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পিতামাতার অবাধ্যতা:  
কারণ, পকছু বাপযযক পিত্র ও প্রপতকাররর উিায় 

 

পবসপমল্লাপযর রাযমাপনর রাযীম 

ভূপমকা 

সমস্ত প্রশাংসা আল্লাযর জনয; আর দুরূদ ও সালাম আল্লাযর রাসূল 

আমারদর নবী মুযাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইপয ওয়াসাল্লারমর প্রপত এবাং 

তাাঁর িপরবার-িপরজন, সঙ্গী-সাথী ও যারা তাাঁরক বনু্ধ পযরসরব গ্রযণ 

করররছন, তারদর প্রপত। 

অতোঃির,

পিতামাতার অপধ্কাররর পবষয়পি অরনক বড় ও মযান এবাং দীরনর 

মরধ্য তারদর মযযাদা ও অবস্থান অরনক উিরর; সুতরাাং তারদর সারথ 

সদ্ব্যবযার করার পবষয়পি তাওযীদ তথা আল্লাযর একত্ববারদর মতই 

গুরত্বিূণয; আর তারদর প্রপত কৃতজ্ঞতার পবষয়পি আল্লায তা‘আলার 

প্রপত কৃতজ্ঞতার সারথ সমৃ্পক্ত; আর তারদর প্রপত ইযসান করা 
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সবরিরয় মযান কারজর অন্তভুযক্ত এবাং মযান আল্লাযর পনকি সবযাপধ্ক 

পপ্রয় আমল।  

আল্লায তা‘আলা বরলন: 

ر ٱُبُدواْ ع  ٱو   ۞﴿ َل  تُش  ر ر َّلله  و  ي   ۦوُُكْاْ ه ر  ا      ش  ب ي  و   ل  ٱو  [٦٣: النساء] ﴾ا ن  س   نر إرح  ِلر   

“আর মতামরা আল্লাযর ইবাদাত কর এবাং মকারনা পকছুরক তাাঁর 

শরীক কররা না; আর পিতামাতার প্রপত সদ্ব্যবযার কররা।”  

আল্লায তা‘আলা আরও বরলন: 

ْ   قُل  ۞ ﴿ ال  ت  ت ع 
 
بُُّكم  اْ أ م  ر  ره ا ح  ل ي   ُل م  ر  ُكم   ع  َله تُش 

 
ر ر أ ي   ۦوُُكْاْ ه ر  ا      ش  ب ي  و   ل  ٱو  نر ِلر 

[١٥١: االنعام] ﴾ ا  ن  س   إرح    

“বলুন, ‘এরসা মতামারদর রব মতামারদর উির যা যারাম করররছন 

মতামারদররক তা পতলাওয়াত কপর, তা যরে, ‘মতামরা তাাঁর সারথ মকারনা 

শরীক কররব না, পিতামাতার প্রপত সদ্ব্যবযার কররব।”  

                                                           
1 সূরা আন-পনসা, আয়াত: ৩৬   
2 সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫১  
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আল্লায তাবারাকা ওয়া তা‘আলা আরও বরলন: 

َله ت   و ق ض   ۞ ﴿
 
بُّك  أ ر  اْ إرَله  ُبُدو  ع  ر  ب ي  و   ل  ٱإريهاهُ و  ب   ًنا  س   نر إرح  ِلر  ا ي  ك  إرمه نه عرند  كرَب   ل  ٱلُغ 

ا   ُدُهم  ح 
 
و   أ

 
ا   أ هُهم  ا ف َل  ت ُقل ل ُهم  ف    لِكر 

ُ
َل  ت ن   أ ر  و  ْ  ه  ا ق  هُهم  ا و قُل ل ررمم  َل  ُهم 

 َ  ٢٣ا  
ن اح   فرض  خ  ٱو   ا ج  ر مرن  ٱل ُهم  ل  ر لرهح   ٱذلُّ غري  ح   ر  ٱ ِةر و قُل ره ِ  بهي اِنر ص  ا ر  م   َ ا   ﴾ ٢٤ا ُهم 
                                                                                                                  [  ٣٢،  ٣٦: االرساء]

“আর মতামার প্রপতিালক আরদশ পদরয়রছন ময, পতপন বযতীত অনয 

কারও ‘ইবাদত না কররত এবাং  পিতামাতার প্রপত সদ্ব্যবযার 

কররত। তারদর একজন অথবা উভরয়ই মতামার জীবদ্দশায় বাধ্যরকয 

উিনীত যরল তারদররক ‘উফ্’ বরলা না এবাং তারদররক ধ্মক পদও 

না; আর তারদর সারথ সম্মানসূিক কথা বরলা। আর মমতারবরশ 

তারদর প্রপত নম্রতার িক্ষিুি অবনপমত কররা এবাং বরলা, ‘ময 

আমারদর প্রপতিালক! তারদর প্রপত দয়া কর, মযভারব তারা শশশরব 

আমারক প্রপতিালন কররপছরলন।”  

আল্লায তা‘আলা আরও বরলন: 

                                                           
3 সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩ - ২৪  
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ي   ﴿ و صه ر ٱن ا و 
رو   َسنس   ل  ي  ن  ه مُّ ُ  ر ح  ل ت  ِلر 

ُ
فرص    ن  و ه   ًنا َع    و ه   ۥُ  أ ر  ۥلُ ُ و  ي  م   ر ِفر َع 

 
 أ

لرو    ُكر  ش  ٱ ي  ِلر و  ه ِلر  ُي ل  ٱ ك  إرِل  صر                                                                                                                                                             [ ١٢: لقمان] ﴾ ١٤م 

“আর আমরা মানুষরক তার পিতামাতার প্রপত সদািররণর পনরদযশ 

পদরয়পছ। তার মা তারক করের ির কে বরণ করর গরভয ধ্ারণ করর, 

আর তার দুধ্ ছাড়ারনা যয় দু’বছরর। কারজই আমার প্রপত ও 

মতামার পিতামাতার প্রপত কৃতজ্ঞ যও। পিরর আসা মতা আমারই 

কারছ।”  

তাছাড়া এ প্রসরঙ্গ বহু যাপদসও বপণযত আরছ; তন্মরধ্য অনযতম একপি 

যাপদস, আবদুল্লায ইবন মাস‘উদ রাপদয়াল্লাহু ‘আনহু মথরক বপণযত, 

পতপন বরলন:  

ِ صىل اهلل عليه وسلم » لُْت َرُسوَل اَّلله
َ
ِ ؟ قَاَل  :َسأ َحبُّ إََل اَّلله

َ
يُّ الَْعَمِل أ

َ
: أ

الةُ لََعَ َوْقتَِها» يُّ ؟ قَاَل : قُلُْت .  « الصه
َ
يِْن  »: ُثمه أ يُّ ؟ قَاَل : قُلُْت ,  «بِرُّ الَْواِِلَ

َ
: ُثمه أ

َهاُد ِف  » ِ
ْ
ِ اْل  ( . و مسلم رواه ابلخاري)  . «  َسِِيِل اَّلله

                                                           
4 সূরা মলাকমান, আয়াত: ১৪ 
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“আপম রাসূলুল্লায সাল্লাল্লাহু ‘আলাইপয ওয়াসাল্লামরক পজজ্ঞাসা 

করলাম: আল্লায তা‘আলার পনকি মকান আমল সবরিরয় মবপশ 

িছন্দনীয়? জবারব পতপন বলরলন: সময় মত সালাত আদায় করা। 

আপম আবার পজজ্ঞাসা করলাম: তারির মকানপি? পতপন বলরলন: 

পিতা-মাতার সারথ উত্তম বযবযার করা। আপম আবার পজজ্ঞাসা 

করলাম: তারির মকানপি? পতপন বলরলন: আল্লাযর রাস্তায় পজযাদ 

করা।”5  

বস্তুত পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযার করার পবষয়পি এমন একপি 

পবষরয়র অন্তভুযক্ত, যা সুস্থস্বভাব ও পবশুদ্ধ প্রকৃপত কতৃযক স্বীকৃত, যার 

বযািারর আসমানী শরী‘য়ত একাট্টা; আর তা যল নবীরদর িপরত্র 

এবাং সৎকমযশীল বযপক্তগরণর স্বভাব। 

মযমপনভারব তা ঈমারনর সতযতা, বযপক্তর মযত্ব ও সুন্দরভারব দাপয়ত্ব 

িালরনর উির উৎকৃে দলীল ও প্রমাণ। 

আর পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযার করার পবষয়পি ইসলামী শরী‘য়রতর 

মযান মসৌন্দরযযর অন্তভুযক্ত; এিা যল অনুগ্ররযর স্বীকৃপত, মযযাদা 

                                                           
5 বুখারী, যাপদস নাং- ৫০৪ ও ৬৫২৫; মুসপলম, যাপদস নাং- ২৬৪ 
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সাংরক্ষণ, শরী‘য়রতর িপরিূণযতার উির প্রমাণ এবাং তা অন্তভুযক্ত 

করর সকল প্রকার অপধ্কাররক।  

বস্তুবাদী িৃপথবীর মানব রপিত আইনকানুন তার পবিরীত, যা 

পিতামাতার জনয মকারনা পবরশষ মযযাদা পনধ্যারণ করর পন এবাং 

তারদর জনয মকারনা অপধ্কার সাংরক্ষণ করর পন; বরাং তা তারদররক 

অবজ্ঞা করররছ এবাং মযয় প্রপতিন্ন করররছ। 

আর প্রযুপক্তরত অগ্রগামী িপিমা পবশ্বই যরলা এর জ্বলন্ত সাক্ষী; 

কারণ, ঐ শাসন বযবস্থায় মা যরলন এমন এক যরের মত, যখন 

তার কাযযকাপরতার সময়কাল মশষ যরয় যায়, তখন তারক মাপিরত 

ছুরড় মিলা যয়।  

আর তারদর পিন্তা-মিতনা মথরক পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযাররর অপত 

সীপমত এক িন্থার উদ্ভব যরয়রছ ময, তারা একপি বাপষযক পদবস িালু 

করররছ, যার নাম পদরয়রছ ‘মা পদবস’। মস পদন মছরল ও মমরয়রা 

ভালবাসা ও সদ্ব্যবযাররর প্রতীক পযরসরব তারদর মারক একগুে 

মগালাি িুল উিযার পযরসরব প্রদান করর।  
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এিাই যরলা তারদর িক্ষ মথরক পিতামাতার প্রপত সদ্ব্যবযার করার 

িূড়ান্ত নমুনা; বছরর একপদন, অনয মকারনা পদন নয়! তাযরল মসবা-

যত্ন মকাথায়? অথবা সযানুভূপত মকাথায়? আর দাপয়ত্ব িালরনর 

পবষয়পি বা মকাথায়?  

এসব মাপজযত মযযাদািূণয অথযরবাধ্ক শরের মকারনা জ্ঞান তারদর মনই 

এবাং তারদর পনকি এর মকারনা অাংরশর বাস্তবতা মনই। 

অিরপদরক ইসলারম মাতাপিতার অপধ্কাররর পবষয়পি গুরুরত্বর সারথ 

আরলািনা যরয়রছ এবাং এিাই শুধু্ নয়, বরাং ইসলাম পিতামাতার 

অবাধ্য যরত পনরষধ্ করররছ এবাং তার বযািারর কর ারভারব সতকয 

করররছ; কারণ, তা কবীরাগুনাযসমূরযর মরধ্য অনযতম এবাং পশররকর 

সমমারনর অিরাধ্। এ বযািারর      আল্লায তা‘আলার বাণীই 

যরথে, পতপন বরলন:  

ا   ﴿ هُهم  ف    ف َل  ت ُقل ل
ُ
َل  ت ن   أ ر  و  ا ه  [٣٦: االرساء] ﴾ُهم   

“তারদররক ‘উফ্’ বরলা না এবাং তারদররক ধ্মক পদও না।”  

                                                           
6 সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩ 
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আর এ প্রসরঙ্গ অরনক যাপদস বপণযত আরছ; তন্মরধ্য অনযতম একপি 

যাপদস, আবদুল্লায ইবন ‘আমর ইবপনল ‘আস রাপদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 

মথরক বপণযত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইপয ওয়াসাল্লাম বরলন:  

اإلرشاُك باهلل , وُعقوُق الواِلين , وقْتُل انلفس , وايلمنُي : الكبائُر  »
 ( .رواه ابلخاري)  . «الغموُس 

“অনযতম কবীরা গুনাযসমূয যল: আল্লায তা‘আলার সারথ শরীক 

করা, পিতামাতার অবাধ্য যওয়া, কাউরক যতযা করা এবাং পমথযা 

কসম করা।”7  

পিতামাতার জনয এই মযযাদা, পবরশষ করর তারদর প্রপত সদ্ব্যবযার 

করার বযািারর মজারারলা পনরদযশ এবাং তারদর অবাধ্য যরত পনরষধ্ 

করর কর ার ধ্মক আসা সরেও একদল মানুষ তারদররক মদওয়া 

উিরদরশর একিা পবরাি অাংশরক ভুরল মগরছ; িরল তারা 

পিতামাতার অপধ্কাররক সাংরক্ষণ করর না এবাং পিতামাতার অবাধ্য 

যওয়ার পবষয়পিরক িররায়া করর না।  

                                                           
7 বুখারী, যাপদস নাং- ৬২৯৮ 
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িৃষ্ঠাসমূরযর ধ্ারাবাপযকতায় অপিররই পনরনাক্ত পবষয়সমূয পনরয় 

আরলািনা যরব: 

- অবাধ্যতার সাংজ্ঞা 
- পিতামাতার অবাধ্যতার বাপযযক রূি-প্রকৃপত 

- অবাধ্যতার নমুনা কাপযনী 
- অবাধ্যতার কারণ 

- প্রপতকাররর উিায়  

- পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযাররর িপরিয় 

- পিতামাতার সারথ আিার-আিররণর লক্ষণীয় পদক 

-   সদ্ব্যবযারর সযায়ক পবষয় বা কমযকাণ্ডসমূয 

- স্ত্রী ও পিতামাতার মারে সমন্বয় 

- সদ্ব্যবযাররর পকছু নমুনা কাপযনী। 

 

িপররশরষ আল্লায তা‘আলার সুন্দর সুন্দর নামসমূয ও তাাঁর মযান 

গুনাবলীর মদাযাই পদরয় তাাঁর কারছ আরবদন করপছ ময, পতপন মযন 

আমারদররক আল্লাযভীরু িুণযবান বযপক্ত ও যুগরেষ্ঠ খাাঁপি বনু্ধগরণর 

অন্তভুযক্ত কররন; পতপন যরলন এর অপভভাবক ও এই পবষরয় 

ক্ষমতাবান। আর আল্লাযই সকল পবষরয় সবরিরয় মবপশ জ্ঞানী। 
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. بِياا محم  ول ه و صببه و صىل اهلل و سلم لَع  

(আর আল্লায তা‘আলা সালাত ও সালাম মিশ করুন আমারদর নবী 

মুযাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইপয ওয়াসাল্লাম, তাাঁর িপরবার-িপরজন ও 

সকল সঙ্গী-সাথীর উির)।

* * * 
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অবাধ্যতার সাংজ্ঞা 

অবাধ্যতামক আরবীরত  العقوق বলা যয়। অথযাৎ অবাধ্য যওয়া, অমানয 
করা। শেপি   " الرب" (তথা সদ্ব্যবযার) শরের পবিরীত অথযরবাধ্ক 

শে; ইবনু মানযূর রয. বরলন: এর অথয যরে, মস তার পিতার 

আনুগরতযর লাপ  মভরঙ্গ মিলল; আর মস তার পিতামাতার সারথ 

সম্পকয পছন্ন করল এবাং মস তারদর সারথ আত্মীয়তার সম্পকয স্থািন 

কররপন।8 

পতপন আরও বরলন: যাপদরস রাসূলুল্লায সাল্লাল্লাহু ‘আলাইপয 

ওয়াসাল্লাম মাতাগরণর অবাধ্য যরত পনরষধ্ করররছন; আর العقوق
(অবাধ্য যওয়া) শেপি  "الرب" (সদ্ব্যবযার) শরের পবিরীত অথযরবাধ্ক 

শে; যা মূলত  " العق" শে মথরক এরসরছ; অথয: মভরঙ্গ মিলা; কতযন 

করা বা পছন্ন করা।9 

* * * 

                                                           
8 পলসানুল আরব: ১০/২৫৬ 
9 পলসানুল আরব: ১০/২৫৭ 
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পিতামাতার অবাধ্যতার বাপযযক রূি-প্রকৃপত 

পিতামাতার অবাধ্যতার অনরকগুরলা বাপযযক রূি ও আকার-প্রকৃপত 

ররয়রছ; মসগুরলা পননরূি10: 

                                                           
10 মদখুন: ড. মুস্তিা আস-সাবা‘য়ী, ‘আখলাকুনা আল-ইজপতমা‘য়ীয়যায’ ( أخالقاا
بر ) ’িৃ. ১৬৬; আবদুর রউি আল-যানাবী, ‘পবরুযল ওয়াপলদাইন ,(االجتماعية 
السلوك ) ’িৃ. ১৪৩; যাসান আইয়ূব, ‘আস-সুলুকুল ইজপতমা‘য়ী ,(الواِلين 
 িৃ. ২৫৮ - ২৫৯; উমু্ম আবপদল কারীম, ‘কুরযাতুল ‘আইনাইন িী ,(االجتمايع

িাদারয়পল পবপরযল ওয়াপলদাইন’ (قرة العينني ف فضائل بر الواِلين); সা‘আদ পবনরত 

মুযাম্মাদ িারাজ, ‘পবল ওয়াপলদাইরন ইযসানা’ (  ;িৃ. ৪৪ - ৪৮ ,( بالواِلين إحسابا

পনযাম সাকাপজযা, ‘পবরুযল ওয়াপলদাইরন পিল কুরআপনল কারীরম ওয়াস সুন্নায 
আস-সযীযা’ ( ريم والساة الصبيبةبر الواِلين ف القرلن الك ), িৃ. ৩৫ - ৪১ ও ৬৩ - 

৬৫; ড. আবদুল্লায আত-ত্বাইয়ার, ‘িয়দুর রাযীম আর-রাযমান’ ( فيض الرحيم
 িৃ. ৯৬; আযমাদ ‘ঈসা ‘আশুরা, ‘পবরুযল ওয়াপলদাইরন ওয়া হুকুকুল ,( الرمحن

আবারয় ওয়াল আবনারয় ওয়াল আরযাম’ ( بر الواِلين و حقوق اآلباء و األبااء و
 িৃ. ৩৩ - ৪৫; ইবরাযীম আল-যারযমী, ‘আল-ই‘লাম মবপবপরযল ,(األرحام 

ওয়াপলদাইরন ওয়া পসলাপতল আরযাম’ (  .িৃ ,( اإلعالم برب الواِلين و صلة األرحام

৩৫ - ৪১; ড. মুযাম্মাদ ইবন আযমাদ আস-সারলয, ‘আত-তাকািুলুল 
ইজপতমা‘য়ী পিশ শারী‘য়াপতল ইসলাপময়যা’ ( اتلاكفل االجتمايع ف الرشيعة
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১. পিতামাতারক কাাঁদারনা ও দুোঃখ মদওয়া: িাই তা কথার দ্ব্ারা যউক 

অথবা কারজর দ্ব্ারা, অথবা অনয মকারনা িন্থায়। 

২. তারদররক ধ্মক ও হুমপক মদওয়া: আর এিা যরত িারর উচ্চস্বরর 

কথা বলার দ্ব্ারা; অথবা তারদররক কর ার ভাষায় শক্ত কথা বলা; 

আল্লায তা‘আলা বরলরছন: 

َل  ت ن    ﴿ ر  و  ْ  ه  ا ق  هُهم  ا و قُل ل ررمم  َل  ُهم 
 َ [ ٣٦: االرساء] ﴾ ٢٣ا    

“তারদররক ধ্মক পদও না; আর তারদর সারথ সম্মানসূিক কথা 

বরলা।”  

৩. পিতামাতার আরদশ-পনরদযরশর কাররণ তযক্ত ও পবরক্ত যওয়া: আর 

এিা এমন এক িপরত্র, যা বজযন করািারক আল্লায তা‘আলা 

আমারদররক আদব ও পশোিার বরল পশক্ষা পদরয়রছন; কারণ, এমন 

অরনক মানুষ আরছ, যারক তার পিতামাতা যখন আরদশ করর, তখন 

মস ‘উফ্’ বরল তার পবরপক্তসূিক কথা প্রকাশ করর, যপদও মস 

অপিররই তারদর আনুগতয কররব। আল্লায তা‘আলা বরলন:  
                                                                                                            

 িৃ. ৯৮ - ১০৫ ,(اإلسالمية
11 সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩  
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ا   ﴿ هُهم  ف    ف َل  ت ُقل ل
ُ
[٣٦: االرساء] ﴾ أ  

“তারদররক ‘উফ্’ বরলা না।”  

৪. পিতামাতার সামরন ভ্রুকুপি করা এবাং কিাল ভাাঁজ করর মরাধ্ 

প্রকাশ করা: আিপন মকারনা মকান মানুষরক পবপভন্ন মাজপলস ও 

আসরর মদখরত িারবন যারসযাজ্জ্বল, মুিপক যাপসসম্পন্ন, উত্তম 

িপরত্রবান, উত্তম কথার কাপরগর ও পমপেভাষী; অতোঃির যখনই মস 

বাসায় প্ররবশ কররব এবাং পিতামাতার সামরন পগরয় বসরব, তখন 

মস প্রভাবশালী পসাংরয রূিান্তপরত যরয় যায়, মকারনা পকছুই িররায়া 

করর না; িরল তার অবস্থা িপরবতযন যরয় যায়, নম্রতা-ভদ্রতা িরল 

যায়, উদারতা মলাি িায় এবাং তার মারে কর ারতা, রূঢ়তা, যীনতা 

ও অশ্লীলতার আগমন ঘরি। এিারক সরতয িপরণত করর কথরকর 

কথা:  

 ِمَن انلّاِس َمْن يصُل األبع ينَ 

 ويشََق بِه األقرُب األقرُب 

                                                           
12 সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩ 
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(মানুরষর মারে মকউ মকউ আরছ অরনক দূরতমরদর সারথ সম্পকয 

