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সংরিপ্ত ের্ণনা.............
েিযমার্ প্রেবে সন্তান লালবনর গুরুত্ব, এ রেষবয়
উোসীনতার রেরূপ পররর্রত, সন্তান লালবনর পথ ও
পদ্ধরত সংবিবপ আবলারিত হবয়বে।
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কীভাবে আমরা সন্তানবের লালন-পালন করে
সন্তাবনর প্ররত সকবলর মায়া মমতা স্বভােতই বেরি
থাবক। তাই েবল তারা বযন রেপথগামী না হয় বসরেবক
সকবলর সতকণ েৃ রি রাখবত হবে।
আল্লাহ তা‘আলা েবলন,
َ َ
َ ُ
ُ َ ُ
َ ُ
َ يأ ُّي َها ذٱَّل
َٰٓ ﴿
]٦ :ِين َء َام ُنوا ق ٓوا أنف َسكم َوأهلِيكم ن ٗارا﴾ [اتلحريم
“বহ ঈমানোরগর্! বতামরা রনবেবেরবক এেং বতামাবের
পররেনবেরবক োহান্নাবমর আগুন বথবক রিা কর।”
[সূ রা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬৬]
মাতা-রপতা, রিিক তথা সমাবের সকবলরই আল্লাহর
রনকট েোেরেরহ করবত হবে সন্তানবের গঠন করার
েযাপাবর। যরে তারা আন্তররকভাবে বিিা কবর তবে
সন্তানরা সু খী হবে এেং অনযরাও েু রনয়া ও আরখরাবত
সু খী হবে যরে তাবক উত্তমভাবে গবে না বতালা হয় তবে
বস েু ভণাগা হবে। ফবল, তার পাবপর ভার অনযবের
ওপরও েতণাবে। এ েনযই রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম েবলবেন,

َ
ُ ُّ ُ
ُ ُّ
»«لككم َراع َوُككم َمس ُؤل عن َر ِع َّي ِت ِه
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“বতামরা প্রবতযবকই বেখাশুনাকারী, আর এ বেখাশুনার
েযাপাবর প্রবতযকবকই েোেরেরহ করবত হবে”।1
বহ রিিক! আপনার েনয রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাবমর বেওয়া সু সংোে শ্রের্ করুন,
َ
َ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ا
َ َ َ
َ ُ
 خْي لك ِمن أن يَكون،اح ادا
ِ « فو
ِ اَّلل َلن يه ِدي اَّلل بِك رجًل َو
َ َ
َّ ك ُُح ُر
»انل َع ِم
ل
“যরে বতামার দ্বারা বকাবনা একেন েযরিও রহোয়াতপ্রাপ্ত
হয়, তবে তা বতামার েনয একরট লাল উটনী পাওয়ার
2

বিবয়ও উত্তম”।

আর বহ অরভভােকগর্! আপনাবের েনযও কতই না উত্তম
সু সংোে। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
েবলবেন,
َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ
ََ
َ َ َ
َ َ َ َ
 َو ِعلم،ار َية
ِ « ِإذا مات
ِ  صدقة ج:اإلنسان انقطع عمله ِإَّل ِمن ثًلث
ُ َ  َو َو ََل َصالح يَد ُعو،يُنتَ َف ُع به
»ل
ِ
ِِ
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সহীহ েু খারী, হােীস নং ৮৯৩; সহীহ মুসরলম, হােীস নং ১৮২৯।
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সহীহ েু খারী, হােীস নং ১৭০১; সহীহ মুসরলম, হােীস নং ২৪০৬।

3

“যখন বকউ মারা যায়, তখন রতন ধরবনর আমল েযতীত
অনযানয সমস্ত আমবলর সাওয়াে েে হবয় যায়; সেকাবয়
োররয়া, উপকারী ইলম এেং বনককার সন্তান, বয তার
েনয বো‘আ কবর”।3
তাই বহ আমার মুরব্বী! প্রথবম রনবের সংবিাধবন সবিি
হউন, অনযানয কবমণর আবগই। সন্তানবের সম্মু বখ আপরন
বয ভাবলা কাে করবেন তাই উত্তম। যা খারাপ তা
পররতযাগ করুন। যরে রিিক ও রপতামাতা তাবের
সন্তানবের সম্মু বখ উত্তম িররত্র ও েযেহাবর আেিণোন হন,
তবেই তারা উত্তম রিিা পাবে। তাই রনবনাি
রেষয়সমূ বহর েযাপাবর আমাবের রেবিষভাবে বখয়াল রাখা
অতীে প্রবয়ােন।
১। প্রথবম োচ্চাবের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তথা তাওহীে
রিিা বেওয়া। অতঃপর যখন তারা েে হবে, তখন
তাবের এই কাবলমার অথণ রিিা বেওয়া।

3

সহীহ মুসরলম, হােীস নং ১৬৩১।
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২। সেণো সন্তাবনর হৃেবয় আল্লাহর প্ররত ঈমান ও তাাঁর
প্ররত ভাবলাোসা সৃ রি করবত আন্তররক হওয়া। কারর্,
আল্লাহ তা‘আলা আমাবের সৃ রি কবরবেন, রররযক প্রোন
কবরন, রেপে বথবক উদ্ধার কবরন এেং রতরন এক ও
তাাঁর বকাবনা িরীক বনই রতরনই মা‘েূ ে এেং ইোেত
পাওয়ার বযাগয।
৩। সন্তানবের োন্নাবত প্রবেবির েযাপাবর উদ্ধুদ্ধ করা
এেং োরনবয় বেওয়া বয, যারা সালাত আোয় করবে,
সাওম পালন করবে, মাতা-রপতার োধয থাকবে, আর
আল্লাহ যাবত রাযী খুিী হন বস সে কাে করবে, তারাই
োন্নাবত

