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মাদরাসা িশকা : ে�িক্ তাবাালদশ 

িশকার র � :  

েয ৈতিশ�যিি মানুুলক  নয সত �াণীলদর ওপর ে��� দান কলরলছ ্া 

মানুলুর জান তা তুি�। এই জান তা তুি�র িতকাশ ও সমৃি� ঘলি 

িশকার মামযলম। িশকাই মানুুলক মযোদার িশদলর েপখলছ েদয়। িশকা 

ছাড়া েকালনা জাি্ পৃিথতীর তুলক মাথা উঁচু কলর দাঁড়াল্ পালর না। 

্াই তাা হয় ‘িশকাই জাি্র েম দ�’। �ভাত্ই ইসাাম ্াই এ 
র ল�র �ীকৃি্ িদলয়লছ েগাড়া েথলকই। েশু নতী মুহা�দ সা�া�াহ 

আাাইিহ ওয়াসা�ালমর �ি্ ে�ির্ �থম ওহীই িছা ‘আপিন পড়ুন’। 
আর ইসাালমর নতী ইাম হািসা ও জানাজেলনর �ি্ আলরাপ কলরলছন 

 লশু র �।  

জান  জেলনর িচরিন দুই মারা :  

পৃিথতীর আিদ মানত  আদম আাাইিহস সাাামলক আ�াহ ্া‘আাা ইহ 

ও পরজগল্র �লয়াজনীয় সত জান িশকা েদন। েস েথলকই মানুলুর 

জান উ য়লনর পথ চাা া । পরত্েীল্ মানুু ওই আসমানী জালনর 

আলাালক িনলজলদর �লয়াজলন জাগি্ক জালনর নানা িদগি উলউাচন 

করল্ থালক। আসমানী জালনর সল� মানুলুর দূর� য্ দীঘে হলয়লছ 

্্ই ্ারা ত�র �ি্ ঝুঁলক পলড়লছ। ্ালদর জান হলয় পলড়লছ 

ত�িনভের। ্াই তাা যায় পৃিথতীর �ায় সূচনা া� েথলকই মানুু 

দুইভালত জান আহরণ কলর আসলছ। এক. ইালম ওহী তা সরাসির 

জগৎ��া আ�াহর দূল্র মামযলম। দুই. মানত েগা�ীর মলময যারা জালন 

 �সর, যারা িনলজরাই  লনক ন্ুন জালনর রার উল�াচন কলরন 
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্ালদর মামযলম। মানুু িনলজর উউািত্ জালনর মামযলম ্ালদর 

জাগি্ক  �গি্ ও জীতন মালনর উ ি্ করল্ েপলরলছ। িক� রলতর 

ে�ির্ জান ছাড়া �কৃ্ শািি ও সাফায াাভ করল্ পালর িন। 
পরত্েীল্ আরও  লনক উ ি্ করল্ েপলরলছ। আকালশ উলড়লছ, 
িহমাালয় উলঠলছ, সমুল�র তুলক ঢুলক  মূায ত� আহরণ কলরলছ, চাঁলদ 

গমন করল্ েপলরলছ, এমনিক ম�া�লহ পযেিন কলরলছ। ্থািপ  
একিি িজিনসই পালর িন। পালর িন আদশে মানুু হল্।  কৃি�ম 
 পািথেত আদলশের িতভায় মূিার মরালক শািির নীড় জা া্ তানাল্ 

পালর িন। হযাঁ �কৃ্ শািি াাভ করল্ হলা, মানুুলক মানুু হল্ হলা, 

মানিতক রণ  জেন এতব চািরি�ক উৎক েু সামন করল্ হলা  তশযই 

্ালক ইালম ওহী তা আসমানী জান  জেন করল্ হলত। মানুলুর জান 

সসীম ্াই এর রারা ামু তািহযক জান ও জাগি্ক িতদযাই  জেন 

স�ত। এর সমৃি� ও আমুিনকায়ন স�ত। িক� এই দৃশয জগল্র 

তাইলরও েয  লনক িকছু আলছ। ত্েমান জীতলনর পলরও েয আলরকিি 

জীতন আলছ।  নি এক জীতন। যার া  আলছ; েশু েনই। ্ার 
জান ওহীর মামযম ছাড়া  জেন করা স�ত নয়।  
মানুু িনলজর  িজে্ জান িদলয় েদলহর তিহরাবলশর সত চািহদা েমিাল্ 

