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স�ান লালন-পালেন িপতা-মাতার করণীয় 

�িতিট মানুষই িববািহত জীবেন �েবেশর পর স�ান কামনা কেরন। 

অিধকাংশ দ�িতই হন স�ােনর গিবরত িপতা-মাতা। িক� মেন রাখেত 

হেব শধু স�ান জজ িদেয় িপতা-মাতা হওয়াই যেথ� নয়। সবাইেক 

হেত হেব দািয়�শীল িপতা বা মাতা। অনযথায় দুিনয়ােত েযমন রেয়েে 

েভাগাি�, আিখরােতও রেয়েে েতমিন অশাি� এবং অেপকমান িনিনি 

জবাবিদিহতা। কারণ, স�ান হেলা িপতা-মাতার কােে �দ� আ�াহর 

আমানত। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ُّ�مْ « ُ�مْ  َراٍع  ُُ
ّ ُُ  َواارُّجُل  ،َرِ�ّيِتهِ  َ�نْ  َوَمْسُؤوٌل  َراٍع  اِإلَمياُ  .َرِ�ّيِتهِ  َ�نْ  َمْسُؤوٌل  َو

ْهِلهِ  ِف  َراٍع 
َ
ةُ  ،َرِ�ّيِتهِ  َ�نْ  َمْسُؤوٌل  وَْهدَ  أ

َ
َمْرأ
ْ
 َ�نْ  َوَمْسُؤولَةٌ  َزوِْجَمي َ�يِْت  ِف  َراِ�يَةٌ  َواا

َيِداُ  َرِ�ّيِتَمي
ْ
يِّدهِ  َميلِ  ِف  َراٍع  َوال ُ�مْ  َرِ�ّيِتهِ  َ�نْ  َوَمْسُؤوٌل  ََ

ّ ُُ  َ�نْ  َوَمْسُؤوٌل  َراٍع  َو

 .»َرِ�ّيِتهِ 

‘েতামােদর �েতযেকই দািয়�শীল আর সবাই েতামরা িজজািসত হেব 

িনজ দািয়� স�েকর। ইমাম একজন দািয়�শীল; িতিন তাঁর দািয়� 

স�েকর িজজািসত হেবন। পুরষ দািয়�শীল তার পিরবােরর; েস 

িজজািসত হেব তার দািয়� স�েকর। মিহলা দািয়�শীল তার �ামীর 
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গৃেহর (তার স�দ ও স�ােনর); েস িজজািসত হেব তার দািয়� 

স�েকর। ভৃতযও একজন দািয়�শীল, েস িজজািসত হেব তার মুিনেবর 

স�দ স�েকর। (এককথায়) েতামরা সবাই দািয়�শীল আর সবাই 

িজজািসত হেব েস দািয়� স�েকর।’ [সহীহ বুখারী : ৭১৩৮; িতরিমযী : 

১৭০৫] 

অেনক িপতা-মাতাই হয়েতা বলেবন, েক বেলেে আমরা িনজ স�ােনর 

বযাপাের দািয়�বান নই, েেেল-েমেয়েদর �িত িনজ কতরবয স�েকর 

সজাগ ও সতকর নই? উ�ের বলা হেব, আমরা েবখবর নই বেট। তেব 

যথাযথ দািয়�বান নই আমরা। আরও বা�ব কথা হেলা, আমরা িনজ 

দািয়� স�েকর পূণর ওয়ািকিহাল নই। েকউ হয়েতা ি�য় এই স�ানেদর 

��া আ�াহর হকুম মেতা জীবন পিররালনাই কির না আর যারা কির, 

তারা সংি�� িবষেয় করণীয় স�েকর অবগতই নই। তাই েদখা যায়, 

আমরা শধু স�ােনর ৈদিহক রািহদার ততাবধান কির। তার আি�ক 

রািহদার �িত েকােনা �েকপ কির না। অথর এর গর� �থেমামিটর 

েরেয় েবিশ ৈব কম নয়। ৈদিহক রািহদােক পিরতৃি� িদেত পাের েকবল 

আ�া। পকা�ের ৈদিহক রািহদার অপূণরতা সেতও আ�া পাের সুখী 

হেত। ইসলাম তাই িশশর উভয় রািহদার �িত গর� িদেয়েে। িপতা-
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মাতােক উভয় িদক ততাবধান করেত িনেদরশ ও িনেদরশনা িদেয়েে। 

স�ানেক আি�কভােব ঋ� ও ঔ�যরমিিত করার ইিিত পাই আমরা 

আ�াহ তা‘আলা িনেদরেশ। পিব� কুরআেন ইরশাদ হেয়েে,  

﴿ ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ قُوٓ  ٓءآمُنوا نُفٓسُ�مۡ  ا
ٓ
هۡ  أ

