
 

 

 

আদর্শ মুসলিম পলিবাি 
 

 

 

 

জাকেরুল্লাহ আবুি খাকেি 

 

 

সম্পাদনা : ড. মমাহাম্মদ মানজুকি ইিাহী 

 



 

 
 انلموذجية املسلمة األرسة

 (ابلنغايلةباللغة ) 

 

 

 

 اخلري أبو اهلل ذاكر
 

 

 إليه منظور حممد /دمراجعة: 

 

 

 

 



1 

 

সূলিপত্র 
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ভূলমো 

نحُفِسنَا ، َوِمنح 
َ
ِر أ وح ِفُرُه، َوَنُعـوحُذ بِاهلِل ِمنح ُُشُ تَغح تَِعيحنُُه َونَسح ُد هلِل، ََنحَمُدُه َونَسح َمح إِنَّ اْلح

َهُد َسِيِّئَاِت  شح
َ
ِلِل اهلُل فاََل َهاِدَي ََلُ، َوأ ِدهِ اهلُل فاََل ُمِضلَّ ََلُ ، َوَمنح يُّضح هح َماِِلَا، َمنح يَّ عح

َ
 أ

َُلُ  ًدا َعبحُدُه َورَُسوح نَّ حُمَمَّ
َ
َهُد أ شح

َ
يحَك ََلُ ، َوأ َدُه اَل َُشِ نح الَّ إََِلَ إاِلَّ اهلُل وَحح

َ
 أ

লনিে র্াবেীে প্রর্ংসা আল্লাহ ো’আিাি জনয। আমিা োিই প্রর্ংসা 
েলি, োি োকে সাহার্য িাই, োি লনেি েমা প্রার্শনা েলি। আল্লাহি 
লনেি আমিা আমাকদি প্রবৃলিি অলনষ্টো ও আমাকদি েমশসমূকহি 
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 িাসূি। 
সািাে ও সািাম নালর্ি মহাে োাঁি ওপি, োাঁি পলিবাি-পলিজন ও 
োি সাহাবীকদি ওপি এবং র্ািা লেোমে অবলি ইহসাকনি সাকর্ 
োকদি অনুসিণ েকিন োকদি ওপি। 
ইসিামী সমাজ বযবস্থাি মূি লভলি হকিা পলিবাি। পালিবালিে জীবন 
মর্কেই গকড় উকঠ ইসিামী পলিবাি ও সমাজ বযবস্থা। োই ইসিাম 
পলিবাকিি সংকর্ািন ও রৃ্ঙ্খিাকে 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 ভূলমো ও দালেত্ব েী হওো উলিৎ, লর্শুকদি লর্ো 
োলিেুিাম এবং লর্োে অবদান িাখাি মেকত্র লর্েে ও সংসৃ্কলেলবদ 
র্ািা িকেকেন োকদি ভূলমো েী িি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 ‘দৃঢ়-লবোসী’ মানুে 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। প্রলেলনলিত্বমূিে দালেত্বর্ীিোি মািযকম সামকনি লদে 
এলগকে র্াওোি জনয প্রেযেী হকে হকব। এোড়াও সলঠে অনুভূলে, 
বাস্তবিমশী েমশ পদ্ধলে, হৃদকেি সাহস, আমানে ও লবোকসি দৃঢ়িা এ 
িেয বাস্তবােকন আবলর্যে উপেিণ। োকজি দেো এবং সলঠেভাকব 
দালেত্ব পািন োড়া এ িকেয মপৌঁো মোকনা ক্রকমই সম্ভব নে। 
আি সম্ভাবনামে এেজন মানুে গঠন েিকে হকি, এ সেি উন্নে 
গুণাবিীি বীজ মানব লর্শুি মূি উৎস লর্শু বেকসই স্থাপন েিকে হকব। 
এ জনযই পলিবাি এবং পালিবালিে সুসম্পেশই হকে লর্শুকদি ইসিামী 
লর্ো ের্া নববী লর্োি োলিেুিাকমি মূি লভলি। োিণ, পলিবািই 
লর্শুি মানলসে ও তবেলেে লবোকর্ি সবশপ্রর্ম আশ্রেস্থি। এেলি মানব 
লর্শু োি মানলসে ও তবেলেে মর্ মোকনাও িিকনি প্রকোজন পূিকণ 
অেম অবস্থাে জন্মগ্রহণ েকি। েখন এেমাত্র পলিবািই োি সেি 
প্রোি প্রকোজন পূিকণ সহােো ও বযবস্থা েকি োকে সুন্দিভাকব 
িািন-পািকনি র্র্ার্র্ বযবস্থা লনকে র্াকে। এজনযই পলিবাি গঠন ও 
পলিবাকিি সুসম্পেশই হকে মানলবে গঠন ও লবোকর্ি প্রাণকেন্দ্র। র্াি 
ওপি লভলি েকি মানলবে বযলিত্ব গকড় ওকঠ। এজনযই পলবত্র আি-
েুিআন ও িাসূকিি বাণী এবং মানবোি মুলিি িমশ ইসিাম পলিবাি 
এবং পলিবাকিি সুসম্পেশকে সবকিকে মবলর্ গুরুত্ব লদকেকে এবং বযলি 
ও সমাজ গঠকন পলিবািকে প্রর্ম বীজ লহকসকব আখযালেে েকিকে। 
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আমাকদিকে োই পলিবাি এবং পালিবালিে সুসম্পেশ লবেকে ইসিাকমি 
দৃলষ্টভলি সম্পকেশ জানকে হকব র্াকে সলঠেভাকব পলিবাি ও পালিবালিে 
সম্পকেশি মূিযােন েকি মুসলিম লর্শুকদিকে র্র্ার্র্ ো‘িীম-েিলবেকেি 
বযবস্থা েকি সলঠেভাকব িািন পািন েিা র্াে। োকদি মর্কে পালিপালেশে 
অবস্থা ও পলিলস্থলেি আগ্রাসকনি লর্োি, অন্ধলবোস, ভ্রান্ত-অনুেিণ, 
লবিুযলে এবং লিন্তাি স্থলবিো ইেযালদ অপসািণ েিা র্াে। লবকর্ে েকি 
বেশমান িযাকিকেি মমাোকবিাে মুসলিম জালেকে মর্ন লহফার্ে েিা র্াে। 
এ সম্পকেশ আল্লাহ আি-েুিআকন বকিন, 

َٰتِهِۦ ۡ َوِمنۡ ﴿ نۡ  َءاَي
َ
ِنۡ  لَُكم َخلَقَۡ أ نُفِسُكمۡ  م 

َ
َوَٰٗجا أ ز 

َ
ُكُنو ا ۡ أ  وََجَعَلۡ إََِل َها ل ِتَس 

ةٗۡ بَي َنُكم َودَّ َٰلَِكۡ ِفۡ إِنَّۡ ۡ َمة  ۡ÷َوَرح مَّ ُرونَۡ مۡ ل َِقوۡ  ٓأَلَيَٰت ۡ َذ  [  ٢١: الروم] ﴾٢١ َيَتَفكَّ

“আি োাঁি লনদর্শনা-বিীি মকিয এেলি লনদর্শন হকে মর্, লেলন 
মোমাকদি জকনয মোমাকদি মিয মর্কে মোমাকদি সলিনীকদি সৃলষ্ট 
েকিকেন, র্াকে মোমিা োকদি োকে র্ালন্তকে র্াে এবং লেলন 
মোমাকদি মকিয পািস্পলিে সম্প্রীলে ও দো সৃলষ্ট েকিকেন। লনিে 
একে লিন্তার্ীি মিােকদি জনয লনদর্শনাবিী িকেকে”। ]সূিা আি-রূম, 
আোে: ২১[   
আল্লাহ আিও বকিন, 

ِينَۡ﴿ ۡ َربََّنا َيُقولُونَۡ َوٱَّلَّ َوَِٰجَنا ِمنۡ  ََلَا َهب  ز 
َ
َٰتَِنا أ ِيَّ ةَۡ َوُذر  ُيۡ  قُرَّ ع 

َ
َعل َنا أ  لِل ُمتَّقِيَۡ َوٱج 

ا  [  ٧٤: الفرقان] ﴾٧٤ إَِمام 

“র্ািা বকি, মহ আমাকদি িব! আমাকদি স্ত্রীকদি পে মর্কে এবং 
আমাকদি সন্তানকদি পে মর্কে আমাকদি জকনয মিাকখি র্ীেিো দান 
েি এবং আমাকদিকে মুিােীকদি জনয আদর্শস্বরূপ েি”। ]সূিা আি-
ফুিোন, আোে: ৭৪[   
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আল্লাহ আিও বকিন 
َمَٰنُۡ َقاَلۡ ِإَوذۡ ﴿ َُٰبَنَّۡ يَعُِظُهۥ َوُهوَۡ ِِلب نِهِۦ لُق  ِكۡ  َلۡ َي ِهۡ تُۡش  كَۡ إِنَّۡ بِٱللَّ  ِ  لَُظل مۡ  ٱلۡش 

ي َنا ١٣ َعِظيمۡ  نَسَٰنَۡ َوَوصَّ ِ
ي هِۡ ٱۡل  َِِٰلَ ُهۥ ََحَلَت هُۡ بَِو مُّ

ُ
ن ا أ َٰۡ َوه  نۡ  ََعَ

 ِفۡ َوفَِصَٰلُُهۥ َوه 
ِۡ نِۡ ََعَمي 
َ
ُكرۡ  أ ي َكۡ ِلۡ ٱش  َِِٰلَ ۡى َجََٰهَداكَۡ ِإَون ١٤ ٱل َمِصيُۡ إَِلَّۡ َولَِو ن ََعَ

َ
ِكَۡ أ  َما ِبۡ تُۡش 

هۡ فََلۡ ِعل مۡ  بِهِۦ لََكۡ لَي َسۡ ُهَما َيا ِفۡ َوَصاِحب ُهَما تُِطع  ن  هۡ ٱِلُّ ُروٗفا  َمنۡ  َسبِيَلۡ َوٱتَّبِعۡ  َمع 
نَاَبۡ

َ
نَب ُِئُكم َمر ِجُعُكمۡ  إَِلَّۡ ُثمَّۡ إَِلَّ ۡ أ

ُ
َملُونَۡ ُكنُتمۡ  بَِما فَأ َُٰبَنَّۡ ١٥ َتع  َها ۡ َي  تَُكۡ إِن إِنَّ

ِنۡ  َحبَّة ۡ َقاَلِۡمثۡ  َدلۡ  م  َرةۡ  ِفۡ َفَتُكن َخر  وۡ  َصخ 
َ
َمََٰوَٰتِۡ ِفۡ أ وۡ  ٱلسَّ

َ
ۡرِضۡ ِفۡ أ

َ ِتۡ ٱۡل 
 
 يَأ

ُ ۡ بَِها َۡ إِنَّۡ ٱللَّ ۡ ٱللَّ َُٰبَنَّۡ ١٦ َخبِي ۡ َلِطيف  قِمِۡ َي
َ
ةَۡ أ لَوَٰ ُمرۡ  ٱلصَّ

 
ُروِفۡ َوأ  َعنِۡ َوٱن هَۡ بِٱل َمع 

ُمنَكرِۡ
ِبۡ  ٱل  َٰۡ َوٱص  َصابََكهۡ َما ۡ ََعَ

َ
َٰلَِكۡ إِنَّۡ أ ُمورِۡ َعز مِۡ ِمنۡ  َذ

ُ ِرۡ  َوَلۡ ١٧ ٱۡل  كَۡ تَُصع   َخدَّ
ِشۡ َوَلۡ لِلنَّاِسۡ ۡرِضۡ ِفۡ َتم 

َ هۡ ٱۡل  ا َۡ إِنَّۡ َمَرح  ۡ َلۡ ٱللَّ  َوٱق ِصدۡ  ١٨ فَُخور ۡ ُُم َتالۡ  ُكَّۡ ُُيِبُّ

