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আ ানর্র  া-বাবা, ভাই-মবাৈ মক শৈনয় পশরবার গনে উনঠ। একজৈ শিশু সন্তাৈ জনের পর প্রাশিষ্ঠাশৈক শিক্ষা 

গ্রহনের পূনবদ ৪-৫ বছর পশরবানর মবনে ওনঠ। এ স য়শিনি িার  াৈশসক শবকাি ও নৈশিক চশরত্র গঠৈ হনয় 

থানক। শিশুর  ানয়র মকাল িার শিক্ষার হানি খশে। ফনল পশরবার মথনকই শিশু প্রাথশ ক শিক্ষা লাভ কনর।  

পশরবার  াৈব সন্তানৈর প্রথ  শিক্ষা শৈনকিৈ। মছনল-ম নয়নর্র জীবনৈ পাশরবাশরক শিক্ষার  ূলয অনৈক। সন্তানৈর 

 ূলযনবাধ, আখলাক, মচিৈা ও শবশ্বাস জে মৈয় পশরবার মথনকই। শপিা- ািার সশঠক লালৈ-পালনৈ সন্তাৈরা সফল 

হনি পানর। শপিা- ািা ময আর্িদ লালৈ কনরৈ িানর্র সন্তাৈরাও িাই ধারে করার মচষ্টা কনর। হার্ীস িরীনফ 

এনসনছ, 
  .«لك مولود يودل ىلع الفطرة فأبواه يهودانه أو ينرصاه أو يمجسانه»

“প্রনিযক ৈবজািক স্বভাবধন দর (ইসলা ) ওপর জেগ্রহে কনর। অি:পর িার শপিা- ািা িানক ইহুর্ী, শিষ্টাৈ বা 

অশিপূজক বাৈাৈ।”1  

অৈয হার্ীনস এনসনছ, 
  .«ما حنل وادل ودلا من حنل أفضل من أدب حسن» 

“উত্ত  শিষ্টাচার শিক্ষার্ানৈর মচনয় বে র্াৈ মকানৈা শপিা িার সন্তানৈর জৈয করনি পানরশৈ।”2 

আরবী কশব হানফজ ইবরাহী  উত্ত  জাশি গঠনৈ  ানয়র ভূশ কা সম্পনকদ বনলৈ,  ািা হনলৈ জ্ঞাৈানলানকর প্রথ  

বাশি। িানক যশর্ পেনি পার, জে মৈনব সিয জাশি।3  

অিএব, অশভভাবকনর্র কিদবয হনলা শিশুর সুস্থ  াৈশসক শবকাি সাধনৈ ও নৈশিক চশরত্র গঠনৈ শৈননাক্ত 

শবষয়গুনলা পালৈ করা। 

এক. যত্নিীলিা, মেহ-  িা, আর্র-ভানলাবাসা মর্ওয়া: 

শিশুরা স্রষ্টার  হাৈ আ াৈি। িারা শৈষ্পাপ, অপ্রষু্ফশিি পুষ্পকশলর  নিা পশবত্র। শপিা- ািা, অশভভাবকনর্র কানছ 

মকা লিা,   িা, আর্র মসাহাগ মপনল িানর্র হৃর্য় আৈনে উচ্ছানস ভনর ওনঠ, যা শিশুর  াৈশসক শবকানির জৈয 

একশি অপশরহাযদ উপার্াৈ। পক্ষান্তনর শৈষু্ঠরিা, অবনহলা ও সশহিংসিাপূেদ প্রশিকূল পশরনবি ও পাশরপাশশ্বদকিা 

িানর্র  নধয  াৈশসক জশিলিা ও প্রশিবন্ধকিা সৃশষ্ট কনর। ক্র ান্বনয় িানর্র  াৈশবক গুোবলী আচ্ছন্ন হনয় পনে 

এবিং পািশবক শচন্তাধারা সশক্রয় হনয় ওনঠ। এরাই একশর্ৈ বে হনয়  াৈব স ানজর জৈয শবপজ্জৈক ও ধ্বিংসাত্মক 

উপার্ানৈ পশরেি হয়। 

                                                           
1 সহীহ বুখারী, হার্ীস ৈিং-১৩১৯, খন্ড ১, পৃ. ৪৬৫। 
2 সুৈাৈুি শিরশ যী, হার্ীস ৈিং-২০৭৯। 
3  াজ্জাল্লািুল বুহুস আল ইসলাশ য়যাহ, খন্ড, ২১, পৃ. ৪৫২।  
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সন্তানৈর প্রশি  ািাশপিার হৃর্য়জুনে অফুরন্ত ভানলাবাসার ময ফাল্গুধারা আনছ িা একশি স্বিোঃশসদ্ধ সহজাি সিয 

হনলও আজকাল যাশিক সভযিা ও মভাগবার্ী বস্তুিাশিক ধযাৈ-ধারো  াৈুষনক হৃর্য়  ৈহীৈ এ ৈ এক যনি 

রূপান্তশরি কনরছ ময, এক মেেীর শপিা- ািা অথদ ও প্রাচুনযদর পাহাে গেনি শগনয় সন্তানৈর  াৈশসক ভশবষযৎ 

গোর কথা মব- া‘লু  ভুনল যাৈ। ময স য় সন্তানৈর হৃর্য় থানক শপিা- ািার মেহ   িা ও আর্র-মসাহানগর 

প্রবল শপপাসা, িখৈ িারা িানক িুনল মর্ৈ কানজর ম নয় শকিংবা মবিৈনভাগী ক দচারীনর্র হানি।  

ফনল শপিা- ািার সাশন্নধয সিংস্পিদ বশিি এসব শিশু  াৈশসক িূৈযিায় ভারসা যহীৈ হনয় পনে। এই িূৈযিা 

ম াচানৈার জৈয মস একস য় অসৎ, ভব ুনর বনু্ধনর্র সাহচযদ খুুঁনজ মৈয়। মস জানৈ ৈা ময, এরাই একশর্ৈ িানক 

ধ্বিংনসর দ্বারপ্রানন্ত মপৌঁনছ মর্নব। এ জৈয আ রা মর্শখ ময, বখানিনর্র  নধয এ ৈ অনৈনকই রনয়নছ, যারা  ূলি 

ধৈাঢ্য পশরবানরর সন্তাৈ। অথদাভাব বা অৈয শকছু ৈয়, শুধু াত্র শপিা- ািার উর্াসীৈিাই িানর্র এই অধোঃপিনৈর 

কারে।  

আসনল পৃশথবীর স স্ত ভানলাবাসা একশত্রি করনলও শপিা- ািার ভানলাবাসা আত্মিযাগ ও উৎসনগদর মকানৈা শবকল্প 

খুুঁনজ পাওয়া সম্ভব ৈয়। এজৈযই মিা ইসলা  পাশরবাশরক বযবস্থাপৈা প্রবিদৈ কনরনছ। মযৈ ভূশ ষ্ঠ হওয়ার 

অবযবশহি পনরই শিশু এ ৈ একশি জান্নািী পশর ণ্ডনলর আেয় পায়, মসখানৈ সবাই িানক শৈোঃস্বাথদ ভানলাবাসা শর্নয় 

বরে কনর মৈয়।  

শিশু ও সন্তাৈ-সন্তশির প্রশি র্য়া-ভানলাবাসা প্রর্িদনৈ  হাৈবী (সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা ) ময কি যত্নিীল 

শছনলৈ, িা শৈননাক্ত হার্ীসগুনলা মথনক প্র াশেি হয়। হার্ীনস এনসনছ, 

احلسن بن يلع وعنده األقرع بن حابس اتلمييم جالسا فقال األقرع إن يل عرشة من الودل ما قبلت منهم أحدا فنظر قبل رسول اهلل »
 .«إيله رسول اهلل ثم قال من ال يرحم ال يرحم

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  িাুঁর ৈাশি হাসাৈ ইবৈ ‘আলীনক চু ু শর্শচ্ছনলৈ। িখৈ িাুঁর কানছ 

আকরা ইবৈ হাশবছ আি-িাই ী ৈান  একজৈ সাহাবী উপশস্থি শছনলৈ। আকরা বলনলৈ, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইশহ ওয়াসাল্লা  আ ার র্িশি সন্তাৈ। আশ  মকানৈা শর্ৈ িানর্র কাউনক চু ু মর্ই শৈ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইশহ ওয়াসাল্লা  িার শর্নক (শবস্ময়ভনর) িাকানলৈ। িারপর বলনলৈ, ময বযশক্ত র্য়া প্রর্িদৈ কনর ৈা, মস র্য়ার 

পাত্রও হনি পানর ৈা।”4 

 হাৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  শিশুনর্র কান্না সহয করনি পারনিৈ ৈা। প্রনয়াজনৈ মস কারনে সালািনকও 

সিংশক্ষপ্ত করনিৈ। হার্ীনস এনসনছ, 

هإين ألقوُم يف » مِّ
ُ
ُز يف صاليت ، كراهية أن أشقَّ ىلع أ يبِّ فأجتوَّ   .«الصالة أريُد أن أطوِّل فيها ، فأسمُع بكاَء الصَّ

“আশ  সালািনক র্ী দাশয়ি করার ইচ্ছা শৈনয় সালাি পেনি র্াুঁোই। িারপর শিশুর কান্নার িব্দ শুৈনি পাই এবিং 

িা িার  ানক শবচশলি করনি পানর এ আিিংকায় আশ  সালাি সিংশক্ষপ্ত কশর।” 

আৈাস রাশর্য়াল্লাহু ‘আৈহু মথনক বশেদি। শিশৈ বনলৈ, 
                                                           
4 বুখারী, শকিাবুল আর্ব, বাবু রাহ াশিৈ ওয়ালার্, হার্ীস ৈিং-৫৯৯৭। 



 

 

শিশুর নৈশিকিা গঠনৈ পাশরবাশরক শিক্ষা ও পর্দা অৈুিীলনৈর গুরুত্ব  3  

ِرفَاِن . َفَقاَل َلُ  َدَخل  » ِ صىل اهلل عليه وسلم تَذ  ِسِه ، فََجَعلَت  َعي نَا رَُسوِل اَّللَّ َِن ب ُن َعو ف   َوإِب َراِهيُم ََيُوُد بِنَف  رىض اهلل عنه   َعب ُد الرَّْح 
ِ َفَقاَل  ن َت يَا رَُسوَل اَّللَّ

َ
َة   يَا اب َن َعو ف  » َوأ َمُع ، َوال َقل َب ََي َزُن ، َواَل  إِنََّها رَْح  َ تَد  َرى َفَقاَل صىل اهلل عليه وسلم إِنَّ ال َعْي  خ 

ُ
ت بََعَها بِأ

َ
. ُثمَّ أ

ُزونُوَن َنُقوُل إاِلَّ َما يَر ىَض َربُّنَا ، َوإِنَّا بِِفَرا  .«قَِك يَا إِب َراِهيُم لََمح 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  িাুঁর পুত্র ইবরাহী -এর কানছ মগনলৈ। শিশৈ িখৈ  ৃিুযর মকানল ঢ্নল 

পনেশছনলৈ। এ রৃ্িয মর্নখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা -এর রু্’মচানখ অশ্রু ঝরনি থানক। আবু্দর 

রহ াৈ ইবৈ আওফ রাশর্য়াল্লাহু ‘আৈহু বলনলৈ, মহ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা )! আপশৈও 

(কাুঁর্নছৈ)! শিশৈ বলনলৈ, মহ আওনফর পুত্র! এিা হনচ্ছ  ায়া-  িা। এরপর িাুঁর মচাখ মথনক আবারও অশ্রু 

ঝরনি লাগল। িারপর শিশৈ বলনলৈ, মহ মচাখ অশ্রু ঝরাও, হৃর্য় মিাকািদ হও, িনব আ রা আ ানর্র  ুনখ এ ৈ 

কথাই বলব, যানি আ ানর্র রব সন্তুষ্ট হৈ। মহ ইবরাহী  মিা ার শবনচ্ছনর্ আ রা মিাকাহি।”5  

রু্ই. শিক্ষে ও প্রশিক্ষে: 

বনয়াোঃপ্রাপ্ত হওয়ার পনর ইসলান র রৃ্শষ্টনি  াৈবসন্তানৈর ওপর বহু ুখী র্াশয়ত্ব অশপদি হয়, যানক িরী‘আনির 

পশরভাষায় বলা হয় িাকলীফ। িাকলীফ পযদানয় উপৈীি হনয় মযৈ মস যথাযথ আপৈ কিদবয পালৈ করনি পানর, 

এজৈয শিশুর  নধয যখৈ মথনকই ভানলা- ে, ৈযায়-অৈযানয়র মবানধার্য় সূশচি হনব, জ্ঞাৈ প্রথ  আনলার উনেষ 

 িনি শুরু করনব, িখৈ মথনকই শুরু হনব িার শিক্ষে ও প্রশিক্ষে। 

ক. ঈ ানৈর শবষয়স ূহ শিক্ষা: 

আল্লাহ িা‘আলা, শফশরিিা, ৈবী-রাসূল, িাকর্ীর, পরকাল, জান্নাি-জাহান্না , শহসাব-শৈকাি ও অৈযাৈয অপশরহাযদ 

অরৃ্িয শবষয়সিংক্রান্ত শবশ্বাস। হার্ীনস রনয়নছ, 
 .«افتحوا ىلع صبيانكم أول لكمة بال هلإ إال اهلل »

“মিা ানর্র সন্তাৈনর্র প্রথ  কথা শিক্ষা র্াও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।”6 

খ. আরকাৈুল ইসলা : 

িথা সালাি, সাও  ইিযাশর্র প্রশিক্ষে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  বনলৈ, 
ِ ِسنَِْي وَ »  ب نَاُء َعرش 