পালর। িক� সত চািহদা পূরলণর পরও ্ার শািি ও সমৃি� িনি�্ হয় 
না যাতৎ েস েদলহর েভ্রাবশ ্থা  িলরর েদারাকও েযাগাল্ সকম  

হয়। তাাতাহায, ওহীর িতদযা ছাড়া এই েদারাক েযাগালনা স�ত নয়। 

্াই যুলগ যুলগ মানুলুর মালঝ এ িতদযার �চার ও িত�ার ঘিিলয়লছন 

নতী-রাসূাগণ। আ�াহ ক্ৃেক ে�ির্ মহামানত দা। নতীর 



 

5 

 নুপুি�ি্কাা যদনই দীঘে হলয়লছ মানুু ্্ই িনলজর ৈ্ির  কম 

িজিনলসর দাসল� িা� হলয়লছ। ্ালদর  িজে্ জান এল্ তামা হলয় 

দাঁড়াল্ পালর িন। ওহীর জালনর মারকরাই যুলগ যুলগ মানুুলক িশকা 

িদলয়লছন ‘মানুু সতেল�� জাি্’। ্াই েস িনলজর হাল্ গড়া েকালনা 

িকছুর  চেনা তা দাস� করল্ পালর না। মানুলুর �কি�্ জান ্ালক 

এল্ািা িতপথগামী ও  তোিচন তািনলয় েদয় েয ্ারা তড় িকছু েদদলাই 

্ালক পূজা করল্ া  কলর।  হীর িশকাই ্ালদরলক এ েগাাামী 

েথলক মুি� িদলয়লছ।  

সি্য তাল্ িক পৃিথতীল্ যিদ এক েদাদার আসমানী িতদযা না আস্ 

্াহলা মানুু কদলনা মহাকাশ গমন তা ম�া জলয়র �� েদদল্ েপ্ 

না। কারণ ্ারা ে্া এসত িজিনসলক এল্ািা ভয় কর্ েয এসত 

জলয়র ক�না করার সাহসই ্ালদর িছা না। যার দাসল�র শৃ�লা 

এরা তি� কীভালত ্ারা ্া জলয়র �মো েদদালত?  

তাবাালদলশর ে�কাপলি মাদরাসা িশকা :  

আ�াহ ্া‘আাা িকয়াম্ পযেি এ ওহী-জালনর ভা�ার িহলসলত নািযা 

কলরলছন পিত� কুরআন। এ কুরআলনর তা�ত তযাদা িহলসলত সুরিক্ 

হলয়লছ রাসূাু�াহ সা�া�াহ আাাইিহ ওয়াসা�াম হাদীস ভা�ার। আর 

কুরআন ও সু াহ  নুমাতন এতব এ উৎসরয় েথলক সতে যুলগর সত  

মানুলুর জীতনিদশা িদল্ই গলড় ওলঠলছ ইসাামী িশকার তািক সত 

শাদা-�শাদা। মানুলুর জাগি্ক চািহদা পূরলণ েযমন িচিকৎসক, 

�লকৗশাীসহ নানা িতুলয়  িভজ ও িতলশুজ স্দালয়র �লয়াজন, 

্ালদর ইহ ও পরকাাীন দীনী �লয়াজন েমিাল্ও দরকার ে্মন 
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ইসাামী জান-িতজালন পারদশেী িতলশুজ ে�ণীর। জীতলনর �ি্িি 