প্রবেি

করবে।

সাবথ

সাবথ

তাবেরবক

োহান্নাবমর েযাপাবর ভয়-ভীরত প্রেিণন করবত হবে। আর
তাবের উপবেি রেবয় েলবত হবে- যারা সালাত আোয়
কবর না, মাতা রপতার অোধয আিরর্ কবর, আল্লাহবক
বরাধারিত কবর, আল্লাহ প্রেত্ত িরী‘আতী েযেস্থা তযাগ
কবর মানু বষর ততরর আইন দ্বারা রেিার কাে সম্পন্ন কবর
আর অনযবের ধন-বেৌলত বধাাঁকা রেবয়, রমথযা কথা েবল,
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সু বের মাধযবম অথো অনযানয উপাবয় আত্মসাৎ কবরতারাই োহান্নাবম প্রবেি করবে।
৪। সেণো োচ্চাবের এ রিিা রেবত হবে বয, একমাত্র
আল্লাহ তা‘আলার রনকট বো‘আ করবত হবে এেং
একমাত্র তাাঁরই রনকট সাহাযয িাইবত হবে। কারর্,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর িািাবতা
ভাই ইেন আব্বাস রারেয়াল্লাহু ‘আনহুমাবক েবলবেন,
َّ
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ
»اَّلل
ِ ِ وإِذا استعنت فاست ِعن ب،«إِذا سألت فاسأ ِل اَّلل
“যরে বকাবনা বো‘আ কর, একমাত্র আল্লাহর রনকটই কর,
যরে বকাবনা সাহাযয িাও, একমাত্র তাাঁরই রনকট িাও”।4
সন্তানবের সালাত রিিা বেওয়া
১। অল্প েয়বসই বেবল বমবয়বেরবক সালাত রিিা বেওয়া
ওয়ারেে, যাবত েে হবল সেণো তা আোয় করবত সবিি
হয়।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এ সম্ববে
েবলবেন,
4

সু নান রতররমযী, হােীস নং ২৫১৬, হােীসরট হাসান, সহীহ।
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َ َّ
َ
َ
ُ
ُ َ َ
َ َ ََُ َ ا
ُُ
 ِإذا،اْض ُبوهم َعلي َها
ِ  ِإذا بلغوا سبعا و، ِ«مروا ِصبيانكم بِالصًلة
َ َ
ُ َ َ ُ ِّ َ َ َ َ ُ َ ا
»اج ِع
ِ  وفرقوا بينهم ِِف المض،بلغوا عْشا
“যখন সন্তানরা সাত েেবর পোপণন কবর তখনই
তাবেরবক সালাবতর আবেি কর। আর েি েের
অরতরান্ত হবল সালাবতর েনয প্রহার কর েনয আলাো
আলাো রেোনার েযেস্থা কর”।5
তা‘লীবমর মবধয আবে -তাবের অযু রিিা বেওয়া ও
তাবের সম্মু বখ সালাত আোয় করা, যা বেবখ তারা রিিা
গ্রহর্ করবত পাবর। তাবেরবক সাবথ রনবয় মসরেবে গমন
করা। আর তাবের ঐ সমস্ত রকতাে পেবত উদ্বু দ্ধ করা
যাবত সালাবতর সহীহ রনয়মােরল রলরপেদ্ধ আবে, বযন
পররোবরর সকবল সালাবতর রনয়মােরল রিিা করবত
পাবর। এটা রিিক ও রপতামাতা উভবয়রই োরয়ত্ব। যরে
এবত বকাবনা গারফলরত করা হয়, তাহবল এ েযাপাবর
আল্লাহ তা‘আলা তাবের রেজ্ঞাসাোে করবেন।
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মুসনাে আহমাে, হােীস নং ৬৬৮৯।
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২। সন্তানবের কুরআন রিিা োন করা। প্রথবম সূ রা
ফারতহা এেং তার োংলা অথণ ও অনযানয বোট সূ রাসমূ হ
রিিা রেবত হবে। সালাবতর েনয আত্তারহয়যাতু, েু রূে
এেং অনযানয বো‘আ রিিা রেবত হবে। তাবের তােেীে
ও কুরআন রহফয ও হােীবসর রিিা োবনর েনয রিিক
রনবয়াগ করবত হবে।
৩। সন্তানবের েুমু‘আ ও মসরেবে রগবয় োমা‘আবত
সালাত আোয় করার েযাপাবর উৎসারহত করা। যরে
মসরেবে রগবয় তারা বকাবনা ভুল-ত্রুরট কবর তবে রমরি
ভাষায় তাবের ভুল সংবিাধন কবর বেওয়া। তাবের
বকাবনা ধমক ো ভৎণসনা না করা, বয কারবর্ ঐ অেুহাবত
তারা সালাতবক পররতযাগ কবর। ফবল উি কারবর্
আমরা অপরাধী হবয় যাে। যরে আমরা আমাবের
তিিবের ভুল-ত্রুরট ও বখল-তামািার কথা স্মরর্ করর,
তাহবল সহবেই তাবের িমা করবত পারে।
হারাম কাে বথবক রনেৃ ত্ত রাখা
১। সন্তানবের সেণো কুফুরী কালাম, গারল বেওয়া,
অরভিাপ বেওয়া এেং আবে-োবে কথা েলা বথবক
8

