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১. ভূ লমো ............................................................................................... 3
২. পলিবাি গঠকন ইসিাকমি গুরুত্ব ......................................................... 5
৩. পলিবাি গঠকন র্িী‘আকেি লভলি ও পদ্ধলে ...................................... 14
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১৬. োলিম-োিলবোকে বাবা-মাকেি ভূ লমো .......................................... 40
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সংলেপ্ত বণশনা.............
এ বইলিকে লর্শু লর্োি িিন, লর্শুকদি লর্ো-দীোি বযাপাকি
মাো-লপোি ভূলমো ও দালেত্ব, লর্শুকদি লর্ো োলিেুিাম এবং
লর্োে অবদান িাখাি মেকত্র লর্েে ও সংস্কৃলেলবদকদি ভূলমো
ইেযালদ লবেকে আকিািনা েিা হকেকে। এ োড়াও এ লনবকন্ধ
িকেকে, পালিবালিে বন্ধন, লববাহ, লববাহ বন্ধন, স্বামীি অলিোি,
স্ত্রীি অলিোি, লববাহ লবকেকদি োিণ, এোলিে লববাহ ইেযালদ
লবেকে লবস্তালিে আকিািনা।
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লনিে র্াবেীে প্রর্ংসা আল্লাহ ো’আিাি জনয। আমিা োিই প্রর্ংসা
েলি, োি োকে সাহার্য িাই, োি লনেি েমা প্রার্শনা েলি। আল্লাহি
লনেি আমিা আমাকদি প্রবৃ লিি অলনষ্টো ও আমাকদি েমশসমূ কহি
অেিযাণ মর্কে আশ্রে োমনা েলি। আল্লাহ র্াকে লহদাোে মদন, োকে
মগামিাহ েিাি মেউ মনই। আি র্াকে মগামিাহ েকিন োকে লহদাোে

মদওোিও মেউ মনই। আলম সােয লদলে, আল্লাহ োড়া মোকনা সলেযোি
ইিাহ মনই, লেলন এেে, োি মোকনা র্িীে মনই। আিও সােয লদলে,
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম আল্লাহি বান্দা ও িাসূ ি।
সািাে ও সািাম নালর্ি মহাে োাঁি ওপি, োাঁি পলিবাি-পলিজন ও
োি সাহাবীকদি ওপি এবং র্ািা লেোমে অবলি ইহসাকনি সাকর্
োকদি অনু সিণ েকিন োকদি ওপি।
ইসিামী সমাজ বযবস্থাি মূ ি লভলি হকিা পলিবাি। পালিবালিে জীবন
মর্কেই গকড় উকঠ ইসিামী পলিবাি ও সমাজ বযবস্থা। োই ইসিাম
পলিবাকিি সংকর্ািন ও র্ৃ ঙ্খিাকে অলিে গুরুত্ব লদকে র্াকে। এেলি
লর্শুই এেলি জালেি ভলবেযৎ। আজকেি লর্শুই আগামী লদকনি
েণশিাি। োি ো‘িীম-েিলবেকেি ওপিই লনভশি েিকব আমাকদি
আগামী লদকনি পলিবাি বা সমাজ বযবস্থা মেমন হকব। আমাকদি এ
প্রবকন্ধ লর্শু লর্োি িিণ মেমন হওো উলিৎ, লর্শুকদি লর্ো-দীোি
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বযাপাকি মাো-লপোি ভূ লমো ও দালেত্ব েী হওো উলিৎ, লর্শুকদি লর্ো
োলিেুিাম এবং লর্োে অবদান িাখাি মেকত্র লর্েে ও সংস্কৃলেলবদ
র্ািা িকেকেন োকদি ভূ লমো েী িিকনি অবদান িাখা উলিৎ ইেযালদ
লবেকে আকিািনা েিা হকেকে। এ োড়াও এ লনবকন্ধ িকেকে, পালিবালিে
বন্ধন, লববাহ, লববাহ বন্ধন, স্বামীি অলিোি, স্ত্রীি অলিোি, লববাহ
লবকেকদি োিণ, এোলিে লববাহ ইেযালদ লবেকে লবস্তালিে আকিািনা।
আর্া েিব আমাকদি এ মিখনীি মািযকম ইসিামী পালিবালিে বযবস্থাি
লবকর্ে লদে ও মসৌন্দর্শগুকিা আমাকদি মকিয ফুকি উঠকব। আল্লাহ
আমাকদি প্রকিষ্টাকে েবুি েরুন। আমীন।
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পলিবাি গঠকন ইসিাকমি গুরুত্ব:
ইসিামী লর্োি সলঠে িেয-উকের্য হকে ‘সেযবাদী মুলমন’ ‘িেণর্ীি
প্রলেলনলি’ এবং ‘দৃ ঢ়-লবোসী’ মানু ে তেলি েিা। আল্লাহি পলিিে জানা
ও আল্লাহি সাকর্ সম্পেশ স্থাপকনি মািযকম ইহোিীন ও পিোলিন মুলি
অজশন েিা। এ িেয-উকের্য অজশন েিা এেমাত্র পলিেৃপ্ত ঈমানী র্লি
দ্বািাই সম্ভব। প্রলেলনলিত্বমূ িে দালেত্বর্ীিোি মািযকম সামকনি লদে
এলগকে র্াওোি জনয প্রেযেী হকে হকব। এোড়াও সলঠে অনু ভূলে,
বাস্তবিমশী েমশ পদ্ধলে, হৃদকেি সাহস, আমানে ও লবোকসি দৃ ঢ়িা এ
িেয বাস্তবােকন আবলর্যে উপেিণ। োকজি দেো এবং সলঠেভাকব
দালেত্ব পািন োড়া এ িকেয মপৌঁো মোকনা ক্রকমই সম্ভব নে।
আি সম্ভাবনামে এেজন মানু ে গঠন েিকে হকি, এ সেি উন্নে
গুণাবিীি বীজ মানব লর্শুি মূ ি উৎস লর্শু বেকসই স্থাপন েিকে হকব।
এ জনযই পলিবাি এবং পালিবালিে সু সম্পেশই হকে লর্শুকদি ইসিামী
লর্ো ের্া নববী লর্োি োলিেুিাকমি মূ ি লভলি। োিণ, পলিবািই
লর্শুি মানলসে ও তবেলেে লবোকর্ি সবশপ্রর্ম আশ্রেস্থি। এেলি মানব
লর্শু োি মানলসে ও তবেলেে মর্ মোকনাও িিকনি প্রকোজন পূ িকণ
অেম অবস্থাে জন্মগ্রহণ েকি। েখন এেমাত্র পলিবািই োি সেি
প্রোি প্রকোজন পূ িকণ সহােো ও বযবস্থা েকি োকে সু ন্দিভাকব
িািন-পািকনি র্র্ার্র্ বযবস্থা লনকে র্াকে। এজনযই পলিবাি গঠন ও
পলিবাকিি সু সম্পেশই হকে মানলবে গঠন ও লবোকর্ি প্রাণকেন্দ্র। র্াি
ওপি লভলি েকি মানলবে বযলিত্ব গকড় ওকঠ। এজনযই পলবত্র আিেুিআন ও িাসূ কিি বাণী এবং মানবোি মুলিি িমশ ইসিাম পলিবাি
এবং পলিবাকিি সু সম্পেশকে সবকিকে মবলর্ গুরুত্ব লদকেকে এবং বযলি
ও সমাজ গঠকন পলিবািকে প্রর্ম বীজ লহকসকব আখযালেে েকিকে।
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আমাকদিকে োই পলিবাি এবং পালিবালিে সু সম্পেশ লবেকে ইসিাকমি
দৃ লষ্টভলি সম্পকেশ জানকে হকব র্াকে সলঠেভাকব পলিবাি ও পালিবালিে
সম্পকেশি মূ িযােন েকি মুসলিম লর্শুকদিকে র্র্ার্র্ ো‘িীম-েিলবেকেি
বযবস্থা েকি সলঠেভাকব িািন পািন েিা র্াে। োকদি মর্কে পালিপালেশে
অবস্থা ও পলিলস্থলেি আগ্রাসকনি লর্োি, অন্ধলবোস, ভ্রান্ত-অনু েিণ,
লবিুযলে এবং লিন্তাি স্থলবিো ইেযালদ অপসািণ েিা র্াে। লবকর্ে েকি
বেশমান িযাকিকেি মমাোকবিাে মুসলিম জালেকে মর্ন লহফার্ে েিা র্াে।
এ সম্পকেশ আল্লাহ আি-েুিআকন বকিন,
َ ُ
َ
ُ َ
َ
ُ َ
ُ َ ََ َ َ
َ
ۡ ق لكم مِنۡ أنفسِكمۡ أز َو َٰ ٗجا ل ِتسك ُنواۡ إَِل َها َو َج َع
ل
ۡ ﴿ َومِنۡ َءايَٰتِهِۦۡ أنۡ خل
َ
َّ
َ َّ َ
ٗ َّ
َ َ َٰ َ
ُ
]٢١ :﴾ [الروم٢١ ون
ۡ ِك ٓأَليَٰتۡ ل ِقوۡمۡ َي َتفك ُر
ۡ ف ذل
ِۡ ن
ۡ ِ بَي َنكم َّم َود ۡة َو َرح÷ۡ َمةۡ إ
“আি োাঁি লনদর্শনা-বিীি মকিয এেলি লনদর্শন হকে মর্, লেলন
মোমাকদি জকনয মোমাকদি মিয মর্কে মোমাকদি সলিনীকদি সৃ লষ্ট
েকিকেন, র্াকে মোমিা োকদি োকে র্ালন্তকে র্াে এবং লেলন
মোমাকদি মকিয পািস্পলিে সম্প্রীলে ও দো সৃ লষ্ট েকিকেন। লনিে
একে লিন্তার্ীি মিােকদি জনয লনদর্শনাবিী িকেকে”। ]সূ িা আি-রূম,
আোে: ২১[
আল্লাহ আিও বকিন,
َ ُ
َّ
َّ ُ
َ َ
َ َ َ َ َّ َ َۡ ُ ِين َي ُقول
َۡ ي َوٱج َعل َنا ل ِل ُم َّتق
ِي
ۡ ُ ج َنا َوذرِيَٰت َِنا ق َّرَۡة أع
َۡ ﴿ َوٱَّل
ِ َٰون ربنا هبۡ َلا مِنۡ أزو
]٧٤ :﴾ [الفرقان٧٤ إ ِ َماما
“র্ািা বকি, মহ আমাকদি িব! আমাকদি স্ত্রীকদি পে মর্কে এবং
আমাকদি সন্তানকদি পে মর্কে আমাকদি জকনয মিাকখি র্ীেিো দান
েি এবং আমাকদিকে মুিােীকদি জনয আদর্শস্বরূপ েি”। ]সূ িা আিফুিোন, আোে: ৭৪[
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আল্লাহ আিও বকিন
ُ َ َ
ُ َ َّ َ ُ َٰ َ ُ ُ َ َ ُ َ
َّ َّ
َُ َ
ۡك لظلم
ۡ ٱلۡش
ۡ ِ ٱللِه إ
ۡ ِ ۡشكۡ ب
ۡ ن
ۡ ن ِِلبنِهِۦ وه ۡو يعِظهۥ يب
ُۡ َٰ ال لق َم
ۡ ﴿ِإَوذۡ ق
ِ ن
ِ ل ت
ُ
َ
ُُ َٰ َ َ
َ
َ
َ َ ِن ب َو َٰ ِ َِلي ۡه
َ َٰ َ  َو َو َّصي َنا ٱۡل١٣ َۡعظِيم
ۡ ِ َع َوهنۡ وف ِصلهۥ
ف
َٰۡ َحلت ُۡه أ ُّم ُهۥ َوهنا
ِ ۡ نس
ِ
َ َ َ
ََّ َ َ َ َ
ُ
ُ َ َ َٰ َ َ َ َ َ ى
َ
َب ما
ُ
َ
ِۡ ك
ۡ ۡش
ۡ اك
ۡ  ِإَون جهد١٤ ي
ۡ ل ٱلم ِص
ۡ ِك إ
ۡ ل ول ِو َٰ ِِلي
ۡ ِ ۡن ٱشكر
ِۡ ي أ
ِۡ َعم
ِ َع أن ت
َ
َ
َ
َ
ٗ
َ
َّ
ُ
َ
ُّ ف
ۡيل َمن
ۡ ِ ٱِلن َيا َمع ُروفۡاه َوٱتبِعۡ َسب
ۡ ِ ل ت ِطع ُه َمۡاه َو َصاحِب ُه َما
ۡ ك بِهِۦ عِلمۡ ف
ۡ سل
ۡ َ لي
َّ َّ َ ُ َٰ َ
َ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َّ َ َّ ُ َّ َ َ َ َ
ُ َ
ۡ ن إِن َهاۡ إِن ت
ك
ۡ  يب١٥ ون
ۡ نتمۡ تع َمل
جعكمۡ فأنبِئكم بِما ك
ۡ ِ ل ث ۡم إ
ۡ ِ اب إ
ۡ أن
ِ ل مر
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ َ َ
َّ ف
ِۡۡرض يَأت
ۡ ِ ف ٱۡل
ۡ ِ ۡٱلس َم َٰ َوَٰتِۡ أو
ۡ ِ ۡف َصخ َرةۡ أو
ۡ ِ ال َح َّبةۡ مِنۡ خردلۡ ف َتكن
ۡ مِثۡق
َ َُ َ
َ َّ
َ َ َّ َّ ُ َّ َ
َ
ِۡ وف َوٱن َۡه َع
ن
ۡ ِ ٱلصل َٰوۡةَ َوأ ُمرۡ بِٱل َمع ُر
ن أق ِ ِۡم
َّۡ  يَٰب١٦ ۡٱلل ل ِطيفۡ خبِي
ۡ ن
ۡ ِ ٱلل إ
ۡ بِها
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ َ
َ
َ
َ
َۡ ل ت َصعِرۡ خ َّد
ك
ۡ  و١٧ ور
ِۡ ِك مِنۡ َعز ِۡم ٱۡل ُم
ۡ ن ذَٰل
ۡ ِ كه إ
ۡ ََع َماۡ أ َصاب
َٰۡ ب
ۡ ِ ٱل ُمنك ِۡر َوٱص
َ
ُ َ َ ُ َّ ُ ُّ ُ َ َ َّ َّ
َ ََ
ۡصد
ۡ ِب
ۡ ل ُي
ۡ ٱلل
ۡ ن
ۡ ِ ۡرض َم َرحۡاه إ
ۡ ِ ف ٱۡل
ِۡ ش
ۡ ِ ل تم
ۡ اس و
ۡ ِ ل َِّلن
ِ  َوٱق١٨ ۡك ُمتالۡ فخور
َ
َ
َ َ َّ َ َ
ُ
َ
َ ت
﴾١٩ ِۡٱۡل ِمي
ُۡ ن أنك َۡر ٱۡلص َوَٰتِۡ ل َصو
ۡ ِ ِك إ
ۡ ك َوٱغضضۡ مِن صوت
ۡ ِ ف َمشي
ِۡ
]١٩ ،١٣ :[لقمان

“র্খন মিােমান উপকদর্ লহকসকব োি পুত্রকে বিকিন: মহ বৎস,
আল্লাহি সাকর্ োউকে র্িীে েকিা না। লনিে আল্লাহি সাকর্ র্িীে
েিা মহা অনযাে। আি আলম মানু েকে োি লপো-মাোি সাকর্
সদ্বযবহাকিি মজাি লনকদশর্ লদকেলে। োি মাো োকে েকষ্টি পি েষ্ট
েকি োকে গকভশ িািণ েকিকে। োি দু ি োড়াকনা হে দু ’বেি বেকস।
লনকদশর্ লদকেলে মর্ আমাি প্রলে ও মোমাি লপো-মাোি প্রলে েৃেজ্ঞ
হও। অবকর্কে আমািই লনেি লফকি আসকে হকব। লপো-মাো র্লদ
মোমাকে আমাি সাকর্ এমন লবেকে র্িীে লস্থি েিকে পীড়াপীলড় েকি,
র্াি জ্ঞান মোমাি মনই, েকব েুলম োকদি ের্া মানকব না। দু লনোকে
োকদি সাকর্ সদ্ভাকব সহাবস্থান েিকব। মর্ আমাি অলভমুখী হে, োি
পর্ অনু সিণ েকিা। অেঃপি মোমাকদি প্রেযাবেশন আমাি লদকেই
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এবং মোমিা র্া েিকে, আলম মস লবেকে অবলহে েিকবা। মহ বৎস,
মোকনা বস্তু র্লদ সলিোি দানা পলিমাণও হে, অেঃপি ো র্লদ র্াকে
প্রস্তি খকেি গকভশ অর্বা আোকর্, অর্বা ভূ গকভশ, েকব আল্লাহ োও
উপলস্থে েিকবন। লনিে আল্লাহ মগাপন-মভদ জাকনন, সবলেেু খবি
িাকখন। মহ বৎস! সািাে োকেম েি, সৎ োকজি আকদর্ দাও, মন্দ
োকজ লনকেি েি এবং লবপদাপকদ সবুি েি। লনিে এিা সাহলসেোি
োজ। অহংোি বকর্ েুলম মানু েকে অবজ্ঞা েকিা না এবং পৃলর্বীকে
গবশভকি পদিািণ েকিা না। লনিে আল্লাহ মোকনাও দালম্ভে
অহংোিীকে পেন্দ েকিন না। পাদিািণাে মিযবলেশো অবিম্বন েি
এবং েণ্ঠস্বি লনিু েি। লনঃসকন্দকহ গািাি আওোজ সবশাকপো লনেৃষ্ট
আওোজ”। ]সূ িা মিােমান, আোে: ১৩-১৯[
আল্লাহ আিও বকিন,
ََ
َّ َّ ُ َ
َ َ َّ َ َٰ َ
َ
َ
ُّ يع
ٱِل ََع ِۡء
ُۡ ب ل َس ِم
ِۡ ن ر
ۡ ِق إ
ۡ ِيل ِإَوسح
ۡ ِب إِس َمَٰع
ِۡ َ َع ٱلك
ۡ ل
ِۡ ب
ۡ َ للِ ٱَّلِي َوه
ۡ ِ ﴿ٱۡلم ۡد
َ
ُ
ََ
ُ
َّ ِيم
ۡ ِ ۡ َر َّب َنا ٱغفِر٤٠ ت ي َر َّب َنا َوتق َّبلۡ د ََع ِۡء
ل
ۡ ِ ٱلصل َٰوۡة ِ َومِن ذرِ َّي
َۡ ن ُمق
ۡ ِ ب ٱج َعل
ِۡ  َر٣٩
ُ
]٤١ ،٣٩ :﴾ [ابراهيم٤١ اب
ۡ ُ وم ٱۡل َِس
ُۡ ِي يَو َۡم َيق
َۡ ي َول ِل ُمؤ ِمن
َّۡ َول َِو َٰ ِ َِل
“সমস্ত প্রর্ংসা আল্লাহিই জনয, লর্লন আমাকদি বািশেয বেকস ইসমাইি
ও ইসহােকে দান েকিকেন। লনিে আমাি িব মদা‘আ শ্রবণ েকিন।
মহ আমাি িব! আমাকে সািাে োকেমোিী েরুন এবং আমাি
সন্তানকদি মকিয মর্কেও। মহ আমাি িব! েবুি েরুন আমাকদি
মদা‘আ। মহ আমাকদি িব আমাকে, আমাি লপো-মাোকে এবং সব
মুলমনকে েমা েরুন, মর্লদন লহসাব োকেম হকব”। ]সূ িা ইবিাহীম,
আোে: ৩৯-৪১[
আল্লাহ আিও বকিন,
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َ
َ
َ َ
َ َ َ َ
َّ
ِّص ب ِ َهاۡ إِب َر َٰ ِهۡۧ ُۡم بَن ِيه
َٰۡ  َو َو١٣١ ي
َۡ ب ٱلعَٰل ِم
ِۡ ت ل َِر
ۡ ُ ال أسلم
ۡ َُلۥ َر ُّب ُهۥۡ أسل ِۡمه ق
َّ َّ ُ ُ َ َ َ َ
َ
ُ َ َٰ َ َ
َّ َّ َّ َ َٰ َ
ُ َل َوأ
ۡ نتم ُّمسل ُِم
ون
ۡ ِن إ
ۡ ل تموت
ۡ ِين ف
ۡ ف لك ُۡم ٱِل
ۡ ٱلل ٱصط
َۡ ن
ۡ ِن إ
ۡ ِ يب

َ َ
ۡ﴿إِذۡ قال
ُ
ۡ ُ َو َيعق
وب

]١٣٢ ،١٣١ :﴾ [ابلقرة١٣٢

“স্মিণ েরুন, র্খন োকে োি িব বিকিন: অনু গে হও। মস বিি
আলম লবে পািকেি অনু গে হিাম। এিই অলসেে েকিকেন ইবিাহীম
োি সন্তানকদিকে এবং ইোেূবও মর্, মহ আমাি সন্তানগণ লনিে
আল্লাহ মোমাকদি জনয এ দীনকে মকনানীে েকিকেন। োকজই মোমিা
মুসলিম না হকে েখকনা মািা মর্ও না”। ]সূ িা আি-বাোিাহ, আোে:
১৩১–১৩২[
আল্লাহ আিও বকিন,
ُ َََ
ُ َ
ٗ ُ
َ
ٗ ُ
َ َّ َ َ
َٰ َ ن ب ِ َو َٰ ِ َِلي ۡهِ إِح
َٰ َ ٱۡل
سنۡاه
َحلت ُۡه ۡأ ُّم ُهۥ كرها َو َوض َعت ُۡه كرهۡاه َوَحل ُهۥ
َۡ نس
ِ ﴿ووصينا
َ َ َ َ ٗ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ َّ َ
َ َ ُ َٰ َ َ ُ ُ َٰ َ َ
ۡ ِ ب أوزِع
ن
ِۡ ال ر
ۡ ِي سن ۡة ق
ۡ ت إِذا بل ۡغ أشدهۥ وبل ۡغ أربع
ۡون شهراۡ ح ى
ۡ وف ِصلهۥ ثلث
َ
َ
َ
َ
َ
َّ َ َ َ
ُ َ َ
َ َّ َ َ َ
َ ََ
َ َ
ل صَٰل ِٗحا ترضى َٰ ُۡه
ۡ ي َوأنۡ أعم
َّۡ َع َو َٰ ِ َِل
َٰۡ َع َو
ۡ ت
ۡ ت أ نعم
ۡ ِ ك ٱل
ۡ أنۡ أشك َۡر ن ِعمت
َ
َّ َ َ ُ
ُ
َ َ ُ ُ
َۡ ك ٱَّل
ِين
ۡ ِ  أو ىلئ١٥ ي
َۡ ِن ٱل ُمسل ِ ِم
َۡ ِإَون م
ِۡ ك
ۡ ت إَِل
ۡ ن تب
ۡ ِ ِ تي إ
ۡ ِ ف ذرِ َّي
ِۡ ل
ۡ ِ َۡوأصل ِح
َ
َ ُ َّ َ َ َ
َ ف أَص
َ ن َما َعملُواۡ َو َن َت
َ او ُۡز َعن َس
َ ج
َ ب
ٱۡل َّن ِۡةي َوع َۡد
ِۡ َٰح
ۡ ِ ۡيۡات ِ ِهم
َۡ ل عن ُهمۡ أح َس
ۡ نتقب
ِ
ِ
َّ
َ َ ُ ُ َ
]١٦ ،١٥ :﴾ [االحقاف١٦ ون
ۡ وع ُد
ق ٱَّلِي َكنواۡ ي
ِۡ ٱلصد
ِ
“আমিা মানু েকে োি লপো-মাোি প্রলে সদ্বযবহাকিি আকদর্ লদকেলে।
োি জননী োকে েষ্ট সহোকি গকভশ িািণ েকিকে এবং েষ্ট সহোকি
প্রসব েকিকে। র্াকে গকভশ িািণ েিকে ও োি স্তনয োড়কে মিকগকে
লত্রর্ মাস। অবকর্কে মস র্খন র্লি সামকর্শযি বেকস ও িলল্লর্ বেকি
মপৌঁকেকে, েখন বিকে িাগি, মহ আমাি িব! আমাকে এরূপ ভাগয দান
েি, র্াকে আলম মোমাি লন‘আমকেি মর্ােি েলি, র্া েুলম দান েকিে
আমাকে ও আমাি লপো-মাোকে এবং র্াকে আলম মোমাি পেন্দনীে
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সৎ োজ েলি। আমাি সন্তানকদিকে সৎেমশ পিােণ েি, আলম মোমাি
প্রলে োওবা েিিাম এবং আলম আজ্ঞাবহকদি অনযেম। আমিা এমন
মিােকদি সু েমশগুকিা েবুি েলি এবং মন্দ েমশগুকিা মাজশনা েলি।
োিা জান্নােীকদি োলিোভুি মসই সেয ওোদাি োিকণ, র্া োকদিকে
মদওো হকো”। ]সূ িা আি-আহোফ, আোে: ১৫–১৬[
আল্লাহ আিও বকিন,
َّ
َُ
َ َّ َ َ ُّ َ َٰ َ َ َ
َ نع
َٰ َ ن إِح
َۡ َ ك ٱلك
ِب
َۡ ِند
َّۡ سناۡ إ ِ َّما َيبلغ
ِۡ اه َوبِٱل َو َٰ ِ َِلي
ُۡ َّل إِي
ۡ ِ ل تع ُب ُدواۡ إ
ۡ ك ۡأ
ۡ ض رب
ۡ ﴿وق
ُ
َ
ٗ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ َ
ٗ ل كر
َُ
َ َ ُ َ َ ۡ ل َت ُقل ل ُه َماۡ أفۡ َو
٢٣ يما
ۡ أ َح ُده َماۡ أوۡ ِلِكه َما ف
ِ ۡ ل تنهرهما وقل لهما قو
َ
ُ َ َّ َ
ُّ َ َ َ َ ُ َ
َ
ٗ ان َصغ
﴾٢٤ ِيا
ۡ ِ ب ٱرَح ُه َما ك َما َر َّب َي
ِۡ َحةِ َوقل َّر
ِن ٱلر
ۡ اح ٱَّل ِۡل م
ۡ َوٱخفِضۡ لهما جن
]٢٤ ،٢٣ :[االرساء

