বাচ্চাদের শাসন করার শর‘ঈ পদ্ধতি
চারাগাছতিদক যেমন সার-পাতন, আদ া-বািাস তেদে পুতি যোগাদি হে। মানব তশশুদকও যিমন আেব-কােো, তশক্ষা-েীক্ষা তেদে সভ্যিার
উপাোন সরবরাহ করদি হে। আগাছা িুদ না তেদ , বাড়তি ডা পা া যছেঁদি না তেদ চারাতি যেমন বৃক্ষ পতরণি হদি পাদর না। যিমতন
আের-যসাহাদগর পাশাপাতশ অনুশাসদনর ছতড়তি না থাকদ মানব-তশশুতিও “মানুষ” হদে উঠদি পাদর না। িদব সার-পাতন, আর ডা ছােঁিার
কথাই বত , তকিংবা তশক্ষা-েীক্ষা আর অনুশাসদনর কথাই িতর- প্রদোগ করদি হে সুক্ষ্ণ যকৌশদ ও সেত্ন প্রোদস। অথথাৎ, এ যক্ষযে
পতরচেথাকারীদক হদি হে একই সদে কুশ ী ও সো-সিকথ। কারণ, চারাগছ ও তশশুর পতরচেথা এমনই নােুক যে, সামানয অবজ্ঞা ও অবদহ াে
এবিং সামানয অমদনাদোতগিা ও অসিকথিাে উভ্দের জীবদন যনদম আদস চরম সবথনাশ।
অদনদক বাচ্চাদের বে অভ্যাদসর যপ্রতক্ষযি রাগ বা শাসন করদি নারাজ। িাদের কথা হ , এখন তকছুই ব ার েরকার যনই, বড় হদ সব
এমতনদিই তঠক হদে োদব। এিা মারাত্মক ভ্ু । হাকীমু উম্মি হেরি থানভ্ী রহ. বদ দছন, বাচ্চাদের স্বভ্াব-চতরে ো গড়ার পােঁচ বছর
বেদসর মদিয গঠন হদে োে। এর পর ভ্া -মন্দ যেিাই হ িা মজবুি ও পাকাদপাক্ত হদি থাদক, ো পরবিথীদি সিংদশািন করা কতঠন হদে
পদড়। সুিরািং বাচ্চা বুঝুক আর না বুঝুক যছািদব া যথদকই বুঝাদি থাকদব। এক সমে যস বুঝদব এবিং উত্তম চতরে তনদে বড় হদব। (ইস াদহ
খাওোিীন ২৫১-২৫২, িুহফািু উ ামা-১/৪৮৩)

আজকা বাসা-বাতড়দি, স্কু -কদ দজ, এমনতক েীনী তশক্ষা প্রতিষ্ঠাদনও (োরা শাসদনর পযক্ষ িাদের যথদক) বাচ্চাদের উপর শাসন নাদমর
তনেথািন যচাদখ পদড়। যস শাসদনর না আদছ যকান মাো, আর না আদছ শাতসদির প্রতি তহিকামনা। এদি একতেদক শাসনকারী তনদজদক আল্লাহ
িা‘আ ার ির-পাকদড়র সম্মুখীন করদছ। অপরতেদক জু ূদমর তশকার তশশু বা ছাে রাদগ-যক্ষাযভ্ হেদিা পড়া-য খাই যছদড় তেদে বা আদরা
য ারির অপরাদি ত প্ত হদে। এর মূ কারণ হদে, বাচ্চাদের শাসন করার যক্ষদে শরী‘আি তনদেথতশি পন্থা ও সীমা উদপক্ষা করা। (িুহফািু
উ ামা-১/৪৯৩)