উপযু ি উপবেবির মাধযবম রনেৃ ত্ত রাখবত হবে। আর রমরি
ভাষায় তাবের এটা রিিা রেবত হবে বয, কুফুরী কাে
হারাম; এর ফবল রিরস্থায়ী িরতগ্রস্ত হবয় োহান্নাবম
প্রবেি করবত হবে। তাবের সম্মু বখ সেণো আমাবের
রেহ্বাবক সংযত রাখবত হবে, যাবত আমরা তাবের
সম্মু বখ উত্তম আেিণ হবত পারর।
২। সন্তানবের সেণ প্রকার েুয়া বখলা বথবক রনেৃ ত্ত রাখবত
হবে। বযমন- তাস, পািা, োো, লু ডু, বকরাম ইতযারে।
যরেও শুরুবত সাধারর্ভাবেই সময় কাটাবনার েনয বখলা
করা বহাক না বকন, পররর্াবম তা েুয়ায় রূপান্তররত হয়।
ফবল এবক অবনযর সাবথ িত্রুতার সৃ রি হয়। তা তাবের
েযরিগত টাকা-পয়সা ও সময়বক নি কবর এেং সাবথ
সাবথ সালাত নিকারী কােও েবট।
৩। সন্তানবের আবেোবে পরত্রকা পো বথবক রনেৃ ত্ত
রাখবত হবে। সাবথ সাবথ অশ্লীল েরে, রডবটকরটভ ও
বযৌন গল্প পো বথবক রনেৃ ত্ত রাখবত হবে এেং ঐ োতীয়
রসবনমা, বটরলরভিন, রভরডও বেখা বথবকও রনবষধ করবত
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হবে। কারর্, ঐ োতীয় েরেসমূ হ তাবের িররত্রবক
কলু রষত ও ভরেষযতবক অেকারাচ্ছন্ন কবর বতাবল।
৪। সন্তানবক ধূ মপান ও মােকদ্রেয েযেহাবরর েযাপাবর
রনবষধ করবত হবে। আর তাবক েুঝাবত হবে বয, সমস্ত
রিরকৎসকগবর্র রমরলত মতামত হবলা, ঐ সমস্ত রেরনস
িরীবরর মারাত্মক িরত কবর এেং যক্ষ্মা ও কযান্সাবরর
প্রধান কারর্। ধূ মপান োাঁতবক নি কবর, মুবখ েু গণে
আনয়ন কবর এেং েি েযারধর কারর্ হয়। এবত বকাবনা
উপকাররতাই বনই। তাই তা পান করা ও রেরয় করা
হারাম। এর পররেবতণ বকাবনা ফল ো লের্াি বকাবনা
দ্রেযারে বখবত পরামিণ বেওয়া উরিৎ।
৫। সন্তানবের সেণো কথায় ও কাবে সতযোেী রহবসবে
গবে তুলবত হবে। তাবের সম্মু বখ কখবনা রমথযা কথা েলা
যাবে না, যরেও তা হারস ঠাট্টাচ্ছবল েলা বহাক না বকন।
তাবের সাবথ বকাবনা ওয়াো করবল তা পালবন সবিি
হবত হবে।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম েবলবেন,
َ َ َ َ َ َ ي
َ عال َه
َ ِ َاك ( ُخذ) ُث َّم لَم ُيع ِط ِه ف
»ه ِكذبَة
«من قال لص ِب ت
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“বয েযরি বকাবনা োচ্চাবক েবল, এবসা বতামাবক রকেু
রেে। তারপর যরে তাবক না বেওয়া হয় তবে বস
রমথযাোেী”।6
৬। সন্তানবের বকাবনা হারাম মাল, বযমন- ঘুষ, সু ে, িুররডাকারত, বধাাঁকার পয়সায় আহার করাবল এেং লালন
পালন করবল বসসে সন্তানরা অসু খী, অোধয ও নানা
ধরবনর পাবপ রলপ্ত হবে।
৭। সন্তানবের উপর ধ্বংবসর ো গযবের বো‘আ করা
উরিৎ নয়। কারর্ বো‘আ ভাবলা ও মন্দ উভয় অেস্থাবতই
কেুল হবয় যায়। ফবল তারা আবরা বেরি বগামরাহ হবয়
যাবে। েরং এ কথা েলা উত্তম বয, আল্লাহ বতামার
সংবিাধন করুন।
৮। আল্লাহর সাবথ রিকণ করা বথবক সােধান করবত হবে।
তাবেরবক োনাবত হবে বয, মৃত বকাবনা েযরির রনকট
বো‘আ িাওয়া, তাবের রনকট বকাবনা সাহাযয রভিা করা