মুহূল্ে আ�াহর হকুম ও সিঠক  িনলদেশনা েপল্ যালদর কালছ ছুলি 

যালতন আ�াহর  নুগ্ দীনদার মুসিামগণ।  

এ কারলণই  িমকাবশ মুসিাম েদলশ রা�ীয় পৃ�লপাুক্ায় ইসাামী 

জান-িতজালনর সকা শাদার পাঠদান করা হয় র ল�র সল�। িক� 

দুঃদজনক হলাও স্য েয সবদযাগির� মুসিালমর এ তাবাালদলশ 

ইসাামী িশকার �ি্ রাল�র পৃ�লপাুক্া সলিাুজনক নয়। তাা যায় 

দায়সাড়া েগালছর। �ুা-কলাজরলাাল্ জাগি্ক িশকারলাার �ি্ই 

য্ সত মলনালযাগ ও র � �দান করা হয়। ‘ইসাাম িশকা’ নালম 

�াথিমক ও মামযিমক �লর একিি  পযো� ও িচর  তলহিা্ সাতলজ� 

রলয়লছ, যা তড়  নাদর ও  যল� পড়ালনা হয়। এম্াত�ায় এ েদলশর 

মাদরাসারলাাই েকািি েকািি মুসিালমর মমেীয় িপপাসা েমিাল্ কম-

েতিশ েসতা কলর যাল�। 

তৃিিশ ঔপিনলতিশক আমলার ‘মমেিতহীন কমেিশকা’র েমাকালতাায় ্াই 

মমে ও কমেমুদী ইসাামী িশকা েতগতান করা দরকার। রা� ও জনগণ 

সতারই এ তযাপালর দািয়� রলয়লছ। সরকারলক েযমন পৃ�লপাুক্া 

িদল্ হলত জনগণলকও ে্মন ইসাামী িশকার �ি্ ্ালদর ভালাাতাসা 

ও র � �মাণ করল্ হলত। জীিতকার �লয়াজলন সামারণ িশকার �ি্ 

সত র � নয� কলর ামু েকালনামল্ ‘কালামা ও নামাজ িশলদ িনলজর 

দীনী �লয়াজন িমলি েগলছ’ এমন হঠকাির মলনাভাত পিরহার করল্ 

হলত।      
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মাদরাসা িশকার দুই মারা : উল�দয, তাবাালদলশ মাদরাসা িশকার দু’িি 

মারা রলয়লছ। কওমী ্থা েতসরকাির মাদরাসা িশকা এতব আিায়া ্থা 

সরকাির মাদরাসা িশকা। কওমী িশকামারায় ৈনি্ক্া ও হাল্-কালম 

ইাম  নুযায়ী আমলা  ভয� করার �ি্  িমক মনলযাগ ও র � 

েদয়া হয়। ্লত িতলশু ে�কাপলি ্থা মুসিামলদর শাসনতযত�া িতাু� 

হতার পর ইবলরজলদর ইসাামী িশকা িনমূেলার চরালির ে�কাপলি এ 

মারার িশকা �তি্ে্ হওয়ায় ্াল্ েস সমলয়র আলতদন ও �লয়াজলনর 

�ি্ সিতলশু র � ত্েমান। স�্ কারলণই এল্ পিরতি্ে্ িতব 

তযত�ায় আমুিনক জান-িতজালনর  লনক �লয়াজনীয় শাদা যথাযথ 

র � পায় িন।  

্াই এর িসলাতাসলক যুলগাপলযাগী করার ্ী� �লয়াজনীয়্া উপাি� 

করলছন েদাদ এ মারার  িভজ িশককমহা পযেি। ্াছাড়া এ মারার 

মাদরাসারলাার িসলাতালসর েমৗিাক িক্াতািদল্ েমািামুিি িমা 

থাকলাও তুিনয়ািদ  লনক িতুলয় িতিভ  মাদরাসার মলময তযাপক পাথেকয 

িতদযমান। একই িসলাতালসর  মীলন সতরলাা েতালাের যুলগাপলযাগী 

িসলাতাস �ণয়ন ্াই সমলয়র দািত। ্লত এ মারার �ি্ সরকালরর 

�ীকৃি্ তা পৃ�লপাুক্া না থাকায় কওমী মাদরাসা েথলক েতিরলয় আসা 

হাজার হাজার েযাগয তযি�রাও ইসাাম ও সমালজর জনয কািক্ 

পিরসলর  তদান রাদল্ পারলছন না।  

পকািলর আিায়া মারায় যুগচািহদা ও আমুিনক জান-িতজানলক 

উদারভালত আ�ীকরণ করা হলাও ইাম  নুযায়ী আমলার িদকিি 

যথাযথ র � পায় না। হাল্ েগানা কলয়কিি ঐি্হযতাহী আিায়া 
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মাদরাসা ছাড়া  িমকাবশল্ই �ুা-কলালজর সল� �ি্লযািগ্ার 

িদকিিই েতিশ র � পায়। কুরআন-সু াহর জালন পার�ম্ার তদলা 
সামারণ িশকার মল্া এদালনও েকতা েরজাজ ভালাা কলর ভালাা 