َ
ُبوُهم  َعلَي َها وَُهم  أ ِ ب نَاُء َسب ِع ِسنَِْي َواْض 

َ
اَلِة وَُهم  أ و الََدُكم  بِالصَّ

َ
قُوا بَي نَُهم  ِِف ال َمَضاِجِع ُمُروا أ  «.فَرِّ

“সাি বছনর পর্দাপে করনলই মিা রা মিা ানর্র সন্তাৈনর্র সালাি পোর শৈনর্দি র্াও, র্ি বছনর পর্দাপে করনল 

(িখৈও যশর্ সালাি পোর অভযাস ৈা হনয় থানক িনব) িানর্রনক সালাি করার জৈয নর্শহক িাশস্ত র্াও এবিং 

িানর্র শবছাৈা পৃথক কনর র্াও।”7  

সালাি সম্পশকদি শৈনর্দি অৈযাৈয আরকানৈর মক্ষনত্রও স াৈভানব প্রনযাজয।  

                                                           
5 বুখারী, শকিাবুল জাৈানয়য, হার্ীস ৈিং-১৩০৩। 
6 বায়হাকী, ওয়াবুল ঈ াৈ ৮৬৪৯।  
7 . সুৈাৈু আশবর্ র্াউর্, শকিাবুল সালাি, হার্ীস ৈিং-৪৯৫। 
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গ. িরী‘আনির শবশধ-শবধাৈ: 

িথা আক্বীর্াহ, ইবার্াি, আখলাক, সবদাত্মক বযবস্থাপৈা ও শবশধ-শবধাৈ। এক কথায় ইসলান র পূেদাঙ্গ জীবৈর্িদৈ 

সম্পনকদ িানর্র  নধয ম ৌশলক ধারো মরাপৈ করা।  

 . কুরআৈ, সুন্নাহ, সীরাি ও অৈযাৈয প্রনয়াজৈীয় শিক্ষা র্াৈ: 

আলী রাশর্য়াল্লাহু ‘আৈহু মথনক বশেদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  বনলৈ, 
ِل بَي ِتِه ، وىلََعَ قَِراَءِة ال ُقر  » ه 

َ
و الََدُكم  ىلَعَ ِخَصال  ثاََلث  : ىلَعَ ُحبِّ نَِبيُِّكم  ، وَُحبِّ أ

َ
بُوا أ دِّ

َ
َم اَل آِن ، أ آِن يِف ِظلِّ اهلِل يَو  فَإِنَّ َْحَلََة ال ُقر 

ِفيَائِهِ  ص 
َ
ن ِبيَائِِه َوأ

َ
 .«ِظلَّ إاِلَّ ِظلُُّه َمَع أ

“মিা রা মিা ানর্র সন্তাৈনর্রনক শিৈশি শবষনয় শিক্ষা র্াও। (ক) মিা ানর্র ৈবীর প্রশি ভানলাবাসা (খ) িাুঁর পশবত্র 

আহনল বাইনির প্রশি ভানলাবাসা এবিং (গ) কুরআৈ শিলাওয়াি। কুরআনৈর ধারকরা ৈবী-রাসুল ও আল্লাহর শপ্রয় 

বাোনর্র সানথ আল্লাহর ‘আরনির ছায়ািনল থাকনব, যখৈ িাুঁর ছায়া ছাো অৈয মকানৈা ছায়া থাকনব ৈা।”8  

একর্া উ ার রাশর্য়াল্লাহু ‘আৈহু এর কানছ এনস জনৈক বযশক্ত শৈনজর সন্তানৈর অবাধযাচরনের শবরুনদ্ধ অশভনযাগ 

কনর। ও র অশভযুক্ত সন্তাৈনক শপিার সানথ অসর্াচরনের কারে সম্পনকদ প্রশ্ন কনরৈ। সন্তাৈ িখৈ বলল, মহ 

আ ীরুল  ু’শ ৈীৈ, সন্তানৈর শক শপিার উপর মকানৈা হক আনছ? উ ার রাশর্য়াল্লাহু ‘আৈহু বলনলৈ, হযাুঁ, অবিযই। 

মস বলল, িাহনল িা কী? উ ার রাশর্য়াল্লাহু ‘আৈহু বলনলৈ, শপিা িার জৈয সৎ আর্িদ ৈারীনক  ািা শহনসনব 

গ্রহে করনব, িার জৈয একিা সুের ৈা  রাখনব এবিং িানক কুরআৈ শিক্ষা মর্নব। িখৈ সন্তাৈ বলল, মহ 

আ ীরুল  ু’শ ৈীৈ, আ ার শপিা ওগুনলানি একশিও কনর শৈ। আ ার  া হনচ্ছৈ ক্রীির্াসী। এক স য়  ূশিদপূজারী 

শছনলৈ, আ ার ৈা  মরনখনছ জু‘লাৈ (অথদাৎ মগাবনর মপাকা) আর আ ার বাবা আ ানক কুরআনৈর একশি বেদও 

শিক্ষা মর্ৈ শৈ। উ ার িখৈ শপিার শর্নক িাশকনয় বলনলৈ, িুশ  এনসছ সন্তানৈর অসর্াচরনের শবরুনদ্ধ ৈাশলি 

করনি। আনর িুশ  মিা িার প্রশি আনগই অশবচার ও অসর্াচরে কনরছ।9  

সা‘র্ ইবৈ আবী ওয়াক্কাস রাশর্য়াল্লাহু ‘আৈহু বনলৈ, আ রা আ ানর্র সন্তাৈনর্র রাসূনলর যুনদ্ধর ইশিহাস শিক্ষা 

শর্িা , ময শৈভানব িানর্রনক আ রা কুরআনৈর সূরা শিক্ষা শর্িা ।10 

ই া  গাযালী রহ. িাুঁর ইহইয়াউ উলুশ দ্দীনৈর  নধয শিশুনক কুরআৈুল কারী , হার্ীস িরীফ, পূেযবাৈনর্র 

জীবৈকথা ও িারপর র্ীনৈর শবশধ-শবধাৈ শিক্ষা মর্ওয়ার বযাপানর পরা িদ শর্নয়নছৈ।11  

ঙ. িাকওয়া ও আল্লাহভীশির মচিৈা সিার করা: 

সন্তানৈর  নধয আল্লাহর ভয় প্রনবি কশরনয় শর্নি হনব। সন্তাৈনক মছািনবলা মথনকই বলনি হনব িুশ  যা কর এবিং 

বল প্রকানিয শকিংবা মগাপনৈ, শর্নৈর আনলানি শকিংবা রানির অন্ধকানর, জনল শকিংবা স্থনল সকল জায়গায়ই আল্লাহ 

িা‘আলা মিা ানক পযদনবক্ষে কনরৈ। অিএব, আ ানর্র মচাখ ফাুঁশক শর্নয় মকানৈা অপরাধ করনলও আল্লাহ মিা ার 

                                                           
8 জালালুদ্দীৈ সুয়ুিী, জান উল আহার্ীস, হার্ীস ৈিং-৯৬১।  
9 আবু্দল্লাহ ৈাশসর ওলওয়াৈ, িারশবয়ািুল আওলার্ শফল ইসলা , প্রথ  খন্ড, পৃ. ৩১৮। 
10 প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০। 
11 ইসলান র রৃ্শষ্টনি সন্তাস কারে ও প্রশিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯। 
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কৃিকন দর শহসাব অবিযই মৈনবৈ। মিা ানক িাই সব স য় আল্লাহনক ভয় কনর আল্লাহর পনথ চলনি হনব। 

সন্তানৈর  নধয মখার্াভীশির এই মচিৈা সিাশরি করনি পারনল মস আর কুপনথ পা বাোনব ৈা।  

চ. চাশরশত্রক প্রশিক্ষে:  

চাশরশত্রক প্রশিক্ষনের গুরুত্ব প্রসনঙ্গ ৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  বনলৈ, 
 .«ما حنل وادل ودلا أفضل من أدب حسن»

“উত্ত  শিষ্টাচার শিক্ষার্ানৈর মচনয় বে র্াৈ মকানৈা শপিা িার সন্তানৈর জৈয করনি পানর শৈ।”12 
 . «أكرموا أوالدكم وأحسنوا آدابهم»

“মিা রা মিা ানর্র সন্তাৈনর্র ভানলাবাসা র্াও এবিং িানর্রনক সনবদাত্ত  শিষ্টাচাশরিা ও নৈশিকিা শিক্ষা র্াও।”13 
  .«أن َيسن اسمه وَيسن أدبه»

“শপিার ওপর সন্তানৈর হক হনলা, িার জৈয সুের একিা ৈা  রাখনব এবিং িানক সনবদাত্ত  শিক্ষা ও চশরত্রগুনে 

গনে িুলনব।”14 
 . «ألن يؤدب الرجل ودله خري ل من أن يتصدق بصاع»

“সন্তাৈনক একিা উত্ত  শিষ্টাচাশরিা শিক্ষা মর্ওয়া আল্লাহর পনথ এক সা‘ পশর াে বস্তু সর্কা করার মচনয়ও 

উত্ত ।”15 

শিৈ. সরু্পনর্ি প্রর্াৈ: 

 ািাশপিার সরু্পনর্ি সন্তানৈর জীবৈপনথর পানথয় ও অন্ধকানর আনলাকরশি। িা শৈষ্পাপ শিশুর উবদর হৃর্নয় িা 

অশিি হনয় থানক সারাজীবৈ। জীবনৈর গশিপথ শৈধদারনের মক্ষনত্র এগুনলাই িানক মর্য় সশঠক শৈনর্দিৈা।  

ইবৈ আব্বাস রাশর্য়াল্লাহু ‘আৈহু া মথনক বশেদি। শিশৈ বনলৈ, 

فقال يا غالم إين أعلمك لكمات احفظ اهلل َيفظك احفظ اهلل جتده جتاهك إذا كنت خلفت رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم يوما »
سألت فاسأل اهلل وإذا استعنت فاستعن باهلل واعلم أن األمة لو اجتمعت ىلع أن ينفعوك بيشء لم ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهلل لك 

 .«فعت األقالم وجفت الصحفولو اجتمعواىلع أن يرضوك بيشء لم يرضوك إال بيشء قد كتبه اهلل عليك ر

“আশ  একর্া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা -এর মপছনৈ আনরাহে কনরশছলা । শিশৈ বলনলৈ, মহ 

বালক, আশ  মিা ানক শকছু ( ুলযবাৈ) কথা শিক্ষা মর্ব: 

* িুশ  আল্লাহ িা‘আলার হক আর্ানয়র বযাপানর যত্নিীল হও, িাহনল আল্লাহ িা‘আলা মিা ানক রু্শৈয়া ও 

আশখরানির অশৈষ্ট মথনক শহফাযি করনবৈ। 

* যখৈ শকছু প্রাথদৈা করনব, আল্লাহর কানছই করনব।  

* যখৈ সাহানযযর আনবর্ৈ করনব, িখৈ এক াত্র আল্লাহর কানছই করনব।  

                                                           
12 সুৈাৈুি শিরশ যী, হার্ীস ৈিং-২০৭৯।  
13সুৈাৈু ইবশৈ  াজাহ, হার্ীস ৈিং-৩৮০২। 
14  াজ াউয যাওযানয়র্, হার্ীস ৈিং-১২৮২৯। 
15 সুৈাৈুি শিরশ যী, হার্ীস ৈিং-২০৭৮।  
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* মজনৈ রাখ, যশর্ মগািা জাশি মিা ার মকানৈা উপকার করনি চায়, িাহনল িারা িিিুকুই করনি পারনব, 

যিিুকু আল্লাহ িা‘আলা মিা ার জৈয বরাদ্দ কনরনছৈ। আর িারা যশর্ মিা ার মকানৈা ক্ষশি করনি চায়, 

িাহনল িিিুকুই করনি পারনব, যিিুকু আল্লাহ মিা ার ৈান  বরাদ্দ কনরনছৈ। কল  িুনল মৈওয়া হনয়নছ 

আর শৈবন্ধৈ বই শুশকনয় মগনছ অথদাৎ িাকর্ীনর যা বরাদ্দ হবার িা হনয় মগনছ।16  

ইবরাহী  ও ইয়াকুব আলাইশহ াস সালা  শৈজ সন্তাৈনর্র উপনর্ি সম্পনকদ কুরআনৈ এনসনছ, 

ىٰإِب ٰٰبَِها َٰٰوَوَّصٰى﴿ َٰوَيعٰ ٰبَنِيهِٰٰمٰ ِهَٰر وب  ىٰٰق  مٰ َٰطَفٰىص ٰٱّٰلَلَٰٱٰإِنََٰٰبِنََٰي ِينَٰٱٰلَك  وت نَٰٰفََلٰٰلد نت مٰإَِّلَٰٰتم 
َ
سٰ َٰوأ ونَٰمُّ [  ٢٣١: ابلقرة] ﴾١٣٢ٰٰلِم   

“এরই অশসয়ি কনরনছ ইবরাহী  িাুঁর সন্তাৈনর্র এবিং ইয়াকুবও ময, মহ আ ার সন্তাৈগে! শৈশ্চয়ই আল্লাহ 

মিা ানর্র জনৈয এ র্ীৈনক  নৈাৈীি কনরনছৈ। কানজই মিা রা  ুসশল  ৈা হনয় কখৈও  ারা মযও ৈা।” [সূরা 

আল-বাকারা, আয়াি: ১৩২] 

মলাক াৈ হাকী  প্রর্ত্ত উপনর্ি: 
وَٰٰۦنِهِٰب ِٰلٰٰنٰ َمىٰل قٰ َٰقاَلِٰٰإَوذٰ ﴿ هٰ َٰوه  ىٰٰۥيَعِظ  َِّٰٰلٰٰب َنََٰي ِٰٰكٰ ت ش  ٰ ٱٰإِنَّٰٰلَلِهٰٱب ِ لٰ ٰكَٰلشد ِٰٱَٰناَوَوَصيٰ ١٣َٰٰعِظيمٰ ٰمٰ لَظ  ٰىل  َٰ ىٰٰنََٰسن ي ٰبَِو هٰ ٰهٰ ََحَلَتٰ ٰهِِٰلَ مُّ

