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ভূ মিা 

 سمم ا  المحم المح م

সম� রশংসা মহান আ�াহ ওা’আলার,  য ন সম� জগেওর 

র ওপালি। আমরা ওারই রশংসা ি র, ওার িােছই সাহাযয  াই, 

ওার  নিট কমা রা�ানা ি র িবং ওার িােছই ছনাহ মাপ  াই  

আর আমরা আ�াহর  নিট আমােদর িু-রবৃ �র যাবওী্ 

অিলযাা হেও িবং আমােদর আমলসমূেহর ম� প রা ও হেও 

আ�াহর  নিট আ�্  াই  আ�াহ যােি েহদাে্ও েদন, ওােি 

েগামরাহ িরার েিউ নাই। আর যােি আ�াহ েগামরাহ িেরন, 

ওােি আ�াহ ছাড়া েহদাে্ও েদ্ারয় েিউ নাই  আমরা সাকয 

 দ � েয, আ�াহ ছাড়া েিান মাবুদ নাই,  ও ন িিি, ওার েিান 

শরীি নাই  আরয় সাকয  দ � েয, মুহা�দ সা�া�াহ আলাই হ 

য়্াসা�াম আ�াহর বা�ায় রাসূল। আর আ�াহ ওা’আলা 

 ি্ামেওর পূেবা মুহা�দ সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�ামেি  সু-

সংবাদদাওা, ভ্রদশানিারী িবং আ�াহর  নেদােশ  ীেনর দা্ী 

য় আেলািব ওািা  হেসেব দু ন্ােও েররা িেরেছন  আর  ও নই 

মানুেষর  নিট  রসালাওেি  নিট েপৗ ছে্েছন, আমানওেি 
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য�ায� আদা্ িেরেছন িবং  ও ন উ�ওেি স ঠি  দি 

 নেদাশনা  দে্েছন  আর  ও ন আ�াহর রােহ স ওযিার  জহাদ 

িেরেছন  আর অসংখয-অগ াও সালাও য় সালাম না যল েহাি 

নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�াম, ওার প রবার-

প রজন, সা�ী-স�ী য়  ি্ামও অব ধ অনাগও ওার সম� 

অনুসারীেদর উপর   

অওঃপর  

আজ েওামােদর  নিট আ ম িমন িি ট  বষ্ আেলা না ির ছ 

যা বওামান সমে্ সব মুস লেমর জনয অওীব ছ গপূাা য় 

জ রী। আর েস ট হে� যুব সমাজেি  নে্ আেলা না। বওামােন 

ওােদর অধঃ:পওন, অবক্ য় ওার র ওিার িবং ওােদর ি া 

প রা ও হেও উ�রোর জনয  ি িরনী্? ি  বষ্ছেলা  নে্ই 

আমরা িখােন আেলা না িরব। ি  বষে্র উপর য�ায� য় 

 ব�া রও আেলা না িরার সীমাব�ওা �ািা্ আ ম  ব�া রও 

আেলা না িরেও সকম নই  ওেব সীমাব�ওা সেসয় আ ম 

আমার ি  লখ নেও  িছু ইশারা-ই �ও বা সওিাওা সস লও 
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িি ট  দি  নেদাশনা ওুেল ধরার ে চা ির ছ  আ�াহই ওায় ফি 

েদ্ার মা লি  

সােলহ আল-ফায়যান 

প র ালি 

হা্ার ই� ট টউট অব ইসলা মি জু রস�েড� 

 র্াদ, েসৗদী আরব  
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মানব জীবেন যুব সমােজর ভূ মিা:  

 র্ মুস লম ভাই! অবশযই মেন রাখেও হেব, মানব জীবেন যুব 

সমােজর ভূ মিা অওয্ ছ গপূাা য় অপ রসীম  যখন যুব সমাজ 

  র�বান য় স ঠি জােনর অ ধিারী হেব, ওখন ওারাই উ�েওর 

যাবওী্ দা ্গ �হা িরেব, আ�াহর েদ্া  ীেনর র ার য় 

রসাের ঝাঁ পে্ পড়েব িবং আর ওারাই মানুষেি  ীেনর র ও 

দায়্াও েদেব  িারা, আ�াহ ওা’আলা যুবিেদর ৈদ হি শ �, 

উ�াবনী েমধা য়   ্া- ফ ির িরার েযাগযওা ব্য়েদর ওুলনা্ 

অেনি েব শ  দে্েছন  য দয় বৃ�রা ব্েস েব শ হয়্ার িারো 

অ ভজওা, জােনর গভীরওা য় বু �ম�া্ যুবিেদর ে ে্ অেনি 

েব শ অ�গামী   ি� ৈদ হি ভােব দুবাল হয়্া্ িবং সাহেসর 

অভাব �ািার িারো শ �শালী যুবিরা েয সব িাজ আ�াম 

 দেও পাের ওা আ�াম েদ্া বৃ�েদর  ারা স�ব ন্। ি িারোই 

ইসলােমর ই ওহােস আমরা েদখেও পাই, ি  ীেনর র ার-রসার 

য়  ীন র ও�ার েকে� আ ু�াহ ইবন আ�াস, আ ু�াহ ইবন 

য়মর, আ ু�াহ ইবন আমর ইবনুল আস, মু্ায ইবন জাবাল, 
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যাে্দ ইবন সােবও রমুখ যুবি সাহাবীেদর ভূ মিাই ছ গপূাা য় 

ওাৎপযাপূাা  ওারাই ি উ�েওর জনয নবুয়্ােওর ইলমেি 

সংরকা িেরন িবং রাসূল সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�ােমর 

র ও ট ি�া য় িােজর ধারি-বাহেির দা ্গ পালন িের 

ইসলামেি পৃ �বীর আনাে -িানাে  েপৗ ছে্ েদন  িরা ছাড়ায় 

ওােদর সাে� সাে� আরয় যারা  ীেনর ি মহান দা ্গ পালন 

িের ই ওহােস অ ব�রাী্ হে্ �ােিন, ওােদর মেধয 

উে�খেযাগয হেলন, খােলদ ইবন য়্া লদ, মুসা�াহ ইবন হােরসাহ 

য় আস-সাইবানী রা দ্া�াহ রমুখ সাহাবীগা  ওারা সবাই  ছেলন 

ওােদর উপর অ পাও দা ্গ পালেন ঐিযব� িি উ�ও য় 

সংঘব� িি ট জা ও  ওারা  ীনেি েপৗছােনার ছ  দা ্গ পালন 

ছাড়ায় েদশ, জা ও য় সমােজর র ও ট েকে� ছ গপূাা ভূ মিা 

রােখন িবং ওারা ওােদর উপর অ পাও  ী্ দা ্গ পালেন েিান 

রিার অবেহলা রদশান িেরন ন  েি্ামও অব ধ েিউ ওােদর 

অবদান অ ীিার িরেও পারেব না। বওামান সম্ পযা্ ওােদর 

অবদান অব শচ আেছ িবং যও দন ইসলাম �ািেব, ওও দন 

পযা্ ওােদর অবদানয় বািী �ািেব  বওামােনর যুবিরায় যখন 

ওােদর দা ্গ স ঠিভােব পালন িরেব, সৎ য় ভাল িমা িরেব, 
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ওারা ওােদর মযাাদা য় অব�ান স�েিা অবগও হেব িবং ওােদর 

উপর অ পাও দা ্গ য় আমানও আদা্ িরেব, ওারা ওােদরই 

উ�রসূ র হেব িবং ওােদর নাময় ই ওহােস  াাাকের েলখা 

�ািেব  হা দেস রাসূল সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�াম ি সব 

যুবিেদর  বষে্ সংবাদ েদন-  ি্ামেওর  দন সাও ে�াীর 

েলািেি আ�াহ ওা’আলা ওার ছা্া ওেল ছা্া েদেবন, ওােদর 

মেধয িি ে�াীর েলাি হল, েস সব যুবি যারা ওােদর েযৗবনেি 

আ�াহর ইবাদােও বয্ িেরন   

যুবিেদর র ও রাসূল সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�াম ির  দি-

 নেদাশনা: 

রাসূল সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�াম যুবিেদর  ব ভ�  দি-