يَِكۡ ِفۡ ۡ َمش  تَِك ۡ ِمن َوٱغ ُضض  نَكرَۡ إِنَّۡ َصو 
َ
َوَٰتِۡ أ ص 

َ َِميِۡ لََصو ُتۡ ٱۡل 
 ﴾١٩ ٱۡل 

 [  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 মানুেকে োি লপো-মাোি সাকর্ 
সদ্বযবহাকিি মজাি লনকদশর্ লদকেলে। োি মাো োকে েকষ্টি পি েষ্ট 
েকি োকে গকভশ িািণ েকিকে। োি দুি ো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। দুলনোকে 
োকদি সাকর্ সদ্ভাকব সহাবস্থান েিকব। মর্ আমাি অলভমুখী হে, োি 
পর্ অনুসিণ েকিা। অেঃপি মোমাকদি প্রেযাবেশন আমাি লদকেই 



8 

 

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 ভূগকভশ, ে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 মানুেকে 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”। ]সূিা মিােমান, আোে: ১৩-১৯[  
আল্লাহ আিও বকিন, 

دُۡ﴿ َم  ِۡ ٱۡل  ِي لِلَّ ۡ ِلۡ َوَهَبۡ ٱَّلَّ ِكَبِۡ ََعَ
َمَٰعِيَلۡ ٱل  َحََٰق ۡ إِس  ۡ إِنَّۡ ِإَوس  ِ ََع ءِۡ لََسِميعُۡ َرب   ٱِلُّ

٣٩ ِۡ َعل ِنۡ َرب  ةِۡ ُمقِيمَۡ ٱج  لَوَٰ يۡ َوِمن ٱلصَّ ِيَِّت ۡ َربََّنا ُذر  ِفرۡ  َربََّنا ٤٠ ُدََع ءِۡ َوَتَقبَّل   ِلۡ ٱغ 
يَّۡ َِِٰلَ ِمنِيَۡ َولَِو َِساُبۡ َيُقومُۡ يَو مَۡ َولِل ُمؤ   [  ٤١  ،٣٩: ابراهيم] ﴾٤١ ٱۡل 

“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”। ]সূিা ইবিাহীম, 
আোে: ৩৯-৪১[  
আল্লাহ আিও বকিন, 
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ۡۥ  ََلُۥ َقاَلۡ إِذۡ ﴿ ُه ۡه َربُّ لِم  س 
َ
ُتۡ قَاَلۡ أ لَم  س 

َ
ِۡ أ َٰۡ ١٣١ ٱل َعَٰلَِميَۡ لَِرب   بَنِيهِ مُۡۡۧإِب َرَِٰهۡ بَِها ۡ َوَوّصَّ

ُقوُبۡ ََٰبِنَّۡ َوَيع  َۡ إِنَّۡ َي َطَفَٰۡ ٱللَّ ِينَۡ لَُكمُۡ ٱص  ۡ َتُموُتنَّۡ فََلۡ ٱِل  نُتم إِلَّ
َ
لُِمونَۡ َوأ س   مُّ

 [  ١٣٢  ،١٣١: ابلقرة] ﴾١٣٢

“স্মিণ েরুন, র্খন োকে োি িব বিকিন: অনুগে হও। মস বিি 
আলম লবে পািকেি অনুগে 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”। ]সূিা আি-বাোিাহ, আোে: 
১৩১–১৩২[   
আল্লাহ আিও বকিন, 

ي َنا﴿ نَسَٰنَۡ َوَوصَّ ِ
ي هِۡ ٱۡل  َِِٰلَ هۡ بَِو ن ا َسَٰ ۡ ََحََلت هُۡ إِح 

ُ
ُهۥأ هۡ َوَوَضَعت هُۡ ُكر ٗها مُّ  وَََح لُُهۥ ُكر ٗها

َُٰثونَۡ َوفَِصَٰلُُهۥ ا ۡ ثََل ر  ۡى َشه  هُۥ بََلغَۡ إَِذا َحتَّ ُشدَّ
َ
َبعِيَۡ َوَبلَغَۡ أ ر 

َ
ِۡ قَاَلۡ َسَنةٗۡ أ ِنۡ  َرب  زِع  و 

َ
 أ

نۡ 
َ
ُكرَۡ أ ش 

َ
َمَتَكۡ أ َتۡ ٱلَِّتۡ  نِع  ن َعم 

َ
َّۡ أ َٰۡ ََعَ يَّۡ َوََعَ نۡ  َوَِِٰلَ

َ
َمَلۡ َوأ ع 

َ
َٰهُۡ َصَٰلِٗحا أ  تَر َضى

لِحۡ  ص 
َ
يۡ ِفۡ ِلۡ َوأ ِيَِّت  ۡ ُذر  ۡ إََِل َكۡ ُتب ُتۡ إِن ِ لِِميَۡ ِمنَۡ ِإَون ِ َلىئَِكۡ ١٥ ٱل ُمس  و 

ُ
ِينَۡ أ  ٱَّلَّ

َسنَۡ َعن ُهمۡ  َنَتَقبَُّلۡ ح 
َ
ۡ َعن َوَنَتَجاَوزُۡ َعِملُوا ۡ َما أ ِ َحَِٰبۡ ِفۡ  اتِِهمۡ ۡ ََۡسي  ص 

َ
ةِۡي أ َنَّ دَۡ ٱۡل   وَع 

قِۡ د  ِ ِيٱ ٱلص   [  ١٦  ،١٥: االحقاف] ﴾١٦ يُوَعُدونَۡ ََكنُوا ۡ َّلَّ

“আমিা মানুেকে োি 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 সুেমশগুকিা েবুি েলি এবং মন্দ েমশগুকিা মাজশনা েলি। 
োিা জান্নােীকদি োলিোভুি মসই সেয ওোদাি োিকণ, র্া োকদিকে 
মদওো হকো”। ]সূিা আি-আহোফ, আোে: ১৫–১৬[  
আল্লাহ আিও বকিন, 

ۡ َربَُّكۡ َوقََضَٰۡ﴿
َ
ۡأ ا ۡ لَّ ُبُدو  ي نِۡ إِيَّاهُۡ إِلَّ ۡ َتع  َِِٰلَ َسَٰن ا ۡ َوبِٱل َو ا إِح   ٱل ِكَبَۡ ِعنَدكَۡ َيب لَُغنَّۡ إِمَّ

َحُدُهَما ۡ
َ
وۡ  أ

َ
ُهَما أ َُّهَما ۡ َتُقل فََلۡ لِِكَ ۡ ل ف  

ُ
َُّهَما َوُقل َتن َهر ُهَما َوَلۡ أ ٗلۡ ل  ٢٣ َكِريٗما قَو 

ۡ فِض  ِۡ َجَناحَۡ لَُهَما َوٱخ  ل  َةِ ِمنَۡ ٱَّلُّ ِۡ َوقُل ٱلرََّح   ﴾٢٤ َصغِٗيا َربََّياِنۡ َكَما ٱر ََح ُهَما رَّب 
 [  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-পূণশ ের্া। োকদি সামকন ভাকিাবাসাি সাকর্ নম্র-
ভাকব মার্া নে েকি দাও এবং বি: মহ িব োকদি উভকেি প্রলে িহম 
েি, মর্মন োিা আমাকে তর্র্বোকি িািন পািন েকিকেন”। ]সূিা 
আি-ইসিা, আোে: ২৩-২৪[  
আল্লাহ আিও বকিন, 

﴿َٰۡ َسَفَٰۡ َوَقاَلۡ َعن ُهمۡ  َوتََوّلَّ
َ
أ َٰۡ َيى ۡ يُوُسَفۡ ََعَ ت  نِۡ ِمنَۡ َعي َناهُۡ َوٱب َيضَّ ُز   َكِظيمۡ  َفُهوَۡ ٱۡل 

ِۡ قَالُوا ۡ ٨٤ َتُؤا ۡ تَٱللَّ ُكرُۡ َتف  َٰۡ يُوُسَفۡ تَذ  ا تَُكونَۡ َحتَّ وۡ  َحَرض 
َ
 ٱل َهَٰلِِكيَۡ ِمنَۡ تَُكونَۡ أ

َما ۡ قَاَلۡ ٨٥ كُۡ إِنَّ ش 
َ
ۡ وا ۡأ ِنۡ  َبث ِ ِۡ إَِلۡ وَُحز  لَمُۡ ٱللَّ ع 

َ
ِۡ ِمنَۡ َوأ لَُمونَۡ َلۡ َما ٱللَّ  ٨٦ َتع 
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ََٰبِنَّۡ ُسوا ۡ ٱذ َهُبوا ۡ َي ِخيهِۡ يُوُسَفۡ ِمن َفَتَحسَّ
َ
ۡ َوَلۡ َوأ ِحۡ ِمن ُسوا ۡۡ َۡتَا ي  و  ِهۡ رَّ  َلۡ إِنَُّهۥ ٱللَّ

ۡ حِۡ ِمن ُسۡۡ َۡيَا ي  و  ِۡ رَّ ۡ ٱللَّ َٰفِرُۡ ٱل َقو مُۡ إِلَّ  [  ٨٦  ،٨٣: يوسف] ﴾٨٧ ونَۡٱل َك

“এবং োকদি লদে মর্কে লেলন মুখ লফলিকে লনকিন এবং বিকিন: হাে 
আফকসাস ইউসুকফি জনয এবং দুঃকখ োি িেুদ্বে সাদা হকে মগি। 
এবং অসহনীে মনস্তাকপ লেলন লেকিন লিষ্ট। োিা বিকে িাগি: 
আল্লাহি েসম আপলন মো ইউসুকফি স্মিণ মর্কে লনবৃি হকবন না, মর্ 
পর্শন্ত মিণাপন্ন না হকে র্ান লেংবা মািা না র্ান। লেলন বিকিন: আলম 
মো মোমাি দুঃখ ও অলস্থিো আল্লাহি সমীকপই লনকবদন েিলে এবং 
আল্লাহি পে মর্কে আলম র্া জালন, ো মোমিা জান না। বৎসগণ! র্াও 
ইউসুফ ও োি ভাইকে োিার্ েি এবং আল্লাহি িহমে মর্কে লনিার্ 
হকো না। লনিে আল্লাহি িহমে মর্কে োকফি সম্প্রদাে বযেীে অনয 
মেউ লনিার্ হে না”। ]সূিা ইউসুফ, আোে: ৮৪–৮৭[ 
িাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম বকিন, 

َسنُُهمح ُخلًُقا، وَِخيَارُُهمح ِخيَارُُهمح ِلنَِسائِِهمح » حح
َ
ِمِننَي إِيَمانًا، أ حُمؤح َمُل ال كح

َ
 «أ

“মোমাকদি মকিয সবকিকে পলিপূণশ মুলমন ঐ বযলি, মর্ মোমাকদি মকিয 
উিম িলিত্রবান এবং োি পলিবাকিি প্রলে দোবান1।”  
িাসূি 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 িাসূি 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাকমি হাদীস বণশনা েকিন: 
                                                           
1 মুসনাকদ আহমদ, হাদীস নং ৭৪০২। 
2 ইবন মাজাহ ও হাকেম। 
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ةُۡ ُتن َكحُۡ»
َ
أ َبعۡ  ال َمر  ر 

َ
َفرۡ  َوِِلِينَِها َوِۡلََمالَِها َوِۡلََسبَِها لَِمالَِها ِۡل ينِۡ بَِذاتِۡ َفاظ   تَرَِبت ۡ اِِل 

 «يََداكَۡ

“িািলি তবলর্কষ্টযি োিকণ মমকেকদিকে লববাহ েিা হে। (১) োি িন-
সম্পকদি োি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. িাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম মর্কে হাদীস 
বণশনা েকিন মর্, িাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম বকিকেন,   

َعلُوا تَُكنح فِتحنٌَة ِِف » َن ِدينَُه وَُخلَُقُه فََزوُِّجوهُ، إاِلَّ َتفح إَِذا َخَطَب إََِلحُكمح َمنح تَرحَضوح
رحِض، َوفََساٌد َعِريٌض 

َ
 «األ

“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 সৃলষ্ট হকে 
পাকি”।3 
ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম হালেম িহ. 
সেকিই িাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম মর্কে হাদীস বণশনা 
েকিন মর্, িাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম বকিকেন, 

