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শাস্তি প্রদান : শরস্তি দৃস্তিক াণ 

প্রস্তিপালন ও প্রস্তশক্ষণ দান  াকল স্তশশুকদরক  দাস্তিত্বশীল প্রস্তশক্ষ কদর পক্ষ 
হেক  শাস্তি হদওিা ও সাজার সম্মুখীন  রাক  এ স্তি  ার্য র ও ফলপ্রদ রীস্তি 
স্তহসাকব স্তবকবচনা  রা হি। শাস্তি প্রদান ও এর স্তবস্তবধ পন্থা-পদ্ধস্তি স্তনকি প্রস্তশক্ষণ 
স্তবজ্ঞানীকদর মাকে স্তবি য বহু পরুািন। পকক্ষ ও স্তবপকক্ষ দু’স্তদক ই মিামি 
স্তবদযমান। এ  পক্ষ শাস্তি প্রদাকনর র্াবিীি পদ্ধস্তি প্রকিাকের স্তবপকক্ষ অবস্থান 
স্তনকি সংস্তিিকদরক  িা হেক  দকূর ো ার পরামশয স্তদকিকছন।  ারণ একি 
শাস্তিপ্রাপ্ত প্রস্তশক্ষাণােযীর শারীস্তর  ও মানস্তস  ক্ষস্তি সাস্তধি হি। অপরপক্ষ শাস্তি 
প্রকিাকের পকক্ষ জরাকলা সমেযন বযক্ত  কর বকলকছন, আদশয প্রজন্ম েঠন  রকি 
হকল অবশ্যই এ  ার্য র রীস্তির প্রকিাে ঘিাকি হকব।  ারণ এস্তিই এ মাত্র 
পদ্ধস্তি র্া স্তবেকে র্াওিা স্তশশুক  সস্তঠ  পকে স্তফস্তরকি আনকি পাকর অস্তি সহকজ। 
সংস্তিি দাস্তিত্বশীলেণ ফলপ্রসূ এ রীস্তির সফল প্রস্তিফলন ঘস্তিকি  াস্তিি 
সফলিা লাকে সকচি হকি পাকরন। এবং জাস্তিক  এ স্তি সুসেয ও আদশয প্রজন্ম 
উপহার স্তদকি পাকরন।  
এস্তদক  সিযস্তনষ্ঠ ধময ইসলাম এ হক্ষকত্র মধযপন্থা অবলম্বন  করকছ। শাস্তি 
প্রকিাকের রীস্তিক  এক বাকর প্রিযাখযানও  করস্তন। আবার অপরাকধর প্র ৃস্তি, 
অপরাধীর অবস্থা ও সাস্তবয  পস্তরস্তস্থস্তি স্তবচার-স্তবকবচনা না  কর এবং হ াকনা 
নীস্তিমালার অনুবিযণ ছাোই প্রকিাকের লাোমহীন স্বাধীনিাও হদিস্তন। ইসলাম 
শাস্তি প্রদান রীস্তিক  আচরণ সংকশাধকনর এ স্তি  ার্য র পন্থা বকল স্বী ৃস্তি 
স্তদকিকছ। এবং অন্য হ াকনা পদ্ধস্তি ফলপ্রসূ না হকল এ পন্থা অবলম্বকনর অনুমস্তি 
স্তদকিকছ। স্ত ছ ুমানুষ আকছ, র্াকদরক  েুল পে হেক  স্তফস্তরকি আনার জন্য ওিাজ 
নস্তসহি ও সুপরামকশয হ াকনা  াজ হি না। িখন  ার্য র অন্য হ াকনা পন্থা 
অনুসরকণর প্রকিাজন হদখা হদি। আর এ হেক ই শাস্তি প্রকিাকের এই  স্তঠন ও 
চূোন্ত স্তচস্ত ৎসা-পদ্ধস্তি গ্রহকণর গুরুত্ব অনুেূি হি। 
 

সাজা: সংজ্ঞা ও লক্ষয  
প্রস্তশক্ষণ স্তবজ্ঞানীরা সাজা িো শাস্তি প্রদাকনর সঙ্ঘা স্তদকি বকলকছন, ‘সাজা এ স্তি 
প্রস্তশক্ষণ রীস্তি, র্ার লক্ষয হকে প্রস্তশক্ষণােযীর মাকে স্তবদযমান কু-অেযাস স্তবিাস্তেি , 
প্রস্তিকরাধ স্ত ংবা মওকুফ  রা’। 



ইসলাস্তম প্রস্তশক্ষণ স্তবজ্ঞানীরা উক্ত লকক্ষযর সাকে আকরা দু’স্তি গুরুত্বপূণয স্তবষি র্ুক্ত 
 করকছন- 
এ . মন্দ  াকজর অশুে পস্তরণস্তি হকি অপর হলা কদর বাাঁচাকনা, র্ার অস্তনস্তি এ  
সমি িাকদরক ও স্পশয  রকি পাকর।  
দুই. সাধারণ জনেণক  সি য  রা- র্াকি দস্তডিি বযস্তক্তর সাজা প্রিযক্ষ ারী ও 
এ সম্বকে জ্ঞাি স কল সাবধান ও সংকশাধন হকি র্াি এবং হ উ এরূপ 
অপরাকধর স্তচন্তা না  কর। হর্মন প্র াশ্য শাস্তি প্রদান প্রসংকে আল্লাহ িাআলা 
ইরশাদ  করন,  

 (2)انلور: ﴾2َولْيَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة ِمَن الُْمْؤِمِننَي ﴿
আর মসু্তমনকদর এ স্তি দল হর্ন িাকদর আর্াব প্রিযক্ষ  কর। (আন্ নূর:২)  
সুিরাং ইসলাকমর ছািািকল বসবাস ারী স্তশশুকদরক  সাজা দাকনর মাধযকম 
হ বল িাকদরক  সংকশাধন ও িার সাকে ো া অপর হলা কদরক  সংরক্ষণ 
 রাই উকেশ্য নি বরং এর সাকে সাকে সবয িকরর জনসাধারকণর জন্য স্তশক্ষা ও 
উপকদশ দানও এর অন্যিম লক্ষয। 
প্রস্তশক্ষ কদর শাস্তি প্রদান স্তবষি  িাৎপর্য সম্বকে েেীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ো া 
অপস্তরহার্যয:  
ইসলাম সব সমিই এ স্তি মধযপন্থী ও উদার মিাদকশযর নাম। সবয হক্ষকত্র ইসলাম 
পরস্পর স্তবকরাধী দুই মিাদকশযর মাোমাস্তেকি অবস্থান হনি। এ  পকক্ষর 
মিামিক  অে-বস্তধকরর ন্যাি পস্তরপূণযরূকপ গ্রহণও  কর না। আবার না বুকে না 
শুকন এক বাকর উকপক্ষাও  কর না। আমাকদর আকলাচয বষকিও হসই নীস্তিই গ্রহণ 
 করকছ ইসলাম। সবয র্ুকের জন্য উপকর্ােী  কর এ স্তি শাস্তিস্তবস্তধ প্রনিণ 
 করকছ। হসস্তি  খন প্রকিাে  রা হকব এবং স্ত  োকব ইিযাস্তদ স্তবষকি স্তবিাস্তরি 
রূপকরখা স্তদকিকছ। এ হক্ষকত্র ক্রমান্বস্তি  নীস্তি গ্রহকণর গুরুত্ব স্তদকি বাোবাস্তে ও 
সীমা লঙ্ঘন হেক  সি য  করকছ ইসলাম  স্তঠনোকব। স্তবস্তধবদ্ধ  কর স্তদকিকছ হর্, 
স্তশক্ষাদান, চাল-চলন ও আচার বযবহাকরর হক্ষকত্র মলূ হকে নম্রিা ও হ ামলিা। 
আর শাস্তি প্রদান হল ‘এ স্তি সামস্তি  ও আপস্তিি স্তবষি’ র্া হ বল অন্য স ল 
পদ্ধস্তি অ ার্য র হকি হেকল প্রকিাে  রা হি। সুিরাং প্রস্তশক্ষকণর এই রীস্তি 
প্রকিাে  রকি হকল আকে প্রস্তশক্ষ কদরক  রীস্তিস্তি সম্পক য স্তবশদোকব জানকি 
হকব। অবস্থা, অবস্থান ও পস্তরস্তস্থস্তির অনুপূি স্তবকিষকণর পরই হ বল প্রকিাে 
 রকি পারকব। সম্প্রস্তি মাঠ পর্যাকি বযাপ  অনুসোন ও জস্তরপ চালাকনার পর 



