
পতা-ভাতায াথে দ্ব্যফায 

দীঘঘ পদন ীভাীন কষ্ট ও অফর্ঘনীয় মাতনা হ্য কথয ভা ন্তানথক গথবঘ ধাযর্ কথযন। ভাথয়য 
পথে ন্তান মতই ফপৃি পথত োথক তায কথষ্টয ভাত্রা ততই ফাড়থত োথক। ভতৃয য মন্ত্রনা ায থয় 
মখন ন্তান বূপভষ্ট য় তখন এ নফজাতকথক পঘথয ভাথয়য ফ প্রতযা এফং প্ন ঘযযাক পখথত 
োথক। এই নফজাতথকয পবতয প পদখথত ায় জীফথনয ফ রূ এফং পৌন্দমঘ। মায পথর 
রৃপনয়ায প্রপত তায আগ্র এফং ম্পকঘ আথযা গবীযতয য়। যভ আদয-মথে প পরৄয 
প্রপতারথন ফযাস্ত থয় থড়। পনথজয যীথযয পনমঘা পদথয় তায খাফাথযয ফযাফস্থা কথয। পনথজ কষ্ট 
কথয তাথক সুখ পদয়। পনথজ ক্ষয ধঘাত পেথক তাথক খাওয়ায়। পনথজ পনঘূঘভ যাত কাোয় ন্তাথনয 
ঘযথভয জন্য। ভা যভ আদয আয ফেযকু বাথরাফাা পদথয় ন্তানথক পঘথয যাথখ ফঘক্ষর্। ন্তান 
পকাোও পগথর আল্লায পনকে রৃআ কথয পমন তায ন্তান পনযাথদ ঘথয পপথয আথ। ন্তানও পম 
পকান পফথদ ছযথে আথ ভাথয়য পকাথর। যভ পনবঘযতায় বথয োথক তায ফযক। মত পফদই 
আসুক না পকন ভা মপদ ফযথকয াথে পেথ ধথয পকংফা পস্দ ভাখা দপৃষ্টথত একফায তাকায় তাথর 
ফ কষ্ট পমন পনপভথলই উধাও থয় মায়। এই র ভা। 
 
 আয পতা? তাথক পতা ন্তাথনয ভযথখ এক পরাকভা আায তযথর পদয়ায জন্য কযথত য় অক্লান্ত 
পযশ্রভ। ভাোয ঘাভ াথয় পপরথত য়। হ্য কযথত য় কতধযথর্য কষ্ট এফং পক্ল। ন্তাথনয 
জন্যই পতা তাথক কখথনা কখথনা কৃনতা কযথত য়। কখথনা ফা বীরুতায পযেয় পদথত য়। 
ন্তান কাথছ পগথর াাঁপ ভযথখ তাথক ফযথক পেথন পনয়। তায পনযাত্তা ও াপন্তয জন্য প পম পকান 
ধযথর্য পফথদয ম্মযখীন ওয়ায জন্য প্রস্তুত োথক। ইতযাপদ কাযথর্ আভাথদয অপস্তথতয প্রপতপে 
পকার্া পতা-ভাতায পনকে ঋর্ী। আয তাই পতা আর কুযআথন আল্লা তা ’আরায ইফাদথতয যই 
পতা-ভাতায প্রপত দাোযর্ কযায কো উচ্চাপযত থয়থছ ফায ফায। ইযাদ থছেঃ 
 

  ُ ٍّف  اَهَُم  تَ ُ ْ  فاَل ِكالهَُم   َوْ   ََ ُدهَُم  اْاِ بَ َ  ِ ْ َد َ   َْب َُ  اَّل   ِماَّل   ِْ َ  ا ًا  َو ِ ْاَىااَِدْ  ِ   ِ اَّل اُ   ِ اَّل  تَْعبُُدوا  َ اَّل  َ  ُّب َ  َوقََضى
 َكِ  م ًا  قَْى ًا  اَهَُم  َوقُ ْ  تَْ هَْ هَُم  َو 

