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ভূলমকা 
 

الرحيم الرمحن اهلل بسم  

সমস্ত েশংসা আল্লাহর েনয, আমরা তাুঁর েশংসা কলর, তাুঁর লনকে 

সাহার্য ও ক্ষমা োথতনা কলর, তাুঁর লনকে তাওবা কলর, আর আমাটদর 

নফটসর েনয ক্ষলতকর এমন সকি োরালপ এবং আমাটদর সকি 

েকার মন্দ আমি প্রথটক আল্লাহর লনকে আশ্রি চাই। আল্লাহ র্াটক পথ 

েদশতন কটরন, তাটক পথভ্রষ্ট করার প্রকউ প্রনই, আর র্াটক লতলন 

পথহারা কটরন, তাটক পথ েদশতনকারীও প্রকউ প্রনই। আর আলম সাক্ষয 

লদলে প্রর্, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া প্রকাটনা হক ইিাহ প্রনই, তাুঁর প্রকাটনা 

শরীক প্রনই এবং আলম আরও সাক্ষয লদলে প্রর্, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলহ ওিাসাল্লাম তাুঁর বান্দা ও রাসূি। 

ۡسلُِموَن ﴿ نُتم مُّ
َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِۦ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ ْ ٱَّللذ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذُقوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ﴾ ١٠٢َيَٰٓ

 [101]سورة آل عمران: 

“প্রহ মুলমনগণ! প্রতামরা আল্লাহটক র্থার্থভাটব ভি কর এবং প্রতামরা 

আত্মসমপতনকারী না হটি প্রকাটনা অবস্থাটতই মৃতুযবরণ কটরা না।” [সূরা 

আটি ইমরান, আিাত: ১০২] 
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ِن نذۡفس  ﴿ ِي َخلََقُكم م  َها ٱنلذاُس ٱتذُقواْ َربذُكُم ٱَّلذ يُّ
َ
أ َزۡوَجَها وََخلََق ِمۡنَها  َوَِٰحَدة   َيَٰٓ

َ َوٱتذُقواْ ٱ اٗٓء  ا َونِسَ ثِيٗ كَ  رَِجاَٗل َوَبثذ ِمۡنُهَما  رَۡحاَم  إِنذ ٱَّللذ
َ
ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل َ ٱَّلذ َّللذ

            [1] سورة النساء: ﴾ ١ا ََكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيبٗ 

“প্রহ মানব! প্রতামরা প্রতামাটদর রবকটক ভি কর, লর্লন প্রতামাটদরটক 

এক বযলি প্রথটক সৃলষ্ট কটরটছন এবং লর্লন তার প্রথটক তার স্ত্রী সৃলষ্ট 

কটরন, আর লর্লন তাটদর দুইেন প্রথটক বহু নর-নারী ছলড়টি লদটিটছন। 

আর আল্লাহটক ভি কর, র্াুঁর নাটম প্রতামরা এটক অপটরর লনকে লনে 

লনে হক দালব কটর থাক এবং আত্মীিতার বন্ধন সম্পটকত সতকত থাক। 

লনশ্চি আল্লাহ প্রতামাটদর ওপর তীক্ষ্ন দৃলষ্ট রাটেন।” [ সূরা আন-লনসা, 

আিাত: ১] 

ْ قَۡوَٗل ﴿  َ َوقُولُوا ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذُقواْ ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ِديدٗ َيَٰٓ ََ ۡعَمَٰلَُكۡم يُۡصلِۡح  ٧٠ا  

َ
لَُكۡم أ

 َ وََلُۥ فَ َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع ٱَّللذ َُ ] سورة ﴾ ٧١َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما َوَر
 [71 – 70األحزاب: 

“প্রহ মুলমনগণ! প্রতামরা আল্লাহটক ভি কর এবং সলিক কথা বি; তাহটি 

লতলন প্রতামাটদর েনয প্রতামাটদর কমত ত্রুলেমুি করটবন এবং প্রতামাটদর 

পাপ ক্ষমা করটবন। র্ারা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূটির আনুগতয কটর, তারা 

অবশযই মহাসাফিয অেতন করটব।” [সূরা আি-আহর্াব, আিাত: ৭০-

৭১] 

অতোঃপর... 
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নারীটক সমাটের অটধ্তক বিা হটি থাটক, আর নারী লতলন প্রতা মাতা, 

স্ত্রী, কনযা, প্রবান, লনকোত্মীিা...,আর লতলন প্রতা িািনপািনকালরনী, 

লশলক্ষকা, লশশুটদর পলরচর্তাকালরনী...। আর লতলন হটিন পুরুষটদর 

েন্মদাত্রী, বীরপুরুষটদর িািন-পািনকালরনী, মলহিাটদর লশলক্ষকা ...। 

আবার লতলন হটিন প্রনতা, আলিম ও দাঈ তথা আল্লাহর পটথ 

আহ্বানকারীটদর গটড় প্রতািার অনযতমা কালরগর।  

আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিা তাটক আদম ‘আিাইলহস সািাম প্রথটক 

সৃলষ্ট কটরটছন। লতলন বটিন, 

ِن نذۡفس  ﴿  ِي َخلََقُكم م  َها ٱنلذاُس ٱتذُقواْ َربذُكُم ٱَّلذ يُّ
َ
أ َزۡوَجَها وََخلََق ِمۡنَها  َوَِٰحَدة   َيَٰٓ

َ َوٱتذُقواْ ٱ اٗٓء  ا َونِسَ ثِيٗ كَ  رَِجاَٗل َوَبثذ ِمۡنُهَما  رَۡحاَم  إِنذ ٱَّللذ
َ
ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل َ ٱَّلذ َّللذ

 [1]سورة النساء: ﴾ ١ا ََكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيبٗ 

“প্রহ মানব! প্রতামরা প্রতামাটদর েলতপািকটক ভি কর, লর্লন 

প্রতামাটদরটক এক বযলি প্রথটক সৃলষ্ট কটরটছন এবং লর্লন তার প্রথটক 

তার স্ত্রী সৃলষ্ট কটরন; আর লর্লন তাটদর দুইেন প্রথটক বহু নর-নারী 

ছলড়টি লদটিটছন, আর আল্লাহটক ভি কর, র্াুঁর নাটম প্রতামরা এটক 

অপটরর লনকে লনে লনে হক দালব কটর থাক এবং আত্মীিতার বন্ধন 

সম্পটকত সতকত থাক। লনশ্চি আল্লাহ প্রতামাটদর ওপর তীক্ষ্ন দৃলষ্ট 

রাটেন।” [সূরা আন-লনসা, আিাত: ১]  

আর প্রসোন প্রথটকই ইসিামী লচন্তলবদগণ নারীটদর বযাপারলে 

লনলশ্চতভাটব আটিাচনাি লনটি এটসটছন, প্রর্ভাটব আি-কুরআনুি 
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কারীম প্রসোটক গুরুত্ব লদটি লনধ্তারণ কটর লদটিটছ, একেন মা, প্রবান, 

স্ত্রী, কনযা লহটসটব তার সাটথ সংলিষ্ট লবলধ্লবধ্ানসমহ, সাটথ সাটথ বলণতত 

হটিটছ তার অলধ্কার এবং আবশযকীি দালিত্ব ও কততবযসমূহ। 

 

পরবততী রু্টগ নারীটদর অনযানয লদটকর আটিাচনার বযাপক আকাটর 

েসার িাভ কটর, এমলন একলে লদক হটে, তার আকীদা-লবশ্বাস ও 

নীলত-ননলতকতা বেতটনর বযাপার; আমরা শুলন ও পলড় নারীটক তার 

েলতপািটকর লনটদতশ ও তার ধ্মতীি লশক্ষাসমূহ প্রথটক মুি করার লদটক 

স্পষ্ট আহ্বান সম্বলিত বিবযগুটিা। র্ার পলরটেলক্ষটত নারীটদর মধ্য 

প্রথটক অটনটকই ঐসব লবষিটক স্বাধ্ীনতা, েগলত, পশ্চাৎপশরতা প্রথটক 

লবমুলি, োচীন রসম প্ররওিাে ও উিরালধ্কারসূটত্র োপ্ত পুরাতন 

েঞ্জাি, এ ধ্রটনর লবলভন্ন ধু্িা তুটি আল্লাহর  শরী‘আতটক েতযােযান 

করার মত দুোঃসাহস প্রদোটত আরম্ভ কটর।  

আর প্রকাটনা সটন্দহ প্রনই প্রর্, এো এমন একলে ভিাবহ সমসযা, র্া 

জ্ঞানী ও লচন্তালবদটদর লনকে দালব কটর প্রর্, তারা প্রর্ন এই লবষিলের 

েলত মটনাটর্াগ প্রদন এবং তার কারণ ও েভাব লনটি গটবষণা কটরন, 

র্ার মাধ্যটম তারা এ বযাপাটর আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিার লবধ্ান 

সুস্পষ্টভাটব বযােযা করটবন, নারীর অলধ্কারসমূহ এবং তার দালিত্ব ও 

কততবযসমূহ সুস্পষ্ট করটবন, তার (নারীর) বযাপাটর ইসিাটমর দৃলষ্টভলঙ্গর 

ওপর প্রর্ অন্ধকারােন্ন আবরণ পটড় আটছ, তা দূর করটবন; আল্লাহ 

লনোঃস্বাথতভাটব তাটক প্রর্ ববলশষ্টয ও প্রসৌন্দর্ত দান কটরটছন, তা 
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সুস্পষ্টভাটব তুটি ধ্রটবন এবং ইসিাটমর শত্রুগণ তাটক ও তার 

সমােটক লনটি প্রর্ ষড়র্টের োি বা আবরণ লবস্তার কটরটছ ও তার 

সাটথ তারা ইোি অলনোি প্রর্সব সটন্দহ ও ত্রুলেপূণত দশতনটক সমৃ্পি 

কটর লদটিটছ, তা উটম্মাচন করটবন। আর এই কােলে তাটদর েনয 

বাধ্যতামূিক, র্াটদরটক আল্লাহ তা‘আিা বণতনা, লশক্ষা ও দাওিাটতর 

দালিত্ব েদান কটরটছন। 

আর এই সূত্র ধ্টরই এই কথাগুটিা এটসটছ, র্াটত কটর মুসলিম নারীর 

দালিত্ব ও কততবয, লবটশষ কটর তার জ্ঞানগত, সামালেক, েলশক্ষণগত 

ও দাওিাতী দালিটত্বর সংলক্ষপ্ত লববরটণর একলে রূপটরো প্রপশ করা 

র্াি। সুতরাং এ কথাগুটিা প্রহ মুসলিম নারী প্রতামার েলত, প্রর্ তার 

ধ্মতীি লবষি এবং দালিত্ব ও কততবযসমূটহর বযাপাটর সটচতন; আর প্রস 

নারীর েলত, প্রর্ জ্ঞান-লবজ্ঞাটনর প্রক্ষটত্র তার পথ উনু্মি করি; প্রস 

দালিত্ববান মাটির েলত, লর্লন োলত বা েেটন্মর লশক্ষক ও পুরুষোলত 

গিটনর কালরগর, প্রস মমতামিী স্ত্রীর েলত! প্রর্ তার স্বামীর পাটশ তাটক 

কিযাটণর পটথ উৎসাহদানকালরনী, তার চিার পটথ সাহার্যকালরনী এবং 

তার িক্ষয ও উটেশয বাস্তবািটনর পটথ প্রস প্রর্ সমসযার সমু্মেীন হি, 

তার দালিত্ব বহনকালরনীর ভূলমকাি অবস্থানকারী, প্রস দা‘ঈ বা আল্লাহর 

পটথ আহ্বানকালরনীর েলত! প্রর্ লনটেটক এমন মহান পটথর েলতলনলধ্ 

লনটিাগ কটরটছ, প্রর্ পথ োন্নাত ও আল্লাহর সন্তুলষ্ট অেতটনর িটক্ষয 

প্রপৌঁলছটি প্রদি; প্রস নারীর েলত প্রর্ এসব গুণাবিীর িারা গুণালিতা; 

আলম এই গুণবাচক কথাগুটিা লবটশষভাটব প্রতামাটক উটেশয কটর 

লিেলছ; আশা করা র্াি প্রর্, তা পথ আটিালকত করটব, রাস্তা প্রোিাসা 
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করটব, অন্ধকার দূর করটব, জ্ঞানটক বলধ্তত করটব, পরস্পরটক 

শলিশািী করটব এবং লশক্ষা, েলশক্ষণ ও দাওিাতী কার্তক্রটমর পটথ 

কিযাণকর প্রক্ষটত্র সহটর্ালগতা করটব।  

প্রহ অলভভাবক! আপনাটক অনুটরাধ্ করলছ, র্াটত আপলন দৃলষ্ট লদটত 

পাটরন আপনার স্ত্রী, প্রবান ও কনযার দালিত্ব ও কততটবযর েলত, র্াটত 

আপলন তাটক এর েনয েস্তুত কটর লনটত পাটরন, অতোঃপর তার 

পৃষ্ঠটপাষকতা করটবন এবং তার হাত ধ্টর এ কাটে এলগটি লনটি 

র্াটবন। 

অতোঃপর আলম প্রর্ কথাগুটিা বিটত প্রচটিলছ প্রসগুটিার লদটকই অগ্রসর 

হলে, আল্লাহ তা‘আিার লনকে আটবদন করলছ, লতলন প্রর্ন এর মাধ্যটম 

উপকৃত কটরন এবং এগুটিাটক েীবেশাি ও মৃতুযর পরবততী সমটির 

েনয সলঞ্চত সম্পটদ পলরণত কটরন, লতলন সবলকছুর শ্রবণকারী এবং 

আটবদন ও লনটবদটন সাড়াদানকারী।  

 و صىل اهلل و سلم و بارك ىلع عبده و رسوهل حممد و آهل و صحبه أمجعني.

(আল্লাহ তাুঁর বান্দা ও রাসূি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম, 

তার পলরবার-পলরেন ও সকি সাহাবীর েলত রহমত, শালন্ত ও বরকত 

বষতণ করুন 

প্রিেক: 
ফাটিহ ইবন মুহাম্মাদ আস-সুগাইর 

অধ্যাপক, ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সা‘উদ 
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ইসিামী লবশ্বলবদযািি, লরিাদ 

প্রপাোঃ বক্স: ৪১৯৬১, লরিাদ, ১১৫৩১। 

ই-টমইি: falehmalsgair@yahoo.com 
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নারী এবং তার দালিত্ব ও কততবয লনটি আটিাচনা প্রকন? 