এ স্তি স্তবষি উদ্ঘাস্তিি হকিকছ হর্, সংস্তিি স্তশক্ষােযীক  মন্দ পে হেক  হফরাকনার 
জন্য হ াকনারূপ নস্তসহি বা সি য  রা বযিীি স্ত ংবা অন্য হ াকনা সহজ পন্থা 
অবলম্বন না  কর শাস্তি প্রদান রীস্তি স্তদকি শুরু  রকল  াস্তিি ফলাফল পাওিা 
র্াি না। বরং প্রস্তশক্ষণ দান  াকল হর্ হ াকনা েুল পদ্ধস্তির প্রকিাকের মাধযকম 
সংকশাধকনর হচিা  রা হকল স্তহকি স্তবপরীি হি।ফলাফল হি উল্টা। সংস্তিি 
প্রস্তশক্ষণােযী হ াকনাোকবই হসই সব মন্দ অেযাস ছােকি চাি না। বরং হজকদর 
 ারকণ আকরা হবস্তশ  কর  রকি লাকে। িাই সংস্তিি প্রস্তশক্ষ কদরক   ার্য র ও 
ফলপ্রসূ প্রস্তশক্ষণ পদ্ধস্তি সম্পক য স্তবশদোকব জানকি হকব এবং িার  ািদা  ানুন, 
রীস্তি-নীস্তি সম্বকে েেীর বূযিপস্তি অজযন  রকি হকব। র্াকি প্রস্তশক্ষণ হি সস্তঠ , 
স্তনেুযল ও শিোে  ার্য র।   
েুল প্রস্তশক্ষণ ও অন্যার্যোকব শাস্তি প্রদান প্রস্তশক্ষণােযীকদরক  মানস্তস োকব দুবযল 
 কর হদি এবং িাকদর আস্তি  ক্ষস্তি সাধন  কর। স্তপিা-মািার পক্ষ হকি 
সন্তানকদরক  -হ  স্ত ংবা না হ োকব- সাবযক্ষস্তণ  স্তিরষ্কার, িাকদর সাকে স্তনদযি 
ও  কঠার আচরণ িাকদর হীনমন্যিা ও মানস্তস  হরাকের সবকচ বে  ারণ। 
িাকদর হমধা ও প্রস্তিো স্তব াকশর প্রধান অন্তরাি। এসব  ারকণ িাকদর মন ও 
মনকন স্তবরূপ প্রোব পকে। এ েুল পদ্ধস্তির দুি ক্ষি স্তনকি িারা হবকে উকঠ এবং 
ক্রমান্বকি মানস্তস , চাস্তরস্তত্র  ও আদস্তশয  স্তদ  হেক  হবাঁক  হর্কি োক । 
জস্তরকপর সাকে সংস্তিি বে বে প্রস্তশক্ষণ স্তবজ্ঞানীরা দাস্তব  কর বকলকছন, বিযমাকন 
স্তবকের স্তবস্তেন্ন স্থাকন স্তবকশষ  কর আরব স্তবকে সন্তান প্রস্তশক্ষণ পদ্ধস্তি হকে  িৃযত্ব 
ও প্রোব স্তবিারমলূ  পদ্ধস্তি। র্া েস্তঠি হকিকছ, জবরদস্তি ও বাধয  রণ,  িৃযত্ব 
স্থাপন  রণ, প্রোব স্তবিার  রণ ও েীস্তি প্রদশযন মলূনীস্তির উপর। এর এ মাত্র 
 ারণ,  ার্য র ও ফলপ্রসূ প্রস্তশক্ষণ প্রণালী স্তবষি  জ্ঞাকনর অোব এবং 
পস্তরস্তস্থস্তির স্তবচার-স্তবকিষণ না  করই শাস্তি প্রদান রীস্তির র্কেে বযবহার। 
প্রস্তশক্ষণ সংক্রান্ত ইসলাকমর প্রধান মলূনীস্তি হকে: নম্রিা, হ ামলিা ও উৎসাহ 
প্রদান  
ইসলাম সব সমি পরুষ্কিৃ  রণ ও উৎসাহ প্রদান নীস্তিক  েীস্তি প্রদশযন ও শাস্তি 
প্রদান নীস্তির উপর অগ্রাস্তধ ার স্তদকি একসকছ। ইসলাম বকল, হমৌস্তল কত্বর 
স্তবচাকর প্রস্তশক্ষ কদর পক্ষ হকি প্রস্তশক্ষণােযীকদর প্রস্তি দিা, মহানুেবিা, নম্রিার 
পন্থা অবলম্বনই হল প্রধান মূলনীস্তি। ইমাম বুখাস্তর রহ. ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ 



গ্রকন্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাকমর ইরশাদ উদ্ধৃি  করকছন, স্তিস্তন 
বকলন,  

 عليك بالرفق واللني وإياك والعنف والفحش.
অেযাৎ, িুস্তম নম্রিা ও হ ামলিার রীস্তি গ্রহণ  র, আর  কঠারিা ও অিীলিাক  
পস্তরিযাে  র। 
অনুরূপোকব ইমাম মুসস্তলম রহ. িাাঁর ‘সস্তহহ’হি সাহাস্তব আবু মসুা আশআস্তর রা. 
হেক  উদ্ধৃি  করকছন,  
عن أيب موىس األشعري ريض اهلل عنه أن انليب صىل اهلل عليه وسلم بعثه ومعاذا إىل ايلمن و قال هلما: 

 يرسا والتعرسا، وعلّما والتنفرا. 
অেযাৎ, আবু মুসা আশআস্তর রা. বণযনা  করকছন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 
ওিাসাল্লাম িাাঁক  ও মিুাজ রা.ক  ইকিকমন পাস্তঠকিস্তছকলন এবং বকলস্তছকলন, 
‘হিামরা সহজ  রকব  স্তঠন  রকব না। হশখাকব (অেযাৎ উৎসাহ স্তদকব) িাস্তেকি 
স্তদকব না। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম আকরা বকলন,  

  رواه ابلخاري. إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه.
‘স্তনশ্চি হ ামলিা (র অনুবিযন) বস্তুক  হ বল সুন্দরই  কর।’ (বণযনাি হবাখাস্তর) 
ইসলাম প্রবস্তিযি হব-নস্তজর ও ফলপ্রসূ এই স্তশক্ষানীস্তির সােয  বািবািন হদখকি 
পাই আমরা পৃস্তেবীর ইস্তিহাকস সবয াকলর সবযকেষ্ঠ প্রস্তশক্ষ  মহুাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাকমর জীবকন। ইমাম মুসস্তলম রহ. উদ্ধৃি  রকছন,  
أن معاوية بن احلكم السليم ريض اهلل عنه قال: بينما أنا أصيل مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذ 

القوم، فقلت: يرمحك اهلل، فرماين القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه! ما شانكم عطس رجل من 
 رسول اهلل ا صىّل ، فلمّ تونين سكّت تنظرون إيّل ؟ فجعلوا يرضبون بأيديهم ىلع أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمّ 

هلل ما كهرين وال ما قبله وال بعده أحسن تعليما منه، فوا ما رأيت معلّ صىل اهلل عليه وسلم فبأيب هو وأّم 
رضبين والشتمين، بل قال صىل اهلل عليه وسلم : إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيئ من الكم انلاس، إنما 

  يه التسبيح واتلكبري وقراءة القرآن.

মিুাস্তবিা ইবনুল হা াম আস-সালাস্তম রা. বকলন, ‘এ বার আস্তম রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাকমর সাকে সালাি আদাি  রস্তছলাম, জনন  বযস্তক্ত 
হঠাৎ হাাঁস্তচ স্তদল। আস্তম বললাম, ‘িারহাম ুাল্লাহ’। হলাক রা আমার স্তদক  দসৃ্তি 



স্তনকক্ষপ  রল। আস্তম বললাম, ওিা ছু লা উম্মাহ (আকর মহা জ্বালা), স্ত  বযাপার 
আমার স্তদক  িাস্ত কি আছ? এ  ো শুকন িারা স্তনজ স্তনজ হাি দ্বারা স্বীি উরুকি 
আঘাি  রকি লােল। আস্তম বুেলাম, িারা আমাক  চুপ  রাকি চাকে, িাই 
নীরব হকি হেলাম। এরপর রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম সালাি 
হশষ  রকলন -িাাঁর উপর আমার স্তপিা-মািা হ ারবান হহা , স্তশক্ষাদাকনর হক্ষকত্র 
আস্তম িাাঁর পূকবয ও পকর িাাঁর হচকি উিম প্রস্তশক্ষ  আর  াউক  পাইস্তন। আল্লাহর 
 সম, স্তিস্তন আমাক  ধম  হদনস্তন, আঘাি  করনস্তন এবং োলমন্দও  করনস্তন।- 
বরং বকলকছন, স্তনশ্চি এই সালাকি মানুকষর হ াকনা  ো সঙ্গি নি বরং এস্তি হকে, 
িাসস্তবহ, িা স্তবর ও হ ারআন হিলাওিাি’। 
এই হকলা, ইস্তিহাকসর অপ্রস্তিদ্বন্দ্বী স্তশক্ষাস্তবদ, হেষ্ঠ স্তচন্তানাি  মহুাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাকমর েৃহীি প্রস্তশক্ষণ পদ্ধস্তি। েুল 
সংকশাধকনর আদশয দৃিান্ত। 
 কঠারিার রীস্তি এস্তেকি উৎসাহ প্রদান রীস্তিই অগ্রাস্তধ ারকর্ােয। আর সাহস 
র্ুস্তেকি  াজ হনিার নীস্তিই আদশয নীস্তি এবং ফল প্রদাকন সবযাস্তধ   ার্য র। 
স্তবেস্তবখযাি স্তচন্ত  আল্লামা ইবকন খালদুনও এই মিবাদ হপাষণ  রকিন। স্তিস্তন 
িাাঁর স্তবখযাি রচনা ‘হমা াোমা’-কি উকল্লখ  করকছন, ‘ছাত্র স্ত ংবা েৃিয পর্যাকির 
প্রস্তশক্ষনােযীর সাকে র্স্তদ প্রস্তশক্ষ   কঠারিার নীস্তি অবলম্বন  কর প্রস্তশক্ষণ হদি 
িাহকল এস্তি িার হমধা ও মনকন স্তবরূপ প্রোব হফকল, অন্তর সংক াস্তচি হকি র্াি, 
প্রস্তিো স্তব াশ বাধাগ্রি হি, উদযম স্তবদাি হনি এবং হস অলস ও অ মযন্য হকি 
পকে। ক্রমােি ধম  ও হুমস্ত র  ারকণ েীি সন্ত্রি হকি িা হেক  বাাঁচার জন্য 
স্তমেযা, প্রিারণা ও চালাস্ত র পে অনুসরণ  কর। 
িকব ইবকন খালদুনও অন্যান্য ইসলাস্তম স্তচন্তাস্তবদকদর মি বকলকছন, নম্রিা ও 
হ ামলিার পদ্ধস্তিকি  াজ না হকল স্ত ংবা  াস্তিি ফল পাওিা না হেকল  কঠার 
নীস্তি গ্রহণ  রাকি হদাষ হনই। বরং িখন িাই  রকি হকব।  
সুিরাং স্তশশুর মাকে োল স্ত ছু পস্তরদৃি হকল প্রশংসা  রকি হকব। আর মন্দ 
আচরণ প্র াশ পাওিা মাত্রই শাস্তি হদওিা উস্তচি হকব না। বরং প্রেম প্রেম 
উকপক্ষা  রকব, এমন োব  রকব হর্ন স্তিস্তন হদকখনস্তন। র্স্তদ িাকি  াজ না হি 
িাহকল উপকদশ স্তদকব। সি য  রকব। মন্দ আচরকণর কুপ্রোব সম্পক য আকলাচনা 
 রকব। নানা োকব বুোকনার হচিা  রকব। িাকিও  াজ না হকল অপরাকধর 