 নেদাশনা  দে্েছন   ও ন আ ু�াহ ইবন আ�াস রা দ্া�াহ 

আনহেি বেলন,  

ِّ  ُغَالمُ  يَي« غُّمَك  إ� ََ
ُ
َ  اْحَفظ�  َك�َميٍت، ب َّ َ  اْحَفظ�  َ�َْفْظَك، ا َّ ْدهُ  ا �

َ
َيَهَك، ت

ُ
 ت

َت  إ�َاا
ْ
ل
َ
ل�  َسأ

َ
، فَيْسأ َ َّ مْ  اْستََعغَْت  َي��َاا ا ، فَيْستَع� � َّ  » ن�ي
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“েহ বৎস! আ ম েওামােি িে্ি ট বািয  শ খে্ েদব, ওু ম 

আ�াহর েহফাযও ির, আ�াহ েওামােি েহফাযও িরেব  ওু ম 

আ�াহর েহফাযও ির, আ�াহেি ওু ম েওামার স�ুখ েদখেও 

পােব  যখন ওু ম  িছু  ায় আ�াহর িােছ  ায়  আর যখন 

সাহাযয  ায় আ�াহর িােছ  ায়”  মু‘আয ইবন জাবাল 

রা দ্া�াহ আনহ যখন গাধার  পেঠ রাসূল সা�া�াহ আলাই হ 

য়্াসা�ােমর  পছেন বসা  ছেলন, ওখন রাসূল সা�া�াহ আলাই হ 

য়্াসা�াম ওােি বলেলন, েহ মু্াজ! ওু ম  ি জান বা�ার উপর 

আ�াহর হি  ি?...    েছাট  শশ য়মর ইবন আবু সালমা 

রা দ্া�াহ আনহ যখন ওার সাে� খা �ল িবং হাওেি ে�েটর 

সব জা্গা্ েঘারা �ল, ওখন রাসূল সা�া�াহ আলাই হ 

য়্াসা�াম ওার হাও ধের েফেলন িবং ওােি সেসাধন িের 

বেলন,  
، َسمّ  ُغَالُم، يَي« َ َّ ّمي َيُ�ْ  �� َم� غ�َك، َيُ�ْ  ا َك  َزالَْت  َ�َمي »يَغ� َك  ا�

ْ
ْعَمت�  ر�غ  َ�ْعدُ  ِ�

“েহ েগালাম-বৎস! খায়্ার শ েও  বস ম�াহ পড়, ডান হাও 

 দে্ খায় িবং েওামার সামেনর অংশ ে�েি খায়  ির পর 

ে�েি সারা জীবন ি  ন্মই  ছল আমার আমার খাদয �হোর 

 ন্ম ”  
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েছাট  শশেদর র ও রাসূল সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�ােমর পক 

ে�েি িসব  দি- নেদাশনা মানব জা ওর জনয অনুিরাী্ য় 

অনবদয আদশা   ও ন বাবােদরেি ি ধরেনর ছ গপূাা আদব য় 

 শচা ারছেলা  শকা েদন, যােও বালযিাল ে�েি ওােদর অ্ের 

ইসলামী আদব য়  শচা ারছেলা েগঁে� যা্।  রাসূল সা�া�াহ 

আলাই হ য়্াসা�ােমর উে� খও হা দস য় যুবিেদর  দি-

 নেদাশনা েদ্া ে�েি ি ি�া রমা াও হ্, যুবিেদর ভাল 

িােজর র ও উৎসাহ েদ্া খুবই ছ গপূাা। বড়েদর দা ্গ হল, 

ওারা যুবিেদরেি ভােলা িােজর র ও উৎসাহ েদেব িবং 

িলযাামূলি িােজর র ও  দি- নেদাশনা েদেব   

যুবিেদর র ও ছ গ েদ্া 

ইসলাম যুব সমাজেি ওােদর বালযিাল ে�েিই অওয্ ছ গ 

েদ্  িারা, ওারাই ভ বষযেওর রাা পু ষ িবং বাপ-দাদা য় 

 পওা-মাওার উ�রসূ র। যুবিরাই ওােদর পূবাসূ রেদর েরেখ যায়্া 

অসমা� িমাছেলা স�াদন িরেব  যুবিেদর র ও ছ গ েদ্ার 

িওি ইসলামী  দি  নেদাশনা আমরা  নেে আেলা না ির ছ   
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র�মও: েনিিার �ী �হা িরা  িারা, �ীগা হল, স্ান 

উৎপাদেনর উৎস িবং ফলাফল লােভর য�ায� �ান। �ীেদর 
গেভাই স্ান জ� হ্ িবং ওােদর েপট ে�েি স্ান ভূ ম� হ্। 
েনিিার �ী �হোর ছ গ  বেব না িের রাসূল সা�া�াহ 

আলাই হ য়্াসা�াম আমােদর েনিিার �ী �হা িরার র ও 

অ ধি ছ গ রদান িেরন  রাসূল সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�াম 

বেলন,  
يم�  ن�َذات�  فَيْظَفمْ «

ِّ َ�ْت  ا  » يََداكَ  رَم�

 “ওু ম  ীনদার নারীেি �ী  হেসেব �হা িের  বজ্ী হয়, 

েওামার হাও বরিওম্ েহাি”   

িারা, েনি �ী ে�েি যখন আ�াহ েওামােি স্ান দান িরেব, 

েস েওামার স্ানেদর স ঠি  দি  নেদাশনা েদেব িবং বালয িাল 

ে�েিই ওােদরেি স ঠি পে� প র ালনা িরেব। রাসূল সা�া�াহ 

আলাই হ য়্াসা�াম ির ি বাাী বাবােদর র ও অওয্ ছ গপূাা 

 নেদাশনা িবং ওাৎপযাপূাা।  

  ওী্ও: নবজাওেির র ও ইসলােমর  নেদাশনা হল- যখন িি ট 

 শশ জ� �হা িরেব, ওার  পওা-মাওা েযন ওার জনয িি ট 

সু�র নাম  নবাা ন িের  িারা, সু�র নাম  নবাা ন িরা 
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ছ গপূাা য় ওাৎপযাপূাা  রাসূল সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�াম 

 পওােদরেি ওার বাবার সু�র নাম রাখা য় খারাপ নাম রাখা 

হেও  বরও �ািেও  নেদাশ  দে্েছন  ি ছাড়ায় অনুপেযাগী অ�া 

 ব শচ েিান নাম যােও না রােখ, েস  বষে্  ও ন উ�ওেি সওিা 

িেরেছন   

ওৃওী্ও: ইসলাম যুবিেদর ছ গ েদ্া  বষে্ আেরি ট 

উদাহরা হল, ইসলাম  পওােদরেি ওােদর পক হেও আ িিা 

িরার  দি- নেদাশনা েদন  অ�াাৎ- ওােদর পক ে�েি পশ যেবহ 

িরার  নেদাশ েদন   শশেদর পক ে�েি আিীিাহ িরা সু�েও 

মু্া�াদাহ  বলা বাহলয,  শশেদর পক ে�েি আিীিাহ িরার 

িি ট রভাব বাবােদর জীবেনর উপর পেড়  আিীিা শধু েগা� 

খায়্া বা আন� িরার নাম ন্  আিীিা ইসলােমর িি ট 

ওাৎপযাপূাা য় ছ গপূাা সু�াও  ি সু�েওর র ও  দি  নেদাশনা 

েদ্া রমাা িের ইসলাম যুবিেদর র ও ওােদর জ� ল� ে�েিই 

য�বান   

 ওু�াও: িিজন  শশ যখন ভােলা ম�  ব ার িরেও পাের িবং 

ওােদর বুঝ হ্, ওখন ওােদর সু- শকা েদ্া িবং  ীেনর  বধান 
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পালেনর র ও আেদশ েদ্ার র ও ইসলাম  বেশষ ছ গ েদ্  

রাসূল সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�াম বেলন, 
َدُ�مْ  ُاُميا« 