ٓ
 ﴾ٓجآرةُ ۡ�ِ ٱوٓ  َّاُس ٱ ٓوقُوُدٓها �نٓارٗ  لِيُ�مۡ ٓوأ

 ]٦ :الحر�م [

‘েহ ঈমানদারগণ, েতামরা িনেজেদরেক এবং েতামােদর পিরবার-

পিরজনেক আগন হেত বাঁরাও, যার �ালািন হেব মানুষ ও পাথর।’ 

{সূরা আত-তাহরীম, আয়াত : ০৬} 

এ আয়ােতর বযাখযায় আলী রািদয়া�াহ তা ’আলা আনহ বেলন, ‘অথরাা, 

তােদরেক আদব িশকা দাও এবং ইলম েশখাও।’ [তািসীর ইবন 

কাসীর, উে�িখত আয়ােতর বযাখযা ি�বয]    

এিদেক ৈবষিয়ক িশকার সেি সেি ধমরীয় তথা ৈনিতক িশকাদােনর 

�িত গর� আেরাপ কের রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন,  
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ْوالََدُ�مْ  ُمُروا«
َ
َالةِ  أ َّ ْ�غَيءُ  وَُهمْ  نِيا

َ
بْعِ  أ نِ�َ  ََ ُ�دُهمْ  َِ ْ�غَيءُ  وَُهمْ  َعلَيَْمي َواْضِ

َ
 َعْشِ  أ

نِ�َ  َمَضيِجعِ  ِف  نَيْغَُممْ  َوََّرقُدا َِ
ْ
 .»اا

‘েতামােদর স�ানেদর সাত বের হেল তােদর সালােতর িনেদরশ দাও, 

তােদর বয়স দশ বের হেল এ জনয তােদর �হার কেরা এবং তােদর 

পর�ের িবোনা পৃথক কের দাও।’ [আবূ দাউদ : ৪৯৫; মুসনাদ 

আহমদ : ৬৬৮৯] 

�খযাত দাশরিনক ইমাম গাজালী রহমাতু�ািহ আলাইিহ বেলন,  

األمدر وأوددهي، وااَب أمينة عغد  أهماعلم أن الرر�  ف ر�يضة ااَبيين من 

  نق  وودرة، وهد قينل اك  واينه، وقلبه الريهر جدهرة نييسة ايلة عن

عد ف اينيي  مينق  وميىل لك   مينميل لله، َنن عدِد ال� وعلمه أ ع عليه َو

يل عدِد ااش وأهمل لهم وارارة، وريرده ف ودانه أنده و  معلٍم ل ومؤدب، و�ن

 ..ل، انميىم رو وهلو و ن اادزر ف رقبة القِيم عليه واادال

‘েজেন রাখ, িশশ �িতপালন পপিত একিট অিত গর�পূণর িবষয়। আর 

স�ান তার িপতা-মাতার কােে আমানত �রপ। তার পিব� অ�র 

অমূলয মািণকয, েয েকােনা নকশা বা েিব েথেক যা মুম। িেল তা েয 

েকােনা নকশা �হেণ ��ত এবং তােক যার �িতই ধািবত করা হেব 
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েস িদেকই েস ধািবত হয়। তাই তােক ভােলায় অভয� করা হেল, 

সুিশকায় �িতপালন করেল, েসভােবই েস গেড় উঠেব। ইহকােল ও 

পরকােল েস সুখী হেব। তার েনকীেত তার িপতা-মাতা এবং তার 

�েতযক িশকক ও িশ�ারারদানকারীই অংশীদার হেবন। পকা�ের তােক 

খারােপ অভয� করা হেল, তােক পশর নযায় অবেহলা করা হেল, েস 

হেব হতভাগয ও  ংস�া�। আর এর দায় বতরােব তার কতরা ও 

অিভভাবেকর ওপর।’ [ইহয়াউ উলুিম�ীন : ৩/৬২] 

স�ানেক রকা করার উপায় হেলা, তার িপতা-মাতা তােক িশ�ারার 

স��, সভয ও উ�ম রিরে�র অিধকারী বানােব এবং তােক অসা সি 

েথেক িবরত রাখেব। তার মােঝ বুিপর উেজষ লকয করা মা� 

উ�মরেপ তােক পযরেবকণ ও ততাবধান করেত শর করেব। বুিপর এ 

উেজেষর সূরনা লাজুকতার �াথিমক �কােশর মাধযেম। কারণ, যখন েস 

ল�া পায়, সলাজ হয় এবং েকােনা িকেু বজরন কের, তা েকবল তার 

ওপর জােনর আেলা পড়ার কারেণই কের। আ�াহ তা‘আলার পক 

েথেক এিট তার জনয একিট উপহার এবং সুসংবাদতুলয, যা �ভােবর 

সু�তা ও হদেয়র �নতা �মাণ কের। এিট পিরণত বয়েস তার বুিপর 

পূণরতারও ইিিত �দান কের। সুতরাং িশশর লাজুকতােক উেপকা করা 
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সমীরীন নয়। বরং তােক সুিশিকত ও মািজরতভােব গেড় তুলেত এ 

