র �ে্্জয় য়্ হ্। এিদক ওিদক 
ত্ক্েব য়্ এবং হ্েতর আি�য় েগ্ট্েব য়্, হ্ত-প্ িয়ে্ েখল্ 
করেব য়্। দ্িড়-েগ্ুফ ও য়্েক হ্ত েদেব য়্ এবং য়্ক েথেক িকছু 
েবর করেব য়্। েকয়য়্ এট্ খুবই আপি�কর এবং ঘৃিণত �ভ্ব। 
মুখ েখ্ল্ র্খেব য়্ এবং দ্ুত িদে্ আও্্জ করেব য়্। হ্েতর 
ত্লু িদে্ ম্িটেত আঘ্ত করেব য়্ িকংব্ হ্েতর আঙুল িদে্ 
ম্িটেত দ্গ ট্য়েব য়্। হ্েতর আঙুল হ্েতর মেধয �িব� করেব 
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য়্। উ�্েদর া্মেয় েদ্্ল ব্ অয়য িকছুর াে� েহল্য় েদেব য়্। 
উ�্েদর িদেক িপঠ ব্ প্�র িদে্ বােব য়্। �ে্্জয় ছ্ড়্ 
অিতিরি কথ্ বলেব য়্। এময় েক্েয়্ কথ্ বলেব য়্, য্েত হ্িার 
উেষক হ্ িকংব্ য্েত অ�ীল ব্কয েমশ্েয়্ থ্েক অথব্ 
অিশ�্চ্রপূণর াে�্ধয় থ্েক। িবয়্ ক্রেণ হ্া্হ্িা করেব য়্ 
এময়িক ক্রণ থ্কেলও উ�্েদর া্মেয় অম্িজরত ভি�েত হ্ােব 
য়্। যিদ এক্�ই হ্িার উেষক হ্ তেব শ� য়্ কের মুচিক হ্িা 
েদেব। �ে্্জয় ছ্ড়্ গল্ খ্ক্িড় েদেব য়্। থুথু িয়েকপ করেব 
য়্। য়্ক েথেক ে��্ েবর করেব য়্। বরং িবয়্ শে� ত্ রম্ল ব্ 
ক্পেড়র টুকর্্ মুেছ েফলেব। আেল্চয়্-পযর্েল্চয়্র াম্ হ্ত 
ও প্ াংযত র্খেব।  

উ�্দেক এরপ বলেব য়্ েয, ‘অমুেক আপয়্র মেতর াে� ি�মত 
েপ্ষণ কেরয়।’ ত্র া্মেয় ক্ের্ গীবত করেব য়্ এবং যিদ ত্র 
�্র্ েক্েয়্ ভুল�িট হে্ য্্ তবু ত্র েদ্ষ ত্ল্শ করেব য়্। 
িয়ঃাে�েহ একজয় আেলম মুিমেয়র মযর্দ্ অেয়ক। ত্েদর েকউ 
ম্র্ েগেল ইাল্েম এময় একিট িছষ েদখ্ েদ্, য্ েক্েয়্ িকছু 
�্র্ ভর্ট কর্ া�ব য়্। খতীব ব্গদ্দী (রহ.) ‘আল-জ্েম’ ষে� 
উে�খ কেরয়-  

 ميت ونذا اهللا، سبيل ف الايزي القيئم الصيئم من وجراً  ألعظم العيلم الؤمن ونن
 .القييم  م يب إل شء �سدهي ال ثلم  اِإلسالم ف انثلمت العيلم،
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‘একজয় আেলম িয়ঃাে�েহ �িতদ্য়�্ি্র িবেবচয়্্ ের্জ্দ্র, 
য়ফল া্ল্েত র্ি�জ্গরণক্রী এবং আ�্হ ত্‘আল্র র্�্্ 
মুজ্িহেদর েচে্ বড়। আর একজয় আেলম ম্র্ েগেল ইাল্েম 
একিট িছষ াৃি� হ্, য্ েক্্মত পযর� েক্েয়্ ব� �্র্ ভর্ট কর্ 
া�ব য়্।’ 

উ�্েদর আােয়, িবছ্য়্্ ব্ জ্্য়্ম্েজ বােব য়্। উ�্দ যিদ 
বােত বেলয় তবু য়্ বা্র েচ�্ করেব। আর যিদ এক্�ই আেদশ 
কেরয় এবং ত্ প্লয় য়্ করেল ত্র মেয়্ক� হ্ তখয় বােব 
এবং পের আেগর অব�্্ িফের আােব।  

য়্. উ�্দ েক্েয়্ িবষ্ িয়ে্ আেল্চয়্ করেল ক্য় েপেত ত্ 
�বণ করেব এবং এময়ভ্েব ত্ �বণ করেব েযয় েক্েয়্িদয় ত্ 
েশ্য়্ হ্িয়। এট্ ে�্ত্র িশ�্চ্র। আত্ (রহ.) বেলয়, ‘আিম 
অেয়ক াম্ েক্েয়্ বযিির মুখ েথেক একিট কথ্ শিয়। ো 
া�েকর আিম েবিশ জ্িয় তবু এময় ভ্ব কির য্েত মেয় হ্ িতিয় 
আম্র েচে্ েবিশ জ্েয়য়।’  

িতিয় আের্ বেলয়, ‘অেয়ক াম্ যুবক-তরণ আম্র া্মেয় কথ্ 
বেল আর ত্ আিম এভ্েব �বণ কির েয, মেয় হ্ আিম েক্েয়্িদয় 
ত্ �বণ কিরিয়। অথচ আিম ত্র বহনআগ েথেকই ত্ জ্িয়!’ 

উ�্দ যিদ ত্র বিবয শর কর্র আেগ ছ্�র্ জ্েয় িকয়্- 
িজেজা কেরয় এবং ছ্�েদর ত্ জ্য়্ও থ্েক, তবু হয্ু বলেব য়্। 
েকয়য়্ এট্ উ�্েদর ইলেমর �িত অয়ীহ্ বুঝ্্। আব্র য়্-ও 



 

228 

বলেব য়্। েকয়য়্ ত্ িমথয্কথয় হে্ য্্। বরং বলেব, উ�্েযর 
মুেখ শয়েত চ্ই অথব্ উ�্েযর বণরয়্ আম্েদর জ্য়্র েচে্ েবিশ 
শ� ইতয্িদ।  

দশ. উ�্েদর কথ্র আেগ কথ্ বলেব য়্ এবং ত্র বিেবযর আেগ 
বিবয শর করেব য়্। উ�্েদর আগ েথেকই উি িবষ্ জ্য়্র 
দ্িব করেব য়্ এবং উ�্দ েয ধরেয়র িবষে্ই কথ্ বলুয় য়্ েকয়, 
ো কথ্ ক্ট্র েচ�্ করেব য়্। বরং ত্র কথ্ েশষ হও্্র 
অেপক্ করেব। া্হ্বীগেণর আমল িছল এরপ-  

 ع كأن جلسيؤه، وطرق ت لم إذا كن وسلم آل وع عليه اهللا ط� الّ إن
 ت لمبا سرت فإذا الى�، رؤوسهم

‘র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম যখয় কথ্ বলেতয়, তখয় 
া্হ্বীগণ ম্থ্ িয়েচর িদেক ঝুুিকে্ র্খেতয়। েযয় ত্েদর ম্থ্র 
ওপর প্িখ বা্ রে্েছ। িতিয় যখয় য়ীরব হেতয় া্হ্বীগণ তখয় 
কথ্ বল্ শর করেতয়।’  

এগ্র. উ�্দন েক্েয়্ন িকছুন�দ্য়নকরেলনড্য়হ্েতনষহণনকরেবন
এবংনত্েকনেদ্্রনামে্ওনড্য়হ্তনিদে্নেদেব। উ�্েদরনেক্েয়্ন
ব�রন ওপরন িয়েজরন ব�ন র্খেবন য়্।ন ত্রন িদেকন হ্ত, েচ্খন ব্ন
শরীেররনঅয়যনেক্েয়্নঅ� িদে্নইশ্র্নকরেবনয়্।নত্েকনেলখ্রন
জয়যনকলমনেদ্্রন�ে্্জয়নহেলনেদ্্রনআেগনকলেমরনেহডনখুেলন
েদেব। া্মেয়নেদ্্্তনর্খেলনমুখনখুেলনেদেব এবংনতিড়ানেলখ্রন
উপেয্গীনকেরনেপশনকরেব।নত্রনছুিরনইতয্িদনিদেলনধ্র্েল্নঅংশন
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আড়্েলনেরেখনব্িড়ে্নেদেব। আরনকখয়ওনউ�্েদরনেখদমতনকেরন
�্ি�নব্নল�্েব্ধনকরেবনয়্।নবল্নহে্নথ্েক- 

 وخدمته ألنيه �لسه من قييمه وم�اً، كن ونن مغهم الَ�ف يأنف ال ور�ع 
 .للضيف وخدمته  يعلمه ال عمي والسؤال مغه يتعلم للعيلم

‘চ্র েকে� া�্� বযিি ল�্েব্ধ কের য়্, যিদও িতিয় ব্দশ্ 
েহ্য় য়্ েকয়। িপত্র ক্েছ পুে�র দে্্ম্য় হও্্, উ�্েদর 
েখদমেত ত্েলেব ইলেমর িয়ে্্িজত হও্্, য়্ জ্য়্ িবষ্ িজেজা 
কর্ এবং েমহম্েয়র েখদমত কর্।’  

ব্র. উ�্েদর াে� র্েত চলেল া্মেয় া্মেয় এবং িদেয় চলেল 
েপছেয় েপছেয় চলেব। অবশয এর িবপরীত েক্েয়্ অব�্ প্লয় 
করেত হেল োট্ িভ� কথ্। অপিরিচত জ্্গ্্ আেগ আেগ 
চলেব। অপিরিচত েল্কেদর া্মেয়  উ�্দেক পিরিচত কিরে্ 
েদেব। উ�্দ দূের থ্কেল উ��ের ড্ক েদেব য়্ এবং িপছয় 
েথেকও ড্কেব য়্। উ�্দ েক্েয়্ িবষে্ ভুল কের থ্কেল ার্ারী 
োট্েক ভুল আখয্ি্ত করেব য়্ এবং এরপ বলেব য়্ েয, 
আপয়্র এই ক্জট্ ভুল ব্ এট্ েক্েয়্ মতই য়্। বরং 
ম্িজরতভ্েব ত্েক �ী্ ভুল া�েকর অবিহত করেব। েযময় এরপ 
বলেব েয, ‘মেয় হ্ এরপ কর্ ভ্েল্ হেব।’ িক� ‘আম্র মেত 
এরপ কর্ ভ্েল্ হেব’ এরকম কথ্ বলেব য়্।  
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৬� পবর: দরোর আদব 

এক. �থেম আ�্হ ত্‘আল্র িকত্ব িদে্ শর করেব। াুতর্ং ত্ 
মজবুতভ্েব িহফজ করেব এবং এর অথর ও ত্ফাীর আ�� করেত 
ােচ� হেব। েকয়য়্ এট্ই হে� ইলেমর উাা ও জয়য়ী। এরপর 
অয়য্য়য শ্ে�র �ে্্জয়ী্ িবষ্্দী াংিক্ আক্ের মুখ� করেব। 
িফকহ, উাুেল িফকহ, হ্দীছ, উলুেম হ্দীছ, য়্হব, ারফ, ম্য়েতক 
ইতয্িদ শ্� মজবুতভ্েব আ্� করেব। িক� কুরআয় ব্দ িদে্ 
য়্। আর কুরআয় ও অয়য্য়য শ্� িয়্িমত চচর্ করেব। কুরআেয়র 
ত্ফাীর ও বয্খয্ িশখেব এবং ত্ ধের র্খেব। শ্� আ�� করেত 
িগে্ িয়ছক িকত্েবর ওপর িয়ভরর করেব য়্ বরং শ্� া�েকর 
অিভজ বযিির া্হ্যয েয়েব।  

দুই. দরোর াূচয়্েতই ম্াআল্গত মতেভেদর মেধয পড়েব য়্ 
এবং ম্য়েতক-দশরয়শ্�ও য়্। েকয়য়্ এগেল্ েজেহয়েক িবিক্ 
কের েদ্। বরং �থেম িয়িদর� েক্েয়্ শ্ে�র একিট িকত্ব প্ঠন
করেব। তেব ামথর থ্ক্র শেতর উ�্েদর া�িত ও পর্মশর 
া্েপেক একই প�িতেত এক্িধক শ্ে�র এক্িধক িকত্ব প্ঠ 
কর্ েযেত প্ের। েয উ�্দ ম্জহ্ব ও মতেভদ উে�খ কের িয়িদর� 
েক্েয়্ র্্ ব্ াম্ধ্য় �দ্য় কেরয় য়্ ত্র দরো শরীক হও্্ 
ল্েভর েচে্ কিতকর। এমিয়ভ্েব াূচয়্েত য়্য়্য় িকিােমর 
এক্িধক শ্� অধয্্য় কর্ও কিতকর। এেত াম্ ও েজেহয় 
কিতষ� হ্। বরং িয়্ম হেল্ একিট শ্� িয়ে্ ত্ পুের্পুির 
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আ�� কের অয়য শ্� ধর্। ইম্ম ব্্হ্কী (রহ.) েলেখয়, ‘ইম্ম 
শ্েফ্ী (রহ.) জৈয়ক আদীেবর ক্েছ েগেলয় এবং ত্েক বলেলয়, 
ছ্�েদর ইাল্হ কর্র আেগ িয়েজর য়ফা শ� করয়। েকয়য়্ 
ত্েদর দৃি� থ্কেব আপয়্র েচ্েখ িয়ব�। াুতর্ং ত্েদর ক্েছ 
ত্ই াু�র, য্ আপয়্র ক্েছ াু�র। আর ত্ অাু�র, য্ আপিয় 
পিরহ্র কেরয়। ত্েদরেক আ�্হ ত্‘আল্র িকত্ব িশক্ িদয়। 
তেব এর জয়য েজ্ড়্জুিড় করেবয় য়্। েকয়য়্ ত্েত িবরিি াৃি� 
হেব। আব্র এেকব্ের েছেড়ও েদেবয় য়্। এেত ত্র্ কুরআয় 
িশক্ েছেড় েদেব। িশক্থরীেক কিবত্র াু�র অংশ িশক্ িদয়। 
উ�ম কথ্র বণরয়্ িদয়। ইলম ছ্ড়্ ত্েদরেক অয়য িকছুেত িয়ে্ 
য্েবয় য়্। েকয়য়্, একাে� এক্িধক িবষ্ �বণ ��ত্ াৃি� 
কের।’ 

আর ছ্�র্ যখয় পিরণত হেব তখয় াব শ্� অধয্য় এবং ত্েত 
প্িেতয অজরয় কর্েত েদ্ষ েয়ই। ক্রণ এট্ ত্র ভিবষযত জীবেয় 
ক্েজ েদেব। য়ূয়যতম মূখরত্র িবরে� লড়্ইে্ া্ফলয আােব। 
তেব ইলেমর মূল লকয আমেলর কথ্ কখয়ই েভ্ল্ য্েব য়্!  