َم الحِقيَاَمةِ » نحِبيَاَء يَوح
َ حَولُوَد، إِِّنِّ ُمََكثٌِر األح حوَُدوَد ال   «تََزوَُّجوا ال

                                                           
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 িাসূি সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওোসাল্লামকে বিকে শুকনলে মর্, 

اَل ُكُّ »
َ
ِي لََعَ اِلَّاِس َراٍع، أ ِمرُي اَّلَّ

َ
ئُوٌل َعنح َرِعيَِّتِه، فَاأل ُكمح َراٍع، َوُُكُُّكمح َمسح

ةُ َراِعيٌَة 
َ
أ ، َوالَمرح ئُوٌل َعنحُهمح ِل بَيحِتِه، وَُهَو َمسح هح

َ
ئُوٌل َعنح َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل َراٍع لََعَ أ َوَمسح

ئُ  ِلَها، َوِِهَ َمسح اَل لََعَ َبيحِت َبعح
َ
ئُوٌل َعنحُه، أ ولٌَة َعنحُه، َوالَعبحُد َراٍع لََعَ َماِل َسيِِّدهِ، وَُهوَ َمسح

ئُوٌل َعنح َرِعيَِّتهِ   «فَُُكُُّكمح َراٍع، َوُُكُُّكمح َمسح
“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, মানুে হকে আর্িাফুি মাখিুোে 
                                                           
4 আহমদ, হাদীস নং ১২৬১৩। 
5 লেিলমর্ী, হাদীস নং ১৭০৫। 
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বা সৃলষ্টি মসিা জীব এবং পৃলর্বীকে আল্লাহি খলিফা বা প্রলেলনলি। 
অপিলদকে এ সৃলষ্ট 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, মসবা-
র্ত্ন, পিামর্শ, লদে-লনকদশর্না ইেযালদ মদওোি প্রকোজন হে। খলিফা 
লহকসকব োি দালেত্ব পািকন উপরু্ি ও প্রস্তুে েিাি জনয। আি এ 
সেি প্রকোজন এেমাত্র পলিবািই লদকে র্াকে। সুেিাং মানব লর্শুি 
আলিে, র্ািীলিে, তবেলেে লবোর্ এবং সেি প্রোি উন্নলে, অগ্রগলে-
অবনলে, ইলেবািে মহাে আি মনলেবািে মহাে সেি মেকত্র 
পলিবাকিি ভূলমোই সবকিকে মবলর্। 
এ সেি োিকণ আমিা অনুিাবন েিকে পালি মর্, মেন ইসিাম 
পলিবাি ও পলিবাি গঠন এে মবলর্ গুরুত্ব ও প্রািানয লদকেকে এবং 
পলিবাি গঠনকে তপলত্রে ও মােৃে সুসম্পেশ এবং মানুকেি লফৎিাকেি 
ওপি প্রলেলষ্ঠে েকিকে? োি এেমাত্র োিণ হকে, পলিবাকিি ভীে 
মজবুে েিা এবং পলিবাকিি সদসযকদি মাকে সুসম্পেশ গকড় মোিা। 
আি এ জনযই ইসিাম পলিবাি গঠন, মানুকেি 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 
অনুিাবন েিা সম্ভব নে, র্েেণ পর্শন্ত পলিবাি গঠকন মানুকে 
স্বভাবসুিভ লদেগুকিা সম্পকেশ এবং পলিবাকিি সেি সদসযকদি দালেত্ব 
ও একে অপকিি পলিপূিে ভূলমো সম্পকেশ অনুিাবন েিকে না 
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পািকব। োিণ, মানুে র্খন এ সেি লবেকে অনুিাবন েি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 
পলিপূিেমূিে দালেকত্বি প্রলে মখোি মিকখই দালেত্ব অপশণ ও পলিবাি 
পলিিািনা েিা। এলিই হকে মানুকেি পালিবালিে সদসযকদি মাকে 
আলিে ও তজলবে সম্পকেশি মূি লভলি। 
সািািণে মানুকেি 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 ভূলমো 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 োিা 
মানুকেি লফৎিাে বা স্বভাবকে অনুিাবন েিকে ভুি েকি। আি র্খন 
স্বভাবকে অনুিাবন েিকে ভুি েকি, েখনই পলিবাকিি সদসযকদি 
মাকে দালেত্ব অপশকণ লবরৃ্ঙ্খিা ও সীমািঙ্ঘন েকি র্াকে- র্া মর্ে পর্শন্ত 
পলিবাকিি মন্দ মডকে লনকে আকস। অেএব, র্েেণ পর্শন্ত পলিবাি 
গঠকনি মেকত্র মানুকেি লফৎিাে সম্পকেশ অনুিাবন না েিা র্াকব, 
েেেণ পর্শন্ত পলিবাি গঠকনি বযাপাকি ইসিামী র্িী‘আকেি দৃলষ্টভলি 
অনুিাবন েিা সম্ভব হকব না। 
আি পলিবাকিি সদসযকদি পিস্পি সম্মলে ও পলিপূিে ভূলমো 
পলিবাকিি নািী-পুরুে, বাবা-মা, ভাই-মবান, ের্া সেি সদকসযি মাকে 
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ভাকিাবাসা, দো, অনুগ্রহ প্রলেষ্ঠা েকি। আি র্খনই পলিবাি মর্কে 
সম্মলে ও পলিপূিে ভূলমো, ভাকিাবাসা, দো অনুগ্রহ 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 ো‘িীম-
েিলবেে, 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 
োি সািযানুর্ােী দালেত্ব আদাে েকি বা আদাে েিকে মিষ্টা েকি। 
পুরুকেি েুিনাে নািীি র্ািীলিে দুবশিো এবং সন্তাকনি সাকর্ নািীি 
তবেলেে ও আলিে আকবগ ও দোমে সম্পেশ োকদি প্রলে দো অনুগ্রহ, 
সাহার্য ও পৃষ্ঠকপােেোি প্রলে অনুপ্রালণে েকি। অপি লদকে নািীি 
েুিনাে পুরুকেি তজলবে দুবশিো এবং নািীকত্বি োমনা- বাসনা ও 
োকদি প্রলে দো-অনুগ্রহ ও ভাকিাবাসাি প্রলে অনুকপ্রিণা মর্াগাে। এ 
জনযই আল্লাহ নািীি হাকে তজলবে প্রর্ালন্তি িাগাম েুকি লদকেকেন। 
সুেিাং ো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 েিাি অনুমলে না মদে। সুেিাং 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-দুবশিোি োিকণ এেজন নািীি দৃলষ্ট বিং 
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শুিুমাত্র োমনা-বাসনা ও লিন্তা-িযান োকে তজলবে-ভাকব প্রভালবে েকি 
মফকি। এমন লে অকনে সমে নািী োি বুলদ্ধি মািযকম এেজন 
পুরুেকে োি প্রলে দুবশি েকি মফিকে পাকি। র্াি ফকি পুরুে 
স্বাভালবেভাকব নািী ও সন্তানকদি প্রলে দুবশি, 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 মানুকেি 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 সবলেেুি মিয লদকে নািী পুরুকেি মকিয মপ্রম 
ভাকিাবাসাি সম্পেশ সৃলষ্ট 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 সৃলষ্ট েিা হকেকে, র্াকে োিা পালিবালিে 
প্রকোজকন নািী ও সন্তানকদি প্রকোজন পূিণ এবং োকদি িািন পািন 
ও পলিিািনা েিকে পাকি। নািীকদিকে পুরুকেি েুিনাে দুবশি, নম্র, 
মোমি ও আকবগমেী েকি সৃলষ্ট েিা হকেকে, র্াকে পিলনভশির্ীি দুবশি 
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 ইোনুর্ােী 
পালিপালেশে অবস্থাি আকিাকে োজ-েমশ েিাি লনকদশর্ প্রদান েকিকে। 
োি মিকে মবলর্ লেেু োকদি ওপি িালপকে মদওো বা বািয েিা, 
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োাঁকদি প্রলে রু্িুম ও দুবশযবহাকিি নামান্তি, র্া র্িী‘আে, মানুকেি 
স্বভাব এবং নািী পুরুকেি একে অকনযি পলিপূিে নীলেি পলিপন্থী। 
সেি: 
মানুকেি স্বভাব এবং নািীকে দুবশি ও পুরুেকে সবি েকি সৃলষ্ট 
ইেযালদি লবকেেকণি মিয লদকে ইসিাকম নািী-পুরুকেি সেকিি 
পার্শকেযি িহসয অনুিাবন েিা র্াে। ইসিাম নািীি সেকিি পলিমাণ 
মবলর্ এবং পুরুকেি সেকিি পলিমাণ েম বা স্বল্প-ভাকব লনিশািণ 
েকিকে। 
এ ইসিাম নািীি প্রলে রু্িুম ে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 
রু্িুম 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 রু্িুম ও তজলবে সীমািঙ্ঘন এবং লফেনা-ফযাসাদ মর্কে নািী 
ও মােৃত্বকে লহফার্ে েিা র্াে। মেমলনভাকব পুরুেকদিকেও লহফার্ে 
েিা র্াে। োিণ, স্বভাবগেভাকব নািীি েুিনাে পুরুে তজলবে লবেকে 
অলিে দুবশি এবং আকবগপ্রবণ। এমনলে নািীি অি-প্রেযকিি দৃলষ্ট 
পর্শন্ত পুরুেকে আেৃষ্ট ও দুবশি ে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 অনুমলে 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 অনুমলে মদওো হকিও মানুকেি লপেৃ পলিিে ও বংর্ পলিিে 
র্ােকব না। োই ধ্বংস হকে র্াকব পলিবাি এবং লববাকহি ফিাফি। 
এজনযই ইসিামী র্িী‘আে নািীকে এেসাকর্ এোলিে লববাকহি 
অনুমলে মদে লন। 
অপি লদকে ইসিামী র্িী‘আে পুরুেকদিকে র্েশসাকপকে এেসাকর্ 
এোলিে লববাকহি অনুমলে লদকেকে। অর্শাৎ পুরুকেি র্লদ তজলবে ও 
আলর্শে সামর্শয র্াকে এবং এোলিে স্ত্রীকদি প্রলে নযােলবিাি প্রলেষ্ঠা 
েিকে পাকি, োহকি প্রকোজন অনুসাকি 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 েিাি 
অনুকমাদন মদেলন। োিণ, এি ফকি পলিবাকিি সদসযকদি মাকে এবং 
স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্তলেকদি ভাকিাবাসা, সহমলমশো, দো, অনুগ্রহ 
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 
সহকর্ালগোমূিে 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 ভূলমো: 
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 অনুমলে আি স্ত্রীকে খুিা‘-এি মািযকম 
লনকজকে মুি েকি মনওোি অনুমলে 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 স্বামী-
স্ত্রী 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 
প্রোিণামূিে আশ্রে না লনকে োকদি মকিয মপ্রম-প্রীলে-ভািবাসা ও 
একে অকনযি পলিপূিে ও সহকর্ালগোমূিে মকনাভাব লনকে সুখী সুন্দি 
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 ভূলমো: 
ইসিামী সমাজ বযবস্থাে পলিবািই হকে সমাকজি মূি লভলি। মানুেকে 
সামালজেভাকব প্রলেলষ্ঠে েিাি জনয পলিবািই োি প্রকোজনীে 
সবলেেুি 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-অনুগ্রহ-
সহমলমশোি লভলিকে এেলি আদর্শ পলিবাি গকড় উকঠ। 
মানুে মর্মন পলিবাকিি সদসয মেমলন সমাকজিও সদসয। মানুকেি 
ি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। সুেিাং পলিবাকি 
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লপোি মর্মন এেলি অবস্থান িকেকে মেমলন িকেকে মাকেি ও মেকি-
মমকেকদি, োকদি প্রকেযকেিই িকেকে পালিবালিে আিাদা ও লভন্ন 
িিকনি দালেত্ব ও ভূলমো, র্া োকদি সামালজে দালেত্ব ও ভূলমোি 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 অনুর্ােী। োকদি এ সামালজে ও পালিবালিে দালেত্ব ও 
ভূলমোি লমশ্রণ ও তবপিীেয মোকনাও মোকনাও সমে পলিবাকিি 
সদসযকদি মাকে ভুি বুোবুলে, মকনামালিনয, অনলিোি িিশা, সীমািঙ্ঘন 
ও পালিবালিে দুবশিো ইেযালদ সৃলষ্ট হকে পাকি। 
পুরুে হকে পলিবাকিি মেন্দ্রলবনু্দ। 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 লেেুি ওপি লনভশি েকি পলিবাকিি স্বামী-স্ত্রীি সম্পেশ। োই 
বযলি ও সমাজকে গঠন েিকে হকি পলিবািকে গঠন েিকে হকব। 
এখাকন আকিেলি গুরুত্বপূণশ লবেে আমাকদিকে অবর্যই অনুিাবন েি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 শুিুমাত্র ো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 দূকি িাখাি মাকনই 
হকে নািীি ওপি এবং সন্তান সন্তলেি ওপি মানলসে ও তবেলেে-
ভাকব রু্িুম েিা। সুেিাং নািীকে পুরুকেিই েেৃশত্বািীন ও েত্র-োোে 
িাখকে হকব। 
অপি লদকে পুরুে হকে শুিুমাত্র োকজি মর্াগযো সম্পন্ন এেে 
স্বভাকবি অলিোিী। পুরুকেি মকিয সন্তান গভশিািকণি েমো মনই। 
এজনয পুরুেকে মানলসে এবং র্ািীলিেভাকব মর্াগযো-সম্পন্ন ও 
র্লির্ািী েকি সৃলষ্ট েিা 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 পূিকণি জনয স্বামীকে বা পুরুেকে 
সহকর্ালগো েিকে হকব। এলিই হকে এেলি পলিবাকিি আসি ও মূি 
ের্া এবং স্বামী-স্ত্রী প্রকেযকেি মমৌলিে দালেত্ব। 
পলিবাি ও সমাজ গঠকন নািী ও পুরুে উভকেি ভূলমো:  
এ জনযই পলিবাি ও সমাজ গঠকনি মেকত্র নািী এবং পুরুকেি ভূলমোি 
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মকিয মোকনা িিকনি তবপিীেয, লনকজি প্রািানয সৃলষ্ট েিাি মোকনাও 
অবোর্ মনই, প্রকেযকেি এেলি সামালজে ও পালিবালিে অবস্থা িকেকে 
এবং প্রকেযকেি দালেত্ব একে অকনযি পলিপূিে লহকসকব গণয। োই 
পলিবাি ও সমাজ গঠকনি মেকত্র এেজন নািীি প্রর্ম দালেত্ব ও ভূলমো 
মা ও মােৃকত্বি ভূলমো পািন, র্া পলিবাি ও সমাকজি মূি 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। সুেিাং এ িেয বাস্তবােকনি 
লবকিালিো সমাকজি মর্ মেউ েরুে না মেন মস ইসিামী র্িী‘আকেি 
দৃলষ্টভলি এবং সলঠে লফেিাে/স্বভাব মর্কে দূকি সকি র্াকব এবং 
ইসিামী র্িী‘আকেি লবকিালিো েিকব। এিা মস পািােয প্রকিািনাে 
েরুে আি বযলি বা িাকেি অন্ধ অনুেিকণই েরুে, সমান ের্া। মর্ 
পািােয দৃলষ্টভলি 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 অনুেিণ 
আি অন্ধ লবোকসি োিকণ নািীকদিকে লর্ো-সংসৃ্কলে ও সভযো, 
র্র্ার্র্ভাকব সন্তান িািন-পািন, স্বামীি মসবা ও োকে সহকর্ালগো 
এবং জালে ও সমাকজি মসবামূিে লর্ো দীো ও লিন্তা-মিেনা মর্কে 
বলিে েকি অজ্ঞো, মূখশো, সংেীণশোি বলন্দর্ািাে আবদ্ধ েকি 
মিকখকে। অর্ি আিুলনে লবকে মদর্, জালে ও সমাকজি মসবাে এবং 
নািী সমাকজি উন্নেকনি িকেয লবলভন্ন িিকনি ের্য, প্ররু্লিগে 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 অনুমলে লদকেকে এমন মোকনা অনুষ্ঠাকনও োকদি 
অংর্ গ্রহণ েিকে মদওো হে না। র্াি োিকণ োিা অকনোংকর্ জ্ঞান 
অজশন ও লবলভন্ন লর্ো িাভ হকে বলিে। বেশমান মুসলিম লবকে মুসলিম 
নািীকদিকে েুিনামূিে-ভাকব লর্ো-সংসৃ্কলে, সভযো এবং সামালজে 
েমশোকে অংর্ গ্রহণ েিা মর্কে বলিে েকি িাখা হকে। এমনলে লহনু্দ 
নািীকদি মর্কেও মুসলিম নািীকদিকে মোণঠাসা েকি িাখা হকে। অর্ি 
ইসিাম নািীকদিকে মর্ অলিোি ও স্বািীনো লদকেকে লহনু্দ িকমশ োি 
লেলিেও মদে লন, োিপকিও লহনু্দ নািীিা সামালজে েমশোে এবং 
িমশীে ও সামালজে আিাি অনুষ্ঠাকন অংর্গ্রহণ েিকে এবং গুরুত্বপূণশ 
ভূলমো পািন েিকে, অর্ি এেজন মুসলিম নািীকে অংর্ গ্রহণ েিকে 
মদওো হে লন। র্াি ফকি মুসলিম সন্তানকদি ো‘িীম-েিলবেে ও 
সুলর্ো এবং ইসিাকমি সামালজে েমশোকে দুবশিো ি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 
মদর্সমূকহ 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 
মসলজদসমূকহ 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 শুিুমাত্র পুরুেকদি জনয একসকে, নািীকদি মবিাে লেেুই 
আকস লন, ইসিাম নািীকদিকে সামালজে অলিোি মদে লন। সামালজে 
দাে-দালেত্ব বিকে নািীকদি মোকনা িিকনি ভূলমোই মনই এবং 
নািীকদি সামালজে মোকনা মর্শাদাই মনই। প্রেৃে পকে মুসলিম নািীকদি 
সম্পকেশ এ সেি সমসযাি মূি োিণ হকে নািীকদি মবিাে ইসিালমে 
লনকদশকর্ি ভুি বুোবুলে, অর্শাৎ ইসিাম নািীকদি পালিবালিে দাে-দালেত্ব, 
সন্তান িািন-পািন, মদখা-মর্ানাে, স্তনযদাকন ও মােৃত্বমূিে দালেত্ব 
পািকনি জনয প্রকোজকন জুমা ও জামা‘আকে উপলস্থে না হবাি অনুমলে 
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প্রদান েকিলেি। র্াকে এেজন মাকেি জামা‘আকে বা জুমু‘আি সািাকে 
উপলস্থলেি োিকণ োি দুকিি লর্শু িিপি ও েষ্ট না েকি। লবকর্ে 
েকি িাকেি সািাে এর্া ও ফজকিি সািাকে নািীকদি মসলজকদ 
জামা‘আকে উপলস্থে না হওোি জনয অনুমলে প্রদান েকিকে। র্াকে 
োি পালিবালিে দালেত্ব পািকন মোকনা সমসযা না হে। পালিবালিে দাে-
দালেত্ব 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। িাসূকিি বাণী « نَُعوا اَل َتمح

