দ্বীনী শিক্ষা ও দুশনয়াবী শিক্ষার পার্থক্য
শিক্ষার গুরুত্ব অপশরসীম। শিক্ষার মাধ্যমম হযরত আদম আ. ফেমরিতামদর উপর ফেষ্ঠত্ব লাভ ক্মরমেন। শিক্ষার মাধ্যমমই মানুষ তার রবমক্
শিনমত পামর, ভাল-মন্দ, সতয-শমর্যা এবং হক্-বাশতমলর মামে পার্থক্য ক্রমত পামর। উন্নশত-অগ্রশত এবং উভয় জাহামনর িাশি-সেলতা ও
ক্াশময়াবীর ফসাপামন আমরাহণ ক্রমত পামর । শিক্ষার গুরুত্ব বুোমনার জনয মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়া সাল্লাম ইরিাদ ক্মরনঃ “দ্বীনী
ইলম অজথন ক্রা প্রমতযক্ মুসলমামনর উপর েরয।” (সুনামন ইবমন মাজাহ হাদীস নং ২২৪)
আমামদর ফদমির অমনক্ শবজ্ঞজন (?) এই হাদীমস উমল্লশিত ইলম বা শবদযা দ্বারা শিশিি শসমলবাস তর্া দুশনয়াবী শিক্ষা উমেিয শনময় র্ামক্ন,
যা স্পষ্টই ভুল। ক্ারণ ফয শিক্ষার দ্বারা মানুষ শনমজর রবমক্ শিনমত পামর না , ফয শিক্ষার দ্বারা মানুষ প্রক্ৃত অমর্থ মানুষ হমত পামর না, ফয
শিক্ষা গুনাহ ফর্মক্ বাাঁিমত শিিায় না তামক্ ইলম বমল না। দুশনয়াবী শিক্ষা ফতা দূমরর ক্র্া, দ্বীনী শিক্ষায় শিশক্ষত হওয়ার পরও ফক্উ যশদ
গুনাহ ফর্মক্ ফবাঁমি না র্ামক্, শনমজমক্ প্রক্ৃত মানুষ শহমসমব গড়মত না পামর, তাহমল তার শিক্ষামক্ও িরীয়ামতর দৃশষ্টমত ইলম বলা হমব না।
ক্ারণ আল্লাহ তা‘আলা ক্ুরআন মাজীমদ বমলমেনঃ ‘শনশ্চয় আল্লাহর বান্দামদর মধ্য ফর্মক্ ফক্বল আমলমগণই আল্লাহমক্ ভয় ক্মর’ (সূরা
োশতরঃ২৮)। এই আয়াত দ্বারা প্রমাশণত হয়, প্রক্ৃত আমলম তর্া শিশক্ষত তারাই যারা আল্লাহমক্ ভয় ক্মর। অতএব, ইলম তর্া শিক্ষা বযবস্থার
শভশি হমত হমব ফিাদা ভীশতর উপর আর দ্বীনী শিক্ষার শভশিও হমলা ফিাদা ভীশতর উপর। তাই হাদীমস বশণথত ইলম দ্বারা ফয িামলস দ্বীনী শিক্ষা
উমেিয তা আর বলার অমপক্ষা রামি না।
এিন প্রশ্ন জাগমত পামর তাহমল দুশনয়াবী শবদযা হাশসল ক্রা শক্ জাশয়য ফনই? এর উির হমলা: েরয পশরমাণ ইলম অজথমনর পমর ফক্উ যশদ
দুশনয়াবী শিক্ষা অজথন ক্মর, িাই দুশনয়ার অর্থ-সম্পদ হাশসমলর জনয ক্রুক্ বা দ্বীমনর ফিদমমতর শনয়মত ক্রুক্, তামত ফক্ামনা সমসযা ফনই;
বরং িরীয়ত ফমাতামবক্ িমল দ্বীমনর ফিদমমতর উমেমিয যশদ ফক্উ দুশনয়াবী শিক্ষা অজথন ক্মর তাহমল তামত ফস সাওয়ামবরও আিা ক্রমত
পামর। ক্ারণ হাদীমস এমসমে ‘ক্মমথর েলােল শনয়মতর উপর শনভথর ক্মর’ (বুিারী হা.নং ১)
শক্ন্তু বাস্তব ক্র্া হমলা,স্কুল-ক্মলমজ েরয পশরমাণ ইলম শিক্ষা ফদয়া হয় না এবং ফসিামন িরীয়ত ফমাতামবক্ িলমত উৎসাশহত ক্রা হয় না;
বরং ফসিামন এমন অমনক্ মতবাদ শিক্ষা ফদয়া হয় যা ঈমামনর জনয েুাঁশক্পূণথ এবং অমনক্ স্কুমলর পশরমবিই এমন ফয, ফক্উ িাইমলও িরীয়ত
