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ইলম উঠে যাঠে, দায়ী কারা? 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবঠে আমর ইবেুল আস রা. থেঠক বর্ণিত, র্তর্ে বঠলে, আর্ম েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়া সাল্লামঠক বলঠত শুঠের্ি থয, 

‘আল্লাহ তা‘আলা বান্দাঠদর থেঠক হোৎ কঠর ইলম উর্েঠয় র্েঠবে ো; বরং ইলম উর্েঠয় র্েঠবে উলামাঠদরঠক উর্েঠয় থেওয়ার মাধ্যঠম  

একপযিাঠয় যখে একজে হক্কােী আঠলমও োকঠব ো, তখে থলাঠকরা মূখিঠদরঠক তাঠদর থেতা (মুফতী) র্হসাঠব গ্রহণ করঠব  অতঃপর এই 

মূখিরা ধ্মিীয় র্বষঠয় র্জজ্ঞার্সত হঠল অজ্ঞতা স্বঠেও ফাতাওয়া র্দঠব  ফঠল তারা র্েঠজরা থ ামরাহ হঠব এবং অেযঠদরঠকও থ ামরাহ করঠব ’ 

(বুখারী শরীফ হা.েং ১০০) 

হযরত আোস রা. থেঠক বর্ণিত র্তর্ে বঠলে, েবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইর্হ ওয়া সাল্লাম  বঠলঠিে, ‘র্কয়ামাঠতর আলামত এর মধ্য থেঠক 

কঠয়কর্ি হঠলা, ইলম উর্েঠয় থেওয়া এবং মূখিতা বৃর্ি পাওয়া, মদ পাে করা এবং বযর্িচার ির্িঠয় পিা’  (বুখারী শরীফ হা.েং ৮০) 

ইলম উঠে যাওয়ার র্পিঠে উলামাঠয়ঠকরাম জর্িত  থকেো ইলঠমর র্হফাজত ও ইশাআত মূলত উলামাঠয়ঠকরাঠমর দার্য়ে  সুতরাং তাঠদর 

দূরদর্শিতার অিাঠব বা  লত র্সিাঠের কারঠণ র্কংবা ইলঠমর উপর থকাঠো হামলা এঠল তা প্রর্তহত ো করার কারঠণ ইলম দুর্েয়া থেঠক উঠে 

থযঠত োকঠব এবং থশষ পযিে ইলম র্বদায় র্েঠয় মদীোয় চঠল যাঠব এবং থসখাে থেঠক থকাঠো এক সময় সম্পণূিিাঠব উর্েঠয় থেওয়া হঠব  

উলামাঠয় থকরাঠমর অবঠহলার কারঠণই মূলত দুর্েয়া থেঠক ইলম উঠে যাঠব  তাই দ্বীঠের ধ্ারক-বাহক উলামাঠয়ঠকরামঠদর র্চো-িাবো কঠর 

থদখঠত হঠব থয, তাাঁঠদর দ্বারা ইলম উঠে যাওয়ার মঠতা থকাঠো পদঠেপ গ্রহণ করা হঠে র্ক ো? থিঠব থদখার জেয উলামা-তুলাবাঠদর 

থখদমঠত ইলম উঠে যাওয়ার কঠয়কর্ি কারণ থপশ করা হঠলা  আপোরা এর সাঠে একমত হঠল র্েঠজঠদর থেঠক এই কারণগুর্ল দূর করার 

জেয পদঠেপ গ্রহণ করঠবে এবং ইলম পৃর্েবীর বুঠক র্ির্কঠয় রাখার জেয প্রাণাে থমহেত করঠবে বঠল আশা কর্র  তাই আসুে আমরা 

ইলমঠক র্হফাজঠতর জেয সবিাত্মক পদঠেপ গ্রহণ কঠর দায়মুক্ত হই এবং আল্লাহর যমীঠে আল্লাহর দীে ও ইলম র্ির্কঠয় রাখঠত সাঠধ্যর 

সবিুকু বযয় কর্র  আল্লাহ আমাঠদর তাওর্ফক েসীব করুে  আমীে  

এক. ইলম উঠে যাওয়ার একর্ি প্রধ্াে কারণ থিঠলঠদর শিি থকাসি-মুখী হওয়াঃ 

শিি থকাসি শুরু করা হঠয়র্িল ইংঠরজী র্শর্েত থলাকঠদর জেয  তারা থযে ৫/৬ বির থমহেত কঠর র্েঠজ কুরআে-সুন্নাহ বুঝার মঠতা থযা যতা 