َ
ْيال

َ
َالة�  ب َّ ْ�غَيءُ  يَُهمْ  ن�يل

َ
ن�َ�، َسبْع�  ب ُ�وُهمْ  س� غَ َْهي، َياْض� ْ�غَيءُ  يَُهمْ  ََ

َ
 ب

ْشٍ  ع�  ف�  نَيْغَُهمْ  َيفَّمقُوا ََ َمَضيج�
ْ
  »ال

“েওামােদর স্ানেদর ব্স যখন সাও বছর হ্, ওখন ওােদর 

সালাও আদাে্র আেদশ দায়  সালাও আদা্ না িরেল েওামরা 

ওােদর রহার ির যখন ওােদর ব্স দশ বছর হ্  আর েওামরা 

ওখন ওােদর  বছানায় আলাদা িের দায়    

হা দস  ারা রমা াও হ্ ইসলাম যুবিেদর অ ধি ছ গ েদ্  

যুবিেদর ব্েসর প রবওােনর সাে� ওােদর  নেদাশনায়  ব ভ� 

সম্  ব ভ� রিম হে্ �ােি  কমওা য় েযাগযওা অনুযা্ী 

ইসলাম যুবিেদর  দি  নেদাশনা  দে্ �ােিন  েযমন, রাসূল 

সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�াম বেলন,  

» ّ ُ  َاْولُودٍ  ُُ
َ
 �  َعَ  يُوِ

غّ نََواهُ  الم�
َ
َهوَّدان�ه�  فَأ يْ  ُُ

َ
ان�ه�  ب َ ِّ غَ يْ  ُُ

َ
َكن�ه�  ب  »شَُشّ

“র ও ট নবজাওি ইসলামী  ফওরােওর উপর জ� লাভ িের  

 ি� ওার  পওা-মাওা ওােি ই্াহ-দী, খৃচান অ�বা মুশ রি 

বানা্”   



 

14 

িিজন নবজাওি- শশ অবশযই  ফওরাও অ�াাৎ ইসলামী 

 ভােবর উপর জ� লাভ িের। আর  ফওরাওেি যখন মাওা-

 পওা ছ গ েদ্, সংরকা িের িবং ভােলা  দি প র ালনা 

িের, ওখন ওা ভােলা প র ালনার িারো ভােলা  দেি প র া লও 

হ্, আর যখন মাওা- পওা স্ানেি লালন-পালন িরেও  গে্, 

 ভ� পে� প র ালনা িের, ওখন েস নচ হে্ যা্ িবং মাওা-

 পওার িারো েস খারাপ পে�  েল যা্  য দ মাওা- পওা 

ই্াহদী হ্ অ�বা খৃচান হ্ অ�বা মুজুছী হ্, ওখন স্ানয় ি 

সব বা ওল য় �া্  ীেনর অনুসারী হ্ ফেল ওার আসল 

 ফওরাও- ভাব নচ হ্  আর য দ স্ােনর মাওা- পওা ভােলা 

হ্, ওখন েস আ�াহ ওা’আলা স্ােনর মেধয েয  ফওরােও 

ইসলামীেি আমানও েরেখেছন ওারা ওার সংরকা িের, ওােি 

লালন-পালন িের িবং ওােি েয েিান রিার  বিৃ ও হেও 

েহফাজও িের   

প�মও: যুবিেদর  বষ্ টেি ইসলাম ওােদর জীবেনর শ  

ে�েিই সেবাাব ছ গ রদান িেরন  ির উপর আরয় িি ট 

রমাা হল, আ�াহ ওা’আলা িিজন যুবিেি ওার মাওা- পওা বা 
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ওােদর উভে্র মেধয জী বও েয েিান িিজেনর র ও ভােলা 

বযবহােরর  নেদাশ েদন  আর ওােি �রা ি রে্ েদন- ওু ম 

যখন েছাট  ছেল, ওখন িীভােব েওামার মাওা- পওা েওামােি 

লালন-পালন িের ছল। আ�াহ ওা’আলা বেলন, 

َُّك  َوقََ�ٰ ۞ ﴿  ََ  َّ ْ ُبُدوٓ َ�عۡ  ََ ٓ  ا َّ � ّاهُ  ِ �َِ  � ٰ لۡ ٱَوُ �َ َۡ َ ۚ َ�ٰ ِ�حۡ  ن� �� ا ًنا َّ نّ َ�بۡ  ِ� ََ  ع�نَدكَ  ُُ
ٓ  ك�َ�َ لۡ ٱ َحُدُهَما

َ
وۡ  أ

َ
ُهَما أ َ ٓ  َ�ُقل فََ�  �� ّفٖ  َُّهَما

ُ
ََ  أ ّ  َوقُل ُهَماَهرۡ َ�نۡ  َو  َٗ قَوۡ  ُهَماَ

ّل� ٱ َجَناحَ  ََُهَما ف�ۡض خۡ ٱوَ  ٢ اَكر��مٗ  َُّيا��  َكَما ُهَماَ�ۡ َۡ ٱ َّّب�  َوقُل ة�َرّۡ�َ ٱ َ�نَ  ُّ ََ 
 ]  ٢٤  ،٢٣: االساء[ ﴾ ٢ �َصَ��ٗ 

“আর ওােদর উভে্র জনয দ্াপরবশ হে্  বনে্র ডানা নও 

িের দায় িবং বল, েহ আমার রব, ওােদর র ও দ্া ির, 

েযভােব ৈশশেব ওারা আমােি লালন-পালন িেরেছন  আর 

েওামার রব আেদশ  দে্েছন েয, েওামরা ওােি ছাড়া অনয িােরা 

ইবাদাও িরেব না িবং  পওা-মাওার সাে� সদা রা িরেব  

ওােদর িিজন অ�বা উভে্ই য দ েওামার  নিট বাধােিয 

উপনীও হ্, ওেব ওােদরেি ‘উফ’ বেলা না িবং ওােদরেি 
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ধমি  দয় না  আর ওােদর সাে� স�ানজনি ি�া বল”  [সূরা 

আল-ইসরা, আ্াও: ২৩, ২৪] 

মাওা- পওার জনয ওােদর স্ানেি লালন-পালন িরা স্ােনর 

জনয অেনি বড় েন্ামও য় অপার অনু�হ  সুওরাং, স্ান যখন 

বড় হেব স্ােনর উপর য়্া জব হল, েস ওার মাওা- পওার 

েখদমও িের ওােদর স� চ অজান িরেও ে চা িরেব  আর 

লালন পালন  ারা উে�শয শধু মা� ৈদ হি লালন-পালন েযমন, 

খায়্া দায়্া, েপাশাি প রে�দ ইওযা দ ন্  িারা, খায়্া 

দায়্া বাস�ােনর বযব�ার মাধযেম েয লালন-পালন ওা জীব-জ�র 

লালন-পালন   ি� আসল লালন-পালন হল,  শকা-দীকা রদান, 

স ঠি  ীনী  ভােবর সংরকা, ভােলা িােজর র ও  দি  নেদাশনা 

েদ্া, অ্ের িলযাোর বীজ বপন িরা িবং ভােলা িােজ অভয� 

িের গেড় েওালা। আর ি ধরেনর উপিারী লালন-পালেনর 

রভাব স্ােনর উপর   র দন বািী �ােি িবং ওারা েস 

অনুপােও ওােদর জীবনেি প র ালনা িের। মাওা- পওা ে�েি েয 

 শকা লাভ িের, েস  শকা  নে্ই ওারা বড় হেও �ােি িবং েস 

 শকা ওার জীবন  লার পাে�্ হ্। আর ৈদ হি লালন-পালন 
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েিান েিান সম্ ওার সংেশাধন হয়্া বা ভােলা হয়্ার ওুলনা্ 

ওার নচ হয়্ার আশ�াই েব শ �ােি  আর মেন রাখেব, িিজন 

স্ানেি যখন খানা- পনা ইওযা দর মাধযেম লালন-পালন িরা হ্ 

িবং ওার রবৃ �র  া হদা পূরা িরা হ্, ওখন অেনি সম্ 

েদখা যা্, ওােও ওার ক ওই েব শ হ্, ওার রিৃও লালন-পালন 

হ্ না  িারা, ৈন ওি  শকা েদ্া ছাড়া শধু লালন-পালন 

িরােও িিজন মানুেষর মেধয জীব-জ�র  ভাব ৈও র হ্  আর 

য দ মাওা- পওা ওােদর স্ানেি উভ্ রিার লালন িের অ�াাৎ, 

ৈদ হি লালন- ি ট হেও হেব,  নধাা রও সীমানা য় শরী্ও স�ও 

গ �র মেধয, যােও েিান রিার অপ ্ য় অপবয্ না হ্- 

ৈন ওি  শকা-দীকা েদ্ার মাধযেম লালন-পালন, ওাহেল ওা 

অবশযই অ ধি উ�ম হেব িবং স্ান যখন বড় হেব ওখন েস 

ওার র ও ওার মাওা- পওার অনু�েহর ি�া �রা িরেব  েযমন 

স্ানেি মা-বাবার জনয েদা্া িরার  বষ্ ট আ�াহ ওা’আলা 

িভােব  শ খে্ েদন, 

َُّيا��  َكَما ُهَماَ�ۡ َۡ ٱ َّّب� ﴿    ]  ٢٤: االساء[ ﴾ ٢ �َصَ��ٗ  ََ
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“েহ আমার রব, ওােদর র ও দ্া ির, েযভােব ৈশশেব ওারা 