ফমাতামবক্ িলমত পামর না। এমতাবস্থায় দুশনয়ার ৬০-৭০ বেমরর শযমন্দগীর ক্শিত সুি-িাশির আিায় শনমজমক্ এবং শনমজর সিানমক্
ননশতক্তা শববশজথত দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষত ক্রা উশিত হমব নাশক্ পরক্ামলর অমিষ-অসীম শযমন্দগীর সুি-িাশি অজথমনর আিায় শনমজমক্
এবং শনমজর সিানমক্ দ্বীনী শিক্ষায় শিশক্ষত ক্রা উশিত হমব ? এর েয়সালার ভার সুশবমবিমক্র শবমবিনার উপর ফেমড় ফদয়া হমলা।
আজক্াল লামিা মানুষ দ্বীমনর সশিক্ বুে না র্াক্ার ক্ারমণ শনমজর বুেমক্ সশিক্ মমন ক্মর শনমজর প্রাণশপ্রয় সিানমক্ দু- িার পয়সার ফলামভ
শক্ংবা দুশনয়াবী সম্মামনর আিায় দ্বীনী ইলম শিক্ষা না শদময় দুশনয়াবী শিক্ষা নামমর শিশিিমদর নতশর ক্রা শিক্ষা ক্াশরক্ুলাম পড়ামে।
আবার ফক্উ ফক্উ ফতা দ্বীনী শিক্ষার বযাপামর শনমনাক্ত মিবয ক্রমতও ক্ুণ্ঠা ফবাধ্ ক্মর না।
১. ‘(ক্ওমী) মাদরাসার শবদযা েক্ীশর শবদযা’ (নাঊযুশবল্লাহ)। অর্ি ক্ুরআন-হাদীমসর ইলমমর বযাপামর এমন মিবয ক্রার ক্ারমণ ঐ ফলামক্র
ঈমান ধ্বংস হওয়ার যমর্ষ্ট আিংক্া রময়মে।
২. ‘মাদরাসায় ফলিা-পড়া ক্রমল না ফিময় মরমব’। অর্ি দ্বীনী শিক্ষায় শিশক্ষত ফক্ামনা ফলাক্ না ফিময় মমরমে এর ফক্ান প্রমাণ বা উদাহরণ
তারা ফদিামত পামর না এবং পারমবও না ইনিাআল্লাহ। ক্ারণ আল্লাহ তা‘আলা তার শপ্রয় বান্দামদরমক্ না িাইময় মারমবন না।
৩. শক্েু দ্বীনদার (?) ফলাক্ মমন ক্মর সিানমক্ (ক্ওমী) মাদরাসায় পড়ামনার দরক্ার ফনই। স্কুল -ক্মলমজ পড়ামবা। তারপর সিান বড় হমল
তামক্ দ্বীমনর রাস্তায় ফমহনত ক্রার সুমযাগ ক্মর শদময় দ্বীনদার বাশনময় শনব। অর্ি স্কুমল পমড় ফস বেীন হমবনা তার গযারাশি ফক্ শদমব? অর্বা
দ্বীনদার হওয়ার সুমযাগ পাওয়ার আমগই ফস মারা ফগমল তার পশরণশত ক্ী হমব? তা ফমামিও ফভমব ফদমি না।
মানুষ যামত দ্বীনী শিক্ষা ও দুশনয়াবী শিক্ষার পার্থক্য বুেমত ফপমর শনমজমক্ এবং শনমজর সিানমক্ দ্বীনী শিক্ষায় শিশক্ষত ক্রমত পামর, তাই শনমন
দ্বীনী শিক্ষা ও দুশনয়াবী শিক্ষার মমধ্য বাস্তব শক্েু পার্থক্য তুমল ধ্রা হমলা:
১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা পৃশর্বীর মহামানব তর্া নবী-রাসূলগমণর ওয়াশরি অর্থাৎ তারা ‘নাময়মব নবী’। ফক্ননা নবী-রাসূলগণ শুধ্ু ইলমমর
ওয়াশরি বানান, অর্থ-ক্শড়র নয়। আর এরাও আল্লাহর সন্তুশষ্টর জনয ইলম শিমি, িাক্া-পয়সার জনয নয়। (মাজমাউয যাওময়দ হা.নং ৫২৩)
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ঐ শিক্ষার শসমলবাস যারা নতশর ক্মরমে তামদর ওয়াশরি। নবী-রাসূলগমণর ওয়াশরি নয়, ফক্ননা তারা
শিক্ষা অজথনই ক্মর িাক্া-পয়সা শক্ংবা ফক্ামনা পদ হাশসমলর জনয।
