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অধয্য়ন ও জ্ঞান সা
েলখেকর কথা
.ﺤﻟﻤﺪ ﷲ �ﻰﻔ وﺳﻼم ﻋ ﻋﺒﺎده ﺬﻟﻳﻦ ﺻﻄﻰﻔ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
আ�াহ তা‘আলার েশাকর আদায় ও রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর �িত শত েকািট দরূ ও সালাম পাঠ করিছ। আ�াহ
তা‘আলা পাঠকেদর সে� এক ধরেনর আ�ার ব�ন ৈতির কের
িদেয়েছন। েসই ব�েনর টােন অেযাগয্ত ও শত �িতকূলতা সে�ও
িতিন আমােক ক্ষ উপেঢৗকন িদেয় পাঠেকর আিতেথয়তার দু য়াের
উপি�ত কেরন। হয়ত পরম অিতিথপরায়ন আ�ীয় (পাঠকগণ)
উপেঢৗকেনর ক্ষু� ও ��মূ লয্ত সে�ও আমােক সাদের বরণ
কেরন এবং তােদর উদার হৃদে আমােক �ান েদন। পাঠকেদর এই
উদারতাই আমােক বারবার িলখেত অনু �ািণত কের, সাহস েযাগায়
মেন। আ�াহ তা‘আলার করুণ এবং পাঠকগেণর উদারতায় আবার
তােদর সামেন হািজর হলাম। এবােরর আেয়াজন আেলম-তােলেব
ইলমেদর জনয্ ইলেমর ফযীলত, আেলেমর মযর্াদ, পাঠ ও পঠন
প�িত, িশক্ষা� এবং িশক্ষা�দা নববী আদশর , উ�াদশাগেরদেদর সে� যািপত আচরণ, ইলম সংি�� িজিনসপে�র সে�
আচরণ ইতয্াি িবষয় িবশদভােব আেলাচনা করা হেয়েছ।
জ্ঞানসাধন আসলাফ-পূ বর্সূরগণ তথা  পূ বরসূরীগণ তয্ােগ েয
অিব�রণীয় দৃ �া� �াপন কেরেছন তা আমােদর জনয পরম আদশর
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ও অনু সরণীয়। িক� �ীকার করেতই হেব, আমরা কক্ষচু হেয়িছ।
পূ বর্সূরেদর সং�ামী জীবন েথেক আলাদা কের েফেলিছ।
ফেল অিভ� লেক্ েপৗঁছে এবং উ�েত মুসিলমােক তােদর
কাি�ত েসবা �দােন বয্থ হি�। মুসিলম জািতর ওপর আজ
অ�কার েমঘ েনেম এেসেছ। জাতীয় মানিচ� েথেক ইসলাম ও
মুসিলেমর নাম মুেছ েফলার ঘৃ ণয ষড়য� চলেছ। জািতর এেহন
�াি�কােল অনু ে�রণা হে�ন আমােদর সং�ামী পূ বর্সূর গণ। ইলমী
দক্ষ, েযাগয্ত এবং ইলম অনু যায়ী আমল থাকেল একজন বয্ি
জািলেমর সামেন কী পিরমাণ সাহসী ও অিবচল থাকেত পােরন- েস
ধরেনর িশক্ আমরা আেলাচয বই েথেক সং�হ করেত পাির।
ব�ত একজন আেলম ও তােলেব ইলেমর জীবেনর সব আেয়াজন
এখােন তুেল ধরার েচ�া করা হেয়েছ। েচ�া কেরিছ ভােলা িকছু
উপহার েদয়ার। তাওফীক দােনর জনয আ�াহর শকিরয়া এবং
ভুল�িটর জনয পাঠেকর কােছ ক্ষ �াথর ্ন করিছ।
েযাগােযাগ
আবূ বকর িসরাজী
স�াদক, জীবনপােথয়
েফান ০১৭৩৬৬১৬৫৯০/০১৯১৩৭৭৪৪২৯
স�াদেকর কথা
মু�বািসনী নােমর জনি�য় বইেয়র পর ইসলাম হাউেজ েলখেকর
তৃতীয় বই এিট। সংকলক বইিট �ণয়ন কেরেছন মূ লত মাকতাবা 
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শােমলার ‘হামালাতুল উলু িমশ শারঈ’ তথা শরঈ ইলেমর বাহকসাধেকরা  শীষর্ক কয্াটাগিরেত �যু� িকতাবািদর আেলােক
মূ ল�ে�র অিধকাংশই �াচীনধারার মূ লয্বান ��তািলকার অ�ভুর্�
েসসব বইেয়র অেনক উ�ৃ িতই েস যু েগ স�ত কারেণই যথাযথভােব
যাচাই করার সু েযাগ হয়িন। বতর্মােন ইলমী গেবষণা সহজ হওয়ায়
িবেশষত মাকতাবা শােমলার মেতা অপূ বর্ েনয়ামত হােতর নাগােল
চেল আসায়  েসসেবর তাখরীজ-তাহকীক তথা  হাদীেছর হুকুম ও
িটকা সংেযাজন সহজতর হেয়েছ।
স�াদনাকােল পুেরা বইেয়র হাদীছ যাচাই করা হেয়েছ এবং মওযু
তথা  জাল হাদীছ বাদ েদওয়া  হেয়েছ। অ� িকছু যঈফ হাদীছও
িবেয়াজন  করা  হেয়েছ। অবিশ� েযসব হাদীছ যঈফ রেয়েছ,
েসগুেলােত উ�ৃিতর পর ব�নীর মেধয্ যঈফ িল েদওয়া হেয়েছ।
হাদীছ ছাড়া  অনয্সব উ�ৃিত েযমন পূ বর্সূরেদর বাণী, ব�বয্ বা
আমল ইতয্ািদর েক্ষে� েরফাের� উে�খ করা হ, েকবল কার
বাণী তা উে�খ করা হেয়েছ। এমন করা হেয়েছ পাঠেকর িবরি� 
এড়ােত এবং বইিটেক তথয্ভারা�া� না কের সুখপাঠয্ বানােত
সেচতন পাঠেকর েয েকউ চাইেল আরবী ভাষায় মাকতাবা শােমলায়
সাচর্ িদেয় েসসব উ�ৃিত খ ুঁেজ েবর করেত পারেবন। 
আশা কির বইিট �যু ি�র একািধপেতয্র এ যুেগ বইিবমুখ �জেক
বই ও পাঠমুখী করেব। আ�াহ েলখেকর �য়াস কবু ল করুন এবং
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তােক আরও উ�ত এবং আরও উপকারী ��ািদ েবিশ েবিশ রচনার
তাওফীক দান করুন। আমী

িবনীত
স�াদক, ২৫/০২/২০১৪ ঈসা�
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ইলেমর সংজ্
ওলামােয় েকরােমর পিরভাষায় শ�িট একািধক অেথর বয্বহ হয়।
েযমন اﻹدراك، ﻓ ﻋﺮف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻄﻠﻖ ﻋ ﻣﻌﺎن ﻣﻨﻬﺎ:اﻟﻌﻠﻢ ﺎلﻜﺮﺴ وﺳﻜﻮن الﻼم

ﻣﻄﻠﻘﺎ

ইলম শ�িটর একািধক অথর রেয়েছ। এগুেলা একিট অথর হে�
অনু ধাবন ও উপলি� করা। দাশর্িনকগ এই অেথর ্ �ব�া।
েকউ েকউ বেলন,
 ﻘﻴنﻴﺎﺎﻛن أو ﻏ�ه واﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﻌ� ﻴﻟﻘ� ﻓ الﻠﻐﺔ،وﻣﻨﻬﺎ ﺘﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﻄﻠﻘﺎ
‘ইলেমর অথর সতয্ায় করা। চাই তা ইয়ািকনী েহাক বা অনয িকছু ।
আর অিভধান অনু যায়ী ইলম অথর ইয়ািকন বা িব�াস।’
এর এক অথর হে�  ﺘﻟﻌﻘﻞবা আকেলর সাহােযয অনু ধাবন করা।
আর এই অেথর্ িভি�েতই ইলম শ�িট ক�না, ধারণা ইতয্াি অেথর
বয্বহ হয়। ইলেমর আেরকিট অথর হে�:
إدراك ﻤﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻴﻟﻞ
তথা দিলেলর িভি�েত মাসআলা আয়� করা।
ব�ত: ইলম হে� আ�াহ তা‘আলার িসফাত বা অননয্
গুণাবিসমূ েহর একিট, যা ইলেমর মযর্াদাে সমু�ত কেরেছ।
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ইলেমর আিভধািনক ও পািরভািষক সংজ্ঞ সে� সে� আমােদর
পূ বর্সূরগণ এর অ�িনর্ি ত একিট সংজ্ বণর্ন কেরেছন। েযই
সংজ্য় ইলেমর �কৃত উে�শয এবং �কৃত ইলেমর আলামত ফুেট
ওেঠ। েযমন, আবদু �াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহ বলেতন,
 إﻧﻤﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺧﺸﻴﺔ اﷲ،ﻟيﺲ اﻟﻌﻠﻢ �ﺮﺜة الﺮواﻳﺔ
‘েবিশ বণর্ন করা ও অিধক পিরমাণ আক্ষি জ্ঞ হািসল করার
নাম ইলম নয়, বরং ইলম হে� আ�াহ তা‘আলার ভেয়র নাম।’
ইমাম মােলক (রহ.) বলেতন,
 وﻟ�ﻦ، ﺤﻟﻜﻤﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻧﻮر ﻳﻬﺪي ﺑﻪ اﷲ ﻣﻦ �ﺸﺎء وﻟيﺲ �ﺮﺜة ﻤﻟﺴﺎﺋﻞ

ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﻇﺎﻫﺮة وﻫﻮ ﻟﺠﺎﻲﻓ ﻋﻦ دار اﻟﻐﺮور واﻹﻧﺎﺑﺔ ﻲﻟ دار ﺨﻟﻠﻮد

‘েহকমত ও আমল হে� একিট নূ র। যা �ারা আ�াহ তা‘আলা যােক
ই�া তােক পথ েদখান। আর েবিশ েবিশ মাসআলা জানার নাম
ইলম নয়। এর একিট আলামত আেছ। তা হে�, ইলেমর বেদৗলেত
�তারণার এই জগত েথেক িনেজেক দূ ের রাখা এবং িচর�ায়ী
জগেতর িদেক ধািবত হওয়া।’
ইমাম শােফয়ী (রহ.) বলেতন,
وﻣﺎ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك اﻟﻌﺎﺟﻞ لﻶﺟﻞ
‘ইলম হে� আমেলর নাম। আর আমল হেলা �ায়ী জগেতর �ােথর
ক্ষণ�া জগত পিরহার করা।’
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মুিমন হেত হেল ইলম জরুর
অেনেকর ধারণা, ইলেমর িবষয়িট েকবল ফযীলেতর মেধয্
সীমাব�। অথর্া ইলম হািসল করা ভােলা এবং সওয়ােবর কাজ আর
না করা েদাষণীয় নয় তেব ছাওয়াব ও ফযীলত েথেক বি�ত হওয়ার
নামা�র মা�। িক� িবষয়িট িক আেদৗ এমন? ফযীলেতর মেধয্ িক
ইলম সীমাব�? েমােটই তা নয়। বরং একজন মানু েষর �কৃত মুিমন
হওয়া িনভর্ কের ইলম হািসেলর ওপর। কারণ েকােনা বয্ি ইলম
হািসল করা ছাড়া �কৃিত মুিমনই হেত পাের না। েকননা মুিমন
হওয়া িনভর্ কের দু িট ব�র ওপর। এক. েস আ�াহ তা‘আলা ছাড়া
অনয কােরা ইবাদত করেব না। দু ই. শরীয়ত িনেদর্িশতপ� ছাড়া
ইবাদত করেব না। আর এ দু িটই হে� তাওহীেদর মমর্বাণ। যথা:
ً
أﺷﻬﺪ أن ﻻ � إﻻ اﷲ وأﺷﻬﺪ أن �ﻤﺪا ﻋﺒﺪه رﺳﻮﻪﻟ
‘আিম সাক্ষয্ ি, আ�াহ ছাড়া েকােনা উপাসয্ েন এবং মুহা�দ
তাঁর বা�া ও রাসূ ল।’
সু তরাং তাওহীেদর মমর্বাণী মেধয ইলম অপিরহাযর্ভাে জিড়ত ও
পিরবয্। অতএব েবাঝা েগল, ইলম ছাড়া তাওহীেদর মমর্বাণ
যথাথর্ভাে উপলি� হয়িন। একারেণই ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ
বুখারীেত ইলমেক আমেলর আেগ �েয়াজন বেল উে�খ কেরেছন
এবং একিট অধয্া কােয়ম কেরেছন িনে�া� িশেরানােমّ َْ ْ َ َ
ّ ْ َ َ َْ َ ْ َْ ََْ ُْ ْ
ُ ّ ََﻧَ ُﻪ َﻻ َﻟَ ِّﻻ
َ
(َ�
 )ﻓﺎﻋﻠﻢ:�َ َﻌَﺎﻰﻟ
ِ ﺑﺎب اﻟ ِﻌﻠﻢ �ﺒﻞ ااﻟﻘﻮ ِل واﻟﻌﻤ ِﻞ ِﻟﻘﻮ ِل
ِﻪ
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‘এ অধয্ায় কথা ও কােজর আেগ ইল- এ িবষেয়। েযমন আ�াহও
বেলেছন, ‘েতামরা জােনা েয আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� ইলাহ েনই’।
ইলম: বা�ার �িত আ�াহর �থম উপহার
আ�াহ তা‘আলা মানু ষ সৃ ি� করার তােদরেক িবিভ� রকেমর
েনয়ামত দান কেরেছন। মানু েষর �িত তাঁর করুণ ও দান এত
িব�ৃ ত ও সীমাহীন েয, কােরা পেক েস সব েনয়ামেতর িহসাব করা
স�ব নয়। িক� েকােনা েকােনা েনয়ামত এত মূ লয্বা েয, যা
হাজার েনয়ামেতর েচেয় ে�� এবং �য়ং আ�াহ তা‘আলাও ওই সব
েনয়ামেতর কথা কুরআেনর িবিভ� �ােন উে�খ কেরেছন। বা�ার
�িত আ�াহ তা‘আলার অমূ লয েনয়ামতরািজর অনয্ত হে� ইলম।
ইলম শুধ মহা েনয়ামতই নয়; বরং বা�ার �িত আ�াহ তা‘আলার
�থম উপহার, যা িতিন বা�া তথা মানু ষ সৃ ি� করার পর তােক দান
কেরিছেলন। িতিন মানু ষ সৃ ি� করার আেগ েফেরশতােদর সে� এ
বয্াপাে কথা বলেল তারা েনিতবাচক পরামশর েদন। িক� আ�াহ
তা‘আলা এর জবােব বেলন,
َۡ
ّ َ ٓ �ۡ َ َ �ّ َ م
ٞ
َۡ َ ُْٓ َ ۖٗ َ َ
َ � � َع ُل
ٰ َۡ﴿ �ذ قال َُك ِل
ِ �َ�ِكةِ إ ِ ِ� َجاعِل ِ� ٱ
ِيه ا َمن
� �ض خل ِيفة قالوا
َ
َ
َ ۡ ّٓ َ َ َ َ ُ ّ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ّ َ ُ ُ َۡ َ َ ٓ َ ّ ُ َۡ َ َ ُ ۡ ُ
� � أعل ُم َم ا
ِ �ف
ِ ِ سد �ِيه ا و�سفِك ٱ�ِما ء و�ن �سب ِح ِ�مدِك و �قدِس لكۖ قال إ
َ ََُۡ
[٣٠ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٣ �علمون
‘আর �রণ কর, যখন েতামার রব েফেরশতােদরেক বলেলন,
‘িন�য় আিম যমীেন একজন খলীফা সৃ ি� করিছ’, তারা বলল,
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‘আপিন িক েসখােন এমন কাউেক সৃ ি� করেবন, েয তােত ফাসাদ
করেব এবং র� �বািহত করেব? আর আমরা েতা আপনার
�শংসায় তাসবীহ পাঠ করিছ এবং আপনার পিব�তা েঘাষণা
করিছ। িতিন বলেলন, ‘িন�য় আিম জািন যা েতামরা জান না।’
{সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ৩০}
এরপর িতিন আদম (আ.)-েক সৃ ি� কেরন। তােক সৃ ি� কের
সবর্�থ ইলম িশক্ েদন এবং ইলমেকই েফেরশতােদর ওপর তার
ে��ে�র মাপকািঠ িহেসেব সাবয্ কেরন। েযমন পেরর আয়ােত
আ�াহ বেলন,
ٓ َ
َ ٰ ٓ � ّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ ّ َ ّ َ َ َ ُ ۡ َ َ لۡم
ُ َ كةِ َ� َق َال أ
ِو� بِأ ۡس َماء
ٔ
��
ِ �ََ � ﴿ َعَلَم ءادم ٱ�سماء ُها ُمَ عرضهم
ِ ِ
َُٓ ٰٓ
ُ �ءِ إن ُك
َ �نت ۡم َ� ٰ ِد
[٣١ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٣ �ِ
ِ َؤ
‘আর িতিন আদমেক নামসমূ হ সব িশক্ িদেলন তারপর তা
েফেরশতােদর সামেন উপ�াপন করেলন। অতপর বলেলন, ‘েতামরা
আমােক এগুেলা নাম জানাও, যিদ েতামরা সতযবাদী হও।’ {সূ রা 
আল-বাকারা, আয়াত: ৩১}
েমাটকথা, আ�াহ তখন  মানু ষ সৃ ি�েত ি�মতকারী েফেরশতােদর
সামেন িকছু িবষয় েপশ কেরন যার জবাব িদেত তারা বয্থ হন এবং
তখন আদম (আ.)-েক েসগুেলা জবাব িদেত বেলন। েযসব িবষেয়
েফেরশতারা িনেজেদর অক্ষম �কাশ কেরন েসগুেল আদম (আ.)
�কাশ কের কৃিতে�র পিরচয় েদন। আ�াহ তা‘আলা এভােব
েফেরশতােদর সামেন ইলেমর মাহা�য �কাশ কেরন এবং ইলম
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�হণকারী মানু ষেক তােদর ওপর ে��� দান কেরন। সু তরাং বুঝা
েগল, িন�াপ েফেরশতােদর ওপর ে��ে�র মাপকািঠ হেলা ইলমআ�াহ তা‘আলা যা মানু ষেক �থম উপহার িহেসেব দান কেরেছন।
ইলম আ�াহ তা‘আলার পক েথেক শুধ উপহারই নয়; বরং
অসামানয অনু �হও বেট। িতিন কুরআেনর বহ �ােন বা�ার �িত
তাঁর িবেশষ িবেশষ দান-অনু �েহর কথা িবেশষ গুরুে সে� উে�খ
কেরেছন। আর েয দান ও অনু �হ সিবেশষ মূ লয্বা েসিট হে�
ইলম। ইরশাদ হেয়েছ-

ۡ ََ َ
َ َۡ ُ َ ّ
ٰ َ �ٱ
 َلَمه٣ �� َن
[٤ ،٣ : ﴾ ]لﺮﻤﺣﻦ٤ ٱ�يَان
ِ ﴿ خ لق

‘মানু ষ সৃ ি� কেরেছন এবং তােদরেক বয়ান িশক্ িদেয়েছন।’ {সূ রা 
আর-রহমান, আয়াত: ৩-৪}
ইলম ও আেলেমর মযর্াদ স�েকর আ�াহর বাণী
সাধারণ মুিমেনর েচেয় আেলেমর মযর্াদ বহ গু েবিশ: আ�াহ
তা‘আলা বেলন,
ْ َُ َ َ ّ ُّ َ َۡ
َ ُ َ
َ ََ َۡ ۡ ْ ُ ُ َ ّ ۡ ُ
ُ ّ �ٰت
َٱ�َ ب ِ َم ا � ۡع َملون
� ٖ ﴿ ي رفعِ �َ �َِين ءامنوا مِن�م َٱ�َِين أوتوا ٱلعِلم در
َ
[١١ : ﴾ ] ﻤﻟﺠﺎدﻟﺔ١ ٞ�ِ خب
‘েতামােদর মেধয যারা ঈমান এেনেছ এবং যােদরেক জ্ঞ দান করা
হেয়েছ আ�াহ তােদরেক মযর্াদা সমু�ত করেবন। আর েতামরা যা
কর আ�াহ েস স�েকর সময্ অবিহত।’ {সূ রা  আল-মুজাদালা,
আয়াত: ১১}
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ইবন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহমা বেলন, ‘সাধারণ মুিমেনর েচেয়
আেলেমর মযর্াদ সাতশত গু েবিশ। এবং �িতিট মযর্াদা মেধয
দূ র� পাঁচশত বছেরর সমান।’
আেলেমর নাম আ�াহ তা‘আলার সে�!
আ�াহ আেলমেদরেক কী পিরমাণ মযর্াদ দান কেরেছন তার বড়
�মাণ িতিন িনেজর নােমর সে� তােদর নাম উে�খ কেরেছন।
ইরশাদ কেরেছনّ َ ٓ َ ۡ ۡ ۢ َ ٓ َ ۡ ۡ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ٓ � َ َ ّ ُ َن ّ ُ َ ٓ َ َ ّ ُ َ َٱلۡم
ٰ َ ﴿ شهِد �َ َهۥ � إِ�ٰه ِ�َ هو
� ِ َ� ِكة وأولوا ٱلعِل ِم قا�ِم� بِٱل ِقس
َ�ِ ط � إِ�ٰ َه
ۡ ُ َۡ َُ
ُ ٱ�َك
[١٨ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ ِيم
هو ٱلع ِز�ز
আেলমগণেক তাঁর িনেজর নােমর সে� উে�খ কেরেছন। েকননা েয
যােক ভােলাবােসন িতিন তােক িনেজর কাছাকািছ রাখার েচ�া
কেরন। একারেণই

আ�াহ তা‘আলা ওলামােয় েকরােমর নাম

িনেজর নােমর সে� যু � েরেখেছন এবং এর কারণ হে�; মানু েষর
মেধয আেলমগণই আ�াহ তা‘আলার কােছ েবিশ স�ািনত ও ি�য়।
ইমাম কুরতুবী (রহ.) তাফসীের েলেখন ﻓﺈﻧﻪ لﻮ ﻛن أﺣﺪ، و� ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻴﻟﻞ ﻋ ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺮﺷف اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻓﻀﻠﻬﻢ

ﺮﺷف ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻘﺮﻧﻬﻢ اﷲ ﺑﺎﺳﻤﻪ واﺳﻢ مﻼﺋ�ﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺮن اﺳﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء

‘আেলাচয আয়াত ইলম ও ওলামােয় েকরােমর মযর্াদ ও ে��ে�র
দিলল। েকননা ওলামােয় েকরাম ছাড়া অনয েকউ আ�াহ তা‘আলার
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কােছ অিধক স�ািনত হেল িতিন িনেজর নােমর সে� তােদর নামই
উে�খ করেতন।’
আেলমেদর এই স�ান ও মযর্াদা কারণ হে�, একমা� তারাই
যথাযথভােব এবং হক অনু যায়ী আ�াহ তা‘আলােক ভয় কেরন ও
তার িবধান সহীহ তরীকায় পালন করেত সেচ� থােকন। ইরশাদ
হেয়েছّ ْ ُۗ ٰ ٓ �َّ َ ۡ َ لۡعُل
َ َۡ ّ
َ ّ َِن
ٌ �ز َ� ُف
ٌ �َ َعز
[٢٨ : ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ٢ ور
﴿ ِ�َ َما � � �َ مِن عِبادِه ِ َؤا
ِ
“েকবলমা� আেলমগণই আ�াহেক ভয় কের, িন�য় আ�াহ �বল
পরা�মশালী ক্ষমাশী” [সূ রা ফািতর: ২৮]
এমিনভােব নবুওয়ােতর সাক্ষীদা িহেসেব আেলমরাই যেথ� বেল
কুরআেন েঘাষণা কেরেছন। ইরশাদ হেয়েছُ
ّ َٰ َ ُۡ ٗ َ ۡ ُ َ َۡ ْ ُ َ َ َ ّ ُ ََُ
َ ِٱ�َ َشه
يدۢ� ب َ ۡي ِ� َو�َ ۡي َن� ۡم َو َم ۡن
� ﴿ و�قول �َِين �فروا لست مرس �ۚ قل ك
ِ ِ
َ ۡ ُۡ َُ
[٤٣ : ﴾ ]الﺮﻋﺪ٤ ب
ِ ٰ�ِعِندهۥ عِلم ٱلك
“আর কািফররা বেল, আপিন ে�িরত রাসূ ল নন, বলু ন, আমােদর ও
েতামােদর মােঝ সাক্ষী িহেসেব আ�াহই যে, আর যার কােছ
রেয়েছ িকতােবর জ্ঞ”। [সূ রা আর-রা‘দ:৪৩]
ইলেমর মেধয আ�াহ তা‘আলা এক অিব�াসয শি� সি�িহত
কেরেছন। িবষয়িট অনু ধাবন করা যায় সু লায়মান (আ.)-এর দরবাের
রাণী িবলিকেসর িসংহাসন উপি�ত করার ঘটনায়। নবী সু লায়মান
(আ.) তখন শােম অব�ান করিছেলন। আর িবলিকেসর রাজ� ও
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িসংহাসন িছল ইয়ামােন অবি�ত। িতিন েসখান েথেক �� সমেয়র
মেধয িবলিকেসর িসংহাসন আনার আ�হ �কাশ করেল ইফিরত
িজ� মজিলস েথেক ওেঠ পুনরায় িফের আসার সমেয়র মেধয তা
হািজর করার সামেথর্ কথা জানায়। িক� এই ��াব সু লায়মান
(আ.)-এর মেনাপুত হেলা না। েকননা এরেচেয়ও কম সমেয়র মেধয
িতিন িসংহাসন িনেজর সামেন উপি�ত েদখেত চাি�েলন। তখন
দরবাের েয বয্ি আসমানী িকতােবর অিধকারী িছেলন িতিন
বলেলনَ ََۡ
ّ َ َ
َ ُ ۡ َ َ َۡ ّ
َ َ َ۠ َ َٰ ۡ َ ّ ٞ ۡ ُ َ
�
إ
ك
ف
ر
ط
ك
ََرۡتَد
ن
أ
ل
ب
�
ِۦ
ه
ب
ِيك
�ب �ن ا ء ا
ِ
ۚ
ِ
ِ �ِ﴿ قال �َِي عِندهۥ عِلم مِن ٱلك
[٤٠ :﴾ ]ﻨﻟﻤﻞ
‘আর যার কােছ িকতােবর ইলম িছল, েস বলল, আিম এরেচেয়ও
কম সমেয়- েচােখর পলক পড়ার আেগই আপনার সামেন তা
উপি�ত করেত পাির।’ {সূ রা আন-নামল, আয়াত: ৪০}
এই িব�য়কর ঘটনা সংঘিটত হেয়িছল ইলেমর বরকেত এবং
ইলেমর কলয্ােণ ওই বয্ি ইলেমর শি�বেল সবেচেয় কম সমেয়র
মেধয িসংহাসন উপি�ত করেত সক্ হেয়িছেলন।
দু িনয়ার ক্ষণ�ায়, আেখরােতর অবশয্�ািবত এবং করণীয় স�েকর
ওলামােয় েকরাম সবেচেয় েবিশ জ্ঞ বেল �য়ং আ�াহ তা‘আলাই
তােদরেক সািটর্িফেক িদেয়েছন। কারূেন সীমাহীন ধন-স�দ
েদেখ সাধারণ মানু েষর েচাখ যখন ধাঁিধেয় িগেয়িছল এবং সবাই এই
পাপীর মেতা স�েদর �াচুযর্ কামনা করিছল তখন িবচক্
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আেলমগণ িনেজেদরেক এই ঘৃ িণত কামনা েথেক িবরত রাখেলনই,
েসই সে� সাধারণ েলাকেদর এই কামনােক চরম িধকৃত বেল
�কাশ করেলন। ইরশাদ হেয়েছَ
َ َ َ
ّ ُ ََ ۡ ُ َ َۡ َ ۡ ۡ ْ ُ ُ َ ّ َ ََ
َ َ ل ّ َِم ۡن ءٞ�ۡ �َ َخ
�ام َن َوعمِ ل �ٰل ِٗحا ۚ َو
﴿ وقال �َِين أوتوا ٱلعِلم و�ل�م ثو
ِ اب
ّ َٓ ّ
َ ُ ّٰ
[٨٠ : ﴾ ] اﻟﻘﺼﺺ٨ �ون
ِ َ�ُلَقَٮٰها ِ�َ ل
‘আর যারা জ্ঞ �া� হেয়িছল, তারা বলল, ‘িধক েতামােদরেক!
আ�াহর �িতদানই উ�ম েয ঈমান আেন ও সৎকমর কের তার
জনয্ আর তা শুধ সবরকারীরাই েপেত পাের।’ {সূ রা আল-কাসাস,
আয়াত: ৮০}
আ�াহ তা‘আলার সৃ ি�বয্ব�, তাঁর কুদরত ও কাযর্াবির েহকমত
কােরা পেক অনু ধাবন করা আেদৗ স�ব নয়। িতিন েযমন মহান
তাঁর যাবতীয় কাযরও মহান এবং সূ � ও েহকমতপূ ণর্ িতিন ছাড়া
আর কােরা পেক যা অনু ধাবন করা স�ব নয়। তেব আেলমগণেক
আ�াহ তা‘আলা  তার কমর্কাে�র যৎিকি�ত েহকমত ও �জ্
স�েকর অবিহত কেরেছন। ইরশাদ হেয়েছَ
َۡ ّ ٓ ُ
َ ۡ َ
ّ َ ُ ۡ َ ك ۡٱ�َ ۡم َ� ٰ ُل ن
: ﴾ ] اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت٤ اس َو َما َ� ۡعقِل َها ِ�َ ٱل�ٰل ُِمون
﴿ وت ِل
� ِ َ��ها ِلن
ِ

[٤٣

‘আিম এসব উপমা উপ�াপন কির। তেব আেলমগণ ছাড়া অনয
েকউ তা যথাযথভােব উপলি� করেত পাের না।’ {সূ রা  আল‘আনকাবূ ত, আয়াত: ৪৩}
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জীবন চলার পেথ, সামািজক নানা সমসয্ ও িবপদাপেদ সাধারণ
মানু ষেক আেলমেদর শরণাপ� হওয়ার আেদশ েদওয়া হেয়েছ এবং
ওলামােয় েকরামেক সাধারণ মানু েষর আ�য়�েলর মযর্াদ দান করা
হেয়েছ। ইরশাদ হেয়েছ-

ۡ ّ ََْۡ َُ ۡ َ
ُ
َ َ َ َ
[٤٣ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٤ �ٔل ٓوا أهل ٱ�ِك ِر إِن كنتُ ۡم � � ۡعل ُمون
﴿ف

‘সু তরাং জ্ঞানীে িজজ্ঞা কর, যিদ েতামরা না জােনা।’ {সূ রা 
আন-নাহল, আয়াত: ৪৩}
একমা� ওলামােয় েকরামই যু গসমসয্া সমাধান এবং ইসলােমর
�কৃত ও যথাথর িদকিনেদর্শন করেত পােরন বেল আ�াহ তা‘আলা
কুরআেন েঘাষণা কেরেছন। মানু েষর অজ্ঞাত ও অেবাধয্ িবষ
রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং তাঁর ইলেমর
�িতিনিধ উলামােয় িকরােমর শরণাপ� হেত বলা হেয়েছ। ইরশাদ
হেয়েছَ
ُ
َ ُ ّ َۡ َ
َ
ۡ
َ َ�ّ لرَ ُسول �َٓ ٰ أ ْو� ۡٱ� ۡمر م ِۡن ُه ۡم لَ َعل َِم ُه
ِين � َ ۡستَ�ب ِ ُطون ُهۥ مِن ُه ۡ ۗم
ِ ّ �ِ﴿ ولو َدُوه إ
ِ
ِ
ٗ َ ّ
ّ
ّ
ُ ۡ َ َ ّ ُ ۡ َ َ َۡ َ
َ ۡ � ۡم َو َر
: ﴾ ] اﻟنﺴﺎء٨ ��تُ ُهۥ َ�َبَ ۡعتُ ُم لشَ ۡي َ�ٰ َن ِ�َ قل ِي
ولو� فضل �َ ِ علي

[٨٣

‘আর যিদ তারা েসিট রাসূ ে লর কােছ এবং তােদর কতৃর্ে�
অিধকারীেদর কােছ েপৗঁে িদত, তাহেল অবশয্ তােদর মেধয যারা
তা উ�াবন কের তারা তা জানত। আর যিদ েতামােদর উপর
আ�াহর অনু �হ ও তাঁর রহমত না হত, তেব অবশয্ অ�
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কেয়কজন ছাড়া েতামরা শয়তােনর অনু সরণ করেত।’ {সূ রা আনিনসা, আয়াত: ৮৩}
মুফাসিসরগণ িলেখেছনأﺤﻟﻖ رﺗبﺘﻬﻢ ﺑﺮﺗﺒﺔ اﻷﻧبﻴﺎء ﻓ ﻛﺸﻒ ﺣ�ﻢ اﷲ
‘ব�ত এ আয়ােত আ�াহ তা‘আলার িবধান িনগর ্ করার িদক িদেয়
ওলামােয় েকরামেক নবীগেণর মযর্াদা সে� যু � কেরেছন।’
ইমাম আবূ বকর জাস্সাস (রহ.) কুরআেন বিণর ্ তােদর ফযীলেতর
কথা উে�খ কের আহকামুল কুরআেন উে�খ কেরনوأن ﻣﻦ اﺳﺘﺪل ﻋ ﺣﻜﻤﻪ واﺳتﻨﺒﻂ ﻣﻌﻨﺎه ﻓﺤﻤﻠﻪ ﻋ ﻤﻟﺤ�ﻢ ﻤﻟﺘﻔﻖ ﻋ

(ﻣﻌﻨﺎه ﻓﻬﻮ مﺪوح ﻣﺄﺟﻮر مﻦ ﻗﺎل اﷲ ﻌﺎﻰﻟ )ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺬﻟﻳﻦ �ﺴتﻨﺒﻄﻮﻧﻪ ﻣﻨﻬﻢ

‘েযসব েলাক হুকু আহকােমর বয্াপাে গেবষণা কের এবং সিঠক
অথর �কাশ কের অতপর তা সিঠক অেথর �েয়াগ কের েস �শংিসত
এবং �িতদানেযাগয্ আর আ�াহ তা‘আলা তােদর বয্াপাের এই
আয়াতিট ইরশাদ কেরেছন।
িতিন ওলামােয় েকরামেক জািতর িদকিনেদর্শ ও পথ�দশর্ বেল
আখয্ািয় কেরেছন। িতিন আেরা বেলন, ‘েযেহতু ওলামােয় েকরামই
আ�াহ তা‘আলার আেদশ-িনেষধ ভােলাভােব জােনন তাই কওেমর
েলাকেদর কতর্ব হে� তােদর আেদশ মানয করা এবং তােদর
অনু সরণ করা।’
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জ্ঞ-িবজ্ঞাে িচর�ন উৎস আল-কুরআেনর িবশাল জ্ঞাে ভা�ার
আেলমেদর িসনায় সংরিক্ বেল কুরআেন েঘাষণা �দান করা
হেয়েছ। ইরশাদ হেয়েছۡ ۡ ْ ُ ُ َ ّ
ُ �ت
ٞ َ ّ َ ۢ ُ ٰ �﴿ ب َ ۡل ُه َو ءَ َا
[٤٩ :ِين أوتوا ٱلعِل َۚم ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
َ� ِص ُدور
ِ ٰ�ِ ت �ي
‘বরং এিট হে� সু �� িনদশর ্নাবল , যা যােদরেক ইলেমর অিধকারী
করা হেয়েছ তােদর বেক সংরিক্ষ’ {সূ রা  আল-‘আনকাবূ ত,
আয়াত: ৪৯}
কুরআেনর ইলম আেলাকিব�রণকারী নূ র
َ ّ ٗ َ ۡ َ َ ٗ ُ ۡ ٰ َ َ ُ ٰ َ ۡ ّ َ ٰ َص
َ
ۡ
ُ َۡ ََۡ
﴾ ٥ �ة ل ِق ۡو ٖ� يُؤمِنُون
ب َل�ه � عِل ٍ� هدى ور
ِ ِ ﴿ َولقد ِجئ�ٰهم ب
ٖ ��
[٥٢ :]اﻻﻋﺮاف
‘আর আিম েতা তােদর িনকট এমন িকতাব িনেয় এেসিছ, যা আিম
েজেনশুে িব�ািরত বণর ্ন কেরিছ। তা িহদায়াত ও রহমত�রূ
এমন জািতর জনয, যারা ঈমান রােখ।’ {সূ রা আল-‘আরাফ, আয়াত:
৫২}
আয়ােতর বয্াখয্ িবখয্া মু ফাসিসর মুহা�াদ আিমন শানিকতী
(রহ.) বেলন,
وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﻮ ﻨﻟﻮر ﺬﻟي ﻧﺰﻪﻟ اﷲ ﻰﻟ أرﺿﻪ ﻟيﺴﺘﻀﺎء ﺑﻪ

ﻓﻴﻌﻠﻢ ﻓ ﺿﻮﺋﻪ ﺤﻟﻖ ﻣﻦ ﺒﻟﺎﻃﻞ اﺤﻟﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﺢ اﻨﻟﺎﻓﻊ ﻣﻦ الﻀﺎر والﺮﺷﺪ
ﻣﻦ ﻟﻲﻐ

19

‘সে�হ েনই েয, এই কুরআনই হে� েসই নূ র, যা আ�াহ তা‘আলা
ভূপৃ �েক আেলাকময় করেত অবতীণর কেরেছন। যােত েসই আেলার
সাহােযয হক ও বািতল এবং ভােলা ও ম� পাথর্ক করা যায়। ক্ষ
ও উপকারী ব� েচনা যায়। �াি� েথেক সিঠক পেথর িদশা পাওয়া
যায়।’
ইলমেক আ�াহ মানবজািতর সবর্ে� েলবাস বেল অিভিহত
কেরেছন। যথাٗ َ ۡ ُ
ُ َ ِ��شاۖ َو
َ ُ ٗ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ٓ َ﴿ َ�ٰب
َۡ
ّ اس
ٰ �َ ۡق َو
ى
ِ � ءاد م قد أنز�ا علي�م �ِ اس ا ي�ٰرِي سو�تِ�م ور
ِ
َ ُ ّ َ ُّۡ
ّ
َ َ ۡ َ َٰ ٞ ۡ َ َ َٰ
ٰ
[٢٦ : ﴾ ] اﻻﻋﺮاف٢ ت �َ ِ َعَلَهم ذّكَرون
ِ �� �ل ِك مِن ءا
ۚ �ل ِك خ
‘েহ বনী আদম, আিম েতা েতামােদর জনয েপাশাক অবতীণর কেরিছ,
যা েতামােদর ল�া�ান ঢাকেব এবং যা েসৗ�যর্�রূ আর
তাকওয়ার েপাশাক, তা উ�ম। এগুেল আ�াহর আয়াতসমূ েহর
অ�ভুর্� যােত তারা উপেদশ �হণ কের।’ {সূ রা  আল-‘আরাফ,
আয়াত: ২৬}
েকােনা  েকােনা  মু ফাসিসর বেলন, আেলাচয আয়ােত িলবাস �ারা 
ইলম, রী-শা �ারা ইয়ািকন এবং িলবাসু ত তাকওয়া �ারা ল�াশীলতা
উে�শয্
এসব আয়াত ছাড়াও আেরা বহ আয়ােত আ�াহ তা‘আলা ইলম ও
ইলেমর বাহকেদর �শংসা কেরেছন। েসই সে� মূ খর্ত ও
ইলমহীনতার িন�াও কেরেছন কুরআেনর বহ জায়গায়।
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মূ খর্তা িন�া
মূ খর্ত হে� আ�ার মৃ তুয এবং জীবন যেবহ ও হায়াত �ংস করার
নাম। কুরআেন মূ খর্ত েথেক েবঁে চ থাকেত এবং এর িন�া জ্ঞা
কের ইরশাদ হেয়েছ-

َ ۡ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ّٓ ﴿إ
َ �ٰهل
[٤٦ : ﴾ ]ﻫﻮد٤ �ِ
ِِ
ِ � أعِظك أن ت�ون مِن ٱل

‘আিম েতামােক উপেদশ িদি�, েযন মূ খ্েদ
র
অ�ভুর্ না হও।’
{সূ রা হূ দ, আয়াত: ৪৬}
শুধ তাই নয়; অনয আয়ােত মূ খর্তাে মৃ তুয্ সে� তুলনা করা
হেয়েছ। েযমনَُ
َ
ٗ ُ ﴿ أ َ َو َمن َ� َن َم ۡي ٗتا فَأ َ ۡح َي ۡي َ� ٰ ُه َو َج َع ۡلنَا َ ُ�ۥ ن
اس ك َمن َّث ل ُهۥ
ِ َّ� �ِ ور� َ� ۡم ِ� بِه ِۦ
َ َُ ّ
َ
ۡ
[١٢٢ :ت ل ۡي َس ِ�ار ِ ٖج ّمِن َه اۚ ﴾ ] اﻻﻧﻌﺎم
ِ ٰ�ِ� لظُل
‘েয িছল মৃ ত, অতঃপর আিম তােক জীবন িদেয়িছ এবং তার জনয
িনধর্ার কেরিছ আেলা, যার মাধয্ে েস মানু েষর মেধয চেল, েস িক
তার মত েয েঘার অ�কাের রেয়েছ, েযখান েথেক েস েবর হেত
পাের না?’ {সূ রা আল-‘আনআম, আয়াত: ১২২}
পক্ষা� ইলমেক বুি�মান েলাকেদর অ�দৃ র্ি�ত এবং �াণস�ীিবনী
বেল আখয্ািয় করা হেয়েছ। েয ইলম �ারা মৃ ে তর জীবন স�ার হয়
এবং মানু েষর মেধয চলােফরা করেত পাের। পক্ষা� েয বয্ি
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ইলম রােখ না েস অ�কাের চলমান বয্ি� মেতা, েয কখনই ওই
অ�কার েথেক িন�ার পায় না।
বািহয্কদৃি�ে মানু ষ এেক অপেরর সে� েমলােমশা কেরই থােক।
িক� আ�াহ তা‘আলা এখােন একিট িবষেয়র �িত বা�ােক আকৃ�
কেরেছন েয, মানু েষর সে� চলােফরা এবং সামািজকতা রক্ করার
জনয ইলম চাই। কুরআনী ইলম ছাড়া যত বড় িশক্ ও িশক্ষাি
থাকুক না েকন, কুরআন-হাদীছ ও ইসলােমর পিরভাষায় তা মূ খর্ত
ৈব িকছু নয়। ইলম ও আেখরাতিবহীন জ্ঞ ও জ্ঞাে
অিধকারীেদরেক আ�াহ তা‘আলা চতু�দ জ� িকংবা তার েচেয়ও
িনকৃ� বেল আখয্ািয় কেরেছন। সু তরাং �য়ং মহান আ�াহ
তা‘আলার পক েথেক মূ খর্তা উপািধ পাওয়ার পর এেদরেক জ্ঞা
িহেসেব জািহর করা কতটুকু সিঠক?
কুরআেনর এক আয়ােত যােদর কুরআেনর জ্ঞ েনই তােদরেক
যােদর কুরআেনর জ্ঞ আেছ তােদর সে� তুলনা করেত বারণ করা
হেয়েছ এবং তারা পর�ের মযর্াদা িদক িদেয় কখনই এক নয়
বেল অিভিহত করা হেয়েছ। যথাْ ُُْ ُ ّ
ّ ٰ ٓ � �َ َ ُ ۡ َ َ ّ
َ ّّ
َ َۡ َ ُ ٓ َ ّ ُ َ ۡ َ َ َ َ
َ ِ�َ َما َتَذَكَ ر أولوا
ۚ ۡ نزل إِ�ك مِن َ�ِك �َۡقُ كمن هو
ِ ﴿ َ۞أ�من �علم َ�َما أ
َۡ ۡ
[١٩ : ﴾ ]الﺮﻋﺪ١ ب
ِ ٰ �ٱ�ل
‘েয বয্ি জােন েতামার রেবর পক েথেক েতামার �িত যা নািযল
হেয়েছ, তা সতয, েস িক তার মত, েয অ�? বুি�মানরাই শুধ
উপেদশ �হণ কের।’ {সূ রা আর-রা‘দ, আয়াত: ১৯}
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সু তরাং যারা পািথর্ জীবেনর জ্ঞ ও ধন-স�দ িনেয় অহিমকা
কের তােদর বািহয্ সু খদশর্ে কােরা িব�া� ও িবচিলত হওয়া
উিচত নয়। ওরা েতা চতু�দ জ�র মেতা, যারা চারণভূিমেত েপেট
যতদূ র জায়গা হয় ততদূ র েখেয় থােক। আর বািড়েত যাওয়ার পর
জায়গা হয় েনাংরা েগায়াল ঘর িকংবা িনকৃ� েখায়ােড়। িক� একজন
মানু ষ িক তাই? েস িক গরু �চুর খাওয়া েদেখ িহংসা বা ঈষর্
করেত পাের? না মানায় তা?
অতএব মযর্াদ, েগৗরব, অহংকার ও ে��ে�র িকছু থাকেল তা
ইলেমর মেধয্ িনিহত এবং যারা ইলম ধারণ কেরেছ তারা
বািহয্কদৃি�ে পৃ িথবীর সবেচেয় দু বর্, গরীব ও অসহায় মেন হেলও
�কৃতপেক তারাই সফল, িব�বান এবং মযর্াদা অিধকারী।
ইলেমর ফযীলত ও মযর্াদ স�েকর রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর বাণী
মৃ তুয্ মধয িদেয় মানু েষর জাগিতক সব স�কর িছ� হেয় যায়।
দু িনয়ার যাবতীয় আসবাব-স�দ মৃ েতর জনয অথর্হী ও অকাযর্ক
�মািণত হেয় যায়। এমনিক জীব�শার কৃত যাবতীয় ইবাদেতর
ছাওয়াবও ব� হেয় যায়। িক� ইলম এমন এক ইবাদত, যার
ধারাবািহকতা কখনও েশষ হয় না। েযমন:
ُ ْ
َ َ َ َ َ
ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َﻰ
اﻹ � َﺴﺎن
ِ �ﻦ ِﺑ ﻫﺮ�ﺮة َنَ رﺳﻮل
َِ  َ ﻗﺎل ِإذا ﻣﺎت- ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َ�
َ
َ ْ ْ
َ َ َ َ ْ ّ ََ َ ْ ّ ُُ َ َ ُْ َ َ َ َْ
ﺎر�َ ٍﺔ أ ْو ِﻋﻠ ٍﻢ ﻳُن َﺘﻔ ُﻊ ِﺑ ِﻪ أ ْو َﺪ ٍﻟ
ِ ا�ﻘﻄﻊ �ﻨﻪ َ�ﻤﻠﻪ ِﻻَ ِﻣﻦ ﺛﻼﺛ ٍﺔ ِﻻَ ِﻣﻦ ﺻﺪﻗ ٍﺔ ﺟ
ْ
َ
ﺻﺎ ِﻟ ٍﺢ ﻳَﺪ ُﻋﻮ ُﻟ
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আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ‘আনহু কতৃর্ক বিণ, রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘মানু ষ যখন মারা যায় তখন িতনিট
আমল ছাড়া তার যাবতীয় আমল ব� হেয় যায়। আমল িতনিট হে�
চলমান সাদাকা, এমন ইলম, যা �ারা (অনয্র) উপকৃত হয় তথা
ইলেম নােফ‘ এবং েনক স�ান, েয মৃ েতর জনয দু ‘আ কের।’
[মুসিলম: ১৬৩১]
একজন আেলেমর �চার-�সারকৃত ইলম েকয়ামত পযর্ তার
আমলনামায় যু � হওয়ার কথা অনয হাদীেছ �কাশ করা হেয়েছ।
েযমন:
ّ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َﻲ
ْ ْ َ َْ ّ
َ
ُ  ر
ﺤ ُﻖ ال ُﻤﺆ ِﻣ َﻦ
 »نَّ مِﻤَ ﺎ ﻳﻠ: ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
ﺳُﻮل
 ل:ﻗﺎل، �ﻦ ِﺑ ﻫﺮ�ﺮ ة
َ
ً َ ْ ُ َ ُ ََ ً
َ ََ �َﻤَﻠِﻪِ وَﺣَﺴ َﻨﺎﺗِﻪِ �َﻌْﺪَ مَﻮْﺗِﻪِ ﻋِﻠْﻤًﺎ ﻋَﻠَّﻤَﻪُ وَ�َﺮﺸ
َ
ﺤﻔ ﺎ
 ومﺼ، ﺪﻟًَا ﺻَﺎﺤﻟﺎ ﺗﺮ �ﻪ
 وَو،ُه
ِ
ًَ َ َ َْ ُ َ ْ َ ً َْ َْ ُ ََ
ً ْ َ َْ َُّ
ّ
ﺻ ﺪﻗ ﺔ
 أو،  أو �ﻬﺮا أﺟﺮاه، ﻴﻞ �ﻨﺎه
ِ  أَوْ ﺑَيْﺘًﺎ ﻻِﺑْﻦِ الﺴَ ِب،ُ أو مﺴ ِﺠﺪا َﻨَﺎه،َرَﺛﻪ
ْ
ُُ ْ
ّ
« ﻳَﻠ َﺤﻘﻪ ِﻣ ْﻦ �َﻌ ِﺪ َم ْﻮﺗِ ِﻪ،ْﺮَﺟَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﻣَﺎﻪﻟِِ ﻲﻓِ ﺻِﺤَ ِﺘ ِﻪ َو َﺣﻴَﺎﺗِ ِﻪ
আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ‘আনহু কতৃর্ক বিণ, রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘মৃ তুয্ পর মুিমেনর সে� েযসব আমল

যু � হেব েসগুেলা অনয্ত হে� ইলম, যা েস অনয্েক িশক্
িদেয়েছ এবং যার �চার-�সার কেরেছ; পুণয্বান স�ান েয েস েরেখ
িগেয়েছ; কুরআন যার েস উ�রািধকারী বািনেয়েছ; মসিজদ যা েস 
বািনেয়েছ; মুসািফরেদর আ�য়েক� যা েস িনমর্াণ কেরে; নদী যা 
েস  খনন  কেরেছ এবং সাদাকা  েয েস  িনজ জীব�শায়  ও
সু �তাকােল আপন স�দ েথেক দান কেরেছ- এসব তার মৃ তুয্র
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পর তার সে� যু � হেব।’ [ইবন মাজাহ: ২৪২; সহীহ ইবন খুযাইমা:
২৪৯০, শায়খ আলবানী হাদীছিটেক হাসান বেলেছন]
ইলেমর পথেক পৃ ি থবীর সবেচেয় মূ লয্বা, দািম ও জা�ােতর পথ
বেল অিভিহত করা হেয়েছ। েযমন:
ّ
َ َ َ ُ َﻦْ أَﻲ
ً
َ َ
َ
 » َو َﻣ ْﻦ َﺳﻠﻚ َﻃ ِﺮ�ﻘ ﺎ:ﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﷲِ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
: ﻗﺎل، ِﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة
َُ  اﷲ
ّ
«  ﺳَﻬَّﻞ ﻪﻟَُ ﺑِﻪِ ﻃَﺮِ�ﻘًﺎ إِﻰﻟَ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ،ﻋِﻠْﻤًﺎ
َِﻤِﺲُ �ﻴﻪ
ِ
আবূ হুরয়রা রািদয়া�াহু‘আনহু কতৃর্ক বিণ, রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, (দীঘর্ হাদীেছর অং) ‘েয বয্ি ইলম

অে�ষেণর পথ অবল�ন কের আ�াহ তা‘আলা তার জনয জা�ােতর
পথ সহজ কের েদন।’ [মুসিলম: ২৬৯৯]
কুরআন ও ইলেমর মজিলসেক আ�াহ তা‘আলার রহমত অবতীণর
হওয়ার েক� বেল সু �� েঘাষণা এেসেছ। এ হাদীেছরই পেরর
অংেশ বিণর্ত হেয়ে, আবূ হুরায়র রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্,
রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ّ
َْ َُ َ َ ََ َ ّ َ َ َ ُ َْ ّ
َْ ٌ َْ َ ََْ َ
ُُ ْ
َار ُﺳﻮﻧﻪ ﺑَيﻨ ُﻬ ْﻢ ِﻻ
�َ و�ﺘﺪ
ٍ َوﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻗﻮم ِﻓ �ﻴ
ِ �َ �ﺘﻠﻮن ﻛِﺘﺎب
ِ ﻮت
ِ ﺖ ِﻣﻦ �ﻴ
َ َ َ ْ ُ ُ ْ ّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ّ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ﺮَّﻤ
َ � َ�
ُ ّ � ُﺔ َوذَ َﻛ َﺮ ُﻫ ُﻢ
ﻴﻤ ْﻦ
ِ
ِﻜﻴﻨﺔ وﻏ ِﺸيﺘﻬﻢ ﺣﺔ َﺣَﻔَﺘﻬﻢ الﻤﻼ ﺋ
ِ َﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴ ِﻬﻢ لﺴ
ُِﻋﻨْ َﺪه
‘আ�াহর েয ঘের মানু ষ একি�ত হয় এবং তাঁর িকতাব িতলাওয়াত
কের এবং পর�ের ইলেমর দরেস িল� হয় েসই ঘের রহমত
অবতীণর হয়, েফেরশতারা েসই ঘরেক েব�ন কের েনন এবং আ�াহ
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তা‘আলা তাঁর আেশপােশ যারা আেছন (েফেরশতারা) তােদর কােছ
তােদর �শংসা কেরন। [মুসিলম: ২৬৯৯]
পৃ িথবীর এমন েক আেছ, যােদর পােয়র িনেচ েফেরশতােদর মেতা
মহাস�ািনত ও িন�াপ মাখলু ক িনেজেদর পাখা িবিছেয় েদন? হয্,া
মহাস�ািনত এই বা�াগণ একমা� ইলেমর বাহক ওলামােয় েকরাম
এবং তােলেব ইলেমর পােয়র িনেচ িনেজেদর পাখা িবিছেয় েদন।
শুধ িক তাই? িদগ�িব�ৃ ত �াণীকু ল, আসমােনর েফেরশতা, সমুে�র
মাছ, গেতর ্ িপিপিলকা, ভূপৃ ে� চলমান �িতিট �াণীই আেলম এবং
তােলেব ইলেমর জনয মাগিফরােতর দু ‘আ করেত থােক! এই িবরল
স�ান কীেসর ফসল? ইলেমর ফসল। েযমন:
َ َ
َ ْ َ
َْ
ُ ﻓَ ﺄَﺗَﺎه، ُﺖ ﺟَﺎلِﺴًﺎ ﻋِﻨْﺪَ أَﻲﺑِ اﺪﻟَّرْدَاءِ ﻲﻓ َم ْﺴﺠﺪ د َم ْﺸ َﻖ: ﺎل
ﻗ، � ﺑ ْ ِﻦ ﻗي ٍﺲ
ِ ِ ِ
ِ�ﻦ ﻛﺜ
ِ
ِ
َ ُ ّ
َ ََ ٌ
ِ ﻣَﺪِﻳﻨَﺔ،َِ ّ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْﻤَﺪِﻳﻨَﺔ
اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
َ�َرَﺳُﻮلِ ا�َِّ ﺻ
 أﺗيﺘﻚ ِﻣﻦ،ِ ﺎ أَﺑﺎ اﺪﻟَرداء: �ﻘ ﺎل، َر ُﺟﻞ
َ َ َ ّ
َ ّ
َ
ﺑَﻠَﻐَ� �َﻧَّﻚ َ ﺤﺗَُﺪِّثُ ﺑِﻪ ِ ﻋَﻦِ اﻨﻟَّﻲﺒِِ ﺻ
 � َﻤ ﺎ: ﻗﺎل:َ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
ٍ ﺤﻟِﺪِﻳﺚ
ِ
َ َ َ َ َ ُُْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ٌَ َ
َ
ُ  ِّ َﺳﻤ ْﻌ:ﺎل
ﺖ رَ ُﺳﻮل
ِ
ِ
�ِﻗ َﺈ،  ﻻ: وﻻ ﺟﺎء ِﺑﻚ ��ه ؟ ﻗﺎل:ﻗﺎل،  ﻻ:َﺎءَ ﺑِﻚَ ﺠﺗﺎرة؟ ﻗﺎل
ُ َُ َّ
ّ
َ ﺳَﻬ،ﻦْ ﺳَﻠﻚَ ﻃَﺮِ�ﻘًﺎ ﻳَﻠْﺘَﻤِﺲُ �ِﻴﻪِ ﻋِﻠْﻤًﺎ
َ
َُ�ّﻞَ ا
َ
» : ِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ �ﻘﻮل
ْ ْ
ّ
َ ً َ َ َ ْ َ ُ َ ََ
ِ�َ و،َِﺮِ�ﻘًﺎ إِﻰﻟَ اﺠﻟَْﻨَّﺔ
َ �ِ  َو،ﺐ اﻟ ِﻌﻠ ِﻢ
ِ ِنَّ الْﻤَﻼَﺋِ�َﺔَ ﺘﻟﻀﻊ أﺟ ِﻨﺤﺘﻬﺎ ِرﺿﺎ ﻟِﻄ ﺎﻟ
ْ
ْ
ََّﻰﺘ
َ
« اﺤﻟِْﻴﺘَﺎنِ ﻲﻓ ال َﻤﺎ ِء
 اﻟْﻌِﻠْﻢِ �َﺴ
 ﺣ،ِﺘَﻐْﻔِﺮُ ﻪﻟَُ ﻣَﻦْ ﻲﻓِ الﺴَّﻤَﺎءِ وَاﻷْرْض
ِ
‘কাছীর ইবন কায়স েথেক বিণর্, িতিন বেলন, দােমশেকর মসিজেদ
আিম আবূ �ারদা রািদয়া�াহু‘আনহুর কােছ বসা িছলাম। তার কােছ
জৈনক বয্ি আগমন কের বলেলন, েহ আবূ �ারদা! আিম মদীনা
শহর েথেক আপনার কােছ এেসিছ একথা েজেন েয, আপিন
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রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক েশানা একিট হাদীছ
বণর্ন কের থােকন। আিম অনয েকােনা �েয়াজেন আিসিন, েকবল
েসই হাদীছিট �বণ করেত এেসিছ। আবূ �ারদা রািদয়া�াহু‘আনহ
বলেলন, তুিম বয্বসায়ী বা অনয েকােনা বয্ি�গ �েয়াজেন

আগমন করিন? একমা� একারেণই তুিম সফর কের এেসছ?
েলাকিট বলেলন, হয্াঁ একমা� একারেণই এখােন এেসিছ। তখন
িতিন বলেলন, তেব শুে েরেখা, আিম রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক বলেত শুেনি, েয বয্ি ইলম অে�ষেণর জনয েবর
হয় আ�াহ তা‘আলা তার জনয জা�ােতর রা�া সহজ কের েদন।
েফেরশতারা তার স�ােন িনেজেদর পাখা িবিছেয় েদয়। আেলেমর
জনয আসমান-জিমেনর সবাই দু ‘আ করেত থােক। এমনিক সাগর ও
খাল-িবেলর মাছও তার জনয দু ‘আ করেত থােক...। [ইবন মাজাহ:
২২৩; সহীহ]
জগ�াসীর চ� ও আসমানবাসীর চ�
রােতর েসৗ�যর েকান ব�েত িনিহত? কাবয-কিবতায়, উপমাউৎে�ক্ষ েকান ব� েবিশ বয্বহ হয়? পূ িণর্মা চাঁদ এবং চাঁেদর
আেলা! কিব-গ�কারেদর কিবতা ও গ� েযন চাঁেদর রি� ছাড়া
আেলাই ছড়ায় না! পূ িণর্মা রােতর ি�� আেলার েমাহনীয় দৃ শয
মানসপেট গভীর �ভাব েফেল না- এমন েলােকর অি�� েবাধ হয়
সারািবে� েকাথাও খুঁেজ পাওয়া যােব না। েছােটা-বড় সকেলর কােছ
চাঁদ এবং চাঁেদর আেলা ি�য় এবং উপমােযাগয্ জগ�াসীর কােছ
যিদ চাঁদ এবং চাঁেদর কদর এত থােক, তেব আসমানবাসী এবং
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�য়ং আসমান-জিমেনর অিধপিতর কােছ চাঁেদর আেলার েচেয়ও
আকষর্ণী ব� আেছ। তা হে� ইলম এবং ইলমধারী ওলামােয়
েকরাম। হাদীেছর পেরর অংেশ েস কথাই বলা হেয়েছ:
َْ ََ َْ َ ْ َ ّ
َ ََ ْ َْ ََ َْ َ َْ ْ َ َ
ََ ْ
ﺐ
ِ َ�ِنَ ﻓﻀﻞ اﻟﻌﺎل ِ ِﻢ ﻋ اﻟﻌﺎﺑ ِ ِﺪ ﻛﻔﻀ ِﻞ اﻟﻘﻤ ِﺮ ﻟﻠﺔ ﺒﻟﺪ ِر ﻋ ﺳﺎﺋ ِ ِﺮ اﻟﻜﻮا ِﻛ
‘আেবেদর ওপর আেলেমর মযর্াদ েতমন, েযমন নক্ষ�রাি ওপর
পূ িণর্মা চাঁেদর মযর্াদা’ [ইবন মাজাহ: �াগু]
সবর্ে� স�েদর উ�রািধকার
মানু ষ পরবতর্ীেদ জনয স�দ জমা কের যায়, ওয়ািরস িহেসেব
েরেখ যায়, পরবতর্ীর পূ বর্পুরুে উ�রািধকার লাভ কের ধনয হয়,
েগৗরবেবাধ কের। েকউ বংশীয় সূ ে� জিমদারী পায়, েকউ পায়
িসংহাসন, েকউ পায় পদ-পদবী এবং েকউবা অেঢল স�দ। িক�
মহান আ�াহ তা‘আলার কােছ এগুেলা কী-ইবা মূ লয আেছ! িবে�র
সব মানু েষর কােছ এবং �য়ং আ�াহ তা‘আলার দৃ ি�েত মহা
েনয়ামত এবং মূ লয্বা স�দ হে� নবুওয়াত। এই েনয়ামত
েযাগয্ত বেল িকংবা হাজারও �েচ�ায় হািসল করা স�ব নয়। তা
েনহায়তই আ�াহ তা‘আলার কৃপা ও দান। িতিন লক-েকািট মানু েষর
মেধয েথেক মা� এক লাখ চি�শ হাজার মানু ষেক এই মহান
েনয়ামেতর জনয িনবর্ািচ কেরেছন এবং সবর্েশ নবী রাসূ লু�াহ
ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আগমেনর মধয িদেয় িচর েগৗরেবর
এই েনয়ামত লােভর ধারা ব� হেয় েগেছ। িক� আ�াহ তা‘আলার
সিবেশষ করুণ এই েয, এই ধারা ব� হেয় েগেলও এর রহমেতর
28

ছায়া সচল রেয়েছ। েকয়ামত পযর ্ একে�ণীর মানু ষেক িতিন
নবুওয়ােতর রহমেতর ছায়ায় আি�ত করেবন। আি�তরা হেবন
ওলামােয় েকরাম এবং রহমেতর ছায়ািট হে� ইলম। পৃ ি থবীেত
এরেচেয় ে�� উ�রািধকার এবং ে�� ছায়া ি�তীয়িট েনই। েযমন 
একই হাদীেছর েশষাংেশ বলা হেয়েছ,
ّ
َ
ٍَ �َﻤَﻦْ أَﺧَﺬَهُ أَﺧَﺬَ ﺤﺑ،َّﺛُﻮا اﻟْﻌِﻠْﻢ
 إِ�َّﻤَﺎ وَر،ّ اﻷَْﻧْبِﻴَﺎءَ لَﻢْ ﻳُﻮَرِّﺛُﻮا دِﻳﻨَﺎرًا وَﻻَ دِرْﻫَﻤًﺎ
َن
ِ
َواﻓِ ٍﺮ
‘আেলমগণ হেলন নবীগেণর ওয়ািরছ। আর নবীগণ ধনস�েদর
মীরাছ েরেখ যান না, বরং পৃ িথবীর সবর্ে� স�দ ইলেমর মীরাছ
েরেখ যান। সু তরাং েয বয্ি এই মহামূ লয্বা মীরাছ �হণ করল েস
িবরাট মূ লয্বা ব� �হণ করল।’ [ইবন মাজাহ: �াগু]
আ�াহ তা‘আলা মাখলু েকর মেধয ে��ে�র আসন দান কেরেছন ি�য়
নবী রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক। আর আেলমেদর
কেরেছন সাধারণ আেবেদর তুলনায় রাসূ েলর মেতা মহামাি�ত।
েযমন:
َ
ّ
َ َ
َ
ّ �ِْ أَﻲﺑِ أُﻣَﺎﻣَﺔ اﺒﻟَﺎﻫ
 ﺮَ لِﺮَﺳُﻮلِ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ َر ُﺟﻼ ِن: ﻗﺎل،ِ
ِ
ْ َ َّ
َ
َ ﻀ ُﻞ
اﻟﻌﺎل ِ ِﻢ
 »ﻓ: �َﻘَﺎلَ رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ،ٌﻫُﻤﺎ ﺎﻋَﺑِﺪٌ وَاﻵﺧَﺮُ ﺎﻋَلِﻢ
َ َ
ّ
ََ
ْ ََ
ّ
ُ ََْ َ
َ ﻋ
ُ  ر
 « ّ ﻗَﺎل.اﻟﻌﺎﺑ ِ ِﺪ ﻛﻔ ﻀ ِ� َﻋ أدﻧﺎ� ْﻢ
َ »ِن:ﺳُﻮل اﷲِ ﺻَ�َّ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
َ َّ َ َ َ َ َ ﻫْﻞ
ِّ ﻤْﻠَﺔَ ﻲﻓ
َ
َ
َ
ﺟُﺤْﺮِﻫَﺎ وَﺣَﻰﺘّ اﺤﻟُﻮت
َّﻤَﻮَاتِ واﻷَرَﺿِ�َ ﺣَﻰﺘَّ اﻨﻟ
�َ ومﻼ ﺋِ� الﺴ
َ ﻠ
َ«�ْ َ  اﺨﻟ
ِّﻮنَ ﻰﻋَ ﻣُﻌَﻠِّﻢِ اﻨﻟَّﺎس
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‘রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ দু ইজন বয্ি�
কথা আেলাচনা করা হেলা। একজন আেবদ আর অপরজন আেলম।
জবােব িতিন বলেলন, ওই দু ইজেনর মেধয আেলেমর মযর্াদ েতমন
সু উ�, েযমন আমার মযর্াদ একজন সাধারণ মানু েষর েচেয় সু উ�।
এরপর িতিন বলেলন, �য়ং আ�াহ তা‘আলা আেলেমর �িত রহমত
বষর্ কেরন এবং েফেরশতা, আসমান ও জিমনবাসী, এমনিক গেতর্
িপিপিলকা এবং সমুে�র মাছ পযর্ আেলেমর জনয ক্ষ �াথর্ন
কের।’ [িতরিমযী: ২৬৮৫]
রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইলমেক েনতৃ� ও মযর্াদা
মাপকািঠ িহেসেব আখয্ািয় কেরেছন। েযমন  আবূ  সাঈদ খুদরী
রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর্ত হেয়, িতিন বেলন,
ً
َ َ ّ
ّ
َ
ُّ
 وَ�ِنَ ِر َﺟﺎﻻ،ٌ »ّ اﻨﻟَّﺎسَ ﻟَ�ُﻢْ �َﺒَﻊ:ّ ا�َ َﻋَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ ﻗﺎل
�َّ رَﺳُﻮلَ ا�َِّ ﺻ
َ
َ
َ
ُ َْ َ َ
ْﺗُﻮﻧَ�ُﻢ
ْ َ� ْﻢ ﻓ
ُ ﺎﺳ َﺘ ْﻮ
ِّ �َﺘَﻔﻘَّﻬُﻮنَ ﻲﻓِ اﺪﻟ
َ
ﺻﻮا ﺑِ ِﻬ ْﻢ
ﻓﺈِذ ا أﺗﻮ، ﻳﻦ
�ِﺎرِ اﻷَرَﺿ
ﻣِﻦْ أَ�ْﻄ
ِ
ً ْ َﺧ
«�ا
‘রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, দু িনয়ার মানু ষ
েতামােদর অনু সারী। আর েতামােদর কােছ পৃ িথবীর িবিভ� �ান
েথেক েলােকরা আসেব দীন েশখার জনয্ সু তরাং তারা যখন
েতামােদর কােছ আসেব তখন তােদর সে� ভােলা বয্বহা করেব।’
[িতরিমযী: ২৬৫০]

1

০F

1

. আলবানী যঈফ বেলেছন।

30

ইলম জগেতর সবেচেয় মূ লয্বা স�দ
মানু ষ আজ সারািবে� জুেড় খিনজ স�দ ও অথর্কিড় জনয্ ছুেট
েবড়াে�। িক� �কৃত স�দ ও মূ লয্বান  ব� আসেল েকানি?
�ুলদৃ ি�র মানু েষর সংজ্ঞায় তা সংজ্ঞািয়ত না কের �য়ং রাসূলু
ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যবােন এর সংজ্ েদওয়া যাক।
আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ‘আনহু েথেক বিণর, রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন,
َّ ﻠﻜ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َﻦْ أَﻲ
ُّ
َ
ُ  ر
 » ِﻤَﺔُ اﺤﻟَْﻜِﻴﻤَﺔُ ﺿَﺎﻟَﺔ: ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
ﺳُﻮل
 ل: ِﺑ ﻫﺮ�ﺮ ة ﻗﺎل
َ
ُّﻟَْﻜِﻴﻢِ ﺣَﻴْﺚُ ﻣَﺎ وَﺟَﺪَﻫَﺎ �َﻬُﻮَ أَﺣَﻖ
«ﺑِﻬﺎ
‘েহকমত ও ইলেমর একিট কথা জ্ঞান জনয হারােনা মূ লয্বা
স�েদর মেতা। সু তরাং েযখােন পায় েসখান েথেকই েযন েস তা
সং�হ কের েনয়।’ [বাইহাকী: ৪১২, যঈফ]
নারী-পুরু সকেলই ইলম অে�ষেণ আিদ�
ইলেমর এই মযর্াদ লােভর জনয শুধ পুরুষরা নয় বরং নারীরাও
আিদ�। সকেলর জনয এই মযর্াদ এবং সকেলর জনয তা
অপিরহাযর্ েযমন:
ْ ْ ُ َ َ َّ
َ َ َ َ
ََ َ
َ
ُ  ر
ﺐ اﻟ ِﻌﻠ ِﻢ
 »ﻃﻠ: ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ
ﺳُﻮل
 ل:� ْﻦ أ� ِﺲ ﺑ ْ ِﻦ َﻣﺎل ِ ٍﻚ ﻗﺎل
ِّ
« �ﻀَﺔٌ ﻰﻠﻋََ ﻞﻛُ ُم ْﺴﻠِ ٍﻢ
‘আনাস রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণরত, িতিন  বেলন, রাসূ লু�াহ
ছা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন, ইলম অে�ষণ করা 
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�িতিট মুসিলেমর ওপর ফরয।’ [ইবন  মাজাহ: ২২৪, সহীহ]
হাদীেছর বয্াখয্াকারী িলেখেছন,
 أﻣﺎ ﺤﻟﺪﻳﺚ ﺬﻟي ﻓﻴﻪ.(و�ﻼ ر�ﺐ ﻟﻔﻆ ) مﺴﻠﻢ( ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ ) ﻤﻟﺴﻠﻤﺔ

 وﻋﻤﻮم الﻠﻔﻆ اﻷول ﻳﻐ� ﻋﻦ الﻀﻌﻴﻒ،ز�ﺎدة )ومﺴﻠﻤﺔ( ﻓ� ز�ﺎدة ﺿﻌﻴﻔﺔ

‘িনঃসে�েহ মুসিলম ( مﺴﻠﻢপুরু) শ�িট  ﻤﻟﺴﻠﻤﺔমুসিলমা (নারী)

েকও শািমল কের। অথর্া এই িবধান পুরুেষ সে� সে� নারীর

জনয সমানহাের �েযাজয্ আর েকােনা েকােনা হাদীেছ ﻤﻟﺴﻠﻤﺔ
শ�িট উে�খ করা হেয়েছ। আসেল এিট দু বর ্ল তথা অ�েয়াজনীয়
সংেযাজন। েকননা ‘মুসিলম’ শ�িটই এটার �েয়াজনীয়তা িমিটেয়
েদয়।’
পৃ ি থবীর সবর্ে� মুসািফর
আ�াহ তা‘আলার িনকট িজহাদ অতয্ ি�য় আমল। িজহােদর
রা�ার ধূ ে লাবািলেক িতিন জাহা�ােমর �িতব�ক বািনেয়েছন এবং
এই পেথর পিথকেক িদেয়েছন পৃ ি থবীর সবর্ে� পিথেকর মযর্াদা
এই রা�ার মুসািফেরর ধূ েলাবািল আর জাহা�ােমর আগু একি�ত
হওয়ােক িতিন হারাম কেরেছন। ইলম অে�ষেণর রা�ােকও িতিন
েসই মযর্াদা িদেয়েছন এবং ইলম অে�ষী বয্ি যতক্ পযর্ ঘের
না েফের ততক্ পযর্ তােক িজহােদর রা�ায় থাকারই ছাওয়াব
দান কেরন। হাদীেছ ইরশাদ হেয়েছ-
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َ َ
َ َ َّ
ّ
َ
َ
 »َﻦْ ﺧَﺮَج: ﺎل
ﺐ
ﻴْﻪِ وَآﻪﻟِ وَﺳَﻠَﻢ ﻗ
َُّ ﻋَﻠ
َ�َ�َﺲِ ﺑْﻦ ﻣَﺎلِﻚٍ ﻋَﻦِ اﻨﻟَّﻲﺒِِّ ﺻ
ِ
ِ أ
ِ َ ِ ﻲﻓ ﻃﻠ
ْ
َ
ّ
ِ �َﻬُﻮ ﻲﻓ
« ا�َِّ ﺣَﻰﺘَ ﻳ َ ْﺮ ِﺟ َﻊ
ﺳَبِﻴﻞ
ِﻠ ِﻢ
ِ
‘আনাছ ইবন মােলক রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, নবী ছা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, েয বয্ি ইলম অে�ষেণর জনয েবর
হয় েস আ�াহর রা�ায় থােক, যাবত না েস িফের আেস।’ [জােম
2