স্থািন করর, 

আর তার কারছ পনকিমতম মথরক পনকিতম বযপক্তরা যতভাগয 

যরয় যায়)। 

৫. পিতামাতার পদরক বাাঁকা মিারখ তাকারনা: আর এিা যরলা কু্ষব্ধ ও 

পবরপক্তর মিারখ তারদর পদরক তাকারনা এবাং তারদর পদরক অবজ্ঞা ও 

ঘৃণার মিারখ দৃপে মদওয়া। 

মুয়াপবয়া ইবন ইসযাক র. ‘উরওয়া ইবন যুবারয়র রা. মথরক বণযনা 

কররন, পতপন বরলন:  

. " إيله ما بَره واَِله َمْن َش ه الّطرَف  "  

“ময বযপক্ত তার পিতার পদরক কর ার দৃপেরত তাকারলা মস তার 

পিতার সারথ ভাল বযবযার করল না।”13  

                                                           
13 যাযাবী, ‘পসয়ারু আ‘লাপমন নুবালা’ (  ৪/৪৩৩ :( سري أعالم انلبالء
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৬. পিতামাতার প্রপত পনরদযশ জাপর করা: ঐ বযপক্তর মত, ময তারা 

মাতারক বাপড়-ঘর োড়ু মদওয়ার জনয, অথবা কািড় মধ্ায়ার জনয, 

অথবা খাবার শতপর করার জনয পনরদযশ করর; অথি এই কাজপি তার 

জনয মানানসই নয়, পবরশষ করর মা যখন অক্ষম, বা বয়স্ক, বা 

অসুস্থ যন। 

তরব মা যখন মস্বোয় ও স্বতোঃসূ্ফতযভারব এ কাজগুরলা কররন এবাং 

পতপন অক্ষমও নন, এমতাবস্থায় এই ধ্ররনর কারজ মকারনা মদাষ 

মনই, তরব এ মক্ষরত্র তার কৃতজ্ঞতা প্রকারশর পদকপি লক্ষয রাখরত 

যরব এবাং তাাঁর জনয মদা‘আ কররব। 

৭. মাতা কতৃযক শতপর করা খাবাররর সমারলািনা করা: আর এই 

কাজপির মরধ্য দু’পি পনপষদ্ধ পবষয় ররয়রছ; একপি যরে: খারদযর 

মদাষ-ত্রুপি বণযনা করা, আর এপি করা শবধ্ নয়; কারণ, রাসূলুল্লায 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইপয ওয়াসাল্লাম কখনও মকারনা খারদযর মদাষ-ত্রুপি 

বণযনা কররন পন; ভাল মরন যরল মখরয়রছন, নতুবা বজযন করররছন। 

আর পদ্ব্তীয় অববধ্ পবষয়পি যল: তারত মারয়র সারথ পশোিারিূণয 

বযবযাররর কমপত যয় এবাং তারক পবরক্ত করা যয়।   
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৮. িাপরবাপরক কারজ পিতামাতারক সযরযাপগতা না করা: িাই তা ঘর 

সাজারনা ও মগাছগাছ করার মক্ষরত্র যউক, অথবা খাবার প্রস্তুত করার 

মক্ষরত্র যউক, অথবা িাপরবাপরক অনয ময মকারনা কারজর মক্ষরত্রই 

যউক। 

বরাং মছরলরদর মকউ মকউ (আল্লায তারদররক মযদারয়ত করুন) 

এিারক তার অপধ্কার কু্ষন্ন ও বযপক্তত্ব নে যয় বরল মরন করর। 

আর মমরয়রদর মকউ মকউ (আল্লায তারদররকও মযদারয়ত করুন) 

মরন করর, তার মাতাই ঘররর অভযন্তরীণ কাজ-কময সম্পাদন কররব, 

মস তার মারক সযরযাপগতা কররত িাররব না। এমনপক তারদর মকউ 

মকউ তার মারক কারজ বযস্ত থাকা অবস্থায় মররখ তার বান্ধবীরদর 

সারথ মিপলরিারন দীঘয সময় অপতবাপযত করর।  

৯. পিতামাতা যখন কথা বরলন, তখন তারদর মথরক মুখ পিপররয় 

মনওয়া: আর এর মারন যল তারদর কথায় কণযিাত না করা, অথবা 

তারদর সারথ সম্পকয পছন্ন কররত অগ্রণী ভূপমকা িালন করা, অথবা 

তারদররক পমথযাবাদী সাবযস্ত করা, অথবা তারদর সারথ তকয করা 

এবাং তারদর সারথ কর ারভারব েগড়া-পববাদ করা।  
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পিতামাতার বযািারর এ ধ্ররনর কারজ কতই না অিমানজনক এবাং 

তারত তারদর প্রপত সম্মান প্রদশযরনর কমপত বা ঘািপতর পবষয়পি 

তারদররক কত ভারবই না জাপনরয় মদওয়া যয়!  

১০. পিতামাতার মতামত পবরবিনায় কমপত করা: মকারনা মকারনা 

মানুষ তার মকারনা পবষয় বা কারজই তার পিতামাতার িরামশয ও 

অনুমপত গ্রযণ করর না, িাই তার পবরয়র মক্ষরত্র যউক, অথবা তালাক 

প্রদান করার মক্ষরত্র যউক, িাই ঘর মথরক তার মবর যওয়ার মক্ষরত্র 

যউক, অথবা ঘররর বাইরর অবস্থান করার মক্ষরত্র যউক, িাই তার 

বনু্ধ-বান্ধবরদর সারথ মকারনা সুপনপদযে স্থারন যাওয়ার বযািারর যউক, 

অথবা এ ধ্ররনর অনয মকারনা পবষরয় যউক।    

১১. পিতামাতার পনকি প্ররবরশর সময় অনুমপত না মনওয়া: এিা 

পিতামাতার সারথ পশোিার িপরিন্থী আিরণ; মকননা, কখনও কখনও 

তারা উভরয় অথবা তারদর মকারনা একজন এমন অবস্থায় থারকন, 

তারা িছন্দ কররন না ময, এই অবস্থাপি মকউ প্রতযক্ষ করুক।  

১২. পিতামাতার সামরন পবপভন্ন সমসযা তুরল ধ্রা: িাই মসই সমসযা 

ভাইরদর সারথ সাংপশ্লে যউক, অথবা স্ত্রী’র সারথ সাংপশ্লে যউক, 
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অথবা সন্তানরদর সারথ সাংপশ্লে যউক, অথবা অনয কারও সারথ 

সাংপশ্লে যউক। মকননা, মকারনা মকান মানুষ িপরবাররর মকউ মকারনা 

ভুল কররল তারক তার পিতামাতার সামরনই পতরস্কার কররত 

স্বােন্দয মবাধ্ করর; অথি, মকারনা সরন্দয মনই ময, এই কাজপি 

এমন কাযযতাপলকার অন্তভুযক্ত, যা তারদররক অপস্থর করর তুরল এবাং 

তারা শাপন্তরত ঘুমারত িারর না।   

১৩. জনগরণর পনকি পিতামাতার পনন্দা ও দুনযাম করা এবাং তারদর 

মদাষ-ত্রুপি আরলািনা করা: মকারনা মকারনা মানুষ যখন মকারনা কারজ 

বযথয যয়— মযমন মস তার িড়ারলখায় বযথয যল, তখন মস তার 

পিতামাতার উির সকল মদাষ ও দায়ভার িাপিরয় মদয় এবাং মস তার 

পনরজর বযথযতা ও অিারগতারক শবধ্তা পদরত থারক এভারব ময, তার 

পিতামাতা তারক অযত্ন করররছ, তারক যথাযথভারব লালন-িালন 

করর পন, তারা তার জীবনিারক নে করর পদরয়রছ, তার ভপবষযৎিারক 

ধ্বাংস করর পদরয়রছ ইতযাপদ ইতযাপদ ধ্ররনর রাংরবরাংরয়র নানা 

অিবাদ ও মদাষাররাি কররত থারক।       

১৪. পিতামাতারক গাপল ও অপভশাি মদওয়া: তারদররক সরাসপর 

গাপল মদওয়া, অথবা গাপল মদওয়ার উিলক্ষ শতপর করা; মযমন— 
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মছরল মকারনা বযপক্তর পিতা বা মাতারক গাপল পদল, তারির ঐ 

বযপক্তও িাল্টা তার পিতামাতারক গাপল পদল। কারণ, আবদুল্লায ইবন 

‘আমর রাপদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মথরক যাপদস বপণযত, রাসূলুল্লায সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইপয ওয়াসাল্লাম বরলরছন:  

يِه  » يَا َرُسول اهلل , َوَهْل يَْشتُُم الرهُجُل : , قالوا  !مَِن الَكَبائِر َشْتُم الرهُجل َواِِلَ
يِْه ؟ بَا: قَاَل ! َواِِلَ

َ
ُه  َنَعْم , يَُسبُّ أ مه

ُ
ُه , فَيَُسبُّ أ مه

ُ
 . «الرهُجِل , فَيَُسبُّ أبَاه , َويَُسبُّ أ

 ( .ُمتهَفٌق َعلَيهِ )

“মকান বযপক্ত কতৃযক তার পিতামাতারক গাপল মদওয়া কবীরা গুনারযর 

অন্তভুযক্ত! সাযাবীগণ প্রশ্ন কররলন: ময আল্লাযর রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইপয ওয়াসাল্লাম! মকারনা মানুষ পক তার পিতামাতারক গাপল 

পদরত িারর?! জবারব পতপন বলরলন: যযাাঁ, মস অনয মকারনা মানুরষর 

পিতারক গাপল মদয়, তখন ঐ বযপক্ত তার পিতারক গাপল মদয় এবাং 

মস অনয বযপক্তর মারক গাপল মদয়, তখন ঐ বযপক্ত তার মারক গাপল 

মদয়।”14  

                                                           
14 বুখারী, যাপদস নাং- ৫৬২৮; মুসপলম, যাপদস নাং- ২৭৩; যাপদরসর শেগুরলা 
ইমাম মুসপলম রয. এর। 
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১৫. ঘররর মরধ্য খারাি পকছু পনরয় আসা: মযমন মখল-তামাশার 

সরঞ্জামাপদ ও ঘররর মরধ্য মগালরযাগ সৃপের যেিাপতর অনুপ্ররবশ 

ঘিারনা, যা স্বয়াং বযপক্তর িাপরপত্রক পবকৃপতর কারণ যরয় দাাঁড়ায়; 

আবার কখনও কখনও এগুরলা তার ভাই-মবান ও িপরবাররর 

সকরলর মরধ্য মগালরযাগ সৃপের পদরক ধ্াপবত করর; িরল সন্তারনর 

অনযায়-অিকময ও িপরবাররর অধ্োঃিতরনর কাররণ পিতামাতা দুোঃখ-

কে অনুভব কররন। 

১৬. পিতামাতার সামরন বদ অভযারসর বপযোঃপ্রকাশ ঘিারনা: মযমন 

পিতামাতার সামরন ধূ্মিান করা, অথবা তারদর উিপস্থপতরত মখল-

তামাশার উিকরণ উিরভাগ করা, অথবা িরয সালাত বাদ পদরয় 

ঘুপমরয় থাকা এবাং তার জনয তারক জাপগরয় পদরল জাগারনার 

পবষয়পিরক প্রতযাখযান করা; আর অনুরিভারব খারাি সঙ্গী-

সাথীরদররক বাসায় পনরয় আসা। আর এই সবগুরলাই যল পিতা-

মাতার সারথ মবযায়ািনার িূড়ান্ত দলীলস্বরূি।  

১৭. পিতামাতার সুনাম ও সুখযাপত নে করা: আর তা যয় এমন মন্দ 

ও পনকৃে কাজ করার মাধ্যরম, যা সম্মানযাপন করর এবাং বযপক্তত্ব নে 

করর; আবার কখনও কখনও তা কারাগাররর পদরক পনরয় যায় এবাং 
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লজ্জজনক িপরপস্থপতর পদরক পনরয় যায়। সুতরাাং মকারনা সরন্দয মনই 

ময, এসব কমযকাণ্ড পিতামাতার অবাধ্যতার অন্তভুযক্ত; মকননা, তা 

পিতামাতার জনয দুপিন্তা, দুোঃখ-কে, অসম্মান ও অিমান বরয় 

আরন।  

১৮. পিতামাতারক পবিরদ বা জপিলতায় মিরল মদওয়া: মযমন— 

সন্তান কারও পনকি মথরক অথয-সম্পদ ঋণ মনওয়ার ির তা 

িপররশাধ্ করর না, অথবা পশক্ষা প্রপতষ্ঠারন মবয়াদবী করর, তারির 

সন্তারনর িলাতক অবস্থায় অথবা তার মবয়াদবীর কাররণ কতৃযিক্ষ 

পিতারক যাপজর যওয়ার জনয বাধ্য করর। 

আবার কখনও কখনও পিতারক আসামীর কা গড়ায় দাাঁড় করারনা 

যয়, ময িযযন্ত না সন্তান তার ঋণ িপররশাধ্ করর, অথবা মস যাপজর 

যরয় আত্মসমিযণ না করর।  

১৯. ঘররর বাইরর দীঘয সময় ধ্রর অবস্থান করা: আর এিা 

পিতামাতারক তার সন্তারনর বযািারর উপদ্ব্গ্ন ও অপস্থর করর মতারল; 

তাছাড়া অরনক সময় তারদর মসবা-যরত্নর প্ররয়াজন যয়; সুতরাাং 
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সন্তান যখন ঘররর বাইরর থারক, তখন তারা তারদর মসবা-যত্ন 

করার মত কাউরক িায় না।  

২০. মবপশ মবপশ দাপব-দাওয়া ও বায়না ধ্রর পিতামাতার উির িাি 

সৃপে করা: মকারনা মকান মানুষ মবপশ মবপশ দাপব-দাওয়া ও বায়না 

ধ্রর তার পিতামাতার উির বাড়পত িাি সৃপে করর, অথি অরনক 

সময় পিতামাতা’র উিাজযরনর ক্ষমতা কম যরয় থারক, এই সরেও 

মদখা যায় সন্তান তারদররক গাপড় পকরন মদওয়ার জনয বাধ্য করর, 

তারক পবরয় মদওয়ার জনয িাি মদয় এবাং তারক নতুন বাপড় বাপনরয় 

মদওয়ার জনয বরল, অথবা মস তারদর পনকি মবপশ মবপশ অথয-সম্পদ 

দাপব করর যারত বনু্ধ-বান্ধব ও সমবয়সীরদররক পনরয় ঘুরর মবড়ারত 

িারর।  

২১. পিতামাতার উির স্ত্রীরক প্রাধ্ানয মদওয়া: মকারনা মকারনা মানুষ 

তার পিতামাতার আনুগতয করার মিরয় তার স্ত্রী’র আনুগতয করািারক 

অগ্রাপধ্কার পদরয় থারক এবাং স্ত্রীরক পিতামাতার উির প্রাধ্ানয মদয়; 

এমনপক স্ত্রী যপদ তার পনকি তার পিতামাতারক তাপড়রয় পদরত 

আবদার করর, তাযরল মস তারদররক তাপড়রয় পদরব, যপদও তারদর 

মকারনা আবাপসক প কানা মনই। 
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আর আিপন মকারনা মকারনা মছরল-সন্তানরক মদখরবন ময, মস তার 

পিতামাতার সামরন স্ত্রী’র জনয মাত্রাপতপরক্ত ভালবাসা প্রকাশ করর 

এবাং একই সময় তারক মদখরবন ময, মস তার পিতামাতার প্রপত রূঢ় 

আিরণ করর, অথি মস তারদর অপধ্কাররর প্রপত মকারনা লক্ষয রারখ 

না। 

অপিররই এই প্রসরঙ্গ সামরনর িৃষ্ঠাগুরলারত পবস্তাপরত পববরণ আসরব। 

২২. পিতামাতার প্ররয়াজরনর সময় অথবা বৃদ্ধ বয়রস তারদররক 

িপরতযাগ করা: মকননা, পিতামাতা যখন বৃদ্ধ যরয় যায় এবাং তারদর 

িাকা-িয়সা লারগ এমন মকারনা কাজ মদখা মদয়, তখন মকারনা 

মকারনা সন্তান তারদর মথরক সরর যায় এবাং পনরজরক পনরয় 

পবরশষভারব বযস্ত যরয় যায়। 

২৩. পিতামাতার দায়-দাপয়ত্ব মথরক মুক্ত থাকা এবাং তারদর সন্তান 

পযরসরব িপরিয় পদরত লজ্জারবাধ্ করা: আর এিা যল পিতামাতার 

অবাধ্যতার জঘনয রূি; কারণ, মকারনা মকারনা সন্তানরক মদখা যায়, 

মস যখন সামাপজকভারব উচ্চমযযাদাসম্পন্ন স্থারন উপন্নত যয় অথবা 

বড় রকরমর িাকুপর মিরয় যায়, তখন মস তার পিতামাতারক স্বীকার 
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কররত িায় না এবাং তারদর দায়-দাপয়ত্ব মথরক মুক্ত থাকরত িায়; 

আর মস তার ঘররর মরধ্য িুরাতন মিাষাক-িপরেরদ তারদর অবস্থান 

করািারক রীপতমত অিমানরবাধ্ করর। 

আবার কখনও কখনও তারদর বযািারর তার কারছ যপদ জানরত 

িাওয়া যয়, তখন মস বরল মদয়: ওরা আমারদর িাকর-বাকর।  

আবার মকারনা মকারনা সন্তান পবরয়-সাদী ও সাধ্ারণ অনুষ্ঠানসমূরয 

লজ্জায় তার পিতার নাম উচ্চারণ করার পবষয়পি এপড়রয় িরল! আর 

এই ধ্ররনর কাজ পনোঃসরন্দরয পনকৃে মন-মানপসকতা, দুবযল বুপদ্ধ, 

মযযাদাযীনতা ও িরম অবধ্রযযর প্রমাণ বযন করর। তরব পিতামাতারক 

ভারলাবারস মপ্রপমক ভদ্র মানুষ তার উৎসস্থল, প্রজন্ম ও মূলরক পনরয় 

মগৌরব বণযনা করর; আর ভদ্রজরনরা সুন্দররক ভুরল যায় না। কপবর 

ভাষায়: 

إن الكرام إذا ما أيرسوا ذكروا"   

".شنمن اكن يألفهم ف املزنل اخل  

(ভদ্ররলারকরা যখন স্বেল যরয় যায়, তখন আরলািনা করর তারা 
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মসই জনরদর, জীণয কুপ রর তারদররক আদর-মসাযাগ করররছন 

যারা)। 

২৪. পিতামাতারক প্রযার করা: বড় পনষু্ঠর ও িাষাণ্ড হৃদরয়র 

অপধ্কারী বযপক্তবগয ছাড়া এই কাজ করা কারও িরক্ষ সম্ভব নয়; 

এমন কাজ তারাই কররত িারর, যারদর হৃদরয় মায়া-মমতা ও লজ্জা-

শররমর ভালাই মনই এবাং যারদর জীবরন নূযনতম বযপক্তত্ব, মগৌরব ও 

আত্মমযযাদারবাধ্ মনই। 

২৫. বাধ্যকয ও মদখাশুনা করার প্ররয়াজরনর সময় পিতামাতারক 

মছরড় যাওয়া: আর এই কাজপি সীমাযীন মনাাংরাপম এবাং িরম ঘৃপণত 

ও মন্দ কাজ; যার ভয়াবযতা বা আতরে শরীর পশউরর উর  এবাং 

যার কথা শুনরল মাথার িুল দাাঁপড়রয় যায়; আর ময বযপক্ত এই কাজ 

কররব, তার জীবরন কখনও ভাল পকছু যরব না। 

২৬. পিতামাতা যখন মকারনা অনযায় কাজ করর মিরল, তখন 

তারররক িপরতযাগ করা এবাং তারদর সারথ সদ্ব্যবযার না করা ও 

তারদর তারদর কলযাণ কামনা না করা: আর এিা এক ধ্ররনর ত্রুপি 

ও মূখযতা; কারণ, পিতামাতা কাপির যরলও মযখারন তারদর সারথ 
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উত্তম বযবযার করা ওয়াপজব (আবশযক), মসখারন তারা মুসপলম 

যওয়ার িররও তারদর সারথ পকভারব এরূি বযবযার করা শবধ্ যরব, 

না যয় তারদর পকছু ত্রুপি-পবিূযপত যরয়ই মগল? !  