 
ٰىًٰناَوهٰ ٰۥأ ٰنٰ َوهٰ ََٰعَ

ِِٰٰفٰٰۥل هٰ َوفَِصىٰ نََِٰٰعَمي 
َ
رٰ شٰ ٱٰأ ىِٰٰلٰٰك  ي َٰولَِو ٰىَٰهَداكََٰجىِٰٰإَون١٤َٰمِصيٰ ل ٰٱٰإَِلََٰٰكِٰلَ نََٰعَ

َ
ِٰٰأ هٰت ِطعٰ ٰفََلٰٰمٰ ِعل ٰۦٰبِهِٰٰلََكَٰٰسٰلَيٰ َٰماِٰبٰٰكَٰت ش  َما َماَوَصاِحبٰ ٰه  ِٰفٰٰه 

نٰ ٱ وفٰ َمعٰ َٰيالُّ هٰر  نَاَبَٰٰمنٰ َٰسبِيَلٰٰتَبِعٰ ٱوَٰٰا
َ
يٰٰأ مٰ َمرٰ ٰإَِلَٰٰث مَٰٰإَِلَ مِٰجع ك  نَبدِئ ك 

 
نت مٰ ٰبَِماٰفَأ ِنٰ َٰحَبة َٰٰقاَلِٰمثٰ ٰتَك ٰٰإِنٰإَِنَها ٰٰب َنََٰيى١٥َٰٰمل ونََٰتعٰ ٰك  َٰدلٰ َخرٰ ٰمد

ن وٰ َٰرةٰ َصخٰ ِٰفَٰٰفَتك 
َ
ىٰلَسَمىٰٱِٰفٰٰأ وٰ ٰتَِٰو

َ
ٰٱِٰفٰٰأ

َ ِٰٰضٰۡرل 
 
يٰٱٰبَِهاٰتِٰيَأ ّٰٰلَلَٰٱٰإِنَّٰٰلَل  قِمِٰٰب َنََٰيى١٦َٰٰخبِي ٰٰلَِطيف 

َ
ٰٰةَٰلَصلَوٰىٱٰأ

 
رٰ َوأ ِٰٰم  وِفَٰمعٰ ل ٰٱب ٰم نَكرِٰل ٰٱَٰعنِٰٰهَٰن ٰٱوَٰٰر 

ٰىِٰبٰ ص ٰٱوَٰ َصابََكهَٰٰما ََٰٰعَ
َ
ىٰٰإِنَٰٰأ ٰٱٰمَِٰعزٰ ِٰمنٰ ٰلَِكَٰذ

و ِٰل   ِرٰ َٰوَّل١٧ٰٰٰم  ٰٱِٰفِٰٰشَٰتمٰ َٰوَّلٰٰلِلَناِسَٰٰخَدكَٰٰت َصعد
َ هِٰٰضٰۡرل  َّٰٰلّٰٰلَلَٰٱٰإِنََٰٰمرًَحا ِبُّ َُٰٰي  ٰ ٰك  و  َٰٰتالٰ م  ٰفَخ 

ٰغٰ ٱوَٰٰيَِكَٰمشٰ ِٰفِٰٰصدٰ قٰ ٱو١٨َٰٰ ض  نَكرَٰٰإِنَٰٰتَِكيَٰصوٰ ٰمِنٰض 
َ
ٰٱٰأ

َ ىٰص ٰل   [  ٢١  ،٢٣: لقمان] ﴾١٩ِميِٰل َٰٱٰت ٰلََصوٰ ٰتَِٰو

“যখৈ মলাক াৈ উপনর্িচ্ছনল িার পুত্রনক বলল, মহ বৎস, আল্লাহর সানথ িরীক কনরা ৈা। শৈশ্চয় আল্লাহর সানথ 

িরীক করা  হা অৈযায়। আর আশ   াৈুষনক িার শপিা- ািার সানথ সদ্বযবহানরর মজার শৈনর্দি শর্নয়শছ। িার  ািা 

িানক কনষ্টর পর কষ্ট কনর গনভদ ধারে কনরনছ। িার রু্ধছাোনৈা রু্’বছনর হয়। শৈনর্দি শর্নয়শছ ময, আ ার প্রশি ও 

মিা ার শপিা- ািার প্রশি কৃিজ্ঞ হও। অবনিনষ আ ারই শৈকি শফনর আসনি হনব। শপিা- ািা যশর্ মিা ানক 

আ ার সানথ এ ৈ শবষয়নক িরীক শস্থর করনি পীোপীশে কনর, যার জ্ঞাৈ মিা ার মৈই; িনব িুশ  িানর্র কথা 

 াৈনব ৈা এবিং রু্শৈয়ানি িানর্র সানথ সদ্ভানব সহাবস্থাৈ করনব। ময আ ার অশভ ুখী হয়, িার পথ অৈুসরে 

করনব। অিোঃপর মিা ানর্র প্রিযবিদৈ আ ারই শর্নক এবিং মিা রা যা করনি, আশ  মস শবষনয় মিা ানর্রনক জ্ঞাি 

করব। মহ বৎস, মকানৈা বস্তু যশর্ সশরষার র্াৈা পশর ােও হয় অিোঃপর িা যশর্ থানক প্রস্তি গনভদ অথবা আকানি 

অথবা ভূ-গনভদ, িনব আল্লাহ িাও উপশস্থি করনবৈ। শৈশ্চয়ই আল্লাহ মগাপৈনভর্ জানৈৈ, সবশকছুর খবর রানখৈ। 

মহ বৎস, সালাি কানয়  কনরা, সৎকানজর আনর্ি র্াও,  েকানজ মথনক শৈনষধ কনরা এবিং শবপর্াপনর্ নধযদ ধারে 

কনরা। শৈশ্চয়ই এিা সাহশসকিার কাজ।  অহিংকারবনি িুশ   াৈুষনক অবজ্ঞা কনরা ৈা এবিং পৃশথবীনি গবদভনর 

পর্চারে কনরা ৈা। শৈশ্চয়ই আল্লাহ মকানৈা র্াশম্ভক অহিংকারীনক পছে কনর ৈা। পর্চারোয়  ধযবশিদিা অবলম্বৈ 

কনরা এবিং কণ্ঠস্বর শৈচু কনরা। শৈোঃসনেনহ গাধার স্বরই সবদানপক্ষা অপ্রীশিকর।” [সূরা মলাক াৈ, আয়াি: ১৩-১৯] 

৪. সন্তানৈর কলযানের জৈয আল্লাহর কানছ মর্া‘আ করা: 
                                                           
16 সুৈাৈুি শিরশ যী, হার্ীস ৈিং-২০৭৬। 



 

 

শিশুর নৈশিকিা গঠনৈ পাশরবাশরক শিক্ষা ও পর্দা অৈুিীলনৈর গুরুত্ব  7  

ইবরাহী  আলাইশহস সালা  মর্া‘আ কনরশছনলৈ, 
﴿ِٰ قِيمَِٰٰنَٰعلٰ جٰ ٱَٰ بد يَٰٰوِمنٰةِٰلَصلَوٰىٱٰم  َِيِت ََع َٰٰوَتَقَبل َٰٰ َبَناٰذ  د [  ٠٤: ابراهيم] ﴾٤٠ٰءِٰد   

“মহ আ ার পালৈকিদা, আ ানক সালাি কানয় কারী করুৈ এবিং আ ার সন্তাৈনর্র  নধয মথনকও। মহ আ ার 
পালৈকিদা, এবিং কবুল করুৈ আ ানর্র মর্া‘আ।” [সূরা ইবরাহী , আয়াি: ৪০] 

ইসলান র এ সু হাৈ শৈনর্দিৈাবলীর আনলানক যারা প্রশিপাশলি ও প্রশিক্ষেপ্রাপ্ত হনব, িারাই হনব 

আত্ম যদার্াসম্পন্ন, ভারসা যপূেদ বযশক্তনত্বর অশধকারী। িারা কখনৈাই কাউনক উত্তযক্ত করনি পানর ৈা। শপিা-

 ািাগে যশর্ িাুঁনর্র সন্তাৈনর্রনক নৈশিকিার অৈুিীলৈ বাশেনিই শৈশশ্চি করনি পানরৈ, িাহনল অৈাচার ুক্ত 

সভয স াজ গঠৈ অসম্ভব হনব ৈা। 

৫. রাস্তার হক আর্ায় করা: 

ইসলা   াৈুষনক সাবদক্ষশেক শৈনর্দিৈা শর্নয় থানক। ৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  সাহাবীনর্রনক রাস্তা ানি 

বসনি শৈনষধ কনরনছৈ। একান্ত বসনি হনল রাস্তার হক আর্ায় করনি হনব। আবু সাঈর্ খুর্রী রাশর্য়াল্লাহু ‘আৈহু 

ৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  মথনক বেদৈা কনরৈ, 
جمالسنا بدٌّ نتحدث فيها فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فإذا أبيتم إياكم واجللوس يف الطرقات فقالوا يا رسول اهلل ما نلا من »

إال املجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول اهلل قال غض ابلرص وكف األذى ورد السالم واألمر باملعروف وانليه 
 «عن املنكر

“সাবধাৈ, মিা রা রাস্তায় বসনব ৈা। িখৈ সাহাবীগে বলনলৈ, আ ানর্র এ ছাো মকানৈা উপায় মৈই। আ রা 

রাস্তায় বনস পরস্পর র্ীৈী আনলাচৈা কশর। ৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  বলনলৈ, যশর্ মিা রা একান্তই 

রাস্তায় বসনি চাও িাহনল রাস্তার হক আর্ায় করনব। সাহাবীগে বলনলৈ, রাস্তার হকস ূহ কী? আল্লাহর রাসূল 

বলনলৈ, ১. চকু্ষ অবৈশ ি কনর রাখা ২. কাউনক কষ্ট ৈা মর্ওয়া ৩. সালান র উত্তর মর্ওয়া ৪. সৎ কানজর আনর্ি 

করা এবিং ৫.  ে কানজ শৈনষধ করা।”17 

আ রা যশর্ আ ানর্র মছনল-ম নয়নর্রনক রাস্তায় চলানফরার মক্ষনত্র ইসলান র শৈনর্দিৈানক অৈুসরনের িাগার্া শর্নি 

পাশর, িাহনল শৈশ্চয়ই  রাস্তা ানির অৈাকাশিি  িৈা মথনক আ ানর্র সন্তাৈরা শৈরাপর্ থাকনি পারনব।  

৬. আল্লাহভীশি: 

যার  নধয িাকওয়া কাজ কনর শিশৈ কখনৈা খারাপ কাজ করনি পানরৈ ৈা। একজৈ  ুত্তাকী  াৈুষ িার সকল 

কানজ আল্লাহর উপশস্থশি অৈুভব কনরৈ। শিশৈ জানৈৈ, িানক মর্খনছৈ, শুৈনছৈ, পযদনবক্ষে করনছৈ। আল্লাহর 

কানছ বাোর মগাপৈীয়িা বলনি শকছুই থানক ৈা।  

আল্লাহ িা‘আলা বনলৈ, 

﴿ِٰ َ ِ ىٰلَسَمىٰٱِٰفَٰٰماّٰللد ٰٱِٰفَٰٰوَماٰتَِٰو
َ وا ٰت بٰ ِٰإَونِٰضٰ ۡرل  مٰ ِٰفٰ َٰماٰد  ِسك  نف 

َ
وٰ ٰأ

َ
ٰ ٰأ وه ٰت  َاِسبٰ ٰف  مُي  هٰٱٰبِهِٰٰك  ٰٰءٰ يََشا ٰٰلَِمنٰفِرٰ َفَيغٰ ّٰلَل  ب  ِ ٰىّٰلَلٰ ٱوَٰٰء  ٰيََشا َٰٰمنَٰوي َعذد ََٰعَ

دِٰ  [  ١٨٠: ابلقرة] ﴾٢٨٤ٰقَِديرٰ ٰء َٰشٰ ٰك 

                                                           
17 সহীহ আল-বুখারী, হার্ীস ৈিং-২৪৬৫, খণ্ড, ৯, পৃ. ১৩৯।  
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“যা শকছু আকািস ূনহ এবিং যা শকছু জশ নৈ আনছ, সব আল্লাহরই। যশর্ মিা রা  নৈর কথা প্রকাি কর শকিংবা 

মগাপৈ কর, আল্লাহ মিা ানর্র কাছ মথনক িার শহসাব মৈনবৈ। অিোঃপর যানক ইচ্ছা শিশৈ ক্ষ া করনবৈ এবিং 

যানক ইচ্ছা শিশৈ িাশস্ত শর্নবৈ।” [সূরা আল-বাকারা: ২৮৪] 
َهاَيٰى﴿ يُّ

َ
وا ٰٱَٰءاَمن وا ََّٰٰلِينَٰٱٰأ ٰقَوٰ َٰوق ول وا ّٰٰلَلَٰٱَٰتق  [  ٠٤: االحزاب] ﴾٧٠ٰاَسِديدٰ ّٰل   

“মহ  ুশ ৈগে! আল্লাহনক ভয় কনরা এবিং সশঠক কথা বনল।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াি: ৭০] 

আবু যর রাশর্য়াল্লাহু ‘আৈহু মথনক বশেদি, শিশৈ বনলৈ, 
 .«: يا رسول اهلل أوصين قال اتق اهلل حيثما كنت واتبع السيئة احلسنة تمحها وخالق انلاس خبلق حسنقال عبد الرْحن قال قلت»

“আবরু্র রহ াৈ বনলনছৈ, মহ আল্লাহর রাসূল আ ানক উপনর্ি শর্ৈ। ৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  বলনলৈ, 

মযখানৈই থাক আল্লাহনক ভয় কনরা। খারাপ কানজর পরপরই ভানলা কাজ কনরা এবিং  াৈুনষর সানথ উত্ত  বযবহার 