আমােি লালন-পালন িেরেছন”  

যুব সমােজর সমসযার িারা য় র ওিার:  

েহ মুস লম ভাইে্রা! আমরা আমােদর আেলা না্ যুবিেদর 

িওি সমসযা য় িুরআন য় সূ�ােহর আেলােি ওার সমাধান 

ওুেল ধরেও  াই  ইসলামই িিমা�  ীন যােও রে্েছ যাবওী্ 

সব সমসযার সমাধান  যখন েিান মানুষ ওার বা�ব জীবেন 

ইসলামেি প রপূাারেপ বা�বা্ন িরেব, ওখন ওার জীবেন আর 

েিান সমসযা �ািেও পাের না  বওামােন যুব সমােজর সমসযা 

অেনি   নেে িওি সমসযার ি�া আেলা না িরা হল:  

র�মও: বওামান যুেগর যুবিরা মারাাি য় ভ্ানি  বপেদর 

স�ুখীন। য দ যুবিেদর  াধীনভােব েছেড় েদ্া হ্, ওেব ি ট 

ওােদর জনয িি ট মারাাি সমসযা য় ওােদর জীবেনর জনয 

আাাহ ও। বওামান প র � ও ওােদর   র� য় আ ার বযবহারেি 

খারাপ িের েদ্ িবং ওােদর মন মান সিওা য় ওােদর 

 ব�াসেি নচ িের েদ্  বওামান সমে্ যুব সমাজেি  ংেসর 



 

19 

উপিরা অসংখয য় অগ াও  িওি ধরেনর উপিরা আেছ, 

েযছেলা র ার মাধযম ছেলার িারো আমােদর স�ুখীন হেও হ্  

েযমন, ের ডয়, েট ল ভশন, েপপার, ন� মযাগা জন ইওযা দ  

িছেলা যুব সমাজেি  ংস িরা য় ওােদর   র�েি হরা িরার 

জনয খুবই ক ওির য়  বষা� মাধযম। বওামােন আমরা র ও ট 

যুবেির হােও ন� েপপার প �িা য় মযাগা জন ছেলা েদখেও 

পাই  যুবিরা ওােদর  নেজেদর ক ওির  দিসমূহ বুঝেও না 

েপের ি সেবর র ও হম ড়  দে্  ল� হে্ পেড়। যুব সমাজ য দ 

ি সব ক ওির উপিরা - াই ছ ব েহাি বা পড়ার  বষ্ েহাি- 

েছেড় েদ্, ি ট ওােদর িলযাােি  ন িও িের  িারা, ি 

সেবর প রা ও খুবই মারাাি য় ক ওির     

বওামােন অ ধিাংশ যুবেির ৈন ওি অবক্ য় পওেনর িারা, 

ওারা ওােদর  নেজেদর সংয়ৃ ও য় ঐ ওহযেি েছেড়  দে্, 

প িমােদর সংয়ৃ ও য় ঐ ওেহযর অঅ অনুিরা িরেও বয� হে্ 

পড়া। আমােদর যুব সমাজেি  ংস িরার উে�েশয ওারা ওােদর 

 ন মাও সব ধরেনর অ�ীল য় অ-   শীল উপিরােি আমােদর 

মুস লম সমােজর মেধয ছ ড়ে্ েদ্। আর আমােদর যুবিরা 
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ওােদর ষড়যে�র েবড়াজােল আব� হে্ পেড়  ফেল ওারা 

েপাশাি-আশাি,  লা-েফরা সহ যাবওী্ সব  বষে্ পুেরাপু র 

প িমােদর অঅ অনুিরো বয�   

আর ওােদর সবে ে্ ছ গপূাা   ্া হল, আমােদর যুবিেদর 

 ব�ােসর উপর আঘাও িরা িবং আিীদা  ব�াসেি নচ িরা  

ফেল অেনি মুস লম যুবিেি েদখা যা্, প িমােদর খ�ের পেড় 

ওারা ওােদর ঈমান আিীদা নচ িের েফেল  ফেল ওারা না �ি, 

মুরওাদ য় ধমাহীেন প রাও হ্ িবং ওােদর   ্াধারােও 

সমাজও� য় ধমা নরেপকওা ইওযা দ �া্ মওবাদ �ান িের 

েন্  যখন িিজন যুবি ি সব প িমা য়  বজাওী্ সংয়ৃ ওেও 

বসবাস িরেও �ািেব, ওখন েস অ ও সহেজই ওােদর   ্া ধারা 

য় সংয়ৃ ও  ারা রভা বও হেব। িারা, ওার মন মান সিওােি 

রকা িরার মও পযাা� জান ওার মেধয অনুপ �ও। ওারা ইসলামী 

আিীদা য়  ব�াস স�েিা েযসব আপ � য় সংশ্ ওুেল ধের, 

ওার উ�র েদ্ার মও পযাা� জান ওার মেধয না �ািােও েস 

�া্ য় বা ওলেিই সওয বেল �হা িরেব। যার ফেল েস ওার 

 নিট যা পা্ ওাই �হা িের �ােি  েযমন-ি ব বেলন,  
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 فَي د   قغبي ايلي فتمكغي –َمفت هواهي قب  بن بَم  الوى 

“আ ম রবৃ �েি জানার পূেবা ওার উে�শয বুঝেও েপের ছ  েস  

অ্রেি খা ল েপে্ ওােও �ান িের  নে্েছ”   

েমাট ি�া, েয যুবি প িমােদর   ্াধারা য় ওােদর 

অপসংয়ৃ ওর খ�ের পেড়, ওার অ্র স ওযিার ইলম ে�েি খা ল 

হ্। আর যখন েিান মানুেষর অ্ের ি সব উপিরো িিবার 

রেবশ িের, ওখন ওা েবর িরা ি ঠন হ্  ি ট বওামান সমে্ 

আমােদর যুব সমােজর জনয িি ট মারাাি সমসযা   

  ওী্ও:  র ার মাধযেমর পর যুব সমাজেি  ংেসর অনযওম 

উপিরা হল, প িমা য়  বজাওী্ েদশছেলােও যুবিেদর সফর 

িরেও যায়্া।  বজা ওেদর েদেশ রেবশ িরা  ারা ওােদর   ্ার 

 বিৃ ও ঘেট িবং ওারা সৃ চ স�েিা  ব ভ� ধরেনর অঅন ওি য় 

অন�াি   ্া্  ল� হ্  ওেব আমরা সব র ার মাধযমেি 

েদাষােরাপ ির ছ না  িারা, িখােন  িছু  িছু র ার মাধযম 

আেছ েযছেলা ভােলা  ি� েসছেলার সংখযা খুবই িম  আমরা 

শধু েস সব র ার মাধযমেি েদাষােরাপ ির ছ, েযছেলা অ�ীলওা 
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য় না �িওার ধারি বাহি  িিটা সম্ আেস যখন িিজন 