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২. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীমদরমক্ নবীগমণর বাস্তব ওয়াশরি বানামনার জনয তামদরমক্ ঈমান, আমল, দাওয়াত, তা‘লীম, তাযশক্য়া শিক্ষা ফদওয়া
হয়।
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীমদরমক্ ক্ীভামব দুশনয়া উপাজথন ক্রা যামব তা শিক্ষা ফদওয়া হয়। ঈমান-আমল ফসিামন গুরুত্বহীন শবষয়।
৩. যারা দ্বীনী শিক্ষা অজথমনর উমেমিয ঘর ফর্মক্ ফবর হয় তামদর সম্মানামর্থ ফেমরিতারা শনমজমদর নূমরর পািা শবশেময় ফদয়। (আবূ দাঊদ
হা.নং ৩৬৪১)
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষার োত্রমদর বযাপামর ফেমরিতামদর পািা শবোমনার ফক্ামনা হাদীস ফনই।
৪. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ফযমহতু ইবাদত-বমন্দগী ক্মর র্ামক্, তাই তামদর দ্বারাই আল্লাহ তা‘আলার দুশনয়ামত মানুষ পািামনার উমেিয
বাস্তবায়ন হমে। ফক্ননা আল্লাহ তা‘আলা দুশনয়ামত মানুষ পাশিময়মেন তার ইবাদত ক্রার জনয। (সূরা যাশরয়াতঃ ৫৬)
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীমদর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার দুশনয়ায় মানুষ পািামনার উমেিয বাস্তবায়ন হমে না। ক্ারণ তারা সাধ্ারণত
আল্লাহর শনমদথি মমতা িমল না। তমব হযাাঁ, ফক্উ যশদ উলামাময় ফক্রামমর সুহবমত আমস বা দাওয়ামতর ক্ামজ জুমড় র্ামক্ ফসিা শভন্ন ক্র্া।
৫. িামলস দ্বীনী শিক্ষায় শিশক্ষত হময় ফক্উ ফবক্ার র্ামক্ না। তামদর ক্ারমণ ফদমির ফবক্ারত্ব বামড় না; বরং তারা এক্শদমক্ শনজ ফদমি দ্বীমনর
ফিদমত ক্রমেন অনয শদমক্ বশহশবথমের শবশভন্ন ফদমি ইমাম, মুয়াশযযন, মাদরাসার শিক্ষক্ হময় শক্ংবা অনয ফক্ান ফিদমত ক্মর শবপুল পশরমাণ
নবমদশিক্ মুদ্রা আয় ক্রমেন, যার দ্বারা ফদমির অর্থননশতক্ উন্নশত সাশধ্ত হমে।
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষতমদর অমনমক্ই ফবক্ার র্াক্মে। ক্ারণ দুশনয়াবী শিক্ষািা হমলা ‘ক্মথমুিী শিক্ষা’ অর্থাৎ এ শিক্ষায় শিশক্ষতরা
দুশনয়ার শবশভন্ন ক্মথ ক্রমত পারমব। শক্ন্তু বাস্তমব ক্মমথর সুমযাগ ক্ম র্াক্ায় আর ক্মমথর প্রার্থী ফবশি হওয়ায় অমনক্ বড় বড় শিশগ্রধ্ারীরাও
ফবক্ার ঘুমর ফবড়ামে। ফিষ অবশধ্ ফবক্ারমত্বর ক্ারমণ ফক্উ অর্থ উপাজথমনর অননশতক্ পর্ ফবমে শনমে, আবার ফক্উবা শেনতাই রাহাজাশনর
মমতা ভয়ংক্র পর্ ফবমে শনমত শদ্বধ্া ক্রমে না।
৬. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষামক্ন্দ্র ক্ওমী মাদামরমস দ্বীনী শিক্ষার পািাপাশি প্রময়াজন পশরমাণ বাংলা, অংক্, ইংমরজী ইতযাশদ শিক্ষা ফদয়া হয়। আর