মাত্রার সাকে সঙ্গস্তি হরকখ হাল া শাস্তি স্তদকব। হজকদর বশবস্তি হকি স্ত ংবা রাে-
হরাকষর  ারকণ হর্ন বাোবাস্তে হকি না র্াি হস স্তদক  খুবই সি য ো কি হকব। 
 

শাস্তি  ার্য র  রার আকে অপরাধীর স্বোব ও প্র ৃস্তি সম্বকে স্তচন্তা-োবনা  রা  
মানুষ মাত্রই স্তেন্ন স্তেন্ন স্বোকবর অস্তধ ারী। প্র ৃস্তিেি স্তদ  হর্মন হবাধ-বুস্তদ্ধ, 
নমনীিিা, নস্তসহি গ্রহণ  রার প্রবণিা ইিযাস্তদ স্তবষকি িাকদর মাকে স্তেন্নিা 
স্তবদযমান। হিমস্তন হমজাজ-মস্তজযর স্তদ  হেক ও িারা স্তেন্ন স্তেন্ন প্র ৃস্তির। হ উ 
এক বাকর শান্ত-স্তশি-েদ্র হমজাকজর। হ উ হ উ মাোস্তর মাকনর আবার অকন  
আকছ চরম হজদী ও বদ হমজাস্তজ। এ প্র ৃস্তি স্তেন্নিার স্তবস্তবধ  ারকণর মকধয এ স্তি 
 ারণ হকে বংশানুক্রম ও পস্তরকবশেি অবস্থা। এখন নানা প্র ৃস্তির অপরাধীক  
র্স্তদ এ ই শাস্তির আওিাি আনা হি িাহকল োল ফলাফকলর আশাকিা  রা 
র্াকবই না বরং অকন  হক্ষকত্র স্তবপরীি হকব। িাই প্র ৃস্তি ও পস্তরকবশর  ো  
স্তবকবচনা  কর সংকশাধন পদ্ধস্তিকি স্তেন্নিা আনকি হকব এবং প্রকিযক র হমজাজ 
ও পস্তরকবকশর সাকে সঙ্গস্তি হরকখ িার সাকে প্রকর্াজয ও  ার্য র সংকশাধন পদ্ধস্তি 
প্রকিাে  রকি হকব। অকন  স্তশশু আকছ অপরাধ হেক  হফরাকনার জন্য সামান্য 
সংক ি বা ইশারাই র্কেি। হর্মন প্রবাদ আকছ, বুস্তদ্ধমান ইশারাকিই বুকে হনি। 
স্ত ছু স্তশশু আকছ হচাখ রাস্তিকি ধম  না স্তদকল  াজ হি না। আবার অকন  আকছ, 
স্তিরষ্কার ও ব াে া  রকি হি। এসকব  াজ না হকল  াকরা  াকরা হক্ষকত্র 
হবত্রাঘাকির প্রকিাজন হি। প্রস্তশক্ষ  এ ান্ত স্তনরুপাি হকি সবযকশষ প্রস্তিকশধ  
স্তহসাকব এই পদ্ধস্তির দ্বারস্থ হন। এই িারিময প্র ৃস্তিেি স্তবস্তেন্নিার  ারকণই হকি 
োক ।  
 স্তব চমৎ ার বকলকছন,  

 العبد يقرع بالعصا      واحلر تكفيه اإلشارة

 ৃিদাসক  নাো স্তদকি লাস্তঠর প্রকিাজন হি, আর স্বাধীকনর জন্য ইশারাই 
র্কেি। 

সুিরাং স ল অপরাধীর জন্য এ ই শাস্তি প্রকর্াজয নি। বরং হমজাজ মস্তজযর 
স্তবষিস্তি স্তবকবচনাি স্তনকি প্রকিযক র প্র ৃস্তি ও অবস্থাকনর সাকে সামঞ্জস্য হরকখ 
পদ্ধস্তি প্রকিাে  রকি হকব। আর িাই প্রস্তশক্ষ ক  এসব হক্ষকত্র প্রজ্ঞা ও 
স্তবচক্ষণিার পস্তরচি স্তদকি হকব। 
শাস্তি প্রদাকন ক্রমান্বস্তি  নীস্তি ও িার গুরুত্ব  



অসেয আচরণ স্তনিন্ত্রকণ অকন গুকলা পদ্ধস্তি রকিকছ। শাস্তিপ্রদান পদ্ধস্তি হকে সবয 
হশষ পদ্ধস্তি। আর এর চূোন্ত ির হকে শারীস্তর  আঘাি বা প্রহার। িাই 
প্রস্তশক্ষ ক  চূোন্ত িকর র্াওিার আকে পর্যািক্রস্তম োকব প্রােস্তম  িরগুকলা পাস্তে 
স্তদকি হকব। এবং অন্য পদ্ধস্তিগুকলা আকে প্রকিাে  রকি হকব। িাহকলই হবাধ 
 স্তর সন্তাকনর মাকে স্তবদযমান বক্রিা ও আচরণেি মন্দ স্তদ গুকলার সংকশাধন 
হকব। এবং এর মাধযকম িার চাস্তরস্তত্র  ও সামাস্তজ  উন্নস্তি স্তবধাকনর ইস্তিি লকক্ষয 
হপৌাঁছাকনা র্াকব। ইমাম োর্াস্তলর োষাি. প্রস্তশক্ষ  হকেন স্তচস্ত ৎসক র মি। িাই 
প্রেকম িাাঁক  লসু্ত কি ো া হরাে সম্পক য জানকি হকব। আক্রান্ত স্থান সম্বকে ধারণা 
স্তনকি হকব। হরাকের ধরণ প্র ৃস্তি স্তবষকি স্তনস্তশ্চি হকি হকব। র্াকি র্কোপরু্ক্ত 
স্তচস্ত ৎসা প্রকিাে  কর রুেীক  সুস্থ  রা র্াি। সহজ পদ্ধস্তি প্রকিাকের মাধযকম 
স্তচস্ত ৎসা সম্ভব হকল  স্তঠন পদ্ধস্তির স্তদক  ধাস্তবি হওিা উস্তচি হকব না। হ্াাঁ 
হ াকনা পদ্ধস্তিকি  াজ না হকল চূোন্ত পদ্ধস্তি অবলম্বন  রাকি হদাষ হনই। হর্মন 
বলা হি, হসাঁ  হদওিা হকলা সবযকশষ স্তচস্ত ৎসা...। 
খাস্তন  আকে আমরা আকলাচনা  করস্তছ,  ার্য স্তরিার স্তদ  স্তদকি এ ই পদ্ধস্তি 
স ল অপরাধীর হক্ষকত্র এ  সমান নি। বরং অপরাধ, অপরাধীর হমজাজ, 
পস্তরকবশ-পস্তরস্তস্থস্তি ইিযাস্তদর স্তবস্তেন্নিাি সংকশাধন ও শাস্তি প্রদান পদ্ধস্তিও স্তবস্তেন্ন 
হকি র্াি। এ  ারকণই এই স্তবষকি এ স্তি  ার্য র নীস্তিমালা ো া খুবই 
প্রকিাজন। র্া বহু ধাপ স্তবস্তশি এ স্তি স্তসাঁস্তের মি হকব। আর প্রস্তশক্ষ কদর দাস্তিত্ব 
হকব পস্তরস্তস্থস্তি স্তবচার স্তবকিষণ  কর র্িদরূ সম্ভব স্তনম্নধাপ হেক  শুরা  রা। সাকে 
সাকে লক্ষয রাখকি হকব সবয প্র ার অপরাধ স্তনমূযকল স্ত ন্তু এ ই শাস্তি  ার্য র নি। 
বা সব অপরাধ এ ই ধরকণর শাস্তি িলব  কর না। আকরা লক্ষয রাখকি হকব 
অপরাকধর ধরণ ও মাত্রার সাকে সামঞ্জস্য হরকখই শাস্তি প্রদান জরুস্তর। হর্মন বলা 
হকি োক , শারীস্তর  শাস্তি বা হবত্রাঘাি হকে উক্ত স্তসাঁস্তের সবযকশষ ও চূোন্ত ধাপ 
িাই এ ান্ত স্তনরুপাি না হকল ঐ স্তদক  র্াওিা স্তঠ  হকব না।  
শাস্তি প্রদাকন ক্রমান্বস্তি  নীস্তি অবলম্বকনর প্রকিাজন মূলি: দুইস্তি  ারকণ  
এ . প্রস্তশক্ষণ হক্ষকত্র শাস্তি প্রদান  রকি হকল এ াস্তধ  স্তব ল্প পদ্ধস্তি ো া 
বাঞ্ছনীি।  ারণ স্তশশুরা প্র ৃস্তিেিোকব বার বার েুল  কর। শাস্তিও -সাধারণি- 
স্তদকি হি এ াস্তধ  বার। িাই পদ্ধস্তিেি স্তদ  হেক  শাস্তির পস্তরস্তধ অকন  দীঘয 
হওিা জরুস্তর। র্াকি মাধযমগুকলা খুব দ্রুি ফসু্তরকি না র্াি এবং  াছা াস্তছ সমকির 