যুবি অমুস লম য় খৃচী্ রা�-েযছেলা মানবওা য়   র�  ংেসর 

িারখানা-েদখার উে�েশয সফর িরেও যা্, ওখন েসখােন  গে্ 

ওােদর  ব ভ� রিার অপসংয়ৃ ও, উল�-পনা, নচা ম য়  বিৃও 

  ্া ধারা েদেখ, েস ওা  ারা ওারা রভা বও হ্  িারা, ওার 

 নিট ি প রমাা জান-বু �র পঁু জ নাই, যা  ারা েস ি সব 

 বিৃ ও, না �িওা, নচা ম য় অপসংয়ৃ ওর জবাব েদেব  ি 

িারোই েদখা যা্, যখন িিজন যুবি ঐ সব েদেশ �মা িের 

িবং ওােদর প রেবশ য় নাগ রিেদর সাে� উঠ-বস িের, ওা খুব 

�ও ওার  ীন য় সংয়ৃ ওেি প রবওান িের েদ্। ওখন েস খা ল 

হাও েদেশ  ফের আেস  আর ি ট হল, িিজন যুবেির 

 া র �ি য় মান সি  বিৃ ওর অনযওম িারা। অ�াাৎ, প িমা য় 

 বজাওী্ েদশছেলা সফর িরায় অেনি সম্ যুব সমাজ 

 ংেসর িারা হে্ �ােি     

ওৃওী্ও: যুব সমােজর অবকে্র অপর িি ট িারা, অজওা য় 

মূখাওা মানুেষর মেধয ছ ড়ে্ পড়া  অ ধিাংশ যুবি িমন আেছ 

ওারা ওােদর  ীন স�েিা  িছুই জােন না  িারা, ওারা ভােলা য় 
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মে�র মেধয  ব ার িরা িবং হারাম হালাল  নাা্ িরার জনয 

যওটুিু  শকা অজান িরা দরিার ওা আেদৗ লাভ িের ন  

উপেরা� িারাছেলা ছাড়ায় আরয় অসংখয  ব ংসী িারা 

রে্েছ, েযছেলা িিজন যুবিেি রভা বও িের িবং ওােি  ীন 

ে�েি দূের স রে্ েদ্। যার অ-শভ প রা ও আমরা বা�েব 

রওযক ির ছ, সমােজর ওােদর অপরাধ রবাওা লক ির ছ িবং 

ওােদর িারো আমরা ক ওর স�ুখীন হ �।  

যুব সমােজর অবকে্র র ওিার 

 আমরা য দ আ�াহ য় রাসূেলর জনয িবং আ�াহর  িওাবসমূহ, 

মুস লম ইমামগা য় সাধারা মানুেষর জনয স ওযিার  হওািাংখী 

হে্ �া ি, ওাহেল যুব সমােজর জনয ি ধরেনর সমসযার 

র ওিার িরা েিান ি ঠন  বষ্ ন্  িে্ি ট সহজ য় সহনী্ 

 বষ্ছেলা  ারা যুব সমােজর সমসযাছেলার র ওিার িরা স�ব  

 নেে আমরা েসছেলা আেলা না ির ছ   

র�ম  বষ্: বওামান  শকা র ও�ান ছেলােও েয সব  শকা েদ্া 

হ্, েস সব  শকা বযব�ার সংয়ার িের ওােও  ী ন  শকার 



 

24 

র লন িরা  স ঠি আিীদার  শকা েদ্া, হারাম হালাল  শকা 

েদ্া, মানুেষর সাে� িীভােব মু্ামালা বা েলন-েদন িরেও হ্ 

ওা  শকা েদ্া  েিান খাদয ট হারাম আর েিান ট হালাল ওা 

 শকা বযব�া্ অবশযই �ািেও হেব  

েমাট ি�া,  শকা বযব�া িমনভােব সাজােও হেব, যােও িিজন 

মানুেষর অ্র ইলেম নােফ  ারা প রপূাা হে্ যা্ িবং িিজন 

মানুষ প ব� ব� য় অপ ব� ব�র মেধয রা�াি িরেও সকম 

হ্  ওারা েয সব সমসযার স�ুখীন হ্, েস সব সমসযার স ঠি 

সমাধান েবর িরার জনয ওােদর দক িের ঘেড় ওুলেও হেব  

ভােলা য় অ ভজ  শকি  নবাা ন িরা, যারা ছা�েদর অ্ের 

ইলেম নােফর বীজ বপন িরেব িবং ওােদরেি উপিারী ইলম 

হা সেলর র ও উৎসাহ েদেব   

  ওী্: মস জদ, মা�াসা ইওযা দর সভা েস মনাের আেলমেদর 

সাে� যুবিেদর সাকাও য় উঠ-বস িরা খুবই জ রী। যুবিেদর 

 ব ভ� সমসযা সমাধােনর উ�ু� আেলা না য় র� উ�েরর বযব�া 

িরা, যােও ওােদর সমসযছ লর সমাধান য় ওােদর প�  লার 

গ ও �চ হ্  মেন রাখেও হেব, মুস লম যুব সমাজেি 
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সংেশাধেনর েকে� আেলমেদর দা ্গ য় িওাবয অেনি   ি� 

 ও� হেলয় সওয বওামােন মুস লম যুব সমােজর মােঝ আর 

আেলমেদর মােঝ  বশাল দূরগ য় ফাটল প রল কও  অ ধিাংশই 

আমরা েদখেও পাই আেলমরা িি দেি আর যুবিরা ওােদর 

 বপরীও  দেি। ি ট যুব সমােজর অবক্ য় পওেনর অনযওম 

িারা  যখন যুব-সমাজ আেলমেদর সাে� উঠ-বস িরও িবং 

ওােদর সাে� স�িা রাখও, ওখন ওারা স ঠি পে�র উপর  ছল 

িবং পওন হেও  নরাপদ  ছল   ি� যখন ওার আেলম-

য়লামােদর ে�েি দূের সের েগল, ওখনই ওােদর পওন শ  হল 

িবং  ংেসর মুেখামু খ হল।  

ওৃওী্  বষ্: বওামান যুব সমাজেি পওেনর হাও ে�েি রকা 

িরা য়  ন িও  ংেসর িবল হেও বা ঁােনা িবং ওােদর 

অবকে্র র ওিােরর জনয েয  বষ্ ছেলা লকয রাখেও হেব, 

ওার মেধয অনযওম হল, িেিবাের অপারগ হয়্া বা েনহাে্ও 

জ রও ছাড়া ওােদর অমুস লম েদেশ �মা িরেও  নেষধ িরা, 

যােও ওারা িােফর য় অমুস লম েদেশ �মা িরার ক ও হেও 

 নরাপদ �ােি িবং ওােদর িাল ার  ারা রভা বও হয়্া ে�েি 
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মু� �ােি  আর য দ ওােদরেি ওােদর ই�ানুযা্ী সফর িরেও 

েদ্া হ্, ওখন ি ট হেব ওােদর জনয আাঘাওী য় ক ওির   

উে� খও  স�া্ছেলা য দ সমােজ বা�বা ্ও হ্, ওেবই যুব 

সমাজেি  ন িও  ংস য় পওেনর হাও ে�েি রকা িরা যােব 

বেল আমার  ব�াস  অ�াাৎ, র�মও:  শকা বযব�ার সংয়ার 

ওারপর সৎ য় েযাগয  শকি  নবাা ন    ওী্ও: আেলমেদর সাে� 

যুবিেদর সু-স�িা গেড় ওলা িবং ওােদর সভা েস মনার য় 

দরেস হা জর হে্ ওােদর সাে� উঠ-বস িরা  ওৃওী্ও: 

িেিবাের অপারগ হয়্া য় েনহাে্ও জ রও ছাড়া িােফরেদর 

েদেশ �মা িরা হেও যুবিেদর  বরও �ািা  ি ধরেনর  বপদ 

জনি �মোর জনয অবশযই  ন্ম-িানুন য় আইন �ািেও হেব, 

যােও যুবিেদর  বপদ ে�েি রকা িরা যা্   ওু�াও: র ার 

মাধযমছেলার সংেশাধন য়  ন্�া িরা, যােও র ার মাধযমছেলা 

েিবল ওাই র ার িের যা মানুেষর উপিাের আেস িবং 

মানুষেি ভােলা য় িলযাোর র ও  দি  নেদাশনা েদ্   

যুব সমাজ য়  ববাহ 
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যুবিেদর অনযওম সমসযা হল, সম্মও  ববাহ না িরা  অ�াাৎ, 