২৭. পিতামাতার বযািারর কািযণয করা: সুতরাাং মকারনা মকান মানুষ 

এমন প্রকৃপতর, ময তার পিতামাতার জনয বযয় করার মক্ষরত্র কািযণয 

ও কমপত করর। আবার কখনও কখনও পিতামাতার সম্পরদর খুব 

মবপশ প্ররয়াজন যরয় িরড়, এতদসরেও তারদর প্রপত তার মকারনা 

দাপয়ত্ব আরছ বরল মরন করর না এবাং তারদর প্রপত মকারনা মরনারযাগ 

মদয় না। 

২৮. পিতামাতার প্রপত অবদারনর মখািা মদওয়া ও বার বার গণনা 

করা: সুতরাাং মকারনা মকান মানুষ এমন, ময তার পিতামাতার সারথ 

ভাল বযবযার করর, পকন্তু মস মখািা ও কে মদওয়ার মাধ্যরম এিারক 

নে করর মিরল; আর এই ভালিারক আরও নে করর মিরল তারদর 

প্রপত তার অবদারনর পবষয়পি বার বার গণনা করার দ্ব্ারা এবাং 

কাররণ অকাররণ এই সদ্ব্যবযাররর কথা আরলািনা করার মাধ্যরম।   
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২৯. পিতামাতার সম্পদ িুপর করা: আর এই কাজপি দু’পি যারাম 

কাজরক একপত্রত করর: িুপর ও অবাধ্যতা; সুতরাাং মানুরষর মধ্য 

মথরক এমন মানুষও মদখরত িারবন, যার অরথযর প্ররয়াজন যয় এবাং 

এ প্ররয়াজপনয়তা তারক তার পিতামাতার সম্পদ িুপরর পদরক পনরয় 

যায়— যয় তারদর বাধ্যরকযর কাররণ, অথবা তারদর অসতকযতার 

সুরযাগ পনরয় িুপরর কাজপি সম্পন্ন যয়। 

এ ধ্ররনর িুপরর অনযতম একপি নমুনা যল— মকউ তার পিতামাতার 

সারথ প্রতারণার উরদ্দরশয তার পনকি আরবদন করল ময, পতপন যারত 

তারক এই এই িপরমাণ সম্পদ অথবা জপম অথবা এ জাতীয় পকছু 

মদওয়ার বযািারর স্বাক্ষর করর মদন। আবার কখনও কখনও মস 

তারদর কাছ মথরক ঋণ গ্রযণ করর এবাং তার িাকারিাক্ত পনয়ত যল 

মস তা িপররশাধ্ কররব না। 

৩০. পিতামাতার সামরন পবলাি করা ও দুোঃখ-কে প্রকাশ করা: আর 

এই কাজপি যল পনকৃে মারনর অবাধ্যতার নমুনা; আর এিা এ জনয 

ময, পিতামাতা — পবরশষ করর মা সন্তারনর পবিদ-মুপসবরতর কাররণ 

অপস্থর যরয় িরড়ন; তারা তার বযথায় বযপথত যন; এমনপক কখনও 

কখনও তারা তার মিরয় মবপশ বযথা অনুভব কররন। 
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৩১. পবনা প্ররয়াজরন পিতামাতার অনুমপত ছাড়া দূরর মকাথাও 

প্রবাসজীবরন িরল যাওয়া: মকারনা মকারনা সন্তান তার পিতামাতা 

মথরক দূরর িরল যাওয়ার িাশ্বযপ্রপতপরয়া উিলপব্ধ কররত িারর না; 

িরল আিপন তারক মদখরত িারবন ময, মস তার পিতামাতার অনুমপত 

ছাড়াই তারদর মথরক দূরর প্রবাসজীবরন িরল যাওয়ার জনয মিো-

তদবীর করর, অথি তার প্রবাসজীবরনর মকারনা প্ররয়াজন মনই; 

আবার কখনও কখনও তার পিতামাতা ময শযরর বসবাস কররন 

মকারনা কারণ ছাড়াই মস তা মছরড় অনযত্র িরল যায়; আবার কখনও 

কখনও মস িড়ারলখার উরদ্দরশয পনজ শযর মছরড় অনয শযরর িরল 

যায়, অথি এ ধ্ররনর িড়ারলখা ঐ শযররই সম্ভব, মযখারন তার 

পিতামাতা বসবাস করর; এগুরলা ছাড়াও আরও অরনক কাররণ মস 

প্রবারস িরল যায়, মযসব কারণ তার এই প্রবাসজীবনরক শবধ্ বরল 

অনুরমাদন করর না। 

আর মস জারন না ময, তার পিতামাতারক মছরড় তার পবরদরশ িরল 

যাওয়ািা তারদর িপরতাি ও মরনর অপস্থরতার কারণ যরয় দাাঁড়ায়; 

আবার মস এিাও জারন না ময, কখনও কখনও তার পিতামাতা 

উভরয় অথবা তারদর মকারনা একজন মারা মযরত িারর এমন 
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অবস্থায় ময, মস তারদর মথরক ইোকৃতভারব দূরর অবস্থান কররছ; 

সুতরাাং এ কাররণ তারদর প্রপত আনুগতয, সদ্ব্যবযার ও দাপয়ত্ব 

িালরনর পবষরয় বযাঘাত ঘিরব। 

তরব মছরলর যখন প্রবাসজীবরন যাওয়ার প্ররয়াজন যরব এবাং তার 

পিতামাতা মথরক মস বযািারর অনুমপত মনয়, তাযরল তারত মকারনা 

সমসযা মনই।  

৩২. পিতামাতার মৃতুয কামনা করা: মকারনা মকারনা সন্তান তার 

পিতামাতার মৃতুয কামনা করর, যারত মস তারদর সম্পরদর 

উত্তরাপধ্কারী যরত িারর, যপদ তারা সম্পদশালী যন, অথবা যারত 

তারদর মথরক মুপক্ত মিরত িারর, যপদ তারা অসুস্থ যন বা দপরদ্র যন 

অথবা মস যারত মুপক্ত মিরত িারর তারদর মসবা-যত্ন করা মথরক 

এবাং তারদর মুরখামুপখ অবস্থান করা মথরক— যারত মস তার ভ্রেতা 

ও মূখযতার মরধ্য মরনর সুরখ পদনকাল অপতবাপযত কররত িারর। 

৩৩. পিতামাতারক যতযা করা এবাং তারদর মথরক মুপক্ত িাওয়া: 

কখনও কখনও এমন যতভাগয মছরল-সন্তানও িাওয়া যায়, ময তার 

পিতামাতার মকারনা একজনরক যতযার জনয অগ্রসর যয়; যয় প্রিণ্ড 
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মূখযতার কাররণ, অথবা মরারধ্র উরত্তজনার কাররণ, অথবা মাতাল 

অবস্থায় থাকার কাররণ, অথবা সম্পরদর উত্তরাপধ্কারী যওয়ার 

আশায়, অথবা এগুরলা পভন্ন অনয মকারনা কাররণ। 

ময দুভযাগা! ময কারলা মুখওয়ালা! ময মন্দ িপরনাম ও িপরণপতর 

অপধ্কারী! যপদ আল্লায তা‘আলা তাাঁর রযমত দ্ব্ারা তারক সাংরশাধ্ন 

না কররন, (তাযরল তার িপরণপত যরব ভয়াবয)। 

এ যল পিতামাতার অবাধ্যতার পকছু বাপযযক পিত্র ও রূি-প্রকৃপত; 

এিা ঘৃণয কাজ ও দূপষত কমযিন্থা, যা জ্ঞানীরদর জনয মানানসই নয় 

এবাং যা তাকওয়া, সততা ও সপ ক িরথর অপধ্কারী বযপক্তবরগযর িক্ষ 

মথরক সাংঘপিত যরত িারর না। 

সুতরাাং পিতামাতার অবাধ্য সন্তান মথরক কলযাণ বহু দূরর, শাপস্ত তার 

অপত পনকরি এবাং অকলযাণ তার পদরক দ্রুত ধ্াবমান। 

আর এই পবষয়পি িাকু্ষষ অনুভবরযাগয, অরনক মানুষ তা জারন এবাং 

তারা তারদর পনজ মিারখ তা প্রতযক্ষ করর; আর তারা এরকর ির 

এক ঐসব মানুরষর কাপযনী শুরন, যারা তারদর পিতামাতার সারথ 

অবাধ্য আিররণর কাররণ লাপিত, অিদস্থ ও সাজাপ্রাপ্ত যরয়রছ।     
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* * * 
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অবাধ্যতার নমুনা কাপযনী 

১. আসমা‘য়ী বরলন: “আমারক আররবর মকউ মকউ সাংবাদ পদরয়রছন 

ময, আবদুল মারলক ইবন মারওয়ান-এর যামানায় এক বযপক্ত পছল 

এবাং তার পছল এক বৃদ্ধ পিতা; আর যুবকপি পছল তার পিতার 

অবাধ্য এবাং ঐ যুবকপিরক বলা যত ‘মানাপযল’। অতোঃির এক 

িযযারয় বৃদ্ধ পিতা বরলন:  

يَن طابلُه*  َجَزْت رحٌم بيين وبنَي ماازل    جزاًء كما يستاجُز اِله

(আমার ও মানাপযরলর মারে সম্পকয এমন িযযারয় উিনীত যরয়রছ 

ময, তার িপরণাম যরে  

 মযমপনভারব ঋরণর দাপবদার ঋণ িূণয কররত িায়)। 

 إذا قام ساوى اغرَب الفبِل اغرُبه*  تََربهت حىت صار جعً ا شمرداًل 

(মস মবরড় উর রছ এমনপক মস লম্বা শপক্তশালী যুবরক িপরণত 

যরয়রছ, 
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যখন মস দাাঁড়ায়, তখন তার কাাঁধ্ শপক্তশালী িুরুরষর কাাঁধ্ সমান 

যরয় যায়)। 

 لوى يَ ه اهلُل اذلي ال يغابلُه*  يل كذا ولوى ي يتظلهمين ما

(মস আমারক আমার এ রকম সম্পদ ছাড়া করররছ এবাং আমার 

যাত বাাঁকা করর পদরয়রছ, 

ঐ আল্লায তার যাত বাাঁকা করর পদরবন, যাাঁরক মস িরাপজত কররত 

িাররব না)। 

 لَع جبل الريان الْنَه ه جابِبُه* وإين ِلاع  دعوةً لو دعوتُها 

(আর আপম (তার জনয) এমন বদরদা‘আ করব, যপদ মসই 

বদরদা‘আ আপম কপর 

রাইয়ান িবযরতর জনয, তাযরল তার িাশ্বয ধ্বরস িরড় মযত)। 

এ সাংবাদ তারদর বাদশা’র পনকরি মিৌঁরছ; তারির পতপন যুবকরক 

ধ্রর পনরয় আসার জনয দূত মপ্ররণ কররলন; অতোঃির তারক তার 

বৃদ্ধ পিতা বলল: তুপম ঘররর পিছরনর পদক পদরয় মবর যরয় িরল 
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যাও; িরল মস বাদশা’র দূরতর আরগ আরগ িরল মগল এবাং বাদশার 

িাকড়াও মথরক মবাঁরি মগল। পকন্তু এ মানাপযল যুবকপি তার মশষ 

জীবরন তার এক অবাধ্য মছরলর দ্ব্ারা কেকর িপরপস্থপতর পশকার 

যল; মছরলপির নাম ‘খাপলজ’। অতোঃির মস (মানাপযল) বলল:  

 اكبت اكحَلينِّ عظايملَع حني *  تظلمين مايل خليٌج وعقين

(খাপলজ আমারক আমার সম্পদ ছাড়া করররছ এবাং মস আমার 

অবাধ্য যরয়রছ 

এমন এক সময়, যখন আমার যাপি ধ্নুরকর মত বাাঁকা যরয় 

মগরছ)। 

تُه وازددته لزيي ين  وما بعُض ما يزداُد غرُي عرامِ *  ختريه

(আপম তারক িছন্দ কররপছ এবাং তারক মবপশ মবপশ পদরয়পছ, যারত 

মস আমার প্রপত মবপশ যত্নবান যয়, অথি পকছু অসুপবধ্া ও দুোঃখ-

কে ছাড়া আর মতমন পকছু বারড়পন)। 

 فال يفرحْن بع ي امرٌؤ بغالمِ *  لعمري لق  ربهيته فرًحا به
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(আমার জীবরনর কসম! আপম তার প্রপত খুপশ যরয়ই তারক 

লালন-িালন কররপছ, 

সুতরাাং আমার িরর মকারনা বযপক্তই মযন মছরলরক পনরয় এত খুপশ 

না যয়)। 

অতোঃির শাসনকতযা তারক (মছরলপিরক) মাররত িাইল; তখন মছরলপি 

শাসনকতযারক বলল: আমারক মারার বযািারর এত তাড়াহুরড়া 

কররবন না; এই যরলন (আমার পিতা) মানাপযল ইবন িার‘আন, যার 

বযািারর তার পিতা বরলপছরলন:  

يَن طا*  َجَزْت رحٌم بيين وبنَي ماازل    بلُهجزاًء كما يستاجُز اِله

(আমার ও মানাপযরলর মারে সম্পকয এমন িযযারয় উিনীত যরয়রছ 

ময, তার িপরণাম যরে  

 মযমপনভারব ঋরণর দাপবদার ঋণ িূণয কররত িায়)। 
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অতোঃির শাসনকতযা বলল: ময এই তুপম! তুপম মতামার পিতার সারথ 

অবাধ্য আিরণ কররছ; আর তাই আজ মতামার সারথও অবাধ্য 

আিরণ করা যরয়রছ।”15 

২. আররক বযপক্ত তার িরম দুোঃখ ও করের অপভরযাগ করর এবাং 

তার অবাধ্য সন্তানরক পতরস্কার করর বরলন:   

ْجيِن َعلَْيك َوَتْاَهُل *  َغَذْوتُك َمْولُوًدا َوُمْاتَُك يَافًِعا
َ
 َتُعلُّ بَِما أ

(আপম মতামারক পশশু অবস্থায় খাওয়ার বযবস্থা কররপছ এবাং 

প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মতামার বযয়ভার বযন কররপছ, 

আপম মতামার জনয যা উিাজযন কররপছ, তা আমারক দুবযল ও ক্লান্ত 

করর পদরয়রছ)। 

بَْت باتلْك بالشكِو إَذا يَلْلٌَة 
َ
ِ *  لَْم أ َتَملَْمُل شكوال

َ
 ك إاله َساِهًرا أ

                                                           
15 ইবনু কুতাইবা, ‘উয়ূনুল আখবার’ (  ৩/৮৬ - ৮৭; ‘পকতাবুল :( بارعيون األخ

ইখওয়ান’ ( بر ) ’আরও মদখুন: আল-যানাভী, ‘পবরুযল ওয়াপলদাইন ;( كتاب اإلخوان
 িৃ. ১৩৮ - ১৩৯ ,( الواِلين
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 (যখন মকারনা রারত্র তুপম অসুস্থ যরয় মযরত, তখন আপম রাপত্র 

যািন কররপছ 

মতামার অসুস্থতার কাররণ পবপনদ্র অবস্থায় পবছনায় গড়াগপড় 

পদরয়)। 

ِي بَا الَْمْطُروُق ُدوبَك بِاذَله
َ
ينِّ أ
َ
 َطَرْقت بِِه ُدوِِن َفَعْييِن ُتْهِمُل *  َكأ

(মস কাাঁিা মযন মতামারক নয় আমারকই আঘাত করররছ,  

িরল আমার মিাখ অশ্রু বষযণ করররছ)। 

نه *  َوإِنهَها كخَتَاُف الرهَدى َنْفِِس َعلَيْ 
َ
 ؤجُل مُ  وقٌت الَْمْوَت تَلَْعلَُم أ

(আমার মন মতামার বযািারর ধ্বাংরসর আশো কররপছল, যপদও মস 

জানত ময, মৃতুয পনপদযে সমরয়ই যরব)।  

نه وَالَْغايََة الهِت  ا بَلَْغت السِّ ُل   ُكْاتم ى ما  هاإيَلْ *  فَلَمه َؤمِّ
ُ
 فِيك أ

 (অতোঃির তুপম যখন এমন বয়স ও গন্তরবয মিৌঁরছ মগছ, ময 

িযযন্ত মযখারন মিৌঁছার আশা আপম মতামার জনয কররপছ) 
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ُل * َجَعلْت َجَزاِِئ ِغلَْظًة َوَفَظاَظةً  بَْت الُْمْاِعُم الُْمَتَفضِّ
َ
بهك أ
َ
 َكأ

(তুপম আমার িুরস্কার পনধ্যারণ কররছ কর ারতা ও অভদ্রতা, 

মরন যয় মযন তুপম অনুগ্রযশীল ও দানশীল)। 

ِت  نفَلَْيُتك إ بُوه
ُ
َاُر الُْمَجاوُِر َيْفَعُل *  لَْم تَْرَع َحقه أ

ْ
 َفَعلْت َكَما اْل

(যায়রর তুপম! যপদ তুপম পিতামাতার অপধ্কার সাংরক্ষণ নাই কররত 

িার, 

তাযরল তুপম এমন আিরণ কররত, মযমন আিরণ প্রপতরবশী তার 

প্রপতরবশী’র সারথ করর)।   

َوارِ َولَْم تَُكنْ  ِ
ْ
ْويَلْتيَِن َحقه اْل

َ
ه بَِمايل*  فَأ  َمالِك َتْبَخُل ُدوَن  لََعَ

(সুতরাাং তুপম আমারক প্রপতরবপশরত্বর অপধ্কার প্রদান করররছ, 

অথি তুপম 

মতামার সম্পদ ছাড়া শুধু্ আমার সম্পদ দ্ব্ারাই আমার উির 

কৃিণতা করছ)। 
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ُ * تراه ُمِعً ا للخالف كأبه  .بردٍّ لَع أهل الصواب موَّكه

(তুপম তারক মদখরত িারব— মস মযন পবররাপধ্তার জনযই শতরী 

যরয়রছ; মরন যয় মযন তারক 

দাপয়ত্ব মদওয়া যরয়রছ সতযিন্থীরদর প্রতযাখযান করার জনয)।16 

৩. ডক্টর মুযাম্মদ আস-সাব্বাগ বরলন: “আপম শুরনপছ ময, অধ্োঃিপতত 

িথভ্রে এক মছরল তার পিতারক বৃদ্ধােয় মকরে পনরয় মগরছ, যারত 

মস তারক কে পদরত না িারর অথবা তার স্ত্রীরক পবরক্ত কররত না 

িারর।”17 

                                                           
16 এই িাংপক্তগুরলা ইয়াযইয়া ইবন সা‘ঈদ, ইবনু আবদুল আ‘লা ও আবূল ‘আব্বাস 
আল-আ‘মা-এর বরল উরল্লখ করা যয়; তাছাড়া উমাইয়া ইবন আপব সালত-এর 
সারথও এই িাংপক্তগুরলা সম্বন্ধযুক্ত করা যয়। মদখুন: ইবনু কুতাইবা, ‘উয়ূনুল 
আখবার’ ( كشف ) ’৩/৮৭; আল-‘আজলুওনী, ‘কাশিুল খািা :( عيون األخبار
) ’১/২০৭ - ২০৮; ইমাম তারতূশী, ‘পবরুযল ওয়াপলদাইন :( اخلفاء  ,( بر الواِلين

িৃ. ১০৮ - ১০৯ 
17 ড. মুযাম্মাদ ইবন লুতিী আস-সাব্বাগ, ‘নাযরাত পিল উসরাপতল মুসপলমা’ 
(  িৃ. ৪৯ ,( بظرات ف األرسة املسلمة
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৪. অধ্যািক আবদুর রউি আল-যানাভী র. বরলন: “আমার এক 

পনকিাত্মীয় পছল, তার জনয তার পিতা অরনক নগদ স্বণয, উিকারী 

মালামাল ও বহু জপম মররখ পগরয়পছরলন; আর মস পছল বযবসায়ী 

দরলর অনযতম একজন; মকারনা একপদন তার উির তার মাতা কু্ষব্ধ 

যরলন এবাং তার জনয পতপন কপ নভারব একবার বদরদা‘আ কররলন; 

আর যখন তার বদরদা‘আর কাররণ তার ক্ষপত অবধ্াপরত যরয় মগল, 

তখন মস িকীর অবস্থায় মারা মগল; অথি মস কখনও অশ্লীল ও 

যারাম িরথ িরলপন। 

আর আমার পিতা (আল্লায তার প্রপত রযম করুন) তারক দান-

সাদকা কররতন এবাং আমারদর বাপড় মথরক আমারক খাবার পনরয় 

তার পনকি এবাং তার স্ত্রী ও সন্তানরদর পনকি িা ারতন।”18  

* * * 

 

                                                           
18 আল-যানাভী, ‘পবরুযল ওয়াপলদাইন’ (  িৃ. ১৩৫ ,( بر الواِلين
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অবাধ্যতার কারণ 

পিতামাতার অবাধ্য যওয়ার পিছরন অরনকগুরলা কারণ ররয়রছ, 

তন্মরধ্য কতগুরলা কারণ পননরূি:  

১. অজ্ঞতা ও মূখযতা: মকননা, মূখযতা যল প্রাণ পবধ্বাংসী বযাপধ্; আর 

মূখযবযপক্ত তার পনজ জীবরনর শত্রু; সুতরাাং যখন মকারনা বযপক্ত 

মাতাপিতার অবাধ্যতার ইযকালীন ও িরকালীন খারাি িপরণপতর 

কথা না জারন এবাং তারদর সারথ সদ্ব্যবযার করার ইযকালীন ও 

িরকালীন সুিরলর বযািারর অজ্ঞ থারক, তখন এই অজ্ঞতা ও মূখযতা 

তারক অবাধ্যতার পদরক িপরিাপলত করর এবাং সদ্ব্যবযার করা মথরক 

পবরত রারখ। 

২. কুপশক্ষা: মকননা, পিতামাতা যখন তারদর সন্তানরদররক তাকওয়া 

(আল্লাযভীপত), উত্তম আিরণ, আত্মীয়তার সম্পকয রক্ষা করা ও উচ্চ 

মযযাদা অনুসন্ধারনর পবষরয় পশক্ষা না পদরব, তখন এিা তারদররক 

ঔদ্ধতয ও অবাধ্যতার পদরক পনরয় যারব।  

৩. অসঙ্গপতিূণয আিরণ: এিা যল পিতামাতা যখন সন্তানরক মকারনা 

(ভারলা) পবষরয় পশক্ষা মদয়, অথি তারা তারদর প্রদত্ত পশক্ষা অনুযায়ী 
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আমল করর না, বরাং এর পবিরীত কাজ করর, তখন এই পবষয়পি 

ঔদ্ধতয ও অবাধ্যতার উিলক্ষ যরয় উর । 

৪. সন্তানরদর অসৎ সঙ্গ: এিা এমন একপি কারণ, যা সন্তানরদররক 

নে করর মিরল এবাং তারদররক পিতামাতার অবাধ্য যওয়ার বযািারর 

দুোঃসাযস মযাগায়। মযমপনভারব তা পিতামাতার প্রপত অতযািার ও 

পনদযয় বযবযার কররত উস্কাপন মদয় এবাং সন্তানরদররক সুপশক্ষা 

মদওয়ার বযািারর তারদর প্রভাব ঐপতযযরক দুবযল করর মদয়। 

৫. পিতামাতা কতৃযক তারদর পিতামাতার অবাধ্যতার কাররণ সন্তান 

কতৃযক তারদর অবাধ্যতা: এিা যল অবাধ্য যওয়ার আবশযকীয় 

কারণসমূরযর মরধ্য অনযতম একপি কারণ; মকননা, যখন পিতামাতা 

তারদর পিতামাতার সারথ অবাধ্য আিরণ করর থারক, তখন 

অপধ্কাাংশ মক্ষরত্র তারদররক তারদর সন্তানরদর অবাধ্যতা দ্ব্ারা শাপস্ত 

মদওয়া যরয় থারক; আর এিা দুইভারব যরয় থারক— 

প্রথমত: সন্তানগণ অবাধ্য আিরণ করার মক্ষরত্র তারদর পিতামাতার 

অনুসরণ করর। 

পদ্ব্তীয়ত: একই রকম কমযকারণ্ডর মাধ্যরম প্রপতদান িাওয়া।   
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৬. পববায পবরেদ অবস্থায় আল্লাযর ভরয়র কমপত: মকননা, মকারনা 