চ মান পরচাে তপিা-মািা ও তশক্ষক কিৃথক সন্তান ও ছােদের শাসন করার সহীহ পদ্ধতি বািদ যেো হদে। আল্লাহ িা‘আ া আমাদেরদক
বুঝার ও আম করার িাওফীক োন করুন। আমীন।
(১) যকান তশশু বা ছাে িার সাথীর তবরুযদ্ধ অতভ্দোগ করদ িা যশানামােই যমজাজ তবগড়াদনা োদব না। যকননা, শরী‘আদি এক পযক্ষর
অতভ্দোদগর গ্রহণদোগযিা যনই। কাদজই উভ্ে পযক্ষর কথা না শুদন যকানরূপ তসদ্ধান্ত যনো বা একজনদক শাতি যেো োদব না। অনযথাে যখাে
ফােসা াকারীই জাদ ম সাবযি হদব। (ফািাওো আ মগীরী, ববরুি সিংস্করণ-৩/৩০৯)
(২) সবার কথা যশানার পর েখন ফােসা া করার ইো করদব, মদনর মদিয যকানরূপ রাগ বা যগাস্বা স্থান যেো োদব না। কারণ, রাদগর সমে
তবদবক বুতদ্ধ য াপ পাে। ফদ অতিকািংশ সমেই রাদগর মাথাে ফােসা া ভ্ু প্রমাতণি হে। এ কারদণই রাগাতিি অবস্থাে ফােসা া যেো বা
শাতি প্রোন করা শরী‘আদি তনদষি। (বুখারী শরীফ, হােীস নিং-৭১৫৮, মুসত ম শরীফ, হােীস নিং-১৭১৭, িুহফািু উ ামা-১/৪৮৬, ৪৯৮)
সুিরািং (ক) এদকবাদর ঠান্ডা মাথাে। (বুখারী শরীফ, হােীস নিং-৭১৫৮, িুহফািু উ ামা-১/৪৯০)
(খ) আল্লাহ িা‘আ াদক হাতজর যজদন। (সূরা িাওবা, আোি-১০৫)
(গ) হাশদরর মেোদন জবাবতেতহিার কথা স্মরদণ যরদখ। (সূরা তে

ো , আোি : ৮, বুখারী শরীফ হােীস নিং-৫১৮৮)

( ) স্থান-কা পাে তবদবচনা কদর। (ফািওো শামী-৪/৬০-৬১, তকিাবু তফকহু আ া মাজহাতব আরবা‘আ-৫/৩৫২, িুহাফািু উ ামা-১/৪৮৫) যেমন
পৃথক স্বভ্াদবর কারদণ কাদরা দুই থাপ্পড় আবার কাদরা জনয দুই িমক
(ঙ) অপরািীর সিংদশািদনর তনেদি। (সূরা হুে, আোি-৮৮)
(চ) শরী‘আদির সীমার মদিয যথদক। যে শাতি সিংগি মদন হে-তনিথারণ করদব। (সূরা বাকারা, আোি-১৯০)
(৩) শরী‘আদি নাবাদ গ বাচ্চাদক যবি বা াতঠ দ্বারা প্রহার করার যকাদনা অবকাশ যনই। প্রদোজদন িমতক-িামতক তেদে, কান িদর উঠ-বস
কতরদে, এক পাদে োেঁড় কতরদে যরদখ বা তবদকদ যখ া বন্ধ যরদখ শাতি যেো যেদি পাদর। একান্ত অপরাগিাে হাি তেদে প্রহার করার
অনুমতি আদছ ( াতঠ বা যবি তেদে নে)। তকন্তু যকাদনা ক্রদমই (ক) িার সিংখযা যেন তিদনর অতিক না হে। (ফািাওো শামী-১/৩৫২)
(খ) যচহারা ও নােুক অদে যেমন মাথাে যপদি ইিযাতেদি আ াি করা হে। (আে দুররু মুখিার-৪/১৩)
(গ) েখম হদে োে বা কাদ া োগ পদড় োে এমন যজাদর না হে। (ফািাওো শামী-৪/৭৯) কারণ, নাবাদ গ বাচ্চাদক এই অপরাদি তিদনর অতিক
প্রহার করা এবিং (বাদ গ, নাবাদ গ সবার যক্ষদেই) মুখমন্ড ও নােুক অদে আ াি করা হারাম। আর বাদ গ ছােদক সিংদশািদনর উদেশয
িার অপরাদির িরণ অনুোেী শরী‘আদির েন্ডতবতির আওিাে এদন (ো ২নিং এ বতণথি হদেদছ) যবি ইিযাতে দ্বারা সীতমি সিংখযাে (সদবথাচ্চ
১০ (বুখারী শরীফ, হােীস নিং-৬৮৪৮, ৬৮৪৯, ৬৮৫০, তকিাবু তফকহ আ া মাজহাতব আরবা‘আ-৫/৩৫২)) প্রহার করা জাতেে আদছ।
উদল্লখয, যবি হদি হদব তগেঁিহীন, সর ও মাঝারী িরদনর যমািা, ো বযাথা যপৌেঁছাদব তকন্তু োগ যফ দব না। (ফািাওো শামী-৪/১৩)
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(৪) যকাদনা িরদনর অমানতবক শাতি যেো-যেমন, হাি-পা যবেঁদি তপিাদনা, তপঠদমাড়া কদর যবেঁদি রাখা, তসত িংদে যঝা াযনা, কপাদ পেসা
তেদে সূদেথর তেদক মুখ কদর রাখা ইিযাতে তব কু হারাম ও নাজাতেে। (সূরা বাকারা আোি: ১৯০, বুখারী শরীফ, হােীস নিং-২৪৪৭, িুহফািু উ ামা১/৪৯২)