“পতাভায প্রপতারক পনথদঘ পদথয়থছন পম, পতাভযা পতপন ছাড়া অন্য কাথযা ইফাদত কযথফ না এফং 
পতা-ভাতায প্রপত দ্ব্যফায কযথফ ; তাথদয একজন অেফা উবথয় উবথয়ই পতাভায জীফদ্দায় 
ফাধঘথকয উনীত থরও আথদযথক পফযপি েূক পকছয ফথরা না। এফং তাথদযথক বর্র ঘ্না কথযা 
না; তাথদয াথে কো ফথরা ম্মান েূক নম্র কো। ” (যূা ফনী ইযাঈরেঃ ২৩)  
 
আর কুযআথনয ফঘকাথরয ফঘথশ্রষ্ঠ বালযকায , প্রখযাত াাফী অফরৃল্লা ইফন আব্বা (যােঃ) 
ফথরনেঃ আর কুযআথন এভন পতনপে আয়াত আথছ পমখাথন পতনপে পজপন পতনপে পজপনথয াথে 
অঙ্গাঅপঙ্গবাথফ জপড়ত। একপে ছাড়া অন্যপে অগ্রর্থমাগয।  প পতনপে আয়াত রেঃ  
 



১) আল্লা তাআরা ফথরন , প ভযপভনগর্, পতাভযা আল্লায আনুগতয কয এফং আনুগতয কয তায 
যাথূরয। এফং (তাথদয পফরুিাোযর্ কথয) পনথজথদয আভর পফনষ্ট কয না। (যূা ভযাম্মাদ : ৩৩) 
পকউ মপদ আল্লায আনুগতয কথয পকন্তয  যাথূরয আনুগতয না কথয তাথর তা আল্লায কাথছ 
গ্রর্থমাগয থফ না। 
 ২) আল্লা তায়ারা ফথরন , এফং পতাভযা ারাত (নাভাম) আদায় কয এফং মাকাত দাও। (যূা 
ফাক্বাযােঃ ৪৩) 
পকউ মপদ নাভাম থড় পকন্তয  মাকাত পদথত যাজী নয় তাথর তাও আল্লায দযফাথয গ্রর্ীয় নয়।  
৩) আল্লা তায়ারা ফথরনেঃ “আভায কৃতজ্ঞতা এফং পতাভায পতা-ভাতায কৃতজ্ঞতা আদায় কয। ” 
(যূা পরাকভানেঃ ১৪) 
পকউ মপদ আল্লায কৃতজ্ঞতা আদায় কথয পকন্তয  পতা-ভাতায কৃতজ্ঞতা আদায় না কথয তথফ তা 
আল্লায পনকে প্রতযাখযাত। 
 
প কাযথর্ই ভাগ্রন্ে আর কুযআথন একাপধকফায আল্লায আনুগথতযয পনথদঘথয াথে াথে 
পতা-ভাতায আনুগতয কযায প্রপত পনথদঘ এথথছ। ধ্বনীত থয়থছ তাথদয াথে খাযা আেযর্ 
কযায প্রপত কপিন হুপয়াযী। তা পম পকান কাযথর্ই পাক না পকন। ইযাদ থছেঃ 
 

َ  َواْ بُُدوا   ِْ َ  ا ًا  َو ِ ْاَىااَِدْ  ِ  َ ْ   ًا   ِ ِ  تُْشِ ُكىا َو   اَّل
 
“পতাভযা আল্লায ইফাদত কয। এফং তায াথে কাউথক যীক কয না আয পতা-ভাতায াথে 
দ্ব্যফায কয।” (যূা পনােঃ ৩৬)। 
 
আল্লা তাআরা আথযা ইযাদ কথযনেঃ 
 

 َ  ْ ْاَ  اَ  َوَوصاَّل  ُ ْ   ًا   َِىااَِدْ  ِ  اْاِ
“আপভ ভানুলথক পনথদঘ পদথয়পছ তায পতা-ভাতায প্রপত দ্ব্যফায কযথত।” (যূা আনকাফতূেঃ ৮) 
  