মকারনা পিতামাতার মারে যখন পববায পবরেরদর ঘিনা ঘরি, তখন 

তারা এ মক্ষরত্র আল্লায তা‘আলারক ভয় করর না এবাং তারদর 

মধ্যকার পববায পবরেরদর কাজপি উত্তম িপদ্ধপতরত সম্পাদন যয় না। 

বরাং মদখা যায়, তারদর প্ররতযরক এরক অিররর পবরুরদ্ধ 

সন্তানরদররক উরত্তপজত করর মতারল; মকননা, তারা যখন মারয়র 

কারছ যায়, তখন মস তারদর পিতার মদাষ-ত্রুপি িিযায় বযস্ত যরয় িরড় 

এবাং তারদররক তার সারথ কথা না বলরত ও তারক এপড়রয় িলরত 

উিরদশ মদয়; আর অনুরূিভারব তারা যখন পিতার করছ যায়, তখন 

মস তারদর মারয়র মত একই কাজ কররত বরল।  

িরল সন্তারনরা পিতামাতা সকরলরই অবাধ্য যরয় উর ; আর এই 

অবাধ্য যরয় উ ার পিছরন পিতামাতা উভরয় দায়ী, মযমনপি আবূ 

যুয়াইব আল-হুযালী বরলন:   

 وأول راض  ُساهًة من يسريها*  تغضََبْ ف سرية  أبت رستَهافال 

(সুতরাাং তুপম এমন আিররণর বযািারর কু্ষব্ধ যরয়া না, ময আিরণ 

তুপম কররছ, 
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আর তুপম এ িরথ িলরত প্রথম িছন্দ কররপছরল)। 

৭.সন্তানরদর মারে পবরভদ: মকননা, এ কাজপি সন্তানরদর মারে 

পযাংসা-পবরদ্ব্ষ ও শত্রুতার জন্ম মদয়, িরল তারদর আত্মা কলুপষত যয় 

এবাং এিা তারদররক পিতামাতার প্রপত ঘৃণা মিাষণ ও তারদর সারথ 

সম্পকয পছন্ন করার পদরক পনরয় যায়।   

৮. সুখ-শাপন্ত ও আরবগরক অগ্রাপধ্কার মদওয়া: কারণ, মকারনা 

মকারনা মানুরষর পনকি যখন বৃদ্ধ ও অসুস্থ পিতামাতা পবদযমান 

থারক, তখন মস তার ধ্ারণা ও পবশ্বাস অনুযায়ী পনরজর সুখ-শাপন্তরক 

প্রাধ্ানয মদওয়ার কাররণ তারদর মথরক মুপক্ত মিরত িায়— যয় 

তারদররক অক্ষম অবস্থায় মছরড় যাওয়ার মাধ্যরম, অথবা তারদররক 

বাপড়রত মররখ অনয মকাথাও বসবাস করার মাধ্যরম, অথবা অনয 

মকারনাভারব; অথি মস জারন না ময, তার সুখ-শাপন্ত পনপযত ররয়রছ 

তার পিতামাতার সারথ সাবযক্ষপণক অবস্থান ও তারদর মসবা-যত্ন 

করার মরধ্য। 

৯. সেীণয মানপসকতা: মকননা, পকছু পকছু সন্তান সেীণয মানপসকতার 

যরয় থারক; িরল মস িায় না ময, তার ঘরর মকউ সাবযক্ষপণক অবস্থান 
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ও িলারিরা করুক; সুতরাাং মস যখন একিা গ্লাস মভরঙ্গ মিরল, 

অথবা ঘররর আসবাবিত্র নে করর, তখন মস এ কাররণ ভীষণভারব 

মররগ যায় এবাং ঘররক মসাজাসুপজ আরগর অবস্থায় পিরররয় পনরয় 

যায়। আর এিা পিতামাতারক কে মদয় এবাং তারদর হৃদযতারক নে 

করর মদয়।  

অনুরূিভারব আিপন মকারনা মকারনা সন্তানরক মদখরত িারবন ময, মস 

তার পিতামাতার আরদশ-পনরষধ্ িালন কররত পবরপক্ত প্রকাশ করর, 

পবরশষ করর পিতামাতা উভরয় অথবা মকারনা একজন যখন রূঢ় ও 

কর ার প্রকৃপতর যয়, তখন আিপন মদখরত িারবন ময, সন্তান তারদর 

বযািারর যাত গুপিরয় মনয় এবাং তারদর জনয তার হৃদয়রক উদার 

করর মদয় না। 

১০. সন্তানরদররক সদ্ব্যবযার করার বযািারর পিতামাতা কতৃযক 

সযরযাপগতার কমপত: মকারনা মকারনা পিতামাতা সদ্ব্যবযার করার 

বযািারর তারদর সন্তানরদররক সযরযাপগতা করর না এবাং তারা যখন 

ইযসান তথা ভাল বযবযার করর, তখন তারা তারদররক সুন্দর 

আিররণর জনয উৎসাপযত করর না। বস্তুত পিতামাতার অপধ্কাররর 

পবষয়পি অরনক বড় পবষয় এবাং এই অপধ্কার আদায় করা সকল 
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অবস্থায় ওয়াপজব। পকন্তু সন্তানগণ যখন পিতামাতার িক্ষ মথরক 

উৎসায-উদ্দীিনা, মদা‘আ ও সযরযাপগতা না িায়, তখন অরনক সময় 

তারা পবরপক্তরবাধ্ করর এবাং পিতামাতার সারথ ভাল বযবযার করা 

মছরড় মদয় অথবা এই মক্ষরত্র কমপত করর।  

১১. স্ত্রীর দুিপরত্র: কখনও কখনও মানুষ তার মন্দ িপররত্রর 

অপধ্কারী স্ত্রীর দ্ব্ারা পবিদগ্রস্ত যয়, মস আল্লাযরক ভয় করর না এবাং 

কারও অপধ্কার সাংরক্ষণ করর না; কারণ মস তার (স্বামীর) গপণ্ডরত 

মানপসক করে থারক; িরল আিপন তারক মদখরত িারবন ময, মস 

তার স্বামীরক তার পিতামাতার অবাধ্য যওয়ার জনয অথবা তারদররক 

ঘর মথরক মবর করর মদওয়ার জনয অথবা তারদর প্রপত ইযসান তথা 

উত্তম বযবযার বন্ধ করর মদওয়ার জনয প্রররাপিত করর, যারত তার 

স্বামীর দ্ব্ারা তার িপররবশ োরমলামুক্ত যরয় যায় এবাং পনরজরক শুধু্ 

স্বামীর জনয পনপদযে করর পনরত িারর।  

১২. পিতামাতার কে অনুভরবর কমপত: মছরলরদর মরধ্য মকউ মকউ 

আরছ যারা পিতার মখাজ-খবর মনয় না; আর মমরয়রদর মরধ্য মকউ 

মকউ আরছ যারা মাতার মখাজ-খবর রারখ না; িরল এমতাবস্থায় 

আিপন মদখরত িারবন ময, মস তার পিতামাতার প্রপত মকারনা 
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মখয়ালই রারখ না, িাই যখন মস রারতর মবলায় বাসায় আসরত পবলম্ব 

করুক, অথবা মস যখন তারদর মথরক দূরর থারক, অথবা মস 

(সরাসপর) তারদর প্রপত দুবযযবযার করর। 

এ যল কতগুরলা কারণ, যা পিতামাতার অবাধ্য যওয়ার পদরক ধ্াপবত 

করর। 

* * * 
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প্রপতকাররর উিায় 

আমরা িূরবয আরলািনা কররপছ পিতামাতার মযান যক সম্পরকয, 

তারদর সারথ সদ্ব্যবযার করার বযািারর উৎসায দান ও তারদর সারথ 

দুবযযবযার করার িপরণপত সম্পরকয সতকযীকরণ প্রসরঙ্গ; আররা 

আরলািনা যরয়রছ পিতামাতার অবাধ্যতার পকছু বাপযযক রূি, পিত্র, 

কাপযনী ও কারণ প্রসরঙ্গ। 

পবষয়পি যখন এই রকম, তখন প্ররতযক বুপদ্ধমান বযপক্তর জনয উপিত 

যরব তার পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযার করার মক্ষরত্র মরন প্রারণ 

আগ্রযী যওয়া এবাং তারদর সারথ অসদ্ব্যবযার করা মথরক পবরত 

থাকা— এই আশায় ময, আল্লায তা‘আলার পনকি অরনক সাওয়ারবর 

বযবস্থা ররয়রছ এবাং এই ভরয় ময, তাাঁর পনকি ইযকারল ও িরকারল 

কপ ন শাপস্তর বযবস্থা ররয়রছ।  

জানা দরকার— পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযার বলরত কী বুোয়? আর 

তারদর সারথ কী ধ্ররনর আদব (পশোিার) রক্ষা করর িলা উপিত? 

আর সদ্ব্যবযারর সযায়ক কমযকাণ্ডসমূয কী কী? 

* * * 
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পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযাররর িপরিয় 

পিতামাতার বাধ্য বা অনুগত যওয়া বলরত বুোয়, অবাধ্য না যওয়া। 

কুরআরন কারীরম মসিারক   " الرب" বলা যরয়রছ। অথয বাধ্য বা অনুগত 

যওয়া, সদ্ব্যবযার করা;  

ইবনু ওমর রাপদয়াল্লাহু ‘আনহু মথরক বপণযত, পতপন বরলন: আল্লায 

তা‘আলা তারদররক সৎকমযশীল বরল নামকরণ করররছন এই জনয 

ময, তারা পিতামাতা ও সন্তানরদর সারথ সদ্ব্যবযার করররছন। পতপন 

আরও বরলন: মযমপনভারব মতামার সন্তারনর উির মতামার অপধ্কার 

ররয়রছ, প ক অনুরূিভারব মতামার উিরও মতামার সন্তারনর 

অপধ্কার ররয়রছ।19 

* * * 

 

 

                                                           
19 পলসানুল আরব: ৪/৫৩ 
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পিতামাতার সারথ আিার-আিররণর লক্ষণীয় পদক 

এখারন কতগুরলা আদব বা পশোিাররর পবষয় ররয়রছ, মযগুরলা 

আমারদর জনয মমরন িলা উপিত এবাং পিতামাতার সারথ মস অনুযায়ী 

আিরণ কররল আমারদর জনয তা যথাযথ যরব; আমরা আশা কররত 

িাপর ময, আমরা তারদর পকছু ঋণ িপররশাধ্ কররত িারব এবাং 

আল্লায তা‘আলা আমারদর উির তারদর বযািারর যা ওয়াপজব 

(আবশযক) করর পদরয়রছন তার পকছু যরলও বাস্তবায়ন কররত 

িারব— যারত আমরা আমারদর প্রপতিালক আল্লাযরক খুপশ কররত 

িাপর, আমারদর হৃদয় উদার ও প্রশস্ত যয়, আমারদর জীবন িপবত্র 

যয়, আমারদর কমযকাণ্ডসমূয সযজ যরয় যায় এবাং আল্লায তা‘আলা 

আমারদর যায়ারত (জীবনকারল) বরকত দান কররন।20  

মস আদব তথা পশোিার সাংপশ্লে পবষয়সমূরযর মধ্য মথরক পকছু পবষয় 

                                                           
20 মদখুন: ‘কাদাউদ্ দাইন’ (  িৃ. ১৩ - ২১; ‘ওয়া পবল-ওয়াপলদাইরন ,( قضاء اِلين

ইযসানা’ (  িৃ. ৬৩ - ৬৬ ,( و بالواِلين إحسابا
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পননরূি21। 

১. পিতামাতার আনুগতয করা ও তারদর সারথ অবাধ্য আিরণ মথরক 

পবরত থাকা: মুসপলম বযপক্তর উির ওয়াপজব যল, তার পিতামাতার 

আনুগতয করা এবাং তারদর সারথ অবাধ্য আিরণ করা মথরক পবরত 

থাকা; আর তারা যতক্ষণ িযযন্ত আল্লায ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইপয ওয়াসাল্লারমর অবাধ্য যওয়ার পনরদযশ না পদরব, ততক্ষণ 

িযযন্ত সকল মানুরষর আনুগরতযর উির তারদর আনুগতয করার 
                                                           
21 মদখুন: মুযাম্মদ সা‘ঈদ মুবীদ, ‘আদাবুল মুসপলম িীল ‘আদারত ওয়াল ‘ইবাদারত 
ওয়াল মু‘আপমলাত’ ( أدب املسلم ف العادات و العبادات و املعامالت), িৃ. ১৫৮ - 
১৬০; পনজাম ইয়া‘কুবী, ‘কুরযাতুল ‘আইনাইন িী িাদারয়পল পবপরযল ওয়াপলদাইন’ 
 ,িৃ. ৪৬ - ৫২; আবদুল্লায ‘উলওয়ান ,(قرة العينني ف فضائل بر الواِلين)

‘তারপবয়যাতুল আওলাদ পিল ইসলাম’ ( تربية األوالد ف اإلسالم), ১/২৮৫ - 
২৮৬; আল-যারযমী, ‘আল-ই‘লাম িী মা ওয়ারাদা িী পবপরযল ওয়াপলদাইরন ওয়া 
পসলাপতল আরযাম’ (  ;িৃ. ২৬ ,( اإلعالم ف ما ورد ف بر الواِلين و صلة األرحام

আযমাদ ‘ঈসা ‘আশুর, ‘পবরুযল ওয়াপলদাইরন ওয়া হুকুকুল আবারয় ওয়াল 
আবনারয় ওয়াল আরযাম’ ( بر الواِلين و حقوق اآلباء و األبااء و األرحام), িৃ. ১৬ - 
২০; ড. মুযাম্মাদ আস-সারলয, ‘আত-তাকািুলুল ইজপতমা‘য়ী পিশ শারী‘য়াপতল 
ইসলাপময়যা’ (اتلاكفل االجتمايع ف الرشيعة اإلسالمية), িৃ. ৯৮ - ১০৫; আলী 

মুযাম্মাদ জাম্মায, ‘ওয়াপসয়যাতু লুকামান পল-ইবরনপয’ (  িৃ. ২৩ ,( وصية لقمان الباه

- ৩৩ 
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পবষয়পিরক অগ্রাপধ্কার মদওয়া, তরব স্ত্রী কতৃযক স্বামীর আনুগরতযর 

পবষয়পি পভন্ন; কারণ, মস তার পিতামাতার আনুগরতযর উির তার 

স্বামীর আনুগতয করার পবষয়পিরক প্রাধ্ানয পদরব। 

২. তারদর সারথ উত্তম আিরণ করা: কথায়, কারজ ও সামপগ্রক 

পবষরয় তারদর সারথ উত্তম বযবযার করা।  

৩. পবনয় ও নম্রতার ডানা পবপছরয় মদওয়া: আর এিা সম্ভব যরব 

তারদর প্রপত পবনয়, নম্রতা, মকামলতা প্রকাশ করার মাধ্যরম। 

৪. তারদররক ধ্মক মদওয়া মথরক দূরর থাকা: আর এিা সম্ভব যরব 

নরম সুরর ডাকা ও মকামল ভাষায় কথা বলার মাধ্যরম; আর 

তারদররক ধ্মক মদওয়া ও তারদর সারথ উচ্চোঃস্বরর কথা বলা মথরক 

সরবযাচ্চ সজাগ ও সতকযতা অবলম্বন করা। 

৫. তারদর কথা মরনারযাগ পদরয় েবণ করা: আর এিা সম্ভব যরব 

যখন তারা কথা বলরবন, তখন সামনাসামপন যরয় মরনারযাগ পদরয় 

শুনা এবাং কথা বলার সময় তারদর সারথ কথা কািাকাপি বা তকয-

পবতকয িপরযার করা; আর তারদররক পমথযা প্রপতিন্ন করা মথরক 
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অথবা তারদর কথা প্রতযাখযান করা মথরক সরবযাচ্চ সতকযতা অবলম্বন 

করা। 

৬. তারদর পনরদযরশ খুপশ যওয়া এবাং তারদর কাররণ রাগ ও দুোঃখ 

প্রকাশ িপরযার করা: মযমনপি আল্লায তা‘আলা বরলরছন:  

ا   ﴿ هُهم  ف    ف َل  ت ُقل ل
ُ
َل  ت ن   أ ر  و  ا ه  [٣٦: االرساء] ﴾ُهم   

“তারদররক ‘উফ্’ বরলা না এবাং তারদররক ধ্মক পদও না।”  

৭. তারদর প্রপত সন্তুপে প্রকাশ করা: আর এিা যরব যাপস-খুপশ ও 

অপভবাদন জানারনার মাধ্যরম তারদর মুরখামুপখ যওয়া এবাং ভ্রূকুপিিূণয 

কর ার দৃপে ও কিাল ভাাঁজ করর অসন্তুপে প্রকাশ করা মথরক দূরর 

থাকা।  

৮. তারদর প্রপত ভালবাসা ও বনু্ধত্ব প্রকাশ করা: মযমন— তারদররক 

আরগ আরগ সালাম প্রদান করা, তারদর যাত ও মাথায় িুম্বন করা, 

মাজপলরস তারদর জনয জায়গা প্রশস্ত করর মদওয়া, তারদর আরগ 

খাবাররর পদরক যাত বাপড়রয় না মদওয়া, পদরনর মবলায় তারদর 

                                                           
22 সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩ 
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পিছরন পিছরন যাাঁিা এবাং রারতর মবলায় তারদর সামরন যাাঁিা— 

পবরশষ করর রাস্তা যখন অন্ধকারােন্ন বা ভয়ের যয়; আর রাস্তা 

িপরষ্কার, উজ্জ্বল ও পনরািদ যরল তারদর পিছরন যাাঁিারত মকারনা 

মদাষ মনই। 

৯. তারদর সামরন আদব ও সম্মান রক্ষা করর বসা: আর এিা যরব 

সপ কভারব বসার মাধ্যরম এবাং এমনভারব বসা মথরক পবরত থাকার 

মাধ্যরম যা পনকি মথরক বা দূর মথরক তারদর প্রপত অিমান করা যয় 

বরল অনুভব যয়, মযমন— িা বাপড়রয় পদরয় বসা, অথবা তারদর 

উিপস্থপতরত অট্টযাপস যাসা, অথবা মযলান পদরয় বসা, অথবা পববস্ত্র 

যওয়া, অথবা তারদর সামরন অশ্লীল আিরণ করা, অথবা এগুরলা 

ছাড়া অনয এমন মকারনা আিরণ করা যা তারদর সারথ িপরিূণয 

পশোিার িপরিন্থী আিরণ বরল গণয।   

১০. মসবা অথবা মকারনা অবদারনর মক্ষরত্র মখাাঁিা িপরযার করা: 

কারণ, মখাাঁিা সকল অনুগ্রয বা অবদানরক ধ্বাংস করর মদয়; আর 

এিা মন্দ িপররত্রর অাংশপবরশষ, আর এিা যখন যয় পিতামাতার 

অপধ্কাররর মক্ষরত্র, তখন তার খারাপি আরও মবরড় যায়।   
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সুতরাাং সন্তারনর আবশযকীয় করণীয় যল সাধ্যানুসারর তার 

পিতামাতারক অগ্রাপধ্কার মদওয়া এবাং এ মক্ষরত্র মকারনা প্রকার 

কমপত বা ঘািপত যরল তা স্বীকার করর মনওয়া; আর তার 

পিতামাতার অপধ্কার িূররণ সক্ষম না যরল অক্ষমতা প্রকাশ করর 

ক্ষমা িাওয়া। 

১১. মারয়র অপধ্কাররক অগ্রাপধ্কার মদওয়া: এ পবষয়পিও লক্ষয রাখা 

দরকার ময, পিতার আনুগতয, তার প্রপত সযানুভূপত ও ইযসান করার 

উির মাতার আনুগতয, তার প্রপত সযানুভূপত ও ইযসান করার 

পবষয়পি প্রাধ্ানয িারব; আর এিা এই জনয ময, আবূ হুরায়রা 

রাপদয়াল্লাহু ‘আনহু মথরক বপণযত যাপদরসর মরধ্য এরসরছ, পতপন বরলন:  

«  ِ َحقُّ انلهاِس ِبُ  : صىل اهلل عليه وسلم َفَقاَل  َجاَء رَُجٌل إََِل َرُسوِل اَّلله
َ
ْسِن َمْن أ

مَُّك  » : قَاَل  ؟ َصَبابىَِت 
ُ
مَُّك  » : قَاَل  ؟ ُثمه َمنْ  : قَاَل .  «أ

ُ
 : قَاَل ؟ قَاَل ُثمه َمْن .  «ُثمه أ

َك  » مُّ
ُ
بُوَك  » : قَاَل ؟ قَاَل ُثمه َمْن .  «ُثمه أ

َ
 ( .رواه ابلخاري و مسلم )  . «ُثمه أ

“এক বযপক্ত রাসূলুল্লায সাল্লাল্লাহু ‘আলাইপয ওয়াসাল্লারমর পনকি এরস 

পজজ্ঞাসা করল: ময আল্লাযর রাসূল! আমার কারছ উত্তম বযবযার 

িাওয়ার সবরিরয় মবপশ যকদার মক? পতপন বলরলন: মতামার মা। 



 

59 

মলাকপি পজজ্ঞাসা করল: তারির মক? পতপন বলরলন: তারির মতামার 

মা। মলাকপি আবার পজজ্ঞাসা করল: তারির মক? পতপন বলরলন: 

তারির মতামার মা। মলাকপি আবার পজজ্ঞাসা করল: তারির মক? 

