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আধিু নক িবে অমস
ু িলম গেবষকরা যখন ােনর সমু পিব কুরআেনর ভতর থেক মিণ-মেু া আহরণ কের িনেজেদর
িনেয় যাে অনন উতায়, তখন কুরআেনর জািত মস
ু িলমরা এেক  না িদেয়, এর িশায় মেনািনেবশ না কের এবং এর
িশােক পাশ কািটেয় িনেজেদর িনেয় যাে ংস ও পতন নামক খােদর িকনারায়। পিরতােপর সে ল কির, আজ
তাওহীেদর কােলমা পাঠকারী অেনক ভাই-বান সারা প ৃিথবীর সকল ভােলা-ম ােনর পছেন ছটেছন,
জাগিতক ান চার
ু
ও উিতর পছেন জীবেনর বসেলােক উৎসগ করেছন, অথচ তারা তােদর ইহ ও পরকালীন সািবক সাফেলর িনয়তা
দানকারী পিব কুরআনটাই কবল পডে় ছন না। কুরআেনর ছাঁেচ িনেজেক, িনেজর সমাজ ও রােক গডে় ছন না। এমনিক
কুরআনল
ু কারীম িনেয় তারা আর দশিট ানের মেতা গেবষণাও করেছন না। অথচ পিব কুরআেন আাহ তা‘আলা
ইরশাদ কেরন,
[٤٤ : ﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ٤٤ َونﺮَﺘَﻔﻢۡ ﻳﻠﱠﻬﻟَﻌﻟَﻴۡﻬِﻢۡ و الِﺎ ﻧُﺰﻠﻨﱠﺎسِ ﻣ ﻟﻦِﻴﺘُﺒ ﻟﻟَﻴۡﻚَ ٱﻟﺬِّﻛۡﺮﻟۡﻨَﺂ اﻧﺰا﴿و
‘এবং তামার িত নািযল কেরিছ কুরআন, যােত তুিম মানেু ষর জন  কের িদেত পার, যা তােদর িত নািযল হেয়েছ।
আর যােত তারা িচা কের’। {সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৪৪}
.
অন আয়ােত আাহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
ﺎﻌۡﺪِ ﻣﻦۢ ﺑﻢ ﻣٰﺮِﻫدۡﺑ اَﻠ ٱرۡﺗَﺪﱡواْ ﻋنﱠ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦ ا٢٤ ﺂﻗۡﻔَﺎﻟُﻬ ﻗُﻠُﻮبٍ اَﻠمۡ ﻋانَ اونَ ٱﻟۡﻘُﺮۡءﺮﺘَﺪَﺑ ﻳََﻓ﴿ا
ﻪ ٱﻟلﺎ ﻧَﺰﻮاْ ﻣﺮِﻫ ﻛﻠﱠﺬِﻳﻦﻢۡ ﻗَﺎﻟُﻮاْ ﻟﻧﱠﻬﻚَ ﺑِﺎ ذَٰﻟ٢٥ ۡﻢ ﻟَﻬَﻣۡﻠاﻢۡ و ﻟَﻬلﻮ ﺳﺪَى ٱﻟﺸﱠﻴۡﻄَٰﻦ ٱﻟۡﻬﻢ ﻟَﻬﻦﻴﺗَﺒ
[٢٦ ،٢٤ : ﴾ ]ﻣﺤﻤﺪ٢٦ ۡﻢﻫارﺳۡﺮ اﻌۡﻠَﻢ ﻳﻪٱﻟﻣۡﺮِۖ وﻌۡﺾِ ٱﻟۡﺎ ﺑﻢۡ ﻓﻴﻌﻨُﻄﺳ
‘তেব িক তারা কুরআন িনেয় গভীর িচা-ভাবনা কের না? নািক তােদর অরসমূেহ তালা রেয়েছ? িনয় যারা িহদায়ােতর
পথ স
ু  হওয়ার পর তােদর প ৃদশনপূবক মখু িফিরেয় নয়, শয়তান তােদর কাজেক চমৎকৃত কের দখায় এবং
তােদরেক িমথা আশা িদেয় থােক। এিট এ জন য, আাহ যা নািযল কেরেছন তা যারা অপছ কের। তােদর উেেশ তারা
বেল, ‘অিচেরই আমরা কিতপয় িবষেয় তামােদর আনগু ত করব’। আাহ তােদর গাপনীয়তা সেক অবিহত