িতয়. উ�্েদর ত�্বধ্েয় িবশ� ইলম হ্িাল কর্র পর ত্ মুখ� 
করেব। শ� কর্র আেগ েক্েয়্ ব� মুখ� করেব য়্। েকয়য়্ 
ত্েত িবকৃিত ঘেট এবং পের শ�ত্্ িফের আা্ কিঠয় হ্। 
আমর্ আেগই বেল এোিছ, িকত্বেক উ�্দ ব্িয়ে্ ইলম হ্িাল 
কর্ খুবই িবপদজয়ক বয্প্র। এক্রেণ েকউ েকউ দরোর 



 

232 

মজিলো িলখেত ব্রণ কের থ্েকয়। েকয়য়্ এেত উ�্েদর কথ্ 
িবকৃত হও্্র আশ�্ থ্েক।  

চ্র. হ্দীছ প্েঠর বয্প্ের িবেশষ য�ব্য় হেত হেব। 
গত্য়ুগিতকভ্েব এই দরা েশষ করেব য়্। ক্রণ হ্দীছ হে� 
ইলেমর ি�তী্ �ধ্য় ব্হ। াুতর্ং হ্দীেছর অথর, ত্াপযর, বয্খয্-
িবে�ষণ, শ্ি�ক অথর, ইিতহ্া, ায়দ ইতয্িদ িবষ্ অধয্য় করেব। 
বতরম্য় ামে্ �চিলত হ্দীেছর দরা বযব�্র ওপর আ�তুি� 
�ক্শ করেব য়্, বরং উ�তর গেবষণ্্ িল্ হও্্র েচ�্ করেব। 

প্ুচ. ছ্�েক ইলম অে�ষেণর বয্প্ের উ� িহ�েতর অিধক্রী হেত 
হেব। াুতর্ং াুেয্গ থ্ক্ াে�ও ত্েক া্ম্য়য ইলেম া�� থ্ক্ 
এবং ইরেছ য়ববীর া্ম্য়য অংশ েপে্ই পিরতৃি্র েঢুকুর েত্ল্ 
য্েব য়্। ইলমী ফ্ে্দ্ হ্িাল হও্্র াুেয্গ আােল োট্ 
হ্তছ্ড়্ কর্ য্েব য়্। ভিবষযেত েশখ্ য্েব- এরপ ধ্রণ্্ ইলমী 
ফ্ে্দ্ েথেক বি�ত হও্্র অবক্শ েয়ই। েকয়য়্ িবল� আর 
গ্ফলিতেত ব�য়্ ছ্ড়্ িকছু য়্। েকয়য়্ আজ একট্ িশখেল 
ভিবষযেত আেরকট্ েশখ্ য্েব। িক� আজ য়্ িশখেল তখয় েক্য়ট্ 
িশখেব, আজেকর েফল্ য্ও্্ট্ য়্ োই ামে্রট্? অবার এবং 
মুি ামে্র গর� েদেব এবং ক্েজ ল্গ্েব। াু�ত্, ত্রণয, 
ম্য়িাক �ফু�ত্ এবং কম বয�ত্র ামে্র মূলয্্য় করেব। মুখ� 
িবষ্গেল্ ধের র্খ্র েচ�্ করেব এবং া্মেয় আের্ েবিশ য়তুয় 
িবষ্ েশখ্র েচ�্ করেব। মেয় র্খেব, ক্ুেধ দ্ি্� েচেপ বােল 
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তখয় আর ইলম চচর্র াুেয্গ প্েব য়্। উমর র্িদ্্�্হন‘আয়হ 
বলেতয়,  

نْ  َ�بَْل  َََفّقُهبا
َ
 ا ََُسّبُدو و

‘দ্ি্� ও েয়তৃ� ল্েভর আেগই ইলম হ্িাল কের য়্ও।’ 

েকয়য়্ একব্র েয়তৃ� ক্ুেধ আােল পুয়র্্ ইলেমর মজিলো 
বা্র াুেয্গ য়্ও হেত প্ের। ইম্ম ম্েলক (রহ.) বেলয়, েক্েয়্ 
বযিি যখয় রিবআর মজিলো বােতয় এবং র্জদ্ি্� ষহণ 
করেতয় পের আর ইলেমর মজিলো িফের আা্র াুেয্গ হেত্ য়্। 
ইম্ম ই্্হই্্ ইবয় ম্ঈয় (রহ.) বেলয়,  

 .كث� علم فيته الرئيس  مجل من

‘েয বযিি একব্র কমত্র মায়েদ বো ো অেয়ক ইলম েথেক 
বি�ত হ্।’  

ইম্ম শ্েফ্ী (রহ.) বেলয়,  

 الفقه إل سبيل فال روستت فإذا تروِ، إن قبل تفقه

‘েয়ত্ হও্্র আেগ িফকহ অজরয় কের্। েকয়য়্ েয়ত্ হও্্র পর 
িফকহ হ্িােলর পথ প্েব য়্।’ 

আর িয়েজর েচ্েখ িয়েজেক পূণর ভ্ব্র এবং উ�্েদর �ে্্জয়ী্ত্ 
েশষ মেয় কর্র বযিধ েথেক েহফ্জেত থ্কেব। েকয়য়্ এট্ �� 
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মূখরত্। ক্রণ েয েক্েয়্ ম্য়ুেষর জ্য়্র েচে্ য়্ জ্য়্র পিরম্ণ 
েবিশ। া্ঈদ ইবয় জুব্্র (রহ.) বেলয়,  

ً  الرجل يهال ال  تعلم مي ملي

‘ম্য়ুষ ততিদয়ই আেলমনথ্েকনযতিদয়নোনেশেখ।’  

যখয় াব শ্ে� পূণর দকত্ এবং অধয্েয়র েয্গযত্ প্দ্ হেব 
তখয় েলখ্েলিখ শর কর্ েযেত প্ের। তেব এেকে� অবশযই 
আক্িবেরর অয়াৃত পথ ধের চলেত হেব।  

ছ্. উ�্েদর দরো িয়্িমত হ্িজর থ্কেব। েকয়য়্ ত্ েকবল 
কলয্ণ ও ইলম, আদব ও মযর্দ্ই বৃি� করেব। আলী র্িদ্্�্হন
‘আয়হ বেলয়,  

 مغهي عليك �سقط م  ييتظر كلرل  هب فإنمي طحبته، طبل من َشبع وال
 شء

‘উ�্েদর া্ি�েধয দীঘর াম্ থ্ক্্নপিরতৃ্নহে্্নয়্। েকয়য়্ িতিয় 
একিট েখজুর গ্েছর মেত্, য্ েথেক েত্ম্র ওপর াবরদ্ িকছু 
পড়্র আশ্ কর্ য্্।’  

দরো উ�্দ হ্িজর হও্্র আেগই িয়েজর্ হ্িজর হেব এবং 
উ�্দ হ্িজর হও্্র পর েক্েয়্ভ্েবই অয়ুপি�ত থ্ক্ য্েব য়্। 
জৈয়ক বুযুগর বেলয়,  

 ظرهمييت وال الفقهيء ييتظره إن الدرِ مع األدب من
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‘উ�্েদর �িত আদব হে� ত্র অেপক্্ থ্ক্, ত্েক অেপক্্ 
র্খ্ য়্।’  

আের্ আদব হে� দরো ত�্-িয়ষ্, কথ্ব্তর্, হ্িা-ত্ম্শ্ েথেক 
িবরত থ্ক্। উ�্দ েয িবষে্ আেল্চয়্ করেছয় ো িবষে্র 
ব্ইের কথ্ য়্ বল্। ত্র েখদমেতর জয়য াদ্ তাপর থ্ক্। 
েকয়য়্ এট্ ত্র মযর্দ্ ও ে��� আয়্য়ক্রী। দরা েশেষ েজেহয় 
িবিক্ হও্্র আেগই পিঠত িবষ্গেল্ পুয়র্্ মুজ্ক্র্ কের 
েয়ও্্নএবং পেরও মুজ্ক্র্ কর্। আর মুজ্ক্র্র ােবর্�ম াম্ 
হে� র্ি�। আম্েদর পূবরাূরীগণ র্েত মুজ্ক্র্ করেতয় এবং 
কখয়ও কখয়ও ফজেরর আয্য় শেয় মুজ্ক্র্ ছ্ড়েতয়! েক্েয়্ 
ছ্� যিদ মুজ্ক্র্র া�ী য়্ প্্ তেব িয়েজ িয়েজই মুজ্ক্র্ 
করেব। অ�ের ওই শে�র অথর ব্রব্র বা্েব। েকয়য়্ ব্রব্র 
অ�ের অথর �্য় েদও্্নজব্েয় ব্রব্র ত্কর্র কর্র মেত্ই। 
ওই বযিি কমই াফল হে্েছ, েয উ�্েদর দরো েশ্য়্ িবষ্ পের 
আর মুজ্ক্র্ কেরিয়।  

া্ত. দরোর মজিলা ক্ে্ম হও্্র পর াকলেক া্ল্ম �দ্য় 
করেব এবং উ�্েদর �িত িবেশষ া�্য় ও ত্িজম �ক্শ করেব। 
উ�্েদর ক্েছ েপৗছ্র জয়য অয়যেদর িডিঙে্ য্ও্্র েচ�্ করেব 
য়্। বরং েযখ্েয় জ্্গ্ প্েব োখ্েয়ই বো য্েব। হ্দীেছ 
এভ্েবই আমল করেত বল্ হে্েছ। অবশয   উ�্দ যিদ আেদশ 
কেরয় িকংব্ ত্র িয়িদর� েক্েয়্ জ্্গ্ থ্েক অথব্ অয়যর্ ত্েক 
অষ্িধক্র িদে্ া্মেয় েযেত বেল তেব োট্ িভ� কথ্। আর 
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উ�্েদর ক্ছ্ক্িছ বা্র বয্প্ের অয়যেক িয়েজর ওপর �্ধ্য়য 
েদেব য়্। হয্,ু মযর্দ্, া�্য়, ব্া, বুযুগরী ইতয্িদ ক্রণ থ্কেল 
োট্ করেত প্ের। ছ্� অিধক হেল উিচত হে� াব্ই উ�্দ 
বর্বর া্মেয় বা্। য্েত উ�্েদর দৃি� াব্র িদেক িয়ব� কর্ 
াহজ হ্।  

আট. উ�্েদর মজিলো উপি�ত অয়যেদরেক া�্য় করেব। েকয়য়্ 
এট্ও  উ�্দেক া�্য় কর্র অ�ভুরি। মজিলোর দুইজেয়র 
ম্ঝখ্েয় অয়ুমিত ছ্ড়্ বােব য়্। অয়ুমিত িদে্ জ্্গ্ খ্িল কের 
িদেল জেম বো য্েব। আর িয়েজও অয়যেক াুেয্গ কের েদ্্র 
েচ�্ করেব।  

মজিলো উপি�ত েল্কেদর আের্ কতরবয হে�, আগত বযিিেক 
ম্রহ্ব্ বল্ এবং ত্র জয়য জ্্গ্র বযব�্ কর্। দরোর মেধয 
েক্েয়্ কথ্ বল্র ই�্ জ্গেলও য়ীরবত্র ল্গ্ম �্র্ ত্ থ্িমে্ 
র্খ্। দরো েক্েয়্ ছ্� খ্র্প বযবহ্র করেল ত্েক উ�্দ ৈব 
িয়েজ শ্ায় য়্ কর্।  

য়্. য্ বুেঝ আোিয় ো িবষে্ িজেজা করেত ল�্েব্ধ য়্ কর্। 
তেব বুঝ্র জয়য ম্িজরত ও ভষভ্ষ্্ িজেজা কর্। বল্ হে্ 
থ্েক-  