মকধয এ ই পদ্ধস্তি বার বার প্রকিাে  রকি না হি।  ারণ িাকি শাস্তির স্তক্রিা 
স্তন:কশষ হকি র্াি এবং এ  পর্যাকি অক কজাই হকি  র্াি। 
দুই. শাস্তি স্তহসাকব অন্যসব মাধযম বাদ স্তদকি হ বল হবত্রঘাকির হবস্তশ হবস্তশ 
প্রকিাকের মাধযকম প্রস্তশক্ষনােযীক  এর উপর অেযি  কর হিালার হপছকন স্তবপদ 
অকন । একি প্রস্তশক্ষনােযীর অকন  ক্ষস্তি হি।  ারণ হবত্রাঘাি শারীস্তর  শাস্তি, 
আর শরীর হকে এ স্তি  ি সস্তহষ্ণ বস্তু, ধীকর ধীকর  কির উপর অেযি হকি 
র্াওিা িার সৃস্তিেি প্র ৃস্তি। িাই এ পদ্ধস্তির অস্তধ  প্রকিাকের  ারকণ এ  সমি 
এস্তি আর হ াকনা  াজ  রকব না। িখন বযাপারস্তি হকব এমন হর্, আমরা এ ই 
সাকে সবগুকলা  ার্য র পদ্ধস্তি হশষ  কর হফকলস্তছ।  ারণ হর্ স্তশশু িুলনামূল  
 স্তঠন শাস্তি-কবত্রাঘাকি অেযি হকি পেকব িার হক্ষকত্র অন্য হ াকনা পদ্ধস্তি হর্মন 
হচাখ রাঙ্গাস্তন, রাোরাস্তে, হুমস্ত -ধমস্ত  ইিযাস্তদ আর  ার্য র হকব না। 
উপকরাক্ত স্তবকিষকণর মাধযকম এ স্তি স্তবষি অিযন্ত পস্তরষ্কার হকি হেল হর্, শাস্তি 
প্রদাকনর হক্ষকত্র বাোবাস্তে না  রার গুরুত্ব অপস্তরসীম। এবং িার মাধযকম  াজ 
হনওিার হক্ষকত্র খুবই সাবধানিা অবলম্বন  রা জরুস্তর।  ারণ শাস্তির মাত্রা র্স্তদ 
সীমা অস্তিক্রম  কর র্াি িাহকল প্রস্তশক্ষনােযীর মাকে আর িার হ াকনা প্রোব 
োক  না। 
শাস্তি প্রদান ও দডি স্তবষি  ক্রমধাপ  
স্তবেকে র্াওিা স্তশশুকদরক  সস্তঠ  পকে স্তফস্তরকি একন স্তশিাচার হশখাকি এবং 
িাকদর মাকে স্তবদযমান বক্রিা দরূ  রকি ইসলাম প্রস্তশক্ষ কদর সম্মুকখ  ার্য র 
ও সুস্পি অকন গুকলা পদ্ধস্তি িুকল ধকরকছ। ইসলাস্তম প্রস্তশক্ষণ স্তবজ্ঞানীরা হস 
লকক্ষয সািধাপ স্তবস্তশি স্তনকম্নাক্ত পর্যািক্রম স্তবন্যাস  করকছন। 
প্রেম ধাপ: েুল বা অপরাধ না হদখার োন  রা এবং এস্তেকি র্াওিা 
 ারণ হকি পাকর পস্তরদিৃ েুলস্তি অস্তনোি এবং আ স্তি  হকি স্তেকিকছ, েস্তবষ্যকি 
আর নাও হকি পাকর। িকব র্স্তদ এ ই েুল বার বার সংঘস্তিি হকি হদখা র্াি 
িাহকল আমরা স্তদ্বিীি ধাকপর স্তদক  পদাপযণ  রকি পারব।  
স্তদ্বিীি ধাপ: নস্তসহি ও স্তদ -স্তনকদযশনার মাধযকম েুল শুধকর হদওিা  
েুল সংকশাধকন ফলপ্রসূ আকলাচনাক  -র্ার মাধযকম  াকজর মন্দস্তদ স্তি স্পি হকি 
উঠকব- প্রেম  ার্য র ধাপ বকল পস্তরেস্তণি  রা হি। হাস্তদস অধযিন  রকল 
আমরা হদখকি পাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম জনন  স্তশশুক  
 ি সুন্দর ও নান্দস্তন িার সাকে, খুবই সংস্তক্ষপ্ত িকব প্রোবমস্তিি োষাি েুল 



ধস্তরকি স্তদকিকছন এবং এরূপ েুল র্াকি আবাকরা না হি িার প্রস্তি স্তদ -স্তনকদযশনা 
দান  করকছন।  
ইমাম হবাখাস্তর ও ইমাম মুসস্তলম রহ. সাহাস্তব ওমর স্তবন আবু সালামা হকি বণযনা 
 করকছন, স্তিস্তন বকলন, আস্তম রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাকমর অধীন 
এ জন হোলাম স্তছলাম। (খাওিার সমি) আমার হাি হেকি (সব স্থাকন) ছুকিাছুস্তি 
 রি। িখন আমাক  রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম বলকলন! হহ 
বাল , স্তবসস্তমল্লাহ বল। িান হাি স্তদকি খাও। এবং হিামার স্তদ  হেক  খাও। 
িৃিীি ধাপ: হ ামল ও সদি আচরকণর মাধযকম েলু ধস্তরকি হদওিা  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম এ বার জনন  বাল ক  পানীি পান 
হক্ষকত্র স্তনকজর অস্তধ ার হছকে স্তদকি বকিাকজযষ্ঠকদরক  অগ্রাস্তধ ার দান স্তবষকি 
স্তশিাচার হশখাকি চাইকলন। িখন স্তিস্তন িার সাকে হস স্তবষকি হ ামল আচরণ 
 রকলন এবং িাকদর বিকসর প্রস্তি ইংস্তেি  কর িার অনুমস্তি চাইকলন।  
ইমাম হবাখাস্তর ও ইমাম মসুস্তলম রহ. স্তনজ স্তনজ গ্রকন্থ সাহাস্তব সাহল স্তবন সা’দ 
রাস্তদিাল্লাহু আনহু হেক  উদ্ধৃি  করকছন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 
ওিাসাল্লাকমর স্তন ি খাস্তন  পানীি স্তনকি আসা হল। স্তিস্তন িাহকি পান  রকলন। 
(কস সমি) িাাঁর িান পাকশ স্তছকলন এ জন বাল  আর বাম পাকশ বিস্ক স্ত ছু 
সাহাস্তব। িখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম বাল ক  লক্ষয  কর 
বলকলন, িুস্তম স্ত  আমাক  (পানীি পাত্র) ওাঁকদর হাকি হদওিার অনুমস্তি হদকব? 
বাল  বলকলন, না, আল্লাহর শপে, আস্তম আপনার  াছ হেক  প্রাপ্ত আমার অংকশ 
 াউক  অগ্রাস্তধ ার হদব না। হসখাকন বাল স্তি স্তছকলন স্তবস্তশি সাহাস্তব আব্দুল্লাহ 
স্তবন আব্বাস রাস্তদিাল্লাহু আনহুমা। স্তিস্তন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 
ওিাসাল্লাকমর পানীকির অবস্তশিাংকশর হক্ষকত্র স্তনকজক ই প্রাধান্য স্তদকিকছন। 
চিেুয ধাপ: ইশারার মাধযকম েুল ধস্তরকি হদওিা  
ইমাম হবাখাস্তর রহ. সাহাস্তব আব্দুল্লাহ স্তবন আব্বাস রাস্তদিাল্লাহু আনহু হকি বণযনা 
 করকছন, স্তিস্তন বকলন, ফজল স্তবন আব্বাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 
ওিাসাল্লাকমর বাহকন িাাঁর হপছকন বসা স্তছকলন। এরই মাকে খাস  আম হোকত্রর 
জনন া নারী হসখাকন আসকল ফজল িার স্তদক  আর হস ফজকলর স্তদক  
িা ািাস্ত   রকি লােল। আর রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম 
ফজকলর হচহারা অন্য স্তদক  স্তফস্তরকি স্তদকি লােকলন। 