পতপন বলরলন:  তারির মতামার পিতা।”23  

ইবনু বাত্তাল র. এই যাপদরসর বযাখযা করার সময় বরলন: “তার দাপব 

যল, মাতার জনয পিতার পতন গুণ িপরমাণ সদ্ব্যবযার িাওয়ার 

অপধ্কার থাকরব; পতপন বরলন: আর এিা গভযধ্াররণর কে, অতোঃির 

প্রসব মবদনার কে এবাং তারির দুধ্ িান কররনার করের জনয; 

মকননা, এই কেগুরলা এককভারব মা করর থারকন; অতোঃির পিতা 

লালনিালন ও পশক্ষাদারনর মক্ষরত্র মারয়র সারথ অাংশগ্রযণ কররন।24 

কখনও কখনও বলা যয়: মাতারক সদ্ব্যবযার, ইযসান ও সযানুভূপতর 

মক্ষরত্র প্রাধ্ানয ও মযযাদা মদওয়া যরব; আর আনুগরতযর মক্ষরত্র 

পিতারক প্রাধ্ানয মদওয়া যরব; কারণ, পিতা যরলন ঘররর কতযা ও 

মনৌকার মাপে। 

                                                           
23 বুখারী, যাপদস নাং- ৫৬২৬; মুসপলম, যাপদস নাং- ৬৬৬৪ 
24 িাতহুল বারী: ১০/৪১৬ 
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১২. কারজর মক্ষরত্র তারদররক সযরযাপগতা করা: সুতরাাং মকারনা 

সন্তারনর জনয মশাভনীয় নয় ময, তার পিতামাতা কাজ কররবন, আর 

মস তারদর সযরযাপগতা না করর শুধু্ মিরয় মিরয় মদখরব। 

১৩. তারদররক পবরক্ত করা মথরক দূরর থাকা: িাই তারা যখন ঘুমন্ত 

অবস্থায় থারকন, তখন পবরক্ত করা যউক, অথবা শযবি ও উচ্চকরে 

আওয়াজ করর তারদররক পবরক্ত করা যউক, অথবা মকারনা 

দুোঃসাংবাদ মদওয়ার মাধ্যরম, অথবা এগুরলা পভন্ন অনয মকারনা ধ্ররনর 

পবরপক্তকর পকছু দ্ব্ারা পবরক্ত করা মথরক পবরত থাকা।  

১৪.  তারদর সামরন তকয-পবতকয করা ও েগড়া-পববারদর উস্কাপন 

মদওয়া মথরক পবরত থাকা: আর এিা সম্ভব যরব ভাই-মবান ও 

িপরবাররর মলাকজরনর সারথ সাধ্ারণভারব তারদর (পিতামাতার) 

দৃপের আড়ারল পবপভন্ন ধ্ররনর সমসযার সমাধ্ান করার বযািারর 

উৎসাপযত করা। 

১৫. তারদর ডারক দ্রুত সাড়া মদওয়া: মানুষ বযস্ত থাকুক অথবা 

অবসর থাকুক— সবযাবস্থায় কতযবয যরে, পিতামাতার ডারক দ্রুত 

সাড়া মদওয়া। কারণ, মকারনা মকারনা মানুষরক যখন তার 
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পিতামাতার মকারনা একজন ডারক এবাং মস তখন বযস্ত থারক, তখন 

মস এমন ভাব প্রকাশ করর ময, মস মকারনা আওয়াজই শুরনপন, আর 

যপদ অবসর থারক, তরব মস তারদর ডারক সাড়া মদয়। কপবর ভাষায়: 

 وأْسمع خلِقِِِِ اهلل حني أري ُ *  أصمٌّ عن األمر اذلي ال أري ه

(যা আপম শুনরত িাই না তা মশানার বযািারর আপম বপধ্র,  

আর যখন আপম শুনরত িাই তখন আপম আল্লাযর সবরিরয় অপধ্ক 

মোতা বান্দা। 

সুতরাাং সন্তারনর জনয মশাভনীয় যল, পিতামাতার ডাক মশানা মাত্রই 

তারদর ডারক সাড়া মদওয়া।  

১৬. সন্তানরদররক তারদর সারথ সদ্ব্যবযার কররত অভযস্থ করা: আর 

এিা সম্ভব যরব বযপক্তরক তারদর জনয আদশয নমুনা যওয়ার মাধ্যরম; 

আর মস সাধ্যানুসারর মিো কররব তার সন্তানসমপে ও তার 

পিতামাতার মারে সম্পকয মজবুত করার জনয।   

১৭. পিতামাতার মারে পবররাধ্ সৃপে যরল তারদর মারে শাপন্তিূণয 

সমাধ্ান করর মদওয়া: মকননা, অরনক সময় পিতামাতার মারে যখন 
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পবশৃঙ্খলা সৃপে যয়, তখন তারদর মারে সম্পরকযর উন্নপত ও শাপন্তিূণয 

সমাধ্ান করার জনয সন্তানগণ ভারলা ভূপমকা পনরত িারর এবাং তারা 

যখন মকারনা পবষরয় মতপবররাধ্ কররব, তখন সন্তানগণ িাইরব 

তারদর মধ্যকার দৃপেভপঙ্গরক কাছাকাপছ পনরয় আসরত।   

১৮. তারদর পনকি প্ররবশ করার সময় অনুমপত প্রাথযনা করা: কারণ, 

তাাঁরা উভরয় অথবা তাাঁরদর মকারনা একজন এমন অবস্থায় থারকন, 

ময অবস্থায় তাাঁরক মকউ মদখুক পতপন তা িছন্দ কররন না।  

১৯. তারদররক সবসময় আল্লাযর কথা স্মরণ কপররয় মদওয়া: আর 

এিা যরব দীরনর পবষরয় তারা যা জারন না, তা তারদররক পশপখরয় 

মদওয়ার মাধ্যরম; আর তারদররক সৎকারজর পনরদযশনা প্রদান কররব 

এবাং অসৎকাজ মথরক বারণ কররব, যখন তারদর মারে মকারনা 

প্রকার অনযায় ও িািকরমযর বাপযযক রূি িপরলপক্ষত যরব, তরব এই 

মক্ষরত্র অবশযই সরবযাচ্চ পবনয়-নম্রতা ও সযানুভূপত প্রদশযরনর পদরক 

লক্ষয রাখরত যরব; আর তারদর বযািারর িরম শধ্রযযর িপরিয় পদরব, 

যখন তারা তা গ্রযণ না কররব।   
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২০. তারদর মথরক অনুমপত গ্রযণ করা এবাং তারদর মতামত িাওয়া: 

িাই বনু্ধবান্ধরবর সারথ মকাথাও যাওয়ার বযািারর যউক, অথবা 

মদরশর বাইরর িড়ারলখা বা অনুরূি মকারনা উরদ্দরশয সির করার 

বযািারর যউক, অথবা পজযারদর জনয যাওয়ার বযািারর যউক, অথবা 

ঘর মথরক মবর যওয়া ও ঘররর বাইরর বসবাস করার বযািারর যউক; 

সুতরাাং তারা যপদ অনুমপত মদন, তাযরল মস বযািারর িদরক্ষি পনরব; 

আর অনুমপত না পদরল পনরজর ইো ও অপভপ্রায় বজযন কররব, 

পবরশষ করর যখন তারদর অপভমরতর যুপক্তসাংগত কারণ থারক, 

অথবা তা জ্ঞান ও অপভজ্ঞতালব্ধ মতামত যরয় থারক।  

২১. তারদর সুনাম রক্ষা করা: আর এিা সম্ভব যরব ভালরদর সারথ 

পমশার মাধ্যরম এবাং মন্দরদর মথরক দূরর থাকার মাধ্যরম; আর 

সরন্দযজনক স্থান মথরক পনরািদ দূররত্ব থাকার মাধ্যরম।  

২২. তারদর পনন্দা করা ও মরন আঘাত মদওয়া মথরক দূরর থাকা: 

আর এিা যল যখন তারদর মথরক এমন মকারনা কাজ যয়, যা সন্তান 

িছন্দ করর না, (তখন তারদররক পতরস্কার না করা এবাং তারদর 

মরন আঘাত না মদওয়া) মযমন— লালনিালন ও পশক্ষার বযািারর 

তারদররক খাি করা; অতীরত তারদর িক্ষ মথরক ঘরিরছ এমন 
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কারজর কথা তারদররক স্মরণ কপররয় মদওয়া, যা তারা শুনরত িছন্দ 

কররন না।    

২৩. তারা পনরদযশ না পদরলও এমন কাজ করা, যা তারদররক আনন্দ 

মদয়: মযমন— ভাই-মবারনর মদখাশুনা করা, অথবা আত্মীয়তার 

সম্পকয রক্ষা করর িলা, অথবা ঘর মগাছারনা বা কৃপষ মক্ষরতর 

িপরিযযা করা, অথবা উিযার মদওয়া পনরয় প্রপতরযাপগতা করা, অথবা 

এই জাতীয় মকারনা কাজ করা, যা তারদররক আনন্দ মদয় এবাং 

তারদর অন্তরর খুপশর সঞ্চার করর।  

২৪. তারদর স্বভাব ও মমজাজ বুো এবাং মসই অনুযায়ী তারদর সারথ 

বযবযার করা: সুতরাাং তারা যখন উভরয় অথবা তারদর মকারনা 

একজন খুব রাগী বা কর ার স্বভারবর যয়, অথবা ময মকারনা 

প্রকাররর অিছন্দনীয় গুরণর অপধ্কারী যয়, তখন সন্তারনর জনয 

যথাযথ কতযবয যল, তার পিতামাতার মধ্যকার ঐ স্বভাবরক ভালভারব 

অনুধ্াবন করা এবাং তারদর সারথ উপিত মত বযবযার করা। 

২৫. তারদর জীবদ্দশায় তারদর জনয মবপশ মবপশ মদা‘আ ও ক্ষমা 

প্রাথযনা করা: আল্লায তা‘আলা বরলন:  
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ر  ﴿ غري  ح   ر  ٱو قُل ره ِ  بهي اِنر ص  ا ر  م   َ ا  [٣٢:  االرساء] ﴾ ٢٤ا ُهم   

“আর বরলা: ‘ময আমারদর প্রপতিালক! তারদর প্রপত দয়া কর, 

মযভারব তারা শশশরব আমারক প্রপতিালন কররপছরলন।”   

আল্লায তা‘আলা বরলন, নূয আলাইপযস সালাম বরলপছরলন: 

ر  ﴿ لرو    فرر  غ  ٱره ِ  ل  ه ي  ِلر و  ن د خ  رم  ل يه و  رل  مرن  ِتر  ُمؤ  ِلر  ل  ﴾ تر  مرن   ُمؤ  ل  ٱمرنري  و  ُمؤ  ا و 
[٣٢: نوح]  

“ময আমার রব! আিপন ক্ষমা করুন আমারক, আমার পিতামাতারক 

এবাং যারা মুপমন যরয় আমার ঘরর প্ররবশ করর তারদররক এবাং 

মুপমন িুরুষ ও মুপমন নারীরদররক।”  

২৬. তারদর মৃতুযর ির তারদর সারথ সদ্ব্যবযার করা: সুতরাাং মযসব 

কাররণ পিতামাতার মযান যক বা অপধ্কাররর পবষয়পি প্রমাপণত, 

জগতসমূরযর প্রপতিালরকর দয়ার বযািকতার কাররণ পিতামাতার 

সারথ সদ্ব্যবযার করার পবষয়পি কখনও বন্ধ যরয় যায় না, বরাং মৃতুযর 

                                                           
25 সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩ - ২৪  
26 সূরা নূয, আয়াত: ২৮   
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িররও অবযাযত থারক; কারণ, মকারনা মকারনা মানুষ তারদর 

পিতামাতার জীবদ্দশায় তারদর অপধ্কার আদারয়র মক্ষরত্র কমপত 

করর থারক; অতোঃির যখন তারা মৃতুযবরণ কররন, তখন মস 

পিতামাতার অপধ্কার আদারয় অবরযলা ও সময় নে করার কাররণ 

লপজ্জত যরয় তার যাত কামড়ায় এবাং দাাঁরত আঘাত করর; আর 

আিরসারসর সুরর কামনা করর তারা যপদ আবার দুপনয়ায় পিরর 

আসত, তাযরল মস তারদর সারথ ভাল আিরণ করত! 

আর মসখান মথরকই মুসপলম বযপক্ত ময সুরযাগ যাপররয়রছ মস তা 

মিরত সক্ষম যরব— মস তার পিতামাতার মৃতুযিরবতযী সমরয় তারদর 

সারথ সদ্ব্যবযার কররব; আর এিা করয়কপি কারজর মাধ্যরম যরত 

িারর, মযমন— 

ক. সন্তান স্বয়াং পনরজই ভাল যরয় যারব। 

খ. তারদর জনয মবপশ মবপশ মদা‘আ ও ক্ষমা প্রাথযনা করা। 

গ. তারদর সারথ সম্পকযযুক্ত আত্মীয়তার সম্পকয রক্ষা করা। 

ঘ. তারদর প্রপতশ্রুপত বাস্তবায়ন করা। 
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ঙ. তারদর িক্ষ মথরক দান-সাদকা করা। 

এ যল কপতিয় পবষয়, মযগুরলার দ্ব্ারা আমরা যথাযথভারব সুন্দর 

িদ্ধপতরত পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযার কররত িাপর।    

* * * 

 

সদ্ব্যবযারর সযায়ক কমযকাণ্ডসমূয 

পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযার করািা আল্লায তা‘আলার অনযতম 

পন‘আমত, পতপন তাাঁর বান্দারদর মধ্য মথরক যারক ইো কররন তারক 

এই পন‘আমত দ্ব্ারা ধ্নয কররন। এখারন এমন কতগুরলা কমযকাণ্ড বা 

পবষয় ররয়রছ, মযগুরলা মকারনা মানুষ গ্রযণ করর মিো-সাধ্না কররল 

মসগুরলা তারক তার পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযার কররত সযরযাপগতা 

কররব; এসব কমযকাণ্ড ও পবষয়াপদর কপতিয় পদক পননরূি:27 

                                                           
27 মদখুন: মুযাম্মাদ ইবন লুতিী আস-সাব্বাগ, ‘ওসায়া পলয-যাওজাইন’ ( وصايا
  িৃ. ৫৬ - ৬৪ ,[স্বামী-স্ত্রী’র জনয অসীয়ত ] ( للزوجني
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১. আল্লায তা‘আলার পনকি সাযাযয প্রাথযনা করা: আর এিা সম্ভব 

যরব শরী‘আত সম্মত িন্থা অবলম্বন করর ‘ইবাদত ও মদা‘আর 

মাধ্যরম আল্লাযর সারথ সরবযাত্তম সম্পকয স্থািন করার মাধ্যরম, আশা 

করা যায় ময, পতপন আিনারক পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযার করার 

জনয তাওিীক পদরবন এবাং সাপবযকভারব সযরযাপগতা কররবন। 

২. সদ্ব্যবযাররর সুিল ও অবাধ্যতার কুিল সামরন রাখা: মকননা, 

(পিতামাতার আনুগরতযর) কাজপি যথাযথভারব সম্পাদন করা ও তা 

বাস্তবায়রনর জনয যথাসাধ্য মিো করার অনযতম বড় উিায় যল 

সদ্ব্যবযার করার িলািল সম্পরকয জানা এবাং তার উত্তম িপরণপত 

সামরন রাখা। 

অনুরূিভারব অবাধ্যতার কুিল এবাং তার কাররণ ময উরদ্ব্গ, দুপিন্তা, 

িপরতাি ও অিমারনর আমদাপন যয়, মস বযািারর সতকয দৃপে 

মদওয়া; আর এসবই পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযার কররত সাযাযয 

কররব এবাং তারদর অবাধ্য যওয়া মথরক পবরত রাখরব।   

৩. অনযসব মানুরষর উির পিতামাতার মযযাদার পবষয়পি সামরন রাখা: 

মকননা, তারা যরলন এই দুপনয়ায় তার অপস্তরত্বর উিলক্ষ; আর তারা 
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তার জনয কে করররছন, তারক অকৃপত্রম মেয ও ভারলাবাসা 

পদরয়রছন এবাং বড় যওয়া িযযন্ত লালনিালন করররছন; সুতরাাং 

সন্তান তারদর জনয যত পকছুই করুক না মকন, মস কখনও তারদর 

যক (অপধ্কার) আদায় কররত সক্ষম যরব না; অতএব, এই পবষয়পি 

মরন রাখরল তারদর সারথ সদ্ব্যবযার করার মত কাজপি সযজ যরব। 

৪. পিতামাতার প্রপত সদ্ব্যবযারর আত্মপনরয়াগ করা: বযপক্তর জনয 

আবশযক যরলা তার পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযার করার কারজ 

পনরজরক পনরয়াপজত করা এবাং এর সকল দায়-দাপয়ত্ব বযন করা; 

আর এ কারজ পনরজরক এমনভারব পবপলরয় মদওয়া, যারত তা তার 

স্বভাব ও অভযারস িপরণত যরয় যায়। 

৫. তালারকর অবস্থায় আল্লাযরক ভয় করা: পিতামাতার দাপয়ত্ব ও 

কতযবয যল তারা যপদ তারদর মধ্যকার দাম্পতয জীবন বযাল রাখরত 

অিারগ যয় এবাং তারদর মারে তালারকর মাধ্যরম পববায পবরেদ 

ঘরি, তাযরল তারদর প্ররতযরকই মযন সন্তানরদররক পিতামাতার সারথ 

সদ্ব্যবযার করার জনয উিরদশ মদয় এবাং তারদর প্ররতযরক মযন 

সন্তানরদররক পিতামাতার সারথ দুবযযবযার কররত প্রররাপিত না করর; 

কারণ, সন্তানরা যখন পিতামাতার অবাধ্য বরল িপরপিত যরব, তখন 
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এর জনয পিতামাতাই দায়ী যরবন; িরল তারা পনরজরা যতভাগয যরব 

এবাং সন্তানরদররকও যতভাগয কররব।    

৬. পিতামাতার সততা: মছরল-সন্তানরদর সততা ও তারদর কতৃযক 

তারদর পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযাররর জনয অনযতম উিায় ও 

উিলক্ষ যল পিতামাতার সততা।  

৭. পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযাররর উিরদশ মদওয়া: আর এিা যরব 

সদ্ব্যবযারকারীরদররক উৎসায দান এবাং তারদররক সদ্ব্যবযার করার 

িযীলত বণযনা করর উিরদশ মদওয়ার মাধ্যরম; আর অবাধ্যরদররক 

উিরদশ দান এবাং অবাধ্যতার খারাি িপরণপত স্মরণ কপররয় 

মদওয়ার মাধ্যরম। 

৮. সদ্ব্যবযার করার জনয সন্তানরদররক সযরযাপগতা করা: আর এিা 

যল সদ্ব্যবযার করার জনয পিতামাতা কতৃযক সন্তানরদর সযরযাপগতায় 

এপগরয় যাওয়া; আর এিা সম্ভব যরয় উ রব তারদররক উৎসায ও 

ধ্নযবাদ মদওয়ার মাধ্যরম এবাং তারদর জনয মদা‘আ করার মাধ্যরম। 

আপম মকারনা মকারনা পিতামাতার বযািারর জাপন, যারক মছরড় তার 

সন্তান-সন্তুপত ও নাপত-নাতনীগণ এক মুযূতযও থাকরত িারর না, 
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অথি তার বয়স একশ বছর িার যরয় মগরছ। কারণ, তারা তার 

সারথ অরনক মবপশ উত্তম আিরণ করর এবাং তার মসবায় িরস্পর 

প্রপতরযাপগতায় পলপ্ত যরয় যায়; বরাং তারা এর দ্ব্ারা মজা ও আনন্দ 

িায়।  

আর আল্লায তা‘আলা তাওিীক দান করার ির তারদররক 

পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযার করার জনয ময কারণপি সবরিরয় মবপশ 

উদু্ব্দ্ধ করর তা যল— এই পিতা তার সারথ উত্তম বযবযার করার 

বযািারর তারদর (সন্তানরদর) উত্তম সাযাযযকারী, মযমন— পতপন তার 

সন্তানরদররক ভালবারসন, তারদর জনয মবপশ মবপশ মদা‘আ কররন, 

আগ্ররযর সারথ তারদর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কররন, তারদর প্রশাংসা ও 

গুণ-গান কররন, তারদর মরন আনন্দ মদন এবাং তারদররক তারদর 

সবরিরয় পপ্রয় নারম ডারকন। 

৯. সন্তান কতৃযক তার পনজরক মাতাপিতার অবস্থারন মররখ পিন্তা 

করা: ময মছরল! আগামীরত যখন তুপম বাধ্যরকয উিনীত যরব, মতামার 

অপস্থমজ্জা দুবযল যরয় যারব, িুল সাদা যরয় যারব এবাং তুপম িলারিরা 

কররত অক্ষম যরয় যারব, তখন যপদ মতামার সন্তানরদর কাছ মথরক 
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তুপম দুবযযবযার িাও, পনষু্ঠর অবরযলার পশকার যও এবাং স্পে 

অবজ্ঞার িাত্র যরয় যাও, তাযরল পক তা মতামারক আনন্দ পদরব?!  