حَمَساِجدَ نَِساَءكُ  «ُم ال  “মোমিা নািীকদিকে আল্লাহি মসলজকদ আসকে বািা 

প্রদান েি না6।” 
পলিমা লবকে নািীকদি েরুণ অবস্থা:  
বেশমান লবকে পলিমা লবকেি সামকন মুসলিমকদি সভযো-সংসৃ্কলেি 
পিাজকেি োিণ হকে, আমাকদি েৃলষ্ট-োিিাি, আিাি-আিিণ ের্া 

                                                           
6 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 অনুসিণ েিা। লবকর্ে েকি নািীকদি 
মবিাে আমিা লনলদ্বশিাে প্রলেলি পদকেকপ োকদি অনুসিণ েি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 সৃলষ্ট েকি অর্বা নািীি ইজ্জে সম্মাকন আঘাে হাকন 
অর্বা নািীি মােৃকত্বি ভূলমোে প্রলেবন্ধেো সৃলষ্ট ে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 অনুপ্রালণে েি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 মূিযােন র্াকে না। 
োিা েখন ঘৃণা 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। নািী-
পুরুে সমাকজি একে অকনযি পলিপূিে। 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 ভূলমো পািন েিা, 
পলিবাকিি, স্ত্রী-পুত্র, মেকি-সন্তান ও অনয সদসযকদি র্ালন্ত ও লনিাপিাি 
বযবস্থা েিা। আি নািী বা মাকেি দালেত্ব হকে মােৃকত্বি ভূলমো পািন 
েিা, সন্তান িািন-পািন ও র্র্ার্র্ র্ালন্ত, লনিাপিা ও পলিির্শাি বযবস্থা 
েিা। অেএব, নািী পুরুকেি দালেত্ব এে মকন েিাি মাকনই োকদি 
দালেত্ব ও েেশকবয লবি সৃলষ্ট েিা। 
মুসলিম সমাকজ এেজন নািীি প্রদান দালেত্ব:  
এ জনয ইসিামী র্িী‘আে ও মুসলিম সমাকজ নািী এবং পুরুকেি 
ভূলমো 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 সুরৃ্ঙ্খিভাকব 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 সমূ্পণশভাকব 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 
অনুর্ােী নািী পুরুে এবং সমাকজি সেি সদকসযি জনয সহজ এবং 
সুরৃ্ঙ্খিভাকব েমশসংস্থাকনি বযবস্থাি জনয গকবেণা িালিকে মর্কে হকব। 
নািীি মবিাে মা ও মােৃকত্বি দালেত্ব পািন ও সমাকজি সবকিকে 
গুরুত্বপূণশ দালেত্ব পািন লহকসকব মকন েিা হে। োকদি মস দালেত্ব 
পািকনি র্র্ার্শ বযবস্থা েিা সমাকজি গুরুত্বপূণশ দালেত্ব। 
নািী োি মােৃত্ব-সুিভ 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 ভূলমো ও েমশ সংস্থান:  
আদর্শ জালে গঠকন নািীকদি অবদানকে মোি েকি মদখাি মোকনা 
সুকর্াগ 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 উপরু্ি ও অলিে সামর্শবান। এ োজ নািীকদিকে 
োকদি অনযানয দালেত্ব পািকন বািা প্রদানও েকি না। এজনয অকনে 



31 

 