অজিে করঠত পাঠর  এই পযিে সীমাবি োকঠল এঠত আপর্ির র্কিু র্িল ো  র্কন্তু এখে অল্প বয়সী অঠেক থিঠলরাও অল্প সমঠয় আঠলম 

হওয়ার জেয এই থেসাঠব পিা-শুো করঠি  অেচ এঠদর থদওবন্দী থেসাব অেুযায়ী পিা-শুো করঠত থকাঠো অসুর্বধ্া র্িল ো  এইসব 

বাচ্চাঠদর শিি থকাঠসি পিা-শুো করা দশ র্দক র্দঠয় ইলম উঠে যাওয়ার সাঠে সম্পকি রাঠখ  

১. কুরআঠের বযাখযায় বা তাফসীঠর পারদশিী হওয়ার জেয পঠের র্বষঠয়র ইলঠমর প্রঠয়াজে হয়  (আল ইতকাে ২/৪৬৪ দারুল হাদীস, 

কায়ঠরা) থদওবন্দী থেসাঠব এসব র্বষয় দীর্ি সময় র্েঠয় পিাঠো হঠয় োঠক  যার কারঠণ িাত্ররা উক্ত পঠেঠরা র্বষঠয় পারদশিী হঠয়  ঠি উঠে  

পোেঠর শিি থকাঠসি সময় কম হওয়ায় উক্ত পঠেঠরা র্বষঠয়র সবগুর্ল র্বষয় পিাঠো সম্ভব হয় ো এবং অঠেক জরুরী র্বষয় বাদ পঠি যায়  

যার ফঠল তাফসীঠরর বি বি র্কতাব থেঠক ফায়দা হার্সল করার থযা যতা তাঠদর মঠধ্য ততর্র হয় ো আর তারা পর্রপূণিিাঠব কুরআে বুঝার 

থযা যতা থেঠক মাহরূম থেঠক যাঠে, অেচ কুরআে-সুন্নাহ বুঝঠত পারাই ইলঠমর মূল লেয-উঠেশয  

২. ইলঠম োহঠবর প্রর্সি র্কতাব শরঠহ জামী, ইলঠম র্ফকাহ এর প্রর্সি র্কতাব কােযুোকাঠয়ক এবং মােঠতঠকর প্রঠয়াজেীয় র্কতাব শিি 

থকাঠসি ো োকায় থসখাঠের িাত্রঠদর মঠধ্য কর্েে মাসআলা-মাসাঠয়ল বুঝার থযা যতা সৃর্ি হঠে ো  যার কারঠণ তারা ইমাম বুখারী রহ. এর 

ইর্িম্বাতী মাসাঠয়ল অেিাৎ তারজামাতুল বাব সর্েকিাঠব বুঝঠত পারঠি ো এবং কর্েে কর্েে ফাতাওয়ার র্কতাব বুঝা থেঠকও মাহরূম হঠে  

৩. ফাসিী িাষায় র্লর্খত আকার্বরঠদর উলূম ও মা’আর্রফ, থশ‘র-আশ‘আর ও র্বর্িন্ন ফুেূোত থশখাঠো হঠে ো  ফঠল তারা রূহার্েয়যাত থেঠক 

বর্িত হঠে  

৪. র্েকি অতীঠতর থদওবন্দী আকার্বরঠদর অর্ধ্কাংশ উলূম ও মা’আর্রফ উদূি িাষায় র্লর্খত যা ইলঠমর শুধ্ু িান্ডার েয় সমুদ্রও বঠি  শিি 

থকাঠসির িাত্রঠদর উদুি িাষায় দেতা অজিে ো হওয়ার কারঠণ ইলঠমর এই র্বরাি িান্ডার থেঠক বযাপকিাঠব তারা বর্িত হঠে  

৫. শিি থকাঠসির িাত্ররা উদূি িাষায় কাাঁচা োকায় উদূি িাষািাষী থয-সব আকার্বর আমাঠদর থদঠশ আঠসে তাঠদর তাকরীর তো বয়াে তারা 

বুঝঠত পাঠর ো  এমের্ক অঠেক র্ম’য়ারী মাদরাসা থযখাঠে উদূিঠত তাকরীর হয় থসসব মাদরাসা থেঠক তারা ইর্িফাদা করঠত পারঠি ো  
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৬. থদওবন্দী থেসাঠবর মাদরাসার মঠধ্য িাত্রঠদরঠক বহুমুখী থযা যতা অজিঠের বযবিা করা হয়  ফঠল দাওয়াত, তা‘লীম, তাযর্কয়াহ এই র্তে 