এিামন সরক্ামরর ফক্ান অনুদান ফনয়া হয় না। যার ক্ারমণ সরক্ার শনমজর ফিয়াল-িুশি ফমাতামবক্ এিানক্ার শসমলবাস পশরবতথন ক্রমত পামর
না।
পক্ষািমরঃ স্কুল-ক্মলমজ প্রময়াজন পশরমাণ দ্বীনী ইলম শিক্ষা ফদওয়া হয় না। আর স্কুল -ক্মলজ সরক্ারী হওয়ায় বা এসব প্রশতষ্ঠামনর ক্তৃথপক্ষ
সরক্ামরর অনুদান গ্রহণ ক্রায় সরক্ার িাইমলই শনমজর ফিয়াল-িুশি ফমাতামবক্ শসমলবাস পশরবতথন ক্রমত পামর। আর এমত ফয ক্ী পশরমাণ
ক্ষশত হয় তা বলার অমপক্ষা রামি না।
৭. ক্ওমী মাদামরমস েরময আইন এবং েরময ফক্োয়া উভয় প্রক্ামরর ইলম শিক্ষা ফদয়া হয়, যার দ্বারা এিানক্ার শিক্ষার্থীরা শনমজমক্
আল্লাহর শনক্ি জবাবশদশহতা ফর্মক্ বাাঁিামত পামর আবার সাধ্ারণ মানুষমক্ও শসরামত মুস্তাক্ীম এর উপর পশরিালনার ফযাগযতা অজথন ক্রমত
পামর।
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষার শিক্ষা ফক্ন্দ্র স্কুল-ক্মলমজ ইলমমর শক্েু ফতা ফনই-ই; বরং তামদর শসমলবামস ঈমান শবধ্বংসী অমনক্ মতবাদ
রময়মে। যার এক্শি মানাই ঈমান ধ্বংস হওয়ার জনয যমর্ষ্ট। ফযমনঃ জনসংিযার বৃশিমক্ বাংলামদমির মূল সমসযা বমল আিযাশয়ত ক্রা।
৮ দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীমদরমক্ প্রক্ৃত অমর্থ মানুষ হওয়ার শিক্ষা ফদওয়া হয়। তামদরমক্ শপতা-মাতা, ভাই-ফবান, স্বামী-স্ত্রী, সিান-সিশত,
গুরুজন, প্রশতমবিী এমনশক্ প্রাণীর হক্ও শিক্ষা ফদওয়া হয়। যার েমল তারা প্রক্ৃত মানুষরূমপ গমড় উমি।
পক্ষািমরঃ স্কুল-ক্মলমজর শিক্ষার্থীমদরমক্ প্রক্ৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা ফদওয়া হয় না। পশত্রক্া িুলমলই স্কুল , ক্মলজ ও ভাশসথশির োত্রমদর ক্ীশতথ
(?) ফদমি ফিাি ধ্াাঁশদময় যায়। আজক্াল ফতা তারা শবমিষভামব শিক্ষক্মদর শপিামত ফবি দক্ষতা অজথন ক্মরমে। তাোড়া ওিানক্ার োত্ররাই ফতা
পমর্-ঘামি ইভ-শিশজং ক্মর ফবড়ামে ।
৯. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা শনজ শপতা-মাতার জানাযা নামায পড়ামনার ফযাগযতাও অজথন ক্মর এবং ফক্বল তারাই সহীহভামব শপতা-মাতার
রূমহ সাওয়াব ফরসানী ক্রমত পামর ।
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষত ফক্ান ফলামক্রই এই ফযাগযতা ফনই ফয, ফস ঐ শবদযা শদময় শপতা-মাতার জানাযা নামায পড়ামব বা তামদর
রূমহ সাওয়াব ফরসানী ক্রমব শক্ংবা তামদর মৃতুযর পমরর হক্গুমলা আদায় ক্রমব।
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১০. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা শনজ শপতা-মাতার জনয সদক্াময় জাশরয়া স্বরূপ। অর্থাৎ শপতা-মাতা মৃতুযর পরও শক্য়ামত পযথি আমলম তর্া ফনক্