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 সৃলষ্ট েকি না। বিং নািীকদি মােৃত্ব ও 
পালিবালিে দালেত্ব পািকন সহকর্ালগো েকি। এমনলে সমাকজ এমন 
লেেু নািী িকেকে, র্ািা পালিবালিে ও মােৃকত্বি দালেত্ব মর্কে সমূ্পণশ 
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 লর্েে-
লর্লেোি মকিয রুলিন অনুর্ােী ভাগাভালগ েকি খুব সহকজই োকজ 
িাগাকে পািকো। এমনলে এ িিকনি অনযানয র্কর্ষ্ট পলিমাণ েমশস্থি 
িকেকে, মর্গুকিা লসকেম অনুর্ােী 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 োি 
মােৃত্বমূিে দালেত্ব পািকন এবং সুস্থ সবি সন্তান ভূলমষ্ঠ ও োি র্র্ার্র্ 
িািন-পািকনি বযবস্থা গ্রহকণ র্ািীলিে ও মানলসেভাকব সবশালিে 
উপরু্ি হকে র্াকে। 
এজনয নািীকদিকে এ বেস মর্কে অন্তে িলল্লর্-পাঁেোলল্লর্ বেি পর্শন্ত 
মােৃত্বমূিে দালেত্ব পািকন লনকোলজে িাখা উলিৎ ও েেশবয, র্াকে অন্তে 
োকদি মর্ে সন্তানলি পর্শন্ত মাকেি িািন-পািন আদি র্ত্ন ও ো‘িীম- 
েিলবেকেি মভেি লদকে আলিে, মানলসে ও র্ািীলিেভাকব 
আিলনভশির্ীি হকে গকড় উঠকে পাকি। 
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এিপি র্খন এেজন নািী োি মােৃত্বমূিে দালেত্ব পািকনি মভেি 
লদকে ো‘িীম-েিলবেে সভযো-সংসৃ্কলে 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 অনুর্ােী 
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 আেুষ্কাি 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 দৃলষ্টভলি ও লিন্তািািাি আকিাকে নািীকদিকে 
োকদি ফুিন্ত মর্ৌবকন মােৃকত্বি ভূলমো মর্কে দূকি 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 অনুসিকণ আমিা নািীকদি মান-সম্মান ভূিুলণ্ঠে েকি 
মােৃকত্বি অপমান েিলে। 
অর্ি আমাকদি অবর্যই উলিৎ ও েেশবয লেি মর্, নািীকদি জনয োকদি 
সলঠে বেকস সমূ্পণশ 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 মজািপূবশে মহাে মোকনা পিপুরুকেি োকে 
দুবশিোি লর্োি হকে মার্া নে না েকি লনকজিাই আলিে, মানলসে ও 
মানলবে মূিযকবাি 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 
দুবশিোি োি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 দুবশি। োিপি এেই 
স্থকি দীঘশ লদকনি জনয বযস্তোে আিও দুবশি হওোিাই স্বাভালবে ও 
রু্লিরু্ি। এলিই হকে আমাকদি ইসিামী র্িী‘আে ও পলিমা জীবন 
বযবস্থা ও সামালজে বযবস্থাি মকিয পার্শেয ও তবলর্ষ্টয। 
সুেিাং 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 অনুর্ােী ো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 মূিযকবাি িো োকদি মােৃত্বমূিে 
দালেকত্ব লবি সৃলষ্ট না েকি মদর্ ও জালেি অগ্রগলে ও উন্নলেি িকে 
নািীকদি জনয আিাদা েমশসংস্থাকনি বযবস্থা েিকে হকব। সমাকজ নািী-
পুরুে একে অপকিি পলিপূিে ও সমাকজি অংর্ মস মকনাভাব অবর্যই 
তেলি েিকে হকব।  
আদর্শ জালে গঠকন পলিবাকিি ভূলমো:  
উপকিাি আকিািনা মর্কে প্রেীেমান হে মর্ মুসলিম লবকেি ইসিামী 
লিন্তালবদ, সংসৃ্কলেলবদ, স্থপলে, সংস্কািেগণ লর্শুি িািন-পািন, 
পলিির্শা, লর্শু লবেেে ো‘িীম-েিলবেে, ও োি োলিেুিাম উন্নেন 
এবং লর্শু লবেেে সংসৃ্কলেি সংস্কাি ইেযালদ লবেেগুকিাকে গুরুত্ব মদন 
লন, বিং োিা গুরুত্ব লদকেকে উিিালিোিী সূকত্র প্রাপ্ত ইসিামী ঐলেহয 
ও মূিযকবািকে, 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 মূিযকবাি ও লিন্তা-মিেনা 
প্রলেলষ্ঠে েিা। 
সুেিাং 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 গুরুত্বপূণশ প্রশ্ন হকে, মর্ জালে আজ সবশস্তকি 
পলিমা সভযো সংসৃ্কলেি মবড়াজাকি আবদ্ধ এবং উপলনকবর্ ও 
িাজননলেে আগ্রাসকনি লর্োি, মেমলনভাকব িাাঁিা িাগাকনা অেযািুলনে 
নানা আলবষ্কাকি আি লবজ্ঞাপকন লদকর্হািা, মস জালে েীভাকব োকদি 
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লর্শুি মসই হািাকনা অদৃর্য 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 ভূলমোকে 
সবকিকে মবলর্ গুরুত্ব লদকে হকব। পালিবালিে ভূলমোি মািযকম 
সলঠেভাকব লর্শুি িািন-পািন ও োি পলিির্শা েকি লর্শুি আলিে ও 
মানলসে লবোর্ ঘিাকে হকব। োহকি এে পর্শাকে জালে একহন 
পলিলস্থলে মর্কে মুলিি িেযস্থকি মপৌঁেুকে পািকব।  
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প্রলেষ্ঠান ও সংগঠনসমূহ:  
প্রেৃে পকে মুসলিম অিুযলেে এিাোসমূহ হকে মুসলিম উম্মাহ ও 
জালেি প্রাণকেন্দ্র। োিই হাকে িকেকে মুসলিম উম্মাহ ও জালেি র্লি 
বৃলদ্ধি িা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 শুিুমাত্র সংগঠন আি প্রলেষ্ঠান-লনভশি 
হকি িিকব না। প্রলেষ্ঠান ও সংগঠকনি ওপি লনভশির্ীি হকে ইসিাকমি 
দৃলষ্টভলি অনুর্ােী সংস্কাি ও পলিকর্ািন েিকে পািকব না। োিণ, 
সংগঠন এবং প্রলেষ্ঠানসমূহ োকদি লনকজকদি উপোি ও অলস্তত্ব লিলেকে 
িাখাি জনয আিুলনে লবকেি অনুেিণ েকি র্াকে। োকদি স্বার্শ 
পলিপন্থী মোকনা লেেু েিকে োিা িালজ হে না। োিা জালেি অনুসিণ 
েকি মাত্র। েকব োি মাকন এ নে মর্, সংগঠন ও প্রলেষ্ঠানসমূহকে 
পলিেযি অবস্থাে মেকড় লদকে হকব। বিং সংস্কাি-পলিকর্ািন ও 
ো‘িীম-েিলবেকেি মেকত্র সংগঠন ও প্রলেষ্ঠানগুকিাকে মগৌণ ভূলমোে 
িাখকে হকব। বেশমান প্রিাি মািযম এবং ইকিেট্রলনক্স লমলডোগুকিা োই 
প্রমাণ েকি। মসখাকন িকেকে লবকর্ে িিকনি সভযো-সংসৃ্কলে, ো‘িীম-
েিলবেে। োিা মোকনা সমেই ইসিামী সভযো-সংসৃ্কলে এবং ইসিামী 
ো‘িীম-েিলবেকেি মবিাে উৎসাহ প্রদান েকি না। েকব োি মাকন এ 
নে মর্, প্রিাি মািযম এবং ইকিেট্রলনক্স লমলডোগুকিাকে পলিেযাগ েিব; 
বিং আিুলনে প্রিাি মািযম এবং ইকিেট্রলনে লমলডোগুকিা মুসলিম 
উম্মাহ ও জালেি লর্োলবদ, সংসৃ্কলেলবদ, গকবেে এবং লিন্তালবদকদি 
জনয সংস্কাি পলিকর্ািন এবং ো‘িীম-েিলবেকেি লবিাি এেলি 
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উপেিণ হকে পাকি। র্াি মািযকম োিা প্রলেষ্ঠান ও সংগঠনসমূকহি 
জনয লবকর্ে মেত্র তেলি েকি লদকে পাকি। 
এি মািযকম র্লদও সেি সংগঠন এবং প্রলেষ্ঠানসমূহকে এেই 
িািাবালহেোে বা ঐকেযি মকিয লনকে আসা সম্ভব নে। েদুপলি 
সালবশেভাকব োকদি সামকন এেলি লদে লনকদশর্না েুকি িিকে পািকব। 
মর্ভাকব লদে লনকদশর্না লদকেলেকিন মূসা আিাইলহস সািাম ও োি ভাই 
হারুন আিাইলহস সািাম আিব জালেকে। 
র্লদও আমাকদি পকে বেশমান আিুলনে প্রিাি মািযম এবং ইকিেট্রলনক্স 
লমলডো ও অেযািুলনে র্ন্ত্র সিোমালদি রু্গকে মূসা আিাইলহস সািাম 
ও হারুন আিাইলহস সািাকমি রু্কগি মসই অবস্থাে লফলিকে মনওো 
সম্ভব নে; েদুপলি আমাকদিকে ের্া মুসলিম উম্মাহ ও জালেকে 
ইসিামী সভযো-সংসৃ্কলে, মূিযকবাি এবং ইসিামী ো‘িীম-েিলবেে 
প্রলেষ্ঠাি জনয পলিমা সভযো, সংসৃ্কলে, ো‘িীম-েিলবেে ও লর্ো-
দীোসহ 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-সংসৃ্কলেসহ 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 (فطرة) সংস্কাি ও পলিকর্ািকনি প্রলে অনুকপ্রিণা 