রেয়েছন’।{সূরা মহু াদ, আয়াত : ২৪-২৬}
উসমান ইবন আফফান রািদয়াা আন কতকৃ বিণত, িতিন বেলন, রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম ইরশাদ কেরন,

.« ﻪﻠﱠﻤﻋآنَ و اﻟْﻘُﺮﻠﱠﻢ ﺗَﻌﻦ ﻣﻢﻛﺮ» ﺧَﻴ
‘তামােদর মেধ সই বি সেবাম য কুরআন শেখ এবং (অপরেক) শখায়। [1]

আমরা জািন কুরআন শখা ও মখু  করা অত মযাদাপূণ কাজ। কারণ এ কুরআন হেলা মহান রেবর অেলৗিকক বাণী। সরল
পেথর পােথয়। আাহর মজবত
ু রিশ। আাহ তা‘আলা বেলন,
ۦﻢ ﺑِﻪﯩﺻﻢۡ وۦۚ ذَٰﻟﻪﺒِﻴﻠﻦ ﺳﻢۡ ﻋِ ﺑق ﻓَﺘَﻔَﺮﻞﺒﻮاْ ٱﻟﺴ ﺗَﺘﱠﺒِﻌۖ وﻮهﺎ ﻓَﭑﺗﱠﺒِﻌﻴﻤﺴۡﺘَﻘ ﻣٰﻃﺮٰﺬَا ﺻنﱠ ﻫا﴿و
[١٥٣ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم١٥٣ َﻢۡ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنﻠﱠﻟَﻌ
‘আর এিট তা আমার সাজা পথ। সত
ু রাং তামরা তার অনসু রণ কর এবং অনান পথ অনসু রণ কেরা না, তাহেল তা
তামােদরেক তাঁর পথ থেক িবি কের দেব। এেলা িতিন তামােদরেক িনেদশ িদেয়েছন, যােত তামরা তাকওয়া
অবলন কর।’ {সূরা আল-আন‘আম, আয়াত : ১৫৩}
.
যােক এই কুরআন শখার তাওফীক দওয়া হেব স িবশাল মযাদা ও ফযীলেতর অিধকারী হেব। আবাহ ইবন মাসঊদ
রািদয়াা আনমা কতকৃ বিণত, রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম ইরশাদ কেরন,

ﻦَﻟ و، فﺮ اﻟْﻢ ﺣﻗُﻮل ا ﻻ، ﺎﻬﺜَﺎﻟﻣﺸْﺮِ اﻨَﺔُ ﺑِﻌﺴاﻟﺤ و، ٌﻨَﺔﺴ ﺣ ﺑِﻪ ﻓَﻠَﻪﻪﺘَﺎبِ اﻟ ﻛﻦﻓًﺎ ﻣﺮ ﺣا ﻗَﺮﻦ»ﻣ
.« فﺮ ﺣﻴﻢﻣ وفﺮ ﺣمﻻ وفﺮ ﺣﻒﻟا
‘য বি আাহর িকতাব থেক একিট আয়াত পডে় ব, তার জন একিট নকী লখা হেব। আর নকীিটেক করা হেব
দশণ। আিম বলিছ না  اﻟﻢএকিট হরফ। বরং ‘আিলফ’ একিট হরফ, ‘লাম’ একিট হরফ এবং ‘মীম’ একিট
হরফ’। [2] সবু হানাাহ!