১০. সদ্ব্যবযারকারী ও অবাধ্য সন্তানরদর জীবনবৃত্তান্ত িা  করা: 

মকননা, সদ্ব্যবযারকারীরদর জীবনী আগ্রয-উদ্দীিনারক সরতজ ও 

তীক্ষ্ন কররব, সাংকল্প ও পসদ্ধান্তরক িপবত্র কররব এবাং সদ্ব্যবযার 

কররত অনুপ্রাপণত কররব। 

আর অবাধ্য সন্তানরদর জীবনী িা  এবাং তারদর অপজযত খারাি 

িপরণপত অবাধ্য যওয়া মথরক দূরর সপররয় রাখরব, তারত ঘৃণার জন্ম 

পদরব, সদ্ব্যবযাররর পদরক আহ্বান কররব এবাং তার বযািারর আগ্রয ও 

উৎসারযর জন্ম পদরব। 

১১. সদ্ব্যবযার দ্ব্ারা পিতামাতার খুপশ ও অবাধ্যতার কাররণ তারদর 

কে িাওয়ার পবষয়পি অনুধ্াবন করা: মানুষ যপদ এই পবষয়পি বুেরত 

িারর, তাযরল মস আগ্রয সযকারর সদ্ব্যবযাররর পদরক অগ্রসর যরব 

এবাং তারদর অবাধ্য যওয়া মথরক পবরত থাকরব। কপব সতযই 

বরলরছন:  

ة    ْت أبويه بع  فراقهق  جرهع*  لو اكن ي ري االبُن أيهة ُغصه
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(যপদ মছরল জানরত িারত মকান্ যেণা 

তার পিতামাতারক পগলরত যয় তার পবরেরদর ির)। 

 وأٌب يَِسحُّ اِلمع من لماقه*  أٌم تهيُم بِوجِ هِ حريابة

(মা তারক িাওয়ার জনয পদরশযারা যরয় ঘুরর মবড়ায়, 

আর পিতা তারক যাপররয় অপবরত মিারখর জরল বুক ভাসায়)। 

 ويبوُح ما كتماه من أشواقه*  ياه غص  الردىيتجراعن بل

(তারা তার পবরেরদর কাররণ ধ্বাংরসর ম াক পগলরত বাধ্য যন,  

তার প্রপত প্রবল আগ্ররযর আপতশরযয যা পকছু তারা মগািন 

কররপছল তা প্রকারশ করর পদরত বাধ্য যয়)। 

 وبكي لشيخ  هام ف لفاقه*  لرثا ألمٍّ ُسله من أحشائها

(অবশযই মশাক প্রকাশ কররত যরব মস মারয়র জনয যার মিরির 

নাপড়-ভুপড় মথরক তারক আলাদা করা যরয়রছ,  
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আর এমন বৃদ্ধ পিতার জনয রন্দন কররত যরব পযপন তারক 

িাগরলর মত ভারলাবাসত)।  

ل اخللَق األيبه بعطِفه  وجزاهما بالَعْذب من أخالقه*  وبل ه

(আর অবশযই িপরবতযন কররত যরব তার দাপম্ভক আিরণরক 

মায়া-দয়া দ্ব্ারা, 

আর তারদররক তার মধু্র িপরত্র দ্ব্ারা িুরস্কার পদরত যরব)।28 

* * * 

 

                                                           
28 যারিয তারতূশী, ‘পবরুযল ওয়াপলদাইন’ (  িৃ. ১৮৮ ,( بر الواِلين



 

75 

স্ত্রী ও পিতামাতার মারে সমন্বয় করা 

এ অনুরেদপি এমনসব আদব বা পশোিাররক অন্তভুযক্ত করর, যা 

পিতামাতার সারথ রক্ষা করর িলা আবশযক এবাং পিতামাতার সারথ 

সদ্ব্যবযারর সযায়ক কমযকাণ্ডসমূযরক অন্তভুযক্ত করর; আর এর পকছু 

পবষরয়র আরলািনা িূরবয অপতবাপযত যরয়রছ। 

িৃথক ও এককভারব এই অনুরেদপির অবতারণা যরয়রছ তার 

বযািক গুরুত্ব ও প্ররয়াজনীয়তার কাররণ; স্বামী কখনও কখনও তার 

স্ত্রী ও পিতামাতার মারে সমন্বয়সাধ্ন করার বযািারর কথা বরল, 

যখন তার পিতামাতা ও স্ত্রীর মারে িারস্পপরক ঘৃণা ও অবজ্ঞার 

কাররণ পবরপক্তকর িপররবরশর সৃপে যয়। কারণ, তার স্ত্রী স্বীয় 

স্বামীরক পনরজর জনয খাস করর মনওয়ার পনপমরত্ত অন্ধ ভালবাসার 

কাররণ অরনক সময় আল্লাযরক কম ভয় করর থারক, যা িূরবয 

আরলািনা যরয়রছ। 

আর কখনও কখনও তার পিতামাতা উভরয় অথবা তারদর মকারনা 

একজন তীক্ষ্ন মমজারজর যরয় থারক, িরল তারদররক মকারনা মানুষ 

িছন্দ করর না; আবার কখনও তারা সন্তারনর উির িাি প্ররয়াগ 
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করর তার স্ত্রীরক তালাক মদওয়ার বযািারর, অথি মস এমন মকারনা 

অিরাধ্ কররপন, যা তার জীবরন এই তালারকর মত িপরপস্থপতরক 

অিপরযাযয করর মতারল। 

আবার কখনও কখনও তারা তার অন্তরর মররধ্র সঞ্চার করর এবাং 

তারক অবপযত করর ময, তার স্ত্রী পনজ ইোমত কাজ করর, িরল মস 

এিারক পবশ্বাস করর, অথি মস তারক তার অরনক অপধ্কার মথরক 

বপঞ্চত করররছ অথবা তার সারথ অরনক পবষরয় যক আদারয় ঘািপত 

বা কমপত করররছ।  

সুতরাাং এই ধ্ররনর িপরপস্থপতরত তার সমাধ্ান কী যরব? মানুষ পক 

যাত-িা গুপিরয় বরস থাকরব? মস পক তার পিতামাতার অবাধ্য যরব 

এবাং তারদর সারথ দুবযযবযার কররব? মস পক তারদর মতামরতর 

অমযযাদা কররব এবাং তার স্ত্রীরক খুপশ করার জনয পনদযয় ও 

পনষু্ঠরভারব তারদররক তাপড়রয় পদরব? নাপক তার স্ত্রীর অপধ্কাররর 

প্ররশ্ন তার পিতামাতা তারক যা পকছুই বলরব, সব মক্ষরত্রই মস 

তারদর সারথ একমত যরয় যারব এবাং তার স্ত্রী পনরদযাষ ও পিতামাতা 

ভুরলর উির প্রপতপষ্ঠত থাকা সরেও তার স্ত্রীরক মদাষাররাি করর 

তারা যত বক্তবয মিশ কররব, তার সবপকছুরকই মস পবশ্বাস কররব?  
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না, পবষয়পি আসরল এ রকম নয়; বরাং তার দাপয়ত্ব যল তারদর 

মারে মীমাাংসা করা এবাং তারদর মধ্যকার ভাঙ্গন মরারধ্ সবযাত্মক 

মিো প্ররিো িালারনা। 

পনিয় বযপক্তরত্বর শপক্ত মানুরষর মরধ্য অপধ্কার এবাং এমন সব 

দাপয়ত্ব-কতযরবযর মধ্যকার তুলনা করার মত সামথযয ও ক্ষমতার সূিনা 

করর, মযসব দাপয়ত্ব ও কতযবয মকারনা মকারনা মানুরষর সামরন 

কখনও কখনও িরস্পর পবররাধ্ী যরয় উর ; িরল তার কারছ 

বযািারপি সরন্দযিূণয যরয় উর  এবাং তারক পদ্ব্ধ্া-দ্ব্ন্দ্ব ও 

পকাংকতযবযপবমূঢ় অবস্থার মরধ্য মিরল মদয়।  

আর তা মথরকই এরক অিররর প্রপত মকারনা প্রকার অনযায় ও 

জুলুরমর সমৃ্পক্ততা ছাড়াই প্ররতযক অপধ্কারওয়ালা বযপক্তর অপধ্কার 

আদারয়র শপক্ত ও সামরথযযর প্ররশ্ন বুপদ্ধমান মানুরষর পবিক্ষণতার 

বপযোঃপ্রকাশ ঘরি। 

বস্তুত ইসলামী শরী‘য়রতর অনযতম মযত্ব ও মেষ্ঠত্ব যল— তা এমন 

কতগুরলা পবপধ্পবধ্ান পনরয় এরসরছ, যা পবপভন্ন প্রকার কাযযকারণ ও 

প্রপতকাররর মারে ভারসাময রক্ষা করর; আর আল্লায তা‘আলা 
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তাওিীক পদরল বুপদ্ধমান পবিক্ষণ বযপক্ত প্ররতযক অপধ্কারওয়ালা 

বযপক্তরক তার অপধ্কার বুপেরয় পদরত সক্ষম যন। 

এ ভারসামযতার মারে ত্রুপি বা িািল সৃপের কাররণ অরনক 

সামাপজক ট্রারজপড বা দুোঃখজনক ঘিনা এবাং িাপরবাপরক সমসযার 

জন্ম যয়। 

এসব সাংঘপিত সমসযার সমাধ্ারন অনযতম সযায়ক শপক্ত যল এর 

ইপতবািক ও মনপতবািক পদকগুরলা পবিার-পবরশ্লষণ করর যথাযথ 

ভূপমকা রাখার মক্ষরত্র সকল িক্ষরক সরিে যওয়া। 

পনরন পকছু পনরদযশনা আসরছ এবাং িূরবযও পকছু দৃপেভপঙ্গ মিশ করা 

যরয়রছ, যা এই বযািারর সযায়তা কররব: 

এসব পনরদযশনা ও দৃপেভপঙ্গ পববাপযত িুত্র, তার স্ত্রী এবাং তার 

পিতামাতারক— পবরশষ করর তার মাতারক উরদ্দশয করর বলা যরলা,    

প্রথমত: পববাপযত মছরলর ভূপমকা:  

পববাপযত মছরল তার স্ত্রী ও পিতামাতার মারে সমন্বয় করার মক্ষরত্র 

ময সযায়ক ভূপমকা িালন কররব তা পননরূি: 
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(ক) পিতামাতার মসবা-যত্ন করা ও তারদর মমজাজ অনুধ্াবন করা: 

আর এিার মারন যল পবরয়র িররও তারদর সারথ সদ্ব্যবযার অবযাযত 

রাখা এবাং পিতামাতার সামরন তার স্ত্রীর প্রপত ভালবাসার পবষয়পি 

প্রকাশ না করা— পবরশষ করর তার পিতামাতা উভরয় অথবা তারদর 

মকারনা একজন যখন তীক্ষ্ন মমজারজর যরয় থারক। কারণ, মস যখন 

তারদর সামরন এিা প্রকাশ কররব, তখন মরারধ্ তারদর অন্তর িূণয 

যরয় যারব এবাং তারদর মারে ঈষযার জন্ম পদরব, পবরশষ করর মারয়র 

মরন। 

অনুরূিভারব তার কতযবয যল তার পিতামাতার সারথ মকামল আিরণ 

করা; আর তারদররক সন্তুে করা ও তারদর মন িাওয়ার জনয আগ্রয 

সযকারর মিো করা।  

(খ) স্ত্রীর প্রপত ইনসািিূণয আিরণ করা: আর এিা সম্ভব যরব তার 

অপধ্কার সম্পরকয জানার মাধ্যরম এবাং তার সম্পরকয তার 

পিতামাতার িক্ষ মথরক যা শুনরব, তার সবপকছু গ্রযণ না করার 

মাধ্যরম; বরাং তার দাপয়ত্ব যল তার সম্পরকয ভারলা ধ্ারণা মিাষণ 

করা এবাং তার সম্পরকয উত্থাপিত অপভরযারগর সতযতা ও যথাথযতা 

যািাই করা।  
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(গ) িরস্পররর মরধ্য ভালবাসা ও আন্তপরকতা শতপর করা: 

উদাযরণস্বরূি মস তার স্ত্রীরক উিরদশ পদরব তার পিতামাতারক 

পবপভন্ন ধ্ররনর যাপদয়া বা উিযার সামগ্রী প্রদান করার জনয, অথবা 

মস পনরজই পকছু উিযার সামগ্রী রয় কররব এবাং তা তার স্ত্রীরক 

পদরয় বলরব তা পিতামাতারক প্রদান করার জনয— পবরশষ করর 

মারক প্রদান করার জনয; মকননা, এিা এমন পজপনস, যা মনরক 

পবগপলত করর, আরস্ত আরস্ত মরাধ্ বা পবরদ্ব্ষ দূর কররব, ভালবাসার 

আমদাপন কররব এবাং তার খারাি ধ্ারণারক পমথযা প্রমাপণত কররব। 

(ঘ) স্ত্রীর সারথ বুোিড়া বা সমরোতা করা: সুতরাাং মস তারক 

উদাযরণস্বরূি বলরব, আমার পিতামাতা এমন এক অাংশ, যা আমার 

মথরক পবভক্ত বা পবপেন্ন যওয়ার নয়; আর আমার অনুভূপত শপক্ত যপদ 

কখনও ক্ষীণও যরয় যায়, তবুও আপম পকছুরতই তারদর অবাধ্য যব 

না এবাং তারদর মকারনা অিমান আপম কখনও সযয করব না। আর 

আমার পিতামাতার বযািারর মতামার শধ্যযধ্ারণ ও তারদররক মতামার 

মসবা-যত্ন করার দ্ব্ারাই মতামার প্রপত আমার ভারলাবাসা উত্তর উত্তর 

বৃপদ্ধ িারব। 
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অনুরূিভারব মস তার স্ত্রীরক স্মরণ কপররয় পদরব ময, মসও অপিররই 

মকারনা একপদন মা যরব; আর কখনও কখনও তার পিতামাতার 

সারথ তার অবস্থার অনুরূি অবস্থা তার জীবরনও আসরত িারর, 

তখন পক তার সারথ অনুরূি আিরণ করািারক মস িছন্দ কররব? 

অনুরূিভারব তারক আরও স্মরণ কপররয় পদরব ময, পনিয় কলয বা 

কর ারতা মকারনা কাজ বা পবষরয়র শুধু্ কর ারতা ও জপিলতাই বৃপদ্ধ 

করর; আর মকারনা পকছুর মধ্যকার মকামলতা শুধু্ তারক মসৌন্দযয দান 

করর এবাং অনুরূিভারব ইতযাপদ ইতযাপদ ।    

পদ্ব্তীয়ত: িুত্রবধু্র ভূপমকা:  

িুত্রবধু্ এ বযািারর অরনক বড় ভূপমকা রাখরত সক্ষম; মযমন— তার 

িরক্ষ সম্ভব তার স্বামীরক তার পনরজর উির অগ্রাপধ্কার মদওয়া, 

তার (স্বামীর) আত্মীয়-স্বজনরক সম্মান করা এবাং তার পিতামাতা 

তথা শ্বশুর-শাশুড়ীরক মবপশ মবপশ সম্মান ও মসবা-যত্ন করা, পবরশষ 

করর তার শাশুড়ীরক; আর এ সবপকছুই মূলত স্বামীরক সম্মান ও 

                                                           

 মদখুন: মলখক (মুযাম্মদ ইবন ইবরাযীম আল-যামাদ), ‘পমন আখতাইল 

আযওয়াজ’ (    িৃ. ৫ - ৯ ,( من أخطاء األزواج



 

82 

তার প্রপত ইযসান করা। প ক মতমপনভারব তারত ররয়রছ তার প্রপত 

লক্ষয রাখা, দাম্পতয সম্পকয শপক্তশালী করা এবাং মিতনা-িযাসারদর 

আগুন পনপভরয় মদওয়ার পবষয়।  

যখন স্ত্রীর উির তার (স্ত্রীর) পিতামাতার মিরয় স্বামীর যক মবপশ 

এবাং জাপতর সামাপজক বন্ধনরক শপক্তশালী করার জনয মস যখন তার 

আত্মীয়-স্বজন ও তার পিতার পপ্রয় বনু্ধ-বান্ধবরদর সারথ সম্পকয 

রক্ষার জনয শরী‘আতসম্মতভারব আপদে, তখন দাম্পতয সম্পকয 

মজবুত করার জনয স্ত্রী মতা আরও অপত উত্তমভারবই তার স্বামীর 

পপ্রয়জনরদর অপধ্কার রক্ষার জনয শরী‘আতসম্মতভারব আপদে। 

অতোঃির স্ত্রী কতৃযক (তার পিতামাতার মত) তার স্বামীর পিতামাতার 

সম্মান ও মসবাযত্ন করার পবষয়পি মতা মমৌপলকভারব ইসলামী 

শনপতকতা ও িপররত্রর অন্তভুযক্ত একপি পবষয়, যা বযপক্তর আপভজাতয 

ও বাংরশর মযরের প্রমাণ বযন করর।  

আর যপদও মস এই কাজপি কররব শুধু্ তার স্বামীর সন্তুপের জনয, 

অথবা পনকিাত্মীয়রদর ভালবাসা িাওয়ার জনয এবাং যাবতীয় পবররাধ্ 
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ও েগড়া-পববাদ মথরক পনরািরদ থাকার উরদ্দরশয— উিরন্তু মদা‘আ 

মতা িারবই। 

অনুরূিভারব একজন ভাল স্ত্রীর আবশযকীয় করণীয় যল, মস শুরু 

মথরকই একথা ভুলরব না ময, তার স্বামীর বযািারর ময নারীপি মরন 

করর মস তার প্রপতদ্ব্ন্দ্বী, মস নারীপি যল এ স্বামীর মা; আর যতই 

তার অনুভূপতশপক্ত ক্ষীণ যরয় যাক তার িরক্ষ সম্ভব নয় ময, মস তার 

মারয়র সারথ খারাি বযবযার কররব; কারণ, মস তার মা, পযপন তারক 

নয় মাস তার মিরি ধ্ারণ করররছন, তার দুধ্ খাইরয় তারক 

শপক্তশালী করররছন, তার আদর ও মেয দ্ব্ারা তারক উদ্ভাপসত 

করররছন এবাং তার জনয পনরজর জীবনরক উজাড় করর পদরয়রছন, 

মশষ িযযন্ত মস একজন িপরিূণয মানুষ যরয়রছ।  

অনুরূিভারব ময স্ত্রী! মতামার ভুরল মগরল িলরব না ময, এ নারীপি 

মতামার সন্তানরদর আেয়রকে; কারণ, পতপন যরলন তারদর দাদী 

এবাং তার সারথ ররয়রছ তারদর মজবুত সম্পকয; সুতরাাং মতামার 

জনয তার সারথ সতীরনর মত বযবযার করা মশাভনীয় যরব না; যপদও 

মস কখনও কখনও মতামার সারথ সতীরনর মত বযবযার কররব পকন্তু 

তুপম তার সারথ মারয়র মত বযবযার কর, তাযরল মস মতামার সারথ 
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মমরয়র মত বযবযার কররব। আর মারয়র পনকি মথরক কখনও 

কখনও কর ারতা বা দুবযযবযাররর মত আিরণ যরল মমরয়র জনয 

উপিৎ যরব সাওয়াব ও প্রপতদারনর আশায় শধ্যযধ্ারণ করা।  

অতোঃির যখন ঘরর ও িপরবারর ইসলারমর আদব বা পশোিার 

ছপড়রয় িড়রব এবাং প্ররতযক বযপক্ত তার সুপবধ্া ও অসুপবধ্া সম্পরকয 

জানরত িাররব, তখন িপরবারপি িলরত থাকরব একপি সরন্তাষজনক 

িপরত্র পনরয়; আর মসই িপরবারপি অপধ্কাাংশ সময় আনন্দময় 

জীবনযািন কররব। 

আর মজরন রাখরব, ময স্ত্রী! পনিয় মতামার স্বামী মতামার িপরবাররর 

মিরয় তার িপরবার-িপরজনরক মবপশ ভালবাসরব; আর এ মক্ষরত্র তুপম 

তারক পতরস্কার কররা না। আর তুপমও মতা তার িপরবাররর মিরয় 

মতামার িপরবার-িপরজনরক অপধ্ক ভালবাস; সুতরাাং তুপম তার 

িপরবার-িপরজনরক অবজ্ঞা করার মাধ্যরম অথবা তারদররক কে 

মদওয়ার মাধ্যরম অথবা তারদর অপধ্কাররর বযািারর কমপত করার 

মাধ্যরম তারক আঘাত মদওয়ার বযািারর সতকয যও; মকননা, তারক 

এই ধ্ররনর আিরণ মতামারক অিছন্দ কররত এবাং মতামার মথরক 

অনয পদরক েুাঁরক িড়রত বাধ্য কররব।   
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আর স্বামীর িপরবার-িপরজনরক সম্মান করার মক্ষরত্র অবরযলা করা 

মারনই স্বয়াং স্বামীরক সম্মান করার মক্ষরত্র অবরযলা করা; আর যখন 

মস অিপরিক্ক পিন্তায় মকারনা পকছু দ্ব্ারা এর মমাকাপবলা কররত 

িাররব না তখন মস আঘাত ও পবরপক্তর কাররণ স্ত্রীর জনয কখনও 

তার ভালবাসারক উজাড় করর পদরব না।  

অতোঃির ময বযপক্ত তার িপরবার-িপরজনরক ভালবারস এবাং তার 

পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযার করর, মস মতা একজন ভদ্র, সম্মাপনত ও 

সৎ মানুষ; তার স্ত্রীর জনয যথাযথ যরব— তারক সম্মান করা, েদ্ধা 

করা এবাং তার মরধ্য ভারলা পকছু আশা করা; কারণ, ময বযপক্তর 

মরধ্য তার পিতামাতার জনয ভারলা পকছু মনই, অপধ্কাাংশ সময় মস 

বযপক্তর মরধ্য স্ত্রী, অথবা সন্তান, অথবা অির মকারনা মানুরষর জনয 

মকারনা কলযাণ মনই।  

ময স্ত্রী! যখন তুপম মতামার স্বামী কতৃযক তার পিতামাতার সারথ 

অবাধ্য আিরণ করা এবাং তারদর সারথ মতামার দুবযযবযার করািারক 

মমরন পনরব, তখন পক তুপম মতামার ভাইরয়র স্ত্রী তথা ভাপবরদর িক্ষ 

মথরক মতামার মারয়র সারথ অনুরূি করািারক মমরন পনরত িাররব? 
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নাপক তুপম িছন্দ কররব মতামার িুত্রবধু্রদর িক্ষ মথরক মতামার 

সারথ এমন (খারাি) বযবযার করািারক, যখন মতামার অপস্থ দুবযল 

যরয় যারব এবাং বাধ্যরকয মাথার িুল সাদা যরয় যারব?  