কর।”18  

আল্লাহ রাবু্বল আলা ীৈ বনলৈ, 

ىٰٰق ل ٰ﴿ وا ٰٱَٰءاَمن وا ََّٰٰلِينَٰٱٰعَِبادَِٰي ٰيَٰتق  م  حٰ ٰلََِّلِينََٰٰ َبك 
َ
َِٰهىِٰٰفَٰٰسن وا ٰأ نٰ ٱِٰذه ۡرَٰحَسَنة  َٰٰيالُّ

َ
َٰوأ ونَٰلَصىٰٱٰي َوَّفٰٰإَِنَماِٰسَعة  َٰوىّٰٰلَلِٰٱٰض  جٰ ِٰب 

َ
مأ َِٰٰره  ِٰحَساب ٰٰبَِغي 

 [  ٢٤: الزمر] ﴾١٠ٰ

“বলুৈ, মহ আ ার ঈ াৈর্ার বাোগে! মিা রা মিা ানর্র রনবর িাকওয়া অবলম্বৈ কনরা। যারা এ রু্শৈয়ানি 

সৎকাজ কনর, িানর্র জৈয রনয়নছ পূেয। আল্লাহর পৃশথবী প্রিস্ত। যারা নধযদ ধারেকারী, িারাই িানর্র পুরস্কার পায় 

অগশেি।” [সূরা আয-যু ার, আয়াি: ১০]  

শিশৈ আনরা বনলৈ, 

سبعة يظلهم اهلل يف ظله اإلمام العادل وشاب نشأ يف عبادة ربه ورجل قلبه معلق يف املساجد ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه »
فقال إين أخاف اهلل ورجل تصدق اخىف حىت ال تعلم شمال ما تنفق يمينه ورجل وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجال 

  .«ذكر اهلل خايلا ففاضت عيناه

“মযশর্ৈ (শকয়া নির শর্ৈ) ‘আরনির ছায়া ছাো আর অৈয মকানৈা ছায়া থাকনব ৈা মসশর্ৈ সাি প্রকার মলাকনক 

আল্লাহ িা’য়ালা িাুঁর আরনির ছায়ায় স্থাৈ শর্নবৈ।  

1. ৈযায়পরায়ে মৈিা, 

2. ঐ যুবক, ময িাুঁর মযৌবৈকাল আল্লাহর ইবার্নি কাশিনয়নছৈ, 

3. এ ৈ বযশক্ত, যার অন্তর  সশজনর্র সানথ লিকানৈা থানক, একবার  সশজর্ মথনক মবর হনল পুৈরায় 

প্রিযাবিদৈ ৈা করা পযদন্ত বযাকুল থানক, 

4. এ ৈ রু্’বযশক্ত, যারা মকবল আল্লাহর  হব্বনি পরস্পর শ শলি হয় এবিং পৃথক হয়, 

5. ময বযশক্ত শৈজদনৈ আল্লাহর ভনয় মচানখর অশ্রু মফনল, 

6. ময বযশক্তনক মকানৈা সম্ভ্রান্ত বিংনির সুেরী র েী বযশভচানর শলপ্ত হওয়ার আহবাৈ জাৈায় আর ঐ বযশক্ত শুধু 

আল্লাহর ভনয়ই শবরি থানক এবিং 

                                                           
18 .  সৈনর্ আহ র্, হার্ীস ৈিং-২২১০৪। 
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7. ময বযশক্ত এি মগাপনৈ র্াৈ কনর ময, িার ডাৈ হাি কী র্াৈ করল বা  হািও িা জাৈল ৈা।”19 

ৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  আনরা বনলৈ, 

َماِلُكم  » ع 
َ
َواِلُكم  َولَِكن  َين ُظُر إََِل قُلُوبُِكم  َوأ م 

َ
َ اَل َين ُظُر إََِل ُصَوِرُكم  َوأ «.إِنَّ اَّللَّ  

“শৈশ্চয়ই আল্লাহ মিা ানর্র মচহারা ও সম্পনর্র শর্নক িাকাৈ ৈা; শকন্তু শিশৈ মিা ানর্র অন্তর ও কন দর শর্নক 

িাকাৈ।”20  

৭. আশখরানির শবশ্বাস: 

পরকালীৈ শর্বনসর ওপর শবশ্বাস  াৈুষনক পাপক দ মথনক শবরি রানখ। একজৈ  ুশ ৈ বযশক্ত  নৈ প্রানে শবশ্বাস 

কনরৈ ময, এ রু্শৈয়া অস্থায়ী, পরকালীৈ জীবৈ স্থায়ী। মসখানৈ রু্শৈয়ার সকল কন দর শহসাব মৈওয়া হনব। কাউনক 

শবেু াত্র ছাে মর্ওয়া হনব ৈা। শযশর্ উত্ত  ক দ কনরনছৈ, শিশৈ উত্ত  প্রশির্াৈ পানবৈ আর শযশৈ অৈযায় ক দ 

কনরনছৈ শিশৈ কশঠৈ িাশস্ত মভাগ করনবৈ। এ শবশ্বাসই িানক ভানলা কানজ মপ্ররো মযাগায় এবিং  ে কাজ মথনক 

শবরি রানখ। আল্লাহ িা‘আলা ম াষো কনরনছৈ, 
ٰ َٰذَ ةٰ َٰقاَلِٰمثٰ َٰمل َٰيعٰ َٰفَمن﴿ [  ٨  ،٠: الزلزلة] ﴾ۥيََرهٰ ٰاَشدٰ َٰذَ ة َٰٰقاَلِٰمثٰ َٰمل َٰيعٰ َٰوَمن٧ٰٰۥيََره ٰٰاَخي   

“অি:পর মকউ অেু পশর াে সৎক দ করনল িা মর্খনি পানব এবিং মকউ অেু পশর াে অসৎক দ করনল িাও 

মর্খনি পানব। [সূরা আয-শযলযাল, আয়াি: ৭-৮] 

وَِٰٰتٰلَِحىٰلَصىٰٱِٰمنََٰٰمل َٰيعٰ َٰفَمن﴿ ؤٰ ٰوَه  فٰ ٰفََلِٰٰمنٰ م  ىٰٰۥَلٰ ِٰإَونَاٰۦيِهِٰلَِسعٰ َٰرانَٰك  [ ١٠: االنبياء] ﴾٩٤ٰتِب ونََٰك  

“অি:পর ময শবশ্বাসী অবস্থায় সৎক দ সম্পার্ৈ কনর, িার প্রনচষ্টা অস্বীকৃি হনব ৈা এবিং আশ  িা শলশপবদ্ধ কনর 

রাশখ।” [সূরা আল-আশম্বয়া, আয়াি: ৯৪] 

আল্লাহ িা‘আলা বনলৈ, 

ونََّٰٰلٰٰلََِّلِينََٰٰعل َهاَنٰ ِٰخَرة ٰٓأۡلٱَٰلا ٰ ٱَٰكٰتِلٰ ﴿ ل ودٰ ٰي رِيد  ٰٱِٰفٰٰاع 
َ َتقِيَٰلِلٰ ٰقَِبةٰ َعىٰلٰ ٱوَٰٰايٰفََسادٰ َٰوَّلِٰٰضٰۡرل  ِٰٰءََٰجا َٰٰمن٨٣ٰٰم  ِنٰ َٰخي  ٰٰۥفَلَهٰ َٰسَنةِل َٰٱب هٰمد َٰوَمنَٰها

ِٰٰءََٰجا ٰ ٰ ٰفََلٰٰلَسيدَِئةِٱب ٰٱَٰعِمل وا ََّٰٰلِينَٰٱَٰزىي  ِ  [  ٨٠  ،٨٣: القصص] ﴾٨٤َٰٰمل ونََٰيعٰ ََٰكن وا َٰٰماٰإَِّلٰٰاتِٰلَسيد

“ঐ আশখরানির  র মিা আশ  িানর্র জৈয খাস কনর মর্ব, যারা পৃশথবীনি শৈনজনর্র বেত্ব চায় ৈা এবিং ফাসার্ও 

সৃশষ্ট করনি চায় ৈা। আর ভানলা পশরো  মিা  ুত্তাকীনর্র জৈযই রনয়নছ। ময ভানলা ‘আ ল শৈনয় আনস িার জৈয 

এর মচনয়ও ভানলা ফল রনয়নছ। আর ময  ে আ ল শৈনয় আনস, িার জাৈা উশচি ময,  ে আ লকারীরা ময ৈ 

কাজ করি মি ৈ ফলই পানব।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াি: ৮৩-৮৪]  

আল্লাহ িা‘আলা বনলৈ, 

َِٰهىَٰٰوَما﴿ نٰ ٱٰة َٰيوٰىل َٰٱِٰذه ٰيٰو ٰلَهٰ ٰإَِّلَٰٰيا ٰلُّ ٰيل َٰٱٰلَِهَِٰٰخَرةَٰٓأۡلٱَٰلا َٰٱِٰإَونََٰٰوَلعِب  ونََٰيعٰ ََٰكن وا ٰٰلَوٰ َٰيَوان  [  ٤٠: العنكبوت] ﴾٦٤ٰلَم   

                                                           
19  সহীহ বুখারী, হার্ীস ৈিং-৬৬০। 
20 সহীহ  ুসশল , হার্ীস ৈিং-৬৭০৮।  
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“এই পাশথদব জীবৈ ক্রীো মকৌিুক নব শকছু ৈয়। পরকানলর গৃহই প্রকৃি জীবৈ; যশর্ িারা জাৈি।” [সূরা আল-

‘আৈকাবুি, আয়াি: ৬৪]  

শিশৈ আনরা বনলৈ, 

ا ٰ ﴿ َتقِيَٰل ٰٱَٰدا ٰ ٰمََٰوََلِعٰ َٰخي  يِٰٰخَرةِٰٓأۡلٱَٰوَلَ [  ٣٤: انلحل] ﴾٣٠ٰٰم   

“এবিং পরকানলর গৃহ আরও উত্ত ।  ুত্তাকীনর্র  র কী চ ৎকার! [সূরা আৈ-ৈাহল, আয়াি: ৩০] 

ৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  বনলৈ, 

ف  »
َ
ِرهِ ِفيَما أ َل َعن  ََخ س  َعن  ُعم 

َ
أ َم ال ِقيَاَمِة ِمن  ِعن ِد َربِِّه َحىتَّ يُس  ي َن اَل تَُزوُل قََدَما اب ِن آَدَم يَو 

َ
ب اَلُه َوَماِلِ ِمن  أ

َ
نَاُه َوَعن  َشبَابِِه ِفيَما أ

ن َفَقُه َوَماَذا َعِمَل ِفيَما َعِلَم 
َ
تََسبَُه َوِفيَم أ  «. اك 

“শকয়া নির শর্ৈ আর্  সন্তানৈর পা (স্বস্থাৈ মথনক) একিুও ৈোনি পারনব ৈা যিক্ষে ৈা পাুঁচশি  বযাপানর িানক 

শজজ্ঞাসা করা হনব: 

1. িার জীবৈকাল কী কানজ মিষ কনরনছ? 

2. িার মযৌবৈকাল কী কানজ শৈনয়শজি মরনখনছ? 

3. িার ধৈ-সম্পর্ মকাৈ উৎস মথনক উপাজদৈ কনরনছ? 

4. মকাৈ কানজ িা বযয়  কনরনছ এবিং  

5. মস অশজদি জ্ঞাৈাৈুযায়ী কিিা আ ল কনরনছ?”21  

৮. িালীৈ মপািাক পশরধাৈ করা 

পশুনর্র লজ্জা মৈই, মপািাক মৈই। ওরা উলঙ্গ থানক, যা ইচ্ছা িাই কনর।  াৈুষ পশু ৈয়;  াৈুষ আিরাফুল 

 াখলুকাি। মপািাক  াৈুনষর জৈয আল্লাহর অৈৈয র্াৈ।  

আল্লাহ িা‘আলা বনলৈ, 

ىٰ﴿ َٰٰقَدٰ َٰءاَدمََٰٰبِنٰ َي نَزَل 
َ
مٰ َعلَيٰ ٰاأ ىٰٰاِِلَاسٰ ٰك  مٰ َٰءَسوٰ ٰ ِيي َو هَٰو ِيش ٰٰتِك  ٰٰا ىَٰٰوىٰىتَلقٰ ٱَٰوِِلَاس  ىَٰٰخي  يٰٰلَِكَٰذ ىِٰٰمنٰ ٰلَِكَٰذ مٰ ّٰلَلِٰٱِٰتَٰءاَي ونَٰٰلََعَله  ى٢٦ٰٰٰيََذَكر  ٰبَِنٰ َي

مٰ َيفٰ َّٰلَٰٰءاَدمَٰ خٰ َٰكَما ٰٰنٰ َطىٰلَشيٰ ٱٰتِنََنك 
َ
بََويٰ َٰرجَٰأ

َ
مأ ِنَٰٰك  َماَعنٰ ٰيزَنِعٰ َٰنةِل َٰٱٰمد َماٰه  َماِِٰلَاَسه  َِيه  ىٰٰۥإِنَهٰ ٰتِِهَما يَٰٰءَسوٰ ٰلِي  مٰ يََرى وَٰٰك  ٰث َٰحيٰ ٰمِنٰ ٰۥَوقَبِيل هٰ ٰه 

م  ٰتََروٰ َّٰلٰ وٰ ِٰطيَٰلَشَيىٰٱَٰناَجَعلٰ ٰإِنَاَٰنه 
َ
 [  ١٠  ،١٤: االعراف] ﴾٢٧ِٰٰمن ونَٰي ؤٰ َّٰلٰٰلََِّلِينَٰٰءَِِٰلَا ٰأ

“মহ আর্  সন্তাৈ! আশ  মিা ানর্র প্রশি মপািাক ৈাশযল কনরশছ, যানি মিা ানর্র িরীনরর লজ্জাস্থাৈ ঢ্াকা যায় 