িতরিমযী: ২৬৪৭ ]
১F

মানু ষ অনয্ে েকােনা সাফলয েপেত েদখেল আফেসাস কের, ঈষর্
কের, িহংসা কের এবং িনেজ েস সব সাফলয েপেত চায়, মেন�ােণ
তা কামনা কের। শরীয়েতর দৃ ি�েত িহংসা ও েলাভ-লালসা িনিষ�
এবং তা কেঠার গুনােহ কাজ। িক� ইলম এমন এক মূ লয্বা
স�দ, যা অনয্ে হািসল করেত েদখেল শুধ আফেসাস করা নয়,
বরং তা লােভর জনয রীিতমেতা ঈষর্ করাও জােয়য! সহীহ বুখারী ও
মুসিলেম েযমন বিণর ্ত হেয়ে:
ً ُّ ُ ََ ٌ ُ َ ََْْ ّ َ َ َ َ
ّ ُ َُ َ َ
�َ َﻣﺎﻻ
� رﺟﻞ أﺗﺎه
ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ- َ�
ِ ﻗﺎل رﺳﻮل
ِ  ﻻ ﺣﺴ ﺪ ِﻻَ ِﻓ اﺛنﺘ:- وﺳﻠﻢ
َِّ َ�ُﻌَﻠ
َ َ َ َ ُ ّ
ﻟَْﻖِّ َ َ ُ ٌ َ َ ُ ّ ُ ْ ً َ َﻘْﻰ
ُﻤ َﻬﺎ
�َ ِﺣﻜ َﻤﺔ � ُﻬ َﻮ ِﻀ ِﺑﻬﺎ
ورﺟﻞ أﺗﺎه
َﺴَﻠَ َﻄﻪ َﻋ ﻫﻠﻜ ِﺘ ِﻪ ِﻓ
‘রাসূ লু�াহ ছা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, দু ’িট েক্ ছাড়া
অনয েকােনা েক্ষ ঈষর্ করা ৈবধ নয়। এক. ওই বয্ি� যােক
আ�াহ স�দ িদেয়েছন আর েস তা হেকর পেথ বয্ কের এবং
দু ই. ওই বয্ি� যােক আ�া ইলম িদেয়েছন, যা �ারা েস িবচারকাযর্
2
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;পিরচালনা কের এবং এবং অনয্ে িশক্ েদয়।’ [বুখারী: ৭১৪১
]মুসিলম: ৮৫০
ইলেমর সামি�ক িচ� ও হাকীকত
মু‘আয ইবন জাবাল রািদয়া�াহু‘আনহর এক হাদীেছ ইলেমর একিট
সবর্া�ী িচ� ও বয্াখয ফুেট উেঠেছ। িতিন বেলন,
َ
ْ ْ َ
ِّ ﺧَﺸْﻴَﺔً وَﻃَﻠَﺒَﻪُ ﻋِﺒَﺎدَةً ،وَﻣُﺬَاﻛَﺮَﺗَﻪُ �َ ﺴْبِﻴﺢٌ وَاﺒﻟَﺤﺚ
»ﻠّﻤُﻮا اﻟْﻌِﻠْﻢَ؛ ﻓَﺈِنَّ �َﻌْﻠِﻴﻤَﻪُ �َِ
َ
ْ َ
َُْ َ ٌ ََْ َُ َ ْ َ َ ْ َُُ َ َ ٌَ
ﺻﺪﻗﺔ َ ،و�َﻟَُ ﻷَِﻫْﻠِﻪِ ﻗُﺮْ�َﺔٌ؛ ﻷَِﻧ ّﻪُ ﻣَﻌَﺎلِﻢُ اﺤﻟَﻼ ِل
�ﻨﻪ ِﺟﻬﺎد ،و�ﻌﻠِﻴﻤﻪ لِﻤﻦ ﻻ �ﻌﻠﻤﻪ
ْ
ﻫْﻞِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ وَﻫُﻮَ اﻷُْ�ﺲُ ﻲﻓِ الْﻮَﺣْﺸَﺔِ وَالﺼَّﺎﺣِﺐُ ﻲﻓ اﻟ ْ ُﻐ ْﺮ�ﺔَ
َﺮَامِ وَﻣَﻨَﺎرُ ﺳُﺒَﻞِ أَ
ِ
ِ
َ
ََ َْ ْ َ
ّ
َ
َ
 ﻰﻠﻋ اﻷﻋﺪ اءِ،
َّّاءِ وَالﺮﻀََّاءِ ،وَالﺴِّ ﻼ
ﻞُ ﻰﻠﻋََ الﺮﺴ
ﻲﻓِ اﺨﻟْﻠْﻮَةِ ،وَاﺪﻟَّﻴﻟِ
َ
اﺨﻟَْ�ِْ ﻗَﺎدَةً وَأﺋِﻤَّﺔً �ُﻘْﺘَﺺُّ
�ْﻦُ ﻋِﻨْﺪَ اﻷْ َﺧِﻼَّءِ ،ﻳَﺮْ�َﻊُ ا�َُّ ﺑِﻪِ أَﻗْﻮاﻣًﺎ �َﻴَﺠْﻌَﻠُﻬُﻢْ ﻲﻓِ
َ
ّ
َ ﺋِ�َﺔُ
ﺎرُﻫُﻢْ ،وَ�ُﻘْﺘَﺪَى ﺑ
ﻲﻓِ ﺧُﻠَ ِﺘ ِﻬ ْﻢ
ِﻰﻟَ رَأْﻳِﻬﻢْ ،ﺗَﺮْﻏَﺐُ الْﻤَﻼ
ِ ﺄَ�ْﻌَﺎلِﻬِﻢْ وَ�ُنْﺘَ�َ  إ
ِ
َ َ َ
ُ
َ
ﺎ � ﻤْﺴﺤُﻬُﻢْ �َﺴْﺘ َ ْﻐ
َﺄﺟْﻨِﺤَﺘِﻬ
ﻔِﺮُ لَﻬُﻢْ ﻞﻛُُّ رَﻃْﺐٍ وَ�ﺎ�ِﺲ ٍ ،وَﺣِﻴﺘَﺎنُ اﺒﻟَْﺤْﺮِ وَﻫَﻮَاﻣُّ ﻪ
َ
َ
ْ
ْ
ْﺮﺒَِ
�ْﻌَﺎﻣُﻪ ّ اﻟْﻌِﻠْﻢَ ﺣَﻴَﺎةُ اﻟْﻘُﻠُﻮبِ ﻣِﻦَ اﺠﻟ َ ْﻬﻞ َو َم َﺼ ُ ْ َ
 وَأ ُ
َﺒﺎعُ اﻟ ّ َ
ﺎر ِﻣ َﻦ
؛ ﻷَِن
ِ
ﺎ�ﻴﺢ اﻷﺑﺼْ ِ
ِ
َ َ
ﻟﻈُّ َ َ ُ ُ ْ
َ َ
ْ
ﺧْﻴَﺎرِ وَاﺪﻟَّرﺟَﺎتِ اﻟْﻌُﻼَ ﻲﻓِ اﺪﻟُّ �ﻴَ ﺎ َواﻵ ِﺧ َﺮةِ،
ﻠ ِﻢ �ﺒْﻠﻎ اﻟ َﻌﺒْ ﺎﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻣَﻨَﺎزِل اﻷْ
ﻮﺻ ُﻞ ْاﻷَ ْر َﺣ ُ
ﺎم ،ﺑﻪ ﺗُ َ
َﻟّﻔَﻜُّﺮُ �ِﻴﻪِ �َﻌْﺪِلُ الﺼِّ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ َ
ﺎمَ ،و�ِ ِﻪ
ﻴﺎم َوﻣﺪارﺳﺘﻪ �ﻌ ِﺪل اﻟ ِﻘﻴ ِ ِ
ْ
َ ُ َ َ ٌ َاﻟْﻌَﻤَﻞُ ﺗَﺎﺑِﻌُﻪُ ﻳُﻠْﻬَﻤُﻪُ الﺴُّ َ َ ُ ُ ْ ُ
اء َو� َﺮ ُﻣﻪ
ﻌﺪ
ﻌْﺮَفُ اﺤﻟَْﻼَلُ ﻣِﻦَ اﺤﻟ َ َﺮامِ  ،وﻫﻮ ِإﻣﺎم
َ َ
ً
ْاﻷَ ْﺷ ِﻘﻴَ ُ
ّﺛَنِﻴﻪِ أَﺑُﻮ �َﺒْﺪِ ا�َِّ �ُﺒَﻴْﺪُ �ْﻦُ �َُﻤَّﺪٍ رَﻤﺣَِﻪُ ا�َُّ مَﺮْﻓُﻮﺎﻋ
ﺎء« ﺬَا ﺣﺪ
ا
َُ َ
َ
ّ
ٌ ﻗَﻮِيٌ
ﺎﻹِْﺳْﻨَﺎدِ الْﻤَﺬْﻛُﻮرِ وَﻫُﻮَ ﺣَﺪِﻳﺚٌ ﺣَﺴﻦٌ ﺟِﺪًّ
 وَﻟَ�ِﻦْ ﻟَيْﺲَ ﻪﻟ ِإ ْﺳﻨﺎ
‘েতামরা ইলম িশক্ কেরা, েকননা আ�াহ তা‘আলার স�ি�র জনয
ইলম তলব করা আ�াহভীিত এবং ইবাদেতর অ�ভুর্� ইলেমর
আেলাচনা করা তাসবীহ এবং বাহাছ করা িজহােদর মেতা। অজ্ঞ
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িশক্ েদওয়া দান-সদকার মেতা। েযাগয েলাকেদর মেধয তা িবতরণ
করা ৈনকটয লােভর মাধয্। েকননা ইলম হে� হালাল-হারােমর
মাপকািঠ। জা�াতীেদর পেথর আেলা। ইলম একািকে�র স�ী,
িনঃস�তার ব�ু , িনজর্নতা গে�র স�ী। সু খ-দু ঃেখর দিলল। শ�র
িবরুে অ�, ব�ু-বা�বেদর সামেন অল�ার। আ�াহ তা‘আলা এর
মাধয্ে একদল েলাকেক স�ািনত কেরন, ফেল তারা সমােজর
েনতৃ� লাভ কের। তারা পথ�দশর্ হয়, েযই পথ অনু সরণ কের
সাধারণ মানু ষ পথ চেল। েফেরশতােদর মজিলেস তােদর আেলাচনা
করা হয় এবং েফেরশতাগণ স�ান �দশর্েন জনয তােদর পােয়র
িনেচ িনেজেদর পাখা িবিছেয় েদন। জীব-জড় এবং জলভাগ-�লভাগ
সবে�ণীর মাখলু ক ইলমওয়ালার জনয মাগেফরােতর দু ‘আ কেরন।
এমনিক সমুে�র মাছ এবং ভূিমর কীটপত� ও িহং� জ�-দানব!
েকননা ইলম হে� মূ খর্ত েথেক জীবন স�ারণকারী। গভীর
অ�কােরর �খর উ�ল বািত। ইলম বা�ােক দু িনয়া-আেখরােত
মযর্াদা উ� আসেন িনেয় যায়। ইলম িবষেয় িফিকর করা সাওম
পালেনর মেতা। ইলেমর দরস েদওয়া রাি� জাগরণ কের সালাত
আদায় করার মেতা। ইলেমর �ারা আ�ীয়তার ব�ন সু দৃঢ় হয়। এর
�ারাই হালাল-হারােমর সু �� জ্ঞ হািসল হয়। ইলম হে� ইমাম
এবং আমল হেলা তার মু�াদী। ভাগয্বানর ইলম লােভ ধনয হয়
আর হতভাগয্র এ েথেক বি�ত হয়।’ [ইবন আবদু ল বার (রহ.),
জােম বয়ানু ল ইলম, বণর্ন নং ২৬৪]
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রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আগমন ঘেটিছল
একজন মুআি�ম িহেসেব। িতিন ইরশাদ কেরনِّ�ِ�َّﻤَﺎ ﺑُﻌِﺜْﺖُ ﻣُﻌَﻠ
«ًﻤﺎ
»
‘আিম েতা একজন িশক্ িহেসেব দু িনয়ায় ে�িরত হেয়িছ।’ [ইবন 
3

মাজাহ: ২২৯ ]
২F

ইলম অে�ষণ অনয্ানযইবাদেতর েচেয় ফযীলতপূ ণ র
ইলম হািসেলর কােজ িল�  থাকা নফল ইবাদেত মশগুল থাকার
েচেয়  েবিশ মযর্াদার। েকননা ইলম মানুষেক আ�াহর ভয় এবং
আ�াহর স�ি� অজর্েনর প�া েশখায়। হাদীেছ এেসে,
ُ َُ ّ
ّ
ّ
ْ َِﺸَﺔَ �َ�َ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟ
�َ َ� ْﻦ
َّ
َ َ�َﻤِﻌْﺖُ رَﺳُﻮلَ ا
َ�نَّ ا
» :ﺻ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ �ﻘﻮل
:ﺖ
ِ
ْ
َ  إِﻲﻟََ  �َﻧَّﻪُ ﻣَﻦْ ﺳَﻠَﻚَ مَﺴْﻠَﺎﻜً ﻲﻓ
ّ
ّ ّ أَوْﻰﺣ
ِ ﻃَﻠَﺐِ اﻟْﻌِﻠ ِﻢ ﺳَﻬَّﻠْﺖُ ﻪﻟَُ ﻃَﺮِ�ﻖَ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ
َ َ
ْ
َّ
َ َ
َ
ُ
َ َﻣ
َﻓَﻀْﻞٌ ﻲﻓ ِﻋﻠ ٍﻢ
.ﻦْ ﺳَﻠﺒْﺖُ ﻛَﺮِ�ﻤَﺘﻴْﻪِ أَﺛبْﺘُﻪ ﻋَﻠﻴْﻬِﻤَﺎ اﺠﻟَْﻨَﺔ
ٍَ�ٌْ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻞٍ ﻲﻓ ِﻋﺒﺎدة
ِ
ِ
ْ
ُ
ِّمِﻼَكُ اﺪﻟ
. «ﻳﻦ ال َﻮ َرع
ِ
‘আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহা েথেক বিণরত, িতিন  বেলন, আিম
রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শুেনি, িতিন 
ইরশাদ কেরন, আ�াহ তা‘আলা আমার িনকট এই মেমর ওহী ে�রণ
3

. হাদীেছর সূ � যঈফ তথা দু বর্ল। তেব অথর্গত িদক েথ এিট সহীহ। েকননা 

পিব� কুরআেন  িশক্ষা দান করা রাসূলু�াহ সা�া�া ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
অনয্তম দািয়� িহেসেব িচি�ত করা হেয়েছ।
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কেরন, েয বয্ি ইলম তলেবর পথ �হণ কের আিম তার জনয
জা�ােতর পথ সহজ কের িদই। আর আিম যার উভয় েচােখর দৃ ি�
েকেড় েনই, তােক উভেয়র বদলা েদব জা�ােত। ইলম অে�ষেণর
ফযীলত ইবাদেত িল� থাকার ফযীলেতর েচেয় েবিশ। আর দীেনর
মূ ল হে� আ�াহভীিত। [বায়হাকী: ৫৩৬৭, সহীহ]
ইলেমর ফযীলত স�েকর সাহাবােয় েকরােমর অিভবয্ি
আলী রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
 و�ذا ﻣﺎت اﻟﻌﺎلﻢ ﺛﻠﻢ ﻓ اﻹﺳﻼم ﺛﻠﻤﺔ ﻻ،اﻟﻌﺎلﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ الﺼﺎﺋﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻤﻟﺠﺎﻫﺪ
�ﺴﺪﻫﺎ إﻻ ﺧﻠﻒ ﻣﻨﻪ

‘একজন আেলম েরাজাদার, তাহা�ু েদর জনয রাি� জাগরণকারী
এবং আ�াহর রা�ার মুজািহেদর েচেয় উ�ম। যখন একজন আেলম
মারা যান যখন ইসলােমর গােয় একিট িছ� ও দাগ পেড়। যা
অপরজন তার �ান পূ রণ না করার আগ পযর ্ ভরাট হয় না।’ িতিন
আেরা বেলন,
ُ  اﻟﻌﻠﻢ ﻳُ�ﺴ، اﻟﻌﻠﻢ �ﺮﺳﻚ وأﻧﺖ ﺗﺮس ﻤﻟﺎل،اﻟﻌﻠﻢ ﺧ� ﻣﻦ ﻤﻟﺎل
ﺐ اﻟﻌﺎلﻢ
ِ
 ﻣﺎت، وﺻﻨﻴﻌﺔ ﻤﻟﺎل ﺗﺰول ﺰواﻪﻟ،اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻤﺟﻴﻞ اﻷﺣﺪوﺛﺔ ﺑﻌﺪ مﻮﺗﻪ
ّ
ﺧﺰان ﻤﻟﺎل وﻫﻢ أﺣﻴﺎء
‘ইলম স�েদর েচেয় উ�ম। েকননা ইলম েতামােক পাহারা েদয়
আর তুিম পাহারা দাও স�দেক। আেলম বয্ি�র জীবেন ইলম িনেয়
আেস মানু েষর আনু গতয, আর মৃ তুয্র পর তােক সবাই উ�মভােব
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�রণ কের। আর মােলর মািলক মারা েগেল মালও তার হাতছাড়া
হেয় যায়। বরং, মােলর মািলকরা জীিবত হেলও মৃ ত েথেক যায়।’
ইলম হািসল হেল দু িনয়ার সব িকছু হািসল হয়। আবদু �াহ ইবন
আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,

ُ�ِّ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ داود ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ الﺴﻼم ﺑ� اﻟﻌﻠﻢ اﻤﻟﺎل اﻤﻟﻠﻚ ﻓﺎﺧﺘﺎر اﻟﻌﻠﻢ
ﻓﺄﻋﻄﻲ ﻤﻟﺎل اﻤﻟﻠﻚ ﻣﻌﻪ

‘সু লায়মান ইবন  দাঊদ ‘আলাইিহমাসসালামেক ইলম, স�দ ও
রাজ�- এই িতনিট ব�র েয েকােনা একিট �হেণর এখিতয়ার
েদওয়া  হেয়িছল। িতিন ইলম এখিতয়ার কেরিছেলন। িক� এর
বেদৗলেত স�দ ও রাজ�ও হািসল হেয়িছল।’
আবূ হুরায়র রািদয়া�াহু‘আনহ, ইবন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহ
এবং আহমাদ (রহ.) বলেতন,
ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻌﺾ ﻟﻠﺔ أﺣﺐ ﻲﻟ ﻣﻦ إﺣﻴﺎﺋﻬﺎ
‘রােতর িকছু অংেশ ইলেমর আেলাচনা করা আমার কােছ সারারাত
তাহা�ু দ সালাত আদায় করার েচেয়ও ি�য়।’
উমর ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
ﻳﺎ أﻳﻬﺎ ﻨﻟﺎس ﻋﻠﻴ�ﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ رداء �ﺒﻪ ﻓﻤﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ

اﻟﻌﻠﻢ رداه اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﺮداﺋﻪ ﻓﺈن أذﻧﺐ ذﻧﺒﺎ اﺳﺘﻌﺘﺒﻪ ﺛﻼث مﺮات ﻟﻼ �ﺴﻠﺒﻪ
رداءه ذلﻚ و�ن ﺗﻄﺎول ﺑﻪ ذلﻚ ﺬﻟﻧﺐ ﻰﺘ ﻳﻤﻮت
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‘েহ েলাক সকল! েতামরা ইলম �হণ কেরা। েকননা আ�াহ
তা‘আলার একিট চাদর আেছ, যা িতিন পছ� কেরন। েয বয্ি
ইলেমর েকােনা দরজা অে�ষণ কের আ�াহ তা‘আলা তােক িনজ
চাদের আ�য় েদন। যিদ েস েকােনা গুনাহ কে, তােক িতনবার এর
শাি� েথেক সতকর্ কের েযন তার েথেক িনজ চাদর িছিনেয় েওয়া 
না হয়। যিদও এ গুনাহ আমৃতুয্ দীঘর্ািয়ত ’
ইবন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহ বলেতন,
ذلﻠﺖ ﺎﺒﻟﺎ ﻓﻌﺰزت ﻣﻄﻠﻮ�ﺎ
‘ইলম অে�ষেণর সময় তু� েথেকিছ ফেল উ�াদ হেয় স�ািনত
হেয়িছ।’
আবূ �ারদা রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
ﻷن أﺗﻌﻠﻢ مﺴﺄﻟﺔ أﺣﺐ ﻲﻟ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم ﻟﻠﺔ
‘একিট মাসআলা িশক্ করা আমার দৃ ি�েত ইবাদেতর জনয
সারারাত জা�ত থাকার েচেয় ে�য়।’
উমর রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
مﻮت أﻟﻒ ﻋﺑﺪ ﻗﺎﺋﻢ الﻠﻴﻞ ﺻﺎﺋﻢ اﻟﻬﺎر أﻫﻮن ﻣﻦ مﻮت ﻋلﻢ ﺑﺼ� ﺑﻼل اﷲ
وﺣﺮاﻣﻪ
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‘রাি� জাগরণকারী এবং সাওম পালনকারী এক হাজার আেবেদর
মৃ তুয্ েচেয় আ�াহ তা‘আলার হালাল-হারােমর জ্ঞ রাখা একজন
আেলেমর মৃ তুয অেনক েবিশ ভাির।’
আবূ �ারদা রািদয়া�াহু‘আনহ আেরা বলেতন,
ﻣﻦ رأى أن اﻟﻐﺪو ﻰﻟ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻟيﺲ ﺑﻬﺎد ﻓﻘﺪ ﻧﻘﺺ ﻓ رأﻳﻪ وﻋﻘﻠﻪ
‘েয বয্ি ইলম অে�ষেণর জনয েবর হওয়ােক িজহাদ বেল মেন
কের না তার িচ�া ও িবেবেকর ঘাটিত আেছ।’
ইলেমর �চারেকর ফযীলত বণর ্ন কের উমর রািদয়া�াহু‘আনহ
বেলন,
ﻣﻦ ﺣﺪث ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻓﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻠﻪ ﻣﺜﻞ أﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ذلﻚ اﻟﻌﻤﻞ
‘েয বয্ি অেনয্ কােছ একিট হাদীছ বণর্ন করল আর েস বয্ি েস
অনু যায়ী আমল করল তেব বণর্নাকারী সমপিরমাণ ছাওয়াব লাভ
করেব।’
আবদু �াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহ বলেতন,
ﻋﻠﻴ�ﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﻓﻊ ورﻓﻌﻪ مﻮت رواﺗﻪ
‘ইলম উেঠ যাওয়ার আেগই তা িশক্ কর। আর এর উেঠ যাওয়ার
অথর বণর্নাকারী মৃ তুয ঘটা।’
আলী রািদয়া�াহু‘আনহ কুমাইলেক লক্ কের বলেতন,
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 واﻟﻌﻠﻢ ﺣﺎ�ﻢ، اﻟﻌﻠﻢ �ﺮﺳﻚ وأﻧﺖ ﺗﺮس ﻤﻟﺎل، اﻟﻌﻠﻢ ﺧ� ﻣﻦ ﻤﻟﺎل،ﻳﺎ ﻛﻤﻴﻞ
 اﻤﻟﺎل ﺗﻨﻘﺼﻪ ﻨﻟﻔﻘﺔ واﻟﻌﻠﻢ ﻳﺰ�ﻮ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق،اﻤﻟﺎل �ﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ

‘েহ কুমাইল! ইলম স�েদর েচেয় ে��। ইলম েতামােক পাহারা
েদয় আর স�দেক েতামার পাহারা িদেত হয়। ইলম শাসক,
পক্ষা� স�দ �জা। স�দ খরচ করেল কেম যায় িক� ইলম
খরচ করেল তা বৃ ি� পায়।’

ইলেমর দাবী করাও েগৗরেবর িবষয়
মানু ষ সাধারণত ওইসব ব�র দািব করা  এবং তা িনেজর মেধয
থাকােক েগৗরেবর মেন কের যা অমূ লয ও সবর্জ �শংসনীয়। এই
িহেসেব ইলম পৃ িথবীর সবর্ে� ব�। একারেণই দু িনয়ার েকউই
‘িনেজ জােহল’ একথা �ীকার করেত চায় না এবং েকউ তােক
জােহল বলু ক তাও পছ� কের না। েকউ তােক ‘জানেনওয়ালা’
িকংবা ‘ইলমওয়ালা’ বলেল খুিশ হয়। আলী রািদয়া�াহু ‘আনহ
বেলন,

ً
ﻰﻔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺷﻓﺎ أن ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻣﻦ ﻻ �ﺴﻨﻪ و�ﻔﺮح ﺑﻪ إذا �ﺴﺐ ﻴﻟﻪ �ﻰﻔ ﺎﺠﻟﻬﻞ
ًّ
ذﻣﺎ أن تﺮﺒأ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ

‘ইলেমর মযর্াদ বুল� হওয়ার জনয এটাই বড় আলামত, েয েকউ
ইলম রােখ না েসও ইলেমর সে� সে�ািধত হেল খুিশ হয়। আর
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মূ খর্তা নীচতার �মাণ এই, যার মেধয এই মূ খর্ত আেছ েসও এ
েথেক পানাহ চায় এবং মূ খর্তা নােম স�ৃ � হওয়া অপছ� কের।’

ইলেমর মজিলসই �কৃ ত স�েদর মজিলস
দু িনয়ার মানু ষ েচােখ েমাটা চশমার ে�ম পরায় েদখেত পায় না
েকানটা মূ লয্বা স�দ আর েকানটা মূ লয্হী এবং নগণয স�দ।
একারেণই পািথর্ জগেতর সাফলয্ে বড় কের েদেখ এবং
আিখরােতর অফুর� স�দ ও েনয়ামত েবমালু ম ভুেল যায়। অথচ
অফুর� িনয়ামত ও মূ লয্বা স�দ হে� আিখরােতর স�দ। আর
আিখরােতর িনয়ামত ও মূ লয্বা স�দ হে� ইলম। একারেণই
ইলেমর মজিলসেক সবর্ে� স�েদর মজিলস িহেসেব আখয্ািয়
করা হেয়েছ। এ সং�া� একিট ঘটনা উে�খ করা হেয়েছ হাদীেছর
িকতােব। েযমন:
َ
: ﻓﻘﺎل، ﻳتﺸﺎرون
ﺟﺎء أﺑﻮ ﻫﺮ�ﺮة ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻰﻟ أﻫﻞ الﺴﻮق و ﻫﻢ ﻳتﺒﺎﻳﻌﻮن و
َ ُ" أﻧﺘﻢ ﻫﺎﻫﻨﺎ و ﻣ�اث ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻳ
ﻘﺴﻢ ﻓ ﻤﻟﺴﺠﺪ ؟ " ﺮﺘ�ﻮا
ً
 ﻓﺪﺧﻠﻮا و ﻣﺎ وﺟﺪوا إﻻ ﺣﻠﻘﺔ ﻫﻨﺎ، ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ و ذﻫﺒﻮا ﺮﺘاﻛﻀﻮن ﻰﻟ ﻤﻟﺴﺠﺪ
ِّﻌﻠ
ِّﻌﻠ
 ﻳﺎ أﺑﺎ ﻫﺮ�ﺮة ﻏﻔﺮ اﷲ: ﻓﺮﺟﻌﻮا و ﻗﺎلﻮا،  و أﺧﺮى ﻢ ﺤﻟﺪﻳﺚ، �ﻢ ﺘﻟﻔﺴ
َ : ﻗﺎل، ! ً  ﻣﺎ رأﻳﻨﺎ ﺷيﺌﺎ، لﻚ
 رأﻳﻨﺎ: ﻓﻤﺎذا رأﻳﺘﻢ ؟ ﻗﺎلﻮا: ﻗﺎل،  ﻧﻌﻢ:أو ذﻫﺒﺘﻢ ؟ ﻗﺎلﻮا
ًِّ ﻌﻠ
ًِّ ﻌﻠ
َ ِّﻌﻠ
 و:ﻗﻮﻣﺎ ﻤﻮن اﻟﻘﺮآن و ﻗﻮﻣﺎ ﻤﻮن ﺘﻟﻔﺴ� وﻗﻮﻣﺎ ﻤﻮن ﺤﻟﺪﻳﺚ ! ﻗﺎل
ُ
ﻫﻞ ﻣ�اث رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ إﻻ ﻫﺬا؟
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আবূ হুরায়র রািদয়া�াহু ‘আনহ একবার বাজাের েগেলন এবং
েলাকেদরেক সে�াধন কের বলেলন, েতামরা এখেনা এখােন? অথচ
মসিজেদ রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মীরাছ ব�ন
হে�! তার কথায় েলােকরা বাজার েছেড় মসিজদ পােন ছু েট
েগেলন। িক� তারা েসখােন িগেয় েদখেলন েকাথাও তাফসীেরর
মজিলস হে�, েকাথাও হাদীেছর দরস হে�। ফেল তারা মসিজদ
েথেক েবিরেয় পড়েলন এবং আবূ হুরায়র রািদয়া�াহু‘আনহর সে�
েদখা হেল বলেলন, আবূ হুরায়র! আ�াহ তা‘আলা আপনােক ক্ষ
করুন আমরা েতা আপনার কথার সতয্ত েদখেত েপলাম না! আবূ
হুরায়র রািদয়া�াহু ‘আনহ বলেলন, তেব েতামরা েসখােন কী
েদেখছ? তারা বলেলন, আমরা একদল েলাকেক কুরআেনর,
আেরকদলেক হাদীেছর দরেস িল� েদখলাম। আবূ হুরায়র
রািদয়া�াহু ‘আনহ বলেলন, এটাই হে� রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মীরাছ।’

পৃ ি থবীর একিট ব�র চািহদার সমাি� েনই
পৃ িথবীর সব ব�র চািহদা ও বাসনা একটা পযর্াে িগেয় েশষ হেয়
যায়। আকষর্ ও আ�হ কেম যায়। িক� ইলম এমন ব� যার
আকষর্ ও চািহদা কখনও িনঃেশষ হয় না। কাতাদা রািদয়া�াহু
‘আনহ বেলন,
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لﻮ ﻛن أﺣﺪ �ﺘﻲﻔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ �ﺸﺊ ﻛﺘﻲﻔ ﻮﻰﺳ ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم ولﻜﻨﻪ ﻗﺎل
َِّ ْ ّ ُ َ َ َ َ ْ ُﻌَﻠ
ً ْ َ ْ ِّّ ُﻠ
(ﺖ ُرﺷﺪا
َﻤ ِﻦ ِﻤَﺎ ﻤ
 )ﻫﻞ َﺗَ ِﺒﻌﻚ ﻋ أن:ﻠﺨﺮﻀ ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم
‘যিদ ইলেমর চািহদা েশষ হেতা তেব (সবর্�থ ) মূ সা (আ.)-এর
চািহদা েশষ হেতা। িক� িতিন িখিজর (আ.)-েক বলেলন, আিম িক
আপনার অনু সরণ করেত পাির, যােত আপিন আমােক ইলম িশক্
েদন?’
ইলেমর এই সীমাহীন মযর্াদ, ফযীলত ও ে��ে�র কারেণ সাহাবােয়
েকরাম তােদর �িতেযািগতার িবষয় বািনেয়িছেলন ইলম। আজ
আমরা েযমন পািথর্ ব�সাম�ী হািসল করেত পর�র �িতেযািগতা
কির তারা েসরূ করেতন না। েক কত েবিশ আমল ও ইলম
হািসল করেত পােরন তারা েসই �িতেযািগতাই করেতন। রাসূ লু�াহ
ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক সাহাবােয় েকরােমর
আদশর �হেণর আেদশ কেরেছন। তেব আমােদর িক উিচত নয়
তােদর আদশর �হণ কের ইলেমর �িতেযািগতায় িল� হওয়া?

উ�েতর স�ািনত পূ ব্সূরী আেলমগেণর
র
দৃ ি�েত ইলম
ইমাম মােলক (রহ.)-এর িবখয্া শাগেরদ ইবন ওয়াহাব (রহ.)
বেলন, ‘আিম একিদন ইমাম মােলক (রহ.)-এর মজিলেস বসা
িছলাম। েস সময় মুআযিযন আযান িদেল আিম িকতাবপ� গুিছে
সালােতর িদেক রওয়ানা হওয়ার উেদয্া করলাম। তখন ইমাম
মােলক (রহ.) বলেলন44

ّ
-  ﻳﻌ� ﻣﻦ ﺘﻟﻨﻔﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺮ�ﻀﺔ- ﻋ رﺳﻠﻚ ! ﺮﻓَﻖ ﻟيﺲ ﺬﻟي ﺗﻘﻮم ﻴﻟﻪ
ّ ﺑﺄﻓﻀﻞ مﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻨﻪ إذا
ﺤَﺖ ﻨﻟﻴﺔ
‘একটু দাঁড়াও। মেন েরেখা, েয উে�েশয (ফরেযর পূ েবর্ নফল
সালাত) যাে�া, তা যা েথেক যাে�া তা েথেক উ�ম নয়; যিদ িনয়ত
সহীহ থােক।’
ইমাম শােফয়ী (রহ.) বলেতন,
ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻨﻟﺎﻓﻠﺔ
‘ইলম তলব করা নফল সালােতর েচেয় উ�ম।’
পূ বর্স রীগণ ইলমেক আ�াহ তা‘আলার ৈনকটয লােভর ে�� উপায়
বেল আকীদা রাখেতন। শায়খ আ�ু র রহমান ইবন সাদী (রহ.)
বেলন,
 ﺑﺘﻮﻗ� اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺗﻌﻈﻴﻢ-  ﻌﺎﻰﻟ- أن أﻫﻞ الﺴﻨﺔ اﺠﻟﻤﺎﻋﺔ ﻳﺘﻘﺮ�ﻮن ﻰﻟ اﷲ
ُﺣﺮﻣﺘﻬﻢ
‘আহেল সু �াত ওয়ালজামাত ওলামােয় েকরােমর স�ান ও মযর্াদ
�দশর্ কের আ�াহ তা‘আলার ৈনকটয হািসেলর েচ�া করেতন।’
হাসান বসরী (রহ.) বেলন,
 مﻮت اﻟﻌﺎلﻢ ﺛﻠﻤﺔ ﻓ اﻹﺳﻼم ﻻ �ﺴﺪﻫﺎ ﺷء ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ الﻠﻴﻞ:ﻛﻧﻮا ﻳﻘﻮلﻮن

اﻨﻟﻬﺎر
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‘পূ ব্সূর
র গণ এই িব�াস রােখন, একজন আেলেমর মৃ তুয ইসলােমর
েদহ িছ� হেয় যাওয়ার নয্ায় িদনরােতর পিরবতর্ যা ভরাট করেত
পাের না।’
িতিন আেরা বলেতন,
ﻟﻮت ﻗﺒﻴﻠﺔ �ﺮﺴ ﻣﻦ مﻮت ﻋلﻢ
‘একিট েগাে�র সকেলর মৃ তুয একজন আেলেমর মৃ তুযর েচেয় অেনক
সহজ।’
িবখয্া তােব‘ঈ ইমাম যু হরী (রহ.) বলেতন,

َ
َ
ﻣﺎ ُﻋﺒﺪ اﷲ ﻲﺸ ٍء أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ

‘ইলেমর েচেয় উ�ম েকােনা ইবাদত েনই।’
ইমাম শােফয়ী (রহ.) বলেতন,
ﻣﻦ ﺷف اﻟﻌﻠﻢ أن ﻛ ﻣﻦ �ﺴﺐ ﻴﻟﻪ ولﻮ ﻓ ﺷء ﺣﻘ� ﻓﺮح وﻣﻦ رﻓﻊ ﻋﻨﻪ

ﺣﺰن

‘ইলেমর অনয্ত ৈবিশ�য এবং ে��� এখােন েয, যার সে�ই ইলম
স�ৃ � হয়-যিদও তা তু� িবষেয়র ইলম েহাক না েকন- আনি�ত
ও েগৗরবাি�ত হয়। আর যার েথেক ইলম উিঠেয় েনওয়া হয় েস
েপেরশান হয়।’
আহনফ (রহ.) বলেতন,
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ﻛ ﻋﺰ ولﻢ ﻳﺆ�ﺪ ﺑﻌﻠﻢ ﺈﻰﻟ ذل مﺼ�ه

‘েয ই�ত ইলমেকি�ক নয়, তার েশষ পিরণিত লা�না।’
সু িফয়ান ছাওরী (রহ.) বলেতন,
 ﻷن اﻟﻌﺎلﻢ ﻫﻮ ور�ﺚ ﻟﻲﺒ اﻟﺦ، ﻻ أﻋﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﻟُّ ﺒﻮة أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ
‘নবুওয়ােতর মযর্াদা পর ইলেমর েচেয় ে�� িকছু আেছ বেল আমার
জানা েনই। েকননা আেলম হে�ন নবীর ওয়ািরছ। আর নবীগণ
িদনার-িদরহােমর ওয়ািরছ বানান না বরং তারা ইলেমর ওয়ািরছ
বানান।’
আবূ ল আছওয়াদ (রহ.) বেলন,
 ﻤﻟﻠﻮك ﺎﻜم ﻋ ﻨﻟﺎس واﻟﻌﻠﻤﺎء ﺎﻜم ﻋ ﻤﻟﻠﻮك،ﻟيﺲ ﺷء أﻋﺰ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ
‘ইলেমর েচেয় ে�� েকােনা ব� েনই। বাদশারা েতা সাধারণ
মানু েষর শাসক িক� আেলমগণ বাদশাহেদর শাসক।’
ইমাম আওযায়ী (রহ.) বেলন,
ﻨﻟﺎس ﻋﻨﺪﻧﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻦ ﺳﻮاﻫﻢ ﻓﻼ ﺷء
‘আমােদর দৃ ি�েত মানু ষ বলেত আেলমই বু ঝায়। তারা ছাড়া অনয্র
িকছু নয়।’
সু িফয়ান ছাওরী (রহ.) বলেতন,
لﻮ أن ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻋ رأس ﺟﺒﻞ ﺎﻜن ﻫﻮ ﺠﻟﻤﺎﻋﺔ
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‘যিদ একজন আেলম পাহােড়র চূ ড়ায় অব�ান কেরন তেব িতিনই
িবশাল এক জামােতর মযর্াদ লাভ করেবন।’
আবদু �াহ ইবন মুবারক (রহ.)-েক িজেজ্ করা হেয়িছল: ﻓﻤﻦ الﺴﻔﻠﺔ؟ ﻗﺎل: ﻗﻴﻞ. الﺰﻫﺎد: ﻓﻤﻦ ﻤﻟﻠﻮك؟ ﻗﺎل: اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﻴﻞ:ﻣﻦ ﻨﻟﺎس؟ ﻓﻘﺎل
ﺬﻟﻳﻦ ﻳﺄ�ﻠﻮن ﺪﻟﻧﻴﺎ ﺎﺪﻟﻳﻦ

‘মানু ষ কারা? িতিন জবােব বলেলন, ওলামােয় েকরাম। এরপর
িজেজ্ করা হেলা, বাদশাহ কারা? িতিন বলেলন, দু িনয়ািবমুখ
েলােকরা। এরপর িজেজ্ করা হেলা, আর িনকৃ� েলাক কারা?
িতিন বলেলন, যারা দীেনর বদলায় দু িনয়া কামায় তারাই হে�
সবেচেয় িনকৃ� েলাক।’

ইলমশূ নয মানু ষ চতু�দ জ�র মেতা
হাসান বসরী (রহ.) বলেতন,
لﻮﻻ اﻟﻌﻠﻤﺎء لﺼﺎر ﻨﻟﺎس ﻣﺜﻞ ﺒﻟﻬﺎﺋﻢ اﻟﺦ
‘যিদ ওলামােয় েকরাম না থাকেতন তেব মানু ষ চতু�দ জ�র
কাতাের েনেম েযত।’ অথর্া মানু ষ েকবল ইলেমর কারেণই চতু�দ
জ�র কাতার েথেক মানু েষর কাতাের উ�ীত হেত সক্ হয়।’
ব�ত অনয যাবতীয় মাখলু ক েথেক মানু েষর আলাদা হওয়ার অবশয্
িকছু িবেশষ ৈবিশ�য রেয়েছ। আর েসই ৈবিশ�য্ি হে� ইলম। মানু ষ
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েতা এ কারেণই মানু ষ হেয়েছ। েস তার বয্ি�গ শি�-সামেথর্
কারেণ জ�-জােনায়ােরর েচেয় আলাদা ও মযর্াদাশী নয়। যিদ
শারীিরক সামথর এবং ক� সিহ�ুতার কারেণ েকউ ে�� হেতা উট
সবার েচেয় ে�� হেতা। েকননা উট �াণীকুেলর মেধয সবেচেয়
ক�সিহ�ু �াণী। শারীিরক কাঠােমা ও বপুতার কারেণও মানু ষ ে��
নয়। যিদ তাই হেতা তেব �লভােগর হািত এবং পািনর িতিম
সবেচেয় ে�� হেতা। বাহাদু ির ও বীরে�র কারেণও েকউ ে�� নয়।
যিদ হেতা তেব িহং� বাঘ সবার েচেয় ে�� হেতা। খাওয়ার সামেথর্
কারেণও েকউ ে�� নয়। যিদ তাই হেতা তেব গর-মিহষ সকেলর
েচেয় ে�� হেতা। েকননা তােদর েচেয় বড় েপট ও েপটুক েকােনা
�াণী েনই। সু তরাং অনয্ান মাখলু েকর ওপর মানু েষর ে��ে�র
একিট মাপকািঠ আেছ। আর িনঃসে�েহ েসটা হে� ইলম।

ইলেমর বেদৗলেত ইতর �াণীও স�ািনত
ইলেমর কারেণ মানু ষ েতা বেটই, আ�াহ তা‘আলা ইতর �াণীেকও
স�ািনত কেরেছন। িশকােরর জ্ঞ রাখা কুকুরেক িতিন অনয্ান
কুকুেরর ওপর ে��� দান কেরেছন। ইরশাদ হেয়েছّ ََ ُ َّ ّ ُ ُ َ ّ
ُۡ َ ّ َٓ َ َ ُ َ ۡ َ
َ ۡ َلَ ۡمتُم ّم َِن
ٱ� َوار ِ ِح
�ٔلونك َماذا ُحِلَ ل ُه ۡمۖ قل ُحِلَ ل�م لطَيِ�ٰت وما
�﴿
َٓ ّ ْ ُُ َ ُّ ُ َ ّ ّ
ْ
ُ
َ
ّ
ۡ
َ
ۡ
ُ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ
ّ
ُعَلِّمُو�َهُنَ ِمَ ا َلَم� ُم �َۖ ف�وا ِمَا أمس� َن علي�م وٱذك ُروا ٱس َم
�ُِم�ِب
ّ َ ّ ْ ُ ّ َ َۡ َ ّ
َ ۡ ُ َ َ�
َ ّ َِن
[٤ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٤ اب
َ�
ۚ �َ ِ عليهِ� و�َقوا
ِ ��ع ٱ� ِس
ِ
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‘তারা েতামােক �� কের, তােদর জনয কী ৈবধ করা হেয়েছ? বল,
‘েতামােদর জনয ৈবধ করা হেয়েছ সব ভাল ব� এবং িশকারী পশপাখী, যােদরেক েতামরা িশকার �িশক্ িদেয়ছ; েসগুেলাে েতামরা
েশখাও, যা আ�াহ েতামােদরেক িশিখেয়েছন। সু তরাং েতামরা তা
েথেক খাও, যা েতামােদর জনয ধের এেনেছ এবং তােত েতামরা
আ�াহর নাম �রণ কর আর আ�াহেক ভয় কর। িন�য় আ�াহ
িহসাব �হেণ �ত।’ {সূ রা আল-আনফাল, আয়াত: ৪}
এই আয়াত একথার �মাণ, �িশক্ষণ� একটা কুকুর অনয কুকুর
েথেক িবেশষ মযর্াদা অিধকারী। সু তরাং ইতর �াণী কুকুর যিদ
ইলেমর কারেণ িবেশষ মযর্াদা ভূিষত হয় তেব মানু ষ যিদ এই
ইলম অজর্ কের তেব েস অনয মানু েষর তুলনায় কতদূ র এিগেয়
েযেত পাের?

ইলম মানিসক �শাি�র কারণ
পূ বর্সূরগণ বেলন,
 وﺣﺼﻮل، ﻷن اﻟﻌﻠﻢ ﻋﺜﻮر ﻋ اﻟﻐﺎمﺾ، إن لﺮﺴور اﻻ�ﺮﺸاح ﺎﻲﺗ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ

ﻋ الﻀﺎﻟﺔ واﻛتﺸﺎف لﻠﻤﺴﺘﻮر اﻨﻟﻔﺲ مﻮﻟﻌﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺠﻟﺪﻳﺪ واﻻﻃﻼع ﻋ

 و،  ﻷﻧﻪ ﺣﻴﺎة ﻻ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﻃﺮ�ﻒ، أﻣﺎ ﺠﻟﻬﻞ ﻓﻬﻮ مﻠﻞ وﺣﺰن.ﻤﻟﺴﺘﻄﺮف

 ﻓﺈن ﻛﻨﺖ ﺗﺮ�ﺪ الﺴﻌﺎدة ﻓﺎﻃﻠﺐ. اﻴﻟﻮم ﻛﻟﻐﺪ،  أمﺲ ﻴﻟﻮم، ﻻ مﺴﺘﻌﺬب
. ﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﻚ اﻟﻐﻤﻮم اﻬﻟﻤﻮم واﻷﺣﺰان،اﻟﻌﻠﻢ وﺣﺼﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
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‘আন� ও মেনর �ফু�তা অিজর্ হয় ইলেমর মাধয্েম েকননা
ইলম অ��তার পদর্ উে�াচন কের, হৃতেগৗর উ�ার কের,
অজ্ঞ ব� জ্ঞ উ�ািসত কের এবং সাফেলয্ নতুন নতুন �ার
উ�ু � কের। আর মানু েষর আ�া এসব ব� �ারা �শাি� লাভ
কের। পক্ষা� মূ খর্ত হে� লা�নার নাম। মূ খর এমন জীব যার
�াণ েনই। িচ�াকষর্ ও আন�দায়ক িকছু েনই। তার জীবেনর
গতকাল এবং আজ সমান। আর আগামীকাল বয্থর্ত �ািনেত
কদর্মা� সু তরাং েহ ব�ু! তুিম যিদ েসৗভােগয্ পরশ েপেত চাও
তেব ইলম অে�ষণ কর। তেবই দু ি��া দূ র হেব, েপেরশানমু�
হেব।

আেলমেদর হাশর হেব নবীগেণর সে�
ইলেমর অনয্ত ফযীলত হে�, আেলমেদর হাশর হেব নবীরাসূ লগেণর সে�। েকয়ামেতর িদন এরেচেয় বড় েগৗরেবর িবষয়
আর কী হেত পাের েয, সাধারণ মানু ষ হেয়ও শুধ ইলেমর বরকেত
একজন মানু ষ আ�াহর সবেচেয় ি�য় মহা স�ানী নবী-রাসূ লগেণর
সে� উঠেত সক্ হেবন? পৃ িথবীর যাবতীয় পদ-পদবীর জনয
হাশেরর মােঠ আেক্ হেব, েসিদেনর েগৗরেবর পদবী হেব েকবল
নবী ও রাসূ লগেণর পদবী। েসই নবী-রাসূ লগেণর সে� হাশর হওয়া
কত েয েগৗরব ও মযর্াদা, আমােদর জনয তা ভাষায় �কাশ করাও
স�ব না, হৃদ িদেয় এর গভীের েপৗঁছা সহজ না। অবশয
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আমােদর পূ বর্সূরগণ এর মযর্াদ অনু ধাবন করেত সক্ হেয়িছেলন।
জৈনক বুযুগর্ে িবচারেকর পদ �হণ করার অনু েরাধ করেল িতিন
তােত অ�ীকৃিত জািনেয় বেলন,
إﻧﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﺖ اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺮﺸ ﺑﻪ ﻣﻊ اﻷﻧبﻴﺎء ﻻ ﻣﻊ ﻤﻟﻠﻮك ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻤﺎء �ﺸون ﻣﻊ
اﻷﻧبﻴﺎء واﻟﻘﻀﺎة ﺮﺸون ﻣﻊ ﻤﻟﻠﻮك

‘আিম ইলম িশক্ কেরিছ নবীগেণর সে� হাশর হওয়ার জনয,
বাদশােদর সে� হাশর হওয়ার জনয নয়। েকননা আেলমেদর হাশর
হেব নবীগেণর সে� আর িবচারকেদর হাশর হেব বাদশােদর সে�।’

পুণয্বানপূ ব্সূর
র র মুে খ িবদয্াহীনতর িন�া
ইবনু ল কািয়য্ (রহ.) বেলন,
ﺠﻟﻬﻞ داء ﻗﺎﺗﻞ وﺷﻔﺎؤه أمﺮان ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن أو ﻣﻦ ﺳﻨﺔ �ﻌﻠﻪ ﻟيﺲ ﻣﻦ
ُ
وﻏ�ﻫﻢ أمﻮات
 ﺎﻟﻌﺎﻤﻟﻮن أﺣﻴﺎء،اﻷﺣﻴﺎء
‘মূ খর্ত হে� জীবননাশক বয্ািধ এটা কখন েরাগীেক েমের েফেল
েরাগী তা িনেজও েটর পায় না। আর এর আেরাগয্ রেয়েছ দু িট
ব�েত। কুরআন ও সু �াহর জ্ঞা অথবা বলা যায়, মূ খর্ত মানু ষেক
মৃ েতর কাতাের িনেয় যায়। অতএব েকবল ইলমওয়ালারা জীিবত,
অনয্র মৃ ত।’
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মূ খর্ত ও অজ্ঞ কলেবর মৃ তুয ঘটায়
ফাতহ আল-মুিসলী (রহ.) বেলন,
 ﻛﺬلﻚ: ﻗﺎل،� ﺑ:أﻟيﺲ ﻤﻟﺮ�ﺾ إذا ﻣﻨﻊ اﻟﻄﻌﺎم الﺮﺸاب اﺪﻟواء ﻳﻤﻮت؟ ﻗﺎلﻮا
.اﻟﻘﻠﺐ إذا ﻣﻨﻊ ﻋﻨﻪ ﺤﻟﻜﻤﺔ واﻟﻌﻠﻢ ﻳﻤﻮت
‘েরাগীেক যিদ খাবার-পানীয় ও ঔষধ েথেক বি�ত করা হয় তেব
িক তার মুতৃয ঘটেব না? েলােকরা জবােব বলল, হয্াঁ তখন িতিন
বলেলন, এমিনভােব অ�রেক যিদ ইলম ও িহকমত েথেক বি�ত
রাখা হয় তেব কলেবর মৃ তুয ঘেট।’
বা�েবও তাই। েকননা অ�েরর খাদয হে� ইলম ও িহকমত এবং
এর �ারাই অ�র িয�া থােক। েযভােব খাবােরর �ারা মানু েষর েদহ
িটেক থােক। তাই েয ইলম েথেক বি�ত হয় তার অ�র েরাগা�া�
হয় এবং অ�েরর মৃ তুয আবশয্ হেয় যায়। িক� দু িনয়ার তী�
ভােলাবাসার কারেণ তার অনু ভূিত শি� িনঃেশষ হেয় যায় বেল েস
তা অনু ভব করেত পাের না।
হাসান বসরী (রহ.) বেলন,
 ﻮاﺬﻟي،ﻳﻮزن ﻣﺪاد اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺪم الﺸﻬﺪاء ﻓ�ﺟﺢ ﻣﺪاد اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺪم الﺸﻬﺪاء

ﻔﻲﺴ ﺑﻴﺪه ﻟﻮدن رﺟﺎل ﻗﺘﻠﻮا ﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ ﺷﻬﺪاء أن ﻳﺒﻌﺜﻬﻢ اﷲ ﻋﻠﻤﺎء ﻟﺎ

 ﻓﺈن أﺣﺪا لﻢ ﻮﺪﻟ ﻤﻟﺎ و�ﻧﻤﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺎﺘﻟﻌﻠﻢ،ﻳﺮون ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ

‘ওলামােয় েকরােমর (ইলম িশক্ষ) কািলেক শহীেদর রে�র সে�
ওজন করা হেব এবং ওলামােয় েকরােমর কািলই ওজেন ভাির হেব।
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ওই স�ার কসম! যার হােত আমার �াণ, েযসব েলাক আ�াহ
তা‘আলার রা�ায় শহীদ হেয়েছন তারা েকয়ামত িদবেস আেলমেদর
স�ান ও ে��� েদেখ আেলম িহেসেবই উি�ত হওয়া কামনা
করেবন। আর েকােনা বয্ি আেলম হেয় জ� েনয় না, বরং তােক
ইলম িশক্ কের আেলম হেত হয়।’
আ�াহর বাণী,
ُ َُ ّ ُۡ َ
َ �ُ ۡ�يَا َح َس َن ٗة َو� ٱ�خ َِرة ِ َح َس َن ٗة َوق ِنَا َع َذ
ّ � َ�َنَا ٓ ءَات ِنَا
ّ ول
اب
﴿ ومِنهم َن �ق
ِ
ِ
[٢٠١ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ ِ �َّار
‘আর তােদর মেধয এমনও আেছ, যারা বেল, েহ আমােদর রব,
আমােদরেক দু িনয়ােত কলয্া িদন। আর আিখরােতও কলয্া িদন
এবং আমােদরেক আগুেন আযাব েথেক রক্ করুন’ {সূ রা আলবাকারা, আয়াত: ২০১} এ আয়ােতর বয্াখয্ হাসান বসরী (রহ.)
বেলন,
إن ﺤﻟﺴﻨﺔ ﻓ ﺪﻟﻧﻴﺎ � اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﺒﺎدة و� اﻵﺧﺮة � ﺠﻟﻨﺔ
‘দু িনয়ার হাসানা (কলয্া) হে� ইলম ও ইবাদত। আর আেখরােতর
হাসানা (কলয্া) হে� জা�াত।’
জৈনক হািকমেক িজেজ্ করা হেলাأي اﻷﺷﻴﺎء ﺗﻘﺘ� ﻗﺎل اﻷﺷﻴﺎء ﻟﻲﺘ إذا ﻏﺮﻗﺖ ﺳﻔﻴنﺘﻚ ﺳﺒﺤﺖ ﻣﻌﻚ
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‘েকান ব� উপাজর্ ও চয়ন করচ? জবােব িতিন বলেলন, ওই সব
ব�, েতামার জাহাজ ডুেব েগেল যা েতামােক িনেয় সাঁতার েকেট
ভাসােব।’ অথর্া ইলম।
এখােন জাহাজ ডুেব যাওয়ার �ারা মৃ তুয্ কারেণ েদহ িনঃেশষ হওয়া
উে�শয্
অনয এক হািকম বেলন,
ﻣﻦ ﺨﺗﺬ ﺤﻟﻜﻤﺔ ﻟﺎﻣﺎ ﺨﺗﺬه ﻨﻟﺎس إﻣﺎﻣﺎ وﻣﻦ ﻋﺮف ﺎﺤﻟﻜﻤﺔ ﻻﺣﻈﺘﻪ اﻟﻌﻴﻮن
ﺑﺎلﻮﻗﺎر

‘েয বয্ি েহকমত ও ইলেমর লাগাম পিরধান কের, েলােকরা তােক
ইমাম ও বরণীয় বয্ি িহেসেব �হণ কের। আর েয বয্ি ইলম ও
িহকমত �ারা পিরিচত হয় তার িদেক স�েমর দৃ ি� �দান করা হয়।’

ইলম স�ািনত কের
সােলম ইবন আবূ শুজ‘ বেলন, ‘আমার মুিনব িতনশত িদরহাম িদেয়
�য় কের আমােক আজাদ কের েদন। আজাদ হওয়ার পর বললাম,
আিম েকান েপশায় জিড়ত হেত পাির? অেনক েভেব েশষ পযর্
ইলেমর অে�ষেণ েলেগ পড়লাম। এই অব�ায় এক বছরও গত
হেলা না, এরই মেধয শহেরর �শাসক আমার সে� সাক্ষ করেত
এেলন িক� আিম তােক অনু মিত িদলাম না।’
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ইলেমর �েয়াজনীয়তা সাবর্ক্ষ
ইমাম আহমাদ ইবন হা�ল (রহ.) বেলন,
ﻨﻟﺎس أﺣﻮج ﻰﻟ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻰﻟ اﻟﻄﻌﺎم الﺮﺸاب ﻷن اﻟﻄﻌﺎم الﺮﺸاب �ﺘﺎج

 واﻟﻌﻠﻢ �ﺘﺎج ﻴﻟﻪ ﻓ ﻛ وﻗﺖ،�ﻴﻟﻪ ﻓ ﻴﻟﻮم مﺮة أو مﺮﺗ

‘মানু ষ খানািপনার েচেয় ইলেমর �িত েবিশ মু খােপক্। েকননা িদেন
মা� দু ই-িতনবার খানািপনার �েয়াজন হয়। িক� ইলেমর �েয়াজন
�িত মুহূতর এবং সারা জীবন।’

ইলম স�দ ও স�ান আেন
যু বােয়র ইবন আবূ বকর (রহ.) বেলন,
ﻛﺘﺐ ﻲﻟ ﻲﺑ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈﻧﻚ إن اﻓﺘﻘﺮت ﻛن لﻚ ﻣﺎﻻ و�ن
اﺳﺘﻐﻨﻴﺖ ﻛن لﻚ ﺟﺎﻻ

আমার িপতা  আমােক ইরােক িলেখ পাঠােলন, ‘েহ বৎস! তুিম
অবশয্ ইলম অে�ষণ কেরা। েকননা তুিম যিদ দির� হও তেব
ইলেমর বরকেত স�দ লাভ করেব। আর যিদ ধনী হও তেব এটা
েতামার েসৗ�েযর্ কারণ হেব।’

ইলম ছাড়া স�ান তালাশ করা েবাকামী
আবদু �াহ ইবন মুবারক (রহ.) বেলন,
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ﻋﺠﺒﺖ ﻟﻦ لﻢ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﺪﻋﻮه ﻧﻔﺴﻪ ﻰﻟ مﻜﺮﻣﺔ؟
‘আিম ওই বয্িেক েদেখ খুব িব�য় েবাধ কির, েয ইলম অে�ষণ
কের িন অথচ স�ান তালাশ কের!’
আতা (রহ.) বেলন,
�ﻠﺲ ﻋﻠﻢ ﻳ�ﻔﺮ ﺳﺒﻌ� �ﻠﺴﺎ ﻣﻦ �ﺎلﺲ الﻠﻬﻮ
‘একিট ইলেমর মজিলস স�রিট অেহতুক মজিলেসর পাপ েমাচন
কের েদয়।’

ইলেমর মীরাছ �ণর-রূপা িমরােছর েচেয় ে��
উবায়দু �াহ ইবন কাছীর (রহ.) তাঁর িপতা েথেক বণর ্ন কের বেলন,
ﻣ�اث اﻟﻌﻠﻢ ﺧ� ﻣﻦ ﻣ�اث ﺬﻟﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ اﻨﻟﻔﺲ لﺼﺎﺤﻟﺔ ﺧ� ﻣﻦ الﻠﺆلﺆ
وﻻ �ﺴﺘﻄﺎع اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺮاﺣﺔ ﺠﻟﺴﻢ

‘ইলম �ণর -রূপা িমরােছর েচেয় ে�য়। েনককার মানু ষ মিন-মু�ার
েচেয় উ�ম। আর ইলম শারীিরক আরাম-আেয়েশর মধয িদেয়
হািসল হয় না।’ অথর্াৎ �ীনী জ্ঞান অজর্ন করেত হেল এর িপ
�ম েদওয়ার �েয়াজন পেড়।
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ইলেমর ফযীলত ও মযর্াদ স�েকর হািকম-িবজ্ঞগে ব�বয ও
ম�বয
ইলম হািসেল লু কমােনর উপেদশ:
লু কমান (রহ.) িহকমত ও �জ্ঞ জনয িবেশষ পিরিচত িছেলন।
িতিন পু�েক িবিভ� সময় িশকণীয় উপেদশ িদেতন। ইিতহােসর
পাতায় তা �ায়ীভােব সংরিক্ আেছ। ইলেমর গুর �দান কের
িতিন পু�েক ওিসয়ত কেরিছেলনﻳﺎ ﺑ� ﺟﺎلﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء زاﻤﺣﻬﻢ ﺑﺮ�ﺒتﻴﻚ ﻓﺈن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ �ي اﻟﻘﻠﻮب ﺑﻨﻮر
ﺤﻟﻜﻤﺔ ﻛﻤﺎ �ي اﻷرض ﺑﻮاﺑﻞ الﺴﻤﺎء

‘েহ বৎস! তুিম ওলামােয় েকরােমর মজিলেস বেসা এবং েতামার
দু ’হাঁটু বিসেয় তােদর কােছ ভীড় জমাও। েকননা আ�াহ তা‘আলা
ইলম ও িহকমেতর বেদৗলেত অ�রেক জীব� কেরন, েযভােব
আসমােনর পািন (বৃ ি�) �ারা জিমনেক জীিবত কেরন।’

আেলেমর মৃ তুয্ে জীব-জ�র কা�া
জৈনক হািকম বেলন,
إذا ﻣﺎت اﻟﻌﺎلﻢ ﺑ�ﺎه ﺤﻟﻮت ﻓ ﻤﻟﺎء واﻟﻄ� ﻓ ﻬﻟﻮاء و�ﻔﻘﺪ وﺟﻬﻪ وﻻ نﻰﺴ
ذﻛﺮه
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আেলেমর মৃ তুয হেল পািনর মাছ এবং শূ েনয চলমান পািখ কা�া
কের। তার েচহারা খুঁেজ েফের আর তার �রণ জাির রােখ।

ইলম ছাড়া করুণ লাভ করা যায় না
জৈনক হািকম বেলন,
 ورﺟﻞ، رﺟﻞ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﻻ ﻳﻔﻬﻢ:�إ� ﻻ أرﺣﻢ رﺟﺎﻻ ﻤﺣﻲﺘ ﻷﺣﺪ رﺟﻠ
ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ وﻻ ﻳﻄﻠﺒﻪ

‘আিম দু ইজন বয্ি�ে েযভােব করুণ কির অনয কাউেক তা কির
না। েস দু ইজন হেলন, এক. ওই বয্ি, িযিন ইলম তলব কেরন
যিদও এর মমর্াথ অনু ধাবন করেত বয্থ হন। দু ই. ওই বয্ি, িযিন
ইলেমর মমর্াথ অনু ধাবন কেরন িক� (েবিশ মা�ায়) ইলম তলব
কেরন না।’

আেলম আ�াহ তা‘আলার সে� েযাগসূ � �াপনকারী
এক আেলম বেলন,
اﻟﻌﺎلﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑ� اﷲ و�� ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﻳﺪﺧﻞ
‘আেলম আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর মাখলু েকর মেধয েযাগসূ �
�াপনকারী। সু তরাং মানু ষ েযন ভােব েয, েস কীভােব তাঁেদর মেধয
�েবশ করেব।’
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েয শহের ইলম অে�ষণকারী েনই তা বাসেযাগয নয়
বিণর্ আেছروى أن ﺳﻔﻴﺎن ﺜﻟﻮري ﻤﺣﻪ اﷲ ﻗﺪم ﻋﺴﻘﻼن ﻓﻤﻜﺚ ﻻ ﺴﺄﻪﻟ إ�ﺴﺎن ﻓﻘﺎل

اﻛﺮوا ﻟ ﻷﺧﺮج ﻣﻦ ﻫﺬا ﺒﻟ� ﻫﺬا ﺑ� ﻳﻤﻮت ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ

‘একবার সু িফয়ান ছাওরী (রহ.) আসকালান শহের গমন কেরন এবং
েসখােন েবশিকছুিদন অব�ান কেরন। িক� অব�ানকােল একজন
েলাকও তাঁর কােছ ইলম িশক্ করেত আসল না এবং তাঁেক
ইলেমর েকােনা িবষেয় িজেজ্ করল না। িতিন েলাকজনেক
বলেলন, এই শহর েথেক েবর হেয় যাওয়ার জনয �ত আমার জনয
বাহেনর বয্ব� কেরা। েকননা এই শহের ইলম মৃ ত। আর েয
শহের ইলম মৃ ত েসই শহর বাসেযাগয নয়।’
আতা (রহ.) বেলন,
دﺧﻠﺖ ﻋ ﺳﻌﻴﺪ وﻫﻮ ﺒﻲﻜ ﻓﻘﻠﺖ ﻣﺎ ﻳﺒﻜﻴﻚ ﻗﺎل ﻟيﺲ أﺣﺪ �ﺴﺄﻟ� ﻋﻦ ﺷء
‘আিম সাঈদ ইবন মুসাইিয়ব (রহ.)-এর মজিলেস েগলাম। ওই সময়
িতিন ��ন করিছেলন। ��েনর কারণ িজেজ্ করেল িতিন
বলেলন, এখােন ইলেমর িবষেয় আমােক িজেজ্ করার করা মেতা
একজন েলাকও েনই!’