“মোমাি িব আকদর্ েকিকেন মর্, োকে োড়া অনয োিও ইবাদাে
েকিা না এবং লপো-মাোি সাকর্ সদ্বযবহাি েি। োকদি মকিয মেউ
অর্বা উভকেই র্লদ মোমাকদি জীবের্াে বািশকেয উপনীে হে, েকব
োকদিকে উহ র্ব্দলিও বকিা না এবং োকদিকে িমে লদও না এবং বি
োকদিকে লর্ষ্টািাি-পূ ণশ ের্া। োকদি সামকন ভাকিাবাসাি সাকর্ নম্রভাকব মার্া নে েকি দাও এবং বি: মহ িব োকদি উভকেি প্রলে িহম
েি, মর্মন োিা আমাকে তর্র্বোকি িািন পািন েকিকেন”। ]সূ িা
আি-ইসিা, আোে: ২৩-২৪[
আল্লাহ আিও বকিন,
َ
َ
َ ُ ُ َٰ َ َ َٰ َ َ َ َ َ َ َّ َٰ َ ُ َ َ َ َ ى
َ
َّ
ُ ِن
ۡن ف ُه َۡو كظِ يم
ِۡ ٱۡلز
َۡ اه م
ُۡ ف َوٱب َيضتۡ عي َن
ۡ وس
َع ي
ۡ ف
ۡ ال يأس
ۡ ّل عنهمۡ وق
ۡ ﴿وتو
َ
ُ
َ ُ َ
َ ُ َ َٰ َّ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ
َۡ ِن ٱل َهَٰلِك
ِي
َۡ ون م
ۡ ون َح َرضا أوۡ تك
ۡ ت تك
ۡ فح
ۡ ٱللِ تفتؤاۡ تذك ۡر يوس
ۡ  قالواۡ ت٨٤
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ َ َ
َ َ َ
َّ َ ُ َ َ َّ
٨٦ ون
ۡ ل تعل ُم
ۡ ٱللِ َما
ۡ ِن
ۡ ٱللِ وأعل ۡم م
ۡ ل
ۡ ِن إ
ۡ ِ ث َو ُحز
ۡ ِ كواۡ َب
ۡ ال إِن َماۡ أش
ۡ  ق٨٥
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َ
َ َّ َّ
َ
َ ُ ُ
َ
َ ن ٱذ َه ُبواۡ َف َت
َ ل تَا
ۡٱللِه إِن ُهۥ ل
ۡ ح
ِۡ يۡ ُسواۡ مِن َّرو
ۡ ف َوأخِي ۡهِ َو
ۡ وس
ح َّس ُسواۡ مِن ي
َّۡ ِ ي َٰ َب
َ
َ َّ َّ ِ َّ
َ
َ يَا
]٨٦ ،٨٣ :﴾ [يوسف٨٧ ون
ۡ ل ٱلقو ُۡم ٱلكَٰف ُِۡر
ۡ ِ ٱللِ إ
ۡ ح
ۡ س مِن رو
ۡ ُ ۡي
“এবং োকদি লদে মর্কে লেলন মুখ লফলিকে লনকিন এবং বিকিন: হাে
আফকসাস ইউসু কফি জনয এবং দু ঃকখ োি িেুদ্বে সাদা হকে মগি।
এবং অসহনীে মনস্তাকপ লেলন লেকিন লিষ্ট। োিা বিকে িাগি:
আল্লাহি েসম আপলন মো ইউসু কফি স্মিণ মর্কে লনবৃ ি হকবন না, মর্
পর্শন্ত মিণাপন্ন না হকে র্ান লেংবা মািা না র্ান। লেলন বিকিন: আলম
মো মোমাি দু ঃখ ও অলস্থিো আল্লাহি সমীকপই লনকবদন েিলে এবং
আল্লাহি পে মর্কে আলম র্া জালন, ো মোমিা জান না। বৎসগণ! র্াও
ইউসু ফ ও োি ভাইকে োিার্ েি এবং আল্লাহি িহমে মর্কে লনিার্
হকো না। লনিে আল্লাহি িহমে মর্কে োকফি সম্প্রদাে বযেীে অনয
মেউ লনিার্ হে না”। ]সূ িা ইউসু ফ, আোে: ৮৪–৮৭[
িাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম বকিন,
ُ ُ َ َ ح َ ُ حُ ح َ َ ً َ ح َ ُُ ح ُ ًُ َ َ ُ ُ ح
»اره حم ِلنِ َسائِ ِه حم
 و ِخيارهم ِخي، أحسنهم خلقا،«أكمل المؤ ِم ِنني إِيمانا
“মোমাকদি মকিয সবকিকে পলিপূ ণশ মুলমন ঐ বযলি, মর্ মোমাকদি মকিয
উিম িলিত্রবান এবং োি পলিবাকিি প্রলে দোবান1।”
িাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম আিও েকিন, মোমাকদি মকিয
সবকিকে ভাকিা ঐ বযলি, মর্ োি পলিবাকিি োকে ভাকিা। আি আলম
আমাি পলিবাকিি জনয মোমাকদি মকিয সবকিকে উিম বযলি”।2
ইমাম মুসলিম িহ. আবু হুিােিা িালদোল্লাহু ‘আনহু মর্কে িাসূ ি
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাকমি হাদীস বণশনা েকিন:
1

মুসনাকদ আহমদ, হাদীস নং ৭৪০২।

2

ইবন মাজাহ ও হাকেম।
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َ َ
َ ُ
َ َ َ
َ
َ ِ ۡل َسبِ َها َو
َ ِ ح ال َمرأ ۡةُ ِۡلر َبعۡ ل َِمال َِها َو
ۡين ت ِر َبت
ِۡ ِل
ِ ۡل َمال َِها َو ِِلِين َِها فاظفرۡ بِذاتِۡ ا
ُۡ «تنك
»اك
َۡ يَ َد
“িািলি তবলর্কষ্টযি োিকণ মমকেকদিকে লববাহ েিা হে। (১) োি িনসম্পকদি োিকণ, (২) বংর্ মর্শাদাি োিকণ, (৩) র্ািীলিে মসৌন্দকর্শি
োিকণ এবং (৪) োি দীনদািীি োিকণ। অেএব, েুলম িালমশেোকে
প্রািানয দাও। মোমাি দু ’হাে িূ লি িূ সলিে (ের্া উিম) মহাে।
ইমাম লেিলমর্ী িহ. িাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম মর্কে হাদীস
বণশনা েকিন মর্, িাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম বকিকেন,
ٌ ح
َ ُ َُ ُ ُ
َ
َ
ُ َ ُ َّ َ ح
ُ َ َ َ َ َ
 ِإال تف َعلوا تك حن ِفتنَة ِِف،ُب إَِلحك حم َم حن ت حر َض حون ِدينَه َوخلقه ف َز ِّو ُجوه
« ِإذا خط
َ
ٌ
ٌ َ
» َوف َساد َع ِريض،األ حر ِض

“র্খন মোমাকদি লনেি এমন মোকনাও দীনদাি, আমানেদাি পাত্র
লবকেি প্রস্তাব লনকে আকস র্াি দীনদািী এবং িলিকত্র মোমিা সন্তুষ্ট র্াে,
োহকি োি সাকর্ মোমিা লববাহ লদকে দাও। র্লদ মোমিা এমোবস্থাে
লবকে না দাও োহকি জলমকন বড় িিকনি লফেনা-ফযাসাদ সৃ লষ্ট হকে
পাকি”।3
ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম হালেম িহ.
সেকিই িাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম মর্কে হাদীস বণশনা
েকিন মর্, িাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম বকিকেন,
َ َ َ َّ ُ ح َ ُ َ ح َ ُ َ ِّ ُ َ ٌ ح
َ َاء يَ حو َم الحقي
َ َاألنحبي
»ام ِة
 ِإِّن مَكثِر،«تزوجوا الودود الولود
ِ
ِ

3

লেিলমর্ী, হাদীস নং ১০৮৪।
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“মোমিা মেহমেী এবং অলিে সন্তান প্রসবোিী মমকেকদিকে লববাহ
েি, র্াকে আলম লেোমকেি লদন অলিে উম্মকেি মািযকম গবশ েিকে
পালি।4
ইমাম বুখািী ও ইমাম মুসলিম িহ. ইবন উমাি িালদোল্লাহু ‘আনহুমা
মর্কে হাদীস বণশনা েকিন, লেলন বকিন, মর্ আলম িাসূ ি সাল্লাল্লাহু
আিাইলহ ওোসাল্লামকে বিকে শুকনলে মর্,
َّ ُ َ َ
ََ
َ ٌ
ُ ُّ ُ ٍ َ َ َ ُ ُّ ُ ح
َّ لَع
ٍ اس َر
،اع
اَّلي
 فاأل ِم، َوُكك حم َم حسئُول ع حن َر ِعيَّ ِت ِه،اع
«أال ككم ر
ِ اِل
ِ ري
ٌ َ َ ُ َ َ َ ح ُ ٌ َ ح َ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ ح َ ح َ ُ َ َ ح ُ ٌ َ ح ُ ح َ َ ح
ٍ  والرجل ر،ومسئول عن ر ِعي ِت ِه
اعية
ِ  والمرأة ر، وهو مسئول عنهم،اع لَع أه ِل بي ِت ِه
َ َ ُ َ َ َ ح َ ح َ َ َ َ ح ُ َ ٌ َ ح ُ َ َ ح ُ َ َ َ َ َ ِّ َ ُ َ َ ح ُ ٌ َ ح
ٍ  والعبد ر، و ِِه مسئولة عنه،ت بع ِلها
 أال، وهو مسئول عنه،ِال سي ِده
ِ لَع بي
ِ اع لَع م
ُّ
ٌ
ُ
َ
ُ
ُ ُّ ُ َ
ٍ ك حم َر
» َوُكك حم َم حسئُول ع حن َر ِعيَّ ِت ِه،اع
فُك
“মোমাকদি মকিয প্রকেযকেই দালেত্বর্ীি এবং প্রকেযকেই োি দালেত্ব
সম্পকেশ লজজ্ঞালসে হকব। অেএব, মনোও দালেত্বর্ীি এবং মস োি
দালেত্ব সম্পকেশ লজজ্ঞালসে হকব। এেজন পুরুেও োি পলিবাকিি
দালেত্বর্ীি মসও োি দালেত্ব সম্পকেশ লজজ্ঞালসে হকব। এেজন নািীও
োি স্বামীি ঘকিি দালেত্বর্ীি মসও োি দালেত্ব সম্পকেশ লজজ্ঞালসে
হকব। অেএব, প্রকেযকেই দালেত্বর্ীি এবং োি দালেত্ব সম্পকেশ
লজজ্ঞালসে হকব।”5
এ হকে ইসিাকম পলিবাকিি গুরুত্ব, এেমাত্র পলিবািই হকে
সলঠেভাকব মানব তেলিি োিখানা এবং মানব লর্শুি সবশপ্রর্ম
আশ্রেস্থি। আি ইসিাম পলিবািকে এ িিকনি গুরুত্ব প্রদান- এিা
আিকর্শি মোকনাও লবেে নে। োিণ, মানু ে হকে আর্িাফুি মাখিু োে
4

আহমদ, হাদীস নং ১২৬১৩।

5

লেিলমর্ী, হাদীস নং ১৭০৫।
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বা সৃ লষ্টি মসিা জীব এবং পৃলর্বীকে আল্লাহি খলিফা বা প্রলেলনলি।
অপিলদকে এ সৃ লষ্ট জগকেি প্রাণীেুকিি মকিয এেমাত্র মানব সন্তাকনি
লর্শুোি সবকিকে দীঘশ সমে। এমনলে এে দর্কেি মিকেও মবলর্ সমে
অলেক্রম েিকে হে লর্শুোি/বািযোি পালড় লদকে। এ জনযই লর্শুকে
োি বািযজীবকন মানলসে, র্ািীলিে আলিে ো‘িীম-েিলবেে, মসবার্ত্ন, পিামর্শ, লদে-লনকদশর্না ইেযালদ মদওোি প্রকোজন হে। খলিফা
লহকসকব োি দালেত্ব পািকন উপর্ু ি ও প্রস্তুে েিাি জনয। আি এ
সেি প্রকোজন এেমাত্র পলিবািই লদকে র্াকে। সু েিাং মানব লর্শুি
আলিে, র্ািীলিে, তবেলেে লবোর্ এবং সেি প্রোি উন্নলে, অগ্রগলেঅবনলে, ইলেবািে মহাে আি মনলেবািে মহাে সেি মেকত্র
পলিবাকিি ভূ লমোই সবকিকে মবলর্।
এ সেি োিকণ আমিা অনু িাবন েিকে পালি মর্, মেন ইসিাম
পলিবাি ও পলিবাি গঠন এে মবলর্ গুরুত্ব ও প্রািানয লদকেকে এবং
পলিবাি গঠনকে তপলত্রে ও মােৃে সু সম্পেশ এবং মানু কেি লফৎিাকেি
ওপি প্রলেলষ্ঠে েকিকে? োি এেমাত্র োিণ হকে, পলিবাকিি ভীে
মজবুে েিা এবং পলিবাকিি সদসযকদি মাকে সু সম্পেশ গকড় মোিা।
আি এ জনযই ইসিাম পলিবাি গঠন, মানু কেি লফৎিাে, পালিবালিে
সদসযকদি মকিয সম্পেশ অলিোি ইেযালদ সবশ লবেকে র্র্ার্র্ বযাখযা
প্রদান েকিকে।
পলিবাি গঠকন র্িী‘আকেি লভলি ও পদ্ধলে:
পলিবাি গঠকন ইসিামী র্িী‘আকেি িহসয ও োৎপর্শ েেেণ পর্শন্ত
অনু িাবন েিা সম্ভব নে, র্েেণ পর্শন্ত পলিবাি গঠকন মানু কে
স্বভাবসু িভ লদেগুকিা সম্পকেশ এবং পলিবাকিি সেি সদসযকদি দালেত্ব
ও একে অপকিি পলিপূ িে ভূ লমো সম্পকেশ অনু িাবন েিকে না
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পািকব। োিণ, মানু ে র্খন এ সেি লবেকে অনু িাবন েিকে পািকব
েখন ইসিামী র্িী‘আেকে বুেকে পািকব। আি র্খন ইসিামী
র্িী‘আেকে বুেকে পািকব, েখন পলিবাি গঠন সম্পকেশ ইসিামী
র্িী‘আকেি িহসয ও োৎপর্শ সম্পকেশ বুেকে পািকব এবং পলিবাকিি
সেি সদসযকদি দালেত্ব বুোও েখন সহজ হকব।
অেএব, পলিবাকিি দালেত্ব ও েেশবয হকে পলিবাকিি সেি সদকসযি
পলিপূ িেমূ িে দালেকত্বি প্রলে মখোি মিকখই দালেত্ব অপশণ ও পলিবাি
পলিিািনা েিা। এলিই হকে মানু কেি পালিবালিে সদসযকদি মাকে
আলিে ও তজলবে সম্পকেশি মূ ি লভলি।
সািািণে মানু কেি মিযোি এ সম্পেশ এবং লবকর্ে েকি পলিবাকিি
সদসযকদি মাকে এ িিকনি সম্পকেশি লবেকে ইসিামী র্িী‘আকেি লদে
লনকদশর্নাগুকিা না বুোি োিকণ পলিবাি গঠন ও পলিবাকিি সদসযকদি
দালেত্ব ও ভূ লমো সম্পকেশ বুেকে পাকি না। র্াি োিকণ পলিবাকিি
সদসযকদি মকিয দালেত্ব ও সম্পকেশি লবেকে ভুি েকি র্াকে। োিা মকন
েকি মর্, পলিবাকিি সেকিি দালেত্ব ও সম্পেশ সমান। ফকি োিা
মানু কেি লফৎিাে বা স্বভাবকে অনু িাবন েিকে ভুি েকি। আি র্খন
স্বভাবকে অনু িাবন েিকে ভুি েকি, েখনই পলিবাকিি সদসযকদি
মাকে দালেত্ব অপশকণ লবর্ৃ ঙ্খিা ও সীমািঙ্ঘন েকি র্াকে- র্া মর্ে পর্শন্ত
পলিবাকিি মন্দ মডকে লনকে আকস। অেএব, র্েেণ পর্শন্ত পলিবাি
গঠকনি মেকত্র মানু কেি লফৎিাে সম্পকেশ অনু িাবন না েিা র্াকব,
েেেণ পর্শন্ত পলিবাি গঠকনি বযাপাকি ইসিামী র্িী‘আকেি দৃ লষ্টভলি
অনু িাবন েিা সম্ভব হকব না।
আি পলিবাকিি সদসযকদি পিস্পি সম্মলে ও পলিপূ িে ভূ লমো
পলিবাকিি নািী-পুরুে, বাবা-মা, ভাই-মবান, ের্া সেি সদকসযি মাকে
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ভাকিাবাসা, দো, অনু গ্রহ প্রলেষ্ঠা েকি। আি র্খনই পলিবাি মর্কে
সম্মলে ও পলিপূ িে ভূ লমো, ভাকিাবাসা, দো অনু গ্রহ ইেযালদ নষ্ট হকে
র্াে, েখনই বাবাি সম্পেশ মাকেি সাকর্ এবং মেকি-মমকেি সম্পেশ
বাবাি সাকর্ ের্া পলিবাকিি প্রলেলি সদকসযি একে অপকিি সাকর্
সম্পেশ নষ্ট হকে র্াে। েখন মসই পলিবাকিি প্রলেলি সদসয োি
মানলসে, আলর্শে, তজলবে, ও তদলহে লবোকর্ প্রকোজনীে ো‘িীমেিলবেে, মসবা-র্ত্ন, সহকর্ালগো ও লনিাপিা ইেযালদ মর্কে বলিে
হে। এেলি লর্শুি মানলবে আলিে, তজলবে ও তদলহে লবোর্ এবং
এেলি আদর্শ পলিবাি গঠন েখনই সম্ভব, র্খন পলিবাকিি সেি সদসয
োি সািযানু র্ােী দালেত্ব আদাে েকি বা আদাে েিকে মিষ্টা েকি।
পুরুকেি েুিনাে নািীি র্ািীলিে দু বশিো এবং সন্তাকনি সাকর্ নািীি
তবেলেে ও আলিে আকবগ ও দোমে সম্পেশ োকদি প্রলে দো অনু গ্রহ,
সাহার্য ও পৃষ্ঠকপােেোি প্রলে অনু প্রালণে েকি। অপি লদকে নািীি
েুিনাে পুরুকেি তজলবে দু বি
শ ো এবং নািীকত্বি োমনা- বাসনা ও
োকদি প্রলে দো-অনু গ্রহ ও ভাকিাবাসাি প্রলে অনু কপ্রিণা মর্াগাে। এ
জনযই আল্লাহ নািীি হাকে তজলবে প্রর্ালন্তি িাগাম েুকি লদকেকেন।
সু েিাং োকদি এ তজলবে ও মবৌলদ্ধে প্রর্ালন্তি ওপি পুরুে সহকজ
প্রভাব মফিকে পাকি না, বিং নািী োি ইোে তজলবে ও মবৌলদ্ধে
প্রর্ালন্তি ওপি অলবিি র্ােকে পাকি। মস োি এ অলবিিো েেেণ
পর্শন্ত হািাে না, র্েেণ পর্শন্ত পুরুে োকে তদলহেভাকব স্পর্শ না েকি
বা তদলহেভাকব স্পর্শ েিাি অনু মলে না মদে। সু েিাং র্খন এেজন
পুিে নািীকে তজলবে আকবকগ স্পর্শ েকি, েখন আি নািী োি তজলবে
ও বুলদ্ধে ভািসাময িো েিকে পাকি না। অপি লদকে নািীি েুিনাে
পুরুকেি তজলবে ও োম-দু বশিোি োিকণ এেজন নািীি দৃ লষ্ট বিং
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শুিু মাত্র োমনা-বাসনা ও লিন্তা-িযান োকে তজলবে-ভাকব প্রভালবে েকি
মফকি। এমন লে অকনে সমে নািী োি বুলদ্ধি মািযকম এেজন
পুরুেকে োি প্রলে দু বশি েকি মফিকে পাকি। র্াি ফকি পুরুে
স্বাভালবেভাকব নািী ও সন্তানকদি প্রলে দু বশি, নম্র ও দোপিবর্ হকে
পকড়। এ সেি লদে লবকবিনাে নািী-পুরুকেি অলস্তত্ব িো ও োকদি
েিযাণ প্রলেষ্ঠা েিাি জনয ইসিামী র্িী‘আে নািী-পুরুকেি মাকে
লববাকহি বযবস্থা েকিকে। মসই লববাকহি মািযকম বা তববালহে সম্পকেশি
মািযকম মানু কেি বংর্ মর্শাদা ও িোি লবকর্ে বযবস্থা মিকখকে। এ
বযবস্থাি মিয লদকে লর্শুি মানলবে, তদলহে ও আলিে লবোর্ ঘকি এবং
নািী ও সন্তানকদি ওপি পুরুকেি েেৃশত্ব প্রলেষ্ঠা হে। এ জনযই আল্লাহ
পুরুেকদিকে নািী ও সন্তানকদি দালেত্ব ভাি গ্রহণ ও বহন েিাি
েমো দান েকিকেন। এ সবলেেু ি মিয লদকে নািী পুরুকেি মকিয মপ্রম
ভাকিাবাসাি সম্পেশ সৃ লষ্ট হে, গকড় উকঠ পলিবাি। মসই পলিবািই হে
সন্তাকনি র্ালন্ত, লনিাপিা ও আশ্রেস্থি। লনিে পুরুেকে নািীত্ব ও
মােৃকত্বি দালেত্ব মর্কে মুি েিাি জনয োকে নািীি েুিনাে সাহলসে
ও র্লির্ািী লহকসকব সৃ লষ্ট েিা হকেকে, র্াকে োিা পালিবালিে
প্রকোজকন নািী ও সন্তানকদি প্রকোজন পূ িণ এবং োকদি িািন পািন
ও পলিিািনা েিকে পাকি। নািীকদিকে পুরুকেি েুিনাে দু বশি, নম্র,
মোমি ও আকবগমেী েকি সৃ লষ্ট েিা হকেকে, র্াকে পিলনভশির্ীি দু বশি
লর্শু ও আকবগমেী পুরুে োকদি োকে র্ালন্ত ও আশ্রে লনকে পাকি।
এ জনযই পলিবাকিি ভিণ-মপােকণি দালেত্ব পুরুকেি ওপি নযস্ত েিা
হকেকে। আি নািীকদিকে োকদি র্লি সামর্শয ও ইোনু র্ােী
পালিপালেশে অবস্থাি আকিাকে োজ-েমশ েিাি লনকদশর্ প্রদান েকিকে।
োি মিকে মবলর্ লেেু োকদি ওপি িালপকে মদওো বা বািয েিা,
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োাঁকদি প্রলে র্ু িুম ও দু বশযবহাকিি নামান্তি, র্া র্িী‘আে, মানু কেি
স্বভাব এবং নািী পুরুকেি একে অকনযি পলিপূ িে নীলেি পলিপন্থী।
সেি:
মানু কেি স্বভাব এবং নািীকে দু বশি ও পুরুেকে সবি েকি সৃ লষ্ট
ইেযালদি লবকেেকণি মিয লদকে ইসিাকম নািী-পুরুকেি সেকিি
পার্শকেযি িহসয অনু িাবন েিা র্াে। ইসিাম নািীি সেকিি পলিমাণ
মবলর্ এবং পুরুকেি সেকিি পলিমাণ েম বা স্বল্প-ভাকব লনিশািণ
েকিকে।
এ ইসিাম নািীি প্রলে র্ু িুম েকি লন, বিং নািীকে লহফার্ে েকিকে
এবং নািী ও পুরুে উভকেি লদে লবকবিনা েকি পালিবালিে বন্ধকনি
বযবস্থা েকিকে।
ইসিাম পুরুেকদিকে সীলমে পলিমাণ সেকিি লনকদশর্ লদকেকে, র্াকে
োকদি োজ-েকমশ সমসযা বা বযাঘাে না ঘকি, মেমলনভাকব পুরুকেি
সেকিি পলিমাণ েম র্াোকে নািীি প্রলে বা মােৃকত্বি প্রলে লফেনা
র্ু িুম ও সীমা িঙ্ঘকনি অবোর্ মনই বিকিই িকি। োিণ, নািী
স্বভাবগেভাকব তজলবে লবেকে অলিে সংর্মর্ীি। অপিলদকে পুরুকেি
েুিনাে নািীকে অলিে সেকিি লনকদশর্ প্রদান েিা হকেকে, র্াকে
পুরুকেি র্ু িুম ও তজলবে সীমািঙ্ঘন এবং লফেনা-ফযাসাদ মর্কে নািী
ও মােৃত্বকে লহফার্ে েিা র্াে। মেমলনভাকব পুরুেকদিকেও লহফার্ে
েিা র্াে। োিণ, স্বভাবগেভাকব নািীি েুিনাে পুরুে তজলবে লবেকে
অলিে দু বশি এবং আকবগপ্রবণ। এমনলে নািীি অি-প্রেযকিি দৃ লষ্ট
পর্শন্ত পুরুেকে আেৃষ্ট ও দু বশি েকি মফিকে পাকি। এ জনযই ইসিামী
র্িী‘আে নািী-পুরুকেি এ িেম সেকিি লবিান লদকেকে। এলিই হকে
ইসিামী র্িী‘আকেি নািী-পুরুকেি সেকিি বযবিাকনি িহসয।
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এ জনযই ইসিামী র্িী‘আে লববাকহি উকেকর্য প্রস্তালবে নািীকে
লবকর্েভাকব মদখাি অনু মলে লদকেকে, োকেও ইসিামী র্িী‘আকেি
লহেমে িকেকে।
পুরুকেি জনয এোলিে লববাহ নািীি জনয নে:
মেমলনভাকব ইসিামী র্িী‘আে নািীকে এেসাকর্ এোলিে লববাহ
বন্ধকন আবদ্ধ হকে লনকেি েকিকে। োিণ, নািীকে এে সাকর্ এোলিে
লববাকহি অনু মলে মদওো হকিও মানু কেি লপেৃ পলিিে ও বংর্ পলিিে
র্ােকব না। োই ধ্বংস হকে র্াকব পলিবাি এবং লববাকহি ফিাফি।
এজনযই ইসিামী র্িী‘আে নািীকে এেসাকর্ এোলিে লববাকহি
অনু মলে মদে লন।
অপি লদকে ইসিামী র্িী‘আে পুরুেকদিকে র্েশসাকপকে এেসাকর্
এোলিে লববাকহি অনু মলে লদকেকে। অর্শাৎ পুরুকেি র্লদ তজলবে ও
আলর্শে সামর্শয র্াকে এবং এোলিে স্ত্রীকদি প্রলে নযােলবিাি প্রলেষ্ঠা
েিকে পাকি, োহকি প্রকোজন অনু সাকি এোলিে লবকে েিকে পাকি।
োিণ, একে লববাকহি উকেকর্য মোকনা িিকনি সমসযা হে না। সন্তাকনি
লপেৃ পলিিে ও বংর্ মর্শাদা বহাি র্াকে। পলিবািও ধ্বংস হে না বিং
এোলিে পলিবাি হকে পাকি। লেন্তু োি পকিও ইসিামী র্িী‘আে
পুরুেকদিকে শুিু ফুলেশি জনয এেসাকর্ এোলিে লবকে েিাি
অনু কমাদন মদেলন। োিণ, এি ফকি পলিবাকিি সদসযকদি মাকে এবং
স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্তলেকদি ভাকিাবাসা, সহমলমশো, দো, অনু গ্রহ
ইেযালদ হ্রাস পাে। একে-অকনয লহংসা লবকদ্বকেি মািযকম স্বামী েেৃশকত্ব
আঘাে হাকন, পলিবাি মভকি র্াে। এমনলে পলিবাকিি সদসযকদি মাকে
আলিে ও মানলসে প্রর্ালন্ত ও লনিাপিা লবলিে হে। অেএব, ইসিামী
র্িী‘আকেি এ লসকেকমি লভলিকে, দো-ভাকিাবাসা-সহমলমশোি ওপি
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এেলি আদর্শ পলিবাি গকড় ওকঠ। জাগ্রে হে একে অকনযি প্রলে
সহকর্ালগোমূ িে মকনাভাব। েখন স্বামী োি স্ত্রীকে এমন মোকনাও
োকজ বািয েিকে পাকি না বা োি ওপি এমন মোকনা োকজি মবাো
িালপকে লদকে পাকি না, র্া োি ইো ও সাকিযি বাইকি। মেমলনভাকব
স্ত্রীও োি স্বামীকে এমন মোকনাও োকজ বািয বা োি ওপি িালপকে
লদকে পাকি না, র্া োি ইো ও সাকিযি বাইকি। আি একেই িকেকে
পলিবাকিি র্ালন্ত।
পলিবালিে সমসযা সমািাকন োিাে বা লববাহ লবকেকদি ভূ লমো:
র্লদ স্বামী-স্ত্রী একে অনযকে মমকন লনকে না পাকি, োকদি মকিয েগড়া
োলি, মকনামালিনযো ভুি বুোবুলে মিকগই র্াকে। েখন োকদিকে
লববাহ বন্ধকন অিি র্ােকে বািয েিা র্াকব না, বিং ইসিামী র্িী‘আে
স্বামীকে োিাে