 .الرجيل اجتميل عغد نقصه ظهر السؤال، عغد وجهه رّق  من

‘েয বযিি িকছু জ্য়্র াম্ েচহ্র্ াংকুিচত কের জয়াম্গেম ত্র 
িয়চুত্ ধর্ পেড়।’ 
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দরো অ�ে্্জয়ী্ িবষে্ �� করেব য়্ এবং উ�্দ জব্ব েদও্্ন
েথেক িবরত থ্কেল পীড়্পীিড় করেব য়্। আর উ�্দ ভুল জব্ব 
িদেল তখয় ত্ �ক্শ করেব য়্। বরং পের াুেয্গমেত্ এক্কী 
বলেব। ছ্�েদর জয়য েযময় াও্্ল কর্ েদ্েষর য়্, েতমিয়ভ্েব 
উ�্দ িজেজা করেল ‘বুিঝিয়’ বল্ও েদ্েষর য়্। েকয়য়্ এেত 
বতরম্য়-ভিবষযত উভ্ রকেমর উপক্িরত্ রে্েছ। য়গদ 
উপক্িরত্ হে� ম্াআল্ হল হও্্ এবং উ�্েদর আ�্ অজরয় 
কর্। আর ভিবষযেতর উপক্িরত্ হে� িমথয্ ও কপটত্ েথেক 
েহফ্জত থ্ক্।  

দশ. িয়েজর হেকর ের্্্্ত করেব এবং হকদ্েরর অয়ুমিত ছ্ড়্ 
অয়য েকউ ত্েত অষার হেব য়্। অবশয খতীব ব্গদ্দী বেলয়, 
অষ্িধক্র �্পেকর জয়য অপিরিচতেক াুেয্গ েদও্্নমু�্হ্ব। 
আর অষ্িধক্র �্্ েপশ্ব-প্্খ্য়্, অজু ইতয্িদ জররেতর 
ক্রেণ ব্ইের েগেল এেত ত্র হক রিহত হেব য়্।  

এগ্র. িকত্ব্দী িয়ে্ উ�্েদর া্মেয় ত্িজেমর াে� বােব এবং 
ত্র অয়ুমিত প্ও্্র পর প্ঠ করেত শর করেব। প্ঠ ব্ অয়য 
াম্ িকত্বেক অেশ্ভয়ী্ ও এেল্েমেল্ভ্েব িকংব্ ছিড়ে্-
িছিটে্ র্খেব য়্।  

ব্র. যখয় িয়েজর পড়্র প্ল্ আােব তখয় উ�্েদর অয়ুমিত�েম 
প্ঠ কর্ শর করেব এবং �থেম আউযুিব�্হ, িবািম�্হ, আ�্হর 
�শংা্, র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমর �িত দরদ প্ঠ 



 

238 

করেব। অতপর উ�্দ, ত্র ম্শ্ে্খ এবং িপত্ম্ত্, িয়েজর এবং 
াকল মুািলেমর জয়য দু‘আ করেব। �েতযক দরা, মুত্ল্আ. 
ত্কর্র এবং মুজ্ক্র্র াম্ এরপ আমল করেব। উ�্েদর 
উপি�িত-অয়ুপি�িত উভ্ অব�্্ দু‘আ করেব এবং উ�্েদর জয়য 
দু‘আ্ বলেব- 

 ونميمغي شيرغي وعن عغ م اهللا ورض

‘আ�্হনআপয়্েদরনওপর, আম্েদরনশ্্খনওনগররনওপরনা��ন
েহ্য়।’ ছ্� েযময় উ�্েদর জয়য দু‘আ করেব উ�্দও েতমিয়ভ্েব 
ছ্ে�র জয়য দু‘আ করেব। আর ছ্� যিদ উি�িখত িয়্েম প্ঠ শর 
করেত ভুেল য্্ তেব উ�্দ াু�রভ্েব ত্ বুিঝে্ েদেবয়। েকয়য়্ 
এট্ই িয়্ম।  

েতের্. দরোর অয়য ছ্�েদরেক উাা্িহত করেব। ত্েদর 
েপেরশ্িয় ও হত্শ্-িয়র্শ্ দূর কর্র েচ�্ করেব। ত্র েয 
ফ্ে্দ্ হ্িাল হে্েছ অয়যেদরেকও ত্েত শিরক করেব। দীেয়র 
বয্প্ের ত্েদরেক য়িাহত করেব। এর �্র্ ত্েদর �লব 
আেল্িকত হেব, আমেলর �িত আষহ ব্ড়েব। িক� কখয়ই িয়েজর 
ইলেমর জয়য ফখর িকংব্ অয়যেক েছ্ট ভ্বেব য়্। বরং এরজয়য 
া্বরকিণকভ্েব আ�্হ ত্‘আল্র দরব্ের েশ্কির্্ জ্য়্েব।  
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া্ম পবর: 

ইলেমর ম্ধযম িকত্ব্দীর াে� আচরণ 

এক. ছ্�েদর উিচত হে� ইলম হ্িােলর ম্ধযম জররীিকত্বগেল্ 
�্ কের প্ঠ কর্। তেব শধু িকত্ব াংষহ কর্েক ‘ইলম হ্িাল 
হে্ েগল’ বেল মেয় করেব য়্। জৈয়ক বুযুগর বেলয়,  

ً  ت ن لم إذا  يغفع ال للرتب فامعك واعييً، حيفظي

‘তুিম যিদ িয়েজ াংরকণক্রীই য়্ হও, তেব াংষহকৃত িকত্ব 
েত্ম্র উপক্ের আােব য়্।’ 

িকত্ব েকয়্ া�ব হেল দরোর আেল্চয িবষ্ িলেখ েয়্্র 
দরক্র েয়ই। অপর্গত্ ছ্ড়্ াবরদ্ এই িলেখ েয়্্র েচ�্্ 
বয্পৃত থ্ক্ ক্ময য়্। �্ ব্ ইজ্র্ েয়্্র াুেয্গ থ্ক্ অব�্্ 
িকত্ব ধ্র েয়্্র েচ�্ করেব য়্। িকত্ব িলখেত হ�্কর াু�র 
কর্র েচ�্ করেব বেট, তেব াু�র হ�্কেরর েচে্ িবশ� কর্র 
�িত য়জর েবিশ েদেব।  

দুই. কিত কর্র আশ�্ য়্ থ্কেল ক্উেক িকত্ব ধ্র েদও্্ন
েথেক িবরত থ্ক্ উিচত য়্। েকয়য়্ িকত্ব ধ্র েদ্্ও ইলেমর 
াহেয্িগত্ কর্র শ্িমল। অথচ া্ধ্রণ ব� ধ্র েদ্্েতই অেয়ক 
ফযীলত রে্েছ। জৈয়ক বযিি িবখয্ত ময়ীষী আবূল আত্িহ্্েক 
বলেলয়, ‘আম্েক আপয়্র িকত্ব ধ্র িদয়। জব্েব িতিয় বলেলয়, 
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আিম িকত্ব ধ্র েদও্্নঅপছ� কির। তখয় ওই েল্কিট বলেলয়, 
আপিয় িক জ্েয়য় য়্ েয, া�কর বজ্্ থ্েক অি�্ত্র মধয 
িদে্ই? ত্র কথ্ শেয় িতিয় ত্েক িকত্ব ধ্র িদেলয়।’ 

আর ধ্রষহীত্র উিচত হে� ধ্রদ্ত্র েশ্কির্্ আদ্্ ও 
িকত্েবর েহফ্জত কর্। �ে্্জয় ছ্ড়্ দীঘর াম্ িয়েজর ক্েছ 
ওই িকত্ব য়্ র্খ্। ধ্র েয়ও্্নিকত্েব েক্েয়্ িকছু য়্ েলখ্। 
ম্িলেকর অয়ুমিত ছ্ড়্ ত্েত েক্েয়্ িকছু াংেয্জয় য়্ কর্ এবং 
ত্ তৃতী্ ক্উেক য়্ েদ্্। তেব িকত্ব যিদ অিয়িদর�ভ্েব 
ও্্কেফর হ্ তেব াতকরত্র াে� ত্েত িকছু েয্গ কর্ ব্ 
েয্গযত্র শেতর ত্েত ভুল থ্কেল াংেশ্ধয় কর্র অবক্শ আেছ। 
জৈয়ক বযিি বুিঝ িকত্ব ধ্র িদে্ েভ্গ্ি�েত পেড়ই িয়ে�্ি 
কিবত্িট বেলিছেলয়! 

ً  مَ الستع� ويهي  ترض لفسك مي فيه ل ارح...  كتيني

‘েহ আম্র িকত্বষহীত্! এেত আম্র বয্প্ের ত্ই পছ� কের্ য্ 
তুিম িয়েজর জয়য পছ� কের্!  

িতয়. প্ঠ ব্ েলখ্র াম্ িকত্ব ভূিমেত ছিড়ে্ র্খেব য়্। বরং 
েব� ব্ িকত্ব র্খ্র া্ধ্রণ �্েয় র্খেব। য্েত িকত্ব 
েহফ্জেত থ্েক এবং মল্ট �ত খুেল য়্ য্্। ভূিম েথেক উুচু ও 
শর�্েয় িকত্ব র্খেব, য্েত ত্ িভেজ য়্ য্্। ত্েকর ওপর 
িকত্ব র্খ্র াম্ মযর্দ্ অয়ুয্্ী পযর্্�েম া্িজে্ র্খেব। 
অতএব কুরআয় ম্জীদ হেল ত্ াব্র ওপের র্খেব। আর উিচত 
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হে� পিব�, পির�� ত্েক কুরআয় ম্জীদ র্খ্। অতপর 
ধ্র্ব্িহকভ্েব িয়েরট হ্দীছ, ত্ফাীর, উাুেল দীয়, উাুেল িফকহ, 
িফকহ, য়্হব, ারফ, আরবী েশর ইতয্িদ িকত্ব র্খ্। যিদ দুিট 
িকত্ব শ্�ী্ মযর্দ্্ াম্য় হ্ তেব য্েত কুরআেয়র আ্্ত ব্ 
হ্দীছ েবিশ োট্ ওপের র্খ্। যিদ ত্েতও াম্য় হ্ তেব 
মুা্ি�েফর মযর্দ্ অয়ুা্ের ওপের-িয়েচ র্খ্। যিদ এেতও দুইজয় 
াম্য় াম্য় হয় তেব াংকলেয় িযিয় অষগ্মী এবং ম্য়ুেষর হ্েত 
য্র িকত্ব েবিশ োট্ ওপের র্খ্। িকত্েবর য়্ম েশষ পৃ�্্ 
িয়েচ িলখেব, য্েত অেয়কগেল্র মেধয েথেক ত্ েবর কর্ াহজ 
হ্। া্বধ্য়! িকত্বেক কখয়ও প্খ্র ক্েজ বযবহ্র করেব য়্, 
এর াে� েহল্য় েদেব য়্ এবং এর �্র্ মশ্, ম্িছ ম্রেব য়্ ব্ 
ত্ড়্েব য়্ িকংব্ এর ওপর মশ্ বােল োখ্েয়ই মশ্ েমের 
েফলেব য়্।  

চ্র. ক্ের্ ক্ছ েথেক িকত্ব ধ্র িয়েল যথ্যথ অব�্্ েফরত 
েদেব। ভ্জ কর্, দ্গ ক্ট্, অ�্া্ি�ক িকছু েলখ্ ইতয্িদ ক্জ 
েথেক িবরত থ্কেব।  

প্ুচ. শরঈ ইলেমর েক্েয়্ িকত্ব িলখেল শরীর, ক্পড় ও মেয়র 

পিব�ত্ িয়ে্ িকবল্মুখী হে্ বােব। েয েক্েয়্ িকত্ব - اهللا سسم 
الرحيم الرحن  �্র্ শর করেব। িকত্েবর ভূিমক্ হেল এর াে� 

আ�্হ ত্‘আল্র হ্মদ এবং র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ 
ও্্া্�্েমর �িত দরদও যুি করেব। এরপর িকত্েবর মূল িবষ্ 
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িলখেব। িলখয়ীর মেধয যতব্র আ�্হ ত্‘আল্র য়্ম আােব 
ততব্র ত্িজমাূচক েক্েয়্ শ� যুি করেব। েযময়, ত্‘আল্, 
াুবহ্য়্হ, আযয্ ও্্ জ্�্, ত্ক্�্া্ ইতয্িদ। আর যতব্র 
র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্েমর য়্ম আােব ততব্র 
া্ল্ত ও া্ল্ম প্ঠ করেব।  

বুযুগর্েয় েকর্ম া্ল্ত ও া্ল্ম উভ্িট প্ঠ করেতয় এবং এর 
াে� ত্ুর পিরব্র-পিরজয়েকও শ্িমল কের এভ্েব বলেতয়,  

 وسلم آل وع عليه اهللا ط�

যিদ ব্রব্রও েলখ্র �ে্্জয় পেড় তবু দরেদর েক্েয়্ ব্কয 
াংিক্ করেব য়্। েযময়, (া্.), (দ.) (আ.) িকংব্ আরবীেত 
িলখেল, ،طلم، وو طلم، وو طلع  

এাব াংকীণরত্ ও কৃপণত্ র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ 
ও্্া্�্েমর মহ্য় া�্র াে� া�িতপূণর য়্। া্হ্ব্ে্ েকর্েমর 
য়্ম আােল র্িদ্্�্হ ত্‘আল্ আয়হ, পুণযব্য়ন পুবরাুরীন ওন
েয়কক্রনবযিি�গেণর য়্ম আােল র্িহম্হ�্হ ত্‘আল্ িলখেব।  