র্বষঠয়র থযঠকাঠো র্বষঠয় তারা থখদমত করার থযা যতা রাঠখ  পোেঠর শিি থকাঠসির মাধ্যঠম বহুমুখী থযা যতা অজিে ো হওয়ায় তারা দ্বীঠের 

যোযে র্খদমত করঠত পারঠি ো এবং তারা সমাঠজর দ্বীেী চার্হদা পূরঠণ চরমিাঠব বযেি হঠে  

৭. শিি থকাঠসির িাত্ররা যর্দও থমশকাত দাওরা থদওবন্দী থেসাঠবর থকাঠো মাদরাসায় পঠি (অবশয আজকাল অঠেক শিি থকাসি মাদরাসায় 

থমশকাত ও দাওরা থখালা হঠয়ঠি) র্কন্তু ফাঠর  হওয়ার পর র্শো র্হসাঠব পিাঠোর জেয যখে তাঠদরঠক থকাঠো থদওবন্দী থেসাঠবর 

মাদরাসায় পাোঠো হয়, তখে তারা র্বর্িন্ন র্কতাব পিা ো োকার কারঠণ সার্বিক থখদমত আঞ্জাম র্দঠত পাঠর ো; বরং অঠেক র্ম’য়ারী র্কতাব 

তাঠদরঠক পিাঠত র্দঠল বঠল উঠে, আর্ম এই র্কতাব পর্ির্ে ঐ র্কতাব পর্ির্ে অতএব, এসব র্কতাব আমাঠক পিাঠত র্দঠবে ো  

৮. তার অঠযা যতার দরুে থয বি মাদরাসা থেঠক থস ফাঠর  হঠয়ঠি ঐ মাদরাসার ও মাদরাসার আসার্তজার এই বদোম হয় থয, ঐ 

মাদরাসার িাঠলা িাত্ররাও র্কতাব পিাঠত অেম  ত্রুর্ি করঠলা একজে, অেচ এর দায় গ্রহণ করঠত হঠে আঠরক জেঠক  

৯. শিি থকাঠসির এই মাদরাসাগুর্ল র্দে র্দে বৃর্ি পাঠে  সমাঠজর েওঠজায়ােরা এর পর্রণাম ো বুঠঝ অল্প সমঠয় আঠলম হওয়ার জেয ঐসব 

মাদরাসার র্দঠক ঝুাঁঠক পিঠি  তাঠদর আির থদওবন্দী থেসাঠবর মাদরাসাগুর্লঠত পিঠি  যার পর্রণর্তঠত থদওবন্দী থেসাঠবর মাদরাসাগুর্ল 

থেঠক কর্েে র্কতাবগুর্ল এঠকর পর এক উঠে যাঠে এবং থকাোও কার্ফয়া ও শরঠহ জামী একবিঠর পিাঠোর কারঠণ দু’র্ির থকাঠোর্িই পিা 

হঠে ো  শুধু্ োমঠক ওয়াঠে উিয় র্কতাবঠক থেসাঠবর মঠধ্য থদখাঠো হঠে  এর পর্রণর্ত এই হঠব থয, ির্বষযঠত থকাঠো এক সমঠয় 

থদওবন্দী থেসাঠবর অর্িে র্বলুপ্ত হঠব, সব মাদরাসাগুর্ল শিি থকাঠসি পর্রণত হঠব  তারপর এই থদশ থেঠক ইলম র্বদায় র্েঠব  

১০. শিি থকাঠসি পিুয়াঠদর মঠধ্য পযিাপ্ত ইলঠমর অিাঠব আমল এবং আদঠবর কমর্ত বযাপকহাঠর লেয করা যাঠে  পুঠরাপুর্র সুন্নাত তরীকার 

ইবাদত-বঠন্দ ী থেঠক তারা মাহরূম হঠে   

র্বঠশষিাঠব লেণীয় এই থয, এঠদর অর্ধ্কাংশ র্কিু আরবী সার্হতয র্শঠখ দুর্েয়া থপ্রমী হঠয় উেঠি, আরবী বলঠত পিার থজাঠর র্বঠদশ চঠল 

যাঠে  আর ইলঠমর  িীরতা ো োকায় র্বঠদঠশ র্ ঠয় র্বর্িন্ন মাযহাঠবর অেুসারী হঠয় যাঠে   