প্রদাকনি অনু মলে আি স্ত্রীকে খুিা‘-এি মািযকম

লনকজকে মুি েকি মনওোি অনু মলে প্রদান েকিকে। োিণ,
এমোবস্থাে োকদি মকিয লববাহ বহাি িাখা োকদি জনয এবং লবকর্ে
েকি সন্তাকনি জনয লবকেকদি মিকেও অলিে েলেোিে।
এজনযই ইসিাম স্বামী-স্ত্রীি এ লবেোবলিকে খুবই গুরুত্ব লদকেকে,
েুিআকন োি লবস্তালিে বণশনা একসকে এবং স্বামী-স্ত্রীকে োকদি দালেত্ব,
অলিোি ও েিণীে সম্পকেশ সেেশ ও নসীহে েকিকে। ইসিাম স্বামীস্ত্রী উভেকে োকদি লনজ সত্ত্বা ও োকদি বযলিগে মালিোনাি সম্পলি
লনজ প্রকোজকন বযবহাি ও খিি েিাি অলিোি লদকেকে। একে স্বামী-স্ত্রী
একে অকনযি ওপি বাড়াবালড় ও সীমািঙ্ঘন বা অনয মোকনা িিকনি
প্রোিণামূ িে আশ্রে না লনকে োকদি মকিয মপ্রম-প্রীলে-ভািবাসা ও
একে অকনযি পলিপূ িে ও সহকর্ালগোমূ িে মকনাভাব লনকে সু খী সু ন্দি
পলিবাি গঠন ও জীবন পলিিািনাি লনকদশর্ লদকেকে। লেন্তু োিপকিও
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র্লদ স্বামী-স্ত্রীি মকিয মকনামালিনযিা হকেই র্াে, োহকি ইসিাম
োকদিকে সৎ ও সলঠে পন্থাে মর্ মোকনাও মািযকমই মহাে মীমাংসাি
লনকদশর্ লদকেকে। র্াকে লবকেকদি মািযকম এেলি পলিবাি ধ্বংস না হে
এবং সন্তান সন্তলে লবপকদ না পকড়। লেন্তু োি পকিও র্লদ োকদি মকিয
সমকোো ও মীমাংসা সম্ভব না হে, েখন ইসিাম স্বামীকে োিাকেি
মািযকম আি স্ত্রীকে খুিা‘-এি মািযকম লবকেকদি লনকদশর্ লদকেকে। একে
োকদি উভকেিই েলে িকেকে, োিাকেি মেকত্র স্বামী োি স্ত্রীকে প্রদি
মমাহি হািাকব এবং আকিেলি সংসাি গড়কে অলেলিি মবাো-সহ নেুন
েকি ভিণ মপােকণি দালেত্ব গ্রহণ েিকে হকব। আি খুিা‘ি মেকত্র স্ত্রী
োি প্রাপয সম্পদ ের্া মমাহি হািাকিা। এ জনযই ইসিামী র্িী‘আে
খুিা-এি মেকত্র স্বামী-স্ত্রীকে মমাহি লহকসকব মর্ সম্পদ লদকেকেন োকেই
খুিা‘ েিাি লনকদশর্ লদকেকে। এ হকে স্বামী-স্ত্রীি সংসাি ও োকদি
লবকেকদি লবেকে ইসিামী র্িী‘আকেি লদে লনকদশর্না।
সমাজ ও পলিবাকিি মেকত্র এেজন বযলিি ভূ লমো:
ইসিামী সমাজ বযবস্থাে পলিবািই হকে সমাকজি মূ ি লভলি। মানু েকে
সামালজেভাকব প্রলেলষ্ঠে েিাি জনয পলিবািই োি প্রকোজনীে
সবলেেু ি বযবস্থা েকি মদে। ইসিামী র্িী‘আে পলিবাকিি সেি
সদকসযি লদে ও প্রকোজন লবকবিনা েকি পলিবাকিি জনয লেেু লবলি
লবিান ও লনেম নীলে লদকেকে। র্াি ওপি লভলি েকি দো-অনু গ্রহসহমলমশোি লভলিকে এেলি আদর্শ পলিবাি গকড় উকঠ।
মানু ে মর্মন পলিবাকিি সদসয মেমলন সমাকজিও সদসয। মানু কেি
িকেকে পালিবালিে দালেত্ব এবং সামালজে দালেত্ব। এ পালিবালিে ও
সামালজে দালেকত্বি লমশ্রণ এবং তবপিীেযও িকেকে, র্া অকনে সমে
ভুি বুোবুলে ও সীমািঙ্ঘকনি োিণ হকে দাাঁড়াে। সু েিাং পলিবাকি
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লপোি মর্মন এেলি অবস্থান িকেকে মেমলন িকেকে মাকেি ও মেকিমমকেকদি, োকদি প্রকেযকেিই িকেকে পালিবালিে আিাদা ও লভন্ন
িিকনি দালেত্ব ও ভূ লমো, র্া োকদি সামালজে দালেত্ব ও ভূ লমোি সাকর্
লমকি না।
অেএব, পলিবাকিি মেকিকমকেকদি সাকর্ বাবাি সম্পেশ হকে আলিে
সম্পেশ, সম্মান মর্শাদা শ্রদ্ধা ও ভাকিাবাসাি সম্পেশ, মেমলনভাকব
পলিবাকি, মা-মমকে, ভাই-মবান ইেযালদি সম্পেশ র্া সামালজে সম্পকেশি
সাকর্ লমিকব না। োিণ, সামালজেভাকব অকনে সমে বাবাি মিকে
মেকিি অবস্থান মাকেি মিকে মমকেি অবস্থান স্বামীি মিকে স্ত্রীি অবস্থান
অকনে উন্নে ও ঊকধ্বশ হকে পাকি োকদি প্রকেযকেি লবকবে বুলদ্ধ
সামর্শয ইেযালদ অনু র্ােী। োকদি এ সামালজে ও পালিবালিে দালেত্ব ও
ভূ লমোি লমশ্রণ ও তবপিীেয মোকনাও মোকনাও সমে পলিবাকিি
সদসযকদি মাকে ভুি বুোবুলে, মকনামালিনয, অনলিোি িিশা, সীমািঙ্ঘন
ও পালিবালিে দু বশিো ইেযালদ সৃ লষ্ট হকে পাকি।
পুরুে হকে পলিবাকিি মেন্দ্রলবন্দু। পলিবাকিি মেকি-মমকেি বংর্
পলিিে োি সকি সম্পলেশে সন্তান সন্তলে ও স্ত্রীকে পলিিািনা েিা,
োকদি র্র্ার্র্ র্ালন্ত লনিাপিা, উন্নলে অগ্রগলে ইেযালদ লনলিে েিা,
এমনলে পলিবাকিি সদসয োড়া অনযানযকদি সাকর্ সম্পকেশি মািযম
হকে স্বামী। োিণ, স্ত্রী, সন্তান-সন্তলে োকদি লনিাপিা, র্ালন্ত, উন্নলে,
অগ্রগলে ইেযালদ লনভশি েকি পলিবাকিি পুরুে বা স্বামীি ওপি। আি
এসব লেেু ি ওপি লনভশি েকি পলিবাকিি স্বামী-স্ত্রীি সম্পেশ। োই
বযলি ও সমাজকে গঠন েিকে হকি পলিবািকে গঠন েিকে হকব।
এখাকন আকিেলি গুরুত্বপূ ণশ লবেে আমাকদিকে অবর্যই অনু িাবন েিকে
হকব মর্, সািািণে পুরুে এবং মলহিা হকে লভন্ন লভন্ন স্বভাকবি মিাে।
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পুরুে হকে এেে স্বভাকবি মিাে আি নািী হকে তদ্বে স্বভাকবি
মিাে। পুরুকেি িকেকে শুিু মাত্র োকজি েমো। আি নািীি িকেকে
োজ ও সন্তান প্রসকবি েমো। এেজন প্রাপ্ত বেস্ক নািী সন্তান প্রসব
এবং োি িািন পািকনি অর্শাৎ মােৃকত্বি মর্াগযো লনকেই জীবন-র্াপন
েকি। সন্তান প্রসকব এবং আদি-র্ত্ন, িািন-পািকন নািী ও মােৃকত্বি
লবেল্প মনই। এজনযই এেলি সন্তানকে র্র্ার্র্ভাকব িািন-পািন েিকে
হকি, নািী ও মােৃত্বকে অবর্যই গুরুত্ব লদকে হকব। োই এেজন মা বা
নািীকেও োি আলিে, মানলসে, তবেলেে সবলেেু উজাড় েকি সন্তান
িািন-পািন েিকে হকব। এজনযই নািীকে পুরুকেি মর্কে আিাদা
েিা র্াকব না। নািীকে পুরুে মর্কে আিাদা েিা বা দূ কি িাখাি মাকনই
হকে নািীি ওপি এবং সন্তান সন্তলেি ওপি মানলসে ও তবেলেেভাকব র্ু িুম েিা। সু েিাং নািীকে পুরুকেিই েেৃশত্বািীন ও েত্র-োোে
িাখকে হকব।
অপি লদকে পুরুে হকে শুিু মাত্র োকজি মর্াগযো সম্পন্ন এেে
স্বভাকবি অলিোিী। পুরুকেি মকিয সন্তান গভশিািকণি েমো মনই।
এজনয পুরুেকে মানলসে এবং র্ািীলিেভাকব মর্াগযো-সম্পন্ন ও
র্লির্ািী েকি সৃ লষ্ট েিা হকেকে। নািী োি র্র্ার্র্ মিষ্টা-প্রকিষ্টা ও
পলিশ্রম েকি ো‘িীম-েিলবেকেি আদি র্ত্ন ও িািন পািকনি মািযকম
এেলি সন্তানকে োি প্রাপ্ত বেস্ক পর্শন্ত মপৌঁোকে পাকি। োিই মিয
লদকে র্র্াসম্ভব োকদি প্রকোজন পূ িকণি জনয স্বামীকে বা পুরুেকে
সহকর্ালগো েিকে হকব। এলিই হকে এেলি পলিবাকিি আসি ও মূ ি
ের্া এবং স্বামী-স্ত্রী প্রকেযকেি মমৌলিে দালেত্ব।
পলিবাি ও সমাজ গঠকন নািী ও পুরুে উভকেি ভূ লমো:
এ জনযই পলিবাি ও সমাজ গঠকনি মেকত্র নািী এবং পুরুকেি ভূ লমোি
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মকিয মোকনা িিকনি তবপিীেয, লনকজি প্রািানয সৃ লষ্ট েিাি মোকনাও
অবোর্ মনই, প্রকেযকেি এেলি সামালজে ও পালিবালিে অবস্থা িকেকে
এবং প্রকেযকেি দালেত্ব একে অকনযি পলিপূ িে লহকসকব গণয। োই
পলিবাি ও সমাজ গঠকনি মেকত্র এেজন নািীি প্রর্ম দালেত্ব ও ভূ লমো
মা ও মােৃকত্বি ভূ লমো পািন, র্া পলিবাি ও সমাকজি মূ ি লভলি। অর্শাৎ
এেজন নািী মা লহকসকবই োি সন্তান সন্তলেকে হাজাি েকষ্টি পিও
সািা িাকেি আিাকমি ঘুম হািাম েকি সবশালিে আদি মসাহাগ আি
মেহ মমোি লভেি লদকে িািন-পািন েকিন, র্া এেজন পুরুে
েখনও েিকে পাকি না। এলিই হকে এেজন নািী ও পলিবাকিি োে
মর্কে সবকিকে বড় িাওো পাওো, এ িেয বাস্তবােকনি জনয ইসিামী
র্িী‘আে সবশািে মিষ্টা েকিকে। সু েিাং এ িেয বাস্তবােকনি
লবকিালিো সমাকজি মর্ মেউ েরুে না মেন মস ইসিামী র্িী‘আকেি
দৃ লষ্টভলি এবং সলঠে লফেিাে/স্বভাব মর্কে দূ কি সকি র্াকব এবং
ইসিামী র্িী‘আকেি লবকিালিো েিকব। এিা মস পািােয প্রকিািনাে
েরুে আি বযলি বা িাকেি অন্ধ অনু েিকণই েরুে, সমান ের্া। মর্
পািােয দৃ লষ্টভলি ও োকদি প্রকিািনাে আজ নািী সমাজকে মদহ-বযবসা
আি মর্ৌনািাকি লিপ্ত েকি োকদি মভাকগি পাত্র আি মখিনাি উপেিকণ
পলিণে েকিকে। মেমলনভাকব লেেু লেেু মুসলিম িাকেি অন্ধ অনু েিণ
আি অন্ধ লবোকসি োিকণ নািীকদিকে লর্ো-সংস্কৃলে ও সভযো,
র্র্ার্র্ভাকব সন্তান িািন-পািন, স্বামীি মসবা ও োকে সহকর্ালগো
এবং জালে ও সমাকজি মসবামূ িে লর্ো দীো ও লিন্তা-মিেনা মর্কে
বলিে েকি অজ্ঞো, মূ খশো, সংেীণশোি বলন্দর্ািাে আবদ্ধ েকি
মিকখকে। অর্ি আিু লনে লবকে মদর্, জালে ও সমাকজি মসবাে এবং
নািী সমাকজি উন্নেকনি িকেয লবলভন্ন িিকনি ের্য, প্রর্ু লিগে উপেিণ
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তেলি েিা হকেকে র্াকে মস লনকজকে পলিবাি, সন্তান-সন্তলে ও সমাজ
মসবাি জনয প্রস্তুে েকি লনকে পাকি।
নািীকদি প্রলে েকঠািো আকিাপ েিা:
বেশমান মুসলিম সমাকজ নািীকদি প্রলে খুবই েকঠািো েিা হকে র্াকে।
এমনলে র্িী‘আে অনু মলে লদকেকে এমন মোকনা অনু ষ্ঠাকনও োকদি
অংর্ গ্রহণ েিকে মদওো হে না। র্াি োিকণ োিা অকনোংকর্ জ্ঞান
অজশন ও লবলভন্ন লর্ো িাভ হকে বলিে। বেশমান মুসলিম লবকে মুসলিম
নািীকদিকে েুিনামূ িে-ভাকব লর্ো-সংস্কৃলে, সভযো এবং সামালজে
েমশোকে অংর্ গ্রহণ েিা মর্কে বলিে েকি িাখা হকে। এমনলে লহন্দু
নািীকদি মর্কেও মুসলিম নািীকদিকে মোণঠাসা েকি িাখা হকে। অর্ি
ইসিাম নািীকদিকে মর্ অলিোি ও স্বািীনো লদকেকে লহন্দু িকমশ োি
লেলিেও মদে লন, োিপকিও লহন্দু নািীিা সামালজে েমশোে এবং
িমশীে ও সামালজে আিাি অনু ষ্ঠাকন অংর্গ্রহণ েিকে এবং গুরুত্বপূ ণশ
ভূ লমো পািন েিকে, অর্ি এেজন মুসলিম নািীকে অংর্ গ্রহণ েিকে
মদওো হে লন। র্াি ফকি মুসলিম সন্তানকদি ো‘িীম-েিলবেে ও
সু লর্ো এবং ইসিাকমি সামালজে েমশোকে দু বশিো িকি আসকে। এ
প্রসকি মুহাম্মাদ আি-গার্ািী িহ.-এি গ্রাময ও বািয জীবকনি স্মিণীে
ঘিনাবিী মর্কে এেলি ঘিনা উকল্লখ েিলে। লেলন েীভাকব গ্রাকমি
সবশস্তকি নািীকদিকে মদখকে পান, লেন্তু মদখকে পান না এেমাত্র
মসলজকদ। মস প্রসকিই ঘিনালি উকল্লখ েকিকেন।
‘আমাি অেযন্ত আির্শ িাকগ র্খন আলম মদলখ মর্, বেশমান লবকে মুসলিম
মদর্সমূ কহ মুসলিমকদি মসলজদগুকিাকে নািীকদি জনয সািাকেি মোকনা
বযবস্থা েিা হে লন। আি মোকনা মকে বযবস্থা র্ােকিও ো পদশাি
আড়াকি লপেকনি োোকি এমনভাকব বযবস্থা েিা মর্, এেজন মলহিাি
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এ অবস্থাে মসখাকন সািাে পড়ািাও েষ্টসািয হকে র্াে। অর্ি োিা
মসলজকদ সািাকে মগকি অলিে পদশা অবিম্বন ও অেযন্ত আদকিি সাকর্
র্াে। এমনলে মসলজকদ অনযানয সেি মুসল্লীও পাে-সাফ হকে এেমাত্র
আল্লাহি প্রলে মুোওোজ্জাহ হকে মসলজকদ সািাে পড়কে র্াে।
োিপকিও মোকনা লজলনসলি নািীকদিকে মসলজকদ মর্কে বািা প্রদান
েকি? বা মসলজকদ উপলস্থে হকিও মোকনা লবেেলি নািীকদিকে সবশকর্ে
োোকি পদশাি আড়াকি সংেুলিে স্থাকন সািাে আদাে েিকে বকি?
অর্ি মুসলিমকদি ইবাদকেি স্থান মসলজদ মর্কে মবি হকিই হাি বাজাি
িাস্তা ঘাকি নািী-পুরুে োাঁকি োাঁি লমলিকে লনলদ্বশিাে সব িিকনি োজ
েিকে!! মসখাকন লে োকদি মানলসে মোকনা িিকনি প্রলেলক্রো হে না?
আকস না োকদি মকন মোকনা িিকনি েুমন্ত্রণা? আকস শুিু পাে-পলবত্র
স্থান মসলজকদ আল্লাহি ইবাদকেি োকজ!!
আিও আিকর্শি লবেে হকে মর্, অলিোংর্ মুসলিম মদকর্ মুসলিমকদি
মসলজদসমূ কহ জুমাি সািাে ও োি খুৎবাে পর্শন্ত মুসলিম নািীকদি
উপলস্থে হকে মদখা র্াে না এবং োকদি জনয মসলজকদ উপলস্থে হবাি
বা সািাকেি মোকনা বযবস্থাও েিা হে না। একে মকন হে, মর্ন
আল্লাহি লনকদশর্ শুিু মাত্র পুরুেকদি জনয একসকে, নািীকদি মবিাে লেেু ই
আকস লন, ইসিাম নািীকদিকে সামালজে অলিোি মদে লন। সামালজে
দাে-দালেত্ব বিকে নািীকদি মোকনা িিকনি ভূ লমোই মনই এবং
নািীকদি সামালজে মোকনা মর্শাদাই মনই। প্রেৃে পকে মুসলিম নািীকদি
সম্পকেশ এ সেি সমসযাি মূ ি োিণ হকে নািীকদি মবিাে ইসিালমে
লনকদশকর্ি ভুি বুোবুলে, অর্শাৎ ইসিাম নািীকদি পালিবালিে দাে-দালেত্ব,
সন্তান িািন-পািন, মদখা-মর্ানাে, স্তনযদাকন ও মােৃত্বমূ িে দালেত্ব
পািকনি জনয প্রকোজকন জুমা ও জামা‘আকে উপলস্থে না হবাি অনু মলে
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প্রদান েকিলেি। র্াকে এেজন মাকেি জামা‘আকে বা জুমু‘আি সািাকে
উপলস্থলেি োিকণ োি দু কিি লর্শু িিপি ও েষ্ট না েকি। লবকর্ে
েকি িাকেি সািাে এর্া ও ফজকিি সািাকে নািীকদি মসলজকদ
জামা‘আকে উপলস্থে না হওোি জনয অনু মলে প্রদান েকিকে। র্াকে
োি পালিবালিে দালেত্ব পািকন মোকনা সমসযা না হে। পালিবালিে দােদালেত্ব এবং সন্তান িািন-পািন ইেযালদ োিণ োড়া নািীকদিকে
মসলজকদ সািাকেি জামা‘আকে উপলস্থে হকে এবং জুমু‘আি সািাে ও
খুৎবাকে উপলস্থে হকে লনকেি ও বািা প্রদান েকি লন। োিণ, পুিে
মর্মন সমাকজি অংর্, নািীও মেমন সমাকজি অংর্; পুরুকেি মর্মন
িমশীে দালেত্ব পািন আবর্যেীে, নািীিও মেমন আবর্যেীে। একে
িমশীে ও সামালজে দাে-দালেত্ব পািকন নািী-পুরুে উভকেিই মকিয
মোকনা পার্শেয ও প্রািাকনযি মোকনা োিণ মনই। লেন্তু ইসিাকমি মসই
লনকদশর্কে ভুি বুোি োিকণ নািীকদিকে মসলজদ, জামা‘আে, জুমু‘আ,
খুৎবা ইেযালদ মর্কে লবিে িাখা হকে ও লনকেি েিা হকে। অর্ি
ইসিাকমি লনকদশর্ লেি োকদি প্রলে সহনর্ীিোি জনয। ইসিাম েখকনা
َ َ
োকদিকে মসলজকদ আসকে লনকেি েকি লন। িাসূ কিি বাণী «ال ت حمنَ ُعوا
َ ََ َ ُ ُ ح
»اج َد
ِ “ نِساءكم المسমোমিা নািীকদিকে আল্লাহি মসলজকদ আসকে বািা
প্রদান েি না6।”

