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সন্তান লালন: মাতা-পিতার এক মহান দাপিত্ব 

   

জীবননর শুরুনতই সন্তান যানদর হানতর স্পশশ িাি, যানদরনক সামনন দদনে, যানদর গন্ধ শুুঁনক, তারা হনলন মাতা-

পিতা। মাতা-পিতার হাত ধনরই সন্তান প্রনবশ কনর দকালাহলমি িৃপিবীনত, গানে লাগাি ইহজাগপতক আনলা-

বাতাস। মাতা-পিতার কাছ দিনকই দশনে প্রিম শব্দমালা। তাই মাতা-পিতার স্কনন্ধই অপিশত সন্তাননক যিািশরূনি 

মনদশ মুপমন তিা মানুনের মনতা মানুে  পহনসনব গনে দতালার দাপিত্ব।  

ইমাম গাযাপল রহ. বনলনছন: সন্তান মাতা-পিতার কানছ আমানত। সন্তাননর হৃদি নকশা-ইনমজমুক্ত এক  সরল-স্বচ্ছ 

মুক্তা, যা দযনকাননা নকশা-ইনমজ ধারণ করনত প্রস্তুত। তানক দয পদনকই দহলাননা হনব দস দস পদনকই ঝুুঁনক িেনব। 

যা পকছু উত্তম ও ভানলা তা যপদ তানক দশোননা হি, তানক যপদ এগুনলার প্রপত অভযস্ত কনর দনিা হি তনব 

দসভানবই দস বে হনব। ফনল তার মাতা-পিতা দুপনিা ও আনেরানত দসৌভাগযবান হনব। তার উস্তাদ ও আদব-

কািদার পশক্ষকগণও তৃপি অনুভব করনব। এর পবিরীনত তানক যপদ োরাি পবেনি অভযস্ত করা হি, জন্তু 

জাননািানরর মনতা তানক লাগামহীন কনর দদওিা হি, তাহনল দস ভাগযপবেপিত হনব, অতঃির পনপক্ষি হনব ধ্বংনসর 

গহ্বনর। আর এর দািভার বতশানব তানদর ঘানর যারা পছল তার কণশধার, যানদর দাপিত্ব পছল তানক মানুে পহনসনব 

গনে দতালার। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওিাসাল্লাম বনলনছন: প্রপতপি পশশু পফতরনতর ওির জন্মগ্রহণ কনর, 

আর তার মাতা-পিতা তানক ইিাহূদী, মাজুসী (অপিিূজক) অিবা পিষ্টান বানাি।1 

দস পহনসনব সন্তান লালনন মাতা-পিতানক হনত হনব যনিষ্ট সনেতন, ঐকাপন্তক ও িপরশ্রমী। সন্তাননর শারীপরক 

সুস্থতার প্রপত মাতা-পিতা পনঃসনেনহ যনিষ্ট যত্নবান িানকন। তনব এর িাশািাপশ, ধাপমশকতা, উন্নত েপরে, আল্লাহ-

ভীরু হৃদি ইতযাপদ িপরগঠননর বযািানরও সন্তাননর প্রপত যত্ন পননত হি সমপধক গুরুত্ব পদনি। দকননা সন্তান মাতা-

পিতার কানছ গপচ্ছত এক আমানত। তাই সন্তাননর শারীপরক িপরিুপষ্টর িাশািাপশ হৃদনির িুপষ্ট সরবরানহর প্রপত 

নজর না পদনল তা হনব আমাননতর পেিানত ও সন্তাননর প্রপত অনযাি-অপবোর। সন্তাননর হৃদিনক িুষ্ট করার অিশ 

ধমশীি ও মানপবক গুণাবপলনত ঋদ্ধ কনর দতালা, আল্লাহর প্রপত গভীর পবশ্বাস, আনেরানতর প্রপত দৃঢ় ইমান ও 

ইসলানমর অনযানয  দমৌপলক আকীদার প্রপত দৃঢ়পেত্ত কনর বে করা। এর অনযিা হনল মাতা-পিতানক আল্লাহর 

দরবানর জবাবপদপহ করনত হনব পনপিত রূনিই। হাপদনস িুরুেনক তার িপরবার িপরজননর দাপিত্বশীল, নারীনক তার 