দুই. থবাঠডি থমধ্া তার্লকায় িাে পাওয়াঠক লেয বাোঠোঃ 

িাত্ররা সমূ্পণি র্কতাব হল করার পর যর্দ থমধ্া তার্লকায় িাে পায় এবং এর কারঠণ তাঠদর মঠধ্য অহংকার সৃর্ি ো হয় , তাহঠল থমধ্া 

তার্লকায় িাে পাওয়াঠত থকাঠো থদাষ থেই  র্কন্তু থমধ্া তার্লকায় িাে পাওয়ার দ্বারা মাদরাসার সুোম হওয়া, কাঠলকশে বৃর্ি পাওয়া, 

এজাতীয় পার্েিব ফায়দাঠক সামঠে থরঠখ থকাঠো মাদরাসা কতৃিপে যর্দ থমধ্া তার্লকায় িাে পাওয়াঠকই উঠেশয বাোয়, তাহঠল এঠত 

একর্দক থেঠক তাঠদর র্রয়া করার গুোহ হঠব, র্দ্বতীয়ত িাত্ররা সমূ্পণি র্কতাব ো পঠি থোি বা  াইঠডর আশ্রয় র্েঠয় শুধ্ু পরীোয় আসার 

মঠতা িােগুর্ল পিঠব, সমূ্পণি র্কতাব পিঠব ো  ফঠল তারা র্কতাব থবাঝার থযা যতা থেঠক মাহরূম হঠব  যার পর্রণাঠম র্শেকতার জীবঠে থস 

অকৃতকাযি হয়  িাত্ররা তার থেঠক র্কতাব বুঝঠত পাঠর ো, থসও বুঝাঠত পাঠর ো  একপযিাঠয় র্শেকতার দার্য়ে থিঠি র্দঠয় থস ইমামর্ত বা 

অেয থকাঠো দুর্েয়াবী থপশা গ্রহণ কঠর  এিাঠব র্চরতঠর ইলঠমর র্খদমত থেঠক বর্িত হঠয় যায়   

র্তে. সনু্নাত মুতাঠবক আমঠলর বযাপাঠর দ্বীেী মাদরাসার িাত্রঠদর থে রােী ো হওয়াঃ 

এই সমসযা বতিমাঠে অঠেক মাদরাসায় দৃর্িঠ াচর হঠে  এিাও ইলম উঠে যাওয়ার অেযতম কারণ  থকেো সুন্নাত মুতাঠবক আমল িািা 

ইলম র্িঠক োকঠত পাঠর ো  তাই আমঠলর থে রােী ো হঠল িাত্রঠদর অেঠর ইলম র্িকঠব ো  থব-আমল আঠলম ও তাঠলঠব ইলম দ্বারা 

কুরআে সুন্নাহ এর ইলম ধ্ঠর রাখা সম্ভব েয়  কারণ হাদীঠসপাঠক আঠলঠমর সংজ্ঞায় বলা হঠয়ঠি, তারা র্েঠজর ইলম অেুযায়ী আমল কঠর  

(ঠমশকাত হা.েং ২৬৬) 

সুতরাং যারা ইলম অেুযায়ী আমল কঠর ো তাঠদর র্কতাবী ইলম যত থবর্শ থহাকো থকে শরীয়ত তাঠদরঠক আঠলম বঠল স্বীকৃর্ত থদয় ো  

র্বধ্মিীঠদর কাঠি আমাঠদর থচঠয় থবর্শ র্কতাব ও মা‘লূমাত আঠি  র্কন্তু তা স্বঠেও তারা আঠলম েয়  অতএব বুঝা থ ল, শুধ্ু মা‘লূমাত 

আঠলম হওয়ার জেয যঠেি েয়  বরং আঠলম হওয়ার জেয মা‘লূমাত অেুযায়ী আমল করা জরুরী  (তেযসূত্রঃ মার্সক আল আবরার, অঠটাবর 

২০১২) 

চার. িাত্র রাজেীর্তঃ 

িাত্ররা যখে রাজেীর্তঠত জর্িঠয় পঠি, তখে ইলম অজিঠের জেয িাত্রঠদর মাঠঝ থয অধ্যবসায় ও একাগ্রতা োকার প্রঠয়াজে তা আর োঠক 