ইলমহীন বয্ি ইসলাম �ংসকারী
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আ�ামা ইবনু ল কািয়য্ (রহ.) বেলন, ‘ইমাম শােফয়ী (রহ.) েকােনা
বয্ি�ে েদখেল �থেম তােক িবিভ� িবষেয় িজেজ্ করেতন। যিদ
িতিন আেলম ও আমলদার হেতন তেব েছেড় িদেতন। অনয্থা
তােক িত� ভাষায় ভৎর্সন করেতন এবং বলেতন,
َ َﻴ
ّ ﻌﺖ ﻧﻔﺴﻚ و
َ َﻴ
ّ ﻻ ﺟﺰاك اﷲ ﺧ�ا ً ﻻ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ و ﻻ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم
ﻌﺖ
اﻹﺳﻼم

‘আ�াহ েতামােক উ�ম িবিনময় না িদন- না েতামার িনেজর েথেক
না ইসলাম েথেক। তুিম িনেজেকও �ংস কেরছ, ইসলামেকও �ংস
কেরছ!’
জৈনক বুযুগর বেলন,
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺳج اﻷزﻣﻨﺔ ﻛ واﺣﺪ مﺼﺒﺎح زﻣﺎﻧﻪ ﺴﺘﻲﻀء ﺑﻪ أﻫﻞ ﺮﺼه
‘আেলমগণ যু েগর �দীপ, �েতয্েকর িনেজর সমেয়র বাি�রূ;
েলােকরা তােদর েথেক আেলা সং�হকারী।’
আেলমগণ এই উ�েতর সবেচেয় কলয্াণকাম মানু ষ
ইয়াহইয়া ইবন মু‘আয (রহ.) বেলন,
اﻟﻌﻠﻤﺎء أرﺣﻢ ﺑﺄﻣﺔ �ﻤﺪ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ آﺑﺎﺋﻬﻢ وأﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ﻗﻴﻞ و�ﻴﻒ

ذلﻚ ﻗﺎل ﻷن آﺑﺎءﻫﻢ وأﻣﻬﺎﺗﻬﻢ �ﻔﻈﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺎر ﺪﻟﻧﻴﺎ وﻫﻢ �ﻔﻈﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺎر
اﻵﺧﺮة
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‘ওলামােয় েকরাম উ�ােত মুহা�াদীর সবেচেয় কলয্াণকাম বয্ি�
এমনিক বয্ি� িপতামাতার েচেয়ও েবিশ করুণাকাম তারা।
িজেজ্ করা হেলা; এটা কীভােব? জবােব িতিন বলেলন, েকননা
বয্ি� িপতামাতা তােক দু িনয়ার আগু েথেক বাঁচায় মা�, িক�
আেলমগণ বাঁচান আেখরােতর আগু েথেক।’

ইলেমর মূ লয
ইকরামা (রহ.) বলেতন,
إن ﻟﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺛﻤﻨﺎ ﻗﻴﻞ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎل أن ﺗﻀﻌﻪ ﻓﻴﻤﻦ �ﺴﻦ ﺣﻠﻪ وﻻ ﻳﻀﻴﻌﻪ
‘এই ইলেমর একিট মূ লয আেছ। িজেজ্ করা হেলা, কী েসই মূ লয?
িতিন বলেলন, এর মূ লয হে� েস বয্ি�ে ইলম েদওয়া েয এর
সে� সদাচার কের এবং এেক বরবাদ কের না।’

বািতলশি� খতম করেত ইলমী শি�র �ভাব
আ�ামা ইবন তাইিময়া (রহ.) বেলন, বািতল ও অপশি�
বািহয্কভাে �বল হেলও সহীহ ও ইলেম নােফর েমাকােবলায় তা
িনতা�ই নগণয। আ�াহ তা‘আলা ইলেমর মেধয এমন এক শি�
িনিহত েরেখেছন যার �ারা বািতল শি�েক পরাভূত করা খুব সহজ।
এমনিক বািহয্কদৃি�ে বািতেলর শি�-সামথর্ ও সংখয্ েবিশ
অনু িমত হেলও। েযমন, মূ সা  (আ.)-এর ঘটনায় েদখা যায়,
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িফরাউেনর ভাড়া করা জাদু কর সংখয্া িছল অেনক। িক� নবুওয়াতী
ও ইলমী শি�র কােছ তারা খুবই দু বর্ বেল �মািণত হয়। এই
সংখয্ ইলমী শি�েক িনঃেশষ করেত চাইেল িনেজই িনঃেশষ হেয়
যায়! বািতলশি� তােদর শি� �দশর্ কের অসংখয সাপ-িব�ুর
মহড়া েদখায়। িক� মূ সা (আ.)-এর ইলমী ও নবুওয়াতী শি�র এক
ঝলেক তা �ংস ও িমসমার হেয় যায়। এভােবই রিচত হেয়েছ
ইিতহাস। যখনই েকােনা বািতলশি� ইলম ও আেলমেদর পথচলায়
িব� ঘটােনার েচ�া কেরেছ তখনই তারা �ংেসর মুেখ পিতত
হেয়েছ। আজ তারা ইিতহােসর িনকৃ� উপমা! ইলম ও আেলমেদর
চলার পথ েকউ কখনও ব� করেত পারেব না, ইনশাআ�াহ। এটাই
আ�াহ তা‘আলার ফয়সালা।

ইলেমর সে� সময় কাটােনা সাহাবােয় েকরােমর সে� সময়
কাটােনার মেতা
আবদু �াহ ইবন মুবারক (রহ.)-এর মজিলেস একবার িকছু েলাক
আগমন করেলন। এর িকছু ক্ পর েলাকগুেল মজিলস েথেক েবর
হেয় েগেলন। তােদর েচহারার অিভবয্ি েদেখ মেন হেলা ইবন
মুবারক (রহ.) তােদর �িত স�� হনিন। তােদর েকউ একজন
বলেলন, মেন হয় আপনার কােছ এমন েকােনা েলাক আেছ যােদর
�িত আপনার হৃদেয় সু স�কর রেয়েছ। িতিন একথা বেল ইি�ত
কেরেছন পিরবার- পিরজেনর িদেক। একথা শুে আবদু �াহ ইবন
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মুবারক (রহ.) বলেলন, বরং তােদর েচেয়ও ি�য় েকউ আেছন।
আিম েতা সাহাবােয় েকরাম, তােবঈগেণর সে� সময় কাটাই! অথর্া
আিম ইলেমর সে� সময় কাটাই এবং ইলেমর সে� সময় কাটােনাটা
আমার কােছ পিরবার-পিরজেনর েচেয় ে�য়।

পাচেকর ঘের িবচারক
ইলম মানু ষেক নানাভােব স�ািনত কের। একিট ঘটনা বিল। হােশম
ইবন বািশর ইবন আবূ হােযম সালামী ওয়ােসতী (রহ.)-এর িপতা
িছেলন হা�াজ ইবন ইউসু েফর পাচক। অবশয পের এই েপশা
েছেড় িদেয় ফেলর বয্বস শু কেরন। বািশর পু� হােশমেক ইলম
অে�ষেণ বাধা িদেতন এবং বয্বসা সে� যু � করেত েচ�া
করেতন। িক� পু� হােশম ইলম অে�ষণ েথেক িবরত হেত
অ�ীকৃিত জানান। এভােব চলেত থােক িদন। একবার হঠাৎ হােশম
(রহ.) অসু � হেয় পেড়ন। সংবাদ েপেয় ওয়ােসেতর িবচারক আবূ
শায়বা তােক েদখেত আেসন। তার সে� আেসন গণয্মান আেরা
অেনেকই। হােশেমর িপতা বািশর ঘটনা েদেখ খুব খুিশ হন এবং
বেলন, েহ বৎস! আিম বু ঝেত পারিছ ইলেমর কারেণই তুিম এই
মযর্াদা উপনীত হেয়েছা েয, �য়ং িবচারক েতামার সাক্ষা
এেসেছন! আজ েথেক আিম েতামােক ইলম অে�ষেণ বাধা েদব না।
হােশম (রহ.) অতয্ উঁচুমােপর বুযুগর িছেলন। মােলক, শুব, ছাওরী,
আহমাদ ইবন হা�ল (রহ.) �মুখ িবখয্া হাদীছ িবশারেদর কােছ
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ইলেম হাদীছ অজর্ কেরেছন। িতিনও িছেলন ইমাম আবূ হানীফা
(রহ.)-এর মেতা ইবাদতগুজার

ইলম স�েদর জননী
এ েদেশর মানু ষ হীনমনয্তা েভােগ। ইলম িশক্ করেল ‘খােব কী’
েসই দু ঃিচ�ায় ঘুম হয় না অেনেকর। অেনেক এধরেনর অপ�চারও
কের েবড়ায়। আর দু িনয়াপূ জারীর দৃ ি�েত একজন আেলেমর জীবন
চলারই কথা নয়! তােদর দৃ ি� সািটর্িফেক আর চাকিরেত। তাই
তারা বংেশর েকউ আেলম েহাক তা ক�নাও করেত পাের না।
অথচ িবষয়িট বা�েব আেদৗ এমন? �থমত ইলম িশক্ষ একমা�
উে�শয আ�াহ তা‘আলার স�ি� অজর্ন ি�তীয় উে�শয, সমােজর
সব মানু ষেক জাহা�ােমর আগু েথেক বাঁচােনার েচ�া। এই দু িট ব�
হািসল হেল ইলম িশক্ করার উে�শয হািসল হেয় েগল। আর
িরিযক? েসটা েতা আ�াহ তা‘আলা েদেবন এবং তাঁর কুদরতী
প�িত অনু যায়ী যােক েযভােব েয পিরমাণ েদয়ার তােক েসভােব েস
পিরমাণই দান করেবন। তথািপ সমােলাচনা এবং অপ�চােরর
জবােব বলা যায়, ইলম িশক্য় িরিযেকর অভাব হয় না বরং ইলেমর
বরকেত আ�াহ তা‘আলা িরিযেকর মেধয �শি� দান কেরন। এজনয
ইলমেক উ�ু ল মাল বা স�েদর জননী বলা হয়। িবখয্া মুহাি�ক
আ�ামা ইবনু ল কািয়য্ (রহ.) ইলম ও মােলর মেধয তুলনা কের

65

একিট অধয্া রচনা কেরেছন। এেত িতিন ইলমেক বহুিদ িদেয়
মােলর েচেয় ে�� এবং ইলমেক মােলর জননী আখয্ািয় কেরেছন।
িতিন বেলন, ‘ইলম নবীগেণর মীরাছ। পক্ষা� স�দ ধনী এবং
রাজা-বাদশাহেদর মীরাছ। সু তরাং েকানটা ে��? ধন-স�দেক
মািলেকর েহফাজত করেত হয়। পক্ষা� ইলম মািলকেক েহফাজত
কের। মাল খরচ করেল কেম যায়। পক্ষা� ইলম খরচ করেল তা
িদন িদন বােড়। ইলম মািলকেক সবর্দ স� েদয়। এমনিক কবেরর
জগেতও। পক্ষা� মাল ও ধন-স�দ মৃ তুয্ সে� সে� মািলক
েথেক িবি�� হেয় যায়। ইলম ধন-স�েদর ওপর কতৃর্ কের।
সু তরাং ইলম শাসক আর মাল শািসত।
মাল ও ধন-স�দ ভােলা-ম�, মুসিলম-কােফর এবং েনককার-পাপী
সবাই হািসল করেত পাের। িক� ইলেমর ধন একমা� েনককার
মুিমন বয্ি� হািসল করেত পাের। আেলেমর কােছ রাজা-বাদশাহ
সকেলই মুহতাজ তথা  মুখােপক্। পক্ষা� ধনীর কােছ েকবল
অভাবী বয্ি মুহতাজ। ধন-স�েদর অিধকারী যখন তখন িনঃ�
হেয় েযেত পাের। িক� আেলেমর েসই শ�া েনই।
স�দ কখনও কখনও মািলেকর �ংেসর কারণ হেত পাের।
ইিতহােসর এধরেনর বহ দৃ �া� আেছ। েযমন, কারু, নমরু,
শা�াদ ইতয্ািদ পক্ষা� ইলম আেলেমর জনয জীবন�রূ,
এমনিক তা মৃ তুয্ পেরও।’
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মােলর েসৗভাগয ক্ষণ�া পক্ষা� ইলেমর েসৗভাগয িচর�ায়ী
আেলেমর কদর ও স�ান তার বয্ি�স�া িনিহত। পক্ষা� ধনীর
স�ান তার মােলর মেধয িনিহত। ধনী বয্ি তার স�েদর মাধয্ে
মানু ষেক দু িনয়ার িদেক আ�ান কের। পক্ষা� আেলম ইলেমর
মাধয্ে মানু ষেক আ�ান কের আেখরােতর িদেক।
ইলম মানু েষর জীবনেক দু িনয়া ও আেখরাত উভয়জগেত কীভােব
উ�িত বেয় আেন তার একিট দৃ �া� েপশ করা েযেত পাের। ইমাম
আবূ ইউসু ফ (রহ) উ�েতর মুহিসনগেণর (কলয্াণকার) একজন,
যােদর অবদােনর ভাের উ�েতর গদর্া সবর্দ নু েয় থােক। িবেশষ
কের িফকেহ হানাফীর অনু সারীেদর জনয তার অবদান অন�ীকাযর্
িতিন শুধ একজন ফকীহ িহেসেবই ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর
ইলম ও িফকহ উ�েতর কােছ েপৗঁে েদন িন, বরং একজন �ধান
িবচারপিত িহেসেব িফকহেক দশর্ েথেক েবর কের এেন এর
আমলী রপও দান কেরেছন।
আলী ইবন জা‘দ (রহ.) বণর ্ন কেরন, ইমাম আবূ ইউসু ফ (রহ.)
বালয্কােল িপতা ইবরাহীম ইবন হাবীেবর ে�হ হািরেয়িছেলন।
ফেল অভােব অপরাগ হেয় মা তােক েধাপার কােছ নয্
কেরিছেলন। িক� পড়ােশানার �িত ইমাম আবূ ইউসু ফ (রহ.)-এর
েঝাঁক িছল �চ�। তাই িতিন ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দরেস
শরীক হেতন। মা এই তথয েজেন তােক দরেস েযেত বাধা িদেলন
67

এবং েস কারেণ িতিন কেয়কিদন আবূ হানীফা (রহ.)-এর দরেস
অনু পি�ত থাকেলন।
েমধাবী ও বুি�মান ছাে�র �িত উ�াদেদর আলাদা দৃ ি� থােক এবং
েসটাই �াভািবক। তাই কেয়কিদন অনু পি�ত থাকার পর ইমাম আবূ
ইউসু ফ (রহ) দরেস উপি�ত হেল ইমাম আবূ হানীফা (রহ) এর
কারণ িজেজ্ কেরন। ইমাম আবূ ইউসু ফ (রহ.) আেদয্াপা ঘটনা
বেলন। ঘটনা শুে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) দরস েথেক তােক
কােছ েডেক িনেলন এবং একশ িদরহােমর একিট থিল হােত তুেল
িদেলন। েদওয়ার সময় বলেলন, আপাতত এই িদেয় �েয়াজন পূ রণ
কেরা। ফুিরেয় েগেল আমােক জানােত ভুল কেরা না।
ইমাম আবূ ইউসু ফ (রহ) বেলন, এরপর েথেক আমােক কখনও
বলেত হয়িন েয, আমার টাকা ফুিরেয় েগেছ। বরং টাকা ফুিরেয়
েগেল িতিন িনজ েথেকই আমােক আবার টাকা িদেতন। েযন পয়সা
েশষ হেয় যাওয়ার বয্াপারি িতিন িনজ েথেকই আঁচ করেত
পারেতন!
মা এটা েজেন ভাবেলন, এভােব আর কতিদন চলেব? বরং একটা
�ায়ী সমাধান এবং জীিবকার বয্ব� হওয়া দরকার। একারেণ
একিদন িতিন ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর দরবাের উপি�ত হেয়
বলেলন, জনাব! এ েতা ইয়ািতম বা�া। আিম চাি�, েস কাজ িশেখ
জীিবকার �ায়ী একটা বয্ব� কের িনক, আপিন তােক আপনার
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দরবাের উপি�ত হেত বারণ কের িদন। মােয়র কথা শুে ইমাম
আবূ হানীফা (রহ) বলেলনﻫﻮ ذا ﻳﺘﻌﻠﻢ أ�ﻞ اﻟﻔﺎلﻮذج ﺑﺪﻫﻦ اﻟﻔﺴﺘ ﻖ
‘েস েতা ইলম িশক্ কের েপ�ার িঘেত ফালু দা খাওয়া িশখেছ!’
মা এটােক িনছক েকৗতুক মেন করেলন এবং তাঁেক উে�শয কের
বলেলনأﻧﺖ ﺷﻴﺦ ﻗﺪ ﺧﺮﻓﺖ وذﻫﺐ ﻋﻘﻠﻚ
‘আপিন বৃ � মানু ষ। তাই আপনার আকল ন� ও অকাযর্ক হেয়
েগেছ!’
িক� কথািটর মমর িঠকই বুে ঝিছেলন ইমাম আবূ ইউসু ফ (রহ.)।
িতিন বেলন, আ�াহ তা‘আলা আমােক এই ইলেমর বেদৗলেত
িবচারেকর পদ দান কেরেছন। িতিন তৎকালীন িবখয্া খলীফা
হারুনু রশীেদর দ�রখােন খুব েবিশ আমি�ত হেতন। িতিন বেলন,
ﻓﻠﻤﺎ ﻛن ﻓ ﺑﻌﺾ اﻷﻳﺎم ﻗﺪم ﻰﻟ ﻫﺎرون ﻓﺎلﻮذﺟﺔ ﻓﻘﺎل ﻟ ﻳﺎ ﻳﻌﻘﻮب ﻛ ﻣﻨﻬﺎ

ﻓﻠيﺲ ﻓ ﻛ ﻳﻮم ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ وﻣﺎ ﻫﺬه ﻳﺎ أﻣ� ﻤﻟﺆﻣﻨ� ﻓﻘﺎل ﻫﺬه

ﻓﺎلﻮذﺟﺔ ﺑﺪﻫﻦ اﻟﻔﺴﺘﻖ

‘একবার আিম হারুনু রশীেদর দ�রখােন বসা িছলাম। এসময়
িতিন আমার সামেন একিট েপয়ালায় েপ�ার িঘেত বানােনা ফালু দা
েপশ কেরন এবং বেলন, এিট এেকবােরই খাঁিট ব�। েহ ইয়াকুব!
ভক্ করুন এগুেল সবসময় বানােনা হয় না। বরং আমার জনয
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মােঝ-মেধয ��ত করা হয়। আিম আ�যর হেয় আবার িজেজ্
করলাম, আমীরু মুিমনীন! এগুেল কী? িতিন জবােব বলেলন,
েপ�ার িঘেয় ভাজা ফালু দা।
আিম তার কথায় েহেস উঠলাম। িতিন হািসর কারণ িজেজ্ করেল
আিম পুেরা ঘটনা বয্ করলাম। ঘটনা শুে িতিনও অবাক হেলন
এবং বলেলন-

ً
 ﻛن ﻳﻨﻈﺮ: إﻧﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻟ�ﻓﻊ و�ﻨﻔﻊ دﻳﻨﺎ ودﻧﻴﺎ وﺗﺮﺣﻢ ﻋ ﻲﺑ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻗﺎل:ﻟﻌﻤﺮي
ﺑﻌ� ﻋﻘﻠﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮاه ﺑﻌ� رأﺳﻪ

‘আমার জীবেনর শপথ! িন�য় এই ইলম দু িনয়া ও আেখরােত
মযর্াদ বুল� কের।’ এরপর িতিন ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর
�িত রহমেতর দু ‘আ কের বলেলন, আ�াহ তা‘আলা ইমাম আবূ
হানীফােক রহম করুন িতিন সবিকছু অ�চর ক্ িদেয় অবেলাকন 
করেতন, যা বািহয্ েচাখ িদেয় েদখা যায় না।’ [ওয়াফায়াতুল
আইয়ান ওয়া আবনাউয যামান: ৮/২২১]

পূ ব্বত
র
যু ে গর রাজা-বাদশােদর দৃ ি�েত ইলেমর গুর
বতর্মা যু েগর রাজা-বাদশা ও কমতাশালীরা িনেজেদর স�ানেদর
পি�মা িশক্ষাবয্ব পারদশর্ কের তৃি�র েঢঁকুর েতােলন এবং
কুরআন-হাদীেছর জ্ঞ েথেক তােদর এেকবােরই বি�ত কেরন।
িক� অতীেতর কীিতর্মা শাসকগেণর দৃ ি�ভি� িছল স�ূ ণর িবপরীত।
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তারা তােদর স�ানেদর কুরআন-হাদীেছর ইলম িশিখেয় ধনয হেতন
এবং স�ানেদর জীবন ধনয হেয়েছ বেল মেন করেতন। েবিশিদন
আেগর কথা নয়। েমাঘল স�াট আলমগীেরর কথাই ধরুন ভারত
শাসন কেরেছন যারা তােদর কয়জন তার মেতা কৃিত� ও ইিতহােস
�রণীয় হেত েপেরেছন?
‘বাদশা আলমগীর, কুমাের তাহার পড়াইত এক েমৗলবী িদি�র’
হৃদয়কাড় কিবতার এই অংশই �মাণ কের িবখয্া েমাঘল স�াট
পুে�র জনয কী ধরেনর িশক্ষ বয্ব� কেরিছেলন। িতিন িনেজও
অতয্ ইলম-অনু রাগী িছেলন। িব�খয্া ফাতাওয়ার ��
‘ফাতাওয়ােয় আলমিগর’ তারই ত�াবধােন সংকিলত ও �কািশত
হেয়িছল।
আেগর যু েগর সকল খলীফা ও আমীর-উমারা এরূপ ইলেমর �িত
সীমাহীন অনু রাগী িছেলন। েযমন িবখয্া শাসক আবদু ল মােলক
ইবন মারওয়ান তার পু�েক উপেদশ �দান কের বেলিছেলনً
ّ ﻳﺎ
ﺑ� ﺗﻌﻠﻤﻮا اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈن ﻛﻨﺘﻢ ﺳﺎدة ﻓﻘﺘﻢ و�ن ﻛﻨﺘﻢ وﺳﻄﺎ ﺳﺪﺗﻢ و�ن ﻛﻨﺘﻢ

ﺳﻮﻗﺔ ﻋﺸﺘﻢ

‘েহ বৎস! ইলম িশক্ কেরা। েকননা যিদ েনতা হও তেব সবার
ওপর ে��� লাভ করেব। যিদ মধয্ ধরেনর েলাক হও তেব
েনতার আসন লাভ করেত পারেব। আর যিদ সাধারণ �জা হও
তেব আরাম-আেয়েশ জীবনযাপন করেত পারেব।’
এরপর িতিন কিবতা আবৃ ি� কের বেলন,
71

وﻣﻦ لﻢ ﻳﺬق مﺮ ﺘﻟﻌﻠﻢ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺮع ذل ﺠﻟﻬﻞ ﻃﻮل ﺣﻴﺎﺗﻪ
وﻣﻦ ﻓﺎﺗﻪ ﺘﻟﻌﻠﻴﻢ وﻗﺖ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﻜﺮﺒ ﻋﻠﻴﻪ أر�ﻌﺎ لﻮﻓﺎﺗﻪ
وذات ﻟﻔﻰﺘ واﷲ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺘﻟﻰﻘ إذا لﻢ ﻳ�ﻮﻧﺎ ﻻ اﻋﺘﺒﺎر ﻟاﺗﻪ
‘েয বয্ি ইলম অে�ষেণর িকি�ত িত�তা বরদাশত কের না, েস
িদেনর পর িদন মূ খর্তা লা�না িগলেত বাধয হয়।
েযৗবেন যার ইলম িশক্ করার সু েযাগ হয়িন তার ওপর (জানাযার)
চার তাকবীর পাঠ কেরা। েকননা েস েতা মৃ ত!
আ�াহ তা‘আলার শপথ! যু বেকর মযর্াদ ও ে��� তার ইলম ও
তাকওয়ার কারেণ। যিদ এই দু িট ব� না থােক তেব তার েকােনা
মূ লয্ েনই।’

ইলেমর কারেণ িবধমর্ী স�ানেযাগয
ইলম এমন এক েদৗলত, যার বেদৗলেত একজন িবধমর্ী স�ান
লােভর েযাগয হেত পাের। দৃ �া��রূ বলা যায়, বদর যু ে� ৭০জন
কােফর যু �ব�ী িহেসেব ে�ফতার হেয় মদীনায় নীত হয়। ম�াবাসী
েস সময় আরবী পঠন ও িলখন িবদয্া পারদশর্ িছল। পক্ষা�
মদীনাবাসী িছল এর িবপরীত। তারা িছল িনরক্ষ যু �ব�ীেদর
িকছু িছল মূ খর, েলখাপড়া না জানা। তােদরেক অেথরর িবিনমেয় মুি�
েদওয়া  হয়। আর যারা িছল িশিক্ তােদর �েতয্েক িয�ায়
মদীনার দশজন কের িশশ নয্ করা হয় এবং এেদর িশক্
72

�দানেক তােদর মুি�পণ সাবয্ করা হয়। এভােব তারা িবধমর্
হওয়া সে�ও রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম একমা�
ইলেমর কারেণ তােদরেক স�ান কেরন এবং অনয্েদ তুলনায় িভ�
মযর্াদ �দান কেরন। এর �ারা বুঝা যায়, ইলম এমন এক স�দ,
যার বেদৗলেত একজন িবধমর্ী স�ােনর পা� হেত পাের। সু তরাং
েকােনা মুসিলম যিদ এই ইলেমর অিধকারী হয় তেব তার স�ান
কত েবিশ হেত পাের?

কাবয-কিবতা ও েশর-আশ্আে ইলেমর মযর্াদা ও �শি
জৈনক কিব বেলন,
ً
اﺠﻟﻬﻞ ﻳﻠﺤﻖ أمﻮاﺗﺎ ﺑﺄمﻮات

َ ﻳﻤﻮت
ﻗﻮم ﻓﻴﺤ� اﻟﻌﻠﻢ ذﻛﺮﻫﻢ

‘মানু ষ মারা যায়, িক� ইলম তার �রণেক জীিবত রােখ। আর মূ খর্রা
মের িগেয় েকবল মৃ ত িহেসেব মৃ তেদর সে� িমিলত হয়।’
 و�ﺒﺔ اﻟﻌﺎلﻢ دﻳﻦ ﻳﺪان ﺑﻪ، زوال ﺰواﻬﻟﺎ
. ﻤﺟﻴﻞ اﻷﺣﺪوﺛﺔ ﺑﻌﺪ مﻮﺗﻪ، ﻳ�ﺴﺒﻪ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓ ﺣﻴﺎﺗﻪ
،  واﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻗﻮن ﻣﺎ ﻲﻘ ﺪﻟﻫﺮ، ﻣﺎت ﺧﺰان ﻤﻟﺎل وﻫﻢ أﺣﻴﺎء! وآﺛﺎرﻫﻢ ﻓ اﻟﻘﻠﻮب مﻮﺟﻮدة، أﻋﻴﺎﻧﻬﻢ ﻣﻔﻘﻮدة
‘স�েদর সৃ ি� স�েদর সে� িনঃেশষ হেয় যায় িক� আেলেমর
মহ�ত হে� দীন, য�ারা মানু েষর দীন পািলত হয়।
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এর �ারা জীব�শায় আনু গতয হািসল হয় এবং মৃ তুয্ পর তা উ�ম
কথা হেয় থােক।
মােলর রক্ষক মারা যায়, িক� আেলমরা যু গ যু গ ধের অমর
থােকন।
তােদর স�দ হািরেয় যায় িক� আেলমেদর �ভাব ও �রণ
মানু েষর হৃদে ে�ািথত ও অ�ান হেয় থােক।’
আলী রািদয়া�াহু ‘আনহ আেলেমর কীিতর্ অমরে�র কথা তুেল
ধেরেছন এভােবﻣﺎ اﻟﻔﻀﻞ إﻻ ﻷﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ إﻧﻬﻢ
ﻋ ﻬﻟﺪي ﻟﻦ اﺳﺘﻬﺪى أدﻻء
ﻓﺎﻇﻔﺮ ﺑﻌﻠﻢ وﻻ ﺒﻲﻐ ﺑﻪ ﺑﺪﻻ
ﺎﻨﻟﺎس مﻮ� وأﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أﺣﻴﺎء
‘স�ান েকবল আেলমেদরই জনয, তারা েহদায়ােতর পেথ চলমান
এবং েহদায়াত �তয্াশী পথ�দশর্ক সু তরাং তুিম ইলম �ারাই
েসৗভাগয হািসল করেত সেচ� হও এবং এর েমাকােবলায় অনয
েকােনা ব� �হণ কেরা না। েকননা, অনয্ান মানু ষ মৃ ত আর
আেলমগণ অমর, তােদর কীিতর জীিবত।’
আেরক বুযুগর বেলন,
�ﻋﻠﻢ اﻹ�ﺴﺎن ﺪﻟه ﻤﻟﺨ
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‘মানু েষর ইলম হেলা তার িচর�ায়ী স�ান।’
আবূ ল ফাতহ মুহা�াদ আল-বু�ী (রহ.) বেলন,
 و ﻟيﺲ ﻟ ذﻛﺮ إذا لﻢ ﻳ�ﻦ �ﺴﻞ ﻳﻘﻮلﻮن ذﻛﺮ ﻤﻟﺮء ﺒﻰﻘ ﺑنﺴﻠﻪ
 ﻓﻤﻦ ﺳه �ﺴﻞ ﻓﺈﻧﺎ ﺑﺬا �ﺴﻠﻮ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻢ �ﺴ� ﺑﺪاﺋﻊ ﻜﻤﻲﺘ
‘মানু ষ বেল, বংশ �ারা মানু ষ �রণীয় হয়, এর �ারা তার নাম বািক
থােক। তাই যিদ বংশ না থােক তেব েকউ তােক �রণ কের না।
আিম তােদরেক বলব, আমার বংশ হে� আমার ইলম ও েহকমেতর
দু �াপয্তা সু তরাং েকউ যিদ �রণকারী বংশ চায় তেব েস েযন
এই পথই েবেছ েনয়।’
আলী রািদয়া�াহু ‘আনহর িনেচর কিবতািটও সময্ পিরিচত ও
িবখয্াত যথাاﻟﻌﻠﻢ ﻧﻮر وﺧ� ﻨﻟﺎس ﺗﻄﻠﺒﻪ
ﻳﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﺗﺒ ﻐ ﺑﻪ ﺑﺪﻻ
اﺠﻟﺎﻫﻠﻮن ﻷﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أﻋﺪاء
ﻨﻟﺎس مﻮ� وأﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أﺣﻴﺎء
‘ইলম হে� নূ র এবং েকবলমা� ভােলা মানু েষরাই তা অে�ষণ
কের, েহ তােলেব ইলম! ইলেমর েমাকােবলায় তুিম অনয েকােনা ব�
�হণ কেরা না। আর জােহলরা হে� আেলমেদর দু শমন, সাধারণ
মানু ষ েতা মৃ ত; েকবল জীিবত মানু ষ হে�ন আেলমগণ।’
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িতিন ছ�াকাের আেরা বেলন,
ّ
ّ ْ
ُ
 ﻋ ﻬﻟﺪى ﻟﻦ اﺳﺘﻬﺪى دﻻَ ُءﻷﻫﻞ اﻟ ِﻌﻠﻢ ﻧَﻬﻢ
اﻟﻔﺨﺮ إﻻ
ﻣﺎ
ِ
ُ
ِّ ْ َ
ْ
ُ ُْ
َ ﻷﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ
ُ أﻋ
ﺪاء
 اﺠﻟَﺎ ِﻫﻠﻮن وﻗﺪ ُر امﺮى ٍء ﻣﺎ ﻛن � ِﺴﻨﻪ
ُ
ْ ْ
َ َﻟ
ُْ
ُ أﺣ
ّ  ً ﺑﻌﻠﻢ ﺗَ ِﻌ ْﺶ ﺣﻴﺎ ً ﺑﻪ أﺑﺪا
ﻴﺎء
ﺎس مﻮ� وأﻫﻞ اﻟ ِﻌﻠ ِﻢ
ٍ ﻓﻔﺰ
‘ফখর ও েগৗরব েতা একমা� আহেল ইলেমরই। েকননা তারা
েহদায়ােতর ওপর �িতি�ত এবং যারা েহদায়াত�তয্াশ তােদর
পথ�দশর্ক �েতয্ বয্ি� মযর্াদ িঠক ততটুকু , (িনেজর েভতর
েস) যতটুকু ইলম �ান িদেয়েছ ও তােক সু �র কেরেছ। আর

জােহলরা হে� আেলমেদর শ�। তুিম ইলেমর �ারাই সাফলয
লােভর েচ�া কেরা, তেব জীব�স�া িহেসেব জীবনযাপন করেব।
সাধারণ মানু ষ েতা মৃ ত; আহেল ইলম েকবল জীিবত।’
আেরক কিব বেলন,
ُ  أﺑـــ ﻨﻟﺎس ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺘﻟﻤﺜﺎل أ�ﻔﺎء
ﻮﻫﻢ آدم واﻷم ﺣﻮاء
 ﻳﻔﺎﺧﺮون ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻄ� واﻟﺎء ﻓﺈن ﻳ�ﻦ ﻟﻢ ﻓ أﺻﻠﻬﻢ �ﺴﺐ
ُ ﻣﺎ اﻟﻔﻀﻞ إﻻ ﻷﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ
 ﻋ ﻬﻟﺪى لﻢ اﺳﺘﻬﺪى أذﻻء إﻧﻬﻢ
‘গঠন�কৃিতর িদক িদেয় সব মানু ষই সমান, তােদর আিদ িপতা
আদম এবং আিদ মাতা হাওয়া। যিদ তােদর মূ েল বংশীয় েগৗরব
থােক, তেব েসই েগৗরেবর অিধকারী হে� মািট এবং পািন। বরং
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মযর্াদ েকবল আহেল ইলেমর জনয্, তারাই সু পথ�া� অপদ�রাই
সু পথ �াথর ্না কের না’
আেরক কিবর ভাষায়-

ً
 اﺠﻟﻬﺎل ﻳﻬﺪم ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺰ الﺮﺸف## اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﺑيﺘﺎ ﻻ ﻋﻤﺎد ﻟ

 وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻠﻢ �ﻔﻮظ ﻣﻦ ﺘﻟﻠﻒ## اﻟﻌﻠﻢ �ﺴﻤﻮ ﺑﻘﻮم ذروة لﺮﺸف
ً
 ﺎﻤﻟﻮ�ﻘﺎت ﻓﻤﺎ لﻠﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ## ﻳﺎﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻬﻼ ﻻ ﺗﺪ�ﺴﻪ
‘ইলম ��হীন ঘরেকও সমু�ত কের, আর জােহলরা ই�ত ও
স�েমর ঘর ভূলু ি �ত কের। ইলম জািতর মযর্াদা চূ ড়া সমু�ত কের,
ইলেমর অিধকারী বয্ি �ংস ও পতন েথেক িনরাপদ থােক, েহ
ইলম �তয্াশ! কখনই তুিম ইলমেক কলি�ত কেরা না �ংসা�ক
ব� �ারা, েকননা ইলেমর েকােনা িবক� েনই।’
অনয কিব বেলন,
اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻔﺲ ﺷء أﻧﺖ داﺧﺮه
ﻣﻦ ﻳﺪرس اﻟﻌﻠﻢ لﻢ ﺗﺪرس ﻣﻔﺎﺧﺮه
‘ইলম হে� সবেচেয় মূ লয্বা ব� যা  তুিম স�য় কর! েয বয্ি
ইলম হািসল কের তার মযর্াদ কখনও পদদিলত ও কলি�ত হয়
না।’
িবখয্া মুফাসিসর ও অিভধানিবদ আ�ামা যমখশারী বেলন,
َ ْ َ ْ
َُُّ ُ ﺬﻟ
َْ
َ
َ َ
َ
ﺎق
ِ ﺳﻬ ِﺮي ِﻟﻨ ِﻘ
ِ ﻃﻴﺐ ِﻋﻨ
ِ  ِﻣﻦ وﺻ ِﻞ ﻏ�ِﻴﺔ �ٍ و## ﻴﺢ اﻟﻌﻠﻮمِ ﻟ
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ًِّ ﻞ
ْ ّ
َ َ َ ُ ْ َ َْ
ﺎق
وﺗﻤﺎﻳ� ﻃﺮ�ﺎ
ِ  أﺷ � ِﻣﻦ ﻣﺪاﻣﺔ ِ� ﺳ## ﻋﻮ�ﺼﺔ �ٍ ﻓ ﻟَر ِس
َ � أﺣ## ﺮﺻ�ﺮ أﻗﻼ� ﻋ أوراﻗﻬﺎ
ُ
واﻟﻌﺸﺎق
ﻣﻦ َّﺎ ﻛ ِء
ِ
َ ّ
ِّ�ُِ
َْ
َُّﺬﻟ
لﺮَمﻞ ﻋﻦ وراﻲﻗ
 ﻧﻘﺮي ﻷﻟﻘ## َأ ِﻣ ْﻦ �ﻘ ِﺮ اﻟﻔﺘﺎة َﻬ ﺎ
‘ইলেমর গেবষণায় রাি� জাগরণ আমার কােছ গািয়কা এবং মূ লয্বা
উি�র েচেয় আকষর্ণী ; দরেসর জিটল েকােনা মাসআলা সমাধান
করার বাসনা আমার কােছ সািকর শরােবর েচেয় অিধক কাময ও
সু �াদু । কাগেজর পাতায় কলেমর খসখেস আওয়াজ আমার কােছ
ে�মা�েদর েচেয় েবিশ আনে�র। আমার কাগেজর ধূ ে লাবািল দূ র
করার আঘাত গািয়কার দেফ আঘাত করার েচেয় েবিশ �িতমধু র।’
আেরকজন কিব আেলেমর অমরে�র কাবয েগেয়েছন িনেচর
কিবতায়َ ٌ
َ ُ و وﺻﺎﻪﻟ## ﺑﻌﺪ مﻮﺗﻪ
ُ ﺗﺖ ﺮﺘُّ اب َر ِﻣ
ٌ أﺧﻮ اﻟﻌﻠﻢ
ﻴﻢ
ﺣ ﺎﺪﻟ
ِِ
ِ
ّ ََ
ٌ َْ
ُ  ُﻈَﻦُّ ِﻣ َﻦ اﻷَﺣﻴَﺎ ِء وﻫﻮ َﻋ## ﺮﺜَى
ﺪﻳﻢ
ﻣﺎش ﻋ
وذو
ٍ ﺠﻟﻬﻞ ﻣﻴﺖ وﻫﻮ
ِ
‘ইলেমর বাহক মৃ তুয্ পরও জীিবত, অমর। যিদও তার হাড়েগাড়
মািটর িনেচ িছ�িভ�। পক্ষা� জােহলরা মৃ ত, যিদও েস ভূপৃ ে�
চলমান এবং খািল েচােখ মেন হয় তারা জীিবত। িক� বা�েব েস
অি��হীন।’
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েকান ইলম িশক্ করা ফরয?
ইলম িশক্ষ গুর েকউ অ�ীকার কেরন না। িক� আিভধােনর
আ�য় িনেয় েকউ েকউ অপবয্াখয কেরন। ইলম মােন জানা, ইলম
মােন জ্ঞ- অিভধােনর এই অথর �হণ কের েকৗশেল অেনেকই
জাগিতক জ্ঞ ও েসই সাধনােকও দীেনর অংশ িহেসেব চািলেয়
েদয়ার েচ�া কেরন। একারেণ বই-পু�েক, �ুল-কেলেজর েদয়ােল
েলখা থােক- ‘�েতয্ নর-নারীর ওপর জ্ঞ িশক্ করা ফরয।’
িক� আসেলই িক তাই? জাগিতক িশক্ষ জনয কুরআন-হাদীেছ এত
গুর েদওয়া হেয়েছ? বিণর্ ফযীলেতর কথা বলা হেয়েছ? আেদৗ
তা নয়। বরং কুরআন-হাদীছ এবং দীনী িবষেয়র েয জ্ঞ েসটােকই
ইলম িহেসেব আখয্িয়ত করা হেয়েছ এবং েসগুেলার ফযীলেতর
কথা বলা হেয়েছ। িবখয্া হাদীছ িবশারদ আ�ামা মুনাবী (রহ.)
বেলন,
ﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﻷﻗﻮال وﺗﻨﺎﻗﻀﺖ اﻵراء ﻓ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻤﻟﻔﺮوض ﻋ �ﻮ ﺮﺸ�ﻦ
ً
ﻗﻮﻻ وأﺟﻮد ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻗﻮل ﻟﻘﺎﻲﺿ أن اﻟﻌﻠﻢ ﻤﻟﻔﺮوض ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻣﻨﺪوﺣﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻤﻪ

ﻛﻤﻌﺮﻓﺔ ﺨﻟﺎﻟﻖ ﺟﻞ وﻋﻼ وﻧﺒﻮة �ﻤﺪ } و�ﻴﻔﻴﺔ الﺼﻼة و�ﻮﻫﺎ ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻓﺮض

ﻋ� واﻟﻈﺎﻫﺮ أن ﻤﻟﺮاد ﺑﻪ ﻛ ﻣﺎ �ﺘﺎﺟﻪ ﻤﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ أمﻮر اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺮﺷاﺋﻊ
اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺣﻼل وﺣﺮام مﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ ﻟﻲﺒﷺ

‘এই ফরয ইলেমর বয্াপাে পর�র িবেরাধী �ায় িবশিট মতঅিভমত রেয়েছ। তেব সবেচেয় উ�ম মত হে� কাজী ইয়া� (রহ.)79

এর অিভমত। তা হে�; ফরয ইলম হে� যা িশক্ করার িবক�
েনই। েযমন, আ�াহ তা‘আলার মােরফাত হািসল করা, রাসূ লু�াহ
ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নবুওয়াত স�েকর যথাযথ জ্ঞ
হািসল করা, সালাত ও অনয্ান িবধান স�েকর অবিহত হওয়া।
এসব ইলম হািসল করা ফরেয আইন। েমাটকথা হে�, জরুর
আকীদা, রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আনীত
শরীয়েতর �িতিট িবধান যথাযথভােব জানার জনয মুসিলম েয
ইলেমর মুখােপক্ষেসটাই ফরয ইলম িহেসেব িবেবিচত।
আনাস রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ ছা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনْ
ِّ
« »ﺐُ اﻟْﻌِﻠ ِﻢ ﻓَﺮِ�ﻀَﺔٌ ﻰﻠﻋََ ﻞﻛُ ُم ْﺴﻠِ ٍﻢ
‘ইলম িশক্ষা করা �িতিট মুসিলেমর জন য্ ফ’ [ইবন  মাজাহ:
২২৪]
এর বয্াখয্ ওলামােয় েকরাম িলেখন�ﺄﺮﺷف اﻟﻌﻠﻮم ﺛﻤﺮة اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﻰﻟ ومﻼﺋ�ﺘﻪ ورﺳﻠﻪ وﻣﺎ ﻳﻌ

ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺛﻤﺮﺗﻪ الﺴﻌﺎدة اﻷﺑﺪﻳﺔ

‘সবর্ে� ইলম হে� আ�াহ তা‘আলার বয্াপাে জ্ঞ হািসল হওয়ার
ইলম, তাঁর েফেরশতা, রাসূ ল এবং এগুেলা সহায়ক ইলম। কারণ
এর ফল হেলা অন� েসৗভাগয্’
হাসান ইবন রবী‘ (রহ.) েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
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 ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮ�ﻀﺔ ﻋ:ﺳﺄﻟﺖ اﺑﻦ ﻤﻟﺒﺎرك ﻋﻦ ﻗﻮل ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

 ﻟيﺲ ﻫﻮ ﺬﻟي ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻪ وﻟ�ﻦ ﻓﺮ�ﻀﺔ ﻋ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻓ ﺷء ﻣﻦ:ﻛ مﺴﻠﻢ ﻗﺎل
أمﺮ دﻳﻨﻪ

‘ইলম িশক্ করা ফরয’ �ারা েসই ইলম উে�শয নয়, মানু ষ যা
(জাগিতক �ােথর) হািসল কের। বরং এর �ারা উে�শয হে� দীেনর
�েয়াজেনর ইলম।’

ইলেমর পেথ চেল েকােনা কারেণ কাি�ত ইলম হািসল করেত না
পারেলও ছাওয়াব
ইলেমর রা�া এমন এক বরকতময় রা�া েয, এখােন বয্থর্ বলেত
েকােনা িকছু েনই। এমনিক েকােনা বয্ি যিদ ইলম হািসল করেত
এেস েকােনা কারেণ বয্থর হয়, তথািপ তার জনয ছাওয়াব রেয়েছ।
�ুল-কেলেজ েতা পাশ করেত না পারেল কেয়ক বছেরর �ম
এেকবােরই বৃ থা যায়। পরীক্ষ আেগর সম� েলখাপড়ােক বয্থ ও
মূ লয্হী আখয্ািয় করা হয় পরীক্ষ পাশ করেত না পারেল। িক�
আ�াহ তা‘আলার খাজানা এবং দােনর ভা�ার এত িব�ৃ ত েয, িতিন
�ীনী ইলম িশখেত আসা কাউেক বি�ত কেরন না। বরং
একিন�তার সে� েকউ ইলম িশখেত এেস যিদ েকােনা কারেণ বয্থ
হয় আ�াহ তা‘আলা তােকও তার িনয়েতর বেদৗলেত ছাওয়াব দান
কেরন।
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ইলেমর ধারািবনয্া
পূ বর্সূরগণ ইলেমর চমৎকার একিট ধারািবনয্া উে�খ কেরেছন।
যথাوﻗﻴﻞ أول اﻟﻌﻠﻢ الﺼﻤﺖ ﺛﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺛﻢ ﺤﻟﻔﻆ ﺛﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺛﻢ ﺮﺸه
‘ইলেমর �থম অংশ নীরবতা, তারপর কান েপেত �বণ করা,
এরপর িহফজ করা, অতপর আমল করা এবং তারপর ইলেমর
�চার-�সার ঘটােনা।’

ইলম অজর্নকরার প�িত
ইলম হািসল করার েক্ষ িবেশষ িকছু িহকমত ও েকৗশল আেছ।
ইলম হািসল এবং িনেজর মধয্কা অজ্ঞ দূ র করার সবেচেয় সহজ
ও িনরাপদ উপায় হে� সংেকাচ দূ র করা। েযমন, পূ বর্সূররা বেল
থােকন-

ِّﻠ
وﻗﻴﻞ ﻢ ﻋﻠﻤﻚ ﻣﻦ �ﻬﻞ وﺗﻌﻠﻢ مﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﻬﻞ ﻓﺈﻧﻚ إذا ﻓﻌﻠﺖ ذلﻚ

ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎ ﺟﻬﻠﺖ وﺣﻔﻈﺖ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ

‘�থেম েয বয্ি জােনন না তােক আপনার ইলম দান করুন আর
আপিন যা জােনন না, তা িযিন জােনন তার কাছ েথেক িশক্
করুন যিদ এরূ কেরন তেব আপিন েয িবষেয় অজ েস আপনার
ইলম হািসল হেব এবং যা জােনন না তাও আয়ে� থাকেব।’
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ইলম িশখেত এেস যারা িফের েগেছ তারা চরম বয্থ হেয়েছ
অেনেক ইলম হািসল করেত আেস না। আর েকউ েকউ এেসও
নানা কারেণ ঝের পেড়। সাবধান! অমন দু ভর্াগ েযন আমরা েকউ
না হই। যারা ইলম িশখেত আেস না িকংবা এেসও েকােনা কারেণ
িফের যায়, পৃ িথবীেত তােদর েচেয় হতভাগা েকােনা েলাক েনই।
কথািটর সতয্ত পাওয়া যায় একিট হাদীেছ। তােত এেসেছ,
ﺑيﻨﻤﺎ �ﻦ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ إذ مﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻔﺮ ﻓﺠﺎء أﺣﺪﻫﻢ

ﺪ ﻓﺮﺟﺔ ﻲﻓ اﺤﻟﻠﻘﺔ ﻓﺠﻠﺲ وﺟﻠﺲ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ وراﺋﻬﻢ واﻧﻄﻠﻖ اﺜﻟﺎﻟ ﺚ ﻓﻘﺎل

 اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ أﻻ أﺧﺮﺒ�ﻢ ﺨﺑﺮﺒ ﻫﺆﻻء اﻨﻟﻔﺮ ﻗﺎلﻮا ﺑ� ﻳﺎ رﺳﻮل

 ﻗﺎل أﻣﺎ اﺬﻟي ﺟﺎء ﻓﺠﻠﺲ ﻓﺄوى ﻓﺂواه اﷲ واﺬﻟي ﺟﻠﺲ ﻣﻦ وراﺋ�ﻢ
ﺎﺳﺘﻰﺤ ﺎﺳﺘﻰﺤ اﷲ ﻣﻨﻪ أﻣﺎ اﺬﻟي اﻧﻄﻠﻖ رﺟﻞ أﻋﺮض ﻓﺄﻋﺮض اﷲ ﻋﻨﻪ

একবার িতনজন েলাক রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
কােছ আেসন। েস সময় িতিন সাহাবােয় েকরামেক ইলম িশক্
িদি�েলন। িতনজেনর একজন মসিজদ েথেক েবর হেয় িনেজর
�েয়াজেন চেল যায়, ি�তীয়জন মজিলেসর মাঝখােন জায়গা েপেয়
েসখােন বেস পেড়ন এবং ইলেমর মজিলেস বসার কারেণ
েফেরশতােদর দু ‘আ, আ�াহ তা‘আলার রহমত এবং সম� �াণীর
দু ‘আ লােভর েসৗভাগয হািসল কেরন। আর তৃতীয় বয্ি আ�াহ
তা‘আলােক ল�া কেরন অথর্ া রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর দরবাের ভীড় েঠেল বসেত সংেকাচেবাধ কেরন। ফেল
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আ�াহ তা‘আলাও তার �িত রহমেতর বয্াপাে ল�ােবাধ কেরন

অথর্া তােক রহমত েথেক বি�ত কেরন ।
4

৩

এর �ারা েবাঝা েগল, ইলেমর মজিলেস ভীড় েঠেল হেলও বসা
িন�নীয় নয়, বরং �শংসনীয়। এেক্ষ ল�া বা সংেকাচেবাধ করা
আ�াহ তা‘আলার রহমত েথেক বি�ত হওয়ার কারণ।
হাদীছ েথেক আমরা জানেত পাির, ইলেমর মজিলেস বসা ে��� ও
মযর্াদা�াি� মাধয্ম পক্�ের ইলেমর মজিলস তয্া করা পরম
ব�না ও বয্থর্ত লক্ষ
তাছাড়া  ইলম ও িযিকেরর মজিলস পিরতয্াগকারীেদ বয্াপাে
কুরআেন ইরশাদ হেয়েছٞ لرَ � �ُ َق ّي ۡض َ ُ�ۥ َش ۡي َ�ٰ ٗنا َ� ُه َو َ ُ�ۥ قَر
ّ ﴿ َو َمن َ� ۡع ُش َعن ذ ِۡكر
: ﴾ ]الﺰﺧﺮف٣ �ن
ِ
ِ
ِ
[٣٦

‘যারা দয়ামেয়র িযিকর ও �রণ েথেক দূ ের সের যায় আিম তােদর
জনয একজন শয়তানেক িনিদর� কির। ফেল েস তার স�ী হেয়
যায়।’ {সূ রা যু খরফ, আয়াত: ৩৬}

ইলম হািসেলর সহায়ক
ইলেমর অেনক ফযীলত। সীমাহীন এর গুরু পূ েবর্া বণর ্ন ও
4

মুসনােদ আহমাদ ৫/২১৯।
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আেলাচনায় তা �� হেলা। িক� কীভােব তা হািসল হেব? ইলম কী
খুব সহেজই হািসল হয়? েকােনা ক�-ে�শ বরদাশত করা ছাড়া? না,
ইলম হািসেলর জনয অেনক তয্া-িতিতক্ করেত হয়। সময় বয্
করেত হয়। �ম িদেত হয় এবং অেনক গুেণ অিধকারী হেত হয়
িকংবা িনেজর মেধয গু সৃ ি� করেত হয়। বুযুগর্াে েকরাম ইলম
হািসেলর জনয ছয়িট গু আবশয্ বেলেছন। যথাএক. েমধা। েমধা এমন এক ব�, যা �িতিট মানু েষর মেধয কমেবিশ
িবদয্মান আ�াহ তা‘আলা এেকবাের েমধাশূ নয েকােনা মানু ষ সৃ ি�
কেরনিন। কম েহাক েবিশ েহাক �েতয্েক মেধয্ েমধা আেছই।
এটাই আ�াহ তা‘আলার ইনসাফ। এেকবাের েমধাশূ নয কের িতিন
েকােনা বা�ার �িত েব-ইনসাফ কেরন িন। সু তরাং যারা
েমধাশূ নয্তা েদাহাই েদয় তারা ভুল কের এবং ভুল িব�ােসর সে�
বাস কের।
দু ই. ইলম অে�ষেণর �িত তী� বাসনা থাকা। সু তরাং ইলম িশক্ষাথ
এবং িশক্ষাথর্ী কতর্ব হে� ইলম অে�ষেণর �িত তী� বাসনা ও
আ�হ রাখা। ইলেমর রহসয উ�াটেনর জনয উদ�ীব থাকা। ইলম
িশক্ষ জনয েছােটা-বড় সকেলর শরণাপ� হওয়া। ইলেমর সূ �তা
ও গভীরতা পযর্ েপৗঁছা বয্াপাে সবর্া� �েচ�া করা এবং
সেবর্া েমধা খরচ করা।
িতন. ইলম হািসেলর জনয সবর, তয্া ও মুজাহাদা করা। একজন
তােলেব ইলেমর জনয এই গু খুবই জররী। এই গু অজর ্ করা
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ছাড়া েকউ তােলেব ইলম হওয়ারই েযাগয্ত রােখ না। ইলম েতা
সবর ও েচ�ার অেপক্ষ থােক। তাই এই গু দু িট ছাড়া ইলম
হািসেল সাফলয লাভ করার ক�না করা বৃ থা েচ�া ছাড়া আর িকছু
নয়।
তােলেব ইলেমর জনয চাই অপিরসীম সবর ও ৈধযর্ মেন রাখেত
হেব, ইলেমর পথ সংিক্ নয়। বরং দীঘর্প পািড় িদেয়ই েকবল
ইলম সাধনায় সফলতা পাওয়া যায়। ইলেমর পথপির�মা েতা েসই
েদালনা েথেক কবর পযর্! এই দীঘর্প পািড় িদেত িকি�ত ক�
বরদাশত করেত হেব না! নফসেক দমন করেত হেব না!
ইলম অে�ষেণ নফসেক দমন ও ক� �ীকাের ��ত করার জনয
দু ইভােব সবর ও ৈধযর্য্ িশক্ েদওয়া েযেত পাের। �থমত. এ
কথার িশক্ েয, ইলম হে� ইবাদত। আর �িতিট ইবাদত পালেনই
ক� �ীকার করেত হয়। ি�তীয়ত. ইলম িশক্ষ পথপির�মায়
অহিনর্ ৈধেযর্ পরীক্ িদেত থাকা।
কী রকম ৈধযর? শুধ পাঠকেক্ষ উপি হওয়ার ক� �ীকােরর ৈধযর?
না। শুধ উ�াদগেণর সাি�েধয থাকার ৈধযর? না। দরেসর পড়া �বণ
ও তা ধের রাখার ৈধযর ? না। শুধ এসব িবষেয়র ৈধযর্ যেথ� নয়।
বরং ইলম েথেক দূ ের সিরেয় েদয় এধরেনর যাবতীয় ব� েথেক
দূ ের থাকাই হে� ইলম হািসেল ৈধযর্ধার করা। যু বক ও তরণেদর
জনয এই িবষয়িট িবেশষভােব মেন রাখা দরকার। েকননা িবিভ�
পিরি�িতেত তারা পথ হািরেয় েফেল। যু েগর নানা রকম আ�ান
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তােদরেক �া� পেথ চািলত কের। তাই তােদরেক ইলেমর পেথ
িটেক থাকার জনয অপিরসীম ৈধযর্ধার করেত হেব। মেন রাখেত
হেব, ইলম িশক্ করেত এেস িকছু টা কে�র স�ু খীন না হেল, তয্া
�ীকার করেত না পারেল পরবতর্ জীবেন সফলতা পাওয়া যায় না।
ইবন আতাউ�াহ (রহ.) বেলন,
.ﻣﻦ ﻛﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ �ﺮﻗﺔ ﻗﻮ�ﺔ ﻛﻧﺖ ﻧﻬﺎﻳﺎﺗﻪ ﺮﺸﻗﺔ
‘যার িশক্ষাজীবে সূ চনা হয় কে�র তার েশষ জীবন হয় উ�ল।’
ব�ত ইলেমর গভীরতা ও সূ � ইলম হািসল করেত হেল ক�
�ীকার করেতই হেব। মেন রাখা চাই, ইলম সাধারণ ওয়াজ-নিছহত
নয় েয, েযখান েসখান েথেক, েযভােব েসভােব সং�হ করা যায়।
বরং খাঁিট ইলম সং�হ করেত হেল অবশয্ ক� �ীকার করেত হেব
এবং ক� �ীকাের ৈধযর্ ধারণ করেত হেব। ইবন মুবারক (রহ.)এর কথায় এই িবষয়িটই ফুেট উেঠেছ। িতিন বেলন ﻓﻘﻒ،  أو إذا مﺮرت ﺑﺪار ﻓﺮأﻳﺖ مﻜﺘﻮ�ﺎ ﻋﻠﻴﻪ مﻮﻋﻈﺔ، إذا رأﻳﺖ مﻮﻋﻈﺔ
ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻟﺘﻌﻆ؛ وﻟ�ﻦ اﻟﻔﻘﻪ ﻓ ﺪﻟﻳﻦ إﻧﻤﺎ ﻳ�ﻮن ﺎﻤﻟﺸﺎﻓﻬﺔ والﺴﻤﺎع

‘যিদ েকাথাও ওয়াজ শুনে পাও অথবা পথ চলেত েদয়ােলর গােয়ও
উপেদশ বাকয েলখা েদখেত পাও তেব েসখােন িকছু ক্ দাঁিড়েয়
যাও এবং নিছহত �হণ কেরা। িক� মেন েরেখা, দীেনর িফকহ
হািসল করা এরকম সহজ নয়। বরং তা সরাসির ও উ�ােদর কােছ
�বণ কের হািসল করেত হয়।’
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এই বাণীেত এ কথার �িত ইি�ত করা হেয়েছ েয, একজন মানু ষ
সাধারণ ওয়াজ-নিছহত, আেদশ-উপেদশ সু েযাগ অনু যায়ী েয েকােনা
�ান েথেকই হািসল করেত পাের। িক� ইলম হািসেলর িবষয়িট
আেদৗ এমন নয়। বরং এর জনয তয্া �ীকার ও ৈধেযর্ পরীক্
িদেত হয় এবং ক�সিহ�ু হেত হয়। নফেসর সে� তুমুল লড়াই
করেত হয়। আেরা মেন রাখা উিচত, েকউ যিদ ইলম হািসেলর জনয
িনেজেক দীঘর্িদ আব� না রােখ, ৈধযর হািরেয় েফেল তেব তােক
অেনক িকছু েথেক বি�ত হেত হেব। ইলেমর ভা�ার েথেক মাহরু
হেব। উদাহরণ�রূ মূ সা (আ.)-এর ঘটনা উে�খ করা েযেত পাের।
িতিন িখিযর (আ.)-এর সে� েবিশিদন অব�ান করার ৈধযর্ধার
করেত পােরন িন বেল িতিন েবিশ উপকৃ ত হেত পােরনিন এবং এ
কারেণ আমরাও অেনক ইলম েথেক বি�ত হেয়িছ। রাসূ লু�াহ
ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরনُ ُ َ َْ
َ ْ َ ْ ََْ َ ّ
ّ ََ ُ ّ َ ْ ََ َ
ﺎر ِﻫ َﻤ ﺎ
ِ ﻳﺮﺣﻢ اﷲ ُﻮﻰﺳ لﻮ ِددﻧ ﺎ َﻧَﻪ َﺮﺒ ﻰﺘَ َﻘُﺺَ ﻋﻠﻴﻨﺎ ِﻣﻦ أﺧﺒ
‘আ�াহ তা‘আলা মূ সা (আ.)-এর ওপর রহম করুন আেক্, িতিন
যিদ আেরকটু ৈধযর্ধার করেতন তেব আমরা তােদর আেরা অেনক

িকছু জানেত পারতাম।’ [বু খারী: ১২২; মুসিলম: ১৭০]
বিণর্ আেছ-

َ
ُ
 ﻛﻬﺎ مﺎ رأﻳﺖ،ﻷﺗﻴﺖ ﺑﻚ ﻋ ﻟﻲﻔ ﻋﺠﻴﺒﺔ
لﻮ ﺮﺒت
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‘িখিজর (আ.) বলেলন, আপিন যিদ ৈধযর্ধার করেতন তেব আিম
আপনার সামেন আমার েদখা দু ই হাজার িব�য়কর ও েহকমতপূ ণর
ঘটনা েপশ করতাম।’ [তাফসীর আল-বাহরু মাদীদ: ১১/২৭৭]
সু তরাং সবর করেত হেব এবং দীঘর্সম িনেয় ইলম অে�ষেণ বয্
থাকেত হেব। এমনিক ঘের-বাইের, সমােজ-রাে� সবর্দ ইলেমরই
চচর্ করেত হেব। ইবনু ল কািয়য্ (রহ.) বেলন, আিম আমার
পিরবােরর েলাকেদর সে� থাকার সময়ও আমার সামেন মাসআলা
হািজর হয় এবং আিম ইলমী িবষেয় মশগু থািক।
আমােদর পূ বর্সূরগেণর অেনেকই ইলম হািসেল এত িবম� থাকেতন
েয, এ কারেণ েকউ হয়ত িববাহই কেরনিন, আবার েকউ অেনক
িবলে� িবেয় কেরেছন।
আ�ামা আবদু ল ফা�াহ আবূ গু�া (রহ.) ‘আল-উলামাউল উযয্া’
নােম একিট �ত� �� রচনা কেরেছন, যােত ইসলামী ইিতহােসর
বহ িবখয্া মনীষীর জীবনী আেলাচনা করা হেয়েছ, যারা শুধ দীনী
ইলম হািসল এবং তা মানু েষর মেধয িব�ােরর জনয্ িববােহর
পািথর্ সু খান� েথেক িনেজেদরেক ই�াকৃতভােব িবরত েরেখেছন।
এছাড়াও অেনক মাশােয়খ শুধ ইলম হািসেলর �ােথর িবেয়শাদী িবল�
করেতন। েযমন, িবখয্া মনীষী আ�ামা ইবন রজব হা�লী রহ.
(৭৯৫ িহ.)। িতিন ইলম হািসেল এত িবম� িছেলন েয, অেনক বয়স
হওয়ার পর তােক িবেয় করেত হেয়িছল। আর িবেয়র িদেনও
মুতালা‘আ বা অধয্য় এবং জ্ঞানসাধন এত ম� িছেলন েয, �ী
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েসেজগুে, সু গি� মািখেয় তার পােশ এেস দাঁড়ােনার পরও িতিন
েটর েপেলন না। িতিন �ীর িদেক দৃ ি�পােতর ঘটনা বণর্ন কের
বলেতন, অেনকক্ পর আিম তার িদেক অ�তয্ািশতভাে নজর
িদেয়িছলাম। এরপর িতিন �ীর িকছু িববরণ েদয়ার পর বেলন,
অতপর আিম িকতােবর িদেক মেনািনেবশ করলাম এবং অসমা�
পড়া েশষ করলাম। িক� �ী এেত দারু �ু� হেলা এবং েসখান
েথেক চেল েগল।
ব�ত তারা িনেজরাও জােনন, েয বয্ি েয হেকর অিধকারী তােক
েসই হক �দান করা জররী। িক� কখনও কখনও এই বা�বতার
ওপর মানু েষর �ভাব �বল হেয় ওেঠ এবং েয েযভােব জীবন গেড়
তুেলেছ তার মেধয েসই ব� �বলভােব আ��কাশ কের। েযেহতু
ইবন রজব হা�লী (রহ.) সারা জীবন �� অধয্য়ণও জ্ঞানসাধন
ম� েথেকেছন, একারেণ বাসর রজনীেতও নববধূ র �িত দৃ ি� িনব�
করার কথা ভুেল েগেছন এবং সারা জীবেনর স�ী িকতাবপে�র
সে� রাত কািটেয়েছন! অেনেক েতা িকতাবািদর সে� এত সখয্ত
গেড় তুেলিছেলন েয, রােত েশায়ার সময় িশয়ের বইপ� ও
অধয্য়েন সাম�ী িনেয় শুেত!
চার. পানাহােরর �েয়াজনীয় বয্ব� থাকা। আলহামদু িল�াহ, বতর্মা
সমেয় আ�াহ তা‘আলা মুসিলমেদরেক েয স�দ দান কেরেছন
তােত সকেলর জনয এই শতর সহজ এবং ইলম িশক্ করার মেতা
পযর্া খরচািদর অনকূল বয্ব� হেয় েগেছ।
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পাঁচ. েযাগয ও ে�হ�বণ উ�ােদর সাি�ধয �হণ। সাবর্ক্ষ উ�ােদর
সাি�েধয েথেক ইলম হািসল করেত হেব। মেন রাখেত হেব, উ�াদ
ছাড়া শুধ বই-পু�ক েঘঁেট আেলম হওয়া যায় না।
ছয়. ইলম অে�ষেণর জনয দীঘর সময় বয্ করা, �ততা অবল�ন না 
করা। একজন খাঁিট আেলম হেত হেল অবশয্ তােক সময় িদেত
হয়। সাধনা করেত হয়। ইলম েতা েমিশেন �া� েকােনা ব� নয়
েয, সকােল ঢুেক িবেকেল আেলম হেয় েবর হওয়া যােব! ইবন
িশহাব যু হরী (রহ.) বলেতন,
وﻣﻦ أراد اﻟﻌﻠﻢ ﺟﻠﺔ ذﻫﺐ ﻋﻨﻪ ﺟﻠﺔ
‘েয বয্ি একসে� সব ইলম েপেত চায় তার সব িকছু একসে�
হািরেয় যায়।’
ইমাম শােফয়ী (রহ.) এক কিবতায় এই ছয়িট ব�েক একি�ত
কেরেছন। যথা ﺳﺄﻧبﻴﻚ ﻋﻨـــــﻬﺎ ﺑبﻴﺎن ﻲﺧ ﻟﻦ ﺗﻨﺎل اﻟﻌﻠﻢ إﻻ �ﺴﺘﺔ
 وﺗﻠﻘ� أﺳﺘﺎذ وﻃﻮل زﻣﺎن ﺎﻛء وﺣﺮص واﻓﺘﻘﺎر وﻏﺮ�ﺔ
‘ভাই! ছয়িট ব� ছাড়া তুিম ইলম হািসল করেত পারেব না। আিম
েতামােক েসই ছয়িট ব� বণর ্ন কের েশানােবা। েমধা, বাসনা,
আ�হ, সফর, উ�ােদর সাহচাযর এবং দীঘর সময় বয্য়’

91

জৈনক ফািসর কিবর ভাষােতও এই ছয়িট গুেণ কথা �কািশত
হেয়েছ। যথা-

ﻋﻠﻢ را ﻫﺮ ﮔﺰ ﻴﺎﻰﺑ ﺗﺎ ﻧﻪ داري ﺷﺶ ﺧﺼﺎل
ﺣﺮص ﻗﻄﻊ ﻓﻬﻢ ﻛمﻞ ﺟﻊ ﺧﺎﻃﺮ ﻛ ﺣﺎل
ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎذ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺳﺒﻖ ﺧﻮا� ﻣﺪام
ﻟﻔﻆ را ﺗﻘﻴﻖ ﻛ� ﺗﺎ ﺷﻮي مﺮد ﻛﻤﺎل
‘তুিম ছয়িট গুণ ছাড়া িকছুেতই ইলম পােব না। তী� আকা�, পূ ণর ্
েবাধ, সবর্াব�ায় মনসংেযা, িশক্ষকগুরুর , সেবর্াপির সারাক্
অধয্য়েন অিভিনেবশ আর শে�র বয্াখ-িবে�ষণ বুেঝ পাঠ- এসব
ৈবিশ�য্ আমেল নাও যােত তুিম একজন পিরণত মানুষ হেত পার’

ইলেমর অ�রায়
ইলম অমূ লয স�দ, সীমাহীন এর গুরু আর দু িনয়ার িনয়মই
এমন, েয ব� যত মূ লয্বা তা  ততই গুরুে দািব রােখ এবং
মানু ষ তা হাত ছাড়া না হওয়ার নানা রকম উপায় অবল�ন কের।
েস িহেসেব ইলম অজর্ে সহায়ক অেনক প�াও েযমন অবল�ন
করেত হয় েতমিনভােব ইলম অজর্ে �িতব�ক অেনক প�াও
পিরহার করেত হয়। আসেল যু গ ও সমেয়র হাওয়ায় �িতব�কতার
নতুন নতুন উপসগর ্ েযা হয়। তাই যু গ ও সমেয়র িবচার ও
মূ লয্ায় কের ইলেমর অ�রায় যাবতীয় িবষয়ািদ েথেক আমােদর
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দূ ের থাকেত হেব। িনে� ইলেমর �িতব�ক িকছু িবষয় তুেল ধরা
হেলা। আশা কির আমরা সকেল এসব েথেক দূ ের থাকার েচ�া
করব, ইনশাআ�াহ।
�থম অ�রায়: ইলেমর মমর স�েকর অবিহত না হওয়া
ইলেমর �িতব�কতার একিট হে�, ইলেমর মমর স�েকর অবিহত
না হওয়া। অথর্া ইলম েয অতয্ মূ লয্বা স�দ তার মমর
অনু ধাবন করেত বয্থ হওয়া। অেনেক ইলম হািসল করেত আেস
বেট িক� এর মূ লয অনু ধাবন করেত পাের না। েস মেন কের ইলম
িনতা�ই মামুিল ব� এবং এর উপকািরতা সামানয্ বরং েকউ েকউ
েতা চরম হীনমনয্তা েভােগ একথা েভেব েয, ধমর্হীনজাগিতক
িশক্য় ধন-স�দ ও �ভাব-�িতপি�র সু েযাগ েবিশ। িক� এখােন
েতা এর িকছুই েনই! এসব েভেব িনেজেক এেকবাের মূ লয্হী এবং
ইলমেক ��দামী জ্ঞান কে যার চূ ড়া� পিরণাম হে� ইলম েথেক
বি�ত হওয়া।
ি�তীয় অ�রায়: িনয়েত �িট
আ�াহ তা‘আলা ছাড়া অনয েকােনা িনয়েত ইলম অে�ষণ করা। এটা 
েতা  বলাইবাহুলয্ েয িনয়ত িঠক ন া হেল েকােন া েন ক কাজ
মূ লয্বান হয় না উমর ইবন খা�াব রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর,
রাসূ লু�াহ ছা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনَ
ْ ِّ
« ئ َﻣﺎ ﻧ َﻮى
ٍ  وَﻟِﻞﻜُ ام ِﺮ،ِ»َﺎ اﻷَْ�ْﻤَﺎلُ ﺑِﺎﻨﻟِّﻴَّﺎت
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‘িন�য় আমেলর ফলাফল িনয়েতর ওপর িনভর্রশীল। আর �েতয্েক
জনয্ তাই থাকেব যা েস িনয়ত করেব’ [বুখারী: ১]
আমেলর িবশু�ত ও �হণেযাগয্ত িনয়েতর ওপর িনভর্রশীল ইবন
মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
. لﻮ أن أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺻﺎﻧﻮا اﻟﻌﻠﻢ ووﺿﻌﻮه ﻋﻨﺪ أﻫﻠﻪ لﺴﺎدوا ﺑﻪ أﻫﻞ زﻣﺎﻧﻬﻢ
 ﻓﻬﺎﻧﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻤﻌﺖ ﻧبﻴ�ﻢ، ولﻜﻨﻬﻢ ﺑﺬلﻮه ﻷﻫﻞ ﺪﻟﻧﻴﺎ ﻟﻨﺎلﻮا ﺑﻪ ﻣﻦ دﻧﻴﺎﻫﻢ

 ﻛﻔﺎه اﷲ،  ﻫﻢ آﺧﺮﺗﻪ،  ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﻬﻟﻤﻮم ﻫﻤﺎ واﺣﺪا:ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل

 لﻢ ﻳﺒﺎل اﷲ ﻓ أي أودﻳﺘﻬﺎ،  وﻣﻦ �ﺸﻌﺒﺖ ﺑﻪ ﻬﻟﻤﻮم ﻓ أﺣﻮال ﺪﻟﻧﻴﺎ، ﻫﻢ ﺪﻟﻧﻴﺎ

ﻫﻠﻚ

‘আহেল ইলম যিদ ইলম েহফাজত করেতন এবং যথা�ােন তা
রাখেতন তেব তারা যু েগর েনতৃ� লাভ করেত পারেতন। িক�
ইলমেক পািথর্ �ােথর বয্বহ করার ফেল ক্ষমতাসীন তােদরেক
লাি�ত কেরেছ। আিম েতামােদর নবীর মুে খ শুেনিছ েয বয্ি
আেখরাতেক একমা� িফিকেরর ব� বানােব আ�াহ তা‘আলা তার
জনয যেথ� হেয় যােবন। পক্ষা� েয বয্ি দু িনয়ায় েপছেন েছােট
েস েয উপতয্কা �ংস েহাক তােত আ�াহ তা‘আলা েকােনারূ
�েক্ করেবন না।’
সু তরাং তােলেব ইলেমর একমা� িনয়ত হেত হেব আ�াহ তা‘আলার
স�ি�। অনয্থা তা িবপেদর কারণ হেব। রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
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َ
َِ َ ﻋِﻠْﻤًﺎ م
ً
ُ
َ ﺘَﻌَﻠَّﻤُﻪ إِﻻَّ ﻴﻟُﺼ
� َ ﻻ،َِّ�ﻤَّﺎ ﻳُبْﺘَﻰﻐَ ﺑ ِﻪِ وَﺟْﻪُ ا
»ﻌﻠَّﻢ
ﻴﺐ ﺑِ ِﻪ َﻋ َﺮﺿﺎ ِﻣ َﻦ
ِ ِ
ْ َ َْ ّ
َ
َ
« لَﻢْ �َِﺪْ ﻋَﺮْفَ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ،ّ�ْﻴَﺎ
‘েকবল আ�াহর স�ি�র জনয্ িশক্ষা করা হয় েয বয্ি� এমন 
িশক্ করেব দু িনয়ার েকােনা �াথর অজর্েনর িনিমে, েস িকয়ামেতর
িদন জা�ােতর গ�ও পােব না।’ [আবূ দাঊদ: ৩৬৬৪, সহীহ]
আতা রহ. বেলন,
ﺟﻌﻞ اﷲ اﻟﻌﻠﻢ ﺬﻟى ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا وﺻﻔﻪ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ

 ﻓﻤﺎ ﺮﺷف،ﻻﻛتﺴﺎب ﺪﻟﻧﻴﺎ والﺮﻓﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﻦ رﻓﻊ اﻟﻌﺬرة ﺑﻤﻠﻌﻘﺔ ﻣﻦ ﻴﻟﺎﻗﻮت
الﻮﺳﻴﻠﺔ وﻣﺎ أﺧﺲ ﻤﻟﺘﻮﺳﻞ ﻴﻟﻪ

‘আ�াহ েয ইলম িশিখেয়েছন এেক, িতিন তা বা�ার িবপেক দিলল
বািনেয়েছন। েয বয্ি দু ি নয়া উপাজর ্ ও তােত মযর্াদা লাের জনয
ইলম হািসল কের েস ওই বয্ি� মেতা েয ইয়াকু ত পাথেরর চামচ
িদেয় ময়লা ওঠায়। আহ! মাধয্ কত মযর্াদা আর তা �ারা ওঠােনা
ব� কত নগণয!
সু হনু ন বেলন, ইবনু ল কােসম আমােদরেক বারবার বলেতন,
� و�ﺜ�ه ﻣﻊ ﻏ، �اﺗﻘﻮا اﷲ ﻓﺈن ﻗﻠﻴﻞ ﻫﺬا اﻷمﺮ ﻳﻌ� اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺗﻘﻮى اﷲ ﻛﺜ

ﺘﻟﻘﻮى ﻗﻠﻴﻞ

‘েতামরা আ�াহেক ভয় কর। েকননা আ�াহভীিতর সে� এই িজিনস 
তথা ইলম সামানযও অেনক। পক্�ের আ�াহভীিত ছাড়া অেনক
ইলমও সামানয্’
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হা�াদ ইবন সালামা বেলন,
 واﻹﺧﻼص ﻳﻮرث، اﻟﻌﻠﻢ مﻮﻗﻮف ﻋ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﻞ مﻮﻗﻮف ﻋ اﻹﺧﻼص

اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻪﻟ ﻋﺰ وﺟﻞ

‘ইলম িনভর্র কের আমেলর ওপর। আর আমল িনভর্র কের
ইখলােসর ওপর। ইখলাস এমন ব�, আ�াহ তা‘আলার পক েথেক
বা�ার মেধয সমঝ সৃ ি� কের।’
তৃতীয় অ�রায়: ইলম ও উ�ােদর সে� েযাগসূ � িছ� করা
ইলম েথেক বি�ত এবং তা েথেক উপকৃত হেত বয্থ হওয়ার
আেরকিট বড় কারণ হে�, ইলম ও উ�ােদর সে� েযাগসূ � িছ�
করা। অতীত ও বতর্মাে এধরেনর বহ ঘটনার উদাহরণ পাওয়া
যায়। ইলম ও উ�ােদর সে� স�কর শুধ দরেসর সমেয়র সে� নয়;
বরং আজীবন তা বজায় রাখেত হয়। আর িশক্ষা সমাপেন পর
িকংবা পড়ােশানার সমেয়ও এক দরস েথেক আেরক দরেসর
মাঝখােন েয িবশাল সময় থােক তা অেহতুক, অ�েয়াজনীয় িকংবা
গালগে�র মেধয কািটেয় িদেল আে� আে� ইলেমর মহ�ত ও
আকষরণ কেম যায়। এভােব িদেনর েবিশরভাগ সময় কােট জাগিতক
কােজ। এভােব ইলেমর �িত অমেনােযাগীতা ও িবকষর্ সৃ ি� হয়।
যা তােক েশষ পযর্ পথহারা কের ছােড়। অেনক েমধাবী ছাে�র
শুধ একারেণ ইলম েথেক বি�ত হওয়ার দৃ �া� রেয়েছ।
আজ আমােদর অব�া এতই েশাচনীয় েয, রা�াঘােট সাধারণ
েলাকেদর সে� বেস গ�গুজ করা, অ�েয়াজেন রা�ার পােশ বেস
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চা খাওয়ার নােম �চুর সময় বয্ করার মেতা দু ঃখজনক ঘটনা
ঘটেছ। িক� আমােদর পূ বর্সূর পুণয্বানের অব�া িক তাই িছল?
ইিতহােস এমন বহ ঘটনা পাওয়া যায়, যােত এ কথার উে�খ
রেয়েছ েয, তারা শুধ ইলেমর জনয দু িনয়ার হাজার রকেমর �াদআ�াদ ও সু খকর ব� পিরহার কের চেলেছন। তারা ইলেমর মেধয
এত �াদ খুঁেজ েপেয়িছেলন েয যাবতীয় পািথর ্ সু খেক তারা দু ’পােয়
মাড়ােতন আকু�িচে�। জৈনক কিব এক আেলেমর শােন এরূ
একিট ঘটনার কািবয্ িবনয্া কেরেছন। একবার এক সু �রী ও
চির�বান দাসী আসল এক আেলেমর কােছ। িক� িতিন তার িদেক
�েক্ষ করেলন না। বরং বলেলন و� ﻓ ﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻀﻞ ﺘﻟﻰﻘ## �ﻓﻘﻠﺖ ذر�� واﺗﺮ�ﻴ

ّ
 ﻏ� ﻋﻦ ﻏﻨﺎء اﻟﻐﺎﻧﻴﺎت وﻋﺮﻓﻬﺎ## ﻓﺈﻧ� ﺷﻐﻠﺖ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻮم و�ﺸﻔﻬﺎ
‘আমােক ছােড়া। আমার েতা ইলম অে�ষণ ও ইলমচচর্া কাজ
রেয়েছ। আিম ইলম অজর্ ও এর রহসয উদঘাটেনই বয্ থাকেত
েবিশ পছ� কির। আর এটাই আমার জনয গািয়কার গান এবং
দাসীর স��াদ পূ ণর কের েদয়।’
েমাটকথা, ইলেমর �াদ ও িপপাসা �ভাবজাত অভয্াে পিরণত না
করা পযর্ অনয্িদে মেনািনেবশ করা যােব না। এভােব অভয্া
গেড় উঠেল একিদন এমন আসেব, েযিদন দু িনয়ার হাজারও পািথর্
উপকরণ সামেন আসা সে�ও েসিদেক মন যােব না।
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িনঃসে�েহ এিট একিট কিঠন কাজ। িক� েরাগ েতা সারােত হেব!
মানু ষ েরাগমুি�র জনয কত সু খ স�ারই না তয্া কের! সু �াদু
খাবার, �ভােতর মৃ দম� ি�� ও েকামল হাওয়ায় সু খকর ঘুম তয্া
কের বয্ায়া কের, আেরা কত িক! তেব িনেজর দু িনয়া ও
আিখরােতর মহা েরাগ মূ খর্তা জনয েকন তুিম িকছু ক� �ীকার
করেত পারেব না? আ�ামা ইবনু ল কািয়য্ (রহ.) বেলন, ‘মূ খর্ত
এমন এক েরাগ, যা েরাগীেক কখন খুন কের েফেল তা েরাগী
িনেজও েটর পায় না।’ িতিন আেরা বেলন,
ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن أو ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

اﺠﻟﻬﻞ داء ﻗﺎﺗﻞ وﺷﻔﺎؤه

�أمﺮان ﻓ ﻟﺮﺘﺗﻴﺐ ﻣﺘﻔﻘﺎن وﻃﺒﻴﺐ ذاك اﻟﻌــــﺎلﻢ الﺮ�ﺎ
‘মূ খর্ত হে� খুনী েরাগ। আর এর েশফা হে� সবর্স�তভােব দুিট
িবষয়, কুরআন ও সু �াহর ইলম। আর ডা�ার হে�ন আেলেম
র�ানী।’
চতুথর অ�রায়: আমল তরক করা
ইলেমর মূ ল লক্ষ হে� আমল। সু তরাং আমলহীন ইলম অথর্হী
এবং িবপেদর কারণ। হাদীেছ ইরশাদ হেয়েছَ َ �َﻦْ أَﻲﺑِ ﺑَﺮْزَةَ اﻷَﺳْﻠ
ََ ُ َ َ ّ
ِّ
 »ﻻ ﺗ ُﺰول ﻗﺪ َﻣ ﺎ: َ رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻَ�َّ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ:ﺎل،ِ ﻗ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ِﺒْﺪٍ ﻳَﻮْمَ اﻟﻘِﻴَﺎﻣَﺔ
َ � ﺣَﻰﺘَ � ُ ْﺴﺄل َ� ْﻦ ُ� ُﻤﺮه
ّ
َ �  َو َ� ْﻦ ِﻋﻠﻤﻪ،ُﻴﻤ ﺎ أ�ﻨَﺎه
 َو� ْﻦ،ﻴﻢ � َﻌﻞ
ِ ِِ
ِ ِِ
َ
َ
ْ
َ َ
َ َ
ٌ
َ ُ َ َْ َ َ َُ َ َ َ َْ ْ
ﻴﻢ أﺑْﻼهُ« ﻫﺬ ا َﺣ ِﺪﻳﺚ َﺣ َﺴ ٌﻦ
�ِ  َو� ْﻦ ِﺟ ْﺴ ِﻤ ِﻪ،ﻴﻢ أ�ﻔﻘﻪ
�ِ َﺎﻪﻟ ِﻣﻦ أ�ﻦ اﻛتﺴﺒﻪ و
ِِ
ٌﺻﺤﻴﺢ
َ
ِ
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‘আবূ বারযা আসলামী রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন,
রাসূ লু�াহ ছা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, িকয়ামেতর িদন 
বা�া একচুল কদম সরেত পারেব না যাবৎ না তােক (চারিট �ে�র
উ�র) িজেজ্ঞস করা : তার হায়াত  স�েকর, কীেস তা িবিলেয় 
িদেয়ছ; তার ইলম স�েকর, েকাথায় েস আমল কেরেছ; তার স�দ
স�েকর, েকাে�েক েস  উপাজর্ন  কেরে এবং েকাথায়  েস  বয্য়
কেরেছ এং তার েদহ স�েকর, েকান কােজ তা পুরেনা কেরেছ।’
[িতরিমযী: ২৪১৭, সহীহ]
ফুযাইল ইবন ইয়া� বেলন,
 ﻓﺈذا ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻛن ﻤﻟﺎ، ﻻ ﻳﺰال اﻟﻌﺎلﻢ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﻰﺘ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ
‘ইলম অনু যায়ী আমল না করেল ওই বয্ি জােহল। যখন আমল
করেব েকবল তখনই েস আেলম বেল গণয হেব।’
ইমাম শা‘বী (রহ.) বেলন,
 و�ﻨﺎ �ﺴﺘﻌ� ﻋ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎلﺼﻮم، ﻛﻨﺎ �ﺴﺘﻌ� ﻋ ﺣﻔﻆ ﺤﻟﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ
‘আমরা  হাদীছ মুখ� করার েক্ষে� তদনুযায়ী আমেলর মাধয্
সহেযািগতা  িনতাম আর তা  অজর্েন  সহেযািগতা িনতাম সাওম
পালেনর।’
সাহাবােয় েকরাম দশিট আয়াত িশখেল আেগ েসগুেলা ওপর আমল
কের পের অনয আয়াত িশখেতন।
ইবনু ল জাওযী (রহ.) বেলন,
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 ﻓﻔﺎﺗﻪ ﻟات ﺪﻟﻧﻴﺎ، اﻤﻟﺴﻜ� ﻛ ﻤﻟﺴﻜ� ﻣﻦ ﺿﺎع ﻋﻤﺮه ﻓ ﻋﻠﻢ لﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ
وﺧ�ات اﻵﺧﺮة