 ববাহ হেও  বরও �ািা। ি ট িি ট মারাাি সমসযা, যার 

িারো যুব সমাজেি িও েব শ য় অসংখয ক ওর স�ুখীন হেও 

হ্, যা েিবল আ�াহ ছাড়া আর েিউ জােন না   ববাহ না িরার 

ওারা  ব ভ� িারা েদখা্  েযমন-  

িি- ওারা বেল, ওাড়া-ওা ড়  ববাহ িরেল, ওােদর পড়া েলখার 

ক ও হ্ িবং ভ বষযৎ নচ হ্, ওাই ওারা  ববাহ িরেও  বলস 

িের।  

দুই- ওারা আরয় বেল, ওাড়া-ওা ড় িের  ববাহ িরা  ারা ওার 

মা�ার উপর �ী স্ােনর খর  িরার দা ্গ বওাা্, যা ওার জনয 

ি ঠন হ্  ওাই ওারা  ববাহ ে�েি  বরও �ােি।  

 ওন- যুবিেদর  ববাহ িরা হেও দূের �ািার সবে ে্ ক ওির 

 ববাহ িরার েকে�  ব ভ� র ওবঅিওা ৈও র িরা  েযমন, 

অ ধি খর  িরা, ওােদর মা�ার উপর খরে র েবাঝা  া পে্ 

েদ্া, যা অেনি সম্ িিজন যুবি বহন িরেও সকম হ্ না  
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ি ট আমার দৃ চেও যুবিেদরেি  ববাহ হেও দূের রাখার সবে ে্ 

বড় সমসযা য় র ওবঅিওা।  

য দ আমরা আ্ রি হই িবং সমাধান  াই, ওাহেল যুবিেদর ি 

ধরেনর সমসযার র ওিার য়    িৎসায় খুব সহজ িবং সহনী্। 

র�মও:  ববাহ িরার মেধয েয সব সমসযা য় বাধা রে্েছ 

েযছেলার েমািােবলা্  ববাহ িরার মেধয িিজন যুবেির জনয 

 ি  ি িলযাা, সায়্াব, েনিী য় ছাাছা রে্েছ, ওার বাানা 

যুবিেদর মেধয ওুেল ধরেও হেব। দু ন্ােও সব  িছুরই ভােলা 

 দি িবং খারাপ  দি রে্েছ  অনুরপভােব  ববােহরয় ভােলা 

 দি য় খারাপ  দি আেছ  আ ম ব ল না েয, ির েিান খারাপ 

 দি নাই   ি� ওার ভােলা  দি ছেলা খারাপ, ক ওির য় 

সমসযার ওুলনা্ অ ধি উ�ম, ভােলা, িলযাাির য় অ�গায  

সুওরাং, িিজন যুবিেি  ববােহর িলযাাির  দিছেলা বুঝােব 

িবং  ববাহ িরার জনয ওারগীব  দেব, যােও ওারা  ববােহর র ও 

আিৃচ হ্  

  ববােহর উপিা রওা:  
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িি-  ববােহর িরা  ারা ল�া �ােনর েহফাযও িবং ে ােখর 

েহফাযও হ্। রাসূল সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�াম ি  দেি 

ইশারা িের বেলন, 

، َ ْعَشَ  يَي« غَ ُْ�مْ  الّشبَيب� ُّ  فَِ�نّهُ  ن�يَليَءة�، ََ َغ
َ
  ب

ْ
�غ ،ل �

َِ مُ  بَ ََ ْح
َ
، َيب َفْمج�

ْ
�غ  َ�َممْ  ل

عْ  لَمْ  غُْ�مُ  شَْمتَط� ، َ�َعغَ ْه�  اَليَءةَ   � ْوم� َّ ْومَ  فَِ�نّ  ن�يل َّ ُ  ال
َ
 »ي�َجيءٌ  ل

 েহ যুবি সমাজ! েওামােদর মেধয যার কমওা আেছ, েস েযন 

 ববাহ িের  িারা, ি ট ে ােখর জনয  নরাপদ িবং ল�া-

�ােনর জনয েহফাযও  আর য দ েিান বয � অকম হ্, েস েযন 

েরাজা রােখ   

ি হা দেস রাসূল সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�াম যুবিেদর  ববাহ 

িরার র ও উৎসাহ েদন িবং  দি- নেদাশনা েদন  িারা, 

ওােদর  ববাহ িরার কমওা আেছ িবং শ � আেছ য দ ওারা 

ওােদর কমওা য় শ �েি য�া�ােন রে্াগ িের, ওা িােজ 

লাগেব, অনয�া্ ওার অপ ্ হেব  সুওরাং, িিজন যুবিেি 

অবশযই যও ওাড়া-ওা ড় স�ব  ববাহ িের েফলা উ  ও, যােও 

ওােদর েযৗবেনর অপ ্ না হ্  বওামােন আমােদর ি যুেগ 
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অ ধিাংশ যুবিই  ববাহ িরেও সকম  সুওরাং, ওােদর  ববােহর 

েকে� েিান রিার গ ড়ম স িরা উ  ও ন্  অ�  রাসূল 

সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�াম �ও  ববাহ িরার অেনি ৈব শচয 

বাানা িেরন   ও ন বেলন, ি টই ল�া-�ােনর জনয  নরাপদ  

আর ল�া �ান হল খুবই  বপদজনি  আ�াহ ওা’আলা বেলন,  

�َنَ ٱوَ  ﴿ ه�مۡ  ُهمۡ  ُّ َّ  ٢ ف�ُظونَ َ�ٰ  ل�ُفُروج� �ِ  ٰ َ زۡ  ََ
َ
ه�مۡ َ�ٰ أ وۡ  ج�

َ
ا أ َۡ  ََُكۡت مَ  ََ

َ
 ُنُهمۡ َ�ٰ َ

َُّهمۡ  � َ��َ  َ�ۡ�ُ  فَِ  ]  ٣٠  ،٢٩: العيرج[ ﴾ ٣ َمُُو

আর যারা ওােদর েযৗনাংগসমূেহর  হফাযওিারী, ওেব ওােদর �ী 

য় ওােদর ডান হাও যােদর মা লি হে্েছ, েস দাসীগোর েক� 

ছাড়া  ওাহেল ওারা েস েকে�  ন�নী্ হেব না  [সূরা মা্ােরয, 

আ্াও: ২৯, ৩০] 

 ববাহ ল�া-�ােনর জনয  নরাপদ  অ�াাৎ,  ববাহ েওামােি মহা 

ক ও য় ল�া-�ােনর  বপদ-ে�েি  নরাপ�া েদেব  িারা, রাসূল 

সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�াম বেলন,  ববাহ ল�া-�ােনর 

েহফাযও িবং ে ােখর  নরাপ�া   ববাহ িিজন যুবেির ে াখেি 

ঠা�া িের িবং  ববাহ িরার িারো িিজন যুবি ি দি 
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েস দি ওািা্-না অ�বা আ�াহ যা  নেষধ িেরেছন ওার র ও 

েিান রিার িাাপাও িের না  িারা, আ�াহ ওা’আলা ওােি 

হালােলর মাধযেম হারাম হেও  ফ রে্  নে্েছ িবং ওার অনু�হ 

য় দ্া  ারা অনয সব িছু হেও ওােি যে�চ িেরেছ    

দুই-  ববাহ  ারা আাার ওৃ � য় রশা ্ লাভ হ্  আ�াহ 

ওা’আলা বেলন,  

َ�نۡ  ﴿ ٰ  َو نۡ  ۦٓ ت�ه� َءاَ�
َ
�نۡ  لَُ�م َخَُقَ  أ ُ�مۡ  َّ نُفس�

َ
زۡ  أ

َ
�تَسۡ  اجٗ َ�ٰ أ ْ ُكُنوٓ ّل  وََجَعَل  َهاِ�َ�ۡ  ا

ةٗ  َنُ�مبَيۡ  َّ َو ۚ َوََۡ�َ  َّ  ]  ٢١: الميم[ ﴾ ٢ ًة

“আর ওার  নদশানাবলীর মেধয রে্েছ েয,  ও ন েওামােদর জনয 

েওামােদর ে�েিই �ীেদর সৃ চ িেরেছন, যােও েওামরা ওােদর 

িােছ রশা ্ পায়  আর  ও ন েওামােদর মেধয ভালবাসা য় দ্া 

সৃ চ িেরেছন   নি্ ির মেধয  নেদাশাবলী রে্েছ েস িয়েমর 

জনয যারা   ্া িের”  [সূরা  ম, আ্াও: ২১] 