আবূ রায়রা রািদয়াা আন কতকৃ বিণত, রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম ইরশাদ কেরন,

ﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻟَﺖ ﻧَﺰﻻ اﻢﻨَﻬﻴ ﺑﻮﻧَﻪﺳﺘَﺪَارﻳ وﻪ اﻟﺘَﺎبﺘْﻠُﻮنَ ﻛ ﻳﻪﻮتِ اﻟﻴ ﺑﻦﺖٍ ﻣﻴ ﺑ ﻓم ﻗَﻮﻊﺘَﻤﺎ اﺟﻣ»و
ﺮِعْ ﺑِﻪﺴ ﻳ ﻟَﻢﻠُﻪﻤ ﻋ ﺑِﻪﻄﱠﺎ ﺑﻦﻣ وﻨْﺪَه ﻋﻦﻴﻤ ﻓﻪ اﻟﻢﻫﺮذَﻛﺔُ وﺋﻼ اﻟْﻤﻢﻔﱠﺘْﻬﺣﺔُ وﻤﺣ اﻟﺮﻢﺘْﻬﻴﻏَﺸﻴﻨَﺔُ واﻟﺴ
.« ﻪﺒﻧَﺴ
‘যখন কােনা দল আাহর ঘরসমূেহর কােনািটেত সমেবত হয় কুরআন িতলাওয়ােতর জন এবং পরের তা শখার
জন, তখন তােদর ওপর সকীনা নািযল হয়, তােদরেক রহমত ঢেক ফেল, তােদর ফেরশতারা বন কেরন এবং
আাহ তােদর আেলাচনা কেরন তার কােছ যারা রেয়েছ তােদর কােছ। আর য বিেক তার আমল িপিছেয় দয়
তার বংশ তােক এিগেয় িদেত পারেব না।’ [3]

সানেদর আাহর িকতাব মখু  করায় উুকরণ এবং কুরআন িবষেয় তােদর আহী করায় িবশাল ফযীলত রেয়েছ। সান
ও িপতামাতার জন চরু নকী রেয়েছ। সানেদর কলাণ এবং তােদর কলাণ যারা িপতামাতা উপকৃত হেত পােরন তার
অনতম হেলা সানেক কুরআন শখােনা। যমন হাদীেস এেসেছ, আবূ রায়রা রািদয়াা আন কতকৃ বিণত, রাসূল
ু াহ
সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বেলন,

ﻮ ﻟَﻪﺪْﻋ ﻳﺢﺎﻟﻟَﺪٌ ﺻو و،  ﺑِﻪﻨْﺘَﻔَﻊ ﻳﻠْﻢﻋ و، ٌﺔﺎرِﻳﺪَﻗَﺔٌ ﺟ ﺻ: ٍث ﺛَﻼﻦ ﻣﻻ اﻠُﻪﻤ ﻋﺎنُ اﻧْﻘَﻄَﻊﻧْﺴ اﻻﺎتذَا ﻣ» ا
.«
‘মানষু যখন মের যায় তখন তার আমল ব হেয় যায়, তেব িতনিট (উৎস) থেক (তার নকীাির রাা খালা
থােক) : সাদাকােয় জািরয়া, এমন ইলম যা থেক মানষু উপকৃত হয় এবং নক সান য তার জন ‘আ কের।’ [4]

তার জন এও কলাণবাহী য স আাহর িকতাব মখু  করেব এবং তা পডা় র চা করেব। অতএব িপতামাতােদর কতব
হেব, আপন সানেদর আাহর িকতাব িশা দওয়া, তা মখু  ও চচায় অন
ু ািণত করা। যােত কের সবাই এর নকী লাভ
করেত পাের এবং াি ও পদলন থেক বাঁচেত পাের। কননা কুরআেন কারীম হেলা আাহর কােছ পৗঁছার জন মজবত
ু
রিশ এবং এর সরল পথ প। আাহ তা‘আলা বেলন,
[١٠٣ :ﻗُﻮاْۚ ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان ﺗَﻔَﺮﺎ وﻴﻌﻤ ﺟﻪ ٱﻟﺒۡﻞﻮاْ ﺑِﺤﻤٱﻋۡﺘَﺼ﴿ و

