মুসিলম িবের িশা সমা (পব-১)
অধাপক শােহদ আলী

[১৯৮০ সেন হােটল পূবাণীেত আজািতক সিমনাের ইংেরজীেত এ বিট উপাপন কেরিছেলন। ড. সয়দ আলী আশরাফ ও
ড. ইসমাঈল রাজী আল-ফাকী বের বেবর সমথেন বব দান কেরন।]
মুসিলম িবের সব সিত নবজাগরেণর আলামত দখা যাে।
সান- নতুন আেলার িদগ উোচন কেরেছ। াধীনতা মাষেক
থাকেল াধীনতা হেয় পেড় অথহীন। জীবেনর অথৈনিতক সমা
াধীনতা জািতর ভাগ িনমােণ সহায়ক হেয় ওেঠ না, বরং একটা

রাজৈনিতক াধীনতা অিজত হওয়ার পর িবপুল সেদর
িনেজর ভাগ িনমােণর মতা এেন দয়। িক সদ না
সমাধােনর জে য সেদর েয়াজেন তার অবতমােন
অিভশাপ হেয় দাঁড়ায়।

তাই, বতমান মুসিলম িব াধীনতা এবং সেদর াচুয- ঐ ই শির অিধকারী হেত পারায় এক িবপুল সাবনা দখা
িদেয়েছ। জীবেনর সবেে আজ াভািবকভােব পুনগঠেনর তািগদ অভূত হে। এই ােণর মেধ িনজ িশা ববা গেড়
তালার েচা মুসিলম িবেক একটা কিঠন পরীার মেধ িনেপ কেরেছ। পাােতর জীবেন নিতক ও আধািক ে য
িবশৃলা ও অরাজকতা চলেছ, য ংসকারী শূতা িবরাজ করেছ তার িশায় ও সমাজ ববায়ও ঘেটেছ তারই অিনবায
িতফলন। িব টকেনালিজর উপর িতিত সভতার াভািবক অসংগীই হে কবলমা বষিয়ক খ সমৃি অজেনর
অতৃ বাসনা। পাাত িচাধারার মেধ, তা পুঁিজবাদই হাক বা সমাজতই হাক বষিয়ক খ-সমৃি তথা দিহক ভাগ-ঐেযর
লালসাই চরম ও পরম। জীবন সিকত এই দৃিভির গভীর ছাপ সব অভূত হে িবেশষ কের, যসব মুসিলম দশ পিমা
সাাজবাদী ও ঔপিনেবিশক শিেলার হীন দাসে দীঘকাল কািটেয় হােল াধীনতা অজন কেরেছ তােদর উপর তা এই
ভাব বাপকতা ও গভীরতায় িবপুল। গালামীর শতাীেলােত পাাত দশন এবং পাাত জীবনদৃি জার কের তােদর গলায়
ঢালা হেয়েছ। দীঘিদন যািক থেক মুসলমানরা ধীের ধীের তােদর ঐিত ও জীবনদৃি িবৃত হেয়েছ। িনেজেদরেক কাালদির ও নীচ এবং ভুেদরেক বড় ভাবেত অভ হেয়েছ। এখন যখন তারা িনজ িনজ জািতেক গেড় তালার কােজ মেনািনেবশ
করেত যাে, তখন াভািবকভােবই তারা িনং, িশা এবং জীবেনর আধুিনক উপকরণেলার জ শরণ িনেত বাধ হে,
পাােতর লােকরা মেন কের বষিয়ক ে ত সমৃি ও উিত অজেনর জে এর কান িবক উপায় আজ তােদর জানা
নই।
িক পিরণােম পাােতর উপর এই িনভরতা সিতকার াধীনতার জে খুবই মারাক মািণত হেয়েছ; কারণ
াধীনতা মােন দালান-কাঠা, রাা-ঘাট িনমাণ, গাড়ী-ঘাড়া হাঁকােনা আর যেথা পানাহার বা কামচচা নয়াধীনতার কৃত অথ হে আপন জীবনদশেনর মজবুত িনেরট বুিনয়ােদর উপর আপনেক সংহত করা। িক
পাােতর জড়বাদী ও নািক সমূহ-বাদী দশনেলা আর তােদর াভািবক জীবন-পিত আমােদর অিের