মর্াগাকব। োিাই মুসলিম উম্মাহ ও জালেি ভলবেযৎ প্রজকন্মি ো‘িীম-
েিলবেকেি 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 ভূলমো:  
বেশমান লবোেকনি রু্কগ 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 অনুকপ্রিণা প্রদাকনি মািযকম। োিণ, এেজন লপো 
সবশাবস্থাে োি সন্তান ও লর্শুকদি েিলবেে ও র্াসন ইেযালদ োকদি 
েিযাকণি জনযই েকি র্াকে। এজনয লর্শুকদি লপোি অনুকপ্রিণা 
প্রদানই মুসলিম উম্মাহি সামালজে পলিবেশকনি িালবোলঠ লহকসকব োজ 
েকি র্াকে। 
মর্কহেু এেজন লপো সাবশেলণেভাকব োি সন্তানকদি েিযাণ োমনাে 
লনকোলজে র্াকেন, সামালজে পলিবেশকনি জনয োিাই লর্শুকদি 
অনুকপ্রিণা মর্াগাকে পাকিন। বেশমান রু্কগ 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 সংসৃ্কলেলবদকদিকে 
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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 মূিযকবাি ও মূিনীলেি 
আকিাকে বুলেকে লদকে হকব। র্াকে সেকিই ইহ োিীন ও পিোিীন 
েিযাণ িাভ েিকে পাকি। এজনয জালেি লিন্তালবদ, গকবেে ও 
সংসৃ্কলেলবদকদি জালেি সামালজে পলিবেশকনি মেন্দ্রলবনু্দ 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 গুরুত্বপূণশ ভূলমো পািন েিকে পাকি। োিা লর্শুকদি 
বাবা-মা ও অলভভাবেকদি জনয লবকর্ে মসলমনাকিি আকোজন েিকে 
পাকি, মর্ মসলমনাকিি মািযকম োিা বাবা-মা ও অলভভাবেকদি সামকন 
সলঠে সভযো, সংসৃ্কলে এবং লর্শুকদি সলঠে ো‘িীম-েিলবেকেি 
মমৌলিে পদ্ধলেসমূহ েুকি িিকে পাকি। 
মেমলনভাকব এ োকজ উচ্চ লর্ো প্রলেষ্ঠানগুকিাও অংর্ লনকে পাকি। 
োিা রু্বেকদি জনয এ প্রসকি লবকর্ে িিকনি লর্ো এবং ইসিালমে 
লবিান অনুর্ােী সলঠেভাকব পলিবাি গঠকনি পদ্ধলে ও লনেমাবলি ইেযালদ 
লর্ো লদকে পাকি, র্াকে ঐ রু্বেিা সলঠে পদ্ধলেকে দাম্পেয জীবকনি 
মািযকম পলিবাি গঠন েকি োকদি সন্তান সন্তলেকদিকে ইসিালমে 
মূিযকবাি ও মূিনীলে অনুর্ােী সভযো-সংসৃ্কলে এবং ো‘িীম-েিলবেে 
প্রদান েিকে পাকি। 
লবকর্েভাকব ইসিালমে লর্ো প্রলেষ্ঠান ও লবেলবদযািেগুকিা এ গুরুত্বপূণশ 
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 ভূলমো: 
লর্শুকদি লর্ো-দীো ো‘িীম-েিলবেকেি মেকত্র সু্কি, মাদিাসা ও 
সামালজে প্রলেষ্ঠাকন লর্ো ও ো‘িীম-েিলবেে প্রদান েিাি লবেেলি 
লনভশি েকি পালিবালিে লর্ো বা বাবা-মা ও অলভভাবেকদি লর্োি 
ওপি। সু্কি, 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 ভূলমোই অলিে গুরুত্বপূণশ। 
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 দৃর্যও ি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 বনু্ধ-বান্ধব ও প্রলেকবর্ী পলিকবকর্ি প্রভাব। এজনয লর্শুকদি 
আলিে, মানলসে ও তজলবে গঠকনি মেকত্র, লর্ো-দীোে বাবা-মা ও 
অলভভাবেকদি গুরুত্বপূণশ ভূলমো 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 ভূলমো 
শুিুমাত্র লর্শুকদি আহাি-লবহাি পলিিান, ও বাসস্থাকনি আি িালহদা 
পূিকণই 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 ভূলমো অেযন্ত 
নগণয। পালিবালিে ভূলমো শুিুমাত্র 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-সংসৃ্কলে আি মানলবে 
মূিযকবাি প্রলেষ্ঠা েিকে হে। এ সেি লবেকে োকদি মোকনা িেয 
মনই। 
অেযন্ত আফকসাকসি লবেে মর্, আজ পলিমা লবে আমাকদি ওপি 
উপলনকবর্ সৃলষ্ট েিকে, আমাকদি সভযো-সংসৃ্কলে এবং মূিযকবাকি 
আগ্রাসন িািাকে। মুসলিম উম্মাহ ও জালেি সন্তানকদি ভলবেযৎ লিন্তা-
মিেনা ধ্বংস েকি লদকে, োকদি সভযো-সংসৃ্কলে হ্রাস পাকে। মুসলিম 
উম্মাহ ও জালে সালবশে লদে লদকে লপলেকে পড়কে। পলিমা সভযোি 
সাংসৃ্কলেে আগ্রাসন মুসলিম উম্মাহ জালেি ওপি মহামািীি আোি 
িািণ েিকে। এখন জালেি প্রকেযকেই লনজ লনজ অর্শ লনকেই বযস্ত। 
পালর্শব সম্পদ, আিাম-আকের্, সুখ-র্ালন্ত আি অহলমো লনকেই জীবন-
র্াপন েিকে। সািািণ সমাকজ আজ লহংসা, লবকদ্বে, রু্িুম, লনর্শােন, 
অনযাে অলবিাি, আি দুনশীলে লবরৃ্ঙ্খিা লবিাজ েিকে। সামালজে লনেম-
নীলে, লবলি-লবিান, সামালজে েিযাণ, জনসািািকণি সামালজে লনিাপিা, 
ইসিাম ও মানবোি মূিযকবাি, 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, সু্কি, 
মাদিাসা এবং প্রিাি মািযমগুকিা এ লবেকে োকদি আর্ানুরূপ 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 ভূলমো একেবাকি নগণয। 
োিাও মুসলিম উম্মাহ ও জালেি জনয মর্াগয লর্েে এবং মমিাবী 
মনেৃত্ব সৃলষ্ট েি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 
বৃলদ্ধি বযবস্থা েিকে পািকে না। জালেি সংস্কাি ও পলিকর্ািকনি জনয 
োকদি োকজ সৃ্পহা 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, দান-
অনুদান অেযন্ত নগণয। মুসলিম লবকেি লর্ো প্রলেষ্ঠান, মাদিাসা, মিব, 
সু্কি এবং সামালজে ো‘িীম-েিলবেেী প্রলেষ্ঠানসমূহ সািািণ জনগকণি 
সাহার্য সহােোে অর্বা গিীব-লদনমজুি অলভভাবেকদি অনুদাকন 
পলিিালিে হে। র্াি োিকণ মুসলিম লবকেি লর্ো-বযবস্থা, দুবশি 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 দুবশি, 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 সৃ্পহা আসকে না, বিং োকদি মকিয রু্িুম, 
সন্ত্রাস, অসহােো আি হোর্া লবিাজ েিকে। এজনয মুসলিম লবেকে 
মসলদকে িেয িাখকে হকব। োকদি ো‘িীম-েিলবেে, লর্ো-দীো, 
সভযো-সংসৃ্কলে িোে দুবশাি 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- সংসৃ্কলে, অপি লদকে লেি না োকদি ো‘িীম-েিলবেকেি 
আদব-লর্ষ্টািাকিি অগ্রগলে-উন্নলে। অন্ধ অনুেিকণি লভলিকে রু্িুম-
লনর্শােন, সন্ত্রাস আি র্ািীলিে লনর্শােকনি অনুর্ীিকনি মািযকম োকদি 
ো‘িীম-েিলবেকেি লর্ো প্রলেষ্ঠান গকড় উকঠকে। এেইভাকব োকদি 
অজ্ঞো আি মূখশোি লভলিকে গকড় উকঠকে োকদি পলিবাি-বযবস্থা, র্াি 
োিকণ োকদি মকিয লিন্তা-মিেনা গকবেণা হ্রাস মপকেকে। লর্শুকদি 
লর্ো-দীো, ো‘িীম-েিলবেকেি িীলে-নীলে ও পদ্ধলে দুবশি 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 গুরুত্বপূণশ ভূলমো পািন েিকে পাকি েিলবেেী পলিবাকিি 
আদব-লর্ষ্টািাি ও আিাি বযবহাি। োিণ, মুসলিম উম্মাহ ও জালেি 
সংস্কাি ও পলিকর্ািন এবং জাগিণ সৃলষ্টেিণ পালিবালিে আদব-
লর্ষ্টািাকিি মকিযই লনলহে। এজনয মবর্ েকেেলি োিকণ মুসলিম উম্মাহ 
ও জালেি সংসৃ্কেজ্ঞ, 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 ভূলমো অননয। োিণ, এেমাত্র ঘি বা পলিবািই 
হকে লর্শুি উৎসস্থি, আিাম-আকের্, আশ্রে ও লবকনাদন, পালিবালিে 
ইলেবািে-মনলেবািে লদে-লনকদশর্না, আিাি বযবহাি আি আদব-
লর্ষ্টািাকিি মিয লদকেই এেলি লর্শুি লবকবে বুলদ্ধ ও দৃলষ্টভলি গকড় 
উকঠ। এজনয লর্শুকদি মেকত্র পলিবািকে িলিন ির্মাি সাকর্ েুিনা 
েিা হে। িলিন ির্মা মর্মন মিাকখ িাগাকি প্রেৃলেি দৃর্য ও িলিন 
মদখাে বা ির্মাি িং িািণ েকি; মেমলনভাকবই এেলি লর্শু োি 
পলিবািকে এমলন অনুসিণ েকি। লর্শুিা েী মদখি, েী শুনি? মসলি 
বড় লবেে নে, বিং পলিবাি লর্শুকদিকে েী বুোকিা, লর্শু েী অনুিাবন 
েিি? মসলি হকে বড় লবেে। োই পলিবাি মর্মন হকে র্াকে লর্শুি 
আলিে মানলসে ের্া জ্ঞান অনুভূলেও মস িেম হকে র্াকে। 
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লদ্বেীেে: লপো-মাোি ভূলমো:  
লপো-মাো, অলভভাবে এবং পলিবাি সাবশেলণেভাকব োকদি সন্তান ও 
লর্শুকদি লফেিাে ও স্বভাব অনুর্ােী োকদি েিযাণ োমনা েকি র্াকে। 
োিা োকদি জীবকনি মান-উন্নেন এবং দালেত্ব পািকন সেম েকি গকড় 
মোিা-সহ আিাম-আকেকর্ ও সুকখ-র্ালন্তকে জীবন-র্াপন েিাি বযবস্থা 
েিকে সকিষ্ট র্াকেন। এজনয এেলি লর্শুি ওপি োি পলিবাি, বাবা-
মা 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 ভূলমোই 
অলিে গুরুত্বপূণশ। 
েৃেীেে:  
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 উনু্মি বিবয ও সকম্বািন েিকে সেম হে না। 
োিণ, সামালজে প্রলেষ্ঠান ও সংগঠনসমূহ সব সমেই োকদি লনকজকদি 
অলস্তত্ব লিলেকে িাখাি মিষ্টা েকি এবং সাবশেলণে েিযাণ োমনা েকি 
র্াকে। োিা প্রকোজকনি আকিাকে জালেি অনুসিকণ সামালজে 
পলিবেশন, পলিকর্ািন ও সংস্কাি সািকন সাড়া লদকে র্াকে। 
এজনয মুসলিম উম্মাহ ও জালেি লর্োলবদ, সংসৃ্কলেলবদ, 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 ো‘িীম-
েিলবেে সংক্রান্ত আদব-লর্ষ্টািাি, সালহেয সংসৃ্কলে ইেযালদি বযবস্থা 
েকি লদকে হকব। বাবা-মা ও অলভভাবেকদি প্রলর্েকণি বযবস্থা েিকে 
হকব; র্াকে োিা সলঠেভাকব মর্াগয ও উপরু্ি বাবা-মা লহকসকব 
সন্তানকদি োিলবেকে র্র্ার্র্ ভূলমো িা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 
মূিযকবাি অনুর্ােী মর্াগযোসম্পন্ন েকি গকড় েুিকে পাকি। 
এজনয আমাকদিকে অবর্যই বাবা-মা পলিবাি এবং অলভভাবেকদি 
অলিে গুরুত্ব লদকে হকব। োিণ, োিাই হকে রু্গ ও জালেি 
পলিকর্ািকনি শুভ-র্াত্রা। োই ইসিামী সংসৃ্কলে-লবদ, সমাজ মসবে, 
লর্োলবদ, লিন্তালবদ ও গকবেেকদিকে সািযানুর্ােী ো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 
ভূলমোই 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 সৃলষ্ট েকি। 
এজনয স্বামী-স্ত্রীি দাম্পেয জীবন এবং পালিবালিে জীবকন ভাকিাবাসা, 
মেহ-মমো ইেযালদ অবর্যই র্ােকে হকব। স্বামী-স্ত্রীি মকিয সুসম্পেশ 
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 ভূলমো পািন 
েিকে পািকব না। লর্শুিা সালবশেভাকব মর্াগযোসম্পন্ন হকে 
আিলনভশির্ীি হকে পািকব না। 
অেএব, লর্শুকদি ো‘িীম-েিলবেে, লর্ো-দীো, লর্ষ্টািাি ইেযালদি 
মেকত্র স্বামী-স্ত্রীি সুসম্পেশ, পালিবালিে ভাকিাবাসা, মেহ-মমো দো 
অনুগ্রহ এবং লনিাপিা ইেযালদ পূবশর্েশ। বাবা-মাকেি বা পলিবাকিি 
সুসম্পেশ ভাকিাবাসা ইেযালদ লর্শুকদি হৃদকে ভাকিাবাসা, শ্রদ্ধা, র্ালন্ত, 
লনিাপিাি ও আনুগকেযি প্রবণোি জন্ম মদে। লর্শুিা সবশাবস্থাে োকদি 
বাবা-মা ও পলিবাকিি ডাকে সাড়া মদে, োিা োকদি অনুগে 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 দূিীভূে 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। দুঃখ েষ্ট ইেযালদকে লবিলিে না হকে তিকর্শি 
সাকর্ মমাোকবিা েিকে পাকি। আি অপািগ, দুবশি, োপুরুে ঐ বযলি, 
মর্ প্রকোজকনি সমে োি র্লি-সমর্শ বযে েিকে পাকি না। দুঃখ ে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 েিা অনুলিে। 
এজনয আমাকদিকে অবর্যই স্বামী-স্ত্রী এবং পলিবািকে সজাগ ও 
সকিেন েিকে হকব। লর্শুকদি আলিে ও মানলসে অবস্থা সম্পকেশ 
সলঠে অনুিাবকনি অনুকপ্রিণা জাগাকে হকব। পিস্পকিি মকিয দো-
অনুগ্রহ, 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 ো‘িীম-
েিলবেেসহ ভাকিা লেেুি আর্া েিা র্াে না। বিং মস সব পলিবাকি 