এবিং িরীনরর শহফাযি ও সাজসজ্জা হয়। আর িাকওয়ার মপািাকই সবনচনয় ভানলা। এিা আল্লাহর শৈর্িদৈগুনলার 

 নধয অৈযি  শৈর্িদৈ। হয়নিা মলানকরা এ মথনক উপনর্ি মৈনব। মহ আর্  সন্তাৈ! িয়িাৈ মযৈ মিা ানর্রনক 

মি শৈভানব শফিৈায় ৈা মফনল, ময শৈভানব মস মিা ানর্র (আশর্) শপিা- ািানক জান্নাি মথনক মবর কনরশছল এবিং 

িানর্র িরীর মথনক িানর্র মপািাক খুশলনয় মফনলশছল, যানি িানর্র লজ্জাস্থাৈ এনক অপনরর সা নৈ খুনল যায়। 

মস এবিং িার সাথী মিা ানর্রনক এ ৈ জায়গা মথনক মর্খনি পায়, মযখাৈ মথনক মিা রা িানক মর্খনি পাও ৈা। 

                                                           
21 সুৈাৈুি শিরশ যী, হার্ীস ৈিং-২৬০১।  
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যারা ঈ াৈ আনৈ ৈা িানর্র জৈয আশ  এ িয়িাৈনর্রনক অশভভাবক বাশৈনয় শর্নয়শছ।” [সূরা আল-আ‘রাফ, 

আয়াি: ২৬] 

শযশৈ িালীৈ মপািাক পনরৈ শিশৈ অিালীৈ কাজ করনি পানরৈ ৈা। ৈারীরা িালীৈ মপািাক পরনল িয়িানৈর কু-

রৃ্শষ্ট িানর্র শর্নক পনে ৈা। আল্লাহ ৈারীনর্রনক জানহলী যুনগর  নিা চলানফরা করনি শৈনষধ কনরনছৈ। শিশৈ 

বনলৈ, 
نَِٰٰفٰٰنََٰوقَرٰ ﴿ جَٰٰنََٰتَبَجٰ َٰوَّلٰٰب ي وتِك  ٰٱِٰهلَِيةَِجىٰلٰ ٱَٰتَبُّ

[  ٣٣: االحزاب] ﴾ٰٰوَىى ٰل    

“মিা রা মিা ানর্র গৃনহ অবস্থাৈ কর এবিং জানহশলয়াি যুনগর ৈারীনর্র  নিা মসৌেযদ প্রর্িদৈ কনর চলানফরা কনরা 

ৈা।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াি: ৩৩] 

৯. সৎ কানজর আনর্ি ও অসৎ কানজর শৈনষধ: 

আ ানর্রনক সব স য় সৎ কানজর আনর্ি শর্নি হনব এবিং অসৎ কানজ শৈনষধ করনি হনব। এ কাজ মথনক শবরি 

থাকার মকানৈা সুনযাগ মৈই। পশবত্র কুরআনৈ আল্লাহ িা‘আলা বনলৈ, 
نت مٰ ﴿ َٰٰك  َمةٰ َٰخي 

 
خٰ ٰأ

 
ٰأ ٰٰلِلَناِسٰٰرَِجت 

 
ونَٰتَأ ر  ِٰٰم  وِفَٰمعٰ ل ٰٱب نَكرِٰل ٰٱَٰعنِٰٰنََٰهوٰ َوَتنٰ ٰر  ِِٰٰمن ونََٰوت ؤٰ ٰم  [  ٢٢٤: عمران ال] ﴾١١٠ّٰٰٰلَلِ ٰٱب  

“মিা রাই হনল সনবদাত্ত  উম্মি,  াৈবজাশির কলযানের জনৈযই মিা ানর্র উদ্ভব  িানৈা হনয়নছ। মিা রা সৎ 

কানজর শৈনর্দি র্াৈ করনব ও অৈযায় কানজ বাধা মর্নব এবিং আল্লাহর প্রশি ঈ াৈ আৈনব।”[সূরা আনল ই রাৈ, 

আয়াি: ১১০] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  বনলৈ, 

“মিা ানর্র  নধয মকউ অৈযায় কাজ মর্খনল মস মযৈ িার হাি শর্নয় িা প্রশিহি কনর, যশর্ িা ৈা করনি পানর, 

মস মযৈ  ুখ শর্নয় প্রশিবার্ কনর, যশর্ িাও ৈা করনি পানর, মস মযৈ অন্তি অন্তর শর্নয় হনলও প্রশিবার্ কনর। 

আর মসশি হনচ্ছ ঈ ানৈর রু্বদলি  অবস্থা।”22 

 ুসশল  স ানজর প্রনিযক সর্সয এনক অপরনক সৎ কানজর আনর্ি মর্নবৈ এবিং খারাপ কানজ বাুঁধা মর্নবৈ। 

আ রা যশর্ এ কাজশি করনি পাশর িাহনল আ ানর্র স াজ মথনক অনৈক অ িৈ উনঠ যানব। আ ানর্রনক যারা 

উনত্তযাক্তিার শিকার হনচ্ছৈ িানর্র পানি র্াুঁোনি হনব এবিং উনত্তযক্তকারীনক প্রশিহি করনি হনব। আল্লাহ 

িা‘আলা বনলৈ, 

َٰٰوَتَعاَون وا ٰ﴿ ِٰلٰ ٱََٰعَ ٰهتَلقٰ ٱوَِٰٰبد َٰٰتَعاَون وا َٰٰوَّلَٰٰوىى ِٰٱََٰعَ دٰ لٰ ٱوَٰٰمِٰث ٰل  وا ٰٱوَِٰٰنٰيَوىٰع  هٰٱَٰتق  [  ١: دةاملائ] ﴾٢ٰٰعَِقاِبٰلٰ ٱَٰشِديدٰ ّٰلَلَٰٱٰإِنَّٰٰلَلَ  

“সৎক দ ও িাকওয়ার কানজ মিা রা এনক অনৈযর সাহাযয কনরা। পাপ ও সী ালঙ্ঘনৈর বযাপানর এনক অনৈযর 

সহায়িা কনরা ৈা।” [সূরা আল- ানয়র্াহ, আয়াি: ২] 

১০. সা াশজক র্ায়বদ্ধিা সৃশষ্ট: 

ৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  বনলনছৈ, 

                                                           
22সহীহ বুখারী, হার্ীস ৈিং ১৩৮৬।  
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  .«لككم راع  ولككم مسؤول  عن رعيته»

“মিা রা প্রনিযনকই এনককজৈ রাখাল এবিং মিা রা প্রনিযনকই মিা ানর্র অধীৈনর্র সম্পনকদ শজজ্ঞাশসি হনব।”23  

আ রা সবাই আল্লাহর কানছ র্ায়বদ্ধ। আল্লাহ িা‘আলা মিা ানর্র অধীৈনর্র সম্পনকদ শকয়া নির শর্ৈ শজজ্ঞাসা 

করনবৈ। একশি স ানজর প্রনিযক বযশক্তর অধীনৈ মকউ ৈা মকউ পশরচাশলি হৈ। শিশৈ যশর্ িার অধীৈনর্র মখাুঁজ-

খবর রানখৈ,  ে কানজ বাধা মর্ৈ, িাহনল স ানজর মকউ অপরাধ ূলক কন দ জোনি পানর ৈা। ৈবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইশহ ওয়াসাল্লা  আনরা বনলৈ, 

مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم استهموا ىلع سفينة، فصار بعضهم أعالها، وبعضهم أسلفها، واكن اذلين يف أسفلها إذا »
ملاء مروا ىلع من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعاً، وإن استقوا من ا

 .ً« أخذوا ىلع أيديهم جنوا وجنوا مجيعا

“যারা আল্লাহর শবধাৈ ম নৈ চনলৈ এবিং যারা ম নৈ চনল ৈা, িানর্র উর্াহরে হনচ্ছ ঐ কওন র  নিা, যারা একশি 

মৈৌকা শৈনয় লিারী ধনরনছ। অিোঃপর িানর্র একািংি মৈৌকার উপনরর অিংনি ভানগ মপনয়নছ এবিং অৈয অিংি 

মপনয়নছ মৈৌকার শৈনচর অিংি। যারা মৈৌকার শৈনচর িলায় থাকনিৈ িারা িানর্র পাৈীয় পাশৈর প্রনয়াজৈ ম িানি 

মৈৌকার উপরিলাবাসীনর্র  কানছ মযনিৈ। এক পযদানয় িারা বলল, আ রা আ ানর্র অিংনি শছদ্র কনর পাশৈর 

প্রনয়াজৈ ম িানল আর উপরিলাবাসীনক কষ্ট শর্নি হয় ৈা। এখৈ যশর্ উপরিলার বাশসোরা শৈচিলাবাসীনর্রনক 

মৈৌকা শছদ্র করার জৈয সুনযাগ মর্ৈ, িাহনল উপরিলা ও শৈচিলার সবাই পাশৈনি ডুনব  ারা যানব। আর যশর্ 

িারা শৈচিলাবাসীনক িানর্র এ কন দ বাধা মর্য় িাহনল শৈচিলার বাশসোরাও মবুঁনচ যানব এবিং উপরিলার 

বাশসোরাও মবুঁনচ যানব।”24 

আল্লাহর রাসূনলর উক্ত হার্ীনসর আনলানক যশর্ স ানজর সকল  াৈুষ র্াশয়ত্ববাৈ হয় িাহনল অনৈক অপরাধ 

সিং শিি হওয়ার সুনযাগই কন  আসনব। 

১১. সহশিক্ষা বজদৈ করা: 

সহশিক্ষা ইসলা ী িরী‘আনির সরাসশর লঙ্ঘৈ। ৈারী-পুরুনষর অবাধ ম লান িা ইসলান  হারা । সহশিক্ষার কুফল 

অনৈক। সহশিক্ষা পর্দার লঙ্ঘৈ হয়, লজ্জা কন  যায়, পশুবৃশত্ত জাগ্রি হয়, কু-শচন্তা, কু-বাসৈায় মপনয় বনস, যার 

পশরেশি ভানলা ৈয়। ইভশিশজিং, মযৈা-বযশভচার, ধষদে, হিযা, আত্মহিযা সবই সহশিক্ষার কুফল। ঢ্াকা, চট্টগ্রা , 

রাজিাহী, শসনলনির সরকারী-মবসরকারী শবশ্বশবর্যালনয়র ছাত্রীনর্র পনৈদা-শসশড বাজানর শবশভন্ন সািংনকশিক ৈান  

পাওয়া যায়। মকানৈা মকানৈা শ শৈ পশিিালনয় গনে উনঠনছ ৈা ী-র্াশ  শবশ্বশবর্যালনয়র ছাত্রীনর্র শৈনয়। সম্প্রশি 

ইনডৈ কনলনজর মকনলিাশর কানরা অজাৈা ৈয়। এসবই সহশিক্ষার কুফল। 

ইভশিশজিংসহ ৈাৈারক  শফিৈা-ফাসার্ ও বালা- ুশসবি মথনক আ ানর্র সন্তানর্র রক্ষা করনি সহশিক্ষা বার্ শর্নি 

হনব। ৈর ও ৈারীর জৈয আলার্া শিক্ষাবযবস্থা গনে িুলনি হনব। বািংলানর্নির শবশভন্ন শিক্ষা প্রশিষ্ঠানৈর এস.এস.শস 

                                                           
23 সহীহ বুখারী, হার্ীস ৈিং ২৭৫১।  
24 সহীহ বুখারী, হার্ীস ৈিং ২৪৯৩।  
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ও এইচ.এস.শস পরীক্ষার মরজাল্ট গনবষো কনর মর্খা মগনছ ময, সহশিক্ষাযুক্ত প্রশিষ্ঠানৈর মচনয় সহশিক্ষা ুক্ত 

প্রশিষ্ঠানৈর শিক্ষাথদীরা পরীক্ষায় ভানলা ফলাফল করনছ। 

১২. লজ্জা: 

লজ্জা  াৈুনষর সবদনেষ্ঠ ভূষে। আ ানর্র ৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  রু্শৈয়ার সবদনেষ্ঠ লজ্জািীল পুরুষ 

শছনলৈ। লজ্জাহীৈ  াৈুষ পশুিুলয। পশুর লজ্জা মৈই। িাই ওরা মযখানৈ মসখানৈ যা ইচ্ছা িাই কনর। ৈবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইশহ ওয়াসাল্লা  বনলৈ, 
نَع  َما ِشئ َت » تَِح فَاص  ِة : إَِذا لَم  تَس  ِم انلُّبُوَّ د رََك انلَّاُس ِمن  لََكَ

َ
ا أ  .«إِنَّ ِممَّ

“ াৈুনষর কানছ মপৌঁছা ৈবুওয়ানির প্রথ  বােী হনচ্ছ, িুশ  লজ্জাহীৈ হনল যা ইচ্ছা িাই করনি পানরা।”25 

শিশৈ আনরা বনলৈ, 
ري   »

يِت إاِلَّ خِبَ
 
َيَاُء اَل يَأ .«احل   

“লজ্জা কলযাে নব শকছুই বনয় আনৈ ৈা।”26 

অিএব, আ ানর্রনক লজ্জার গুে অজদৈ করনি হনব। সন্তাৈনর্রনক লজ্জািীলিা মিখানি হনব। মযসব অশভভাবক 

মছনল-ম নয়নর্রনক শৈনয় একনত্র অিালীৈ শসনৈ া, ৈািক আর গাৈ মর্নখৈ িানর্রনক শবষয়শি মভনব মর্খার 

অৈুনরাধ করশছ। 

১৩. মছািনর্র মেহ ও বেনর্র েদ্ধা করা: 

আ ানর্র সন্তাৈনর্রনক বেনর্র েদ্ধা আর মছািনর্রনক মেহ করার আর্িদ মিখানি হনব। যারা এ গুে অজদৈ করনব 