6

মুসনাে আহমাে, হােীস নং ৯৮৩৬।
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রিকণ, তারাও আল্লাহর োন্দা, কাবরা বকাবনা ভাবলা রকংো
মন্দ করার বকাবনা িমতা তাবের বনই।
আল্লাহ তা‘আলা েবলন,
ُ َ ََ
َ ذ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُّ َ َ َ َ َ َ ذ
ُ
ت فإِنك
ون ٱّللِ ما ل ينفعك ول يُضك فإِن فعل
ِ ﴿ول تدع مِن د
ٗ َ ذ
َ ٱلظَّٰلِم
]١٠٦ : ﴾ [يونس١٠٦ ي
إِذا مِن
ِ
“আল্লাহ োো এমন কাউবক বডবকা না বয না বতামার
বকাবনা উপকার করবত পাবর আর না বকাবনা িরত
করবত পাবর। যরে তা কর তবে রনশ্চয় তুরম যারলমবের
)মুিররকবের( অন্তভুণি হবয় যাবে “ [সূ রা ইউনু স,
আয়াত: ১০৬]
কাপে দ্বারা িরীর আেৃ ত করা ও পেণা করা
১। োলয অেস্থা বথবকই বমবয়বের িরীর আেৃ ত করার
েনয উৎসারহত করবত হবে, যাবত েে হওয়ার সাবথ
সাবথ বস এর ওপর আবরা মেেুত হবয় িলবত পাবর
তাবক কখনও বোট োমা পররধান করাবনা রঠক নয়
অথো পযান্ট ো িাটণ এককভাবে বকাবনাটাই পরাবত বনই।
কারর্, তা কারফরবের ও পুরুষবের বপাষাবকর মবতা।
ফবল এ কারবর্ অনযানয যু েকরা রফতনা ও বধাাঁকায় পরতত
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হয়। যখনই তার েয়স সাত েের অরতরম করবে তখন
বথবকই সেণো তাবক হুকুম করবত হবে রুমাল দ্বারা মস্তক
আেৃ ত করার েনয। তারপর যখন োবলগা )প্রাপ্তেয়স্কা(
হবে, তখন তাবক মুখমণ্ডল ঢাকার েযাপাবর উৎসারহত
করবত হবে। আর এমন বোরখা পররধান করাবত হবে যা
লম্বা ও রঢবলঢালা হবে এেং যা তার সম্মাবনর রহফাযত
করবে। পরেত্র কুরআন মুরমনবের উৎসারহত করবে পেণা
করার েনয এই েবল,
ُ ُّ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ
َ َّٰ َ َ
َ ِي يُدن
َ ك َو َب َنات َِك َون َِسآءِ ٱل ُمؤ ِمن
ِي
ج
ِ ب قل ِّلزو
ِ ﴿ يأيها ٱنل
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َعلَيه ذن مِن َجلَّٰبيبه ذن ذَّٰل َِك أدنَٰٓ أن ُيع َرف َن فل يُؤذي َن َوَك َن ذ
ٱّلل
ِِ ِ
ِ
َُ
ٗ
ذ
ٗ
]٥٩ : ﴾ [اَّلحزاب٥٩ غفورا رحِيما
“বহ নেী, আপরন আপনার স্ত্রীবেরবক, কনযাবেরবক ও
মুরমনবের নারীবেরবক েলু ন, তারা বযন তাবের
রেলোবের )রেলোে হবচ্ছ এমন বপাষাক যা পুবরা
িরীরবক আচ্ছারেত কবর( রকেু অংি রনবেবের উপর
ঝুরলবয় বেয়, তাবেরবক বিনার েযাপাবর এটাই সেবিবয়
কাোকারে পন্থা হবে। ফবল তাবেরবক কি বেওয়া হবে
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না। আর আল্লাহ িমািীল করুর্াময়”

[সূ রা আল-

আহযাে, আয়াত: ৫৯]
আল্লাহ তা‘আলা মুরমনবের োইবর ঘুরাবফরা ও রেনা
পেণায় িলাবফরা করবত রনবষধ কবর েবলন,
َ ُ
َ َب َج ٱل
ُّ َ َبج َن َت
﴿ َو َل َت َ ذ
َّٰ جَّٰ ِهل ذِيةِ ٱّل
]٣٣ :ولى ﴾ [اَّلحزاب
“এেং প্রাক-োবহলী যু বগর মবতা বসৌন্দযণ প্রেিণন কবরা
না।” [সূ রা আল-আহযাে, আয়াত: ৩৩]
২। সন্তানবের এ উপবেি রেবত হবে বয, পুরুষরা
পুরুষবের বপাষাক ও মরহলারা মরহলাবের বপাষাক
পররধান করবে, যাবত তাবের প্রবতযকবক আলাো কবর
পাথণকয করা যায় এেং বিনা যায়। আর তারা বযন সাবথ
সাবথ রেধমণীবের বপাষাক পররচ্ছে বযমন টাইট পযান্ট ো
এ োতীয় বপাষাক পররধান করা বথবক রেরত থাবক। এ
োো অনযানয বয সে িরতকারক অভযাস রবয়বে তা
বথবক তারা বযন রেরত থাবক।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম েবলবেন,
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ََ ُ
َ ِّ َ
َ ِّ َ َ ُ َ َّ َ َ
َ ُّ انل
َّ «لَ َع َن
ال
ِ ب صيل الل علي ِه وسلم المتشب ِهي ِمن الرج
ِ
ِّ
َ ِّ
َ ِّ َ َ ُ
َ ِّ َ
ال» ويف رواية أخري
ِ بِالنسا ِء َوالمتشبه
ِ ات ِمن النسا ِء بِالرج
ِّ
ِّ َ َ ُ
َ ِّ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ
»ًلت ِم َن الن َسا ِء
ِ ال والمرتج
ِ «ولعن المخنثِي ِمن الرج