ছ্. অিত াূ� এবং অ�� হ�্কের েক্েয়্ িকছু িলখেব য়্। 
বুযুগর্েয় েকর্ম বেলয়, তুিম োট্ই িলখ, �ে্্জেয়র াম্ য্ 
েত্ম্র ক্েজ েদ্। ত্ িলখ য়্, �ে্্জেয়র াম্ য্ েত্ম্েক 
ক্েজ েদ্ য়্। এর �্র্ উে�শয হেল্ েশষ ব্া ও ব্ধরকযক্ল। 
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অেয়েক য়্য়্ ক্রেণ াংেকপ ও কুষ্কের েলেখ। িক� মেয় র্খ্ 
উিচত, ব্ধরেকযর াম্ কুষেলখ্ প্ঠ করেত ামায্ হেব।  

া্ত. িয়েজর েলখ্ ব্ িকত্েবর েক্েয়্ িবষ্ উ�্দ ব্ অয়য 
েক্েয়্ িকত্েবর া্হ্েযয াহীহ-শ� কের েয়্্র াম্ হরকত 
িদে্ আল্মতযুি কের র্খেব। ভুেলর �্য়ও িচিিত কের র্খেব। 
শ� ও াং�্র কের েয়্্র েকে� েয ধরেয়র া্ংেকিতক িচি 
বযবহ্র কর্র রীিত আেছ োগেল্ বযবহ্র করেব। 

আট. েলখ্র িশের্য়্ম, উপিশের্য়্ম, অধয্্, পবর, ভূিমক্, 
উপাংহ্র ইতয্িদ ল্ল ব্ েম্ট্ হরেফ েলখ্েত েদ্ষ েয়ই। েকয়য়্ 
এভ্েব প্েঠ্�্র াহজ হ্। এমিয়ভ্েব ম্যহ্ব, ইম্েমর য়্ম, 
ত্েদর বিবয, অিভধ্য়, াংখয্ ইতয্িদ িভ� ক্িলেত েলখ্ েযেত 
প্ের। িকত্েব েক্েয়্ িবষ্ য়তুয় যুি করেল িকংব্ া্ংেকিতক 
িচি বযবহ্র করেল শরেত প্ঠকেক ো বয্প্ের অিভিহত করেব। 
য্েত �কৃত মমর উ�্র কর্ াহজ হ্।  

য়্. েক্েয়্ িকছু মুেছ েফল্র দরক্র হেল েলখ্র ওপের দ্গ 
েটেয় েদেব। খুিটে্ ওঠ্েয়্র েচ�্ করেব য়্। বল্ হে্ থ্েক- 

 الك من و�و الَب

েলখ্পড়্, আমল-আখল্ক, চ্ল-চলয়, ক্জকমর াবিকছুেত 
র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম, আহেল ব্্ত, া্হ্ব্ে্ 
েকর্ম, ত্েবঈয়, ত্েব ত্েবঈয়, ফকীহ, মুহ্ি�াীয়,  মুা্ি�ফ, 
মুআি�ফ, র্হব্র, শ্্খ-উ�্দ �েতযকেক ত্র �্পয া�্য় �দ্য় 
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করেব। ত্েদর আ�িরক েদ্্্েকন  িয়েজর জীবেয়র াফলত্ 
ল্েভর িাুিড় বেল মেয় করেব।  

িশশেদর �িত অবশযই াহমমরীনও েক্মল হেত হেব 

ম্য়ুেষর �ভ্ব েক্মলত্ি�্। িশশ ও িকেশ্র ব্ো �ভ্ব েত্ 
আের্  েবিশ েক্মল থ্েক। এই াম্ িশশ ও িকেশ্রর্ �িতিট 
ব� েক্মলভ্েব েপেত চ্্। আর এট্ই ব্�বত্ এবং এই 
ব্�বত্ িদে্ই আ�্হ ত্‘আল্ ম্য়ুেষর �ভ্ব গেড়েছয়। ত্ই 
উ�্দগণেক াবরদ্ এই িফতরী �ভ্েবর �িত েখ্্ল করেত হেব। 
আ�্হ ত্‘আল্ও েত্ ব্�্র ওপর কিঠয় েক্েয়্ ক্জ চ্িপে্ 
েদয়িয়। ইরশ্দ হে্েছ- 

ُِّۡف  َ�  ﴿ ُ  يَُ� َّ   ]  ٢٨٦ :القرة[ ﴾ وُۡسَعَهاۚ  إِّ�  َ�ۡفًسا ٱ

‘আ�্হ ব্�্র জয়য দুঃা্ধয েক্েয়্ িকছু আের্প কেরয় িয়।’ {াূর্ন
আল-ব্ক্র্, আ্্ত: ২৮৬} 

অয়য আ্্েত ইরশ্দ হে্েছ-  

ُ  يُرِ�دُ  ﴿ َّ  ]  ١٨٥: القرة[ ﴾ ٱۡلُعۡ�َ  بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  ٱۡليُۡ�َ  بُِ�مُ  ٱ

‘আ�্হ েত্ম্েদর জয়য াহজত্ চ্য়, কেঠ্রত্ চ্য় য়্।’ {াূর্ন
আল-ব্ক্র্, আ্্ত: ১৮৫}  
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াুতর্ং িশশ-িকেশ্রেদর �িত কেঠ্রত্ কর্ ব্�য়ী্ য়্। 
র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম িশশর �িত াীম্হীয় 
করণ্ক্মী ও েক্মল িছেলয়। িতিয় ইরশ্দ কেরয়- 

يَرَْحْم َطِاَ�نَي، َولَْم َ�ْعِرْف لَيَْس ِمّغي َمْن لَْم «: قَيَل رَُسبُل اهللاِ َطّ� اهللاُ َعلَْيِه وََسلّمَ 
 » َحّق َكبِِ�نَي

‘েযনআম্েদরনেছ্টেদরন�িতনদ্্নকেরনয়্নএবংনআম্েদরনবড়েদরন
অিধক্রন া�েকরনজ্েয়ন য়্, োনআম্েদরন দেলরনঅ�ভুরিন য়্।’ 
[মু‘জ্মুলনক্বীর: ৮১৫৪]  

াুতর্ং িশশেদর মেয় �্ি� াৃি� কের এধরেয়র িকছু চ্িপে্ েদও্্ন
িঠক য়্। ত্েদরেক ে�হশীলত্র ম্ধযেম িশক্ েদ্্র িবষ্িট 
াবরদ্ ম্থ্্ র্খ্ চ্ই। 
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পিরিশ�: িবিবধ �া� 

আেলমগেণর আিথরক ��লত্ ও া্মথর থ্ক্র �ে্্জয়ী্ত্ 

আেলমগণ হ্ল্ল-হ্র্ম া�েকর ামযক অবগত। ত্ই হ্ল্ল-হ্র্ম 
েমেয় চল্র দ্ি্�ও ত্েদর েবিশ। হ্ল্ল-হ্র্েমর �িতি�্্ 
াবেচে্ েবিশ পিরলিকত হ্ জীিবক্র েকে�। ত্ই জীিবক্র 
েকে� অতয� াতকরত্র াে� হ্ল্লপ�্ অবল�য় কর্ এবং হ্র্ম 
ও াে�হজয়কপ�্ েথেক দূের র্খ্ পিব� দ্ি্�। েক্েয়্নেক্েয়্ন
হ্দীেছ হ্ল্ল উপ্জরয়েক অয়যতম ফরয বেল উে�খ কর্ হে্েছ। 
অয়য হ্দীেছ বযবা্ এবং হ্েতর ক্ম্ইেক ােবর্�ম উপ্জরয় 
আখয্ি্ত কর্ হে্েছ। েযময়- 

ورٌ  دَيْعٌ  الَرْسِب  وفضُل  ُ ّْ   دِيَِدهِ  الرُّجلِ  َوَ�َمُل  َم

‘ম্য়ুেষর ােবর্�ম উপ্জরয় হেল্নৈবধনবযবা্নএবংনহ্েতরনক্েজরন
উপ্জরয়।’ [ছহীহলনজ্েম‘: ১১২৬, াহীহ] 

েশষ জম্য়্্ হ্র্েমর ছড়্ছিড় এবং হ্ল্ল উপ্জরেয়র ঘ্টিত েদখ্ 
েদেব বেল হ্দীেছ ইি�ত েদও্্নহে্েছ।  

াুতর্ং েগ্ট্ উ�েতর এই �্ি�লে� অ�ত আেলমেক েয েক্েয়্ 
মূেলয হ্র্ম েথেক ব্ুচ্ এবং হ্ল্লপ�্ আকেড় ধের র্খ্ এক্� 
কতরবয। েশষ জম্য়্্ দীয় া্েপর গহ্্ �েবেশর য়য্্ মদীয়্র 
িদেক িবদ্্ িয়েত থ্কেব। ওই দুেযর্েগর ামে্ও আেলমগণ াহীহ 



 

247 

দীয় ধের র্খেবয় এট্ই এক্� ক্ময। আর এই �েচ�্ য়বীেদরই 
পিব� আখল্েকর অয়যতম অংশ। েযময়, হ্দীেছ ইরশ্দ হে্েছ- 

ُ�َل  ال ونْ  الرلُسُل  �ُِمَرِت أ
ْ
ً  إالّ  تَأ  طيِليً  إالّ  ََْعَمَل  وال َطيصبي

‘র্াূলগণেক একম্� হ্ল্ল ভকণ এবং একম্� েয়ক ক্েজর 
আেদশ কর্ হে্েছ।’ [ছহীহলনজ্েম‘: ১৩৬৭, হ্া্য়] 

আ�্হ ত্‘আল্ অলা েল্ক পছ� কেরয় য়্। ব�ত হ্ল্ল 
উপ্জরেয় া্ধ্রণ েপশ্ অবল�য় কর্ আেদৗ েদ্েষর িবষ্ য়্। 
�্ং য়বী-র্াূলগণও া্ধ্রণ েপশ্ অবল�য় করেত ল�্েব্ধ 
করেতয় য়্। আ�্হরন য়বী মূা্ন (আ.) ক্ি্কন �মন কেরেছয়।ন
আম্েদরনয়বীনছ্�্�্হন ‘আল্ইিহনও্্া্�্মওনশ্রীিরকনপির�মন
কেরনউপ্জরয়নকেরেছয়।ন 

আর িবেশষ কের আেলমেদর জয়য হ্ল্ল রিজর ��ত্্ িবচিলত 
হও্্র েক্েয়্ াুেয্গ েয়ই। েক্েয়্ বযিি ত্র িয়িদর� িরিজক পূণর 
য়্ কের মৃতুযবরণ করেব য়্।  

অৈবধ ব্ াে�হজয়কপ�্ পিরহ্র কের হ্ল্ল রিজর প�্ 
অবল�য় কর্ই একজয় আেলেমর বড় শ্য়। হ্দীেছ এ ধরেয়র 
া্হাী েল্কেদর �শংা্ কর্ হে্েছ। ইরশ্দ হে্েছ-  

  َمْرُزوٌق  اَُْسبرُ  واّليِجرُ  َ�ُْرومٌ  اَْبينُ  اّليِجرُ 

‘ভীর বযবা্্ী বি�ত এবং া্হাী বযবা্্ী িরিজক�্্ হ্।’ 
[জ্েমনছগীর: ৩৩৯৫, হ্া্য়]  
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দীয়ী েখদমেতর প্শ্প্িশ যিদ ৈবধ েক্েয়্ বযবা্র াুেয্গ এো 
য্্, তেব ত্ হ্তছ্ড়্ কর্ িঠক য়্। অেয়যর গলষহ হে্ থ্ক্ 
�্ং আ�্হ ত্‘আল্ও অপছ� কেরয়। অেয়যরনক্েছনহ্তনপ্ত্রন
েচে্নিয়েজনেযনেক্েয়্নহ্ল্লনপ�্্নউপ্জরয়নকর্নউিচত। হ্দীেছ 
ইরশ্দ হে্েছ-  

ِ َطّ� اُهللا َعلَْيِه وََسلَّم، َ�ُقبُل : َعِن انِْن ُ�َمَر قَيَل  َّ يَي «: َسِمْعُت رَُسبَل ا
ْ
ُعل
ْ
َُد ال

ْ
ال

ْفَ� الّسيئِلَ ُ  ُمغِْفَقُ ، َوالسل
ْ
يَي ال

ْ
ُعل
ْ
َُد ال

ْ
ْفَ�، َوال َِد السل

ْ
 »َخْ�ٌ ِمَن ال

‘ইবয়নউমরনর্িদ্্�্হন ‘আয়হনেথেকনবিণরত, র্াূলু�্হনছ্�্�্হন
‘আল্ইিহন ও্্া্�্মন বেলয়, উচুন হ্তন িয়চুন হ্তন েথেকন উ�ম।ন
খরচক্রীন হ্তন হেল্ন উচুন হ্তনআরন িয়চুন হ্তন হেল্ন�্থরয়্ক্রীন
হ্ত।’ [মুািলম: ১০৩৩] 

াুিফ্্য় ছ্ওরী (রহ.) বেলয়,  

 الهمين هذا ف الؤمن سالح اليل

‘এই যুেগ মুিমেয়র া�দ আ�রক্ক্রী অে�র মেত্ অপিরহ্যর।’ 