েথমত: আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিা তাটক পুরুটষর স্বভাব-েকৃলত 

প্রথটক লভন্ন লবটশষ স্বভাব ও ববলশষ্টয লদটি সৃলষ্ট কটরটছন, আর প্রস 

প্রথটকই লতলন তাটক এমন কতগুটিা লবলধ্লবধ্াটনর সাটথ লবটশলষত 

কটরটছন, প্রর্গুটিা ঐ লবটশষ স্বভাব-েকৃলতর সাটথ সঙ্গলতপূণত। 

উদাহরণস্বরূপ হাটির্ (ততু্াব), লনফাস, উভি অবস্থা প্রথটক পলবত্রতা 

অেতন, দুধ্ পান করাটনা এবং সািাত (নামার্), লসিাম (টরার্া), হে 

েভৃলত ধ্রটনর ইবাদটতর লকছু লকছু লবধ্াটনর সাটথ র্া সংলিষ্ট। সুতরাং 

পুরুষ ও নারী গটবষকটদর ওপর আবশযকীি কততবয হটিা, তারা এ 

লবষটির েলত সংলিষ্ট কটর তাটদর আটিাচনা লনলদতষ্ট করটবন। 

লিতীিত: একেন নারীর ওপর লকছু আবশযকীি দালিত্ব ও মহান 

আমানত রটিটছ, র্া আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিা তার ওপর নযস্ত 

কটরটছন। প্রস সাধ্ারণভাটব আকীদা-লবশ্বাস, পলবত্রতা অেতন, সািাত 

(নামার্), লসিাম (টরার্া) েভৃলতর মত শরী‘আটতর সকি লবলধ্লবধ্াটনর 

বযাপাটর দালিত্বোপ্ত। আর তার েনয আরও লকছু লনিম-কানূন রটিটছ, 

একাধ্াটর প্রস িািন-পািনকালরনী, মাতা ও স্ত্রী হওিার কারটণ তাটক 

প্রসগুটিার সাটথ লবটশষভাটব সম্পলকতত করা হটিটছ। সুতরাং েটতযক 

অবস্থাি তার ওপর আবশযক হটিা প্রস ঐ লনিম-কানূনসমূহ র্থার্থভাটব 

েলতলষ্ঠত করটব। অতএব তাটক লনটি প্রমাোমুলেভাটব ও লবস্তালরতভাটব 

আটিাচনা হওিা আবশযক। আরও আবশযক সুস্পষ্টভাটব আটিাচনা ও 
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পর্তাটিাচনা করা, র্াটত মুসলিম নারী তার মধ্য লদটি ঐসব দালিত্ব ও 

কততবয সম্পটকত োনটত পাটর। 

তৃতীিত: োচয ও পাশ্চাতযবযাপী ইসিাটমর শত্রুগটণর পক্ষ প্রথটক লবগত 

রু্টগ মুসলিম নারীরা ঐ নগ্ন হামিার লশকার হটিটছ এবং মুসলিম 

সন্তানটদর প্রকউ প্রকউ প্রসই েিাসটক গিধ্োঃকরণ কটরটছ; ফটি তারা 

ঐ কিমসমূহ র্া লিটেটছ, তা-ই আওড়াটত থাটক এবং ঐ 

আওিােসমূটহর েলতধ্বলন-ই করটত থাটক, র্াটত নারী তার আপন গৃহ 

প্রথটক প্রবলরটি র্াি, প্রস পুরুটষর সাটথ অবাটধ্ প্রমিাটমশা করটত পাটর 

এবং তাটক তার দালিত্ব ও কততবয প্রথটক এবং তার লশশু সন্তানটদর 

র্ত্ন প্রনিার দালিত্ব প্রথটক সলরটি লদটত পাটর। ঐ আওিােসমূহ মুসলিম 

নারীটক লনটি লচৎকার কটর বটি: “তুলম প্রর্ অবস্থাটন রটিটছা, তা প্রভটঙ্গ 

চুরমার কটর দাও; প্রতামার চতুপতাটশ লবসৃ্তত পদতাসমূহ লছুঁটড় প্রফি; 

আমাটদর লদটক প্রবর হটি আস, র্াটত তুলম আটিা প্রদেটত পাও, প্রর্ 

আটিা প্রথটক তুলম আড়াটি লছটি রু্গ রু্গ ধ্টর। পুরুটষর কতৃতত্ব প্রথটক 

স্বাধ্ীনতা অেতন কর, মর্তাদার শততসমূহ প্রথটক মুলি িাভ কর, প্রতামার 

পদতা েুটি প্রফটি লদটি প্রবর হটি আস, ঘর প্রথটক প্রবর হটি আসার 

মাধ্যটম প্রতামার অলস্তত্ব ও কণ্ঠস্বটরর েমাণ দাও, েীবটনর েলতলে 

প্রিাভনীি বস্তু প্রথটক প্রতামার অংশেুকু গ্রহণ করার মাধ্যটম তুলম 

লনটেটক উপটভাগ কর, প্রতামার স্বাধ্ীন রুলচ বযতীত অনয লকছু র্াটত 

প্রতামাটক শাসন না কটর এবং বই পুস্তটকর েেদ পৃষ্ঠাি প্রতামার 

র্াদুকরী প্রকামিতা ছালপটি, প্রসৌন্দর্ত েলতটর্ালগতা ও রূপ-টসৌন্দর্ত 

েদশতনীর মাধ্যটম তুলম বযবসা চালিটি র্াও!”  
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আরব তরুনী! তুলম লক দালরদ্রতা চাও, অথচ প্রসৌন্দর্ত একলে বড় গলেত 

সম্পদ, 

তুলম লক পলবত্রতা চাও, অথচ এ রু্গ হটে উপটভাটগর রু্গ! 

আটগ অবশয মান-মর্তাদা রক্ষার রু্গ লছি, এেন প্রসো প্রতা প্রশষ হটি 

প্রগটছ,  

এ রু্গ প্রতা নতুন অটনক লকছু কটরটছ, সুতরাং তুলম চমৎকার লকছু 

কর!1 

এই নগ্ন হামিা এর লবরুটদ্ধ দালব কটর প্রোেবদ্ধ পলরশ্রম বা প্রচষ্টা-

সাধ্না, র্াটত মুসলিম নারী তার লবরুটদ্ধ েণীত পলরকল্পনাটক পলরপূণত 

মটনাটর্াটগর সাটথ বুঝটত পাটর। অতোঃপর প্রস পর্তটবক্ষণ করটব এবং 

তার পথ প্রস সটচতন দৃলষ্টটত গ্রহণ করটত সক্ষম হটব। 

চতুথতত: আর তা তৃতীিলের সাটথ সংলিষ্ট। উলল্ললেত নগ্ন হামিার সাটথ 

সাটথ নারী লবষি লনটি অটনক প্রফতনা-ফাসাদ ও লবশৃঙ্খিার উদ্ভব 

সাধ্ন করা হটিটছ। প্রর্গুটিা ইসিামী শরী‘আটতর বযাপাটর সটচতন 

মুসলিম নারীটদর কারও কারও মটধ্যও প্রদো র্াি। বস্তুতোঃ এ লফতনা 

ও লবশৃঙ্খিা লনটি এমন লকছু প্রিাক হাুঁকডাক লদটে, র্ারা চাি লনটেটক 

েকাশ করটত, আরও চাি তার েনয এমন একলে রাি বা মত হটব, 

র্া তার সাটথ সম্বন্ধরু্ি হটব। অবটশটষ অবস্থা এমন দাুঁলড়টিটছ প্রর্, 

নারীর অটনক বযাপার লনটি পটক্ষ ও লবপটক্ষ দু’ভাটগ মানুষ লবভি হটি 
                                                           
1 দ্রষ্টবয: সাকাফাতুি মুসলিমা (ثقافة املسلمة), পৃ. ১৭। 
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পটড়টছ। আর লবষিলে শুধু্মাত্র লবটশষজ্ঞ বযলিটদর মটধ্য সীমাবদ্ধ 

থাকটিা না। ফটি আমরা বদলনক সংবাদপত্রগুটিা এবং মযাগালেনসমূটহ 

লবেযাত ও অেযাত বযলিবটগতর হাটত প্রিো লবলভন্ন েবন্ধ অধ্যিন কলর— 

কারণ, তারা দালব কটর প্রর্,  শরী‘আত কারও একান্ত লবষি নি, সবাই 

এটত মত েকাশ করার অলধ্কার রাটে।2
 

তারা লচলকৎসা, েটকৌশি ও অনযানয প্রক্ষটত্র প্রকাটনা কথা বিটত রালে 

নি; কারণ, তারা প্রস লবষটি লবটশষজ্ঞ নি; লকন্তু তারা মূেততা ও অজ্ঞতা 

সটেও আল্লাহর শরী‘আটতর মটধ্য নাক গিাটনাোটক গ্রহণ কটরটছ, 

আল্লাহ তুলম পলবত্র! এো কত বড় অপবাদ!! 

এো লবটশষজ্ঞ বযলিটদর ওপর গুরু দালিত্ব চালপটি প্রদি প্রর্, সতয বণতনা 

ও বযােযা করার প্রক্ষটত্র তারা সবতাত্মক প্রচষ্টা-েটচষ্টা ও গটবষণা চালিটি 

র্াটবন, র্তেুকু আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিা তাটদরটক বণতনা, 

দিীি-েমাণ ও জ্ঞানবুলদ্ধর শলি প্রথটক দান কটরটছন।  

পঞ্চমত: মুসলিম নারী পরবততী রু্গসমূটহ কালফর ও মুনালফকটদর মধ্য 

প্রথটক েটতযক হাুঁকডাককারী ও হাুঁকডাককালরনীর বাহন ও ফেক 

লহটসটব গৃহীত হটিটছ, র্াটত তারা এই দীটনর অলস্তত্বটক ধ্বংস কটর 
                                                           
2 এই উলিলে বততমাটন েুব প্রবলশ ধ্বলনত হটে এবং এর মাধ্যটম প্রর্ বযলি লবটশষজ্ঞ 
না হওিা সটেও শরী‘আত সম্পটকত কথা বিটত ইো প্রপাষণ কটর প্রস এই গলণ্ডটত 
অনুেটবটশর সুটর্াগ পাি এবং প্রর্টকাটনা লকছু  দলিি থাকুক বা না থাকুক লনটের 
মলেতমটতা হারাম করটত লকংবা হািাি করটত পাটর। প্রসটক্ষটত্র তারা প্রকান েকার 
লনিমনীলত বা লবলধ্লবধ্াটনর প্রতািাক্কা না কটরই রু্লি প্রদোি: ‘এো আমার মত, 
আর ওো প্রতামার মত’; ‘এো আমার বুঝ, আর এো প্রতামার বুঝ’।  
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লদটত পাটর; কারণ, তারা োটন প্রর্, নারী র্েন তার ঘর প্রথটক প্রবর 

হটি র্াটব, তার লশশুসন্তানটদরটক মুরব্বী ও কাটের মলহিার লনকে 

প্ররটে র্াটব, পুরুষটদর মিদানসমূটহ অনুেটবশ করটব ও তাটদর সাটথ 

প্রমিাটমশা করটব, তাটদর কাপড় পলরধ্ান করটব, তার প্রচহারা ও 

শরীটরর প্রকাটনা প্রকাটনা অংশ উটন্মালচত করটব, লশল্পকারোনার প্রধ্াুঁিাি 

লনটেটক কিুলষত করটব এবং েলরোর ও পর্তটবক্ষকটদর েনয তার 

প্রদটহর বালহযক লদকলেটক সুসলিত করটব, আর এভাটব প্রস পুরুটষর 

সাটথ তার কমতক্ষটত্র েলতটর্ালগতা করটব এবং তার েকৃত মিদানটক 

প্রস উটপক্ষা করটব; তেনই প্রস লবকৃলতর েথম পদটক্ষপলে গ্রহণ করটব 

এবং সলিক পথ প্রথটক দূটর সটর র্াটব; আর এভাটবই তারা নারীটক 

নষ্ট-ভ্রষ্ট কটর লদটব এবং লশশু ও তার িািন-পািন ও আদব-কািদার 

েলশক্ষটণর বযাপাটর অবটহিা করটব, আর তার পুরুটষর অলধ্কাটরর 

লদটক মটনাটর্াগ লদটব না, আর তা প্রথটকই পুটরা সমাটে লবশৃঙ্খিা 

পুনোঃেবলততত হটব। 

আলম এোটন লবস্তালরত আটিাচনা করটত চাই না, লকন্তু এো 

লবজ্ঞেনটদর ওপর বযােযা-লবটিষণ ও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণটক বাধ্যতামূিক 

কটর প্রদি। প্রকননা েটিােটনর সমি প্রথটক আটিাচনা লবিলম্বত করা 

ববধ্ নি।  

ষষ্ঠত: দীঘত সমি ধ্টর লবলভন্ন লদটক নারীর উদারতার লবষটি র্া িক্ষয 

করা র্াি, প্রসলে প্রমাটেই সহে বযাপার নি, চাই তার আচার-আচরণগত 

লদক হউক অথবা তার কােকটমতর লদক হউক অথবা পুরুষটদর সাটথ 
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তার প্রমিাটমশার বযাপাটর বা তাটদর সাটথ লনেতটন সমি কাোটনার 

বযাপাটর হউক অথবা তাটদর সাটথ প্রকাটনা েকার বাধ্য-বাধ্কতা ছাড়া 

অবাধ্ কথা-বাততা বিার বযাপাটর হউক অথবা তার সােসিা, প্রপাশাক-

পলরেদ, পদতা ও শরী‘আটতর সীমা প্রথটক প্রবর হওিার প্রক্ষটত্র বশলথিয 

েদশতটনর বযাপাটর হউক, অনুরূপভাটব তার লনে গৃটহ তার কােকমত 

ও ঘর প্রথটক প্রবলশ প্রবলশ বাইটর গমন করা এবং োচয অথবা পাশ্চাতয 

প্রথটক আগত লবলভন্ন ফযাশান ও প্রিাগাটন েভালবত হওিার প্রক্ষটত্রে 

নমনীিতার বযাপাটর হউক। আলম বিব: এই উদারতা ও বশলথিয প্রথটক 

র্া প্রদো র্াটে, তা অতযন্ত র্ত্নসহকাটর দালব কটর মুসলিম নারী 

লবপর্তটি পলতত হওিার পূটবতই তাটক উটেশয কটর  আবশযকীি দালিত্ব 

পািন করা, প্রর্মলনভাটব অটনক প্রদটশ লবপর্তটি পলতত হটিটছ তার 

প্রবান ও মুসলিম নারীসমাে। সুতরাং প্রস এমন হটি প্রগটছ প্রর্, আপলন 

আকার-আকৃলত ও প্রবশভূশাি তার মাটঝ ও কালফর নারীর মাটঝ প্রকাটনা 

পাথতকয করটত পারটবন না।   

সপ্তমত: আেটকর মুসলিম নারীর সাটথ কটিকলে েবণতার িন্দ্ব চিটছ, 

এগুটিাটক প্রমাোমুলে লনম্নলিলেতভাটব উটল্লে করা র্াি: 

- োচীন সামালেক েবণতা: লনলদতষ্ট েকৃলতর প্রিাক এবং েটতযক 

োচীন লবশ্বাস আুঁকটড় ধ্রার েলত আহ্বানকারী বযলি; 

এগুটিার মটধ্য প্রকাটনালে  শরী‘আত স্বীকৃত আর প্রকাটনালে  

শরী‘আত স্বীকৃত নি, প্রস লদটক প্রকাটনা েকার দৃলষ্ট প্রদওিা 

ছাড়াই শুধু্মাত্র েথার অনুসরণ ও অনুকরটণর মাটঝ সীমাবদ্ধ। 
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- েতযােযানকারী েবণতা: আর তা এমন এক েবণতা, র্া 

েলতলে েচীন লবষিটকই েতযােযান কটর, আর নারীটক 

অতীটতর আড়াি ও শরী‘আটতর লশক্ষাসমূহ প্রথটক প্রবর হটি 

আসার েনয আহ্বান কটর এবং তাটক প্রছাে হউক বা বড় 

হউক, আকৃলতগত হউক বা লবষিবস্তুগত হউক েলতলে প্রক্ষটত্রই 

কালফর নারীর অনুসরটণর েনয ডাটক।  

- মাঝামালঝ েবণতা: আর তা এমন এক েবণতা, র্ার েলত 

োলতর লচন্তালবদগণ ও শরী‘আটতর অনুসারী বযলিবগত আহ্বান 

কটর এবং বটি: “প্রহ নারী! তুলম লবটবক লদটি অনুধ্াবন কর। 

প্রকননা, তুলম মুসলিম নারী, তুলম োন প্রর্, প্রতামার 

েলতপািটকর লনটদতশ গ্রহণ করার মটধ্যই প্রতামার কিযাণ; আর 

লতলনই প্রস সম্পটকত সবটচটি প্রবলশ োটনন, র্া প্রতামাটক 

উপকৃত করটব। আল্লাহ তা‘আিা প্রতামার েনয অটনক 

লনটদতশনা অবতীণত কটরটছন, তুলম প্রসগুটিা গ্রহণ কর, কারণ 

তাটত প্রতামার মুলি লনলহত রটিটছ। আর এমন েটতযকলে 

লবষি, প্রর্লদটক তারা প্রতামাটক পলরচালিত কটর, চাই তা োচীন 

েথা হউক অথবা আধু্লনক ষড়র্ে হউক, প্রতামার উলচৎ হটিা, 

তুলম এগুটিাটক এই পলরমাপক িারা ওেন কটর প্রনটব, 

অতোঃপর তুলম গ্রহণ করটব অথবা েতযােযান করটব।”3
 

                                                           
3 দ্রষ্টবয: সাকাফাতুি মুসলিমা (ثقافة املسلمة), পৃ. ১৭-১৮ 
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মুসলিম সমাটে অটনক নারী প্রস প্রর্ সমাটে বসবাস কটর, প্রসই 