“আল্লাহ তা‘আলা পুরবষর বেিধারী মরহলা ও মরহলাবের
বেিধারী পুরুষবের ওপর অরভিাপ েষণর্ কবরন।” অপর
ের্ণনায় এবসবে, “পুরুষবের মবধয যারা মরহলাবের মবতা

িলাবফরা কবর এেং বমবয়বের মবধয যারা পুরুষবের
মবতা

িলাবফরা

কবর

তাবের

ওপরও

আল্লাহর

7

অরভিাপ”।

অনযত্র আল্লাহর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
েবলবেন,

َ َ َ ََ
»« َمن تش َّبه بِقوم ف ُه َو ِمن ُهم

“বয েযরি বকাবনা কাওবমর অনু সরর্ কবর বস তাবেরই
অন্তভুণি”।8
িারররত্রক গুর্ােলী ও আেে কায়ো
7

সহীহ েু খারী, হােীস নং ৫৮৮৫ ও ৫৮৮৬।

8

সু নান আেু োউে, হােীস নং ৪০৩১।
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১। আমরা োচ্চাবের এমন অভযাস গবে তুলবত সাহাযয
করে, যাবত তারা বকাবনা রকেু গ্রহর্ করার সময়, প্রোন
করার সময়, পান করার সময়, বলখার সময় ও
বমহমানোরী করার সময় ডান হাত েযেহার কবর। আর
তাবেরবক এই রিিাও রেবত হবে বয প্ররতরট কাবের
পূ বেণ বযন ‘রেসরমল্লাহ’ েবল। রেবিষ কবর খাোর খাওয়ার
সময় এেং পান করার সময়। আর খাোর গ্রহর্ করবে
েসা অেস্থায়। যখন খানারপনা বিষ হবয় যাবে তখন বযন
েবল ‘আলহামেু রলল্লাহ’।
২। তাবেরবক পররষ্কার পররচ্ছন্ন থাকায় অভযস্ত কবর
তুলবত হবে। এবত আবে- হাত পাবয়র নখ বোট করা,
খাোর গ্রহবর্র পূ বেণ ও পবর হস্তদ্বয় বধৌত করা,
এমনভাবে ইবস্তঞ্জা করবত রিিা বেওয়া বযন তারা
প্রশ্রাবের পর রটসু য কাগে অথো রঢলা-কুলু খ েযেহার
কবর, অথো পারন দ্বারা বধৌত কবর, তাবের সালাত শুদ্ধ
হবে এেং তাবের বপািাক পররচ্ছবেও বকাবনা নাপারক
স্পিণ করবে না।
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৩। তাবেরবক বগাপবন উপবেি োন করবত হবে। যরে
বকাবনা ভুল ত্রুরট কবরও থাবক, তথারপ প্রকািযভাবে
অপমান করা রঠক হবে না।
৪। যখন আযান হয়, তখন তাবের নীরে থাকবত েলা
উরিৎ। আর সাবথ সাবথ মুয়াযরযন যা েবল তার েোে
বেওয়ার অভযাস গেবত হবে। তারপর রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাবমর ওপর সালাত ও সালাম
পেবত হবে এেং উসীলার বো‘আ করবত হবে।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম েবলবেন,
َ
َ َ َ ُ َ َّ ا
َ َّ َ
َّ َّ َ َّ
َ َ َ َّ
الو ِسيلة
آت حممدا
ِ  َوالصًل ِة القائِم ِة،«امهلل رب ه ِذهِ اَلعوةِ اتلام ِة
َّ َ ُ َ َ ا َ ُ ا
ََ َ
َُ
»اَّلي َو َعدته
ِ  َوابعثه مقاما حممودا،َوالف ِضيلة
“বহ আল্লাহ, আপরন এ পররপূ র্ণ আহ্বাবনর ও সালাবতর
রে। অনু গ্রহ কবর মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লামবক উসীলা ও মযণাো োন করুন। আর বয
প্রিংরসত স্থাবনর ওয়াো আপরন কবরবেন, তা তাবক োন
করুন”।9
9