এখাকন আমরা হদখকি হপলাম হর্, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম 
হবোনা নারী দশযকনর অপরাধস্তি হ াকনা  ো না বকল অপরাধীর হচহারা 
অন্যস্তদক  স্তফস্তরকি হদওিার মাধযকম সংকশাধন  করকছন। আর এস্তি ফজকলর 
মাকে স্তবরাি প্রোব হফকলকছ। স্তিস্তন সাকে সাকে হস অপরাধ হেক  স্তফকর 
একসকছন। 
পঞ্চম ধাপ: েৎসনা ও স্তনন্দার মাধযকম েুল শুধকর হদওিা 
প্রস্তশক্ষণ স্তবজ্ঞানীরা েৎসনাক  দু’োকে োে  করকছন। স্তনবযা  েৎসনা -র্া প্রেম 
পর্যাকি প্রকিাে হকব- সবা  েৎসনা র্া স্তদ্বিীি পর্যাকি প্রকিাে হকব। স্তনবযা  
েৎসনার মকধয রকিকছ প্রস্তশক্ষণােযীর সাকে মস্তলন মকুখ  ো বলা। হচহারাি 
স্তবরস্তক্তর ছাপ ফুস্তিকি হিালা। স্তশশুর সাকে হাস্তসমাখা মকুখ  ো বলকল র্স্তদ িার 
হৃদকি প্রশাস্তন্ত ও আনকন্দর উকদ্র  হি। আর এস্তি িার প্রস্তি সন্তুস্তির পস্তরচি বহন 
 কর। িাহকল ঐ হাস্তসর অনুপস্তস্থস্তি এবং িার পস্তরবকিয মস্তলনিা অবশ্যই িার 
েুল ধস্তরকি হদওিার  াজ হদকব এবং হসই েুল পে হেক  স্তফস্তরকি আনার হক্ষকত্র 
স্তবরাি েূস্তম া রাখকব। সাইকিযদা আকিশা রাস্তদিাল্লাহু আনহা বণযনা  রকছন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম হ াকনা স্ত ছু হদকখ অপছন্দ  রকল 
আমরা িাাঁর হচহারা হদকখই বুেকি পারিাম। 
সবা  েৎসনার িরস্তি স্তনবযা  েৎসনার িুলনাি এ িু  স্তঠন ও শক্ত। বরং এস্তি 
এ  প্র াকরর শাস্তি। িাই এস্তি  াকরা  াকরা হক্ষকত্র  ার্য র হকল অন্যকদর হক্ষকত্র 
 ার্য র নাও হকি পাকর। িাছাো এর জন্য স্তবকশষ স্ত ছু নীস্তিমালা ও  ািদা-
 ানুন রকিকছ। সবকচ গুরুত্বপূণয হল, স্তনন্দা খুব শক্ত ও  কঠার োষাি  রা র্াকব 
না, োলমন্দ  রা র্াকব না, অপমান স্ত ংবা ঠাট্টা-স্তবদ্রুপ  রা র্াকব না ইিযাস্তদ। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম সাহাবাকদরক  প্রস্তশক্ষণদান হক্ষকত্র 
শাস্তির এ পদ্ধস্তি গ্রহণ  করস্তছকলন। হবাখাস্তরর বণযনাি উদ্ধৃি হকিকছ, আবু জর 
রাস্তদিাল্লাহু আনহু বকলন, আস্তম এ  বযস্তক্তর সাকে োলাোস্তলকি জস্তেকি পস্তে, 
আস্তম িার মাকির নাম িুকল োস্তল স্তদকি িাক  অপমান  স্তর-লজ্জা হদই। িখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম বলকলন, হহ আবু জর, িুস্তম িাক  িার 
মাকির নাম িুকল োস্তল স্তদকল? হিামার মাকে জাকহস্তল সংস্কৃস্তি স্তবদযমান। 
সম্মাস্তনি পাঠ  বৃন্দ, আমরা হদখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম 
স্তপ্রি সাহাস্তব আবু জরক  স্তিরস্কার  করকছন। এবং োষার প্রকিাকের হক্ষকত্র নবীজী 



পস্তরস্তমি হবাকধর পস্তরচি স্তদকিকছন। এমন োষাই বযবহার  করকছন র্া স্থাকনর 
সাকে স্তছল সম্পণূয সামঞ্জস্যশীল। 
ষষ্ঠ ধাপ:  োবািযা বজযন  রার মাধযকম েলু শুধকর হদওিা  
সংকশাধকনর এ রীস্তিস্তি হ বলমাত্র এ স্তি অবস্থাকি  ার্য র হকব, আর িা হকলা 
প্রস্তশক্ষ  ও প্রস্তশক্ষণােযীর মাকে পবূয হকি েেীর হৃদযিাপণূয সম্পক যর 
স্তবদযমানিা। স্বামীর পকক্ষ স্ত্রীক  উপকদশ ও নস্তসহকি  াজ না হকল পরবিযী শাস্তি 
হকে িাক  সামস্তি োকব িযাে  রা এবং  োবািযা বে  কর হদওিা। আল্লাহ 
িাআলা বকলন,  

ِتي ََتَافُوَن نُُشوَزُهنا فَعيُظوُهنا َواْهُجُروُهنا يفي الَْمَضاجيعي   َوالالا

অেযাৎ, আর হিামরা র্াকদর অবাধযিার আশঙ্কা  র িাকদরক  সদুপকদশ দাও, 

স্তবছানাি িাকদরক  িযাে  র। {সূরা স্তনসা:৩৪} 
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পস্তর  োলবাসা ও হৃদযিাপূণয সম্প য সম্বকে স কলরই জানা ।  
স্তবষিস্তিক   া’ব স্তবন মাকল  রা. এর ঘিনাও সমেযন  কর অিযন্ত 
হজারাকলাোকব। ইমাম হবাখাস্তর রহ. বণযনা  করন,  
সাহাস্তব  া’ব স্তবন মাকল  রা. র্খন িাবু  র্ুকদ্ধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 
ওিাসাল্লাকমর সাকে অংশগ্রহণ না  কর অনুপস্তস্থি হেক  স্তেকিস্তছকলন। হস প্রসকঙ্গ 
স্তিস্তন বকলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম আমাকদর সাকে  োবািযা 
স্তনস্তষদ্ধ  করস্তছকলন, পঞ্চাশ রাস্তত্র পর্যন্ত এ স্তনকষধাজ্ঞা বলবৎ োক । এ  পর্যাকি 
পস্তবত্র হ ারআকন িাকদর িাওবা  বুকলর স্তবষিস্তি অবিীণয হি। আমরা হদখকি 
হপলাম হর্, রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম স্তনজ সাহাস্তবকদর েুল 
সংকশাধন ও শুধকর হদওিার স্তনস্তমকি িাকদরক  সামস্তি  িযাে  করস্তছকলন। 
 োবািযা বে হরকখস্তছকলন। নবীজীর এ  মযস্তি িাকদর উপর খুব হবস্তশ প্রোব 
হফকলস্তছল  ারণ িাকদর অন্তকর িাাঁর অবস্থান স্তছল সবার উপকর। িাাঁর প্রস্তি 
োলবাসা স্তছল সবকচ হবস্তশ। 
সপ্তম ধাপ: প্রহার বা শারীস্তর  আঘাকির মাধযকম েুল শুধরাকনা  
অিযন্ত পস্তরিাকপর সাকে বলকি হি, বিযমান স্তবকের স্তবস্তেন্ন হদকশ স্তবকশষ  কর 
আরব হদশগুকলাকি সন্তান প্রস্তিপালন ও প্রস্তশক্ষণদান  াকল শাস্তিপ্রদান প্রকিাজন 
হকল এ লাকফ সপ্তম িকর চকল র্াওিা হি। দাস্তিত্বশীল প্রস্তশক্ষ রা িার আকের 
িরগুকলার প্রস্তি নজর স্তদকি চান না। িাকদর এ অবস্থাক  মূলযািন  রকি হকল 