লফেনা-ফযাসাদ, অ-রৃ্ঙ্খিা-লবরৃ্ঙ্খিা আি অপিাকিি প্রবণো লদন লদন 
বাড়কেই র্াকে। 
এজনয ইসিামী দৃলষ্টভলি, মূিযকবাি ও মূিনীলে অনুর্ােী 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। সুেিাং মুসলিম উম্মাহ ও জালেি 
লিন্তালবদ গকবেে, সংসৃ্কলে-লবদ ও পলিকর্ািেকদি পালিবালিে দাে-
দালেত্ব ও লবেোবিীি প্রলে গুরুত্ব সহোকি মকনালনকবর্ েিকে হকব। 
োকদি জনয প্রকোজনীে লর্েণীে সভা, মসলমনাি ও আকিািনা-
পর্শাকিািনাি বযবস্থা েিকে হকব। উচ্চ মািযলমে লর্ো স্তকি পালিবালিে 
লবেোবিীকে পাঠযসূলিি অন্তভুশি েি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 মানুে বা সদসযই 
পালিবালিে লবেোবলি সম্পকেশ অজ্ঞ আি মূখশ না র্াকে। সমাকজি 
প্রলেলি সদসয মর্ন মস বযাপাকি সকিেন হকে উকঠ। োকদি দালেত্ব 
পািকন সকিষ্ট হে। 
লববাহ বন্ধন:  
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মেমলনভাকব সমাকজি রু্বে-রু্বেীকদি মকিয লববাহ বন্ধকন আবদ্ধ হওোি 
পর্ ও পন্থাকে সহজসািয েিকব হকব এবং রু্বে-রু্বেীকদিকে 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 সদসযবৃন্দ এবং লবকর্ে েকি রু্বে রু্বেীকদিকে 
সলঠেভাকব সন্তান উৎপাদন, িািন-পািন, ো‘িীম-েিলবেকেি 
লবেোবিী সম্পকেশ প্রলর্েণ লদকে হকব। োকদি মস লবেোবিীি প্রলে 
সকিেন েকি েুিকে হকব। রু্বে-রু্বেী, 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 গুরুত্বপূণশ লবেে হকে মর্, সািািণে লর্শুকদি আলিে 
মানলসে ও তজলবে লদেগুকিা অনুিাবন না েকি, োকদি বেকসি স্তি 
অনুর্ােী ো‘িীম-েিলবেকেি বযবস্থা না েকি, শুিুমাত্র ভাকিাবাসা আি 
মেহ-মমো লদকিই িিকব না। একে োকদি আলিে ও মানলসে গঠন 
পূণশ 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 অনুভূলে ও লিন্তা-মিেনাে লবি সৃলষ্ট 
েিকে পাকি। 
এজনয সলঠে ফিপ্রসূ দো-অনুগ্রহ, মেহ-মমো আি ভাকিাবাসা হকে 
সন্তান ও লর্শুকদি বেকসি স্তি অনুর্ােী োকদি আলিে মানলসে, 
তজলবে এবং র্ািীলিে অবস্থা ও মর্াগযো অনুর্ােী োকদি প্রলে দো 
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অনুগ্রহ, 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 সুন্দি িলিত্রবান েকি গকড় েুিকে 
পাকিন। 
সািািণেঃ লর্শুিা োকদি িেুষ্পাকেশি বা পালিপালেশে অবস্থাকে 
অনুসিণ েকি র্াকে, লবকর্ে েকি োি পলিবাি ও বাবা-মা এবং 
অলভভাবেকদিকে অনুসিণ ে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 
অনুসিণ েকি িূমপান েিকে শুরু েকি লদকব। আি র্লদ লর্শুকে 
শুিুমাত্র 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 অনুকর্ািনাি প্রমাণ েকি এবং অলিকিই িূমপান মেকড় 
মদওোি আগ্রহ প্রোর্ েকি আল্লাহি োকে সাহার্য োমনা েকি। আি 
োি লর্শু র্লদ এ সেি অনুোপ, 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, সুফি না পাওো 
র্াে োহকি সমে সুকর্াকগ 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 সৃলষ্ট ে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 অনুসিণকর্াগয। 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 সমু্মখীন 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 র্কর্াপরু্ি, 
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 অনুষ্ঠান অবকিােন েিা। আমিা অকনে সমে পর্শকবেণ 
েকিলে মর্, আিুলনে লিলভ িযাকনিগুকিাকে অকনে সমে েু-রুলিপূণশ 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 লিন্তা-
ভাবনা েিকে হকব।। এেলদকে মর্মন লিলভ বা মিলিলভর্ন মপ্রাগ্রামগুকিা 
বাদ মদওো বা েযাগ েিা র্াকে না, োিণ আজকেি আিুলনে রু্কগ 
মিলিলভর্ন মানুকেি জীবকনি সাকর্ লমকর্ মগকে এবং রু্কগি িালহদা-
নুর্ােী িযাকনিগুকিাকে, এমন লেেু লর্ো, লবকনাদন ও সভযো, 
সংসৃ্কলেমূিে মপ্রাগ্রাম প্রিাি েকি র্াকে র্া মর্কে দূকি 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 দূি 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 অনুেিণ লপ্রে হকে র্াকে। োকদি োকে র্াকে ও 
োকদি ের্ানুর্ােী িি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 সুলজকে 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, 
সংসৃ্কলেলবদ, গকবেে, মুিব্বী ও পলিকর্ািেকদি মিষ্টা প্রকিষ্টা ও অিান্ত 
পলিশ্রম র্া মুসলিম উম্মাহ ও জালেি বাবা মা, অলভভাবেকদিকে সলঠে 
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ইসিামী সভযো সংসৃ্কলে, মূিযকবাকিি লদে লনকদশর্না লদকে ও ইসিামী 
বিবয েুকি িিাি জনয উৎসগশ েিকে, োকদি সামকন েুসংস্কাি, 
সেযো, সংসৃ্কলে ও মূিযকবাকিি দুবশিো 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 আদি-
ইনসাফ, নযাে-নীলে, সলঠে ভাকিাবাসা, মেহ-মমো, তির্শ ও েযাগ 
লেলেো এবং একে অকনযি েিযাণ োমনাি প্রবণো ইেযালদ তেলি 
হকেকে। 
েকব এখাকন অেযন্ত দুঃকখি লবেে হকে মর্, এ পৃলর্বীকে অনযানয জালে-
মগাষ্ঠীি িা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 ো‘িীম-
েিলবেকেি 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-োনূন লবেেে। মসখাকন মানলবে সম্পেশ 
পালিবালিে সম্পেশ ো‘িীম-েিলবেে লবেেে বই পাওো র্াে না। অর্ি 
এগুকিাি প্রলে উম্মাহ-জালে ও সেি মানুে অলিে মুখাকপেী। আইন-
োনূন লবেেে বই পুস্তকেি প্রলে সািািণ মানুে এে মুখাকপেী নে। 
োকদি মর্গুকিাি প্রকোজন মনই, মসগুকিা োজী, লবিািে, হালেম ও 
উলেি মুখোিকদি জনয প্রকোজন। সািািণ মানুে প্রকোজকন োকদি 
োকে র্াকব এবং মসখান মর্কে োকদি প্রকোজনীে সমািান লনকে 
আসকব। 
এজনয ো‘িীম-েিলবেে ও সভযো সংসৃ্কলেি 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 সংসৃ্কলে ও মূিযকবাকিি প্রলেষ্ঠা সম্ভব হে। 
এেজন লর্েে পলিবাকিি সহকর্াগী: 
লর্শুকদি ো‘িীম-েিলবেে লর্ো-দীো দান, আলিে ও মানলসে 
অনুকপ্রিণা 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, সংসৃ্কলে এবং লর্ো পদ্ধলে, লনেম-নীলে 
ইেযালদ লবেকেি জ্ঞান অেযন্ত গুরুত্বপূণশ। োি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 ভূলমো পািন েকি সুফি 
বকে লনকে আসকব। 
লেন্তু বেশমান উন্নেনর্ীি লবকে লর্েেকদি ও লর্ো প্রলেষ্ঠাকনি ো‘িীম-
েিলবেে ও লর্ো-পদ্ধলেগে দুবশিো, অসমূ্পণশো, ভুিভ্রালন্ত ইেযালদ 
এবং পলিমা পলিেল্পনাি অন্ধ অনুেিকণি ফকি লর্শুকদি ো‘িীম-
োিলবোকে সমসযা মদখা লদকেকে। নানা িিকণি ত্রুলি-লবিুযলেি োিকণ 
আমাকদি সন্তান ও লর্শুকদি আলিে ও মানলসে লবোর্ আর্ানুরূপ 
হকে না। 
এজনয আমাকদিকে অবর্যই লর্েে এবং সািািণ লর্োকে গুরুত্ব লদকে 
হকব। লর্েে লবেেে সমসযাে দুবশিো ও ত্রুলি-লবিুযলে এবং লর্ো 
লবেেে লনেম-নীলে, লসকেম পদ্ধলে ইেযালদ জালেি লবকবেবান বযলি ও 
সািািণ মানুকেি 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 ভূলমো 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 ভূলমো 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 দূিীভূে েিাি জনয এোন্ত সহকর্ালগো েিকে হকব। 
জ্ঞান ও অনুভূলেি সম্পেশ: 
এের্া সবশজন স্বীেৃে মর্ জ্ঞান-লবজ্ঞাকনি মোকনা মর্ে মনই। প্রলেলদন 
লনেয নেুন জ্ঞান লবজ্ঞাকনি আলবষ্কাি, উন্নলে অগ্রগলে আি অগ্রর্াত্রা 
িিকে। পৃলর্বীি মানুে আজীবন জ্ঞান লবজ্ঞাকনি লপেকন মিকগই আকে, 
আিুলনে জ্ঞান লবজ্ঞাকনি অনুসন্ধান িিকেই। এজনযই বিা হে ‘জন্ম 
মর্কে েবি পর্শন্ত জ্ঞাকনি অনুসন্ধান েিকে হকব’। লেন্তু মানুকেি 
আকবগ অনুভূলে ও লবকবকেি িকেকে এেলি সীমাকিখা ও পলিলি। 
মানুকেি বেকসি স্তি অনুর্ােী োি আকবগ-অনুভূলে ও লবকবে হকে 
র্াকে। এ জনয মানুকেি আকবগ অনুভূলে আি লবকবেিাই জ্ঞান-লবজ্ঞান 
এবং ো‘িীম-েিলবেকেি মূিলভলি হকে র্াকে। এমনলে োি আখিাে-
িলিত্র, আলেদা-লবোস ও মূিযকবাি লনভশি েকি োি লবকবে ও আকবগ 
অনুভূলেি ওপি। এজনয জ্ঞান-লবজ্ঞান এবং মানুকেি আকবগ-অনুভূলে ও 
লবকবকেি সাকর্ এেলি গভীি সম্পেশ িকেকে। োই লর্শুকদি ো‘িীম-
েিলবেে ও লর্ো-দীোি মেকত্র এ লবেেলিি প্রলে মখোি িাখকে 
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হকব। এমনলে েুিআন লর্ো প্রদাকনি মেকত্র এ লবেকেি প্রলে সজাগ 
দৃলষ্ট িাখকে হকব। লর্শুকদি বেকসি স্তি অনুর্ােী এবং োকদি আলিে 
ও মানলসে মর্াগযো-নুর্ােী ো‘িীম- েিলবেে ও লর্ো-দীোি বযবস্থা 
েিকে হকব। এজনযই বিা হে ‘স্থান ও োি অনুর্ােী বিবয হকে 
র্াকে’ । 
মানুকেি আকবগ-অনুভূলে ও লবকবকেি সাকর্ জ্ঞান-লবজ্ঞাকনি সম্পেশকে 
বাস্তব এেলি উদাহিকণি সাকর্ বযাখযা েিকে পালি মর্, েীভাকব মানুকেি 
অনুভূলেি 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 অনুসিণ েিা হে। প্রর্কমই োকে 
েুিআকনি ৩০েম পািাকে একিাকমকিা ও অপিেলল্পেভাকব লর্খকে 
মদওো হে। োিা মকন েকি ৩০েম পািাি সূিাগুকিা মোি মোি 
হওোি োিকণ সহকজই লর্শুিা মুখস্ত ও আিস্থ েিকে পািকব। অর্ি 
োিা অনয লদেলি মখোি েকি লন মর্, লর্শুি আকবগ-অনুভূলে ও লবকবে 
েেিুেু হকেকে, মস ভাকিাভাকব ের্াই বিকে পািকে না। আি 
েুিআকনি ৩০েম পািাি অলিোংর্ সূিা ইিকম গাকেব ও আেীদা 
সংক্রান্ত মক্কী সূিা, মসগুকিা েীভাকব লর্শুিা োি েুদ্র লবকবে লদকে 
অনুিাবন েিকে পািকব। এজনয লর্শুকদিকে োি লবকবে অনুর্ােী 
সলঠে পদ্ধলেকে পলবত্র েুিআন ও িমশীে লর্ো প্রদান েিকে হকব। 
পলবত্র েুিআকনি ৩০েম পািাি মক্কী সূিাগুকিাকে অলিোংর্ আোকেই 
োলফি, মুর্লিে, সীমা িঙ্ঘনোিী হঠোিী ও আল্লাহ িাসূি ও েুিআন 
ের্া অদৃর্য 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 অনুিাবন ে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 অনুিাবন মো দূকিি ের্া, মর্ 
ভাকিাভাকব ের্া বিকে পািকে না, মস েীভাকব েুিআকনি এ বিবযলি 
অনুিাবন েিকে পািকব, েীভাকব আল্লাহি এ ডাকে সাড়া লদকব। বিং 
োি সামকন এ বিবযলি েুকি িিকি বা লর্ো লদকি লর্শুি হৃদকে ভে-
ভীলে আি ত্রাকসি সিাি হকব। োি আলিে ও মানলসে অনুভূলে হ্রাস 
পাকব। োি লবকবে বুলদ্ধ, বীিত্ব ও সাহলসেো ধ্বংস হকে র্াকব। োি 
মভেকি মিেনা ও উদ্ভাবনী র্লি জন্মাকব না। োি পুকিা জীবনিাই 
ভীলেি সনু্মখীন হকে র্াকব। মস না পািকব সামালজে উন্নেনমূিে 
োজেমশ েিকে, না পািকব স্বেং আল্লাহি সাকর্ সম্পেশ তেলি েিকে। 
না পািকব পিোকি মুলিি জনয পুাঁলজ সংগ্রহ েিকে, অর্ি আল্লাহ 
মুলমনকদিকে সৃলষ্ট েকিকেন জান্নাকে র্াওোি জনয। র্লদও মস িুলি েকি, 
বযলভিাি েকি। 
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িাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম বকিকেন, আবূ দািদা িালদোল্লাহু 
‘আনহু বণশনা েকিন, িাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম বকিন,  