সিামনর ফনক্ আমমলর সওয়াব ফপমত র্াক্মব। (শতরশমযী হা.নং ১৩৭৬)
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষত অমনমক্ই শনজ শপতা-মাতার জনয গুনামহ জাশরয়া স্বরূপ। অর্থাৎ শপতা-মাতা মৃতুযর পরও তামদর বদ
আমমলর ভাগীদার হমত র্ামক্। ক্ারণ তারা তামদরমক্ ফক্ামনা ফনক্ আমল শিক্ষা ফদয়শন এবং জীশবত অবস্থায় তামদরমক্ গুনামহর ক্াজ ক্রমত
শনমষধ্ ক্মরশন।
১১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা দুশনয়ার মানুষমক্ জাহান্নাম ফর্মক্ বাাঁিার পর্ ফদিায় এবং জান্নামতর রাহবারী ক্মর। এজনযই তারা শবশভন্ন
মাদরাসা-মসশজমদ, মামি-ময়দামন ক্ুরআন-হাদীমসর ক্র্া জনসাধ্ারণমক্ শুশনময় র্ামক্।
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষত অমনমক্ই মানুষমক্ জাহান্নামমর পর্ ফদিায়। ফযমনঃ তারা নািক্, শসমনমা ইতযাশদ নতশর ক্মর তা ফদিার
জনয মানুষমক্ ফপ্রক্ষাগৃমহ ফযমত উদ্বুি ক্মর। অমনমক্ ফলিনীর মাধ্যমম নাশস্তক্যবাদ প্রিার ক্মর। তাোড়া আমরা অগশণত উদাহরণ আপশন
ভাবমলই ফপময় যামবন।
১২. হাদীমসর ভাষযানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা যিন শিক্ষা অজথমনর জনয বমস তিন ফেমরিতারা তামদরমক্ শঘমর রামি, আল্লাহর রহমত
তামদরমক্ আোশদত ক্মর ফনয় এবং তামদর উপর প্রিাশি নাশযল হয়। (জাশমউ বয়াশনল ইলম হা.নং ৪৫)
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষা অজথমনর ফক্ষমত্র এ ধ্রমণর ফক্ামনা েশযলত ফনই; বরং তারা ফতা শিিমত বমস ক্লাস রুমমও অমনক্ গুনামহর ক্াজ
ক্মর। ফযমনঃ ফেমলমদর ফমময়মদরমক্ ফদিা, ফমময়মদর সামর্ অনবধ্ সম্পক্থ গড়ার ফিষ্টা ক্রা।
১৩. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ইসলাম ধ্মথ শিশক্ময় রািমে। ক্ারণ ইলম শিক্ষার ধ্ারা বন্ধ হময় ফগমল ধ্ীমর-ধ্ীমর পৃশর্বী ফর্মক্ ইসলাম উমি
যামব। আর সাধ্ারণ মানুষ ফয যতিুক্ুই দ্বীন পালন ক্রমে বা দ্বীমনর িিথা ক্রমে তা এমদর উশসলায় ক্রমে।
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষত ফলামক্রা ইংমরজমদর অনুক্রণ ক্মর এবং তামদর অমর্থ পশরিাশলত এনশজওগুমলার পৃষ্ঠমপাষক্তা ক্মর
ইসলাম ধ্মমথর অশস্তত্ব শমশিময় শদমত সাহাযয ক্রমে। বাংলামদমি শদন শদন িৃষ্টানমদর সংিযা ফবমড় িলাই এর প্রমাণ বহন ক্মর। সামানয অমর্থ র
ফলামভ বাংলামদিী ফেমল-ফমময়রাই ফতা এসব এনশজওমত ক্াজ ক্রমে।
১৪. হাদীমসর ভাষযানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীমদর ফিষ পশরণাম ক্লযাণক্র হমব। ক্ারণ আল্লাহ তা‘আলা যার ক্লযাণ িান তামক্ই দ্বীমনর
সশিক্ বুে দান ক্মরন। (জামমউ বয়াশনল ইলম হা.নং ৮০.)
