
 
স�ান এক�ট বড় আমানত। 

 
 

েহ ঈমানদারগণ, েতামরা িনেজেদরেক ও েতামােদর পিরবার-পিরজনেক 
আ�ন হেত বাচঁাও যার �ালািন হেব মানুষ ও পাথর; েযখােন রেয়েছ 
িনম �ম ও কেঠার েফেরশতাকূল, যারা আ�াহ তােদরেক েয িনেদ�শ 
িদেয়েছন েস ব�াপাের অবাধ� হয় না। আর তারা তা-ই কের যা তােদরেক 
আেদশ করা হয়।  (আল কুরআন 66:6) 
�যূর ছা�া�া� আলাইিহ ওয়া ছা�াম বেলন সব িশ�ই ইসলােমর  �ভাব 
িনেয় জ� �হণ কের। পরবত�েত তার িপতা-মাতা তােক ই�দী, খৃ�ান বা 
অি�পূজারী বািনেয় েফেল।  (  েবাখারী১৩৮৫ )  
েছেল-েমেয় আ�াহর আমানত। তােদর ঈমান আমেলর েহফাজত সবার 
আেগ। অিধকাংশ �ুেলর পিরেবশ ঈমান আমেলর জন� �িতকর। �ুল 
িশ�ার নােম ইসলাম িবেরাধী িশ�ার সয়লাব িবরাজ করেছ। 
সকল িপতা-মাতার কত�ব�, তারঁা েযন িনজ স�ােনর ঈমােনর 
েহফাজতেক অ�গণ� মেন কের। 
িন�াপ েছেল েমেয়েদরেক এমন পিরি�িতর স�ুিখন হেত না েদওয়া 
েযখােন ঈমান আর পিব�তা িব�� হেয় যায়।এমন েযন না হয় েয, 
িকয়ামেতর িদন স�ানগণ িনজ িপতা-মাতার িব�ে�  আ�াহর দরবাের 
অিভেযাগ দােয়র কের। 
িরজক েপৗ�ছােনা আ�াহর দািয়�। েকান �াণী তার িনধ �ািরত িরযক �হণ 
করা ব�িতত মৃত� �বরণ করেব না।  
দাির�তার ভয় এমন  এক �জিনস যা িদেয় শয়তান আমােদরেক  পাপ 
কােজ িল� কের আর আমােদর ঈমান �ংস করেত ব�বহার কের।  
আ�াহ তা'আলা বেলন, শয়তান েতামােদরেক দির�তার �িত�িত েদয় 
এবং অ�ীল কােজর আেদশ কের। আর আ�াহ েতামােদরেক তার প� 
েথেক �মা ও অনু�েহর �িত�িত েদন। আর আ�াহ �াচ�য �ময়, সব ��। 
 (আল কুরআন ২ :২6৮ ) 
সেব �াপির িনজ স�ানেক ঈমান িব�ংসী পিরেবেশ িল� হওয়া েথেক 
েহফাজত করার আ�াণ েচ�া চািলেয় েযেত হেব। 



যতট� কু স�ব সব িপতা-মাতােক উৎসািহত করেত হেব েযন তারঁা িনেজর 
স�ােনর �ুেলর পড়া�েলা িনেজর ঘেরই েসের িনেত পাের। এ�েলা 
অস�ব িকছ� ই না। েয আ�াহর কােছ সাহায� চায় আ�াহ তার কাজ 
সহজ কের েদন। 
স�ানেদরেক অসৎ সংগ েথেক দেূর রাখার পাশাপািশ িব�� আ�ীদা, 
�েয়াজনীয় �ীন িশ�া আর ইসলামী সভ�তা িশখােনার সব �া�ক েচ�া 
থাকেত হেব।  
েছেল েমেয়েদরেক �ানীয় ম�েবর িশ�ার িবষেয় িপতা-মাতােক 
িবেশষভােব মেনােযাগী হেত হেব। ম�ব িশ�া েছেলেমেয়েদর ইসলাম 
িশ�ার জন� েম�দে�র ন�ায়।  
অবশ�ই েখয়াল রাখেত হেব েছেলেমেয়েদরেক েযন িব�� ও 
পরেহজগার উ�ােদর িনকট পড়েত েদওয়া হয়। তা না হেল যা পড়েব তা 
�ধু পড়াই েথেক যােব, েকান আমেল আসেব না। 
েছেলেমেয়েদরেক ম�ব িশ�া েথেক ব��ত করেত বা ম�ব েথেক 
সিরেয় িনেত অেহত�ক েকান আপি� েতালা সমীিচন নয়।  
দঃুেখর িবষয় হেলা, আমােদর েছেলেমেয়েদরেক জাগিতক িশ�ার িবষয় 
��� িদেয় বুঝােনা হয়, অথচ পরকােলর িশ�ার েবিশ �েয়াজন যা, 
সিত�কাের ইহকাল ও পরকােল উভয় জাহােনর সফলতা অজ�েনর 
মাধ�ম।  
অেনক ক� লােগ, িপতা-মাতা  চায় না স�ান জাগিতক িশ�া েছেড় িদক, 
িক� স�ান যিদ ম�েব েযেত না চায় তখন খুিশমেন তা েমেন েনয়।  
রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন, েতামরা সবাই 
দািয়�শীল। �েত�কেক তার অধীন�েদর  স�েক� �ে�র স�ুিখন হেত 
হেব।  (  েবাখারী - ৮৯৩ ) 
আ�াহপাক আমােদর েয আমানত িদেয়েছন তা েহফাজত করার 
তাওফীক দান ক�ন। আমােদর ঈমান ও �ীন আর আমােদর পরবত� 
�জে�র ঈমান ও �ীন িকয়ামত পয �� েহফাজত ক�ন। আমীন 
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