স্বামীর বাপেনত দাপিত্বশীল পহনসনব উনল্লে করা হনিনছ এবং প্রনতযকনক যার যার দাপিত্বশীলতা সম্পনকশ পজজ্ঞাপসত 

হনত হনব বনল দঘােণা এনসনছ।  

একপি পবশুদ্ধ বণশনা মনত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওিাসাল্লাম বনলনছন:  

راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن لككم راع ولككم مسؤول عن رعيته، والرجل راع يف أهله، ومسؤول عن رعيته ، واملرأة »
 .«رعيتها، واخلادم راع يف مال سيده، ومسؤول عن رعيته ، ولككم راع ومسؤول عن رعيته

                                                           
1 সহীহ বুোরী ও মুসপলম 
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“দতামানদর প্রনতযনকই দাপিত্বশীল এবং দতামানদর প্রনতযকনকই তার দাপিত্বকমশ সম্পনকশ পজজ্ঞাপসত হনত হনব। 

িুরুে তার িপরবানর দাপিত্বশীল এবং দস তার দাপিত্বকমশ সম্পনকশ পজজ্ঞাপসত হনব। নারী তার স্বামীর ঘনর 

দাপিত্বশীল এবং তানক তার দাপিত্বকমশ সম্পনকশ পজজ্ঞাপসত হনত হনব। দসবক তার মপননবর সম্পনদ দাপিত্বশীল  

এবং তানক তার দাপিত্বকমশ সম্পনকশ পজজ্ঞাপসত হনত হনব। দতামানদর প্রনতযনকই দাপিত্বশীল এবং দতামানদর 

প্রনতযকনকই তার দাপিত্বকমশ সম্পনকশ পজজ্ঞাপসত হনত হনব”।2 

সন্তান লালন একপি অপত গুরুত্বিূণশ দাপিত্ব। এ দাপিত্ব অননযর কাুঁনধ োপিনি মাতা-পিতা তৃপির পনঃশ্বাস দফলনল তা 

হনব পদবাস্বপ্ন দদোর মনতা এক ঘিনা। যারা ভুক্তনভাগী তারা পবেিপি ভাল কনরই বুনঝন। তবু পবেিপি আনরা 

িপরস্কার করার লনক্ষয একপি উদাহরণ পদপচ্ছ:  

জননক আনমপরকান নারী, পতপন তার পনজস্ব অপভজ্ঞতার আনলানক একপি গ্রন্থ রেনা কনরনছন যার নাম ‘আিনার 

মত একজন স্মািশ নারী বাপেনত বনস কী করনছ?’ উক্ত ভদ্র মপহলার বক্তনবযর সারসংনক্ষি তার ভাোি এই দয, 

আমার ঘনর িাকার ইচ্ছা কেননাই পছল না, আপম রীপতমত এক দকাম্পাপনর োকুনর পছলাম। ৩৩ বছর বিনস আমার 

ঘনর একপি দছনল সন্তান জন্ম দনি। ওনক সামলানত পগনি আপম োকপর দছনে পদনত বাধয হই। পকছুপদন দযনত না 

দযনতই আপিশক অনিননর সমু্মেীন হনি পিতীিবার োকপরনত পফনর যাই। এ অবস্থাি পবনকল এবং সিাহানন্তর ছুপির 

পদননর সমিিুকু দকবল বাচ্চানক পদনত সক্ষম হই। এ সামানয সমিিুকু বাচ্চার জনয কেননাই যনিষ্ট পছল না। তাই 

একিা নাসশাপর েুুঁনজ দবর কনর ওনক দসোনন দরনে আপস। নাসশাপরপি অসমূ্পণশ দভনব একমাস িনরই বাচ্চানক বাসাি 

পননি আপস। পিতীিবানরর মনতা োকপর দছনে ঘনর বনস বাচ্চা সামলানত আরম্ভ কপর। দু’বছর সমি একপি উৎকৃষ্ট 

নাসশাপরর তালানশই দকনি যাি; পকন্তু ততক্ষনণ আপম পিতীি সন্তাননর মা হনি বপস। আবারও একিা োকপরনত পফনর 

যাই। বাচ্চা দুনিানক একিা ঘনরািা ধরননর নাসশাপরনত দরনে অপফস করনত যাই। পকন্তু দসোননও আমার কাপিত 

