ইসলােম সারতা, িশা ও ান অজেনর 
ইসলােম ঈমােনর পর “ইলম” বা সারতা, িশা ও ানাজেনর ওপর সেব া  দওয়া হেয়েছ এবং এই ানাজন
সকল িমন (িবাসী) নর-নারীর জ িগতভােব ফরজ করা হেয়েছ। এজ “কলম” ক অর ানেক ােনর ল
বাহন িহেসেব ঘাষণা িদেয় আাহ তাআলা বেলন, “পেড়া তামার িতপালেকর নােম, িযিন ি কেরেছন। িতিন ি
কেরেছন মাষেক লটেক থাকা ব থেক। পাঠ কেরা, তামার িতপালক মহা-মিহমািত। িযিন কলেমর সাহাে িশা
িদেয়েছন। (রা আলাক-১-৪)
অতএব উপেরর আয়ােত আমরা দখেত পাি য, িশা হেণর লনীিত হেব “িতপালেকর নােম” অথ াৎ ােনর সকল
শাখার ানই মহান িতপালেকর িত িবাস ও ির কােণর জ হেত হেব। এজ ােনর সকল শাখার মে ধময়
শাখায় পারদিশতা অজনেক ইসলােম সেব া  দওয়া হে।
এজ রাাহ (সা.) বেলেছন, আাহ যার মেলর ইা কেরন তােকই দীেনর সক ান ও ঝ দান কেরন। ( সহীহ
সিলম- ২/৭১৮-৭১৯)
রাাহ (সা.) সারতা ও িশার অত  িদেতন, বদেরর ে িক কািফর যাা বি হন, যারা িশিত িছেলন।
সারতার হার ির উেে রাাহ (সা.) িক সংক সিলম িশ িকেশারেদর লখাপড়া শখােনার িবিনমেয়
তােদর ি দওয়ার বা কেরন। (সনােদ আহমদ- ৪/৪৭)
এ ান মাষেক যমন িবাস ও কেম ণ তা দয়, তমিন সমােজর মােষর মে িবাস, কম, সততা, ও মানিবখতা
ির যাতা দান কেরন। সজ আাহ তাআলা বেলন, “তামােদর মে যারা ঈমান এেনেছ এবং যােদর “ইলম” বা
ান দান করা হেয়েছ, তােদর ময াদা আাহ বািড়েয় িদেবন। তামরা িববণ কর তা আাহ তাআলা সক অবগত
আেছন।” (রা জাদালা- ১১)
অতএব অা ইবাদেতর চেয় “ইলম” িশার নকী ও ময াদা অেনক বিশ। আর সজে রাাহ (সা.) বেলন,
“ইবাদেতর ফিজলেতর চেয় ইলেমর বা ানাজেনর ফিজলত অিধক উম।“ (সহীত তারগীব-১/১৬, হাদীস সহীহ)
রাাহ (সা.) বেলন, যিদ কউ “ইলম” বা ানাজেনর জ কােনা পেথ চেল, তেব আাহ তার জ জাােতর পথ
সহজ কের দন। আিলেমর (ানীর) জে আসমান এবং জিমেনর সকেলই মা াথ না কের। এমনিক পািনর মে থাকা
মাছও তােদর জ মা াথ না কের। তারকারািজর উপের চেদর যমন ময াদা ইবাদত-বেগীেত িল আিবেদর উপের
“আিলেম”র (ানীর) ময াদা তমনই।
আিলমরাই (ানীরাই) হেন নবীর উরাধীকারী। নবীগণ (আ.) কােনা টাকা পয়সা দীনার-িদরহাম উরািধকার রেখ
যানিন। তরা  “ইলম” এর উরািধকার রেখ যান। কােজই য ি “ইলম” (ান) হণ করল, স নবীেদর
উরািধকার থেক এক বড় অংশ হণ করল। (সহীহ খারী- ১/৩৭, নােন িতরিমযী-৫/২৮)
রাাহ (সা.) সাহাবী আযার রা. ক বেলন, হ আযার! িম যিদ রআেনর এক আয়াত িশা কর, তেব তা তামার
জ ১০০ রাকআত নফল নামাজ আদায় করার চেয় উম। আর যিদ িম “ইলেমর” এক অায় িশা কর, আমলত
অথবা আমলত নয়-তেব তা তামার জ ১০০০ রাকআত নামাজ আদায় করার চেয়ও উম। (সহীহ আত-তারগিব১/৫৪, ২/২৩২)
রাাহ (সা.) বেলন, যিদ কউ কান “ইলম” (ান) িশা দয়, তেব িশা অসাের যত মাষ কম করেব সকেলর

সমপিরমাণ নিক ঐ ি লাভ করেব, িক এেত তােদর নিকর কােনা ঘাটিত হেব না। (নােন ইব মাজাহ-১/৮৮,
সহিত তারগীব-১/১৯)
অতএব ােনর সকর শাখার ানই মহান আাহর িত িবাস ও ির কােণর জ হেত হেব। আিনক িশািবদ ও
মেনািবানীগণ একমত য, িশিত মােষর মে নিতক েবাধ ও িবাস সীিবত করেত না পারেল কখেনাই নিত,
াথ পরতা ও হানাহািন সমাজ গঠন করা সব নয়।
এজ সকল শাখার মে ধময় শাখায় পারদিশতা অজনেক ইসলােম সেব া  দওয়া হেয়েছ। এজেই রাাহ
(সা.) বেলন, যিদ কােনা ি সকাল সকাল বা িহের মসিজেদ যেয় (ইমােমর তবার েব ) কােনা ভােলা িক িশা
লাভ কের অথবা িশা দয়, তেব সই ি এক পিরণ  হেজর নিক লাভ করেব। (সহীত তারগীব-১/২০)
সাহািব আযার রা. ক রাাহ (সা.) বেলন, “হ আযার! িম যিদ (মসিজেদ) রআেনর এক আয়াত িশা কেরা,
তেব তা তামার জ ১০০ রাকআত নফল নামাজ আদায় করার থেকও উম। আর যিদ িম ােনর এমন এক অায়
িশা কেরা উহা আমলত বা আমলত নয় তেব তা ১০০০ রাকআত নফল নামাজ আদায় করা থেকও উম। (ইমাম
নিযরী, আত-তারগীব-১/৫৪, ২/২৩২)
অতএব সাধারণ ান বা জাগিতক ান অজন করা মােটও িনিষ নয়, তেব ীিন ইলম বা রআন ও হাদীেসর ােনর
মে িনেজ ও িনেজর সােনর অিধক ময াদা ও ির িনয়তা রেয়েছ। আর যিদ সানেক জাগিতক িশায় পড়ােত চান
তেব অবই তােদর েয়াজনীয় ীিন ান থেম শখােত হেব। এটা আপনার আমার জ সাব জিনন ফরজ। এজে
েতক সিলেমর দািয় হেলা, রআন কািরম পাঠ করা। আর অথ সহ েঝ পড়ােকই পাঠ বেল। রআন কািরম অথ সহ
েঝ পাঠ কন। দখেবন আপনার জীবনেকই পাে িদেব ইনশাআাহ।
লখক : মাওলানা আখতাামান খােলদ, ইমাম ও খতীব
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