যখন েিান যুবি  ববাহ িের, ওখন ওার খারাপ আাা য় িু-

রবৃ � খামুশ হে্ যা্,  দিেব দি ছুটা-ছু ট িরা হেও  বরও 

�ােি িবং ওার অ্র রশা ্ পা্  িিজন যুবি অেনি সম্ 
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দু ি্া য় েপেরশা নেও �ােি   ি� যখন েস  ববাহ িের, ওখন 

ওার আাা শা ্ য়  নরাপদ �ােি  েমাট ি�া,  ববাহ িরা, 

িিজন যুবেির জনয অসংখয িলযাোর িারা হে্ �ােি।  

�ও  ববাহ িরার উপিা রওা:   

�ও  ববাহ িরার অনযওম উপিা রওা হল, স্ান লাভ িরা যা 

িিজন মানুেষর ে ােখর শীওলওা  আ�াহ রা�ুল আলামীন 

বেলন, 

�َنَ ٱوَ  ﴿ َُّنا َ�ُقوَُونَ  ُّ زۡ  َ�نۡ  َ�َا َهۡب  ََ
َ
َناَ�ٰ أ �ّ�ٰ  ج� َّ ُُ �ۡ  قُّرةَ  ت�َناَو

َ
ُۡ جۡ ٱوَ  ُ�ٖ أ  َناَع

 ُۡ� ا ُمّتق��َ َ ًَ ا ََ �  ]  ٧٤: الفمقين[ ﴾ ٧ ِ

“আর যারা বেল, ‘েহ আমােদর রব, আপ ন আমােদরেি িমন �ী 

য় স্ানা দ দান ি ন যারা আমােদর  কু শীওল িরেব  আর 

আপ ন আমােদরেি মু�ািীনেদর েনওা বা নে্  দন’   

আ্াও  ারা বুঝা যা্ �ী স্ানরা মানুেষর ে ােখর শীওলওা  

িারা, আ�াহ ওা’আলা জা নে্ েদন েয,  ববােহর  ারা ে ােখর 

শীওলওা লাভ হ্  ি আ্ােও আ�াহ ওা’আলা যুবিেদর  ববাহ 
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িরার র ও উৎসাহ েদন িবং  ববাহ িরার জনয সাহস েদন  

আ�াহ রা�ুল আলামীন আরয় বেলন, 

زۡ  َ�نۡ  َ�َا َهۡب ﴿ 
َ
َناَ�ٰ أ �ّ�ٰ  ج� َّ ُُ �ۡ  قُّرةَ  ت�َناَو

َ
ُۡ جۡ ٱوَ  ُ�ٖ أ �ُۡ  َناَع ا ُمّتق��َ َ ًَ ا ََ � ِ ٧﴾ 

  ]٧٤: الفمقين[

আপ ন আমােদরেি িমন �ী য় স্ানা দ দান ি ন যারা 

আমােদর  কু শীওল িরেব  আর আপ ন আমােদরেি 

মু�ািীনেদর েনওা বা নে্  দন’ অনুরপভােব আ�াহ ওা’আলা 

আরয় বেলন, 

ۡ ٱ ﴿  َۡ ٱ ة� َيوٰ �َۡ ٱ ز��َنةُ  ونَ نُ ۡ�َ ٱوَ  َماُل َ �ّ ۖ ٰ ٱ ُت ق�َ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  َيا َّ �َك  ع�ندَ  َخۡ�ٌ  ُت ُ�َ�ٰ ل ُّ ََ 
َمٗ�  وََخۡ�ٌ  اثََوابٗ 

َ
   ]  ٤٦: الكها[ ﴾ ٤ أ

“স�দ য় স্ান-স্ ও দু ন্ার জীবেনর েশাভা  আর �া্ী 

সৎিাজ েওামার রেবর  নিট র ওদােন উ�ম িবং রওযাশােওয় 

উ�ম ” [সূরা িাহাফ, আ্াও: ৪৬]  

স্ান-স্ ও দু ন্ার জীবেনর েসৗ�যা। আ্াও  ারা রওী্মান 

হ্, স্ান দু ন্ার জীবেনর েসৗ�যা  আর মানুষ দু ন্ার 
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জীবেনর েসৗ�েযার ের মি  িিজন মানুষ েযভােব ধন-স�দ 

ওালাশ িের অনুরপভােব েস স্ান-স্ ওয় ওালাশ িের  

িারা, মাল েযমন দু ন্ার জীবেনর েসৗ�যা িম ন ভােব স্ানয় 

দু ন্ার জীবেনর েসৗ�যা  আর আ খরােও েনি স্ােনর েনি 

আমেলর সায়্াব মাওা- পওার উপরয় বওাােব  েযমন রাসূল 

সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�াম বেলন,  

�َْمينُ  َ يَت  إ�َاا«   َ�َمغُهُ  اْ�َقَطعَ  اإل�
ّ
مْ  إ�ال َ�ٌ ،َجي َصَدقَ ٌ : ثََالٍث   � مٌ  ر�

ْ
غ �َ ، يُنْتََفعُ  َي  ن�ه�

 ٌ
َ
و َصيل�حٌ  َيَيِ َُ ُ  يَْد

َ
 » ل

“যখন আদম স্ান মারা যা্ ওখন ওার  ওন ট আমল ছাড়া সব 

আমেলর সায়্াব বঅ হে্ যা্  উপিারী ইলম যা  ারা মানুষ 

উপিার লাভ িরেও �ােি, সদিাে্ জা র্া িবং েনি স্ান 

যারা ওােদর জনয দু’আ িরেও �ােি”  সুওরাং স্ান-স্ ওর 

মেধয দু ন্ার জীবন য় আ খরােওর জীবন উভ্ জাহােনর িলযাা 

 ন হও রে্েছ  অনুরপভােব েযৗবেনর শ েও  ববাহ িরা  ারা 

যখন অ ধি স্ান লাভ হেব, ওখন উ�েও মুস লমার সংখযা য় 

মুস লম সমােজর সংখযা বৃ � পােব  আর মানুষ ইসলামী সমাজ 
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গঠেনর  বষে্ অবশযই দা ্গশীল  রাসূল সা�া�াহ আলাই হ 

য়্াসা�াম বেলন,  

يُّجوا« ََ وَُديدَ  رَ
ْ
َولُودَ  ال

ْ
ِّ  ال َامَ  ن�ُ�مُ  ُ َكث�مٌ  فَِ�

ُ ْ
 »األ

 

“েওামরা  ববাহ ির িমন �ীেদর যারা অ ধি মহ�ও িের িবং 

অ ধি স্ান জ� েদ্ার কমওা রােখ  িারা  ি্ামেওর  দন 

আ ম েওামােদর আ ধিযেি  নে্ েগৗরব িরব”  উপের উে� খও 

 বষ্ছেলা ছাড়ায়  ববাহ িরােও অেনি িলযাা  ন হও  যখন 

ওু ম িিজন যুবেির সামেন ি ধরেনর  বষ্ছেলা ওুেল ধরেব, 

ওখন ওার সামেন  ববাহ হেও  বরও রােখ ি ধরেনর 

র ওবঅিওা য় বাধা দূর হে্ যােব  আর েয বয � বেল, �ও 

 ববাহ িরা  ারা পড়া েলখার ক ও হ্ বা উব  ড � লাভ িরেও 

বাধা হ্, েস আসেল মুস লমই ন্  বরং স ঠি ি�া হল ির 

 বপরীও  িারা,  ববাহ িরার েয সব ফা্দা লাভ য় ৈব শেচযর 

ি�া আমরা উপের উে�খ িরলাম, িছেলার সাে� সাে�  ববাহ 

 ারা আরয় যা লাভ হ্, ওা হল, আাার রশা ্, অ্েরর শা ্ 

য় ে ােখর শীওলওা  আর যখন েিান মানুেষর মন শা্ �ােি, 
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আাা প রওৃ� িবং ে ােখর শীওলওা �ােি, ওখন ওার জনয সব 