সমাটের েবাটহর শলি লবটবচনাি লবভি হটি লগটিটছ এবং নারীগণ 

এসব আওিাটের ধ্াক্কাধ্ালক্কর ফটি অটনক দটি পৃথক হটি লগটিটছ। 

ফটি মুসলিম নারীর সামটন বহু পটথর উদ্ভব হটিা, েটতযটকই নারীর 

স্বাথত ও কিযাণ লচন্তা করার কথা বটি, তার অলধ্কার দালব কটর এবং 

তাটক লনটি কান্নাকালে কটর ও কান্নার ভান কটর। তাই অটনক নারীর 

লনকেই লমথযার সাটথ সটতযর লমশ্রণ হটি প্রগটছ এবং লিধ্ািন্দ্ব ও 

লসদ্ধান্তহীনতা বৃলদ্ধ প্রপটিটছ। 

একলদটক কারও ওপর কালফর ও ফালসকটদরর আওিাে ও প্রচুঁচাটমলচ 

েভাব লবস্তার কটরটছ এবং এই প্রগাষ্ঠীর কিটমর প্রিোটিলেটত েতালরত 

হটি ভ্রষ্ট এই ধ্ারাি চটি প্রগটছ। ফটি প্রস শরী‘আটতর সীমািঙ্ঘন 

কটর পদতা েুটি প্রফটিটছ, পুরুষটদর সাটথ প্রমিাটমশাি লগটিটছ এবং 

লশল্পকিা, অলভনি, গান ও নৃটতযর মিদাটন ঝাুঁলপটি পটড়টছ। 

আটরকলদটক প্রকউ প্রকউ আটছ এক পা এগুটি দু‘পা প্রপছাি; প্রস 

লিধ্াগ্রস্ত- একবার প্রস বস্তুবাদী লচন্তা কটর, আটরকবার প্রস তার 

স্বভাবধ্মত ও ্ষ্টার লশক্ষাসমূটহর লদটক লফটর আটস। 

অনযলদটক আটছন রক্ষণশীি বুলদ্ধমান নারী, লর্লন তার েলতপািটকর 

লশক্ষা ও দশতনসমূহ সংরক্ষণ কটরন এবং ঈমান ও তুষ্টতা সহকাটর 

প্রসই লশক্ষা অনুর্ািী কাে কটরন। লতলন এই দীনটক শিভাটব বহন ও 

আুঁকটড় ধ্টরটছন এবং লবোতীি লবনষ্ট লবষিটক েতযােযান কটরটছন। 

আর লতলন তার েলতপািটকর লদটক অনযটদরটক মাথা উুঁচু কটর দৃঢ়তার 
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সাটথ আহ্বান কটরন এবং তার বযলিত্ব, পদতা ও পলবত্রতা রক্ষা কটর 

চটিন। তার স্বামীর অলধ্কার বাস্তবািনকালরনী লহটসটব এবং তার 

লশশুসন্তানটদর িািনপািনকালরনী লহটসটব এই েীবটন লতলন তার 

েকৃত দালিত্ব ও কততবয র্থার্থভাটব পািন কটরন। 

এই েলতলে অবস্থাই আমাটদরটক উিুদ্ধ কটর অন্ধকার দূর করার েনয, 

র্া মুসলিম নারীর লবষটি এই রু্গ বা সমিটক েভালবত কটরটছ, র্াটত 

কটর েটতযক সতযানুসন্ধানী মুলিকামী পুরুষ অথবা নারীর েনয পথ 

স্পষ্ট হি এবং তার মাইিফিকগুটিা পলরষ্কারভাটব েকালশত হটি 

উটি। 

অষ্টমত: মুসলিম সমাে তথা মুসলিম োলতর পলরপূণততার েনয এমন 

রক্ষণশীি আদশত নারীর েটিােন, প্রর্ তার দালিত্ব ও কততবয সম্পটকত 

োটন এবং তার ওপর অলপতত আমানতটক অনুধ্াবন কটর; প্রর্ লনটের 

পথ প্রদেটত পাি এবং তার লনটের অলধ্কার ও অটনযর অলধ্কার 

সম্পটকত জ্ঞান িাভ কটর। 

- আমাটদর েটিােন এমন মুসলিম মুলমন নারীর, র্ার রটিটছ 

তার েলতপািক আল্লাহ তা‘আিার েলত অগাধ্ লবশ্বাস। 

সুতরাং লতলন তাটক েলতপািক, ্ষ্টা ও মাবুদ বা উপাসয বটি 

লবশ্বাস কটরন; আরও লবশ্বাস কটরন তাুঁর লফলরশতাগটণর েলত, 

তাুঁর লকতাবসমলষ্ট ও রাসূিগটণর েলত; আর পরকাটির েলত 

এবং তাকদীটরর  ভাটিা ও মটন্দর েলত। অতোঃপর  এই ঈমান 
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অনুর্ািী লতলন েলতলষ্ঠত কটরন তার এই েীবটনর 

লচন্তাভাবনাগুটিাটক; েগত, েীবন ও মানুষ সম্পটকত।  

- আমাটদর েটিােন এমন সটচতন নারীর, লর্লন তার 

েলতপািটকর  শরী‘আত তথা লবলধ্লবধ্ানটক সংরক্ষণ কটরন, 

অনুধ্াবন কটরন তাুঁর আটদশসমূহটক। অতোঃপর প্রস অনুর্ািী 

কাে কটরন। আর অনুধ্াবন কটরন তাুঁর লনটষধ্সমূহটক, 

অতোঃপর প্রসগুটিা প্রথটক দূটর থাটকন। তার লনটের অলধ্কার 

এবং তার ওপর অলপতত দালিত্ব সম্পটকত সমযক োটনন, 

অতোঃপর এর মাধ্যটম তার দালিত্ব র্থার্থভাটব পািন কটরন। 

- আর আমাটদর েটিােন এমন সটচতন নারীর, লর্লন তার 

েকৃত দালিটত্বর লবষিগুটিা এবং তার গৃহরাটেযর লবষিগুটিা 

সম্পটকত জ্ঞানিাভ কটরন। অতোঃপর এই প্রছাট্ট রাটেযর 

অলধ্কার সংরক্ষণ কটরন, প্রর্ রােয পুরুষটদর েস্তুত কটর 

এবং লশশু-লকটশারটদরটক আল্লাহ তা‘আিা ও তাুঁর রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাটমর  ভাটিাবাসাি ও তাুঁর দীটনর 

প্রসবাি গিন কটর প্রতাটি। 

- আর আমাটদর েটিােন এমন নারীর, র্ার বালহযক লদক তার 

অভযন্তর সম্পটকত বটি প্রদি। কারণ, লতলন োচয বা পাশ্চাটতযর 

িারা েভালবত নন, েভালবত নন প্রকাটনা েবণতা বা ফযাশন 

িারা; লর্লন েটতযক ধ্বলন বা চীৎকাটরর অনুসরণ কটরন না। 

লতলন তার বালহযক প্রক্ষটত্র মটডি বা আদশত, প্রর্মলনভাটব 
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অভযন্তরীণ লদটকও আদশত। তার শরীর সংরলক্ষত, আর তার 

হৃদি ঈমান িারা পলরপূণত এবং তার পলবত্রতা ও সচ্চলরত্রতার 

লদকলে সুস্পষ্ট, আর তার প্রপাষাক-পলরেদ ও অন্তটরর বালহযক 

ও অভযন্তরীণ উভি অবস্থাই পলরেন্ন ও পলবত্র। লতলন ঈমান 

এটনটছন, লশক্ষা গ্রহণ কটরটছন এবং আমি কটরটছন। 

- আর আমাটদর েটিােন এমন আদশত আল্লাহ র পটথ 

আহ্বানকারী নারীর, লর্লন তার কথার পূটবত কাটের িারা 

আল্লাহ তা‘আিার লদটক আহ্বান কটরন। লতলন মানুটষর েনয  

ভাটিা ও কিযাণটক পছন্দ কটরন, প্রর্মলনভাটব তা লতলন লনটের 

েনয পছন্দ কটরন; লতলন এটক উপটদশ প্রদন, ওটক লনটদতশনা 

েদান কটরন আর আটরকেটনর অনযাি কাটের সমাটিাচনা 

কটরন। লতলন িািন-পািন কটরন, গিন কটরন, ভুিত্রুলে 

সংটশাধ্ন কটরন, সমসযা সমাধ্ান কটরন, তার সম্পদ িারা 

দান-সাদকা কটরন, তার সাধ্যানুসাটর কমততৎপরতা পলরচািনা 

কটরন, দাওিাতী কাে লনটিই লতলন েীবনর্াপন কটরন, লক 

দাুঁড়াটনা অবস্থাি, লক তার বাসাি ঘুমন্ত অবস্থাি, লক তার 

কাটের মটধ্য- এককথাি প্রর্ প্রকাটনা স্থাটন, প্রর্ অবস্থািই 

থাটকন। 

- আর আমাটদর েটিােন এমন নারীর, লর্লন তার শত্রুটদর 

ষড়র্টের বযাপাটর সটচতন থাটকন, অতোঃপর তাটদর ফাুঁটদ পা 

লদটি তাটদর আনুগত হওিা প্রথটক, তাটদর আহ্বানসমূটহ সাড়া 
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প্রদওিা প্রথটক এবং তাটদর েীবন-পদ্ধলত অনুসরণ প্রথটক 

সতকত থাটকন। লতলন সদা-সতকততা অবিম্বন কটরন এবং 

ঐসব ভ্রান্ত েচার-েপাগান্ডা প্রথটক সতকত কটরন, প্রর্গুটিা 

নারীটক তাটদর েপাগান্ডার বাহন লহটসটব গ্রহণ কটরটছ— র্ার 

লববরণ পূটবত অলতবালহত হটিটছ। 

এই েটিােনীিতাই লবজ্ঞেন ও লবটশষ বযলিবগতটক তাটদর বিবয-

লববৃলত ও প্রিেনীর মাধ্যটম তাটদর প্রচষ্টা-সাধ্না শুরু করটত বাধ্য কটর। 

র্াটত তারা মুসলিম নারী ও তার অলভভাবটকর দৃলষ্ট েুটি প্রদন এবং 

স্মরণ কলরটি প্রদন তার কাুঁটধ্র ওপর অলপতত আমানটতর কথা। 

 

নবমত: পুরুটষর ওপর েভাব সৃলষ্টর প্রক্ষটত্র নারীর বড় ধ্রটনর ভূলমকা 

রটিটছ। লতলন র্লদ মা হন, তটব তার েনয লনটদতশ প্রদওিা ও লনটষধ্ 

করার ববলশষ্টয রটিটছ, আর তার (পুরুটষর) ওপর আবশযক হটিা তার 

আনুগতয করা এবং সৎকাটের বযাপাটর করা তার আটদশসমূটহর 

বাস্তবািন করা। 

আর প্রস র্লদ স্ত্রী হি, তটব তার অলধ্কার আটছ স্বামীটক আল্লাহ র 

আনুগটতযর বযাপার উৎসালহত ও েিুব্ধ করার এবং অনযাি ও 

অবাধ্যতার বযাপাটর সতকত করার। আর স্বামীর প্রক্ষটত্র স্ত্রীর ভূলমকাটক 

গণ্ডমূেত ছাড়া অনয প্রকউ অস্বীকার কটর না। আর অনুরূপভাটব তার 

েভাব লবদযমান র্লদ প্রস প্রবান, কনযা বা লনকোত্মীিও হি। 
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আর এই েনয নারীর ওপর আবশযক হটিা, প্রস এই মহান ভূলমকা 

অনুধ্াবন করটব, র্াটত তার দালিত্ব সুন্দরভাটব পািন করটত পাটর। 

দশমত: একেন নারী একেন পুরুটষর প্রচটি নারী, নারীসমাে ও 

নারীটদর মাটঝ েচলিত েবণতা সম্পটকত প্রবলশ ওিালকফহাি। 

প্রতমলনভাটব প্রস তাটদর বালহযক ও অভযন্তরীণ েভাব লবস্তারকারী 

লবষিগুটিা সম্পটকত প্রবলশ অবগত। প্রস-ই পুরুটষর প্রচটি ক্ষমতাবান এই 

পটথ চিটত। 

পেভূলম লহটসটব উটল্ললেত লবষিগুটিার েটতযকলেই নারী েসটঙ্গ এবং 

নারীর দালিত্ব, অলধ্কার, েবাবলদলহতা ও এই সামলগ্রক সীমাটরো 

সুস্পষ্টভাটব বণতনা করার েটিােনীিতা তুটি ধ্রটছ; র্ার মাধ্যটম 

একেন নারী তার ভূলমকা সুন্দরভাটব পািন এবং তার দালিত্ব ও কততবয 

র্থার্থভাটব আদাি করটত পাটর। 

নারীর দালিত্ব ও কততবয এবং এগুটিার েকৃলত ও আদাটির পদ্ধলত 

সম্পটকত আটিাচনার পূটবত এ কথা বটি রাো েটিােন প্রর্, আমাটদর 

সলিক দীটনর সবতেনস্বীকৃত ও লনলশ্চত লবধ্ান হটে: আল্লাহ সুবহানাহু 

ওিা তা‘আিা পুরুষ ও নারীর মটধ্য দালিত্ব অপতটণর প্রক্ষটত্র সমতা 

লবধ্ান কটরটছন। আল্লাহ তা‘আিা বটিন, 

ۡشَفۡقَن ﴿ 
َ
ن ََيِۡمۡلَنَها وأ

َ
َبۡۡيَ أ

َ
َباِل فَأ ۡرِض َوٱۡۡلِ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱۡۡل َمانََة لََعَ ٱلسذ

َ
إِنذا َعَرۡضَنا ٱۡۡل

ُنُۖ إِنذُهۥ ََكَن َظلُومٗ  نَسَٰ َها ٱۡۡلِ
                [71] سورة األحزاب: ﴾ ٧٢ ا َجُهوَٗل ِمۡنَها وَََحَلَ
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“আমরা প্রতা আসমান, েলমন ও পবততমািার েলত এই আমানত প্রপশ 

কটরলছিাম, তারা তা বহন করটত অস্বীকার করি এবং তাটত শলিত 

হটিা, লকন্তু মানুষ তা বহন করি। প্রস প্রতা অলতশি র্ালিম, অলতশি 

অজ্ঞ।” [সূরা আি-আহর্াব, আিাত: ৭২] 

ইবন আব্বাস, মুোলহদ, সা‘ঈদ ইবন েুবাটির রালদিাল্লাহু ‘আনহুম 

েমুে বটিন, আমানত হটিা ফরর্সমূহ। 

আর কাতাদা রহ. বটিন, আমানত হটিা দীন, ফরর্সমূহ এবং 

শরী‘আটতর সীমাটরো বা দণ্ডলবলধ্সমূহ। 

আর উবাই ইবন কা‘ব রালদিাল্লাহু ‘আনহু বটিন, আমানটতর মটধ্য 

অনযতম হটিা নারীটক তার িিাস্থাটনর বযাপাটর আমানত রাো 

হটিটছ। 

আর ইবন কাছীর রহ. বটিন, এসব কথার মটধ্য প্রকটনা লবটরাধ্ প্রনই। 

বরং এগুটিা একই কথা েমাণ করটছ প্রর্, প্রসই আমানতলে হটে 

তাকিীফ তথা (শরী‘আটতর লবলধ্লবধ্াটনর) দালিত্ব-েদান।4 

আর এই কথাও সবতস্বীকৃত প্রর্, মুসলিম নারী তার দালিত্ব ও কততবয 

র্থার্থভাটব পািন করটি প্রসও পুরুটষর মটতাই েলতদান পাটব। 

আল্লাহ তা‘আিা কমতসমূটহর েলতদাটনর আটিাচনা করটত লগটি বটিন, 

                                                           
4 তাফসীরু ইবন কাছীর, ৬/ ৪৮৮-৪৮৯ 
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َِٰمل  ﴿ ِضيُع َعَمَل َع
ُ
ّن ِ ََلٓ أ

َ
َتَجاَب لَُهۡم َربُُّهۡم أ َۡ ِن  فَٱ ِنُكم م  ٰۖ َبۡعُضُكم م  نَثَٰ

ُ
ۡو أ
َ
َذَكٍر أ

 ٰۖ ِۢن َبۡعض  ْ  م  ۡخرُِجوا
ُ
ْ َوأ ِيَن َهاَجُروا بِيِِل فَٱَّلذ ََ ْ ِِف  وُذوا

ُ
ْ َوقُتِلُواْ ِمن دَِيَٰرِهِۡم َوأ ََٰتلُوا َوَق

 ِ ي  ََ َِرنذ َعۡنُهۡم  َكف 
ُ
َٰ   َۡل ۡدِخلَنذُهۡم َجَٰذ

ُ
نَۡهَُٰر ثََوابٗ ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها  اتِِهۡم َوَۡل