ো  ফঠল তা‘লীম ও তারর্বয়াত এর মঠধ্য িািা পঠি  যার দরুে স্বািার্বকিাঠবই িাত্রঠদর ইর্ি‘দাদ দুবিল হঠয় যায়  বতিমাঠে ইলম উঠে 
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যাওয়ার বি একর্ি কারণ হঠলা, িাত্রঠদর রাজেীর্তঠত যুক্ত হওয়া  প্রতযেিাঠব রাজেীর্তঠত জর্িত িাত্রঠদর ইলমী ইের্হতাত হঠে, এিািা 

তারা অহংকার, যশ-খযার্ত ও এজাতীয় আর্ত্মক মারাত্মক বযার্ধ্ঠত আক্রাে হঠয় পিঠি  যশ ও খযার্ত অজিঠের র্পিঠে পঠি অঠেঠক ইলঠম 

দ্বীে থেঠক মাহরূম হঠে  তাই যারা িাত্রঠদরঠক রাজেীর্তঠত জিাঠেে তারা থযে থিঠব থদঠখে থয, রাজেীর্তঠত িাত্রঠদরঠক জিাঠোর কারঠণ 

িাত্রঠদর ইলমী ও আমলী ইের্হতাত হঠে র্কো? যর্দ হয় তাহঠল এর প্রর্তকাঠরর বযবিা গ্রহণ করা তাঠদর দার্য়ে  অেযোয় ইলম উঠে 

যাওয়ার জেয তারা দায়ী হঠবে  বতিমাঠে যারা ইলমী ময়দাঠে থেতৃে র্দঠেে, তারা যর্দ িাত্র যামাোয় রাজেীর্ত করঠতে, তাহঠল বতিমাঠে 

তারা ইলমী ময়দাঠে থেতৃে র্দঠত পারঠতে ো  আমরা যর্দ আমাঠদর িাত্রঠদরঠক রাজেীর্তঠত জিাই, তাহঠল এর অেি র্ক এই দাাঁিায় ো থয, 

আমরা আমাঠদর িাত্রঠদরঠক থযা য আঠলম হঠত র্দঠত চার্ে ো? 

হযাাঁ, ইসলামী রাজেীর্তর প্রঠয়াজে আর্ম অস্বীকার কর্র ো  ইসলামী রাজনের্তক দঠলর অবশযই প্রঠয়াজে রঠয়ঠি  থকাঠো আঠলম রাজেীর্ত 

করঠত চাইঠল তার জেয আমাঠদর আকার্বরঠদর পে অেুসরণ করা উর্চত  শাইখুল র্হন্দ মাহমূদ হাসাে থদওবন্দী রহ. যখে পূণিাঙ্গরূঠপ 

ইংঠরজ থখদাও আঠন্দালঠে জর্িঠয় পঠির্িঠলে, তখে র্তর্ে দারুল উলূম থদওবন্দ থেঠক ইর্িফা র্েঠয়র্িঠলে  এমর্েিাঠব মুফতী শফী রহ. 

এবং আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমােী রহ. যখে পার্কোে প্রর্তষ্ঠার আঠন্দালঠে প্রতযেিাঠব জর্িঠয় পঠির্িঠলে, তখে তাাঁরাও দারুল উলূম 

থদওবন্দ থেঠক ইর্িফা র্েঠয় র্িঠলে  অতএব আমরাও যারা রাজেীর্ত করঠত চাই তারা মাদরাসা থেঠক ইর্িফা র্েঠয় জে ণঠক সাঠে র্েঠয় 

রাজেীর্ত করঠবা  তাহঠল আমরা িাত্রঠদরঠক ইলম থেঠক মাহরূম করার কারণ হঠবা ো  আর ইলম উঠে যাওয়ার জেয দায়ী হঠবা ো  

পাাঁচ. সরকারী স্বীকরৃ্তঃ 

হারদুঈ হযরঠতর খলীফা মুফতী আব্দুর রহমাে সাঠহব রহ. বণিো কঠরে, বাংলাঠদঠশ কওমী মাদরাসার সরকারী স্বীকৃর্তর থচিা-তদবীঠরর 

কো শুঠে হযরতওয়ালা হারদুঈ ইরশাদ কঠরেঃ ‘এিার অেি থতা এই দাাঁিায় থয, সব কওমী মাদরাসা সরকারী হঠয় যাঠব  এঠত িাত্রঠদর 

চর্রত্রও েি হঠয় যাঠব  কাঠজই এই স্বীকৃর্ত থকাঠো অবিাঠতই সমীচীে মঠে হঠে ো ’ (মালফূযাঠত মুজার্েঠদ দ্বীে পৃ.২২) মুফতী আব্দুর 