সহীহ েু খারী, হােীস নং ৬১৪।
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৫। যরে সম্ভে হয়, তবে প্ররতরট সন্তানবক আলাো
রেোনার েযেস্থা করবত হবে অথো গাবয়র িাের আলাো
রেবত হবে। উত্তম হবচ্ছ- বমবয়বের েনয আলাো এেং
বেবলবের েনয আলাো কামরার েযেস্থা করা। ফবল, এটা
তাবের িররত্র ও স্বাবস্থযর রহফাযত করবে।
৬। তাবের এমন অভযাস গেবত হবে যাবত রাস্তা ঘাবট
বকাবনা আেেণনা না বফবল। েরঞ্চ এই অভযাস করাবত
হবে, যাবত সম্মু বখ কখনও বকাবনা আেেণনা বেখবল তা
বযন েূ বর সররবয় রাবখ।
৭। খারাপ েেুবের সাবথ উঠােসার েযাপাবর সেণো
সােধান করবত হবে। আর রাস্তা ঘাবট তাবের অেস্থান
করার েযাপাবর সােধান করবত হবে।
৮। সন্তানবের োরেবত, রাস্তায় এেং বশ্ররর্কবি
‘আসসালামু ‘আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লারহ ওয়া োরাকাতুহ’
েবল সালাম বেওয়ার অভযাস করাবত হবে।
৯। প্ররতবেিীর সাবথ সদ্ভাে রাখার েযাপাবর উপবেি
রেবত হবে এেং তাবের কি বেওয়া বথবকও তাবেরবক
রেরত রাখবত হবে।
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১০। োচ্চাবের এমন অভযাস গবে তুলবত হবে, যাবত
তারা বমহমানবের সম্মান কবর এেং উত্তমভাবে তাবের
বমহমানোরী কবর।
রেহাে ও েীরত্ব
১। মাবঝ মাবঝ পররোবরর বলাবকরা ও োত্ররা একবত্র
বকাবনা তেঠবক েসবে। বসই তেঠবক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম েীেনী ও সাহােীগবর্র েীেনী পাঠ
কবর বিানাবত হবে, যাবত তারা েুঝবত পাবর বয,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রেবলন রনভণীক
বসনাপরত। আর তাাঁর সাহােীগর্ বযমন- আেূ েকর,
উমার, উসমান, আলী, মু‘আরেয়া রারেয়াল্লাহু ‘আনহুম
প্রমুখ সাহােীগর্ রেবের েহু বেি েয় কবররেবলন। আর
তারা েয়যু ি হবয়রেবলন ঈমাবনর কারবর্ই এেং যু দ্ধ
অেস্থায়ও আমবল সেণো তারা কুরআন ও সু ন্নাহ অনু যায়ী
িলবতন। তাবের িারররত্রক গুর্ােলী রেল অরত উচ্চ।
২। সন্তানবের গবে তুলবত হবে েীর মবনাভাোপন্ন
রহবসবে। তারা সৎকাবের আবেি ও অনযায় কাবের
রনবষধ করবে। আর আল্লাহ োো কাউবক ভয় পাবে না।
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বকাবনা অেস্থাবতই রমথযা গল্প ও গুেে কারহনী দ্বারা
তাবের ভীত করা রঠক হবে না।
৩। তাবের মবধয এমন বিতনা োগ্রত করবত হবে, যাবত
তারা অনযায়কারী ও যাবলমবের রেরুবদ্ধ রুবখ োাঁোবত
পাবর। আমাবের যু েকরা সমােবক যােতীয় আরেলতা
বথবক মুি করবত পারবে, যরে তারা ইসলাবমর রিিার
ওপর িবল এেং আল্লাহর রাস্তায় রেহাে কবর।
ইনিাআল্লাহ সফল তারা হবেই।
৪। তাবের উত্তম ইসলারম িররত্র গঠন মূ লক েই পুস্তক
রকবন রেবত হবে। বযমন, কুরআবনর কারহনীসমূ হ, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাবমর েীেনী, সাহােীবের ও
মুসরলমবের েীরত্বগাাঁথা। বযমন, িামাবয়বল মুহাম্মােীয়া,
আল-আকীো আল-ইসলামীয়া, আরকানু ল ঈমান ওয়াল
ইসলাম, রমনহাে রফরকাতুন নারেয়াহ, ধূ মপাবনর েযপাবর
ইসলাবমর হুকুম, তাওেীহাত আল ইসলারময়াহ, েীবনর
েরুরী জ্ঞানসমূ হ, অদ্ভুত কারহনীসমূ হ, যা হক ও
োরতলবক আলাো কবর- ইতযারে েই পেবত উদ্ধুদ্ধ করবত
হবে।
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সন্তাবনর মাতা রপতার প্ররত কতণেযসমূ হ
েু রনয়া