এেকবাের মূেল আঘাত হােন। এেলা আমােদর িচরকােলর নিতক, আধািক ও সামািজক মূলেলােক ংস
কের দয়, আমােদর তাহিজব, তামাুন ও জীবন-পিতর িবনাশ সাধন কের-পিরবেত মহর িকছু দান না কের
চরম শূতা ও নরােজর মেধ িনেপ কের আমােদর পরাকরণকারী আিবাসহীন মানিসক গালাম বািনেয়
ছােড়।
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এই িবপেদর সুখীন হেয় একােলর িকছু িকছু মুসলমান িনেজর জীবনদশেন দৃঢ় ও গভীর মূল একিট জািত ও মানব গাী
িহেসেব িনেজেদর ভিবৎ সেক িচা করেত  কেরেছন। িবপেদর এই উপলি একটা ভ লণ িনঃসেহ। সভতায়
উত ভাগসব উৃংখল ভূ জািতেলার সংেশ নাই। কােনা দেশ িশা দশন যপািতর ব নয়। জািতর জীবন-দশনই
দেশর িশানীিতর প িনধারণ কের, বা তার তা করা উিচত। আমােদর বিগত মেত উৎপাদন বা আমদানীর ও সমাজজীবেনর সাথকতা এবং তাৎপয বল পিরমােণ িনভর কের সিঠক ও যথাযথভােব িশার িভি িনণেয়র উপর।
বলা বাল, য িশায় সামেন একিট মহৎ এবং উ ল নই তা কােনা িশাই নয়। িশার অবই একটা ল থাকেব
এবং স ল , সৃির মাধেমই মানব জীবেনর ভূিমকা ও ের সংেগ সক রেখ িনণীত হেব। িশার ল হেত পাের
কবলই বষিয়ক, কবই বুিবৃিক অথবা কবলই আিক কলাণ লাভ অথবা একাধাের বষিয়ক, মানিসক ও আিক সাবনার
িবকাশ হেত পাের তার কাম, যা পিরণােম তার সৃির উেেক সাথক কের তুলেব। িশার উে িনধািরত হয় কােনা
সমােজর, জািতর অথবা জনেগাীর মৗিলক জীবন-দশন ারা। কান সমাজ বা জািত যিদ ধম-িনরেপ, ধমোহী অথবা ধম
সেক উদাসীন হয় তাহেল বষিয়ক অগিত এবং সমৃিই হেব তার জীবেনর পরম ও চরম ল এবং জীবন সৃির আেলােকই
স গেড় তালবার চা করেব তার িশা ববা, এই দশন ও িশা ববা ারা িনধািরত হেব তার সাংৃিতক প।
িক এ-ও হেত পাের, একিট জািত বা জনেগাী ধমেকই তা উৎপির এবং তার অিে মূল বেল িবাস কের; এেে তার
িশা ববা এবং সাংৃিতর প হেব িভ। এ ধরেনর জািত জনেগাী তার ধমিবাস ও ধমীয় অিভতার আেলােক তার িশাববােক গেড় তালবার চা করেব। এটাই াভািবক, তেব ধমিট যিদ নহােয়তই জীবন-িবমুখ হয়, সংসার-তাগ বা সাসবাদ
যিদ ধমিটর মূল দশন হয়, তাহেল এ ধরেনর ধেম িবাসী সমাজ বা জনেগাী এমন একটা িশা ববা গেড় তালবার চা
করেব, যা জীবেনর বাবতার মুকািবলা না কের জাগিতক িবষয় থেক পলায়েনর মেনাবৃিেকই য় দেব; রা যেহতু জাগিতক
িবষয়েক বজন কের চেল না, বরং জাগিতক িবষয়সমূহই যেহতু রাের কমকাের মেধ পেড়, তাই এেে রা কবলমা
জাগিতক কমকা িনেয় ব থােক, আর জনগেণর জ থােক তপ-জপ, সাধন-ভজন ধম বেল, এক গােল চড় িদেল আেরক গাল