পতপন আযও ফথরনেঃ 
  

 َ  ْ ْاَ  اَ  َوَوصاَّل  اْاَمِ   ُ   ِاَياَّل  َواَِىااَِدْ  َ  اِي اْ ُ  ْ   َاِ  َ  َمْ  ِ  فِي َوفَِ  اُ ُ  َوْه ٍن  َ  َى َوْه  ًا   ُمُّب ُ  َ َم َْ  ُ   َِىااَِدْ  ِ  اْاِ
 

“আয আপভ পতা ভানুলথক তায পতা-ভাতায প্রপত দাোযথর্য পনথদঘ পদথয়পছ। তায জননী তাথক 
(ন্তানথক) কথষ্টয য কষ্ট ফযর্ কথয গথবঘ ধাযর্ কথয এফং তায রৃধ ছাড়াথনা য় রৃই ফছথয। 
সুতযাং আভায প্রপত ও পতাভায পতা-ভাতায প্রপত কৃতজ্ঞ ও। প্রতযাফতঘন পতা আভাযই পনকে। ” 
(যূা পরাকভানেঃ ১৪) 



 
উথল্লপখত আয়াতগুথরাথত স্ধষ্টবাথফ পতা-ভাতায ভমঘাদা এফং তাথদয প্রপত ন্তানথদয অপধকাথযয 
প্রভান ফন কযথছ। 
 
পপ্রয় নফী (াল্লাল্লাহু আরাইপ ওয়া াল্লাভ) াদী পেথকেঃ নফী কযীভ (াল্লাল্লাহু আরাইপ ওয়া 
াল্লাভ) এয াদী পেথকও এ ফযাাথয স্ধষ্ট প্রভার্ াওয়া মায়েঃ 
 
১) পতা-ভাতায ন্তয পষ্টথত আল্লায ন্তয পষ্টেঃ  যারূযল্লা (াল্লাল্লাহু আরাইপ ওয়া াল্লাভ) ফথরনেঃ 
“পতা-ভাতায ন্তয পষ্টয উযই আল্লায ন্তয পষ্ট আয পতা-ভাতায অন্তপষ্টয উযই আল্লায ন্তয পষ্ট 
পনবঘয কযথছ।” (ত্বফাযানী কাফীয-ী) 
২) পপথয মাও, তাথদয ভযথখ াাঁপ পপাোওেঃ আফরৃল্লা ইফন আভয ইফন আ (যােঃ) পেথক ফপর্ঘত , 
জননক াাফী নফী কযীভ (াল্লারাহু আরাইপ ওয়া াল্লাভ) এয পনকে এথ ফরথরন , আপভ 
আনায কাথছ এথপছ পজযত কযায জন্য ে কযথত। আপভ মখন আপ আভায পতা-ভাতা 
কাাঁদপছথরন। যারূ (াল্লাল্লাহু আরাইপ ওয়া াল্লাভ) ফরথরন , “তাথদয কাথছ পপথয মাও , এফং 
পমভন তাথদযথক কাাঁপদথয়পছথর এখন তাথদযথক পগথয় াাঁাও।” (আফয দাউদ, নাাঈ,ইফন ভাজা-
ী) 
৩) তায া ধয , ওখাথনই পতাভায জান্নাতেঃ ভযয়া ’পফয়া ইফন জাাভ সুাভী নফী কযীভ (াল্লাল্লাহু 
আরাইপ ওয়া াল্লাভ) এয াথে পজাথদ মাওয়ায অনুভপত োইথর পতপন তাথক পপথয মাওয়ায 
পনথদঘ পদথয় ফরথরন , “মাও, পতাভায আম্মায পফা কয। ” পকন্তয  পতপন পজাথদ মাওয়ায জন্য ফায 
ফায অনুথযাধ জানাথত োকথর পতপন ফরথরন , “ায় আপথা! পতাভায ভায া ধথয োক। 
ওখাথনই পতাভায জান্নাত।” (ভযনাদ আভাদও ইফন ভাজাহ্) 
 