লাজুকতা ও বুিপম�ােক কােজ লাগােনা উিরত। �িতপালেনর �াথিমক 

অব�ায় যিদ িশশর �িত অয� ও অনাদর েদখােনা হয়, তেব �ায় 

েকে�ই েস অসা �ভাব িনেয় েবেড় ওেঠ। িমথুযক, িহংসুক, িন�ুক ও 

ত�র  িহেসেব এবং অনথরক কথা, অ�হািস, কূটরাল ও অ�ীল আররেণ 

অভয� হেয় বড় হয়।     

িশশেক এসব বদ অভযাস েথেক বাঁরােনা স ব আদব ও িশ�ারার 

েশখােনার মাধযেম। তােক পাঠােত হেব দীনী িশকালেয়। েসখােন েস 

কুরআন-হাদীস িশখেব। পূবরসুরী বুযুগর ও মনীষীেদর িশকণীয় য়টনাবলী 

ও জীবনােলখয স�েকর জানেব। এেত কের তার কির মেন েনককার ও 

মনীষীেদর �িত ভিম ও �পা জজ েনেব।  

িশশর েকােনা সু�র আররণ বা �শংসনীয় কাজ েরােখ পড়েল, তার 

�শংসা করেত হেব। তােক খুিশ করার মেতা িকেু পুর�ার িদেত হেব। 

মানুেষর সামেন করেত হেব তার �শংসা। এর বযতযয় য়িটেয় যখন েস 

িকেু করেব যখন �থমবােরর মেতা, তখন তা উেপকা করেত হেব।  

েগাপন রাখেত হেব;  অেনযর সামেন �কাশ করা যােব না। িবেশষত 

বা�ািটই যখন রাইেব েসিটেক েগাপন রাখেত। অেনযর কাে েথেক 
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আড়াল করেত। যিদ ি�তীয়বার এ কােজর পুনরাবৃি� কের, তেব তােক 

েগাপেনই শাসােত হেব। বেল িদেত হেব, এমন কাজ তুিম ি�তীয়বার 

করা েথেক িবরত থাকেব। অনযথায় মানুেষর সামেন েতামােক ল�া 

েদয়া হেব।   

তােক শাসন করার সময় কখেনা অিতিরম শ� বযবহার করা যােব না। 

এেত কের তার পেক ভারসনা ও িতর�ার েশানা এবং ম� িবেশষণ 

হজম করা সহনীয় হেয় উঠেব। তার অ�ের কথার �ভাব �াস পােব। 

তার হদেয় কথার �ভাব েয েকােনা মূেলয বজায় রাখেত হেব। তােক 

েকবল মােঝমেধযই ভারসনা করা যােব। মা তােক বাবার ভয় েদখােবন। 

ম� কাজ েথেক ধমকােবন।    

বা�ােক িদেনর িকেু সময় হাটঁা-রলা ও েখলাধূলায় অভয� করেবন। 

তােক যােত অলসতা না েপেয় বেস। বাবা-মা’র িকেু িনেয় তােক সিী-

সাথী বা ব�ু-বা�েবর সামেন বড়াই করেত িনেষধ করেবন। তােক বরং 

িবনয়, ওঠাবসার সাথীেদর স�ান এবং তােদর সেি কথাবাতরায় 

েকামলতার �ভােব গেড় তুলেবন। তােক েশখােবন- তযােগই স�ান; 

�হেণ নয়। মানুেষর িজিনস েনয়া িন�নীয়। তা এমনিক িনরুতা ও 

হীনতার পিররায়ক। যিদ গিরব য়েরর স�ান হয় তেব তােক েশখােত 
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হেব পেরর িজিনস েনয়া এবং পেরর স�েদ েলাভ করা অবমাননা ও 