পেত দাও, িক এিট যু-মহাযু বাঁধায়, বল মাষেক লুটপাট কের, পারেল িনি কের দয়, মারণা তরীর জ
িবানীেদর িনেয়াগ কের, য অেথ কািট কািট মােষর মুেখ অ তুেল দয়া যেতা তােক তারা মাষ মারার য আিবাের বয়
কের। িক ধমিট যিদ সামিক জীবন-িবধান হয় অথাৎ জ থেক মৃতু পয সকল কাজই য এর আওতায় পেড় কবল তাই
নয়, জাগিতক জীবেনর পরবতী জীবনও তার আওতাভু হয়, তাহেল আমরা পাব একিট সূণ িভ িচ। এেে জীবেনর
সামিকতার পূণ ও সাম িবধানই হেব িশার ল।
পৃিথবীেত বতমান মুসিলম রাের সংখা চিেশর উপের। ইসলােম গভীর আাশীল বি ও জািত গাী যখন ইসলােমর িবিধিবধান মত বি ও সামািজক, রাীয় জীবন গেড় তােল তখনই তােদরেক বলা হয় মুসিলম। আজকাল অবই ইসলােমর সােথ
সক না রেখও অেনেক মুসিলম পিরচেয় চলােফরা কের এবং সামািজক, রাজৈনিতক, অথৈনিতক েযাগ-িবধা ভাগ কের।
এেদর মেধ রেয়েছ আধুিনক পাাত িশায় িশিত ধম-িনরেপতাবাদীেদর একিট দল। িক ইসলামী সমাজ ববায় ধমিনরেপতা চার অথবা ধেমর িত উদাসীনতার কােনা েযাগ বা অবকাশ নই। পাের ইসলাম জীবনেক মায়া বেল গণ
কের না। এক ধরেনর সূফী-পীর-দরেবশ জীবনিবমুখীনতা চার করেলও মহানবী বিতত রআনী জীবনদশন পলায়নবাদ বা
জীবন-িবমুখীনতােক কখেনা য় দয় না। এ কারেণ িশার উেেক কবলমা বষিয়ক গিত অথবা কবলমা আধািক
মুি হেত পাের না।
কবলমা দিহক খ িবধান যন মানব জীবেনর পূণ পিরচয় নয়, তমিন কবলমা হানী অেষায়ও মানব জীবেনর সামিক
অথ খুঁেজ পাওয়া যায় না। তাই য কােনা সিতকার ইসলামী সমাজ ববায় িশা-দশেনর মূলনীিতই হেব জীবনেক নিতক,
মানিবক, দিহক ও আধািক িদক িদয়া অথ ও তাৎপযপূণ কের তালার জে িশা কমসূচী ণয়ন।
মুসলমানেদর এ িবাস এ জীবন শষ হওয়ার সে সেই অি শষ হেয় যায় না। মৃতুর পরও গভীর মূল তার অিে িটেক
থােক, যিদও মাষ জােন না সই জীবেনর প িক? বতমান জীবন থেক পরবতী জীবন পয সািরত মানিবক অিের অথ
এবং তাৎপযেক সখােন রেখই আমােদর পািথব জীবনিবধান পিরলিত ও ণীত হেয়েছ। (মুসলমানেদর যৗথ জীবন দশেনর
িতফলেন আমােদর িনজ সাংৃিতক পাটােন সংরণ এবং পাষেণর জে কবলমা উপেরা অথ ও তাৎপেযর আেলােকই
আমােদর িশা ববােক বুঝেত হেব এবং প িদেত হেব।)
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িক কাযেে আমরা িক দখেত পাি? দীঘকাল পিমা উপিনেবশ ও সাাজ শিশালী আিধপত, দমন ও
শাষেণর ফেল মুসলমানেদর মদড ভে পেড়েছ। এরা আমােদর জে রেখ গেছ গালামী মেনাভাব, যার
ভাব এখেনা জগল পাথেরর মেতা চেপ আেছ আমােদর উপর। আমােদর িচা এবং ববহািরক আচরেণর উপর
এখেনা ভু করেছ গালামীকােলর ঐিত। পাাত জগত ও জীবেনর যসব ল এবং প উাবন কেরেছ
