েকারআনী জ্ঞােনর অপিরহার্যতা
জনগেণর জীবেন রাজৈনিতক, সাংস্কৃিতক, চািরত্িরক ও ৈনতীক িবপ্লেবর
পূর্েব েয িবপ্লবিট অপিরহার্য তা হেলা েচতনা-রাজ্েয েকার’আনী
জ্ঞােনর গভীর িবপ্লব। এিটই মহান আল্লাহতায়ালার পিবত্র সূন্নত।
নবীজী (সাঃ)েক তাই সর্বপ্রথম নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত বা িজহাদ
িদেয় ইসলামী রাষ্ট্র গড়ার কাজ শুরু করেত বেলনিন। বরং তাঁেক প্রথম
েয িনর্েদশিট িদেয়েছন তা হেলা “ইকরা” তথা পড় অর্থাৎ জ্ঞানার্জেন
মগ্ন হওয়ার। নবীজী (সাঃ)েক বলা হেয়েছ, রােতর অর্েধকাংশ বা একতৃতীয়াংশ ধীের ধীের পিবত্র েকারআন পােঠ কািটেয় িদেত –েযমনিট
বর্িণত হেয়েছ সুরা মুজাম্িমেল। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হেয়েছ
নবুয়ত লােভর দীর্ঘ
এগােরা বছর পর। েরাযা, হজ্ব, যাকাত ও িজহাদ
ফরজ হেয়েছ তারও পর। েঘাড়ার আেগ গািড় েজাড়া যায় না। তাই েকার’আেনর
জ্ঞােন আেলািকত করার পূর্েব যারা ইসলামী রাষ্ট্র গড়ার লড়াই শুরু
কেরন -তারা বস্তুতঃ েঘাড়ার আেগ গািড় জুড়েত চান। তােত শুধু
রক্তক্ষয়ই বােড়, িকন্তু কােজর কাজ িকছুই হয়না।
ইসলােমর েগৗরব যুেগ মুসিলমেদর মােঝ পিবত্র েকারআেনর জ্ঞানার্জেনর
আগ্রহিট
এতই প্রবল িছল েয, তারা িনেজেদর মাতৃভাষােক দাফন কের
আরবী ভাষােক গ্রহণ কেরিছল। ফেল ইরাক, িসিরয়া, িমশর, মরক্েবা,
আলিজিরয়া, িলিবয়া, মািল, সূদােনর েদেশর জনগণ আরব না হেয়ও আরেব
পিরণত হেয়িছল। িকন্তু আজ অবস্থািট িভন্ন। পিবত্র েকারআন েথেক
মুসিলমেদর দূের রাখার ষড়যন্ত্রিট িছল কােফর ব্িরিটশ শাসকেদর।
তােদর ভয় িছল, মুসিলমগণ েকারআন বুঝেল তারা জানেত পারেব শিরয়েতর
আইন প্রিতষ্ঠা ছাড়া মুসিলম হওয়া যায় না। তারা জানেব, মুসিলমেদর
উপর ইসলামী রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা েদয়া ও প্রিতক্ষা েদয়া ফরজ। এবং
এ লক্ষ্েয িজহাদ হেলা সর্েবাচ্চ ইবাদত। ফেল এমন জ্ঞােনর প্রচার
হেল িবপেদ পড়েতা ব্িরিটশ ঔপিনেবিশক শাসন। ফেল তােদর প্রকল্প িছল
মুসিলমেদর েকার’আন েথেক দূের রাখা। এ লক্ষ্যেক সামেন েরেখই তারা
ময়দােন নামায় েমাল্লা-েমৗলভীেদর –যারা বলেত শুরু কের েকারআন
েতলাওয়ােতই অেনক সওয়াব, বুঝার দরকার েনই। এ প্রসঙ্েগ তারা নবীজীর
একিট হাদীেসর উল্েলখ কের। েসিট হেলা, নবীজী (সাঃ) বেলেছনঃ পিবত্র
েকারআেনর একিট অক্ষর েয পড়েব েস ব্যক্িত দশিট েনকী পােব। প্রশ্ন
হেলা, নবীজী (সাঃ) িক না বুেঝ পড়েত বেলেছন? েকান সুস্থ্য ব্যক্িত
িক এমন কথা বলেত পাের? খাওয়ার অর্থ খাদ্যেক গলাধঃকরণ করা এবং হজম
করা; নইেল েসিটেক খাওয়া বলা যায় না। েতমিন েকান িকছু না বুঝেল িক