রহমাে সাঠহব রহ. আঠরা বঠলে, আর্ম একবার আসআদ মাদােী রহ. থক বাংলাঠদঠশ কওমী মাদরাসার সেঠদর স্বীকৃর্ত আদাঠয়র আঠন্দালে 

সম্পঠকি অব ত করঠল র্তর্ে বলঠলে, ‘িারত সরকার আমাঠদরঠক স্বীকৃর্ত থেওয়ার জেয ডাকঠি, র্কন্তু আমরা তাঠদরঠক বঠল র্দঠয়র্ি, 

আপোরা আমাঠদরঠক আমাঠদর অবিায় োকঠত র্দে, আমাঠদর স্বীকৃর্তর থকাঠো প্রঠয়াজে থেই ’ 

উপঠরাক্ত দুই বুয ুি যোেিই বঠলঠিে  বােঠবই কওমী মাদরাসা যর্দ সরকারী স্বীকৃর্ত থপঠয় যায় তাহঠল কওমী মাদরাসা আর্লয়া মাদরাসায় 

পর্রণত হঠত থবর্শ সময় লা ঠব ো  ধ্ীঠর ধ্ীঠর এক পযিাঠয় এমে সময় আসঠব, যখে কওমী মাদরাসা থেঠক দ্বীঠের তাকাযা পুরা 

করঠেওয়ালা, দাওয়াত, তা‘লীম ও তাযর্কয়ার রাোয় কাজ করঠেওয়ালা থকাঠো আঠলম ততর্র হঠব ো  থযমের্ি এখে আর্লয়া মাদরাসায় 

হঠে  তাই যারা সেঠদর স্বীকৃর্তর বযাপাঠর আগ্রহী তাঠদর কাঠি আকুল আঠবদে, আপোরা দ্বীঠের স্বােিঠক সামঠে থরঠখ র্বষয়র্ি পুেরায় 

র্বঠবচো করুে  এই থদশ থেঠক ইলম উঠে যাওয়ার কারণ থযে আমরা থকউ ো হই থসর্দঠক র্বঠশষ থখয়াল রাখুে   

িয়. িাত্রঠদর থমাবাইল থফাে বযবহারঃ 

বতিমাঠে ইলম উঠে যাওয়ার একর্ি প্রধ্াে কারণ হঠলা, িাত্রঠদর থমাবাইল থফাে বযবহার করা  প্রঠতযক কওমী মাদরাসায়ই থমাবাইল 

বযবহাঠরর উপর র্েঠষধ্াজ্ঞা োঠক, র্কন্তু বােঠব িাত্ররা এই র্েঠষধ্াজ্ঞা মাঠে ো  লুর্কঠয়-িার্পঠয় থযিাঠবই থহাক তারা থমাবাইল বযবহার কঠর  

অেচ থমাবাইল বযবহাঠরর অেিই হঠলা, গুোঠহর সমে আসবাব র্েঠজর হাঠতর মুঠোয় রাখা  হাঠতর মুঠোয় গুোঠহর আসবাব প্রস্তুত থরঠখ 

গুোহ থেঠক থবাঁঠচ োকা খুবই কর্েে বযাপার  যারা গুোঠহর সাঠে জর্িত োঠক, তারা প্রকৃত ইলম কখঠোই থপঠত পাঠর ো  িাত্র িাইঠয়রা! 

থতামরা যর্দ প্রকৃত আঠলম হঠত চাও, দ্বীঠের তসর্েক হঠত চাও, তাহঠল িাত্র যামাোয় থমাবাইল বযবহার কঠরা ো  আল্লাহ তা‘আলা তাওর্ফক 

দাে করুে  আমীে  

আল্লাহ তা‘আলা আমাঠদরঠক ও আমাঠদর িাত্রঠদরঠক মুিাকী, পরঠহয ার ও সু িীর ইলমওয়ালা আঠলম হওয়ার তাওর্ফক দাে করুে এবং 

আমাঠদর থদঠশর সকল কওমী মাদরাসাঠক সহীহ দ্বীেী তা‘লীঠমর মারকায র্হঠসঠব র্কয়ামত পযিে কাঠয়ম রাখুে  আমাঠদরঠক ইলম উঠে 

যাওয়ার কারণসমূহ খর্তঠয় থদঠখ তার প্রর্তকাঠরর বযবিা গ্রহঠণর তাওর্ফক দাে করুে  আমীে  িুম্মা আমীে  

 

 