আমােদর বুি ও মধা তােতই িনম রেয়েছ। মুসিলম িবের ুল-কেলজ ও িবিবদালয়েলােত যসব িশা
পিত চালু রেয়েছ তার বিশর ভাগই িবেদশী পণ-েবর মেতা পাাত থেক আমদািন। এেলা আমােদর
িনজ িসেম বা পিত নয়। পাাত িশা ববার ল ও আদশ এবং দৃিভিেতই এেলা ণীত। এেলার
অকরণ এবং কাবনকিপ মা। িনলের মেতা িবেবেক িবমা পীড়ন ছাড়াই, আমরা পাাত অিভতা এবং
দৃিভির পটভূিমকায় কিত ও উািবত এসব িশা ববার অকরেণর মাধেম আমরা আমােদর িশািভযান
চিরতাথ করার চায় মশল রেয়িছ। আমােদর জীবেনর চরম ও পরম ল যেহতু বষিয়ক উিত, গিত ও
সমৃি, তাই স ববার মাধেম পাাত এই সমৃির অিধকারী হেয়েছ, আমরা তার অকরণেক সহজ পা
িহেসেব হণ কেরিছ।
িক িশা ববা য কারখানার ত িবেদশী পেণর মেতা আমাদনীর ব নয়, তা সকেলই ীকার করেবন। েতক জািতর
একিট িনজ জীবনদশন ও জীবনদৃির আেলাক তার বষিয়ক, সামািজক ও অথৈনিতক সমাবলীর সমাধান খুঁেজ পাবার চা
কের, তার সাংৃিতক জীবনেক গেড় তালার য়াস পায়। সিতকার িশা ববা একটা জািতর সার অিনিহত তািগেদরই
ফলিত। মাকড়সা যমন তার নািভ থেক তা উৎপ কের অিত চমৎকার সূ জাল বুেন তমিন িশা পিতরও মূল িনিহত
থােক জািতর অর কৃিতর মেধ।
য কােনা জািতর িশার চির ও িতর িভি হে তার ঐিত, মূলেবাধ এবং জীবনদৃি। িসেম বা পিত িবি ব
হেত পাের না, এর সূ িনিমত হয় জািতর জীবনদৃি থেক। সই জীবনদৃি থেক যসব নিতক এবং সামািজক মূলেবাধ সৃি
হয় সেলার সে িশা ববার সক নাড়ীর সক। এ কারেণ কােনা দেশ বা সমােজ একই সে একািধক িশা-ববা
চালু থাকেত পাের না। এ ধরেনর অদূরদশী িশা ববা যখােন অসরণ করা হয় সখােন সামািজক সংহিত এবং সমােজর
সামিক কলােণর জ সািবক উেদাগ অসব হেয় পেড়। সমােজর সদরা  একািধক ণীেত িবভ হেয় পেড়। এক
ণীর সংেগ অপর ণীর কােনা সক থােক না, ফেল সামািজক সংহিত িবন হেয় পেড়। এ ধরেনর িশা ববা নাগিরকেদর
পরর কােছ টােন না। তােদর নকট সৃি কের না। বরং পারািরক িবিতা এবং বপিরেতরই জ দয়। বলা বাল,
দেশর নাগিরকেদর মেধ িশা-পিতই তখন অলে ববধান হেয় দাঁড়ায়। কােনা সমাজ যখন এভােব পরর িবেরাধী
এেকর সংেগ অপেরর সকহীন িবিভ ণীেত িবভ হেয় পেড় তখন সমােজর সদেদর মেধ ভােবর আদান-দান, মেতর
িবিনময় ব হেয় যায়। আমােদর দেশর আধুিনক িশায় িশিত এবং মাাসা িশায় িশিত ণী 'িটর মেধকার সক
দৃা িহেসেব িবেবচ।
িক একিট মা লে উািবত একিট সমিত িশা ববা যারা অসরণ কের তােদর সামািজক এবং সাংৃিতক পাটান
সূণ িভ, সখােন সমাজসা এেক অপেরর কােছ অেবাধ, অপিরিচত একািধক খেড িবভ নয়। বরং সংহত একটা জাতীয