আবখরাবত

নাোত

বপবত

হবল,

রনবনাি

উপবেিগুবলা পালন করবত হবে১। মাতা রপতার সাবথ ভদ্রভাবে কথা েলবে। তাবেরবক
উহ্ িব্দরটও পযণন্ত েলবে না। তাবের ধমক রেবে না।
আর তাবের সংবগ নম্র েযেহার করবে।
২। সেণো মাতারপতার আবেি রনবষধ পালন করবত
তৎপর হবে, তবে বকাবনা পাবপর কাে েযতীত। কারর্,
স্রিার সাবথ বকাবনা পাবপর কাবে বকাবনা সৃ রির আনু গতয
করা যাবে না।
৩। তাবের সবে উত্তম েযেহার করবে। কখনও তাবের
সম্মু বখ বেয়ােরে করবে না। কখনও তাবের প্ররত রাবগর
সাবথ েৃ রি রনবিপ করবে না।
৪। সেণো মাতারপতার সু নাম, সম্মান ও ধনসম্পবের
রহফাযবত সবিি হবে। আর তাবের অনু মরত েযতীত
তাবের বকাবনা টাকা-পয়সা ধরবে না।
৫। এমন কাবে তৎপর হও, যাবত তারা খুরি হন, যরেও
তারা বসসবের হুকুম নাও কবর থাবকন। বযমন তাবের
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বখেমত করা এেং তাবের প্রবয়ােনীয় রেরনস রয় কবর
বেওয়া। আর সে সময় ইলম অেণবন সবিি হবে।
৬। বতামার সেণরেধ কাবে তাবের সাবথ পরামিণ করবে।
আর যরে বকাবনা অেস্থায় তাবের রেবরারধতা করবত
করবতই হয়, তবে বসেনয তাবের রনকট রনবের ওযর
বপি করবে।
৭। সেণো তাবের ডাবক হারসমুবখ উপরস্থত হবে।
৮। তাবের েেু োেেবের ও আত্মীয় স্বেনবের সম্মান
করবত হবে তাবের েীেদ্দিায় এেং মৃতুযর পবরও।
৯। তাবের সাবথ ঝগো করবে না এেং তাবের ভুল ভ্রারন্ত
খুাঁেবত তৎপর হবে না। েরঞ্চ আেবের সাবথ তাবেরবক
সরঠক রেরনস োনাবত আপ্রার্ বিিা করবে।
১০। তাবের অোধয হবে না। তাবের সম্মু বখ উচ্চস্ববর
কথা েলবে না। তাবের কথাোতণা মবনাবযাগ সহকাবর
শ্রের্ করবে। তাবের সাবথ উত্তম েযেহার করবে।
মাতারপতার সম্মাবন বতামার বকাবনা ভাই-বোনবের কি
রেবে না।
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১১। যখনই তাবের বকউ বতামার সম্মু বখ উপরস্থত হন
তখনই তাবেরবক সসম্মাবন অভযথণনা োনাবে।
১২। োরেবত মাতাবক তার কাবে সেণো সহবযারগতা
করবে। আর রপতার কাবে সহবযারগতা করবত কখনও
রপেপা হবে না।
১৩। মাতারপতার অনু মরত েযতীত বকাথাও বের হবে না,
যরেও বস কাে যতই গুরুত্বপূ র্ণ বহাক না বকন। যরে
রেবিষ অসু রেধার কারবর্ বের হবত হয়, তা হবল তাবের
রনকট ওযর বপি করবে। আর বেবির রকংো িহবরর
োইবর বগবল, সেণো তাবের সাবথ রিরঠ-পত্র/বমাোইবলর
মাধযবম বযাগাবযাগ রাখবে।
১৪। অনু মরত েযতীত কিবর্া তাবের কবি প্রবেি করবে
না। রেবিষ কবর তাবের ঘুম রকংো রেশ্রাবমর সময়।
১৫। যরে বতামার ধূ মপাবনর েে অভযাস থাবক, তবে
কিবর্া তাবের সম্মু বখ বতা তা করবেই না, েরং বেবন
রাখবে বয, ধু মপান িরী‘আবত তেধ নয়।
১৬। তাবের পূ বেণ খাোর গ্রহর্ করবে না। খানারপনার
সময় তাবেরবক আের আপযায়ন করবত সবিি হবে।
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১৭। তাবের সম্মু বখ কখনও রমথযা কথা েলবে না।
তাবের বকাবনা কাে বতামার পেন্দ না হবল তাবের বোষ
বের করবত তৎপর হবে না।।
১৮। তাবের সম্মু বখ বতামার স্ত্রী ো সন্তানবের প্রাধানয
রেবে না। সেণ অেস্থাবতই তাবের রাযী খুরি রাখবত
তৎপর হবে। তাবের রাযী খুরিবতই আল্লাহপাক রাযী
হবেন। আর তাবের নারাযীবত আল্লাহ তা‘আলা নারায
হবেন।
১৯। তাবের সম্মু বখ বকাবনা উাঁিু স্থাবন উপবেিন করবে
না। তাবের সম্মু বখ কিবর্াই অহংকাবরর সাবথ পেদ্বয়বক
লম্বা কবর বেবে না।
২০। কখনও রপতার সম্মু বখ রনবের েেত্ব বেখাবে না,
তুরম যত েে উদ্ধণতন কমণিারী/কমণকতণাই হও না বকন।
তাবের বকাবনা ভাবলা কােবক খারাপ েলবে না রকংো
তাবের বকাবনা কি রেবে না, যরেও তা মুবখর কথার
দ্বারাই বহাক না বকন।
২১। তাবের েনয খরবির েযাপাবর কির্ও এত কৃপর্তা
করবে না, যাবত তারা বকাবনা অরভবযাগ উত্থাপন কবর।
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এটা বতামার েনয অতযন্ত লজ্জাস্কর েযাপার। পবর বতামার
সন্তানবের মবধযও তা বেখবত পাবে। তাই বতামার
সন্তানবের েযাপাবরও রিন্তা-ভােনা কর।
মাতারপতার সাবথ বয েযেহার করবে, সন্তানবের রনকট
হবত বস েযেহার আিা করবত পার।
২২। বেরি বেরি মাতারপতার বেখাবিানা করবে এেং
তাবের সেণো হারেয়া উপহার রেবত তৎপর হবে তারা বয
কি কবর বতামাবক প্ররতপালন কবরবেন তজ্জনয তাবের