(৫) িমতক বা কড়া কথার মািযদম যহাক আর শরী‘আি অনুদমাতেি প্রহাদরর মািযদমই যহাক- সিকথ করার উত্তম িরীকা হ - সবার সামদন
মজত দস শাতি তবিান করা। োদি অনযদের জনযও িা উপদেশ হদে োে। (সূরা নূর, আোি-২)
এ যক্ষদে োদক শাতি যেো হদব, প্রথদম িাদক শাতি গ্রহদণর জনয মানতসকভ্াদব প্রস্তুি কদর যনো। িাদক একথা বুঝাযনা যে, মানদি কি
হদ ও শাতির এই বযবস্থা মূ ি িার ক যাদণর জনয। এর দ্বারা শেিান িার যথদক েূর হদব। িার দুিামীর তচতকৎসা হদব। আর তশক্ষাপ্রতিষ্ঠাদনর ছাে হদ এ শাতি দ্বারা িার তপিা-মািা যে মহান উদেদশয িাদক উিাযের হাদি যসাপেথ কদরদছন- িা পূণথ হদব এবিং শেিাদনর
চক্রান্ত বযথথ হদব। তঠক যেমন যরাগীর কি হওো সদেও ডাক্তাররা িার অপাদরশন কদর থাদক। এদি তকন্তু যরাগী অসন্তুি হে না বরিং ডাক্তাদরর
প্রতি কৃিজ্ঞিা প্রকাশ কদর এবিং িাদক “তফ” ও তেদে থাদক।
(৬) এরপর শাতি প্রোনকারী তপিা-মািা বা উিাে শাতি প্রোদনর পূদবথ তনদমাক্ত দু‘আতি অবশযই পদড় তনদবন
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[অথথ:- যহ আল্লাহ, আতম যিামার িরফ যথদক অবশয পূরণীে একতি ওোো কামনা করতছ, (ওোোিা হ ) আতম একজন মানুষ তহদসদব
(ভ্ু বশি) যকান মুতমন বান্দাদক কি তেদ , গাত তেদ , বে দু‘আ তেদ , প্রহার করদ িুতম যসিাদক িার জনয পতবেিা, যনোমি ও
বনকদিযর ওসী া কদর তেও এবিং তকোমদির তেন এর দ্বারা িাদক যিামার বনকিয োন কদরা। (মুসনাদে আহমে-২/৪৪৯, হােীস নিং-৯৮১৬)]
এবিং উিাে মদন মদন এই যখো করদব, “এই িাত দব ই ম নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইতহ ওো সাল্লাদমর যমহমান। (তিরতমেী শরীফ, হােীস নিং২৬৫০, ২৬৫৬)