পশশুনসবা দোুঁনজ না দিনি হতাশ হই। িপরনশনে বাসাি বনস করার মনতা একপি োকপর দোুঁনজ দনই। আপম 

বাচ্চানদর পননি দয পতক্ত অপভজ্ঞতার পশকার হই তা আমানক একপি পবনশে ননপতক পশক্ষাি ঋদ্ধ কনর। আর তা 

হল, আিপন যত আইন-ই প্রণিন করুন না দকন এবং যত িিসাই েরে করুন না দকন তা পদনি একজননর প্রপত 

অনযজননর হৃদযতা-ভানলাবাসা কেননাই সৃপষ্ট করা যাি না। 

আপম এমন এক বযপক্তর তালানশ পছলাম পযপন হনবন দেহী, প্রীপতিূণশ, দরদী, হৃদিপবপশষ্ট, রপসক দমজানজর ও 

তৎির। একজন সজীব হৃদিপবপশপষ্ট বযপক্ত পযপন আমার বাচ্চানদর ননপতকতানক সুেমামপিত করনব। 

দকৌতূহনলানদ্রককর িযশিনন ওনদরনক পননি দবর হনব। ওনদর প্রপতপি দছাি-দছাি প্রনের উত্তর দদনব। ওনদরনক 

দুপলনি দুপলনি পমপষ্ট ঘুম িাোনব। পকন্তু আনস্ত আনস্ত এবং দবদনাদািকভানব আপম এ পতক্ত সতয িযশন্ত দিৌঁনছপছ দয, 

আপম যার তালানশ মানসর ির মাস কাপিনিপছ দস দতা আপম পভন্ন অনয দকউ নি। এিাই হনচ্ছ দস কাজ যা আমার 

মনতা একজন স্মািশ দমনি ঘনর বনস করনছ।3 

                                                           
2 সহীহ বুোরী ও মুসপলম 
3 পরডারস ডাইনজস্ট:  অগাস্ট ১৯৮৮ 
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এ ঘিনা দিনক স্পষ্ট বুঝা যানচ্ছ দয অনয দকাননা বযপক্ত বা প্রপতষ্ঠাননক যত িাকাই দদওিা দহাক না দকন সন্তাননর 

প্রপত মাতা-পিতার দয মমত্বনবাধ তা ক্রি করা কেননা সম্ভব নি। ফনল মাতৃপিতৃসুলভ মমত্বনবাধ পদনি যিািশরূনি 

সন্তাননক তাপলম-তরপবিনত ভূপেত করা, মানুনের মনতা মানুে করা কল্পনা নব অনয পকছু হনব না। 

বতশমান যুনগ অননক মাতা-পিতানক পননজর দছনল-সন্তাননর বযািানর েুবই উদাসীন-দবিনরািা হনত দদো যাি। ফনল 

সন্তান যেন বনে যাি, ধমশেুযত হনি অনাকাপিত জীবনযািন শুরু কনর, তেন হিনতা তানদর সপিত পফনর আনস। 

আর দসসমি আনক্ষি-অনুনশােনাি,  মানপসক যাতনাি কালাপতিাত ছাো অনয দকাননা উিাি িানক না। তেন 

হিনতা শুধরাননার সমি অবলীলাি দিপরনি যাি। অতীনতর প্রপত হতাশার দৃপষ্টনত তাপকনি যন্ত্রণাপবদ্ধ হৃদনি পদবস-

রজনী যািন করনত বাধয হনত হি। শুধু দয িৃপিবীর ক্ষণস্থািী জীবন আফনসাস আনক্ষনি কািানত হি তাই নি, 

সমনির কাজ সমনি না করার কারনণ, গপচ্ছত এক আমাননতর পেিানত করার কারনণ, একপি মানবাত্মানক ধ্বংনসর 

মুনে অবলীলাি দঠনল দদওিার কারনণ িরকালীন জীবনন মাতা-পিতানক জবাপদপহতার সমু্মেীন হওিা একপি দুিশার 

ঘিনা।   

বতশমানন অবশয অননক মাতা পিতা িেন্ত পবনকনল এনসও সপিত পফনর িান না; দকননা তারা পননজরাই  

অধাপমশকতানক জীবনিি পহনসনব দবনছ পননিনছন। এরূি বযপক্তনদর পননজনদর িানির দবাঝা দতা বহন করনতই 