পলিমা লবকে নািীকদি েরুণ অবস্থা:
বেশমান লবকে পলিমা লবকেি সামকন মুসলিমকদি সভযো-সংস্কৃলেি
পিাজকেি োিণ হকে, আমাকদি েৃলষ্ট-োিিাি, আিাি-আিিণ ের্া
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আহমদ, হাদীস নং ৫০৪৫।
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ইসিামী র্িী‘আে এবং োকদি েৃলষ্ট-োিিাি, আিাি-আিিণ ও োকদি
র্িী‘আে সম্পকেশ মোকনা জ্ঞান অজশন না েকি এবং মোকনা বাে-লবিাি
ও র্ািাই বাোই োড়াই পদাঙ্ক অনু সিণ েিা। লবকর্ে েকি নািীকদি
মবিাে আমিা লনলদ্বশিাে প্রলেলি পদকেকপ োকদি অনু সিণ েিলে, অর্ি
আমাকদি র্িী‘আে ও োকদি র্িী‘আকে িকেকে আোর্ পাোি
বযবিান। মুসলিম ও ইসিামী র্িী‘আে বাদ লদকে মোকনা সমে এমন
মোকনা োজ সমর্শন েিকে পাকি না, মর্ োকজ পালিবালিে বন্ধকন
ভািন বা লবকভদ সৃ লষ্ট েকি অর্বা নািীি ইজ্জে সম্মাকন আঘাে হাকন
অর্বা নািীি মােৃকত্বি ভূ লমোে প্রলেবন্ধেো সৃ লষ্ট েকি বা লবপদকে
মিকন আকন।
পলিমা লবকে নািীকদি মবিাে মর্ সমস্ত আিিণ েিা হকে এবং
পুরুকেি মকো েকি লবনা বািাে লবনা র্কেশ নািীকদিকে েমশকেকত্র মবি
েকি মদখা হকে। এ সমস্ত লবেে পলিবািকে ভািন ও ধ্বংকসি লদকে
মঠকি লদকে এবং নািীকদি ইজ্জে সম্মান ও সম্ভ্রকমি ওপি আঘাে
মহকন োকদি বযলভিাি ও মদহ-বযবসাি প্রলে অনু প্রালণে েিকে। পলিমা
লবকে নািীকদি পণয লহকসকবই োকজ িাগাকনা হকে। োকদি মকিয মনই
মোকনা সামালজে বন্ধন এবং মনই মোকনা মেহ মমো। পলিমা নািীিা
র্খন বুকড়া হকে র্াে, েখন োকদি আি মোকনা মূ িযােন র্াকে না।
োিা েখন ঘৃ ণা ও অবকহিাি পাকত্র পলিণে হে।
নািী ও পুরুকেি মকিয প্রার্শেয:
সমাকজ নািী এবং পুরুে এে নে এবং এে হকেও পাকি না। োকদি
প্রকেযকেি িকেকে আিাদা স্বভাব, িলিত্র, তবলর্ষ্টয এবং প্রকোজন। নািীপুরুে সমাকজি একে অকনযি পলিপূ িে। মেমলনভাকব নািী ও পুরুকেি
দালেত্ব ও েেশবযও এে নে। এে মকন েিাও লঠে নে। বিং উভকেি
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জনয েলেেি। পুরুকেি দালেত্ব হকে লপেৃকত্বি ভূ লমো পািন েিা,
পলিবাকিি, স্ত্রী-পুত্র, মেকি-সন্তান ও অনয সদসযকদি র্ালন্ত ও লনিাপিাি
বযবস্থা েিা। আি নািী বা মাকেি দালেত্ব হকে মােৃকত্বি ভূ লমো পািন
েিা, সন্তান িািন-পািন ও র্র্ার্র্ র্ালন্ত, লনিাপিা ও পলিির্শাি বযবস্থা
েিা। অেএব, নািী পুরুকেি দালেত্ব এে মকন েিাি মাকনই োকদি
দালেত্ব ও েেশকবয লবি সৃ লষ্ট েিা।
মুসলিম সমাকজ এেজন নািীি প্রদান দালেত্ব:
এ জনয ইসিামী র্িী‘আে ও মুসলিম সমাকজ নািী এবং পুরুকেি
ভূ লমো লনকে মুসলিম বুলদ্ধজীবী গকবেে ও লিন্তালবদগণ গকবেণা িালিকে
র্াকেন, র্াকে উিম পন্থাে নািী ও পুরুকেি র্লি ও শ্রমকে োকজ
িালগকে প্রলেেূি পলিলস্থলেি মমাোকবিা েকি ইসিামী র্িী‘আকেি িেয
উকের্য বাস্তবােন েিা র্াে এবং সু র্ৃঙ্খিভাকব মুসলিম উম্মাহ ও
সমাকজি মখদমে েিা র্াে।
এি োিকণই মা ও মােৃত্ব এবং পলিবািকে গুরুত্ব মদওো হকে এবং
লদকে হকব। োকদিকে সেি লবকেদ, ভািন এবং লবভ্রালন্ত মর্কে
সংিেণ েিকে হকব। পলিমা লিন্তা-মিেনা ও প্রভাবমুি েকি সামালজে
উন্নেকনি জনয মা ও পলিবািকে সবকিকে মবলর্ প্রািানয লদকে হকব।
োিণ, পলিমা লিন্তা-মিেনা ও িেয-উকের্য এবং ইসিামী লিন্তা-মিেনা
ও িেয-উকের্য সম্পূ ণভ
শ াকব আিাদা ও লভন্ন।
এ জনযই আমাকদি উলিৎ এবং েেশবয হকে নািী এবং পুরুে উভেই
সমাকজি অংর্ীদাি লহকসকব প্রকেযকেি জনয আিাদা েমশসংস্থান ও
উপাজশকনি র্র্ার্র্ বযবস্থা েিা। র্াকে সলঠেভাকব আমাকদি িেয
বাস্তবােন েিা র্াে।
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এ িেয বাস্তবােকনি জনয আমাকদিকে অবর্যই সামর্শয ও প্রকোজন
অনু র্ােী নািী পুরুে এবং সমাকজি সেি সদকসযি জনয সহজ এবং
সু র্ৃঙ্খিভাকব েমশসংস্থাকনি বযবস্থাি জনয গকবেণা িালিকে মর্কে হকব।
নািীি মবিাে মা ও মােৃকত্বি দালেত্ব পািন ও সমাকজি সবকিকে
গুরুত্বপূ ণশ দালেত্ব পািন লহকসকব মকন েিা হে। োকদি মস দালেত্ব
পািকনি র্র্ার্শ বযবস্থা েিা সমাকজি গুরুত্বপূ ণশ দালেত্ব।
নািী োি মােৃত্ব-সু িভ দালেত্ব পািকন এবং সন্তান-সন্তলেি র্র্ার্র্
িািন পািন, আিাম-আকের্ এবং পালিবালিে দালেত্ব পািকন োি
ইজ্জে, সম্মান, মর্শাদা, মােৃকত্বি সংিেণ ও লহফার্ে েিাি জনয
মানলসে-আলিে ও তবেলেেভাকব সমাকজি ও পুরুকেি প্রলে মুখাকপেী
র্াকে।
অেএব, আমাকদি িেয বাস্তবােকন এবং সামালজে সম্পেশ-প্রলেষ্ঠা ও
েমশসংস্থান তেলিি মবিাে এলদেগুকিা লবকবিনা েিা অেযন্ত প্রকোজন।
আদর্শ জালে গঠকন নািীি ভূ লমো ও েমশ সংস্থান:
আদর্শ জালে গঠকন নািীকদি অবদানকে মোি েকি মদখাি মোকনা
সু কর্াগ মনই। নািীকদিকে র্র্ার্র্ভাকব োকজ িালগকে আদর্শ ও সমৃদ্ধ
জালে সহােো মনে আবর্যে। োিণ, নািীিা জালেি অলবকেদয অংর্।
মুসলিম সমাকজ নািীকদি র্কর্ষ্ট েমশসংস্থান িকেকে, মোকনা মোকনা
মেকত্র পুরুকেি মিকে নািীকদি অগ্রালিোি প্রদান মদওো মর্কে পাকি।
মর্মন, লেন্ডািগাকিশন, নাসশালি, মে-গ্রুপ এবং ইবকেদােী ও প্রাইমািী
লর্ো প্রলেষ্ঠাকন লর্েেোি মপর্াে নািীকদিকে অগ্রালিোি মদওো
প্রকোজন। োিণ, এেজন নািী স্বভাবগেভাকব বাচ্চা ও লর্শুকদি
পাঠদাকন অলিে উপর্ু ি ও অলিে সামর্শবান। এ োজ নািীকদিকে
োকদি অনযানয দালেত্ব পািকন বািা প্রদানও েকি না। এজনয অকনে
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নািীই লনকজকে োকদি োকজি লেেু সমে বা অকিশে সমে স্বল্প
মজুিীকে/মবেকন লর্েেোি মপর্াে লনকোলজে েিকে আগ্রহ প্রোর্
েকিন। োিণ, লর্েেো এমন এেলি মপর্া র্া নািীকদিকে োকদি
োকজ ও দালেত্ব পািকন বািা সৃ লষ্ট েকি না। বিং নািীকদি মােৃত্ব ও
পালিবালিে দালেত্ব পািকন সহকর্ালগো েকি। এমনলে সমাকজ এমন
লেেু নািী িকেকে, র্ািা পালিবালিে ও মােৃকত্বি দালেত্ব মর্কে সম্পূ ণশ
মুি, োকদি জনয এমন মপর্া আিও অলিে উপকর্াগী। লেন্তু োিপিও
মোকনা মুসলিম লবে োকদি সামালজে ও অর্শননলেে উন্নেকন এ
পদকেপগুকিা গ্রহণ েকি না। োিা এ লর্েেোি মপর্াকে লর্েেলর্লেোি মকিয রুলিন অনু র্ােী ভাগাভালগ েকি খুব সহকজই োকজ
িাগাকে পািকো। এমনলে এ িিকনি অনযানয র্কর্ষ্ট পলিমাণ েমশস্থি
িকেকে, মর্গুকিা লসকেম অনু র্ােী নািী-পুরুকেি মকিয ভাগাভালগ েকি
োকজ িালগকে সামালজে ও অর্শননলেে উন্নেন েিকে পািে।
সািািণে ২০ (লবর্) বেি বেকসই এেজন নািী োি লর্ো জীবকনি
অনাসশ, মাোসশ, বা লডকোমা মোসশ মর্ে েিকে সেম হে বা মর্কেি
পর্শাকে িকি র্াে। মেলমনভাকব এই বেকসই এেজন নািী োি
মােৃত্বমূ িে দালেত্ব পািকন এবং সু স্থ সবি সন্তান ভূ লমষ্ঠ ও োি র্র্ার্র্
িািন-পািকনি বযবস্থা গ্রহকণ র্ািীলিে ও মানলসেভাকব সবশালিে
উপর্ু ি হকে র্াকে।
এজনয নািীকদিকে এ বেস মর্কে অন্তে িলল্লর্-পাঁেোলল্লর্ বেি পর্শন্ত
মােৃত্বমূ িে দালেত্ব পািকন লনকোলজে িাখা উলিৎ ও েেশবয, র্াকে অন্তে
োকদি মর্ে সন্তানলি পর্শন্ত মাকেি িািন-পািন আদি র্ত্ন ও ো‘িীমেিলবেকেি মভেি লদকে আলিে, মানলসে ও র্ািীলিেভাকব
আিলনভশির্ীি হকে গকড় উঠকে পাকি।
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এিপি র্খন এেজন নািী োি মােৃত্বমূ িে দালেত্ব পািকনি মভেি
লদকে ো‘িীম-েিলবেে সভযো-সংস্কৃলে ও সামালজে সম্পেশ ইেযালদ
লবেকে মমোমে অলভজ্ঞো অজশন েকি মফিকব। েখন োকে িলল্লর্
মর্কে পাঁেোলল্লর্ বেি বেকসি পকি সামালজে দালেত্ব পািকন লনকোলজে
েিকে হকব। েখন মর্কে পাঁেেলি মর্কে সিি বেি বেস পর্শন্ত োকে
সামালজে দালেত্ব পািকন লনকোলজে িাখা উলিৎ। োিণ, নািীকদি
সািািণে পাঁেোলল্লর্ বেি বেকস জীবলবজ্ঞাকনি েত্ত্ব অনু র্ােী
হিকমানজলনে োিকণ স্বভাবগেভাকব নািীি মালসে িক্র বন্ধ হকে র্াে।
নািী োি সন্তান িািণ েমো হালিকে মফকি। েখন হিকমান-জলনে
োিকণ পুরুকেি েুিনাে নািী অলিে সবি ও র্লির্ািী হকে উকঠ।
মেমলনভাকব স্বাভালবে অবস্থাে নািীি আেু ষ্কাি বা বেস পুরুকেি
েুিনাে দীঘশ হকে র্াকে। এজনয নািীকে ৬৫-৭০ বেি বেস পর্শন্ত
সামালজে োকজ বা মপর্াগে োকজ লনকোলজে িাখা উলিৎ।
লেন্তু আমিা পলিমা দৃ লষ্টভলি ও লিন্তািািাি আকিাকে নািীকদিকে
োকদি ফুিন্ত মর্ৌবকন মােৃকত্বি ভূ লমো মর্কে দূ কি সলিকে সামালজে ও
আলর্শে দালেত্ব পািকন লনকে আলস। আবাি র্খন মােৃকত্বি বেস মর্ে
হকে র্াে, েখন োকদি সামালজে আলর্শে দালেত্ব পািকনি দিজা বন্ধ
েকি মদই অর্শাৎ োকদি অবসি জীবকন িকি মর্কে হে। এভাকব
পলিমাকদি অনু সিকণ আমিা নািীকদি মান-সম্মান ভূ িু লণ্ঠে েকি
মােৃকত্বি অপমান েিলে।
অর্ি আমাকদি অবর্যই উলিৎ ও েেশবয লেি মর্, নািীকদি জনয োকদি
সলঠে বেকস সম্পূ ণশ আিাদা েমশসংস্থাকনি বযবস্থা েিা। োিণ, একে
এেলদকে মর্মন নািীকদি জনয আিাদা েমশস্থি ও োকজি মসক্টি এবং
বযবস্থা েিাও সম্ভব, অনযলদকে মেমলন নািীিা েকি-বকি মহাে আি
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মেৌর্কি মহাে অর্বা মজািপূ বশে মহাে মোকনা পিপুরুকেি োকে
দু বশিোি লর্োি হকে মার্া নে না েকি লনকজিাই আলিে, মানলসে ও
মানলবে মূ িযকবাি ও ভািসাময িো েকি মদর্ ও জালেি মসবা েিকে
পাকি। র্লদ নািী ও পুরুকেি জনয আিাদা েমশস্থকিি বযবস্থা না েকি
মর্ৌর্ েমশস্থকিি বযবস্থা েিা হে, োহকি মসখাকন হেকো তজলবে
দু বশিোি োিকণ না হে বস বা মালিেকে খুলর্ েিাি োিকণ অর্বা
লনকজি েযালিোি গঠন ও পকদান্নলেসহ নানা োিকণ তজলবে সম্পেশ
গকড় উঠকব এবং মানলবে লবপর্শে ঘিকব। মভকি র্াকব পালিবালিে
সম্পেশ ও স্বামী-স্ত্রীি বন্ধন। র্াি বাস্তব লিত্র আমাকদি তদনলন্দন জীবকন,
পলিমা জীবন বযবস্থা ও সামালজে বযবস্থাে মদখকে পালে। োিণ,
স্বভাবগেভাকব নািী-পুরুে একে অপকিি প্রলে দু বশি। োিপি এেই
স্থকি দীঘশ লদকনি জনয বযস্তোে আিও দু বশি হওোিাই স্বাভালবে ও
র্ু লির্ু ি। এলিই হকে আমাকদি ইসিামী র্িী‘আে ও পলিমা জীবন
বযবস্থা ও সামালজে বযবস্থাি মকিয পার্শেয ও তবলর্ষ্টয।
সু েিাং আমাকদিকে অবর্যই সামালজে লবেকেি সাকর্ সাকর্ অর্শননলেে
লবেকে পলিেল্পনা গ্রহকণ এমনভাকব গুরুত্ব লদকে হকব, মর্ন শুরু েিাি
আকগই মর্ে না হকে র্াে। অর্শাৎ মপ্রাডাের্ন বা ফিাফি িাভ েিা
পর্শন্ত উৎপাদকনি সেি উপেিণ র্র্ার্র্ বযবহাকিি জনয েকঠাি
পলিশ্রম েিকে হকব। োিণ, অর্শননলেে লবেেলি একেবাকি সহজ লবেে
নে, বিং এ লবেকে পলিেল্পনা অনু র্ােী োজ েকি মর্কে হকব।
মেমলনভাকব আমাকদিকে নািী ও পলিবাি েিযাকণ োজ েকি মর্কে
হকব। র্াকে সলঠেভাকব ফিাফি িাকভি মািযকম সেি প্রোি
প্রলেবন্ধেোি মমাোলবিা েকি আমাকদি িেযস্থকি মপৌঁেকে পালি।
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মেলমনভাকব আমাকদিকে অবর্যই ইসিামী র্িী‘আকেি আকিাকে
নািীকদি ইজ্জে, সম্মান, মর্শাদা ও মূ িযকবাি িো োকদি মােৃত্বমূ িে
দালেকত্ব লবি সৃ লষ্ট না েকি মদর্ ও জালেি অগ্রগলে ও উন্নলেি িকে
নািীকদি জনয আিাদা েমশসংস্থাকনি বযবস্থা েিকে হকব। সমাকজ নািীপুরুে একে অপকিি পলিপূ িে ও সমাকজি অংর্ মস মকনাভাব অবর্যই
তেলি েিকে হকব।
আদর্শ জালে গঠকন পলিবাকিি ভূ লমো:
উপকিাি আকিািনা মর্কে প্রেীেমান হে মর্ মুসলিম লবকেি ইসিামী
লিন্তালবদ, সংস্কৃলেলবদ, স্থপলে, সংস্কািেগণ লর্শুি িািন-পািন,
পলিির্শা, লর্শু লবেেে ো‘িীম-েিলবেে, ও োি োলিেুিাম উন্নেন
এবং লর্শু লবেেে সংস্কৃলেি সংস্কাি ইেযালদ লবেেগুকিাকে গুরুত্ব মদন
লন, বিং োিা গুরুত্ব লদকেকে উিিালিোিী সূ কত্র প্রাপ্ত ইসিামী ঐলেহয
ও মূ িযকবািকে, র্াি ফকি জালেি নেুন প্রজন্ম মর্কে আমাকদি আকিা