 িছুই সহজ হ্ িবং  শকা লাভ িরা সহজ হ্। আর  ববাহ 

 বলস িরা বা না িরা  ারা মানুেষর জীবেনর উে�শয ও�া অ ধি 

জান অজান িরােও র ওবঅিওা ৈও র হ্ না।  ি� যখন  ববাহ 

িের, ওখন ওার রবৃ � শা্ হ্, িবং েস িি ট  ব�াম �ল 

লােভ ধনয হ্ িবং িমন িিজন �ী লােভ সকম হ্, েয ওােি 

 শকা লােভর েকে� সহেযা গওা িরেব িবং বা ড়  ফরেল ওার 

েখদমও য় েসবা য� িরেব  সুওরাং, আ�াহ ওা’আলা যখন 

ওাড়াওা ড়  ববাহ িরার সুেযাগ িের েদ্, ওা অবশযই িরা 

উ  ও, িাল েকপা িরা েিান �েমই উ  ও না  িারা, ি ট 

িিজন ছা�েি ওার জান অজােন সহেযা গওা িের। আর  ববাহ 

িরােও পড়া েলখা য় জান অজােন  ব  ঘেট ি ধরেনর ধারাা 

স�ূাা অমূলি। অনুরপভােব ওাড়া-ওা ড়  ববাহ িরার িারো 

িিজন ছা� বা যুবি �ী স্ােনর খর  বহন িরার দা ্গ  নেও 

হ্ যার িারো অ ও র�  াপ বহন িরেও হ্, ি ধরেনর ি�া 

বলায় অমূলি। যারা ওাড়াওা ড়  ববাহ িরা হেও  বরও �ােি 

ওারা মুস লমেদর িাওােরই পেড় না  িারা,  ববাহ িরা  ারা 

আ�াহ ওা’আলা বরিও য় িলযাা দান িরেবন  িারা,  ববাহ 
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হল, আ�াহ য় ওার রাসূল সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�াম ির 

অনুিরা য় আনুগওয িরা  আর ি ট িি ট সায়্ােবর িাজ য় 

উ�ম িাজ। যখন েিান যুবি রাসূল সা�া�াহ আলাই হ 

য়্াসা�াম ির আেদেশর অনুিরা িরার উে�েশয  ববাহ িের, 

 ববাহ িরােও েয সব বরিেওর র ও� ও েদ্া হে্ ওার 

অনুসঅান িের িবং ওার  ন্ও খা ঁট হ্, ওাহেল অবশযই ি 

 ববাহ ওার জনয িলযাোর িারা হেব  আর মেন রাখেও হেব, 

 রযেির মা লি আ�াহ  আ�াহ বেলন, 

ا۞﴿  ََ آ َ�ن َو  ٱ ��  بّةٖ ََ
َ
َّ  ض� �ۡ� �ِ  َ � ٱ ََ َ�َهاۚ َتوۡ َوُمسۡ  َتَقّرَهاُمسۡ  َُمُ َوَ�عۡ  ُ�َهاَ�زۡ  َّ ََ 

ب��ٖ  بٖ ك�َ�ٰ  ��  ُ�ّٞ    ]  ٦: هود[ ﴾ ٦ َّ

“আর জ মেন  ব রািারী র ও ট রাাীর  রযেির দা ্গ 

আ�াহরই িবং  ও ন জােনন ওােদর আবাস�ল য় সমা ধ�ল”  

[সূরা হদ, আ্াও: ৬]  

আ�াহ ওা’আলা যােি  ববাহ িরার ওায় ফি েদন ওার জনয য় 

ওার �ী স্ােনর  রযেির বযব�া  ও নই িরেবন  আ�াহ 

ওা’আলা বেলন, 
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 ﴿ ََ ْ ُتُُوٓ َ�قۡ  َو وۡ  ا
َ
�نۡ  َدُ�مَ�ٰ أ َّ  َۡ � ِ ٰ ۡ  قٖ َ�   ]١٥١: االنعيم[ ﴾١ يَّاُهۡمۖ  زُقُُ�مۡ نَرۡ  نُ َّ

 “আর েওামরা দা রে�র িারো েওামােদর স্ানেদরেি হওযা 

িরেব না  আ ময় েওামােদরেি  রযি েদই িবং ওােদরেিয়”  

[সূরা আনআম, আ্াও: ১৫১]   

সুওরাং মেন রাখেও হেব, েিান যুবিেি ওার কমওার অ ও র� 

েিান দা ্গ  া পে্ েদ্া হ্ না  ি ট  নছি িি ট ধারাা ৈব 

আর  িছু ন্  িারা,  ববােহর িারো বরিও হ্ িবং িলযাা 

 ন িও হ্   ববাহ মানুেষর জনয আ�াহ রদ�   র্ন িি ট 

 বধান   ববাহ িরা মানুেষর জনয েিান রিার আও� বা দু:খ 

িেচর িারা ন্  য দ মানুেষর  ন্ও ভােলা হ্, ওাহেল  ববাহ 

িলযাা লােভর মাধযমসমূহ হেও িি ট অনযওম মাধযম  আর 

বওামােন মানুষ  ববােহর েকে� েয সমসযা য় অসু বধার িারা 

েদখা্, িছেলা সবই মানুেষর  ন�নী্ আ ব�ার  িারা, 

 ববাহেও ি ধরেনর েিান অসু বধা বা সমসযা  ববােহর সাে� 

স�ৃ� ন্। েযমন, বড় অংেির েমাহর  নধাারা িরা, বড় িের 

অনু�ান িরা, অনু�ান িরেও  গে্ অ ধি টািা প্সার অপ ্ 

িরা ইওযা দ েযছেলা বওামােন মানুষ িের �ােি, িছেলা িরা 
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 বষে্ আ�াহ ওা’আলা েিান  বধান নাই  বরং  ববাহ-শা দেি 

সহজীিরাই ইসলামী শ র্েওর মূল লকয   ববাহ-শা দেও েয 

সব অঅন ওি য় অন�াি িাজ িরা হে্ �ােি, েস স�েিা 

মানুষেি সে ওন িরেও হেব েয, ি ধরেনর িমা-িা� ওােদর 

েিান উপিাের আেস না বরং ওা ওােদর �ী স্ানেদর ক ওর 

িারা হ্  সুওরাং, িছেলার সংয়ার িরেও হেব িবং  ববােহ 

ি ধরেনর িমািা� যােও না হ্,  ববাহ যােও সহজ হ্, 

 ববাহেও খর  ি মে্ আনা যা্ ওার জনয সেবাাব ছ গ  দেও 

হেব  আর অ ও র� বয্, অনু�ানা দ ইওযা দ অঅন ওি য় 

অন�াি  বষ্ছেলা দূর িরার উপর অ ধি ছ গ  দেও হেব  

যােও  ববাহ-শা দ ওার আপন অব�া-সহজ প� ও িম খর -ির 

র ও  ফের আেস  আ�াহ ওা’আলার  নিট আমােদর িামনা 

 ও ন েযন, আমােদর সবার র ও দ্া িেরন িবং আমােদরেি 

স ঠি পে�র  দি  হদা্াও েদন  আর  ও ন েযন, মুস লমেদর 

অব�া য় মুস লম যুবিেদর অব�া সংেশাধন িের েদন  আরয় 

িামনা ি র আ�াহ েযন মুস লমেদরেি ওােদর হারােনা ই�ও, 

স�ান য় েগৗরবেি  ফ রে্ েদন, ওােদর অব�ার উ� ও দান 

িেরন   আ�াহর  নিট আেরা িামনা  ও ন েযন, মুস লমেদর 
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ওােদর  ীেনর  বষে্ সাহাযয িেরন িবং ওােদরেি ওােদর 

দুশমনেদর অ নচ ে�েি েহফাযও িরার েকে�  ও নই যে�চ 

হন  আর সালাও য় সালাম না যল েহাি আমােদর নবী মুহা�দ 

সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�াম, ওার প রবার প রজন য় ওার সব 

সা�ীেদর উপর  আর যাবওী্ রশংসা মহান আ�াহর,  য ন সম� 

জগেওর র ওপালি   
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সূ ীপ� 

সােলহ আল-ফায়জান-ির ভূ মিা 

মানব জীবেন যুব সমােজর ভূ মিা 

যুবিেদর র ও রাসূল সা�া�াহ আলাই হ য়্াসা�াম ির  দি-

 নেদাশনা 

যুবিেদর র ও ছ গ েদ্া 

যুব সমােজর সমসযার িারা য় র ওিার 

যুব সমােজর অবকে্র র ওিার 

যুব সমাজ য়  ববাহ 

 ববাহের উপিা রওা  

�ও  ববাহ িরার উপিা রওা   


	من مشكلات الشباب وكيف عالجها الإسلام