হনব, সানি সানি তানদর কানছ গপচ্ছত আমানত, তানদরই জীবনাোর, কৃতকনমশর কারনণ ধ্বংস হনিনছ, িাি ও 

অনযানির িি দবনছ পননি, আল্লাহ-পবমুে হনিনছ, িরকাল পবমুে হনিনছ। এ কারনণ তানদরনক অবশযই পজজ্ঞাপসত 

হনত হনব।  

দস পহনসনব মাতা-পিতানক তানদর কানছ গপচ্ছত আমাননতর যিািশ সম্মান করার স্বানিশ, পনজ সন্তাননদর কাপিত 

মানপবক গুনাবপলনত ঋদ্ধ কনর গনে দতালার স্বানিশ, পনজনদরনকও আল্লাহর আনদশ পননেনধর সীমানাি দবুঁনধ পননত 

হনব, সন্তাননদরনকও আল্লাহর দদিা দমৌল প্রকৃপত (পফতরত)-এর স্বচ্ছতা বজাি দরনে প্রকৃত অনিশ মনদশ মুপমন কনর 

গনে তুলনত হনব।  

সন্তাননর দীন-ধমশ, আদশশ, মননাগঠন মাতাপিতার আদনল গনে উনঠ। এ পবেনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওিাসাল্লানমর স্পষ্ট একপি হাদীস রনিনছ। আবু হুরাইরা রাপদিাল্লাহু ‘আনহু দিনক বপণশত, পতপন বনলন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওিাসাল্লাম বনলনছন: 

يمجسانه، كما تنتج ابلهيمة بهيمة مجعاء، هل حتسون فيها من ما من مولود يودل إال يودل ىلع الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينرصانه أو »
 «.جداعء ؟ ثم يقول أبو هريرة : فطرة اهلل اليت فطر انلاس عليها ال تبديل خللق اهلل ، ذلك ادلين القيم

“সন্তান দকবল পফতরত (ইসলাম)-এর উির জন্ম লাভ কনর, অতঃির তার মাতা-পিতা তানক ইিাহূদী অিবা 

নাসারা অিবা অপিিূজক বানাি, দযমপন িশু িূণশাঙ্গ-দদহী িশু জন্ম দদি, যানত পক দকাননা নাক কপতশত (েুুঁতপবপশষ্ট) 

দদেনত িাও? এরির আবু হুরািরা রাপদিাল্লাহু ‘আনহু বনলন: আল্লাহর পফতরত যার ওির পতপন মানুেনক সৃপষ্ট 

কনরনছন”।4  

                                                           
4 সহীহ বুোরী 
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সন্তান একপি িপরবানরর গুরুত্বিূণশ অংশ। সন্তাননক দকন্দ্র কনরই বরং যাপিত হি অননক িপরবানরর পদবস রজনী, 

িপরবানরর সকল দদৌেঝাুঁনির দকন্দ্রীি িানগশি িানক সন্তাননর পনরািদ ভপবেযৎ পনমশাণ। আর দযনহতু সন্তাননর 

ইহজাগপতক জীবননর স্বাচ্ছযনের তুলনাি িরজাগপতক শাশ্বত জীবননর স্বাচ্ছযনের গুরুত্ব অপধক; দকননা দস জীবনন 

জাহান্নানমর প্রজ্বপলত আগুনন যানক পননক্ষি করা হনব, তার দুঃে-যন্ত্রণা, কষ্ট-যাতনার দকাননা অন্ত িাকনব না। না 

িারনব দকউ তার ওির আনরাপিত আযাবনক সামানযতম লাঘব করনত। তাই দতা িপরবানরর সদসযনদরনক, যানদর 

মনধয দেহাস্পদ দছনল সন্তানরা পনিি অনযতম, িরকানলর নারকীি আযাব দিনক বাুঁোননার জনয সকল প্রকার 

সতকশতা অবলিন সনবশাচ্চ গুরুত্ব িাওিা অতযাবশযক। আল্লাহ বনলন: 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ نُفَسُكم   قُٓوا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ

َ
لِيُكم   أ ه 

َ
َِجاَرةُ  ٱنلذاُس  َوقُوُدَها نَاٗرا َوأ  [  ٦: اتلحريم] ﴾ َوٱۡل 

“দহ মুপমনগণ, দতামরা পননজনদরনক ও দতামানদর িপরবার-িপরজননক আগুন হনত বাুঁোও, যার জ্বালাপন হনব মানুে 