َ
ِۡن ِعنِد ٱۡۡل ا م 

ُ ٱ ِ  َوٱَّللذ                                [191] سورة آل عمران: ﴾ ١٩٥ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱثلذَواِب  َّللذ

“অতোঃপর তাটদর রব তাটদর ডাটক সাড়া লদটি বটিন, ‘আলম প্রতামাটদর 

মটধ্য কমতলনষ্ঠ প্রকাটনা নর অথবা নারীর কমত লবফি কলর না, প্রতামরা 

এটক অপটরর অংশ। সুতরাং র্ারা লহেরত কটরটছ, লনে গৃহ প্রথটক 

উৎোত হটিটছ, আমার পটথ লনর্তালতত হটিটছ এবং রু্দ্ধ কটরটছ ও 

লনহত হটিটছ, আলম তাটদর পাপ কােগুটিা অবশযই দূরীভূত করব 

এবং অবশযই তাটদরটক দালেি করব োন্নাটত, র্ার পাদটদটশ নদী 

েবালহত। এো আল্লাহর পক্ষ প্রথটক পুরস্কার; আর উিম পুরস্কার 

আল্লাহরই লনকে। [সূরা আটি ইমরান, আিাত: ১৯৫] 

আল্লাহ তা‘আিা আরও বটিন, 

ۡو َوَمن ﴿
َ
َٰلَِحَِٰ  ِمن ذََكٍر أ نَثَٰ وَُهَو ُمۡؤِمن  َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصذ

ُ
ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن ٱۡۡلَنذَة  أ

ُ
فَأ

 [114]سورة النساء: ﴾ ١٢٤ا َوََل ُيۡظلَُموَن نَقِيٗ 

 “মুলমন হটি পুরুষ ও নারীর মটধ্য প্রর্ প্রকউ সৎ কাে করটব, তারা 

োন্নাটত েটবশ করটব এবং তাটদর েলত অণু পলরমাণও রু্িুম করা 

হটব না।” [সূরা আন-লনসা, আিাত: ১২৪]  

আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিা আরও বটিন, 



 

 

 
 25  

نَثَٰ َوُهَو ُمۡؤمِن  ا َمۡن َعِمَل َصَٰلِحٗ ﴿
ُ
ۡو أ
َ
ِن َذَكٍر أ ةٗ  م  ُۖ  فَلَُنۡحيِيَنذُهۥ َحَيوَٰ َِبٗة ۡم َونَلَۡجزَِينذهُ  َطي 
ۡحَسِن َما ََكنُواْ َيۡعَملُ 

َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
 [                                                                                                               97] سورة انلحل: ﴾ ٩٧وَن أ

“মুলমন হটি পুরুষ ও নারীর মটধ্য প্রর্ প্রকউ সৎকাে করটব, তাটক 

আলম লনশ্চি পলবত্র েীবন দান করব এবং তাটদরটক তাটদর কটমতর 

প্রশ্রষ্ঠ পুরস্কার দান করব।” [সূরা আন-নাহি, আিাত: ৯৭]  

আল্লাহ তা‘আিা বটিন, 

نَثَٰ وَُهَو ﴿
ُ
ۡو أ
َ
ِن َذَكٍر أ ُۖ َوَمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا م  ي َِئٗة فَََل ُُيَۡزىَٰٓ إَِلذ ِمۡثلََها ََ َمۡن َعِمَل 

وَن ٱۡۡلَنذَة يُۡرَزقُوَن فِيَها بَِغۡيِ ِحَساب  
ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُخلُ

ُ
 [                                                                                          40] سورة اغفر: ﴾ ٤٠ُمۡؤِمن  فَأ

“প্রকউ মন্দ কমত করটি প্রস প্রকবি তার কটমতর অনুরূপ শালস্ত পাটব 

এবং পুরুষ লকংবা নারীর মটধ্য র্ারা মুলমন হটি সৎকাে করটব, তারা 

োন্নাটত েটবশ করটব, প্রসথাি তাটদরটক প্রদওিা হটব অপলরলমত 

েীবটনাপকরণ। [সূরা গালফর, আিাত: ৪]  

সুতরাং দালিত্ব ও কততবয এবং েলতদাটনর প্রক্ষটত্র তারা উভটি সমান। 

আর এই বাস্তবতালেও আল্লাহ তা‘আিার লনটম্নাি বাণীর মটধ্যও 

লবদযমান। লতলন বটিন, 

َِٰدقَِۡي إِنذ ٱلُۡمۡسلِِمَۡي َوٱلُۡمۡسلَِمَِٰ    َوٱلُۡمۡؤِمنَِۡي َوٱلُۡمۡؤِمَََِٰٰ  َوٱۡلَقَٰنِتَِۡي َوٱۡلَقَٰنَِتَِٰ  َوٱلصذ
قَِۡي  ِ َِٰت َوٱۡلَخَِٰشعَِۡي َوٱۡلَخَِٰشَعَِٰ  َوٱلُۡمَتَصد  َٰبَِر َِِٰبِيَن َوٱلصذ َِٰ  َوٱلصذ َِٰدَق َوٱلصذ

ئَِمَِٰ  َوٱۡلَحَٰفِِظَۡي فُرُ  َٰٓ ئِِمَۡي َوٱلصذ َٰٓ َِٰ  َوٱلصذ َق ِ َٰكِرِيَن َوٱلُۡمَتَصد  وَجُهۡم َوٱۡلَحَٰفَِظَِٰ  َوٱلذذ
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َ َكثِيٗ  ۡغفَِرةٗ ا ٱَّللذ ُ لَُهم مذ َعدذ ٱَّللذ
َ
َِٰت أ َٰكَِر ۡجًرا َعِظيمٗ  َوٱلذذ

َ
] سورة األحزاب: ﴾ ٣٥ا َوأ

31   ] 

“অবশযই আত্মসমপতনকারী পুরুষ ও আত্মসমপতনকারী নারী, মুলমন 

পুরুষ ও মুলমন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সতযবাদী পুরুষ 

ও সতযবাদী নারী, বধ্র্তশীি পুরুষ ও বধ্র্তশীি নারী, লবনীত পুরুষ ও 

লবনীত নারী, দানশীি পুরুষ ও দানশীি নারী, সাওম পািনকারী পুরুষ 

ও সাওম পািনকারী নারী, প্রর্ৌন অঙ্গ লহফােতকারী পুরুষ ও প্রর্ৌন অঙ্গ 

লহফােতকারী নারী, আল্লাহটক অলধ্ক স্মরণকারী পুরুষ ও অলধ্ক 

স্মরণকারী নারী- এটদর েনয আল্লাহ ক্ষমা ও মহােলতদান প্ররটেটছন।” 

[সূরা আি-আহর্াব, আিাত: ৩৫] 

দালিত্ব ও কততবয এবং েলতদাটনর প্রক্ষটত্র প্রস পুরুটষর মটতাই- এলে 

লনলশ্চত ও সবতস্বীকৃত বাস্তবতা। 

এর ওপর লভলি কটর আমরা বিটত পালর প্রর্, মুসলিম নারীর ওপর প্রর্ 

দালিত্ব ও কততবয রটিটছ, তাটত পুরুষ বযলিও অংশীদার। আর তা 

হটে: আমানত, দালিত্ব ও কততটবযর প্রবাঝা। 

 

নারীর ওপর আবশযক হটিা এই দালিত্ব ও কততবয র্থার্থভাটব উপিলব্ধ 

করা। প্রস তা উপিলব্ধ করটব পূণত অনুভূলতসহকাটর, প্রস তা প্রেটন ও 

বুটঝ উপিলব্ধ করটব, প্রস তা েলতলষ্ঠত কটর ও কাটে পলরণত করার 

মাধ্যটম স্মরণ রােটব এবং প্রস অনয নারীটদর মাটঝ তা েচার ও বযােযা-
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লবটিষটণর মাধ্যটম তার লহফার্ত করটব। এ ব্যাপারটি রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম সংটক্ষটপ লবলভন্ন হাদীটসর মটধ্য উটল্লে 

কটরটছন; তন্মটধ্য আমরা লনটম্ন লকছু উটল্লে করলছ: 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন, 

 يمف علمه وعن أفناه فيم عمره عن يسئل حىت القيامة يوم عبد قدما تزول ال »
 «أبال فيم جسمه وعن أنفقه وفيم اكتسبه أين من ماهل وعن فعل

“লকিামটতর লদন বান্দার দু‘পা একেুও নড়টব না র্তক্ষণ না লেটজ্ঞস 

করা হটব তার েীবনকাি সম্পটকত: প্রস তা প্রকাটনা পটথ অলতবালহত 

কটরটছ; লেটজ্ঞস করা হটব তার জ্ঞান সম্পটকত, প্রস জ্ঞান অনুর্ািী কী 

কাে কটরটছ; লেটজ্ঞস করা হটব তার ধ্ন-সম্পদ সম্পটকত, প্রস তা 

প্রকাথা প্রথটক উপােতন কটরটছ এবং প্রকাটনা োটত বযি কটরটছ এবং 

লেটজ্ঞস করা হটব তার শরীর সম্পটকত, প্রকাথাি প্রস তা ক্ষি কটরটছ।”5 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন, 

 :هلا قيل زوجها وأطاعت فرجها وحفظت شهرها وصامت مخسها املرأة صلت إذا»
 «شئت اجلنة أبواب أي من اجلنة دخيلا

“র্েন নারী তার পাুঁচ ওিাটির সািাত আদাি করটব; তার (রমর্ান) 

মাটসর সাওম পািন করটব, তার িিাস্থাটনর লহফার্ত করটব এবং 
                                                           
5 লতরলমর্ী, অধ্যাি: লকিামটতর লববরণ েসটঙ্গ (صفة القيامة والرقائق والورع), পলরটেদ: 

লকিামত েসটঙ্গ (باب يف القيامة), বাব নং ২, হাদীস নং ২৪১৭ 
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তার স্বামীর আনুগতয করটব, তেন তাটক বিা হটব: তুলম োন্নাটতর প্রর্ 

দরো লদটি ইো কর, প্রস দরো লদটি োন্নাটত েবটশ কর।”6 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম আরও বটিন, 

 والرجل رعيته عن ومسؤول راع اإلمام رعيته عن مسؤول ولككم راع لككم»
 عن ومسؤولة زوجها بيت يف راعية واملرأة رعيته عن مسؤول وهو أهله يف راع

  :لقا قد أن وحسبت قال.  رعيته عن ومسؤول سيده مال يف راع واخلادم رعيتها
 «رعيته عن ومسؤول راع ولككم رعيته عن ومسؤول أبيه مال يف راع والرجل

“প্রতামাটদর েটতযটকই দালিত্বশীি (রক্ষণাটবক্ষণকারী), আর প্রতামাটদর 

েটতযকটকই তার অধ্ীনস্থটদর রক্ষণাটবক্ষটণর বযাপাটর লেজ্ঞাসাবাদ 

করা হটব। ইমাম বা শাসক হটিন দালিত্বশীি, আর তাটক তার 

অধ্ীনস্থটদর রক্ষণাটবক্ষটণর বযাপাটর লেজ্ঞাসাবাদ করা হটব। আর 

পুরুষ তার পলরবার ও সংসাটরর েনয দালিত্বশীি, আর তাটক তার 

পলরবাটরর রক্ষণাটবক্ষণ ও দালিত্বপািন সম্পটকত লেজ্ঞাসাবাদ করা 

হটব। আর নারী তার স্বামীর ঘর রক্ষণাটবক্ষটণর বযাপাটর দালিত্বশীি, 

আর তাটক তার দালিত্বপািন সম্পটকত লেজ্ঞাসাবাদ করা হটব। আর 

োটদম (টসবক) তার মলনটবর ধ্ন-সম্পদ রক্ষণাটবক্ষটণর বযাপাটর 

দালিত্বশীি, আর তাটক তার দালিত্বপািন সম্পটকত লেজ্ঞাসাবাদ করা 

হটব। বণতনাকারী বটিন, আলম ধ্ারণা কলর প্রর্, লতলন (রাসূি) আরও 
                                                           
6 আহমদ, মুসানাদ, অধ্যাি: মুসনাদুি ‘আশরালতি মুবাশলশরীনা লবি োন্নাহ ( مسند

 পলরটেদ: আবদুর রহমান ইবন ‘আউফ রালদিাল্লাহু ‘আনহু ,(العرشة املبرشين باجلنة

বলণতত হাদীস (حديث عبد الرمحن بن عوف الزهري ريض اهلل عنه), হাদীস নং ১৬৬১। 
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বটিটছন: পুরুষ বযলি তার লপতার ধ্ন-সম্পদ রক্ষণাটবক্ষটণর বযাপাটর 

দালিত্বশীি, আর তাটক তার দালিত্বপািন সম্পটকত লেজ্ঞাসাবাদ করা 

হটব। আর প্রতামাটদর সকটিই দালিত্বশীি, আর প্রতামাটদর সকিটকই 

তার অধ্ীনস্থটদর রক্ষণাটবক্ষটণর বযাপাটর লেজ্ঞাসাবাদ করা হটব।”7 

এছাড়াও এ বযাপাটর কুরআন ও সুন্নাহর আরও অটনক বিবয রটিটছ। 

এসব দালিত্ব ও কততবয লনটি আলম লনটম্ন লবস্তালরত আটিাচনা প্রপশ 

করলছ: 

  

                                                           
7 বুোরী, লকতাবুি েুম‘আ (كتاب اجلمعة), পলরটেদ: গ্রাম ও শহটর েুম‘আ েসটঙ্গ 

 বাব নং ১০, হাদীস নং ৮৫৩ ,(باب اجلمعة يف القرى و املدن)
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মুসলিম নারীর দালিত্ব ও কততটবযর পলরমণ্ডি 

মুসলিম নারীর দালিত্ব ও কততটবযর পলরমণ্ডি কটিকলে প্রক্ষত্র বা পলরলধ্র 

মটধ্য সীমাবদ্ধ, তা হটিা: 

েথম প্রক্ষত্র: তার লনটের বযাপাটর দালিত্ব ও কততবয 

তার লনটের বযাপাটর দালিত্ব ও কততটবযর লবষিলে লনটম্নাি লবষিগুটিাটক 

অন্তভুতি কটর: 

েথমত: তার েলতপািটকর েলত তার ঈমান তথা লবশ্বাস েসটঙ্গ: আর 

এো হটিা সবটচটি বড় ও গুরুত্বপূণত দালিত্ব এবং আবশযকীি 

কততবযকাে। প্রকননা পূটবত উটল্ললেত আিাতসমূটহর8 মটধ্য আল্লাহ 

সুবহানাহু ওিা তা‘আিা উিম েলতদান োলপ্তর সাটথ তাুঁর েলত ঈমাটনর 

শততাটরাপ কটরটছন। লতলন  বটিন, 

نَثَٰ وَُهَو ُمۡؤِمن  َوَمن ﴿
ُ
ۡو أ
َ
َٰلَِحَِٰ  ِمن ذََكٍر أ ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن ٱۡۡلَنذَة  َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصذ

ُ
فَأ

         [                                                                                                                            114]سورة النساء: ﴾ ١٢٤ا َوََل ُيۡظلَُموَن نَقِيٗ 

“মুলমন হটি পুরুষ ও নারীর মটধ্য প্রর্ প্রকউ সৎ কাে করটব, তারা 

োন্নাটত েটবশ করটব এবং তাটদর েলত অণু পলরমাণও রু্িুম করা 

হটব না।” [সূরা আন-লনসা, আিাত: ১২৪] তাছাড়া এর সাটথ সাদৃশযপূণত 

আরও অটনক আিাত রটিটছ। 

                                                           
8 প্রদেুন, পূবতবততী পৃ. .....। 
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এই ঈমাটনর অনুসরণকারীটক ঈমাটনর ছিলে রুকন প্রমটন চিটত হটব, 

(ক) আল্লাহর েলত ঈমান: এর মাটন আল্লাহ তা‘আিার একত্ববাটদর 

লতনলে অংটশর েলতই লবশ্বাস স্থাপন করা। র্থা: 

- আল্লাহ তা‘আিার কাটের প্রক্ষটত্র তাুঁর একত্ববাদ। একেন মুসলিম 

নারী ঈমান আনটব প্রর্, আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিা হটিন সকি 