‘িনঃ� ও স�ূ ণর িমসিকন ওই বয্ি, েয সারা জীবন এমন ইলেমর
জনয বয্ করল যার ওপর আমল করা হেলা না। ফেল েস দু িনয়ার
�াদ েথেকও বি�ত হেলা আেখরােতর কলয্া েথেকও বি�ত
হেলা।’
প�ম অ�রায়: শুধ িকতােবর ওপর ভরসা করা
েকােনা েকােনা তােলেব ইলম ধারণা, উ�াদ ছাড়া শুধ িকতাব
েথেকই ইলম হািসল করা যায়। এ ধরেনর ধারণা িনঃসে�েহ
িবপ�নক ও ক্ষিতক উ�ােদর সাহচযর, সাি�ধয ও িদকিনেদর্শন
ছাড়া ইলম হািসেলর ক�নাই করা যায় না। পূ বর্সূর পূ বর্সূরগণ
িবিভ� ভাষায় এ ধরেনর ধারণার িন�া কেরেছন। ইমাম শােফয়ী
(রহ.) বেলন,
ﻣﻦ ﺗﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﺑﻄﻮن الﻜﺘﺐ ﺿﻴﻊ ﻷﺣﺎﻜم
‘েয বয্ি� িকতােবর েপট েথেক জ্ঞােন �াজ্ঞতা অজর্ন ক
িবধানাবিলেক �ংস কের ছােড়।’
ফিকহ সু লায়মান মূ সা বেলন,
� وﻻ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ الﺼﺤﻔﻴ، � ﻻ ﺗﺄﺧﺬوا اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﻤﻟﺼﺤﻔ:ﻛن ﻳﻘﺎل
‘বলা হেতা, িলিপকার েথেক কুরআন এবং িকতােবর পাতা েথেক
েতামরা ইলম �হণ কেরা না।’
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সাঈদ ইবন আবদু ল আযীয তানূ খীও অনু রূ ম�বয কেরেছন। িতিন
বেলন,
 وﻻ ﺗﺄﺧﺬوا اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﺼﺤﻲﻔ، ﻻ ﺗﻤﻠﻮا اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺤﻲﻔ
‘েতামরা িলিপকার েথেক (কুরআেনর) িবদয্া তালাশ কেরা না আর
িকতােবর পাতা েথেক কুরআন �হণ কেরা না।’
জ্ঞানী বেলন,
 ﻛن ﺧﻄﺆه �ﺮﺜ ﻣﻦ ﺻﻮاﺑﻪ، ﻣﻦ ﻛن ﺷﻴﺨﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ
‘যার িশক্ষক হেলশুধুিকতাব, তা সিঠেকর েচেয় েবিঠকই েবিশ।’
ষ� অ�রায়: শুধ নবীনেদর ইলেম ভরসা করা
�িতব�কতার আেরকিট িবষয় হে� অিভজ্ঞতাহ নবীনেদর েথেক
িফকহ-ফাতাওয়াসহ গুরু�পূ ইলম হািসল করা। ব�ত অিভজ্ঞ
এবং বয়েসর একিট িবেশষ গুর আেছ, যা নবীনেদর মেধয
অনু পি�ত। এর �ভাব পেড় তার ইলম ও কথাবাতর্ােতও তাই
পূ ব্সূর
র গণ নবীনেদর কাছ েথেক িফকহ-ফাতাওয়ার মেতা গুরু�পূ
ও �শর্কাত ইলম হািসল করার বয্াপাে সতকর কেরেছন। ইবন
মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
َ
َ
َ َ َ ْ ْ ُ َ َ
َ َ
َ ُ َ
َْ
 ﻓﺈِذ ا، � َﻣﺎ أﺧﺬوا اﻟ ِﻌﻠ َﻢ � ْﻦ أ�ﺎﺑ ِ ِﺮ ِﻫ ْﻢ َو � ْﻦ أ َﻣﻨﺎﺋ ِ ِﻬ ْﻢ َو ُﻋﻠ َﻤﺎﺋِ ِﻬ ْﻢ
ﻳ
ِ
ٍ ﺰَالُ اﻨﻟَّﺎسُ ﺨﺑ
ُ َ َ
َ َﺧَﺬُوهُ ﻣِﻦْ أَﺻَﺎﻏِﺮِﻫِﻢْ وَﺮ
ار ِﻫ ْﻢ ﻫﻠﻜﻮا
ِ ِﺷ
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‘যতিদন  মানু ষ ইলম অজর্ন  করেব িনেজেদর �বী, িব�� ও
আেলমেদর কাছ েথেক, তারা কলয্ােণর মেধয্ই থাকেব।  যখন 
ইলম �হণ করেব নবীন ও অিশ�েদর কাছ েথেক, তারা �ংস হেয় 
যােব।’ [বাইহাকী, মাদখাল: ২৭৫]
হাদীেছ বিণর্তহেয়েছَ َ َ َ ّ َ ﻲﺑِ أُﻣَﻴَّﺔَ اﺠﻟُْﻤَﻲﺤ
َ
ُ  ر
َ ْ  »نَّ ﻣِﻦْ أَﺮ: ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّ َﻢ
اط
ﺳُﻮل
 ل: ﻗﺎل، ِِ
أ
ِ ﺷ
َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َْ ُ ْ َ َ ّ
َ
. «لﺴَﺎﻋ ِﺔ أن ﻳﻠﺘﻤﺲ اﻟ ِﻌﻠﻢ ِﻋﻨﺪ اﻷﺻﺎ ِﻏ ِﺮ
‘আবূ উমাইয়া জুমািহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ ছা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন, িকয়ামেতর আলামত িনদশর্েনর অনয্তম হেল
নবীনেদর কাছ েথেক ইলম তালাশ করা।’ [জােম ছগীর: ২২০৩;
সহীহ]
অবশয নবীেনর সংজ্ িনেয় মতেভদ আেছ। ইবন কুতায়বা বেলন,
এর �ারা বয়েস নবীন উে�শয্ েকননা শায়েখর বয়েসর
বালিখলয্ত, �রা�বণতা, েবাকািম, লালসা, শয়তানী পদ�লন
ইতয্াি �ভাব দূ রীভূত হওয়ার ফেল তার মেধয গভীরতা ও গা�ীযর
সৃ ি� হয়। যা ইলেমর গা�ীযর রক্ষ জনয অতয্ জররী। উমর
রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
و�ذا ﺟﺎء اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ الﻜﺒ� ﺗﺎﺑﻌﻪ الﺼﻐ� ﻓﺎﻫﺘﺪﻳﺎ
‘িফকহ যখন �বীণ েথেক আেস আর নবীন তার অনু গমন কের
তখন উভেয় পথ�া� হয়।’
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আবদু �াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
 ﻓﺈن ﻛن اﻟﻌﻠﻢ ﻓ ﺻﻐﺎر�ﻢ ﺳﻔﻪ، إﻧ�ﻢ ﻟﻦ ﺗﺰالﻮا ﺑ� ﻣﺎ دام اﻟﻌﻠﻢ ﻓ ﻛﺒﺎر�ﻢ
�الﺼﻐ� الﻜﺒ

‘েতামরা ততক্ পযর্ কলয্ােণ মেধয থাকেব, যতক্ পযর্ ইলম
থাকেব �বীণেদর মেধয। আর ইলম যিদ নবীন েথেক �বীেণর িদেক
আেস তখন নবীন �বীণেক েবাকা বািনেয় েদয়।’
অবশয এই ব�বয সবর্ াংে �েযাজয নয়। বরং েকােনা নবীন যিদ
সিতয্কা অেথর্ েযাগয্ত, িব��তা এবং ইলমী মাকাম �িত�া
করেত সক্ হয় তেব তার কাছ েথেক ইলম হািসল করােত েদাষ
েনই। সাহাবী-তােবঈেদর মেধয অেনক নবীন �বীেণর েচেয়ও ইলমী
অব�ােন েবিশ এিগেয় িছেলন। ফেল তােদর কাছ েথেক আ�হ ও
�িতেযািগতার সে� ইলম হািসল করা হেতা। অতএব, নবীনেদর
কাছ েথেক ইলম হািসল করার বয্াপাে িনরুৎসািহ করার অথর
হে� �েতয্কে যথাযথ �ােন আসন েদয়া। সু তরাং নবীন ও
�বীণেদরেক তােদর �াপয মযর্াদ �দান করা খুবই �েয়াজনীয়।
স�ম অ�রায়: ইলম অে�ষেণ �রা�বণতা
�িতব�কতার আেরকিট হেলা �রা�বণতা বা �িরতমন�তা। অথর্াৎ
নূ নয্তম ও �� সমেয়র মেধয্ বড় আেলহেত চাওয়া। অ� সময় 
বয্য় কের মুফি বা  মুহাি�স  হেত চাওয়া। অথচ এিট ইলম
হািসেলর সরলপথ নয়, বরং ব�পথ। কারণ, ইলম একিদেন হািসল
হওয়ার ব� নয়। িদেনর পর িদন, মােসর পর মাস, বছেরর পর
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বছর এবং এভােব যু েগর পর যু গ কািটেয় িদেত হয় ইলম হািসেলর
জনয্।েকননা মানু ষ যখনই সংিক্ষ� প�া অবল�ন কের এবং তাে
সাফলয্ লাে বয্থর্ হয় তখন ই পথচুয্ত, ইলম হািসেলর পথ
েছেড় িদেয় রা�ায় নােম। সু তরাং বলা যায়, ইলম অে�ষেণর বড়
অ�রায় হে� ধীর-সু �তা অবল�ন না করা। অ� সমেয় সবিকছু
িশেখ েফলার �বণতা। দু ই-চার বছর খরচ কের মাওলানা মুফিত
হেয়  যাওয়ার অপেচ�া করা। েকননা  ইলেমর রীিত হে� পযর্া�
সময় ও �ম বয্য় কের এবং ধীরতা অবল�ন কেরতা অজর্ন করেত
হয়। কুরআেনও বারবার নবীেক এই সু �ত বা রীিত িশক্ েদওয়া 
হেয়েছ। এ স�িকরত কেয়কিট আয়াতََ ََُ َۡ ُ َ َۡ َ ٗ َ َُۡ
ٗ َ ُ َ ۡ ّ َ َ ٰ ُ ۡ َن
َّ� �
ٰ
ٰ ﴿ وقرءانا فرق
: ﴾ ]ﻻﺮﺳاء١ ���
ت
ه
�
ل
ََز
ث
ك
م
�
اس
ِ
�ه ِ�قرأهۥ
ٖ
ِ
[١٠٦
‘আর কুরআন আিম নািযল কেরিছ িকছু িকছু কের, েযন তুিম তা
মানু েষর কােছ পাঠ করেত পার ধীের ধীের এবং আিম তা নািযল
কেরিছ পযর্ায়�েম’ {সূ রা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১০৬}
আেরক আয়ােত আ�াহ বেলনۡ ُ ُ َ ۡ ُ ۡ َۡ َ َ ُّ َ َۡ ْ ُ َ َ َ ّ َ َ َ
َ �لَ ٗة َ�ٰح َِد ٗةۚ َك َ�ٰل َِك �ِ ُثَ ّب
ت بِهِۦ
﴿ وقال �َِين �فروا لو� ن ِزل عليهِ ٱلقرءان
ِ
ٗ َ ّۡ
َ َُ
[٣١ : ﴾ ] اﻟﻔﺮﻗﺎن٣ �فؤاد َكۖ َر َتَل َ� ٰ ُه ت ۡر� ِي
‘আর কািফররা বেল, ‘তার উপর পুেরা কুরআন একসােথ েকন
নািযল করা হল না? এটা এজনয েয, আিম এর মাধয্ে েতামার
104

হৃদয়ে সু দৃঢ় করব। আর আিম তা আবৃ ি� কেরিছ ধীের ধীের।’
{সূ রা আল-ফুরকান, আয়াত: ৩১}
এসব আয়ােত আ�াহ তা‘আলা রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক ধীরতা অবল�ন এবং সময়েক্ষ কের কুরআন
হািসল করার আেদশ কেরেছন।
অ�ম �িতব�কতা: অহংকার, আ��িরতা ও আ�তুি�
ইলেমর পেথ সবেচেয় বড় বাধা হে� পাপ। আর সবেচেয় পাপ
হে� অহংকার, দাি�কতা। সু তরাং ইলম অে�ষণ করেত চাইেল
অনয্ান যাবতীয় পােপর সে� সে� এই মারা�ক পাপগুেলা
পিরহার করেত হেব। কুরআেন এই পােপর িন�া কের ইরশাদ
হেয়েছَۡ
َ َّ ّ ً ََ
ُۡ َّ ّ
َ َ
َ�ت
ّ َدَ َك
ّ ﴿ َو َ� ت ُ َص ّع ۡر
ال
ُ
ُ
ُِب
�
َ�
َِن
ۖ
ا
ح
ر
م
�ض
ِ
�اس َو� � ۡم ِش ِ� ٱ
ِ َِلن
ِ
ٖ
ُ َ
[١٨ : ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن١ ٖ فخور
‘আর তুিম মানু েষর িদক েথেক েতামার মুখ িফিরেয় িনেয়া না। আর
যমীেন দ�ভের চলােফরা কেরা না; িন�য় আ�াহ েকান দাি�ক,
অহ�ারীেক পছ� কেরন না।’ {সূ রা লু কমান, আয়াত: ১৮}
ইলম অে�ষেণর উে�শয হে� আেখরােতর চূ ড়া� সফলতা। আর
সফলতার পেথ বড় বাধা অহংকার ও দাি�কতা। আ�াহ তা‘আলা  
বেলন,
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َۡ
ُٗ ُ َ ُ ُ َ َ ّ َ ُ َ َۡ َُ
ٗ َ َ
َ ۡ
ّ ك
ُ َ�
�ۚ �ض َو� ف َساد
﴿ ت ِل
ار ٱ�خِرة �علها ِ �َِين � ي ِر
ِ ��دون عل ّو� ِ� ٱ
ُ َ َٰ ۡ َ
ّ
َ
[٨٣ : ﴾ ] اﻟﻘﺼﺺ٨ �ِوٱل�قِبة ِلۡمُتَق
‘এই হে� আিখরােতর িনবাস, যা আিম তােদর জনয িনধর্াির কির,
যারা যমীেন ঔ�তয েদখােত চায় না এবং ফাসাদও চায় না। আর
শু পিরণাম মু�াকীেদর জনয্’ {সূ রা আল-কাসাস, আয়াত: ৮৩}
আলী ইবন ছােবত (রহ.) বেলন,
 ﺘﻟﺒﺬﻳﺮ اﻨﻟﻬﺐ: اﻤﻟﺎل آﻓﺘﻪ++  اﻹﻋﺠﺎب واﻟﻐﻀﺐ:اﻟﻌﻠﻢ آﻓﺘﻪ
ইলেমর আপদ হেলা আ�তুি� ও ে�াধ। আর স�েদর আপদ
অপচয় ও িছনতাই।
আইউব িসখিতয়ানী (রহ.) বেলন,
ً
نﺒﻲﻐ لﻠﻌﺎلﻢ أن ﻳﻀﻊ ﻟﺮﺘاب ﻋ رأﺳﻪ ﺗﻮاﺿﻌﺎ ﷲ
‘তােলেব ইলেমর কতর্ব হে� িবনয় �কাশ কের মাথায় মািট তুেল
রাখা।’
জৈনক হািকমেক িজেজ্ করা হেয়িছল, মানু েষর েকান িনয়ামেতর
ওপর ঈষর্ করা েযেত পাের? ‘জবােব িতিন বলেলন, িবনেয়র জনয্
আবার িজেজ্ করা হেলা, তেব েকান িবপেদর জনয তার জনয
করুণ করা েযেত পাের? জবােব িতিন বলেলন, আ��িরতা ও
অহংকােরর জনয্’
নবম অ�রায়: �ত ফলাফল কামনা করা
106

েকােনা েকােনা ছা� অ� সমেয়র মেধয �ত ফলাফল েপেত চায়।
এটাও ইলম হািসেল বড় ধরেনর �িতব�কতা সৃ ি� কের। তারা মেন
কের, ইলম খােদয্ মেতা, যা কেয়ক �ােস সাবাড় করা যায়! তাই
সামানয কেয়কিট মাস-বছর বয্ কেরই আেলম, মুহাি�ক, মুফাসিসর
হেয় েযেত চায়। খলীফা মামুন এ ধরেনর মানিসকতার কেঠার িন�া
কের বেলন,
 أﻧﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺤﻟﺪﻳﺚ:ﻋﻠﻢ ﺤﻟﺪﻳﺚ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﺛﻢ ﻳﻘﻮل
‘িতনিদন হাদীেছর দরেস বেসই অেনেক বেল, আিম একজন
মুহাি�স!’
ইমাম শা‘বী (রহ.)-েক বলা হেলা, আপিন এই ইলম েকাথা েথেক
কীভােব সং�হ কেরেছন? জবােব িতিন বলেলন و��ﻮر ﻛﺒﻜﻮر اﻟﻐﺮاب،  ﺻﺮﺒ ﺼﺮﺒ ﺠﻟﻤﺎد،  والﺴ� ﻓ ﺒﻟﻼد، ﻲﻔ اﻻﻋﺘﻤﺎد
‘সামানয ইলেম ভরসা না করা, িবিভ� েদেশ সফর, পাথেরর মেতা
অিবচলতা এবং কােকর মত �ােত েবর হওয়া �ারা।’
ইমাম শােফয়ী (রহ.) বেলন,
ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﻓ ﻫﺬا الﺸﺄن رﺟﻞ ﻰﺘ ﺮﻀ ﺑﻪ اﻟﻔﻘﺮ و�ﺆﺛﺮه ﻋ ﻛ ﺷء
‘েকােনা বয্ি এই মযর্াদ পযর্ উ�ীত হেত পারেব না, যাবত না েস
এর কারেণ দািরে�র িশকার হয় এবং সবিকছু র ওপর ইলমেক
�াধানয েদয়।’
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ইমাম ইয়াকুব ইবন সু িফয়ান বেলন,
أﻗﻤﺖ ﻓ الﺮﺣﻠﺔ ﺛﻼﺛ� ﺳﻨﺔ
‘আিম (ইলেমর) সফের ি�শ বছর কািটেয়িছ।’
ইবন হা�াদ মােলকী (রহ.) বেলন,
ﻣﺎ لﻠﻌﻠﻢ ومﻼﺋﻤﺔ ﻤﻟﻀﺎﺟﻊ
‘নরম িবছানায় শুে ইলম হািসল করা যায় না।’
সু তরাং তােলেব ইলেমর কতর্ব হে� ইমামগেণর এই ম�বয ও
তােদর মুজাহাদ-েমহনেতর কথা �রণ কের েস অনু যায়ী আমল করা
এবং ইলম হািসেলর জনয দীঘর সময় বয্ করা।
জৈনক বয্ি�ে িজেজ্ করা হেলা, আপিন ইলম হািসল কেরেছন
কীভােব? িতিন বলেলন وﻻ ﻳﺮى ﻓ ﻤﻟﻨﺎم وﻻ ﻳﻮرث ﻋﻦ،  ﻻ ﻳﺼﺎد ﺑﺎلﺴﻬﺎم، ﻃﻠﺒﺘﻪ ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻤﻟﺮاد

 و�دﻣﺎن الﺴﻬﺮ، واﺳتﻨﺎد ﺤﻟﺠﺮ،  ﻓﺘﻮﺳﻠﺖ ﻴﻟﻪ ﺎﻓﺮﺘاش ﻤﻟﺪار. اﻵﺑﺎء واﻷﻋﻤﺎم

 ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ ﺷيﺌﺎ ﻻ: ور�ﻮب ﺨﻟﻄﺮ،  و�ﻋﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ الﺴﻔﺮ، �ﺮﺜة ﻨﻟﻈﺮ

 وﻻ ﺴﻲﻘ إﻻ ﺎﺪﻟرس، ﻳﺼﻠﺢ إﻻ لﻠﻐﺮس وﻻ ﻳﻐﺮس إﻻ ﻓ ﻨﻟﻔﺲ

আিম ইলম তলব করেত িগেয় েদখলাম, এিট খুবই দূ রবতর্ একিট
ব�, যা তীর িনেক্ কের নাগাল পাওয়া যায় না। �ে�ও পাওয়া
যায় না। বাপ-দাদা তথা িপতৃপুরু েথেক উ�রািধকার সূ ে�ও
হািসল হয় না। সু তরাং তা হািসল করার জনয আিম েদায়ােতর
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িবছানা িবছালাম, পাথেরর গােয় েহলাম িদলাম, দীঘর িনিশজাগরেণর
অেভয্ করলাম, গভীর দৃ ি�পাত �দান করেত লাগলাম, িফিকর
�লি�ত করলাম, অবয্াহ সফর জাির রাখলাম, িবপদজনক বাহেন
আেরাহণ করেত লাগলাম। এসব কের েদখলাম, ইলম এমন এক
ব�, যা েরাপণ করা ছাড়া হািসল হয় না। আবার েরাপণ করেত হেয়
িদেলর এেকবাের গহীেন এবং েরাপণ করার পর িস�ন করেত হয়
দরেসর বাির।
দশম অ�রায়: হীনমনয্ত
ইলম হািসেলর অনয্ত �ধান অ�রায় হে� হীনমনয্তা অেনেক
ইলম িশখেত এেস হীনমনয্তা েভােগ। েকউ ভােব, ইলম িশেখ কী
হেব? অথর্া পািথর্ জীবেনর বড় ধরেনর সফলতা না পাওয়ার
আশ�ায় হীনমনয্তা েভাগা। আবার েকউ েকউ হীনমনয্তা েভাগার
কারেণ সামানয ইলেম তু� হয়।
এটা ইলম হািসেলর জনয েয কত বড় অ�রায় তা পূ বর্সূরগণ িঠকই
বুেঝিছেলন। েযমন, এক কিব বেলন,
 وﻫﺎﻣﺔ ﻫﻤﺘﻪ ﻓ ﻟﺮﺜ�ﺎ++ ﻓ�ﻦ رﺟﻼ رﺟﻠﻪ ﻓ ﻟﺮﺜى
‘সু তরাং তুিম হয় ওই বয্ি� মেতা, যার পা ছু রাইয়া তারকার ওপর
এবং িহ�ত ছুরাইয়া তারকা ছািড়েয়।’
একাদশ অ�রায়: অবা�ব আশা-আকা�া
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ইলেমর পেথ আেরকিট বড় অ�রায় হে� কাজ না কের বড় বড়
�� েদখা এবং আশা-আকা�ার মেধয ডুেব থাকা। েযমন,
�েয়াজেনর সময় কাজ না কের সামেন কবর, পের করা যােব,
ভিবষয্ে করেত পারব- এ ধরেনর ধারণা ও আশা রাখা। এগুেল
হে� েবাকা ও বয্থ মানু েষর ভাবনা। এভােব আশা-আকা�া করা
হেব বেট িক� তা বা�বায়ন করা স�ব হেব না। আ�াহ তা‘আলা
কুরআেন এই ে�ণীর মানু েষর পিরণিতর কথা উে�খ কের বেলন,
َ َٓ�ِ ٓ َ ّ َ ٓ ّ ْ ُ َ َ
َ
ُ َُ َ ُ َ َ ۡ ُ َۡ َ َۡ َ ّ
َ َ�ّ ول
َ�َنَا أخ ِۡرنا ٰ أ َج ٖل
ِين ظلموا
﴿ َوأنذِرِ �َاس يوم يأ�ِي ِهم ٱلعذاب �يق
َۡ ْ ُ ُ َ َ َ َ ّ
َ
ُ َ
ّّ ۡ َ ۡ َ َ ت
ُ َ
لرُ ُسل ۗأ َو ل ۡم ت�ون ٓوا أق َس ۡمتُم ّمِن � ۡب ل َما ل�م ّمِن
ُِب دع َوتك َن ََب ِع
ِ �ب
ٖ ق ِر
[٤٤ : ﴾ ]اﺑﺮاﻫﻴﻢ٤ َز َوا ٖل
‘আর তুিম মানু ষেদরেক সতকর কর, েযিদন তােদর উপর আযাব
েনেম আসেব। অতঃপর তখন যারা যু লম কেরেছ তারা বলেব, ‘েহ
আমােদর রব, তুিম আমােদরেক িকছু সমেয়র জনয অবকাশ দাও,
আমরা েতামার ডােক সাড়া েদব এবং রাসূ লেদর অনু সরণ করব’।
ইতঃপূ েবর েতামরা িক কসম করিন েয, েতামােদর েকান পতন েনই?’
{সূ রা ইবরাহীম, আয়াত: ৪৪}
সু তরাং তােলেব ইলেমর একা� কতর্ব হে� এ ধরেনর ভাবনা
েথেক দূ ের থাকা এবং তৎপরতার সে� যাবতীয় কাজ আ�াম েদয়া।
সবর্দ এই আয়াত �রেণ রাখাَۡ ْ ُ ُ َ َ َۡ َ َۡۡ ْ ُ َ ۡ َ َ ّ ُ ُ ٌ َ ۡ ُّ
ُ
ُ ّ � ُم
َ
َ�
ِ ت �� َن ما ت�ونوا يأ
� ِ ٰ �ِ� وِجهة ه َو م َو ِ�هاۖ ف ٱستبِقوا ٱ�ي
ِت ب
ٖ ﴿ ول
ّ ُ َٰ َ َ ّ ّ ً َ
ٞ � ٖء قَد
ۡ َ �
[١٤٨ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ِير
َ� َِ �ِيعا ۚ إ
ِ �
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‘আর �েতয্েক রেয়েছ একিট িদক, েযিদেক েস েচহারা িফরায়।
সু তরাং েতামরা কলয্াণকেম �িতেযািগতা কর। েতামরা েযখােনই
থাক না েকন, আ�াহ েতামােদর সবাইেক িনেয় আসেবন। িন�য়
আ�াহ সব িকছুর উপর ক্ষমতাবা’ {সূ রা আল-বাকারা, আয়াত:
১৪৬}
উমর রািদয়া�াহু‘আনহ বলেতন,
 و�ذا أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻼ ﺗنﺘﻈﺮ ﻤﻟﺴﺎء وﺧﺬ ﻣﻦ، و�ذا أمﺴﻴﺖ ﻓﻼ ﺗنﺘﻈﺮ الﺼﺒﺎح
 وﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻟﻮﺗﻚ، ﺻﺤﺘﻚ ﻟﺮﺿﻚ

‘স�য্ায় তুিম সকােলর অেপক্ষা কেরা না এবং সকাল হেল স�
অেপক্ষায় েথেকা না। আর সু�তায় অসু�তার জনিকছু পুঁিজ কেরা 
এবং জীব�শায় মরেণর জনয্ স�য় কেরা’
আশা-আশা�ার কাঙালেদরেক ভৎর্সন কের ইবনু ল কািয়য্ (রহ.)
বেলন,
 وﻫﻮ ﺑﺮ ﻻ ﺳﺎﺣﻞ ﻟ وﻫﻮ ﺒﻟﺤﺮ ﺬﻟي، � ر�ﻮ�ﻪ ﺑﺮ ﺘﻟﻤ:ﻋﻦ ﻣﻔﺴﺪات اﻟﻘﻠﺐ
ﻳﺮ�ﺒﻪ ﻣﻔﺎﻟيﺲ اﻟﻌﺎلﻢ

‘অ�রিবনাশী িবষয়গুেলা মেধয্ অনয্তম হ, অ�রেক �তয্াশার
সাগের চেড় েদওয়া। এটা এমন সাগর যার তীর েনই। আর এমন 
সাগর জগেতর িনঃ�রাই আেরাহন কের।’
জৈনক হািকমেক িজেজ্ করা হেয়িছল111

 ﻗﺮﺼت ﺘﻟﻪ، ﻣﻦ أﺳﻮء ﻨﻟﺎس ﺣﺎﻻ ؟ ﻗﺎل ﻣﻦ ﺑﻌﺪت ﻫﻤﺘﻪ وا�ﺴﻌﺖ أﻣﻨيﺘﻪ
وﻗﻠﺖ ﻣﻘﺪرﺗﻪ

‘েকান বয্ি� অব�া সবেচেয় েবিশ েশাচনীয়? জবােব িতিন
বলেলন, যার িহ�ত কম, মাধয্ নগণয এবং সক্ষমত সামানয্
অথচ আশা-আকা�া অগাধ।’
েকউ েকউ বেলন,
ﺗﻨﺒﻮا اﻷﻣﺎ� ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﺒﻬﺠﺔ ﻣﺎ ﻮﺘﻟﻬﻢ و�ﺴﺘﺼﻐﺮون ﺑﻬﺎ ﻧﻌﻤﺔ اﷲ

، ﻋﻠﻴ�ﻢ ﻓﻠﻴﺘﺠﻨﺐ ﻫﺬا ﻤﻟﺮض ﻴﻟﺤﺬر ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ لﺮﺴﻃﺎن اﻟﻔﺘﺎك
ﻗﻞ ﻣﻦ ﺮﺒأ ﻣﻨﻪ

‘আশা  ও �তয্াশা েথেক িবরত থােক, কারণ তা  েতামােদর যা
েদওয়া  হেয়েছ তার েসৗ�যর্ হরণ কে, এর মাধয্েম আ�াহ
েতামােদর যত েনয়ামত িদেয়েছন তােক �� জ্ঞান করেব। অতএ
এ েরাগ েথেক েবঁে চ থােকা। এিট েতামােক েপেয় বসা েথেক সতকর ্
থােকা। েকননা  তা  �ংসা�ক কয্া�ােরর মেত, কম মানু ষই এ
েথেক আেরাগয্ লাভ করেত পাের’

হ�ানী উলামােয় েকরােমর পিরিচিত
এক. র�ানী বা হ�ানী ওলামােয় েকরােমর �থম পিরিচিতর িভি�
হে� ইলম। কুরআেন ইরশাদ হেয়েছ112

ْ ُ ُ
َ َُ ّ َّ
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ّ ِ ول ل
اس كونوا
ِ َن
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ِ
ُ
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َ
[٧٩ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٧ كنتُ ۡم ت ۡد ُر ُسون
‘েকান মানু েষর জনয সংগত নয় েয, আ�াহ তােক িকতাব, িহকমাত
ও নবুওয়াত দান করার পর েস মানু ষেক বলেব, ‘েতামরা আ�াহেক
েছেড় আমার বা�া হেয় যাও’। বরং েস বলেব, ‘েতামরা র�ানী
হও। েযেহতু েতামরা িকতাব িশক্ িদেত এবং তা অধয্য় করেত।’
{সূ রা আেল ইমরান, আয়াত: ৭৯}
আেলাচয আয়ােত িকতাব পাঠ করার ইলম �ারা আেলমেদর �ধান
শতর ইলেমর কথা উে�খ করা হেয়েছ। আয়ােতর েশষাংেশ বলা
হেয়েছ-

ُ
َ
َ
َو� ِ َما كنتُ ۡم ت ۡد ُر ُسون

(েযেহতু েতামরা িকতাব অধয্য় করেত।) এ আয়াত �ারা তােদর
দরস �দান, িফকহ-ফাতাওয়া িনেয় গেবষণা করা, শায়খ-মুফিত
হওয়ার �িত ইশারা করা হেয়েছ।
দু ই. হ�ানী ওলামােয় েকরােমর ি�তীয় পিরচয় হে�, ইে�বার গু
অজর্ করা। অথর্া কুরআন-হাদীছ ও সাহাবােয় েকরাম, সালেফ
সােলহীন এবং আিয়�ােয় মুজ তািহিদেনর পেথ চলা। কুরআনহাদীেছ ইলেমর �িত গুর িদেয় ইরশাদ হেয়েছ-
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ْ ُ ُ
َ َُ ّ َّ
ۡ ُۡ َ َ َٰ ۡ ُ ّ ُ َ ُۡ َ َ َ َ َ َ
ّ ول
اس كونوا
ِ َِلن
ٱ�� َم ٱ�ُّبُوَة ُمَ �ق
� أن يؤ �ِيه �َ ٱلكِ�ب و
ٍ ﴿ ما �ن ل ِب
ّ ٗ
َٰ َ ّ
َ ُ ّ َ ُ ۡ ُ ُ َ َ ّ ّٰ� ْ ُ ُ
ُ
َ ٰ �َِ ون ۡٱلك
َب َو�م ا
�ن كونوا ََن ِِ�ۧن بِما كنتم �عل ِم
ِ عِبَادا ِ� مِن دو ِن
ِ ��َ و
ِ
ُ
َ
َ
[٧٩ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٧ كنتُ ۡم ت ۡد ُر ُسون
‘েকান মানু েষর জনয সংগত নয় েয, আ�াহ তােক িকতাব, িহকমাত
ও নবুওয়াত দান করার পর েস মানু ষেক বলেব, ‘েতামরা আ�াহেক
েছেড় আমার বা�া হেয় যাও’। বরং েস বলেব, ‘েতামরা র�ানী
হও। েযেহতু েতামরা িকতাব িশক্ িদেত এবং তা অধয্য় করেত।’
{সূ রা আেল ইমরান, আয়াত: ৭৯}
অথর্া আ�াহ তা‘আলার পক েথেক তাঁর রাসূ ল এবং পূ বর ্বত
নবীগেণর ওপর েয িকতাব অবতীণর হেয়েছ তার িশক্ �হণ এবং
তার অনু সরণ করা।
আ�ামা ইবন রজব হা�লী (রহ.) বেলন,
ُ اﻟﻌﻠﻢ ﻨﻟﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم ﻛﻬﺎ
ُ ﻧﺼﻮص الﻜﺘﺎب و الﺴﻨﺔ و
ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
ﺿﺒﻂ
ِ
ُ ُّﻟﻘﻴ
ذلﻚ ﺎﻤﻟﺄﺛﻮر
و
ِ ﺪﻓ
‘ইলেম নােফ হে� িকতােবর �� বণর ্ন আয়� করা, সু �াহ আয়�
করা এবং এগুেলা অথর অনু ধাবন এবং সাহাবােয় েকরােমর বণর্না
আেলােক েসগুেল আয়� করা।’
আ�ামা ইবনু ল কািয়য্ (রহ.) বেলন,
اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻤﻟﻌﺮﻓﺔ ﺤﻟﺎﺻﻠﺔ ﺪﻟﻴﻟﻞ
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‘ইলম হে� দিলেলর মাধয্ে অিজর্ জ্ঞ।’
িতন. হ�ানী আেলেমর তৃতীয় গু হে� ইখলাস ও িবশু িনয়ত।
িনয়েতর িবশু�ত ছাড়া েকােনা ইবাদতই আ�াহ তা‘আলার কােছ
�হণেযাগয নয়। একারেণ ইসলােমর অনয্ত গুরু�পূ িবষয় হে�
ইখলাস ও িনয়েতর পিরশুি� উমর ইবন খা�াব রািদয়া�াহু‘আনহু
েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ ছা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলনَ
ْ ِّ
« ئ َﻣﺎ ﻧ َﻮى
ٍ  وَﻟِﻞﻜُ ام ِﺮ،ِ»َﺎ اﻷَْ�ْﻤَﺎلُ ﺑِﺎﻨﻟِّﻴَّﺎت
‘িন�য় আমেলর ফলাফল িনয়েতর ওপর িনভর্রশীল। আর �েতয্েক
জনয্ তাই থাকেব যা েস িনয়ত করেব’ [বুখারী: ১]
িনয়ত সহীহ থাকেল ইলমও েয নফল ইবাদেতর েচেয় ে�� হেত
পাের েসটা ইমাম মােলক (রহ.)-এর অিভমত �ারা �� হেয়েছ।
িতিন তার শাগেরদ ইবন ওয়াহাবেক বেলিছেলন-

ّ
-  ﻳﻌ� ﻣﻦ ﺘﻟﻨﻔﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺮ�ﻀﺔ- ﻋ رﺳﻠﻚ ! ﺮﻓَﻖ ! ﻟيﺲ ﺬﻟي ﺗﻘﻮم ﻴﻟﻪ
ّ ﺑﺄﻓﻀﻞ مﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻨﻪ إذا
ﺤَﺖ ﻨﻟﻴﺔ

‘দাঁড়াও, েকামলতা অবল�ন কেরা। তুিম েযখােন যা� অথর্াৎ ইলম
অজর্ন  েছেড় নফল সালাত আদােয়র িদে, েসটা  তার েথেক
ে��তর নয় যােত তুিম িনরত আেছা, যিদ েতামার িনয়ত িঠক হয়।’
চার. চতুথর গু হে� ইলেমর সে� মানানসই বয্বহা ও আদবকায়দা রক্ করা। আর এটা অিজর্ হয় ভাবগা�ীযর , পিরশীিলত
আচরণ ও �ভাব �ারা। এবং এেক্ষ আদশর হে�ন রাসূ লু�াহ
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ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম। িতিন পৃ িথবীর সবর্ে� মানু ষ ও
উ�াদ হেয়ও েয আদশর ও অনয্েদ �িত পিরশীিলত আচরণ
কেরেছন, তা এক কথায় সকেলর জনয পালনীয় ও অনু সরণীয়।
পাঁচ. হ�ানী আেলেমর প�ম গু হে� আদশর িশক্ ও দীন
িব�ােরর �ােথর মানু েষর সে� েমশা ও স�কর রাখা। আপিন কীভােব
তােদরেক দীন িশক্ েদেবন, অথচ আপিন অব�ান করেছন দু েভর্দ
�াসােদ! কীভােব মানু ষেক তািলম েদেবন, আপিন যিদ থােকন
আপনার িনিদর্ মাদরাসা-মসিজেদ আব�? আপিন কীভােব
তােদরেক কুরআন-হাদীেছর জ্ঞ িশক্ েদেবন, যিদ আপনার ঘেরর
দরজার সামেন �িতব�কতার তালা ঝুলােনা থােক? আপিন
তােদরেক কীভােব ধমর্ী জ্ঞ ও নীিত-ৈনিতকতা িশক্ েদেবন যিদ
আপিন তােদর েথেক থােকন আলাদা ও িবি�� হেয়?
তাই সাধারণ েলাকেদর মেধয কুরআন-হাদীেছর িশক্ িব�ার করেত
হেল তােদর সে� িমশেত হেব, তােদরেক সময় িদেত হেব। হাদীেছ
এ কথারই সমথর ্ রেয়েছ। বিণর্ হেয়েছّ
ّ
َ َ َ َ ََ ُ ْ َ
َُ
َ
ُ  ر
ْﻤُﺆْﻣِﻦُ اﺬﻟَي � ﺎ ِﻟ ُﻂ
» : ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
ﺳُﻮل
 ل:ﻗﺎل، ﻋ ِﻦ اﺑ ِﻦ �ﻤ ﺮ
ِ
َ
ََ َ ّ
ْ
 وﻻ، أَ�ْﻈﻢُ أَﺟْﺮًا ﻣِﻦَ الْﻤُﺆﻣِﻦِ اﺬﻟَِّي ﻻَ �َُﺎﻟِﻂُ اﻨﻟَﺎس،ْ وَ�َﺼْﺮﺒُِ ﻰﻠﻋََ َأذَاﻫُﻢ
ُ ََ ََ
«ْﺮﺒُِ ﻰﻠﻋ أذاﻫ ْﻢ
‘আবদু �াহ ইবন উমর রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ
ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন, েয মুিমন সাধারণ
মানু েষর সে� েমেশ এবং তােদর েদওয়া ক� হজম কের েস ওই
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মুিমন েথেক উ�ম, েয মানু েষর সে� েমেশ না এবং তােদর েদওয়া 
ক�ও েস হজম কের না।’ [িতরিমযী: ২৫০৭; ইবন মাজাহ: ৪০৩২;
সহীহ]
আজ আমােদর মেধয এই গুেণ বড় অভাব। ওলামােয় েকরােমর
অেনেকই সাধারণ মানু েষর সে� িমশেত চান না এবং তােদর সে�
েমলােমশা ও চলােফরা করােক েদােষর কারণ বেল মেন কেরন।
একথা িঠক েয, সাধারণ মানু েষর দীনী অব�া অতয্ নাযু ক ও
েশাচনীয় হওয়ার কারেণ তােদর সে� বয্াপ েমলােমশা ও স�কর
রাখা িনেজর দীনী গায়রতেক ��িব� কের। িক� এটাও ভাবেত
হেব েয, আেলমগণ যিদ তােদরেক এভােব েছেড় রােখন তেব
শয়তান নােমর বাঘ তােদরেক মরুভূিমে একািক েপেয় িছঁেড়েফঁেড়
েখেয় েফলেব। িটিভ, িসেনমা, গান-বাজনার সয়লােব তােদর অবিশ�
ঈমানটুকুও �ংস হেয় যােব। তাই িনরাপদ দূ র� বজায় েরেখই
ঈমান ও আমল বাঁচােনার �ােথর সাধারণ মানু েষর সে� েমশা, স�কর
রাখা এবং তােদর দীনী পিরেবশ চা�া রাখা অপিরহাযর্ অ�ত
আেলাচয হাদীেছর বাণী আমােদর জনয সা�না েয, সাধারণ মানু েষর
সে� েমশা েদােষর নয় বরং দীনী�ােথর হেল তা �শংসনীয়।
ছয়. ষ� গু হে� ইলেমর সে� স�ানজনক আচরণ করা।
জাগিতক হীন�ােথর ইলমেক বয্বহা করা েথেক িনেজেক সযে�
বাঁিচেয় রাখা। েকননা আ�াহ তা‘আলা যােক কুরআন, িহকমত এবং
ইলম দান কেরেছন িতিন েকন দু ি নয়ার লালসা কের এর
অবমূ লয্ায় করেবন?
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আেলেমর শান হেলা বািতেলর সে� আপস না করা। েযমন, ইযয
ইবন আবদু স সালাম (রহ.)-েক বলা হেলা, আপিন সু লতােনর মাথায়
চু�ন করু, িতিন আপনােক মাজর্ন করেবন। তখন িতিন হাসেলন
এবং বলেলনَ
ُ
مﺴﺎﻛ� ! أﻧﺖ ﻓ وا ٍد و أﻧﺎ ﻓ واد ! أﻧﺎ ﻣﺎ رﻰﺿ أن ﻳﻘﺒﻞ الﺴﻠﻄﺎن أﻲﺳ ﻓﻜﻴﻒ
َ ﻗﺒِّﻞ
!رأﺳﻪ ؟
‘িমসিকেনর দল! তুিম এক উপতয্কা আর আিম আেরক
উপতয্কায় আিম েতা এটাই পছ� কির না েয, সু লতান আমার
মাথা চু�ন করু, েসখােন আিম তার মাথা চু�ন করব েসটা কী
কের স�ব?’
আহ! ইসলােমর এই বীরস�ানরা আজ েকাথায়? এঁেদর
এেককজেনর অি�� েগাটা মানবতার জনয িছল মুি�র কারণ। িক�
এঁেদর �ান দখল কেরিছ আমরা নামধারী কতক অথবর মানু ষ। যারা
িনেজেদর গায়রত হািরেয় সামানয অথর্কিড় আশায় িবিকেয় িদেয়িছ
িনেজেদর �কীয়তা ও ধমর্ী আিভজাতয্ পিরণােম লাি�ত হি�
অহিনর্শ
সাইেয়দ কুতুব (রহ.)-েক অনয্ায়ভাে শুধ ইসলামী আে�ালন ও
িজহাদ করার অপরােধ ফাঁিসর দ� েদওয়া হেয়িছল। মৃ তুয্ সময়
বলা হেলা, িনেজর ওজর েপশ কের শুধ একিট বাকয িলেখ িদন।
ফাঁিসর দ� েথেক মুি� েদওয়া হেব। জবােব িতিন বলেলন118

َ
ّ
اﻋﺘﺬار
 ﻻ ﻳﻤ�ﻦ أن ﺗ�ﺘﺐ ﻛﻤﺔ، لﺴﺒَﺎﺑﺔ ﻟﻲﺘ �ﺸﻬﺪ أﻻ � إﻻ اﷲ
إن
ٍ
َ
ُّﻘﺮ
!واﺣﺪةٍ ﺑﻬﺎ ﺣ�ﻢ ﻃﺎﻏﻴﺔ
‘েয শাহাদত আ�ু ল িদেয় লা ইলাহা ই�া�াহর সাক্ েদওয়া হয়
েসই শাহাদত আ�ু ল িদেয় এমন েকােনা কথা েলখা স�ব নয়, যা
বািতল শাসকেদর হুকু বা আইনেক সমথর ্ কের।’
সাত. স�ম গু হে� েহকমত। অথর্া আেলমেক েহকমত ও �জ্ঞ
গু অজর্ করা চাই। আবদু �াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহ
َ ِّ َوﻟَ�ﻦ ُﻛﻮﻧُﻮا ْ �َّﺎﻧِيআয়ােতর তাফসীর কেরেছন হািকম এবং ফিকহ
�
ِ

হওয়ার �ারা। অথর্ া িতিন এই আয়ােতর তাফসীের বেলেছন- أي
 ﺣﻜﻤﺎء ﻓﻘﻬﺎءর�ানী হওয়ার অথর হেলা তারা হেবন ফকীহ এবং
হািকম।’
আট. অ�ম গু হে� িনেজর স�ােক িবিলেয় েদয়া। অথর্া িবনয়ী
হওয়া এবং িনেজর স�ােক ইলেমর জনয উৎসগর কের েদয়া। সু তরাং
ইলেমর জনয িনেজর সু িবধা তয্া করা এবং েকােনা কথা বা কােজ
অনয্ে ক� না েদয়া, হক িবষয় অনু ধাবন করার পর তা েমেন
িনেত সংেকাচ না রাখা। মানু েষর েদােষর েপছেন না পড়া। ইবন
দাকীকুল ঈদ (রহ.) জৈনক বয্ি�ে ইলম অে�ষণ করেত েদেখ
বলেলনً
ٌ
ٌ
ّ
ُ
أﻧﺖ رﺟﻞ ﻓﺎﺿﻞ و الﺴﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﻮت ﺳﻴﺂﺗﻪ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻓﻼ ﻬﺠﻮَنَ أﺣﺪا
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‘আপিন স�ািনত বয্ি� েসৗভাগয্বা বয্ি েসই, যার মৃ তুয্ মধয
িদেয় তার গুনাহর মৃ তুয ঘেট। সু তরাং আপিন কাউেক বদনামী
কের েহয়�িতপ� করেবন না।’
বয্ি� ে��� আসেল িবনেয়, অহংকাের নয়। জৈনক শােয়র বেলন,
ََ
ُ َ ْ َ َ
َ
ُ �ﻋ َﻃﺒَ َﻘﺎت ﻤﻟﺎ ِء و ﻫﻮ َر
ّ �ﻦ
ﻟﺎﻇ ٍﺮ
 ﺗﻮاﺿﻊ ﺗ ﻴﻊ
ِ ﺠﻢ ﻻح
ِ
ِ َﻟ
ِ
ُ
َ
َ َُّ ُ ﻟ
ُ َ
ِّﻋ َﻃ َﺒ َﻘﺎت ﻟَﻮ
ﺎن ﻳﻌﻠﻮ ﺎﻜﻧﻪ
ِ
ِ  و ﻻ ﺗﻚ ﺧ و ﻫﻮ و ِﺿﻴﻊ
‘িবনয়ী হও, দশর্েক দৃ ি�েত নক্ষে মযর্দা লাভ করেব। নক্
পািনর �ের যিদও িনেচ মেন হয় িক� আসেল তা সমু�ত। িক�
অহংকারী হেয়া না। েসটা েধাঁয়ার মেতা শূ ে নয উ� অনু িমত হেলও
বা�েব তা মূ লয্হী, পিতত।’
সাত. স�ম গু হে� আমল। আেলেম র�ানীর যাবতীয় গুণাবলী
িভি� হে� আমল। আর আমলই হে� ইলেমর ফলাফল। এ
কারেণই সালেফ সােলহীন আমল এবং ইলম উভেয়র সমি�েক
িফকহ বেল নামকরণ কেরেছন। আইউব সু খিতয়ানী (রহ.)-েক
িজেজ্ করা হেয়িছলَ
ُ
َ
َ
ّ
ُ
ُ أﻳﻬﻤﺎ
اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ
َﻟ�ﻦ
ﻴﻟﻮم �ﺮﺜ
ﺎﻠﻜم
ﻴﻟﻮم أم ﻓ ﻟﺎﻲﺿ ؟ ﻓﻘﺎل
اﻟﻌﻠﻢ
�ﺮﺜ
ّ
ﻘﺪَم �ﺮﺜ
‘অতীতকাল এবং বতর্মানকা, েকানকােল ইলম েবিশ চিচর ্? িতিন
বলেলন, বতর্মা েবিশ চিচর্ হে� ‘কথা’। আর অতীতকােল েবিশ
চিচর ্ হেতা ইলম।’
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কথািট িক আমােদর সময় আেরা েবিশমা�ায় �েযাজয নয়? আমােদর
সমেয় কথাই হে� েবিশ। িক� কলব পযর্ েপৗঁে েয ইলম এবং
ইলেমর ফলাফল যা, তথা আমল ও সততা, তা আজ �েমই িবরল
হেয় পড়েছ।
মারূ কারখী (রহ.) বুযুগর, মু�াকী, দু িনয়ািবমুখ ও িব�খয্া একজন
আেবদ িছেলন। তাঁর তাকওয়া-পরেহজগারী এবং ইবাদত-বে�িগ
িছল �বাদতুলয্ অেনক িকতােব তার িবিভ� ঘটনা উে�খ করা
হেয়েছ। একবার আহমাদ ইবন হা�ল (রহ.)-এর মজিলেস
উপি�তেদর একজন বলেলনُ
ﻗﺼ� اﻟﻌﻠﻢ
ﻣﻌﺮوف
‘মারূ (কারখীর {রহ.}) েতা ইলম কম!’
েলাকিটর কথায় ইমাম আহমাদ (রহ.) নােখাশ হেলন এবং বলেলনّ
ْ َْ
ُ
َ
َ ﻻَ ﻣﺎ َو
!ﺻﻞ ﻴﻟﻪ ﻣﻌﺮوف ؟
اﻟﻌﻠﻢ
 و ﻫﻞ ﻳُﺮاد ﻣﻦ، ﻋﻓﺎك اﷲ
أم ِﺴﻚ
ِ
‘থােমা! আ�াহ তা‘আলা েতামােক মাফ করুন আের ইলম �ারা েতা
েসটাই উে�শয, েযখােন মারূ কারখী (রহ.) েপৗঁেছেছন’
অথর্া আমরা েতা ইলম �ারা এর পিরণাম বা ফলাফল বুিঝ তথা
আমল। আর এই িবষয়িট মারূ কারখীর (রহ.) মেধয পূ ণর্মা�া
িবদয্মা িছল। তাই িতিন ইলেম দু বর ্ একথা বলার সু েযাগ েনই।
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�ুআেরকবােরর ঘটনা। একবার আহমাদ ইবন হা�ল (রহ.)-এর প
আবদু �াহ িপতােক িজেজ্ করেলন-

ٌ
ﺷء ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ؟
ﻳﺎ أﺑ َ ِﺖ ﻫﻞ ﻛن ﻣﻌﺮوف ﻣﻌﻪ

!?�‘স�ানীত িপতা! মারূ কারখী (রহ.) িক ইলেমর কারেণ �িস
জবােব আহমাদ ইবন হা�ল (রহ.) বলেলনُ
ﻳﺎ ﺑ� ! ﻣﻌﻪ ُ
اﻟﻌﻠﻢ ﺧﺸﻴﺔ اﷲ ﻌﺎﻰﻟ
رأس
ِ
‘বৎস! তাঁর মেধয েতা ইলেমর সেবর্া চূ ড়াই িবদয্মান আর তা
’হে� আ�াহ তা‘আলার ভয়।
ব�ত পুণয্বানপূ বর্সূরেদর এসব কথা হাদীেছ নববীরই �িত�িন।
ইরশাদ হেয়েছّ َ َ
ّ َ
ّ
ﺑِ مُﻮﻰﺳَ ،ﻋَﻦِ اﻨﻟَّﻲﺒِِ ﺻ
نَّ ﻣَﺜَﻞَ ﻣَﺎ �َﻌَﺜَ�َِ اﷲُ ﺑِﻪِ ﻋَﺰَ
َ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ ﻗﺎل» :
َ
َ
ٌ
ّ
َﺟَﻞَ ﻦَ الْﻬُﺪَى ،وَاﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻛَﻤ َﺜﻞِ �َﻴْﺚٍ أَﺻﺎبَ أَرْﺿًﺎ ،ﻓَﺎﻜَﻧَﺖْ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻃَﺎﺋِﻔَﺔٌ ﻃَﻴِّ َﺒﺔ،
َ َﺖِ اﻟْﺄﻠ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
ﻜ ِﺖ ال ْ َﻤ َ
ﺎء،
ﻜ واﻟﻌﺸﺐ اﻟﻜﺜِ� ،و�ن ِﻣﻨﻬﺎ أﺟﺎ ِد ب أمﺴ
ﺒِﻠَﺖِ الْﻤَﺎءَ ﻓَﺄﻧْبَﺘ
َ
َﻔَﻊَ اﷲُ ﺑِﻬَﺎ اﻨﻟَّﺎسَ ،ﻓَﺮﺸ�ُﻮا ﻣﻨَْﺎ وَﺳَﻘَﻮْا وَرَﻋَﻮْا ،وَأَﺻَﺎبَ ﻃَﺎﺋِﻔَﺔً ﻣِﻨْﻬَﺎ أُﺧْﺮَى ،إِ�َّﻤﺎَ
ِ ِ
َ
َََ َُ
 �ِﻴﻌَﺎنٌ ﻻَ
ﻳﻦ اﷲِ ،و�ﻔﻌﻪ
�ُﻤْﺴِﻚُ ﻣَﺎءً ،وَﻻَ ﺗُنْﺒِﺖُ ﺄﻠﻛَ
ِ
ً ،ﻓَﺬَلِﻚَ ﻣَﺜَﻞُ ﻣَﻦْ �َﻘُﻪَ ﻲﻓ ِد ِ
َ َ َ ْ
َ
ّ
َُ
َ َْ ْ ُ َ
ِﻤَﺎ �َﻌَﺜَ�َِ اﷲُ ﺑِﻪَِ� ،ﻌَﻠِﻢَ وَﻋَﻠَ َﻢ َ ،و َﻣﺜ ﻞ َﻣ ْﻦ ل ْﻢ ﻳَ ْﺮ� ْﻊ ﺑِﺬلِﻚ َرأ ًﺳ ﺎَ ،ول ْﻢ �ﻘﺒَ ﻞ ﻫﺪ ى
ّ
ِ اﺬﻟَي أ ُ ْرﺳﻠ ْ ُ
ﺖ ﺑِ ِﻪ«
ِ
ِ
‘আবূ মূ সা  আশআ’রী রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, রাসূ লু�াহ
ছা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, আ�াহ আমােক েয জ্ঞা
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িবজ্ঞান ও েহদােয়ত িদেয় পািঠেয়েছন তার উদাহরণ হে� এম
মুষলধারার বৃ ি�র মেতা যা ভূিমেত এেস পেড়েছ, ফেল এর িকছু
অংশ এমন উবর্র পির�ার ভূিমেত পেড়েছ েয ভূিম পািন চুেষ িনেত
সক্, ফেল তা  পািন �হণ কেরেছ, এবং তা  �ারা  ফসল ও
তৃণলতার উৎপি� হেয়েছ। আবার তার িকছু অংশ পেড়েছ
গতর্ওয়ালা ভূিমেত(যা পািন আটেক রাখেত সকম) সু তরাং তা পািন 
সংরকণ করেত সক্ষম হেয়, ফেল আ�াহ এর �ারা  মানু েষর
উপকার কেরেছন তারা তা পান কেরেছ, ভূিম িস� কিরেয়েছ এবং
ফসলািদ উৎপ� করেত েপেরেছ। আবার তার িকছু অংশ পেড়েছ
এমন অনু বর্র সমতল ভূিমেত যােত পািন আটেক থাে না, ফেল
তােত পািন আটকা পেড়িন, ফসলও হয়িন। িঠক এটাই হেলা ওই
বয্ি�র দৃ�া� েয আ�াহর �ীনেক বুঝেত েপেরেছ এবং আমােক যা
িদেয় পািঠেয়েছন তা েথেক উপকৃত হেত েপেরেছ, ফেল েস িনেজ
েজেনেছ এবং অপরেক জািনেয়েছ। (�থম ও ি�তীয় ে�ণীর ভূিম)।
এবং ঐ বয্ি�র উদাহরণ েয এই িহদােয়ত এবং জন িবজ্ঞােন
িদেক মাথা  উঁচু কের তাকায়িন, ফেল আ�াহ েয িহদােয়ত িনেয় 
আমােক ে�রণ কেরেছন তা �হণ কেরিন। (তৃতীয় ে�ণর ভূিম) ।’
[সহীহ বুখারী: ৭৯, সহীহ মুসিলম: ২২৮২]
সু তরাং আমলকারী ও ইলম িব�ারকারী আেলম ওই কাযর্ক মািটর
মেতা, যােত বৃ ি�র পািন পিতত হয় এবং তােত মািট িস�, েকামল
ও তরুতাজ হয় এবং সবুজ -শয্াম ফলমূ ল ও ফসল উৎপ� কের।
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অতএব ইলেমর ফলাফল হে� আমল, ইবাদাত, দাওয়াত এবং
সবর।
হাদীেছর ভাষয্ানুযায় ি�তীয় �কার মািটর সে� তুলনীয় হে�ন
ওইসব বয্ি, যােদর কােছ কুরআন-হাদীেছর বণর্ন আেছ বেট িক�
েস অনু যায়ী আমল েনই। ফেল তারা ওই মািটর মেতা েয মািট পািন
ধের রােখ িক� িনেজ এর �ারা উপকৃ ত হয় না। বরং অনয্র
উপকৃত হয়। িঠক ত�প এসব েলাক ইলম �ারা িনেজরা উপকৃত
হয় না বরং তােদর �ারা অনয েলােকরা উপকৃত হয়।
আর তৃতীয় �কার মািটর সে� তুলনীয় হে� ওইসব েলাক, যােদর
িনেজেদর মেধয ইলম েনই। ফেল িনেজরাও এর �ারা উপকৃ ত হয়
না এবং অনয্রা উপকৃ ত হেত পাের না। ফেল তারা ওই সব
পাথু ের মািটর মেতা, যা পািন ধের না রাখার কারেণ িনেজও উপকৃত
হেত পাের না এবং অনয্েদরেক উপকৃত করেত পাের না।
ইলমহীন তােলেব ইলেমর অব�া বণর্ন কের কিব বেলন,
ْ
ْ
َ
َ ّ
ُ َ
ﺑﻴ ِﺪﻫﺎ إﻻ ﻛ ِﻌﻠ ِﻢ اﻷﺑﺎ ِﻋ ِﺮ
 لﻸﺳﻔﺎر ﻻ ِﻋﻠ َﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ
َز َوا ِمﻞ
ِ
َ
َ
َ  ﺑﺄﺳﻔﺎره أو َر ﺒﻟﻌ� إذا َﻏ َﺪ ا
ُ
!اح ﻣﺎ ﻓ اﻟﻐ َﺮاﺋ ِ ِﺮ
ﻟ َﻌ ْﻤ ُﺮ َك ﻣﺎ ﻳﺪري
ِِ
‘িকছু িকতাবাদীর স�ী, যােদর কােছ উ�ম েকােনা ইলম েনই, তেব
উেটর িব�ার মেতা।
েতামার জীবেনর শপথ! িকতােবর েবাঝা িনেয় উট চলাচেলর সময়
েস জােন না তার থেল বা িপেঠ কী আেছ।’
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আ�াহ আমলহীন ইলমধারীেক েবাঝাবহনকারী গদর্েভ সে� তুলনা
কেরেছন।
ۡ َ َ ۡ َ ُ َۡ َ ۡ
َ َ َ ُ َۡ َ ّ َٰ َ ّۡ ْ ُ ُّ َ ّ َُ َ
ار ۢ ۚ� بِئ َس
ُمَ ل ۡم �مِلوها ك َمث ِل ٱ� ِمار ِ �مِل أسف
﴿ مثل �َِين �ِلوا �َورٮة
َ
ۡ
ْ ُّ َ ّ َۡۡ ََُ
ّ
َ
ّ
ّ
َ
َ َٱ�َ � َ� ۡهدِي ٱلق ۡو َم ل�َٰلِم
ُ
﴾٥�
َ�
َ� مثل ٱلقو ِم
ِۚ ت
ِ
ِ ٰ �� ِين َذَبوا
[٥ :]ﺠﻟﻤﻌﺔ

‘যােদরেক তাওরােতর দািয়�ভার েদওয়া হেয়িছল তারপর তারা তা
বহন কেরিন, তারা গাধার মত! েয বহ িকতােবর েবাঝা বহন কের।
েস স�দােয়র উপমা কতইনা িনকৃ�, যারা আ�াহর আয়াতসমূ হেক
অ�ীকার কের। আর আ�াহ যািলম স�দায়েক িহদায়াত কেরন
না।’ {সূ রা আল-জুমুআ‘, আয়াত: ৫}
যােহাক, ইলম হে� পথিনেদর্শ আর আমল হে� ফলাফল। এবং
উভেয়র সমি�ই হে� িফকহ। বুখারী ও মুসিলেম বিণর্ হেয়েছِّ�ﻔَﻘِّﻬْﻪُ ﻲﻓِ اﺪﻟ
ُّ
ً ْ َﻦْ ﻳُﺮِدِ ا�َ ﺑﻪ َﺧ
« ﻳﻦ
»
ِِ
ِ
‘আ�াহ যার কলয্াণ চান  িতিন  তােক দীনী িবষেয় �াজ্ঞতা দ
কেরন।’ [বুখারী: ৩১১৬; মুসিলম: ১০৩৭]
মুআিবয়া রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
ُ اط
َ َ ِّ اﻫﺪﻧَﺎ ﺮﺼ:وأﻧﺖ ﻓ ﺻﻼﺗﻚ ﺗﻘﻮل
َ الﻤﺴﺘَﻘ
 و ﻣﺎ لﺮﺼاط ﻤﻟﺴﺘﻘﻴﻢ إﻻ، ﻴﻢ
ِ
ِ

.اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﻌﻤﻞ ﺎﻬﻟﺪى و دﻳﻦ ﺤﻟﻖ
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‘তুিম সালােত বেলা েহ আ�াহ! আমােক েসাজা পথ েদখান। েসাজা
পথ েতা ইলম এবং েহদায়াত ও দীেন হেকর ওপর আমল করা
ছাড়া আর িকছু নয়।’
দশ. আেলেমর দশম গু হে� তািলম বা িশক্ষা�দা ব�ত নবীরাসূ লগেণর �ধান কতর্বয িছল তািলেম দীন। আর দীনী ইলম
িশক্ষদানকারীর �িত আ�াহ তা‘আলার সীমাহীন করুণ রেয়েছ।
তােদর �িত আ�াহ তা‘আলা খাস রহমত বষর্ কেরন এবং
েফেরশতাগণ তােদর জনয কলয্ােণ দু ‘আ কেরন। রাসূ লু�াহ
ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম দীনী িশক্ িব�ােরর গুর �দান
কের ইরশাদ কেরনً َ
ﺑﻠﻐﻮا ﻋ� َو لﻮ آﻳﺔ
‘তুিম একিট আয়াত জানেলও তা অেনয্ কােছ েপৗঁে দাও।’
[সহীহুল জাে: ২৮৩৭]
দীেনর �চার-�সােরর কােজ বয্াপৃ েলাকেদর �িত আ�াহর পক
হেত তােদর জীবন সু খী-সমৃ � হওয়ার েঘাষণা এেসেছ হাদীেছ।
ইরশাদ হেয়েছ-

َ َُّ ً
ُ
َّ
ّ
«  ا�َُّ امَﺮَءًا ﺳَﻤِﻊَ ﻣِﻨَﺎ َﺣ ِﺪﻳﺜﺎ َﺒَﻠَﻐﻪ ﻛ َﻤ ﺎ َﺳ ِﻤ َﻌﻪ
َ»

‘আ�াহ তা‘আলা ওই বয্ি� জীবন সু খী-সমৃ � করু, েয আমার
হাদীছ �বণ কের অতপর তা মুখ� কের এবং অেনয্ কােছ েপৗঁে
েদয়।’ [সহীহ ইবন িহ�ান: ৬৯, হাসান]
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হ�ানী তােলেব ইলেমর পিরচয়
তােলেব ইলেমর মেধয িনে�া� গুণগুে থাকা চাই। যথাএক. আি�ক পিরশুি� অথর্া যাবতীয় িনকৃ� �ভাব ও চািরি�ক
িন�মুিখতা েথেক িনেজেক পিব� রাখা। েকননা ইলম হে� কলেবর
ইবাদত। সালাত েযমন বািহয্ পিব�তা ছাড়া আদায় হয় না, েতমিন
অ�েরর ইবাদত ও পিরচযর্ আি�ক পিব�তা ছাড়া অিজর্ হয় না।
ইমাম শােফয়ী (রহ.)-এর �ৃ িতশি� িছল �বাদতুলয্ পড়ার উে�শয
ছাড়াই েকােনা কাগেজ শুধ দৃ ি� পড়েলই তা মু খ� হেয় েযত।
একিদন িতিন একিট িবষয় িহফজ করেত িগেয় বু ঝেত পারেলন,
তার �ৃি তশি� আজ তার সে� িব�াসঘাতকতা করেছ, তােক স�
িদে� না। িতিন িবচিলত হেলন এবং এর কারণ উ�াটন করেত
েচ�া করেলন। িক� কারণ উ�াটন করেত পারেলন না। েশষ পযর্
�ার� হেলন উ�াদ ওয়াকী‘ ইবনু ল জাররাহ (রহ.)-এর। উ�াদ
বলেলন, িনঃসে�েহ েকােনা গুনােহ কাজ সংঘিটত হেয়েছ। িতিন
আেরা বলেলন, ‘ইলম হে� একিট ম� বড় নূ র। আর আ�াহ
তা‘আলা এই নূ র তাঁর েনক বা�া ছাড়া অনয কাউেক দান কেরন
না। আর েকােনা েনক বা�াও যখন গুনা কের তখন তার েথেক
এই নূ র উিঠেয় েনওয়া হয়।’
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ইমাম শােফয়ী (রহ.) েশর ও কিবতাশাে�ও অতয্ দক ও িবজ
বয্ি িছেলন। উ�ােদর কথাগুেলাে িতিন কােবয্ ে�েম েবঁেধ
েফলেলন এভােবﻓﺄرﺷﺪ� ﻰﻟ ﺗﺮك ﻟﻌﺎﻲﺻ## ﺷﻜﻮت ﻰﻟ و�ﻴﻊ ﺳﻮء ﺣﻔﻈﻲ
وﻧﻮر اﷲ ﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻌـــــﻲﺻ## أﺧﺮﺒ� ﺑﺄن اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻮر
‘আিম উ�াদ ওয়াকী (রহ.)-এর কােছ �রণশি�র দু বর্লতা
অিভেযাগ করলাম। িতিন আমােক পাপ েছেড় েদয়ার আেদশ
করেলন এবং বলেলন, ইলম হে� নূ র। আর আ�াহ তা‘আলা তাঁর
নূ র েকােনা পাপীেক দান কেরন না।’
ি�তীয়: গু হে�, ইলমেকই জীবেনর একমা� লক্ িহেসেব �হণ
করা।
তৃতীয়: ইলম অে�ষণ করেত িগেয় দাি�কতা ও অহংকার পিরহার
করা এবং উ�ােযর �িত যথাযথ স�ান �দশর্ে কাপর্ণ না করা।
ইমাম বায়হাকী (রহ.) এ সং�া� একিট ঘটনা উে�খ কেরেছন।
যথা‘যায়দ ইবন ছােবত রািদয়া�াহু‘আনহ একবার জানাযার সালাত
আদায় করেলন। (সালাত েশেষ) সওয়ার হওয়ার জনয খ�র েপশ
করা হেলা। এটা েদেখ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহ এিগেয়
এেলন এবং েরকািব ধরেলন। যায়দ রািদয়া�াহু‘আনহ বলেলন, েহ
রাসূ েলর চাচার পু�! আপিন েরকািব েছেড় িদন। ইবন আ�াস
128

রািদয়া�াহু‘আনহ বলেলন, আমরা আেলম ও উ�াদেদর সে� এরূ
বয্বহা করেতই আিদ� হেয়িছ।’
চার. উ�ােদর সে� পূ ণর আদব বজায় েরেখ চলা। সু তরাং উ�াদেক
দু েবর্াধ েকােনা িবষেয় �� কের তােক িবর� না করা। আলী
রািদয়া�াহু‘আনহ বলেতন, ‘আেলেমর হক হে�, তােক েবিশ েবিশ
িজেজ্ না করা। তােক কে� িনপিতত না করা। �াি�েবাধ করেল
��বােণ জজর্ির না করা। আর েতামার আবশয্ দািয়� হে�
আ�াহ তা‘আলার ওয়াে� তার �িত স�ান �দশর্ করা।’
পাঁচ. উপকারী েকােনা ইলম ও শা� পিরহার না করা। বরং সু েযাগসু িবধা মেতা উপকারী সব শা�ই আয়� করা।
ছয়. তলেব ইলেমর একমা� লক্-উে�শয হওয়া উিচত আ�াহ
তা‘আলার স�ি�। সু তরাং এর �ারা ধন-স�দ, মাল-েদৗলত, সু নামসু খয্াি অজর্েন িনয়ত না করা। েয বয্ি একমা� আ�াহ
তা‘আলার স�ি� অজর্েন জনয ইলম িশখেব আ�াহ তা‘আলা তার
মযর্াদ বুল� করেবন।
সাত. তলেব ইলেমর অনয্ত দািয়� হে� অনয্ে সংেশাধেনর
আেগ িনেজ সংেশাধন হওয়া। আ�াহ তা‘আলা কুরআেন ইরশাদ
কেরনَ ََ َ َ ۡ َ ُ َۡ ۡ ُ ََ ۡ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ ّ ۡ
َ ّ َ ُ ُ ََۡ
� ب أف
ۚ ٰ�ِ� وتنسو ن أنفس�م وأنتم �تلون ٱلك
ِِ ﴿ ۞�تأمرون �َاس بِٱل
َ ُ َ
[٤٤ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٤ � ۡعقِلون
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‘েতামরা িক মানু ষেক ভাল কােজর আেদশ িদ� আর িনজেদরেক
ভুেল যা�? অথচ েতামরা িকতাব িতলাওয়াত কর। েতামরা িক বু ঝ
না?’ {সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৪}
জৈনক কিব ও সাধক বেলন,
ﻳﺎ أﻳﻬﺎ الﺮﺟﻞ ﻤﻟﻌﻠﻢ ﻏ�ه ﻫﻼ ﻟﻔﺴﻚ ﻛن ذا ﺘﻟــــــــﻌﻠﻴﻢ
ﺗﺼﻒ ﺪﻟواء ﻟي الﺴﻘﺎﻣﺔ والﻀ� ﻛﻴﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺑﻪ وأﻧﺖ ﺳﻘﻴﻢ
ﻻ ﺗﻨﻪ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﺄﻲﺗ ﻣﺜﻠﻪ ﻋر ﻋﻠﻴﻚ إذا ﻓﻌﻠﺖ ﻋﻈﻴـــــﻢ
اﺑﺪأ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻓﺎﻧﻬﻬﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﻬﺎ ﻓﺈذا اﻧﺘﻬﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﺄﻧﺖ ﺣﻜﻴــﻢ
‘েহ অনয্ে িশক্ষাদানকা বয্ি! েকন তুিম অনয্ে িব�ার করা
িশক্ েতামার িনেজর েভতর কাযর্ক করছ না?
িনরাময়কারী ওষু ধ বাতেল িদ� তুিম, অথচ তুিম িনেজই েরাগা�া�!
মানু ষেক েসই কােজ বাধা িদও না, তুিম িনেজ েয কাজ কেরা।
েকননা, এটা মানু েষর দৃ ি�েত খুবই িন�নীয়।
�থেম িনেজর নফসেক িদেয় শু কেরা এবং নফসেক ��তা েথেক
েহফাজত কেরা। যিদ তুিম তা করেত পােরা তেব তুিমই হািকম,

তুিমই িবজ বয্ি�’
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২য় পিরে�দ:
ইলম অে�ষেণর িবিভ� ঘটনা
রাখােলর ইলম: পৃ িথবীর যাবতীয় ইলম ছয়িট ব�র মেধয!
মােঠ এক রাখােলর সে� ঈসা (আ.)-এর সে� সাক্ষ হেলা। িতিন
রাখালেক বলেলন, েহ যু বক! তুিম েগাটা জীবন এই পশুচারেণ
মেধয কািটেয় িদেল! যিদ জীবনেক ইলম অে�ষেণর কােজ বয্
করেত হেব কতই না উ�ম হেতা! জবােব রাখাল বলেলন, েহ
আ�াহর নবী! আিম ইলম ভা�ার েথেক ছয়িট ব� �হণ কেরিছ
এবং েস অনু যায়ী আমল কির। যথাً
ً
এক. ‘ ﻣﺎ دام ﺤﻟﻼل مﻮﺟﻮدا ﻻ آ�ﻞ ﺣﺮاﻣﺎযতক্ হালাল ব�র অি��
আেছ ততক্ পযর� হারাম ভক্ কির না।’
ً
দু ই. ‘ ﻣﺎ دام الﺼﺪق مﻮﺟﻮدا ﻻ أ�ﺬبযতক্ সতয বলার সু েযাগ আেছ
ততক্ িমথয্া আ�য় িনই না।’
িতন. ‘ ﻣﺎ دﻣﺖ أرى ﻴﻲﺒ ﻻ أ�ﺸﻐﻞ ﺑﻌﻴﻮب اﻵﺧﺮ�ﻦযতক্ আমার
িনেজর মেধয েদাষ আেছ ততক্ অেনয্ েদাষ তালাশ কির না।’
চার. ‘ ﺣﻴﺚ لﻢ أﺟﺪ إﺑﻠيﺲ ﻗﺪ ﻣﺎت ﻻ أﺋﺘﻤﻦ وﺳﺎوﺳﻪযতক্ ইবিলশেক

মৃ ত না েদখব ততক্ পযর্ তার চ�া� ও কুম�ণা েথেক িনেজেক
িনরাপদ ভাবব না।’
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পাঁচ. ‘যতক্ পযর্ আ�াহর খাজানা খািল না হেত েদখব ততক্
পযর্ মাখলু েকর খাজানার �িত লালািয়ত হেবা না। আর এখন
পযর্ আ�াহর খাজানা শূ নয হয়িন। অতএব আমােক মাখলু েকর
�িতও ধািবত হেত হয় না।’
ছয়. ‘ ﺣﻴﺚ لﻢ أر رﺟ� ﺗﻄﺌﺎن ﺠﻟﻨﺔ ﻻ أؤﻣﻦ ﻋﺬاب اﷲ ﻌﺎﻰﻟযতক্ দু ই
পা জা�ােত িবচরণ না করেব ততক্ পযর্ আ�াহ তা‘আলার
আজােবর বয্াপাে উদাসীন হেবা না।’
ঈসা (আ.) এই বয্ি� কথা শুে বলেলনﻫﺬا ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻷوﻟ� واﻵﺧﺮ�ﻦ ﺬﻟي ﻗﺮأﺗﻪ أﻧﺖ وأﺧﺬﺗﻪ
‘এটা হেলা পূ ব্বত
র -পরবতর্ সকেলর ইলম, যা তুিম পাঠ কেরছ
এবং িনেজর মেধয সি�ত কেরছ।’
ইলম অে�ষেণ অিবচলতা
‘িমরাজুস সাআদা’ �ে�র সংকলক িমজর্ মাহদী িনরাকী (রহ.) খুব
অথর্কে জীবন যাপন করেতন। এত অথর্ক িছল েয, অধযয়েনর
উপকরণািদই সং�হ করেত পারেতন না। িবিভ� সময় মাদরাসার
েচরােগর আেলােত মু তালাআ করেতন। িক� কাউেক অথর্কে�
কথা বুঝেত িদেতন না। এত অথর্ক ও দািরে�র মােঝও ইলেমর
সে� েলেগ থাকেতন। এমনিক বািড় েথেক েয িচিঠপ� আসত তাও
কখনও খুলেতন না এই আশ�ায় েয, এেত হয়ত এমন েকােনা
সংবাদ থাকেব যা অধযয়ন ভাবনােক এেলােমেলা এবং দরস েথেক
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বি�ত করেব। ফেল িচিঠগুেল না খুে লই িবছানার িনেচ েরেখ
িদেতন।
এক িচিঠেত িপতা আবূ যর (রহ.)-এর শাহাদােতর সংবাদ এল।
িক� িচিঠিট অভয্া েমাতােবক আেগর মেতাই িবছানার িনেচ েরেখ
িদেলন। ফেল বািড়র েলাকজন িনরাশ হেয় তার উ�ােদর কােছ িচিঠ
িলখেলন এবং পুেরা পিরি�িত অবিহত কের তােক তা জানােনার
অনু েরাধ করেলন। সে� সে� তােক িনরােক (বািড়েত) পািঠেয়
েদয়ারও অনু েরাধ করেলন, যােত িতিন বািড় এেস পিরতয্
স�েদর ভাগ-ব�ন ও সু �ু বয্ব�াপন কেরন।
পেরর িদন িনরাকী (রহ.) দরেস হািজর হেল উ�াদ তার হাত
ধরেলন। েস সময় িতিন ভীষণ িচি�ত ও গ�ীর িছেলন। উ�ােদর
এই অ�াভািবক অবয়ব েদেখ িনরাকী (রহ.) বলেলন, হযরত!
আপনােক িচি�ত েদখাে� েকন?
জবােব উ�াদ বলেলন, েতামােক িনরাক যাওয়া দরকার। িতিন
বলেলন, েকন? উ�াদ বলেলন, েতামার বাবা অসু � িছেলন। েসজনয
যাওয়া দরকার। িনরাকী (রহ.) বলেলন, আ�াহ তা‘আলা তােক সু �
করেবন এবং েহফাজত করেবন। অতএব আপিন দরস শু করু!
শাগেরদ ইশারা বু ঝেত পারেছ না েদেখ উ�াদ আসল ঘটনা খুেল
বলেলন এবং তৎক্ষণ তােক িনরাক েযেত বলেলন। উ�ােদর
আেদেশ িতিন বািড় েগেলন বেট িক� মা� িতনিদেনর মেধয যাবতীয়
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দািয়� আ�াম িদেয় আবার দরেস হািজর হেলন। সু বহানা�াহ,
আমরা এই পূ বর্সূরেদর অনু সারীর দািবদার!
েয বাসনা মৃ তুয্য�ণােক হার মানায়!
কােরা কােরা বাসনা ও চাওয়ার ব� থােক এেকবােরই িভ�। তােদর
েসই বাসনা েকােনা িকছু েতই দেম না। মৃ তুয্ মেতা অকাটয
ফয়সালাও েযন ওই বাসনার কােছ হার মােন। এ ধরেনরই এক
বাসনা হেলা ইলম অে�ষেণর বাসনা। ইিতহােস এমন সব বয্ি
অিতবািহত হেয়েছন যােদর এই বাসনার কােছ মৃ তুয য�ণাও হার
মানত।
জৈনক বয্ি হ�দ� হেয় আলী রািদয়া�াহু‘আনহর কােছ আগমন
করেলন এবং বলেলন, আিম বুঝেত পারিছ খুব অ� সমেয়র
বয্বধাে আমার মৃ তুয হেব। আলী রািদয়া�াহু‘আনহ বলেলনﻤﻟﻮت ﻟيﺲ ﺸﻠﻜﺔ ﻛﻨﺎ ﻧﻤﻮت
‘মৃ তুয েতা মুশিকল িকছু নয়। আমরা সবাই মৃ তুয বরণ করব।’
েলাকিট বলেলন, এই সময় আমার করণীয় কী? আলী রািদয়া�াহু
‘আনহ বলেলন, ‘ اﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢইলম অে�ষণ কর। েকননা েকােনা

মাসআলা জানেত জানেত মৃ তুয্বরণ করা ওই মাসআলা স�েকর
জােহল েথেক মৃ তুয বরণ করার েচেয় উ�ম।’
আবূ

রায়হান

িবরুন

(রহ.)