িপররশরষ, সমসযাসমূরযর সমাধ্ান, জপিলতা পনরসন, মযৎ গুরণর 

সমারবশ ও ভাঙ্গন বা পবররাধ্ মীমাাংসার মক্ষরত্র আল্লায তা‘আলা 

কতৃযক তাওিীক দারনর ির পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযার করার জনয 

স্বামীর সযরযাপগতার বযািারর অপধ্কাাংশ সময় একজন সৎ স্ত্রী 

দাপয়ত্বশীল ভূপমকা রাখরব; কারণ, পিতামাতা যখন তারদর িুত্রবধু্র 

কাছ মথরক সপতযকার ভালবাসা ও উদার সযানুভূপত প্রতযক্ষ কররব, 

তখন তারা এই িমৎকার অনুগ্ররযর কথা অবশযই মরন রাখরব। 

আর এ কাররণই আমার মদখরত িাই ময, অরনক পিতামাতা তারদর 

িুত্রবধু্রদররক তারদর আিন মমরয়রদর মত করর অথবা তার মিরয় 

মবপশ ভারলাবারসন।  

আর এিা আল্লায তা‘আলার তাওিীক ছাড়া সম্ভব নয়; অতোঃির 

ঐসব স্ত্রীরদর প্রজ্ঞা এবাং স্বামীরদর পিতামাতার সারথ উত্তম 

বযবযাররর প্রবল আকাঙ্খার কাররণই এিা সম্ভব যরয় উর । 
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আর িূরবযাক্ত পবষয়গুরলা ছাড়া স্ত্রীরক স্বামীর পিতামাতা তথা শ্বশুর-

শাশুড়ীর হৃদরয় প্ররবশ কররত যরল আরও মযসব পবষয় সাযাযয 

কররব মসগুরলা যল: (তারদর িক্ষ মথরক) দুবযযবযাররর সময় 

শধ্যযধ্ারণ করা, প্রপতদান িাওয়ার পবষয়পি সামরন রাখা, িপরণাম িল 

পনরয় পিন্তাভাবনা করা, তাছাড়া তারদররক উিযার সামগ্রী প্রদান 

করা, তারদর সারথ আগ্রযসযকারর উত্তম কথা বলা এবাং মরনারযাগ 

পদরয় শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা েবণ করা; আর মকামল ভাষায় কথা বলা, 

সালাম মদওয়া এবাং উত্তম প্রপতশ্রুপত মদওয়া। 

এর মধ্য মথরক আররকপি যল- তার স্বামীরক তার পিতামাতার মসবা-

যত্ন করার জনয উিরদশ মদওয়া এবাং সারথ সারথ তারদররক একথা 

বুেরত না মদওয়া— তার মন তারদররক বাদ পদরয় সমূ্পণযভারব তার 

(স্ত্রীর) পদরক েুাঁরক মগরছ। 

আর এর মধ্য মথরক আররকপি যল- আল্লায তা‘আলার কারছ 

পবনরয়র যাতগুরলা উরত্তালন করা, যারত পতপন তার শ্বশুর-শাশুড়ীর 

হৃদয়রক তার প্রপত দয়াময় করর মদন এবাং তারক তারদর সারথ 

ভারলা বযবযার করার বযািারর সাপবযক সযরযাপগতা কররন। 
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সুতরাাং ময পপ্রয় স্ত্রী! এসব কথার তাৎিযয উিলপব্ধ কর; মতামার 

জনয দুপনয়ার জীবরন থাকরব সুন্দর প্রশাংসা ও সুখযাপত এবাং 

িরকারল থাকরব অরনক প্রপতদান ও এক পনরবপেন্ন িুরস্কার।  

তৃতীয়ত: স্বামীর মারয়র (শাশুড়ীর) ভূপমকা:  

মারয়রদর মরধ্য এমন মকউ মকউ আরছন (আল্লায তারদররক 

মযদায়াত করুন), পযপন না বুরেই তার মছরলরক জপিলতার মরধ্য 

মিরল মদন; মকননা, পতপন তারক ভালবারসন এবাং তার মসৌভাগয 

কামনা কররন; আবার কখনও কখনও তার জনয িাত্রী মদখা, প্রস্তাব 

মদওয়া ও তারক পবরয় মদওয়ার জনয অরনক মিো-সাধ্না কররন। 

পকন্তু তার মন্দ যস্তরক্ষরির কাররণ মকারনা মকারনা সময় তার পনরজর 

ও তার সন্তারনর জনয ক্ষপত মডরক আরনন; কারণ, যখন মছরল পবরয় 

করর, তখন তার মা মরন করর ময, তার কাছ মথরক তার সন্তানরক 

পছপনরয় মনওয়া যরয়রছ এবাং তার মন তারক মছরড় অনয পদরক েুাঁরক 

                                                           

 মদখুন: মলখরকর পনজস্ব গ্রন্থ, ‘পমন আখতাইল আযওয়াজ’ (من أخطاء األزواج), 
িৃ. ১১ - ১৬   
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মগরছ; িরল মস তারক এবাং যাপররয় যাওয়া ভারলাবাসা আবার পিরর 

মিরত িায়; আর সব সময় তার অন্তরর তার স্ত্রীর বযািারর পবরদ্ব্রষর 

আগুন প্রজ্বপলত করর এবাং তার মরধ্য তার (স্ত্রীর) বযািারর 

অপবশ্বারসর প্রররািনা িাপলরয় যায়; আবার কখনও কখনও মস স্ত্রীরক 

তালাক মদওয়ার জনয তারক সুন্দর করর বুোয় এবাং তারক 

প্রপতশ্রুপত মদয় ময, মস তার জনয তার মিরয় আরও ভাল বউ খুাঁরজ 

পনরয় আসব, অথি অরনক সময় স্ত্রী িপরত্রবান ও সুন্দরী যওয়া 

সরেও মস এই ধ্ররনর কাজ করর।  

আবার মকারনা মকারনা মা এমন আরছন যখন পতপন মদরখন তার 

মছরল তার স্ত্রীরক পনরয় আনপন্দত ও সুখী, অথবা মদরখন ময মস তার 

স্ত্রীরক সম্মান বা মযযাদা প্রদান করর, তখন তার হৃদরয় পযাংসার 

আগুন জ্বরল উর ; আবার কখনও কখনও অবস্থা আরও খারাি 

িপরণপতর পদরক মমাড় মনয়...।  

আবার মকারনা মকারনা মা আরছন এমন, পযপন তার িুত্রবধু্র সারথ 

আিার-বযবযাররর মক্ষরত্র কর ার এবাং পনষু্ঠর; িরল আিপন তারক 

মদখরত িারবন ময, পতপন মদাষগুরলা বড় করর মদখান এবাং ভাল 

পদকগুরলা মগািন করর রারখন; আবার কখনও কখনও িুত্রবধু্র 
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উির পমথযা অিবাদ মদন; আবার কখনও কখনও তার পনরদযাষ 

কমযকাণ্ড ও অতীরতর কথাবাতযার বযাখযায় পবপভন্ন জায়গায় িরল যান।  

অতএব, ময পপ্রয় মা! ময— পযপন আিন মছরলরক ভালবারসন এবাং 

তার মসৌভাগয কামনা কররন! আিপন ধ্বাংস ও সবযনারশর কু ার 

যরবন না; আিনার ঈষযারক জ্বলন্ত আগুরন িপরণত কররবন না, যা 

িপরবাররর িপররবশরক জ্বাপলরয় মদয়; আর এমন আন্দাজ ও 

অনুমারনর অনুসরণ কররবন না, যা আিনার কল্পনার শতপর; এমন 

কররল আিপন িপরষ্কার পবষয়রক মঘালা করর মিলরবন এবাং কপ ন 

দুপিন্তা ও সাংশরয়র মরধ্য িরড় যারবন। সুতরাাং আিনার িুত্রবধু্র 

সারথ আিনার সম্পকযরক দা-কুমড়ার মত শত্রুতার সম্পকয বানারবন 

না; বরাং আিপন তার মা যরয় যান, মস আিনার মমরয় যরয় যারব। 

অতএব, আিনার িরক্ষ সুন্দর যরব— আিপন তারক ভারলাবাসরবন 

এবাং তার মথরক মকারনা (মন্দ) পকছু প্রকাশ যরয় মগরল মদরখও না 

মদখার ভান কররবন; আর যখন মকারনা ত্রুপি মদখরবন, তখন নরম 

ও মকামল ভাষায় তারক উিরদশ পদরত িদরক্ষি পনন; তখন মসও 

মসৌভাগযবান যরব এবাং আিপনও মসৌভাগযবান যরবন।  
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বরাং আিনার জনয আরও ভারলা যরব— উিযার, উির ৌকন 

ইতযাপদর মাধ্যরম আিপন তার পনকি পপ্রয় যরয় উ রবন; আর আিপন 

আিনার বড় মন, উদার মেয-মমতা, পনরভযজাল মদা‘আ ও 

বাস্তবসম্মত প্রশাংসা পনরয় তার পদরক এপগরয় যান; আর আল্লায 

তা‘আলাও তাাঁর তোবধ্ারনর দ্ব্ারা আিনারক বনু্ধরূরি গ্রযণ কররবন 

এবাং তাাঁর দয়া ও মেয দ্ব্ারা আিনারক সাযাযয কররবন।  

* * * 

 

সদ্ব্যবযাররর পকছু নমুনা কাপযনী 

িূরবয আমরা পিতামাতার আনুগতয ও তাাঁরদর সারথ সদ্ব্যবযাররর 

পবষরয় আরলািনা কররপছ; আরও আরলািনা কররপছ এমন সব আদব 

বা পশোিার সম্পরকয, আমারদর জনয তাাঁরদর সারথ মযসব আদব রক্ষা 

করা যথাযথ ও একান্তভারব কাময; আরও আরলািনা কররপছ এমন 

সব উিায়, মযগুরলা পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযারর সযায়তা করর। 

সুতরাাং এসব আদব রক্ষা করািা আমারদর জনয কতই না উিযুক্ত! 

আর ঐসব উিায় গ্রযণ করািা আমারদর িরক্ষ কতিাই না যথাযথ! 
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িরল আমরা অবশযই ঐসব িুণযবান ও ভাল মানুরষর কাতারর শাপমল 

যরত িারব, যাাঁরা যখন তাাঁরদর রবরক ডারক, তখন পতপন তাাঁরদর 

ডারক সাড়া মদন এবাং তাাঁরা যখন তাাঁর কারছ ক্ষমা প্রাথযনা কররন, 

তখন পতপন তাাঁরদররক ক্ষমা করর মদন।  

অতোঃির এ বযািারর নবী ও রাসূলগরণর মরধ্য এবাং আমারদর 

আজরকর পদন িযযন্ত তাাঁরদররক যারা যথাযথভারব অনুসরণ করররছ 

তারদর মরধ্য আমারদর জনয ররয়রছ উত্তম আদশয; মকননা, তাাঁরা 

পিতামাতার আনুগতয ও তাাঁরদর সারথ সদ্ব্যবযার করার প্ররশ্ন অপত 

িমৎকার দৃোন্ত মিশ করররছন; িরল আল্লায তা‘আলা তাাঁরদর 

মযযাদারক ইযকাল ও িরকাল উভয় জগরত সমুন্নত করররছন এবাং 

স্থায়ীভারব তাাঁরদর স্মরণরক উন্নত করর মররখরছন। 

আিনার উরদ্দরশয পনরন এমন কতগুরলা সুরপভত নমুনা বা দৃোন্ত ও 

িমৎকার কাপযনী মিশ করা যল, যা তার সুগন্ধ ছড়ারব যুগ যুগ ধ্রর 

ঐসব িুণযবান ভাল মানুরষর জনয, যারদররক তারদর পিতামাতার 

সারথ সদ্ব্যবযার করার তাওিীক মদওয়া যরয়রছ; আশা করা যায় 

এসব দৃোন্ত ও কাপযনী আমারদর প্রারণ উত্তম ও কলযাণকর 
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পদকগুরলা আরন্দাপলত কররব এবাং সৎকময ও (পিতামাতার) 

আনুগরতযর পদরক ধ্াপবত কররব।  

নবীগণ কতৃযক পিতামাতার প্রপত আনুগতয ও সদ্ব্যবযাররর পকছু 

নমুনা: 

১. এই মতা আল্লাযর নবী নূয ‘আলাইপযস্ সালাম, পতপন তাাঁর 

পিতামাতার সারথ ময সদ্ব্যবযার করররছন, আল্লায তা‘আলা আমারদর 

জনয তার একিা নমুনা উিস্থািন করররছন; মযমন পতপন তাাঁর 

পিতামাতার জনয মদা‘আ ও ক্ষমা প্রাথযনা করররছন, যা আল্লায 

তা‘আলা তাাঁর (নূয আ. এর) িক্ষ মথরক বরলরছন: 

ر  ﴿ لرو    فرر  غ  ٱره ِ  ل  ه ي  ِلر و  ن د خ  رم  ل يه و  رل  مرن  ِتر  ُمؤ  ِلر  ل  ﴾ تر  مرن   ُمؤ  ل  ٱمرنري  و  ُمؤ  ا و 
[٣٢: نوح]  

“ময আমার রব! আিপন ক্ষমা করুন আমারক, আমার পিতামাতারক 

এবাং যারা মুপমন যরয় আমার ঘরর প্ররবশ করর তারদররক এবাং 

মুপমন িুরুষ ও মুপমন নারীরদররক।”  

                                                           
31 সূরা নূয, আয়াত: ২৮   
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২. আর পতপন যরলন একত্ববাদীরদর মনতা ইবরাযীম খলীল 

‘আলাইপযস্ সালাম, পযপন তাাঁর পিতারক পনমযল নম্র ভাষায় ও দরদ 

ভরা করে সরম্বাধ্ন করররছন তার মযাদারয়ত ও মুপক্তর আশা পনরয় 

এবাং তার িথভ্রেতা ও ধ্বাংরসর আশো পনরয়; সুতরাাং পতপন বরলন, 

মযমনপি আল্লায তা‘আলা তাাঁর িক্ষ মথরক িপবত্র কুরআরন জাপনরয় 

পদরয়রছন; আল্লায তা‘আলা বরলন: 

ر  ذ  ٱو   ﴿ يق   ۥإرنه ُ  هريم   ر   بر إره  كرت   ل  ٱِفر  َُ ر د  بري ر ي    إرذ   ٤١ا نهبريًّا َك    صر
 
رم  ق ال  ِلر ه تر ل

 
أ

ا ت ع   َل  ُيب  َل  ي س  ُبُد م  ُع و  َل  ُيغ  م  ُ و  ي  ِصر نك  ش  ه تر إرِن ر ق د  ي    ٤٢ا     ِنر ع 
 
ا   أ ء ِنر مرن  ج 

ا ل م  عرل  ل  ٱ   مر م 
 
ه   ِنر  تهبرع  ٱترك  ف  ي أ

 
ر   أ ك  صر ْرم   ط  در ه تر َل  ت ع  ي    ٤٣ا ا س 

 
ي  ٱُبدر أ إر ه  ن   ط   لشه

ي  ٱ ِٰنۡحط   لشه رلره ي   ن  َك    ل صر ه تر إرِن ر  ي    ٤٤ ا ع 
 
ا ِ   أ ذ  ك  ع  م سه   ي 

 
اُف أ خ 

 
رن   أ م 

ِٰنۡحٱ ي  لره رلشه ت ُكْ   ل لر   ط    ت                                                                                                                                                                   [  ٢٥،  ٢١: مريم] ﴾ ٤٥ا نر و 

“আর স্মরণ করুন এ পকতারব ইবরাযীমরক; পতপন মতা পছরলন এক 

সতযপনষ্ঠ, নবী। যখন পতপন তার পিতারক বলরলন, ‘ময আমার পিতা! 

আিপন তার ‘ইবাদাত কররন মকন ময শুরন না, মদরখ না এবাং 

আিনার মকারনা কারজই আরস না?’ ‘ময আমার পিতা! আমার কারছ 

মতা এরসরছ জ্ঞান যা আিনার কারছ আরসপন; কারজই আমার 
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অনুসরণ করুন, আপম আিনারক সপ ক িথ মদখাব। ‘ময আমার 

পিতা! শয়তারনর ‘ইবাদাত কররবন না। শয়তান মতা দয়ামরয়র 

অবাধ্য। ‘ময আমার পিতা! পনিয় আপম আশাংকা করপছ ময, আিনারক 

দয়ামরয়র শাপস্ত স্পশয কররব, তখন আিপন যরয় িড়রবন শয়তারনর 

বনু্ধ।”  

পতপন এসব প্রভাব পবস্তারকারী কথামালা ও হৃদয়গ্রাযী বক্তরবযর 

মাধ্যরম তাাঁর পিতারক সরম্বাধ্ন করর কথা বরলরছন, যা হৃদরয়র 

গভীর িযযন্ত মিৌঁছায়। 

এ কথাগুরলা যপদ তার হৃদয়রক কর ার, শক্ত, আবরণযুক্ত ও কৃষ্ণ 

কারলা অবস্থায় না মিত, তাযরল তা তারক প্রভাপবত করত এবাং তা 

তার মযদারয়ত ও মুপক্তর অনযতম কারণ যরতা। 

৩. এই মতা ইসমা‘ঈল ইবন ইবরাযীম ‘আলাইপযমাস্ সালাম, যাাঁরক 

পদরয় মানবতার ইপতযারস পিতামাতার প্রপত সদ্ব্যবযাররর ভয়ের 

মলামযষযক দৃোন্ত মদওয়া যয়; আর এিা যল— যখন তাাঁরক উরদ্দশয 

করর তাাঁর পিতা বলরলন:  

                                                           
32 সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৪১ - ৪৫   
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ه إرِن ر  ي    ﴿ ى   ُبِن  ر 
 
ن امر ل  ٱِفر  أ ِن ر   م 

 
ذ   أ

 
ُك  ف  أ ى    نُظر  ٱَب  اذ ا ت ر  [١٠٣: الصافات] ﴾ م   

‘ময পপ্রয় বৎস! আপম স্বরে মদপখ ময, মতামারক আপম যরবহ্ করপছ, 

এখন মতামার অপভমত কী বল?’।”  

অতোঃির এই সৎ মছরলপি কী প্রপতউত্তর কররপছরলন? পতপন পক 

আমতা আমতা কররপছরলন, নাপক গপড়মপস কররপছরলন? পতপন পক 

পদ্ব্ধ্াদ্ব্ন্দ্ব প্রকাশ কররপছরলন, নাপক পবলম্ব কররপছরলন? না, বরাং পতপন 

বরলরছন, মযমনপি আল্লায তা‘আলা তাাঁর িক্ষ মথরক িপবত্র কুরআরন 

জাপনরয় পদরয়রছন; পতপন বরলন:  

ه تر ي    ﴿
 
ا تُؤ   ع ل  ت  ٱأ ُر  م  ُدِنر   م  ت جر ا   س  ُ مرن  ٱء  إر  ش  رمن  لصه  ٱَّلله  ﴾ ١٠٢َبر

[١٠٣: الصافات]  

“ময আমার পিতা! আিপন যা আরদশপ্রাপ্ত যরয়রছন তা-ই করুন। 

আল্লাযর ইোয় আিপন আমারক শধ্যযশীল িারবন।”  

                                                           
33 সূরা আস-সাফ্িাত, আয়াত: ১০২ 
34 সূরা আস-সাফ্িাত, আয়াত: ১০২ 
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বপণযত আরছ ময, ইবরাযীম ‘আলাইপযস্ সালাম যখন তাাঁর স্বরের 

মরধ্য মদখা পবষরয় পনপিত জ্ঞান লাভ কররলন, তখন পতপন তাাঁর 

মছরলরক উরদ্দশয করর বলরলন: ময আমার পপ্রয় বৎস! তুপম রপশ ও 

ছুপর নাও এবাং িল ঐ িাযারড়র পগপরিরথ, আমরা মসখারন কা  

সাংগ্রয করব; অতোঃির পতপন যখন তাাঁরক পনরয় ‘ছাবীর’ নামক 

পগপরিরথ পনজযন এলাকায় মিৌঁছরলন, তখন পতপন স্বরে আপদে 

যওয়ার পবষরয় তাাঁরক অবপযত কররলন; অতোঃির যখন পতপন তাাঁরক 

যরবহ্ কররত িাইরলন, তখন পতপন (ইসমা‘ঈল আ.) তাাঁরক উরদ্দশয 

করর বলরলন: ময আমার আবু্ব! আমারক শক্ত করর মবাঁরধ্ মিলুন 

যারত আপম আিনার কারজ পবশৃঙ্খলা সৃপে কররত না িাপর এবাং 

আমার মথরক আিপন আিনার কািড় গুপিরয় পনন, যারত তারত 

মকারনা রকম রক্ত মলরগ না যায়, অতোঃির তা আমার মা তা মদরখ 

মিরল; আর আিনার ছুপররত ভালভারব ধ্ার পদরয় পনন এবাং আমার 

গলায় দ্রুত ছুপর িাপলরয় পদন, যারত তা আমার জনয স্বােন্দযময় যয়; 

আর যখন আিপন আমার মারয়র পনকি পিরর যারবন, তখন আমার 

িক্ষ মথরক তাাঁরক সালাম পদরবন। 
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ইবরাযীম ‘আলাইপযস্ সালাম বলরলন: ময আমার পপ্রয় বৎস! তুপম 

কত উত্তম সাযাযযকারী! অতোঃির পতপন তাাঁর পনকি এপগরয় মগরলন 

এমতাবস্থায় ময, তাাঁরা দু’জনই কাাঁদরছন; অতোঃির পতপন তাাঁর গলার 

উিরর ছুপর িালারলন, পকন্তু ছুপর কািরত িারল না; অতোঃির পতপন 

ছুপররত দুইবার বা পতনবার িাথর দ্ব্ারা ধ্ার পদরলন, পকন্তু তার 

িররও তা কািরত বযথয যল; প ক এই মুযূরতয মছরল বলল: ময আমার 

আব্বাজান! আিপন আমারক উিুড় করর শুইরয় পদন; মকননা, আিপন 

যপদ আমার মিযাররর পদরক নজর কররন, তাযরল আমার প্রপত 

আিনার মায়া যরব এবাং আিনারক এমন মায়া-মমতায় মিরয় বসরব, 

যা আিনার ও আল্লায তা‘আলার পনরদযশ িালরনর মারে অন্তরায় 

সৃপে কররব; আর আপমও ছুপরর পদরক তাকারত িারব না, যার িরল 

আপম অপস্থরতা প্রকাশ করব; অতোঃির ইবরাযীম ‘আলাইপযস্ সালাম 

তাই কররলন এবাং তাাঁর ঘারড় ছুপর িাপলরয় পদরলন, পকন্তু ছুপর পিরর 

আসল এবাং তাাঁরক আহ্বান করা যল এই বরল:  

ق   ق د   ١٠٤هريُم ر   إره  ي    ﴿ ده  [١٠٥،  ١٠٢: الصافات] ﴾ ي ا   لرُّء  ٱت  ص 
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“ময ইবরাযীম! আিপন মতা স্বরের আরদশ সতযই িালন 

কররলন!”  