লকছুর মালিক, পলরচািনাকারী, সৃলষ্টকততা ও লরলর্কদাতা। লতলন বটিন, 

ِ ٱۡلَعَٰلَِمَۡي ﴿  ِ َرب  ِنَٰمۡح ٱلرذحِ  ٢ٱۡۡلَۡمُد َّلِلذ ِيِن َمَٰلِِك  ٣يِم ٱلرذ ] سورة ﴾ ٤يَۡوِم ٱل 
 [4 – 1الفاحتة: 

“সকি েশংসা সৃলষ্টেগটতর রব আল্লাহরই; লর্লন দিামি, পরম দিািু; 

কমতফি লদবটসর মালিক।” [সূরা আি-ফালতহা, আিাত: ২-৪] তাছাড়া 

আরও অটনক আিাত রটিটছ। আর এোই হটিা রব লহটসটব আল্লাহর 

একত্ববাদ (তাওহীদ আর-রুবূলবিাহ 

- বান্দাটদর কমতকাটণ্ডর প্রক্ষটত্র তাুঁর একত্ববাদ। একেন মুসলিম নারী 

ঈমান আনটব প্রর্, আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিা হটিন একেত্র 

মা‘বুদ তথা ইবাদটতর উপরু্ি এবং প্রস সকি েকার ইবাদত তাুঁটক 

উটেশয কটরই করটব। তাই প্রস সািাত আদাি করটব আল্লাহর েনয, 

পলবত্রতা ও পলরশুদ্ধতা অেতন করটব আল্লাহর েনয; প্রস আল্লাহ বযতীত 

অনয কাউটক ডাকটব না এবং আল্লাহ বযতীত অনয কারও লনকে সাহার্য 

োথতনা করটব না, আর প্রস আল্লাহর কারটণই লপতা-মাতার আনুগতয 

করটব; পদতা করটব আল্লাহ র আনুগতয কটর, আর আল্লাহর লনকে র্া 
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আটছ, তা পাওিার আশািই স্বামীর আনুগতয করটব ... এভাটব। আল্লাহ 

তা‘আিা বটিন, 

نَس إَِلذ ِِلَۡعُبُدوِن ﴿ نذ َوٱۡۡلِ  [15] سورة اذلاريات: ﴾   ٥٦َوَما َخلَۡقُ  ٱۡۡلِ

“আলম সৃলষ্ট কটরলছ লেন্ন এবং মানুষটক এইেনয প্রর্, তারা শুধু্ আমারই 

ইবাদত করটব।” [সূরা আর্-র্ালরিাত, আিাত: ৫৬] আর এোই হটিা 

ইিাহ লহটসটব তাুঁর একত্ববাদ (তাওহীদ আি-উিূলহিাহ) অথবা 

ইবাদটতর প্রক্ষটত্র তাুঁর একত্ববাদ (তাওহীদ আি-‘ইবাদাহ  

- তাুঁর নামসমূহ ও গুণাবিীর প্রক্ষটত্র তাুঁর একত্ববাদ। মুসলিম নারী 

আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিার েনয সাবযস্ত করটব সকি সুন্দর 

নামসমূহ এবং মহৎ গুণাবিী। আর তা করটত হটব প্রর্টকাটনা েকার 

অপবযােযা, তার ধ্রন-েকৃলত প্রোুঁো, সৃলষ্টর গুণাবিীর সাটথ প্রসগুটিার 

সাদৃশযস্থাপন অথবা এগুটিাটক অথতশূনয করা ছাড়াই। আল্লাহ তা‘আিা 

বটিন, 

﴿ ُۖ ء  ِميُع ٱۡۡلَِصُي لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ  [11] سورة الشورى: ﴾ ١١وَُهَو ٱلسذ

“প্রকান লকছুই তাুঁর সদৃশ নি, লতলন সবতটশ্রাতা, সবতদ্রষ্টা।” [সূরা আশ-

শূরা, আিাত: ১১] 

- মুসলিম নারী এসব সুন্দর নামসমূহ এবং মহৎ গুণাবিীর মাধ্যটম 

আল্লাহ তা‘আিার ইবাদত করটব। প্রস স্বীকৃলত প্রদটব প্রর্, আল্লাহ হটিন 

দিামি, পরম দিািু; তাই প্রস তাুঁর লনকে রহমত কামনা করটব। লতলন 

হটিন লরলর্কদাতা, পরম শলির অলধ্কারী; তাই প্রস তাুঁর লনকে 
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লরলর্টকর েনয আটবদন করটব। লতলন হটিন প্ররাগ লনরামিকারী ও 

র্টথষ্ট, সুতরাং প্রস তাুঁর লনকে প্ররাগ প্রথটক মুলির েনয আটবদন করটব। 

আল্লাহ হটিন ক্ষমাশীি, পরম ক্ষমাপরািণ। তাই প্রস তাুঁর লনকে ক্ষমা 

োথতনা করটব। লতলন হটিন মােতনাকারী ও দানশীি; তাই প্রস তাুঁর 

লনকেই মাফ চাইটব ... ইতযালদ।  

(ে) লফলরশতার েলত লবশ্বাস স্থাপন করা: সুতরাং মুসলিম নারী লবশ্বাস 

স্থাপন করটব প্রর্, আল্লাহ তা‘আিার অটনক লফলরশতা রটিটছ, র্ারা 

রাতলদন অক্লান্তভাটব তাুঁর দাসত্ব কটর। আর তাটদর মটধ্য লকছুসংেযক 

আটছ র্ারা গুরুত্বপূণত দালিত্ব পািন কটর, আর তাটদর মটধ্য এমন প্রকউ 

প্রকউ আটছন, র্ার নাম ও গুরুত্ব আমাটদর লনকে স্পষ্টভাটব বণতনা করা 

হটিটছ। প্রর্মন, লেবরীি ‘আিাইলহস সািাম, লর্লন অহীর দালিত্বোপ্ত; 

ইসরাফীি ‘আিাইলহস সািাম লর্লন লসঙাি ফুুঁ প্রদওিার দালিটত্ব 

লনটিালেত; আর প্রসোটন পাহাড়-পবতত, বাতাস এবং বান্দাটদর লহসাব-

লনকাশ ও তাটদর কমততৎপরতা লিলপবদ্ধ করার েনয আরও অটনক 

লফলরশতা রটিটছ, এমনলক েটতযক বযলির সাটথ দু’েন কটর লফলরশতা 

রটিটছ, র্ারা ঐ বযলি প্রথটক েকালশত েলতলে কথা ও কাে লিলপবদ্ধ 

কটর। আল্লাহ তা‘আিা বটিন, 

َماِل قَعِيد  ﴿ ِ َِياِن َعِن ٱِۡلَِمِۡي وََعِن ٱلش  يۡهِ  ١٧إِۡذ َيَتلََّقذ ٱلُۡمَتلَق  ا يَۡلفُِظ ِمن قَۡوٍل إَِلذ َلَ مذ
وَرةُ قٓ ] ﴾ ١٨َرقِيٌب َعتِيد   َُ :17-11] 
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“স্মরণ রাে, দুই সাক্ষাৎ গ্রহণকারী লফলরশতা তার ডাটন ও বাটম বটস 

তার কমত লিলপবদ্ধ কটর; মানুষ প্রর্ কথাই উচ্চারণ কটর, তার েনয 

তৎপর েহরী তার লনকটেই রটিটছ।” [সূরা ক্বাফ, আিাত: ১৭-১৮] 

(গ) রাসূিটদর ওপর নালর্িকৃত আল্লাহ তা‘আিার লকতাবসমূটহর েলত 

লবশ্বাস স্থাপন করা: আি-কুরআন ও সুন্নাহর মটধ্য সংলক্ষপ্ত ও 

লবস্তালরতভাটব তার উটল্লে রটিটছ। তন্মটধ্য আমাটদর েনয চারলে 

লকতাটবর নাম স্পষ্টভাটব বণতনা করা হটিটছ: তাওরাত, র্া মূসা 

‘আিাইলহস সািাটমর ওপর অবতীণত হটিটছ। ইলঞ্জি, র্া ঈসা 

‘আিাইলহস সািাটমর ওপর অবতীণত হটিটছ। র্াবুর, র্া দাউদ 

‘আিাইলহস সািামটক প্রদওিা হটিটছ এবং আি-কুরআন, র্া মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাটমর ওপর অবতীণত হটিটছ। আর আি-

কুরআনুি কারীম হটিা সবতটশষ লকতাব, র্ার মাধ্যটম লকতাব অবতীটণতর 

ধ্ারার পলরসমালপ্ত ঘটেটছ এবং র্া বালক সকি লকতাটবর লবধ্ানটক 

রলহত কটর লদটিটছ; আর তার (কুরআটনর) মটধ্য র্া এটসটছ, তা 

বযতীত অনয প্রকাটনা লকতাটবর লবধ্ান অনুর্ািী আল্লাহ তা‘আিার 

ইবাদত করা ববধ্ নি। 

(ঘ) মানুটষর েনয আল্লাহ তা‘আিা কতৃতক প্রেলরত রাসূিটদর েলত 

লবশ্বাস স্থাপন করা: তারা মানুষটক সুসংবাদ প্রদি, সতকত কটর এবং 

তাটদর েলতপািটকর ইবাদত করার আবশযকতার কথা তাটদর লনকে 

েচার কটর। আর ঐসব রাসূিটদর মটধ্য এমন প্রকউ প্রকউ আটছন, 

আমাটদর েনয র্াটদর নাম আটিালচত হটিটছ, আর তাটদর মটধ্য এমন 
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অটনক রটিটছন, র্াটদর নাম আটিালচত হি লন। সুতরাং মুসলিম নারী 

তাটদর েলত লবশ্বাস স্থাপন করটব, র্াটদর নাম লবস্তালরতভাটব উটল্লে 

করা হটিটছ এবং সামলগ্রকভাটব তাটদর েলতও লবশ্বাস স্থাপন করটব, 

র্াটদর নাম উটল্লে করা হি লন। আর তাটদর মটধ্য েথম হটিন নূহ 

‘আিাইলহস সািাম এবং সবতটশষ হটিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওিাসাল্লাম, র্ার মাধ্যটম নবুওিাত ও লরসািাটতর ধ্ারার সমালপ্ত ঘটে 

এবং লতলন তাটদর মটধ্য সবতটশষ, তাুঁর পটর আর প্রকাটনা নবী আসটব 

না, তাুঁটক সকি মানুষ ও লেটনর লনকে প্রেরণ করা হটিটছ; আর রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম প্রর্ শরী‘আত েবততন কটরটছন, প্রস 

অনুর্ািী আল্লাহ তা‘আিার ইবাদত না হটি তা ববধ্ হটব না। 

(ঙ) আলেরাটতর েলত লবশ্বাস স্থাপন করা: মানুটষর এই েীবটনর 

পলরসমালপ্তর সূচনা হি কতগুটিা ভূলমকা বা উপাদাটনর মাধ্যটম; আর 

তা হটিা তার মৃতুয ও পরবততী েীবটন স্থানান্তটরর মাধ্যটম, আর কবটরর 

লফতনা (পরীক্ষা), তার লন‘আমত ও শালস্তর মাধ্যটম, আর লকিামটতর 

প্রছাে ও বড় শতত বা লনদশতটনর মাধ্যটম। অতোঃপর পুনরুত্থান বা পুনরাি 

েীলবত করা, হাশর (সমাটবশ), লহসাব, েলতদান ও লসরাত (পুিলসরাত) 

এবং সব প্রশটষ োন্নাত ও োহান্নাটম মাধ্যটম।  

এই হটিা মুসলিম নারীর আকীদা বা লবশ্বাস, র্ার ওপর লভলি কটর 

তার লনটের েীবনটক গটড় প্রতািা এবং প্রস বযাপাটর েবাবলদলহর 

অনুভূলত লনটি প্রবুঁটচ থাকা আবশযক। 
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অতোঃপর এই ঈমান বা লবশ্বাস আরও কতগুটিা আবশযকীি লবষিটক 

অনুসরণ কটর। প্রর্মন, আল্লাহ তা‘আিার ভাটিাবাসা, তাুঁর েলত 

একলনষ্ঠতা; তাুঁর লনকে েতযাশা করা, তাুঁটক ভি করা, আর প্রস এগুটিা 

প্রেটন রােটব এবং তার ওপর বধ্র্তধ্ারণ করটব। আর প্রস এই আকীদা-

লবশ্বাস পলরপন্থী কমতকাণ্ডসমূহ এবং ঈমান লবনষ্টকারী লবষিসমূহ প্রথটক 

সতকত থাকটব। আর এগুটিার শীটষত রটিটছ আল্লাহ তা‘আিার সাটথ 

শরীক করা, কুফরী করা, লনফাকী করা এবং আল্লাহ তা‘আিা, তাুঁর 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম, তাুঁর দীন ও লতলন প্রর্  শরী‘আত 

েবততন কটরটছন, তার সাটথ িাট্টা-লবদ্রূপ করা অথবা প্রর্ প্রকাটনা 

েকাটরর ইবাদত আল্লাহ তা‘আিা বযতীত অনয কারও উটেটশয করা 

অথবা আল্লাহ বযতীত অটনযর লবধ্ান আল্লাহ তা‘আিার লবধ্াটনর সমান 

বা তার প্রচটি উিম বটি লবশ্বাস করা এবং এই লবশ্বাস করা প্রর্, মানবতা 

এমলনটতই প্রসৌভাগযবান হটব, প্রর্মলনভাটব প্রস আল্লাহ তা‘আিার 

লবধ্াটনর মটধ্য প্রসৌভাগযবান হি অথবা এই লবশ্বাস করা প্রর্, রু্গ-র্ামানা 

আল্লাহ তা‘আিার লবধ্ান লনলশ্চহ্ন কটর লদটিটছ এবং তা পলবত্র 

উিরালধ্কারসূটত্র োপ্ত সম্পদ লহটসটব অলবলশষ্ট রটিটছ। এই েীবটন 

তার ওপর আমটির েটিােন প্রনই অথবা োদুকর ও প্রেযালতষীর 

কমতকাটণ্ড লবশ্বাস স্থাপন করা এবং ঈমান লবনষ্টকারী োদুকর, প্রভলিবাে 

ও ভণ্ড-েতারকটদর অনুসরণ করা। 

সুতরাং মুলমন নারীর আবশযকীি কততবয হটিা, প্রস এই ধ্রটনর ভিাবহ 

লশরটক লনপলতত হওিা প্রথটক সতকত থাকটব; অতএব প্রস ঈমান গ্রহটণর 
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বযাপাটর দালিত্বোপ্ত এবং আরও দালিত্বোপ্ত ঈমান লবনষ্ট কটর, এমন 

লবষি প্রথটক সতকত থাকার বযাপাটর।  

লিতীিত: তার লনটের বযাপাটর দালিত্ব ও কততবযসমূহ প্রথটক অনযতম 

হটিা জ্ঞান অেতন: আর এর িারা উটেশয হটিা শরী‘আটতর জ্ঞান, র্ার 

িারা তার দীন েলতলষ্ঠত হটব। কারণ, এই দীন জ্ঞান বযতীত েলতলষ্ঠত 

হটত পাটর না; আর তা হটিা আল্লাহ তা‘আিা ও তাুঁর রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইলহ ওিাসাল্লাটমর বযাপাটর জ্ঞান এবং তাুঁর দীন ও শরী‘আত 

সম্পলকতত জ্ঞান। আর এই জ্ঞান দুইভাটগ লবভি: 