বলকিই হি হর্, িাাঁরা িাকদর সন্তানকদর স্বাধীন হলা কদর প্রস্তশক্ষণ নি,  ৃিদাস 
জািীি প্রস্তশক্ষকণ স্তবোসী । 
শারীস্তর  আঘাি বা প্রহার হকে শাস্তির সবযকশষ ির র্া ইসলামও স্বী ার  করকছ 
এবং হক্ষত্র স্তবকশকষ বযবহাকরর অনুমস্তি স্তদকিকছ। ইসলাকমর এ অনুকমাদন 
সহধস্তমযনী ও বিস্ককলা কদর জন্যও প্রকর্াজয। িকব িার জন্য রকিকছ 
অকন গুকলা শিয । িাহকল উস্তদিমান  স্তচ স্তশশুকদর হক্ষকত্র এক বাকর অবাধ হি 
স্ত   কর? এিদসকত্বও প্রস্তশক্ষণ ও স্তশক্ষাদান হক্ষকত্র প্রহাকরর প্রোব স্তনকি 
স্তবজ্ঞানীকদর মাকে খুব স্তবি য হকিকছ, এখকনা চলকছ। এরই সূত্র ধকর আরব 
স্তবকের বহু রাকের স্তশক্ষা প্রস্তিষ্ঠানগুকলাকি শাস্তি প্রদান মাধযম স্তহসাকব প্রহারক  
স্তনস্তষদ্ধ  রা হকিকছ। স্তবষিস্তি এিদরূ েস্তেকিকছ হর্,  স্তিপি প্রস্তশক্ষণ স্তবকশষজ্ঞ 
ও মকনাস্তবজ্ঞানী প্রহারক  স্তচরিকর স্তনস্তষদ্ধ  করকছন। িারা র্ুস্তক্ত স্তহসাকব দাাঁে 
 করকছন, প্রহার এ স্তি আস্তদম ও স্তনষ্ফল পদ্ধস্তি। এর মাধযকম শাস্তিপ্রাপ্ত স্তশশু 
মকনা ও স্নািস্তব করাকে আক্রান্ত হি। দু:কখর সাকে বলকি হি, এসব স্তবজ্ঞানীরা 
এি িাোিাস্তে স্ত োকব স্তনকজকদর অিীি েুকল হেকলন অেবা েুকল র্াবার োন 
 রকলন। িাাঁকদর স্তশশু বিকস প্রজ্ঞা ও স্তবচক্ষণিার সাকে এ পদ্ধস্তিরই প্রকিাকের 
মাধযকম িাাঁকদর েুল সংকশাধন  রা হকিকছ। িাাঁকদরক  স্তশি ও েদ্ররূকপ প্রস্তিস্তষ্ঠি 
 রা হকিকছ। পরবিযীকি সমাকজ িাাঁকদর এ স্তি মর্যাদা র অবস্থান তিস্তর হকিকছ। 
 ই িাাঁরাকিা মকনাকরাে স্ত ংবা স্নািস্তব  হরাকে আক্রান্ত হনস্তন? 
সবযকশষ বৃকিকনর স্তশক্ষা মন্ত্রণালি প্রস্তশক্ষ কদর জন্য হেণী কক্ষ প্রহাকরর অনুমস্তি 
স্তদকিকছ। স্তবকশষ  কর হর্সব ছাত্র হোলকর্াে ও অশাস্তন্ত সৃস্তি  কর স্ত ংবা প্রহার 
ছাো র্াকদরক  স্তনিন্ত্রণ  রার আর হ াকনা উপাি না োক । ‘প্রহার এ স্তি 
 ার্য র ও ফলদাি  শাস্তি বযবস্থা’ বৃকিকনর স্তশক্ষা মন্ত্রণালকির অনুমস্তি প্রদাকনর 
মাধযকম স্তবষিস্তি আকরা উজ্জ্বলোকব প্রমাস্তণি হল। স্তবজ্ঞানীরা হর্ র্ুস্তক্তর আকলাক  
প্রহার স্তনস্তষদ্ধ  করকছন হসস্তি আসকল হ াকনা হমৌস্তল  র্ুস্তক্ত নি।  ারণ, হকি পাকর 
শাস্তি দািার বাোবাস্তে পর্যাকির প্রহাকরর  ারকণ এমনস্তি হকি ো কি পাকর। 
িাছাো প্রহার বযিীি অন্যান্য প্রস্তশক্ষণ পদ্ধস্তি  ও িার িাৎপর্য সম্বকে িাকদর 
জ্ঞাকনর স্বল্পিাও এ জন্য দািী। 
শস্তি পদ্ধস্তি স্তহসাকব ‘প্রহার’ হ ারআন ও সুন্নাহ দ্বারাও অনুকমাস্তদি।  
আল্লাহ িাআলা বকলন,  

ِتي ََتَافُوَن نُُشوَزُهنا فَعيُظوُهنا َواْهُجُروُهنا يفي الَْمَضاجيعي َوارْضيُبوُهنا   (34) النساء: َوالالا



আর হিামরা র্াকদর অবাধযিার আশং া  র িাকদরক  সদুপকদশ দাও, স্তবছানাি 
িাকদরক  িযাে  র এবং িাকদরক  (মদৃু) প্রহার  র। (সূরা স্তনসা: ৩৪) 
সাহাস্তব আব্দুল্লাহ স্তবন আমর ইবনুল আস রা. হেক  বস্তণযি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম ইরশাদ  করন,  

 مروا أوالدكم بالصالة لسبع سنني، وارضبوهم عليها لعرش سنني. )مسند أمحد(
হিামারা স্তনজ সন্তাকদরক  সাি বছর বিকস সালাকির স্তনকদযশ দাও, আর িার জন্য 
দশ বছর বিকস প্রহার  র। (মুসনাদু ইমাম আহমাদ) 
শাস্তি স্তহসাকব প্রহাকরর েিাবহিার  ারকণ িাক  অকন গুকলা শিয ও সি যিা 
দ্বারা আবদ্ধ  রা হকিকছ, হসগুকলা আস্তম খাস্তন  পর আকলাচনা  রব। প্রহাকরর 
পবযস্তি ধারাবাস্তহ  স্ত ছু ির পাস্তে হদবার পর আসকব।  
প্রেকম ঘকর লাস্তঠ স্ত ংবা হবি জািীি স্ত ছু েুস্তলকি প্রহাকরর েি হদখাকনা হকব। 
হর্মন ইমাম হবাখাস্তর রহ. আদাবুল মফুরাদ গ্রকন্থ সাহাস্তব আব্দুল্লাহ স্তবন আব্বাস 
রা. হেক  বণযনা  করকছন, 

 .أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أمر بتعليق السوط يف ابليت
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম ঘকর লাস্তঠ েুস্তলকি রাখার স্তনকদযশ 
স্তদকিকছন।  
এরূপ েীস্তি প্রদশযকন  াজ না হকল অেযাৎ প্রস্তশক্ষণােযী দুিাস্তম হেক  স্তবরি না হকল 
হাল া প্রহার  রা হকব, হর্মন  ান ধকর িান মারা ইিযাস্তদ। ইমাম নববী ‘আল-
আজ ার’ গ্রকন্থ উদ্ধৃি  করকছন।  

 عليه وسلمأن عبد اهلل بن يرس املازين ريض اهلل عنه قال: بعثتين أم إىل رسول اهلل صىل اهلل 
 بقطف من عنب، فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه، فلما جئت أخذ بأذين وقال: يا غدر!.

আব্দুল্লাহ স্তবন ইউসর আল-মাজস্তন রা. বকলন, আমার মা আমাক  আঙ্গুকরর এ স্তি 
হোাঁ া স্তদকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাকমর স্তন ি পাঠাকলন। আস্তম 
হসস্তি িাাঁর  াকছ হপৌাঁকছ হদিার আকেই িা হকি স্ত ছু হখকি হফকলস্তছ। এরপর িাাঁর 
স্তন ি আসকল স্তিস্তন আমার  ান ধকর বলকলন, আকর দুি! 
একিও  াজ না হকল শারীস্তর  শাস্তি অেযাৎ প্রহার  রা র্াকব। িকব খুব শক্ত মার 
স্তদকি রক্তাক্ত বা আহি  কর হফলা র্াকব না। মাো, বু , হপি ও লজ্জাস্থান জািীি 
স্পশয াির জািোি আঘাি  রা র্াকব না। েকবষ রা েকবষণা  কর হবর 
 করকছন হর্ শরীকর প্রহাকরর জন্য সবকচ উপর্ুক্ত জািো হকে, দু’হাি ও দু’পা। 



প্রহাকরর সবযকশষ ও চূোন্ত ির হকে জনসম্মুকখ প্রহার  রা। র্স্তদ পস্তরস্তস্থস্তি দাস্তব 
 কর িাহকল িাই  রকি হকব। শাস্তির প্রস্তিস্তি পদ্ধস্তির চূোন্তরূপ হকে িা-ই। 
শাস্তির এ পদ্ধস্তি অপরাধীর জন্য অপরাধ হকি স্তনিন্ত্রকণর হক্ষকত্র অস্তধ ির 
 ার্য র আর প্রিযক্ষদশযীকদর জন্য সি য ারী। 
হর্মন আল্লাহ িাআলা বকলন,  

فٌَة يفي 
ْ
يهيَما َرأ ُخْذُكْم ب

ْ
ٍة َواَل تَأ ٍد ميْنُهَما ميَئَة َجِْلَ وا ُُكا َواحي ُ يْن ُكْنُتْم تُْؤميُنوَن الزاانيَيُة َوالزاايني فَاْجِلي ي إ  دييني اَّللا