َنََّة " قَاَل: قُلحُت: َوإِنح َزََن َوإِنح » يَك ََلُ، َدَخَل اْلح َدُه اَل َُشِ َمنح قَاَل: اَل إََِلَ إاِلَّ اهلُل، وَحح
َق " قُلحُت: َوإِنح َزََن، َوإِ  َق؟ قَاَل: " َوإِنح َزََن، َوإِنح رَسَ َق؟ قَاَل: " َوإِنح َزََن، َوإِنح رَسَ نح رَسَ

ِِب 
َ
نحِف أ

َ
ِم أ َق لََعَ رَغح َق؟ قَاَل: " َوإِنح َزََن، َوإِنح رَسَ َق " قُلحُت: َوإِنح َزََن، َوإِنح رَسَ رَسَ

رحَداءِ   «ادلَّ

“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? িাসূি সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওোসাল্লাম উিি লদকিন, র্লদও মস িুলি েকি, র্লদও মস 
বযলভিাি েকি। আলম আবািও বিিাম, র্লদও মস িুলি েকি, র্লদও মস 
বযলভিাি েকি? িাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম বিকিন, র্লদও মস 
িুলি েকি, র্লদও মস বযলভিাি েকি। আলম আবাি বিিাম, র্লদও মস 
িুলি েকি, র্লদও মস বযলভিাি েকি? িাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওোসাল্লাম বিকিন, র্লদও মস িুলি েকি র্লদও মস বযলভিাি েকি। 
র্লদও আবূ দািদাি ো অপেন্দ”।7 োিণ, আল্লাহ োি বান্দাি 
আমিসমূহ সামলগ্রেভাকব লবিাি েিকবন। শুিুমাত্র পাকপি লবিািই 
েিকবন না, বিং পাপ-পুণয উভকেি লহসাব লনকবন। 
এ প্রসকি আল্লাহ েুিআকন বকিন, 

ََسَنَِٰتۡۡإِنَّۡ﴿ َۡۡٱۡل  هِب  ۡۡيُذ  ِ ي  َٰلَِكۡۡاِتۡيۡ َۡٱلسَّ َرىََٰۡۡذ َٰكِرِينَۡۡذِك   [  ١١٤: هود] ﴾١١٤ۡلِلذَّ

                                                           
7 মুসনাকদ ইমাম আহমদ, হাদীস নং ২৭৪৯১। 
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“পূণযোজ অবর্যই পাপ দূি েকি মদে, র্ািা স্মিণ িাকখ োকদি জনয 
এিা এে মহা স্মািে”। ]সূিা হূদ, আোে: ১১৪[  
হকে পাকি অমুে মানুকেিই োি পাপ েমশ পুণয োকজি মিকে মবলর্ 
হকে র্াকব, মস র্ালস্ত মভাগ েিকব। হকে পাকি অকনে মানুকেিই পুণয 
োজ পাপ েকমশি মিকে মবলর্ হকে র্াকব। মস জান্নাকে র্ালন্তকে বসবাস 
েিকব। এজনয লর্শুকদিকে লর্শু বেকস েুিআকনি এ িিকনি 
ভীলেমূিে বিবয ও ো‘িীম-েিলবেে প্রদান োি দালেত্ব-অনুভূলে হ্রাস 
েকি পাপ োকজি প্রলে িালবে েকি মফিকে পাকি। এজনয লর্শুকদিকে 
এ িিকনি ভীলেমূিে 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-অনুভূলে অনুর্ােী 
ো‘িীম-েিলবেে প্রদান ও িমশীে জ্ঞান লর্ো লদকে হকব। 
সুেিাং বাবা-মা অলভভাবে ও মুিব্বীকদি উলিৎ ও েেশবয হকে মর্, 
োকদি সন্তান-সন্তলেকদি ো‘িীম-েিলবেে ও জ্ঞান লর্োি বযাপাকি 
আি-েুিআকনি দৃলষ্টভলি ও িাসূকিি আদর্শ ও লদে লনকদশর্নাকে 
অনুসিণ েিকে হকব। মস মূিনীলে ও লদে লনকদশর্নাি আকিাকে োকদি 
সন্তানকদি বেকসি স্তি ও লবকবে-অনুভূলে অনুর্ােী জ্ঞান লর্ো প্রদান 
েিকে হকব। এ লহকসকব লর্শুকদি সামকন িমশ ও আি েুিআকনি মসসব 
অংর্ ও আোে লর্খাকে হকব, মর্সব আোে ও অংর্ োকদি অনুভূলে 
ও লবকবে সমর্শন েিকে পাকি, অনুিাবন েিকে পাকি। োকদি 
আল্লাহি প্রলে লবোস, আল্লাহ ও োি িাসূকিি ঈমান, লবোস এবং 
ইসিাম ও িাসূকিি প্রলে ভাকিাবাসা সৃলষ্ট ে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 দূকি র্াো ও ভাকিা োকজি অনুকপ্রিণা দানোিী আোে ও 
সূিাসমূহ 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 োমনামূিে আোেগুকিা 
লর্ো লদকে হকব; র্াকে োি মকিয মোকনা সন্ত্রাসমূিে 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 অনুভূলেকে ফাাঁলে লদকি বা 
র্র্ার্র্ভাকব আদাে না েিকি োি পলিণলে ও আল্লাহি ভোবহ র্ালস্ত 
‘আর্াব গর্ব ইেযালদ সম্পেশীে আোে ও সূিাগুকিা লর্ো লদকে হকব; 
র্াকে এেলি লর্শু সালবশে লদে লদকে োি দালেত্ব ও েেশকবযি প্রলে 
সকিেনোমূিে মকনাভাব লনকে গকড় উঠকে পাকি। মর্মলন-ভাকব গকড় 
েুকিলেকিন িাসূি 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-সংসৃ্কলে অেযন্ত 
গুরুত্বপূণশ 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 িাসূি সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওোসাল্লাকমি মোমি ও হৃদেগ্রাহী বিবযকে মূিনীলে লহকসকব 
গ্রহণ েিকে হকব এবং মস অনুর্ােী োকদিকে জ্ঞান লর্ো লদকে হকব। 
োহকিই োকদি মর্কে ভেভীলে, ত্রাসসহ সেি প্রোি মনলেবািে 
প্রভাব দূিীভূে 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 অনুভূলেি সাকর্ জ্ঞাকনি সম্পেশকে র্র্ার্র্ভাকব অনুিাবন েিকে 
হকব। এমনলে েুিআন লর্ো মদওোি মেকত্র মস লবেকেি প্রলে মখোি 
িাখা। োি বেকসি স্তি অনুর্ােী এবং আলিে ও মানলসে মর্াগযো ও 
লবকবে অনুপাকে প্রর্কম আল্লাহ ও োি িাসূকিি ভাকিাবাসা, মদর্-
জালেি মহব্বে, ইমান-লবোস, আলেদা সম্পেশীে আোে ও সুিাগুকিা 
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 প্রদর্শনমূিে আোে ও 
সূিাগুকিা লর্ো লদকে হকব। োহকি এেলি লর্শু োি আলিে ও 
মানলসে মর্ মোকনা িিকনি মনলেবািে প্রভাব এবং ভেভীলে মর্কে 
সমূ্পণশভাকব 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-সংসৃ্কলে, 
মূিযকবাি, লিন্তা-মিেনা ও জ্ঞান-লবজ্ঞান-সহ সবলেেুই লর্শুকদি বেকসি 
স্তি অনুর্ােী এবং োকদি লবকবে-বুলদ্ধ-অনুভূলে র্লি অনুর্ােী প্রদান 
েিা হে োহকি প্রলেলি লর্শু আলিে ও মানলসেসহ সালবশে লবেকে 
ইলেবািে মর্াগযো ও প্রভাব লনকে মবকড় উঠকব। এলিই হকে িাসূি 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওোসাল্লাম প্রদলর্শে লর্শু লর্ো ও ো‘িীম-
েিলবেকেি মূি লভলি ও িেয। মস লবেেলি আমাকদিকে ভাকিা ও 
গভীিভাকব অনুিাবন েিকে হকব। লর্শু-লর্ো ের্া আমাকদি ো‘িীম-
েিলবেকেি ো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 ো‘িীম-
েিলবেে 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, সাংসৃ্কলেলবদ, 
সংস্কািে, সংস্কািে ও লিন্তালবদকদিকে সািািণ লর্েে, সািািণ 
প্রলেষ্ঠান, মসলজদ-মাদিাসা-মিব ও পলিবািকে গুরুত্ব লদকে হকব। 
োকদি জনয সলঠে ঈমান আলেদা, সভযো, সংসৃ্কলে, 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-আখিাে-
িলিত্র ও সভযো-সংসৃ্কলেি মািযকম সংকর্ািন েিা র্াকব, সামালজে 
প্রলেষ্ঠান ও সংগঠনসহ মগািা সমাজ এমলনকেই সংকর্ািন হকে র্াকব। 
ইসিাকমি লভলি মজবুে হকে র্াকব। সেকিই েখন সলঠে ইসিামী 
মূিযকবাি, মূিনীলেি প্রলে ইলেবািে সাড়া লদকব। 
এমনলে েখন মানুকেি ের্াি সাকর্ োকজি লমি র্ােকব। োকদি লিন্তা-
মিেনাি 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। 