লনবশালপে হকে মগকে, স্থলবি হকে মগকে আর্া আোঙ্ক্ষা আি েল্পনা।
জালে পলিণে হকেকে এেলি প্রাণহীন মদহকে। অর্ি উলিৎ লেি বািয
বেকসই এেলি লর্শুি লভেকি মস সেি মূ িযকবাি ও লিন্তা-মিেনা
প্রলেলষ্ঠে েিা।
সু েিাং এ লনষ্প্রাণ জালেি মকিয প্রাণ সিাি েিকে হকি এবং সমসযাি
সমািান েিকে হকি, লর্শু লবেেে ো‘িীম-েিলবেে-পলিির্শা এবং নািী
ও পলিবাি সম্পলেশে লবেোবলিকে গুরুত্ব লদকে হকব।
লেন্তু এখাকন এেলি গুরুত্বপূ ণশ প্রশ্ন হকে, মর্ জালে আজ সবশস্তকি
পলিমা সভযো সংস্কৃলেি মবড়াজাকি আবদ্ধ এবং উপলনকবর্ ও
িাজননলেে আগ্রাসকনি লর্োি, মেমলনভাকব িাাঁিা িাগাকনা অেযািু লনে
নানা আলবষ্কাকি আি লবজ্ঞাপকন লদকর্হািা, মস জালে েীভাকব োকদি
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লর্শুি মসই হািাকনা অদৃ র্য র্লিকে লফকি পাকব এবং নেুন প্রজন্ম
মর্কে ভাকিা লেেু আর্া েিকে পািকব। এবং োকদি িেয বাস্তবােকনি
মািযকম সফিো অজশন েিকে পািকব?
এ সেি প্রকশ্নি উিি হকে এেলিই। ো হকে, পালিবালিে ভূ লমোকে
সবকিকে মবলর্ গুরুত্ব লদকে হকব। পালিবালিে ভূ লমোি মািযকম
সলঠেভাকব লর্শুি িািন-পািন ও োি পলিির্শা েকি লর্শুি আলিে ও
মানলসে লবোর্ ঘিাকে হকব। োহকি এে পর্শাকে জালে একহন
পলিলস্থলে মর্কে মুলিি িেযস্থকি মপৌঁেু কে পািকব।
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প্রলেষ্ঠান ও সংগঠনসমূ হ:
প্রেৃে পকে মুসলিম অিু যলেে এিাোসমূ হ হকে মুসলিম উম্মাহ ও
জালেি প্রাণকেন্দ্র। োিই হাকে িকেকে মুসলিম উম্মাহ ও জালেি র্লি
বৃ লদ্ধি িালবোলঠ। োিাই জালেকে সলঠে সংস্কাি ও পলিকর্ািকনি লদে
লনকদশর্না লদকে পাকি। জ্ঞান, লবজ্ঞান, প্রেৃলে এবং ইিকম অহীি লদে
লনকদশর্নাি সাকর্ সমন্বে সািন েিকে পাকি। েকব োকদি এ সংস্কাি
এবং ো‘িীম-েিলবেকেি মেকত্র শুিু মাত্র সংগঠন আি প্রলেষ্ঠান-লনভশি
হকি িিকব না। প্রলেষ্ঠান ও সংগঠকনি ওপি লনভশির্ীি হকে ইসিাকমি
দৃ লষ্টভলি অনু র্ােী সংস্কাি ও পলিকর্ািন েিকে পািকব না। োিণ,
সংগঠন এবং প্রলেষ্ঠানসমূ হ োকদি লনকজকদি উপোি ও অলস্তত্ব লিলেকে
িাখাি জনয আিু লনে লবকেি অনু েিণ েকি র্াকে। োকদি স্বার্শ
পলিপন্থী মোকনা লেেু েিকে োিা িালজ হে না। োিা জালেি অনু সিণ
েকি মাত্র। েকব োি মাকন এ নে মর্, সংগঠন ও প্রলেষ্ঠানসমূ হকে
পলিেযি অবস্থাে মেকড় লদকে হকব। বিং সংস্কাি-পলিকর্ািন ও
ো‘িীম-েিলবেকেি মেকত্র সংগঠন ও প্রলেষ্ঠানগুকিাকে মগৌণ ভূ লমোে
িাখকে হকব। বেশমান প্রিাি মািযম এবং ইকিেট্রলনক্স লমলডোগুকিা োই
প্রমাণ েকি। মসখাকন িকেকে লবকর্ে িিকনি সভযো-সংস্কৃলে, ো‘িীমেিলবেে। োিা মোকনা সমেই ইসিামী সভযো-সংস্কৃলে এবং ইসিামী
ো‘িীম-েিলবেকেি মবিাে উৎসাহ প্রদান েকি না। েকব োি মাকন এ
নে মর্, প্রিাি মািযম এবং ইকিেট্রলনক্স লমলডোগুকিাকে পলিেযাগ েিব;
বিং আিু লনে প্রিাি মািযম এবং ইকিেট্রলনে লমলডোগুকিা মুসলিম
উম্মাহ ও জালেি লর্োলবদ, সংস্কৃলেলবদ, গকবেে এবং লিন্তালবদকদি
জনয সংস্কাি পলিকর্ািন এবং ো‘িীম-েিলবেকেি লবিাি এেলি
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উপেিণ হকে পাকি। র্াি মািযকম োিা প্রলেষ্ঠান ও সংগঠনসমূ কহি
জনয লবকর্ে মেত্র তেলি েকি লদকে পাকি।
এি মািযকম র্লদও সেি সংগঠন এবং প্রলেষ্ঠানসমূ হকে এেই
িািাবালহেোে বা ঐকেযি মকিয লনকে আসা সম্ভব নে। েদু পলি
সালবশেভাকব োকদি সামকন এেলি লদে লনকদশর্না েুকি িিকে পািকব।
মর্ভাকব লদে লনকদশর্না লদকেলেকিন মূ সা আিাইলহস সািাম ও োি ভাই
হারুন আিাইলহস সািাম আিব জালেকে।
র্লদও আমাকদি পকে বেশমান আিু লনে প্রিাি মািযম এবং ইকিেট্রলনক্স
লমলডো ও অেযািু লনে র্ন্ত্র সিোমালদি র্ু গকে মূ সা আিাইলহস সািাম
ও হারুন আিাইলহস সািাকমি র্ু কগি মসই অবস্থাে লফলিকে মনওো
সম্ভব নে; েদু পলি আমাকদিকে ের্া মুসলিম উম্মাহ ও জালেকে
ইসিামী সভযো-সংস্কৃলে, মূ িযকবাি এবং ইসিামী ো‘িীম-েিলবেে
প্রলেষ্ঠাি জনয পলিমা সভযো, সংস্কৃলে, ো‘িীম-েিলবেে ও লর্োদীোসহ প্রলেলি লবেকে প্রলেলি লদকেি মমাোকবিা েিকে হকব।
প্রলেষ্ঠান এবং সংগঠকনি মনেৃকত্ব মুসলিম উম্মাহ ও জালেি সংস্কাি ও
পলিকর্ািন েিকে হকব। মগািা সমাজ ের্া পৃলর্বীি অবস্থাি পলিবেশন
সািন েিকে হকব। পলিমা সভযো-সংস্কৃলেসহ সেি প্রোি আগ্রাসকনি
মমাোকবিা েকি মুসলিম উম্মাহ ও জালেি সংস্কাি ও পলিকর্ািন েকি
মগািা সমাজ ও পৃলর্বীি অবস্থা পলিবেশন েিাি জনয প্রকোজন এমন
প্রজকন্মি, র্াকদিকে োকদি আিাই োকদি োজ েকমশ মপ্রিণা প্রদান
েিকব। োকদি স্বভাবই ( )فطرةসংস্কাি ও পলিকর্ািকনি প্রলে অনু কপ্রিণা
মর্াগাকব। োিাই মুসলিম উম্মাহ ও জালেি ভলবেযৎ প্রজকন্মি ো‘িীমেিলবেকেি বযবস্থা েিকব। োিাই োকদি সবশর্লি লদকে মুসলিম উম্মাহ
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ও জালেি জাগিকণি োজ িালিকে র্াকব। সমোিীন সেি
প্রলেবন্ধেোি মমাোকবিা েিকব।
সামালজে পলিবেশকন লপোি ভূ লমো:
বেশমান লবোেকনি র্ু কগ মুসলিম উম্মাহ ও জালেি মুলি-পলিত্রাণ িাভ
এবং সামালজে ইলেবািে পলিবেশন সািন প্রলেলি মুসলিকমি প্রাকণি
দালব। মুসলিম উম্মাহ ও জালেি এ প্রাকণি দালব আদাকেি জনয প্রর্কমই
এেমাত্র সবশমে েমোি অলিোিী আল্লাহি ওপি এোন্ত ভিসা েিকে
হকব। োিপি সেি প্রোি মনলেবািে প্রভাকবি প্রলে লনভশির্ীি না
হকে প্রলেলি মুসলিমকে অবর্যই আিলনভশি ও আির্লিকে বলিোন
হকে হকব। এ আিলনভশিো এবং আির্লি অলজশে হকব মুসলিম উম্মাহ
ও জালেি পালিবালিে জীবকন এেলি মুসলিম মানব সন্তানকে আলিে ও
মানলসেভাকব গঠন েিাি মািযকম। আি এ োজলি েিকে পাকি লর্শুি
লপো েেৃশে অনু কপ্রিণা প্রদাকনি মািযকম। োিণ, এেজন লপো
সবশাবস্থাে োি সন্তান ও লর্শুকদি েিলবেে ও র্াসন ইেযালদ োকদি
েিযাকণি জনযই েকি র্াকে। এজনয লর্শুকদি লপোি অনু কপ্রিণা
প্রদানই মুসলিম উম্মাহি সামালজে পলিবেশকনি িালবোলঠ লহকসকব োজ
েকি র্াকে।
মর্কহেু এেজন লপো সাবশেলণেভাকব োি সন্তানকদি েিযাণ োমনাে
লনকোলজে র্াকেন, সামালজে পলিবেশকনি জনয োিাই লর্শুকদি
অনু কপ্রিণা মর্াগাকে পাকিন। বেশমান র্ু কগ ইসিামী লর্ো প্রলর্েণ,
ো‘িীম-েিলবেে এবং ইসিামী সংস্কাি-পলিকর্ািকনি এেমাত্র
িালবোলঠ োকদি হাকেই বিকে হে। েকব মুসলিম উম্মাহ ও জালেি
সামালজে পলিবেশন ও পলিকর্ািকনি জনয সন্তান ও লর্শুকদি গঠকনি
মেকত্র জালেি লিন্তালবদ গকবেে, পলিকর্ািে ও সংস্কৃলেলবদকদিকে
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সহােো েিকে হকব। োকদিকে লর্শুকদি েিযাকণি লবেোবিীি প্রলে
লদে-লনকদশর্না প্রদান েিকে হকব। োকদিকে লর্শুকদি আলিে ও
মানলসে গঠকনি পর্ ও পন্থা ইসিাকমি মূ িযকবাি ও মূ িনীলেি
আকিাকে বুলেকে লদকে হকব। র্াকে সেকিই ইহ োিীন ও পিোিীন
েিযাণ িাভ েিকে পাকি। এজনয জালেি লিন্তালবদ, গকবেে ও
সংস্কৃলেলবদকদি জালেি সামালজে পলিবেশকনি মেন্দ্রলবন্দু বিা মর্কে
পাকি।
এ লবেকে মুসলিম উম্মাহ ও জালেি মখদমকে এবং জালেি নেুন
প্রজন্মকে র্লির্ািী ও মর্াগয েকি গকড় েুিকে মাদিাসা ও অনয লর্ো
প্রলেষ্ঠানগুকিা গুরুত্বপূ ণশ ভূ লমো পািন েিকে পাকি। োিা লর্শুকদি
বাবা-মা ও অলভভাবেকদি জনয লবকর্ে মসলমনাকিি আকোজন েিকে
পাকি, মর্ মসলমনাকিি মািযকম োিা বাবা-মা ও অলভভাবেকদি সামকন
সলঠে সভযো, সংস্কৃলে এবং লর্শুকদি সলঠে ো‘িীম-েিলবেকেি
মমৌলিে পদ্ধলেসমূ হ েুকি িিকে পাকি।
মেমলনভাকব এ োকজ উচ্চ লর্ো প্রলেষ্ঠানগুকিাও অংর্ লনকে পাকি।
োিা র্ু বেকদি জনয এ প্রসকি লবকর্ে িিকনি লর্ো এবং ইসিালমে
লবিান অনু র্ােী সলঠেভাকব পলিবাি গঠকনি পদ্ধলে ও লনেমাবলি ইেযালদ
লর্ো লদকে পাকি, র্াকে ঐ র্ু বেিা সলঠে পদ্ধলেকে দাম্পেয জীবকনি
মািযকম পলিবাি গঠন েকি োকদি সন্তান সন্তলেকদিকে ইসিালমে
মূ িযকবাি ও মূ িনীলে অনু র্ােী সভযো-সংস্কৃলে এবং ো‘িীম-েিলবেে
প্রদান েিকে পাকি।
লবকর্েভাকব ইসিালমে লর্ো প্রলেষ্ঠান ও লবেলবদযািেগুকিা এ গুরুত্বপূ ণশ
লবেকে র্কর্ষ্ট অবদান িাখকে পাকি। োিা জালেি সংেি লনিসকন এবং
িযাকিকেি মমাোকবিাে ও সামালজে পলিবেশন সািকনি জনয লর্শুকদি
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অলভভাবে বাবা-মাকদি জনয মসলমনাি, সভা, আকিািনা পর্শাকিািনা-সহ
নানা িেম বযবস্থা লনকে পাকি, োকদি সেেশ ও সকিেন েিাি মািযকম
ভলবেযকে এমন এেলি জালে উপহাি লদকে পাকি, র্ািা মুসলিম উম্মাহ
ও জালেি পলিবেশন, পলিকর্ািন এবং সংস্কাি সািন েিকে সেম।
োিণ, বাবা, মা ও অলভভাবেিাই হকে লর্শু গঠকনি প্রার্লমে মাদিাসা
ও লর্োিে। োকদি মািযকমই সলঠে জালে গঠন সম্ভব হকব।
োলিম-োিলবোকে বাবা-মাকেি ভূ লমো:
লর্শুকদি লর্ো-দীো ো‘িীম-েিলবেকেি মেকত্র স্কুি, মাদিাসা ও
সামালজে প্রলেষ্ঠাকন লর্ো ও ো‘িীম-েিলবেে প্রদান েিাি লবেেলি
লনভশি েকি পালিবালিে লর্ো বা বাবা-মা ও অলভভাবেকদি লর্োি
ওপি। স্কুি, মাদিাসা, মিব ের্া সামালজে প্রলেষ্ঠাকনি েুিনাে
এেজন অলভভাবে, বাবা-মা োি সন্তান ো‘িীম-েিলবেে প্রদান
েিকে অলিে সেম। োিণ, বাবা-মা ও অলভভাবে োি এেলি
সন্তাকনি ইলেবািে ও মনলেবািে সালবশে লদে খুব ভাকিাভাকব লবকবিনা
েিকে পাকি। অকনকেই ইলেবািে লবেেগুকিা প্রলেষ্ঠা েিকে অেযন্ত
আন্তলিেোি সকি সাবশেলণেভাকব মিষ্টা েকি। লেন্তু এেলি প্রলেষ্ঠাকনি
মস সমস্ত লদেগুকিা লবকবিনা েিা সহজসািয না হওোি োিকণ োিা
িাগামহীনভাকব ো‘িীম-েিলবেে প্রদান েিকে র্াকে। আবাি মোকনা
মোকনা সমে সামালজে প্রলেষ্ঠানগুকিাকে নানা িিকনি সমসযাও র্ােকে
পাকি। এজনয প্রেযালর্ে ো‘িীম-েিলবেকেি মবিাে বাবা-মা এবং
অলভভাবেকদি ভূ লমোই অলিে গুরুত্বপূ ণশ।
এেলি আদর্শ পলিবাকিি হাকেই িকেকে লর্শুকদি ো‘িীম-েিলবেকেি
সবশালিে েমো ও র্লি। এজনয লর্শুকদি ো‘িীম-েিলবেকেি মেকত্র
পলিবািকে লর্শুকদি মিাকখ আেনা বা িলিন ির্মাি সাকর্ েুিনা েিা
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হে। িলিন ির্মা মর্মন মিাকখ িাগাকি, প্রেৃলেি দৃ র্যও িলিন মদখাে
মেমলনভাকব পলিবাি োি সন্তানকে র্া বুোকব, র্া লর্ো লদকব, োই
বুেকব ও লর্খকব। লর্শু লে মদখি অর্বা লে শুনি মসলি বড় ের্া নে,
বিং লর্শুকদি মেকত্র বড় ের্া হকে লর্শুকদি লে বুোকনা হকে। এজনয
মদখা র্াে, এেই প্রলেষ্ঠাকনি এেই লসকিবাস এেই লর্েকেি
েত্বাবিাকন োত্র ও লর্শুগুকিা লভন্ন প্রেৃলে ও লভন্ন স্বভাকবি হকে র্াকে।
অর্ি ের্া লেি এেই প্রেৃলে এেই স্বভাকবি হওোি। লেন্তু োিপিও
লভন্ন প্রেৃলে ও লভন্ন স্বভাকবি হওোি োিণ হকে পালিবালিে প্রভাব
এবং বন্ধু-বান্ধব ও প্রলেকবর্ী পলিকবকর্ি প্রভাব। এজনয লর্শুকদি
আলিে, মানলসে ও তজলবে গঠকনি মেকত্র, লর্ো-দীোে বাবা-মা ও
অলভভাবেকদি গুরুত্বপূ ণশ ভূ লমো পািন েিকে হে।
মুসলিম উম্মাহ ও জালেি মকিয ো‘িীম-েিলবেকেি অভাব:
বেশমাকন আমিা র্লদ মুসলিম উম্মাহ ও জালেি ো‘িীম-েিলবেকেি
গুরুকত্বি প্রলে অবকিােন েলি, োহকি আমাকদিকে প্রর্কমই লর্ো
প্রলেষ্ঠানগুকিাকে গুরুত্ব লদকে হকব। োিপি লদ্বেীে স্তকি প্রিাি
মািযমকে গুরুত্ব প্রদান েিকে হকব। আি েৃেীে স্তকি িাখকে হকব
পালিবালিে গুরুত্বকে। োিণ, বেশমান সমাকজ পালিবালিে ভূ লমো
শুিু মাত্র লর্শুকদি আহাি-লবহাি পলিিান, ও বাসস্থাকনি আি িালহদা
পূ িকণই সীমাবদ্ধ হকে মগকে। পালিবালিে ো‘িীম-েিলবেকেি গুরুত্ব
মনই।
মেমলনভাকব আমিা র্লদ বেশমান লবকেি লদকে োোই, োহকি মদখব
মর্, বেশমান মুসলিম লবকে লর্শুকদি ো‘িীম-েিলবেে ও লর্ো-দীোি
মবিাে লর্ো প্রলেষ্ঠান, প্রিাি-লমলডো এবং পালিবালিে ভূ লমো অেযন্ত