يَفٌة ميَن الُْمْؤمينينَي ﴿ ري َولْيَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائ ي َوايْلَْومي اْْلَخي ياَّللا  (2)سورة انلور :  ﴾2ب
বযস্তেচাস্তরণী ও বযস্তেচারী িাকদর প্রকিয ক  এ শ’স্তি  কর হবত্রাঘাি  র। আর 
র্স্তদ হিামরা আল্লাহ ও হশষ স্তদবকসর প্রস্তি ঈমান একন ো  িকব আল্লাহর দীকনর 
বযাপাকর িাকদর প্রস্তি দিা হর্ন হিামাকদরক  হপকি না বকস। আর মসু্তমনকদর 
এ স্তি দল হর্ন িাকদর আর্াব প্রিযক্ষ  কর। {সূরা নূর:২} 
এখাকন লক্ষনীি স্তবষি হকে, আিাকির শুরুকি আল্লাহ িাআলা হবত্রাঘাকির  ো 
বকল হশষাংকশ বকলকছন িাকদর শাস্তি হর্ন মসু্তমনকদর এ স্তি দল প্রিযক্ষ  কর। 
এর উকেশ্য হবাধ  স্তর অপরাধীক  অপরাধ হকি  ার্য রোকব স্তফস্তরকি আনা 
এবং প্রিযক্ষদশযীকদর স িয  রা।  
প্রস্তশক্ষণ স্তবজ্ঞানীরা স্তনস্তশ্চি  করকছন হর্, হছাি বাচ্চাক  িার সােীকদর সম্মুকখ 
শাস্তি প্রদান  রা হকল ফল প্রদাকনর স্তদ  হেক  হবস্তশ  ার্য র হি।  ারণ এর 
মাকধযকম িার অন্তকর েীস্তির সৃস্তি হি হর্ এরূপ চলকি ো কল িাকদর  াকছ িার 
মর্যাদােি অবস্থান আর ধকর রাখা র্াকব না, নীকচ পকে র্াকব। আর এ  ারকণই 
প্র াশ্য শাস্তি দাকনর প্রস্তি হ বল ইশারা  রা হকলই অপরাধ হেক  স্তফকর চকল 
আকস। শাস্তি প্রকিাকেরও প্রকিাজন হি না। 
 ার্য র শাস্তি প্রদাকনর শিযসমহূ: 
শাস্তিপ্রদান হ  অপরাধ স্তনিন্ত্রকণর হাস্তিিার বা সংকশাধন পদ্ধস্তি স্তহসাকব প্রকিাে 
 রার জন্য প্রােস্তম োকব স্ত ছু শকিযর অনুবস্তিযিার প্রকিাজন। গুরুত্বপূণয স্ত ছু শিয 
স্তনকচ উকল্লখ  রা হল: 
১. িুলনামূল  সহজির সংকশাধন পদ্ধস্তির স্তবদযমানিাি শাস্তি প্রকিাকের স্তদক  
অগ্রসর না হওিা। হর্মন আকলাচনা, উপকদশ, সস্তঠ  পকের প্রস্তি স্তদ স্তনকদযশনা 
দান ইিযাস্তদ প্রকিাে  রা বযিীি প্রেকমই শাস্তি প্রদান পদ্ধস্তির দ্বারস্থ না হওিা। 
এ গুকলাকি  াজ না হকল পরবিযী পর্যাকি এ পদকক্ষপ হনিা হর্কি পাকর। 



২. শাস্তি বািবািন  াকল অস্তিরঞ্জন না  রা। একি  কর স্তশক্ষােযী স্তবেকে র্াকব। 
হ াকনা শাস্তিই হস আর গ্রহণ  রকব না। 
৩. বাচস্তন  শাস্তি প্রকিাকের সমি অশালীন, অোবয োষা বযবহার না  রা। 
োলমন্দ না  রা। 
৪. বািবািন হর্ােয নি এমন  ো বকল হুমস্ত  না হদওিা। হর্মন, হফর এসব 
 রকল            এক বাকর হিযাই  কর হফলব। জবাই  কর হদব ইিযাস্তদ। 
৫. স্তশক্ষা গ্রহকণর জন্য বাচ্চাক  বাধয  রণাকেয শাস্তি প্রকিাে পদ্ধস্তি গ্রহণ না  রা। 
৬. শাস্তি প্রদাকনর হক্ষকত্র অপরাধ সঙ্ঘস্তিি হবার সাকে সাকে িস্তেৎ বযবস্থা 
হনওিা। অপরাধ          ও শাস্তি প্রদাকনর মাকে দীঘয সমি স্তবলম্ব না  রা। 
৭. শাস্তি প্রকিাকের হক্ষকত্র ক্রমান্বস্তি  পন্থা অবলম্বন  রা। এবং স্তশক্ষােযীর বিস, 
হমজাজ ও পস্তরকবশ-পস্তরস্তস্থস্তি স্তবকবচনা  কর পদকক্ষপ গ্রহণ  রা। 
৮. শাস্তি হর্ন প্রস্তশক্ষক র হক্রাধাস্তন্বি অবস্থাি প্রকিাে না হি।  ারণ শাস্তিদািা 
শাস্তি প্রদাকনর সমি রাোস্তন্বি ো কল হসস্তি আর সংকশাধকনর পর্যাকি ো কব না। 
প্রস্তিকশাধ গ্রহকণর পর্যাকি চকল র্াকব। এবং এর দ্বারা সংকশাধন  রা হকব না, হকব 
স্তজঘাংসা চস্তরিােয  রা। 
৯. শাস্তি প্রদান হর্ন পানাহার হেক  বারণ পর্যাি পর্যন্ত না েোি।  ারণ এর মাকে 
বাচ্চার স্বাস্থযেি ক্ষস্তি স্তনস্তহি আকছ। এর দ্বারা বাচ্চার সংকশাধন হকব না। বরং 
উপ াকরর জািোি ক্ষস্তি হকি র্াকব। 
এখাকন আরও স্ত ছ ু শিয আকছ র্া শুধুমাত্র প্রহার বা শারীস্তর  শাস্তির সাকে 
সংস্তিি। সংস্তক্ষপ্তা াকর স্ত ছ ুহপশ  রা হল:  
১. প্রহার শুরুর বিস   : বাচ্চাক   ি বছর বিস হেক  প্রহার  রা র্াকব এ স্তনকি 
প্রস্তশক্ষণ স্তবজ্ঞানীরা স্তেন্ন স্তেন্ন মি প্র াশ  করকছন। হ উ বকলকছন, দশ বছর 
বিস হেক  অেযাৎ বাচ্চার বিস দশ বছর হকল প্রহার  রা র্াকব এর আকে নি। 
 ারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম সালাকির জন্য দশ বছকরর পর 
হবত্রাঘাকির স্তনকদযশ স্তদকিকছন। িকব আরও উিম মি হকলা, বাচ্চার োকলা-মন্দ 
পােয য  রার মি বিস হকি হেকল এবং েুল ও অপরাধ বুোর মি বুস্তদ্ধ হকি 
হেকলই প্রহার  রা র্াকব। অেযাৎ র্খন হেক  হস বুেকি স্তশখকব হর্ আস্তম 
শাস্তিকর্ােয অপরাধ  করস্তছ স্ত ংবা এ অপরাকধর জন্য আমাক  শাস্তি পাওিা উস্তচৎ 
িখন হেক ই িাক  প্রহার  রা র্াকব। 



২. আঘাকির সংখযা স্তনধযারণ। প্রহার  রার আকে প্রস্তশক্ষ ক  অপরাধ ও 
অপরাধীর অবস্থার সাকে সামঞ্জস্য স্তবধান  কর আঘাকির সংখযা স্তনধযারণ  কর 
স্তনকি হকব।  ারণ হ াকনা হ াকনা অপরাধীর হক্ষকত্র হ বল এ স্তি হবত্রাঘাি 
অপরাধ হেক  হফরাকি র্কেি। আবার  াকরা  াকরা হক্ষকত্র আরও হবস্তশর 
প্রকিাজন হকি পাকর। িকব উিম হকে, আঘাকির সংখযা দশ-এর হবস্তশ না হওিা। 
এ স্তদ স্তির প্রস্তি  স্তঠন োকব লক্ষয রাখকি হকব।  ারণ ইমাম হবাখাস্তর রহ. স্তনজ 
‘সস্তহহ’হি সাহাস্তব আবু হুরািরা রা. হেক  বণযনা  করকছন,  

 أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكن ال جيِل فوق حد من حدود اهلل فوق عرش جِلات.

অেযাৎ, রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাম আল্লাহর স্তনধযাস্তরি হকদর হবস্তশ-
দশ হবত্রাঘাকির হবস্তশ  াউক  হবত্রঘাি  রকিন না। 
িকব বাচ্চা র্স্তদ বকিাপ্রাস্তপ্তর সস্তেক্ষকণ উপনীি হি আর সম্পাস্তদি আরাকধর 
চাস্তহদা আকরা হবস্তশ হি িাহকল পস্তরস্তস্থস্তির স্তবচাকর দশ-এর অস্তধ ও আঘাি  রা 
র্াকব। 
৩. শরীকরর এ ই স্থাকন প্রহার না  কর স্তবস্তেন্ন জািোি আঘাি  রা। এবং খুব 
হাল াোকব প্রহার  রা। মকন রাখকি হকব, প্রহার  রা হকে স্তশিিা হশখাকনার 
জন্য, প্রস্তিকশাধ হনবার জন্য নি। 
৪. মাো, বক্ষকদশ, হপি ও লজ্জাস্থাকনর মি স্পশয াির জািোি প্রহার  রা র্াকব 
না।  
৫. প্রহাকরর সমি প্রহার ারী প্রস্তশক্ষ ক  শান্ত ও স্বাোস্তব  অবস্থাি ো কি হকব। 
রাোস্তন্বি অবস্থাি প্রহার  রা র্াকব না। একি জুলমু হকি হর্কি পাকর এবং 
শাস্তিপ্রাপ্ত স্তশশু প্রকিাজকনর অস্তিস্তরক্ত  ি হপকি পাকর। 
৬. অপর হ াকনা স্তশশু স্তবশষি: িার সােীক  প্রহাকরর  িৃত্ব স্তদকব না। 
৭. হপিাকনার জন্য লাস্তঠ বাছাই  রা। উিম হকলা হসাজা ও মাোস্তর আ াকরর 
 াাঁচা হবি। 
শাস্তি প্রকিাকের পর প্রস্তশক্ষনােযীর সাকে প্রস্তশক্ষক র সম্প য ও বযবহার হ মন হকব?  
শাস্তি প্রদাকনর পর প্রস্তশক্ষ  শাস্তিপ্রাপ্ত প্রস্তশক্ষনােযীর অবস্থা পর্যকবক্ষণ  কর 
হদখকবন। র্স্তদ হদখা র্াি হর্ শাস্তিকি  াজ হকিকছ, অপরাধ হেক  স্তফকর একসকছ। 
অবস্থার উন্নস্তি সাস্তধি হকিকছ। স্বোব ও চালচলকন স্বাোস্তব িা স্তফকর একসকছ। 
িাহকল প্রস্তশক্ষ  িার সাকে স্বাোস্তব  হকি র্াকবন। উদারিা ও হস্নহ সুলে 
বযবহার  রকবন। হাস্তসমুকখ  ো বলকবন। আচরকণর মাধযকম বুোকি হচিা 