‘আর তামরা সকেল আাহর রুেক দ ৃঢ়ভােব ধারণ কর এবং িবভ হেয়া না’। {সূরা আেল-ইমরান, আয়াত : ১০৩}
.
আাহ তা‘আলা আরও বেলন,
[١٠١ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١٠١ ﻴﻢﺴۡﺘَﻘ ﻣٰطﺮ ﺻَﻟ اﺪِي ﻓَﻘَﺪۡ ﻫﻪﻢ ﺑِﭑﻟﻌۡﺘَﺼﻦ ﻳﻣ﴿ و
‘আর য বি আাহেক দ ৃঢ়ভােব ধারণ করেব তােক অবশই সরল পেথর িদশা দয়া হেব’। {সূরা আেল-ইমরান, আয়াত :
১০১}
আবাহ ইবন আাস রািদয়াা আন কতকৃ বিণত, রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম ইরশাদ কেরন,

.«ﻪ وﺳﻨّﺔ رﺳﻮﻟ،ﻪ اﻟ ﻛﺘﺎب: ﺑﻬﻤﺎﺘُﻢﻠﱡﻮا ﻣﺎ ﺗَﻤﺴ ﺗَﻀ ﻟﻦﻦﻳﺮﻣ اﻢ ﻓﻴﺖ» ﺗَﺮﻛ
‘আিম তামােদর মেধ এমন িজিনস রেখ গলাম আমার পের যা তামরা দ ৃঢ়ভােব আঁকেড় থাকেল তামরা কখেনা
পথ হেব না : আাহর িকতাব এবং তার রাসূেলর সু াহ’। [5]

আলহামিলাহ, আমােদর দেশ আাহর িকতাব িনখঁত
ু ভােব পঠন-পাঠন ও মখু  করেণর খদমেত নানা উপায় ও পিত
অবলন করা হে। দেশর লাখ লাখ মসিজেদ, সব এলাকার মবেলায় িদনরাত কুরআন িশার মেতা মহৎ উেদাগ পূব
থেকই চেল আসেছ। সমেয়র পিরবতেনর সে সে যেু গর চািহদা পূরেণ নানা উপােয় মস
ু িলমেক কুরআেনর সে ঘিন
করেত আাহর অসংখ বাা িনরলস কাজ কের যােন। সহেজ কুরআন িশার জন িবিভ পিত আিবৃত হেয়েছ। নূরানী
পিতেত মা কেয়কিদেন মাত ৃভাষা নয় এমন এক ভাষা আরবীর অর ান িদেয় পিব কুরআন পডা় য় অভ করা হে।
বিগত উেদােগও অেনেক িনেজ িকংবা িনেজর সানেক াইেভট িশক রেখ কুরআন শখার ববা করেছন। ইসলােমর
সবায় িনেয়ািজত, মানষু েক আাহর পেথ আানরত সকল জামাত ও গাীই মানষু েক কুরআেনর সে ঘিন করার কাজ
কম-বিশ কের আসেছন। দেশর িতিট াে ইসলামী িশার িবেশষ িতান সরকাির (আিলয়া) ও বসরকাির (কওমী)
ধারার মাদরাসােলােতও যের সে কুরআন িশার এই ফযীলতপূণ কাজ চলেছ।
তেব এসব উেদাগেক আরও এিগেয় িনেত হেব। এিদেক আরও  িদেত হেব। আধিু নক যিু েক কােজ লািগেয় কুরআন
ও কুরআেনর িশা চােরর উেদাগ হণ করেত হেব। িতিট মস
ু িলমেক সবািধক  িদেয় িবেবচনা করেত হেব যােত
তােদর কােনা সান কুরআেনর িশা ছাডা় গেড় না ওেঠ। কুরআেনর আেলায় আেলািকত এবং কুরআেনর চিরে চিরবান
িহেসেব তােদর মানষু করেত হেব। তােদর জন ধু এ িশার ববা কেরই দািয় শষ করা যােব না, বরং িনয়িমত তদারক