িারা কখনৈাই রাস্তায় মকানৈা খারাপ কাজ করনি পানর ৈা। মকৈৈা িার িখৈ স্মরে হনব সব ৈারীই কানরা ৈা 

কানরার  া, মবাৈ, স্ত্রী শকিংবা আত্মীয়া। ৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  বনলৈ, 
 .«من لم يرحم صغرينا ويوقر كبرينا ليس منا»

“মস আ ানর্র র্লভুক্ত ৈয় ময মছািনর্র মেহ এবিং বেনর্র েদ্ধা কনর ৈা।”27 

১৪. সচ্চশরত্র: 

সুিীলস াজ গঠৈ করনি চাইনল সচ্চশরনত্রর শবকল্প মৈই। আ ানর্র সন্তাৈনর্রনক সকল প্রকার উত্ত  চশরত্র শিক্ষা 

শর্নি হনব। একজৈ শবৈয়ী, ৈম্র, ভদ্র এবিং সচ্চশরত্রবাৈ মছনল কখনৈাই মকানৈা ৈারীনক উত্তযক্ত করনি পানর ৈা। 

ৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  বনলৈ, 
 .«إن من خياركم أحسنكم أخالقا»

“শৈশ্চয় মিা ানর্র  নধয উত্ত  ঐ বযশক্ত যার চশরত্র উত্ত ।”28  

                                                           
25সহীহ বুখারী, হার্ীস ৈিং ৩৪৮৩।  
26 সহীহ বুখারী, হার্ীস ৈিং ৬১১৭।  
27সুৈাৈুি শিরশ যী, হার্ীস ৈিং ২০৪৩।  
28 সহীহ বুখারী, হার্ীস ৈিং ৬০৩৫।  
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আ ানর্র সন্তাৈনর্র চশরত্র বর্লানি হনব। রাসূনলর চশরত্রনক আর্িদ শহনসনব গ্রহে করনি হনব। আল্লাহ িা‘আলা 

বনলৈ, 

مٰ ََٰكنََٰٰلَقدٰ ﴿ ولِِٰٰفٰٰلَك  سٰ ّٰلَلِٰٱٰ َس 
 
دَِمنَٰحَسَنة َٰٰوة ٰأ وا ٰيَرٰ ََٰكنَٰٰل َٰٱوَّٰٰلَلَٰٱٰج  [  ١٢: االحزاب] ﴾٢١ٰٰاَكثِيٰ ّٰلَلَٰٱَٰوَذَكرَِٰٰخرَٰٓأۡلٱٰمَٰوٰ ِل   

“যারা আল্লাহ ও মিষ শর্বনসর আিা রানখ এবিং আল্লাহনক অশধক স্মরে কনর, িানর্র জনৈয রাসূনলর  নধয উত্ত  

আর্িদ রনয়নছ।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াি: ২১] 

১৫. সৎসঙ্গ: 

ৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  বনলৈ, 
الكري فحامل املسك إما أن َيذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رَيا طيبة مثل اجلليس الصالح والسوء كحامل املسك ونافخ »

   .«ونافخ الكري إما أن َيرق ثيابك وإما أن جتد رَيا خبيثة

“সৎবনু্ধ এবিং অসৎ বনু্ধর িুলৈা হনচ্ছ, সুগন্ধী বহৈকারী ও কা ানরর সানথ। সুগশন্ধ বহৈকারী মিা ানক হয়নিা 

সুগশন্ধ উপহার মর্নব; ৈা হয় িুশ  িার মথনক সুগশন্ধ শকনৈ মৈনব আর ৈা হয় িুশ  িার মথনক সুবাস পানব। আর 

কা ানরর কানছ মগনল আগুনৈর ফুলশক মিা ার বস্ত্রনক শছদ্র করনব অথবা খারাপ গন্ধ পানব।”29 

১৭. ম াবাইল, ইন্টারনৈি ও কশম্পউিানরর অপবযবহার মরাধ: 

ম াবাইল, কশম্পউিার ও ইন্টারনৈনির অপবযবহার মরাধ অিযন্ত জরুশর। বিদ াৈ স নয় চুশর, ডাকাশি, সিাসী ও 

অৈযাৈয অপরাধ ূলক ক দকানণ্ড এগুনলা বযবহার হনচ্ছ যনথচ্ছভানব। ইন্টারনৈনি পনৈদাগ্রাশফর সাইি আনছ লক্ষ লক্ষ। 

আ ানর্র যুবস াজ ইন্টারনৈিনক গনবষো ূলক কানজ বযবহার ৈা কনর বনু্ধত্ব স্থাপৈ, চযাশিিং, অশ্লীল রৃ্িয ও 

অপরানধর কানজই মবশি বযবহার করনছ। আধুশৈক প্রযুশক্তর অনবধ বযবহার বনন্ধ সরকারনক কাযদকরী পর্নক্ষপ 

শৈনি হনব।  
আ ানর্রনক িাই আ ানর্র সন্তাৈনর্র বযাপানর সনচিৈ থাকনি হনব। তারা কাদের সাদে বনু্ধত্ব করদে, মখাুঁজ 
রাখা উশচৎ। বানজ বনু্ধর খপ্পনর পনে আপৈার আ ার মছনলরা  ুহূনিদই বর্নল মযনি পানর। পশরেি হনি পানর 

 র্নখার, জুয়ানখার, মৈিাগ্রস্ত, ইভশিজার, সিাসী শকিংবা মচার ডাকানি। 

১৮. পর্দার অৈুিীলৈ: 

পর্দার শবধাৈ ম নৈ চলা প্রনিযক ৈর-ৈারীর উপর ফরয। ইসলা ী িরী‘আনির এ শবধাৈ ম নৈ চলনি পারনলই 

রু্শৈয়ার বহু অশৈষ্টিা মথনক সহনজই মরহাই পাওয়া সম্ভব। 

১৯. ৈারীর পর্দা: 

আল্লাহ িা‘আলা ৈারীনর্রনক উনত্তযক্তকারীনর্র হাি মথনক মরহাই মপনি পর্দার শবধাৈ ম নৈ চলনি বনলনছৈ। পশবত্র 

কুরআনৈ শৈননর এ আয়ানি বখানিনর্র উনত্তযক্তিা মথনক মরহাই মপনি ৈারীনর্র সরাসশর মকৌিল বািনল মর্ওয়া 

হনয়নছ। আল্লাহ িা‘আলা বনলৈ, 
َهاَيٰى﴿ يُّ

َ
زٰ ٰق لَٰلَِبُّٰٱٰأ

َ
ِ ؤٰ ل ٰٱٰءَِٰوَسنَِسا َٰٰوَبَناتَِكِٰٰجَكَٰوىٰلد ىِٰٰمنِٰهنََٰعلَيٰ ٰنِيَٰي دٰ ِٰمنِيَٰم  ىٰٰبِيبِِهَنيَٰجَل دٰ ٰلَِكَٰذ

َ
نَٰنٰىأ

َ
عٰ ٰأ و ٰ ّٰلَلٰ ٱَٰوََكنََٰٰن َٰذيٰ ي ؤٰ ٰفََلٰٰنََٰرفٰ ي  ٰاَغف 

 [  ٩١: االحزاب] ﴾٥٩ٰٰا َِحيمٰ 

                                                           
29 সহীহ বুখারী, হার্ীস ৈিং ৫৫৩৪।  



 

 

শিশুর নৈশিকিা গঠনৈ পাশরবাশরক শিক্ষা ও পর্দা অৈুিীলনৈর গুরুত্ব  15  

“মহ ৈবী! আপশৈ আপৈার পত্নীগেনক ও কৈযাগেনক এবিং  ুশ ৈনর্র স্ত্রীগেনক বলুৈ, িারা মযৈ িানর্র চার্নরর 

শকয়র্িংি শৈনজনর্র ওপর মিনৈ মৈয়। এনি িানর্রনক (সম্ভ্রান্ত বনল) মচৈা সহজ হনব। ফনল িানর্রনক উনত্তযক্ত 

করা হনব ৈা। আল্লাহ ক্ষ ািীল পর  র্য়ালু।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াি: ৫৯] 

পর্দার বযাপানর আল্লাহ িা‘আলা ময শৈনর্দিৈা শর্নয়নছৈ িা যশর্ ৈর-ৈারীরা পালৈ কনরৈ, িাহনল খারাপ মকানৈা 

শচত্র রাস্তা- ানি রৃ্িয াৈ হনব ৈা। আল্লাহ িা‘আলা বনলৈ, 

ؤٰ لدِلٰ ٰق ل﴿ وا ِٰٰمنِيَٰم  ب ِٰٰمنٰ َٰيغ ضُّ
َ
وا َٰوَيحٰ ٰرِهِمٰ َصىٰأ ٰيَٰفظ  م  وَجه  ىٰٰف ر  زٰ ٰلَِكَٰذ

َ
ٰيَٰكٰىأ م  رّٰٰلَلَٰٱٰإِنَٰٰلَه  ٰٰبَِماَٰخبِي  ؤٰ لدِلٰ َٰوق ل٣٠َٰٰنع ونَٰيَص  ض َٰيغٰ ِٰتِٰمَنىٰم  ِٰمنٰ ٰنَٰض 

ب ٰ
َ
نَٰٰنََٰفظٰ َوَيحٰ ٰرِهِنََٰصىٰأ وَجه  بٰ َٰوَّلٰٰف ر  نَِٰٰدينَٰي  هِٰمنٰ َٰظَهرََٰٰماٰإَِّلٰٰزِينََته  ََٰٰها َِٰوِل  رِهِنَٰٰنَٰبٰ ض  ٰىِِٰب م  ي وبِِهَنهََٰٰعَ [  ٣٢  ،٣٤: انلور] ﴾٣١ٰٰج   

“ ুশ ৈনর্রনক বলুৈ, িারা মযৈ িানর্র রৃ্শষ্ট ৈি রানখ এবিং িানর্র মযৌৈানঙ্গর মহফাযি কনর। এনি িানর্র জৈয 

খুব পশবত্রিা আনছ। শৈশ্চয় িারা যা কনর আল্লাহ িা অবশহি আনছৈ। ঈ াৈর্ার ৈারীনর্রনক বলুৈ, িারা মযৈ 

িানর্র রৃ্শষ্টনক ৈি রানখ এবিং িানর্র মযৌৈানঙ্গর মহফাযি কনর। িারা মযৈ যা সাধারেি প্রকাি াৈ, িা ছাো 

িানর্র মসৌেযদ প্রর্িদৈ ৈা কনর এবিং িারা মযৈ িানর্র ওেৈা  াথার বক্ষনর্নি মফনল রানখ।” [সূরা আৈ-ৈূর, 

আয়াি: ৩০-৩১] 

আল্লাহ িা‘আলা ৈারীনর্রনক পর্দাহীৈ চলানফরা করনি শৈনষধ কনরনছৈ। শিশৈ বনলৈ, 

نَِٰٰفٰٰنََٰوقَرٰ ﴿ جَٰٰنََٰتَبَجٰ َٰوَّلٰٰب ي وتِك  ٰٱِٰهلَِيةَِجىٰلٰ ٱَٰتَبُّ
[  ٣٣: االحزاب] ﴾وَىى ٰل    

“মিা রা মিা ানর্র গৃনহ অবস্থাৈ কর এবিং জাশহশলয়াি যুনগর ৈারীনর্র  নিা মসৌেযদ প্রর্িদৈ কনর ম ারানফরা 

কনরা ৈা।’’ [সূরা আল-আহযাব, আয়াি: ৩৩] 

শহজাব ৈারীনক মহফাযি কনর, রক্ষা কনর িার ইজ্জি-অবরুনক। বািংলানর্নির ময ৈারীরা রাস্তায় শহজাব পনর 

চনলৈ, পর্দার বযাপানর আল্লাহর হুকু   ানৈৈ, িারা ইভশিশজিং, এশসড সিাস এবিং ধষদনের শিকার হনয়নছৈ এ খবর 

সাধারেি পাওয়া যায় ৈা।  

মকানৈা ফনলর মখাসা শছনে মখালা জায়গায় ঢ্াকৈাশবহীৈ মরনখ শর্নল িা  াশছ ও জীবাৈু মথনক ময ৈ রক্ষা করা যায় 

ৈা, মি শৈ পর্দাশবহীৈ মকানৈা ৈারী রাস্তায় শৈরাপর্ ৈয়। িয়িাৈ ও রু্ষ্টনলানকর কুরৃ্শষ্ট িার শর্নক পেনবই। িাই 

ৈারীনক বাুঁচানি, ইভশিশজিং মথনক রক্ষা করনি ৈারীনকই আল্লাহর শৈনর্দি ম নৈ পর্দা কনর চলনি হনব -এর মকানৈা 

শবকল্প মৈই। 

ৈারীর পর্দার কশিপয় শর্ক: 

একজৈ  ুসশল  ৈারী পর্দার শবধাৈ ম নৈ চলনি শৈননাক্ত শবষয়গুনলা ম নৈ চলনবৈ। ৈা হয় িার পর্দার শবধাৈ 

পুনরাপুশর ম নৈ চলা হনব ৈা। আল্লাহর শবধাৈ পশরপূেদভানব ৈা  াৈনল রু্শৈয়াবী শফিৈা ফাসার্ মথনক  ুক্ত থাকাও 

সম্ভব ৈয়।  

১. সির ঢ্াকা: 

ৈারীর মর্হ আবৃি কনর রাখাই পর্দার উনদ্দিয। মকানৈাভানবই ৈারীনর্হ প্রর্িদৈ করা যানব ৈা।  

শকন্তু মক্ষত্রশবনিষ প্রনয়াজনৈ িার িরীর মথনক এ ৈ শকছু অিংি সিনরর বশহভুদি শহনসনব গেয করা হনয়নছ, যা 