 ৪) পতায তযরনায় ভায অপধকায পতনগুর্ পফীেঃ ফঘাপধক াদী ফর্ঘনাকাযী াাফী আফ ূহুযাইযা 
(যােঃ) থত ফপর্ঘত, একথরাক যারূযল্লা (াল্লাল্লাহু আরাইপ ওয়া াল্লাভ) এয পনকে এথ ফরর , 
প আল্লায যারূ, আভায উত্তভ ংশ্রফ াওয়ায জন্য পক ফথেথয় পফী উমযি? পতপন ফরথরন, 
পতাভায ভা।” পরাকপে আফায প্রশ্ন কযর, তাযয পক? পতপন ফরথরন, পতাভায ভা। প আফায প্রশ্ন 
কযর, তাযয পক ? পতপন ফরথরন , “পতাভায ভা। ” প আফায প্রশ্ন কযর , তাযয পক ? পতপন 
ফরথরন, “পতাভায পতা।” (ফযখাযী-ভযপরভ) 
অত্র াদী প্রভার্ ফন কথয , পতায তযরনায় ভা পতনগুর্ দাোযর্ াওয়ায অপধকাযী। কাযর্ , 
গথবঘ ধাযর্ , বয পভষ্ট ও রৃগ্ধদাথনয পক্ষথত্র পকফর ভাথকই অফর্ঘনীয় কষ্ট হ্য কযথত য়। পতা 
পকফর ন্তান প্রপতারথন স্ত্রীয াথে অং গ্রর্ কথয। এপদথক ইপঙ্গত কথয আল্লা ত।আরা 
ইযাদ কথযনেঃ 
 

 َ  ْ ْاَ  اَ  َوَوصاَّل  َ ْه اًا  الاَلالُىاَ  َوفَِ  اُ ُ  َوَ ْم ُ ُ  ُكْ ه ًا  َوَوَ َعْ  ُ  ُكْ ه ًا   ُمُّب ُ  َ َم َْ  ُ   ِْ َ  ا ًا   َِىااَِدْ  ِ  اْاِ
 



 “আপভ পতা ভানুলথক তায পতা-ভাতায প্রপত দাোযথর্য পনথদঘ পদথয়পছ। তায জননী তাথক 
(ন্তানথক) গথবঘ ধাযর্ কথযথছ কথষ্টয াথে এফং প্রফ কথযথছ কথষ্টয াথে। তাথক গথবঘ ধাযথত 
ও তায স্তন ছাড়াথত ভয় রাথগ পত্র ভা।” (আক্বাপেঃ ১৫) 
 
 ৫) পতা-ভাতায অফাধয ন্তাথনয প্রপত আল্লা তা’আরা পকয়াভথতয পদন তাকাথফন নােঃ যারূযল্লা 
(াল্লাল্লাহু আরাইপ ওয়া াল্লাভ) ইযাদ কথযনেঃ পতন পশ্রর্ীয পরাথকয প্রপত আল্লা তা ’আরা 
তাকাথফন না। তাথদয ভথধয একজন র , পতা-ভাতায অফাধয ন্তান। (ী-নাঈ , আভাদ, 
াথকভ) 
  
৬) পতা-ভাতায অফাধয ন্তান জান্নাথত প্রথফ কযথফ নােঃ  যারূযল্লা (াল্লাল্লাহু আরাইপ ওয়া 
াল্লাভ) ইযাদ কথযনেঃ পতন পশ্রর্ীয পরাক জান্নাথত প্রথফ কযথফ না। তাথদয ভথধয একজন র , 
পতা-ভাতায অফাধয ন্তান। (ী-নাঈ, আভাদ, াথকভ) 
 
 ৭) তফযও অফাধযতা নয়েঃ  ভয’য়াম (যােঃ) থত ফপর্ঘত , পতপন ফথরন, যারূযল্লা (াল্লাল্লাহু আরাইপ 
ওয়া াল্লাভ) আভাথক দপে পফলথয় উথদ পদথয় পগথছন। তা থরা, আল্লায াথে পযক কযথফ 
না মপদও পতাভাথক পকথে েযকথযা েযকথযা কথয পদয়া য় এফং আগুথন যপড়থয় ছাযখায কথয পদয়া 
য়। এফং পতা-ভাতায অফাধয থফ না মপদও তাযা পতাভাথক পতাভায পযফায , এফং ম্পদ পছথড় 
েথর পমথত ফথর…। (ভযনাদ আভাদ) 
 