(ক) ফরটর্ আইন: এই েকাটরর জ্ঞান অেতন করা েটতযক মুসলিম 

পুরুষ ও নারীর ওপর ফরটর্ আইন তথা আবশযকীি কততবয, আর তা 

এমন জ্ঞান, র্ার িারা দীটনর েরুলর লবষিগুটিা োনা ও বুঝা র্াি 

অথবা অনযভাটব বিা র্াি: এো এমন জ্ঞান, র্া বযতীত দীন েলতলষ্ঠত 

হি না। প্রর্মন, সামলগ্রকভাটব আল্লাহর েলত ঈমান বা লবশ্বাস স্থাপন 

সম্পলকতত লবধ্ানসমূহ, পলবত্রতা অেতন সম্পলকতত লবধ্ানসমূহ, সািাত 

(নামার্) সম্পলকতত লবধ্ানসমূহ। সুতরাং মুসলিম নারী লশক্ষা িাভ করটব 

প্রস কীভাটব পলবত্রতা অেতন করটব? কীভাটব প্রস সািাত (নামার্) আদাি 

করটব? কীভাটব সাওম (টরার্া) পািন করটব? কীভাটব প্রস তার স্বামীর 

হক আদাি করটব? আর কীভাটব প্রস তার সন্তানটদরটক িািনপািন 

করটব? এবং এমন েটতযক জ্ঞান, র্া তার ওপর বাধ্যতামূিক। 

(ে) আটরক েকার জ্ঞান অেতন করা ফরটর্ লকফািা: আর তা এমন 

জ্ঞান, র্া লকছুসংেযক বযলি অেতন করটি বালকরা অপরাধ্মুি হটি র্া, 
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আর মুসলিম নারীর েনয এই েকার জ্ঞান অেতটনর উটদযাগ গ্রহণ করা 

এবং প্রসই জ্ঞান অেতন কটর পলরতৃলপ্ত িাভ করাো উিম বটি লবটবলচত 

হটব। কুরআন ও সুন্নাহ এই জ্ঞান অেতটনর েশংসাি, তার ফর্ীিত বা 

মর্তাদা বণতনাি এবং এ েকার জ্ঞান ও জ্ঞানীটদর গুরুত্ব বণতনাি অটনক 

বিবয লনটি এটসটছ। আরও বিবয লনটি এটসটছ অনযটদর ওপর 

তাটদর উচ্চমর্তাদা ও প্রশ্রষ্ঠত্ব বণতনাি। কারণ, তারা হটিন মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাটমর উিরসুরী। 

ইবন আবলদি বার আি-আন্দািুসী রহ. বটিন, “আলিমগণ এই 

বযাপাটর একমত প্রপাষণ কটরটছন প্রর্, ইিম বা জ্ঞাটনর মটধ্য এক 

েকার এমন রটিটছ, র্া েটতযক বযলির েীবটন ফরটর্ আইন; আটরক 

েকার হটিা ফরটর্ লকফািা ... অবটশটষ লতলন বটিন, এর প্রথটক 

র্তেুকু সকটির ওপর আবশযক তা হটে প্রর্ সকি বস্তু তার ওপর 

ফরর্ করা হটিটছ, র্া না প্রেটন থাকার সুটর্াগ প্রনই প্রস ফরর্েুকু 

োনা।”    

মুসলিম নারীটক ইসিাম প্রর্ সম্মান দান কটরটছ, তন্মটধ্য অনযতম হটিা: 

ইসিাম নারীর েনয লশক্ষা গ্রহণ করা ও লশক্ষা েদান করার মর্তাদা 

পুরুটষর মর্তাদার মত কটর সমানভাটব লনধ্তারণ কটরটছ এবং নারীটক 

বাদ লদটি পুরুটষর েনয প্রকাটনা লবটশষ মর্তাদা লনলদতষ্ট কটর লন। লশক্ষা 

এবং লশক্ষা গ্রহটণর ফর্ীিত বা মর্তাদা বণতনাি বলণতত সকি আিাত ও 

হাদীস পুরুষ ও নারীটক সমানভাটব মর্তাদাবান বটি অবলহত কটর। 

প্রর্মন, আল্লাহ তা‘আিা বটিন, 
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﴿ ْ وتُوا
ُ
ِيَن أ ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱَّلذ ُ ٱَّلذ وَرةُ المجادلة] ﴾ ٱۡلعِۡلَم َدَرَجَٰ    يَۡرفَِع ٱَّللذ َُ :

11] 

“প্রতামাটদর মটধ্য র্ারা ঈমান এটনটছ এবং র্াটদরটক জ্ঞান দান করা 

হটিটছ আল্লাহ তাটদরটক মর্তাদাি উন্নত করটবন।” [সূরা আি-

মুোদািা: ১১] 

লতলন আরও বটিন, 

ِيَن ََل َيۡعلَُموَنۗۡ ﴿ ِيَن َيۡعلَُموَن َوٱَّلذ َمرِ ]﴾ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱَّلذ وَرةُ الزُّ َُ :9] 

“বি, র্ারা োটন এবং র্ারা োটন না, তারা লক সমান?” [সূরা আর্-

রু্মার, আিাত: ৯] 

লতলন আরও বটিন, 

ِ زِۡدِّن ِعۡلمٗ ﴿ وَرةُ طه] ﴾  ١١٤ا َوقُل رذب  َُ :114] 

“বি, প্রহ আমার রব! আমাটক জ্ঞাটন সমৃদ্ধ কর।” [সূরা ত্বা-হা, আিাত: 

১১৪] 

অনুরূপ রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাটমর বাণী: 

لُُب  َطِريًقا َسلََك  َمن  » ََنةِ  ُطُرقِ  ِمن   َطِريًقا بِهِ  اّلَلُ  َسلََك  ِعل ًما ِفيهِ  َيط   َوإِنَ  اجل 
نَِحتََها ََلََضعُ  ال َماَلئَِكةَ  ج 

َ
ِفرُ  ال َعالِمَ  َوإِنَ  ال ِعل مِ  ِلَطاِلِب  رًِضا أ تَغ   ِف  َمن   هَلُ  لَيَس 

ر ِض  ِف  َوَمن   الَسَمَواِت 
َ
ِيتَانُ  األ َل  َوإِنَ  ال َماءِ  َجو ِف  ِف  َواْل   ابِدِ ال عَ  ىلَعَ  ال َعالِمِ  فَض 
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ِل  رِ  ََل لَةَ  ال َقَمرِ  َكَفض  َد  ن ِبيَاءِ  َوَرثَةُ  ال ُعلََماءَ  َوإِنَ  ال َكَواِكِب  َسائِرِ  ىلَعَ  اْل 
َ
 َوإِنَ  األ

ن ِبيَاءَ 
َ
ثُوا لَم   األ َخَذهُ  َفَمن   ال ِعل مَ  َوَرثُوا ِدر َهًما َوالَ  ِدينَاًرا يَُورِّ

َ
َخذَ  أ

َ
 .«َوافِر   ِِبَظ   أ

“প্রর্ বযলি জ্ঞান অেতন করার েনয প্রকাটনা পথ অবিম্বন কটর, এর 

উলসিাি আল্লাহ তা‘আিা তাটক োন্নাটতর পথসমূহ প্রথটক একলে পটথ 

পলরচালিত কটরন। লনশ্চি ইিম (জ্ঞান) অটিষণকারীর সন্তুলষ্টর েনয 

লফলরশতাগণ তাটদর পাোসমূহ লবলছটি প্রদন। আর আটিটমর েনয 

আসমান ও েলমটন র্া লকছু আটছ সকটিই ক্ষমা োথতনা কটর। এমনলক 

গভীর পালনর মাছও তাটদর েনয ক্ষমা োথতনা কটর। সুতরাং একেন 

আটবটদর (ইবাদতকারীর) ওপর আটিটমর মর্তাদা প্রতমলন, প্রর্মন 

পূলণতমার রাটত সকি তারকার ওপর চাুঁটদর মর্তাদা। লনশ্চি আলিমগণ 

নবীগটণর ওিালরস (উিরালধ্কারী আর নবীগণ প্রকাটনা লদনার এবং 

লদরহাটমর উিরালধ্কারী প্ররটে র্ানলন; বরং তাুঁরা শুধু্মাত্র ইিমটক 

উিরালধ্কার লহটসটব প্ররটে প্রগটছন। সুতরাং প্রর্ বযলি ইিম অেতন 

করি, প্রস পলরপূণত অংশ (উিরালধ্কার) গ্রহণ করি।9 

                                                           
9 আবূ দাউদ, ইিম অধ্যাি, পলরটেদ: ইিম অনুসন্ধাটন উৎসাহদান েসটঙ্গ ( باب

 ,বাব নং ১, হাদীস নং ৩৬৪৩; লতরলমর্ী, ইিম অধ্যাি ,(اْلث ىلع طلب العلم

পলরটেদ: ইবাদটতর ওপর জ্ঞাটনর মর্তাদা েসটঙ্গ (باب فضل الفقه ىلع العبادة), বাব 
নং ২০, হাদীস নং ২৬৮২; ইবন মাোহ, লকতাটবর ভূলমকা ( افتتاح الكتاب يف اإليمان
باب فضل ) পলরটেদ: ইিম অনুসন্ধাটন উৎসাহদান েসটঙ্গ ,(و فضائل الصحابة و العلم
  বাব নং ১৭, হাদীস নং ২২৩। ,( العلماء و اْلث ىلع طلب العلم
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এগুটিা ছাড়াও কুরআন ও সুন্নাহর আরও অটনক বিবয রটিটছ, র্ার 

েলতলে বিবযই সমানভাটব পুরুষ ও নারীটক অন্তভুতি কটর; আর 

অনুরূপভাটব েথম েেটন্মর নারীগণ জ্ঞান অেতটনর এই নীলত অবিম্বন 

কটরটছন। মুলমন েননী আটিশা রালদিাল্লাহু ‘আনহা জ্ঞান 

অটিষণকালরনী এবং প্রস প্রক্ষটত্র েলতটর্াগী নারীটদর েনয লনটেটক 

অতযন্ত প্রচৌকস বযলি লহটসটব দৃষ্টান্ত প্রপশ কটরন;, এমনলক লতলন অলধ্ক 

হাদীস বণতনাকারী সাহাবা রালদিাল্লাহু ‘আনহুটমর মটধ্য অনযতমা লছটিন 

এবং অটনক মাসআিার প্রক্ষটত্র লতলন তাটদর তথযসূত্র বা আশ্রিস্থি 

লহটসটব লবদযমান লছটিন। আর লতলন সাহাবীটদর কারও কারও প্রদওিা 

লবলধ্লবধ্াটনর ভুি সংটশাধ্ন কটর লদটতন। 

আর লতলন ছাড়াও আরও অটনক মলহিা সাহাবী জ্ঞান অেতটনর প্রক্ষটত্র 

গুরুত্বপূণত অবদান প্ররটেটছন।10  

আর অধ্যাপক ডক্টর আবদুর রহমান আর্-রু্নাইদী নারীর লশক্ষা ও 

সাংসৃ্কলতক দালিত্ব ও কততবয পর্তাটিাচনা কটরটছন, আর তা আটিালচত 

হটিটছ ‘নারীর সাংসৃ্কলতক দালিত্ব ও কততবয’ (مسئوَلة املرأة اثلقافية)  
লশটরানাটমর একলে পুলস্তকাি। প্রসোটন লতলন েথটম কতগুটিা 

চযাটিটঞ্জর লচত্র তুটি ধ্টরটছন, মুসলিম নারী এই রু্টগ প্রর্গুটিার 

মুটোমুলে হি। আর তা হটিা:  

                                                           
10 দ্রষ্টবয: প্রিেক কতৃতক সম্পালদত ‘রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লামটক করা 
নারীটদর েশ্নসমূহ’ (أسئلة النساء لرسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم)। তাটত অটনক দৃষ্টান্ত 

রটিটছ, আর অলচটরই আল্লাহ তা‘আিার ইোি তা েকালশত হটব। 
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েথম লচত্র: ইসিামী ধ্যানধ্ারণার সুস্পষ্ট বযােযা না থাকা; অনযভাটব বিা 

র্াি: তার ইসিামী আকীদা-লবশ্বাসটক লবশৃঙ্খিামুি না করা; ফটি তার 

ইিাহ অথবা েীবন অথবা সৃলষ্ট সম্পলকতত লবশ্বাস ও ধ্যানধ্ারণা থাটক 

লবকৃত; ফটি প্রস দুবতি আকীদা-লবশ্বাস লনটি আল্লাহ তা‘আিার ইবাদত 

কটর। 

লিতীি লচত্র: পুরুটষর সাটথ নারীর সম্পটকতর প্রক্ষটত্র তার সামালেক 

অবস্থান। অথতাৎ প্রকাটনা প্রকাটনা পুরুষ কতৃতক তার পলরবাটরর সাটথ 

লবদযমান প্রনলতবাচক অবস্থান। আর এোটকই মুসলিম নারী তার েনয 

চযাটিঞ্জ লহটসটব লবটবচনা কটর, পলরবাটর নারী ও পুরুটষর সম্পটকতর 

বযাপারলে প্রস সালবতকভাটব লবটবচনা করটত সক্ষম হি না। প্রর্োটন 

পলরবাটর নারীর সাটথ পুরুটষর সম্পকত শলিশািী হওিার কথা, প্রসোটন 

পুরুষ প্রিাকলে প্রস সম্পটকত প্রছদ ঘোি এবং প্রসোটক পূণতরূটপ বাস্তবািন 

করটত সক্ষম হি না।  

তৃতীি লচত্র: লচন্তাগত অলস্থরতা, র্া লনটি এই রু্গ উিাি হটি আটছ; 

প্রর্মন আমদালনকৃত সংসৃ্কলত, র্া মুসলিম নারীর ওপর সংকে সৃলষ্ট কটর 

এবং তাটক লনটক্ষপ কটর ধ্বংস, অলেি ও ঘৃণয চলরটত্রর পটথ; এমনলক 

লশল্প, নৃতয ইতযালদ হটি র্াি সবটচটি প্রবলশ োধ্ানয ও অগ্রালধ্কার 

পাওিার মত বস্তুর অন্তভুতি, র্াটক আেটকর নারীসমাে গুরুত্ব লদটি 

থাটক। আর এো লবপিনক ও বড় ধ্রটনর চযাটিঞ্জ।    

চতুথত লচত্র: তথযেরু্লি বা লমলডিা, আর প্রকাটনা সটন্দহ প্রনই প্রর্, এোও 

একো বড় ধ্রটনর চযাটিঞ্জ। কারণ, এটত  ভাটিা ও মন্দ সবই 
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একসাটথ রটিটছ। র্ার িারা ছলড়টি পটড় এমন সংসৃ্কলত, র্া দীটনর 

লবরুটদ্ধ িড়াই কটর, মুসলিম নারীর বযলিটত্বর ওপর আক্রমন কটর, 

লশশুটদরটক তাটদর বযলিত্ব নষ্ট করার েলশক্ষণ প্রদি এবং তাটদর 

স্বভাব-েকৃলতটক সতয পথ প্রথটক লভন্নমুেী কটর প্রদি। আর মুসলিম 

নারী এই দূলষত পলরটবটশর মটধ্য েীবনর্াপন কটর, র্ার কারটণ এই 

েীবটন তার লনমতি েীবনধ্ারা কিুলষত হি। 

পঞ্চম লচত্র: আর আলম এোটন পঞ্চম লচত্রলে বৃলদ্ধ কটরলছ; আর তা 

হটিা: বনলতক লবপর্তি, র্া প্রকাটনা প্রকাটনা মুসলিম সমাটের গভীটর 

লগটি প্রপৌঁটছটছ এবং তা মুসলিম নারীসমাটের ওপর নগ্নভাটব আক্রমণ 

কটরটছ ও তার েনয সমােলেটক বাস্তবতার লবপরীতরূটপ লচলত্রত 

কটরটছ। উদাহরণস্বরূপ লশল্পকিা একাটডলমগুটিাটত প্রর্সব অননলতক 

লবষিালদ ও কমতকাণ্ড পলরটবলশত হি এবং তাটত দীটনর লকছু লকছু লশক্ষা 

ও দশতনটক প্রর্ভাটব প্রসটকটি ও পশ্চাৎপদতা িারা লচলত্রত করা হি, 

তাটত এর মধ্য লদটি পলশ্চমা োলতর অনুসরণ কটর বযাপক অরােকতা 

ও লবশৃঙ্খিা ছলড়টি পটড়, র্াটত বিা হি লবটি-সাদী হটিা বন্দী করা 

বা আেলকটি রাো। আর তার সমাধ্ান হটিা প্রভাগলবিাটস মি থাকা 

এবং এরূপ আরও অটনক প্রিাগান। 

ষষ্ঠ লচত্র: নারী োলতর লবশ্বািন; আর তা হটিা পলশ্চমা নালস্তকগণ 

আহ্বান কটর প্রর্, আদশত নারী হটিা পলশ্চমা নারী, প্রর্ অলধ্কাটরর 

বযাপাটর পুরুটষর সমান। লশল্প-কারোনাি পুরুটষর মটতা শ্রলমক, 

প্রসৌন্দর্ত েদশতনকালরনী ইতযালদ। 
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আর এই চযাটিটঞ্জর লবষিগুটিা েকাশ হটত শুরু কটর তাটদর ঐসব 