প্রকাি ৈা করনলই ৈয়। এ  ন দ কুরআনৈ বলা হনয়নছ, 
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بٰ َٰوَّلٰ﴿ نَِٰٰدينَٰي  هِٰمنٰ َٰظَهرََٰٰماٰإَِّلٰٰزِينََته  ََٰٰها َِٰوِل  رِهِنَٰٰنَٰبٰ ض  ٰىِِٰب م  ي وبِِهَنهََٰٰعَ  [٣٢: انلور] ﴾ٰج 

“িারা মযৈ যা সাধারেি প্রকাি াৈ, িা ছাো িানর্র মসৌেযদ প্রর্িদৈ ৈা কনর এবিং িারা মযৈ িানর্র  াথার 

ওেৈা বক্ষনর্নি মফনল রানখ।” [সূরা আৈ-ৈূর, আয়াি: ৩১] 

এখানৈ যা সাধারেি প্রকাি াৈ দ্বারা অশধকািংি িরী‘আহ শবনিষনজ্ঞর  নি, হানির িালু এবিং বশহরাবরেনক 

মবাঝানৈা হনয়নছ। এগুনলা মস আজৈবীনর্র সা নৈ প্রকাি করনি পারনব।  

২. পরপুরুনষর সা নৈ মসৌেযদ প্রকাি ৈা করা: 

পরপুরুনষর সা নৈ মকানৈা  ুসশল  ৈারী িার মসৌেযদ প্রকাি করনব ৈা। এ বযাপানর পশবত্র কুরআনৈ বলা হনয়নছ, 
بٰ َٰوَّلٰ﴿ نَِٰٰدينَٰي  هِٰمنٰ َٰظَهرََٰٰماٰإَِّلٰٰزِينََته  ََٰٰها َِٰوِل  رِهِنَٰٰنَٰبٰ ض  ٰىِِٰب م  ي وبِِهَنهََٰٰعَ [  ٣٢: انلور] ﴾ٰج   

“িারা মযৈ যা সাধারেি প্রকাি াৈ, িা ছাো িানর্র মসৌেযদ প্রর্িদৈ ৈা কনর এবিং িারা মযৈ িানর্র  াথার 

ওেৈা বক্ষনর্নি মফনল রানখ।” [সূরা আৈ-ৈূর, আয়াি: ৩১] 

শুধু নর্শহক মসৌেযদ প্রর্িদৈ মথনক শবরি থাকনলই চলনব ৈা বরিং কনণ্ঠর মসৌেযদনকও পরপুরুষ মথনক রূ্নর রাখনি 

হনব। আল্লাহ িা‘আলা বনলৈ, 

يَٰتَقيٰ ٱٰإِنِٰٰ﴿ َ ِٰٰنََٰضعٰ َتٰ ٰفََلٰٰت  ٰٰۦبِهِٰقَلٰ ِٰفََّٰٰلِيٱَٰمعََٰفَيط ٰٰلَِٰقوٰ لٰ ٱب ٰقَوٰ ٰنََٰوق لٰ َٰمَرض  وفٰ َمعٰ ّٰل  [  ٣١: االحزاب] ﴾٣٢ٰٰار   

“যশর্ মিা রা আল্লাহর িাকওয়া অবলম্বৈ কর, িনব পরপুরুনষর সানথ মকা ল ও আকষদেীয় ভশঙ্গনি করা বনলা ৈা, 

ফনল মসই বযশক্ত কুবাসৈা কনর, যার অন্তনর বযাশধ রনয়নছ। মিা রা সঙ্গি কথদাবািদা বলনব।” [সূরা আল-আহযাব, 

আয়াি: ৩২] 

ৈারীনর্রনক আল্লাহ িা‘আলা ৈীরনব পথ চলনি বনলনছৈ, যানি রু্ষ্ট মলানকরা িানর্র পানয়র আওয়াজ শুনৈ বযাকুল 

হনয় ৈা ওনঠ। আল্লাহ িা‘আলা বনলৈ, 

َِٰٰوَّلٰٰ﴿  ٰ ٰنَٰبٰ يَض 
َ
لِِهنَٰبِأ ٰ َٰماٰلَمَِِٰل عٰ ٰج  [  ٣٢: انلور] ﴾ٰٰزِينَتِِهَنيِٰٰمنٰفِيَٰي   

“িারা মযৈ পর্যুগল এ ৈভানব স্থাপৈ কনর, যানি িানর্র মগাপৈ মসৌেযদ মির পাওয়া যায়।” [সূরা আৈ-ৈুর, 

আয়াি: ৩১] 

বিদ ানৈ অশধকািংি ৈারীগে রাস্তায় মবর হনল িানর্র রূপ-মসৌেযদনক  াৈুনষর সা নৈ িুনল ধরনি প্রায়  শরয়া। 

ৈাৈা ধরনৈর পারশফউ , সাজনগাজ, পানয় ঝু কা, বাহাশর শডজাইনৈর মপািাক পশরধাৈ কনর িারা একশর্নক ময ৈ 

আল্লাহর শবধাৈনক লঙ্ঘৈ করনছ, পািাপাশি পুরুষনর্র মযৌৈ কু্ষধা বাশেনয় শর্নয় শৈনজনর্র শবপর্ শৈনজরাই মডনক 

আৈনছ।  

বিদ ানৈ মবারকাও ফযািনৈ পশরেি হনয়নছ। ৈাৈা শডজাইনৈর মবারকা আধুশৈক ৈারীনর্র মসৌেযদনক বাশেনয় 

িুলনছ। মবারকা যশর্ পযদার উনদ্দিয বাস্তবায়ৈ ৈা করনি পানর িাহনল িার পশরধাৈ করা অথদহীৈ। আ ানর্র  া 

মবাৈনর্র মবারকা এ ৈ হওয়া উশচি, যা িানর্র মসৌেযদনক আবৃি করনব। মবারকার মসৌেযদ মযৈ পুরুষনর্র 

আকষদে ৈা কনর।  
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৩. ৈর-ৈারীর শৈজদৈ সাক্ষাৎ বজদৈ: 

ইসলান  ৈর-ৈারীর শৈজদৈ সাক্ষাৎ শৈশষদ্ধ। এশি অিযন্ত ভয়াৈক। ৈারী-পুরুনষর শৈজদনৈ সাক্ষাৎ শকিংবা মগাপৈ 

সম্পকদ, যখৈ উভনয়র  নধয মকানৈা পর্দা বা আোলও থানক ৈা। এরূপ পশরশস্থশিনি এ ৈ মকানৈা বাশহযক চাপ 

থানক ৈা, যা  াৈুষনক  আনবগ উনত্তজৈার কানছ পরাভূি হওয়ার হাি মথনক রক্ষা করনি পানর। ৈর-ৈারীর সম্পকদ 

ইসলান র রৃ্শষ্টনি শৈছক নর্শহক লালসার  নধযই সী াবদ্ধ ৈয়। এর উপর আবশিদি হয় অনৈক র্ায়-র্াশয়ত্ব।  িাই 

এ সম্পনকদর সানথ সা াশজক বন্ধৈ ও স্বীকৃশি থাকা অিযাবিযক, মযৈ এই র্ায়-র্াশয়ত্ব পালনৈর মক্ষনত্র স াজ 

বযশক্তর সাহানযয এশগনয় আনস। আর যশর্ বযশক্ত িা পালৈ করনি অবনহলা কনর বা পাি কাশিনয় মযনি চায় িাহনল 

িানক জবাবশর্শহর জৈয পাকোও করনি পানর। এই বন্ধৈ বা বাধয-বাধকিাই িার শবপথগাশ িার পনথ প্রশিবন্ধক 

হনয় র্াুঁোয়। ফনল ৈর-ৈারী কানরা অশধকার শবৈষ্ট হওয়ার মকানৈা সুনযাগ থানক ৈা।  াৈুনষর এই রু্বদলিার কথা 

শবনবচৈা কনর মবগাৈা ৈারী-পুরুনষর শৈজদৈ মর্খা সাক্ষাৎ ইসলা  কনঠারভানব শৈনষধ কনরনছ।30 রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  বনলৈ, 

“মিা ানর্র মকউ মযৈ মকানৈা মবগাৈা ৈারীর সানথ একানন্ত সাক্ষাৎ ৈা কনর, িনব িার সানথ িার মকানৈা  াহরা  

পুরুষ আত্মীয় থাকনল শভন্ন কথা।”31  

অৈয হার্ীনস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  ৈর-ৈারীর শৈজদৈ আড্ডা মথনক সিদক কনর বনলৈ, 

ي َطانُ » ة  إاِلَّ ََكَن ثَاِِلَُهَما الشَّ
َ
َرأ .«اَل ََي لَُونَّ رَُجل  بِام   

“একান্ত শৈজদনৈ মবগাৈা ৈর-ৈারী যখৈ কথাবািদা বনল, িয়িাৈ িখৈ িানর্র  নধয িৃিীয় বযশক্ত হনয় যায়।”32  

আল্লাহ িা‘আলা বনরৈ, 
َتِخَذىَٰٰوَّلٰ﴿ خٰ ٰتِٰم 

َ
ٰيأ [  ١٩: النساء] ﴾َدان   

“ম নয়রা মগাপনৈ বা চুশপসানর বনু্ধত্ব করনব ৈা।” [সূরা আৈ-শৈসা, আয়াি: ২৫] 

অৈুরূপ মছনলনর্রনক বলা হনয়নছ, 
َتِخِذيٰ َٰوَّلٰ﴿ خٰ ٰم 

َ
[  ٩: دةاملائ] ﴾٥َٰدانٰ أ  

“পুরুনষরাও মগাপনৈ বা চুশপসানর বনু্ধত্ব করনব ৈা।” [সূরা আল- ানয়র্া, আয়াি: ৫] 

৪. পুরুষনর্র  নিা মপািাক পশরধাৈ ৈা করা: 

ৈারীনর্র জৈয পুরুনষর মপািাক পশরধাৈ করা শৈশষদ্ধ। ৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  মস সকল ৈারীনর্র 

অশভসম্পাি কনরনছৈ, যারা পুরুনষর মপািাক পশরধাৈ কনর। হার্ীনস এনসনছ, 
  .«لعن انليب صىل اهلل عليه وسلم املتشبهْي من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  ৈারীনর্র অৈুকরেকারী পুরুষনর্র এবিং পুরুষনর্র অৈুকরেকারী 

ৈারীনর্র অশভসম্পাি কনরনছৈ।”33  
                                                           
30 ড. শব.এ .  শফজুর রহ াৈ আল আযহারী, ইসলান র রৃ্শষ্টনি সিাস ককারে ও প্রশিকার (চট্টগ্রা -ইউশৈক লাইনেরী, 

প্রথ  প্রকাি, ২০০৬ ইিং), পৃ. ২২৯। 
31 সহীহ বুখারী, শকিাবুৈ শৈকাহ, হার্ীস ৈিং-৫২৩৩।  
32 সূৈাৈুি শিরশ যী, শকিাবুর শরর্া‘, হার্ীস ৈিং-১২০৪। 



 

 

শিশুর নৈশিকিা গঠনৈ পাশরবাশরক শিক্ষা ও পর্দা অৈুিীলনৈর গুরুত্ব  18  

৫. পািলা শস্কৈ িাইি শকিংবা পুনরা মর্হ আবৃি কনর ৈা এ ৈ মপািাক পশরধাৈ:  

আবু মহারাইরা রাশর্য়াল্লাহু ‘আৈহু মথনক বশেদি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  বনলনছৈ, 
ذ نَاِب »

َ
م  َمَعُهم  ِسيَاط  َكأ رَُهَما قَو 

َ
ِل انلَّاِر لَم  أ ه 

َ
ُبوَن بَِها انلَّاَس َونَِساء  ََكِسيَات  ََعِرَيات  ُمِمياَلت  َمائاَِلت  رُُءوُسُهنَّ ِصن َفاِن ِمن  أ ِ ََقِر يرَض  ابل 

َن ِرَيََها َوإِنَّ ِرَيََها يَلُوَجُد ِمن  َمِسريَ  د  َنََّة َواَل ََيِ ُخل َن اجل  ِت ال َمائِلَِة اَل يَد  ُخ  ِنَمِة ابل  س 
َ
 «.ِة َكَذا َوَكَذا َكأ

“জাহান্না ীনর্র এ ৈ রু্শি র্ল রনয়নছ, যানর্র আশ  মর্শখশৈ। িানর্র এক র্নলর হানি গরুর মলনজর  নিা চাবুক 

থাকনব, যা শর্নয় িারা মলাকনর্রনক  ারনব। আর একর্ল ৈারীনর্রনক। িারা মপািাক পশরচ্ছর্ পশরধাৈ করা 

সনেও উলঙ্গ, শবচুৎিকাশরেী ও স্বয়িং শবচুযি। বুখিী উনির উচু কুুঁনজর  নিা িানর্র চুনলর মখাপা। এসব ৈারী 

কখনৈা জান্নানি প্রনবি করনি পারনব ৈা, জান্নানির সুগশন্ধও পানব ৈা। অথচ জান্নানির সুগশন্ধ অনৈক অনৈক রূ্র 

মথনক পাওয়া যানব।”34 

ইসলা  ৈিিা, মবহায়াপৈা, শৈলদজ্জ চালচলৈ শৈশষদ্ধ কনর অবাধ মযৌৈচচদার রু্য়ার বন্ধ কনর শর্নয়নছ। কারে, অবাধ 

মযৌৈচচদা  াৈবিার  হাসবদৈাি সাধৈ করনি পানর। এর ফনল যুবিশক্তর ধ্বিংস সাধৈসহ  ারাত্মক মযৌৈবযাশধ, 

িারীশরক িশক্ত ৈাি, পাশরবাশরক িৃিলার শবনলাপ, মবিযাবৃশত্তর প্রসার, ইভশিশজিং ও ৈাৈা প্রকার প্রশিশক্রয়া সৃশষ্ট 