জ্ঞানিবজ, দশর্-ফালসাফা,
িচিকৎসাশা� ও েজয্ািতিবর্জ্ এক অতুলনীয় ও অ�িত�ি� বয্ি
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িছেলন। িচিকৎসা ও েজয্ািতিবর্জ্ িতিন সবর্জ �ীকৃত িবরল
�িতভার অিধকারী িছেলন। সবর্দ ইলম হািসেলর কােজ বয্
থাকেতন। েকােনা সময় দৃ ি� পাঠ েথেক, অ�র ভাবনা েথেক, হাত
েলখােলিখ েথেক, যবান বণর্ন েথেক মু� থাকত না। েকবল নতুন
ফসল উঠােনার সময় ছাড়া।
িতিন যখন ‘আল-কানু নুল মাসউদী’ ��িট সংকলন কেরন তখন
সু লতান খুিশ হেয় তােক েরৗপয্মু� �হেণর অনু মিত েদন। িক�
স�েদর �িত িব�ুমা� লালসা না থাকায় িতিন তা �হণ করেত
অ�ীকৃিত জানান।
একবার তার কােছ জৈনক ভ� আসেলন। তখন িতিন িনেজেক
মৃ তুয্ জনয ��ত করিছেলন। েসই মুহূেতর িতিন আগ�কেক
বলেলন, মীরােছর স�েদ দাদীেদর অংেশর বয্াপাে তুিম েযন
আমােক কী �� কেরিছেল? আগ�ক বলেলন, এই সমেয়
মাসআলার আেলাচনা? আল-িবরুন (রহ.) বলেলন, অবগত অব�ায়
দু িনয়া েথেক িবদায় েনওয়া িক অজ অব�ায় িবদায় েনয়ার েচেয়
উ�ম নয়?
আগ�ক বেলন, তখন আিম মাসআলািট উে�খ করলাম এবং একটু
পের েবর হেয় এলাম। েবর হেয় রা�ায় নামেতই কা�ার েরাল
শুনে েপলাম।
সা�াকী (রহ.)-এর ইলমীযা�া
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ইমাম সা�াকী (রহ.) ইসলামী ইিতহােসর একজন িবরল ও
অিব�রণীয় বয্ি�� পুেরা নাম ইউসু ফ ইবন আবূ বকর ইবন
মুহা�াদ ইবন আলী আল-খােরযমী এবং উপািধ িসরাজুি�ন সা�াকী
(রহ.)। িতিনই িবখয্া ‘িমফতাহু উলু ম’ �ে�র মুসাি�ফ। ��িটেত
িতিন বােরািট আরবী ইলম স�েকর িব�ািরত আেলাচনা কেরেছন।
অথচ িতিন িনেজ আরবী িছেলন না!
জীবেনর �থমযা�ায় সাধারণ একজন কামার িছেলন। সু �র ও
আকষরণীয় ৈতজসপ� ও িশ�সাম�ী বানােত পারেতন। একিদন
িতিন সু �র আকৃিতর একিট েলাহার িস�ুক বানােলন। এেত
িব�য়কর একিট তালা লাগােলন। অথচ িস�ুেকর ওজন িছল মা�
এক িরতল এবং তালার ওজন িছল এক িকরাত!
এরপর িতিন িস�ুকটা ওই যু েগর বাদশােক উপেঢৗকন িহেসেব
িদেলন। বাদশা ও রাজনয্বগ িস�ুকিট েদেখ িবি�ত হেয়
��তকারীেক উপহার িদেলন এবং তার উপি�িতেত তার পরম
�শংসা করেত লাগেলন। পুেরা মজিলসজুেড় যখন তার কীিতর্
�শংসা চলিছল িঠক েস সময় একজন আগ�েকর আগমন ঘটল।
বাদশা আগ�েকর স�ােন দাঁিড়েয় েগেলন এবং িনজ আসেন তােক
বসেত িদেলন। সা�াকী ঘটনািট েদেখ অবাক বেলন এবং জানেত
পারেলন, আগ�ক একজন িবিশ� আেলম। এটা েজেন সা�াকী
(রহ.) ভাবেলন, িতিনও যিদ আেলম হন তেব িস�ুক বািনেয় েয
বাহবা কুিড়েয়েছন এরেচেয় েঢর েবিশ স�ান, মযর্াদ ও মূ লয
পােবন। ফেল িস�া� িনেয় তখনই মাদরাসার িদেক রওয়ানা হেলন।
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যখন এই কিঠন িস�া� �হণ কেরন িতিন, তখন তার বয়স িছল
ি�শ বছর! তাই মাদরাসার িশক্ বলেলন, েতামার েয বয়স তােত
স�বত তুিম ইলম হািসল করেত পারেব না! আর েতামার েমধা ও
মনমানিসকতার েয অব�া, আিম অনু মান করেত পারিছ তােত তুিম
িঠকভােব ইলম হািসল করেত সক্ হেব না এবং এই বয়েসর
ইলম েতামার কােজও আসেব না। অতএব আেগ একটা পরীক্
েনওয়া  যাক। একথা বেল ওই মুদারিরস তার মাযহাব অনু যায়ী
তােক একিট দরস িদেলন এবং বলেলন، ﺟ� لﻠﻜﺐ ﻳﻄﻬﺮ ﺎﺪﻟﺑﺎﻏﺔ:ﻗﺎل الﺸﻴﺦ
‘শায়খ বেলেছন, কুকুেরর চামড়া �ি�য়াকরণ (দাবাগাত) করেল তা
পিব� হয়।’
উ�াদ কথাটা তােক বারবার আওড়ােত বলেলন। পেররিদন সা�াকী
(রহ.) দরেস হািযর হেল উ�াদ গতকােলর সবক শুনে চাইেল
সা�াকী (রহ.) সবক েশানােত িগেয় বলেলন ﺟ� الﺸﻴﺦ ﻳﻄﻬﺮ ﺎﺪﻟﺑﺎﻏﺔ:ﻗﺎل لﻠﻜﺐ
‘কুকুর বেলেছ, শায়েখর চামড়া দাবাগাত করার �ারা তা পিব� হয়!’
তার কথায় মজিলেস হাসয্েরােল সৃ ি� হেলা। যােহাক, এরপর
উ�াদ তােক আেরকিট সবক িদেলন। এভােব পারা না পারার মধয
িদেয় তার অ�া� জ্ঞানসাধ চলেত থাকল এবং দীঘর দশ বছর এই
সাধনার মধয িদেয় েকেট েগল। িক� তবু কাি�ত ফলাফল না
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েপেয় এবং উ�ােদর ভিষ�াণী সতয হেত েদেখ পুেরাপুির হতাশ হেয়
পড়েলন সা�াকী (রহ.)। েগাটাজগত েযন তার কােছ সংকুিচত হেয়
আেস। েসই হতাশার মেধয একিদন িতিন পাহােড়র চূ ড়ায় আেরাহণ
কের একিট িব�য়কর দৃ শয েদখেত েপেলন। িতিন েদখেলন, একটা
শ� পাথের ওপর েথেক েফাঁটা েফাঁটা পািনেয় গিড়েয় পড়েছ এবং
পািন পড়ার �ােন জায়গায় জায়গায় িছ� হেয় েগেছ। এই দৃ শয
তােক দারুণভাে নাড়া িদল। িতিন ভাবেলন এবং মেন মেন
বলেলনﻟيﺲ ﻗﻠﺒﻚ ﺄﻗﻰﺴ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺤﻟﺠﺮة وﻻ ﺧﺎﻃﺮك أﺻﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻰﺘ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ
ﺎﺘﻟﺤﺼﻴﻞ

‘েতামার অ�র এই পাথেরর েচেয় শ� নয় এবং িচ�াশি� এরেচেয়
দু েভর্দ নয় েয, তুিম তািলম �ারা �ভািবত হেব না।’
একথা বেল িতিন আবার সু দৃঢ় �িতজ্ িনেয় মাদরাসায় ছু েট
েগেলন। মজবুতভােব ইলম হািসেল েলেগ রইেলন। আ�াহ তা‘আলা
এই মুজাহাদা ও তয্ােগর অেপক্ষ িছেলন। ফেল তয্ােগ নজরানা
েপশ করেত পারায় িতিন তার জনয ইলম ও মােরফােতর �ার খুেল
িদেলন। যার ফেল িতিন িনজ যমানার অেনক মনীষীেক ইলমকামােল ছািড়েয় েগেলন। তাই সা�াকী (রহ.) আজ ইিতহােসর
িবরাট অংেশর হকদার। কত িকতাব িতিন সংকলন করেলন,
কতভােব জািত আজ তার �ারা উপকৃ ত হে�! িক� িতিন যিদ
েসিদন দেম েযেতন, পাথর আর পািনর দৃ শয েদেখ অনু �ািণত না
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হেতন তেব িক ইিতহােসর েকােনা পাতায় সা�াকী নােমর কাউেক
খুঁেজ পাওয়া েযত?
ব�ত ইলম হািসল করেত এভােবই অনু �ািণত হেত হয়, হতাশ ও
িনরাশ না হেয় িনেজর �িতজ্ পালেন দৃ ঢ় কদেম সামেন এিগেয়
েযেত হয়। তেবই েপৗঁছ যায় পরম গ�েবয, দখল করা যায়
ইিতহােসর তাজাপাতা।

ইলম ও মুআি�েমর �িত ইমাম রাযীর (রহ.) স�ান �দশর্েন
িব�য়কর ঘটনা
ইয়াকুত আল-হামাবী (রহ.) ‘মু‘জামুল উদাবা’ �ে� আবূ তােলব
আিজজু�ীন (িহজরী ৬� শতেকর একজন আরবী আদীব)-এর
বরােত উে�খ কেরন, িতিন বেলন, ইমাম ফখরু�ন রাযী (রহ.)
মারভ এলাকায় আগমন করেলন। এখােন তার সীমাহীন কদর,
মযর্াদ, স�ান ও মূ লয্ায় িছল। েকউ তার কথা কাটেত সক্
হেতন না। উপকৃত হেত আিমও তার মজিলেস উপি�ত হলাম।
একিদন িতিন আমােক বলেলন, আিম চাই তুিম আমার জনয
‘িসলিসলাতুত �িলবীন’ (আবূ তােলেবর আওলাদেদর নাম) সংকলন
করেব, যা আিম পাঠ করব। আিম এই বয্পাের জােহল থাকেত চাই
না।
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আিম বললাম, নসবনামা ‘শাজারা’ (বংেশর ধারাবািহকতা) অনু সাের
িলখব নািক ছ�াকাের? িতিন বলেলন, আিম চাই এভােব িলখেব,
যােত তা �ায়ীভােব আ�� করা স�ব হয়। আর শাজারা আকাের
েলখা হেল এই উে�শয হািসেল িব� ঘেট।
আিম বললাম, আপনার আেদশ িশেরাধাযর্ একথা বেল আিম ঘের
চেল েগলাম এবং িকতাবিট িলেখ নামকরণ করলাম ‘আলফাখরী’
এবং তা ইমাম রাযী (রহ.)-এর সামেন হািজর করলাম।
আমার হােত সংকিলত িকতাব েদেখ িতিন �ীয় মসনদ েথেক েনেম
পড়েলন এবং চাটাইেয়র ওপর বেস পড়েলন। আর আমােক
বলেলন, আপিন এই মসনেদর ওপর বসু ন!
আিম িচ�া করলাম, তার উপি�িতেত তারই মসনেদ উপেবশন করা
ধৃ �তা �দশর্ ৈব িকছু নয়। িক� িতিন অতয্ অল�নীয়ভােব
اﺟﻠﺲ ﻓ ﻟﺎﻜن ﺬﻟيআমােক েসখােন বসার আেদশ িদেয় বলেলন-

ﻗﻮﻪﻟ لﻚ

‘আিম েযখােন বসেত বলিছ েসখােন বসু ন।’
ফেল ভি�-ভীিত এবং একা� অিন�া সে�ও তার মসনেদ বসলাম।
িতিন আমার সামেন মুেখামুিখ বসেলন এবং িকতাব পাঠ শু
করেলন। এসময় িতিন আমােক অ�� ও দু েবর্াধ শে�র অথর
িজেজ্ করেলন। এভােব একপযর্াে পূ ণর িকতাব পড়া েশষ
করেলন। অতপর বলেলন140

ً
اﻵن اﺟﻠﺲ أي ﺎﻜن ﺗﺮ�ﺪه ﻷن ﻓ ﻫﺬا الﻜﺘﺎب ﻋﻠﻤﺎ وأﻧﺖ ﻓ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ

أﺳﺘﺎذي وأﻧﺎ ﺗﻠﻤﻴﺬك

‘এখন েথেক আপিন েযখােন চান বসেত পােরন। েকননা এই
িকতােব ইলম আেছ এবং এই ইলেমর বয্াপাে আপিন আমার
উ�াদ এবং আিম আপনার ছা�। আিম এখন েথেক আপনার
উপি�িতেত ছাে�র েবশ ধারণ করব, যােত আপনার মাধয্ে
উপকৃত হেত পাির!’
এরপর আিম অনু েরাধ করলাম যােত িতিন তার মসনেদ বেসন এবং
আিম আমার �ােন বিস। আিম যােত �া�ে� আেগর মেতা ইলম
হািসল করেত পাির।
আেরকিট ঘটনা:
কাজী আবূ বকর ইবনু ল আরাবী (রহ.) আহকামুল কুরআন
(১/১৮২-১৮৩) �ে� এ ধরেনর আেরকিট ঘটনা উে�খ কেরেছন।
িতিন বেলন, মুহা�াদ ইবন কােসম উসমানী (রহ.) আমােক
অেনকবার ঘটনািট বেলেছন। িতিন বেলন, আিম একবার ফু�াত
এলাকায় গমন করলাম এবং শায়খ আবূ ল ফজল জাওহারী (রহ.)এর দরেসর মজিলেস বসলাম। দরেস আেরা বহ েলােকর সমাগম
িছল। আিম �থমবার েয মজিলেস শরীক িছলাম েসই মজিলেস
িতিন দরস �দান করেত িগেয় একিট হাদীছ উে�খ করেলন। যথাّ
 آﻰﻟ اﻟﺦ،  وﻇﺎﻫﺮ، إن ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻠَﻖ
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‘রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তালাক �দান কেরেছন
এবং িজহার ও ইলাও কেরেছন।’
িতিন েসিদন দরস েশষ কের েবর হেল আিমও িপেছ িপেছ তার ঘর
পযর্ েগলাম। ঘেরও একদল েলােকর িভড় িছল। িতিন আমােদরেক
েদহিলেজ বসােলন এবং সকেলর কথা শুে ও �েয়াজন িমিটেয়
আমার িদেক মেনািনেবশ করেলন এবং আগমেনর েহতু জানেত
চাইেলন। আিম বললাম, আমার িকছু কথা আেছ। িতিন বু ঝেত
পারেলন, আিম একািকে� কথাটা বলেত চাি�। তাই িতিন মজিলস
খািল করার আেদশ করেলন। মজিলস খািল হেল আিম বললাম,
আিম বরকত লােভর উে�েশয আপনার মজিলেস বেসিছলাম। দরেস
আপনার বণর ্ন শুনলা, আপিন বণর্ন করেছন, রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ‘ইলা’ কেরেছন িঠক আেছ। তালাক �দান
কেরেছন েসটাও িঠক আেছ। িক� িজহােরর বয্াপাে যা বেলেছন,
তা িঠক নয়। েকননা রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তা
কেরন িন এবং তাঁর �ারা তা সংঘিটত হওয়া স�বও নয়। েকননা
িজহার হে�, অবা�ব কথার নাম। আর তা েকােনা নবীর �ারা
�কািশত হওয়া অস�ব।
আমার কথা শুে িতিন আমােক তার বুেকর সে� জিড়েয় ধরেলন,
মাথায় চু�ন করলন এবং বলেলনً
ِّﻌﻠ
ٍﻢ ﺧ�ا
 ﺟﺰاك اﷲ ﻋ� ﻣﻦ، أﻧﺎ ﺗﺎﺋﺐ ﻣﻦ ذلﻚ
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‘আিম আমার ওই ব�েবয্ কারেণ তওবা করিছ। আ�াহ তা‘আলা
আমার পক েথেক মুআি�মেক েনক �িতদান �দান করুন’
এরপর আিম েসখান েথেক িবদায় িনেয় চেল এলাম এবং পেরর
িদন খুব সকােল তার মজিলেস শরীক হলাম। েদখলাম িতিন আমার
আেগই েপৗঁেছেছ এবং িম�াের আেরাহণ কেরেছন। জােম
মসিজেদর �ধান দরজা িদেয় �েবশ করেতই িতিন আমােক েদেখ
উ��ের বলেত লাগেলন, ‘আমার উ�াদেক �াগতম’, ‘আমার
উ�ােদর আসার পথ কের দাও’। তার এই ডাক শুে অসংখয েলাক
আমার িদেক দৃ ি� িদেত লাগেলন। সকেল অতয্ েকৗতূহলী হেয়
আমার িদেক তািকেয় থাকেলন এবং তারা আমােক ম� পযর ্ িনেয়
েযেত িবিভ�ভােব সাহাযয-সহেযািগতা করেলন।
ল�ায় আিম িদেশহারা হেয় েগলাম। সংেকােচ এতটাই উ�া� হেয়
েগলাম, বুঝেতই পারিছলাম না, আিম েকাথায় আিছ।
এরপর শায়খ উপি�ত েলাকেদর িদেক মেনািনেবশ করেলন এবং
বলেলন, ‘আিম েতামােদর উ�াদ। আর আমার উ�াদ এ! েকননা
গতকাল আিম েতামােদরেক যা বেলিছলাম েতামরা তার সব েমেন
িনেয়িছেল এবং েকােনা িবষেয় ি�মত করিন। িক� ইিন আমার
বািড়েত েগেছন এবং একিট ভুল ধিরেয় িদেয়েছন। তাই আিম

গতকােলর েসই ভুেলর জনয তওবা কেরিছ এবং তার কলয্াে

হেকর িদেক �তয্াবতর কেরিছ। সু তরাং গতকােলর যারা এখােন
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উপি�ত আেছা তারা ভুল শুধে নাও এবং যারা অনু পি�ত আেছ
তােদরেক এই সংবাদ েপৗঁে দাও।’
এরপর িতিন মাহিফেলর সকল েলাকেক িনেয় আমার জনয দু ‘আ
করেলন। েলােকরা সম�ের আমীন আমীন বলেলন।
ব�ত �কৃত ইলেমর মজা ও �াদ যারা পান তারা এভােবই িবনয় ও
সততার দৃ �া� �াপন করেত সক্ হন। অনয্থা সারােদশ জুেড়
যার এত যশখয্াি, তার পেক কী কের স�ব হেয়িছল ভরা
মজিলেস িনেজর েদাষ �ীকার কের একজন ছা�েক উ�ােদর
আসেন �ান েদয়া? এই ঘটনা উে�খ করার পর ইমাম কুরতুবী
(রহ.) িনেজর িব�য়কর অিভবয্ি �কাশ কের বেলন,
 ﻻﻋﺮﺘاف ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻷﻫﻠﻪ ﻋ رؤوس، �ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﻤﺣ�ﻢ اﷲ ﻰﻟ ﻫﺬا ﺪﻟﻳﻦ ﻤﻟﺘ
ْ
ْ
ﻟﻐﺮ�ﺐ �ﻬﻮل اﻟﻌ� ﻻ
 واﺷﺘَﻬﺮت ﻧﻔﺎﺳﺘﻪ ؛، رﺟﻞ ﻇﻬﺮت ر�ﺎﺳﺘﻪ
ٍ
ٍ  ِﻣﻦ:ﻤﻟﻸ
ﻳﻌﺮف ﻣﻦ؟ وﻻ ﻣﻦ أﻳﻦ؟ ﻓﺎﻗﺘﺪوا ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺪوا
‘আ�াহ তা‘আলা আপনােদর সকেলর �িত রহম করু; েদখুন দীন
হে� কত মজবুত িভি�র নাম। কীভােব একজন স�ানী বয্ি, যার
সু নাম-সু খয্াি েদশ জুেড় িব�ৃ ত, িতিন ভরা মজিলেস একজন
অপিরিচত, অখয্া বয্ি� সামেন িনেজর ইলেমর �িট �কাশ কের
তােক স�ানীত করেছন। অতএব, তােদর আদশর অনু সরণ করুন’
পূ বর্সূর মহান বয্ি��েদরএমন িনরূপ ঘটনা আমােদরেক বলেত
অনু �ািণত কের144

!وﺌﻟﻚ ﺑﺎﻲﺋ ﻓﺠﺌﻨﺎ ﺑﻤﺜﻠﻬﻢ * إذا ﺟﻌﺖ ﻳﺎ ﺟﺮ�ﺮ ﻤﻟﺠﺎﻣﻊ
‘এঁরাই আমার পূ বর্সূর,
এেদর িনেয় গবর ্ কি;
ওেহ জারীর! েদখাও তুিম
িব�সভায় তােদর জুিড়।”
বড় সতীন
আমােদর পূ বর্সূরগণ ইলম অে�ষণ, পঠন-পাঠন ও রচনা-সংকলেনর
কােজ এত েবিশ মা�ায় ম� থাকেতন েয, তােদর �ীগেণর কােছ
এগুেল সতীেনর েচেয়ও ভাির মেন হেতা! েযমন, যু বায়র ইবন আবূ
বা�ার (রহ.) বেলন, একবার আমার ভাি� আমার �ীেক বলল, ‘�ীর
পেক আমার মামাই সবেচেয় উ�ম। েকননা িতিন ি�তীয় েকােনা �ী
�হণ কেরনিন এবং দাসীও �হণ কেরনিন।’ জবােব আমার �ী
বলেলন,
ُ
ُ
ّ ُّﻤﻟﺮأة )أي زوﺟﺘﻪ( واﷲ ل َ َﻬﺬه الﻜﺘﺐ ﺷﺪ
ﺛﻼث ﺿاﺋﺮ
َ ﻣﻦ
ﺗﻘﻮل
ِ
‘মিহলা  (তার �ী) বলেলন, আ�াহর কসম, েতামার মামার এই
িকতাবগুেল িতনজন সতীেনর েচেয়ও আমার কােছ েবিশ কিঠন!’
মৃ তুযলে�ও ইলম সাধনা
মৃ তুয্ক জীবেনর সবেচেয় কিঠন সময়। েকােনা বয্ি� পেক ওই
সমেয়র �কৃত পিরি�িত উপ�াপন করা স�ব নয়। েকননা এই
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ঘটনা মানু েষর জীবেন একবারই আেস। আর যার কােছ আেস েস
িচরিদেনর জনয অপাের চেল যায় এবং িফের আসেত পাের না।
ফেল েকউ েসই পিরি�িতর কথা যথাযথভােব বয্� করেত পাের
না। তবু মা বাবা, েছেলস�ান, �ী-পিরজন, পিরিচত পিরেবশ েছেড়
অেচনা-অজানা েদেশ রওয়ানা েদয়ার ক� িকছু টা হেলও অনু ধাবন
করা যায়। জীিবতরা এেকবাের সামানয হেলও েস কথা অনু ধাবন
করেত পাির। েসই অনু ধাবনশি� েথেক বলেত পাির, এই সময়টা
েকবলই িবহবলতার, ভেয়র, আতে�র। তাই আমােদর মেতা
সাধারণ মানু েষর েসই সমেয় ইলম হািসল, ইলম বধর্েন িচ�াই
আসার কথা নয়। িক� আমােদর পূ বর্সূরগণ এই নাযু ক মুহূেতর্
ইলম বৃ ি� এবং দীেনর উপকারােথর ইলম হািসল করার েচ�া
কেরেছন। তারা আমল কেরেছন রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর পিব� বাণীর ওপর। যথাّ ُ َُ َ َ َ َ َ ْ
َ َ� ْﻦ َ� ْﻤ ﺮو ﺑْﻦ َﻛﺜ
�َ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َﻣ ْﻦ
ِ � ﻋ ِﻦ ﺤﻟَﺴ ِﻦ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل
ٍ ِ ِ ِ
ٌ َ َ َ َ ِّْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َّبِﻴ
ْ ُ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َْ َُ َ
َ
� د رﺟﺔ
��اﻹﺳﻼم �ﺒيﻨﻪ و
ِ ﺟﺎءه الﻤﻮت وﻫﻮ �ﻄﻠﺐ اﻟ ِﻌﻠﻢ ِﻟﺤ ِ� ﺑ ِ ِﻪ
ّ
ٌَ
َوا ِﺣﺪة ِﻓ ﻟَْﻨَ ِﺔ
‘রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন, যার কােছ
মৃ তুয হািজর হয় আর েস দীন িয�া করার জনয ইলম হািসল কের
তেব তার এবং জা�ােতর মােঝ বয্বধা হে� একিটমা� দরজা।’
[সু নােন দারামী: ৩৬২, যঈফ]
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দীন িয�ার এই �য়াস অিত �শংসনীয় বেলও হাদীেছ ইরশাদ
হেয়েছ। যথা-

ْ
َ َ ْ َ َ ﻮﻣ
َ َُْ
َ
« وَﻃﺎﻟِﺐُ اﺪﻟُّ �ﻴَ ﺎ،ِﺎﻟِﺐُ اﻟْﻌِﻠْﻢ
:ﺎن
ِ ﺎن ﻻ �ﺸﺒﻌ
ِ »ﻣﻨﻬ

‘দু ই ে�ণীর মানু ষ কখনও পিরতৃ� হয় না। এক. ইলেমর অে�ষক
এবং দু ই. দু িনয়ােলাভী।’ [হােকম, মু�াদরাক ‘আলাস-সহীহাইন:
৩১২]
আমােদর পূ বর্সূরগণ রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
এই পিব�বাণীগুেল অক্ষ অক্ষ পালন করেত সেচ� িছেলন।
ইমাম আহমাদ ইবন হা�ল (রহ.)-েক িজেজ্ করা হেয়িছল. ﻣﻦ ﻟﺤﺮﺒة ﻰﻟ ﻟﻘﺮﺒة:ﻰﻟ ﻰﺘ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ؟ ﻗﺎل
‘কতিদন পযর্ মানু ষ ইলম হািসল করেব? জবােব িতিন বলেলন,
িস�ুক েথেক কবর পযর্�’
িনে� হাদীেছর ওপর আমলকারী কেয়কজন পূ বর্সূরর ঘটনা তুেল
ধরা হেলা।
১. ইমাম আবূ ইউসু ফ (রহ.)-এর ঘটনা:
কারাশী (রহ.) ‘আল জাওয়ািহরু মুিদয়য্’ �ে� উে�খ কেরেছন,
ইমাম আবূ ইউসু ফ (রহ.)-এর শাগেরদ ইবরাহীম ইবন জাররাহ
তািমমী বেলন, আিম ইমাম আবূ ইউসু ফ (রহ.)-এর মৃ তুয্শযয্
হািজর হলাম। তখন িতিন েবহুঁ িছেলন। িকছু ক্ পর হুঁ িফের
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এেল আমােক বলেলন, েহ ইবরাহীম! রমেয় িজমােরর েক্ষ উ�ম
েক, পদ�জী নািক সওয়ারী? আিম বললাম, সওয়ারী। িতিন বলেলন,
তুিম ভুল বলছ। তখন আিম শুধে বললাম, তাহেল পদ�জী। িতিন
এবারও বলেলন, তুিম ভুল বলছ! তখন আিম বাধয হেয় বললাম,
আ�াহ তা‘আলা আপনার �িত স�� হন, আপিনই তাহেল িবষয়িট
বলু ন। ইমাম আবূ ইউসু ফ (রহ.) বলেলন, যিদ দু ‘আর জনয েসখােন
অব�ান করা হয় তেব পদ�েজ কংকর িনেক্ করা উ�ম। আর
েযখােন অব�ান করা যায় না েসখােন সওয়ারী হেয় কংকর িনেক্
করা উ�ম।
এরপর আিম তার কাছ েথেক িবদায় িনেয় বািড়র উে�েশয রওয়ানা
হলাম। আিম তার ঘেরর মূ ল ফটক পযর্� েপৗঁিছি, এমন সময়
কা�ার শ� েপলাম। িতিন পরম �ভুর সাি�েধয চেল েগেলন। মৃ তুয্
মা� কেয়ক েসেক� আেগও তার মেধয ইলম অে�ষেণর �িত িছল
এমন বয�তা!
২. আহত আবূ যু রআ রাযীর (রহ.) মৃ তুয্ আেগ হাদীছ বণর্ন:
আবূ যু রআ (রহ.) আহত অব�ায় মারা যান। তার কপাল েথেক
আঘাতজিনত কারেণ র� গিড়েয় পড়িছল। েস সময় আবূ হােতম
(রহ.) মুহা�াদ ইবন মুসিলম (রহ.)-েক িজেজ্ কেরন ﻻ � إﻻ اﷲ:�ﻣﺎ ﺗﻔﻆ ﻓ ﺗﻠﻘ� ﻤﻟﻮ
‘আপিন মৃ ে তর তালকীন স�েকর কী জােনন, লা ইলাহা ই�া�াহ?’
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জবােব মুহা�াদ ইবন মুসিলম বলেত শু করেলন, মুআয ইবন
জাবাল রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্...
িতিন কথািট েশষও করেত পারেলন না। ইতয্বসে যখম ও মাথায়
পি� িনেয়ই মুহা�াদ ইবন যু রআ মাথা উে�ালন কের বলেলনَ َ
ُ َ ََ ّ
 ِْﻮَاﺣِﺪ
 ﺣَﺪَ�ﻨﺎ �ﺒْ ﺪ،ٍَ�َْ � ُ ﺣَﺪَّ�َﻨَﺎ الﻀَّﺤَّﺎكُ �ْﻦ،ُِّلْﻤﺴْﻤَﻲﻌ
ِ ﻨﺎ ﻣﺎلِﻚُ �ْﻦُ �َﺒْﺪِ ال ا
َ َّ
� ْﻦ ُﻣ َﻌﺎ ِذ ﺑ ْ ِﻦ،  �َﻦْ ﻛَﺜِ�ِ ﺑْﻦِ مُﺮَة،ٍ ﺣَﺪَّﺛَ�ِ ﺻَﺎﻟِﺢُ �ْﻦُ أَﻲﺑِ ﻋَﺮِ�ﺐ،ٍ �ْﻦُ ﺟَﻌْﻔَﺮ
َﻤِﻴﺪ
ِ
ّ َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ََ
َﻣِﻪ ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻ
ِ ََ » ﺎﻛَنَ آﺧِﺮُ ﺎﻠﻛ: ل  رﺳُﻮل ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ:ﻗﺎل، ﺟﺒ ٍﻞ
َّ
َ َ
«ُّ دَﺧﻞ  اﺠﻟَْﻨَﺔ
অথর্া িতিন মুআয ইবন জাবােলর পূ েবর্ পূ ণর সনদ উে�খ কের
হাদীছ বণর্ন করেলন েয, যার েশষ কথা হেব লা ইলাহা ই�া�াহ েস
জা�ােত �েবশ করেব। [আবূ দাউদ: ৩১১৬, সহীহ]
হাদীছিট বণর্ন করা মা�ই ঘের কা�ার েরাল উঠল। কারণ হাদীছ
বণর্ন কের হাদীছ অনু যায়ী আমল কেরই িতিন দু িনয়ােক সালাম
জানােলন।
৩. আবূ জাফর তাবারী (রহ.)-এর মৃ তুয্কালী জ্ঞানসাধ:
‘আল-জািলসু স সােলহ’ �ে� উে�খ করা হেয়েছ, জৈনক বয্ি আবূ
জাফর তাবারী (রহ.)-এর ইে�কােলর মা� কেয়ক মুহূতর আেগ তার
সামেন উপি�ত হেলন। েস সময় তার সামেন এই দু ‘আিট স�েকর
িজেজ্ করা হেলাً  و�ﺎ ﻲﺳ اﻟﻌﻈﺎم، و�ﺎ ﺳﺎﻣﻊ الﺼﻮت،ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻔﻮت
ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻤﻟﻮت
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জবােব িতিন সহীফা তলব করেলন এবং িলেখ িদেলন। তােক বলা
হেলা, এই নাযু ক সমেয়ও ইলমচচর্ ? উ�ের িতিন বলেলনاﻟﻌﻠﻢ ﻰﺘ ﻳﻤﻮت
نﺒﻲﻐ لﻺ�ﺴﺎن أن ﻻ ﻳﺪع اﻗﺘﺒﺎس
ِ
‘মুসিলেমর কতর্ব হে�, মৃ তুয্ক্ষ ইলম অে�ষেণর েকােনা সু েযাগ
হাতছাড়া না করা।’ [আল-জািলসু স সােলহ: ৩/২২২]
ইয়াকুত আল-হামাবী (রহ.) ইরশাদু ল আদীব �ে� উে�খ কেরন,
ফকীহ ওয়ালওয়ােলজী (রহ.) বেলন, আিম আবূ রায়হান মুহা�দ
ইবন আহমাদ খােরজমী (রহ.) এর কােছ গমন করলাম। েস সময়
িতিন মৃ তুয্শযয্ শািয়ত িছেলন এবং তার বুেকর েভতর েথেক

মৃ তুয্ শ� েশানা যাি�ল। েসই নাযু ক সমেয় িতিন আমােক
বলেলন, আপিন নানীর মীরােছর মাসআলা স�েকর েসিদন কী েযন
বেলিছেলন? আিম বললাম, এই নাযু ক সমেয় েসই মাসআলার
আেলাচনা করেত হেব? িতিন জবােব বলেলনُِّﺧﻠ
ُ
ً ُوَدِّع ﺪﻟﻧﻴﺎ وأﻧﺎ ﻋلﻢ ﺑﻬﺬه ﻤﻟﺴﺄﻟﺔ أﻻ ﻳ�ﻮن
ﺧ�ا ﻣﻦ أن ﻴﻬﺎ وأﻧﺎ
!ﻳﺎ ﻫﺬا
ٌ
ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻬﺎ
‘েহ বয্ি! একিট মাসআলা স�েকর অবগত হেয় দু িনয়া েথেক
িবদায় েনওয়া ওই মাসআলা স�েকর জােহল েথেক িবদায় েনয়ার
েচেয় উ�ম নয় িক?’
আিম তার কথার েকােনা জবাব খুঁেজ েপলাম না। তাই মাসআলািট
পুনরায় বয্ করলাম। আর িতিন মু খ� করেলন। এরপর আিম তার
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ঘর েথেক েবর হেয় এলাম এবং রা�ার মাঝখােন আিছ এমন সময়
তার পিরবার েথেক মৃ তুয্ কা�া শুনে েপলাম।
বাধর্েকয তারুেণয উ�ীপনা
আজ আমরা তারুেণয শািণত খুেনও িনেজেক েমেল ধরেত পাির
না। অকমর্ন, অলসতা, গাফলত আমােদরেক ভয়ানকভােব েজঁেক
ধেরেছ। িক� আমােদর পূ বর্সূর গণ িছেলন এমন, যােদর ইলম
অে�ষণ ও জ্ঞানসাধন কােছ বাধর্ক হার মানেত বাধয হেতা।
বাধর্কয্ জয় কের িচরতরুেণ মেতা ইলমী তারা�ীর জনয েমহনত
কেরেছন। িবখয্া মনীষী িশহাবুি�ন আবূ ল আ�াস আহমাদ ইবন
আবূ তােলব (রহ.)-এর কথা িচ�া করুন িতিন তখন একশত
দশবছেরর অশীিতপর বৃ �। িক� মেনর তারুণ কত েবগবান!
এসময় এমিনেতই বয়েসর ছােপ িন�মর হওয়ার কথা। তারপর যিদ
মৃ তুয্কালী সময় হয় তেব েতা কথাই েনই। িক� বাধর্ক আর মৃ তুয্
যাকা�ানী েভাঁতা �মািণত হেলা তার কােছ। এই বয়েস েযিদন মারা 
েগেলন েসিদনও ছা�েদরেক পুেরাদ�র দরস িদেলন। েযন দরস
িছল �াক-িববাহ ��িত আর মৃ তুয িছল পালিক! মহান আ�াহ
তা‘আলার সে� িমিলত হওয়ার আেগর সময়টােক তাই িমিলত
হওয়ার ��িত িহেসেব �হণ করেলন। ি�য় মানু েষর সে� িমিলত
হওয়ার আেগর সময়টােত মানু ষ কত পুলকেবাধ কের! িশহিরত হয়!
আনে� উে�িলত হয়। তাই িমলনেক �াথর্ করার জনয নানা
রকেমর ��িত েনয়। আমােদর পূ বর্সূর গণও সবেচেয় ি�য়ব�ুর
সে� িমিলত হওয়ার জনয সবেচেয় সু �র ��িতটাই িনেতন। েসটা
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হেতা ইলেমর চচর্া ব�ুর কােছ েয ইলেমর দাম েবিশ, অেনক
েবিশ! ইলমই েয তার কােছ সবেচেয় দািম সু বাস! তাই যাওয়ার
আেগ েদেহ এই ইলেমর সু বাসই েমেখ েযেতন তারা!
আমােদর িক এসব ঘটনা েথেক িশক্ েনওয়া উিচত নয়? েযখােন
আমরা তরুণরা বাধর্কয্পীিড়তে েচেয়ও েবিশ বুিড়েয় েগিছ! ফেল
অলসতা, গাফলিত আমােদর িনতস�ী হেয়েছ! পূ বর্সূরগণেদর
অেনেকর বয্াপাে জানা যায়, তারা বাধর্েকয তরুণেদ েচেয় েবিশ
উ�ী�, আ�হী িছেলন। বয়েসর ভার তােদরেক েনায়ােত পােরিন।
বাধর্ক যােদর জ্ঞানসাধন পথেক রু করেত পােরিন।
আবূ ল ওয়াফা ইবন আকীল হা�লী (রহ.) বেলন,
ْ
ّ
ُ أﺷﺪ مﺎ ﻛﻨﺖ أﺟﺪه وأﻧﺎ
اﺑﻦ
�َﺮﺸ ﺜﻟﻤﺎ
إ� ﻷﺟﺪ ﻣﻦ ِﺮْﻲﺻ ﻋ اﻟﻌﻠﻢ وأﻧﺎ ﻓ
ِ
ﺮﺸ�ﻦ ﺳﻨﺔ

‘আিম ইলম অে�ষেণ আিশ বছর বয়েস িবশ বছর বয়েসর েচেয়
েবিশ �াদ ও উ�ীপনা পাই।’ [আয-যায়ল আলা তাবাকািতল
হানািবলা: ১/১৪৬]
আমরা এতক্ পযর্ ইলম ও আেলেমর ফযীলত, এ স�েকর
কুরআন-হাদীছ, সাহাবােয় েকরাম, বুযুগর্াে দীেনর ব�বয, তাঁেদর
িব�য়কর নানা ঘটনা উে�খ কেরিছ। এ পযর্াে আমরা ইলম
িশক্ষ িকছু জরুর আদব ও িনয়ম-কানু ন উে�খ করার �য়াস
পােবা ইনশাআ�াহ।
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ইলম, আেলম, ছা�-সহপাঠী, মাদরাসা ও উ�াদেদর সে� আচারআচরণ ও বয্বহারিবি �সে�:

�থম পবর:
ইলম অজর্েন লক্ ও উে�শয
এক. ইলম অজর্েন একমা� লক্ হেব আ�াহ তা‘আলার স�ি�
অজর্ করা এবং দু িনয়াবী লক্ ও উে�শয সাধেনর িনয়ত েথেক
েবঁেচ থাকা। েকননা ইলম হে� একিট ইবাদত। েযমন পূ বর্সূরগণ
বেলন, ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﺒﺎدة
আর েযেহতু ইলম ইবাদত, তাই এই ইবাদত পালেন সু দৃঢ় ই�া
থাকা চাই। আর সবর্াে চাই িনয়েতর িবশু�তা অবশয কখনও
কখনও এমন অপিরণত বয়েস মাদরাসায় আসা হয় যখন িনয়ত
স�েকর তােলেব ইলেমর েকােনা ধারণাই থােক না। এরা পের
িনয়ত িঠক কের েনেব। অেনক সময় িশখেত িশখেতই িনয়ত িঠক
হেয় যায়। ইবন মুবারক (রহ.) বলেতন,
ﻃﻠﺒﻨﺎ اﻟﻌﻠﻢ وﻟيﺲ ﻟﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻴﺔ
‘আমরা ইলম িশক্ কেরিছ, অথচ আমােদর তখন েকােনা িনয়তই
িছল না।’ তেব যখন িনয়ত করার মেতা বুঝ হেব তখন একমা�
আ�াহ তা‘আলার স�ি�রই িনয়ত করেত হেব। পূ বর্সূর গণ বলেতন,
ইলেমর িনয়ত হে� অজ্ঞ দূ র কের আ�াহ তা‘আলার ইবাদত153

বে�িগ যথাযথভােব পালন করার ই�া করা। আহমাদ ইবন হা�ল
(রহ.) বলেতন,
ﻨﻟﻴﺔ ﻓ اﻟﻌﻠﻢ أن ﺗﻨﻮي ﺑﻪ رﻓﻊ ﺠﻟﻬﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ
‘ইলেমর িনয়ত হে� িনেজর মধয্কা জাহালত তথা অজ্ঞ দূ র
করা।’
িনেজর মধয্কা কীেসর অজ্ঞ দূ রা করা? জাহালত হে� বড়
িতনিট েদােষর নাম। যথা, রব স�েকর অজ্ঞ, দীন স�েকর অজ্ঞ
এবং রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম স�েকর অজ্ঞত
�িতিট নর-নারীেক কবের এই িতনিট িবষেয়ই �� করা হেব।
সু তরাং এই ��গুেলা সমাধান েথেক গােফল থাকার নামই হে�
জাহালত বা অজ্ঞত আর ইলেম নােফর মাধয্ে এই িতনিট ব�র
অজ্ঞ দূ র করা যায়। রব স�েকর জাহালত দূ র করার ফেল বা�া
আ�াহ তা‘আলার এক�বাদ, একমা� িতিনই ইবাদত-বে�গীর
েযাগয হওয়া, তাঁর িসফাত ও গুণাবল, মাহা�য ও বড়� ইতয্াি
িবষয় স�েকর সিঠক ইলম হািসল করেত সক্ হেব। আর দীেনর
িবষয়গুেল দািলিলকভােব আ�� করার ফেল দীন স�েকর অজ্ঞ
দূ র হেব। রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম স�েকর যথাযথ
ইলম হািসল হওয়ায় তাঁর হক, গুণাবি, উ�েতর �িত তাঁর
অবদান, তাঁর সু �ােতর অনু সারী হওয়ার অপিরহাযর্ত ইতয্াি িবষয়
স�েকর যথাথর জ্ঞ হািসল হেব।
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সু তরাং ইলম হািসেল �থম িনয়ত থাকেত হেব িনেজর মধয্কা
অজ্ঞ দূ র কের আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূ ল এবং তাঁর দীন
স�েকর যথাযথ জ্ঞ হািসল করা।
এসব েনক িনয়েতই ইলম হািসল করেব। পািথর্ েকােনা উে�েশয
ইলম হািসল করেব না। েযমন, ধন-স�দ, �ভাব-�িতপি�, যশখয্াি, সু নাম-সু খয্াি িকংবা অেনয্ ওপর ে��� অজর্ ইতয্াি হীন
উে�েশয ইলম হািসল করেব না। এমিনভােব জাগিতক েকােনা �ােথর
�েয়াগ কের ইলম ও তািলমেক অপদ� না করা, যিদও তা হািদয়ার
নােম হয়। সু িফয়ান ইবন উয়ায়না (রহ.) বলেতন,
ﻛﻨﺖ ﻗﺪ أوﺗﻴﺖ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺒﻠﺖ لﺮﺼة ﻣﻦ ﻲﺑ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﻠﺒﺘﻪ �ﺴﺄل اﷲ
ﻤﻟﺴﺎ�ﺔ

‘আমােক কুরআেনর সমঝ দান করা হেয়িছল। িক� যখনই আবূ
জাফেরর কাছ েথেক হািদয়ার থিল �হণ কেরিছ তখন তা িছিনেয়
েনওয়া হেয়েছ। আ�াহ তা‘আলা ক্ষ করুন’
েয েকােনা ইলমী পদেক্ষে আেগ িনয়ত সহীহ কের েনওয়া একা�
জররী। ইমাম শােফয়ী (রহ.) বলেতন,
اﻟﻌﻠﻢ ﻋ أن ﻻ ﻳنﺴﺐ ﻲﻟ ﺣﺮف ﻣﻨﻪ اﷲ ﻣﺎ
وددت أن ﺨﻟﻠﻖ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻣ� ﻫﺬا
ِ
ً
ً
: ووددت إذا ﻧﺎﻇﺮت أﺣﺪا أن ﻳﻈﻬﺮ ﻋ ﻳﺪﻳﻪ وﻗﺎل،ﻧﺎﻇﺮت أﺣﺪا ﻗﻂ ﻋ اﻟﻐﻠﺒﺔ
ً
ﻣﺎ ﻛﻤﺖ أﺣﺪا ﻗﻂ إﻻ وددت أن ﻳﻮﻓﻖ و�ﺴﺪد و�ﻌﺎن و��ﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺎﻋﻳﺔ ﻣﻦ
اﷲ وﺣﻔﻆ
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‘আিম কামনা কির সারা িবে�র মানু ষ আমার কাছ েথেক ইলম
হািসল করু িক� েকউ েযন এই ইলেমর একিট হরফও আমার
িদেক সে�াধন না কের।’ িতিন আেরা বলেতন, ‘আিম কখনই কােরা
সে� �াধানয িব�ার িকংবা িবজয় লােভর জনয িবতকর্কিরিন। বরং
যখন েমানাজারা কেরিছ তখন মেন�ােণ কামনা কেরিছ যােত
�িতপক হক ও সেতয্ এবং আ�াহ তা‘আলার পক েথেক সাহাযয
পান।’
ইমাম আবূ ইউসু ফ (রহ.) বলেতন,
ً
 ﻓﺈ� لﻢ أﺟﻠﺲ �ﻠﺴﺎ ﻗﻂ أﻧﻮي ﻓﻴﻪ أن أﻋﻠﻮه،ﻳﺎ ﻗﻮم أر�ﺪوا ﺑﻌﻠﻤ�ﻢ اﷲ
‘েহ কওম! আিম ইলম িশক্ িদেয় একমা� আ�াহ তা‘আলােকই
কামনা কির। কখনও আিম ইলেমর মজিলস কােয়ম কের অেনয্
ওপর ে��� অজর ্ করার িব�ুমা� েচ�া কিরিন।’
িনয়ত িবশু কের ইলম িশক্ করেত হেব, মানু েষর ওপর ে���
লাভ বা তােদর সে� িবতেকর িল� হওয়ার উে�েশয ইলম িশক্ করা
যােব না। িশক্ করেত হেব শুধ ইলম অনু যায়ী আমল করার জনয্
তাফসীের আলবাহরু মাদীদ �ে� উে�খ করা হেয়েছ ﻻ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ: ﻗﺎل،� أوﺻ: ﻗﺎل ﻟ،ﻤﻟﺎ أراد ﻮﻰﺳ ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم أن ﻳﻔﺎرﻗﻪ
 ﻫ. واﻃﻠﺒﻪ ﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ،ﻟﺤﺪث ﺑﻪ

‘মুসা (আ.) ও িখিজর (আ.)-এর েসই িবখয্া ঘটনার পিরসমাি�েত
পর�ের িবি�� হেয় যাওয়ার সময় মূ সা  (আ.) িখিজর (আ.)-েক
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িকছু উপেদশ �দােনর অনু েরাধ করেল িতিন তাঁেক উপেদশ িদেয়
বলেলন, বাহাছ করার জনয িকংবা বয়ান করার িনয়েত ইলম িশক্
করেবন না, বরং ইলম িশক্ করেবন একমা� আমল করার
িনয়েত।’ [আল-বাহরু মাদীদ: ১১/২৭৭]
দু ই. �কােশয ও েগাপেন সবর্দ আ�াহর েমারাকাবা করা
আেলম ও তােলেব ইলেমর ি�তীয় গুরু�পূ দািয়� হে�, যাবতীয়
কাজকমর, চালচলন এবং কথাবাতর্া আ�াহেক ভয় করা। েকননা,
একজন আেলম তার �া� ইলম ও জ্ঞানবৃি আমানতদার। এই
আমানতদারী রক্ষ গুর উে�খ কের আ�াহ তা‘আলা কুরআেন
ইরশাদ কেরনَ َ َ َ ُ
َ َ ْ ُ ُ َ َ ّ َ ّ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ّ َ ّ �ٰ
َٱلرَ ُسول َو�ون ٓوا أ� ٰ َ�ٰتِ� ۡم َوأنتُ ۡم � ۡعل ُمون
َ� ﴿ َٓ�ُها �َِين ءامنوا � �ونوا
[٢٧ : ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل٢

‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আ�াহ-রাসূ ল এবং েতামােদর �ীয়
আমানেতর েখয়ানত কেরা না।’ {সূ রা আল-আনফাল, আয়াত: ২৭}
ইমাম শােফয়ী (রহ.) বলেতন, ‘ইলম মুখ� িবদয্া নাম নয়। ইলম
হে� উপকািরতার নাম।’
আর আেলেমর কতর্ব হে� সবর্দ ভাির�, গা�ীযর, িবনয় ও ন�তা
বজায় েরেখ চলা। ইমাম মােলক (রহ.) হারুনু রশীদেক সে�াধন
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َ ُ ْ إذا ﻋﻠﻤﺖ ﻋﻠﻤﺎ ً ﻓﻠ
� ﻘﻮﻪﻟ ﺻ. وﺣﻠﻤﻪ، ووﻗﺎره،  وﺳﻜﻴنﺘﻪ وﺳﻤﺘﻪ،� ﻋﻠﻴﻚ أﺛﺮه
 اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻻﻧبﻴﺎء:اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻠﻋ ﻪﻟ وﺳﻠﻢ

‘যখন ইলম হািসল হেব তখন এর েকােনা আছর, ভাবগা�ীযর,
সহনশীলতা এবং উ�তা আপনার মেধয �কাশ পাওয়া চাই। েকননা
ইলম হে� নবীগেণর উ�রািধকার।’
মু‘জােম �াবারানীেত আবূ হুরায়র রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্
হেয়েছ, রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরনّ
َ ُ ّ
َ َ َ ُ َﻦْ أَﻲ
َ ّ
 وَ� َﻌَﻠَ ُﻤﻮا،َ »ﻌ َﻠّﻤُﻮا اﻟْﻌِﻠْﻢ:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َﺳَﻠَ َﻢ
َ�َ ﺎلَ رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻ: ِﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮ ة ﻗﺎل
ُْ َ ََْ
َ َ َ َ َْ َ ََ ّ
« َوﺗ َﻮاﺿ ُﻌﻮا ل ِ َﻤ ْﻦ �ﻌﻠ ُﻤﻮن ِﻣﻨﻪ،ﺎر
 والﻮﻗ،ﻜﻴﻨﺔ
ِ َِﻠْﻌِﻠْﻢِ الﺴ
‘ইলম িশক্ কেরা এবং ইলম িশক্ষ জনয গা�ীযর ও িবনেয়র গু
অজর্ কেরা। আর যারা ইলম িশক্ করেত আেস তােদর �িত
িবনয়ী হও।’ [মু‘জামুল আওসাত: ৬১৮৪, যঈফ]
সালেফ সােলহীন বলেতন,
ﺣﻖ ﻋ اﻟﻌﺎلﻢ أن ﻳﺘﻮاﺿﻊ ﷲ ﻓ ﺳه وﻋﻼﻧيﺘﻪ �ﺮﺘس ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ و�ﻘﻒ ﻋﻤﺎ
ﺷﻞﻜ ﻋﻠﻴﻪ

‘আেলেমর কতর্ব হে� �কােশয ও েগাপেন আ�াহ তা‘আলার জনয
িবনয়ী হওয়া। িনেজর বয্াপাে স�� থাকা এবং েয কাজ �ে�র
স�ু খীন কের তা েথেক িবরত থাকা।’
িতন. ইলেমর মযর্াদ ও স�ান রক্ করা
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আ�াহ তা‘আল ইলেমর েয ই�ত ও ে��� দান কেরেছন পািথর্
েকােনা লালসায় পেড় েসই ই�ত ও স�ান ন� না করা চাই।
দু িনয়াদার েকােনা েলােকর কােছ িবনা কারেণ িকংবা অতয্াবশয
কারণ ছাড়া আেলেমর না যাওয়া উিচত। এমনিক দু িনয়াদার েকােনা
েলাকেক ইলম িশক্ েদয়ার জনয তােদর ঘের না যাওয়া, যিদও
সংি�� বয্ি রাজা-বাদশা হন না েকন। বরং ইলেমর মযর্াদ সমু�ত
রাখেত তােদরেকই দরসগােহ আসেত উৎসািহত ও অনু �ািণত
করা।
এেক্ষ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ঘটনা �রণ করা েযেত পাের।
িতিন জীবেন েমাট চারবার বড় ধরেনর িবপেদর স�ু খীন
হেয়িছেলন। চতুথর ও সবেচেয় বড় িবপদিট িছল ইলেমর মযর্াদ রক্
করেত িগেয়। আর এই ঘটনািট সংঘিটত হেয়িছল তার জীবেনর
েশষ বয়েস। েশষ বয়েস িতিন বুখারােতই বসবাস করিছেলন। েস
সময় বুখারার আমীর িছেলন খােলদ যু হলী। িতিন ইমাম বুখারী
(রহ.)-এর িনকট এই মেমর সংবাদ ে�রণ কেরন েয, িতিন েযন ঘের
এেস তার স�ানেদরেক দীনী ইলম িশক্ েদন। ইমাম বুখারী (রহ.)
বলেলন আমীর ও বাদশােদর ঘের ঘের িগেয় িশক্ িদেয় আিম
ইলেম হাদীছেক অপমািনত করেত চাই না। েকউ পড়েত চাইেল েস
আমার কােছ এেস আমার দরেস শরীক হেয় পড়ুক। আিম
েফিরওয়ালা নই েয, এই ইলম িনেয় বাদশােদর �াের �াের ঘুের
েবড়ােবা! এটা ইলেম নববীর মযর্াদা েখলাফ।
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তার জবাব েপেয় আমীর ি�তীয় ��াব পাঠােলন। িতিন বলেলন,
তাহেল আপনার দরেস একটা �ত� মজিলস কােয়ম করা েহাক।
েসই মজিলেস েকবল আমার স�ােনরাই েলখাপড়া করেব, অনয
েকউ তােত শরীক হেত পারেব না।
ইমাম বুখারী (রহ) এই ��াবও �তয্াখয্ করেলন। িতিন বলেলন,
এর অথর এই দাঁড়ায় েয, আিম অনয্েদরে ইলম হািসল করা েথেক
বি�ত করলাম িকংবা বাধা িদলাম।
আমীর মেন কেরিছেলন অনয্েদ সে� তার স�ানেদর পড়ােলখা
তার জনয অবমাননাকর। তাই িতিন আলাদা একিট মজিলস
কােয়েমর ��াব িদেলন। িক� যারা এক সে� বেস ইলম হািসল
করােক অবমাননাকর ভােব তােদর জনয দরেসর আলাদা মজিলস
কােয়ম করা ইমাম বুখারী (রহ)-এর দৃ ি�েত চরম আপি�কর বেল
মেন হেলা। ফেল িতিন এই ��াবও �তয্াখয্ করেত বাধয হন।
িক� আমীর খুব েবিশ পীড়াপীিড় করেত লাগেলন। ফেল বাধয হেয়
ইমাম বুখারী (রহ) বলেলন, হয্া, এক কাজ করা েযেত পাের।
আপিন যিদ এই মেমর শাহী ফরমান জাির কেরন েয, বুখারীর
মজিলেস সাধারণ ছা�রা বসেত পারেব না তখন আিম অপরাগ
িবেবিচত হেবা এবং তখন িবষয়িট েভেব েদখব। হয়ত ওই সময়
আপনার স�ােনর জনয আলাদা দরস কােয়ম করা েযেত পাের।
িক� যতক্ পযর্ আম জলসার অনু মিত থাকেব ততক্ পযর্
আিম কারও জনয আলাদা মজিলস কােয়ম করেত পারব না।
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ইমাম বুখারী (রহ)-এর এই ��ােব আমীর চরম নােখাশ হেলন
এবং এর �িতেশাধ িনেত িতিন তার িবরে� ষড়য� করেত শু
করেলন। এই ষড়যে�র অংশ িহেসেব তার নােম িতিন নানারকম
িমথয্ রটনা করেত থােকন এবং হাজার রকম অপবাদ েদওয়া শু
কেরন। এভােব তােক বুখারা েথেক েবর কের েদয়ার েজার
তৎপরতা শু হয় এবং এসব ষড়য�, চ�া� ও িমথয্ অপবােদর
সূ � ধের একপযর্াে তােক বুখারা েথেক েবর কের েদয়ার আেদশও
জাির করা হয়। িক� আ�াহ তা‘আলার এই ি�য় বা�ার বদদু ‘আ
কাযর্ক হেত সময় লােগ িন। ফেল �য়ং আমীর খােলদই সীমাহীন
অপদ� হন। খলীফা তােক বরখা� কেরন এবং তার আেদেশ
গভনর্রে গাধায় চিড়েয় সারা শহর ঘুরােনা হয়।
ইসলামী ইিতহােস এধরেনর আেরা অেনক ঘটনার স�ান পাওয়া
যায়। একবার খলীফা মাহদী ইমাম মােলক (রহ.)-এর কােছ তার
দু ই স�ানেক পড়ােনার জনয আেবদন করেল িতিন বলেলন� اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺰار وﻻ ﻳﺰور و�ﺆ� وﻻ ﺄﻲﺗ و:اﻟﻌﻠﻢ أو� أن ﻳﻮﻗﺮ و�ﺆ� و� رواﻳﺔ
 أدر�ﺖ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺆﺗﻮن وﻻ ﻳﺄﺗﻮن:رواﻳﺔ

‘ইলেমর শান হে� এেক স�ান করা এবং হািসল করার জনয
ইলেমর কােছ আসা। অনয্ বণর্নাম, ইলম দশর্নাথ ; দশর্নাথর নয়।
এেক হািসল করেত আসেত হয়। এ কােরা কােছ যায় না। আিম
আহেল ইলমেক েপেয়িছ, তারা ইলম িব�ার করেত কােরা কােছ
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ঘুের েবড়ােতন না বরং ইলম িশখেত হেল তােদর কােছ আসেত
হেতা।’
িতিন আেরা বেলন, একবার আিম খলীফা হারুেন কােছ গমন
করেল িতিন আমােক বলেলন, আপিন বারবার আমােদর কােছ
আসেবন। যােত ঘেরর বা�ারা আপনার কােছ মু আ�া পাঠ করেত
পাের। ইমাম মােলক (রহ.) বলেলন, আ�াহ তা‘আলা আপনােক
স�ানীত করুন আিম েতা েদখিছ ইলম আপনােদর েথেক দূ ের
সের যাে�!... ইলম কােরা কােছ যায় না। ইলেমর কােছ েযেত
হয়।’
খলীফা বলেলন, আপিন িঠকই বেলেছন। এরপর বা�ােদরেক
সে�াধন কের বলেলন, েতামরা মসিজেদ যাও এবং অনয্েদ সে�
ইলম িশক্ কেরা।
বিণর্ আেছ, একবার হারুনু রশীদ তােক িজেজ্ কেরন, আপনার
বসবােসর ঘর আেছ? জবােব িতিন বলেলন না। তখন খলীফা তােক
িতন হাজার িদনার িদেয় বলেলন, এগুেল িদেয় ঘর বানােবন। ইমাম
মােলক (রহ.) িদনারগুেল �হণ করেলন বেট িক� খরচ করেলন
না। এর িকছুিদন পর খলীফা ইরাক পিরদশর্ে যাওয়ার পিরক�না
কের ইমাম মােলক (রহ.)-েক সে� যাওয়ার পরামশর িদেলন। জবােব
ইমাম মােলক (রহ.) বলেলন, আপনার সে� যাওয়ার পিরক�না
আমার েনই। েকননা রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
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َ ََْ ُ َ
« »لْﻤَﺪِﻳﻨَﺔُ ﺧَ�ٌْ لَﻬُﻢْ لَﻮْ ﺎﻛﻧﻮا �ﻌﻠ ُﻤﻮن
‘মদীনা তােদর জনয উ�ম, যিদ তারা অনু ধাবন কের।’ [মুসিলম:
১৩৬৩]
অনয হাদীেছ বিণরত হেয়েছ,
َ َ
َ َ ُ ْ َ ّ َ ْﻤَﺪِﻳﻨَﺔُ �َﻨْﻲﻔِ ﺧَﺒَﺜَﻬَﺎ ﻛَﻤَﺎ ﻳﻨْﻰ
َ
ُ  ر
� ﺧﺒَﺚ
ﻜ
» : ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ
ﺳُﻮل
ل
ِ ﻔ اﻟ
َْ
«ﺤﻟ ِﺪﻳ ِﺪ
‘রাসূ লু�াহ ছা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, মদীনা নগরী পাপ
দূ র কের েযভােব হাপড় েলাহার মিরচা দূ র কের।’ [শারহু ম‘আিনল
আছার: ১৮২৬; বুখারী: ৭২০৯ {বুখারীর বণর ্না িকছুটা িভ� শে�
বিণর্ত হেয়েছ]
এরপর িতিন বলেলন, এই িনন আপনার েদওয়া েসই িদনারসমূ হ।
এই িদনােরর কারেণই আপিন আমােক মদীনা তয্া করেত উ�ু �
করেত পারেছন। আিম ওই সমেয়ই এই আশ�া কেরিছলাম এবং
েস কারেণই িদনারগুেল ��ােন য� কের েরেখ িদেয়িছ। আিম
কখনই দীেনর ওপর দু িনয়ােক �াধানয েদব না।’
সাধারণ মানু ষ ও েনতৃ�ানীয় বয্ি�বগর্ স�ান করেত হেব বেট
িক� তােদরেক েতায়াজ ও মা�ািতির� খািতর করা যােব না।
এেক্ষ সু িফয়ান ছাওরী (রহ.)-এর ঘটনা সিবেশষ উে�খেযাগয্
ইমাম গাযালী (রহ.) বেলন, হারুনা রিশদ খলীফা িহেসেব িনযু �
হেল েদেশর �ায় সব আেলম তার সে� সাক্ষ করেত এেলন।
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িক� সু িফয়ান ছাওরী (রহ.) এেলন না। অথচ দু ইজেনর মেধয এর
আেগ খুবই হৃদয্তাপূ স�কর িছল। নবিনযু � খলীফা হারুেন
কােছ বয্াপারি ক�দায়ক মেন হেলা। তাই িতিন সু িফয়ান ছাওরী
(রহ.)-এর কােছ একিট িচিঠ িলখেলন। যার ভাষা িছল িন�রূ:
আ�াহর নােম শু করিছ। এিট আমীরু মুিমনীন হারুেন পক
েথেক দীনী ভাই সু িফয়ান ছাওরীর উে�েশয িলিখত।
পরসমাচার, েহ ব�ু! আপিন জােনন েয, আ�াহ তা‘আলা মুিমনীেনর
মেধয �াতৃে�র ব�ন সৃ ি� কেরেছন। েসই সূ ে�ই আিম আপনার
সে� ব�ু� ও �াতৃ� �াপন কেরিছ। এই ব�ুে�র মেধয সামানয্ত
কৃি�মতা আেছ বেল আিম মেন কির না। আ�াহ তা‘আলা যিদ
আমার ঘােড় এই দািয়ে�র েবাঝা না চাপােতন তাহেল অবশয্ আিম
আপনার সমীেপ হািজর হতাম এবং তা হামাগুি িদেয় হেলও।
েকননা আিম আপনার শূ নয্ত খুব েবিশ অনু ভব করিছ। আর অনয্ান
পিরিচতজেনর সবাই আমার সে� সাক্ষ কের েগেছন এবং
আমােক আমার দািয়� �হেণর কারেণ সাধু বাদ জািনেয়েছন। শুধ
আপিন একাই আেছন, িযিন আমার সে� সাক্ষ কেরনিন। তেব
অেনয্ তুলনায় আিম আপনার সাক্ষাতে েবিশ পছ� কির।
আিম আমার মােলর ভা�ােরর মুখ খুেল িদেয়িছ। এেত আিম স��,
আমার েচাখ এেত শীতল হয়। এমন এক সু সমেয় আপনার
অনু পি�িত আমােক িনদারু মমর্াহ করেছ। তাই বাধয হেয়
আপনার কােছ প� েলখা। এেত আিম আমার ভােলাবাসা ও �বল
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আ�েহর কথা �কাশ কেরিছ। েহ আ�ু �াহ! আপিন েতা জােনন
মুসিলেমর সে� মুসিলেমর সাক্ষ ও �াতৃে�র ফযীলত কত েবিশ!
সু তরাং এই িচিঠ পাওয়ার সে� সে� সাক্ষাে জনয আসেবন বেল
আশা রািখ।’
িচিঠটা িলেখ খলীফা হারু আ�াদ তােলকানীর হােত িদেলন এবং
এর গুর বুিঝেয় যথাস�ব �ত তা সু িফয়ান ছাওরীর হােত েপৗঁে
েদয়ার আেদশ িদেলন।
আ�াদ তােলকানী (রহ.) বেলন, আিম িচিঠটা �হণ কের কুফা
অিভমুেখ রওয়ানা হলাম। েসখােন িগেয় আিম সু িফয়ান ছাওরী
(রহ.)-েক মসিজেদ দরস �দান করেত েদখলাম। আিম মসিজেদর
দরজায় িগেয় দাঁড়ালাম িক� িতিন আমার িদেক �েকপই করেলন
না বরং তীযর্কভাে বলেলন, ‘েহ আ�াহ! আিম েতামার কােছ
আগ�েকর অকলয্া েথেক আ�য় �াথর্ন করিছ।’
আ�াদ বেলন, এরপর িতিন সালােত দাঁিড়েয় েগেলন। অথচ তখন
সালােতর সময় িছল না। আিম মসিজেদ �েবশ কের তাঁর ছা�েদর
সালাম িদলাম। িক� ছা�রাও েকউ সালােমর জবাব িদেলন না,
এমনিক মাথা পযর্ উঠােলন না।
আিম অেনকক্ এভােব দাঁিড়েয় থাকেত থাকেত হাঁিপেয় উঠলাম।
েকউ আমােক বসার কথাটুকুও বলেলন না। তােদর এই আচরণ
আমােক হতবাক কের িদল। অগতয্ আিম দূ র েথেকই সু িফয়ান
ছাওরীর (রহ.) উে�েশয খলীফা হারুেন েলখা িচিঠিট ছু ঁেড় মারলাম।
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িতিন িচিঠিট েপেয় েকঁেপ উঠেলন। েযন তাঁর েমহরােব ভয়ানক
েকােনা সাপ িকংবা িব�ু ঢুেক পেড়েছ। িতিন সে� সে� িসজদায়
পিতত হেলন এবং সালাম িফিরেয় েজেব হাত ঢুকােলন এবং
েপছেনর একজনেক তা পড়ার ইি�ত কের বলেলন, আিম ওই ব�
�শর করা েথেক আ�াহর আ�য় �াথর না কির ও তার কােছ ক্ষ
চাই, েয ব� (িচিঠ) একজন জােলম তার হােত �শর কেরেছ। িক�
ছা�রা েকউ তা �শর করার জনয হাত বাড়ােলন না। আর িতিনও
কাঁপিছেলন, েযন এটা িচিঠ নয়- িবষা� সাপ!
অবেশেষ একজন ছা� িচিঠটা হােত িনেয় পড়া শু করেলন। তার
পড়া শুে সু িফয়ান ছাওরী (রহ.) অবাক হেয় িমিটিমিট কের
হাসিছেলন। ছাে�র পড়া েশষ হেল সু িফয়ান ছাওরী (রহ.) বলেলন,
এই িচিঠর অপর িপেঠই জােলম বরাবর জবাব িলেখ দাও!
েকউ একজন বলেলন, েহ আ�ু �াহ! হারু একজন খলীফা, তােক
নতুন একটা কাগেজ জবাব িদেল ভােলা হয় না? িতিন বলেলন,
জােলেমর কােছ িচিঠর উে�া িপেঠই জবাব িলেখ দাও। েকননা, েস
যিদ হালালভােব তা উপাজর ্ কের থােক, তাহেল এটাই যেথ�। আর
যিদ হারাম উপাজর্ হয় তাহেল েস এই হারােমর আগুে �লেব।
আর আমরা জােলেমর হাত �শর করা েকােনা হারাম ব� এখােন
েরেখ িদেত চাই না। েকননা, তা আমােদর দীনেক বরবাদ করেব।
তােক বলা হেলা; িচিঠর জবােব কী েলখা হেব? িতিন বলেলন, িলখ:

166

িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম, আ�াহ তা‘আলার বা�া সু িফয়ােনর
পক হেত আশা-আকা�ায় েধাঁকা খাওয়া-�তািরত হারুেন �িতযার ঈমােনর �াদ ও কুরআন িতলাওয়ােতর মজা েকেড় েনওয়া 
হেয়েছ- পরসমাচার, েতামােক িচিঠর মাধয্ে জািনেয় িদি� েয,
আিম েতামার ব�ুে�র রিশ িছ� এবং ভােলাবাসার ব�ন কতর্ কের
েফেলিছ। তুিম িনেজই িচিঠর মাধয্ে আমােক অবিহত কেরছ েয,

তুিম মুসিলেমর স�দ উ�ু � কের তার অপবয্বহা শু কেরছ।
আ�াহর িবধােনর বাইের িগেয় তা খরচ করছ। তুিম শধু অনয্া
কেরই ক্ষ হও িন। বরং আমােক েতামার পােপর সাক্ষ
বািনেয়ছ!
অতএব, আিম এবং আমার সে� যারা েতামার িচিঠ পােঠর সময়
উপি�ত িছেলন তারা সবাই আগামী িদন নয্ায়পরায় মহান িবচারক
আ�াহর কােছ এর যথাযথ সাক্ েপশ করেবন। েহ হারু! তুিম

মুসিলেমর স�ি� ছাড়া তােদর স�েদর েকাষাগার খুেল িদেয়ছ।
েতামার কােজ িক যাকাত উসূ লকারী, আ�াহর রা�ার মুজািহদ এবং
অভাবীরা স��? আহেল ইলম এবং কুরআেনর বাহকরা িক তােত
স�ত? ইয়ািতম িবধবা নারীরাও িক তােত স��? অথবা স��
েতামার �জারা?
েহ হারু! তুিম েতামার েকামেরর কাপড় েবঁেধ নাও এবং
জবাবিদিহতার জনয ��িত শু কের দাও। িবপদ �িতহত করার
জনয চাদর জিড়েয় নাও। তুিম েজেন েরখ, অিতস�র েতামােক
নয্ায়পরায় িবচারেকর সামেন দাঁড়ােত হেব। সু তরাং তুিম আ�াহেক
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ভয় কর। েকননা, েতামার কুরআন িতলাওয়ােতর �াদ িমেট েগেছ,
ইলম ও যু হেদর মজা িনঃেশষ হেয় েগেছ। েনককার ও সৎ েলােকর
সাি�ধয েতামার অি�য় লাগা শু হেয়েছ। আর তুিম জােলম ও
জােলেমর সহায়তাকারী হওয়া পছ� করছ!
েহ হারু! তুিম িসংহাসেন আেরাহন করা মা�ই েরশিম েপাশাক
পিরধান করা শু কেরছ! েতামার দরজার সামেন পদর্ টািঙেয়
রা�ু ল আলামীেনর শি�র সাদৃ শয্ত অবল�ন কেরছ! এরপর তুিম
এমন জােলম �হরীেদরেক পদর্া সামেন দাঁড় কিরেয় িদেয়ছ, যারা
িনেজরা জােলম, মানু েষর �িত ইনসাফ কের না। তারা
শরাবপানকারীেদরেক দ� েদয় অথচ িনেজরাই শরাব পান কের!
তারা বয্িভচািরেদরে েব�াঘাত কের অথচ িনেজরাই বয্িভচাে িল�
হয়! েচােরর হাত কােট আবার েগাপেন িনেজরাই চুির কের! এসব
শাি� অপরাধীেদর িবরুে �েয়াগ করার আেগ িনেজেদর ওপরই
িক �েয়াগ করা উিচত িছল না?
আগামী িদন কী হেব েহ হারু! েয িদন আ�াহ তা‘আলার পক
েথেক একজন েঘাষক একথার েঘাষণা করেবন েয, জােলম ও
জােলেমর সহায়তাকারীেদরেক একি�ত কেরা। আর েসিদন তুিম
ঘােড় দু হাত বাঁধা অব�ায় আ�াহ তা‘আলার সামেন দ�ায়মান হেব?
েতামার ইনসাফ েতামােক বাঁধন েথেক মুি� েদেব নািক েতামার
আেশপােশর জােলমরা েতামােক জাহা�ােম িনেক্ করেব? অথবা
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তুিম তােদর জাহা�ােম েটেন েনেব? েযমন েফরাউেনর বয্াপাে
আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরেছনۡ ُ ۡ
ۡ َ ّ ُ ُ َ َ َۡ َ َ َٰ ۡ َ َۡ ُ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ
ُ
: ﴾ ]ﻫﻮد٩ ار ۖ َو�ِئ َس ٱلوِ ۡرد ٱل َم ۡو ُرود
َ� ﴿ �قدم قومهۥ يوم ٱلقِ�مةِ فأوردهم
[٩٨

‘েস তার স�দােয়র অ�ভােগ থাকেব এবং তােদরেক িনেয়
জাহা�ােম �েবশ করেব। েযখােন তারা �েবশ করেব তা কত
িনকৃ� �ান!’ {সূ রা হু, আয়াত: ৯৮}
েহ হারু! আিম অনু ভব করেত পারিছ, তুিম েতামার েনককমর
েদখেত পােব অেনয্ পা�ায় আর অেনয্ পাপ েদখেব েতামার
পা�ায়। িবপেদর ওপর িবপদ এবং অ�কােরর ওপর অ�কার।
অতএব, েহ হারু! তুিম েতামার �জােদর বয্াপাে আ�াহেক ভয়
কেরা এবং মুহা�াদ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উ�েতর
বয্াপাে সজাগ থােকা।
তুিম আেরা েজেন েরেখা, এই রাজ� ও েখলাফত েতামার কােছ
িচরিদেনর জনয আেসিন। অিতস�র তা অেনয্ কােছ �ানা�িরত
হেব। দু িনয়া এভােবই এেকর পর আেরকজনেক িনেয় েখলা কের।
তােদর মেধয েকউ আেছ েয পােথয় স�য় কের আর েকউ আেছ েয
দু িনয়া ও আেখরাত উভয়িটেক বরবাদ কের।
েতামােক সাবধান কের িদি�, এরপর তুিম কখনও আর আমার
কােছ িচিঠ িলখেব না। িলখেল আিম তার জবাব েদব না।
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-ওয়াসসালাম
এরপর িতিন িচিঠটা ভাঁজ ও দ�খত করা ছাড়াই আমার িদেক ছু ঁেড়
মারেলন। আিম তা �হণ করলাম এবং কূফার বাজােরর িদেক
ছু টলাম। সু িফয়ান ছাওরীর �িতিট কথা ও আচরণ আমার মেধয
রূপা�ের ঝড় বইেয় িদল। তার উপেদশমালা সমুে�র ঊিমর্মাল
হেয় আমার হৃদয়পাে আছেড় পড়েত লাগল। বাজাের িগেয় আিম
উ��ের েঘাষণা িদলাম- ওই বয্ি�ে েক �য় করেব, েয আ�াহ
তা‘আলার রা�ায় পলায়ন করেত ই�ুক?
বাজােরর েলাকজন আমার েঘাষণা শুে িদনার িদরহাম িনেয় হািজর
হেলা। িক� আিম তা �তয্াখয্ কের বললাম, আমার এসেবর
�েয়াজন েনই। বরং একিট পশেমর জু�া দরকার। এগুেল েক
িদেত পারেব?
আমােক এগুেলা বয্ব� কের েদওয়া হেলা। আিম শাহী েলবাস
ছু ঁেড় েফেল িদলাম এবং ওই েমাটা জু�া পিরধান কের ন�পেদ
হারুেন দরবাের উপি�ত হলাম। দরবােরর রক্ আমােক এই
অব�ায় েদেখ আটেক িদল। আিম পুনরায় অনু মিত চাইলাম। খলীফা
আমােক েদেখ েফলেলন এবং আেক্ ও িনেজর �িত অনু েযাগ
কের বলেলন, ‘ে�িরত সফল হেয়েছ আর ে�রক বয্থ হেয়েছ।’
আিম তার িদেক েসভােবই িচিঠিট ছু ঁেড় মারলাম েযভােব সু িফয়ান
ছাওরী আমার িদেক ছু ঁেড় েমেরিছেলন। খলীফা িচিঠিট অতয্
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মেনােযােগর সে� পাঠ করেলন এবং পাঠ কের িবপুল পিরমােণ
অ�পাত করেলন।
িচিঠর ভাষয কতক দরবারী েলাকেক পীড়া িদল। তােদর একজন
��াব িদেয় বলল, আমীরু মুিমনীন! সু িফয়ান ছাওরী আপনার �িত
চরম দু ঃসাহস েদিখেয়েছন। অতএব তােক পাকড়াও কের কেঠার
সাজা িদন। েজেলর ঘািন টানার বয্ব� কের িদন। অ�ত অনয্র এ
েথেক িশক্ পােব।
হারু বলেলন, েহ দু িনয়ার দাসকুল! সু িফয়ানেক তার অব�ায়
থাকেত দাও। �তািরত ও হতভাগা েস, যার সাি�েধয েতামরা
আেছা। সু িফয়ান েতা সু িফয়ানই সু িফয়ানই!
এরপর িতিন আেদশ িদেলন, �িতবার দরবার বসার আেগ েযন তার
এই িচিঠিট পাঠ কের েশানােনা হয়। [আল-আহকামুস সু লতািনয়া:
২/১৬১-১৬৩]
আমােদর পূ বর্সূর আেলমগণ ইলেমর ই�ত-স�ান রক্ষ বয্াপাে
এরকমই তৎপর িছেলন। ইলেমর মযর্াদ ক্� কের কখনও তারা
রাজনয্বগর্ ��য় েদনিন। ইিতহােস এরকম হাজারও ঘটনা
সংরিক্ আেছ। খতীব বাগদাদী (রহ.) হা�াদ ইবন সালামা (রহ.)এর একিট ঘটনা উে�খ কেরেছন। িতিন বেলন, একবার আিম
হা�াদ ইবন সালামা (রহ.)-এর িনকট গমন করলাম। আিম তার
সে� বসা আিছ এমন সময় মুহা�াদ ইবন সু লায়মােনর দূ ত দরজায়
করাঘাত করল। অতপর েস ঘের �েবশ কের সালাম �দান করল
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এবং মুহা�াদ ইবন সু লায়মােনর ে�িরত িচিঠ েপশ করল। হা�াদ
বলেলন, তুিম পেড়া। িচিঠেত সালাম ও দু ‘আর পর উে�খ করা
হেয়েছ, আমার একিট মাসআলাগত সমাধান �েয়াজন। দয়া কের
িচিঠিট পাওয়ার পর আমার কােছ আগমন করেবন। আপনার কাছ
েথেক মাসআলার সমাধান েজেন েনব।’
জবােব হা�াদ ইবন সালামা (রহ.) বলেলন, িচিঠর অপর পৃ �ায়
িলেখ দাও েয, ‘আমরা আমােদর পূ বর্সূরগণেক েপেয়িছ তারা অেনয্
কােছ েযেতন না। বরং যার সমসয্ হেতা িতিনই সমাধােনর জনয
আসেতন। অতএব আপনার যিদ েকােনা সমসয্ থােক তেব আপিনই
আমার কােছ আসু ন। আর আপিন যিদ আেসনই তেব একা আসেবন
এবং পদ�েজ আসেবন। সে� কাউেক িনেয় আসেবন না এবং
সওয়ারী হেয়ও আসেবন না।’
এর িকছু ক্ পর পুনরায় দরজায় করাঘােতর শ� েশানা েগল।
দরজা েখালা হেল েদখা েগল �য়ং মুহা�াদ ইবন সু লায়মান
উপি�ত! িতিন ঘের �েবশ কের বলেলন, কী বয্াপা! আপনার
িদেক তািকেয় �থেম আমার সারা শরীর ভেয় েকঁেপ উঠল েয!
তখন হা�াদ (রহ.) বলেলন,

ً
� ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻ: ﺳﻤﻌﺖ ا�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ ﻳﻘﻮل:ﺳﻤﻌﺖ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺒﻟﻨﺎ� ﻳﻘﻮل
ّ
ّ
ُ نَ اﻟﻌﺎل ِ َﻢ إذا أراد ﺑﻌﻠ ِﻤوﺟﻪَ اﷲِ ﻫﺎﺑﻪ ﻞﻛ:اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻠﻋ ﻪﻟ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل
َ
َ
. الﻜﻨﻮز  ﻣﻦ ﻞﻛِّ ﻲﺷ ٍء
ﻳ�� ﺑﻪ
 و�ن أراد أن، ﺷ ٍء
ِ
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‘আিম ছােবত বু নানীেক বলেত শুেনি, িতিন বেলন, আিম আনাছ
ইবন  মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহুেক বলেত শুেনে, রাসূ লু�াহ
ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন, েয বয্ি আ�াহ
তা‘আলার উে�েশয ইলম হািসল কের পৃ িথবীর সব মাখলু ক তােক
সমীহ কের। আর যিদ দু িনয়ার েকােনা স�দ পাওয়ার েলােভ ইলম
হািসল কের তেব েস পৃ িথবীর সবাইেক ভয় পায় ও সমীহ কের।’
[জােম ছগীর: ৩৮৩; আলবানী, িসলিসলা যয়ীফা: ৩৯২৮, যঈফ]
অবশয িবেশষ েকােনা �েয়াজন েদখা িদেল এবং দীনী কলয্েণর ��
হেল েসেক্ষ িনয়ত িঠক েরেখ িব�শালী এবং রাজনয্বেগর কােছ
যাওয়ােত েদাষ েনই। এমিনভােব রাজনয্বগ যিদ ইলমী মাকােমর হয়
তেব তােদর কােছও

যাতায়াত করােত েদাষ েনই। সালেফ

সােলহীেনর অেনেকই শুধ এসব কারেণ কখনও কখনও এরকম
েলাকেদর শরণা�ন হেয়েছন এবং তােদর কােছ েগেছন। িক�
তােদর উে�শয কখনই দু িনয়া িকংবা পািথরব �াথর িছল না।
চার. যথাস�ব শরীয়ত িনেদর্িশ যু হদ, দু িনয়ািবমুখতা, অনাড়�রতার
জীবনযাপন করা:
আর আেলেমর এ িবষেয়র সবর্িন অব�া হে� দু ি নয়ার সে�
স�কর �াপন না করা এবং দু িনয়া হারােনােক পা�া না েদয়া।
েকননা তারাই পািথর্ জীবেনর হীনতা, মূ লয্হীনত ও তাি�লয্ত,
�ত হাতবদল হওয়া, েফতনা ইতয্াি স�েকর েবিশ অবগত।
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পাঁচ. সবর্দ িনকৃ� ও িন�মােনর প�ায় দু িনয়া উপাজর্ েথেক িবরত
থাকা:
েলাভ-লালসা ও সে�েহর �ান েথেক িনেজেক সিরেয় রাখেত হেব।
এমন িকছু করা যােব না যােত িনেজর বয্ি� খবর ও ��িব� হয়।
যিদও তা বািহয্কভাে জােয়যই েহাক না েকন। েকননা িনেজেক
অপবােদর জায়গা েথেক দূ ের রাখা খুবই গুরু�পূণ যােত সাধারণ
মানু ষ অেহতুক সে�েহ পিতত না হয়। আর েকােনা ৈবধ কারেণ
যিদ এধরেনর িকছুে ত অংশ�হণ করেতই হয় তেব েয তা �তয্
কেরেছ তােক েসই কােজর কারণ ও উে�শয স�েকর অবিহত করা।
যােত েস খারাপ ধারণা েপাষণ কের গুনাহগা না হয় িকংবা তার
বয্াপাে সে�হ কের উপকৃত হওয়ার ধারা িছ� না কের। এ
কারেণই একবার রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সািফয়া
রািদয়া�াহু‘আনহার সে� স�য্া পের কথা বলা অব�ায় দু ’জন
েলাক েদখেত েপেল িতিন তােদরেক দাঁড় করােলন এবং বলেলন, এ
হে� আমার �ী সািফয়য্! এর কারণও বণর্ন করেলন িতিন। তা
হে� শয়তান মানু েষর িশরায় িশরায় চলাচল কের েধাঁকা েদয় এবং
অেনয্ �িত খারাপ ধারণা সৃ ি� কের। হাদীছিট িন�রপ:
ُ َََْ ً َْ ُ َ ّ
ْ َ َ ٍَﻦْ ﺻَﻔِﻴَّﺔَ ﺑِﻨْﺖِ ﺣُي
َ
ُ َ
ﻜﻔﺎ ﻓﺄﺗي ُﺘﻪ
ِ  َ رﺳُﻮل ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ ﻣﻌﺘ:ّ ﻗﺎﻟﺖ
َ
َ
َ
َ
ُ
ار
 �َﻘ،ُ ﻓَﺎ�ْﻘَﻠﺒْﺖ،ُ �ُﻢَّ �ُﻤْﺖ،ُ ﻓَﺤَﺪّ�ْﺘُﻪ،ًرُه ﻴﻟَْﻼ
ِ
ِ  وَ�َنَ مَﺴْﻜَﻨُﻬَﺎ ﻲﻓ د،ِ�َﺎمَ ﻴﻟَِﻘْﻠِﺒ
َ
ََ
َ
َ
َ
َ  �َﻤَﺮ
َ
ِّ رَﺟُﻼ ن
،ّﻲﺒَِّ ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ أَﺮﺳَْﺎﻋ
 ﻓَﻠﻤَّﺎ رأﻳَﺎ اﻨﻟ،ِﺎر
ﻣِﻦَ اﻷَْﻧْﺼ
َ ََ
ّ
َ ّ َُِ اﻨﻟَّﻲﺒ
: �ﻘﺎﻻ، « ّ ٍَ إِ�َّﻬَﺎ ﺻَﻔِﻴَّﺔُ ﺑِﻨْﺖُ ﺣُي، »  رِﺳْﻠِﻜُﻤَﺎ: ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
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ْ
ّ
َ َ ّ
َ
َ َ
َ َ ُْ
ِ �ِ�َ و،ِ الﺸَّﻴْﻄَﺎن �ْﺮِي ﻣِﻦَ اﻹِْ�ﺴَﺎنِ �َْﺮ ى اﺪﻟَّم
» :ِّ ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ ا�َ ﻗﺎل
ﺤﺎن ا
ﺳﺒ
ِ
ْ َ َ َ ْ َ ًَُّ ُﻤَﺎ ﺮﺷ
ً
« »ﺷيﺌ ﺎ:أ و ﻗﺎل، «ا
�ِ�ِﻴﺖُ أَنْ �َﻘْﺬِفَ ﻲﻓِ ﻗُﻠﻮ
সািফয়য্াহ িবনেত হুইয়াই েথেক বিণ, িতিন  বেলন: রাসূ লু�াহ
ছা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইিতকােফ িছেলন, আিম রােত তাঁর
সাক্ষােতর জনয্ আিস। আিম তার সােথ কথা , অতঃপর রওয়ানা 
েদই ও ঘুের দাঁড়াই, িতিন আমােক এিগেয় েদয়ার জনয্ দাঁড়ােলন।
তার ঘর িছল উসামা  ইব্ন  যােয়েদর বািড়েত। ইতয্বসের দ’জন 
আনসার অিত�ম করল, তারা নবী সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক েদেখ �ত চলল, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
তােদর বলেলন: থাম, এ হে� সািফয়য্াহ িবনেত হুইয়াই। তার
আ�যর্ হ: সু বহানা�াহ েহ আ�াহ রাসূ ল! িতিন বলেলন: িন�য় 
শয়তান মানু েষর রে�র িশরায় িবচরণ কের, আিম আশ�া করিছ,
েস  েতামােদর অ�ের কুম�ণা  িদেত পাের।’ [বুখারী: ৩২৮১;
মুসিলম: ২১৭৫]
ছয়. ইসলামী িশআর-িনদশর্ ও বািহয্ িবধানাবিল পালেন য�বান
হওয়া:
েযমন, মসিজেদ জামােতর সে� সালাত আদায় করা, আম-খাস
সকেলর মেধয সালােমর �চলন ঘটােনা, সৎকােজর আেদশ এবং
অসৎকােজ বাধা �দান। আর এগুেল করেত িগেয় �ভাবশালীেদর
ক� সহয করা এবং এেত আ�াহ তা‘আলার জনয িনেজেক তু�
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জ্ঞ করা। েকােনা ভৎর্সনাকারী ভৎর্সনা কান না েদয়া। এেক্ষ
আ�াহ তা‘আলার এই বাণীর কথা সদা অ�ের জাগরু রাখা। যথাۡ َ َ ّ
َ َ
ّ َ َ َ ٓ َ َٰ َ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ
ۡ ۡ
ّ
َصابَكۖ ِن
ف وٱنه ع ِن ٱلمنك ِر وٱص ِ� � ما أ
﴿
َٰبُ�َ أق ِ ِم
ِ لصَل ٰوة َوأ ُم ۡر بِٱل َمع ُرو
ُُ ۡ ۡ َ ۡ َ َ
[١٧ : ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن١ ِ�ٰل ِك مِن عز ِم ٱ�مور
এমিনভােব রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ও অনয্ান
নবীর কে�র কথাও মেন কের ইলম �চার-�সােরর েক্ষ বাধা ও
কে�র িবষয়িট েমেন েনয়া। সু �াত �িত�া এবং িবদআত িনমূ র্ে
সেচ� হওয়া। দীেনর যাবতীয় িবধান ও আদশর �িত�ােক জীবেনর
�ধান লক্ িহেসেব �ীর করা। িবশু�প�া মুসিলেমর কলয্া
�িত�ায় তৎপর হওয়া। বািহয্ ও অভয্�রীণভাে শুধ �াভািবক
ৈবধ কােজই স�� না হেয় সেবর্া সু �র ও ভােলা কােজ অভয্
হওয়া। েকননা ওলামােয় েকরাম হেলন মানু েষর লক্ষয ও
আদশর্�হেণ েক�িব�ু। তারাই আ�াহ তা‘আলার পক েথেক
সাধারণ মানু েষর জনয দিলল �রপ। তাই যারা জােন না তারা
তােদরেক েদেখ অনু �রণ করেব, আমল করেব। সু তরাং �য়ং
আেলমই যিদ িনজ ইলম অনু যায়ী আমল না কেরন তেব অনয্েদ
আমল করা েতা আেরা পেরর কথা। এ কারেণই আেলেমর
পদ�লনেক অনয েয েকােনা বয্ি� পদ�লেনর েচেয় অেনক
ভয়াবহ িহেসেব িবেবচনা করা হয়। েকননা তােদর অনু সরণ কের
অনয্েদর পদ�লন ঘটার ভয় থােক।
সাত. নফল ও মু�াহাব যাবতীয় ভােলা কাজ পালেন য�বান হওয়া:
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শরীয়ত�েণতা তথা রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
মযর্াদ ও আদশর বুলে�র জনয �াণপণ েমহনত করা। তাই কুরআন
িতলাওয়াত, িযকর-আযকার, িদনরােতর িবিভ� দু ‘আ, িবিভ� কােজর
শু-েশেষর দু ‘আ, নফল সালাত ও েরাজা, হজ-ওমরা পালন করা,
রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �িত েবিশ েবিশ দরূ
পাঠ করা। আর সাধারণ মানু েষর মেতা কুরআন িতলাওয়াত না
করা। বরং িতলাওয়ােতর সময় কুরআেনর আেদশ-িনেষধ, েহকমত�জ্, সু সংবাদ-আজােবর ভয় ইতয্াি িবষয় িনেয় িচ�া করা।
এমিনভােব কুরআন িহফজ করার পর তা ভুেল যাওয়ার শাি�র
কথাও �রেণ রাখা। সহেজ কুরআন ইয়াদ রাখার প�া হে� অ�ত
সাতিদেন একবার মুখ� কুরআন িতলাওয়াত করা।
আট. সামািজক আচার-আচরেণ দািয়� ও করণীয়
মানু েষর সে� উ�ম আচরণ ও হােসয্া� েচহারায় তােদর সে�
িমিলত হওয়া। তােদরেক খানা খাওয়ােনা। সাধারণ েলাকেদর েকউ
মূ খর্তাবশ ভুল-�াি� কের থাকেল ক্ষ কের েদয়া। মানু ষেক ক�
েদওয়া েথেক েবঁে চ থাকা। েকউ উপকার করেল তার েশাকর আদায়
করা। এই গুণি অতয্ �শংসনীয় বেট, িক� আমােদর মেধয এর
িনদারু অভাব। এটা চরম অেসৗজনয্তা বেট। পি�মা েদশগুেল
ইসলাম না মানেলও পেরাক্ষভা ইসলােমর আদশর্গুে খুব ভােলা
কের অনু সরণ কের। তােদর মেধয েসৗজনয্তােবােধ ঘাটিত েনই।
আপিন সামানয উপকার করেলও তারা আপনার �িত অসামানয
কৃতজ েদখােব। অথচ গুণি থাকা দরকার িছল আমােদর মেধয,
177

িবেশষ কের ওলামােয় েকরােমর মেধয্ তাই এিবষেয় সেচতন হওয়া
চাই। অভাবীর হাজত পূ রেণ সেচ� হওয়া। �িতেবিশ ও
িনকটা�ীয়েদর হক আদায় করা। এেদর কাউেক সালাত তরক
িকংবা পাপকােজ িল� হেত েদখেল েহকমত ও ন�তার সে�
েশাধরােনার েচ�া করা। সৎকােজ আেদশ ও পাপকােজ বাধা
�দােনর েক্ষ সবর্দ েহকমত অবল�ন করা। এেক্ষ আমরা
রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃর্ মসিজেদ েপশাব
করা েসই েবদু ইেনর সে� ন�তা অবল�েনর ঘটনা �ারা িশক্ িনেত
পাির।
নয়. েধাঁকা-�তারণা ও িহংসা-িবে�ষ েথেক বাঁচা
িবেরাধীতা-িবে�াহ, আ�াহ তা‘আলার স�ি� ছাড়া অনয েকােনা
কারেণ ে�াধাি�ত হওয়া, অহংকার-েলৗিককতা, আ��িরতা,
কৃপণতা, কাপুরুষত, েলাভ-লালসা, গবর -দাি�কতা, দু িনয়ার �াথর
হািসেলর জনয কােরা সে� �িত�ি�তা, জাগিতক িবষেয় অহংকার
�দশর্, আ��শংসা কামনা করা, আ�িচ�া, আ��াথর , মানু েষর
েদাষ তালােশর েপছেন েলেগ থাকা, িনেজর েদাষ সংেশাধেনর েচ�া
না করা, বংশীয় ও েগা�ীয় েগাঁড়ামী, িগবত-েচাগলেখাির, িমথয্াচা,
িমথয্ অপবাদ �দান, কােজ ও কথায় অ�ীলতা, মানু ষেক তু�তাি�লয করা ইতয্াি বািহয্ ও অভয্�রী যাবতীয় িন�মােনর ও
িনকৃ� �ভাব েথেক িনেজেক পিব� রাখা এবং সু �র ও পিব�
�ভাব �ারা িনেজেক ঋ� করা। িবেশষভােব িনকৃ� আখলাক েথেক
িনেজেক বাঁচােনা। েকননা এটাই যাবতীয় অকলয্ােণ মূ ল। িবেশষ
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কের িহংসা, অহংকার, আ��িরতা, েলৗিককতা এবং মানু ষেক
তাি�লয করা- এই চারিট মারা�ক বদ�ভাব েথেক দূ ের থাকা।
আর এগুেল েথেক পির�াণ পাওয়ার উপায় হে�; িহংসা েথেক
বাঁচার জনয এই িচ�া করা েয, এটা হে� আ�াহ তা‘আলার
েহকমেতর িবরুে অিভেযাগ। তাছাড়া এেত িনছক আমারই ক�,
অ�রেক খােমাখা এই কােজ বয্াপৃ রাখা ইতয্ািদ  ﻋﺠﺐ ﻨﻟﻔﺲবা
আ��িরতা েথেক পির�াণ পাওয়ার উপায় হে� এই িচ�া করা েয;
ইলম ও �জ্, জ্ঞ ও িহকমত, েমধা ও সািহতয্জ্ ইতয্াি
আ�াহ তা‘আলার দান। িতিন যখন তখন এসব েনয়ামত িফিরেয়
ََ َ َ َ َ
َ ّ ﻋ
িনেত পােরন। �ﺰ
‘ وﻣﺎ ذلِﻚআ�াহ তা‘আলার জনয এটা
ِ
ٍ �َ ﺑِﻌ ِﺰ
েমােটও কিঠন বয্াপা নয়।’
তাই এ িনেয় আ�তুি�র িকছু েনই। েলৗিককতার বযিধ দূ র করার
জনয এই িফিকর করা েয, েকােনা মাখলু ক কােরা েকােনা উপকার
করেত পাের না। ক্ষি করেত পাের না। অতএব িনেজর আমল
কাউেক েদখােনােত লাভও েনই ক্ষি েনই। �িতদান েপেত হেল
একমা� আ�াহ তা‘আলার কাছ েথেকই েপেত হেব। িতিন
অ�যর্ামী অতএব িনয়েতর এই খারাবীর কারেণ আমেলর �িতদান
বরবাদ হেয় যােব। েকননা হাদীেছ ইরশাদ হেয়েছّ
َ َ َ َ َ َ َ َ َﻦْ أَﻲ
َ
ُّ
َ
ُ  ر
َ�ّﻊَ ا
ْ ﺳَﻤَّﻊَ ﺳَﻤ
» : ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
ﺳُﻮل
 ل:ﻗﺎل، ِﺑ ﺑ�ﺮ ة
ّ
ُ
« وَﻣَﻦْ رَاءَى رَاءَى ا�َ ﺑ ِ ِﻪ،ِِﻪ
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‘আবূ বাকরা েথেক বিণর ্, রাসূ লু�াহ ছা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন, েয বয্ি েশানােনার জনয আমল কের তার আমেলর
�িতদান িহেসেব আ�াহ তা‘আলা েকয়ামত িদবেস অনয্েদরে
শুিনে েদেবন েয, এই েলাকিট শুধ মানু ষেক েশানােনার এবং
েদখােনার জনয্ আমল করত। (এভােব আ�াহ তা‘আলা তােক
েকয়ামতবাসীর সামেন লাি�ত করেবন)। এবং েয বয্ি েদখােনার
জনয আমল করেব তার সে�ও অনু রূ আচরণই করা হেব।’
[বুখারী: ৬৪৯৯; মুসিলম: ২৯৮৬]
আর মানু ষেক তাি�লয করার বয্াি দূ র করেত অ�ের সবর্দ এই
আয়াত হািজর রাখা। যথাۡ ٗ ۡ َ ْ ُ ُ َ َ ٰ ٓ َ ۡ َ ّ ٞ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ ّ َ ّ �ٰ
﴾ �� ّمِن ُه ۡم
﴿ َٓ�ُه ا �َِين ءامنوا � �سخر قوم مِن قو ٍ� عَ أن ي�ونوا خ
[١١ :]ﺤﻟﺠﺮات

‘েকােনা েলাক েযন অনয েলাকেক িব�প না কের। হেত পাের যােক
িব�প করা হয় েস িব�পকারীর েচেয় উ�ম।’ {সূ রা আল-হুজুরা,
আয়াত: ১১}
উ�ম-অনু �েমর মাপকািঠ হে� তাকওয়া। অতএব বািহয্ সাফলযবয্থর্ত িভি�েত কাউেক তু�-তাি�লয করার েকােনা সু েযাগ েনই।

কুরআন বেল-

ُ ََۡ ّ َ ۡ ُ ََ ۡ َ ّ
[١٣ :ِند �َ ِ ��قٮٰ� ۡ ۚم ﴾ ] ﺤﻟﺠﺮات
﴿ ِنَ أ�رم�م ع
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‘েতামােদর েসই বয্ি� আ�াহ তা‘আলার িনকট েবিশ স�ানী, েয
আ�াহেক েবিশ ভয় কের।’ {সূ রা আল-হুজুরা, আয়াত: ১৩}
অনয আয়ােত িনেজর শূ ি চতা দািবর িনেষধাজ্ এেসেছ। যথাَ َ
ُ َ ُ َ ْ ٓ ّ �ََ َ ُز
ٰ ٓ �َّ � ۡ ۖم ُه َو أ ۡعل ُم ب ِ َم ِن
[٣٢ : ﴾ ]ﻨﻟﺠﻢ٣ َ
﴿ ف� ُوا أنفس
‘সু তরাং েতামরা িনেজেদর আ�ার পিব�তার দািব কেরা না। কারণ
িতিনই জােনন, েতামােদর মেধয েক েবিশ মু�ািক।’ {সূ রা আলনাজম, আয়াত: ৩২]
সে� সে� একথাও ভাবা েয, না জািন যােক তাি�লয করা হে� েস
আমার েচেয় আ�াহ তা‘আলার িনকট কত েবিশ উ�ম। অতএব
অধম হেয় উ�মেক তাি�লয করা যায় না।
ّ إن
 وﻏﻀﺒﻪ ﻓ، ورﺿﺎه ﻓ ﻃﺎﻋﺘﻪ،اﷲ ﻌﺎﻰﻟ ﺧﻰﻔ ﺛﻼﺛﺔ ﻓ ﺛﻼﺛﺔ ﻴﻟﻪ ﻓ ﻋﺒﺎده
ِ
ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ
‘আ�াহ তা‘আলা িতনিট ব�েক িতনিট ব�র মেধয লু িকেয়
েরেখেছন। যথা- ৈনকটয ইবাদেতর মেধয, স�ি� আনু গেতয্ মেধয
এবং ে�াধ নাফরমানীর মেধয্’
মেন রাখেত হেব, আজ দু িনয়ায় িনেজেক অেনয্ েচেয় উ�তায়
ভাবার পিরণাম েকয়ামত িদবেস ভয়াবহ রকেমর িবপেদর কারণ
হেত পাের। যােদরেক আজ আিম তু� ভাবিছ, েকয়ামত িদবেস
আমার িঠকানা হেত পাের তােদর পােয়র িনেচ। এিবষেয় একিট
�রণীয় ঘটনা উে�খ কির।
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ْ
ُ ْ َ ُ ّ َ ّ َﻲ
ُ َ َ َ ُ ّ ِّْ ُ َ َ َ ﻟْﻜِﻨْﺪِي
َ ﺤﻟ
�َ �ﻨﻪ
ﺎب ِﺿ
َﺐ ِﻰﻟ � َﻤ َﺮ ﺑْ ِﻦ ﻟَْﻄ
ﺎو�ﺔ
ﻌ
ﻣ
ﻦ
ﺑ
ث
ﺎر
َﻋ ِﻦ
ِ�َﻧَﻪ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ َﺴْﺄَﻪ
َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َﺴَﺄَﻪ َ ُ ُ َ ُ َﻲ
ﻟُ � ْﻦ ﺛﻼ ِث ِﺧ ﻼ ٍل ﻗﺎل �ﻘ ِﺪم الﻤ ِﺪﻳﻨﺔ ﻟ �ﻤﺮ ِﺿ
�َ �ﻨﻪ َﻣﺎ أﻗﺪ َمﻚ
ََ َ َ ََ َ َ َ
َ
َُ ْ ََ ُ ْ ُ َ ّ َ َ ّ َ َ َ َ َ
ﺖ أﻧ ﺎ َوال َﻤ ْﺮأ ة ِﻓ ﺑِﻨﺎ ٍء
ﻗﺎل ِﻷ ْﺳﺄلﻚ � ْﻦ ﺛﻼ ِث ِﺧ ﻼ ٍل ﻗﺎل وﻣ ﺎ ُﻦَ ﻗﺎل ُ�َﻤ ﺎ ﻛﻨ
َ ْ ّ ْ َﻠْﻲ
ْ َ َ َ ﺖ أَﻧ َﺎ َو
ّ َﺘَﺤْﺮﻀ
ُ ْلﺼَ َﻼ ُة ﻓَﺈ ْن َﻠَّﻴ
ُ ُ
َﻴِّ ٍﻖ
ِﻔ
ﺬَاﻲﺋ و ِ�ن َﻠَﺖ
ِ
ِ ِِ � ﻛﻧﺖ
ِ
ّ �َّ ُﺼ
َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ ﺴْﺮ
ْ َ َ
َ ﺒﻟﻨﺎ ِء �ﻘﺎل �ﻤ ﺮ
ﺘ ﺑَيﻨﻚ َو�َيﻨ َﻬﺎ ِﺑﺜ ْﻮ ٍب
ﺑﺬاﺋِﻚ إِ ن
ِ ِ ِ َُﻢ
ِ ﺧﺮﺟﺖ ِﻣﻦ
ّ
َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ﻟْﻌَﺮ
ّ ُ َُ ََُْ
ْ�َ َﻋﻠَﻴﻪ
َ
ُ ّ َ�َ
َ�
� � ﻌﺪ
ِ
ِ ﺼ �ﻘﺎل �ﻬ ِﺎ� �ﻨﻬﻤﺎ رﺳﻮل
ِ ِﺷﺌﺖ و�ﻦ لﺮَﻛﻌﺘ
ِ
َ ََ
َْ ََ
َْ َ َ َ ّ
ُ ََ ْ ُّ
َ
َ
َ ْﺎل َﻣﺎ ﺷﺌ
َﺖ َ� َﻧَّ ُﻪ َﻛﺮه
َﺳَﻠَ َﻢ ﻗﺎل َو� ْﻦ اﻟﻘﺼ ِﺺ َﺈِ�َﻬﻢ أراد
و� ﻋ اﻟﻘﺼ ِﺺ �ﻘ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ّ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َﺧْﻰ َ َ َ ْ َ َ ْ ّ َﺮ
ﺘﺗ ِﻔ َﻊ
َأن �ﻤﻨﻌﻪ ﻗﺎل ِ�َﻤ ﺎ أرد ت أ ن أ�ﺘ ِ� ِﻰﻟ ﻗﻮلِﻚ ﻗﺎل ﺸ ﻋﻠﻴﻚ أ ن َﻘُﺺ
َ ّ َ َْ َ ّ
ّ ﺘﺗَﻔ َﻊ
ََْ ّ ّ َ ْ َ ْ َْ َ
ّﻚ ﻓَ ْﻮ َ� ُﻬ ْﻢ ﺑ َﻤ ْ�ﻟَﺔ ﺜَُّ�َﺎ
َﻰﺘَ َُﻴَﻞ ِﻴﻟﻚ َﻧ
ِ ِ ِ
ِ � َﻋﻠﻴ ِﻬﻢ ِﻓ �ﻔ ِﺴﻚ ُﻢَ َﻘُﺺ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َْ ْ َ َْ َ َْ ُّ َ َ َ ََ
ﺎﻣ ِﺔ ﺑِﻘﺪ ِر ذلِﻚ
�ﻴﻀﻌﻚ �َ ﺗﺖ أﻗﺪا ِم ِﻬﻢ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴ
‘একবার হােরছ ইবন মু আিবয়া িকি� উমর রািদয়া�াহু‘আনহর
িনকট মিদনায় আগমন করেলন িতনিট িবষয় জানার জনয।
...(হাদীেছর দীঘর্ বণর্নার ) আেরকিট হেলা, িকস্স বণর্ন
স�েকর্ তখন উমর রািদয়া�াহু‘আনহ এই কােজর �িত অনীহা
�কাশ কের বলেলন, ‘তুিম যা চাও।’ হােরছ িকি� বলেলন, আিম
আপনার সু �� ব�বয শুনে চাই। তখন উমর রািদয়া�াহু‘আনহ
বলেলন, আমার ভয় হয় তুিম মানু েষর মেধয িকসসা বণর্ন কের
েকােনা পযর্াে িগেয় িনেজেক তােদর েচেয় উ� ভাবেত শু
করেব। মেন করেব তােদর তুলনায় েতামার �ান ছু রাইয়া তারকার
মেতা উঁচুেত। ফেল েকয়ামত িদবেস আ�াহ তা‘আলা েতামােক
েতামার ধারণার পিরমাণ অনু যায়ী তােদর পােয়র িনেচ �ান েদেবন।’
[মুসনাদ আহমাদ: ১১১]
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সু তরাং আমােদর িনয়েতর ��তা, পিব�তা ও শু�ত থাকা
দরকার। িবেশষ কের অনয্ে েছােটা ও তাি�লয করার হীন�বৃ ি�
েথেক বাঁচা একা� কতর্বয
উ�ম আখলােকর আেরকিট আলামত হে�, সাবর্ক্ষ তাওবার
আমল জাির রাখা, ইখলােসর সে� আমল করা, ইয়ািকন মজবুত
করা, তাকওয়া-পরেহজাগারী, সবর-ৈধযর, অে�তুি�, যু হদদু িনয়ািবমুখতা, তাওয়া�ুল, আ�সমপর্ , অভয্�রী িন�লু ষতা, ক্ষউদারতা, স�য্বহা, ইহসান-েশাকর, মাখলু েকর �িত সদয় হওয়া,
আ�াহ তা‘আলা ও মানু েষর �িত ল�াশীলতা এবং আ�াহ
তা‘আলার �িত মহ�ত েপাষণ করা ইতয্ািদ �কৃতপেক এই
েশেষা� গু হে� সম� ভােলাগুেণ আধার এবং তা হািসল হয়
রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর অনু সরেণর মধয
িদেয়। আয়ােত েস কথাই বলা হেয়েছ। েযমনُۡ
ُ َ ُُ ۡ ُ َ ۡ َ َ ُ ّ ُ ۡ ُۡ
ُ ّ � ۡم
ُ ّ َّ َ ّ ُۡ ُ
َ�َٱ
ۚ �و� �بِب� ُم �َ و�غفِ ۡر ل�م ذنو
ِ ﴿ قل إِن كنتم ُِبُون �َ َٱتَبِع
َُ
[٣١ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٣ ٞ َّحِيمٞ�فور
‘আপিন বলু ন, েতামরা যিদ আ�াহ তা‘আলােক ভােলাবােসা তেব
আমার অনু সরণ কেরা। তাহেল আ�াহ তা‘আলাও েতামােদরেক
ভােলাবাসেবন এবং েতামােদর যাবতীয় গুনা মাফ করেবন। িন�য়
আ�াহ তা‘আলা ক্ষমাল ও দয়ালু ।’ {সূ রা আেল ইমরান, আয়াত:
৩}১
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দশ. িনেজেক সবর্দ মুজাহাদা ও েচ�া-�েচ�ায় িনেজেক িনেয়ািজত
রাখা:
েকরাত, মুতালা‘আ, িযিকর-িফিকর, সংকলন, েলখােলিখ ইতয্াি
েনককােজ কােজ বয্াপৃ থাকা। খাওয়া-দাওয়া, েপশাব-পায়খানা,
�েয়াজনীয় ঘুম-িব�াম, পািরবািরক হক আদায়, জীিবকা উপাজর্
এবং সাংসািরক অিত জরুর কাজ ছাড়া জীবেনর মূ লয্বা সময়
ইলম-আমল ছাড়া অনয কােজ বয্িয় না করা। এসব কাজ ছাড়া
মুিমেনর অবিশ� জীবেনর েকােনা মূ লয েনই। যার ভােলাম� উভয়
িদন সমান েস েতা �তািরত। ইলম হািসল করেত িগেয় সামানয
েরাগ-বয্ািধে ��য় না েদয়া। আমােদর সলেফ সােলহীন েরাগবয্ািধ িচিকৎসা করেতন ইলেম দীন হািসল করার মাধয্েম েকননা
ইলেমর দরজা হে� িমরােছ আি�য়া। আর এই মযর্াদ সামানয েরাগেশাক বরদাশত ও ক�-েমহনত ছাড়া হািসল হয় না। ইয়াহইয়া ইবন
আবী কািছর (রহ.) বলেতন,
ﻻ �ﺴﺘﻄﺎع اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺮاﺣﺔ ﺠﻟﺴﻢ
‘শারীিরক সু খ বজায় েরেখ ইলম হািসল করা যায় না।’
হাদীেছ বিণর্ হেয়েছّ
َ َ
ُّ
ََ َ
َ
 »َّﺖِ اﺠﻟَْﻨَﺔ:ﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﷲِ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
:  ﻗﺎل،� ْﻦ أ� ِﺲ ﺑ ْ ِﻦ َﻣﺎل ِ ٍﻚ
ََ ّ
َ
«ات
ِ  وَﺣُﻔّﺖِ اﻨﻟَّﺎرُ ﺑِﺎلﺸَﻬﻮ،ِﻤَﺎﻜَرِه
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‘আনাছ ইবন মােলক রািদয়া�াহু‘আনহু েেক বিণর ্, রাসূ লু�াহ
ছা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, জা�াত সাজােনা হেয়েছ
ক�কর ব�র আবরণ িদেয়। আর জাহা�াম সু েশািভত করা হেয়েছ
�বৃ ি� �ারা।’ [মুসিলম: ২৮২২; বুখারী: ৬৪৮৭]
অথর্া আমেলর ক� মাড়ােত পারেলই েকবল জা�ােতর বাধা
িডঙােনা যােব।
কিব বেলন,
 و ﻻ ﺑﺪ دون الﺸﻬﺪ ﻣﻦ إﺑﺮ ﻨﻟﺤﻞ... ﺗﺮ�ﺪﻳﻦ إدراك ﻟﻌﺎﻲﻟ رﺧﻴﺼﺔ
‘তুিম ��মূ েল উ�মযর্াদ হািসল করেত চাও? মেন েরেখা,
মধু মিক্ষক হু খাওয়া ছাড়া মধু হািসল হয় না।’
ইমাম শােফয়ী (রহ.) স�েকর রবী (রহ.) বেলন,
ً
ً
،لﻢ أر لﺸﺎﻓﻲﻌ آ�ﻼ ﺑﻨﻬﺎر وﻻ ﻧﺎﺋﻤﺎ ﺑﻠﻴﻞ ﺷﺘﻐﺎﻪﻟ ﺎﺘﻟﺼﻨﻴﻒ
‘আিম ইমাম শােফয়ী (রহ.)-েক িদেন খানা েখেত এবং রােত ঘুমােত
েদিখিন। েকননা সবর্দ মুতালাআ‘ জ্ঞানসাধ এবং সংকলন ও
েলখােলিখেতই বয্ থাকেতন িতিন।’
এগার. ইলম হািসেল ল�ােবাধ না থাকা:
েয িবষেয়র ইলম েনই তা হািসল করার বয্াপাে েকােনারু
ল�ােবাধ করা উিচত নয়। এমনিক যিদ বয়স, েপশা, মযর্াদ, স�ান
ও সবিদক িদেয় িনেজর েচেয় কম অব�ােনর েলােকর কাছ েথেকও
185

তা হািসল করেত হয় তােতও ল�ােবাধ করেত েনই। বরং ইলম ও
িহকমত হািসেলর বয্াপাে সবর্দ এই হাদীেছর কথা �রেণ রাখা
চাইﺤﻟﻜﻤﺔ ﺿﺎﻟﺔ ﻤﻟﺆﻣﻦ ﻳﻠﺘﻘﻄﻬﺎ ﺣﻴﺚ وﺟﺪﻫﺎ
‘ইলম ও িহকমত হে� মুিমেনর হারােনা স�দ।’ সু তরাং তা
েযখােনই পাওয়া যােব মুিমন েসখান েথেকই েযন তা সং�হ কের।
েকােনা বয্ি িক িনেজর হারােনা মূ লয্বা স�দ ির�াওয়ালা বা
কুিল-মজদু র েপেয় থাকেল তার কাছ েথেক তা ছািড়েয় িনেত
ল�ােবাধ কের? তেব এরেচেয় হাজারগু মূ লয্বন স�দ ইলম
হািসল করেত বয্ি িবেশেষর েদাহাই িদেয় িনেজেক বি�ত করার
অথর কী?
মেন রাখেত হেব েচ�া ও মুজাহাদা ছাড়া েকােনা িকছু ই অিজর ্ হয়
না। এ স�েকর একিট হাদীছ উে�খ করা েযেত পাের:
َ
َ َ
ْ �َ ، َﻋﻦ اﻷَ ْﺣﻨَ ﻒ ﺑْﻦ ﻗَيْﺲ
ّ
 إن داود َﻋﻠﻴْ ِﻪ: ﻗﺎل، ّﻲﺒِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻦ
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ ّ
ََُْ َ َ ْ َ َ َْ
َ َُ ْ َ َ َ ْ
ّ
َ
َ
،  و ِ�ﺳﺤ ﺎق و�ﻌﻘﻮب،  ﻳَﺎ َر ِب نَ ﺑ ِ� ﺮﺳا�ِﻴﻞ �ﺴﺄلﻮﻧﻚ ﺑ ِ ِﺈﺑﺮا ِﻫﻴﻢ:لﺴَﻼ ُم ﻗﺎل
ّ ْ َ َ ُﻟْﻲ
ْ ْ َ
َ َ
َ
َ
ُ ّ َﺄَوْﻰﺣ
ُ  ﻳَﺎ َد:�َ َﻴﻟْ ِﻪ
َ ِ ﻴﻢ
ﻘ ِﻓ
 نَ إﺑﺮا ِﻫ، اود
: ﻗﺎل، ﻓﺎﺟ َﻌﻠ ِ� ﻳَﺎ َبِّ ل ُﻬ ْﻢ َراﺑِ ًﻌﺎ
ْ ََ َ ٌّ َ ْ َ ّ ََ
ََ َ َ ْ ّ
ّ
َﻟ
ﺤﺎق ﺑَﺬل ﻣﻬﺠﺔ دﻣﻪ ﻓ
 َ�ِنَ ِإﺳ، َﻠِﻴَﺔ ل ْﻢ �ﻨﻠﻚ
ﺎر ِﻓ بﻲﺒ َﺼَﺮﺒ َِ وﺗِﻠﻚ
ِ
َ
ْ ََ َ ٌّ َ ْ َ ََ
ّ
ُ َ َ َ َُْ ّ
ْ َ�ْﻴَﻀ
ّ ت َﺣﺒيﺒُ ُﻪ
ﺖ
َﻰﺘ
 َ�ِنَ �ﻌﻘﻮب أﺧﺬ، َﻠِﻴَﺔ ل ْﻢ �ﻨﻠﻚ
 �َوﺗِﻠﻚ، بﻲﺒ َﺼَﺮﺒ
ِ
ْ ََ َْ ٌّ َ ْ َ ََ ُ َْ َ
 وﺗِﻠﻚ َﻠِﻴَﺔ لﻢ �ﻨﻠﻚ، �ﻴﻨﺎه َﺼَﺮﺒ
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‘রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন, একবার
নবী দাউদ (আ.) আ�াহ তা‘আলার কােছ আেবদন জািনেয় বলেলন,
েহ আ�াহ! বনী ইসরাঈেলর েলােকরা ইবরাহীম, ইসহাক ও
ইয়াকুেবর নােমর উিসলায় আপনার কােছ �াথর্ন কের। আমােক
আপিন তােদর চতুথর্জ বািনেয় িদন। জবােব আ�াহ তা‘আলা
ইরশাদ করেলন, েহ দাউদ! নবী ইবরাহীম আমার জনয অি�কুে�
িনিক্ হেয়িছেলা, অথচ তুিম েসই ক�-মুজাহাদার স�ু খীন হওিন।
নবী ইসহাক আমার কারেণ িনেজর েদেহর র� �বািহত কেরিছল
অতপর আমার েরজামি�র জনয ছবর কেরিছল। অথচ তুিম েসরূ
পিরি�িতর স�ু খীন হওিন। আর ইয়াকুেবর সবেচেয় ি�য় ব� (তথা
স�ান) িছিনেয় েনওয়া হেয়িছল আর েস তার অেপক্ষ দু ই েচাখ
সাদা করা সে�ও আমার জনয সবর কেরিছল। অথচ তুিম েসই ক�মুজাহাদা কেরা িন।’ [মুসা�াফ ইবন আিব শায়বা: ৩৫৪০৩]
আেলাচয হাদীেছ একথার িশক্ পাই েয, ক�-মুজাহাদা ও তয্ািতিতক্ ছাড়া উঁচু মাকাম হািসল করা যায় না। সাঈদ ইবন জুবােয়র
(রহ.) বেলন,

ً
ﻻ ﻳﺰال الﺮﺟﻞ ﻤﻟﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻓﺈذا ﺗﺮك ﺘﻟﻌﻠﻢ وﻇﻦ أﻧﻪ ﻗﺪ اﺳﺘﻐ� اﻛﺘﻰﻔ ﺑﻤﺎ
ﻋﻨﺪه ﻓﻬﻮ أﺟﻬﻞ ﻣﺎ ﻳ�ﻮن

‘একজন বয্ি কখনই আেলম হেত পারেব না, যিদ না েস অিবরাম
ইলম হািসল করেত থােক। আর যখন েস ইলম অে�ষণ েছেড়
েদেব এবং একথা ভাবেব েয, েস যেথ� পিরমাণ ইলম িশেখ
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েফেলেছ এবং তার কােছ যা আেছ তা তার জনয যেথ�, তেব েস যা
িশেখেছ তার েচেয় েবিশ অজ ও জােহল।’
জৈনক কিব বেলন,
 ﺗﻤﺎم اﻟﻌ� ﻃﻮل الﺴﻜﻮت ﻋ ﺠﻟﻬﻞ... وﻟيﺲ اﻟﻌ� ﻃﻮل الﺴﺆال و�ﻧﻤﺎ
‘বারবার �� করা মূ খর্তা আলামত নয়। বরং মূ খর্তা আলামত
হে� না জানা সে�ও �� না করা।’
আমােদর পূ বর্সূরগণ না জানা িবষয় �ীয় ছা�েদর কাছ েথেক
িশখেতও ল�ােবাধ করেতন না। শােফয়ী (রহ.)-এর ছা� হুমায়দ
(রহ.) বেলন,
ﺻﺤﺒﺖ لﺸﺎﻓﻲﻌ ﻣﻦ مﻜﺔ ﻰﻟ ﺮﺼ ﻓﻜﻨﺖ أﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻤﻟﺴﺎﺋﻞ و�ن �ﺴﺘﻔﻴﺪ

ﻣ� ﺤﻟﺪﻳﺚ

‘আিম ইমাম শােফয়ী (রহ.)-এর সে� ম�া েথেক িমসর পযর্ সফর
কেরিছ। সফেরর পুেরা সময় আিম তার কাছ েথেক িশখতাম িবিভ�
মাসআলা। আর িতিন আমার কােছ িশখেতন হাদীছ।’
সাহাবাগণ তােবঈগণ েথেক ইলম িশক্ করেত ল�ােবাধ করেতন
না। আর এরেচেয় বড় দিলল কী হেত পাের েয �য়ং রাসূ লু�াহ
ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িনজ শাগেরদ উবাই ইবন কা‘ব
রািদয়া�াহু‘আনহর কুরআন িতলাওয়াত �বণ করেতন?
বােরা. েযাগয্তা িভি�েত েলখােলিখর মাধয্ে ইলেমর �সার
ঘটােনা:
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ইলমচচর্া ধারাবািহকতা সাদাকােয় জািরয়ায় পিরণত করেত
েযাগয্তা শেতর সংকলন ও তাসনীফ-তালীেফর কাজ করা উিচত।
সংকলন ও তাসনীফ-তালীেফর গুর আেলাচনা করেত িগেয় খতীব
বাগদাদী (রহ.) বেলন,
 و��ﺴﺐ ﺟﻴﻞ، و�ﻴﺪ ﺒﻟﻴﺎن، و�ﺸﺤﺬ اﻟﻄﺒﻊ، �ﺬﻲﻛ اﻟﻘﻠﺐ،ﻳثﺒﺖ ﺤﻟﻔﻆ
 و��ه ﻰﻟ اﻻﺑﺪ،ﺬﻟﻛﺮ وﺟﺰ�ﻞ اﻷﺟﺮ

‘(েলিখেলিখ) এর �ারা েহফজ শি�শালী, অ�র ধারােলা, তিবয়ত
সু চার এবং বণর্ন তী� হয়। যু গ যু গ ধের �শংসা জাির থােক এবং
ছাওয়াব হািসল হয় এবং এটা তােক েশষিদন পযর ্ অমর কের
রােখ।’ েযমন বলা হয়ً
َ ﻳﻤﻮت
َ
 و ﺠﻟﻬﻞ ﻳﻠﺤﻖ أمﻮاﺗﺎ ﺑﺄمﻮات... ﻗﻮم ﻓﻴﺤ� اﻟﻌﻠﻢ ذﻛﺮﻫﻢ
‘জািত মের যায়  িক� ইলম তােদর �রণ জীিবত রােখ। আর
জােহলরা মরার পর মৃ তেদর সে� িমিলত হয়।’
আেরকজন জ্ঞা বয্ি বেলন,
�ﻋﻠﻢ اﻹ�ﺴﺎن ﺪﻟه ﻤﻟﺨ
‘মানু েষর ইলম হে� তার অমর স�ান।’
আবূ ল ফাতহ আলী ইবন মুহা�াদ আলবু �ী বেলন,
 و ﻟيﺲ ﻟ ذﻛﺮ إذا لﻢ ﻳ�ﻦ �ﺴ ﻞ... ﻳﻘﻮلﻮن ذﻛﺮ ﻤﻟﺮء ﺒﻰﻘ ﺑنﺴﻠﻪ
 ﻓﻤﻦ ﺳه �ﺴﻞ ﻓﺈﻧﺎ ﺑﺬا �ﺴﻠﻮ... ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻢ �ﺴ� ﺑﺪاﺋﻊ ﻜﻤﻲﺘ
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‘মানু ষ বেল, বংশ �ারা মানু ষ �রণীয় হয়, এর �ারা তার নাম বািক
থােক। তাই যিদ বংশ না থােক তেব েকউ তােক �রণ কের না।
আিম তােদরেক বলব, আমার বংশ হে� আমার ইলম ও েহকমেতর
দু �াপয্তা সু তরাং েকউ যিদ �রণকারী বংশ চায় তেব েস েযন
এই পথই েবেছ েনয়।’
আর সংকলেনর েক্ষ মানু েষর হােত েনই এমন িবষয় েবেছ েনওয়া 
িকংবা পুরান িবষয় হেল তােত নতুন� আনেত আেলাচনার আি�ক
পিরবতর ্ কের সংকলেনর কাজ স�� করা �শংসনীয়। সংকলেনর
েক্ষ অিত িব�ািরত আেলাচনা িকংবা বু ঝেত অক্ সংিক্ বণর্ন
উভয়িট পিরহার করা উিচত। বারবার পাঠ ও অসংখয্বা নজর
েদওয়া  ছাড়া পা�ুিলিপ না ছাড়া। সংেশাধন ও পিরমাজর্ করার
পরই েকবল পা�ুি লিপ ছাড়া। তেব েযাগয্ত অজর ্ করা ছাড়া এসব
কােজ হাত না েদওয়া বা�নীয়। েকননা এটা িনেজর মূ লয্বা সময়
ন� এবং পাঠকেক ক্ষি� করা ছাড়া আর িকছু নয়।

ি�তীয় পবর: দরস িবষেয় উ�ােদর করণীয়
এক. দরেসর মজিলেস বসার পূ েবর সকল �কার নাপািক েথেক েদহ
ও কাপড় পির�� ও পিব� করা এবং স�ব হেল সু গি� বয্বহা
করা। কাপড় পিরধােনর েক্ষ যমানার েনককার েলাকেদর
অনু সরণ করা, যােত ইলম ও শরীয়েতর মযর্াদ বুল� হয়। ইমাম
মােলক (রহ.) হাদীেছর দরেস বসার আেগ েগাসল করেতন, সু গি�
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বয্বহা করেতন, নতুন কাপড় পিরধান করেতন এবং মাথার ওপর
চাদর ঝুিলেয় িদেতন। অতপর দরেসর মসনেদ উপেবশন করেতন।
আর দরস েশষ না হওয়া পযর্ মজিলেস সু গি�যু � কািঠ �ািলেয়
রাখেতন। িতিন বলেতন,
أﺣﺐ أن أﻋﻈﻢ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻠﻋ ﻪﻟ وﺳﻠﻢ
‘আিম এভােব রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হাদীেছর
�িত স�ান �দশর্ করেত ভােলাবািস।’
ব�ত সাধয থাকা অব�ায় কাপড়-েচাপেড় শান-শওকত অবল�ন
করা ম� বা িন�নীয় নয়। আলী রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
 ز�ﻦ الﺮﺟﺎل ﺑﻬﺎ ﺗﻌﺰ وﺗ�ﺮم... أﺟﺪ ﺜﻟﻴﺎب إذا اﻛتﺴﻴﺖ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ً
 ﻓﺎﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﻦ وﺗ�ﺘﻢ... دع ﺘﻟﻮاﺿﻊ ﻓ ﺜﻟﻴﺎب ﺗﺮ�ﺎ
 ﻋﻨﺪ ﻹﻪﻟ وأﻧﺖ ﻋﺒﺪ �ﺮم... ﻓﺮﺛﺎث ﺛﻮ�ﻚ ﻻ ﻳﺰ�ﺪك زﻟﻔﺔ
 ﻰﺸ ﻹﻪﻟ ﺗﺘﻲﻘ ﻣﺎ �ﺮم... و ﺑﻬﺎء ﺛﻮ�ﻚ ﻻ ﺮﻀك ﺑﻌﺪ أن
‘কাপড় নতুন ও পির�� রােখা। েকননা তা পুরুেষ েসৗ�যর এবং
এর �ারা তুিম স�ান ও মযর্াদ লাভ করেব। কাপেড়র েক্ষ িবনয়
পিরহার কেরা। েকননা তুিম মেন যা েগাপন কেরা আ�াহ তা‘আলা
তা জােনন। জীণর্শীণ ব� েতামােক রেবর িনকটবতর্ কের না; যিদ
তুিম অপরাধী হও। পক্�ের বে�র চাকিচকয েতামার েকােনা ক্ষ

করেব না, যিদ তুিম �ভুেক ভয় কেরা।’
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দরেস যাওয়ার আেগ দু ই রাকাত ইে�খারা সালাত আদায় করা
উিচত (যিদ মাকরহ সময় না হয়)। অবশয �েতয্ বয্ি� িদেন
অ�ত একবার এই সালাত আদায় করা দরকার। জােহলী যু েগর
েলােকরা তােদর সব কাজ শু করার আেগ  اﺳﺘﻘﺴﺎم ﺑﺎﻷزﻻمতথা 
ভাগয গণনার শর �ারা শু করত। ইসলাম এর িবরুে এমন এক
প�া বাতেল িদেয়েছ যােত তাওহীদ ও এক�বাদ, আ�াহ তা‘আলার
�িত মুখােপিক্ষ ও িনেজর সবিকছু তার ওপর হাওয়ালা করার
অনু শীলনী রেয়েছ। অতপর নশের ইলম, তাবলীেগ দীন, শরঈ
িবধােনর �চার-�সার, রেবর হুকু-আহকাম মানু েষর কােছ েপৗঁে
েদওয়া এবং ইলম বৃ ি�র িনয়েত দরেস গমন করেবন। দরস শু
করার আেগ সলেফ সােলহীেনর জনয দু ‘আ করেবন। দরেসর
উে�েশয কক েথেক েবর হওয়ার আেগ এই দু ‘আ পাঠ করা উিচতَ ّ
َ ْ َ َ َ ُْ َ َْ َ ّ َ ّ َ ّ
َْ َ ُ َ ّ ّ
ﻠَّﻬُﻢَ ِ�ِ أ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ أن َﺿِﻞَ أ ْو ُﺿَﻞَ أ ْو َزِلَ أ ْو ُزَلَ أ ْو أﻇ ِﻠ َﻢ أ ْو أﻇﻠ َﻢ أ ْو أﺟ َﻬ ﻞ
َ
ّ َ َ أ ْو �ْ َﻬ َﻞ
َ
েসই সে� িনে�া� দু ‘আিটও পাঠ করা চাই�ﺴﻢ اﷲ ﺗﻮ�ﺖ ﻋ اﷲ ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ
দরেসর মজিলেস েপৗঁছা আগ পযর্ আ�াহ তা‘আলার িজিকর
জাির রাখা উিচত। মজিলেস েপৗঁছা পর সবর্�থ উপি�ত সকলেক
সালাম �দান করা চাই। অতপর আ�াহ তা‘আলার কােছ তাওফীক
ও সাহাযয কামনা কের উ�াদ দরস শু করেবন। েচ�া করেবন
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েকবলামুখী হেয় দরেসর মজিলেস উপেবশন করেত। েকননা হাদীেছ
ইরশাদ হেয়েছُ
َ َ
َُ ْ
َ ْ ْ َ
ّ
َ  أَ ْ� َﺮ ُم ال ْ َﻤ:َ�َ اﷲ َﻋﻠَﻴﻪ ﺳَﻠَّﻢ
اﺳﺘُﻘ ِﺒﻞ ِﺑ ِﻪ اﻟ ِﻘﺒْﻠﺔ
ﺠﺎل ِ ِﺲ ﻣﺎ
ﻗﺎل َر ُﺳﻮل اﷲ
‘ওই মজিলস সেবর্া� যা িকবলামুিখ হয়।’ [মু‘জামুল আওসাত:
৮৩৬১]
অতয্ িবনয়, ন�তা, গা�ীযর্তা সে� চারজানু অথবা মাকরূ নয়
এমন েয েকােনা প�ায় উপেবশন করেবন। িক� এক পা উিঠেয়, পা
ছিড়েয় িদেয়, ডানিদক িকংবা বামিদক অথবা েপছেনর িদেক েকােনা
ব�র সে� েহলান িদেয় উপেবশন করা উিচত নয়। দরেসর
মজিলেস অেহতুক হািস-মশকরা, ঠা�া-িব�প েথেক িবরত থাকা
কতর্বয েকননা এর �ারা িনেজর বয্ি� ও আিভজাতয �াস পায়।
েযমন বলা হয় وﻣﻦ �ﺮﺜ ﻣﻦ ﺷء ﻋﺮف ﺑﻪ،ﻣﻦ مﺰح اﺳﺘﺨﻒ ﺑﻪ
‘েয অেহতুক হািস-মশকরা কের েস এর �ারা হালকা হেয় যায়।
আর েয বয্ি েয কাজ েবিশ কের েস েসই কাজ �ারা পিরিচত
হয়।’
ক্ষু, িপপাসা, দু ি��া, রাগ-ে�াধ, ত�া��তা, অিতির� ঠা�া
িকংবা অিতির� গরেমর সময় এবং মানিসক েপেরশািনর অব�ায়
দরস েদওয়া  উিচত না। েকননা এসব পিরি�িতেত দরস িদেল
অেনক সময় ভুল উ�র িকংবা ভুল ফাতাওয়া েদয়ার আশ�া থােক।
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িতন. মজিলেস একটু উঁ চু �ােন উপেবশন করা বা�নীয়। উপি�ত
েলাকেদর মেধয ইলম ও বয়েসর িদক িদেয় ৈজ�েক িবেশষ স�ান
করা কাময্ আর অবিশ�েদর সে�ও েকামল বয্বহা করা চাই।
দরেস শরীক সকলেক সালােমর মাধয্ে স�ান জানােনা, হােসয্া�
েচহারায় কথাবাতর্ বলা েশাভনীয়। উপি�ত ছা�েদর �িত
�েয়াজেনর সময় পূ ণর্দৃি িদেয় তাকােনা এবং ব�ভােব না
তাকােনা। েকউ েয েকােনা িবষেয় িজেজ্ করেল িকংবা দরস
িবষেয় কথা বলেত চাইেল তার সে� িবেশষভােব মেনােযাগী হেয়
কথা বলা এবং উ�র �দান করা একজন আদশর উ�ােদর অনয্ত
গুরু�পূ ৈবিশ�য্ ��কতর্াে দু বর্ েভেব তার �িত �েক্ না
করা অহংকােরর লক্ষ এটা উ�ােদর জনয কখনই মানানসই নয়।
চার. েয েকােনা িবষেয়র দরস শু করার আেগ বরকত লােভর
উে�েশয কুরআেনর িকছু আয়াত িতলাওয়াত কের েনওয়া উ�ম।
েকরাত পাঠ সমা� হওয়ার পর িনেজর জনয, ছা�েদর জনয এবং
সকল মুসিলেমর জনয দু ‘আ করা েযেত পাের। অতপর আউযু িব�াহ,
িবসিম�াহ পাঠ এবং হামদ-ছানা ও রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর ওপর দরূ পাঠ করেবন। এরপর স�ব হেল ইমাম,
মুজতািহদ, �ীয় উ�াদ-মাশােয়েখ েকরাম ও মা-বাবার জনয িবেশষ
দু ‘আ কের তারপর দরস শু করেবন।
পাঁচ. একািধক দরেসর িবষয় হেল মযর্াদা িদক িবেবচনা কের
একিটেক আেরকিটর আেগ রাখা উিচত। সু তরাং �থেম তাফসীরু
কুরআন, তারপর হাদীছ, এরপর উসু েল দীন, উসূ েল িফকহ, অতপর
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ইখেতলাফী িবষয়, নাহব-সরফ ইতয্াি পাঠদােনর বয্ব� করা
উিচত। দরেস েযখােন িবরিত েদওয়ার েসখােন িবরিত েদওয়া এবং
েযখােন সবক চািলেয় েনওয়া  দরকার েসখােন চািলেয় েনওয়া 
ভােলা। দীেনর িবষেয় সে�হ সৃ ি� কের এমন িকছু দরেস উপ�াপন
করেল তার জবাব িদেত িবল� করা উিচত নয়। হয়ত ওই িবষয় ও
তার জবাব একসে� উে�খ করেত হেব নতুবা েকােনাটাই উে�খ
করা যােব না। আর দরস িবরি�কর দীঘর িকংবা বুঝেত অক্
সংিক্ করাও অনু ি চত। এসব েক্ষ ছা�েদর �হণ ক্ষমত কথা
অবশয্ িবেবচনায় রাখেত হেব।
ছয়. দরেস �েয়াজেনর েচেয় উ��ের কথা বলা েশাভনীয় নয়।
আবার েবিশ িনচু �েরও হওয়া অনু িচত। পােশ অনয দরস চলেল
তােদর েযন সমসয্ না হয় েসটা উ�াদ-ছা� সবাইেক িনি�ত করেত
হেব। আ�াহ তা‘আলা িন��র পছ� এবং উ��র অপছ�
করেতন। বিণর ্ হেয়েছإن اﷲ �ﺐ الﺼﻮت ﺨﻟﻔﻴﺾ و�ﺒﻐﺾ الﺼﻮت الﺮﻓﻴﻊ
‘আ�াহ তা‘আলা িন��র পছ� এবং উ��র অপছ� কেরন।’
[মুসনােদ উমর]
রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অভয্া িছল এমনভােব
কথা বলা যােত ে�াতারা তা উপলি� করেত পাের এবং িতিন কথা
েশষ কের িকছুটা িবরিত িদেতন, যােত েকউ েকােনা িবষেয় না
বুঝেল িজেজ্ করেত পাের। আর ছা�েদর উিচত, উ�ােদর কথা
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েশষ করেত েদওয়া এবং েকােনা িকছু জানার �েয়াজন হেল িতিন
িনজ েথেক কথা থামােল তখন িজেজ্ করা। অনয্থা আেলাচনার
িবষয় িবিক্ হেয় যায়। ইমাম শােফয়ী (রহ.)-েক দরেস মেধয
েকােনা িকছু িজেজ্ করা হেল িতিন বলেতন,
ﻧﻔﺮغ ﻣﻦ ﻫﺬه ﻤﻟﺴﺄﻟﺔ ﺛﻢ ﻧﺼ� ﻰﻟ ﻣﺎ ﺗﺮ�ﺪ
‘আেগ আমার কথা েশষ কির তারপর েতামার �ে�র জবাব েদওয়া 
যােব।’
দরেস উপি�ত হওয়ার মূ ল উে�শয হক ব� জানা। অতএব হক
জািহর হেয় যাওয়ার পর তা সহেজ েমেন িনেত হেব এবং
অ�েয়াজনীয় িবতেকর জিড়েয় পড়া েথেক িবরত থাকেত হেব।
েকননা অেনক সময় তা ঝগড়া ও মনমািলেনয্ কারণ হেয় দাঁড়ায়।
এই মজমােক দু িনয়া ও আেখরােতর ম�েলর মাধয্ বেল মেন
করেত হেব। আর �রেণ থাকেব আ�াহ তা‘আলার বাণীۡ َ َ َ َ ۡ َ ُۡ َ ّ
َ
ّ
ٰ ُِحِقَ �َۡقَ و�ب ِطل ٱل
[٨ : ﴾ ] اﻻﻧﻔﺎل٨ � ِطل َول ۡو ك ِرهَ ٱل ُم ۡج ِر ُمون
﴿
‘যােত িতিন সতয্ে সতয �মািণত কেরন এবং বািতলেক বািতল
কেরন, যিদও অপরাধীরা তা অপছ� কের।’ {সূ রা আল-আনফাল,
আয়াত: ৮}
অথর্া হক সাবয্ ও বািতল �কািশত করার িনয়েত দরস �দান ও
�হাণ করা।
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আট. দরেস েকউ িশ�াচারবিহভূর্ আচরণ করেল িকংবা হািসতামাশা, অেনয্ সে� কথা বেল, অমেনােযাগী হয়, িবনা �েয়াজেন
উ�বাচয কের, স�ীেদর কাউেক িব�প কের, হক জািহর হেয়
যাওয়ার পরও তা মানেত সংেকাচ কের িকংবা দরেসর জনয
অেশাভনীয় েকােনা কাজ কের তেব তােক শাসােনা উ�ােদর একা�
দািয়�। অবশয এরজনয েহকমত অবল�ন করা এবং এমন েকােনা
প�া �হণ করা যােত েনিতবাচক �ভাব না পেড়।
নয়. দরেসর আেলাচনায় ইনসােফর �িত েখয়াল রাখেত হেব।
��কতর্া জ্ঞাে পিরিধ িবেবচনা কের তার উ�র িদেত হেব।
বুঝেত অক্ এমন তাফিসলী জবাব �দান করা িঠক নয়। িনয়ম
হে� �েতয্ বয্ি� সে� তার আকল অনু যায়ী আচরণ করা। আর
েকােনা ছা� যিদ িনেজর না জানা িবষেয় �� কের তেব িনি�র্ধা
বেল েদওয়া- ‘ ﻻ أﻋﻠﻢআিম জািন না।’
ব�ত এটা আেদৗ েদােষর িকছু নয়। বরং সৎসাহস ও ইলমী
আমানত রক্ষ আলামত। ইবন মাসউদ রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
ً
ﻳﺎ أﻳﻬﺎ ﻨﻟﺎس ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺷيﺌﺎ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺑﻪ وﻣﻦ لﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻠﻴﻘﻞ اﷲ اﻋﻠﻢ ﻓﺈن ﻣﻦ
. اﷲ أﻋﻠﻢ:اﻟﻌﻠﻢ أن ﻳﻘﻮل ﻟﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ
‘েহ েলাক সকল! েয বয্ি জােন েকবল েসই েযন কথা বেল। আর
েয জােন না েস েযন বেল, ‘আ�াহই ভােলা জােনন’। েকননা না
জানা িবষেয় ‘আ�াহই ভােলা জােনন’ বলাও ইলেমরই এক অংশ।’
197