 রকবন হর্, আস্তম হ বল হিামার োলর জন্যই শাস্তি স্তদকিস্তছ। হিামার দুস্তনিা ও 
আকখরাকির  লযাকণর জন্যই  কঠারিা অবলম্বন  করস্তছ। আমার স্তনকজর হ াকনা 
স্বােয স্তছল না একি। হিামার মঙ্গলই স্তছল আমার উকেশ্য। এস্তিই স্তছল দিামি ও 
স্বােয  প্রস্তশক্ষ  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লাকমর প্রস্তশক্ষণ রীস্তি। এ 
নীস্তির অনুবস্তিযিাি স্তিস্তন স্তনজ সাহাস্তবকদর প্রস্তশক্ষণ দান  রকিন। শাস্তি প্রদাকনর 
পর স্তিস্তন িাকদর সাকে এরূপ হ ামল বযবহারই  রকিন। হদখুন, িাবু  র্ুকদ্ধ 
অনুপস্তস্থি ো ার  ারকণ শাস্তির সম্মুখীন হওিা সাহাস্তব  া’ব স্তবন মাকল  
রাস্তদিাল্লাহু আনহু’র সাকে িাাঁর মাধুর্যযপূণয বযবহাকরর নমনুা। ইমাম হবাখাস্তর রহ. 
স্তনজ ‘সস্তহহ’হি উদ্ধৃি  করকছন,  া’ব রা. বকলন,  

يربق وجهه من الرسور: أبرش خبري يوم مّر عليك  وهو مت ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قالفلما سلّ 
 مذ ودلتك أّمك.

আস্তম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওিাসাল্লামক  সালাম স্তদলাম। স্তিস্তন আমাক  
বলকলন,   -িখন িাাঁর হচহারা খুস্তশকি চম াস্তেল- হিামার মািা হিামাক  
জন্মদাকনর পর হেক  আজ পর্যন্ত অস্তিবাস্তহি হওিা সবকচ উিম স্তদকনর সুসংবাদ 
গ্রহণ  র। 
এস্তি স্তছল িাঁাঁর িাওবা  বুল হবার পকরর ঘিনা। বাচ্চা শাস্তি প্রকিাকের পর র্খন 
হদখকি পাকব হর্ স্তশক্ষ  শাস্তিদাকনর পরও িার সাকে োল বযবহার  রকছন। 
িাক  আদর-কস্নহ  রকছন। িখন হস বুকে স্তনকব হর্ স্তশক্ষ  িার সংকশাধন ও 
োলর জন্যই শাস্তি স্তদকিকছন। স্তিস্তন িার  লযাণই  ামনা  করকছন। একি িার 
উপর খুব প্রোব পেকব। মন্দ অেযাস পস্তরিযাকে উকদযােী হকব। েুল রািা হছকে 
োল পকে স্তফকর আসার উৎসাহ অনুেব  রকব। এবং স্তশক্ষক র প্রস্তি হ াকনা 
স্তবকদ্বষ বা মন্দ ধারণা জন্মাকব না। মকন এরূপ স্ত ছুই ো কব না। 
েুল ও  স্তঠন শাস্তির পস্তরণস্তি :  
এ স্তি স্তবষি স কলরই জানা ো া দর ার হর্, স্থান- াল-পাত্র স্তবচার না  কর 
শারীস্তর  র্ন্ত্রণা ও মানস্তস  শাস্তি প্রদান  রা স্ত ংবা শাস্তির সাকে অপরাকধর 
সামঞ্জস্য স্তবধান না  রা শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীর অন্তকর শাস্তিদািা প্রস্তশক্ষক র প্রস্তি 
ঘৃণা ও স্তবকদ্বকষর সৃস্তি  কর। আর অপমান ও লাস্তঞ্ছি  রার উকেকশ্য শাস্তি প্রদাকন 
 কঠারিা  রা,  স্তঠন শাস্তি আকরাপ  রা,  কঠার আচরণ  রা স্ত ংবা শক্তোকব 
হুমস্ত -ধমস্ত  প্রদান  রার দ্বারা হ বল হীনবল,  াপুরুষ ও হছাি মানস্তস িা 
সম্পন্ন প্রজন্মই তিস্তর হি। এসব  ারকণ িাকদর সৃজনশীল মানস্তস িা নি হকি 



র্াি। স্তচন্তা, দশযন, পস্তর ল্পনা, সং ল্প ইিযাস্তদকি হ াকনা নিুনত্ব সৃস্তি  রকি 
পাকর না। বরং প্রস্তিকর্াস্তেিাি সবকক্ষকত্র হ বল স্তপস্তছকি র্াি। িাই এসব হক্ষকত্র 
সাবধানিা ও স্তবচক্ষণিার হ াকনা স্তব ল্প হনই। 
উপসংহার: 
উপকরাক্ত আকলাচনার মাধযকম পস্তরস্কার হকিকছ হর্ প্রজ্ঞা ও স্তবচক্ষণিাপূণয 
শাস্তিপ্রদান প্রস্তশক্ষনােযীর আচরস্তণ  তবস্তরিা পস্তরবিযন ও চাস্তরস্তত্র  উন্নস্তি সাধকন 
এ স্তি  ার্য র, ফলপ্রসূ ও সফল প্রস্তশক্ষণ পদ্ধস্তি। স্তবকশষি: র্খন হসখাকন 
গুরুত্বপূণয শিযাবলী ও স্তবজ্ঞান সম্মি নীস্তি-পদ্ধস্তির প্রস্তি লক্ষয রাখা হি। আরও 
লক্ষয রাখা হি শাস্তির সম্মুখীন অপরাধী ও অপরাকধর প্র ৃস্তির প্রস্তি। হর্মস্তনোকব 
পস্তরস্কার হকিকছ শাস্তি প্রদান পদ্ধস্তির অনুবস্তিযিাি স্তশিিা প্রস্তশক্ষণ, বদ অেযাস 
ও মন্দ আচরকণর মাকে হবকে উঠার ধারা প্রস্তিকরাধ  কর। পাশাপাস্তশ 
প্রস্তশক্ষনােযীর মাকে এ স্তি অনুেূস্তি ও আিমর্যাদাকবাধ সঞ্চাস্তরি  কর র্ার 
মাধযকম হস হসসব তবস্তর আচরণ ও মন্দ অেযাস িযাে  রার হপ্ররণা লাে  কর। 
আর শাস্তি স্তবহীন প্রস্তশক্ষকণর মাধযকম হস অপরাকধর প্রবণিা স্তনকিই হবকে উকঠ 
এবং িার মাকে এ  ধরকনর পশুত্ব স্তবরাস্তজি োক । সব সমি স্তনস্তষদ্ধ ও মন্দ 
 াজ  কমযর মাকে হঘারাঘুস্তর  কর। স্তবেস্তবখযাি দাশযস্তন  আল্লামা মহুাম্মদ কুিুব 
রহ.-এর দশযনও আমাকদর বক্তবযক  সমেযন  রকছ জরাকলাোকব। স্তিস্তন বকলন,  
“শাস্তি প্রদান রীস্তির অনুবিযন বযিীি প্রস্তশক্ষণপ্রাপ্ত প্রজন্ম মূলি: অ মযন্য ও 
স্তনকবযাধ প্রজন্ম, জীবকনর মলূযকবাধ প্রস্তিষ্ঠা ও উন্নস্তির হক্ষকত্র র্ারা হ াকনাই 
েূস্তম া রাখকি পাকর না। দশযন র্িই আ ষযনীি ও শ্রুস্তিমধুর হহা  না হ ন 
অনুবিযকনর হক্ষকত্র অস্তেজ্ঞিাই অগ্রাস্তধ ার হর্ােয। বাচ্চাকদর প্রস্তি প্র ৃি মািা-
মমিা হকে হসস্তিই র্া িাকদরক  হসানালী েস্তবষ্যৎ েেকি সহকর্াস্তেিা  কর। হর্ 
মািা-মমিা িার মূলযকবাধক  স্তবনি  কর হদি, েস্তবষ্যৎ অে ারােন্ন  কর হফকল 
িাক  হ াকনাোকবই মমিা বলা র্াি না।”   

সমাপ্ত 