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষতমদর ফিষ পশরণাম অজানা; বরং বাশহযক্ অবস্থাদৃমষ্ট মমন হয়, তামদর ফিষ পশরণাম সুিক্র হমব না। যারা
আল্লাহর হুক্ুম মানমব না তামদর ফিষ পশরণশত িারাব হওয়াই স্বাভাশবক্।
১৫. হাদীমসর ভাষয ফমাতামবক্ ‘দুশনয়ার ফগািা সৃশষ্টজগত দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীর জনয দু‘আ ক্মর’। (আবূ দাঊদ হা.নং ৩৬৪১ )
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষতরা এ দু‘আ ফর্মক্ বশিত র্ামক্।
১৬. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহর বন্ধু। ক্ারণ তারা আল্লাহর হুক্ুম ফমাতামবক্ জীবন যাপন ক্মর। আর তারা িয়তামনর িত্রু ক্ারণ তারা
িয়তামনর শবরুিািরণ ক্মর।
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষতরা যশদ ফক্ামনাভামব দ্বীন না শিমি, িাই উলামাময় ফক্রামমর সুহবমত এমস ফহাক্ শক্ংবা অনয ফক্ামনাভামব
ফহাক্, তাহমল এর শবপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ক্ারণ তিন তারা না জানার ক্ারমণ বা আত্মার পশরশুশি অজথন না ক্রার ক্ারমণ
স্বাভাশবক্ভামবই িয়তামনর পমর্ পশরিাশলত হমব।
১৭. প্রক্ৃত দ্বীনী শিক্ষার প্রক্ৃত শিক্ষার্থীরা মুসলমানমদর সবথমক্ষমত্র ইমাম হওয়ার (মনতৃত্ব ফদয়ার) ফযাগযতা রামি।
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষতরা মুসলমানমদর প্রশত শদমনর আমল পাাঁি ওয়াক্ত েরয নামামযর ইমামতীিুক্ু ক্রার ফযাগযতা রামি না।
১৮. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা দুশনয়ার অমর্থর ফলামভ শনমজর আদিথ ফর্মক্ শবিুযত হয় না।
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষতরা এক্ দুই িাক্ার ফলামভও শনমজর আদিথ ফর্মক্ শবিুযত হমত ক্ুণ্ঠা ফবাধ্ ক্মর না। দুনথীশতমত বাংলামদমির
বারবার শবে িযাশম্পয়ান হওয়াই এর প্রক্ৃষ্ট প্রমাণ।
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১৯. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তা‘আলার শনবথাশিত বান্দা (নসশনক্)। এমদর মাধ্যমম শতশন শনজ দ্বীমনর ফহোজত ক্রমেন।
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষতরা ইংমরজমদর মানস সিান। ক্ারণ তারা তামদর শিিা-ফিতনাই লালন ক্মর।
২০. হাদীমসর ভাষযানুযায়ী, হক্কানী আমলম-উলামা উজ্জ্বল নক্ষমত্রর মত। ক্ারণ ফগামরাহীর অন্ধক্ামর মানুষ তামদর মাধ্যমম সুপ র্ ফপময় র্ামক্।
(মাজমাউযযাওয়াশয়দ হা.নং ৪৮৯)
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষতমদর ফক্ামনা েশযলত ফনই; বরং তামদর ক্ামরা ক্ামরা মাধ্যমম পৃশর্বী ফগামরাহীর অন্ধক্ামর শনমশিত হময়