জৈনক পূ বর্সূর মনীষী বেলেছন.ﻻ أدري ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻠﻢ
‘আিম জািন না বলেত পারা ইলেমর অেধর্ক’
ইবন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
إذا أﺧﻄﺄ اﻟﻌﺎلﻢ ﻻ أدري أﺻﻴﺒﺖ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ
‘েয আেলম ‘আিম জািন না’ কথািট বলেত ভুেল যায় তার কথা ভুেল
পিতত হয়।’
শুধ িনেজই নয়, িশক্ষাথর্ীেদর এ কথািটর �িশক্ িদেত হেব।
আর মেন রাখেত হেব েয, ‘আিম জািন না’ কথািট বলেল স�ান
কেম না বরং বােড়। েকননা হাজার হাজার মাসআলা েথেক দু েয়কিট
জানার বাইের থাকা আেদৗ েদােষর িবষয় নয়। তাই এ কথািট তার
আমানতদারী, সততা, িব��তা, মানিসক ��তা এবং রবেক ভয়
করার আলামত।
সালেফ সােলহীন বেলন, কথািট বলেত েকবল তারাই সংেকাচ ও
ল�ােবাধ কের, যােদর দীনদারী দু বর্ এবং আ�াহ তা‘আলােক
যথাযথভােব ভয় কের না। েকননা, জািন না বেল মানু েষর েচাখ
েথেক পেড় যাওয়ার ভেয় েস আ�াহ তা‘আলার েচাখ েথেক পেড়
যাে�। কখনও কখনও না জানা সে�ও তা বলার কারেণ পের ভুল
ধরা পেড়। ফেল মানু ে ষর েচােখ বড় হওয়ার িনয়েত বলেত িগেয়
উে�া তােদর দৃ ি�েত েছাট হেয় যায়। �য়ং আ�াহ তা‘আলাই
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ওলামােয় েকরামেক এই িশ�াচার িশক্ িদেয়েছন। িখিজর (আ.) ও
মূ সা (আ.)-এর ঘটনা এর �মাণ।
দশ. দূ র েথেক আগত তােলেব ইলেমর �িত িবেশষ েখয়াল রাখা
চাই। তােদর �িত অিধক ে�হসু লভ আচরণ করা দরকার। যােত
তার একাকী� ঘুেচ যায়। আর তার িদেক বারবার অপিরিচেতর
দৃ ি�েত তাকােনা কাময নয়। কারণ এেত তার মানিসক অব�া েভেঙ
যায়।
এগার. দরস েশেষ  واﷲ أﻋﻠﻢকথা বলার �চলন আেছ। তেব উ�ম
হেলা দরস েশষ করার আেগ এমন েকােনা কথা বলা যা দরস েশষ
হওয়ার আলামত বেল অনু ভূত হয়। দরস েশষ হওয়া মা�ই উ�াদ
মজিলস েথেক উঠেবন না। বরং িকছু ক্ অেপক্ করেবন। এেত
িবেশষ ফােয়দা রেয়েছ। েযমন কােরা েকােনা �� থাকেল েস ওই
সমেয় তা িজেজ্ করেত পারেব। তাছাড়া ছা�েদর ভীেড় পড়ার
মেতা িব�তকর পিরি�িতেতও পড়েত হেব না। মজিলস েশষ কের
দাঁড়ােনার মু�াহাব দু ‘আর কথা ভুলেবন না। যথাَ َ
َ أَﺷْﻬَﺪُ أَنْ ﻻ،َّ َ ﻤْﺪِك
« إِﻪﻟََ إِﻻَّ أَﻧْﺖَ أَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُكَ وَأَﺗُﻮبُ إِﻴﻟْﻚ
ِ»ﺎﻧَﻚَ الﻠَّﻬُﻢَ وَﺤﺑ
‘েতামার পিব�তা বণর্না কির েহ আ�া! েতামার �শংসার সােথ।
আিম সাক্ষয্ িদি�, তুিম ছাড়া েকান সতয্ উপাসয্ নাই। আি
েতামার িনকট ক্ষমা �াথর্না করিছ এবং েতামার িদেক তও
(�তয্াবতর) করিছ।’ [িতরিমযী: ৩৪৩৩]
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বােরা. েয িবষেয় জানােশানা েনই দরেস েস িবষয় িনেয় আেলাচনা
করাই িঠক নয়:
েকউ এ রকম কথা ওঠােল তা তিড়ৎ থািমেয় েদয়াই উ�ম। েকননা
এটা দীন িনেয় তামাশা করা এবং মানু েষর মেধয িনেজেক বড় কের
েতালার িমথয্ �য়াস। এ বয্াপাে হাদীেছ কেঠার বাণী উ�ািরত
হেয়েছََ
ُ َْ َْ
َ
ُ َ َ
َّ
«ور
ٍ  »ﻤُتَﺸَﺒِّﻊُ ﺑِﻤَﺎ لَﻢْ �ُﻌْﻂَ ﺎﻠﻛ �ِ ِﺲ ﺛﻮ� ز:ل رﺳُﻮل ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ
‘যােক যা েদওয়া  হয়িন তার েসটার দািবদার িমথয্র েপাশাক
পিরধানকারীর নয্ায়’ [বুখারী: ৫২১৯; মুসিলম: ২১২৯]
ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বেলন,
ﻣﻦ ﻃﻠﺐ الﺮ�ﺎﺳﺔ ﻓ ﻏ� ﺣﻴﻨﻪ لﻢ ﻳﺰل ﻓ ذل ﻣﺎ ﻲﻘ
‘েয সময় আসার আেগই েনতৃ� চায়, েস অবিশ� জীবন লা�নার
মেধ কাটায়।’
এছাড়া এর �ারা ে�াতারাও ক্ষিত হয় এবং তারা ভুল িজিনেসর
জ্ঞ িনেয় পরবতর্ জীবেন সমসয্া স�ু খীন হয়। আবূ হানীফা
(রহ.)-েক বলা হেলা-

َ
 ﻻ ﻗﺎل ﻻ ﻳﻔﻘﻪ ﻫﺆﻻء:ﻓ ﻤﻟﺴﺠﺪ ﺣﻠﻘﺔ ﻳﻨﻈﺮون ﻓ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻘﺎل ال ُﻬ ْﻢ رأس؟ ﻗﺎلﻮا
ً
أﺑﺪا
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‘এক মজিলেস িফকেহর আেলাচনা চলেছ। িতিন বলেলন, তােদর
েকােনা িয�াদার আেছ িক? তারা জানােলন, না। িতিন  বলেলন,
এরা কখনই িফকহ হািসল করেত পারেব না।’
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তৃতীয় পবর:
ছা�েদর সে� উ�ােদর আচার-আচরণ
এক. তালীম ও িশক্ষাদী �দানেক আ�াহ তা‘আলার স�ি� অজর্,
ইলেমর �চার-�সার, ইয়াহইেয় দীন, হক জািহর ও দােয়ম রাখা,
বািতল �ংস করা, আেলেমর সংখয্ বািড়েয় উ�েতর কলয্া বৃ ি�
করা, এেদর সবর্েশ বয্ি েথেকও সদকােয় জািরয়ার একিট অংশ
এবং তােদর পক েথেক রহমত �াি�র দু ‘আ লাভ, তােদরেক
আ�াহ তা‘আলা ও রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
সামেন ইলেমর িসলিসলায় �িব� করা এবং দীেনর বাহক ও ইলেম
ওহীর ধারেকর সংখয্ বৃ ি� ইতয্াি গুরু�পূ েনক কােজর অংশ
বেল মেন করা চাই। েকননা ইলেম দীন িশক্ করা এবং িশক্
েদওয়া দীেনর সবর্ািধ গুরু�পূ কাজ।
দু ই. তােলেব ইলেমর ইখলাস নাই- এই অযু হােত তােক ইলম েথেক
বি�ত রাখা যােব না। েকননা তার েনক িনয়েতর আশা সু দূরপরাহত
নয়। অেনক সময় তােলেব ইলেমর সহীহ সমঝ না থাকার কারেণ
�থেম েনক িনয়ত থােক না িক� বুঝ আসার পর িনয়ত িঠক হেয়
যায়। পূ বর্সূরগণ বলেতন,
،ﻃﻠﺒﻨﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻐ� اﷲ ﺄﻰﺑ أن ﻳ�ﻮن إﻻ ﷲ
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‘�থেম গায়রু�াহ জনয ইলম িশখতাম িক� তা আ�াহ তা‘আলার
জনয হওয়া ৈব অ�ীকার কেরেছ।’
কথািটর অথর হে� হয়ত �থম �থম িনয়ত সহীহ িছল না বেট,
িক� পরবতর্ীে বু ঝ আসার পর তা িঠক হেয় েগেছ। আর উ�ােদর
কতর্ব হে� ছা�েদরেক িনয়ত সহীহ করার জনয তািগদ েদয়া।
তােদর অ�ের একথা ব�মূ ল করেত �েচ�া চালােনা েয, একমা�
েনক িনয়েতর �ারাই উ�মযর্াদ, ইলম-আমল ও িহকমত লাভ করা
স�ব।
িতন. আ�াহ তা‘আলা ওলামােয় েকরােমর মযর্াদা েয েঘাষণা
িদেয়েছন ছা�েদর অিধকহাের তা �রণ কিরেয় েদওয়া এবং তােদর
কুরআন, হাদীছ, েশর-আশআর ও িবিভ� �বে� ইলেমর েয
ফযীলেতর কথা বলা হেয়েছ েস স�েকর তােদর ধারণা ও জ্ঞ
েদয়া। যােত তারা হীনমনয্তা না েভােগ।
চার. উ�াদ িনেজ যা পছ� করেবন ছা�েদর জনয্ তাই পছ�
করা উিচত। িনেজর স�ানেক েযভােব মায়ামমতা �দান করা হয়
তােলেব ইলেমর �িতও েসই মায়ামমতা �দশর্ করা কতর্বয খুব
সাধারণ ভােবই কখনও কখনও তােদর �ারা ভুল�াি� �কাশ পােব।
এরজনয কখনও শাসনও করেত হেব আবার কখনও মাফও কের
িদেত হেব। উ�াদগণ একথা অবশয্ মেন রাখেবন েয, কেঠারতাই
সংেশাধেনর একমা� পথ নয়। বরং অেনক েক্ষ আেদশ
উপেদেশর �ারা কেঠারতার েচেয় েবিশ ফল পাওয়া যায়।
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পাঁচ. দরস �দােনর েক্ষ ফল�সু পদেক্ �হণ করা চাই।
ছা�েদরেক নীিতমালা, কােয়দা-কানু ন এবং সূ � ও উপকারী
িবষয়ািদ মুখ� করােত উৎসািহত করা খুবই জররী। আর
অ�েয়াজনীয় ও অথর্হী জ্ঞ- যা ছা�েদর মি��েক িবচিলত কেরতা েথেক দূ ের রাখা একা� িবচক্ষণত লক্ষ
ছয়. মাসআলা ও আেলাচনা বু ঝােনার জনয �হণেযাগয ও সরল
উপ�াপনা অবল�ন একজন আদশর উ�ােদর অনয্ত গুরু�পূ
দািয়�। মি�� িবিক্ হয় এ ধরেনর আেলাচনা করা যােব না।
উ�াদ �থেম উদাহরেণর সাহােযয মাসআলািট তুেল ধরেবন।
ছা�েদর মেধয যারা ধারণক্ষম রােখ না তােদর জনয শধু
মাসআলার কাঠােমা ও উদাহরণ েপশ কেরই ক্ষ হেবন। আর যারা
সামথর্ রােখ তােদর সামেন মাসআলার দিলেলর উৎস, েহকমত,
ই�ত এবং অনয্ান সূ ক্ষািতস িবষয় উে�খ করা েযেত পাের।
মজিলেস যিদ এমন েকউ উপি�ত থােক যার সামেন সরাসির
েকােনা শ� উে�খ করা যায় না, তখন েকােনা ইি�তবাহী শ�
বয্বহা করা উিচত। রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
এমনই করেতন।
সাত. েকােনা বয্াখয্ামূ দরস েশষ করার পর ছা�েদর েমধা 
পরীক্ষ জনয মাসআলা সংি�� েকােনা িবষয় ছা�েদর সামেন েপশ
করা েযেত পাের। েকউ জবাব িদেত পারেল তার �শংসা করা
বা�নীয়। আর েকউ না পারেল তােক েহকমেতর সে� পুনরায়
বুিঝেয় েদেবন।
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আট. মােঝমেধয ছা�েদর পূ েবর্ মুখ� করা িবষয় জানেত চাইেবন।
পূ েবর উি�িখত জরুরমাসােয়ল, দু ল্
র িবষয়, কােয়দােকি�ক
শাখাগত মাসআলা ইতয্াি উে�খ কের �ৃ ি তশি�র পরীক্ েনওয়া 
দরকার। েয ছা� জবাব িদেত পারেব অেনয্ সামেন তার �শংসা
কের তার িহ�ত ও অেনয্ অনু ে�রণা বাড়ােবন। আর েকউ না
পারেল অেনয্ সামেন তােক েহয় করেবন না। বরং উৎসািহত
করেবন।
নয়. েকােনা ছা�েক তার সােধয্ বাইের েচ�া-মুজাহাদা করেত
েদখেল সহজতা অবল�েনর পরামশর েদওয়া  উিচত। এেক্ষ
রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হাদীেছর কথা �রণ
কিরেয় েদওয়া  েযেত পাের। যােত িতিন উ�তেক তার সােধয্
বাইের কাজ করেত বারণ কেরেছন। এেক্ষ তার বাণীিট �বােদর
মেতা সবর্জনিবিদতহেয় আেছ। যথাَ ً َ َ ّ
َ
«ﺈِنَّ الْﻤُﻨْﺒَﺖَ ﻻ أ ْرﺿ ﺎ �َﻊَ وَﻻَ ﻇَﻬْﺮًا أَ�ْﻰﻘ
»
‘িদনরাত চলমান বাহন গ�েবয েপৗঁছে পাের না এবং তার
পৃ �েদশও িঠক থােক না।’ [শ‘আবু ল ঈমান: ৩৮৮৬, যঈফ]
অনয হাদীেছ ইরশাদ কেরনاﻛﻔﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﻄﻴﻘﻮن
‘যতটুকু সাধয আেছ ততটুকু আমেলর েবাঝা বহন কেরা।’
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রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম উ�তেক সবর্ সহজতা
দান কেরিছেলন। িক� েকােনা েকােনা সাহাবী েসই সহজতা �হণ
না কের িনেজর ওপর কিঠন আমল চািপেয় িনেয়িছেলন। পের
েসজনয অেনেক অনু েশাচনাও কেরেছন। েযমন আমর ইবন আস
রািদয়া�াহু‘আনহ িনেজর ওপর দীঘর িকয়াম আবশয্ কের িনেয়
পের তােত দু বর্ হেয় পেড়িছেলন এবং বেলিছেলনﻟت� ﻗﺒﻠﺖ رﺧﺼﺔ رﺳﻮل اﷲ
‘ইশ, রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েদওয়া অবকাশই
যিদ �হণ করতাম!’
কারণ হে�, ধারাবািহক আমল আ�াহ তা‘আলার কােছ খুবই ি�য়।
তাই িকছুিদন সােধয্ বাইের েমহনত-মুজাহাদায় িল� েথেক পের
দু বর্ হেয় েসটা বাদ েদয়ার েচেয় সাবর্ক্ষ অ� মুজাহাদাই উ�ম।
দশ. সবর্দ ছাে�র বািহয্ ও অভয্�রী চাল-চলন, আদব-আখলাস
ও �ভাব-চিরে�র অব�ার �িত েখয়াল রাখেবন। তােদর �ারা
নাজােয়য, মাকরূ, অিশ�াচার, উ�াদেদর �িত েবয়াদিব িকংবা
অ�েয়াজনীয় েকােনা িকছু �কাশ েপেল সংি�� ছাে�র নাম উে�খ
না কের শাসন করা েবিশ কাযর্কর এেত কাজ না হেল তােক
বয্ি�গতভাে বারণ করেত হেব। তােতও কাজ না হেল তখন
�কােশয কেঠারভােব শাসন করা যােব। যােত তার শাি� েদেখ
অনয্রা িশক্ পায়। আর তােতও কাজ না হেল তখন শাি�মূ লক
কেঠার বয্ব� েনয়া।
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এগার. ছা�েদর কলয্া সাধন এবং তােদর মন ি�র রাখার জনয
সবর্া� �েচ�া করেবন। দরকার হেল এবং সাধয থাকেল আিথর্
সহেযািগতা করেবন। েকননা আ�াহ তা‘আলা ওই বা�ার সে�
থােকন েয বা�া অপরজেনর উপকার কের। আর এই িবষয়িট যিদ
তােলেব ইলেমর েক্ষ হয় তাহেল েতা এর ফযীলেতর তুলনাই
েনই। েকােনা ছা� িনিদর্ সমেয়র েচেয় েবিশ অনু পি�ত থাকেল
তার েখাঁজখবর েনেবন, �েয়াজেন িচিঠ বা েফােনর মাধয্ে েখাঁজ
েনয়ার েচ�া করেবন। েকউ অসু � হেল তার েসবা-য� করেবন।
েকউ িবপেদ পড়েল তােক সাহাযয করেবন। েপেরশান হেল তােক
�া�না েদেব। মেন রাখেত হেব েনককার তােলেব ইলম উ�ােদর
জনয দু িনয়া-আেখরােতর সবেচেয় বড় সাফলয বেয় আেন এবং েসই
তার সবেচেয় বড় আ�ীয়-আপনজন।
বােরা. ছা�েদর সে� েকামল আচরণ করেবন, যিদ তারা তােদর
যাবতীয় দািয়� যথাযথ ভােব পালন কেরন। তার �িত েকামলতার
ডানা স�াসািরত করেবন। আ�াহ তা‘আলা রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক আেদশ কের বেলন,
َ ََّ َ َ َ ََ ۡ ۡ َ
َ ك م َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
[٢١٥ : ﴾ ]الﺸﻌﺮاء٢ �ِ
﴿ وٱخ ِفض جن احك ل ِم ِن �َبع
‘আপিন মুিমনেদর মেধয্ আপনার অনুসারীেদরজনয িবনেয়র ডানা
স�সািরত করন।’ {সূ রা আশ-শ‘আরা, আয়াত ২১৫}
হাদীেছ ইরশাদ হেয়েছ207

َ َ
َ َ ْ َ َّ
َ  » ا�ََّ أ: ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّ َﻢ
َ
ُ  ر
« وْﻰﺣَ إِﻲﻟَ أن ﺗ َﻮاﺿ ُﻌﻮا
ﺳُﻮل
ل
‘রাসূ লু�াহ ছা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, আ�াহ তা‘আলা
আমােক িবনয়ী হওয়ার আেদশ কেরেছন।’ [মুসিলম: ২৮৬৫]
অনয হাদীেছ ইরশাদ হেয়েছ-

ّ ّ ٌ َ َ َ َ ََ َ َ
ُ ّ ِﻻَ َر َ� َﻌ ُﻪ
َ�
ِ َِ وﻣﺎ ﺗﻮاﺿﻊ أﺣ ﺪ

‘েয বয্ি িবনয়ী হয় আ�াহ তা‘আলা তার মযর্াদ বৃ ি� কেরন।’
[মুসিলম: ২৫৮৮]
এটা েতা সাধারণ মানু েষর �িত িবনয়ী হওয়ার ফােয়দা। আর এটা
যিদ হয় স�ানতূলয তােলেব ইলেমর �িত তাহেল তার মযর্াদ কত
উঁচুেত হেত পাের? হাদীেছ আেরা বলা হেয়েছﻟﻨﻮا ﻟﻦ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻤﻟﻦ ﺗﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻨﻪ
‘েতামরা িশক্ষাথর্ী ও িশক্ষকেদর সে� ন� বয্বহার’ [তাখরীজু
আহাদীিছল এহইয়া: ৩/২১৮, যঈফ]
ফুজাইল (রহ.) েথেক বিণর্ হেয়েছِإن اﷲ �ﺐ اﻟﻌﺎلﻢ ﻤﻟﺘﻮاﺿﻊ و�ﺒﻐﺾ ﺠﻟﺒﺎر وﻣﻦ ﺗﻮاﺿﻊ ﷲ ورﺛﻪ اﷲ ﺤﻟﻜﻤﺔ
‘আ�াহ তা‘আলা িবনয়ী আেলমেক পছ� কেরন এবং েয বয্ি
আ�াহ তা‘আলার জনয িবনয়ী হয় িতিন তােক িহকমেতর অিধকারী
কেরন।’
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ছা�েদর সে� তােদর মযর্াদ বজায় েরেখ কথা বলা, সে�াধন করা
এবং সু �র নাম বয্বহা করা বা�নীয়। আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহ
েথেক বিণর্ً
. ﻳ�� أﺻﺤﺎﺑﻪ إﻛﺮاﻣﺎ ﻟﻢ،ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻠﻋ ﻪﻟ وﺳﻠﻢ
‘রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবােয় েকরামেক
তােদর স�ান রক্ষাে উপনােমর সে� সে�াধন করেতন।’
সু তরাং ছা�রা সাক্ষ করেত এেল তােদরেক মারহাবা বলা,
হািসমুেখ কথা বলা আেলেমর শান হওয়া চাই। আর যােদর মেধয
ভিবষয্েত উ�ল স�াবনা েদখা যায় তােদর �িত একটু েবিশ য�
েনওয়া  িবচক্ষণত পিরচয়। কারণ, েহকমতেক যথা�ােন রাখাই
বুি�মােনর কাজ।
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চতুথর পবর: ছা�েদর দািয়� ও করণীয়
এক. িনেজেক েধাঁকা-�তারণা, িহংসা-িবে�ষ, বদ আকীদা,
বদেমজাজ ইতয্াি পাপ েথেক মু� রাখেত হেব। যােত কের িনেজর
মেধয ইলম ও ইলেমর সূ ক্ষািতস িবষয় �েবশ করার পথ খুেল
যায়। েকননা বলা হেয় থােক وﻗﺮ�ﺔ ﺒﻟﺎﻃﻦ، وﻋﺒﺎدة اﻟﻘﻠﺐ،إن اﻟﻌﻠﻢ ﺻﻼة لﺮﺴ
‘ইলম হে� অভয্�রী সালাত, কলেবর ইবাদত এবং েগাপন
ৈনকটয্’
সু তরাং সালাত েযমন বািহয্ অপিব�তামু� হওয়া ছাড়া সহীহ হয়
না েতমিনভােব কলেবর সালাত ইলমও সকল �কার পাপপি�লতার সে� কবুল হেব না। সালােফ সােলহীন আেরা বেলন,
 ﻓﺈذا ﻃﻴﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻇﻬﺮت ﺑﺮ�ﺘﻪ،ﻳﻄﻴﺐ اﻟﻘﻠﺐ لﻠﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻴﺐ اﻷرض لﻠﺰرع
‘ভূিম েযমন শসয ও ফসলািদ �ারা সজীব হেয় ওেঠ েতমিনভােব
অ�রও ইলম �ারা সজীব ও জীব� হেয় ওেঠ। আর যখন ইলেমর
সজীবতা সৃ ি� হয় তখন বািহয্কভাে এর নমুনা �কাশ পায়।’
হাদীেছ ইরশাদ হেয়েছْ
َ َ ْ َ َ َ ُ ُّ
َ
ﻓ َﺴ ﺪ،  َو ِ�ذا ﻓ َﺴﺪ ت،  إِذَا ﺻَﻠُﺤَﺖْ ﺻَﻠُﺢَ اﺠﻟ َﺪُ ﻠﻛُﻪ،ً وَ�ِنّ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﺴَﺪِ مُﻀْﻐَﺔ
»
َ
َْﺴ
ْ
ْ
َ
ّ
ُ
َ
ُ � اﻟﻘﻠ
َ ِ ﻻ َو،َﺪُ ﻠﻛُ ُﻪ أ
«ﺐ
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‘েদেহ একিট েগা�িপ� আেছ। যিদ েসই েগা�িপ� িঠক হেয় যায়
তেব সারা েদহ িঠক থােক। আর যিদ েসটা ফােসদ হয় তেব েগাটা
েদহ ন� হেয় যায়। িনঃসে�েহ েসই েগা�িপ� হে� কলব।’
[বুখারী: ৫২; মুসিলম: ১৫৯৯]
সাহল (রহ.) বেলন,
َ ﺣﺮام ﻋ ﻗﻠﺐ أن ﻳﺪﺧﻠﻪ
ﻧﻮر وﻓﻴﻪ ﺷء مﺎ ﻳ�ﺮه اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
‘ওই কলেবর েভতর ইলেমর নূ র �েবশ করােনা হারাম, েয কলেব
আ�াহ তা‘আলার অপছ�নীয় িকছু িবদয্মা থােক।’
দু ই. ইলম হািসেল িনয়ত সহীহ কের েনেব। আ�াহ তা‘আলার
স�ি� অজর্, দীন-ইসলােমর �চার-�সার, িনেজর �লবেক নূ রাি�ত
করা, বােতনেক সু েশািভত করা এবং সেবর্াপি উ�েত মুহা�াদীর
মেধয দীনী জাগরণ সৃ ি� করার িনয়ত করেত হেব। িনয়তেক িঠক
রাখাই আসেল সবেচেয় কিঠন কাজ। সু িফয়ান ছাওরী (রহ.) বেলন,
ً
،ﻣﺎ ﺠﻟﺖ ﺷيﺌﺎ أﺷﺪ ﻣﻦ يﻲﺘ
‘আিম িনয়েতর পিরচযর্া েচেয় েবিশ েকােনা ব�র পিরচযর্ করা
কিঠন মেন কিরিন।’
ইলম অজর্ করার �ারা কখনও দু িনয়া কামােনার িনয়ত করেব না।
েকননা এটা হেব উ�ম ব�র তুলনায় অনু �ম ব� �হণ করা। কারণ
ইলম হে� একিট ইবাদত। তাই এেত এখলাস থাকা অপিরহাযর্
তেবই এেত বরকত হয়। পক্ষা� যিদ আ�াহ তা‘আলা ছাড়া অনয
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িকছু র িনয়ত করা হয় তেব আমল বািতল হেব এবং েসটা চরম
আেক্ ও আফেসােসর কারণ হেব।
িতন. েযৗবেনর মূ লয্বা সময়গুেলাে ইলম অজর্েন েপছেন বয্
করেব। ইলম ৈব অনয েকােনা কােজ বয্ করেব না। এজনয
সবর্া� েচ�া ও েমধা বয্ করেত হেব। মেন রাখেব.اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻚ ﺑﻌﻀﻪ ﻰﺘ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﻛﻚ
‘তুিম েতামার সেবর্া অংশ না িদেল ইলম েতামােক িকছু ই দান
করেব না।’
চার. িনেজর আিথর্ স�িতর ওপেরই স�� থাকেব। মেন রাখেব,
অথর্ক ছাড়া ইলেমর �শ�তা হািসল করা যায় না। যিদ অ�রেক
যাবতীয় েলাভ ও আশা-আকা�া েথেক মু� রাখা যায় তেবই িদেল
েহকমেতর ঝণর্াধার �বািহত হেব। ইমাম শােফয়ী (রহ.) বলেতন,
ﻻ ﻳﻄﻠﺐ أﺣﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺎﻤﻟﻠﻚ وﻋﺰ ﻨﻟﻔﺲ ﻓﻴﻔﻠﺢ وﻟ�ﻦ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺬل
ﻨﻟﻔﺲ وﺿﻴﻖ اﻟﻌيﺶ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻓﻠﺢ

‘ই�ত ও রাজ� িদেয় ইলম হািসল করেত িগেয় েকউ সফল
হয়িন। বরং েয িনেজর নফসেক িবিলেয় িদেয়, সংকীণর জীিবকােত
স�� হেয় এবং ওলামােয় েকরােমর েখদমত কের ইলম হািসল
কেরেছ একমা� েসই সফল হেয়েছ।’
িতিন আেরা বলেতন,
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ﻻ ﻳﺪرك اﻟﻌﻠﻢ إﻻ ﺎلﺼﺮﺒ ﻋ ﺬﻟل

‘নফেসর িয�িত ছাড়া ইলম হািসল করা যায় না।’
েয বয্ি েপশা ও অথর উপাজর্ের ওপর ইলম অজর্নে �াধানয
েদেব আ�াহ তা‘আলা তােক এর বদলায় উ�ম বয্ব� করেবন এবং
তােক ক�নাতীত িরিযক দান করেবন।
পাঁচ. সময়েক ভাগ কের কােজ লাগােব। িহফেজর জনয সেবর্া�
সময় হে� রােতর েশষ�হর, গেবষণার জনয েভার, েলখােলিখর
জনয িদেনর মধয্ভা এবং মুতালাআ-মুজাকারার জনয রাত। রােতর
েবলায় িহফজ করা িদেনর েবলায় িহফজ করার েচেয় েবিশ উপকারী
এবং ক্ষুধােত সময় পিরতৃি� সমেয়র েচেয় েবিশ উপকারী। আর
িহফজ করার �ান িহেসেব মেনাসংেযােগ িব� ঘটায় এধরেনর
�াকৃিতক ও েসৗ�যর্ম �ান েথেক দূ ের থাকাই ে�য়। েযমন, সবুজ
বাগান, নদীর পাড়, রা�ার পা�র , হইচই-েচচােমিচর �ান ইতয্ািদ
েকননা এসব �ান মানু েষর কলেবর ি�িত ন� কের।
ছয়. ইলেমর সূ � িবষয় চচর্ , সহীহ সমঝ হািসল এবং �াি� েথেক
েবঁেচ থাকার িনরাপদ উপায় হে� অ� পিরমাণ হালাল খাদয �হণ
করা। ইমাম শােফয়ী (রহ.) বেলন,
ﻣﺎ ﺷﺒﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﺳﺖ ﺮﺸة ﺳﻨﺔ
‘আিম েষাল বছর ধের েপট পূ ণর কের খানা খাইিন।’
এর কারণ হে� অিধক আহার অিধক িপপাসার কারণ। আর অিধক
িপপাসা ঘুম আনয়ন কের, েমধা দু বর্ কের এবং শারীিরক �ফু�তা
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খতম কের। এছাড়া শারীিরক েরাগ-বয্ািধ বয্াপা েতা আেছই। বলা
হয় ﻳ�ﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم أو لﺮﺸاب... ﻓﺈن ﺪﻟاء �ﺮﺜ ﻣﺎ ﺗﺮاه
‘অিধকাংশ েরাগ যা েতামরা েদখ, তা হেয় থােক খাদয্ বা পানীেয়র
কারেণ।’
সু তরাং েয বয্ি অিধক পানাহার সে�ও ইলম অজর্ে সাফলয চায়
েস বা�বতার সে� লড়াই কের। তাই খাবার �হেণ ��তা
আবশয্ক এেক্ষ হাদীেছর িনেদরশ অনু যায়ী আমল করেল অিধক
ফল পাওয়া যােব। হাদীেছ বলা হেয়েছَ ُْ َََ َ
ّ �َ ُ ُ َ َ َ
َ آد َم
ِﺎﻋ ًء ًَّ ا ِﻣ ْﻦ �َ ْﻄ ٍﻦ
 } ﻣﺎ مﻸ ا� ﻦ-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َ
ِ ﻗﺎل رﺳﻮل
ٌ ُُ
ٌ ُ َُ ََ ََ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ٌ َ َُْ َ َ َ ْ ُ ْ َ
ﺣﺴﺐ ا�ﻦ آدم ﻟﻘﻴﻤﺎت ﻳ ِﻘﻤﻦ
ﺻﻠﺒَﻪ ﻓﺈِن ﻛن ﻻ �ﺎﻟﺔ �ﺜﻠﺚ ِﻟ َﻄ َﻌﺎ ِﻣ ِﻪ َوﺛﻠﺚ
َ ٌ ُُ
َ َ
ِﺮﺸاﺑ ِ ِﻪ َوﺛﻠﺚ ِﻟَﻔ ِﺴ ِﻪ
‘মানবস�ােনর েপট পূ ণর করার েচেয় অনয েকােনা পা� পূ ণর করা
এত িনকৃ� নয়। তার জনয েতা েমরুদ েসাজা রাখার জনয
কেয়কিট েলাকমাই যেথ�। আর যিদ তােত না হয় তেব েকন েস
েপেটর একভাগ খাবার, একভাগ পািন এবং একভাগ তার িনেজর
জনয বরা� কের না?’ [মুসনাদ আহমাদ: ১৭১৮৬]
হাদীেছর বয্াখয্ পূ বর্সূরগণ বেলন,
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ََْ َ ْ
َ َْ
َْ
ﻟي َﺲ لِﻠ ِﺒ ْﻄﻨ ِﺔ أ�ﻔ ُﻊ ِﻣ ْﻦ َﺟ ْﻮ َﻋ ٍﺔ ﺗتﺒَ ُﻌﻪ

‘েপেটর জনয অবয্াহ ক্ষুধািনপীড়ে েচেয় উপকারী েকােনা ব�
েনই।’
সাত. যাবতীয় কাজকেমর তাকওয়া-পরেহজগারী অবল�ন করেব।
পানাহার, েলবাস-েপাশাক সবর্ হালাল প�া অবল�েন কেঠার
থাকেব। সকল �কার সে�হজনক ব� েথেক দূ ের থাকেব।
আট. শরীর ও েজেহন সু � রােখ এই পিরমাণ ঘুমােব। রাতিদেন
সেবর্া আট ঘ�ার েবিশ ঘুমােব না। এটাই হে� িদেনর এক
তৃতীয়াংশ। আর যিদ এর েচেয় কম পারা যায় তেব েসটাই করা
উিচত। আর মােঝমেধয নফস, কলব, েজেহন এবং দৃ ি�েক চা�া
করার জনয ৈবধ েকৗতুক করা েযেত পাের। তেব এটা করেত িগেয়
সময়, দীন ও আমেলর েকােনারূ ক্ষ করা যােব না। আমােদর
পূ বর্সূরগণগেণর অেনেক তােদর ছা�েদরেক িবেনাদেনর �ােন
জমােয়ত করেতন এবং দীেনর ক্ষ হয় না- এমন িবষয় িনেয়
হািস-েকৗতুকও করেতন। তেব অবশয্ অৈবধ হািস-েকৗতুক, ঠা�ামশকরা, অ�হািসর আ�য় েনওয়া যােব না।
নয়. তােলেব ইলেমর অপিরহাযর দািয়� হে� ক্ষিত ব�ু � েথেক
দূ ের থাকা। িবেশষ কের যিদ িভ� ে�ণীর এবং েখলাধূ লায় অভয্ ও
িনেজর দািয়�-কতর্ব স�েকর গােফল ব�ু হয় তেব েতা কথাই
েনই। সু তরাং তােলেব ইলেমর কতর্ব হে� এমন ছাে�র সে�
স�কর ও ব�ু� রাখা, েয িনেজও উপকৃত হয় এবং অনয্েক
উপকৃত কের।
215

আেলেমর �িত মহ�ত লােভর জনয ইলেমর �িত মহ�ত থাকা
পূ বর্শতর সু তরাং মহ�েতর মাপকািঠ হওয়া দরকার ইলম। অতএব
েয বয্ি ব�ু হেব তােক অবশয্ ইলেমর �িত ��াশীল হেত হেব
এবং েস ব�ুর ইলম হািসেল ক্ষিত এমন েকােনা পদেক্ �হণ
করেব না।
যিদ ইলেমর জনয ক্ষিত েকােনা েলােকর সে� ব�ু� হেয়ই যায়
তেব �ত তা ছাড়ােনার েচ�া করেত হেব। িবল� হেল তা দূ র করা
অস�ব হেয় েযেত পাের। তাই আবার বিল, ব�ু� করেত চাইেল
এমন েলােকর সে�ই করেত হেব, েয েনককার, দীনদার, মু�ািক,
অিধক কলয্ােণ আধার, কম খারােপর অিধকারী, সদাচার। যিদ
ভুেল যায় তেব �রণ কিরেয় েদয়, তােক �রণ করােল সহেজ েমেন
েনয়। আলী রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
 و ﻳَّﺎك �ﻳَّﺎه... ﻻ ﺗﺼﺤﺐ أﺧﺎ ﺠﻟﻬﻞ
ً
 ﺣﻠﻴﻤﺎ ﺣ� آﺧﺎه... ﻓ�ﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻫﻞ أردى

‘তুিম কখনও জােহলেক ব�ু বািনেয়া না। অেনক জােহল ৈধযর্শী
বয্ি�ে তার সে� ব�ু� করায় িনকৃ� বয্ি�ে পিরণত কেরেছ।’
েকউ েকউ বেলন,
 و ﻣﻦ ﺮﻀ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻨﻔﻌﻚ... إن أﺧﺎك الﺼﺪق ﻣﻦ ﻛن ﻣﻌﻚ
‘েতামার �কৃত ব�ু েসই, েয িনেজর ক্ষ কের হেলও েতামার
উপকার কের।’
216

দশ. ক� করা ছাড়া ইলম হািসল করা যায় না- সবর্দ একথা মেন
রাখেব। েকননা ইলম অমূ লয স�দ। পৃ িথবীর েকােনা ব� িদেয় এর
মূ লয পিরমাপ করা স�ব নয়। আর একথা িচরসতয েয, মূ লয্বা ব�
ক� �ীকার কেরই হািসল করেত হয়। মূ লয্বা ব� �ম েদওয়া 
ছাড়া হািসল হওয়ার েকােনা নিজর েনই। একারেণ আমােদর
পূ বর্সূরগণ ইলম হািসেলর জনয ক� �ীকার করােক ইলেমর সু �াত
বেল মেন করেতন। তারা িনেজরাও ক� �ীকার করেতন এবং
অনয্েক এবয্াপাে উৎসািহত করেতন। তারা বলেতন, সু দীঘর্কা
স�ািনত হেত হেল সামানয সময় ক� �ীকার ও িনেজেক িবিলেয়
িদেতই হেব। ইমাম শােফয়ী (রহ.) বলেতন,
َ ُ
َ َّ ّ
َ ُ
ّ َ
ُ َ
ِ َﺄَنَ ُﺪَﺗﻬﺎ أﺿﻐﺎث أﺣﻼم... َِﺮﺒ أﻳّﺎم
� ِإﻻ
ِ ﻳﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ
ُ َ َ ّ
ُِّ ُ َ ً َﺧَﻞ
ُ َ ﻳﺎ ﻧ
�اﻟﻌيﺶ ﻗﺪا
ََﻋﻨﻬﺎ َﺈِن
... ﻔﺲ ﺟﻮزي َﻋ ِﻦ ﺪﻟﻧﻴﺎ ﻣﺒﺎ ِدر ة
‘েহ আ�া! এ েতা সামানয সমেয়র জনয ৈধযর ধারণ মা�। েযন এর
সময়কাল �া� ��কােলর মেতাই সংিক্ষ েহ আ�া! দু ি নয়া েথেক
�ত পৃ থক হেয় যাও। েকননা সু খ-সমৃ ি� েতা সব সামেন।’
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৫ম পবর:
উ�াদ ও শায়খেদর সে� তােলেব ইলেমর বয্বহা
এক. ছাে�র অনয্ত গুরু�পূ কাজ হে� েকান মাদরাসায় ও
েকান উ�ােদর কাছ েথেক ইলম হািসল করেব তা ইে�খারার
মাধয্ে িনধর্ার করা। েকাথায় তার েমধার িবকাশ ঘটেব,
উ�াদগেণর ে�হ�বণতায় িনেজর ইলমী েযাগয্ত িবকিশত হেব,
তাকওয়া-পরেহজগারী, সততা-দীনদারী অজর্ হেব, েলখাপড়ার মান
িনি�ত হেব ইতয্াি িবষয় অবশয্ মাথায় রাখেত হেব। তেব েবিশ
ইলম হািসল করেত িগেয় িকংবা �িসি� হািসল করেত িগেয় দীন,
আমল ও িশ�াচার িবসজর্ িদেত হয় এমন েকােনা �িত�ান িনবর্াচ
করা যােব না। আকািবের সলফ বলেতন,
ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ دﻳﻦ ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﻋﻤﻦ ﺗﺄﺧﺬون دﻳﻨ�ﻢ
‘এটা হে� দীন। সু তরাং আপিন েদখুন, কার কাছ েথেক ইলম তথা
দীন হািসল করেবন।’
আমলহীন �িস� েলাকেদর কাছ েথেক ইলম হািসল করার েচ�া
করেব না। ইমাম গাযালী (রহ.) এটােক অহংকােরর মেধয শািমল
কেরেছন। কারণ মূ ল হে� ইলম হািসল করা। বলা হয়ﺤﻟﻜﻤﺔ ﺿﺎﻟﺔ ﻤﻟﺆﻣﻦ ﻳﻠﺘﻘﻄﻬﺎ ﺣﻴﺚ وﺟﺪﻫﺎ
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‘�জ্ঞা মুিমেন র হারােন া স, েযখােন  তা  পায়  কুিড়েয়  েনয়।’
অতএব এখােন বয্ি�ে� অহংেবাধ েগৗণ। তাই েযখােনই িবশু
ইলম পাওয়া যােব েসখােনই ছু েট যােব এবং বাঘ েথেক পলায়ন
করার নয্া মূ খর্ত েথেক পলায়ন করেব। আর বাঘ েথেক
পলায়নকারী বয্ি িক� েয-ই তােক মুি�র পথ েদখায় তার কথাই
মােন। তার বয্ি�ে� েখাঁজ-খবর করেত যায় না। আবূ নু আইম
িহলয়া�ে� উে�খ কেরেছন, জয়নু ল আেবদীন (রহ.) েগালাম যায়দ
ইবন আসলােমর কােছ েযেতন এবং তার মজিলেস বেস ইলম
হািসল করেতন। েকউ তােক বলেলন, আপিন সাইেয়দ বংেশর
েলাক হেয় এই েগালােমর কােছ যাে�ন! জবােব িতিন বলেলনَ
اﻟﻌﻠﻢ ﻳُتﺒﻊ ﺣﻴﺚ ﻛن وﻣﻦ ﻛن
‘ইলম হে� অনু সরণীয়। চাই যার কােছই েহাক এবং েযখােনই
েহাক।’
‘তাই মযর্াদা িনচু হেলও তার কাছ েথেক ইলম হািসল করােত
েদাষ েনই এবং এেত মযর্াদ বাড়েব, ইলেম বরকত হেব। অবশয
মু�াকী, পরেহগার বয্ি হেল তার মাধযেম েতা আেরা েবিশ উপকৃত
হওয়া যােব, এত েকােনা সে�হ েনই। িকতােবর বয্াপাের একই
কথা �েযাজয্ েয িকতাব �ারা সিতয্কাের ইলমী উপকািরতা
হািসল হয়, আমেলর উ�িত ঘেট তা পাঠ করেত কাপর্ণ করেব না।
তেব এটাও েখয়াল রাখেত হেব েয, উ�াদ েযন শরীয়েতর ইলেমর
বয্াপাে দক হন। তার বয্াপাে সমকালীন বয্ি�গ আ�াশীল
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থােকন। েয আেলম শুধ িকতােবর েপট েথেক ইলম হািসল
কেরেছন তার কােছ ইলম হািসল করা েথেক িবরত থাকাই ে�য়।
ইমাম শােফয়ী (রহ.) বলেতন,
، ﻣﻦ ﺗﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﺑﻄﻮن الﻜﺘﺐ ﺿﻴﻊ ﻷﺣﺎﻜم
‘েয বয্ি িকতােবর েপট েথেক ইলম হািসল কের েস আহকামেক
�ংস কের।’
অনয এক বুযুগর বেলন,
 أي ﺬﻟﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ الﺼﺤﻒ،ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﺒﻟﻠﻴﺔ مﺸﻴﺨﺔ الﺼﺤﻴﻔﺔ
‘িকতাবী শায়খ’ হে� সবেচেয় বড় িবপেদর কারণ অথর্া যারা শুধ
িকতােবর পাতা েথেক ইলম অজর্ কের তারা জািতর জনয িবপেদর
কারণ।’
দু ই. উ�াদেক জিটল েরাগীর দক িচিকৎসক মেন কের তার যাবতীয়
আেদশ ও পরামশর েমেন চলার েচ�া করেত হেব। তার স�ি�র
�িত েখয়াল রাখেব এবং েখদমত করার মাধয্ে আ�াহ তা‘আলার
ৈনকটয হািসল করার েচ�া করেব। আর একথার দৃ ঢ়িব�াস রাখেব
েয, উ�ােদর জনয িনেজর িয�িতেত �কৃত স�ান, িবনয়ী হওয়ােত
ফখর এবং ন� হওয়ােত উ�মযর্াদ িনিহত। ইবন আবদু �াহ ইবন
আ�ােসর মেতা এমন স�ানী ও রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর বংেশর েলাক হওয়া সে�ও যায়দ ইবন ছােবেতর
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বাহেনর েরকািব ধরেতন। কারণ িতিন তার কাছ েথেক ইলম হািসল
কেরিছেলন। আর িতিন একথা বলেতন,
ﻫﻜﺬا أمﺮﻧﺎ إن ﻧﻔﻌﻞ ﺑﻌﻠﻤﺎﺋﻨﺎ
‘আমরা আমােদর উ�াদ ও আেলমেদর সে� এরূ বয্বহা করেতই
আিদ� হেয়িছ।’ হাদীেছ বিণর্ হেয়েছّ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َﻦْ أَﻲ
َ ّ
َ
ُ  ر
 وَ� َﻌَﻠَ ُﻤﻮا،َ »ﻌ َﻠّﻤُﻮا اﻟْﻌِﻠْﻢ: ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
ﺳُﻮل
 ل: ِﺑ ﻫﺮ�ﺮ ة ﻗﺎل
َ
َ
ُْ َ
َْ
َ َ َ َْ َ ََ ّ
« َوﺗ َﻮاﺿ ُﻌﻮا ل ِ َﻤ ْﻦ �ﻌﻠ ُﻤﻮن ِﻣﻨﻪ،ﺎر
 والﻮﻗ،ﻜﻴﻨﺔ
ِ َِﻠْﻌِﻠْﻢِ الﺴ
‘ইলম হািসল কেরা এবং ইলম হািসল করার জনয গা�ীযর িশক্
কেরা। আর যার কাছ েথেক ইলম হািসল কর, তার �িত িবনয়ী ও
��াশীল হও।’ [মু‘জামুল আওসাত: ৬১৮৪, যঈফ]
মেন রাখেত হেব িবনয়ী হওয়া ছাড়া এবং আনু গতয �দশর্ করা
ছাড়া ইলম হািসল করা যায় না। অতএব ইলমী িবষেয় উ�ােদর েয
েকােনা পরামশর মাথা েপেত েমেন েনেব। িনেজর ‘সিঠক বুেঝ’র
ওপর উ�ােদর ‘ভুল বুঝ’েকই �াধানয েদেব।
িতন. উ�াদেক সবর্দ মযর্াদ ও স�ােনর েচােখ েদখেত হেব। তার
মযর্াদা িব�াস রাখেব। েকননা এটা িনেজর উপকািরতার জনয খুবই
ফলদায়ক। জৈনক দাশর্িন বেলন,
ﺣﺴﻦ اﻷدب ﺮﻤﺟﺎن اﻟﻌﻘﻞ
‘িশ�াচার বয্ি� আকেলর মু খপা�।’
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উ�াদেক সরাসির ‘আপিন’, ‘েস’, ‘িতিন’ইতয্াি শে� সে�াধন
করেব না। বরং: ‘ ﻳﺎ ﺷﻴﺨﻨﺎ و�ﺎ أﺳﺘﺎذﻧﺎমুহতারাম’, ‘সাইেয়দ’ ইতয্াি
পূ ণর স�ানজনক বােকয সে�াধন করেব। ‘উ�ায এ িবষেয় কী
বেলন’, ‘এ বয্াপাে উ�ােযর রায় কী’ এ ধরেনর বাকয বয্বহা
করেব। আর অনু পি�িতেত এমন েকােনা শ� উে�খ কের তােক
�রণ করেব না, যােত তার মযর্াদাহান হয়। বরং স�ান ও
মযর্াদাজ্ঞ শে� �রণ করেব। েযমন, মুহতারাম
শায়খ....বেলেছন, উ�ােয মুহতারাম মাওলানা...বেলেছন ইতয্ািদ
চার. উ�ােদর মযর্াদ ও হক রক্ কের চলেব। তার মযর্াদাহান
ঘটােব না। আবূ উমামা বােহলী রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্,
িতিন বেলন,

ً
ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﺒﺪا آﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻓﻬﻮ مﻮﻻه

‘েয বয্ি েকােনা বয্ি�ে একিট আয়াত িশক্ িদেলা তেব িতিন
তার মুিনব।’
এসব কারেণ উপি�ত-অনু পি�ত উভয় অব�ােতই উ�ােদর স�ান
করেব। আর যিদ একা�ই এসব করেত না পাের তেব ওই মজিলস
তয্া কের অনয্ চেল যােব। ছা�েদর কতর্ব হে�, জীব�শায়
উ�ােদর জনয দু ‘আ করেব, তার স�ান-স�িত ও িনকটা�ীয়েদর
জনয দু ‘আ করেব এবং মৃ তুয্ পরও তার হক রক্ করেব এবং
কবর িযয়ারত ও ইে�গফার করেব। তার পক েথেক িকছু দান222

সদকা করেব। উ�ােদর ইে�দা ও আদশর কখনও পিরতয্া করেব
না।
পাঁচ. উ�াদ কতৃর্ েকােনা কেঠারতার স�ু খীন হেল তােত সবর
করেব এবং এর ভােলা বয্াখয দাঁড় করেব। এর জনয কখনই তার
মহ�ত ও িব�াস তয্া করেব না। এেতই ছা�েদর অফুর�
কলয্াণ এক মনীষী বেলন,
 وﻣﻦ ﺮﺒ ﻋﻠﻴﻪ آل أمﺮه،ﻣﻦ لﻢ ﺒﻰﻠﻋ ذل ﺘﻟﻌﻠﻴﻢ ﻲﻘ ﻋﻤﺮه ﻓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻟﻬﺎﻟﺔ
.ﻰﻟ ﻋﺰ ﺪﻟﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة
‘েয বয্ি ইলম হািসল করেত িগেয় উ�ােদর লা�না বরদাশত
করেত পাের না, সারাজীবন তার মূ খর্তা মেধয েকেট যায়। আর
েকউ বরদাশত করেল েসটা তার দু িনয়া-আেখরােতর মযর্াদা
পিরণত হয়।’
ইবন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
ً

ً
ذلﻠﺖ ﺎﺒﻟﺎ ﻓﻌﺰزت ﻣﻄﻠﻮ�ﺎ

‘ছা� থাকেত লা�না বরদাশত কেরিছ। তাই উ�াদ হেয় মযর্াদ লাভ
করেত েপেরিছ।’
জৈনক মনীষী বেলন,
 و ﺻﺮﺒ ﻟﻬﻠﻚ إن ﺟﻔﻮت ﻣﻌﻠﻤﺎ... ﺻﺮﺒ ﻟاﺋﻚ إن ﺟﻔﻮت ﻃﺒيﺒﻪ
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‘যিদ িচিকৎসেকর সে� দু বর্য্বহ কেরা তেব অসু �তার ওপর স��
থােকা এবং যিদ উ�ােদর সে� খারাপ বয্বহা কেরা তেব মূ খর্তা
ওপর ৈধযর্ধার কেরা।’
ছয়. উ�ােদর কেঠারতা ও শাসনেক িনেজর জনয একথা েভেব
েনয়ামত বেল মেন করেব েয, িতিন আমার সংেশাধন ও ভােলার
জনয আমার �িত েখয়াল রাখেছন বেলই শাসন ও কেঠারতা
করেছন।
সাত. আম মজিলস ছাড়া অনু মিত ছাড়া উ�ােদর অব�ানকেক
�েবশ করেব না। চাই তার সে� অনয েকউ থাকুক বা না থাকুক।
বার বার অনু মিত তলব করেব না। যিদ জানা যায় েয, উ�াদ তার
অনু মিত তলেবর িবষেয় অবগত আেছন তেব িতনবােরর েবিশ
অনু মিত তলব করেব না। যিদ দরজায় করাঘাত করেত হয় তেব
খুব মৃ দভােব, আঙু েলর নখ িদেয় আঘাত করেব। অতপর আঙু ল
িদেয় করেব। েশেষ হােতর তালু িদেয় করেব। অনু মিত লাভ করার
পর যিদ আম মজিলস লক্ করা যায় তেব পযর্ায়�ে মযর্াদা িদক
িদেয় অ�গণয বয্ি�ে সালাম �দান করেত থাকেব। আর উিচত
হে� উ�ােদর কােছ পির�� কাপড়-েচাপড় গােয় �েবশ করা।
হাত-পােয়র নখ কিতর ্ এবং চুল পিরপািট থাকা। উ�ােদর কােছ
েকউ থাকেল এবং তারা কথাবাতর্া িল� থাকেল েসখােন িগেয় কথা
না বেল িন�ু প থাকা। আর উ�াদ যিদ একাকী থােকন িকংবা
সালাত, িযিকর, েলখা বা মুতালাআয় িনম� থােকন এবং িতিন িনেজ
েথেক কথা শু না কেরন তেব সালাম িদেয় �ত েসখান েথেক
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েবর হেয় যােব। হয্া, িতিন অব�ান করার ইশারা করেল অব�ান
করেব এবং অনু মিত ছাড়া েসখােন দীঘর্ক অেপক্ করেব না।
আেরকিট িবষয় হে�, অতয্ পির�� ও ফােরগ কলব িনেয়
উ�ােদর কােছ হািজর হেব। মানিসক উে�জনা, ক্ষুৎিপপা, রাগে�াধ, ঘুম-ত�াভাব ইতয্াি অব�ায় �েবশ করেব না। যােত উ�াদ
েথেক উপকৃত হওয়া যায় এবং িতিন যা বেলন তা যথাযথভােব ধের
রাখা যায়। উ�ােদর কােছ এমন েকােনা সময় পড়া িজেজ্ করেব
না, যখন তা তার জনয কে�র কারণ হেয় দাঁড়ায় িকংবা েয সময়
তার একা�ই অনয কােজর জনয িনিদর্� উ�ােদর কােছ িনেজর জনয
েকােনা সময় খাস কের েনেব না, যােত অনয েকউ শরীক না হেত
পাের। েকননা এটা অবাি�ত বড়� ও উ�ােদর �িত মূ খর্েদ
আচরেণর শািমল।
আট. উ�ােদর সামেন ভ�ভােব উপেবশন করেব। েস সময় ন�তা,
িবনয় ও িনরবতা পালন করেব। উ�ােদর �িত তািকেয় থাকেব
এবং কণর খাড়া রাখেব। সব কথা মেনােযােগর সে� �বণ করেব
যােত ি�তীয়বার িজেজ্ করার �েয়াজন না হয়। এিদক ওিদক
তাকােব না এবং হােতর আি�ন েগাটােব না, হাত-পা িনেয় েখলা
করেব না। দািড়-েগাঁফ ও নােক হাত েদেব না এবং নাক েথেক িকছু
েবর করেব না। েকননা এটা খুবই আপি�কর এবং ঘৃ িণত �ভাব।
মুখ েখালা রাখেব না এবং দাঁত িদেয় আওয়াজ করেব না। হােতর
তালু িদেয় মািটেত আঘাত করেব না িকংবা হােতর আঙু ল িদেয়
মািটেত দাগ টানেব না। হােতর আঙু ল হােতর মেধয �িব� করেব
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না। উ�ােদর সামেন েদয়াল বা অনয িকছু র সে� েহলান েদেব না।
উ�ােদর িদেক িপঠ বা পা�র িদেয় বসেব না। �েয়াজন ছাড়া
অিতির� কথা বলেব না। এমন েকােনা কথা বলেব না, যােত হািসর
উে�ক হয় িকংবা যােত অ�ীল বাকয েমশােনা থােক অথবা
অিশ�াচারপূ ণর সে�াধন থােক। িবনা কারেণ হাসাহািস করেব না
এমনিক কারণ থাকেলও উ�ােদর সামেন অমািজর্ ভি�েত হাসেব
না। যিদ একা�ই হািসর উে�ক হয় তেব শ� না কের মু চিক হািস
েদেব। �েয়াজন ছাড়া গলা খাকািড় েদেব না। থু থু িনেক্ করেব
না। নাক েথেক ে��া েবর করেব না। বরং িবনা শে� তা রুমা বা
কাপেড়র টুকরায় মুেছ েফলেব। আেলাচনা-পযর্ােলাচনা সময় হাত
ও পা সংযত রাখেব।
উ�াদেক এরপ বলেব না েয, ‘অমুেক আপনার মেতর সে� ি�মত
েপাষণ কেরন।’ তার সামেন কােরা গীবত করেব না এবং যিদ তার
�ারা েকােনা ভুল�িট হেয় যায় তবু তার েদাষ তালাশ করেব না।
িনঃসে�েহ একজন আেলম মুিমেনর মযর্াদ অেনক। তােদর েকউ
মারা েগেল ইসলােম এমন একিট িছ� েদখা েদয়, যা েকােনা িকছু
�ারা ভরাট করা স�ব নয়। খতীব বাগদাদী (রহ.) ‘আল-জােম’ �ে�
উে�খ কেরন-

ً
 و�ذا ﻣﺎت،و�ن ﻤﻟﺆﻣﻦ اﻟﻌﺎلﻢ ﻷﻋﻈﻢ أﺟﺮا ﻣﻦ الﺼﺎﺋﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻐﺎزي ﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ
. اﻧﺜﻠﻤﺖ ﻓ ِاﻹﺳﻼم ﺛﻠﻤﺔ ﻻ �ﺴﺪﻫﺎ ﺷء ﻰﻟ ﻳﻮ م اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ،اﻟﻌﺎلﻢ
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‘একজন আেলম িনঃসে�েহ �িতদান�াি�র িবেবচনায় েরাজাদার,
নফল সালােত রাি�জাগরণকারী এবং আ�াহ তা‘আলার রা�ায়
মুজািহেদর েচেয় বড়। আর একজন আেলম মারা েগেল ইসলােম
একিট িছ� সৃ ি� হয়, যা েকয়ামত পযর্ েকােনা ব� �ারা ভরাট করা
স�ব নয়।’
উ�ােদর আসেন, িবছানায় বা জায়নামােজ বসেব না। উ�াদ যিদ
বসেত বেলন তবু না বসার েচ�া করেব। আর যিদ একা�ই আেদশ
কেরন এবং তা পালন না করেল তার মেনাক� হয় তখন বসেব
এবং পের আেগর অব�ায় িফের আসেব।
নয়. উ�াদ েকােনা িবষয় িনেয় আেলাচনা করেল কান েপেত তা
�বণ করেব এবং এমনভােব তা �বণ করেব েযন েকােনািদন তা
েশানা হয়িন। এটা ে�াতার িশ�াচার। আতা (রহ.) বেলন, ‘আিম
অেনক সময় েকােনা বয্ি� মুখ েথেক একিট কথা শিন। েস
স�েকর আিম েবিশ জািন তবু এমন ভাব কির যােত মেন হয় িতিন
আমার েচেয় েবিশ জােনন।’
িতিন আেরা বেলন, ‘অেনক সময় যু বক-তরু আমার সামেন কথা
বেল আর তা আিম এভােব �বণ কির েয, মেন হয় আিম েকােনািদন
তা �বণ কিরিন। অথচ আিম তার বহুআগ েথেকই তা জািন!’
উ�াদ যিদ তার ব�বয শু করার আেগ ছা�রা জােন িকনািজেজ্ কেরন এবং ছা�েদর তা জানাও থােক, তবু হয্া বলেব না।
েকননা এটা উ�ােদর ইলেমর �িত অনীহা বু ঝায়। আবার না-ও
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বলেব না। েকননা তা িমথয্াকথ হেয় যায়। বরং বলেব, উ�ােযর
মুেখ শুনে চাই অথবা উ�ােযর বণর ্ন আমােদর জানার েচেয় েবিশ
শু ইতয্ািদ
দশ. উ�ােদর কথার আেগ কথা বলেব না এবং তার ব�েবয্ আেগ
ব�বয শু করেব না। উ�ােদর আগ েথেকই উ� িবষয় জানার
দািব করেব না এবং উ�াদ েয ধরেনর িবষেয়ই কথা বলু ন না েকন,
েস কথা কাটার েচ�া করেব না। বরং তার কথা েশষ হওয়ার
অেপক্ করেব। সাহাবীগেণর আমল িছল এরূ ﻛﺄن ﻋ،إن ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻠﻋ ﻪﻟ وﺳﻠﻢ ﻛن إذا ﺗ�ﻠﻢ أﻃﺮق ﺟﻠﺴﺎؤه
 ﻓﺈذا ﺳﻜﺖ ﺗ�ﻠﻤﻮا،�رؤوﺳﻬﻢ اﻟﻄ

‘রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন কথা বলেতন, তখন
সাহাবীগণ মাথা িনেচর িদেক ঝুঁিকেয় রাখেতন। েযন তােদর মাথার
ওপর পািখ বসা রেয়েছ। িতিন যখন নীরব হেতন সাহাবীগণ তখন
কথা বলা শু করেতন।’
এগার. উ�াদ েকােনা  িকছু �দান  করেল ডানহােত �হণ করেব
এবং তােক েদয়ার সমেয়ও ডানহাত িদেয় েদেব। উ�ােদর েকােনা 
ব�র ওপর িনেজর ব� রাখেব না। তার িদেক হাত, েচাখ বা 
শরীেরর অনয্ েকােনা অ িদেয় ইশারা করেব না। তােক েলখার
জনয্ কলম েদয়ার �েয়াজন হেল েদয়ার আেগ কলেমর েহড খুেল
েদেব। সামেন েদায়াত রাখেল মুখ খুেল েদেব এবং তিড়ৎ েলখার
উপেযাগী কের েপশ করেব। তার ছু ির ইতয্ািদ িদেল ধারােলা অংশ
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আড়ােল েরেখ বািড়েয় েদেব। আর কখনও উ�ােদর েখদমত কের
�াি� বা ল�ােবাধ করেব না। বলা হেয় থােকً
 ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻣﻦ �ﻠﺴﻪ ﻷﺑﻴﻪ وﺧﺪﻣﺘﻪ،أر�ﻌﺔ ﻻ ﻳﺄﻧﻒ لﺮﺸ�ﻒ ﻣﻨﻬﻢ و�ن ﻛن أﻣ�ا
.لﻠﻌﺎلﻢ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ والﺴﺆال ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ وﺧﺪﻣﺘﻪ لﻠﻀﻴﻒ
‘চার েক্ষ স�া� বয্ি ল�ােবাধ কের না, যিদও িতিন বাদশা
েহান না েকন। িপতার কােছ পুে�র দ�ায়মান হওয়া, উ�ােদর
েখদমেত তােলেব ইলেমর িনেয়ািজত হওয়া, না জানা িবষয় িজেজ্
করা এবং েমহমােনর েখদমত করা।’
বার. উ�ােদর সে� রােত চলেল সামেন সামেন এবং িদেন চলেল
েপছেন েপছেন চলেব। অবশয এর িবপরীত েকােনা অব�া পালন
করেত হেল েসটা িভ� কথা। অপিরিচত জায়গায় আেগ আেগ
চলেব। অপিরিচত েলাকেদর সামেন উ�াদেক পিরিচত কিরেয়
েদেব। উ�াদ দূ ের থাকেল উ��ের ডাক েদেব না এবং িপছন
েথেকও ডাকেব না। উ�াদ েকােনা িবষেয় ভুল কের থাকেল সরাসরী

েসটােক ভুল আখয্ািয় করেব না এবং এরপ বলেব না েয,
আপনার এই কাজটা ভুল বা এটা েকােনা মতই নয়। বরং
মািজর্তভাে তােক �ীয় ভুল স�েকর অবিহত করেব। েযমন এরপ
বলেব েয, ‘মেন হয় এরূ করা ভােলা হেব।’ িক� ‘আমার মেত
এরূ করা ভােলা হেব’ এরকম কথা বলেব না।
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৬� পবর: দরেসর আদব
এক. �থেম আ�াহ তা‘আলার িকতাব িদেয় শু করেব। সু তরাং তা
মজবুতভােব িহফজ করেব এবং এর অথর ও তাফসীর আ�� করেত
সেচ� হেব। েকননা এটাই হে� ইলেমর উৎস ও জননী। এরপর
অনয্ান শাে�র �েয়াজনীয় িবষয়াদী সংিক্ আকাের মুখ� করেব।
িফকহ, উসু েল িফকহ, হাদীছ, উলু েম হাদীছ, নাহব, সরফ, মানেতক
ইতয্াি শা� মজবুতভােব আয়� করেব। িক� কুরআন বাদ িদেয়
নয়। আর কুরআন ও অনয্ান শা� িনয়িমত চচর্ করেব। কুরআেনর
তাফসীর ও বয্াখয িশখেব এবং তা ধের রাখেব। শা� আ�� করেত
িগেয় িনছক িকতােবর ওপর িনভর্ করেব না বরং শা� স�েকর
অিভজ বয্ি� সাহাযয েনেব।
দু ই. দরেসর সূ চনােতই মাসআলাগত মতেভেদর মেধয পড়েব না
এবং মানেতক-দশর্নশা� না। েকননা এগুেল েজেহনেক িবিক্
কের েদয়। বরং �থেম িনিদর্ েকােনা শাে�র একিট িকতাব পাঠ
করেব। তেব সমথর থাকার শেতর উ�ােদর স�িত ও পরামশর
সােপেক একই প�িতেত একািধক শাে�র একািধক িকতাব পাঠ
করা েযেত পাের। েয উ�াদ মাজহাব ও মতেভদ উে�খ কের িনিদর্
েকােনা রায় বা সমাধান �দান কেরন না তার দরেস শরীক হওয়া
লােভর েচেয় ক্ষিতক এমিনভােব সূ চনােত নানান িকিসেমর
একািধক শা� অধয্ায় করাও ক্ষিতক এেত সময় ও েজেহন
ক্ষিত হয়। বরং িনয়ম হেলা একিট শা� িনেয় তা পুে রাপুির
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আ�� কের অনয শা� ধরা। ইমাম বায়হাকী (রহ.) েলেখন, ‘ইমাম
শােফয়ী (রহ.) জৈনক আদীেবর কােছ েগেলন এবং তােক বলেলন,
ছা�েদর ইসলাহ করার আেগ িনেজর নফস শু করুন েকননা
তােদর দৃ ি� থাকেব আপনার েচােখ িনব�। সু তরাং তােদর কােছ
তাই সু �র, যা আপনার কােছ সু �র। আর তা অসু �র, যা আপিন
পিরহার কেরন। তােদরেক আ�াহ তা‘আলার িকতাব িশক্ িদন।
তেব এর জনয েজাড়াজুিড় করেবন না। েকননা তােত িবরি� সৃ ি�
হেব। আবার এেকবাের েছেড়ও েদেবন না। এেত তারা কুরআন
িশক্ েছেড় েদেব। িশক্ষাথর্ কিবতার সু �র অংশ িশক্ িদন।
উ�ম কথার বণর্ন িদন। ইলম ছাড়া তােদরেক অনয িকছু েত িনেয়
যােবন না। েকননা, একসে� একািধক িবষয় �বণ ��তা সৃ ি�
কের।’
আর ছা�রা যখন পিরণত হেব তখন সব শা� অধয্য় এবং তােত
পাি�তয অজর্ করােত েদাষ েনই। কারণ এটা তার ভিবষয্ জীবেন
কােজ েদেব। নূ নয্ত মূ খর্তর িবরুে লড়াইেয় সাফলয আসেব।
তেব ইলেমর মূ ল লক্ আমেলর কথা কখনই েভালা যােব না!
িতন. উ�ােদর ত�াবধােন িবশু ইলম হািসল করার পর তা মুখ�
করেব। শু করার আেগ েকােনা ব� মুখ� করেব না। েকননা
তােত িবকৃিত ঘেট এবং পের শু�তা িফের আসা কিঠন হয়।
আমরা আেগই বেল এেসিছ, িকতাবেক উ�াদ বািনেয় ইলম হািসল
করা খুবই িবপদজনক বয্াপার একারেণ েকউ েকউ দরেসর
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মজিলেস িলখেত বারণ কের থােকন। েকননা এেত উ�ােদর কথা
িবকৃত হওয়ার আশ�া থােক।
চার. হাদীছ পােঠর বয্াপাে িবেশষ য�বান হেত হেব।
গতানু গিতকভােব এই দরস েশষ করেব না। কারণ হাদীছ হে�
ইলেমর ি�তীয় �ধান বাহু সু তরাং হাদীেছর অথর , তাৎপযর , বয্াখযিবে�ষণ, শাি�ক অথর, ইিতহাস, সনদ ইতয্াি িবষয় অধয্য় করেব।
বতর্মা সমেয় �চিলত হাদীেছর দরস বয্ব�া ওপর আ�তুি�
�কাশ করেব না, বরং উ�তর গেবষণায় িল� হওয়ার েচ�া করেব।
পাঁচ. ছা�েক ইলম অে�ষেণর বয্াপাে উ� িহ�েতর অিধকারী হেত
হেব। সু তরাং সু েযাগ থাকা সে�ও তােক সামানয ইলেম স�� থাকা
এবং ইরেছ নববীর সামানয অংশ েপেয়ই পিরতৃি�র েঢঁকুর েতালা
যােব না। ইলমী ফােয়দা হািসল হওয়ার সু েযাগ আসেল েসটা
হাতছাড়া করা যােব না। ভিবষয্ে েশখা যােব- এরূ ধারণায় ইলমী
ফােয়দা েথেক বি�ত হওয়ার অবকাশ েনই। েকননা িবল� আর
গাফলিতেত ব�না ছাড়া িকছু নয়। েকননা আজ একটা িশখেল
ভিবষয্ে আেরকটা েশখা যােব। িক� আজ না িশখেল তখন েকানটা
িশখেব, আজেকর েফলা যাওয়াটা না েসই সমেয়রটা? অবসর এবং
মু� সমেয়র গুর েদেব এবং কােজ লাগােব। সু �তা, তারুণ,
মানিসক �ফু�তা এবং কম বয্�তা সমেয়র মূ লয্ায় করেব। মুখ�
িবষয়গুেল ধের রাখার েচ�া করেব এবং সামেন আেরা েবিশ নতুন
িবষয় েশখার েচ�া করেব। মেন রাখেব, কাঁেধ দািয়� েচেপ বসেল
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তখন আর ইলম চচর্া সু েযাগ পােব না। উমর রািদয়া�াহু‘আনহ
বলেতন,

ُّ ْ َ ََْ ُ ّ
ُﺴَﻮَدو ا
َﻔَﻘَﻬﻮا �ﺒﻞ أن

‘দািয়� ও েনতৃ� লােভর আেগই ইলম হািসল কের নাও।’
েকননা একবার েনতৃ� কাঁেধ আসেল পুনরায় ইলেমর মজিলেস
বসার সু েযাগ নাও হেত পাের। ইমাম মােলক (রহ.) বেলন, েকােনা
বয্ি যখন রিবআর মজিলেস বসেতন এবং রাজদািয়� �হণ
করেতন পের আর ইলেমর মজিলেস িফের আসার সু েযাগ হেতা না।
ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মাঈন (রহ.) বেলন,
.�ﻣﻦ ﻋﺟﻞ الﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﺎﺗﻪ ﻋﻠﻢ ﻛﺜ
‘েয বয্ি একবার ক্ষমত মসনেদ বেস েস অেনক ইলম েথেক
বি�ত হয়।’
ইমাম শােফয়ী (রহ.) বেলন,
 ﻓﺈذا ﺗﺮأﺳﺖ ﻓﻼ ﺳبﻴﻞ ﻰﻟ اﻟﻔﻘﻪ،ﺗﻔﻘﻪ ﻗﺒﻞ إن ﺗﺮأس
‘েনতা হওয়ার আেগ িফকহ অজর্ কেরা। েকননা েনতা হওয়ার পর
িফকহ হািসেলর পথ পােব না।’
আর িনেজর েচােখ িনেজেক পূ ণর ভাবার এবং উ�ােদর �েয়াজনীয়তা
েশষ মেন করার বযিধ েথেক েহফাজেত থাকেব। েকননা এটা ��
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মূ খর্তা কারণ েয েকােনা মানু েষর জানার েচেয় না জানার পিরমাণ
েবিশ। সাঈদ ইবন জুবায়র (রহ.) বেলন,
ً
ﻻ ﻳﺰال الﺮﺟﻞ ﻤﻟﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ
‘মানু ষ ততিদনই আেলম থােক যতিদন েস েশেখ।’
যখন সব শাে� পূ ণর দক্ষ এবং অধয্য়েন েযাগয্ত পয়দা হেব
তখন েলখােলিখ শু করা েযেত পাের। তেব এেক্ষ অবশয্
আকািবেরর অনসৃ ত পথ ধের চলেত হেব।
ছয়. উ�ােদর দরেস িনয়িমত হািজর থাকেব। েকননা তা েকবল
কলয্া ও ইলম, আদব ও মযর্াদা বৃ ি� করেব। আলী রািদয়া�াহু
‘আনহ বেলন,
 ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻨﻟﺨﻠﺔ ﻳنﺘﻈﺮ ﻰﺘ �ﺴﻘﻂ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻨﻬﺎ،وﻻ �ﺸﺒﻊ ﻣﻦ ﻃﻮل ﺻﺤﺒﺘﻪ