নগণয। পালিবালিে ভূ লমো শুিু মাত্র লেেু ওোজ নলসহে, উপকদর্ আি
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বাণীি মাকেই সীমাবদ্ধ। লর্শুকদি আলিে ও মানলসে লবোর্ এবং
আল্লাহ প্রদি লফেিাে বা স্বভাকবি প্রলে মোকনাও িেয মনই। োিা
জাকনই না েীভাকব োকদি আলিে এবং মানলসে লবোর্ সািন েিকে
হে। েীভাকব োকদি ো‘িীম-েিলবেে এবং লর্ো-দীোি বযবস্থা
েিকে হে। েীভাকব োকদি মকিয সভযো-সংস্কৃলে আি মানলবে
মূ িযকবাি প্রলেষ্ঠা েিকে হে। এ সেি লবেকে োকদি মোকনা িেয
মনই।
অেযন্ত আফকসাকসি লবেে মর্, আজ পলিমা লবে আমাকদি ওপি
উপলনকবর্ সৃ লষ্ট েিকে, আমাকদি সভযো-সংস্কৃলে এবং মূ িযকবাকি
আগ্রাসন িািাকে। মুসলিম উম্মাহ ও জালেি সন্তানকদি ভলবেযৎ লিন্তামিেনা ধ্বংস েকি লদকে, োকদি সভযো-সংস্কৃলে হ্রাস পাকে। মুসলিম
উম্মাহ ও জালে সালবশে লদে লদকে লপলেকে পড়কে। পলিমা সভযোি
সাংস্কৃলেে আগ্রাসন মুসলিম উম্মাহ জালেি ওপি মহামািীি আোি
িািণ েিকে। এখন জালেি প্রকেযকেই লনজ লনজ অর্শ লনকেই বযস্ত।
পালর্শব সম্পদ, আিাম-আকের্, সু খ-র্ালন্ত আি অহলমো লনকেই জীবনর্াপন েিকে। সািািণ সমাকজ আজ লহংসা, লবকদ্বে, র্ু িুম, লনর্শােন,
অনযাে অলবিাি, আি দু নীশ লে লবর্ৃ ঙ্খিা লবিাজ েিকে। সামালজে লনেমনীলে, লবলি-লবিান, সামালজে েিযাণ, জনসািািকণি সামালজে লনিাপিা,
ইসিাম ও মানবোি মূ িযকবাি, ভ্রােৃত্ব, নযাে-ইনসাফ, আদািে ইেযালদ
লবেকেি আজ মোকনা গুরুত্ব মনই। এমন মোকনা সামালজে প্রলেষ্ঠান
অর্বা সংগঠন পাওো র্াে না, র্ািা এ সেি লবেকে সািািণ সমাজ
ের্া মুসলিম উম্মাহ ও জালেকে সকিেন েকি েুিকব। োকদি র্লি
সামর্শয আি মকনাবি লদকে এ েলঠন িযাকিকেি মমাোকবিা েিকব এবং
অনযাকেি দাাঁে ভািা জবাব লদকব।
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আজকে আমিা মদখকে পালে মর্ সািািণ লর্ো প্রলেষ্ঠান, স্কুি,
মাদিাসা এবং প্রিাি মািযমগুকিা এ লবেকে োকদি আর্ানু রূপ দালেত্ব
আদাে েিকে না। মুসলিম উম্মাহ ও জালেি ভলবেযৎ প্রজন্মকে সৎ ও
সলঠে নাগলিে লহকসকব গকড় মোিাি মিষ্টা েিকে না।
মেমলনভাকব আমিা মদখকে পালে উচ্চ লর্ো প্রলেষ্ঠানগুকিাি অবস্থা
এেই িিকনি। এ সেি লবেকে োকদিও ভূ লমো একেবাকি নগণয।
োিাও মুসলিম উম্মাহ ও জালেি জনয মর্াগয লর্েে এবং মমিাবী
মনেৃত্ব সৃ লষ্ট েিকে পািকে না, োকদি জনয সভা, মসলমনাি-আকিািনা,
পর্শাকিািনাি বযবস্থা েিকে পািকে না। মুসলিম উম্মাহ ও জালেি একহন
পলিলস্থলেি মমাোকবিাে র্র্ার্র্ বযবস্থা লনকে পািকে না।
মেমলনভাকব আমিা মদখকে পালে আমাকদি সামালজে বযবস্থা ও
লর্শুকদি উন্নেকন এবং োকদি মকিয িু োলেে আলিে ও মানলসে র্লি
বৃ লদ্ধি বযবস্থা েিকে পািকে না। জালেি সংস্কাি ও পলিকর্ািকনি জনয
োকদি োকজ স্পৃহা জাগাকে পািকে না।
আমিা র্লদ লর্শুকদি ো‘িীম-েিলবেে আি লর্ো-দীোি মবিাে
মুসলিম লবেকে অনযানয জালে মগাষ্ঠী এবং সািািণ লবকেি মাকে েুিনা
েলি, োহকি মদখকে পাব মর্, মুসলিম লবকেি েযাগ-লেলেো, দানঅনু দান অেযন্ত নগণয। মুসলিম লবকেি লর্ো প্রলেষ্ঠান, মাদিাসা, মিব,
স্কুি এবং সামালজে ো‘িীম-েিলবেেী প্রলেষ্ঠানসমূ হ সািািণ জনগকণি
সাহার্য সহােোে অর্বা গিীব-লদনমজুি অলভভাবেকদি অনু দাকন
পলিিালিে হে। র্াি োিকণ মুসলিম লবকেি লর্ো-বযবস্থা, দু বশি ও
মিাগাক্রান্ত হকে পকড়কে। লর্েেকদি মান-মর্শাদাি অবনলে ঘকিকে।
োকদি অগ্রগলে উন্নলেি মকনাবি মভকি পকড়কে।
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মেমলনভাকব আমিা র্লদ মুসলিম লবকেি লর্োি োলিেুিাম এবং
উপেিণালদি প্রলে োোই, োহকি এেই অবস্থা মদখকে পাকবা।
মসখাকন পাকবা দীঘশোি র্াবে দু বশি, রুগ্ন ও বযর্শ লর্ো-োলিেুিাম ও
লসকিবাস এবং লর্োি উপেিণ, র্াি োিকণ লর্শুিা োকদি অলিোি
মর্কে বলিে হকে, োকদি আলিে, মানলসে ও তজলবে লবোর্ হকে
না। োকদি মকিয জাগিকণি স্পৃহা আসকে না, বিং োকদি মকিয র্ু িুম,
সন্ত্রাস, অসহােো আি হোর্া লবিাজ েিকে। এজনয মুসলিম লবেকে
মসলদকে িেয িাখকে হকব। োকদি ো‘িীম-েিলবেে, লর্ো-দীো,
সভযো-সংস্কৃলে িোে দু বশাি মিষ্টা িািাকে হকব। োহকি মুসলিম লবে
োকদি হািাকনা ঐলেহয লফলিকে আনকে পািকব।
মেমলনভাকব আমিা র্লদ আমাকদি পুবশপুরুেকদি লদকে োোই, োহকি
মদখকে পাকবা মর্, োকদি এেলদকে মর্মন লেি অেযন্ত লনম্নমাকনি
সভযো- সংস্কৃলে, অপি লদকে লেি না োকদি ো‘িীম-েিলবেকেি
আদব-লর্ষ্টািাকিি অগ্রগলে-উন্নলে। অন্ধ অনু েিকণি লভলিকে র্ু িুমলনর্শােন, সন্ত্রাস আি র্ািীলিে লনর্শােকনি অনু র্ীিকনি মািযকম োকদি
ো‘িীম-েিলবেকেি লর্ো প্রলেষ্ঠান গকড় উকঠকে। এেইভাকব োকদি
অজ্ঞো আি মূ খশোি লভলিকে গকড় উকঠকে োকদি পলিবাি-বযবস্থা, র্াি
োিকণ োকদি মকিয লিন্তা-মিেনা গকবেণা হ্রাস মপকেকে। লর্শুকদি
লর্ো-দীো, ো‘িীম-েিলবেকেি িীলে-নীলে ও পদ্ধলে দু বশি হকে
পকড়কে। লর্শুকদি আলিে ও মানলসে এবং তজলবে লবোর্ েলঠন হকে
পকড়কে। প্রলেবন্ধেো আি িযাকিকেি মমাোকবিা অসম্ভব হকে পকড়কে।
এজনয আমাকদি এমন পলিকবর্ তেলি েিকে হকব, র্াি মািযকম
ো‘িীম-েিলবেে আি সলঠে লর্ো-দীোি মািযকম সেি িযাকিকেি
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মমাোকবিা েকি আবািও আমাকদি হািাকনা ঐলেহয লফলিকে আনকে
পালি।
েিলবেেী পলিবাকিি লর্ষ্টািাকিি গুরুত্ব:
বেশমান লবকে মুসলিম উম্মাহ ও জালেি সংস্কাি ও পলিকর্ািকনি জনয
সবকিকে গুরুত্বপূ ণশ ভূ লমো পািন েিকে পাকি েিলবেেী পলিবাকিি
আদব-লর্ষ্টািাি ও আিাি বযবহাি। োিণ, মুসলিম উম্মাহ ও জালেি
সংস্কাি ও পলিকর্ািন এবং জাগিণ সৃ লষ্টেিণ পালিবালিে আদবলর্ষ্টািাকিি মকিযই লনলহে। এজনয মবর্ েকেেলি োিকণ মুসলিম উম্মাহ
ও জালেি সংস্কৃেজ্ঞ, লিন্তালবদ ও গকবেেকদিকে এবং নািী-পুরুে
লনলবশকর্কে পালিবালিে আদব-লর্ষ্টািািকে গুরুত্ব প্রদান েিকে হকব।
েকেেলি োিণ লনকম্ন উকল্লখ েিলে।
প্রর্মে: পালিবালিে েত্ত্বাবিান:
লর্শুি জ্ঞান-লবকবে-বুলদ্ধসহ আলিে, মানলসে ও তজলবে গঠন ও উন্নেন
সািকন পালিবালিে ভূ লমো অননয। োিণ, এেমাত্র ঘি বা পলিবািই
হকে লর্শুি উৎসস্থি, আিাম-আকের্, আশ্রে ও লবকনাদন, পালিবালিে
ইলেবািে-মনলেবািে লদে-লনকদশর্না, আিাি বযবহাি আি আদবলর্ষ্টািাকিি মিয লদকেই এেলি লর্শুি লবকবে বুলদ্ধ ও দৃ লষ্টভলি গকড়
উকঠ। এজনয লর্শুকদি মেকত্র পলিবািকে িলিন ির্মাি সাকর্ েুিনা
েিা হে। িলিন ির্মা মর্মন মিাকখ িাগাকি প্রেৃলেি দৃ র্য ও িলিন
মদখাে বা ির্মাি িং িািণ েকি; মেমলনভাকবই এেলি লর্শু োি
পলিবািকে এমলন অনু সিণ েকি। লর্শুিা েী মদখি, েী শুনি? মসলি
বড় লবেে নে, বিং পলিবাি লর্শুকদিকে েী বুোকিা, লর্শু েী অনু িাবন
েিি? মসলি হকে বড় লবেে। োই পলিবাি মর্মন হকে র্াকে লর্শুি
আলিে মানলসে ের্া জ্ঞান অনু ভূলেও মস িেম হকে র্াকে।
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লদ্বেীেে: লপো-মাোি ভূ লমো:
লপো-মাো, অলভভাবে এবং পলিবাি সাবশেলণেভাকব োকদি সন্তান ও
লর্শুকদি লফেিাে ও স্বভাব অনু র্ােী োকদি েিযাণ োমনা েকি র্াকে।
োিা োকদি জীবকনি মান-উন্নেন এবং দালেত্ব পািকন সেম েকি গকড়
মোিা-সহ আিাম-আকেকর্ ও সু কখ-র্ালন্তকে জীবন-র্াপন েিাি বযবস্থা
েিকে সকিষ্ট র্াকেন। এজনয এেলি লর্শুি ওপি োি পলিবাি, বাবামা ও অলভভাবেকদি প্রভাব সবকিকে মবলর্ পকড় র্াকে। োই লর্শু
লর্ো, ো‘িীম- েিলবেে, আদব-লর্ষ্টািাি ইেযালদ লবেকে অনযানয মর্
মোকনা প্রলেষ্ঠাকনি মিকে বাবা-মা, অলভভাবে ের্া পলিবাকিি ভূ লমোই
অলিে গুরুত্বপূ ণশ।
েৃেীেে:
এেজন সমাজ সংস্কািে পলিকর্ািে মিখে গকবেে ও লিন্তালবদ
মুসলিম উম্মাহ ও জালেি বাবা-মা, ও অলভভাবেকদিকে লর্শু-পলিির্শাি
লবেোবিী, লর্ো-দীো, ো‘িীম-েিলবেে ইেযালদ হাকে নাকে লর্ো
লদকে পাকিন। োকদি সন্তানকদি জনয েিযাণেি লবেেগুকিা সহকজ
বুলেকে লদকে পাকিন; লেন্তু এেলি সামালজে প্রলেষ্ঠান বা সংগঠন এ
োজলি সহকজ েিকে পাকি না। োিা র্র্ার্র্ভাকব বাবা-মা ও
অলভভাবেকদিকে উন্মু ি বিবয ও সকম্বািন েিকে সেম হে না।
োিণ, সামালজে প্রলেষ্ঠান ও সংগঠনসমূ হ সব সমেই োকদি লনকজকদি
অলস্তত্ব লিলেকে িাখাি মিষ্টা েকি এবং সাবশেলণে েিযাণ োমনা েকি
র্াকে। োিা প্রকোজকনি আকিাকে জালেি অনু সিকণ সামালজে
পলিবেশন, পলিকর্ািন ও সংস্কাি সািকন সাড়া লদকে র্াকে।
এজনয মুসলিম উম্মাহ ও জালেি লর্োলবদ, সংস্কৃলেলবদ, লিন্তালবদ,
পলিকর্ািে ও গকবেেকদিকে পলিবাি এবং লর্শুকদি জনয পালিবালিে
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ো‘িীম-েিলবেে লর্ো দীোি লবেেগুকিাকে অলিে গুরুত্ব প্রদান
েিকে হকব। লবকর্ে েকি বাবা-মা ও অলভভাবেকদি জনয ো‘িীমেিলবেে সংক্রান্ত আদব-লর্ষ্টািাি, সালহেয সংস্কৃলে ইেযালদি বযবস্থা
েকি লদকে হকব। বাবা-মা ও অলভভাবেকদি প্রলর্েকণি বযবস্থা েিকে
হকব; র্াকে োিা সলঠেভাকব মর্াগয ও উপর্ু ি বাবা-মা লহকসকব
সন্তানকদি োিলবেকে র্র্ার্র্ ভূ লমো িাখকে পাকি। োিা নানা িিকনি
অলভজ্ঞোি আকিাকে সলঠেভাকব োকদি সন্তানকদি ও লর্শুকদি
আলিে-মানলসে, তজলবে এবং র্ািীলিেসহ সালবশে লবেোবিী লবকবিনা
েকি োকদিকে আদব-লর্ষ্টািাি, ো‘িীম-েিলবেে, লর্ো, দীো ইেযালদ
প্রদান েিকে সেম হকে পাকি এবং োকদি সন্তানকদি ইসিাকমি
মূ িযকবাি অনু র্ােী মর্াগযোসম্পন্ন েকি গকড় েুিকে পাকি।
এজনয আমাকদিকে অবর্যই বাবা-মা পলিবাি এবং অলভভাবেকদি
অলিে গুরুত্ব লদকে হকব। োিণ, োিাই হকে র্ু গ ও জালেি
পলিকর্ািকনি শুভ-র্াত্রা। োই ইসিামী সংস্কৃলে-লবদ, সমাজ মসবে,
লর্োলবদ, লিন্তালবদ ও গকবেেকদিকে সািযানু র্ােী োকদি লবদযা বুলদ্ধ,
মর্াগযো অলভজ্ঞোি আকিাকে লবশুদ্ধ লনেে ও এখিাকেি সাকর্ বাবা-মা
ও অলভভাবেকদি জনয সালবশে বযবস্থাপনা েিকে হকব। োিণ,
সন্তানকদি ওপি োকদি বাবা-মা ও অলভভাবে এবং পলিবাকিি
ভূ লমোই সিাসলি লবনা বািাে সহকজই প্রভাব লবস্তাি েিকে পাকি।
োিাই োকদি সন্তানকদি সালবশে লদে লবকবিনা েকি, আিাি-আিিণ ও
পলিির্শাি বযবস্থা েিকে পাকি। সন্তাকনিাও সহকজ োকদি বাবা-মা
অলভভাবে এবং পলিবাকিি আিাি-আিিণ, বিবয, আদব-লর্ষ্টািাি ও
উপকদর্াবলি মানয েিকে ও বাস্তবােন েিকে মিষ্টা েকি। এ সম্পকেশ
আমাকদি োকে অকনে ভুলি ভুলি নলজি, বাস্তব উদাহিণ িকেকে।
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এেজন বাবা-মা বা অলভভাবে এবং পলিবাি র্লদ সলঠেভাকব োকদি
সন্তাকনি ওপি ইলেবািে প্রভাব লবস্তাি েিকে পাকি, োহকি সামালজে
প্রলেষ্ঠান, সংগঠন, লর্ো-প্রলেষ্ঠান ইেযালদ খুব সহকজই োকদি
সন্তানকদিকে ো‘িীম-েিলবেকেি র্র্ার্র্ বযবস্থা েকি লদকে পািকব।
লর্শুকদি োিলবোেী লর্ো, আদব-লর্ষ্টািাি ও পলিকর্ািন স্বামী-স্ত্রীি
দাম্পেয জীবন মর্কেই শুরু হকে র্াে। স্বামী-স্ত্রীি দাম্পেয জীবন র্লদ
সলঠেভাকব গকড় ওকঠ োহকি োি প্রভাব মর্মন সন্তানকদি ওপি পকড়,
মেলমনভাকব স্বামী-স্ত্রীি মকিয র্লদ েিহ-লববাদ মিকগই র্াকে, োহকি
োি প্রভাবও সন্তানকদি ওপি পকড়, সন্তানকদি ো‘িীম-েিলবেে,
লর্ো-দীো, আদব-লর্ষ্টািাি ইেযালদি লবি সৃ লষ্ট েকি।
এজনয স্বামী-স্ত্রীি দাম্পেয জীবন এবং পালিবালিে জীবকন ভাকিাবাসা,
মেহ-মমো ইেযালদ অবর্যই র্ােকে হকব। স্বামী-স্ত্রীি মকিয সু সম্পেশ
গকড় েুিকে হকব। র্েেণ পর্শন্ত এেলি পলিবাকি এ গুণগুকিা প্রলেলষ্ঠে
না হকব, েেেণ পর্শন্ত পলিবাকি আিাম-আকের্, র্ালন্ত লবিাজ েিকে
পািকব না। মস পলিবাি োকদি সন্তান সন্তলেকদি ো‘িীম-েিলবেে,
আদব-লর্ষ্টািাি, আলিে ও মানলসে লবোকর্ ইলেবািে ভূ লমো পািন
েিকে