যায়। তমব ফক্উ বযশক্তগতভামব দ্বীনদার হমল ফসিা শভন্ন ক্র্া।
২১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীমদর উশসলায় আল্লাহ তা‘আলা সারা দুশনয়ার মানুষমক্ শরশযক্ শদমেন, িাওয়ামেন এবং পরামেন। (তাহযীমব
তারীমি দামমস্ক ৫/ ৪৩৮)
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষতমদর মধ্য ফর্মক্ অমনমক্র ভয়ানক্ গুনামহর ক্ারমণ দুশনয়ার মানুষমক্ আযামব এবং দুশভথমক্ষ পড়মত হয়।
২২. িামলস দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা (ক্ওমী মাদরাসার োত্ররা) ইসলামমর ইউশনেমথ পমর র্ামক্। ফযমক্উ তামদরমক্ ফদিমলই িাাঁশি মুসশলম
মমন ক্রমত বাধ্য হয়।
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষতরা শবধ্মথীমদর ইউশনেমথ পমর র্ামক্। েমল ফস মুসশলম না ক্ামের বাশহযক্ভামব তা বুোর ফক্ামনা উপায়
র্ামক্ না।
২৩. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা পৃশর্বীর ‘হায়াত’। যত শদন তারা দ্বীন িিথায় শলপ্ত র্াক্মব ততশদন আল্লাহ তা‘আলা দুশনয়ামক্ বহাল রািমবন।
শক্য়ামাত ঘিামবন না। (মুসশলম হা.নং ১৪৮)
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষতরা যত বড় শিশগ্রধ্ারীই ফহাক্ না ফক্ন, তামদর ক্ারমণ আল্লাহ তা‘আলা দুশনয়ামক্ শিশক্ময় রািমবন না; বরং
দ্বীন সম্পমক্থ অজ্ঞতা যত বাড়মব পৃশর্বী ততই শক্য়ামামতর শদমক্ এশগময় যামব।
২৪. দ্বীনী শিক্ষায় শিশক্ষতরা মৃতুয পযথি দ্বীমনর ফিদমত আঞ্জাম শদময় র্ামক্ন, অবসর গ্রহণ ক্মরন না।
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষতমদর অমনমক্ ফতা িাক্ুশরই পায় না। আর ফপমলও ৩০-৩৫ বের পর অবসর গ্রহণ ক্রমত বাধ্য হয়।
২৫. দ্বীনী শিক্ষায় শিশক্ষতমদরমক্ হািমরর ময়দামন প্রিন্ড ফরামদর মামে যিন আল্লাহ তা‘আলার আরমির োয়া োড়া অনয ফক্ামনা োয়া র্াক্মব
না, তিন তামদরমক্ আরমির োয়াতমল আেয় ফদওয়া হমব। (শতরশমযী হা.নং ২৩৯১)
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষতমদর জনয এ ধ্রমনর ফক্ামনা ওয়াদা বা আোস ক্ুরআন-হাদীমসর ফক্ার্াও বশণথত হয়শন; বরং তারা
সংমিাধ্ন না হমল, হািমরর ময়দামন তামদরমক্ ভয়ানক্ অবস্থার সম্মুিীন হমত হমব।
২৬. দ্বীনী শিক্ষায় শিশক্ষতমদর লক্ব বা সনদ শিরস্থায়ী। ফবমহিমত প্রমবি ক্মরও তারা এ উপাশধ্মত ভূশষত হমবন।
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষতমদর সনদ এমক্বামরই ক্ষণস্থায়ী। অবসর গ্রহমণর পরই তামদর সনদ অমনক্াংমি অমক্মজা হময় পমড়। আর
মরার পর ক্বমর ও হািমর এ সনমদর ফক্ামনা মূলযায়নই হমব না।