হয়। আজনকর বািংলানর্নির সা াশজক অবস্থা যার বাস্তব প্র াে।35  

৬. ৈারী-পুরুনষর অবাধ ম লান িা বজদৈ: 

 াৈুষ পানপর আস্তাৈার পাি শর্নয় রৃ্শষ্ট অবৈি কনর অশিক্র  করনি পানর। শকন্তু মযখানৈ মগািা স াজনক 

বযশভচানরর আুঁখোয় পশরেি করা হনয়নছ, মসখানৈ ময মকাথায় শগনয় পাশলনয় আত্মরক্ষা করনব? শৈনজর নৈশিকিা 

ও কন দর পশর াজদনৈর জৈয কী বযবস্থা গ্রহে করনব? বিদ ানৈ অবস্থা এই ময, মকানৈা বযশক্ত মস বাজানরর 

মর্াকাৈর্ার মহাক শকিংবা কারখাৈার েশ ক, কনলনজর ছাত্র মহাক শকিংবা অশফনসর মকরাশৈ, মস মকানৈা মহানিনল 

বনস থাকুক বা পানকদ ভ্র েরি মহাক-প্রশিশি স্থানৈই শবপরীি শলঙ্গ িার সা নৈ পানপর পয়গা  শৈনয় হাশজর আনছ। 

জীবনৈর এ ৈ মকানৈা অঙ্গৈ মৈই, বিদ াৈ সভযিা মযখানৈ ৈারী ও পুরুনষর একসানথ কাজ-ক দ অশৈবাযদ কনর মর্য় 

শৈ। শুধু িাই ৈয়; বরিং এই একনত্র ম লান িানক এিিা নবশচত্রয য় ও আকষদেীয় কনর শর্নয়নছ ময, স ানজর ওপনর 

মযৌৈ কু্ষধা ও মযৌৈ উপবানসর  নিা পশরশস্থশি মছনয় আনছ।  নৈ হয়, মযৈ মযৌৈিা সবদত্র শভক্ষাপাত্র হানি  ুনর 

মবোনচ্ছ। ৈারী ও পুরুনষর অভার্ ম লান িা যিশর্ৈ উনচ্ছর্ ৈা করা যানব, িিশর্ৈ এ পশরশস্থশি মথনক  ুশক্ত লাভ 

করা যানব ৈা।  

ইসলা  সব স য় ৈারী ও পুরুনষর ক দনক্ষত্র পুনরাপুশর আলার্া কনর রানখ। িাই ইসলান র ৈীশি ালার ওপর 

প্রশিশষ্ঠি স ানজ ৈারী-পুরুনষর অবাধ ম লান লার সুনযাগ শৈিান্ত ক । মকানৈা স য় ৈারী ও পুরুনষর একই গশন্ডর 

 নধয কাজ করার প্রনয়াজৈ হনলও ইসলা  িানর্র পরস্পর ম লান িা মথনক রূ্নর থাকনি কনঠারভানব শৈনর্দি 

মর্য়।36  

                                                                                                                                                                                     
33 সহীহ বুখারী, শকিাবুল শলবাস, হার্ীস ৈিং ৫৮৮৫।  
34 সহীহ  ুসশল , শকিাবুল শলবাস, হার্ীস ৈিং ৫৭০৪। 
35 ইসলান র রৃ্শষ্টনি সিাস কারে ও প্রশিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।  
36 প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০। 
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একর্া ৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  ৈারী ও পুরুষনর্র পারস্পশরক শ নি মযনি মর্নখ ৈারীনর্র বলনলৈ, 

ِريِق » ِريَق َعلَي ُكنَّ ِِبَافَاِت الطَّ َن الطَّ ن  حَت ُقق 
َ
َن فَإِنَُّه لَي َس لَُكنَّ أ ِخر 

 
تَأ «.اس   

“মপছনৈ চনল যাও। রাস্তার  াঝখাৈ শর্নয় মিা ানর্র চলা উশচি ৈয়। মিা ানর্র রাস্তার একপাি শর্নয় চলা 

উশচি।”37  

আবু্দল্লাহ ইবনৈ উ ার রাশর্য়াল্লাহু ‘আৈহু া মথনক বশেদি। শিশৈ বনলৈ, ৈবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  মকানৈা 

পুরুষনক রু্ইজৈ স্ত্রীনলানকর  াঝ শর্নয় চলনি শৈনষধ কনরনছৈ।38  

উকবা ইবনৈ আন র রাশর্য়াল্লাহু ‘আৈহু মথনক বশেদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  বনলৈ, 

ُخوَل ىلَعَ النَِّساِء » َو قَاَل «. إِيَّاُكم  َوادلُّ َم  ي َت احل 
َ
فََرأ

َ
ِ أ ن َصاِر يَا رَُسوَل اَّللَّ

َ
ُو ال َمو ُت » َفَقاَل رَُجل  ِمَن األ َم  « احل   

“ৈারীনর্র সানথ অবানধ ম লান িা মথনক সাবধাৈ হও। একজৈ আৈসারী বলনলৈ, মর্বনরর সানথ ম লান িার 

বযাপানর আপৈার  িা ি কী? শিশৈ বলনলৈ, মর্বর মিা সাক্ষাৎ  ৃিুয”39 (অথদাৎ  ৃিুয ময ৈ মর্নহ পচৈ ধরায়, 

মর্বনরর কারনে র্াম্পিযজীবনৈ মিশ ৈ পচৈ ধরনি পানর)। 

পুরুনষর পর্দা: 

ৈারীর পর্দার পািাপাশি পুরুনষর পর্দা করাও ফরয। পশবত্র কুরআনৈর পর্দার শবধাৈ সম্পশকদি গুরুত্বপূেদ সূরা আৈ-

ৈূনরর আয়াি রু্শিনি প্রথন ই পুরুষনর্র পর্দার শবষনয় শৈনর্িদৈা মর্ওয়া হনয়নছ।  হাৈ আল্লাহ বনলৈ, 
ؤٰ لدِلٰ ٰق ل﴿ وا ِٰٰمنِيَٰم  ب ِٰٰمنٰ َٰيغ ضُّ

َ
وا َٰوَيحٰ ٰرِهِمٰ َصىٰأ ٰيَٰفظ  م  وَجه  ىٰٰف ر  زٰ ٰلَِكَٰذ

َ
ٰيَٰكٰىأ م  رّٰٰلَلَٰٱٰإِنَٰٰلَه  ٰٰبَِماَٰخبِي  [  ٣٤: انلور] ﴾٣٠َٰٰنع ونَٰيَص   

“ ুশ ৈনর্রনক বলৈু, িারা মযৈ িানর্র রৃ্শষ্ট ৈি রানখ এবিং িানর্র মযৌৈানঙ্গর মহফাযি কনর। এনি িানর্র জৈয 

খুব পশবত্রিা আনছ। শৈশ্চয়ই িারা যা কনর আল্লাহ িা অবশহি আনছৈ।” [সূরা আৈ-ৈূর, আয়াি: ৩০] 

সুিরািং মযসব বস্তু  াৈবহৃর্য়নক আল্লাহর স্মরেশব ুখ কনর মর্য় শকিংবা ময শর্নক িাকানি িরী‘আনি শৈনষধাজ্ঞা 

উচ্চাশরি হনয়নছ, মস শর্ক মথনক রৃ্শষ্টনক শবরি রাখনি হনব। ময ৈ  নর বইনর, রাস্তা  ানি পরৈারী ও আজৈবী 

 শহলা, মিশলশভিৈ শকিংবা শসশড শভশডও-র ৈািক, ছায়াছশবর অশ্লীল রৃ্িযাবলী শকিংবা মর্য়াল মপাস্টানরর অিালীৈ ছশব 

ইিযাশর্।  ূলিোঃ অসিং ি রৃ্শষ্টর কুপ্রভাব শুধু সিংশশ্লষ্ট বযশক্তর  ৈ- াৈসনকই কলুশষি কনর ৈা; বরিং িা িার মগািা 

মর্নহর স স্ত ক দকানন্ড সিংক্রশ ি হনয় ক্রা ন্বনয় বযশক্ত পযদায় অশিক্র  কনর এক স য় িা স ূহশবপর্ শৈনয় জািীয় 

অশস্তত্বশবৈািী অিশৈ সিংনকি হনয় র্াুঁোয়। আকাি সিংসৃ্কশি, পাশ্চািয মথনক আসা অশ্লীল ছশবর কুপ্রভানব আ ানর্র 

যুব স ানজর  নধয বিদ ানৈ নৈশিক অবক্ষনয়র ময ধস মৈন নছ, িা এই শৈ দ  সনিযরই শকছু বাস্তবিা। এই 

অপসিংসৃ্কশির করাল গ্রাস মরাধ করনি যশর্ আ রা অক্ষ িার পশরচয় মর্ই িাহনল আগা ী শর্নৈ ইসলা ী আর্িদ-

ঐশিহয শৈনয় আ ানর্র জািীয় স্বকীয়িা সিংরক্ষে করা শকছুনিই সম্ভব হনব ৈা। আর এ কথা স্বিোঃশসদ্ধ ময, 

আৈিৈয়ৈ শবশিষ্ট হওয়াই শৈশষদ্ধ রৃ্শষ্ট মথনক আত্মরক্ষার ও রৃ্শষ্টর পশবত্রিা শবধানৈর প্রকৃষ্ট পদ্ধশি-মকৌিল। স্বয়িং 

চকু্ষর্ািা  হাৈ আল্লাহ িা‘আলাই আ ানর্র এ শিক্ষা শর্নয়নছৈ।  
                                                           
37 সুৈাৈু আশব র্াউর্, আবওয়াবুস সালা , হার্ীস ৈিং-৫৩৭৪। 
38 প্রাগুক্ত, হার্ীস ৈিং ৫২৭৫। 
39 সুৈাৈুি শিরশ যী, শকিাবুর শরর্া‘, হার্ীস ৈিং-১২০৪।  



 

 

শিশুর নৈশিকিা গঠনৈ পাশরবাশরক শিক্ষা ও পর্দা অৈুিীলনৈর গুরুত্ব  20  

রৃ্শষ্টর অবাধ শবচরনের ৈা  স্বাধীৈিা ৈয়। ময ৈ অনৈক শৈনবদাধ  ুখদ ধারো কনর থানক; বরিং িা হনচ্ছ কুপ্রবৃশত্তর 

কানছ শৈনজর পরাধীৈিার বশহোঃপ্রকাি। একশি কু্ষধািদ শসিংহনক মলাকালনয় মছনে শর্নল মস যিিা হিযাযজ্ঞ চালানি 

পানর, অশৈয়শিি কুপ্রবৃশত্তর ধ্বিংসযজ্ঞ িার মচনয় মকানৈা অিংনিই ক  ৈয়। কু-শরপুর পূজারীরা  ূলি যাশল  ও 

সী ালঙ্ঘেকারী। ইসলান র রৃ্শষ্টনি,  াৈুষ মিা িখৈই স্বাধীৈ হনি পানর, যখৈ মস কুপ্রবৃশত্তর র্াসত্ব মথনক  ুশক্ত 

লাভ কনর।40  এজৈযই কুরআৈুল কারীন  কুপ্রবৃশত্ত পূজাকারীনর্রনক চর  শধক্কার মর্ওয়া হনয়নছ, 

خٰ ٰۥٰ ِكَنهٰ َوَلىٰٰبَِهاٰهٰ َنىَٰنالََرَفعٰ ِشئٰ َٰولَوٰ ٰ﴿
َ
ٰٱٰإَِلَٰٰلَٰأ

َ ىَٰٰتَبعَٰٱوَِٰٰضٰۡرل  ٰيَهَوى وٰ َٰهث ٰيَلٰ ٰهَِٰعلَيٰ ِٰمل َٰتٰ ٰإِنٰبَِٰك ٰلٰ ٱَٰكَمَثلِٰٰۥَفَمَثل هٰ ٰه 
َ
ٰ ٰأ : االعراف] ﴾َٰهثٰييَلٰ ٰهٰ كٰ َتت 

٢٠٤  ] 

“অবিয আ রা ইচ্ছা করনল িার  যদার্া বাশেনয় শর্িা  মস সকল শৈর্িদৈস ূনহর বনর্ৌলনি; শকন্তু মস ময 

অধ:পশিি এবিং শৈনজর শরপুর অৈুগা ী হনয় রইল। সুিরািং আর অবস্থা হনলা কুকুনরর  নিা; যশর্ িানক িাো কর 

িবুও হাুঁপানব আর যশর্ মছনে র্াও িবুও হাুঁপানব। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াি: ১৭৬] 

অিএব, সুস্থ স াজ গঠৈ করনি ৈর-ৈারীর মচানখর পর্দার মকানৈা শবকল্প মৈই। মচানখর পর্দাই পানর ইভশিশজিং 

মথনক আ ানর্র  া-মবাৈনর্র রক্ষা করনি।  

উপসিংহার 

ইসলা  ময সকল অিাশন্ত, অৈযায়-অৈাচার ও অপরাধনক রু্র কনর িাশস্ত ও সুখী স াজ গঠৈ করনি পানর িা 

প্র াশেি। মচৌদ্দ িি বছর পূনবদ হযরি  ুহাম্মর্ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লা  আরনবর জানহলী স াজনক পশরেি 

কনরশছনলৈ মসাৈার স ানজ। স াজ মথনক সকল অপরাধ শবিাশেি করনি হনল পাশরবাশরক শিক্ষা ও পর্দা 

অৈুিীলনৈর শবকল্প মৈই। এ বযাপানর ইসলান র শর্ক শৈনর্দিৈা ম নৈ চলনি হনব। আল্লাহ আ ানর্র সকলনক 

ইসলান র শৈনর্দশিি পনথ চলার িাওফীক শর্ৈ। আ ীৈ। 

স াপ্ত 

 

                                                           
40 ইসলান র রৃ্শষ্টনি সিাস কারে ও প্রশিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।  