ﺷء

‘উ�ােদর সাি�েধয দীঘর সময় থাকায় পিরতৃ� হেয়া না। েকননা িতিন
একিট েখজুর গােছর মেতা, যা েথেক েতামার ওপর সবর্দ িকছু
পড়ার আশা করা যায়।’
দরেস উ�াদ হািজর হওয়ার আেগই িনেজরা হািজর হেব এবং
উ�াদ হািজর হওয়ার পর েকােনাভােবই অনু পি�ত থাকা যােব না।
জৈনক বুযুগর বেলন,
ﻣﻦ اﻷدب ﻣﻊ ﻤﻟﺪرس إن ﻳنﺘﻈﺮه اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻻ ﻳنﺘﻈﺮﻫﻢ
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‘উ�ােদর �িত আদব হে� তার অেপক্ষ থাকা, তােক অেপক্ষ
রাখা নয়।’
আেরা আদব হে� দরেস ত�া-িন�া, কথাবাতর্, হািস-তামাশা েথেক
িবরত থাকা। উ�াদ েয িবষেয় আেলাচনা করেছন েস িবষেয়র
বাইের কথা না বলা। তার েখদমেতর জনয সদা তৎপর থাকা।
েকননা এটা তার মযর্দা ও ে��� আনয়নকারী। দরস েশেষ েজেহন
িবিক্ হওয়ার আেগই পিঠত িবষয়গুেল পুনরায় মুজাকারা কের
েনওয়া এবং পেরও মুজাকারা করা। আর মুজাকারার সেবর্া� সময়
হে� রাি�। আমােদর পূ বর্সূরগণ রােত মুজাকারা করেতন এবং
কখনও কখনও ফজেরর আযান শুে মুজাকারা ছাড়েতন! েকােনা
ছা� যিদ মুজাকারার স�ী না পায় তেব িনেজ িনেজই মুজাকারা
করেব। অ�ের ওই শে�র অথর বারবার বসােব। েকননা বারবার
অ�ের অথর �ান েদওয়া জবােন বারবার তাকরার করার মেতাই।
ওই বয্ি কমই সফল হেয়েছ, েয উ�ােদর দরেস েশানা িবষয় পের
আর মুজাকারা কেরিন।
সাত. দরেসর মজিলস কােয়ম হওয়ার পর সকলেক সালাম �দান
করেব এবং উ�ােদর �িত িবেশষ স�ান ও তািজম �কাশ করেব।
উ�ােদর কােছ েপৗঁছা জনয অনয্েদ িডিঙেয় যাওয়ার েচ�া করেব
না। বরং েযখােন জায়গা পােব েসখােনই বেস যােব। হাদীেছ
এভােবই আমল করেত বলা হেয়েছ। অবশয

উ�াদ যিদ আেদশ

কেরন িকংবা তার িনিদর্ েকােনা জায়গা থােক অথবা অনয্র তােক
অ�ািধকার িদেয় সামেন েযেত বেল তেব েসটা িভ� কথা। আর
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উ�ােদর কাছাকািছ বসার বয্াপাে অনয্ে িনেজর ওপর �াধানয
েদেব না। হয্,া মযর্াদ, স�ান, বয়স, বুযুগর্ ইতয্াি কারণ থাকেল
েসটা করেত পাের। ছা� অিধক হেল উিচত হে� সবাই উ�াদ
বরাবর সামেন বসা। যােত উ�ােদর দৃ ি� সবার িদেক িনব� করা
সহজ হয়।
আট. উ�ােদর মজিলেস উপি�ত অনয্েদরে স�ান করেব। েকননা
এটাও উ�াদেক স�ান করার অ�ভুর্� মজিলেসর দু ইজেনর
মাঝখােন অনু মিত ছাড়া বসেব না। অনু মিত িদেয় জায়গা খািল কের
িদেল জেম বেস যােব। আর িনেজও অনয্ে সু েযাগ কের েদয়ার
েচ�া করেব।
মজিলেস উপি�ত েলাকেদর আেরা কতর্ব হে�, আগত বয্ি�ে
মারহাবা বলা এবং তার জনয জায়গার বয্ব� করা। দরেসর মেধয
েকােনা কথা বলার ই�া জাগেলও নীরবতার লাগাম �ারা তা থািমেয়
রাখা। দরেস েকােনা ছা� খারাপ বয্বহা করেল তােক উ�াদ ৈব
িনেজ শাসন না করা।
নয়. যা বুেঝ আেসিন েস িবষেয় িজেজ্ করেত ল�ােবাধ না করা।
তেব বু ঝার জনয মািজর্ ও ভ�ভাষায় িজেজ্ করা। বলা হেয়
থােক-

ّ
. ﻇﻬﺮ ﻧﻘﺼﻪ ﻋﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎع الﺮﺟﺎل،ﻣﻦ رق وﺟﻬﻪ ﻋﻨﺪ الﺴﺆال

‘েয বযি� িকছু জানার সময় েচহারা সংকুিচত কের জনসমাগেম তার
িনচুতা ধরা পেড়।’
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দরেস অ�েয়াজনীয় িবষেয় �� করেব না এবং উ�াদ জবাব েদওয়া 
েথেক িবরত থাকেল পীড়াপীিড় করেব না। আর উ�াদ ভুল জবাব
িদেল তখন তা �কাশ করেব না। বরং পের সু েযাগমেতা একাকী
বলেব। ছা�েদর জনয েযমন সওয়াল করা েদােষর নয়, েতমিনভােব
উ�াদ িজেজ্ করেল ‘বুিঝিন’ বলাও েদােষর নয়। েকননা এেত
বতর্মা-ভিবষয্ উভয় রকেমর উপকািরতা রেয়েছ। নগদ
উপকািরতা হে� মাসআলা হল হওয়া এবং উ�ােদর আ�া অজর্
করা। আর ভিবষয্েত উপকািরতা হে� িমথয্ ও কপটতা েথেক
েহফাজত থাকা।
দশ. িনেজর হেকর েরয়ায়াত করেব এবং হকদােরর অনু মিত ছাড়া
অনয েকউ তােত অ�সর হেব না। অবশয খতীব বাগদাদী বেলন,
অ�ািধকার �াপেকর জনয অপিরিচতেক সু েযাগ েদওয়া মু�াহাব।
আর অ�ািধকার �া� েপশাব-পায়খানা, অজু ইতয্াি জরুরেত
কারেণ বাইের েগেল এেত তার হক রিহত হেব না।
এগার. িকতাবাদী িনেয় উ�ােদর সামেন তািজেমর সে� বসেব এবং
তার অনু মিত পাওয়ার পর পাঠ করেত শু করেব। পাঠ বা অনয
সময় িকতাবেক অেশাভনীয় ও এেলােমেলাভােব িকংবা ছিড়েয়িছিটেয় রাখেব না।
বার. যখন িনেজর পড়ার পালা আসেব তখন উ�ােদর অনু মিত�েম
পাঠ করা শু করেব এবং �থেম আউযু িব�াহ, িবসিম�াহ, আ�াহর
�শংসা, রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত দরূ পাঠ
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করেব। অতপর উ�াদ, তার মাশােয়খ এবং িপতামাতা, িনেজর এবং
সকল মুসিলেমর জনয দু ‘আ করেব। �েতয্ দরস, মুতালাআ.
তাকরার এবং মুজাকারার সময় এরূ আমল করেব। উ�ােদর
উপি�িত-অনু পি�িত উভয় অব�ায় দু ‘আ করেব এবং উ�ােদর জনয
দু ‘আয় বলেবرﻲﺿ اﷲ ﻋﻨ�ﻢ وﻋﻦ ﺷﻴﺨﻨﺎ و�ﻣﺎﻣﻨﺎ
‘আ�াহ আপনােদর ওপর, আমােদর শায়খ ও গুরুর ওপর স�
েহান।’ ছা� েযমন উ�ােদর জনয দু ‘আ করেব উ�াদও েতমিনভােব
ছাে�র জনয দু ‘আ করেব। আর ছা� যিদ উি�িখত িনয়েম পাঠ শু
করেত ভুেল যায় তেব উ�াদ সু �রভােব তা বুিঝেয় েদেবন। েকননা
এটাই িনয়ম।
েতেরা. দরেসর অনয ছা�েদরেক উৎসািহত করেব। তােদর
েপেরশািন ও হতাশা-িনরাশা দূ র করার েচ�া করেব। তার েয
ফােয়দা হািসল হেয়েছ অনয্েদরেক তােত শিরক করেব। দীেনর
বয্াপাে তােদরেক নিসহত করেব। এর �ারা তােদর �লব
আেলািকত হেব, আমেলর �িত আ�হ বাড়েব। িক� কখনই িনেজর
ইলেমর জনয ফখর িকংবা অনয্ে েছাট ভাবেব না। বরং এরজনয
সাবর্ক্ষিণকভ আ�াহ তা‘আলার দরবাের েশাকিরয়া জানােব।
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স�ম পবর:
ইলেমর মাধয্ িকতাবাদীর সে� আচরণ
এক. ছা�েদর উিচত হে� ইলম হািসেলর মাধয্ জরুরিকতাবগুেল
�য় কের পাঠ করা। তেব শুধ িকতাব সং�হ করােক ‘ইলম হািসল
হেয় েগল’ বেল মেন করেব না। জৈনক বুযুগর বেলন,
ً
ً
 ﻓﺠﻤﻌﻚ لﻠﻜﺘﺐ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ،إذا لﻢ ﺗ�ﻦ ﺣﺎﻓﻈﺎ واﻋﻴﺎ
‘তুিম যিদ িনেজ সংরক্ষণকার না হও, তেব সং�হকৃত িকতাব
েতামার উপকাের আসেব না।’
িকতাব েকনা স�ব হেল দরেসর আেলাচয িবষয় িলেখ েনয়ার
দরকার েনই। অপরাগতা ছাড়া সবর্দ এই িলেখ েনয়ার েচ�ায়
বয্াপৃ থাকা কাময নয়। �য় বা ইজারা েনয়ার সু েযাগ থাকা অব�ায়
িকতাব ধার েনয়ার েচ�া করেব না। িকতাব িলখেত হ�াক্ সু �র
করার েচ�া করেব বেট, তেব সু �র হ�াক্ষে েচেয় িবশু করার
�িত নজর েবিশ েদেব।
দু ই. ক্ষ করার আশ�া না থাকেল কাউেক িকতাব ধার েদওয়া 
েথেক িবরত থাকা উিচত নয়। েকননা িকতাব ধার েদয়াও ইলেমর
সহেযািগতা করার শািমল। অথচ সাধারণ ব� ধার েদয়ােতই অেনক
ফযীলত রেয়েছ। জৈনক বয্ি িবখয্া মনীষী আবূ ল আতািহয়ােক
বলেলন, ‘আমােক আপনার িকতাব ধার িদন। জবােব িতিন বলেলন,
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আিম িকতাব ধার েদওয়া অপছ� কির। তখন ওই েলাকিট বলেলন,
আপিন িক জােনন না েয, স�কর বজায় থােক অি�য়তার মধয
িদেয়ই? তার কথা শুে িতিন তােক িকতাব ধার িদেলন।’
আর ধার�হীতার উিচত হে� ধারদাতার েশাকিরয়া আদায় ও
িকতােবর েহফাজত করা। �েয়াজন ছাড়া দীঘর সময় িনেজর কােছ
ওই িকতাব না রাখা। ধার েনওয়া িকতােব েকােনা িকছু না েলখা।
মািলেকর অনু মিত ছাড়া তােত েকােনা িকছু সংেযাজন না করা এবং
তা তৃতীয় কাউেক না েদয়া। তেব িকতাব যিদ অিনিদর�ভােব
ওয়াকেফর হয় তেব সতকর্তা সে� তােত িকছু েযাগ করা বা
েযাগয্তা শেতর তােত ভুল থাকেল সংেশাধন করার অবকাশ আেছ।
জৈনক বয্ি বুিঝ িকতাব ধার িদেয় েভাগাি�েত পেড়ই িনে�া�
কিবতািট বেলিছেলন!

ً
 ارض ﻟ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻔﺴﻚ ﺮﻰﺿ... أﻳﻬﺎ ﻤﻟﺴﺘﻌ� ﻣ� ﻛﺘﺎﺑﺎ

‘েহ আমার িকতাব�হীতা! এেত আমার বয্াপাে তাই পছ� কেরা যা
তুিম িনেজর জনয পছ� কেরা!
িতন. পাঠ বা েলখার সময় িকতাব ভূিমেত ছিড়েয় রাখেব না। বরং
েব� বা িকতাব রাখার সাধারণ �ােন রাখেব। যােত িকতাব
েহফাজেত থােক এবং মলাট �ত খুেল না যায়। ভূিম েথেক উঁচু ও
শু��াে িকতাব রাখেব, যােত তা িভেজ না যায়। তােকর ওপর
িকতাব রাখার সময় মযর্াদ অনু যায়ী পযর্ায়�ে সািজেয় রাখেব।
অতএব কুরআন মাজীদ হেল তা সবার ওপের রাখেব। আর উিচত
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হে� পিব�, পির�� তােক কুরআন মাজীদ রাখা। অতপর
ধারাবািহকভােব িনেরট হাদীছ, তাফসীর, উসু েল দীন, উসু েল িফকহ,
িফকহ, নাহব, সরফ, আরবী েশর ইতয্াি িকতাব রাখা। যিদ দু িট
িকতাব শা�ীয় মযর্াদা সমান হয় তেব যােত কুরআেনর আয়াত বা
হাদীছ েবিশ েসটা ওপের রাখা। যিদ তােতও সমান হয় তেব
মুসাি�েফর মযর্াদ অনু সাের ওপের-িনেচ রাখা। যিদ এেতও দু ইজন
সমান সমান হন তেব সংকলেন িযিন অ�গামী এবং মানু েষর হােত
যার িকতাব েবিশ েসটা ওপের রাখা। িকতােবর নাম েশষ পৃ �ায়
িনেচ িলখেব, যােত অেনকগুেলা মেধয েথেক তা েবর করা সহজ
হয়। সাবধান! িকতাবেক কখনও পাখার কােজ বয্বহা করেব না,
এর সে� েহলান েদেব না এবং এর �ারা মশা, মািছ মারেব না বা
তাড়ােব না িকংবা এর ওপর মশা বসেল েসখােনই মশা েমের
েফলেব না।
চার. কােরা কাছ েথেক িকতাব ধার িনেল যথাযথ অব�ায় েফরত
েদেব। ভাজ করা, দাগ কাটা, অ�াসাি�ক িকছু েলখা ইতয্াি কাজ
েথেক িবরত থাকেব।
পাঁচ. শরঈ ইলেমর েকােনা িকতাব িলখেল শরীর, কাপড় ও মেনর
পিব�তা িনেয় িকবলামু খী হেয় বসেব। েয েকােনা িকতাব - �ﺴﻢ اﷲ
� لﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢারা শু করেব। িকতােবর ভূিমকা হেল এর সে�
আ�াহ তা‘আলার হামদ এবং রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর �িত দরদও যু � করেব। এরপর িকতােবর মূ ল িবষয়
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িলখেব। িলখনীর মেধয যতবার আ�াহ তা‘আলার নাম আসেব
ততবার তািজমসূ চক েকােনা শ� যু � করেব। েযমন, তা‘আলা,
সু বহানাহ, আযয্ ওয়া জা�া, তাকা�াসা ইতয্ািদ আর যতবার
রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নাম আসেব ততবার
সালাত ও সালাম পাঠ করেব।
বুযুগর্াে েকরাম সালাত ও সালাম উভয়িট পাঠ করেতন এবং এর
সে� তাঁর পিরবার-পিরজনেকও শািমল কের এভােব বলেতন,
ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻠﻋ ﻪﻟ وﺳﻠﻢ
যিদ বারবারও েলখার �েয়াজন পেড় তবু দরেদর েকােনা বাকয
সংিক্ করেব না। েযমন, (সা.), (দ.) (আ.) িকংবা আরবীেত
িলখেল, ، أو ﺻﻠﻢ، أو ﺻﻠﻢ،ﺻﻠﻊ
এসব সংকীণর্ত ও কৃপণতা রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর মহান স�ার সে� স�িতপূ ণর নয়। সাহাবােয় েকরােমর
নাম আসেল রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ, পুণয্বান  পুবর্সুরী 
েনককার বয্ি�গেণর নাম আসেল রািহমাহু�া তা‘আলা িলখেব।
ছয়. অিত সূ � এবং অ�� হ�াক্ষ েকােনা িকছু িলখেব না।
বুযুগর্েন েকরাম বেলন, তুিম েসটাই িলখ, �েয়াজেনর সময় যা
েতামার কােজ েদয়। তা িলখ না, �েয়াজেনর সময় যা েতামােক
কােজ েদয় না। এর �ারা উে�শয হেলা েশষ বয়স ও বাধর্কয্কা

242

অেনেক নানা কারেণ সংেক্ ও ক্ষু�াক েলেখ। িক� মেন রাখা
উিচত, বাধর্েকয সময় ক্ষু�েল পাঠ করেত সমসয্ হেব।
সাত. িনেজর েলখা বা িকতােবর েকােনা িবষয় উ�াদ বা অনয
েকােনা িকতােবর সাহােযয সহীহ-শু কের েনয়ার সময় হরকত
িদেয় আলামতযু � কের রাখেব। ভুেলর �ানও িচি�ত কের রাখেব।
শু ও সং�ার কের েনয়ার েক্ষ েয ধরেনর সাংেকিতক িচ�
বয্বহা করার রীিত আেছ েসগুেল বয্বহা করেব।
আট. েলখার িশেরানাম, উপিশেরানাম, অধয্া, পবর , ভূিমকা,
উপসংহার ইতয্াি লাল বা েমাটা হরেফ েলখােত েদাষ েনই। েকননা
এভােব পােঠা�ার সহজ হয়। এমিনভােব মাযহাব, ইমােমর নাম,
তােদর ব�বয, অিভধান, সংখয্ ইতয্াি িভ� কািলেত েলখা েযেত
পাের। িকতােব েকােনা িবষয় নতুন যু � করেল িকংবা সাংেকিতক
িচ� বয্বহা করেল শুরু পাঠকেক েস বয্াপাে অিভিহত করেব।
যােত �কৃত মমর উ�ার করা সহজ হয়।
নয়. েকােনা িকছু মুেছ েফলার দরকার হেল েলখার ওপের দাগ
েটেন েদেব। খুিটেয় ওঠােনার েচ�া করেব না। বলা হেয় থােকلﺮﻀب أ و� ﻣﻦ ﺤﻟﻚ
েলখাপড়া, আমল-আখলাক, চাল-চলন, কাজকমর সবিকছু েত
রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম, আহেল বায়ত, সাহাবােয়
েকরাম, তােবঈন, তােব তােবঈন, ফকীহ, মুহাি�সীন, মুসাি�ফ,
মুআি�ফ, রাহবার, শায়খ-উ�াদ �েতয্কে তার �াপয স�ান �দান
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করেব। তােদর আ�িরক েদায়ােক

িনেজর জীবেনর সফলতা

লােভর িসঁিড় বেল মেন করেব।
িশশুেদ �িত অবশয্ সহমমর্ীও েকামল হেত হেব
মানু েষর �ভাব েকামলতাি�য়। িশশ ও িকেশার বয়েস �ভাব েতা
আেরা েবিশ েকামল থােক। এই সময় িশশ ও িকেশাররা �িতিট
ব� েকামলভােব েপেত চায়। আর এটাই বা�বতা এবং এই
বা�বতা িদেয়ই আ�াহ তা‘আলা মানু েষর �ভাব গেড়েছন। তাই
উ�াদগণেক সবর্দ এই িফতরী �ভােবর �িত েখয়াল করেত হেব।
আ�াহ তা‘আলাও েতা বা�ার ওপর কিঠন েকােনা কাজ চািপেয়
েদনিন। ইরশাদ হেয়েছ-

ّ
َۡ ُّ ُّ َ ُ َ
[٢٨٦ :�َ �ف ًسا ِ�َ ُو ۡس َع َها ۚ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿ � ي�ل ِف

‘আ�াহ বা�ার জনয দু ঃসাধয েকােনা িকছু আেরাপ কেরন িন।’ {সূ রা 
আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৬}
অনয আয়ােত ইরশাদ হেয়েছُ ُ ُ ََ َ ۡ ُۡ ُ ُ ُّ ُ ُ
َ ۡ � ُم ۡٱل ُع
[١٨٥ :� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ ﴿ ي ِر�د �َ بِ�م ٱلي� و� ي ِر�د ب
‘আ�াহ েতামােদর জনয সহজতা চান, কেঠারতা চান না।’ {সূ রা 
আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫}
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সু তরাং িশশ-িকেশারেদর �িত কেঠারতা করা বা�নীয় নয়।
রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িশশু �িত সীমাহীন
করুণাকাম ও েকামল িছেলন। িতিন ইরশাদ কেরনْ ْ َ َ ََ َ ْ َ َْ َْ ْ َ ّ
ّ
َ
 َول ْﻢ �ﻌ ِﺮف، �ﻧﺎ
 »َيْﺲَ ﻣِﻨَﺎ ﻣﻦ لﻢ ﻳﺮﺣﻢ ﺻ ِﻐ:ﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﷲِ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
َ َ ّ
« �ﻧ ﺎ
ِ َﻖَ ﻛ ِﺒ
‘েয আমােদর েছাটেদর �িত দয়া কের না এবং আমােদর বড়েদর
অিধকার স�েকর্ জােন  ন, েস  আমােদর দেলর অ�ভুর্� নয়’
[মু‘জামুল কাবীর: ৮১৫৪]
সু তরাং িশশুেদ মেন �াি� সৃ ি� কের এধরেনর িকছু চািপেয় েদওয়া 
িঠক নয়। তােদরেক ে�হশীলতার মাধয্ে িশক্ েদয়ার িবষয়িট
সবর্দ মাথায় রাখা চাই।
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পিরিশ�: িবিবধ �স�
আেলমগেণর আিথর্ ��লতা ও সামথর থাকার �েয়াজনীয়তা
আেলমগণ হালাল-হারাম স�েকর সময্ অবগত। তাই হালাল-হারাম
েমেন চলার দািয়�ও তােদর েবিশ। হালাল-হারােমর �িতি�য়া
সবেচেয় েবিশ পিরলিক্ হয় জীিবকার েক্ষে তাই জীিবকার
েক্ষ অতয্ সতকর্তা সে� হালালপ�া অবল�ন করা এবং হারাম
ও সে�হজনকপ�া েথেক দূ ের রাখা পিব� দািয়�। েকােনা েকােনা 
হাদীেছ হালাল উপাজর্নে অনয্ত ফরয বেল উে�খ করা হেয়েছ।
অনয হাদীেছ বয্বস এবং হােতর কামাইেক সেবর্া� উপাজর্
আখয্ািয় করা হেয়েছ। েযমনَ ُ
ٌ َﺮﺒ
ُ ْ الﻜ ْﺴﺐ �َﻴْ ٌﻊ
ّ ور َو َ� َﻤ ُﻞ
لﺮَ ُﺟ ِﻞ ِ�ﻴَ ِﺪ ِه
أﻓﻀﻞ
ِ
‘মানু েষর সেবর্া� উপাজর্ হেলা ৈবধ বয্বসা এবং হােতর কােজর
উপাজর্।’ [ছহীহুল জাে‘: ১১২৬, সহীহ]
েশষ জমানায় হারােমর ছড়াছিড় এবং হালাল উপাজর্েন ঘাটিত েদখা
েদেব বেল হাদীেছ ইি�ত েদওয়া হেয়েছ।
সু তরাং েগাটা উ�েতর এই �াি�লে� অ�ত আেলমেক েয েকােনা
মূ েলয হারাম েথেক বাঁচা এবং হালালপ�া আকেড় ধের রাখা একা�
কতর্বয েশষ জমানায় দীন সােপর গুহা �েবেশর নয্া মদীনার
িদেক িবদায় িনেত থাকেব। ওই দু েযর্ােগ সমেয়ও আেলমগণ সহীহ
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দীন ধের রাখেবন এটাই একা� কাময্ আর এই �েচ�া নবীেদরই
পিব� আখলােকর অনয্ত অংশ। েযমন, হাদীেছ ইরশাদ হেয়েছً
ّ َ َْ
ً
ّ َ ُ َْ ْ ُ
َ
ﺎﺤﻟ ﺎ
َت لﺮُّ ُﺳﻞ أن ﻻ ﺗﺄ� ﻞ ﻻَ َﻴِّﺒﺎ وﻻ �ﻌ َﻤ ﻞ ﻻ
ِ
ِ ﺃ�ُ ِمﺮ
‘রাসূ লগণেক একমা� হালাল ভক্ এবং একমা� েনক কােজর
আেদশ করা হেয়েছ।’ [ছহীহুল জাে‘: ১৩৬৭, হাসান]
আ�াহ তা‘আলা অলস েলাক পছ� কেরন না। ব�ত হালাল
উপাজর্ে সাধারণ েপশা অবল�ন করা আেদৗ েদােষর িবষয় নয়।
�য়ং নবী-রাসূ লগণও সাধারণ েপশা অবল�ন করেত ল�ােবাধ
করেতন না। আ�াহর নবী মূ সা  (আ.) কািয়ক �ম কেরেছন।
আমােদর নবী ছা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামও শারীিরক পির�ম
কের উপাজর্ন কেরেছন।
আর িবেশষ কের আেলমেদর জনয হালাল রুিজ ��তায় িবচিলত
হওয়ার েকােনা সু েযাগ েনই। েকােনা বয্ি তার িনিদর্ িরিজক পূ ণর
না কের মৃ তুয্বর করেব না।
অৈবধ বা সে�হজনকপ�া পিরহার কের হালাল রুিজ প�া
অবল�ন করাই একজন আেলেমর বড় শান। হাদীেছ এ ধরেনর
সাহসী েলাকেদর �শংসা করা হেয়েছ। ইরশাদ হেয়েছٌ
ُ َ ُ ّ
ُ ﺘﻟَ ﺎﺟ ُﺮ ﺠﻟ َ ُﺴ
ٌ ﺒﺎن َ�ْ ُﺮ
ّ وم
ﻮر َم ْﺮ ُزوق
ﺎﺟﺮ ﺠﻟ
ِ
ِ َﻟ
‘ভীর বয্বসায় বি�ত এবং সাহসী বয্বসায় িরিজক�া� হয়।’
[জােম ছগীর: ৩৩৯৫, হাসান]
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দীনী েখদমেতর পাশাপািশ যিদ ৈবধ েকােনা বয্বসা সু েযাগ এেস
যায়, তেব তা হাতছাড়া করা িঠক নয়। অেনয্ গল�হ হেয় থাকা
�য়ং আ�াহ তা‘আলাও অপছ� কেরন। অেনয্র কােছ হাত পাতার
েচেয় িনেজ েয েকােনা হালাল প�ায় উপাজর ্ন করা উিচত হাদীেছ
ইরশাদ হেয়েছْ ْ ُ ْ ُ َُ ّ
َ َ ُ
َ
 »ﻴﻟَﺪ اﻟ ُﻌﻠﻴَﺎ: �ﻘﻮل،ِﻌْﺖُ رَﺳُﻮلَ ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
: َﻋ ِﻦ اﺑ ْ ِﻦ � َﻤ َﺮ ﻗﺎل
َُ ّ
َ ﻣِﻦ
« وَالﺴُّﻔْ�َ الﺴَﺎﺋِﻠﺔ،ُ وَاﻴﻟَْﺪُ اﻟْﻌُﻠْﻴَﺎ الْﻤُﻨْﻔِﻘَﺔ،َ�ْاﻴﻟَْﺪِ الﺴُّﻔ

‘ইবন উমর রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, রাসূ লু�াহ ছা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, উচু হাত িনচু হাত েথেক উ�ম।
খরচকারী হাত হেলা  উচু হাত আর িনচু হাত হেলা  �াথর্নাকারী

হাত।’ [মুসিলম: ১০৩৩]
সু িফয়ান ছাওরী (রহ.) বেলন,
ﻤﻟﺎل ﺳﻼح ﻤﻟﺆﻣﻦ ﻓ ﻫﺬا الﺰﻣﺎن
‘এই যু েগ মুিমেনর স�দ আ�রক্ষাকা অে�র মেতা অপিরহাযর্’
পু�েক খােলদ ইবন সাফওয়ােনর উপেদশﻳﺎ ﺑ� أوﺻﻴﻚ ﺑﺎﺛنﺘ� ﻟﻦ ﺗﺰال ﺑ� ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻬﻤﺎ درﻫﻤﻚ ﻟﻌﺎﺷﻚ ودﻳﻨﻚ

ﻟﻌﺎدك

‘েহ বৎস! আিম েতামােক দু িট িবষেয় উপেদশ িদি�। যতক্ পযর্
তা ধারণ ও লালন করেব ততক্ পযর্ কলয্ােণ মেধয থাকেব।
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যথা, িদরহাম রাখেব দু িনয়ার জনয আর দীনেক রাখেব আেখরােতর
জনয্’
িব�ানগণ বেলন,
َ
ُ
َ ِ  و�� ﺑﻪ مﺮوءﺗَﻪ و�ﺼﻞ ﺑﻪ،ﻋﺮﺿﻪ
ﻤﺣﻪ
ﻻ ﺧ� ﻓﻴﻤﻦ ﻻ �ﻤﻊ ﻤﻟﺎل ﻳﺼﻮن ﺑﻪ
‘ওই বয্ি� মেধয কলয্া েনই, েয িনেজর স�ম ও আিভজাতয রক্
এবং আ�ীয়তার স�কর বহাল রাখার জনয মাল-স�দ স�য় কের
না।’
সেবর্াপি শি�শালী মুিমনেক হাদীেছ দু বর্ মুিমেনর েচেয় ে�য় বেল
অিভিহত করা হেয়েছ। সহীহ হাদীেস ইরশাদ হেয়েছَ ْ ْ ٌْ َ ٍّ َ
ْ ُ ْ ْ ّ َ ُّْ ُ ْ ُ ﻟْﻘَﻮِيُّ َ ْ ٌ َأَﺣَﺐ
ّ
� اﺣ ِﺮص َﻋ
ﻴﻒ و ِ� ُ ﺧ
�ﺧ
الﻤﺆ ِﻣﻦ
ِ �َ ِﻣﻦ الﻤﺆ ِﻣ ِﻦ لﻀَ ِﻌ
ِ ِﻰﻟ
ّ ْ َ ْ َ َ ُ ََْ َ
َ ِﺎ�َ َوﻻ �َ ْﻌ
ْﺠ ﺰ
ِ ﻣﺎ �ﻨﻔﻌﻚ واﺳﺘ ِﻌﻦ
‘শি�শালী মুিমন উ�ম ও আ�াহর কােছ ি�য়, দু বর্ মুিমেনর েচেয়।
তেব উভেয়র মেধয্ কলয্া এবং যা েতামার জনয কলয্াণক তা
হািসল কেরা, আ�াহর সাহাযয্ �াথর্না কর এবং অপারগ হেয়া ন’
[মুসিলম: ২৬৬৪]
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ছা�েদর পরীক্ষ সময় করণীয়
পরীক্ ছা�জীবেনর গুরু�পূ একিট অধয্ায় সারাবছেরর �ম ও
েমহনেতর ফসল েতালা হয় পরীক্ষ েবাঝা বহন কের। তাই
পরীক্ ছা�জীবেনর েযমন গুরু�পূ একিট অংশ েতমিনভােব
সফলতা লােভরও �ার। এজনয্ বলা হয়ﻋﻨﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻳ�ﺮم الﺮﺟﻞ أو ﻳﻬﺎن
‘পরীক্ষ সময় েকউ স�ানীত এবং েকউ লাি�ত হয়।’
তেব পরীক্ষ সাফলয লােভর জনয িবেশষ িকছু করণীয় রেয়েছ।
েসগুেল অবল�ন করেল আশা করা যায় আশাতীত সাফলয লাভ
করা যােব। িনে� েসসব িবষয় তুেল ধরা হেলা।
পরীক্ষ সাফলয লােভ গুরু�পূ কাজ হে� পরীক্ শু হওয়ার
আেগ-পের অবয্হতভােব দু ‘আ করা এবং আ�াহ তা‘আলার িদেক
মেনািনেবশ। মেন রাখেত হেব, আ�াহ তা‘আলার ই�া ছাড়া েকােনা
িকছু হয় না। তাই পরীক্ষ সাফলয লােভ তারই িদেক মেনািনেবশ
করা। আর দু ‘আ েয েকােনা শরঈ শ� �ারা হেত পাের। েযমনۡ َ ۡ ّ َ
ۡ َ
َۡ ٓ �
َ ّ ّ ٗ َ ۡ ُ ُۡ ۡ َ
ۡ َّ َ
٢ �ا
ِ  وٱحلل �قدة مِن ل ِس٢ � أم ِري
ِ ﴿ر
ِ ِ � و٢ ب ٱ�ح ِ� صدرِي
َۡ ْ ُ َ ۡ َ
[٢٨ ،٢٥ : ﴾ ] ﻃﻪ٢ �ِ �فقهوا قو
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‘েহ আমার রব, আমার বুক �শ� কের িদন এবং আমার কাজ
সহজ কের িদন। আর আমার িজ�ার জড়তা দূ র কের িদন।যােত
তারা আমার কথা বু ঝেত পাের।’ {সূ রা ত-হা, আয়াত: ২৫-২৮}
পরীক্ষ িদেনর করণীয় হে� খুব েভাের ঘুম েথেক উঠা এবং
িনিদর্ সময় পরীক্ষ হেল যাওয়া। হেল যাওয়ার সময় �েয়াজনীয়
যাবতীয় ব� সে� রাখেব। েযমন, কলম, েপি�ল, জয্ািমি ব�, ঘিড়
এবং �েয়াজনীয় ও পরীক্ কতৃর্প কতৃর্ অনু েমািদত অনয্ান
আসবাবপ�। েকননা উ�ম ��িত উ�ম জবাব �দােন সহায়ক। ঘর
েথেক েবর হওয়ার সময় েবর হওয়ার দু ‘আর কথা েতা  বলাই
বাহুলয যথাَ َ َ َ
َ َ
َْ َ َ
 إِذ ا ﺧ َﺮ َج ِﻣ ْﻦ:� �ﻌ-  » َﻣ ْﻦ ﻗﺎل: ﻗﺎل َر ُﺳﻮل اﷲ ﷺ: ﻗﺎل، ﻦ أ�ﺲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
ّ
َ  ُﻫﺪ: ﻳُﻘﺎلُ ﻪﻟ
َُ
َ
ﻳﺖ
ِ
ِ وَﻻ ﺣَﻮلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ إﻻَ ﺑﺎﷲ،ِ  اﷲِ ﺗَﻮَ�َّْﺖُ ﻰﻠﻋََ اﷲ:- ﺑيﺘِ ِﻪ
ُ َ ّ
َ
َ َو ُ�ﻔ
ﻴﻄﺎن«اه أﺑﻮ داود واﻟﺮﺘﻣﺬي واﻟنﺴﺎﻲﺋ
َ وَ�َﻨ َﻰﺤّ �َﻨْﻪُ الﺸ،َﻴﺖ ُ�ِﻴﺖ
ِ
ُ
َ
ُ
َ
َ
:�ﻌ
ِ  ﻳ-  »�ﻴﻘﻮل: زاد أﺑﻮ داود،« »ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ: َﻗﺎلَ اﻟﺮﺘﻣﺬي. وﻏ�ﻫﻢ
َ َﻴﻒَ لَﻚَ ﺑِﺮﺟﻞٍ ﻗَﺪْ ﻫُﺪِيَ وَ�ُﻲ
َْ َ ُ َْ ّ
َ ﻔ َو ُو
َِ
«� ؟
: ﺎن آﺧﺮ
ٍ َلﺸَﻴﻄﺎن لِﺸﻴﻄ
ِ
আনাস রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন, েয বয্ি� িনজ গৃহ েথেক েবর হওয়ার সময় বে,
িবসিম�ািহ তাওয়া�ালতু আলা�াহ, অলা  হাওলা  অলা  �ুউওয়াতা 
ই�া িব�াহ। (অথর্াৎ আ�াহর উপর ভরসা করলাম। আ�াহর সাহায
ছাড়া পাপ েথেক িফরা এবং পুণয্ করা স�ব নয়) তােক বলা হয়,
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েতামােক সিঠক পথ েদওয়া হল, েতামােক যেথ�তা দান করা হল
এবং েতামােক বাঁিচেয় েনওয়া হল। আর শয়তান তার িনকট েথেক
দূ ের সের যায়। [আবু দাউদ, িতরিমযী, নাসাঈ �মুখ]
িতরিমযী হািদসিটেক হাসান  বেলেছন। আবু দাউদ এই শ�গুিল
বাড়িত বণর্না কেরেছ, ফেল শয়তান অনয্ শয়তানেক বেল ে, ওই
বয্ি�র ওপর েতামার িকরূেপ কতৃর্� চল, যােক সিঠক পথ
�দশর্ন করা হেয়ে, যােক যেথ�তা দান করা হেয়েছ এবং যােক
(সকল অম�ল) েথেক বাঁচােনা  হেয়েছ? [িতরিমযী: ৩৪২৬; আবূ
দাউদ: ৫০৯৫]
পরীক্ শু করার আেগ অবশয্ িবসিম�াহ বলেব। েকননা �িতিট
গুরু�পূ কােজর আেগ িবসিম�াহ বলা জরুরএবং তা বরকত
লােভর মাধয্ম আ�াহ তা‘আলার সাহাযয পাওয়ার উপায় এবং
তাওফীক �াি�র মহা িনয়ামক।
পরীক্ষ হেল যাওয়ার আেগ এবং পরীক্ষ পড়ােশানার সময় সাথীস�ীর বয্াপাে আ�াহ তা‘আলােক ভয় করেব। তােদরেক আশাি�ত
করেব এবং তােদরেক ভীত-স�� ও হতাশা�� করেব না। বরং
তােদর মেধয আশার স�ার করেব। পরীক্ষ সাফলয লােভর
বয্াপাে অনু �ািণত করেব ও িবিভ�ভােব শু লক্ বু ঝােব।
রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবােয় েকরামেক িবিভ�
সমেয় অনু �ািণত করেতন এবং শু লক্ িদেতন। েযমন, সু হাইল
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নােমর শু লক্ িনেতন ‘সব কাজ সহজ হেয় যাওয়া বেল।’ আর
িতিন ঘর হেত েবর হওয়ার সময়ﻳﺎ راﺷﺪ ﻳﺎ �ﻴﺢ
‘েহ রােশদ, েহ সফলকাম।’ এ ধরেনর বাকয শুনে পছ� করেতন।
েকননা রােশদ শে�র অথর হে� পথ�া� আর নািজহ শে�র অথর
মুি��া�।
অতএব, ছা�রা িনেজ এবং অনয্েদ জনয শুভলক েনেব এবং
স�ীেদরেক বলেব, ‘অবশয্ তুিম পরীক্ষ সফল ও কািময়াব হেব।’
আ�াহ তা‘আলার �রণ েপেরশািন দূ র করার অবয্থ ওষু ধ। সু তরাং
যখনই েকােনা েপেরশািনেত পড়েব িকংবা েকােনা �ে�র জবােবর
বয্াপাে ি�ধা�ে� পড়েব তখনই দু েয়কবার আ�াহ তা‘আলার নাম
�রণ করেব এবং তাঁর কােছ দু ‘আ করেব, যােত িতিন উপি�ত
সমসয্া সমাধান কের েদন।
শায়খুল ইসলাম ইবন তাইিময়া (রহ.) েকােনা িবষেয় অেবাধগময্তা
স�ু খীন হেল এবং েকােনা িবষয় সহেজ বুেঝ না আসেল এরূ
দু ‘আ করেতন,

ّ ﻳﺎ ﻣﻌﻠّﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤ� و�ﺎ
.�ﻣﻔﻬﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﻬﻤ

‘েহ ইবরাহীেমর িশক্ষক আপিন আমােক িশিখেয় িদন এবং ে
সু লায়মানেক বুিঝেয়দাতা আমােক বুিঝেয় িদন।’
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আপিনও পরীক্ষ হেল িকংবা মু তা‘আলার সময় এরূ পিরি�িতর
স�ু খীন হেল উি�িখত দু ‘আিট পাঠ করেত পােরন। আশা করা যায়
ভােলা ফল পাওয়া যােব।
পড়ােশানার জনয ভােলা �ান িনবর্াচ করু এবং পরীক্ষ হেলও
মাদরাসার পক েথেক িসট িনিদর্ না করা হেল অেপক্ষাক শা� ও
িনিরিবিল �ােন আপনার বসার �ান িনধর্ ার করুন আর িনিদর্
করা থাকেল েসখােন সু �রভােব, সু �াত তিরকায় উপেবশন করুন
�� হােত পাওয়ার পর কতৃর্প কতৃর্ িনধর্াির পূ ণর সময়েক
আপিন ভাগ কের েফলু ন এবং েমাট সমেয়র অ�ত দশ ভাগ সময়
গভীরভােব ও মেনােযাগসহকাের �� পােঠর জনয িনধর্ার করুন
এরপর �ে�র পিরি�িত অনু যায়ী আবশয্কী জবাব েলখার জনয
আলাদা সময় িনধর্ার করু এবং �িতিট জবাব িনিদর্ সমেয়র
মেধয্ েশষ করার িবষয়িট িনি�ত করুন
�� পাঠ কের �িতিট �ে�র চাওয়া জবােবর মূ ল অংশ েকানিটেসটা িচি�ত করার েচ�া করুন মেন রাখেবন, �িতিট �ে�
চাওয়ার একটা মূ ল জায়গা থােক। েসই অংশটুকু যিদ সু �র কের
েলখা যায় তেব ওই �ে�র অনয আনু ষি�ক অংেশ ঘাটিত থাকেলও
তােত েতমন �ভাব েফেল না। পক্ষা� �ে� চাওয়া িবষেয়র
বাইের িগেয় অেনক িকছু িলখেলও না�ার পাওয়ার েক্ষ তা েতমন
কােজ েদয় না।
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েলখা শু করার আেগ অেপক্ষাক সহজগুেল দাগ িদেয় িচি�ত
করু এবং েসগুেলা আেগ েলখা শু করুন জবাব শু করার
আেগ েকান �ে� েমৗিলকভােব কী িবষয় উপ�াপন করেত হেব
পারেল তাও িচি�ত কের িনন।
এরপর েয জবাব সবেচেয় েবিশ ভােলা জানা আেছ, আ�াহ
তা‘আলার নাম িনেয় েসই জবাব আেগ শু করু এবং
ধারাবািহকভােব এই িনয়মই বজায় রাখুন এবং সবর্েশে েলখার

তািলকায় রাখুন েসই জবাব, েয বয্াপাে আপনার জানােশানা
তুলনামূ লক কম এবং েস বয্াপাে আপিন সি�হান।
জবাব েলখার সময় সাবলীলতার সে� ধীর-�ীরতা অবল�ন করুন
রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �িতিট কােজ এমন প�াই

অবল�ন করেতন। িতিন ইরশাদ কেরনَْ ّ
«ﺎن
ِ »�َ�ِّ ﻣِﻦَ ا�َِّ وَاﻟْﻌَﺠَﻠَﺔُ ﻣِﻦَ الﺸَﻴﻄ
‘ধীর�ীরতা আ�াহ তা‘আলার পক েথেক এবং তাড়াহুড় শয়তােনর
পক েথেক।’ [বাইহাকী: ৪০৫৮; হাসান, আলবানী, িসলিসলা সহীহা:
১৭৯৫]
সিঠক উ�র িনণর্েয় েয �� থােক (েযমন, বলা থােক, সিঠক
উ�েরর পােশ (িটক) িচ� দাও) েসসব �ে�র উ�র িনণর্েয় জনয
বারবার িফিকর করেত হেব এবং িফিকর করার পর সহীহ জবােবর
বয্াপাে দৃ ঢ়িব�াস সৃ ি� হেল ওয়াসওয়া ও ি�ধা�� মন েথেক
তািড়েয় েদেব। আর েকােনা িবষেয় দৃ ঢ় তা পয়দা না হেল স�াবয
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জবাবগুেলা মধয েথেক সহীহ জবাব খুঁেজ েবর করার জনয েচ�া
করেব এবং �বল ধারণা অনু যায়ী েযটােক সহীহ জবাব বেল মেন
হেব েসটােক িচি�ত করেব।
আর েকােনা জবাবেক সহীহ বেল িচি�ত করার পর শুধ ি�ধা�ে�র
কারেণ েসটােক েকেট েদেব না। হয্,া যিদ অনয্ট সহীহ হওয়ার
বয্াপাে �বল ধারণা এবং আেগরটা ভুল হওয়ার বয্াপাে িনি�ত
ধারণা হয় তেব েসটা িভ� কথা।
িলিখত পরীক্ষ েক্ষ জবাব েলখা শুর আেগ েজেহনেক �ীর ও
মেনােযাগী কের েনেব। স�ব হেল িকছু হরফ িদেয় ইশারা কের
রাখেব, যােত জবােবর েকােনা িবেশষ িবষেয়র �িত ইি�ত থাকেব।
জবােবর �ধান ও মূ ল অংশ শুরু িলিপব� করেব। এর �ারা
পরীক্ষে আ�া ৈতির হয় এবং ছা�িট জবােবর গভীের েপৗঁছে
েপেরেছ বেল উ�াদ িব�াস কেরন। ফেল এেত যথাযথ না�ার
পাওয়ার িবষয়িট িনি�ত হয়।
��পে� নজের ছানী বা পুনরায় েদখার জনয অবশয্ িকছু সময়
িনিদর্ করেব এবং তা শতকরা হােরও হেত পাের। আর নজের
ছানী অবশয্ ধীেরসু ে� হেত হেব এবং এখােন েকােনা�েমই
তাড়াহুড় করা যােব না। িবেশষ কের যিদ অংক পরীক্ িকংবা
িহসাব জাতীয় পরীক্ হয়। েযমন, িমরােছর িসরাজী িকংবা
এধরেনর েকােনা পরীক্ষ
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��প� জমা েদয়ার বয্াপাে কখনই তাড়াহুেড় করেব না এবং যারা
তাড়াহুেড় কের খাতা িদেয় হল েথেক েবর হেয় যায় তােদর �ারা
উৎসািহত হেব না। মেন রাখেত হেব, পরীক্ষ হেল একদল ছা�
এমন থাকেবই, যারা �ত হল েথেক েবর হেয় যাওয়ার অেপক্ষ
থােক। সু তরাং কখনই তােদর অনু সরণ করার েচ�া করেব না।
পরীক্ষ পর েকােনা উ�রপে� ভুল ধরা পড়েল তােত িবমষর না
হেয় পরবতর্ পরীক্ ভােলা করার জনয মেনােযাগী হেব এবং
পরবতর্ পরীক্ষাগুেল তাড়া�বণ না হওয়ার �িতজ্ করেব।
সেবর্াপর আ�াহ তা‘আলার ফয়সালার ওপর তু� থাকেব এবং এই
িব�াস েনেব েয, তার ইশারা ছাড়া কলম নেড় না। অতএব ভুল যা
হওয়ার তা এড়ােনা স�ব িছল না। তাই সামেন যােত ভুল না হয়
েসিদেক েখয়াল রাখেত আেরা ভােলা ��িত েনেব। আেরা মেন
রাখেব েয, ভুেলর জনয হা-িপেতযস করেল েকবল ক�ই বাড়েব,
েকােনা ফল হেব না। এেক্ষ হাদীেছর কথা �রণ করেব। আবূ
হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ
َ
ُ َ َ ْ ُ ْ َ َوﻟ،  �َﻘُﻞْ لَﻮْ �َ�ِّ �َﻌَﻠْﺖُ ﺎﻛ َن َﻛ َﺬ ا َو َ� َﺬا
َ
ﷲ
 ﻓَﻼ،ٌِنْ أَﺻَﺎﺑﻚَ ﻲﺷَْء
»
ِ � ﻦ ﻗ ﻞ ﻗﺪر ا
ِ
َ
ّ
ْ
َ
َ
َ
«ﺎن
ِ  ﻓَﺈِنَّ لَﻮْ �َﻔْﺘَﺢُ �َﻤَﻞَ الﺸَﻴﻄ،ﻣﺎ ﺷَﺎءَ �َﻌﻞ
‘েকােনা কাজ সংঘিটত হেয় েগেল এমন বেলা না, ‘যিদ এরূ
করতাম তেব এরূ হেতা’। বরং এরূ বেলা, যা হওয়ার তা
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আ�াহ তা‘আলার ফয়সালায় হেয়েছ। েকননা, ‘যিদ’ বলা শয়তােনর
পথ খুে ল েদয়।’ [সহীহ মুসিলম: ২৬৬৪]
মেন রাখেব েধাঁকাবািজ সবর্াব�া হারাম। চাই তা েয ভাষারই েহাক
না েকন। রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরনَ
ّ
«»ﻦْ ﻏَﺶّ ﻓَﻠَيْﺲَ ﻣِﻨَﺎ
‘েয েধাঁকা েদয় েস আমােদর দলভু� নয়।’ [মুসিলম: ১০২;
িতরিমযী: ১৩১৫]
সু তরাং পরীক্ষ হেল অৈবধ উপােয় না�ার লাভ করা এবং এর
িভি�েত সনদ িকংবা �ােসর মযর্াদ লাভ করা জুলুম এবং হারামপ�া
বেল িবেবিচত হেব। েধাঁকাবাজীর সংজ্ঞ বয্াপাে সবাই একমত
েয, এটা হে� পাপ ও অৈনিতক কােজ সহেযািগতা করা। অতএব
হারাম েথেক েবঁে চ থাকেব। তেব আ�াহ তা‘আলা িনেজর পক
েথেক রহম ও অনু �েহর ফয়সালা করেবন। তাই অৈবধ যাবতীয়
প�া পিরহার কের চলেব। েয বয্ি আ�াহ তা‘আলার স�ি�র জনয
েকােনা ব� তরক কের আ�াহ তা‘আলা তােক এরেচেয় উ�ম ব�
দান কেরন। শুধ িনেজই অনয্া ও অৈবধ উপায় অবল�ন করা
েথেক িবরত থাকেব না বরং কাউেক এরূ করেত েদখেল তা েরাধ
করার েচ�া করেব এবং উ�াদেদর দৃ ি� আকষর্ করেব। এটা গীবত
িকংবা েচাগলেখািরর অ�ভুর্ হেব না, বরং ম�কােজ বাধা েদয়ার
মহৎ কাজ বেল িবেবিচত হেব। সু তরাং েকউ ই�ারেনট িকংবা অনয
েকােনা মাধয্ে ��প� ফাঁস করেত চাইেল তােক বাধা েদেব এবং
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এই কােজর পােপর পিরণিতর কথা �রণ কিরেয় েদেব। আজকাল
িশক্ষাথর্ অৈবধ উপায় অবল�ন করেত িগেয় েয পিরমাণ সময় ও
অথর বয্ কের েসই পিরমাণ সময় ও অথর পরীক্ষ ��িতর জনয
বয্ করেল অেনক ভােলা ও ফলদায়ক হেতা এবং এভােব িন�নীয়
পেথ িগেয় লাি�ত হওয়ার �েয়াজন হেতা না।
আর দু ি নয়ার পরীক্ষ সে� সে� আেখরােতর পরীক্ এবং
আেখরােত মুিমনেদর জনয আ�াহ তা‘আলা যা ��ত কের েরেখেছন
েস কথা মেন রাখেব। আ�াহ তা‘আলা আমােদর সকলেক তাওফীক
দান করুন
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েযাগয্ত অজর্ করা ছাড়া দরস কােয়ম না করা
ইলেমর সূ � গভীের ে�ািথত। বািহয্ িকছু হরফ বা অক্ষরজ্ঞ
অনয েয পিরভাষােত েহাক অ�ত ওলামােয় েকরােমর পিরভাষায়
ইলম বলা যায় না। ইলেম দীেনর সে� রূহানীয়াের স�কর
গভীের। এই রূহানীয়ােত অনয্ত িদক হেলা ‘িসনা ব িসনা’ তথা
উ�াদ পর�রায় এবং উ�ােদর েনক দু ‘আ ও পরামশর িনেয় ইলমী
েখদমেত িনেয়ািজত হওয়া। েকােনা গুরু�পূ ও নতুন পদেক্
িনেল উ�ােদর দু ‘আ ও পরামমর সােপেক তা করা। উ�াদ ও রূহান
মুরু�ী পরামশর ছাড়া বড় ধরেনর েকােনা পদেক্ িনেত েগেল
অেনক সময় বয্থর্ স�ী হয় এবং গৃ হীত পদেক্ মুখ থু বেড়
পেড়। একারেণ শফীক
উ�ােদর পরামশর ও দু ‘আ িনেয় েয
েকােনা শু করা দরকার। এস�েকর আমরা ইমাম আবূ ইউসু ফ
(রহ.)-এর িবখয্া েসই ঘটনািট উে�খ করেত পাির। ঘটনা
মানােকেব কারদািরেত এভােব উে�খ করা হেয়েছইমাম আবূ ইউসু ফ (রহ.) একবার মারা�ক েরাগা�া� হেলন।
ে�েহর এই িশষয্ে েদখেত �য়ং তার ঘের আসেলন ইমাম আজম
আবূ হানীফা (রহ.)। িবিভ� কথাবাতর্া পর িতিন তােক উে�শ কের
বলেলন, আিম আমার পর েতামােক মুসিলম জািতর দািয়� �দান
কের যােবা। আর এখন যিদ েতামার িকছু হেয় যায় তেব ইলেমর
িবরাট অংেশর মৃ তুয ঘটেব।
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এরপর ইমাম আবূ ইউসু ফ (রহ.) সু � হেয় উঠেলন এবং
আ�তুি�েত িনেজই �ত� একিট দরসগাহ কােয়ম করেলন। কথাটা
ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) অেনয্ মাধয্ে জানেত পারেলন। ে�েহর
িশষয্ে হােত-কলেম ভুল ধিরেয় েদয়ার জনয একিট েকৗশল
অবল�ন করেলন। একজন আেলমেক ছয়িট মাসআলা িশিখেয় তার
কােছ পাঠােলন।
ওই ছা� উ�ােদর েকৗশল অনু যায়ী ইমাম আবূ ইউসু ফ (রহ.)-েক
��গুেল করেত থাকেলন। িক� েসটার সে�াষজনক জবাব িদেত
না েপের িতিন লি�ত হেলন এবং েদৗেড় ইমাম আবূ হানীফা
(রহ.)-এর কােছ ছুে ট এেলন। আবূ হানীফা (রহ.) তােক েদেখ
বলেলন, বুঝেত পারিছ ওই মাসআলাগুেলা আমােক আমার কােছ
িনেয় এেসেছ। এরপর িতিন তার বয্াপাে একিট ঐিতহািসক ম�বয
করেলনﺗﺰ�ﺒﺖ ﻗﺒﻞ أن ﺮﺼم
‘ফল চয়ন করার আেগই িকসিমেস পিরণত হেয়েছা!’ অথর্া েযাগয্ত
অজর্ করার আেগই দরস কােয়ম কেরেছা!
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রাি�জাগরেণর সহায়ক ১০৩ উপায়
রাি�জাগরণ তলেব ইলেমর শান। পূ বর্সূরগণগেণর িশআর এবং
আ�াহ তা‘আলােক পাওয়ার ে�� উপায়। িক� অলসতা, গাফলিত ও
আেখরােতর

বয্াপাে

উদাসীনতার

কারেণ

আমরা

�মশ:

রাি�জাগরেণর এই গুরু�পূ েনক আমল েথেক দূ ের সের যাি�।
ফেল বি�ত হি� অমূ লয র�ভা�ার েথেক। রহমত েথেক এবং
আ�াহ তা‘আলার ৈনকটয লাভ েথেক। অবশয আমরা মেন�ােণ
�েতয্েক চাই রাি�জাগরণ করেত। িন�� েশষরজনীেত েজেগ
�ভুর দরবাের িবন���ায় দু ‘আর হাত উে�ালন করেত। িক� সব
��, রাি�জাগরেণর পিব� আশা িন�ল হেয় যায় অলসতা এবং
শয়তােনর েধাঁকার কােছ। তেব িকছু প�া ও উপায় আেছ যা
অবল�ন করেত পারেল তলেব ইলম ও আেখরাত�তয্াশীেদ জনয
রাি�জাগরণ করা সহজ হয়। িনে� এরূ কেয়কিট উপায় উে�খ
করা হেলা।
১. রাি�জাগরেণর বয্াপাে পূ ণর িন�াবান হওয়া এবং েস অনু যায়ী
য�বান হওয়া।
২. মেন একথার অনু ভূিত স�ারণ করা েয, আ�াহ তা‘আলা রাে�
আমােক আ�ান কেরন।
৩. রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম রাি�জাগরেণর জনয
আ�ান কেরেছন ও গুরু�াের কেরেছন।
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৪. পূ বর্সূরগণ রাি�জাগরেণর মেধয ইবাদেতর �াদ লাভ কেরেছনএকথা �রণ করা।
৫. ডানপােশ েশায়া।
৬. এ কথার িব�াস �াপন করা েয, রাি�জাগরণ অ�র েথেক
গাফলিত দূ র কের।
৭. আ�াহ তা‘আলা আমার রােতর সালাত িবেশষভােব েদেখনঅ�ের এই িব�াস ব�মূ ল করা।
৮. রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম রাি�জাগরেণর জনয
কীরূ ক� কেরেছন- তা মেনর মেধয সজা জাগরু রাখা।
৯. রাি�জাগরণকারীেদর গুণাবল অজর্েন তী� বাসনা থাকা।
১০. আ�াহ তা‘আলা েযন রাি�জাগরণ সহজ কের েদন- েসটার
জনয দু ‘আ করা।
১১. পিব� অব�ায় রাি�যাপন করেত যাওয়া।
১২. রাি�জাগরণকারীেদর �িত আ�াহ তা‘আলা স�� ও খুিশ হন
তা �রেণ রাখা।
১৩. রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �চ� অসু �তার
সমেয়ও তাহা�ু দ সালাত তয্া কেরনিন- েস কথা সবর্দ মেন
হািজর রাখা।
১৪. রাি�জাগরেণ সাহাবােয় েকরােমর সাধনার কথা মেন রাখা।
263

১৫. ইশার পর �ত ঘুমােত যাওয়া।
১৬. তাহা�ু দ সালাত আদায় করার �ারা হুে ঈন লাভ করা যায়েস কথা মেন রাখা।
১৭. রােত জাগার িনয়েত ঘুমােত যাওয়া।
১৮. রাি�জাগরণ করেল আ�াহ তা‘আলা তােদরেক িনেয়
েফের�ােদর সে� গবর কেরন- একথা মেন রাখা।
১৯. রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িজহােদর ময়দােনও
তাহা�ু দ ছােড়নিন- েস কথা মেন রাখা।
২০. গুনা ও পাপ েথেক েবঁেচ থাকা।
২১. ঘুেমর আেগ সু �াত দু ‘আ-ওিজফাগুেল আদায় করা।
২২. রাি�জাগরণ করার ফযীলতগুেল �রেণ রাখা।
২৩. রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সফেরও তাহা�ু দ
ছাড়েতন না- তা মেন রাখা।
২৪. নারী সাহাবীগণ রাি�জাগরেণ খুব তৎপর িছেলন তা মেন রাখা।
২৫. িদেনর িকছু সময় কায়লূ লা করা।
২৬. রাি�জাগরণ কলেবর েসৗভাগয এবং অ�র খুে ল যাওয়ার মাধয্
তা অনু ধাবন করা।
২৭. েবিশ খাওয়া ও পান করা েথেক িবরত থাকা।
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২৮. রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর �ীগণেক
রাি�জাগরেণ সদা সজাগ িছেলন- তা মেন রাখা।
২৯. পূ বর্বতর খলীফা ও আমীরগণ তাহা�ু দ সালাত আদােয় তৎপর
িছেলন- তা জানা।
৩০. শয়তান তাহা�ু দ সালাত েথেক মানু ষেক িবরত রাখেত চায়তা �রণ করা।
৩১. তাহা�ু দ সালাত িজহােদর ময়দােন আ�াহ তা‘আলার সাহাযয
লােভ সহায়ক- একথা মেন রাখা।
৩২. েকােনা কারেণ রােত তাহা�ু দ সালাত আদায় করেত না
পারেল িদেন তার কাজা কের েনয়ার �িতজ্ রাখা।
৩৩. রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর কনয্াগণে
কীভােব রাি�জাগরেণ সেচ� িছেলন তা �রেণ রাখা।
৩৪. রাি�জাগরণকারী আ�াহ তা‘আলার সে� কেথাকপথনকারীএকথা মেন েরেখ ঘুমােত যাওয়া।
৩৫. রাি�জাগরণ জাহা�ােমর আগুেন �িতব�ক- তা মেন রাখা।
৩৬. মা�ািতির� ঘুমােনার অভয্া পিরহার করা।
৩৭. রাি�জাগরেণর �িত পূ বর্সূরগণগেণর ওিসয়েতর কথা �রণ
করা।
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৩৮. আ�ার পিরশুি ও মুহাসাবার জনয ঘুম তরক করার বয্াপাে
িনেজেক ��ত করা।
৩৯. রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক
রাি�জাগরেণর বয্াপাে �িতেযািগতা করেত উৎসািহত কেরেছন েস
কথা মেন রাখা।
৪০. তাহা�ু দ সালাত জা�াত লােভর উপায়, এই িব�াস িনেয়
িবছানায় যাওয়া।
৪১. ঘুম কিমেয় নফেসর সে� মুজাহাদা করার অভয্া গেড় েতালা।
৪২. ঘুম েথেক জা�ত হওয়ার পর মাছনূ ন দু ‘আগুেল আদােয়র
বয্াপাে য�বান হওয়া।
৪৩. রাি�জাগরণ িকয়ামত িদবেস িহেসব সহজ হওয়ার মাধয্একথা মেন রাখা।
৪৪. রাসূ লু�াহ ছা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবাগণেক
তাহা�ু দ সালােত উপি�ত েদখেত চাইেতন এবং তােদরেক
রাি�জাগরেণ উ�ু � করেতন, েস কথা জানা।
৪৫. পূ বর্সূরগণ েকােনািদন তাহা�ু দ আদায় করেত না পারেল
কীরূ ক� েপেতন এবং অনু েশাচনায় কা�াকািট করেতন েস সব
ঘটনাবিল জানা এবং িনেজেদরেক েসভােব গেড় তুলেত সেচ�
হওয়া।
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৪৬. তাহা�ু দ গুনা মােফর কারণ। তাই তাহা�ু েদর মাধয্ে গুনা
মােফর বয্ব� করা।
৪৭. হালাল িরিজক �হেণর বয্াপাে আ�হী হওয়া।
৪৮. পর�ের তাহা�ু দ সালােতর বয্াপাে আেলাচনা-পযর্ােলাচন
করা।
৪৯. পূ বর্সূরগণ িনেজেদরেক এবং অনয্েদরে রাি�জাগরেণ কীরূ
প�া অবল�ন করেতন তা জানা এবং িনেজরাও েসরূ আমল
করেত সেচ� হওয়া।
৫০. রাি�জাগরণই একজন মুিমেনর �কৃত ৈবিশ�য এবং এেতই
তার ে��� েস কথা মেন�ােণ িব�াস করা এবং এই গু িনেয়
েবেড় ওঠার েচ�া করা।
৫১. তাহা�ু দ সালােতর �িত ওলামােয় েকরােমর আ�হ ও বাসনার
অিভজ্ঞ জানা এবং িনেজরাও েসরূ আমল করা।
৫২. উ�মযর্াদ লােভর বয্াপাে �িশক্ লাভ করা।
৫৩. এই িব�াস রাখা েয, তাহা�ু দ সালাত আ�াহ তা‘আলার সে�
স�কর �াপনকারী।
৫৪. জা�ােতর েনয়ামেতর কথা �রণ করা।
৫৫. রাি�জাগরণ করার উে�েশয ঘুম েছেড় ওঠার মুহূে তর মুখম�েল
পািন িছঁি টেয় েদয়া।
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৫৬. তাহা�ু দ সালাত েশষ পিরণিত উ�ম হওয়ার অনয্ত ে��
উপায়। েশষ পিরণিত সু �র হওয়ার বাসনায় তাহা�ু েদ অভয্ হেত
সেচ� হওয়া।
৫৭. ওলী-বুযুগর্গ �ী-স�ানেদর সাি�েধয্ েচেয় তাহা�ু দ সালােত
েবিশ মজা ও �াদ লাভ করেতন। িনেজেদর মেধয্ েসই মজা ও
�াদ সৃ ি� করার লেক্ তাহা�ু েদ অভয্ হওয়া।
৫৮. রাি�জাগরেণ কসু র করায় নফসেক ভৎর্সন করা।
৫৯. জাহা�ােমর আগু, শাি� ও এর ভয়াবহতার কথা িচ�া কের
ঘুেমর তী�তা দূ র করা এবং এভােব তাহা�ু দ আদােয় সহায়তা লাভ
করা।
৬০. রাি�েত ওঠার পর েমসওয়াক করা।
৬১. তাহা�ু দ সালােতর পর দু ‘আ কবুল হয়। দু ‘আর মাধয্ে
িনেজর যাবতীয় �েয়াজন পূ রেণর জনয তাহা�ু দ সালােতর বয্াপাে
য�বান হওয়া।
৬২. িনয়িমত তাহা�ু দ সালাত আদায় করেল গুনা েথেক েবঁেচ
থাকা সহজ হয়। তাই গুনা েথেক েবঁে চ থাকার মহৎ উে�েশয
িনয়িমত তাহা�ু দ সালাত আদায় করা।
৬৩. আেগর যু েগর েনককার নারীগণ তােদর �ামীেদরেক িবিভ�
েকৗশেল তাহা�ু েদর জনয জা�ত করেতন। তােদর েস সব কািহনী
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ঈমানী েচতনা জাগরু এবং িশক্ষণী েসসব ঘটনা পাঠ কের
িনেজরা িশক্ লাভ করা এবং েস অনু যায়ী আমল করা।
৬৪. কৃ�বৃ ি� দমন করা মুিমেনর অনয্ত গুরুদািয় এই দািয়�
পালেন তাহা�ু েদর ভূিমকা অেনক। তাই এই উে�েশয তাহা�ু দ
সালােত অভয্ হওয়া।
৬৫. তাহা�ু দ সালাত আদায় করার �ারা দীেনর ওপর অিবচল
থাকা যায়। তাই দীেনর ওপর অিবচল থাকার দৃ ঢ়�তয্ে িনয়িমত
তাহা�ু দ সালাত আদায় করা।
৬৬. তাহা�ু দ সালােতর বেদৗলেত দু ি নয়ািবমুখতার গু হািসল হয়।
আর এিট অতয্ �শংসনীয় গুণ সু তরাং এই গু হািসেলর জনয
িনয়িমত তাহা�ু দ সালাত আদায় করা।
৬৭. মােঝমেধয ডাকাডািক ছাড়া জামােতর সে� তাহা�ু দ সালাত
আদায় করা।
৬৮. তাহা�ু দ সালােতর �ারা আ�াহ তা‘আলার ভােলাবাসা লাভ
হয়। আর জগেত এরেচেয় মূ লয্বা স�দ আর কী হেত পাের?
তাই এই স�দ লােভর জনয তাহা�ু দ সালােত অভয্ হওয়া।
৬৯. অিধক হাসাহািস ও অনথর্ কাজকমর েথেক দূ ের থাকা।
৭০. সালেফ সােলহীন তাহা�ু দ সালােত এত �াদ ও মজা েপেতন
েয, েকবল এই �ােদর জনয্ তারা আ�াহ তা‘আলার কােছ দীঘর
হায়াত কামনা করেতন।
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৭১. আিখরােতর জীবেনর �িত ধািবত হওয়া।
৭২. তাহা�ু দ সালােতর বািহয্ ফােয়দা হে�; এর �ারা েচহারার
ঔ�লয ও কমনীয়তা বৃ ি� পায়। তাই এই েনয়ামত লােভর �ােথর
িনয়িমত তাহা�ু দ সালাত আদায় করা।
৭৩. জাগিতক আশা-আকা�া সংিক্ করা এবং মৃ তুয্ কথা েবিশ
েবিশ মেন করা। এই গুণ তাহা�ু দ সালােত অভয্ হওয়ার
সহায়ক।
৭৪. তাহা�ু দ সালাত িনঃসে� কিঠন এক ইবাদত। িক� এেত
অভয্ হেল আ�াহ তা‘আলার অনয্ান ইবাদত করাও সহজ হেয়
যায়। তাই আ�াহ তা‘আলার যাবতীয় িবধান সহেজ পালেনর
সু িবধােথর তাহা�ু দ সালােত অভয্ হওয়া।
৭৫. �ী এবং পিরবােরর অনয্েদরেক তাহা�ু দ সালােতর জনয
জা�ত করা।
৭৬. তাহা�ু দ নামাযী েকয়ামত িদবেস তার স�ীর জনয সু পািরশ
করার ক্ষম ও অিধকার লাভ করেব। এই সু িবধা লােভর জনয
তাহা�ু দ সালােত অভয্ হওয়া।
৭৭. বুযুগর্াে েকরামও মৃ তুয্য�ণা ছটফট করার সমেয়ও
তাহা�ু েদর পাবি� করেতন। তাই তােদর অনু করেণ আমােদরেকও
অ�ত সু � ও �াভািবক অব�ায় তােত অভয্ হওয়া।
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৭৮. আ�াহ তা‘আলা ইবাদত-বে�গীর �িত �িতেযািগতার অভয্
গেড় েতালা এবং তাহা�ু েদর মাধয্ে েসই �িতেযািগতার অনু শীলন
করা।
৭৯. রাি�জাগরণ সাধারেণর মেধয �বল �ভাব িব�ার কের। তাই
মানু েষর মেধয দীনী �ভাব িব�ার করার �ােথর তাহা�ু দ সালােত
অভয্ হওয়া।
৮০. কবরজগত এবং এর ভয়াবহতার কথা িফিকর করা।
৮১. তাহা�ু দ সালাত ও রাি�জাগরণ আ�াহ তা‘আলার রহমত
আনয়ন কের। তাই আ�াহ তা‘আলার রহমত�াি�র �তয্াশা
িনয়িমত তাহা�ু দ সালাত আদায় করা।
৮২. রােত জািগেয় েদয়ার মেতা িনভর্রেযাগ েকােনা েলাকেক িনিদর্
করা।
৮৩. বুযুগর্াে েকরাম তাহা�ু দ আদায় করেত পারেল আনি�ত
হেতন এবং ছুে ট েগেল মারা�ক বয্িথ হেতন। আমােদর মেধয্
এই অভয্া গেড় েতালা।
৮৪. িনয়িমত ও দােয়মীভােব রাতজাগরেণর েচ�া করা।
৮৫. েকয়ামত িদবস এবং এই িদেনর ভয়াবহতার কথা �রেণ
রাখা।
৮৬. �থেম সংিক্ দু ই রাকােতর মাধয্ে সালাত শু করা।
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৮৭. রােতর েশষভােগর সময়গুেলা মূ লয ও মযর্াদ অনু ধাবন করার
েচ�া করা।
৮৮. তাহা�ু দ সালাত আদায় করেল শারীিরক িবিভ� েরাগ-বয্াি
েথেক মু� থাকা যায়। তাই শারীিরক সু �তার েনয়ামত লােভর জনয
তাহা�ু দ সালােত অভয্ হওয়া।
৮৯. �মা�েয় রাকােতর সংখয্ এবং দীঘর িকয়ােমর িদেক অ�সর
হওয়া।
৯০. পূ বর্সূর পুণয্বানর অসু � অব�ােতও তাহা�ু দ ছাড়েতন না।
এসব ঘটনা েথেক অনু ে�রণা হািসল করা।
৯১. রােতর নামাযীেদর েকরাত, দু ‘আ, দরূ ইতয্াি েফেরশতারা
অতয্ মেনােযাগ সহকাের �বণ কেরন। তাই িনেজও এই
েসৗভােগয্ অংশীদার হওয়া।
৯২. তাহা�ু দ সালাত মূ লত ইখলাস ও আ�াহভি�র �িশক্ষ তাই
এই দু িট গু হািসেলর �ােথর িনয়িমত তাহা�ু দ সালাত আদায়
করা।
৯৩. েনককারগণ তােদর �ী, স�ান ও পিরবার-পিরজনেক তাহা�ু দ
সালােতর জনয খুবই অনু �ািণত করেতন। েস সব ঘটনা েথেকও
দীক্ েনয়া।
৯৪. তাহা�ু দ সালাত এত গুরু�পূ সালাত েয, পূ বর্বত উ�েতর
মেধয্ এই আমেলর বয্াপ �চলন িছল। তাই পূ বর্বত উ�েতর
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আমেলর সে� �িতেযািগতামূ লক অিধকহাের তাহা�ু দ সালাত
আদায় করা।
৯৫. সালাত অব�ায় এমন প�া অবল�ন করা, যােত ত�া��তা ও
ঘুেমর ভাব দূ র করার পদেক্ �হণ করা।
৯৬. সালেফ সােলহীনগণ কীভােব িনেজেদর আদেরর ও ি�য়
স�ানেদরেক রােত জািগেয় তুেল তাহা�ু েদর জায়সালােত দাঁড়
কিরেয় িদেতন, েসসব ইিতহাস পাঠ কের েস অনু যায়ী তাহা�ু দ
সালাত আদায় করার মাধয্ে িনেজেদরেকও েসভােব গেড় েতালা।
৯৭. েশষ রােত �াণীকুল আ�াহ তা‘আলােক �রণ কের থােক। েস
সময় আশরাফুল মাখলু কাত হেয় িনলর ্�ত �দশর্ন না কের তােদর
সে� িনেজও আ�াহ তা‘আলার িজিকর তথা তাহা�ু দ সালােত িল�
হওয়া।
৯৮. তাহা�ু দ সালাত আি�কবয্াি ও অনয্ান িবপদ দূ র কের। আর
িনঃসে�হ ব� দু িট অিত মূ লয্বান তাই এই েনয়ামত লাভ করার
েনক িনয়েত িনয়িমত তাহা�ু দ সালাত আদায় করা।
৯৯. পূ ব্সূর
র গণ েমহমানেদরেকও তাহা�ু দ সালােতর জনয জা�ত
করেতন! িনেজেদর মেধয্ এই মহৎগুণাবল অজর্ করা।
১০০. সালােতর রুক ও বসার মেধয সু �� পাথর্ক বজায় রাখা।
১০১. রাি�জাগরণ উ�মযর্াদ লােভর েক্ষ আ�ােক �িশিক্
করার বড় একটা মাধয্ম
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১০২. পূ বর্সূরগণ তােদর িশষয্েদরে তাহা�ু দ সালাত ও
রাি�জাগরেণর বয্াপাে খুব তািগদ করেতন। তােদর
অনু সরণ করত িনেজেকও তাহা�ু েদর জনয ��ত করা এবং
িনয়িমত তাহা�ু দ সালাত আদায় করেত থাকা।
১০৩. িদেনর নফল সালােতর চাইেত রােতর সালােতর ফযীলত
েবিশ। তাই েবিশ ফযীলেতর সালােতর জনয তাহা�ু দ আদায় ও
রাি�জাগরণ করা।
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