 নফী (াল্লাল্লাহু আরাইপ ওয়া াল্লাভ) এফং তাাঁয ভােঃ 

পতা-ভাতায াথে পকরূ আেযর্ কযথত থফ প ফযাাথয ইথতাথূফঘ পপ্রয় নফী (াল্লাল্লাহু 
আরাইপ ওয়া াল্লাভ) এয একাপধক াদী উথল্লখ কযা থয়থছ। এখন পদখফ নফী (াল্লাল্লাহু 
আরাইপ ওয়া াল্লাভ) তায ভা-জননীয প্রপত ফাস্তফ জীফথন আভাথদয জন্য কী আদঘ পযথখ 
পগথছন। 
ীহ্ ভযপরথভ ফপর্ঘত থয়থছ , হুদায়পফয়া পিয ভয় পপ্রয় নফী (াল্লাল্লাহু আরাইপ ওয়া াল্লাভ) 
াাফীথদয াথে পনথয় মাপছথরন। াথে আথছ এক ামায পঘাড় াওয়ায। ভক্কা ও ভদীনায ভাথঝ 
আফওয়া নাভক স্থাথন তাাঁয প্রার্ পপ্রয় ভা-জননী পেয পনদ্রায় াপয়ত আথছন। প ে পদথয় মাওয়ায 
ভয় পতপন মাত্রা পফযতী কথয তাাঁয ভা ’য কফয পময়াযত কযথত পগথরন। কফথযয কাথছ পগথয় পতপন  
কাাঁন্নায় পবথঙ্গ ড়থরন। তায েতয ঘপদথক দাাঁপড়থয় োকা াাফীগর্ও কাাঁদথত রাগথরন। অতেঃয 
পতপন ফরথরন, আপভ আল্লায দযফাথয আভায ভা ’য জন্য ক্ষভা প্রােঘনা কযায অনুভপত পেথয়পছরাভ 
পকন্তয  অনুভপত পদয়া য়পন। পকন্তয  তায কফয পময়াযথতয জন্য অনুভপত প্রােঘনা কযথর পতপন তাথত 
অনুভপত পদন। সুতযাং পতাভযা কফয পময়াযত কয। কাযর্ , কফয পময়াযত কযথর যকাথরয কো 
স্মযর্ য়।”(ী ভযপরভ) 



ইফযাীভ (আেঃ) এফং তায পতা-ভাতােঃ 

ইফযাীভ (আেঃ) এয পতা-ভাতা কাথপয পছর। তাযযও পতপন তাথদয াথে অতযন- পফনয় ও 
বদ্রতা সুথরাব আেযর্ কযথতন। পতপন তায পতাথক পযক পযতযাগ কথয এক আল্লায ইফাদত 
কযায জন্য আফান জানাথছনেঃ 

 َ ْ   ًا  َ ْ  َ   ُْ  ِي َو   ُْبِ  ُ  َو   َْ َم ُ    َم  تَْعبُدُ  اِ َ   َ َ ِ   َ 
আব্বাজান, আপন পকন এভন পজপনথয ইফাদত কযথছন মা রৄথন না , পদথখ না এফং আনায 
পকান উকাযও কযথত াথয না ? পকন্তয  প তা রৄধয প্রতযাখযানই কযর না ফযং তাথক পভথয-পথে 
তাপড়থয় পদয়ায হুভপক পদর। তখন পতপন রৄধয এতেযকুই ফথরপছথরনেঃ 
 

ًا   ِي َك اَ   ِااَّل ُ  َ  ِّي اَ َ  َ  َْ  َْ  ِ ُ  َ  َْ  َ  َ الالٌم  قَ اَ   ّ ِ  َ 
“আনাথক ারাভ। আপভ আনায জন্য আল্লায জন্য ক্ষভা প্রােঘনা কযফ। ” (যূা ভাযইয়াভেঃ 
৪৭)   