সুিরািং এ হ শাহাজাো, আর আতম িার শাতি তবিানকারী জল্লাে মাে। আমাদক িার সিংদশািদনর োতেত্ব যেো হদেদছ বদ ই িাদক প্রহার
করতছ। আল্লাহ িা‘আ ার কাদছ িার মেথাো যিা আমার যচদে যবশী ও হদি পাদর। (িারপর পূবথ তনিথাতরি শাতি প্রদোগ করদব)।
(৭) শাতি প্রদোদগর সমে রাগাতিি অবস্থাে শাতি প্রদোগ করদব না। িদব কৃতেম রাগ প্রকাশ করদি পারদব। (বুখারী শরীফ, হােীস নিং-৭১৫৮,
মুসত ম শরীফ, হােীস নিং-১৭১৭)

(৮) যকান বাচ্চার দ্বারা অনয বাচ্চাদক বা এক ছাদের দ্বারা অপর ছােদক শাতি তেদব না। এিা শাতি প্রোদনর ভ্ু পন্থা। এদি বাচ্চাদের মদিয
পরস্পদর দুশমনী সৃতি হে। (িুহফািু উ ামা-১/৪৯২)
(৯) শাতি প্রোন যশদষ অনযানয ছােদের বদ তেদব, “এ বযাপাদর এর সদে যকউ ঠাট্টা তবদ্রূপ করদ িাদকও কদঠার শাতি যেো হদব। িা ছাড়া
ঠাট্টা তবদ্রূপ করা অদনক বড় গুনাহ এবিং পরবতিথদি তবদ্রূপকারী তনদজও ঐ তবপদে পদড় োে। সুিরািং যিামরা িার জনয এবিং তনদজদের
সিংদশািদনর জনয আল্লাহ িা‘আ ার কাদছ দু‘আ করদি থাকদব।” (সূরা হুজুরাি, আোি-১১, তিরতমেী শরীফ, হােীস নিং-২৫০৫)
(১০) বাচ্চাদের োতেত্ব হ , শাতিোিা তপিা-মািা বা তশক্ষযকর শুকতরো আোে করা এবিং িার জনয আল্লাহর েরবাদর মেদ র দু‘আ করা।
কারণ, তিতন ক যাণ কামনা কদরই শাতি যেোর কি বরোশি কদরদছন। সুিরািং যকান অবস্থােই যসই মুরুব্বীদের উপর মন খারাপ করদব না
ও িার সমাদ াচনা করদব না। (সূরা আর রাহমান, আোি-৬০, তিরতমেী শরীফ, হােীস নিং-১৯৫৯, ১৯৬০)
(১১) শাতির পতরমাণ যবশী হদে যগদছ আশিংকা করদ পরবিথীদি শাতিপ্রাপ্তদক যডদক আের করদব এবিং ২/৫ িাকা বা অনয তকছু হাতেো তেদে
অনয যকান উপাদে খুতশ কদর তেদব। োদি উিাযের প্রতি িার সু িারণা বজাে থাদক, তবিৃষ্ণা সৃতি না হে এবিং আদখরাদি এর জনয যকান োবী
না রাদখ। (িুহফািু উ ামা-১/৪৯৭)
(১২) প্রতিষ্ঠান-প্রিাদনর কিথবয, হ , সক তশক্ষকদক দুি ছােদের বযাপাদর তরদপািথ তেদি ব দবন, তকন্তু সক দক প্রহাদরর শাতির অনুমতি
তেদবন না। কারণ, সক তশক্ষক এ কাদজর যোগয না। অদনদক রাদগর সমে তনদজদক তনেন্ত্রদণ রাখদি পাদর না। সুিরািং রাদগর মুহূদিথ তনদজদক
তনেন্ত্রদণ রাখদি সক্ষম এমন দু’একজনদক এ োতেত্ব তেদবন। যেমন অপাদরশদনর োতেত্ব শুিু সাজথারী তবভ্াদগর ডাক্তারদক যেো হে। যে যকান
ডাক্তার িা পাদরন না। িদব ৩নিং বতণথি হা কা শাতি যে যকান তশক্ষক তেদি পাদরন। (মুতহউস সুন্নাহ আবরারু হক রহ.)
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