ও িাির।” [সূরা আত-তাহরীম, আিাত: ৬]  

আলী রাপদিাল্লাহু ‘আনহু “দতামরা পননজনদরনক ও দতামানদর িপরবার-িপরজননক আগুন হনত বাুঁোও”-এর বযােযা 

কনরনছন এ বনল দয, ‘দতামরা দতামানদর পননজনদরনক ও দতামানদর িপরবারনক যা পকছু উত্তম  তা দশোও’।5  

ইমাম ফেরুপিন রাযী বনলনছন: “দতামরা পননজনদরনক বাুঁোও”-এর অিশ আল্লাহ যা পননেধ কনরনছন তা দিনক দূনর 

দিনক পননজনদরনক বাুঁোও।6 

ইমাম মুকাপতল উপল্লপেত আিানতর বযােযাি বনলনছন: ‘মুসপলম বযপক্ত পননজনক ও তার িপরবারনক পশষ্টাোনর দীপক্ষত 

কনর তুলনব, অতঃির যা পকছু উত্তম তার পননদশশ দদনব, ও যা পকছু অনুত্তম তা দিনক বারণ করনব।’   

তাফসীনর কাশশানফ বলা হনিনছ: “দতামরা পননজনদরনক বাুঁোও”-এর অিশ গুনাহ বজশন কনর ও ইবাদত আনুগনতযর 

কাজগুনলা কনর দতামরা পননজনদরনক বাুঁোও। আর িপরবারনক বাুঁোননার অিশ: তানদর পহনসব নাও দয বযািানর তুপম 

পননজর পহনসব পননি িাক।’  

দস পহনসনব সন্তাননক মানুে করনত, সংনশাধন করনত, সভয-ভদ্র করনত পনরপচ্ছন্নভানব দেষ্টা কনর দযনত হনব। 

দকানিা উত্তম, দকানিা অনুত্তম তা দশোনত হনব। তানদর ভুলত্রুপি শুদ্ধ করার প্রনেষ্টাি দযন ছেিতন  না ঘনি তার 

প্রপত অনচ্ছদয নজর রােনত হনব। আর এিাই নবী-রাসূলগনণর িদ্ধপত। নূহ আলাইপহস সালাম তার দছনলনক 

ঈমাননর দাওিাত পদনিনছন। ইবরাহীম আলাইপহস সালাম তার দছনলনদরনক অপিতীি আল্লাহর ইবাদাত-আরাধনার 

উিনদশ কনরনছন।  

ইমাম নববী রহ. বুস্তানুল আনরপফন পকতানব (দ্রঃ িৃষ্ঠা ৪৫) ইমাম শানফ‘ঈ রহ. দিনক বণশনা কনর বনলন, পতপন 

ফুযাইনলর উদৃ্ধপত পদনি উনল্লে কনরন দয, নবী দাউদ আলাইপহস সালাম একদা আল্লাহর কানছ প্রািশনা কনর 

বলনলন, ‘দহ আল্লাহ! আিপন আমার জনয দযমন পছনলন, দতমপন আমার দছনলর দক্ষনেও হনবন।  

(জবানব) আল্লাহ তা‘আলা অহী িাপঠনি বলনলন: দহ দাউদ! তুপম দতামার দছনলনক বনলা, দস দযন আমার জনয 

দতামার মনতা হি, তাহনল আপম দতামার প্রপত দযরূি পছলাম তার প্রপতও দসরূি হব।  
                                                           
5 হানকম: ৪/৪৯৪ 
6 আত তাফপসরুল কাপবর: ৩০/৬৪ 
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এ কারনণই ইমাম গাযালী রহ. তার (নহ বৎস) গ্রনন্থ বনলন: তরপবিনতর অিশ অননকিা কৃেনকর মনতা; দয তার 

ফসনলর জপমন দিনক কাুঁিা ও আগাছা উিনে দফনল দূনর পননক্ষি কনর। উনিশয তার ফসনলর োরাগুনলা যানত 

হৃষ্টিুষ্ট হনি সুেরভানব দবনে উঠনত সক্ষম হি।  

মাতা-পিতার দাপিনত্বর বযািানর ইমাম ইবনুল কাইপিযম েুব উিকারী একপি মন্তবয কনরনছন, পতপন বনলন: 