পািকব

না।

লর্শুিা

সালবশেভাকব

মর্াগযোসম্পন্ন

হকে

আিলনভশির্ীি হকে পািকব না।
অেএব, লর্শুকদি ো‘িীম-েিলবেে, লর্ো-দীো, লর্ষ্টািাি ইেযালদি
মেকত্র স্বামী-স্ত্রীি সু সম্পেশ, পালিবালিে ভাকিাবাসা, মেহ-মমো দো
অনু গ্রহ এবং লনিাপিা ইেযালদ পূ বশর্েশ। বাবা-মাকেি বা পলিবাকিি
সু সম্পেশ ভাকিাবাসা ইেযালদ লর্শুকদি হৃদকে ভাকিাবাসা, শ্রদ্ধা, র্ালন্ত,
লনিাপিাি ও আনু গকেযি প্রবণোি জন্ম মদে। লর্শুিা সবশাবস্থাে োকদি
বাবা-মা ও পলিবাকিি ডাকে সাড়া মদে, োিা োকদি অনু গে স্বীোি
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েকি, োকদি েিযাণেি লবেেগুকিা বাস্তবােকন মিষ্টা েকি। বাবা-মাকেি
সলঠে ভাকিাবাসা আি মেহ মমোি মািযকম লর্শুকদি অন্তি মর্কে
অকহেুে ভে-ভীলে আি মনলেবািে প্রভাব দূ িীভূ ে হকে র্াে। োিা
লনকজকদিকে আলিে ও মানলসেভাকব মর্াগযোসম্পন্ন েকি গকড় েুিকে
পাকি।
প্রেৃে মপ্রলমে, আগ্রহী, সকিেন ও লবেস্ত মসই বযলি, মর্ সলঠে
েিযাকণি পকর্ লনকজি সবশস্ব লবিীন েকি লদকে পাকি, লবপকদ সংেকি
তির্শ িািণ েিকে পাকি। দু ঃখ েষ্ট ইেযালদকে লবিলিে না হকে তিকর্শি
সাকর্ মমাোকবিা েিকে পাকি। আি অপািগ, দু বশি, োপুরুে ঐ বযলি,
মর্ প্রকোজকনি সমে োি র্লি-সমর্শ বযে েিকে পাকি না। দু ঃখ েষ্ট
আি আপকদ লবপকদ তির্শ িািণ েিকে পাকি না। আি এ লবেেলিই
আমাকদি মুসলিম উম্মাহ ও জালেি মকিয সবশস্তকি লবিাজ েিকে।
মর্খাকন ভাকিাবাসা, েযাগ-লেলেো োি তির্শ, সাহলসেো মনই, মসখাকন
সলঠে ো‘িীম-েিলবেে আি লর্ো-দীোি আর্া েিা র্াে না। মুসলিম
উম্মাহ ও জালেি সংস্কাি ও পলিকর্ািন েল্পনা েিা অনু লিে।
এজনয আমাকদিকে অবর্যই স্বামী-স্ত্রী এবং পলিবািকে সজাগ ও
সকিেন েিকে হকব। লর্শুকদি আলিে ও মানলসে অবস্থা সম্পকেশ
সলঠে অনু িাবকনি অনু কপ্রিণা জাগাকে হকব। পিস্পকিি মকিয দোঅনু গ্রহ, মেহ-মমো ও ভাকিাবাসাি উৎসাহ প্রদান েিকে হকব। র্াকে
েকি প্রর্কম স্বামী-স্ত্রী ও পলিবাকিি মকিয মস সেি গুণাবলি প্রলেলষ্ঠে
েকি, োিপি োকদি সন্তানকদিকে মসগুকিাি মািযকম লর্ো-দীো ও
ো‘িীম-েিলবেে প্রদান েিকে পাকি। োিণ, হালিকে র্াওো বা
অলস্তত্বহীন বস্তু মোকনা লেেু লদকে পাকি না। মেমলনভাকব মর্ সংস্কাি বা
পলিবাি লহংসা-লবকদ্বে আি েগড়া-লববাকদি োিকণ মভকি মগকে বা
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ধ্বংস হকে মগকে, মস পলিবাি মর্কে লর্শুকদি লর্ো-দীো ো‘িীমেিলবেেসহ ভাকিা লেেু ি আর্া েিা র্াে না। বিং মস সব পলিবাকি
লফেনা-ফযাসাদ, অ-র্ৃ ঙ্খিা-লবর্ৃ ঙ্খিা আি অপিাকিি প্রবণো লদন লদন
বাড়কেই র্াকে।
এজনয ইসিামী দৃ লষ্টভলি, মূ িযকবাি ও মূ িনীলে অনু র্ােী এেলি
পলিবাকিি আদব-লর্ষ্টািাি, আিাি-আিিণ, সামালজে, অর্শননলেে
লর্ো-দীো, ো‘িীম েিলবেেসহ আলিে ও মানলসে লবেেগুকিাি প্রলে
মকনালনকবর্ েিা এোন্ত প্রকোজন। োিণ, এেলি পলিবাি হকে সলঠে
ও র্লির্ািী জালে গঠকনি প্রর্ম ফাউকন্ডর্ন বা লভলিপ্রস্তি। এেলি
জালেি অগ্রগলে উন্নলে, সংস্কাি পলিকর্ািন ইেযালদ সালবশে লবেোবিী
লনভশি েকি পলিবাকিি ওপি। সু েিাং মুসলিম উম্মাহ ও জালেি
লিন্তালবদ গকবেে, সংস্কৃলে-লবদ ও পলিকর্ািেকদি পালিবালিে দােদালেত্ব ও লবেোবিীি প্রলে গুরুত্ব সহোকি মকনালনকবর্ েিকে হকব।
োকদি জনয প্রকোজনীে লর্েণীে সভা, মসলমনাি ও আকিািনাপর্শাকিািনাি বযবস্থা েিকে হকব। উচ্চ মািযলমে লর্ো স্তকি পালিবালিে
লবেোবিীকে পাঠযসূ লিি অন্তভুি
শ েিকে হকব। লবেলবদযািে এবং উচ্চ
লর্ো প্রলেষ্ঠাকন পালিবালিে লর্োি লবকর্ে বযবস্থা েিকে হকব।
পালিবালিে দালেত্ব েেশবয লনকে লবকর্ে মপ্রাগাম ও মসলমনাকিি বযবস্থা
েিকে হকব। র্াকে েকি সমাকজি মোকনাও মানু ে বা সদসযই
পালিবালিে লবেোবলি সম্পকেশ অজ্ঞ আি মূ খশ না র্াকে। সমাকজি
প্রলেলি সদসয মর্ন মস বযাপাকি সকিেন হকে উকঠ। োকদি দালেত্ব
পািকন সকিষ্ট হে।
লববাহ বন্ধন:
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মেমলনভাকব সমাকজি র্ু বে-র্ু বেীকদি মকিয লববাহ বন্ধকন আবদ্ধ হওোি
পর্ ও পন্থাকে সহজসািয েিকব হকব এবং র্ু বে-র্ু বেীকদিকে লববাহ
বন্ধন ও পলিবাি গঠকনি প্রলে উৎসালহে েিকে হকব। োকদি জনয
সলঠে পলিবাি গঠকনি উপকর্াগী লবকর্ে সভা মসলমনাি আকিািনা
পর্শাকিািনাি বযবস্থা েিকে হকব।
মেমলনভাকব পলিবাকিি সদসযবৃ ন্দ এবং লবকর্ে েকি র্ু বে র্ু বেীকদিকে
সলঠেভাকব সন্তান উৎপাদন, িািন-পািন, ো‘িীম-েিলবেকেি
লবেোবিী সম্পকেশ প্রলর্েণ লদকে হকব। োকদি মস লবেোবিীি প্রলে
সকিেন েকি েুিকে হকব। র্ু বে-র্ু বেী, পলিবাি এবং লর্শুকদি জনয
লবকর্ে লবকর্ে বই পুস্তে ইেযালদ িিনা েিকে হকব। োকদি সালবশে
লবেকেি সেি সমসযাি োিণ লনণশে েকি সমািাকনি পর্ খুাঁকজ মবি
েিকে হকব।
এখাকন আকিেলি গুরুত্বপূ ণশ লবেে হকে মর্, সািািণে লর্শুকদি আলিে
মানলসে ও তজলবে লদেগুকিা অনু িাবন না েকি, োকদি বেকসি স্তি
অনু র্ােী ো‘িীম-েিলবেকেি বযবস্থা না েকি, শুিু মাত্র ভাকিাবাসা আি
মেহ-মমো লদকিই িিকব না। একে োকদি আলিে ও মানলসে গঠন
পূ ণশ হকব না। বিং মোকনা মোকনা সমে লহকে লবপিীে হকে পাকি। এ
অকর্ৌলিে ভাকিাবাসাই সন্তানকদি েলে সািকনি োিণ হকে দাাঁড়াকে
পাকি। োকদিকে লফেনা-ফযাসাদ, পাপ-পলঙ্কিো আি অপিাি-প্রবণোি
লদকে লনকে মর্কে পাকি। োকদি অনু ভূলে ও লিন্তা-মিেনাে লবি সৃ লষ্ট
েিকে পাকি।
এজনয সলঠে ফিপ্রসূ দো-অনু গ্রহ, মেহ-মমো আি ভাকিাবাসা হকে
সন্তান ও লর্শুকদি বেকসি স্তি অনু র্ােী োকদি আলিে মানলসে,
তজলবে এবং র্ািীলিে অবস্থা ও মর্াগযো অনু র্ােী োকদি প্রলে দো
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অনু গ্রহ, মেহ-মমো ও ভাকিাবাসা প্রদান েিা। োকদি পর্শােক্রকম স্তকি
স্তকি উন্নলে ও অগ্রগলে সািকনি মিষ্টা েিা। োহকিই োকদি প্রলে
সলঠে ভাকিাবাসা হকব এবং মস ভাকিাবাসা ফিপ্রসূ হকব।
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েিলবেেী জ্ঞাকনি োর্শেমো:
আমিা এখাকন েিলবেেী জ্ঞান সম্পকেশ উদাহিণ স্বরূপ লেেু অলভজ্ঞো
ও বাস্তবো লনকে আকিািনা েিব, র্াকে এেজন অলভভাবে, বাবা-মা,
মুিব্বী েীভাকব োকদি সন্তানকদিকে বাস্তব মোকনা লর্ো প্রলর্েণ
োড়াই লনকজি অলভজ্ঞোি মািযকম ো‘িীম ও েিলবেে প্রদান েিকে
পাকিন। এমন লে োকদি লনকজকদি মাকে র্লদ এমন মোকনা অভযাস বা
মন্দ স্বভাব র্াকে, র্া োিা পেন্দ েকিন না, োহকি ো এলড়কে েীভাকব
োকদি সন্তান ও লর্শুকদি উিম আখিাে িলিত্র লর্ো লদকে পাকিন।
অর্বা এমন মোকনা গুণ র্া অলভভাবকেি মকিয মনই, অর্ি োকদি
সন্তানকদি ো লর্ো লদকে উিম ও সু ন্দি িলিত্রবান েকি গকড় েুিকে
পাকিন।
সািািণেঃ লর্শুিা োকদি িেুষ্পাকেশি বা পালিপালেশে অবস্থাকে
অনু সিণ েকি র্াকে, লবকর্ে েকি োি পলিবাি ও বাবা-মা এবং
অলভভাবেকদিকে অনু সিণ েকি। োিণ, বাবা-মাকেি ও অলভভাবকেি
েত্ত্বাবিাকনই োিা বড় হকে র্াকে। মসখাকন র্লদ বাবা-মা বা
অলভভাবকেি মোকনা খািাপ অভযাস র্াকে, োহকি োি সন্তানকে
েীভাকব ো এলড়কে বা না লর্লখকে ভাকিা িলিত্র ও অভযাস লর্খাকে
পাকি, মসখাকনই োি লনজস্ব অলভজ্ঞোকে োকজ িাগাকে হকব। মর্মন
মোকনা বাবা-মা র্লদ িূ মপােী হকে র্াকে, আি মস র্লদ িুপিাপ বকস
িূ মপান েিকে র্াকে, োহকি োি সন্তানও অবর্যই বাবা-মাকেি
অনু সিণ েকি িূ মপান েিকে শুরু েকি লদকব। আি র্লদ লর্শুকে
শুিু মাত্র এমলনকেই অর্বা িমে লদকে লনকেি েকি, োহকি মসই লর্শু
সন্তাকনি িূ মপান বা লনকেি-েৃে অভযাকসি প্রলে আিও আেৃষ্ট হকে
পড়কব, মস িুকপ িুকপ মগাপকন হকিও িূ মপান েিাি মিষ্টা েিকব।
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এমনলে এে পর্শাে োকে িালঠ লদকে লপলিকে িূ মপান মর্কে লবিে িাখা
র্াকব না। আি র্লদ বাবা-মা োি লনজস্ব অলভজ্ঞোকে োকজ িাগাকে
পাকি, োকে সলঠেভাকব আদি র্ত্ন আি মেহ-মমোি মিয লদকে োি
সামকনই লসগাকিি বা লহক্কা লনকে বকস আি োি মোি লর্শুকে এই
িূ মপাকনি েলেোিে লদেগুকিা োি সামকন েুকি িকি এবং লনকজি
ভুি স্বীোি েকি অনু কর্ািনাি প্রমাণ েকি এবং অলিকিই িূ মপান মেকড়
মদওোি আগ্রহ প্রোর্ েকি আল্লাহি োকে সাহার্য োমনা েকি। আি
োি লর্শু র্লদ এ সেি অনু োপ, ভুকিি স্বীোি ও মেকড় মদওোি জনয
আল্লাহি োকে সাহার্য িাওো ইেযালদ শুনকে র্াকে, োহকি ঐ লর্শু আি
িূ মপান েিকে র্াকব না। োিপিও র্লদ োজ না হে, সু ফি না পাওো
র্াে োহকি সমে সু কর্াকগ লসগাকিি অর্বা হুক্কাি োমাে বা মিাাঁোি
োকিা দু ’ এেলি স্পি বা দাগ োি র্িীকি বা সাদা োপকড় িালগকে
োকে মদখাকনাি মিষ্টা েকিন আি োকে বকিন মর্ এ িিকণি োকিা
োকিা অসংখয দাগ িূ মপােীকদি মভেকি বুকে ফুসফুকস ইেযালদকে মিকগ
র্াকে। দাগ পড়কে পড়কে এগুকিাি োর্শেমো েেপ্রাপ্ত হকে
সলদশোলর্, বুে বযর্া, র্ক্ষ্মাসহ নানা িিকনি মিাকগি সৃ লষ্ট েকি।
অবকর্কে মৃেুযি োিণ হকে দাাঁড়াকে পাকি। োহকি ঐ লর্শু আি েখকনা
িূ মপাকনি োকে র্াকব না। এভাকবই এেজন বাবা-মা, অলভভাবে োি
সন্তানকে খািাপ ও বদ অভযাস মর্কে অনাোকস লবিে িাখকে পাকিন।
এেজন বাবা-মা, অলভভাবে ও মুিব্বী হকে সন্তানকদি জনয বা
লর্শুকদি আদর্শ এবং অনু সিণকর্াগয। অকনে সমে বাবা-মা ও
অলভভাবে লেেু লেেু আলিে ও বালহযে আখিাে িলিত্র লনকে অবকহিা
েকি র্াকেন, র্া লঠে নে। োিণ, এি জনযই এেলি সন্তাকনি আদর্শ
িলিত্র নষ্ট হকে ভলবেযৎ জীবন হুমলেি সম্মু খীন হকে পাকি। র্াকে
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পিবেশী সমকে সংকর্ািন েিা বা সলঠে পকর্ লফলিকে আনা সম্ভব নাও
হকে পাকি। এজনয বাবা-মা ও অলভভাবেকদিকে মস লবেকে সেেশ
র্ােকে হকব। োকদি উিম িলিত্র ও সৎ অভযাকস ো‘িীম-েিলবেে
র্র্ার্র্ভাকব প্রদান েিকে হকব।
এ জনয বাবা-মা ও অলভভাবেকদি উলিৎ োকদি সন্তানকদি র্কর্াপর্ু ি,
আদি-মসাহাগ, মেহ-মমো ও ভাকিাবাসাি মািযকম লনকজি োকে িাখা
এবং উিম িলিত্র লর্ো মদওো, বুলেকে সমলেকে খািাপ িলিত্র মর্কে
লবিে িাখা। সবসমে লনকজকদি োকে িাখা, র্াকে োিা খািাপ ও
অভদ্র স্বভাকবি মিােকদি সাকর্ লমর্কে না পাকি। োহকিই োকদিকে
আদর্শবান লহকসকব গকড় মোিা সম্ভব।
আমাকদি বাস্তব অলভজ্ঞো হকে মর্, লিলভ বা মিলিলভর্ন িযাকনিগুকিাকে
মপ্রাগ্রাম ও অনু ষ্ঠান অবকিােন েিা। আমিা অকনে সমে পর্শকবেণ
েকিলে মর্, আিু লনে লিলভ িযাকনিগুকিাকে অকনে সমে েু-রুলিপূ ণশ ও
অর্ািীন মপ্রাগ্রাম ও বােশা প্রিাি েকি, এমনলে মোকনা মোকনা সমে
আমি-আখিাে িলিত্র লবধ্বংসী মপ্রাগ্রাম পর্শন্ত প্রিাি েকি র্াকে।
আবাি মোকনা মোকনা সমে ভাকিা মপ্রাগ্রাকমি মভেি লদকেও মাকে
মাকে খািাপ মপ্রাগ্রাম ও ের্া ঢুলেকে মদওো হে, র্া খুব সহকজই
মোিকদিকে প্রভালবে েকি মফকি। এমোবস্থাে লর্শুকদিকে েীভাকব
সলঠে ো‘িীম-েিলবেে ও সৎিলিত্র লর্ো মদওো র্াে মস লবেকে লিন্তাভাবনা েিকে হকব।। এেলদকে মর্মন লিলভ বা মিলিলভর্ন মপ্রাগ্রামগুকিা
বাদ মদওো বা েযাগ েিা র্াকে না, োিণ আজকেি আিু লনে র্ু কগ
মিলিলভর্ন মানু কেি জীবকনি সাকর্ লমকর্ মগকে এবং র্ু কগি িালহদানু র্ােী িযাকনিগুকিাকে, এমন লেেু লর্ো, লবকনাদন ও সভযো,
সংস্কৃলেমূ িে মপ্রাগ্রাম প্রিাি েকি র্াকে র্া মর্কে দূ কি র্াোও েলঠন।
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অপিলদকে খািাপ ও আসি িলিত্র ধ্বংসোিী মপ্রাগ্রামগুকিা মর্কে মবাঁকি
র্াো র্াে না, োহকি লর্শুকদিকে েীভাকব ভাকিা ও সৎিলিত্রবান িাখা
র্াকব।
এমোবস্থাে বাবা, বা অলভভাবকেি উলিৎ ও েেশবয হকে মপ্রাগ্রাকমি
ফাাঁকে ফাাঁকে লর্শুকদি ভাকিা লদেগুকিা বুলেকে মদওো এবং ভাকিা
লদেগুকিাি লদকে িালবে েকি মদওো। মপ্রাগ্রাকমি ফাাঁকে ফাাঁকে ো
সম্ভব না হকি মপ্রাগ্রাকমি পি োকে উিম িলিকত্রি আকিাকে বুলেকে
মদওো, র্াকে খািাপ িলিকত্রি প্রভাব োি মর্কে দূ ি হকে র্াে। োিণ,
সািািণে লর্শুিা লে মদখি মর্লি বড় লবেে নে। বিং োকে লে
বুোকনা হকিা মসলি বড় লবেে। মেমলনভাকব লর্শুিা বাবা-মা ও
অলভভাবেকদিকে অনু েিণ লপ্রে হকে র্াকে। োকদি োকে র্াকে ও
োকদি ের্ানু র্ােী িিকে ভাকিাবাকস। এজনয োকদি ের্াই োিা
মাকন।
আি মর্ সেি মপ্রাগ্রাকম শুিু খািাপ লদেই িকেকে মসগুকিা মর্কে
োকদিকে লবিে িাখকে হকব। োকদিকে নলসহে উপকদকর্ি মািযকম
বুলেকে সু লজকে ইন্টািকনি ও েলম্পউিাকিি মকো ইকিেট্রলনক্স লমলডোি
লবকর্ে খািাপ মপ্রাগ্রাম মর্কে লবিে িাখকে হকব। োকদি সলঠে
ো‘িীম-েিলবেকেি মািযকম সেি প্রলেেূি ও মনলেবািে প্রভাকবি
মমাোকবিা েিাি মর্াগযো তেলি েিকে হকব। োহকি োিা লনকজিাই
মস সেি খািাপ মর্কে মবাঁকি র্ােকে পািকব।
ো‘িীম-েিলবেকেি বযাপাকি আমাি এ মিখালি মর্ লবেেলি সবকিকে
মবলর্ প্রািানয ও গুরুত্ব পাকে, মস লবেেলি হকে ইসিামী লিন্তালবদ,
সংস্কৃলেলবদ, গকবেে, মুিব্বী ও পলিকর্ািেকদি মিষ্টা প্রকিষ্টা ও অিান্ত
পলিশ্রম র্া মুসলিম উম্মাহ ও জালেি বাবা মা, অলভভাবেকদিকে সলঠে
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ইসিামী সভযো সংস্কৃলে, মূ িযকবাকিি লদে লনকদশর্না লদকে ও ইসিামী
বিবয েুকি িিাি জনয উৎসগশ েিকে, োকদি সামকন েুসংস্কাি,
সেযো, সংস্কৃলে ও মূ িযকবাকিি দু বশিো ও ত্রুলি-লবিুযলে েুকি িকিকে।
োকদি সন্তান সন্তলেকদিকে সলঠেভাকব ো‘িীম-েিলবেে, লর্ো-দীো
প্রদান েিকে এবং োকদি িলিত্রবান লহকসকব এবং োকদি আলিে ও
মানলসে গঠন ও উন্নেন েিকে সাহার্য-সহােো েকিকেন। মস লদেলি
এ লিখলনকে প্রািানয পাকে। এ সহােোি প্রভাব োকদি সন্তানকদি
মকিয পকড়কে ের্া মগািা জালেি মকিয পকড়কে। োকদি মকিয আদিইনসাফ, নযাে-নীলে, সলঠে ভাকিাবাসা, মেহ-মমো, তির্শ ও েযাগ
লেলেো এবং একে অকনযি েিযাণ োমনাি প্রবণো ইেযালদ তেলি
হকেকে।
েকব এখাকন অেযন্ত দু ঃকখি লবেে হকে মর্, এ পৃলর্বীকে অনযানয জালেমগাষ্ঠীি িাইকেলিগুকিাি লদকে োোকি মদখা র্াে মর্, মসখাকন র্ে র্ে
হাজাি হাজাি নে, িে িে বই পুস্তে ো‘িীম-েিলবেকেি লবেকে
িকেকে, মর্ বই পুস্তেগুকিাি মািযকম োিা োকদি ের্ােলর্ে আদর্শ
সম্পকেশ প্রকেযে বাবা-মা, অলভভাবেকদিকে লর্ো-দীো ও ো‘িীমেিলবেকেি পদ্ধলে লনেম-নীলে ইেযালদ লর্ো লদকেন। র্াি ফকি বাবা
মা ও অলভভাবেিা োকদি সন্তান সন্তলে ও লর্শুকদিকে সলঠেভাকব
ো‘িীম- েিলবেে প্রদান েিকে পািকেন, োকদি ডাকে ও প্রকোজকন
সাড়া লদকে পািকেন। লেন্তু আমাকদি মুসলিম উম্মাহ ও জালেি
ইসিালমে িাইকেলিগুকিাি লদকে োোকি মদখা র্াে মর্ অলিোংর্
িাইকেলিকে ো‘িীম-েিলবেে লবেেে এবং সলঠেভাকব পলিবাি গঠন
লবেেে বই, মনই বিকিই িকি। মসখাকন দু ’ এেলি পাওো মগকিও ো
উকল্লখ েিাি মে নে। মসখাকন িকেকে ওোজ নলসহে আি উপকদর্
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ইেযালদ। অর্বা মসখাকন িকেকে মস সেি লেোব ও বই-পুস্তে, মর্গুকিা
লববাহ বন্ধন, লববাহ লবকেদ বা োিাে, অলসেে সম্পলি বণ্টন ইেযালদ
সম্পেশীে লফেহ ও আইন-োনূ ন লবেেে। মসখাকন মানলবে সম্পেশ
পালিবালিে সম্পেশ ো‘িীম-েিলবেে লবেেে বই পাওো র্াে না। অর্ি
এগুকিাি প্রলে উম্মাহ-জালে ও সেি মানু ে অলিে মুখাকপেী। আইনোনূ ন লবেেে বই পুস্তকেি প্রলে সািািণ মানু ে এে মুখাকপেী নে।
োকদি মর্গুকিাি প্রকোজন মনই, মসগুকিা োজী, লবিািে, হালেম ও
উলেি মুখোিকদি জনয প্রকোজন। সািািণ মানু ে প্রকোজকন োকদি
োকে র্াকব এবং মসখান মর্কে োকদি প্রকোজনীে সমািান লনকে
আসকব।
এজনয ো‘িীম-েিলবেে ও সভযো সংস্কৃলেি উন্নেন এবং পলিবাি
গঠন ও পালিবালিে সম্পকেশি অগ্রগলে সািনসহ ইেযালদ নানা লবেে ও
সমসযাবিীি এেলি ইসিালমে সমাজোলত্ত্বে োর্শেিী সমািাকনি
প্রকোজন। র্াি মািযকম লদে- লদগকন্তি মুসলিম উম্মাহ ও জালেি সেি
িযাকিে আি প্রলেকিাকিি মমাোকবিা েকি ইসিামী ো‘িীম-েিলবেে,
লর্ো দীো, সভযো সংস্কৃলে ও মূ িযকবাকিি প্রলেষ্ঠা সম্ভব হে।
এেজন লর্েে পলিবাকিি সহকর্াগী:
লর্শুকদি ো‘িীম-েিলবেে লর্ো-দীো দান, আলিে ও মানলসে
অনু কপ্রিণা দান এবং সালবশে েিযাণ োমনা এেমাত্র বাবা-মা,
অলভভাবে ও পলিবািই সবশালিে-ভাকব েকি র্াকে। োি পার্াপালর্
লর্েেিা োকদি সহকর্াগী লহকসকব সবকিকে মবলর্ অবদান িাখকে
পাকি। োিাই বাবা-মা ও পলিবাকিি নযাে লর্শুকদি ো‘িীম-েিলবেে
এবং আলিে-মানলসে লবোর্ ঘিাকে পাকি। োিণ, বেশমান সমাজ
সািািণে োকদি হাকে লর্শু সন্তানকদি নযস্ত েকি মদন। লর্েেিাই
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ো‘িীম-েিলবেকেি মািযকম োকদি আলিে ও মানলসে লবোর্ সািন
েকি র্াকেন।
এজনয লর্েেকদি সভযো, সংস্কৃলে এবং লর্ো পদ্ধলে, লনেম-নীলে
ইেযালদ লবেকেি জ্ঞান অেযন্ত গুরুত্বপূ ণশ। োিণ, োি প্রভাব লর্শুকদি
ওপি পকড় র্াকে। বাবা-মা ও পলিবাকিি ো‘িীম-েিলবেে আি মিষ্টা
প্রকিষ্টাি লনেম পদ্ধলে র্লদ লর্েকেি ো‘িীম-েিলবেে, লনেম-পদ্ধলেি