পু�েক খ্েলদ ইবয় া্ফও্্েয়র উপেদশ- 

 وديغك لعيشك درهمك نهمي تمسرت مي ب� تهال لن نيثيت� ووطيك نَ يي
 لعيدك

‘েহ বাা! আিম েত্ম্েক দুিট িবষে্ উপেদশ িদি�। যতকণ পযর� 
ত্ ধ্রণ ও ল্লয় করেব ততকণ পযর� কলয্েণর মেধয থ্কেব। 
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যথ্, িদরহ্ম র্খেব দুিয়্্র জয়য আর দীয়েক র্খেব আেখর্েতর 
জয়য।’  

িব�্য়গণনবেলয়,   

ه نه و�صل مروءتَه نه و�ِ عرَضه، نه يصبنُ  اليل �مع ال فيمن خ� ال  رِحَ

‘ওই বযিির মেধয কলয্ণ েয়ই, েয িয়েজর া�ম ও আিভজ্তয রক্ 
এবং আ�ী্ত্র া�কর বহ্ল র্খ্র জয়য ম্ল-া�দ া�্ কের 
য়্।’ 

ােবর্পির শিিশ্লী মুিময়েক হ্দীেছ দুবরল মুিমেয়র েচে্ ে�্ বেল 
অিভিহত কর্ হে্েছ। াহীহ হ্দীোনইরশ্দ হে্েছ- 

ُمْؤِمنُ 
ْ
َقِبيل  ال

ْ
َحبل  َخْ�ٌ  ال

َ
  َوو

َ
ِ  إِل َّ ُمْؤِمِن  ِمنْ  ا

ْ
ّ  َوِ�  الّضِعيِف  ال  َعَ  اْحرِْص  َخْ�ٌ  ُُ

ِ  ْستَِعنْ َوا َ�غَْفُعَك  َمي َّ  ََْعَاهْ  َوال نِي

‘শিিশ্লী মুিময় উ�ম ও আ�্হর ক্েছ ি�্, দুবরল মুিমেয়র েচে্। 
তেব উভে্র মেধযই কলয্ণ এবং য্ েত্ম্র জয়য কলয্ণকর ত্ 
হ্িাল কের্, আ�্হরনা্হ্যযন�্থরয়্নকরনএবংনঅপ্রগনহে্্নয়্।’ 
[মুািলম: ২৬৬৪]         
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ছ্�েদর পরীক্র াম্ করণী্ 

পরীক্ ছ্�জীবেয়র গর�পূণর একিট অধয্্। া্র্বছেরর �ম ও 
েমহয়েতর ফাল েত্ল্ হ্ পরীক্র েব্ঝ্ বহয় কের। ত্ই 
পরীক্ ছ্�জীবেয়র েযময় গর�পূণর একিট অংশ েতমিয়ভ্েব 
াফলত্ ল্েভরও �্র। এজয়যই বল্ হ্- 

 يهين وو الرجل ي رم االمتحين عغد

‘পরীক্র াম্ েকউ া�্য়ীত এবং েকউ ল্ি�ত হ্।’ 

তেব পরীক্্ া্ফলয ল্েভর জয়য িবেশষ িকছু করণী্ রে্েছ। 
োগেল্ অবল�য় করেল আশ্ কর্ য্্ আশ্তীত া্ফলয ল্ভ 
কর্ য্েব। িয়ে� োাব িবষ্ তুেল ধর্ হেল্। 

পরীক্্ া্ফলয ল্েভ গর�পূণর ক্জ হে� পরীক্ শর হও্্র 
আেগ-পের অবয্হতভ্েব দু‘আ কর্ এবং আ�্হ ত্‘আল্র িদেক 
মেয়্িয়েবশ। মেয় র্খেত হেব, আ�্হ ত্‘আল্র ই�্ ছ্ড়্ েক্েয়্ 
িকছু হ্ য়্। ত্ই পরীক্র া্ফলয ল্েভ ত্রই িদেক মেয়্িয়েবশ 
কর্। আর দু‘আ েয েক্েয়্ শরঈ শ� �্র্ হেত প্ের। েযময়- 

حۡ  ََّبِ  ﴿ ۡ  ٢ َصۡدَِي ِ�  ٱۡ�َ مۡ  ِ�ٓ  َو�َّ�ِ
َ
ۡقَدةٗ  وَٱۡحُۡۡل  ٢ رِيأ  ٢ ّلَِساِ�  ّمِن ُۡ

 ]  ٢٨  ،٢٥: طه[ ﴾ ٢ قَۡوِ�  َ�ۡفَقُهواْ 
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‘েহ আম্র রব, আম্র বুক �শ� কের িদয় এবং আম্র ক্জ 
াহজ কের িদয়। আর আম্র িজ�্র জড়ত্ দূর কের িদয়।য্েত 
ত্র্ আম্র কথ্ বুঝেত প্ের।’ {াূর্নত-হ্, আ্্ত: ২৫-২৮} 

পরীক্র িদেয়র করণী্ হে� খুব েভ্ের ঘুম েথেক উঠ্ এবং 
িয়িদর� াম্ পরীক্র হেল য্ও্্। হেল য্ও্্র াম্ �ে্্জয়ী্ 
য্বতী্ ব� াে� র্খেব। েযময়, কলম, েপিাল, জয্িমিত ব�, ঘিড় 
এবং �ে্্জয়ী্ ও পরীক্ কতৃরপক কতৃরক অয়ুেম্িদত অয়য্য়য 
আাব্বপ�। েকয়য়্ উ�ম ��িত উ�ম জব্ব �দ্েয় াহ্্ক। ঘর 
েথেক েবর হও্্র াম্ েবর হও্্র দু‘আর কথ্ েত্ন বল্ইন
ব্হলয। যথ্- 

ََ ِمْن  :َ�ْعَ -َمْن قَيَل «: ملسو هيلع هللا ىلصقَيَل رَُسبل اهللا  :عن و�س رض اهللا عغه، قَيَل  ا َخَر إِذَ
ُت َعَ اهللاِ، َوال َحبَل َوال قُّبةَ إّال نيهللاِ  :-نَيتِِه 

ْ
ُ سِسِم اهللاِ تََبّ�

َ
ُهِديَت  :، يُقيُل ل

رواه ونب داود والتمذي واليسيئ »َوُوِ�يَت، َوَََغّح َ�غُْه الّشيَىينُ  َوُىِفيَت 
َِ  -َ يَُقبُل « :، زاد ونب داود»حدي� حسن«: َوقيَل التمذي. وغ�هم   :يَع

 »ِ�َ ؟َكيَف لََك نِرجٍل قَْد ُهِدَي َوُىِفَ َووُ  :اَلّشيَْىيُن لَِشيَْىيٍن آَخر

আয়্ানর্িদ্্�্হনআয়হনেথেকনবিণরত, র্াূলু�্হনা্�্�্হনআল্ইিহন

ও্্া্�্মনবেলয়, েযনবযিিনিয়জনগৃহনেথেকনেবরনহও্্রনাম্নবেল, 

িবািম�্িহনত্ও্্�্লতুনআল্�্হ, অল্নহ্ওল্নঅল্ন �ুউও্্ত্ন

ই�্নিব�্হ।ন(অথর্ানআ�্হরনউপরনভরা্নকরল্ম।নআ�্হরনা্হ্যয 

ছ্ড়্নপ্পনেথেকনিফর্নএবংনপুণযনকর্না�বনয়্।) ত্েকনবল্নহ্, 
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েত্ম্েকনািঠকনপথনেদও্্নহল, েত্ম্েকনযেথ�ত্নদ্য়নকর্নহলন

এবংনেত্ম্েকনব্ুিচে্নেয়ও্্নহল।নআরনশ্ত্য়নত্রনিয়কটনেথেকন

দূেরনােরনয্্। [আবুনদ্উদ, িতরিমযী, য়্া্ঈন�মুখ] 

িতরিমযী হ্িদািটেকনহ্া্য়নবেলেছয়।নআবুনদ্উদনএইনশ�গিলন

ব্ড়িতনবণরয়্নকেরেছয়, ফেলনশ্ত্য়নঅয়যনশ্ত্য়েকনবেলনেয, ওই 

বযিিরন ওপরন েত্ম্রন িকরেপন কতৃর�ন চলেব, য্েকন ািঠকন পথন

�দশরয়নকর্নহে্েছ, য্েকনযেথ�ত্নদ্য়নকর্নহে্েছনএবংনয্েকন

(াকলনঅম�ল) েথেকনব্ুচ্েয়্নহে্েছ? [িতরিমযী: ৩৪২৬; আবূ 

দ্উদ: ৫০৯৫] 

পরীক্ শর কর্র আেগ অবশযই িবািম�্হ বলেব। েকয়য়্ �িতিট 
গর�পূণর ক্েজর আেগ িবািম�্হ বল্ জররীএবং ত্ বরকত 
ল্েভর ম্ধযম। আ�্হ ত্‘আল্র া্হ্যয প্ও্্র উপ্্ এবং 
ত্ওফীক �্ি্র মহ্ িয়্্মক।  

পরীক্র হেল য্ও্্র আেগ এবং পরীক্র পড়্েশ্য়্র াম্ া্থী-
া�ীর বয্প্ের আ�্হ ত্‘আল্েক ভ্ করেব। ত্েদরেক আশ্ি�ত 
করেব এবং ত্েদরেক ভীত-া�� ও হত্শ্ষ� করেব য়্। বরং 
ত্েদর মেধয আশ্র া�্র করেব। পরীক্্ া্ফলয ল্েভর 
বয্প্ের অয়ু�্িণত করেব ও িবিভ�ভ্েব শভ লকণ বুঝ্েব। 
র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম া্হ্ব্ে্ েকর্মেক িবিভ� 
ামে্ অয়ু�্িণত করেতয় এবং শভ লকণ িদেতয়। েযময়, াুহ্ইল 
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য়্েমর শভ লকণ িয়েতয় ‘াব ক্জ াহজ হে্ য্ও্্ বেল।’ আর 
িতিয় ঘর হেত েবর হও্্র াম্- 

 �يح يي راشد يي

‘েহনর্েশদ, েহনাফলক্ম।’ এ ধরেয়র ব্কয শয়েত পছ� করেতয়। 
েকয়য়্ র্েশদ শে�র অথর হে� পথ�্্ আর য়্িজহ শে�র অথর 
মুিি�্্।  

অতএব, ছ্�র্ িয়েজ এবং অয়যেদর জয়য শভলকণ েয়েব এবং 
া�ীেদরেক বলেব, ‘অবশযই তুিম পরীক্্ াফল ও ক্িম্্ব হেব।’ 

আ�্হ ত্‘আল্র �রণ েপেরশ্িয় দূর কর্র অবযথর ওষুধ। াুতর্ং 
যখয়ই েক্েয়্ েপেরশ্িয়েত পড়েব িকংব্ েক্েয়্ �ে�র জব্েবর 
বয্প্ের ি�ধ্�ে� পড়েব তখয়ই দুে্কব্র আ�্হ ত্‘আল্র য়্ম 
�রণ করেব এবং ত্ুর ক্েছ দু‘আ করেব, য্েত িতিয় উপি�ত 
ামায্র াম্ধ্য় কের েদয়। 

শ্্খুল ইাল্ম ইবয় ত্ইিম্্ (রহ.) েক্েয়্ িবষে্ অেব্ধগমযত্র 
া�ুখীয় হেল এবং েক্েয়্ িবষ্ াহেজ বুেঝ য়্ আােল এরপ 
দু‘আ করেতয়,  

 . فهمَ سليمين مفّهم و�ي علمَ انراهيم معلّم يي

‘েহন ইবর্হীেমরন িশককনআপিয়ন আম্েকন িশিখে্ন িদয়ন এবংন েহন
াুল্্ম্য়েকনবুিঝে্দ্ত্নআম্েকনবুিঝে্নিদয়।’  
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আপিয়ও পরীক্র হেল িকংব্ মুত্‘আল্র াম্ এরপ পিরি�িতর 
া�ুখীয় হেল উি�িখত দু‘আিট প্ঠ করেত প্েরয়। আশ্ কর্ য্্ 
ভ্েল্ ফল প্ও্্ য্েব।  

পড়্েশ্য়্র জয়য ভ্েল্ �্য় িয়বর্চয় করয় এবং পরীক্র হেলও 
ম্দর্া্র পক েথেক িাট িয়িদর� য়্ কর্ হেল অেপক্কৃত শ্� ও 
িয়িরিবিল �্েয় আপয়্র বা্র �্য় িয়ধর্রণ করয়। আর িয়িদর� 
কর্ থ্কেল োখ্েয় াু�রভ্েব, াু�্ত তিরক্্ উপেবশয় করয়।  

�� হ্েত প্ও্্র পর কতৃরপক কতৃরক িয়ধর্িরত পূণর াম্েক 
আপিয় ভ্গ কের েফলুয় এবং েম্ট ামে্র অ�ত দশ ভ্গ াম্ 
গভীরভ্েব ও মেয়্েয্গাহক্ের �� প্েঠর জয়য িয়ধর্রণ করয়। 
এরপর �ে�র পিরি�িত অয়ুয্্ী আবশযকী্ জব্ব েলখ্র জয়য 
আল্দ্ াম্ িয়ধর্রণ করয় এবং �িতিট জব্ব িয়িদর� ামে্র 
মেধযই েশষ কর্র িবষ্িট িয়ি�ত করয়।  