২৭. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীমদর জনয তামদর শপতা-মাতা বা অনয ফয ফক্উ যত িাক্া িরি ক্মর তামত ফস ফব-শহসাব সাওয়াব পায়। (সহীহ ইবমন
শহব্বান হা.নং ৪৬২৯)
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীমদর জনয িাক্া িরি ক্রমল সাওয়াব হমব এমন ফক্ামনা ক্র্া ক্ুরআন-হাদীমস ফনই; বরং অমনক্ ফক্ষমত্র
তামদর শপেমন িাক্া বযয় ক্রমল গুনাহ হয়। ফযমনঃ অশভনয়, নাি-গান, প্রাণীর েশব আাঁক্া ইতযাশদ শিিার ফক্ষমত্র ফয িাক্া বযয় ক্রা হয় তামত
গুনাহ হয়।
২৮. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থী যশদ ইলম শিক্ষা ক্রা অবস্থায় ইমিক্াল ক্মর তাহমল ফস িহীমদর মযথাদা লাভ ক্মর। (আবূ দাঊদ হা.নং ৩৬৪১ )
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থী শিক্ষাক্ালীন অবস্থায় মারা ফগমল এ মযথাদা পামব না; বরং গুনামহর ফক্ামনা শক্েু শিক্ষারত অবস্থায় মারা
ফগমল িারাব পশরণশতর আিংক্াই প্রবল।
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২৯. হাদীমসর ভাষযানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহ তা‘আলার পশরবামরর সদসয। সুতরাং পরক্ামল তামদর শবমিষ পাওয়ার
র্াক্মব । (মুসনামদ আহমাদ ৩/১২৮ )
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহর পশরবামরর সদসয হওয়া ফতা দূমরর ক্র্া তারা অমনক্ ফক্ষমত্র আল্লাহর িত্রু সাবযস্ত হময় যায়।
৩০. সমবথাপশর দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীমদর মামে ফিাদাশভরুতা, নম্রতা, ভদ্রতা, এবং িাশরশত্রক্ উৎক্ষথতার গুণ র্াক্ার ক্ারমণ তারা অন্ধক্ারােন্ন
এবং শবশভন্ন ফেতনায় জজথশরত সমাজমক্ জাশহশলয়ামতর অতল গহবর ফর্মক্ উশিময় ফহদাময়মতর আমলামক্ উদ্ভাশসত ক্রমত পামর। আদিথ ,
সুিীল সমাজ শহসামব প্রশতশষ্ঠত ক্রমত পামর। যা ফদি ও জাশতর জনয উজ্জ্বল ভশবষযমতর লক্ষণ।
পক্ষািমরঃ দুশনয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীমদর দ্বারা অসামাশজক্ ক্াযথ-ক্লাপ। ফযমনঃ হতযা, লুণ্ঠন, রাহাযানী, ধ্ষথণ, ইভ-শিশজং, গাড়ী ভাংিুর, মারামাশর, ক্ািা-ক্াশি, ফনিা-মদযপান ইতযাশদ জঘনয ক্মথক্ান্ড সংঘশিত হওয়ার ক্ারমণ আদিথ সমাজও ববথর যুমগর অসভয সমামজ পশরণত হমত
বাধ্য। আজ ননশতক্তা শববশজথত, ধ্মথহীন শিক্ষার ক্ারমণই ফদিজুমড় অিাশির আগুন দাউ দাউ ক্মর জ্বলমে। তারপরও শক্ আমরা সিানমদরমক্
দুশনয়াবী শিক্ষায় শিশক্ষত ক্রার দুঃসাহস ফদিামত পাশর!
আল্লাহ তা‘আলা আমামদরমক্ দুশনয়া ও আশিরামতর জনয ক্লযাণক্র শিক্ষায় শিশক্ষত হওয়ার এবং শনজ অধ্ীনস্থমদর উক্ত শিক্ষায় শিশক্ষত ক্রার
তাওশেক্ দান ক্রুন। আমীন ।
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