করেত হেব তারা িঠক মেতা পডে় ছ িক-না, তহ মব-মসিজদ বা মাদরাসায় যাে িক-না। তারা সালাত আদােয় মসিজেদ
যাে িক-না। আরও তদারক করেত হেব যােত তারা িনেজেদর মূলবান সময় খারাপ িকছ ু তা দূেরর কথা অনথক িকছেতও
ু
বয় না কের। এমন খলাধূলায় যােত না জডা় য় যা তার শরীর-মনেক কলিু ষত করেত পাের। তার মেধ বদ ভাব িকংবা
খারাপ চিরের অন
ু েবশ ঘটােত পাের।
েতক অিভভাবেকরই দািয় িনেত হেব িনেজর অধীন সানেদর। কারণ, সানরা হেলা কিলজার টুকেরা, আমােদর কাঁেধ
সানরা আাহর আমানত প। অতএব তােদর িত আমােদর দািয় সেক সজাগ থাকেত হেব। এ িবষয়টােক 
িদেয় িবেবচনা করেত হেব। আর এসব িশা িতান এবং এসেবর িশক-পিরচালকেদর সািবকভােব সহেযািগতা করেত
হেব। এিটেক িনেজর দািয় মেন কের তাঁেদর পােশ িগেয় দাঁডা় েত হেব। বলাবাল এ কাজিটর জন অবহতভােব অেথর
েয়াজন। এ জন আমরা মািসক বা বািষক অ কের হেলও অনদু ান দব। আাহ যােক সামথ িদেয়েছন িতিন এককালীন
বড় অনদু ানও িদেত পােরন। িতােনর জন জায়গা বা িনমাণ সামীও দান করেত পােরন। দীন চােরর কাজিট সাধারণত
ধমাণ মানেু ষর অনদু ােনই পিরচািলত হয় তাই এর ায়ী সেদর ববা করাও জরী। এেত কের িশকেদর বতন,
ছােদর খরচািদ যাগােনাসহ অনান েয়াজন সহেজই পূরণ করা সব হয়।
এই পণু কেম, লাভজনক ববসায় িতেযািগতামূলক আমােদর এিগেয় আসেত হেব। এেত কের আমােদর ভুত নকী অিজত
হেব। আাহ অের িবিনমেয় বিশ দান কেরন। পিব কুরআেন আাহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
ةٗ ﻟﱠﻦٰﺮﺠﻮنَ ﺗﺮۡﺟﺔٗ ﻳﻴﻧَﻋٗا وﺮﻢۡ ﺳزَﻗۡﻨَٰﻬﺎ رﻤﻧﻔَﻘُﻮاْ ﻣاﻠَﯜةَ وﻮاْ ٱﻟﺼﻗَﺎﻣا وﻪ ٱﻟﺘَٰﺐﺘۡﻠُﻮنَ ﻛ ﻳنﱠ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦ﴿ ا
[٣٠ ،٢٩ : ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ٣٠ ٞﻮرَ ﺷٞۥ ﻏَﻔُﻮرﻧﱠﻪۦٓۚ اﻪﻦ ﻓَﻀۡﻠﻢ ﻣﺰِﻳﺪَﻫﻳﻢۡ وﻫﻮرﺟﻢۡ اﻬّﻴﻓﻮﻴ ﻟ٢٩ ﻮرﺗَﺒ
‘িনয় যারা আাহর িকতাব অধয়ন কের, সালাত কােয়ম কের এবং আাহ য িরক িদেয়েছন তা থেক গাপেন ও কােশ
বয় কের, তারা এমন ববসার আশা করেত পাের যা কখেনা ংস হেব না। যােত িতিন তােদরেক তােদর পূণ িতফল দান
কেরন এবং িনজ অনু েহ তােদরেক আেরা বািডে় য় দন। িনয় িতিন অিত মাশীল, মহাণাহী।’ {সূরা ফািতর, আয়াত :
২৯-৩০}
.
এেত কের আমােদর কািত ফায়দা হািসল হেব। উত ফল বিরেয় আসেব। আমােদর পরবতীেত এমন এক জ গেড়
ওঠেব যারা আখলাক-চিরে হেব অনন। যারা আাহর িকতাব িহফজকারী হেব। িনেজর িপতামাতা ও সমােজর জন
কলােণর বাতাবাহী হেব। সবার িনয়ত সিঠক হেল, কাজ িনখঁত
ু হেল এবং সািবক সহেযািগতা িদেল এ কাজ বিশ কিঠন নয়।
অতএব আমােদর সবার কতব হেলা িনেজর বাপাের, িনেজেদর সান ও পিরবার সেক আাহেক ভয় করা। আাহ
তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
ٞظَﺔٌ ﻏﺌَﻠﺎ ﻣﻠَﻴۡﻬةُ ﻋﺎرﺠٱﻟۡﺤ وﺎ ٱﻟﻨﱠﺎسﻫﻗُﻮدا وﻢۡ ﻧَﺎرﻴﻫۡﻠاﻢۡ وﻧﻔُﺴاْ اﻨُﻮاْ ﻗُﻮاﻣ ءﺎ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎ﴿ ﻳ

[٦ : ﴾ ]اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ٦ َونﺮﺆۡﻣﺎ ﻳﻠُﻮنَ ﻣﻔۡﻌﻳﻢۡ وﻫﺮﻣﺂ ا ﻣﻪﻮنَ ٱﻟﻌۡﺼ ﻳ ٞﺪَادﺷ
‘হ ঈমানদারগণ, তামরা িনেজেদরেক ও তামােদর পিরবার-পিরজনেক আন হেত বাঁচাও যার ালািন হেব মানষু ও পাথর;
যখােন রেয়েছ িনমম ও কেঠার ফেরশতাকূ ল, যারা আাহ তােদরেক য িনেদশ িদেয়েছন স বাপাের অবাধ হয় না। আর
তারা তা-ই কের যা তােদরেক আেদশ করা হয়’। {সূরা আত-তাহরীম, আয়াত : ৬}
.
আবাহ ইবন উমর রািদয়াা আন কতকৃ বিণত, িতিন বেলন, রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাামেক আিম বলেত
েনিছ, িতিন ইরশাদ কেরন,

ﻪﺘﻴﻋ رﻦ ﻋولﻮﺴ ﻣﻮﻫ واع اﻟﻨﱠﺎسِ رَﻠ اﻟﱠﺬِي ﻋﺎمﻣ ﻓَﺎﻻﻪﺘﻴﻋ رﻦ ﻋولﻮﺴ ﻣﻢﻠﱡﻛ واع رﻢﻠﱡ ﻛﻻا
ﻫ وﻟَﺪِهوﺎ وﺟِﻬﺖِ زَوﻴ ﺑﻞﻫ اَﻠﺔٌ ﻋﻴاﻋةُ راﺮاﻟْﻤ وﻪﺘﻴﻋ رﻦ ﻋولﻮﺴ ﻣﻮﻫ وﻪﺘﻴ ﺑﻞﻫ اَﻠ ﻋاع رﻞﺟاﻟﺮو
ﻦ ﻋولﻮﺴ ﻣﻢﻠﱡﻛ واع رﻢﻠﱡَ ﻓﻻ اﻨْﻪ ﻋولﻮﺴ ﻣﻮﻫ وﺪِهِﻴﺎلِ ﺳ ﻣَﻠ ﻋاع رﻞﺟﺪُ اﻟﺮﺒﻋ وﻢﻨْﻬوﻟَﺔٌ ﻋﻮﺴﻣ
.ﻪﺘﻴﻋر
‘তামােদর েতেকই দািয়শীল আর সবাই তামরা িজািসত হেব িনজ দািয় সেক। ইমাম তথা জনেনতা
একজন দািয়শীল; িতিন তাঁর দািয় সেক িজািসত হেবন। প
ু ষ দািয়শীল তার পিরবােরর; িতিন িজািসত
হেবন তার দািয় সেক। ী দািয়শীল তার ামীর গ ৃহ ও সােনর; িতিন িজািসত হেবন তার দািয় সেক।
মানেু ষর (দাস) ভ ৃত দািয়শীল মিু নেবর সেদর, স িজািসত হেব তার মিু নেবর সদ সেক। অতএব সতক
থেকা, তামরা সবাই দািয়শীল আর সবাই িজািসত হেব িনজ দািয় সেক।’ [6]