�� প্ঠ কের �িতিট �ে�র চ্ও্্ জব্েবর মূল অংশ েক্য়িট- 
োট্ িচ  িিত কর্র েচ�্ করয়। মেয় র্খেবয়, �িতিট �ে� 
চ্ও্্র একট্ মূল জ্্গ্ থ্েক। োই অংশটুকু যিদ াু�র কের 
েলখ্ য্্ তেব ওই �ে�র অয়য আয়ুষি�ক অংেশ ঘ্টিত থ্কেলও 
ত্েত েতময় �ভ্ব েফেল য়্। পক্�ের �ে� চ্ও্্ িবষে্র 
ব্ইের িগে্ অেয়ক িকছু িলখেলও য়্�্র প্ও্্র েকে� ত্ েতময় 
ক্েজ েদ্ য়্।   
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েলখ্ শর কর্র আেগ অেপক্কৃত াহজগেল্ দ্গ িদে্ িচ  িিত 
করয় এবং োগেল্ই আেগ েলখ্ শর করয়। জব্ব শর কর্র 
আেগ েক্ন �ে� েমৗিলকভ্েব কী িবষ্ উপ�্পয় করেত হেব 
প্রেল ত্ও িচ িিত কের িয়য়।  

এরপর েয জব্ব াবেচে্ েবিশ ভ্েল্ জ্য়্ আেছ, আ�্হ 
ত্‘আল্র য়্ম িয়ে্ োই জব্ব আেগ শর করয় এবং 
ধ্র্ব্িহকভ্েব এই িয়্মই বজ্্ র্খুয় এবং াবরেশেষ েলখ্র 
ত্িলক্্ র্খুয় োই জব্ব, েয বয্প্ের আপয়্র জ্য়্েশ্য়্ 
তুলয়্মূলক কম এবং ো বয্প্ের আপিয় াি�হ্য়।  

জব্ব েলখ্র াম্ া্বলীলত্র াে� ধীর-�ীরত্ অবল�য় করয়। 
র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম �িতিট ক্েজ এময় প�্ই 
অবল�য় করেতয়। িতিয় ইরশ্দ কেরয়- 

َعَالَُ  ِمَن الّشيَْىينِ «
ْ
ِ َوال َّ ِص ِمَن ا

َ
 »اّلَ

‘ধীর�ীরত্ আ�্হ ত্‘আল্র পক েথেক এবং ত্ড়্হড়্ শ্ত্েয়র 
পক েথেক।’ [ব্ইহ্কী: ৪০৫৮; হ্া্য়, আলব্য়ী, িালিাল্নাহীহ্: 
১৭৯৫] 

ািঠক উ�র িয়ণরে্র েয �� থ্েক (েযময়, বল্ থ্েক, ািঠক 
উ�েরর প্েশ (িটক) িচ ি দ্ও) োাব �ে�র উ�র িয়ণরে্র জয়য 
ব্রব্র িফিকর করেত হেব এবং িফিকর কর্র পর াহীহ জব্েবর 
বয্প্ের দৃঢ়িব�্া াৃি� হেল ও্্াও্্ ও ি�ধ্�� ময় েথেক 
ত্িড়ে্ েদেব। আর েক্েয়্ িবষে্ দৃঢ়ত্ প্দ্ য়্ হেল া�্বয 
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জব্বগেল্র মধয েথেক াহীহ জব্ব খুুেজ েবর কর্র জয়য েচ�্ 
করেব এবং �বল ধ্রণ্ অয়ুয্্ী েযট্েক াহীহ জব্ব বেল মেয় 
হেব োট্েক িচ িিত করেব।  

আর েক্েয়্ জব্বেক াহীহ বেল িচ  িিত কর্র পর শধু ি�ধ্�ে�র 
ক্রেণ োট্েক েকেট েদেব য়্। হয্,ু যিদ অয়যট্ াহীহ হও্্র 
বয্প্ের �বল ধ্রণ্ এবং আেগরট্ ভুল হও্্র বয্প্ের িয়ি�ত 
ধ্রণ্ হ্ তেব োট্ িভ� কথ্।  

িলিখত পরীক্র েকে� জব্ব েলখ্ শরর আেগ েজেহয়েক �ীর ও 
মেয়্েয্গী কের েয়েব। া�ব হেল িকছু হরফ িদে্ ইশ্র্ কের 
র্খেব, য্েত জব্েবর েক্েয়্ িবেশষ িবষে্র �িত ইি�ত থ্কেব। 
জব্েবর �ধ্য় ও মূল অংশ শরেত িলিপব� করেব। এর �্র্ 
পরীকেকর আ�্ ৈতির হ্ এবং ছ্�িট জব্েবর গভীের েপৗছেত 
েপেরেছ বেল উ�্দ িব�্া কেরয়। ফেল এেত যথ্যথ য়্�্র 
প্ও্্র িবষ্িট িয়ি�ত হ্। 

��পে� য়জের ছ্য়ী ব্ পুয়র্্ েদখ্র জয়য অবশযই িকছু াম্ 
িয়িদর� করেব এবং ত্ শতকর্ হ্েরও হেত প্ের। আর য়জের 
ছ্য়ী অবশযই ধীেরাুে� হেত হেব এবং এখ্েয় েক্েয়্�েমই 
ত্ড়্হড়্ কর্ য্েব য়্। িবেশষ কের যিদ অংক পরীক্ িকংব্ 
িহা্ব জ্তী্ পরীক্ হ্। েযময়, িমর্েছর িার্জী িকংব্ 
এধরেয়র েক্েয়্ পরীক্।  
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��প� জম্ েদ্্র বয্প্ের কখয়ই ত্ড়্হেড়্ করেব য়্ এবং য্র্ 
ত্ড়্হেড়্ কের খ্ত্ িদে্ হল েথেক েবর হে্ য্্ ত্েদর �্র্ 
উাা্িহত হেব য়্। মেয় র্খেত হেব, পরীক্র হেল একদল ছ্� 
এময় থ্কেবই, য্র্ �ত হল েথেক েবর হে্ য্ও্্র অেপক্্ 
থ্েক। াুতর্ং কখয়ই ত্েদর অয়ুারণ কর্র েচ�্ করেব য়্।  

পরীক্র পর েক্েয়্ উ�রপে� ভুল ধর্ পড়েল ত্েত িবমষর য়্ 
হে্ পরবতরী পরীক্ ভ্েল্ কর্র জয়য মেয়্েয্গী হেব এবং 
পরবতরী পরীক্গেল্েত ত্ড়্�বণ য়্ হও্্র �িতজ্ করেব। 
ােবর্পরী আ�্হ ত্‘আল্র ফ্া্ল্র ওপর তু� থ্কেব এবং এই 
িব�্া েয়েব েয, ত্র ইশ্র্ ছ্ড়্ কলম য়েড় য়্। অতএব ভুল য্ 
হও্্র ত্ এড়্েয়্ া�ব িছল য়্। ত্ই া্মেয় য্েত ভুল য়্ হ্ 
োিদেক েখ্্ল র্খেত আের্ ভ্েল্ ��িত েয়েব। আের্ মেয় 
র্খেব েয, ভুেলর জয়য হ্-িপেতযা করেল েকবল ক�ই ব্ড়েব, 
েক্েয়্ ফল হেব য়্। এেকে� হ্দীেছর কথ্ �রণ করেব। আবূন
হর্্র্ন র্িদ্্�্হন ‘আয়হন েথেকন বিণরত, র্াূলু�্হন ছ্�্�্হ 
‘আল্ইিহনও্্া্�্মনবেলয়,  

ْل قََدرُ اِهللا «  ُت َكَن َكَذا َوَىَذا، َولَِ ْن قُ
ْ
ِص َ َعل

َ
ٌء، فََال ََُقْل لَْب َ َطينََك َشْ

َ
َونِْن و

إِّن لَْب ََْفَتُح َ�َمَل الّشْيَىينِ 
 »َوَمي َشيَء َ َعَل، فَ

‘েক্েয়্ ক্জ াংঘিটত হে্ েগেল এময় বেল্ য়্, ‘যিদ এরপ 
করত্ম তেব এরপ হেত্’। বরং এরপ বেল্, য্ হও্্র ত্ 
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আ�্হ ত্‘আল্র ফ্া্ল্্ হে্েছ। েকয়য়্, ‘যিদ’ বল্ শ্ত্েয়র 
পথ খুেল েদ্।’ [াহীহ মুািলম: ২৬৬৪]  

মেয় র্খেব েধ্ুক্ব্িজ াবর্ব�্্ হ্র্ম। চ্ই ত্ েয ভ্ষ্রই েহ্ক 
য়্ েকয়। র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম ইরশ্দ কেরয়- 

 »َمْن َغّش فَلَيَْس ِمّغي«

‘েয েধ্ুক্ েদ্ ো আম্েদর দলভুি য়্।’ [মুািলম: ১০২; 
িতরিমযী: ১৩১৫] 

াুতর্ং পরীক্র হেল অৈবধ উপ্ে্ য়্�্র ল্ভ কর্ এবং এর 
িভি�েত ায়দ িকংব্ �্োর মযর্দ্ ল্ভ কর্ জুলুম এবং হ্র্মপ�্ 
বেল িবেবিচত হেব। েধ্ুক্ব্জীর াংজ্র বয্প্ের াব্ই একমত 
েয, এট্ হে� প্প ও অৈয়িতক ক্েজ াহেয্িগত্ কর্। অতএব 
হ্র্ম েথেক েবুেচ থ্কেব। তেব আ�্হ ত্‘আল্ িয়েজর পক 
েথেক রহম ও অয়ুষেহর ফ্া্ল্ করেবয়। ত্ই অৈবধ য্বতী্ 
প�্ পিরহ্র কের চলেব। েয বযিি আ�্হ ত্‘আল্র া�ি�র জয়য 
েক্েয়্ ব� তরক কের আ�্হ ত্‘আল্ ত্েক এরেচে্ উ�ম ব� 
দ্য় কেরয়। শধু িয়েজই অয়য্্ ও অৈবধ উপ্্ অবল�য় কর্ 
েথেক িবরত থ্কেব য়্ বরং ক্উেক এরপ করেত েদখেল ত্ ের্ধ 
কর্র েচ�্ করেব এবং উ�্দেদর দৃি� আকষরণ করেব। এট্ গীবত 
িকংব্ েচ্গলেখ্িরর অ�ভুরি হেব য়্, বরং ম�ক্েজ ব্ধ্ েদ্্র 
মহা ক্জ বেল িবেবিচত হেব। াুতর্ং েকউ ই�্রেয়ট িকংব্ অয়য 
েক্েয়্ ম্ধযেম ��প� ফ্ুা করেত চ্ইেল ত্েক ব্ধ্ েদেব এবং 
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এই ক্েজর প্েপর পিরণিতর কথ্ �রণ কিরে্ েদেব। আজক্ল 
িশক্থরীর্ অৈবধ উপ্্ অবল�য় করেত িগে্ েয পিরম্ণ াম্ ও 
অথর বয্ কের োই পিরম্ণ াম্ ও অথর পরীক্র ��িতর জয়য 
বয্ করেল অেয়ক ভ্েল্ ও ফলদ্্ক হেত্ এবং এভ্েব িয়�য়ী্ 
পেথ িগে্ ল্ি�ত হও্্র �ে্্জয় হেত্ য়্।  

আর দুিয়্্র পরীক্র াে� াে� আেখর্েতর পরীক্ এবং 
আেখর্েত মুিময়েদর জয়য আ�্হ ত্‘আল্ য্ ��ত কের েরেখেছয় 
ো কথ্ মেয় র্খেব। আ�্হ ত্‘আল্ আম্েদর াকলেক ত্ওফীক 
দ্য় করয়। 
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েয্গযত্ অজরয় কর্ ছ্ড়্ দরা ক্ে্ম য়্ কর্ 

ইলেমর াূ� গভীের ে�্িথত। ব্িহযক িকছু হরফ ব্ অকরজ্য়েক 
অয়য েয পিরভ্ষ্েত েহ্ক অ�ত ওল্ম্ে্ েকর্েমর পিরভ্ষ্্ 
ইলম বল্ য্্ য়্। ইলেম দীেয়র াে� রহ্য়ী্্েতর া�কর 
গভীের। এই রহ্য়ী্্েতর অয়যতম িদক হেল্ ‘িায়্ ব িায়্’ তথ্ 
উ�্দ পর�র্্ এবং উ�্েদর েয়ক দু‘আ ও পর্মশর িয়ে্ ইলমী 
েখদমেত িয়ে্্িজত হও্্। েক্েয়্ গর�পূণর ও য়তুয় পদেকপ 
িয়েল উ�্েদর দু‘আ ও পর্মমর া্েপেক ত্ কর্। উ�্দ ও রহ্য়ী 
মুর�ীর পর্মশর ছ্ড়্ বড় ধরেয়র েক্েয়্ পদেকপ িয়েত েগেল 
অেয়ক াম্ বযথরত্ া�ী হ্ এবং গৃহীত পদেকপ মুখ থুবেড় 
পেড়। এক্রেণ শফীক     উ�্েদর পর্মশর ও দু‘আ িয়ে্ েয 
েক্েয়্ শর কর্ দরক্র। এা�েকর আমর্ ইম্ম আবূ ইউাুফ 
(রহ.)-এর িবখয্ত োই ঘটয়্িট উে�খ করেত প্ির। ঘটয়্ 
ম্য়্েকেব ক্রদ্িরেত এভ্েব উে�খ কর্ হে্েছ- 