কনিকজন আহনল ইলম তিা জ্ঞানবান বযপক্ত বনলনছন দয, পবোর পদবনস প্রিনম পিতানক তার সন্তান সম্পনকশ 

পজজ্ঞাসা করা হনব। আর এিা হনব সন্তাননক তার পিতা সম্পনকশ প্রে করার িূনবশই। কারণ, পিতার দযমন সন্তাননর 

ওির অপধকার রনিনছ, দতমপন সন্তাননরও পিতার ওির অপধকার রনিনছ। আল্লাহ তা‘আলা বনলন: 

“আপম মানুেনক তার মাতা-পিতার প্রপত সুেরতম আেরণ (ইহসান) করার উিনদশ পদনিপছ।” [সূরা আল-

‘আনকাবুত, আিাত: ১৯] 

আল কুরআনন সন্তাননক মাতা-পিতার প্রপত দাপিত্বশীল হওিার বযািানর উিনদশ, মাতা-পিতানক সন্তাননর প্রপত 

দাপিত্বশীল হওিার পননদশনশর িনর এনসনছ। আল্লাহ তা‘আলা বনলন, 

ُتلُٓوا   َوَل ﴿ َلََٰدُكم   َتق  و 
َ
َيةَ  أ َلَٰق    َخش  زُُقُهم   َّنذ نُ  إِم   [٣١: االرساء] ﴾ ٣١ َكبرِٗيا ا  ٗ ِخط   ََكنَ  َقت لَُهم   إِنذ  ِإَويذاُكم    نَر 

“দতামরা দতামানদর সন্তাননক দাপরনদ্রযর ভনি হতযা কনরা না, পনিি আপম তানদরনক পরপযক পদই এবং 

দতামানদরনকও। পনিি তানদরনক হতযা করা বে অনযাি।“ [সূরা আল-ইসরা, আিাত: ৩১]  

ইমাম ইবনুল কাইনিযম আনরা বনলন, দয বযপক্ত তার সন্তাননক উিকারী ইলম দশোননার বযািানর উদাসীনতা দদোল, 

তানক দস এমপননতই দছনে পদল, তার প্রপত দস অপবোর করল। আর অপধকাংশ দছনল-দমনির নষ্ট হওিার কারণ 

পিতার অবনহলা, উদাসীনতা, মাতা-পিতা কতৃশক তানদরনক দীননর আবশযক পবেিসমূহ, সুন্নতকমশসমূহ সম্পনকশ মূেশ 

রাো। আর এভানবই তারা দছাি কানলই বাচ্ছানদরনক হাপরনি দফনল, অতঃির বে হনি না িানর তারা পননজনদরও 

দকাননা উিকার করনত, আর না আনস  মাতা-পিতার দকাননা কলযানণ।  

বলা হি দয, এক বযপক্ত তার দছনলনক মাতা-পিতার প্রপত অপবোর করাি অপভনযাগ কনর গালমে করপছল। প্রতুযত্তনর 

দছনল বলল: আব্বাজান! আপম যেন দছাি পছলাম আিপন আমার প্রপত অপবোর কনরনছন। তাই বে হনি আপমও 

আিনার প্রপত অপবোর করলাম। দছািকানল আিপন আমানক ধ্বংস কনরনছন, আপমও আিনানক বৃদ্ধ বিনস ধ্বংস 

করলাম। 

িপরনশনে স্মরণ কপরনি পদনত োই দয, দয বযপক্ত তার সন্তাননদরনক ঈমানন-আমনল, আেলানক-েপরনে বলীিান কনর 

সপঠক অনিশ মানুে করনত বযিশ হনলা দস তার জীবননর সব দেনি গুরুত্বিূণশ পমশনন বযিশ হনলা। তাই প্রপতপি মাতা-

মাতারই উপেত তানদর জীবননর এ গুরুত্বিূণশ পমশনন মপরিা হনি দেষ্টা কনর যাওিা। প্রনিাজনন অনযসব বযস্ততা 

সংকুপেত কনর সন্তান লালনন যনিষ্ট িপরমাণ সমি দদওিা। আল্লাহ আমানদর সবাইনক তাওফীক দান করুন। 

আমীন। 
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