৪. আর পতপনই মতা ‘ঈসা ইবন মারইয়াম ‘আলাইপযমাস্ সালাম, যাাঁর 

বযািারর তাাঁর প্রপতিালরকর িক্ষ মথরক সুরপভত প্রশাংসা ও উচ্চ 

মযযাদার কথা এরসরছ, আর পতপন মতা মদালনায় থাকা অবস্থায় তাাঁর 

মারয়র অনুগত পছরলন; আর এিাই তাাঁর প্রপতিালক আল্লায 

তা‘আলার প্রপত তাাঁর দাসরত্বর কথা ইপঙ্গত করর; আল্লায সুবযানাহু 

ওয়া তা‘আলা তাাঁর িক্ষ মথরক িপবত্র কুরআরন জাপনরয় পদরয়রছন; 

পতপন বরলন:    

ب ره   ﴿ رو   و  ل م  ا ه ِتر و  ل  ي    ِلر  بهار  ع  قري   ِنر ج  [٦٣: مريم] ﴾ ٣٢ا ا ش   

“আর পতপন আমারক আমার মারয়র প্রপত অনুগত করররছন এবাং 

আমারক পতপন কররনপন উদ্ধত, যতভাগয।”  

িূবযবতযী কারলর সৎ বযপক্তগরণর পিতামাতার প্রপত আনুগতয ও 

সদ্ব্যবযাররর পকছু নমুনা: 
                                                           
35 সূরা আস-সাফ্িাত, আয়াত: ১০৪ - ১০৫ 
36 সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৩২   
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আমরা যখন িূবযবতযী কারলর সৎ বযপক্তগরণর জীবন-বৃত্তারন্তর পদরক 

নজর পদব, তখন আমরা এমন অরনক উজ্জ্বল িৃষ্ঠা মদখরত িাব, 

মযগুরলা প্রমাণ করর পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযাররর বযিারর তারা 

কর ারভারব গুরুত্বাররাি কররতন; এসব ঘিনা প্রবারযর মধ্য মথরক 

করয়কপি পননরূি:  

১. উমু্ম যানী পবনরত আবী তাপলব রাপদয়াল্লাহু ‘আনযা’র মাওলা 

(আযাদকৃত মগালাম) আবূ মুরযা রাপদয়াল্লাহু ‘আনহু মথরক বপণযত: 

 , فإذا دخل أرضه صاح بألَع صوته يقأبه ركب مع أىب هريرة إَل أرضه بالعق »
وعليك السالم ورمحة اهلل  : تقول . عليك السالم ورمحة اهلل وبراكته يا أماه :

وأبت فجزاك  ! يا بىن : فتقول . رمحك اهلل كما ربيتىن صغريا: يقول  . وبراكته
 ( .رواه ابلخاري )  . «اهلل خريا ورىض عاك كما بررتىن كبريا 

“একদা পতপন আবূ হুরায়রা রাপদয়াল্লাহু ‘আনহু’র সারথ বাযরন করর 

তাাঁর ভূপম ‘আকীরকর পদরক অগ্রসর যপেরলন, তারির যখন পতপন 

তাাঁর ভূপমরত প্ররবশ কররলন, তখন উচ্চস্বরর আওয়াজ পদরয় 

বলরলন: ময মা! আিনার উির শাপন্ত এবাং আল্লাযর রযমত ও 

বরকত বপষযত যউক; তখন প্রপততু্তরর তাাঁর মা বলরলন: মতামার 
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উিরও শাপন্ত এবাং আল্লাযর রযমত ও বরকত বপষযত যউক। এবার 

পতপন বলরলন: আিনার প্রপত আল্লায তা‘আলা প ক মতমপনভারব রযম 

করুন, মযমপনভারব আিপন মছািকারল আমারক লালন-িালন 

করররছন; অতোঃির মাতা বলরলন: ময আমার পপ্রয় বৎস! আল্লায 

তা‘আলা মতামারকও উত্তম িুরস্কার দান করুক এবাং মতামার প্রপত 

পতপন মতমপন সন্তুে থাকুক, মযমন সদ্ব্যবযার তুপম আমার বৃদ্ধকারল 

আমার প্রপত কররছ।”37  

২. আর এই মতা আবদুল্লায ইবন ওমর রাপদয়াল্লাহু ‘আনহুমা’র কথা, 

জবনক মবদুঈন তাাঁর সারথ মক্কার িরথ পমপলত যল। আবদুল্লায ইবন 

ওমর রাপদয়াল্লাহু ‘আনহুমা তারক সালাম পদরলন এবাং ময গাধ্ার 

উির পতপন সওয়ার পছরলন, তারকও তারত উপ রয় পনরলন; আর 

তারক তাাঁর মাথার িাগপড়পি পদরয় পদরলন।  

ইবনু পদনার রয. বরলন: আমরা তাাঁরক উরদ্দশয করর বললাম: আল্লায 

আিনারক কলযাণ দান করুন, পনিয় তারা মবদুঈন এবাং তারা অল্প 

পকছু মিরলই সন্তুে যরয় যায়।  
                                                           
37 বুখারী, আল-আদাবুল মুিরাদ, যাপদস নাং- ১৪; আলবানী সযীয আল-আদাব 
আল-মুিরারদর মরধ্য বরলন: যাপদসপির সনদ যাসান িযযারয়র। 
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অতোঃির আবদুল্লায ইবন ওমর রাপদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বরলন:  

ِ صىل اهلل عليه  » اِب َوإِِّنِّ َسِمْعُت َرُسوَل اَّلله َطه
ْ
ا لُِعَمَر بِْن اخل بَا َهَذا اَكَن ُودًّ

َ
إِنه أ
بِيِه  » : َيُقولُ  -وسلم

َ
ْهَل ُودِّ أ

َ
بَره الرِْبِّ ِصلَُة الَْوَِلِ أ

َ
( رواه مسلم و أبو داود )  . «إِنه أ

. 

“এই বযপক্তর পিতা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাপদয়াল্লাহু ‘আনহু’র বনু্ধ 

পছরলন; আর আপম রাসূলুল্লায সাল্লাল্লাহু ‘আলাইপয ওয়াসাল্লামরক 

বলরত শুরনপছ: “সৎকাজগুরলার মরধ্য অনযতম বড় সৎকাজ যরলা 

পিতার বনু্ধরদর িপরবাররর সারথ সুসম্পকয বজায় রাখা।”38  

৩. মুপমন জননী ‘আরয়শা রাপদয়াল্লাহু ‘আনযা মথরক বপণযত আরছ, 

পতপন বরলন, রাসূলুল্লায সাল্লাল্লাহু ‘আলাইপয ওয়াসাল্লাম বরলরছন:  

َاهَة , فََسِمْعُت فِيَها قِرَاَءةً , َفُقلُْت  »
ْ
َحارثَُة ْبُن : َمْن هَذا ؟ قَالُوا : َدَخلُْت اْل

بَره  انلُّْعَماِن , َكَذلُِكُم الرِْبُّ , َكَذلُِكُم الرِْبُّ ,
َ
هِ  َواَكَن أ مِّ

ُ
رواه أمح  و )  . « انلهاِس بأ

 ( .عب  الرزاق 

                                                           
38 মুসপলম, যাপদস নাং- ৬৬৭৭; আবূ দাউদ, যাপদস নাং- ৫১৪৫ 
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“আপম জান্নারত প্ররবশ করলাম, তারির মসখারন আপম পিরাত 

(আবৃপত) শুনরত মিলাম, অতোঃির আপম পজজ্ঞাসা করলাম: এই বযপক্ত 

মক? তারা বলল: যাররছা ইবন নু‘মান;  ভালকাজ এ রকমই! 

ভালকাজ এ রকমই! আর মানুরষর মারে মস পছল তার মাতার সারথ 

সরবযাত্তম সদ্ব্যবযারকারী বযপক্ত।”39  

৪. আবূ আবপদর রাযমান রয. মথরক ঘিনা বপণযত, পতপন বরলন: 

“কাযমাস ইবন যাসান ঘররর মরধ্য একপি পবেু মদখরত মিরলন; 

পতপন এিারক যতযা কররত অথবা ধ্ররত িাইল, পকন্তু এিা তারক 

পিছরন মিরল পদরয় এক গরতযর মরধ্য প্ররবশ করল; অতোঃির পতপন 

তারক ধ্রার জনয গরতযর মরধ্য তার যাত  ুপকরয় পদরলন, তারির 

পবেুপি তারক দাংশন কররত শুরু করল; অতোঃির তারক বলা যল: 

তুপম মকন এিা কররত মগল? জবারব মস বলল: আপম আশো কররপছ 

                                                           
39 ইমাম আযমদ: ৬/১৫১; আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাি (২০১১৯); বাগভী রয. 
‘শরহুস সুন্নায: ১৩/৭; যারকম রয. যাপদসপিরক সযীয বরলরছন: ৩/২০৮ এবাং 
যাযাবী রয.ও যাপদসপিরক সযীয বরলরছন। 
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ময, গতয মথরক পবেুপি মবর যরব, তারির আমার মারয়র পনকি পগরয় 

তাাঁরক দাংশন কররব।”40 

৫. আর এই মতা আবূল যাসান ইবন আলী ইবন হুসাইন ইবন আলী 

ইবন আপব তাপলব রাপদয়াল্লাহু ‘আনহু’র কথা, আর পতপন যাইনুল 

‘আরবদীন নারমও িপরপিত; পতপন তারব‘ঈরদর মনতৃস্থানীয়রদর মরধ্য 

অনযতম পছরলন, পতপন তাাঁর মারয়র সারথ মবপশ মবপশ ভাল বযবযার 

কররতন, এমনপক তাাঁরক উরদ্দশয করর বলা যত: পনিয় আিপন 

আিনার মারয়র সারথ সরবযাত্তম সদ্ব্যবযারকারী মানুষ; আর আমরা 

আিনারক আিনার মারয়র সারথ মখরত মদপখ না; তখন পতপন বরলন: 

“আপম আশো কপর ময, আমার যাত এমন খাদয বস্তুর পদরক িরল 

যারব, যার পদরক িূবয মথরকই তাাঁর (আমার মারয়র) িছরন্দর মিাখ 

িরড় আরছ, িরল আপম তাাঁর অবাধ্য সন্তারন িপরণত যব।”41 

৬. পযশাম ইবন যাস্সান বরলন: “যািসা পবনরত পসরীন আমার কারছ 

বণযনা করররছন, পতপন বরলন: মুযাম্মাদ ইবন পসরীরনর মা পছরলন 
                                                           
40 হুপল্লয়াতুল আওপলয়া ( حلية األويلاء): ৬/২১১;  আরও মদখুন: ‘পসয়ারু আ‘লাপমন 

নুবালা’ (  ৬/৩১৮ :( سري أعالم انلبالء
41 ‘উয়ুনুল আখবার ( عيون األخبار): ৩/৯৭ 
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পযজাযী নারী; পবপভন্ন রঙ তারক মুগ্ধ করত; আর মুযাম্মাদ যখন তার 

জনয কািড় রয় কররতন, তখন পতপন যথাসম্ভব উজ্জ্বল ররঙর 

কািড় রয় কররতন; অতোঃির যখন ঈদ আসত, তখন তার 

কািড়গুরলা রঙ করর পদরতন; আর আপম কখনও তারক তার মারয়র 

সারথ উচ্চ আওয়ারজ কথা বলরত মদপখপন, পতপন যখন তার সারথ 

কথা বলরতন, তখন পতপন ঐ বযপক্তর নযায় কথা বলরতন, যার কথা 

কান মিরত শুনরত যয়।”42 

পসরীরনর বাংরশর মকউ মকউ বরলন: “আপম কখনও মুযাম্মাদ ইবন 

পসরীনরক তার মারয়র সারথ পবনম্র না যরয় কথা বলরত মদপখপন।” 

ইবনু ‘আউন মথরক বপণযত আরছ, পতপন বরলন: “মুযাম্মাদ ইবন 

পসরীন যখন তাাঁর মারয়র কারছ অবস্থান কররতন, তখন যপদ মকারনা 

বযপক্ত তারক মদখরতন, তখন তার পনকরি তার পননস্বরর কথা বলার 

কাররণ পতপন ধ্ারণা কররতন ময, পতপন মরন যয় অসুস্থ।”43  

                                                           
42 ‘পসয়ারু আ‘লাপমন নুবালা’ (  ৪/৬১৯ :( سري أعالم انلبالء
43 ইবরাযীম আল-বায়যাকী, ‘আল-মাযারসন ওয়াল মাসাওয়ী’ (املباسن واملساوئ), 
িৃ. ৬১৪; ‘পযলইয়াতুল আওপলয়া’ ( حلية األويلاء): ২/২৭৩ 
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ইবনু ‘আউন আরও বরলন: “এক বযপক্ত মুযাম্মাদ ইবন পসরীরনর 

পনকি প্ররবশ কররলন, তখন পতপন তাাঁর মারয়র পনকি অবস্থান 

কররছন; অতোঃির মসই মলাকপি বলল: মুযাম্মারদর এপক অবস্থা? 

পতপন মকারনা করে আরছন নাপক? উিপস্থত মলাকজন বলল: না; বরাং 

পতপন তাাঁর মারয়র পনকি এভারবই থারকন।”44      

৭. জা‘ির ইবন সুলাইমান রয. মুযাম্মাদ ইবনুল মুনকাপদর মথরক 

বণযনা কররন ময, “পতপন তার গাল (গণ্ডরদশ) যমীরনর উির 

রাখরতন, অতোঃির পতপন তার মারক উরদ্দশয করর বলরতন: আিপন 

উ ুন, আিনার িা আমার গারলর উির রাখুন।”45 

৮. ইবনু ‘আউন আল-মুযানী রয. মথরক বপণযত, পতপন বরলন: “তাাঁর 

মা তাাঁরক ডাকরলন, অতোঃির পতপন তার ডারক সাড়া পদরলন, পকন্তু 

এরত তাাঁর মারয়র আওয়ারজর মিরয় তাাঁর গলার আওয়াজ উাঁিু যরয় 

মগল; িরল পতপন দু’পি মগালাম আযাদ (মুক্ত) করর পদরলন।”46 

                                                           
44 ‘পসয়ারু আ‘লাপমন নুবালা’ (سري أعالم انلبالء): ৬/১২৮ 
45 ‘পসয়ারু আ‘লাপমন নুবালা’ (  ৪/৬২০ :( سري أعالم انلبالء
46 ‘পসয়ারু আ‘লাপমন নুবালা’ (  ৬/৩৬৬ :( سري أعالم انلبالء
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৯. আর ওমর ইবন যররক বলা যল: “আিনার প্রপত আিনার 

মছরলর আনুগতয বা সদ্ব্যবযাররর অবস্থািা মকমন পছল? তখন পতপন 

বরলন: আপম পদরনর মবলায় যাাঁিরল মস আমার পিছরন পিছরন যাাঁিত; 

আর রারতর মবলায় যাাঁিরল মস আমার সামরন সামরন যাাঁিত; আর 

আপম পনরি থাকরল মস কখনও ছারদর উিরর উ ত না।”47 

১০. সারলয আল-‘আব্বাসী একবার খলীিা আল-মানসুররর 

মাজপলরস যাপযর যরলন এবাং তারক যাপদস শুনাপেরলন, আর পতপন 

তার কথায় মবপশ মবপশ বলরত লাগরলন: আমার পিতা, তাাঁর প্রপত 

আল্লায রযম করুন ( أيب رمحه اهلل   ); তখন রবী‘ তারক উরদ্দশয করর 
বলল: তুপম আমীরুল মুপমনীরনর সামরন মতামার বারির বযািারর এত 

মবপশ মবপশ ‘রযমত’-এর পবষয়পি প্রকাশ কররা না। তখন পতপন 

তারক বলরলন: আপম মতামারক পতরস্কার করব না; কারণ, তুপম মতা 

পিতার মজা উিরভাগ করপন। অতোঃির খপলিা আল-মানসুর মুসপক 

                                                           
47 ‘উয়ুনুল আখবার ( عيون األخبار): ৩/৯৭ 
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যাসরলন এবাং বলরলন: ময বযপক্ত বনু যাপশরমর মুরখামুপখ যরব, এিাই 

তার িুরস্কার।48 

১১. আর পিতামাতার প্রপত অনুগত ও সদ্ব্যবযারকারীগরণর অনযতম 

একজন যরলন মুযাপদ্দস বুন্দার; তাাঁর বযািারর যাযাবী রয. বরলন: 

“পতপন বসরার যাপদস সাংকলন করররছন, পকন্তু পতপন তাাঁর মারয়র 

প্রপত অনুগত থাকার কাররণ মকারনা সির কররন পন।”49 

আবদুল্লায ইবন জা‘ির ইবন খাকান আল-মাররুযী বরলন: “আপম 

বুন্দাররক বলরত শুরনপছ: আপম জ্ঞান অনুসন্ধারন মবর যরত বা সির 

করার ইো করলাম, পকন্তু আমার মা আমারক পনরষধ্ কররলন, আপম 

তার আনুগতয করলাম, িরল মস বযািারর আমার বরকত যরয়রছ।”50 

                                                           
48 আল-যানাওয়ী, ‘পবরুযল ওয়াপলদাইন’ (  িৃ. ৯৮; উদৃ্ধত: ‘মুযাদারাতুল ,( بر الواِلين

উদাবারয় ওয়া মুযাওয়ারাতুশ শু‘য়ারারয়’ ( محارضات األدباء و محاورات الشعراء) 
নামক গ্রন্থ মথরক: ১/২০৩ 

49 ‘পসয়ারু আ‘লাপমন নুবালা’ (  ১২/১৪৪; আরও মদখুন: পসয়ারু :( سري أعالم انلبالء

আ‘লাপমন নুবালায় ‘বুন্দার’ এর জীবনী: ১২/১৪৪ - ১৪৯ 
50 ‘পসয়ারু আ‘লাপমন নুবালা’ (  ১২/১৪৫ :( سري أعالم انلبالء
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১২. আর আসমা‘য়ী বরলন: আররবর এক বযপক্ত আমার পনকি বণযনা 

কররন, পতপন বরলন: আপম সবরিরয় অবাধ্য মানুষ ও সবরিরয় 

অনুগত মানুরষর সন্ধারন মবর যলাম; অতোঃির আপম পবপভন্ন 

সম্প্রদারয়র মরধ্য ঘুরর মবড়ারত লাগলাম, মশষ িযযন্ত আপম পদ্ব্প্রযরর 

প্রিণ্ড গররমর সময় এক বৃরদ্ধর মদখা মিলাম, িাপন উ ারনার জনয 

যার গলায় রপশ পদরয় বালপত মবাঁরধ্ মদওয়া যরয়রছ, যা মিরন উ ারনা 

উরির িরক্ষও সম্ভব নয়, আর তার পিছরন িামরার মিাঁিারনা রপশ 

(িাবুক) যারত এক যুবক তারক প্রযার কররছ; আর মস এ রপশ দ্ব্ারা 

পিপিরয় তার পি  রক্তাক্ত করর মিরলরছ। অতোঃির আপম বললাম: 

তুপম পক এই দুবযল বৃরদ্ধর বযািারর আল্লাযরক ভয় কররব না? তার 

ঘারড় রপশ লাপগরয় মদওয়ািা পক যরথে যয়পন ময, তুপম তারক আবার 

প্রযার করছ?  

তখন মস বরল: তারতা আপম আমার পিতার সারথ এই বযবযার করপছ 

(তারত মতামার পক); তখন আপম বললাম: তাযরল মতা আল্লায 

মতামারক ভারলা িুরস্কার পদরবন না।  
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তখন মস বলল: িুি কর, মস মতা তার পিতার সারথ এরূি বযবযার 

করত; আর তার পিতাও তার দাদার সারথ অনুরূি বযবযার করত; 

তখন আপম বললাম: এই যল সবরিরয় অবাধ্য মানুষ।  

অতোঃির আপম ঘুররত লাগলাম, মশষ িযযন্ত মদখা মিলাম এক 

যুবরকর, যার ঘারড় একপি েুপড়র মরধ্য ররয়রছ এক বৃদ্ধরলাক, মরন 

যপেল মযন একপি মুরগীর বাচ্চা; তারির মস সব সময় তারক তার 

সামরন রাখত এবাং তারক খাওয়ারতা মযমপনভারব মুরগীর বাচ্চারক 

খাওয়ারনা যয়; তখন আপম পজরজ্ঞস করলাম: ওপন মক? মস বলল: 

আমার আব্বা, বয়রসর ভারর তার বুপদ্ধ মলাি মিরয়রছ, আপম তারক 

মদখাশুনার দাপয়ত্ব পনরয়পছ; তখন আপম বললাম: এই যল আররবর 

সবরিরয় অনুগত ও ভাল মানুষ।51    

১৩. ত্বলক ইবন যাবীব আল্লাযর পপ্রয় বান্দা ও আরলমগরণর মরধ্য 

অনযতম একজন পছরলন; পতপন তাাঁর মারয়র মাথায় িুম্বন কররতন; 

                                                           
51 ইবরাযীম আল-বায়যাকী, ‘আল-মাযারসন ওয়াল মাসাওয়ী’ ( املباسن و املساوئ), 
িৃ. ৬১৪ 
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আর তাাঁর মা ঘররর নীরি অবস্থান করা অবস্থায় তাাঁর প্রপত সম্মান 

প্রদশযন করার জনয পতপন কখনও ঘররর ছারদর উির যাাঁিরতন না।52 

১৪. ‘আরমর ইবন আবপদল্লায ইবন যুবারয়র রয. বরলন: “আমার 

পিতা মারা মগরছন, আর আপম িপরিূণয এক বছর আল্লায তা‘আলার 

পনকি তার জনয ক্ষমা প্রাথযনা কররপছ।”53
 

و صىل اهلل و سلم لَع بِياا محم  و , لخر دعوابا أن احلم  هلل رب العاملني  »
 . «لَع ل ه و صببه أمجعني  

(আর আমারদর মশষ ধ্বপন যরব: ‘সকল প্রশাংসা সৃপেকুরলর রব 

আল্লাযর প্রািয’; আর আল্লায তা‘আলা সালাত ও সালাম মিশ করুন 

আমারদর নবী মুযাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইপয ওয়াসাল্লাম, তাাঁর 

িপরবার-িপরজন ও সকল সঙ্গী-সাথীর উির)।

 

* * * 

                                                           
52 যারিয তারতূশী, ‘পবরুযল ওয়াপলদাইন’ (  িৃ. ৭৮ ,( بر الواِلين
53 যারিয তারতূশী, ‘পবরুযল ওয়াপলদাইন’ (  িৃ. ৭৮ ,( بر الواِلين
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সূিীিত্র 

- ভূপমকা 

- অবাধ্যতার সাংজ্ঞা। 

- পিতামাতার অবাধ্যতার বাপযযক রূি-প্রকৃপত। 

- পিতামাতার অবাধ্যতার ৩৩পি বাপযযক রূি। 

- অবাধ্যতার পকছু নমুনা কাপযনী। 

- অবাধ্যতার ১২পি কারণ। 

- প্রপতকাররর উিায়। 

- পিতামাতার সারথ সদ্ব্যবযাররর িপরিয়। 

- পিতামাতার সারথ আিার-আিররণর ২৬পি লক্ষণীয় পদক। 

-  সদ্ব্যবযারর সযায়ক ১২পি পবষয় বা কমযকাণ্ড। 

- স্ত্রী ও পিতামাতার মারে সমন্বয়। 
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প্রথমত: পববাপযত মছরল কতৃযক তার স্ত্রী ও পিতামাতার মারে 

সমন্বয় করার মক্ষরত্র ভূপমকা। 

পদ্ব্তীয়ত: িুত্রবধু্র ভূপমকা। 

তৃতীয়ত: স্বামীর মারয়র (শাশুড়ীর) ভূপমকা।  

- সদ্ব্যবযাররর পকছু নমুনা কাপযনী। 

- নবীগণ কতৃযক পিতামাতার প্রপত আনুগতয ও সদ্ব্যবযাররর পকছু 

নমুনা। 

- িূবযবতযী কারলর সৎ বযপক্তগরণর পিতামাতার প্রপত আনুগতয ও 

সদ্ব্যবযাররর পকছু নমুনা। 

* * * 

 


