
 

 

Devotion to mother মায়ের প্রতি ভতি 
Bayazid was a small boy. His mother was ill. One night he was studying by the side of the bed of his sleeping 

mother. Suddenly she woke up and told him to give her a glass of water. The boy took a glass to pour water 

from the pitcher. But the pitcher was empty. He additionally determined no water withinside the house. So, he 

decided to fetch water from a distant fountain. Then he went to the fountain with the pitcher, filled it and 

returned home. In the main time his mother was fast asleep. He did not want to disturb her. So, he stood 

beside his mother's bed with the glass of water. In the morning his mother woke up. She became astonished to 

see her son standing with the glass of water. She took him in her arms with motherly affection and prayed to 

the Almighty Allah for him. Her blessing made him a great saint in his later life. 

 
বাাংলা অর্থ 

 
বায়েতিদ তিল ছিাট ছিযল। িার মা অসুস্থ তিযলন। এক রাযি ছস িার ঘুমন্ত মায়ের তবিানার পাযে পডাযোনা করতিল। হঠাৎ ছস ঘুম ছেযক উযঠ িাযক এক 

গ্লাস পাতন তদযি বলল। ছিযলটি তপচার ছেযক িল ঢালযি একটি গ্লাস তনয়ে ছেল। তকন্তু তপচারটি তিল খাতল। বাতডযিও তিতন পাতন পান না। সুিরাাং, তিতন একটি 

দূরবিী ঝরনা ছেযক িল আনার তসদ্ধান্ত তনয়েতিযলন। িারপর ঘডা তনয়ে ঝর্ণার কাযি তেয়ে িা ভতিণ  কযর বাতড তিযর আযস। প্রধান সময়ে িার মা েভীর ঘুযম 

আচ্ছন্ন তিযলন। তিতন িাযক তবরি করযি চানতন। িাই মায়ের খাযটর পাযে িযলর গ্লাস তনয়ে দাাঁ তডয়ে পডযলন তিতন। সকাযল িার মা ঘুম ছেযক ওযঠন। তিতন 

িার ছিযলযক িযলর গ্লাস তনয়ে দাাঁ তডয়ে োকযি ছদযখ অবাক হয়ে যান। তিতন িাযক মািৃযেযহ ছকাযল তনয়ে িার িনয সবণেতিমান আল্লাহর কাযি ছদা়ো 

করযলন। িার আেীবণাদ িাযক িার পরবিী িীবযন একিন মহান সাধু ছি পতরর্ি কযরতিল।  

 