ইমাম নববী বেলন, ‘দািয়শীল’ িতিনই, িযিন হেবন রণােবণকারী, িব, িনজ দািয় ও নজরাধীন িবষেয়র কলাণ ও
াথ সেক সজাগ। এ থেকই বঝ
ু া যায় যা িকছ ু তার নজরাধীন রেয়েছ, তােত তার ইনসাফ কাম। তার িনয়া ও আিখরাত
এবং সংি িবষেয়র কলাণ কাম। আজকাল অেনক বাবা-মাই মেন কেরন সােনর খাদ, ব, িচিকৎসা ও বাসােনর
ববা করা পযই তােদর দািয় সীিমত। কখেনা খলাধল
ু া ও বগত আরও িকছেক
ু এর সে যাগ করা হয়। অথচ তারা
তােদর সািবক কলাণ বেয় আনেত পােরন না। কারণ তােদর ের সবটুকু জেু ড় থােক শারীিরক িতপালন, কখেনা
ব ৃিব ৃিক লালনেকও এর সে যাগ করা হয়। তেব হ তথা আার খারাক সেক উদাসীনতা দখােনা হয়। অথচ বােব
মানষু থেম হ তারপর বিু  অতঃপর দহ।
সাহাবীেদর বাণী িহেসেব অেনক সময় বলা হেয় থােক, িকয়ামেতর িদন সানরা িপতামাতার পছেন লেগ থাকেব। তারা

িচৎকার কের বলেব, হ িপতা, আপিন আমােক ংস কেরেছন কন?!!
তারপরও িকভােব িপতা-মাতারা কিলজার টুকরা সানেদর জাহাােমর ালািন িহেসেব বেড় উঠেত দন?!! বরং তারা
জাহাােম পৗঁছার সব সামী তােদর জন য় কেরন। এমনিট হবার কারণ সাধারণ িপতা-মাতার ইসলাম সেক অতা।
আর যারা ইসলাম সেক জােনন, তােদর ইসলােমর িনেদশনা মেতা সােনর লালন-পালন পিত না জানা। এর িসংহভাগই
সােনর িত তােদর দািয় সেক। এ কারেণই িপত ৃ ও মাত ৃ একিট পূণ মানিবক দািয়, যা সীমাহীন যের দািব
রােখ। তাই মস
ু িলম নর-নারীেক এ দািয়ের জন িনেজেক ত করা উিচত। মস
ু িলম িবদালয়েলার কতব আগামী
জেক এ দািয়ের জন উপয
ু ভােব গেড় তালা। তােদরেক এ দািয়ের সে যথাযথভােব পিরিচত করা।
আসনু আমরা িনেজেদর সময় ও সদ আাহর কােজ ববহার কির। সময় থাকেতই িনেজর উভয় জগেতর কলােণ কােজ
লাগাই। আাহ আমােদর তাওফীক িদন। আাহ আমােদরেক িনেজেদর সানেদর তাঁর িনেদশ মেতা গেড় তালার তাওফীক
িদন। আমীন।
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