চাকিরর জনয সত রকলমর েচ�ার �তণ্া িদনিদন �তা হল�। এই 

মানিসক্ায় পিরত্েন এলন সতার উিচ্ ইসাামী িশকার মূা উলউশয 

স�লকে সজাগ হওয়া। ে্মিন রাল�রও ক্েতয এ মারায় িশিক্লদর 

েযাগয্া ও পছ�  নুযায়ী উউ িশকা  জেলনর পথ  তাম ও সুগম  

করা।   

ত্েমান ে�কাপলি মাদরাসা িশকার �লয়াজনীয়্া : িতজালনর  ভূ্পূতে 

উৎকল েুর এ যুলগ মাদরাসা িশকার র � পূলতের েয েকালনা সমলয়র 

েচলয় তৃি� েপলয়লছ। মানুলুর যদন যা �লয়াজন িতজান মুহূল্েই ্ার 

সামলন হািজর করলছ। আজ মানুু সত পাল�। যদন যা দরকার 

মুহূল্েই ্া েপলয় যাল�। এল্ মানুলুর �ি� হয়ল্া এলসলছ িক� ্ার 

মূা আরাময ্থা আি�ক �শািি ও মানিসক পির্ৃি� হািরলয় যাল�  

 দৃশয েচারাতািাল্। 

িতজান ও �যুি� আ�াহরই েনয়াম্। এর ভালাা ও ম� উভয় িদক 

রলয়লছ। সৎ তযতহার কাযাণ তলয় আলন।  সৎ তযতহার  শািি োলক 

আলন। িদন িদন �যুি�র দান য্ তৃি� পাল� ্্িমক েতলড় চলালছ 
এর েনি্ ও  প তযতহার। মানুলুর কাযালণ েয পারমাণিতক শি�র 

আিত�ার; ্া আজ সম� মানত জাি্র শািি ও িনরাপ�ার জনয হমিক 

হলয় দাঁিড়লয়লছ। যা্ায়া্ তযত�ার সুিতমা ও সমৃি�ল্ েয িতমালনর 

আিত�ার ্া িদলয় েতামা েফলা াক াক মানুু হ্যা করা হল�। ামু 
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্াই নয়, েদলশ আজ �ি্লযািগ্া া  হলয়লছ    েকনার। েসরা জীত 

মানুলুর দাদয ও �লয়াজন না িমিিলয় তালজলি সমরা  েকনার �ি্ই 

েদয়া হল�  িমক র �। ্লথযর  তাম �তাহ ও আদান-�দান 

সহলজর জনয েয ্থয �যুি�র আিত�ার ্া আজ সাইতার রাইলমর 

আদড়ায় পিরণ্ হলয়লছ। ্াই েদদা যায় উ ্ িতলবর নাগিরকরা সত 

েপলয়ও আজ শািির জনয হাহাকার করলছ। আি�ক �শািির  লেুায় 

িদি�িদগ েছািাছুিি করলছ।  

তা�ত্া হলাা, মানুুলক মানুু তানাল্, �যুি�র  পতযতহার  দল্ 

এতব পৃিথতীল্ কািক্ শািি �ি্�া করল্ হলা ইসাামী তা ৈনি্ক 

্থা মাদরাসা িশকার েকালনা িতক� েনই। এর �মাণ িহলসলত ত্েমান 

যুত সমালজর ৈনি্ক  তকলয়র সা্ি্ক িকছু িি� ্ুলা মরাই যলথ� 

মলন কির। সরকালরর চামান মাদক িতলরামী  িভযান আমালদর সামলন 

ৈনি্ক্াহীন িশকার কুফা ্ুলা মলরলছ। তহা আলাািচ্ মাদক তিড় 

ইয়াতা ও আইসিপলার ের্া ও েভা�া কারা? ্ারা িক েগামূদে নািক 

 ভ� ঘলরর সিান? িমিায়ার কাযালণ েদশতাসী েজলনলছন, ্ারা স�াি 

পিরতার পথ�াি িশিক্ সিান। িক� েকান হীন কাজিাই আলছ যা 

্ারা কলর িন তাুন? র যালতর ঊ�ে্ন কমেক্ো মারফ্ জানা যায়,  

এলদর ঘলর যা পাওয়া যাল� ্া িমিায়ার সামলন আনা ে্া দূলরর কথা 

এর আলাাচনাও করার ম্ নয়।  

পি�কা মারফ্ সতাই েজলনলছন, হাজার হাজার কলাজ-পড়ুয়া আা�া 

মাানে িশিক্া সু�রীরা  িভযা্ েহালিারলাায় িগলয় কী কলর? 