ইম্ম আবূ ইউাুফ (রহ.) একব্র ম্র্�ক ের্গ্�্� হেলয়। 
ে�েহর এই িশষযেক েদখেত �্ং ত্র ঘের আােলয় ইম্ম আজম 
আবূ হ্য়ীফ্ (রহ.)। িবিভ� কথ্ব্তর্র পর িতিয় ত্েক উে�শ কের 
বলেলয়, আিম আম্র পর েত্ম্েক মুািলম জ্িতর দ্ি্� �দ্য় 
কের য্েব্। আর এখয় যিদ েত্ম্র িকছু হে্ য্্ তেব ইলেমর 
িবর্ট অংেশর মৃতুয ঘটেব। 
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এরপর ইম্ম আবূ ইউাুফ (রহ.) াু� হে্ উঠেলয় এবং 
আ�তুি�েত িয়েজই �ত� একিট দরাগ্হ ক্ে্ম করেলয়। কথ্ট্ 
ইম্ম আবূ হ্য়ীফ্ (রহ.) অেয়যর ম্ধযেম জ্য়েত প্রেলয়। ে�েহর 
িশষযেক হ্েত-কলেম ভুল ধিরে্ েদ্্র জয়য একিট েকৗশল 
অবল�য় করেলয়। একজয় আেলমেক ছ্িট ম্াআল্ িশিখে্ ত্র 
ক্েছ প্ঠ্েলয়। 

ওই ছ্� উ�্েদর েকৗশল অয়ুয্্ী ইম্ম আবূ ইউাুফ (রহ.)-েক 
��গেল্ করেত থ্কেলয়। িক� োট্র াে�্ষজয়ক জব্ব িদেত 
য়্ েপের িতিয় লি�ত হেলয় এবং েদৗেড় ইম্ম আবূ হ্য়ীফ্ 
(রহ.)-এর ক্েছ ছুেট এেলয়। আবূ হ্য়ীফ্ (রহ.) ত্েক েদেখ 
বলেলয়, বুঝেত প্রিছ ওই ম্াআল্গেল্ই আম্েক আম্র ক্েছ 
িয়ে্ এোেছ। এরপর িতিয় ত্র বয্প্ের একিট ঐিতহ্িাক ম�বয 
করেলয়-   

 ُصم ون قبل ته�بت

‘ফল চ্য় কর্র আেগই িকািমো পিরণত হে্েছ্!’ অথর্া েয্গযত্ 
অজরয় কর্র আেগই দরা ক্ে্ম কেরেছ্! 
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র্ি�জ্গরেণর াহ্্ক ১০৩ উপ্্ 

র্ি�জ্গরণ তলেব ইলেমর শ্য়। পূবরাূরীগণগেণর িশআর এবং 
আ�্হ ত্‘আল্েক প্ও্্র ে�� উপ্্। িক� অলাত্, গ্ফলিত ও 
আেখর্েতর বয্প্ের উদ্াীয়ত্র ক্রেণ আমর্ �মশ: 
র্ি�জ্গরেণর এই গর�পূণর েয়ক আমল েথেক দূের াের য্ি�। 
ফেল বি�ত হি� অমূলয র�ভ্ে্র েথেক। রহমত েথেক এবং 
আ�্হ ত্‘আল্র ৈয়কটয ল্ভ েথেক। অবশয আমর্ মেয়�্েণ 
�েতযেকই চ্ই র্ি�জ্গরণ করেত। িয়�� েশষরজয়ীেত েজেগ 
�ভুর দরব্ের িবয়���্্ দু‘আর হ্ত উে�্লয় করেত। িক� াব 
��, র্ি�জ্গরেণর পিব� আশ্ িয়�ল হে্ য্্ অলাত্ এবং 
শ্ত্েয়র েধ্ুক্র ক্েছ। তেব িকছু প�্ ও উপ্্ আেছ য্ 
অবল�য় করেত প্রেল তলেব ইলম ও আেখর্ত�তয্শীেদর জয়য 
র্ি�জ্গরণ কর্ াহজ হ্। িয়ে� এরপ কে্কিট উপ্্ উে�খ 
কর্ হেল্। 

১. র্ি�জ্গরেণর বয্প্ের পূণর িয়�্ব্য় হও্্ এবং ো অয়ুয্্ী 
য�ব্য় হও্্। 

২. মেয় একথ্র অয়ুভূিত া�্রণ কর্ েয, আ�্হ ত্‘আল্ র্ে� 
আম্েক আ�্য় কেরয়।  

৩. র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম র্ি�জ্গরেণর জয়য 
আ�্য় কেরেছয় ও গর�্ের্প কেরেছয়। 
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৪. পূবরাূরীগণ র্ি�জ্গরেণর মেধয ইব্দেতর �্দ ল্ভ কেরেছয়- 
একথ্ �রণ কর্। 

৫. ড্য়প্েশ েশ্্্। 

৬. এ কথ্র িব�্া �্পয় কর্ েয, র্ি�জ্গরণ অ�র েথেক 
গ্ফলিত দূর কের। 

৭. আ�্হ ত্‘আল্ আম্র র্েতর া্ল্ত িবেশষভ্েব েদেখয়- 
অ�ের এই িব�্া ব�মূল কর্।  

৮. র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম র্ি�জ্গরেণর জয়য 
কীরপ ক� কেরেছয়- ত্ মেয়র মেধয াজ্ জ্গরক র্খ্। 

৯. র্ি�জ্গরণক্রীেদর গণ্বলী অজরেয়র তী� ব্ায়্ থ্ক্।  

১০. আ�্হ ত্‘আল্ েযয় র্ি�জ্গরণ াহজ কের েদয়- োট্র 
জয়য দু‘আ কর্। 

১১. পিব� অব�্্ র্ি�য্পয় করেত য্ও্্। 

১২. র্ি�জ্গরণক্রীেদর �িত আ�্হ ত্‘আল্ া�� ও খুিশ হয় 
ত্ �রেণ র্খ্। 

১৩. র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম �চে অাু�ত্র 
ামে্ও ত্হ্�ুদ া্ল্ত তয্গ কেরয়িয়- ো কথ্ াবরদ্ মেয় 
হ্িজর র্খ্। 

১৪. র্ি�জ্গরেণ া্হ্ব্ে্ েকর্েমর া্ধয়্র কথ্ মেয় র্খ্। 
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১৫. ইশ্র পর �ত ঘুম্েত য্ও্্।  

১৬. ত্হ্�ুদ া্ল্ত আদ্্ কর্র �্র্ হের ঈয় ল্ভ কর্ য্্- 
ো কথ্ মেয় র্খ্।  

১৭. র্েত জ্গ্র িয়্েত ঘুম্েত য্ও্্। 

১৮. র্ি�জ্গরণ করেল আ�্হ ত্‘আল্ ত্েদরেক িয়ে্ 
েফের�্েদর াে� গবর কেরয়- একথ্ মেয় র্খ্।  

১৯. র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম িজহ্েদর ম্দ্েয়ও 
ত্হ্�ুদ ছ্েড়য়িয়- ো কথ্ মেয় র্খ্। 

২০. গয়্হ ও প্প েথেক েবুেচ থ্ক্। 

২১. ঘুেমর আেগ াু�্ত দু‘আ-ওিজফ্গেল্ আদ্্ কর্। 

২২. র্ি�জ্গরণ কর্র ফযীলতগেল্ �রেণ র্খ্। 

২৩. র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম াফেরও ত্হ্�ুদ 
ছ্ড়েতয় য়্- ত্ মেয় র্খ্। 

২৪. য়্রী া্হ্বীগণ র্ি�জ্গরেণ খুব তাপর িছেলয় ত্ মেয় র্খ্।  

২৫. িদেয়র িকছু াম্ ক্্লূল্ কর্। 

২৬. র্ি�জ্গরণ কলেবর োৗভ্গয এবং অ�র খুেল য্ও্্র ম্ধযম 
ত্ অয়ুধ্বয় কর্। 

২৭. েবিশ খ্ও্্ ও প্য় কর্ েথেক িবরত থ্ক্। 
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২৮. র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম ত্ুর �ীগণেক 
র্ি�জ্গরেণ াদ্ াজ্গ িছেলয়- ত্ মেয় র্খ্। 

২৯. পূবরবতরী খলীফ্ ও আমীরগণ ত্হ্�ুদ া্ল্ত আদ্ে্ তাপর 
িছেলয়- ত্ জ্য়্। 

৩০. শ্ত্য় ত্হ্�ুদ া্ল্ত েথেক ম্য়ুষেক িবরত র্খেত চ্্- 
ত্ �রণ কর্। 

৩১. ত্হ্�ুদ া্ল্ত িজহ্েদর ম্দ্েয় আ�্হ ত্‘আল্র া্হ্যয 
ল্েভ াহ্্ক- একথ্ মেয় র্খ্।  

৩২. েক্েয়্ ক্রেণ র্েত ত্হ্�ুদ া্ল্ত আদ্্ করেত য়্ 
প্রেল িদেয় ত্র ক্জ্ কের েয়্্র �িতজ্ র্খ্। 

৩৩. র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম ত্ুর কয়য্গণেক 
কীভ্েব র্ি�জ্গরেণ ােচ� িছেলয় ত্ �রেণ র্খ্। 

৩৪. র্ি�জ্গরণক্রী আ�্হ ত্‘আল্র াে� কেথ্কপথয়ক্রী- 
একথ্ মেয় েরেখ ঘুম্েত য্ও্্। 

৩৫. র্ি�জ্গরণ জ্হ্�্েমর আগেয়র �িতব�ক- ত্ মেয় র্খ্। 

৩৬. ম্�্িতিরি ঘুম্েয়্র অভয্া পিরহ্র কর্। 

৩৭. র্ি�জ্গরেণর �িত পূবরাূরীগণগেণর ওিা্েতর কথ্ �রণ 
কর্। 
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৩৮. আ�্র পিরশি� ও মুহ্া্ব্র জয়য ঘুম তরক কর্র বয্প্ের 
িয়েজেক ��ত কর্। 

৩৯. র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম আম্েদরেক 
র্ি�জ্গরেণর বয্প্ের �িতেয্িগত্ করেত উাা্িহত কেরেছয় ো 
কথ্ মেয় র্খ্। 

৪০. ত্হ্�ুদ া্ল্ত জ্�্ত ল্েভর উপ্্, এই িব�্া িয়ে্ 
িবছ্য়্্ য্ও্্। 

৪১. ঘুম কিমে্ য়ফোর াে� মুজ্হ্দ্ কর্র অভয্া গেড় েত্ল্। 

৪২. ঘুম েথেক জ্ষত হও্্র পর ম্ছয়ূয় দু‘আগেল্ আদ্ে্র 
বয্প্ের য�ব্য় হও্্। 

৪৩. র্ি�জ্গরণ িক্্মত িদবো িহোব াহজ হও্্র ম্ধযম- 
একথ্ মেয় র্খ্।  

৪৪. র্াূলু�্হ ছ্�্�্হ ‘আল্ইিহ ও্্া্�্ম া্হ্ব্গণেক 
ত্হ্�ুদ া্ল্েত উপি�ত েদখেত চ্ইেতয় এবং ত্েদরেক 
র্ি�জ্গরেণ উ�ু� করেতয়,  ো কথ্ জ্য়্। 

৪৫. পূবরাূরীগণ েক্েয়্িদয় ত্হ্�ুদ আদ্্ করেত য়্ প্রেল 
কীরপ ক� েপেতয় এবং অয়ুেশ্চয়্্ ক্�্ক্িট করেতয় ো াব 
ঘটয়্বিল জ্য়্ এবং িয়েজেদরেক োভ্েব গেড় তুলেত ােচ� 
হও্্।  
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৪৬. ত্হ্�ুদ গয়্হ ম্েফর ক্রণ। ত্ই ত্হ্�ুেদর ম্ধযেম গয়্হ 
ম্েফর বযব�্ কর্। 

৪৭. হ্ল্ল িরিজক ষহেণর বয্প্ের আষহী হও্্।  

৪৮. পর�ের ত্হ্�ুদ া্ল্েতর বয্প্ের আেল্চয়্-পযর্েল্চয়্ 
কর্। 

৪৯. পূবরাূরীগণ িয়েজেদরেক এবং অয়যেদরেক র্ি�জ্গরেণ কীরপ 
প�্ অবল�য় করেতয় ত্ জ্য়্ এবং িয়েজর্ও োরপ আমল 
করেত ােচ� হও্্। 

৫০. র্ি�জ্গরণই একজয় মুিমেয়র �কৃত ৈবিশ�য এবং এেতই 
ত্র ে��� ো কথ্ মেয়�্েণ িব�্া কর্ এবং এই গণ িয়ে্ 
েবেড় ওঠ্র েচ�্ কর্। 

৫১. ত্হ্�ুদ া্ল্েতর �িত ওল্ম্ে্ েকর্েমর আষহ ও ব্ায়্র 
অিভজত্ জ্য়্ এবং িয়েজর্ও োরপ আমল কর্। 

৫২. উ�মযর্দ্ ল্েভর বয্প্ের �িশকণ ল্ভ কর্। 

৫৩. এই িব�্া র্খ্ েয, ত্হ্�ুদ া্ল্ত আ�্হ ত্‘আল্র াে� 
া�কর �্পয়ক্রী। 

৫৪. জ্�্েতর েয়্্মেতর কথ্ �রণ কর্। 

৫৫. র্ি�জ্গরণ কর্র উে�েশয ঘুম েছেড় ওঠ্র মুহূেতর মুখমেেল 
প্িয় িছুিটে্ েদ্্। 
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৫৬. ত্হ্�ুদ া্ল্ত েশষ পিরণিত উ�ম হও্্র অয়যতম ে�� 
উপ্্। েশষ পিরণিত াু�র হও্্র ব্ায়্্ ত্হ্�ুেদ অভয� হেত 
ােচ� হও্্। 