সটম্মিটন, প্রর্গুটিাটত তারা প্রিাকটদর আহ্বান কটর, আর োলতসংঘ 

প্রর্গুটিার তোবধ্ান কটর এবং তার মূিনীলতমািা বাস্তবািটনর আহ্বান 

োনাি। প্রর্মন, শ্রমেীলব নারীটকই একমাত্র গ্রহণটর্াগয লবটবচয নারী 

লহটসটব তাটদর মূিযািন, প্রহাম প্রমকার বা গৃলহনীটদরটক লবলভন্নভাটব 

পশ্চাদপদ বটি অবমূিযািন কটর। আর এর মটধ্য আরও রটিটছ, 

কতগুটিা পলরবলততত পলরভাষার অনুেটবশ। প্রর্মন, নারী ও পুরুটষর 

ববষময দূর করার তাৎপর্ত বযােযার েনয তারা   املساواة (সমতা) শটের 

বযবহার। আর প্রর্ৌনস্বাধ্ীনতা ও বনলতকতা বেতটনর েনয اَلنمية (েগলত) 

শটের বযবহার। 

লকন্তু এসব চযাটিঞ্জ সটত্বও আশার আটিা তাটদর মটধ্য তাটদর মটধ্য 

থাকটব র্ারা তাটদর দীনটক উপিলব্ধ কটরটছ এবং তাটদর শত্রুটদর 

পাতাটনা পলরকল্পনার ফাুঁদ সম্পটকত সটচতন প্রথটকটছ, তাটদর বযাপাটর 

আশার আটিা সুস্পষ্টভাটব আটিালকত হটি আটছ র্া মনটক কটর 

আনলন্দত এবং তাটক আস্থা, লবশ্বাস ও েশালন্তটত ভটর প্রদি। 

মুসলিম নারীর সাংসৃ্কলতক লভলির েুুঁলেসমূহ: 

১. লবশুদ্ধ ইসিামী ধ্যানধ্ারণাটক প্রমৌলিক লবষি লহটসটব তার মটধ্য 

সুেলতলষ্ঠত করা, র্ার ওপর লশক্ষা ও সংসৃ্কলতর োসাদ লনলমতত হটব। 

এই ধ্যানধ্ারণা অন্তভুতি করটব:  
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- ঈমাটনর সাটথ সম্পলকতত লবষিসমূহ, র্া পূটবত আটিাচনা করা 

হটিটছ। 

- মুসলিম নারীর েীবটন আি-কুরআনুি কারীম ও পলবত্র 

সুন্নাহর মর্তাদার দৃলষ্টটকাণ প্রথটক উভটির সাটথ সম্পলকতত 

লবষিসমূহ। 

- ইসিাটমর স্তম্ভ ও তার ববলশষ্টযসমূটহর সাটথ সম্পলকতত 

লবষিসমূহ। 

- আর মানুটষর সাটথ সম্পলকতত েগটতর লবষিসমূহ। 

- েীবটনর লবলভন্ন স্তর ও স্বভাব-েকৃলতর সাটথ সম্পলকতত 

লবষিসমূহ 

- এবং স্বিং মানুটষর সাটথ সম্পলকতত লবষিসমূহ।  

আর র্াটত কটর এই ধ্যানধ্ারণালে লবশুদ্ধ হি, প্রসই েনয মুসলিম নারীর 

েনয আবশযক হটিা, প্রস ঐ ধ্যানধ্ারণালে ইসিাটমর মূি দু’লে উৎস 

আি-কুরআনুি কারীম ও পলবত্র সুন্নাহ প্রথটক গ্রহণ করটব; আর 

পূবতবততী সতযলনষ্ঠ আলিমগণ এই উভি উৎস প্রথটক র্া অনুধ্াবন 

কটরটছন, তা প্রথটক। 

২. তাফসীর, হাদীস, লফকহ ও সীরাতসহ ইসিাটমর লবলভন্ন শাটস্ত্র ওপর 

েলতলষ্ঠত  শরী‘আত কতৃতক অনুটমালদত সংসৃ্কলতর পূণততা লবধ্ান করা। 

র্া মুসলিম নারীর বযলিটত্বর মটধ্য সুদৃঢ় সাসৃ্কলতক লভত েলতলষ্ঠত 



 

 

 
 46  

করটব। আর এই লসটিবাটসর পলরমাণ কতেুকু? এোটন তার লনধ্তালরত 

প্রকাটনা পলরমাণ প্রনই। কারণ, তা েটতযক নারীর স্বভাব-েকৃলতর ওপর 

লনভতর কটর; লকন্তু তাটক অবশযই লনটম্নাি লবষিালদ সম্পটকত সমযক 

অবগত থাকটত হটব:    

ক. প্রস লবলভন্ন শাটস্ত্রর ভূলমকাসমূটহর বযাপাটর োনটব, র্া ঐ শাটস্ত্রর 

মূিনীলত লহটসটব লবটবলচত। প্রর্মন, উসূটি তাফসীটরর ভুলমকা, 

অনুরূপভাটব ‘উিুমুি হাদীটসর ভূলমকা ...। 

ে. ঐসব শাটস্ত্র নারীর বযাপাটর প্রর্ লবটশষ আটিাচনা রটিটছ, প্রস 

সম্পটকত জ্ঞান অেতন করা। 

গ. অনবরত শর‘ঈ তথা কুরআন ও হাদীটসর জ্ঞান অেতন এবং ইসিামী 

সংসৃ্কলতর িািন করটত সটচষ্ট থাকা। 

৩. সমসামলিক আলিমগণ প্রর্সব প্রিোটিলে কটরন, তা পাি করা। 

প্রকননা তারা প্রর্ পলরটবশ-পলরলস্থলতটত বসবাস কটর, তার বাস্তব লচত্র 

তাটদর োনা রটিটছ। আর মুসলিম নারীর েনয পূবতবততী প্রিেকটদর 

লিলেত মূি গ্রন্থপলঞ্জর ওপর লনভতর করাই র্টথষ্ট নি। কারণ, তা বাস্তব 

অবস্থা প্রথটক দূটর সলরটি রােটব এবং তার কার্তকালরতা হ্রাস করটব।  

৪. চতুথত েুুঁলে হটিা, মুসলিম নারীটক অপরাপর সহটর্াগী লবদযা প্রর্মন 

ভাষা, ইলতহাস, সালহটতযর মত জ্ঞান-লবজ্ঞাটনর মাধ্যটম তার সংসৃ্কলতটক 

িািন করা। কারণ, এলে তার জ্ঞান ও অলভজ্ঞতাটক সমৃদ্ধ করটব, 

লনিমনীলতর েচিন করটব এবং লচন্তা-ভাবনার প্রোরাক বৃলদ্ধ করটব।   
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৫. আরও একলে অনযতম স্তম্ভ হটিা মুসলিম নারীটক তার লশক্ষা ও 

সংসৃ্কলতর লভত লনমতাটণ প্রর্সব েলতবন্ধকতা বাধ্া সৃলষ্ট কটর, প্রস লদটক 

মটনাটর্াগ প্রদওিা। প্রকননা েলতবন্ধকতাসমূহ প্রকাটনা প্রকাটনা সমি এই 

ভীটতর মটধ্য লবশৃঙ্খিা সৃলষ্ট করটব অথবা তাটত ফােি প্রদো প্রদটব; 

আর প্রর্সব লবষি এই েলতবন্ধকতাসমূহ অলতক্রম করটত তাটক 

সহটর্ালগতা করটব, তা হটিা: 

ক. প্রস আকীদা-লবশ্বাস, শরী‘আটতর লবলধ্লবধ্ান, বনলতকতা, পালরবালরক 

ইতযালদ দৃলষ্টভলঙ্গ লনটি ইসিামী েীবনপদ্ধলত এমনভাটব অধ্যিন করটব 

প্রর্, তা একলে পলরপূণত োসাদ, র্ার একাংশ অপর অংটশর মাধ্যটম 

পূণততা িাভ কটর। 

ে. সাংসৃ্কলতক লভত বতলরটত ভারসাময রক্ষা করা, র্াটত তার দৃলষ্টভলঙ্গ 

ও লচন্তা-দশতটনর মটধ্য ভারসাময বোি থাটক। সুতরাং প্রস প্রকাটনা লনলদতষ্ট 

লসটিবাটসর ওপর সীমাবদ্ধ থাকটব না অথবা প্রস তার প্রমধ্াটক 

এটকবাটর উনু্মি কটর প্রদটব না োচয ও পাশ্চাতয সংসৃ্কলত প্রথটক র্া 

ছলড়টি পটড়টছ, তা গ্রহণ করার েনয। সুতরাং এমনলে হটি প্রস 

পথভ্রষ্টতাি পলতত হটব। 

মুসলিম নারীর সাংসৃ্কলতক দালিত্ব ও কততবয 

১. সাংসৃ্কলতক দালিত্ব ও কততটবযর উপাদানসমূহ: 

ক. মুসলিম নারীটদর বযলিত্ব গিটন লচন্তাধ্ারাি, েশাসলনক বযবস্থাপনাি 

ও জ্ঞানগত লদক প্রথটক স্বভাব-েকৃলতর ক্রম উন্নলতর মধ্য লদটি সুস্পষ্ট 
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ও সহে-সরি শরী‘আটতর কালরকুিাটমর আটিাটক একলে েলতলষ্ঠত 

প্রকটির মাধ্যটম একলে পদ্ধলতগত আটন্দািন েলতষ্ঠা করা। 

ে. তরুণ সমাটের েনয মাদরাসাি ইসিামী সংসৃ্কলত চািু করা এবং 

লসটিবাস লভলিক লশক্ষাটক র্টথষ্ট মটন না করা। কারণ, তা সমটির 

সাটথ শালসত ও লনিলেত। সুতরাং পাি পদ্ধলতর বলহভূতত উদযম বা 

কার্তক্রম প্রথটক ফািদা হালসি করটত হটব এবং আরও ফািদা হালসি 

করটত হটব ঐ পািযক্রম প্রথটক, র্া প্রস অধ্যিন কটর।  

গ. লশশুর েনয লবশ্বস্ত লশশু পলরচর্তাকালরনী হওিা, তার লশশুই প্রসোটন 

েথম োধ্ানয পাটব এবং লিতীি অবস্থাটন থাকটব তাটদর (লশশুটদর) 

সাটথ র্ার সম্পকত ও সংলিষ্টতা রটিটছ। আর একেন মা সাধ্ারণত: 

(র্া অলচটরই বলণতত হটব ইনশাআল্লাহ) র্ার কাটছ চাওিা হি তার 

সন্তানটদর তোবধ্ান এবং ফাসাদ বা লবপর্তি প্রথটক তাটদরটক রক্ষা 

করা, তেন সলতযকার মুসলিম নারী প্রথটক এোই দালব করা হি প্রর্, প্রস 

তার তোবধ্াটনর মাধ্যটম উপরু্ি গটবষক ও েশাসকটদরটক প্রবর 

কটর প্রদটব প্রনতৃটত্বর প্রক্ষটত্র গুরুত্বপূণত ভূলমকা রাোর েনয, তাটদর 

লশক্ষােলতষ্ঠাটন তাটদর বনু্ধবান্ধব ও সহকমতীটদর সাটথ ইলতবাচক 

ভূলমকা রাোর েনয এবং তাটদর সমাটে ও মহল্লাি তাটদর 

সমবিসীটদর সাটথ তারা প্রর্ন হটত পাটর সৎ েভাবশািী আদশত োলত। 

ঘ. একেন নারী কতৃতক তার আশপাটশ, তার ঘটরর মটধ্য এবং তার 

েলতটবশী ও বান্ধবীটদর সাটথ র্ারা আটছ, তাটদর মটধ্য ইসিামী 

পলরটবশ সৃলষ্ট করা। প্রস তাটদর মটধ্য আল্লাহর লর্লকটরর বযাপাটর 
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সটচতনতা সৃলষ্ট করটব এবং দীন লশক্ষার বযাপাটর গুরুত্বাটরাপ করটব; 

আর প্রস দীন লবটরালধ্তার পর্তটবক্ষণ করটব এবং প্রস সব বযাপাটর সতকত 

করটব। 

ঙ. কােকটমত সমিি সাধ্ন এবং তার বযলিগত আচার-আচরটণর ওপর 

এই সংসৃ্কলতর েভাবটক ফুলেটি প্রতািা। সুতরাং লবদযািটি পড়াশুনা 

করাোই তার েনয র্টথষ্ট নি; বরং তার েনয আবশযক হটিা, প্রস তার 

সংসৃ্কলতটক েকাশ করটব তার কথাবাততাি, নীরব থাকাি, প্রবর হওিার 

সমি, প্রপাশাক-পলরেটদ, সঞ্চি ও রান্নাবান্না করাসহ তার সালবতক 

তৎপরতার মটধ্য, আর তার স্বামী, পলরবার-পলরেন, তার স্বামীর 

পলরবার-পলরেন ও তার েলতটবশীর সাটথ সম্পটকতর প্রক্ষটত্রও তার 

সংসৃ্কলতটক েকাশ করটব। কারণ, অটনক সমি কথাবাততা প্রসই পলরমাণ 

েভাব সৃলষ্ট করটত পাটর না, প্রর্ই পলরমাণ েভাব সৃলষ্ট করটত পাটর 

েশংসনীি চলরত্র বা আচার-আচরণ। 

চ. তার স্বামীটক সহটর্ালগতা করা। র্েন প্রস (স্বামী) দা‘ঈ তথা আল্লাহ 

দীটনর পটথ আহ্বানকারীর ভূলমকা রাটে, তেন প্রস হটব তার সটবতািম 

সাহার্যকারী ও বড় ধ্রটনর পৃষ্ঠটপাষক, প্রস তার েনয প্রদা‘আ করটব, 

তার সংলিষ্ট লবষিালদ বা আসবাবপত্রসমূহ গুলছটি রােটব, তার 

কমতকাণ্ডটক তার েনয সহে কটর প্রদটব এবং তার কালঙ্খত বস্তু িারা 
র্থাসম্ভব তাটক তুষ্ট করটব। সুতরাং প্রস তাটক (তার স্বামীটক) লনটি 

তার গুরুত্বপূণত কাে বাস্তবািন করটব এবং প্রস েলতদান ও কিযাটণর 

মটধ্য তাটক অংশীদার করটব।  
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ছ. জ্ঞানসমৃদ্ধ বালষতক মযাগালেন বা সামলিকীটত অংশগ্রহণ করা; 

উদাহরণস্বরূপ র্া লবলভন্ন সংস্থা, েলতষ্ঠান, প্রকি ইতযালদ প্রথটক লবলভন্ন 

সাংসৃ্কলতক প্রমৌসুটম েকালশত হি। 

ে. ঐসব আিাপ-আটিাচনা ও লশক্ষামূিক অনুষ্ঠাটন অংশগ্রহণ করা, 

র্া নারী েসঙ্গ লনটি বযােযা-লবটিষণ কটর, আরও লবটশষ কটর েলেি 

সমসযা সংক্রান্ত লবষিগুটিা লনটি আটিাকপাত কটর; উদাহরণস্বরূপ 

লকছু লবষি ও সমসযা হটিা: লশক্ষা ও লববাহ, গৃহ ও কাে, লশশু ও 

েলতটবশীটদর সাটথ আচার-আচরণ, সমাে িারা েভালবত হওিা, নারী 

েসটঙ্গ ধ্যানধ্ারণা ও লবশ্বাসগত েভাব; লবটনাদন ও পর্তেটনর স্পেসমূহ 

ইতযালদ। অতএব একেন লবদুষী সংসু্কলতমনা মুসলিম নারীর েনয উলচৎ 

কাে হটিা, প্রস ঐসব লবষটি অংশগ্রহণ করা।  

২. এই দালিত্ব ও কততবয বাস্তবািন-পদ্ধলত: 