ইয়ায়া (আেঃ): আল্লা তা ’আরা তায প্রংা কথয ফথরনেঃ  প তায পতা-ভাতায প্রপত দাোযী 
পছর।” (যূা ভাযইয়াভেঃ ১৪) 

এবাথফ অথনক নফীয কো আর কুযআথন উথল্লখ কথয আল্লা তা ’আরা পফশ্বফাীয াভথন 
অনুকযর্ীয় আদঘ উস্থান কথযথছন। 

আভাথদয ফূঘ যরুলগর্ পতা-ভাতায াথে থফঘাচ্চ দ্ব্যফায কথয পফযর দষৃ্টান্ত স্থান কথয 
পগথছন। এভস্ত ভাভপনলীথদয ভথধয আফয হুযাইযা (যােঃ) , আফরৃল্লাহ্ ইফন্ ভাঊদ (যােঃ) , ইফন্ 
াান তাভীভী (যেঃ), ইফন আউন ভযমানী (যেঃ) প্রভযথখয নাভ ইপতাখযাত। 

পতা-ভাতায অফাধযতায পফপবন্ন রূেঃ  পতা-ভাতায অফাধযতায পফপবন্ন রূ থত াথয মা য়ত 
অথনক ভানুথলয কাথছই অজানা। 

১) পতা-ভাতায উয পনথজথক ফড় ভথন কযা। অেঘ-ম্পদ , পক্ষা-দীক্ষা, ম্মান-প্রপতপত্তথত 
পতা-ভাতায পেথয় পফী অেফা অন্য পম পকান কাযথর্ই পাক না পকন পনথজথক ফড় ফড় ভথন 
কযা। 
২) পতা-ভাতাথক পতা-ভাতাথক ায়-ম্বরীন এফং পনেঃস্ব অফস্থায় পপথর যাখা এফং মায 
কাযথর্ তাযা ভানুথলয দ্ব্াথয দ্ব্াথয াত াতথত ফাধয য়। 

৩) ফিয -ফািফ , স্ত্রী-যত্র ফা অন্য কাউথক , এভনপক পনথজয প্রথয়াজনথকও পতা-ভাতায উয 
অগ্রাপধকায পদয়া তাথদয নাপযভানীয অন্তবূঘি। 

৪) পতা-ভাতাথক রৄধয নাভ ধথয ফা এভন ব্দ প্রথয়াথগ ডাকা মা তাথদয অম্মান ও ভমঘাদাানীয 
ইপঙ্গত পদয়। 

৫) পতা-ভাতায াথে পোখ যাপঙ্গথয় ধভথকয াথে কো ফরা। 



৬) তাথদয পফা-শ্রুা না কযা এফং াপযযীক ফা ভানপলক পদথকয প্রপত রক্ষ না যাখা। পফথল 
কথয ফিৃ ফয়থ ফা পযাগ-ফযপধথত তাথদয প্রপত অফথরা প্রদঘন কযা। 

পযথথলেঃ প্রপতপে জ্ঞানফান ভানুথলয আথছ আফান জানাথফা , আসুন, পতা-ভাতায ফযাাথয 
অফথরা কযায ফযাাথয াফধানত ই। তাথদয প্রপত প্রদঘন কপয থফঘাচ্চ ম্মান জনক আেযর্। 
কাযর্ এয ভাধযথভই আভাথদয াপেঘফ জীফন সুন্দয থফ। গুনা-খাতা ভাপ থফ। যকাথর পভরথফ 
পেয সুথখয পনফা জান্নাত। 

ভপভাভয় আল্লায দযফাথয প্রােঘনা জানাই প যওয়াযথদগায , আভাথদযথক আভাথদয পতা-
ভাতায াথে পেয াপন্তয নীড় জান্নাথত একপত্রত কপযও। এোই আভাথদয জীফথনয ফথেথয় ফড় 
প্রতযাা। 
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