৫৭. ওলী-বুযুগরগণ �ী-া�্য়েদর া্ি�েধযর েচে্ ত্হ্�ুদ া্ল্েত 
েবিশ মজ্ ও �্দ ল্ভ করেতয়। িয়েজেদর মেধযও োই মজ্ ও 
�্দ াৃি� কর্র লেকয ত্হ্�ুেদ অভয� হও্্। 

৫৮. র্ি�জ্গরেণ কাুর কর্্ য়ফােক ভারায়্ কর্। 

৫৯. জ্হ্�্েমর আগয়, শ্ি� ও এর ভ্্বহত্র কথ্ িচ�্ কের 
ঘুেমর তী�ত্ দূর কর্ এবং এভ্েব ত্হ্�ুদ আদ্ে্ াহ্্ত্ ল্ভ 
কর্। 

৬০. র্ি�েত ওঠ্র পর েমাও্্ক কর্। 

৬১. ত্হ্�ুদ া্ল্েতর পর দু‘আ কবুল হ্। দু‘আর ম্ধযেম 
িয়েজর য্বতী্ �ে্্জয় পূরেণর জয়য ত্হ্�ুদ া্ল্েতর বয্প্ের 
য�ব্য় হও্্। 

৬২. িয়্িমত ত্হ্�ুদ া্ল্ত আদ্্ করেল গয়্হ েথেক েবুেচ 
থ্ক্ াহজ হ্। ত্ই গয়্হ েথেক েবুেচ থ্ক্র মহা উে�েশয 
িয়্িমত ত্হ্�ুদ া্ল্ত আদ্্ কর্। 

৬৩. আেগর যুেগর েয়কক্র য়্রীগণ ত্েদর �্মীেদরেক িবিভ� 
েকৗশেল ত্হ্�ুেদর জয়য জ্ষত করেতয়। ত্েদর ো াব ক্িহয়ী 
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ঈম্য়ী েচতয়্ জ্গরক এবং িশকণী্। োাব ঘটয়্ প্ঠ কের 
িয়েজর্ িশক্ ল্ভ কর্ এবং ো অয়ুয্্ী আমল কর্। 

৬৪. কৃ�বৃি� দময় কর্ মুিমেয়র অয়যতম গরদ্ি্�। এই দ্ি্� 
প্লেয় ত্হ্�ুেদর ভূিমক্ অেয়ক। ত্ই এই উে�েশয ত্হ্�ুদ 
া্ল্েত অভয� হও্্।  

৬৫. ত্হ্�ুদ া্ল্ত আদ্্ কর্র �্র্ দীেয়র ওপর অিবচল 
থ্ক্ য্্। ত্ই দীেয়র ওপর অিবচল থ্ক্র দৃঢ়�তযে্ িয়্িমত 
ত্হ্�ুদ া্ল্ত আদ্্ কর্।  

৬৬. ত্হ্�ুদ া্ল্েতর বেদৗলেত দুিয়্্িবমুখত্র গণ হ্িাল হ্। 
আর এিট অতয� �শংায়ী্ গণ। াুতর্ং এই গণ হ্িােলর জয়য 
িয়্িমত ত্হ্�ুদ া্ল্ত আদ্্ কর্। 

৬৭. ম্েঝমেধয ড্ক্ড্িক ছ্ড়্ জ্ম্েতর াে� ত্হ্�ুদ া্ল্ত 
আদ্্ কর্।  

৬৮. ত্হ্�ুদ া্ল্েতর �্র্ আ�্হ ত্‘আল্র ভ্েল্ব্া্ ল্ভ 
হ্। আর জগেত এরেচে্ মূলযব্য় া�দ আর কী হেত প্ের? 
ত্ই এই া�দ ল্েভর জয়য ত্হ্�ুদ া্ল্েত অভয� হও্্। 

৬৯. অিধক হ্া্হ্িা ও অয়থরক ক্জকমর েথেক দূের থ্ক্। 

৭০. া্লেফ া্েলহীয় ত্হ্�ুদ া্ল্েত এত �্দ ও মজ্ েপেতয় 
েয, েকবল এই �্েদর জয়যই ত্র্ আ�্হ ত্‘আল্র ক্েছ দীঘর 
হ্্্ত ক্ময়্ করেতয়। 
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৭১. আিখর্েতর জীবেয়র �িত ধ্িবত হও্্। 

৭২. ত্হ্�ুদ া্ল্েতর ব্িহযক ফ্ে্দ্ হে�; এর �্র্ েচহ্র্র 
ঔ�লয ও কময়ী্ত্ বৃি� প্্। ত্ই এই েয়্্মত ল্েভর �্েথর 
িয়্িমত ত্হ্�ুদ া্ল্ত আদ্্ কর্। 

৭৩. জ্গিতক আশ্-আক্�্ াংিক্ কর্ এবং মৃতুযর কথ্ েবিশ 
েবিশ মেয় কর্। এই গণও ত্হ্�ুদ া্ল্েত অভয� হও্্র 
াহ্্ক। 

৭৪. ত্হ্�ুদ া্ল্ত িয়ঃাে� কিঠয় এক ইব্দত। িক� এেত 
অভয� হেল আ�্হ ত্‘আল্র অয়য্য়য ইব্দত কর্ও াহজ হে্ 
য্্। ত্ই আ�্হ ত্‘আল্র য্বতী্ িবধ্য় াহেজ প্লেয়র 
াুিবধ্েথর ত্হ্�ুদ া্ল্েত অভয� হও্্। 

৭৫. �ী এবং পিরব্েরর অয়যেদরেকও ত্হ্�ুদ া্ল্েতর জয়য 
জ্ষত কর্। 

৭৬. ত্হ্�ুদ য়্ম্যী েক্্মত িদবো ত্র া�ীর জয়য াুপ্িরশ 
কর্র কমত্ ও অিধক্র ল্ভ করেব। এই াুিবধ্ ল্েভর জয়য 
ত্হ্�ুদ া্ল্েত অভয� হও্্। 

৭৭. বুযুগর্েয় েকর্মও মৃতুযয�ণ্্ ছটফট কর্র ামে্ও 
ত্হ্�ুেদর প্বি� করেতয়। ত্ই ত্েদর অয়ুকরেণ আম্েদরেকও 
অ�ত াু� ও �্ভ্িবক অব�্্ ত্েত অভয� হও্্। 
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৭৮. আ�্হ ত্‘আল্ ইব্দত-বে�গীর �িত �িতেয্িগত্র অভয� 
গেড় েত্ল্ এবং ত্হ্�ুেদর ম্ধযেম োই �িতেয্িগত্র অয়ুশীলয় 
কর্। 

৭৯. র্ি�জ্গরণ া্ধ্রেণর মেধয �বল �ভ্ব িব�্র কের। ত্ই 
ম্য়ুেষর মেধয দীয়ী �ভ্ব িব�্র কর্র �্েথর ত্হ্�ুদ া্ল্েত 
অভয� হও্্। 

৮০. কবরজগত এবং এর ভ্্বহত্র কথ্ িফিকর কর্। 

৮১. ত্হ্�ুদ া্ল্ত ও র্ি�জ্গরণ আ�্হ ত্‘আল্র রহমত 
আয়্য় কের। ত্ই আ�্হ ত্‘আল্র রহমত�্ি্র �তয্শ্্ 
িয়্িমত ত্হ্�ুদ া্ল্ত আদ্্ কর্। 

৮২. র্েত জ্িগে্ েদ্্র মেত্ িয়ভররেয্গয েক্েয়্ েল্কেক িয়িদর� 
কর্। 

৮৩. বুযুগর্েয় েকর্ম ত্হ্�ুদ আদ্্ করেত প্রেল আয়ি�ত 
হেতয় এবং ছুেট েগেল ম্র্�ক বযিথত হেতয়। আম্েদর মেধযও 
এই অভয্া গেড় েত্ল্। 

৮৪. িয়্িমত ও দ্ে্মীভ্েব র্তজ্গরেণর েচ�্ কর্। 

৮৫. েক্্মত িদবা এবং এই িদেয়র ভ্্বহত্র কথ্ �রেণ 
র্খ্। 

৮৬. �থেম াংিক্ দুই র্ক্েতর ম্ধযেম া্ল্ত শর কর্। 
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৮৭. র্েতর েশষভ্েগর াম্গেল্র মূলয ও মযর্দ্ অয়ুধ্বয় কর্র 
েচ�্ কর্। 

৮৮. ত্হ্�ুদ া্ল্ত আদ্্ করেল শ্রীিরক িবিভ� ের্গ-বয্িধ 
েথেক মুি থ্ক্ য্্। ত্ই শ্রীিরক াু�ত্র েয়্্মত ল্েভর জয়য 
ত্হ্�ুদ া্ল্েত অভয� হও্্। 

৮৯. �ম্�ে্ র্ক্েতর াংখয্ এবং দীঘর িক্্েমর িদেক অষার 
হও্্। 

৯০. পূবরাূরী পুণযব্য়র্ অাু� অব�্েতও ত্হ্�ুদ ছ্ড়েতয় য়্। 
এাব ঘটয়্ েথেক অয়ুে�রণ্ হ্িাল কর্। 

৯১. র্েতর য়্ম্যীেদর েকর্ত, দু‘আ, দরদ ইতয্িদ েফেরশত্র্ 
অতয� মেয়্েয্গ াহক্ের �বণ কেরয়। ত্ই িয়েজও এই 
োৗভ্েগযর অংশীদ্র হও্্।   

৯২. ত্হ্�ুদ া্ল্ত মূলত ইখল্া ও আ�্হভিির �িশকণ। ত্ই 
এই দুিট গণ হ্িােলর �্েথর িয়্িমত ত্হ্�ুদ া্ল্ত আদ্্ 
কর্।  

৯৩. েয়কক্রগণ ত্েদর �ী, া�্য় ও পিরব্র-পিরজয়েক ত্হ্�ুদ 
া্ল্েতর জয়য খুবই অয়ু�্িণত করেতয়। ো াব ঘটয়্ েথেকও 
দীক্ েয়্্। 

৯৪. ত্হ্�ুদ া্ল্ত এত গর�পূণর া্ল্ত েয, পূবরবতী উ�েতর 
মেধযও এই আমেলর বয্পক �চলয় িছল। ত্ই পূবরবতী উ�েতর 
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আমেলর াে� �িতেয্িগত্মূলক অিধকহ্ের ত্হ্�ুদ া্ল্ত 
আদ্্ কর্। 

৯৫. া্ল্ত অব�্্ এময় প�্ অবল�য় কর্, য্েত ত�্��ত্ ও 
ঘুেমর ভ্ব দূর কর্র পদেকপ ষহণ কর্। 

৯৬. া্লেফ া্েলহীয়গণ কীভ্েব িয়েজেদর আদেরর ও ি�্ 
া�্য়েদরেক র্েত জ্িগে্ তুেল ত্হ্�ুেদর জ্্া্ল্েত দ্ুড় 
কিরে্ িদেতয়, োাব ইিতহ্া প্ঠ কের ো অয়ুয্্ী ত্হ্�ুদ 
া্ল্ত আদ্্ কর্র ম্ধযেম িয়েজেদরেকও োভ্েব গেড় েত্ল্।  

৯৭. েশষ র্েত �্ণীকুল আ�্হ ত্‘আল্েক �রণ কের থ্েক। ো 
াম্ আশর্ফুল ম্খলুক্ত হে্ িয়লর�ত্ �দশরয়ী য়্ কের ত্েদর 
াে� িয়েজও আ�্হ ত্‘আল্র িজিকর তথ্ ত্হ্�ুদ া্ল্েত িল্ 
হও্্।  

৯৮. ত্হ্�ুদ া্ল্ত আি�কবয্িধ ও অয়য্য়য িবপদ দূর কের। আর 
িয়ঃাে�হ ব� দুিট অিত মূলযব্য়। ত্ই এই েয়্্মত ল্ভ কর্র 
েয়ক িয়্েত িয়্িমত ত্হ্�ুদ া্ল্ত আদ্্ কর্।  

৯৯. পূবরাূরীগণ েমহম্য়েদরেকও ত্হ্�ুদ া্ল্েতর জয়য জ্ষত 
করেতয়! িয়েজেদর মেধযও এই মহাগণ্বলী অজরয় কর্।  

১০০. া্ল্েতর রকু ও বা্র মেধয াু�� প্থরকয বজ্্ র্খ্।  

১০১. র্ি�জ্গরণ উ�মযর্দ্ ল্েভর েকে� আ�্েক �িশিকত 
কর্র বড় একট্ ম্ধযম।  
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১০২. পূবরাূরীগণ ত্েদর িশষযেদরেক ত্হ্�ুদ া্ল্ত ও 
র্ি�জ্গরেণর বয্প্ের খুব ত্িগদ করেতয়। ত্েদর                         
অয়ুারণ করত িয়েজেকও ত্হ্�ুেদর জয়য ��ত কর্ এবং      
িয়্িমত ত্হ্�ুদ া্ল্ত আদ্্ করেত থ্ক্।  

১০৩. িদেয়র য়ফল া্ল্েতর চ্ইেত র্েতর া্ল্েতর ফযীলত 
েবিশ।  ত্ই েবিশ ফযীলেতর া্ল্েতর জয়য ত্হ্�ুদ আদ্্ ও     
র্ি�জ্গরণ কর্। 