লা�নাকর। শনেত খারাপ লাগেলও তা মূলত সারেময় �ভাব। কুকুেরর 

�ভাব, মা� একিট েলাকমার অেপকায় পর দুয়াের েস িজ�া নাড়ােত 

থােক।    

তােক অভয� করােবন যােত েস সবার সামেন থুথু না েিেল। অনযেদর 

উপি�িতেত হাই না েতােল। অনযেদর িদেক িপঠ িদেয় না বেস। কােরা 

পােয়র ওপর িনেজর পা না রােখ। থুিতর িনের হােতর তালু না রােখ 

এবং কাঁেধ েহলান িদেয় মাথা না রােখ। কারণ, তা অলসতার আলামত। 

তােক সভার আদব িশকা েদেবন। েবিশ কথা বলা েথেক বারণ 

করেবন। এিট েয এক ধরেনর েবয়াদবী, তাও তােক বুিঝেয় বলেত 

হেব। কথা সতয েহাক বা িমথযা, তা িনেয় তােক মাথা েুেয় কসম করেত 

িনেষধ করেবন। যােত ৈশশব েথেকই তার এ বদ অভযাস গেড় না 

ওেঠ।     

িশশেক আরও িনেষধ করেবন বড়েদর সামেন কথার সূরনা করেত। 

অভয� করেবন েস েযন তােদর �েের শধু জবাব েদয়। যতটুকু 

িজেজস করা হয় েকবল ততটুকু বেল। তাঁরা কথা বলেল মেনােযাগসহ 

েশােন। বড় েকউ এেল তার স�ােন উেঠ জায়গা খািল কের েদয়। 
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তােদর সামেন েযন না বেস। তােক আরও িবরত রাখেবন বােজ কথা 

ও অ�ীল বােকযা�ারণ েথেক। অনযেক গালম� করা ও অিভশাপ েদয়া 

েথেক। যার মুখ েথেক হরদম গািল উ�ািরত হয়, তার সি তযাগ 

করেত বলেবন। কারণ, তা খারাপ সিীেদর েথেক তার মােঝ না ঢুেক 

পাের না। বা�ােদর আদব-কায়দাওয়ালা ও িশ�-ভি বানােনার �ধান 

উপায়ই হেলা তােক কুসি েথেক দূের রাখা।    

তােক িপতামাতা, িশকক, গরজন এবং আ�ীয়-অনা�ীয়, েরনা-অেরনা 

সব মুরুীেক মানয করার আদব েশখােবন। যখন েস ভােলা-ম� 

েবাঝার বয়েস উপনীত হেব, তার নামাত তরেকর অপরাধ কমা 

করেবন না। রমযান মােস েয কয়িদন পাের সাওম পালন করেত িনেদরশ 

েদেবন। বলাবাহলয, পিররযরা যা করার �িতিট িজিনেসর �াথিমক 

পযরােয়ই তা করেত হয়।  

িশশেক মূলত ভােলা-ম� উভয় রিরে�র িম�েণ সৃি� করা হেয়েে। তার 

িপতামাতাই তােক ভােলা-মে�র েয েকােনািটর িদেক ধািবত কেরন। 

আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ তা ’আলা আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  
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ُ  َمْداُددٍ  ُ ّ «
َ
ِيْرَرةِ  َعَ  نُدي

ْ
نََداهُ  ال

َ
َمدَّدانِهِ  ََع وْ  ، ُُ

َ
انِهِ  أ َ ِّ غَ وْ  ، ُُ

َ
َسينِه أ ِّ َم ُُ «. 

‘�িতিট িশশ (ইসলাম) িিতরােতর ওপর জজ�হণ কের। তার 

িপতামাতাই তােক ইহদী বানায়, ি��ান বানায় অথবা অি�পূজক 

বানায়।’ [সহীহ বুখারী : ১২৯২; ইবন িহুান : ১২৯; বাইহাকী : 

১১৯১৮] 

অতএব আ�াহর এ আমানত স�েকর আমােদর সজাগ ও আরও েবিশ 

দািয়�বান হেত হেব। স�ানেদর বািহযক �েয়াজন পূরেণর সেি সেি 

আি�ক েখারােকর �িতও নজর রাখেত হেব। আ�াহ তা‘আলা 

আমােদর সবাইেক তার িনেদরশ মেতা স�ান মানুষ করার তাওিীক দান 

করন।  

َّٓنا﴿ ٓا ٓهۡب  ٓر زۡ  ِمنۡ  َٓ
ٓ
ٰ  ِجٓنآ�ٰ أ َّ ُُِرِ ةٓ  تِٓنآو َّ �ۡ  قُ

ٓ
ّتقِ�ٓ لِلۡ  ٓنآعلۡ جۡ ٱوٓ  ُ�ٖ أ : اليرقين [ ﴾إِٓماًما ُُ

٧٤[ 

‘েহ আমােদর রব, আপিন আমােদরেক এমন �ী ও স�ানািদ দান 

করন যারা আমােদর রকু শীতল করেব। আর আপিন আমােদরেক 

মু�াকীেদর েনতা বািনেয় িদন’। {সূরা আল-িুরকান, আয়াত : ৭৪} 

আমীন।   