পড়া হয়? তাছাড়া বহু আয়াত নািজল হেয়েছ পিবত্র েকারআন যােত বুেঝ
পড়া হয় -েসিটর উপর তািগদ িদেয়।
একিট জািতেক িশক্িষত করার কাজিট অিতশয় িবশাল। এিটই রাষ্ট্েরর
সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ খাত। এিটেক ইসলােম পিবত্র ইবাদেতর মর্যাদা
েদয়া হেয়েছ। ইহকােল ও আেখরােত ব্যক্িতর প্রকৃত সফলতািট িনর্ভর
কের এখােতর উপর। জনগণ কতটা মুসিলম রূেপ েবেড় উঠেব েসিট িনর্ভর
কের জ্ঞানদােনর এ আেয়াজেনর উপর। এজন্য চাই, লক্ষ লক্ষ িশক্ষক।
চাই, লক্ষ লক্ষ িশক্ষা প্রিতষ্ঠান। চাই, প্রিত মহল্লায় পিবত্র
েকার’আন িশক্ষার আেয়াজন। প্রিতিট মসিজদেক এ জন্য মাদ্রাসায় পিরণত
হেত হয়।
এজন্য প্রিত মুসিলমেক হয় িশক্ষক অথবা ছাত্র হেত হয়
–েযমনিট নবীজী (সাঃ) বেলেছন। (হাদীসঃ মুসিলম জীবেনর দুই অবস্থা।
হয় েস িশক্ষক, না হয় ছাত্র।) িকন্তু বাংলােদেশ এিটই সবেচেয়
ব্যর্থ খাত। ছাত্রগণ স্কুল, কেলজ ও িবশ্বিবদ্যালয় েথেক েবরুচ্েছ
পিবত্র েকার’আেনর একিট আয়াত না বুেঝই।
েদেশর

হাজার

হাজার

মাদ্রাসা

েথেক

যারা

েবরুচ্েছ

তারাও

স্েরফ

িনেজেদর ঘর-সংসার ও রুিটরুজী িনেয় ব্যস্ত। েদেশর রাজৈনিতক ও সমাজ
িবপ্লেবর অঙ্গেণ দািয়ত্ব পালন েথেক তারা বহু দূের। িনেজদর
সার্িটিফেকট আদায় বা েবতন বৃদ্িধর জন্য তারা দেল দেল রাস্তায়
নামেলও ইসলামী রাষ্ট্র ও শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা িনেয় তােদর েকান
ভাবনা নাই। আন্েদালনও নাই। আদালেত মহান আল্লাহতায়ালার শিরয়িত
িবধােনর বদেল কুফির আইনেক প্রিতষ্ঠা িদেল বা েসিটেক েমেন িনেল েয
মুসিলম থাকা
ক’জেনর?
েস

যায় না -েস হুশই বা মাদ্রাসায় িশক্িষতেদর মােঝ
হুশ
থাকেল
েতা
তারা
রাস্তায়
েনেম
আসেতা।

রাষ্ট্রপ্রধােনর েয আসেন েখাদ নবীজী (সাঃ) বেসেছন েস আসেন েকান
েভাট-েচার, েভাট-ডাকাত ও গুম-খুেনর রাজনীিতর অৈনসলািমক ব্যক্িতেক
বসেত িদেল েয নবীজী (সাঃ)র সূন্নত বাঁেচ না এবং জনগেণর ইসলাম
িনেয় েবেড় উঠািটও সুিনশ্িচত হয় না –েস হুশই বা ক’জেনর?