িশা ববা সামািজক ঐক ও সংহিতর অল পিরেবশ অিনবাযভােবই সৃি কের থােক। এর ফেল আমরা দিখ, সামিক
কলােণর জ তঃূত উেদাগ সম জািতেক একিট একক লে সংত করার েচায় সিয়।
মজার িবষয়, ইউেরাপ যিদও বষিয়ক উিতর ণযুেগ আেরাহণ কেরেছ এবং আধুিনক ান-িবােনর ে যার নতৃে
তকাতীত, তবু পাােতর ব িবানী, দাশিনক পাাত িশা-ববার উেহীনতায় কবল উি নয়, হতাশ বাধ করেছন।
তারা আজ উপলি করেছন, তােদও এই িশা-ববার ফেল বি আজ িনঃস একাকী বােধ পীিড়ত, িদশাহীনতায় িবমূঢ়।
এর পিরণাম এই হেয়েছ য, বি যখন াচুেযর মেধ জীবন যাপন করেছ, তখেনা জীবন তার কােছ ঃখময় যণাপীিড়ত। এ
িশা-ববার একমা বুিলই হে ভৎববফড়স 'মুি', বাব জীবেন যার অথ দাঁড়ায় যমন ইা করার অবাধ অিধকার। এই
িশা-ববার একমা ল হে ত রাতারািত ঐেযর মািলক হেয় বষিয়ক জীবনমান উত করা।
ল যখন তথাকিথত 'মুি' তথা াচােরর অবাধ অিধকার তাই অধয়েনর িবষয়িলেক করা হেয়েছ ঐিক-যােত িশাথীর
াভািবক িতভার িবকােশর অবাধ েযাগ সৃি হয়। একমা ল যেহতু বিের এই অবাধ ূরণ ও িবকাশ, তাই জীবেনর
কােনা ল বা আদেশর আেলােক িশমন এবং চিরেক গেড় তালার য়াসেক িতকর গণ করা হয়। এর ফেল জীবেনর
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একটা বৃহৎ অংশ এই িশালােভ বিয়ত হেলও এ িশাথীেদর মেধ কােনা সামািজক অিভ ও ল সৃি কের না। কম ও
তােগর জ তােক অািণত উীিপত করেত পাের এমন কােনা ল তার জীবেন না থাকায় স ঘটনা, ইিতহাস এবং ভােগর
উপর তার িনয়ণ হািরেয় ফেল। পিরেবেশর িনয়া না হেয় স পিরেবেশর গালাম হেয় পেড়। য-সব ণ ও মূল মাষেক
সৃির মেধ মহম মযাদার অিধকারী কের ত সিলর অবয়  হয়। এ িশা তণ-তণীর আায় আিক ও সামািজক
মূল অজেনর জ কােনা তী আিত সৃি কের না। যন তন উপােয় শি এবং সদ অজেনর জে য-সব বষিয়ক এবং
বৃিগত চািহদা পূরণ আবক এ িশা কবল সিল পূরেণরই চা কের। মানব আার লালন-পাষেণ এ ধরেনর িশা
সাহায কের না-দয়া, সবা, পরাথপরতা এবং তােগর ায় মহৎ ণাবলীর ারা মানব জীবনেক এযমিত কের না। মােষর
মনে এর ফেল সৃি হয় এক 'িবশাল আিম' যার আড়ােল গাটা সৃিটাই ঢাকা পেড় যায়। স িনেজেক ছাড়া আর িকছু দেখ না,
জােন না, 'সবার উপের আিম সত' এই তার কােছ একমা সত। আধুিনক ভাষায় যােক বলা হয় মািজত আাথ-কৃতপে যা
ুল আসবতারই নামার।
সূঃ আামা ইকবাল সংসদ পিকা, এিল-জুন ২০০২, অধাপক শােহদ আলী সংখা।
িতীয় পবঃ মুসিলম িবের িশা সমা

অধাপক শােহদ আলী
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