শুকররয়া আোবয় তৎপর হবে। তুরম বযমন আে বতামার
সন্তানবের আের কর এেং তাবের েনয কি কর, একো
তারাও বতামার েনয ঐ রকমই কি করবতন।
২৩। বতামার রনকট সেণারধক সম্মারনত ও হকোর হবলন
বতামার মাতা। তারপর বতামার রপতা। মবন বরখ, মাবয়র
পাবয়র কাবে সন্তাবনর োন্নাত )হাসান সনবে মুসনাবে
ইমাম আহমাে(।
২৪। মাতা রপতার অোধযিরর্ ও তাবের সাবথ রাগারারগ
করা বথবক রেরত থাকবে। অনযথায় তুরম েু রনয়া ও
আবখরাবত েু ঃখ কবির মবধয পেবে। আে তুরম বতামার
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মাতারপতার সাবথ বয েযেহার করবে, ভরেষযবত বতামার
সন্তানরাও বতামার সাবথ একই রকম েযেহার করবে।
২৫। যরে তাবের রনকট বকাবনা রকেু িাও, তবে নম্রভাবে
তা িাও। আর যখন তুরম তা তাবের রনকট হবত পাবে,
তখন তাবের প্ররত কৃতজ্ঞতা প্রকাি করবে। আর যরে
তারা তা রেবত অপারগ হন, তবে তাবের ওের গ্রহর্
করবে। তাবের রনকট এমন অবনক রকেু োেী করবে না,
যা রেবত তাবের কি হয়।
২৬। যখন তুরম ররযক উপােণনিম হবে, তখন হবতই
ররযক অবিষবর্ তৎপর হও। আর সাবথ সাবথ
মাতারপতাবক সাহাযয করবত বিিা কর।
২৭। মবন বরখ বতামার ওপর বতামার মাতারপতার হক
আবে। বতমরনভাবে বতামার স্ত্রীরও। তাই প্রবতযবকর
হকবক সরঠকভাবে আোয় করবত সবিি হবে। আর
তাবের মবধয বকাবনা মবনামারলনয বেখা রেবল তা েূ র
করবত বিিা করবে এেং বগাপবন বগাপবন উভয়বকই
হারেয়া রেবে।
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২৮। যরে কির্ও বতামার স্ত্রীর সাবথ বতামার মাতা
রপতার বকাবনা মবনামারলনয হয়, তবে তার উত্তম রেিাবর
সবিি হবে এেং স্ত্রীবক এটা ভাবলাভাবে েুরঝবয় েলবে
বয, তুরম তার পবি আে যরে বস হবকর ওপর থাবক।
রকন্তু মাতা রপতাবক খুরি করাও বতামার েনয অতযন্ত
েরুরী।
২৯। যরে রেবয় রকংো তালাবকর েযাপাবর বতামার
মাতারপতার সাবথ বতামার বকাবনা মতরেবরাধ বেখা বেয়,
তবে িরী‘আবতর আইবনর আশ্রয় গ্রহর্ কর, এটাই হবে
বতামাবের েনয উত্তম সাহাযযকারী।
৩০। ভাবলা ো মন্দ উভয় বিবত্রই মাতা রপতার বো‘আ
কেুল হয়। তাই বতামার ওপর তাবের েে-বো‘আ বথবক
োাঁিবত সবিি হও।
৩১। অনযবের সাবথ উত্তম েযেহার করবত সবিি হও। বয
অনযবের গারল বেয়, বস রনবেও গারল খায়।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম েবলবেন:
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َ َُ َ ُ َ
َ َ
َ
ُ َّ كبَائر َشت ُم
َ
 َوهل يَش ِت ُم،لل
ِ « ِمن ال
ِ  يا رسول ا:الرج ِل َو ِاَلي ِه» قالوا
ِ
ُ ُ ُّ ُ َ َ ُ َ َ ُّ ُ َ َ ُ َّ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ َ
َ الر ُج ُل َو
َّ
ب أ َّمه
 ويس، «نعم يسب أبا الرج ِل فيسب أباه:اَلي ِه؟ قال
ِ
ُ
ُ ُّ ُ َ َ
»ب أ َّمه
فيس
“কেীরা গুনাবহর মবধয বকউ তার রপতামাতাবক গারল
বেওয়াও অন্তভূ ণি সাহােীগর্ েলবলন, বহ আল্লাহর রাসূ ল,
বকউ রক তার মাতা রপতাবক গারল বেয়? উত্তবর রতরন
েলবলন, হযাাঁ, বকউ অনয বকাবনা েযরির রপতাবক গারল
বেয় তখন বসও তার রপতাবক গারল বেয় আর বকউ
কাবরা মাতাবক গারল রেবল বসও তার মাতাবক গারল
বেয়”।10
৩২। মাতারপতার সাবথ সািাত করবত থাক তাবের
েীেদ্দিায় এেং মৃতুযর পবরও। তাবের পি বথবক োন
খয়রাত করবত থাক। সেণো তাবের েনয এই েবল বেরি
বেরি কবর বো‘আ করবত থাক।
َ ت ُمؤم ِٗنا َول ِل ُمؤ ِمن
ذ
َ ِ ب ٱغفِر ِل َول َِو َّٰ ِ َِل ذي َول َِمن َد َخ َل بَي
ِي
ِ ﴿ ر
َ ُ َ
]٢٨ :ت ﴾ [نوح
وٱلمؤمِنَّٰ ِ ى
10

সহীহ েু খারী, হােীস নং ৫৯৭৩; সহীহ মুসরলম, হােীস নং ৯০
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“বহ আমার রে! আমাবক এেং আমার মাতারপতাবক এেং
ঈমানসহ যারা আমার ঘবর প্রবেি কবর তাবেরবক এেং
অনযানয

মুরমন নারী পুরুষবেরবক িমা কবর োও।”

[সূ রা নু হ, আয়াত: ২৮]
অনযত্র আবে,

ٗ ﴿ ذرب ٱر ََح ُه َما َك َما َر ذب َيان َصغ
]٢٤ : ﴾ [اَّلرساء٢٤ ِريا
ِ
ِ

“বহ আমার রে, তুরম আমার মাতা রপতার ওপর েয়া কর

বযমরনভাবে তারা আমাবক বোট অেস্থায় লালন-পালন
কবরবেন।” [সূ রা আল-ইসরা, আয়াত: ২৪]
সমাপ্ত
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