সাকর্ লমকি র্াে বা লবপিীে িমশী না হে, োহকি খুব সহকজই োকদি
ো‘িীম-েিলবেে ও মিষ্টা প্রকিষ্টা ইলেবািে ভূ লমো পািন েকি সু ফি
বকে লনকে আসকব।
লেন্তু বেশমান উন্নেনর্ীি লবকে লর্েেকদি ও লর্ো প্রলেষ্ঠাকনি ো‘িীমেিলবেে ও লর্ো-পদ্ধলেগে দু বশিো, অসম্পূ ণশো, ভুিভ্রালন্ত ইেযালদ
এবং পলিমা পলিেল্পনাি অন্ধ অনু েিকণি ফকি লর্শুকদি ো‘িীমোিলবোকে সমসযা মদখা লদকেকে। নানা িিকণি ত্রুলি-লবিুযলেি োিকণ
আমাকদি সন্তান ও লর্শুকদি আলিে ও মানলসে লবোর্ আর্ানু রূপ
হকে না।
এজনয আমাকদিকে অবর্যই লর্েে এবং সািািণ লর্োকে গুরুত্ব লদকে
হকব। লর্েে লবেেে সমসযাে দু বশিো ও ত্রুলি-লবিুযলে এবং লর্ো
লবেেে লনেম-নীলে, লসকেম পদ্ধলে ইেযালদ জালেি লবকবেবান বযলি ও
সািািণ মানু কেি সামকন েুকি িিকে হকব এবং সালবশে লদে লবকবিনা
েকি সেকিি সমন্বকে র্র্ার্র্ এেলি সমািাকনি পর্ খুাঁকজ মবি েিকে
হকব। র্াকে আমাকদি লর্শু সন্তানকদিকে সলঠেভাকব ো‘িীম-েিলবেে
ও লর্ো-দীো প্রদান েিা সম্ভব হে।
এেজন লর্েে অকনে মেকত্র বাবা-মা ও পলিবাকিি নযাে ভূ লমো পািন
েিকে পাকি। োিা লর্শু সন্তাকনি সালবশে েিযাণ োমনা েকি সলঠে
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ো‘িীম-েিলবেকেি মািযকম োকে সফিোে মপৌঁলেকে লদকে পাকি।
লেন্তু এেজন লর্েে এেলি লর্শুকে েেেণ পর্শন্ত সফিোে
মপৌঁোকনাি ভূ লমো পািন েিকে পািকবন না, র্েেণ পর্শন্ত োি
লনকজি বযলিগে জীবন সামালজে জীবনসহ সালবশে লবেে পলিেৃপ্ত ও
সকিেন না হকব, মেমলনভাকব ো‘িীম-েিলবেে, লর্ো-প্রলর্েণ,
লসকিবাস, োলিেুিাম, লনেম-পদ্ধলে এবং লর্ো প্রলেষ্ঠান সম্পকেশ সলঠে
িািণা না র্ােকব।
এজনয জালেি লবকবেবান বযলিবগশ, লিন্তালবদ, গকবেে, পলিকর্ািে এবং
লর্োলবদকদিকে অবর্যই লর্েেকদি সালবশে মান-উন্নেনসহ সািািণ
ত্রুলি-লবিুযলেগুকিা দূ িীভূ ে েিাি জনয এোন্ত সহকর্ালগো েিকে হকব।
জ্ঞান ও অনু ভূলেি সম্পেশ:
এের্া সবশজন স্বীেৃে মর্ জ্ঞান-লবজ্ঞাকনি মোকনা মর্ে মনই। প্রলেলদন
লনেয নেুন জ্ঞান লবজ্ঞাকনি আলবষ্কাি, উন্নলে অগ্রগলে আি অগ্রর্াত্রা
িিকে। পৃলর্বীি মানু ে আজীবন জ্ঞান লবজ্ঞাকনি লপেকন মিকগই আকে,
আিু লনে জ্ঞান লবজ্ঞাকনি অনু সন্ধান িিকেই। এজনযই বিা হে ‘জন্ম
মর্কে েবি পর্শন্ত জ্ঞাকনি অনু সন্ধান েিকে হকব’। লেন্তু মানু কেি
আকবগ অনু ভূলে ও লবকবকেি িকেকে এেলি সীমাকিখা ও পলিলি।
মানু কেি বেকসি স্তি অনু র্ােী োি আকবগ-অনু ভূলে ও লবকবে হকে
র্াকে। এ জনয মানু কেি আকবগ অনু ভূলে আি লবকবেিাই জ্ঞান-লবজ্ঞান
এবং ো‘িীম-েিলবেকেি মূ িলভলি হকে র্াকে। এমনলে োি আখিােিলিত্র, আলেদা-লবোস ও মূ িযকবাি লনভশি েকি োি লবকবে ও আকবগ
অনু ভূলেি ওপি। এজনয জ্ঞান-লবজ্ঞান এবং মানু কেি আকবগ-অনু ভূলে ও
লবকবকেি সাকর্ এেলি গভীি সম্পেশ িকেকে। োই লর্শুকদি ো‘িীমেিলবেে ও লর্ো-দীোি মেকত্র এ লবেেলিি প্রলে মখোি িাখকে
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হকব। এমনলে েুিআন লর্ো প্রদাকনি মেকত্র এ লবেকেি প্রলে সজাগ
দৃ লষ্ট িাখকে হকব। লর্শুকদি বেকসি স্তি অনু র্ােী এবং োকদি আলিে
ও মানলসে মর্াগযো-নু র্ােী ো‘িীম- েিলবেে ও লর্ো-দীোি বযবস্থা
েিকে হকব। এজনযই বিা হে ‘স্থান ও োি অনু র্ােী বিবয হকে
র্াকে’ ।
মানু কেি আকবগ-অনু ভূলে ও লবকবকেি সাকর্ জ্ঞান-লবজ্ঞাকনি সম্পেশকে
বাস্তব এেলি উদাহিকণি সাকর্ বযাখযা েিকে পালি মর্, েীভাকব মানু কেি
অনু ভূলেি ওপি োি অলজশে বা োি ওপি পলেে জ্ঞান-লবজ্ঞান ও
লর্ো-দীো প্রভাব মফিকে পাকি। মর্মন, আমাকদি সমাকজি িমশীে
জ্ঞান-প্রদাকনি অবস্থা বা পদ্ধলে হকে লর্শুকদিকে েুিআন লর্ো
মদওোি সমে প্রিলিে পদ্ধলে অনু সিণ েিা হে। প্রর্কমই োকে
েুিআকনি ৩০েম পািাকে একিাকমকিা ও অপিেলল্পেভাকব লর্খকে
মদওো হে। োিা মকন েকি ৩০েম পািাি সূ িাগুকিা মোি মোি
হওোি োিকণ সহকজই লর্শুিা মুখস্ত ও আিস্থ েিকে পািকব। অর্ি
োিা অনয লদেলি মখোি েকি লন মর্, লর্শুি আকবগ-অনু ভূলে ও লবকবে
েেিুেু হকেকে, মস ভাকিাভাকব ের্াই বিকে পািকে না। আি
েুিআকনি ৩০েম পািাি অলিোংর্ সূ িা ইিকম গাকেব ও আেীদা
সংক্রান্ত মক্কী সূ িা, মসগুকিা েীভাকব লর্শুিা োি েুদ্র লবকবে লদকে
অনু িাবন েিকে পািকব। এজনয লর্শুকদিকে োি লবকবে অনু র্ােী
সলঠে পদ্ধলেকে পলবত্র েুিআন ও িমশীে লর্ো প্রদান েিকে হকব।
পলবত্র েুিআকনি ৩০েম পািাি মক্কী সূ িাগুকিাকে অলিোংর্ আোকেই
োলফি, মুর্লিে, সীমা িঙ্ঘনোিী হঠোিী ও আল্লাহ িাসূ ি ও েুিআন
ের্া অদৃ র্য জ্ঞাকনি অস্বীোিোিীকদি সম্পকেশ আকিািনা েিা হকেকে।
োকদি অস্বীোি ও হঠোলিোি ইহোিীন পলিণাম আল্লাহি ‘আর্াব,
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গর্ব ও র্ালস্ত এবং পিোিীন ভোবহ পলিণাম জাহান্নাকমি েলঠন
র্ালস্তি ের্া উকল্লখ েিা হকেকে। অেযন্ত সাবিীি ও অিংেৃে ভাোি
মািযকম োকদি হঠোলিো আি সীমািঙ্ঘকনি প্রলে িমে ও
ভীলেপ্রদর্শন েিা হকেকে। মর্গুকিা এেজন লবকবেবান বযলিি জনযও
সহজসািয নে। প্রাপ্ত বেস্ককদিকে লর্ো প্রদাকনি প্রকোজন, োকদি
সামকন োলফি মুর্লিে ও সীমািঙ্ঘনোিীকদি পলিণাম েুকি িিাি
প্রকোজন। র্াকে োিা মস লবেেগুকিা সলঠেভাকব অনু িাবন েকি
মসখাকন গভীি লিন্তা, িযান-িািণা ও গকবেণা েিকে পাকি। লনকজকে এ
ভোবহ পলিণাম আল্লাহি ‘আর্াব, গর্ব ও র্ালস্ত মর্কে বাাঁিাকে পাকি।
লনকজকদি েিযাকণি পর্ মবকে লনকে পাকি।
লেন্তু র্লদ েুিআকনি বলণশে োলফি মুর্লিে ও সীমািঙ্ঘন োকফিকদি
অবস্থা, োকদি র্ালস্ত, আর্াব ও গর্ব এবং োকদি সম্পকেশ ভে-ভীলে ও
আেকঙ্কি বিবযলি মোি লর্শুকদি অনু িাবন মো দূ কিি ের্া, মর্
ভাকিাভাকব ের্া বিকে পািকে না, মস েীভাকব েুিআকনি এ বিবযলি
অনু িাবন েিকে পািকব, েীভাকব আল্লাহি এ ডাকে সাড়া লদকব। বিং
োি সামকন এ বিবযলি েুকি িিকি বা লর্ো লদকি লর্শুি হৃদকে ভেভীলে আি ত্রাকসি সিাি হকব। োি আলিে ও মানলসে অনু ভূলে হ্রাস
পাকব। োি লবকবে বুলদ্ধ, বীিত্ব ও সাহলসেো ধ্বংস হকে র্াকব। োি
মভেকি মিেনা ও উদ্ভাবনী র্লি জন্মাকব না। োি পুকিা জীবনিাই
ভীলেি সন্মু খীন হকে র্াকব। মস না পািকব সামালজে উন্নেনমূ িে
োজেমশ েিকে, না পািকব স্বেং আল্লাহি সাকর্ সম্পেশ তেলি েিকে।
না পািকব পিোকি মুলিি জনয পুাঁলজ সংগ্রহ েিকে, অর্ি আল্লাহ
মুলমনকদিকে সৃ লষ্ট েকিকেন জান্নাকে র্াওোি জনয। র্লদও মস িুলি েকি,
বযলভিাি েকি।
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িাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম বকিকেন, আবূ দািদা িালদোল্লাহু
‘আনহু বণশনা েকিন, িাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম বকিন,
ُ َ ح َ ُ َ َ َ َُ َ َ َ ح
َّ َ َ َ َ َ َ ح
ح َ ح
ُ  قُلح:اْلَنَّ َة " قَ َال
 َو ِإن َزَن َو ِإن:ت
 دخل،ُشيك َل
ِ  وحده ال، ال ِإَل ِإال اهلل:«من قال
َ ح
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ح ََ َ ح َ َ َ ُح ُ َ ح َ َ َ ح
ح
 َو ِإن، " َو ِإن َزَن:رسق؟ قال
 وإن، وإن زَن: وإن رسق " قلت، " وإن زَن:رسق؟ قال
َ َ َ َ ُ ح ُ َِ ح َ َ ِ َ ح َ َ َ َ َ ِ َ ح َ َ ِ َ ح َ َ َ َ َ َ ح َ ح
 و ِإن رسق لَع رغ ِم أن ِف أ ِِب، " و ِإن زَن: و ِإن رسق؟ قال، و ِإن زَن:رسق " قلت
َ َّ
»ادل حردا ِء
“মর্ বযলি আল্লাহি এেত্ববাকদি সােয লদি, োি সাকর্ োউকে র্িীে
েিি না, মস বযলি জান্নাকে র্াকব। আবূ দািদা বকিন, আলম লজজ্ঞাসা
েিিাম, র্লদ িুলি েকি এবং র্লদ মস বযলভিাি েকি? িাসূ ি সাল্লাল্লাহু
আিাইলহ ওোসাল্লাম উিি লদকিন, র্লদও মস িুলি েকি, র্লদও মস
বযলভিাি েকি। আলম আবািও বিিাম, র্লদও মস িুলি েকি, র্লদও মস
বযলভিাি েকি? িাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম বিকিন, র্লদও মস
িুলি েকি, র্লদও মস বযলভিাি েকি। আলম আবাি বিিাম, র্লদও মস
িুলি েকি, র্লদও মস বযলভিাি েকি? িাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ
ওোসাল্লাম বিকিন, র্লদও মস িুলি েকি র্লদও মস বযলভিাি েকি।
র্লদও আবূ দািদাি ো অপেন্দ”।7 োিণ, আল্লাহ োি বান্দাি
আমিসমূ হ সামলগ্রেভাকব লবিাি েিকবন। শুিু মাত্র পাকপি লবিািই
েিকবন না, বিং পাপ-পুণয উভকেি লহসাব লনকবন।
এ প্রসকি আল্লাহ েুিআকন বকিন,
َّ َٰ َ
َّ
َ َ
َ ٱلس
َّ َۡ ٱۡل َس َنَٰتِۡۡيُذه
َ ۡن
]١١٤ :﴾ [هود١١٤ۡين
َۡ ىۡل ِلذَٰك ِِر
ۡ ِكۡذِكر
ۡ اتۡذَٰل
ۡيۡ ِي
ۡ ِ ﴿إ
ِ ِۡب
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মুসনাকদ ইমাম আহমদ, হাদীস নং ২৭৪৯১।
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“পূ ণযোজ অবর্যই পাপ দূ ি েকি মদে, র্ািা স্মিণ িাকখ োকদি জনয
এিা এে মহা স্মািে”। ]সূ িা হূ দ, আোে: ১১৪[
হকে পাকি অমুে মানু কেিই োি পাপ েমশ পুণয োকজি মিকে মবলর্
হকে র্াকব, মস র্ালস্ত মভাগ েিকব। হকে পাকি অকনে মানু কেিই পুণয
োজ পাপ েকমশি মিকে মবলর্ হকে র্াকব। মস জান্নাকে র্ালন্তকে বসবাস
েিকব। এজনয লর্শুকদিকে লর্শু বেকস েুিআকনি এ িিকনি
ভীলেমূ িে বিবয ও ো‘িীম-েিলবেে প্রদান োি দালেত্ব-অনু ভূলে হ্রাস
েকি পাপ োকজি প্রলে িালবে েকি মফিকে পাকি। এজনয লর্শুকদিকে
এ িিকনি ভীলেমূ িে মনলেবািে বিবয লর্ো মদওোি প্রকোজন মনই।
োকদিকে োলফি মুর্লিে আি সীমািঙ্ঘনোিীকদি ‘আর্াব-গর্ব আি
র্ালস্তি ের্া এবং োকদি সম্পকেশ িমে ও ভীলেি ের্া মর্ানাকনাি
প্রকোজন মনই, বিং োকদি বেকসি স্তি ও লবকবে-অনু ভূলে অনু র্ােী
ো‘িীম-েিলবেে প্রদান ও িমশীে জ্ঞান লর্ো লদকে হকব।
সু েিাং বাবা-মা অলভভাবে ও মুিব্বীকদি উলিৎ ও েেশবয হকে মর্,
োকদি সন্তান-সন্তলেকদি ো‘িীম-েিলবেে ও জ্ঞান লর্োি বযাপাকি
আি-েুিআকনি দৃ লষ্টভলি ও িাসূ কিি আদর্শ ও লদে লনকদশর্নাকে
অনু সিণ েিকে হকব। মস মূ িনীলে ও লদে লনকদশর্নাি আকিাকে োকদি
সন্তানকদি বেকসি স্তি ও লবকবে-অনু ভূলে অনু র্ােী জ্ঞান লর্ো প্রদান
েিকে হকব। এ লহকসকব লর্শুকদি সামকন িমশ ও আি েুিআকনি মসসব
অংর্ ও আোে লর্খাকে হকব, মর্সব আোে ও অংর্ োকদি অনু ভূলে
ও লবকবে সমর্শন েিকে পাকি, অনু িাবন েিকে পাকি। োকদি
আল্লাহি প্রলে লবোস, আল্লাহ ও োি িাসূ কিি ঈমান, লবোস এবং
ইসিাম ও িাসূ কিি প্রলে ভাকিাবাসা সৃ লষ্ট েকি, মসসব আোে প্রর্কম
োকদিকে লর্খাকে হকব। োিপি র্খন লর্শু োি বেকসি লদ্বেীে স্তকি
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মপৌঁকে র্াকব, মমািামুলি ভাকিামন্দ পার্শেয েিকে পািকব, েখন োকে
ভাকিা োকজি আকদর্, খািাপ োকজি লনকেি এবং সািািণ মোিখাকিা
পাপ েিা মর্মন লমর্যা বিা, অকনযি সাকর্ খািাপ বযবহাি েিা ইেযালদ
মর্কে দূ কি র্াো ও ভাকিা োকজি অনু কপ্রিণা দানোিী আোে ও
সূ িাসমূ হ লর্ো লদকে হকব, র্াকে োি হৃদকে মোকনা ভেভীলেি সিাি
না হকে ভাকিা োকজি প্রলে লনকজকে অভযস্ত েিকে পাকি। োিপি
র্খন বেকসি েৃেীে স্তকি মপৌঁোকব, েখন োকে বড় বড় পাপ োজ ও
অর্ািীন আিাি বযবহাি মর্কে লবিে িাখা, লনকজি দালেত্ব-েেশবয
সম্পেশীে আোে এবং মোকনা োিকণ ভুি হকে মগকি আল্লাহি োকে মা
প্রার্শনা, োওবা-ইকস্তগফাি ও আল্লাহি িহমে োমনামূ িে আোেগুকিা
লর্ো লদকে হকব; র্াকে োি মকিয মোকনা সন্ত্রাসমূ িে প্রভাব লবস্তাি না
হে এবং োি দালেকত্বি প্রলে সকিেন হকে পাকি। োিপি র্খন লর্শু
প্রাপ্ত বেকস পলিণে হকব, েখন োি সামকন োি দালেত্ব-েেশবয ও
িেয-উকের্য সম্পেশীে আোে এবং দালেত্ব অনু ভূলেকে ফাাঁলে লদকি বা
র্র্ার্র্ভাকব আদাে না েিকি োি পলিণলে ও আল্লাহি ভোবহ র্ালস্ত
‘আর্াব গর্ব ইেযালদ সম্পেশীে আোে ও সূ িাগুকিা লর্ো লদকে হকব;
র্াকে এেলি লর্শু সালবশে লদে লদকে োি দালেত্ব ও েেশকবযি প্রলে
সকিেনোমূ িে মকনাভাব লনকে গকড় উঠকে পাকি। মর্মলন-ভাকব গকড়
েুকিলেকিন িাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম োি সাহালবকদিকে
ের্া মগািা আিব জালেকে। োিা োকদি লনকজকদিকে গঠন েকি
োকদি র্লি-সামর্শয ও মর্াগযো লদকে র্র্ার্র্ভাকব বীিকত্বি সাকর্ দালেত্ব
আোম লদকেলেকিন।
লর্শুকদি ো‘িীম-েিলবেে, লর্ো-দীো, সভযো-সংস্কৃলে অেযন্ত
গুরুত্বপূ ণশ ও বযাপে এেলি লবেে, র্াি মািযকম লর্শুকদিকে সলঠে ইমান
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আলেদা, আখিাে-িলিত্র, িমশ-লবোস এবং আলিে-মানলসে ও তজলবে
লবোর্ সািন েিা র্াে। এজনয লর্শুকদি আলিে ও মানলসে লবোর্
এবং ো‘িীম-েিলবেে ও জ্ঞান-লবজ্ঞানসহ সবশকেকত্র িাসূ ি সাল্লাল্লাহু
আিাইলহ ওোসাল্লাকমি মোমি ও হৃদেগ্রাহী বিবযকে মূ িনীলে লহকসকব
গ্রহণ েিকে হকব এবং মস অনু র্ােী োকদিকে জ্ঞান লর্ো লদকে হকব।
োহকিই োকদি মর্কে ভেভীলে, ত্রাসসহ সেি প্রোি মনলেবািে
প্রভাব দূ িীভূ ে হকে সম্মান-মর্শাদা, বীিত্ব, ইলেবািে প্রভাব ও মোমি
মকনাভাব লনকে মবকড় ওঠকব এবং সমাকজি দাে-দালেত্ব র্র্ার্র্ভাকব
আদাে েিকব।
এজনয আমাকদিকে অবর্যই লর্শুকদি ো‘িীম-েিলবেকেি মেকত্র োকদি
লবকবে অনু ভূলেি সাকর্ জ্ঞাকনি সম্পেশকে র্র্ার্র্ভাকব অনু িাবন েিকে
হকব। এমনলে েুিআন লর্ো মদওোি মেকত্র মস লবেকেি প্রলে মখোি
িাখা। োি বেকসি স্তি অনু র্ােী এবং আলিে ও মানলসে মর্াগযো ও
লবকবে অনু পাকে প্রর্কম আল্লাহ ও োি িাসূ কিি ভাকিাবাসা, মদর্জালেি মহব্বে, ইমান-লবোস, আলেদা সম্পেশীে আোে ও সু িাগুকিা
লর্ো মদওো। োিপি োকে উিম আমি-আখিাে, ভাকিা-মন্দ ইেযালদ
লবেকে লর্ো লদকে হকব। োিপি োকে োি ওপি অলপশে দাে-দালেত্ব
ও েেশবয লবেকে লর্ো লদকে হকব এবং দালেত্ব েেশবয অনাদাকে োকদি
জনয লনিশালিে র্ালস্ত, গর্ব সম্পকেশ ভীলে প্রদর্শনমূ িে আোে ও
সূ িাগুকিা লর্ো লদকে হকব। োহকি এেলি লর্শু োি আলিে ও
মানলসে মর্ মোকনা িিকনি মনলেবািে প্রভাব এবং ভেভীলে মর্কে
সম্পূ ণশভাকব মুি হকে লনকজকে এেজন মর্াগযোসম্পন্ন সলঠে মুলমন
মুসলিম লহকসকব গকড় েুিকে পািকব। মদর্ জালে ও মুসলিম উম্মাহ
মসবাে লনকজকে লনকোলজে েিকে পািকব।
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এভাকব র্লদ প্রলেলি লবেকে ো‘িীম-েিলবেে, সভযো-সংস্কৃলে,
মূ িযকবাি, লিন্তা-মিেনা ও জ্ঞান-লবজ্ঞান-সহ সবলেেু ই লর্শুকদি বেকসি
স্তি অনু র্ােী এবং োকদি লবকবে-বুলদ্ধ-অনু ভূলে র্লি অনু র্ােী প্রদান
েিা হে োহকি প্রলেলি লর্শু আলিে ও মানলসেসহ সালবশে লবেকে
ইলেবািে মর্াগযো ও প্রভাব লনকে মবকড় উঠকব। এলিই হকে িাসূ ি
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম প্রদলর্শে লর্শু লর্ো ও ো‘িীমেিলবেকেি মূ ি লভলি ও িেয। মস লবেেলি আমাকদিকে ভাকিা ও
গভীিভাকব অনু িাবন েিকে হকব। লর্শু-লর্ো ের্া আমাকদি ো‘িীমেিলবেকেি োলিেুিাম ও লসকিবাস মদর্-জালে, মগাত্র-বংর্ লনলবশকর্কে
সেকিি জনয বাস্তবােন েিকে হকব। এখাকন নািী-পুরুে, জালে-মগাষ্ঠী
উিম, অিম ইেযালদি মোকনা মভদাকভদ মনই, সেকিই ভাই ভাই এেই
আদকমি সন্তান, সেকিই মুসলিম উম্মাহ ও ইসিাকমি তসলনে।
এজনয মুসলিম উম্মাহ ও সেি জালে মগাষ্ঠীি অলভভাবে, মুরুব্বী,
লিন্তালবদ গকবেে, লর্েে, সংস্কািে ও পলিকর্ািেকদি বযলিগেভাকব
ও মর্ৌর্ভাকব এবং সংগঠন ও প্রালেষ্ঠালনেভাকব লর্শু লবেেে ো‘িীমেিলবেে ও লর্ো-দীোকে গুরুত্ব লদকে হকব। মুসলিম উম্মাহ ও
জালেি লর্শুকদি আলিে মানলসে ও মমৌলিে লবোর্ ঘলিকে োকদি
র্লির্ািী েকি মুসলিম উম্মাহ ও জালেি লভলি মজবুে ও পুনঃপ্রলেষ্ঠাি
জনয সবশ মহকি সবশািে মিষ্টা িালিকে মর্কে হকব।
মেমলনভাকব মুসলিম উম্মাহ ও জালেি মুরুব্বী লিন্তালবদ, সাংস্কৃলেলবদ,
সংস্কািে, সংস্কািে ও লিন্তালবদকদিকে সািািণ লর্েে, সািািণ
প্রলেষ্ঠান, মসলজদ-মাদিাসা-মিব ও পলিবািকে গুরুত্ব লদকে হকব।
োকদি জনয সলঠে ঈমান আলেদা, সভযো, সংস্কৃলে, আমি-আখিাে
ইেযালদ লবেকে বই পুস্তে প্রোর্সহ আদব-লর্ষ্টািাকিি বযবস্থা েকি
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লদকে হকব। সলঠেভাকব ইসিামী লর্োি মািযকম বযলি গঠকনি বযবস্থা
েিকে হকব। এেজন বযলিকে র্খন সলঠে ঈমান আলেদা-আখিােিলিত্র ও সভযো-সংস্কৃলেি মািযকম সংকর্ািন েিা র্াকব, সামালজে
প্রলেষ্ঠান ও সংগঠনসহ মগািা সমাজ এমলনকেই সংকর্ািন হকে র্াকব।
ইসিাকমি লভলি মজবুে হকে র্াকব। সেকিই েখন সলঠে ইসিামী
মূ িযকবাি, মূ িনীলেি প্রলে ইলেবািে সাড়া লদকব।
এমনলে েখন মানু কেি ের্াি সাকর্ োকজি লমি র্ােকব। োকদি লিন্তামিেনাি সাকর্ বাস্তবোি সম্পেশ র্ােকব। সেকিই এেকর্াকগ সাহার্য
সহকর্ালগো আি পিামর্শ-লভলিে সামালজে োজ শুরু েকি মদকব।
েখনই বলিষ্ঠ, মর্াগযোসম্পন্ন, সম্মালনে মুলমন মুসলিম নেুন প্রজন্ম
গকড় উঠকব। আল্লাহ আমাকদি এে সাকর্ োজ েিাি োওফীে দান
েরুন। আমীন।
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