কাগলজ মারাতািহক �ি্লতদন �কািশ্ হলয়লছ, �াইলভি 
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িতবিতদযাায়রলাার মনীর দুাাা-দুাাাীরা কালদর দ�লর পলড় সতে� 

হারাল�? িশকা, �াচুযে, তবশলকৗাীণয- েকানিার  ভাত এলদর? 

েকালনািারই  ভাত েনই।  ভাত ামু ৈনি্ক িশকার। ৈনি্ক িশকা 

ছাড়া মানুু আর সত হলাও পালর না ামু মানুু হল্। তাাতাহায,  

আমালদর ৈনি্ক িশকার সলতোৎকৃ� উৎস ইালম ওহী যা এ েদলশর 

মাদরাসারলাায় েশদালনা হয়।   

েশু কথা : সমালজর এই  তকয় েদলদ আজ েদশতাসী চমলক 

ওলঠলছন। এলদর �ি্লরালম সরকারও চািালয় যাল� সিরয় ্ৎপর্া। 

মাদক েরালম, ভিতুযৎ �জউ রকায় তুি�জীতী কাািম�রাও সরকারলক 

 লনক উপলদশ িদল�ন। ্ারা তালছন না ামু আসা কথািিই। 

তালছন না, ৈনি্ক্ার চচো ও মমেীয় িশকার �সার ঘিালনা েহাক। 

মাদলকর িত ল� জনসলচ্ন্ামূাক কাযেরম চলা আসলছ  লনক 

আলগ েথলকই িক� এর েরজাজ কী? েরজাজ িক এই নয়, যা আমরা 

েদদল্ পাি�? মাদলকর িত ল� যারা েোগান েদন ্ারাই ে্া মূমপান 

কলরন।  লনলক একমাপ এিগলয় িতিভ  ্ারকা িতিশ� েহালিলা িগলয় 

গি�কা েসতন না করলাও িতয়ার, শযাল�ন তা এর েচলয়ও দামীরলাা  

েসতন কলরন। িকছু তুি�জীতী কাািম� আলছন এক েপগ মদ না িগালা 

যালদর কাম েথলক োদাই েতলরায় না। এলদর মলময িনিু� প�ীর 

িতরা �জাি্ দলউর এলকতালরই েয দুােভ; ্াও িক� নয়। আজলকর 

িমিায়ারলাা  মাদকলক না তাা এসত ে��ালসতীলদর ্ৎপর্ালক ক্ 

মহৎ িহলসলত �চার ও উপ�াপন কলর।  থচ সি্যকার  লথেই যারা 

মাদক েথলক েযাজন িকলাািমিার দূলর  ত�ান কলর, মাদলকর কালাা 
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হা্ যালদর কদলনা �শে করল্ পালর না েসই ৈনি্ক ও মমেীয় িশকার 

আায় ্থা মাদরাসা িশকার কথা িমিারলাায় র � পায় না।  

মমেীয় তা মাদরাসা িশকায় িশিক্ িতশাা জনলগা�ীর িদলক ্ািকলয় 

েদদুন এলদর কয়জন মাদকাস�? ক’জন ্থাকিথ্  িভজা্ 

েহালিারলাার সদসয? এিসা িনলকপ, েযৗ্ুলকর জনয  ী িনযো্ন, 

পরকীয়ার িালন ঘলরর েতৗ দুনসহ নানা  ৈনি্ক কমেকাল�র কয়িি 

এলদর হাল্ সবঘিি্ হয়? এসত  পরালমর িত ল� এলদরলক 

আাাদাভালত সলচ্ন করল্ হয় না।  পরাম েয  পরাম ্া তুঝালনার 

জনয এ্ েসিমনার ও �চারািভযালনর �লয়াজন হয় না। এর কারণ কী? 

কারণ, ওহী ্থা আসমানী িশকার আলদযাপািই মানুুলক ৈনি্কভালত 

সমৃ� ও তাীয়ান কলর ে্ালা। 

 ্এত েদশ ও জগল্ শািি �ি্�া করল্, সকলার ইহ ও 

পরকালার শািি ও সাফায িনি�্ করল্ আসুন মাদরাসা ্থা 

ইসাামী িশকালক েতগতান কির। িনলজরা এ িশকায় আলাািক্ হতার 

পাশাপািশ সতাই আমরা ইসাামী িশকা �সালর সাহাযয ও সহলযািগ্া 

কির। আ�াহ আমালদর সহায় েহান। আমীন।   

 
 