আর এই বযাপাটর র্া সহািতা করটব, তা কার্তকর করটব এবং তা 

েচার-েসার ঘোটব, তা হটে, মলহিা সাংসৃ্কলতক দালিত্বশীিা এবং 

কিযাণ ও লহদািাটতর পটথ আহ্বানকালরনীগটণর মটধ্য পারস্পলরক 

সাহার্য-সহটর্ালগতা পথ সুগম করা। আর এই পারস্পলরক সাহার্য-

সহটর্ালগতার লবষিলে বাস্তবালিত হটব নম্র বযবহার, উনু্মি হৃদি,  

ভাটিাবাসা, ঐকযমত ও লবলভন্ন শাোর সাংসৃ্কলতক দালিত্ব 

পািনকালরনীটদর পক্ষ প্রথটক এ বযাপার বাস্তব পদটক্ষপ গ্রহটণর ওপর 

লভলি কটর, শুধু্ বিৃতা-লববৃলতর পটথ নি। তাছাড়া আরও র্া এ বযাপাটর 

সহটর্ালগতা করটত পাটর তা হটে, বুলদ্ধমিা ও আটবগ-আন্তলরকতাটক 
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কাটে িাগাটনা। সুতরাং প্রকবি জ্ঞান হটিই র্টথষ্ট নি; র্লদও এই রু্গ 

সম্পটকত বিা হটি থাটক ‘জ্ঞান-লবজ্ঞাটনর রু্গ’, এমন কথার িারা প্রর্ন 

মুসলিম নারী েতালরত না হি, বরং প্রস আটবগ-আন্তলরকতা ও 

সহানুভূলতর মাধ্যটম তার উটেশয হালসি করটত পাটর।  কারণ, আটবগ-

সহানুভূলত হটিা একলে বড় ধ্রটনর েভাব লবস্তারকারী পদ্ধলত ও 

কুরআলনক লনিমনীলত, র্া আি-কুরআন (মানুষটক) আগ্রহীকরণ ও 

ভীলত েদশতটনর েনয বযবহার কটরটছ, আর তা স্বভাবোত পদ্ধলতও 

বটে। আর সাংসৃ্কলতক দালিত্ব ও কততবয পািন-পদ্ধলতর বাস্তবািটনর 

অনযতম লদক হটিা: লনটের সমাটিাচনা করা ও অনবরত লনটের 

কমতকাটণ্ডর মূিযািণ করা, র্াটত প্রস লনটের উন্নলতর লচন্তা ভুটি না র্াি; 

নতুবা প্রস অিসতা ও শিতাটনর ফাুঁটদ পলতত হটব। (রু্নাইদী র্া উটল্লে 

কটরটছন তা প্রথটক সংটক্ষলপত) 

তৃতীিত: মুসলিম মলহিার লনটের বযাপাটর দালিত্ব ও কততবযসমূটহর 

অনযতম আটরকলে লদক হটিা: সৎকমত করা: আর সৎকমত এমন কােটক 

বটি, র্ার সমথতটন আি-কুরআনুি কারীম অথবা সুন্নাটত নববী তথা 

হাদীটসর দিীি রটিটছ।      

আর সৎকমতটক তার হুকুম তথা লবধ্ান অনুর্ািী ফরর্ ও মুস্তাহাটবর 

মত েকাটর লবভি করা হটি থাটক, আর তার েকাটরর মটধ্য এমন 

ধ্রটণর সৎকমত আটছ, র্ার উপকালরতা বযলির লনটের মটধ্যই সীমাবদ্ধ; 

আবার এমন ধ্রটনর সৎকাে আটছ, র্ার উপকালরতা অপটরর লদটক 

ধ্ালবত হি। সহটে প্রবাধ্গময বযাপার হটিা ইসিাম র্া লস্থর কটর 
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লদটিটছ, তা হটিা: নারী তার কমতকাটণ্ডর বযাপাটর দািবদ্ধ; তাটক 

েলতদান প্রদওিা হটব এবং তার কাটের লহসাব প্রনিা হটব; এর ওপর 

লনটদতলশত আিাতসমূটহর আটিাচনা পূটবত অলতবালহত হটিটছ; 

উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তা‘আিার বাণী: 

َِٰمل  ﴿ ِضيُع َعَمَل َع
ُ
ّن ِ ََلٓ أ

َ
َتَجاَب لَُهۡم َربُُّهۡم أ َۡ ِن  فَٱ ِنُكم م  ٰۖ َبۡعُضُكم م  نَثَٰ

ُ
ۡو أ
َ
َذَكٍر أ

 ٰۖ ِۢن َبۡعض   [  191]سورة آل عمران: ﴾ م 

“অতোঃপর তাটদর রব তাটদর ডাটক সাড়া লদটি বটিন, ‘আলম প্রতামাটদর 

মটধ্য কমতলনষ্ঠ প্রকাটনা নর অথবা নারীর কমত লবফি কলর না; প্রতামরা 

এটক অপটরর অংশ।” [সূরা আটি ইমরান, আিাত: ১৯৫] 

আল্লাহ তা‘আিা আরও বটিন, 

  

نَثَٰ وَُهَو ُمۡؤِمن  َوَمن ﴿
ُ
ۡو أ
َ
َٰلَِحَِٰ  ِمن ذََكٍر أ ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن ٱۡۡلَنذَة  َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصذ

ُ
فَأ

                                                                                                                                     [114]سورة النساء: ﴾ ١٢٤ا َوََل ُيۡظلَُموَن نَقِيٗ 

“মুলমন হটি পুরুষ ও নারীর মটধ্য প্রর্ প্রকউ সৎ কাে করটব, তারা 

োন্নাটত েটবশ করটব এবং তাটদর েলত অণু পলরমাণও রু্িুম করা 

হটব না।” [সূরা আন-লনসা, আিাত: ১২৪]  

আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিা আরও বটিন, 

نَثَٰ َوُهَو ُمۡؤمِن  ا َمۡن َعِمَل َصَٰلِحٗ ﴿
ُ
ۡو أ
َ
ِن َذَكٍر أ ةٗ  م  ُۖ  فَلَُنۡحيِيَنذُهۥ َحَيوَٰ َِبٗة ۡم َونَلَۡجزَِينذهُ  َطي 

ۡحَسِن َما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن 
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
                                                                                                                  [97] سورة انلحل: ﴾ ٩٧أ
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“মুলমন হটি পুরুষ ও নারীর মটধ্য প্রর্ প্রকউ সৎকাে করটব, তাটক 

আলম লনশ্চি পলবত্র েীবন দান করব এবং তাটদরটক তাটদর কটমতর 

প্রশ্রষ্ঠ পুরস্কার দান করব।” [সূরা আন-নাহি, আিাত: ৯৭] 

ঈমান ও ইিম (জ্ঞান) অেতন প্রর্মন একেন মুসলিম নারীর দালিত্ব ও 

কততবয, প্রতমলন তার দালিত্ব ও কততবয হটে, প্রস এই জ্ঞাটনর দালব 

অনুর্ািী আমি বা কাে করটব, আর এই আমি বযতীত দুলনিা ও 

আলেরাটত তার প্রকাটনা ফিাফি অলেতত হটব না। আল্লাহ তা‘আিা 

বটিন, 

ء  قَِديٌر ﴿ ِ ََشۡ
َٰ ُك  ِي بَِيِدهِ ٱلُۡمۡلُك َوُهَو لََعَ ةَ  ١تََبََٰرَك ٱَّلذ ِي َخلََق ٱلَۡمۡوَت َوٱۡۡلََيوَٰ ٱَّلذ

ۡحَسُن َعَمَٗل  َوُهَو 
َ
يُُّكۡم أ

َ
وَرةُ الُملۡ ]﴾ ٢ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَغُفوُر ِِلَۡبلَُوُكۡم أ                                                                                                [1 – 1: كَُ

“মহামলহমালিত লতলন, সবতমি কতৃতত্ব র্াুঁর করািত্ব; লতলন সবতলবষটি 

সবতশলিমান। লর্লন সৃলষ্ট কটরটছন মৃতুয ও েীবন, প্রতামাটদরটক পরীক্ষা 

করার েনয- প্রক প্রতামাটদর মটধ্য কটমত উিম? লতলন পরাক্রমশািী, 

ক্ষমাশীি।” [সূরা আি-মুিক, আিাত: ১-২]   

কার্ী ‘আইিার্ রহ. বটিন,  أحسن (উিম বা সুন্দর) মাটন: তার 

(কাটের) একলনষ্ঠতা ও লবশুদ্ধতা। 

সুতরাং আিাতসমূহ আমি গ্রহণটর্াগয হওিার েনয দু’লে শতত লনধ্তারণ 

কটরটছ: 
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- ঈমান ও ইেিাস তথা একলনষ্ঠতাটক এক আল্লাহর েনয লনলদতষ্ট 

করা এবং তার সকি কমতকাণ্ডটক তার অধ্ীন করা। 

- সৎকমত: আর সৎকমত ততক্ষণ পর্তন্ত সৎকমত বটি গণয হটব না, 

র্তক্ষণ তা রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাটমর কটমতর মত 

কটর না হটব। 

অনুরূপভাটব আিাতসমূহ আমটির (সৎকাটের) েনয দু’লে েলতদান বা 

পুরস্কারটক লনধ্তারণ কটর লদটিটছ: দুলনিাটত পলবত্র েীবন এবং 

পরকাটি োন্নাত। 

আর মুসলিম নারীর ওপর আবশযক হটিা এই কাে বাস্তবািন করা। 

সুতরাং র্লদ তা ফরর্ কাে হি, প্রর্মন ফরর্ সািাত, ফরর্ র্াকাত, 

রমর্ান মাটসর সাওম, সামথতযবান হটি েীবটন একবার হে করা এবং 

অপরাপর আবশযকীি কােস হি, তটব তার ওপর কততবয হটে প্রকাটনা 

েকার ত্রুলেলবচুযলত অথবা কমলত অথবা অবটহিা অথবা তুে জ্ঞান করা 

ছাড়াই তা র্থার্থভাটব বাস্তবািন করা। 

পক্ষান্তটর র্লদ তা ফরর্ কাে না হটি নফি ও মুস্তাহাটবর মত কাে 

হি, র্ার করার অনুমলত লদটি আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিা তার 

মুলমন বান্দাটদরটক করুণা কটরটছন, তাহটি তার উলচৎ হটব প্রস 

কােগুটিা প্রথটক একলে পূণত অংশ গ্রহণ করা। কারণ, 

- ফরর্সমূহ পািটনর প্রক্ষটত্র প্রর্ ত্রুলেলবচুযলত হটিটছ, এই নফি 

কােসমূহ তার ক্ষলতপূরণ করটব। 
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- তা ঐসব অপকমত ও গুণাহসমূহ ক্ষমা করার বযবস্থা করটব, 

প্রর্ অপরাধ্ তার েীবটন সংঘলেত হটিটছ। 

- এবং তা তার মর্তাদাটক সমুন্নত করটব। 

আর এর মাধ্যটম সৎকমতশীি পুরুষ ও নারীটদর মটধ্য েলতটর্ালগতার 

সৃলষ্ট হটব এবং ঈমাটনর সম্পকত বৃলদ্ধ পাটব। 

আর প্রসই হটিা মুসলিম বুলদ্ধমতী নারী, প্রর্ তার েনয এই সািাত, 

সাওম, দান-সাদকা, হে, উমরাহ, দাওিাত, সৎকাটের আটদশ করা, 

অনযাি কাে প্রথটক লবরত রাো, সততা, পটরাপকার ইতযালদ নফি 

ইবাদটতর লকছু অংশ বরাদ্ধ কটর রাটে। 

আর তার উলচৎ হটব, প্রস প্রর্ন লবলভন্ন েকাটরর নফি কাে করার 

বযাপাটর র্ত্নবান হি, সুতরাং প্রস নফি কমতসমূহ প্রথটক এমন কাে 

করার উটদযাগ গ্রহণ করটব, র্ার ফািদা বা উপকালরতা তার মটধ্য 

সীমাবদ্ধ থাকটব এবং এমন কাে করার উটদযাগও গ্রহণ করটব, র্ার 

ফািদা অপরাপর বযলিটদর লদটক ধ্ালবত হটব; আর উভি প্রশ্রণীর আমি 

বা কার্তক্রটমর মটধ্য লবটরাটধ্র সমি ঐ কােলেটকই োধ্ানয প্রদটব, র্ার 

মটধ্য অপটরর কিযাণ বা উপকার লনলহত রটিটছ, আর র্েন লবলভন্ন 

েকার নফি কাে তার সামটন এটস উপলস্থত হটব প্রর্মন, লনটে 

কুরআন পাি অথবা অপরটক কুরআন পাি করাটনা ও তাটক লশক্ষা 

প্রদওিা, এমতাবস্থাি প্রস ঐ আমিলেটকই োধ্ানয প্রদটব, র্ার উপকালরতা 

অটনযর মাটঝ ছলড়টি পড়টব; আর তা হটিা লিতীি কােলে (অথতাৎ 

অপরটক কুরআন পাি করাটনা ও তাটক লশক্ষা প্রদওিা  
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আর প্রসোন প্রথটকই আলম বিব: মুসলিম নারীর আবশযকীি কাে হটিা 

প্রস তার বদলনক, সাপ্তালহক, মালসক ও বালষতক কমতকাটণ্ডর েনয একলে 

কমতসূচী বতলর করটব। অতোঃপর তার েনয একো সম্ভাবয ছক বতলর 

করটব র্াটত প্রস তার কােগুটিার অনুশীিন, বাস্তবািন ও এগুটিার 

মটধ্য ভারসাময রক্ষা করটত পাটর; এমনলক প্রস আল্লাহর ইবাদত করটব 

তার কার্তক্রটমর েলত অন্তদৃতলষ্ট লদটি। 

আর এভাটবই তার কার্তক্রম পলরচালিত হটব। প্রর্মন, অলচটরই এ গ্রটন্থর 

উপসংহাটর তার লবস্তালরত বণতনা আসটব ইনশাআল্লাহ।  

তাহটি বুঝা প্রগি প্রর্, লনটম্নাি লবষিগুটিা সৎ আমটির অন্তভুতি হটব:  

- ইসিাটমর পাুঁচলে রুকন বা স্তম্ভটক বাস্তবািণ করা: সুতরাং প্রস 

পাুঁচবার সমিমত সািাত আদাি করটব। তার শতত ও ওিালেবসমূহ 

এবং র্থাসম্ভব তার মুস্তাহাবসমূহ র্থার্থভাটব আদাি করটব। 

- আর প্রস র্াকাত আদাটির মাধ্যটম তার সম্পদটক পলবত্র করটব, র্লদ 

তার লনকে এমন সম্পদ থাটক, র্াটত র্াকাত ওিালেব হি। 

- আর প্রস রমর্ান মাটস সাওম (টরার্া) পািন করটব। 

- আর প্রস েীবটন একবার হে পািন করটব, র্লদ প্রস হে পািটনর 

এই পটথ সামথতযবান হি; আর সামটথতযর মটধ্য তার সাটথ মাহরাম বযলি 

লবদযমান থাকা অনযতম। 

- রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন, 



 

 

 
 57  

 :هلا قيل زوجها وأطاعت فرجها وحفظت شهرها وصامت مخسها املرأة صلت إذا »
 «شئت اجلنة أبواب أي من اجلنة أدخيل

“র্েন নারী তার পাুঁচ ওিাটির সািাত আদাি করটব; তার (রমর্ান) 

মাটসর সাওম পািন করটব, তার িিাস্থাটনর লহফার্ত করটব এবং 

তার স্বামীর আনুগতয করটব, তেন তাটক বিা হটব: তুলম োন্নাটতর প্রর্ 

দরো লদটি ইো কর, প্রস দরো লদটি োন্নাটত েটবশ কর।”11 

- তার লবটশষ দালিত্ব ও কততবযসমূহ পািন করা: উদাহরণস্বরূপ প্রস  

শরী‘আত কতৃতক ফরর্কৃত পদতা র্থার্থভাটব প্রমটন চিটব; আর তা 

হটিা, প্রস তার অপলরলচত পুরুষটদর প্রথটক তার প্রচহারা ও দুই হাতসহ 

সমূ্পণত শরীরটক প্রেটক রােটব; অনুরূপভাটব প্রস িিা, শরম ও 

সচ্চলরটত্রর লহফার্ত করটব। আর এই বিটবযর সমথতটন অটনক দিীি-

েমাণ রটিটছ। আল্লাহ তা‘আিা বটিন, 

َحد  َيَٰنِسَ ﴿ 
َ
ِ لَۡسُُتذ َكأ َِن ٱل آَء ٱنلذِب  َقۡيُُتذ  فَََل ََتَۡضۡعَن بِٱۡلَقۡوِل َفَيۡطَمَع م  ن َِسآِء إِِن ٱتذ

ِي ِِف قَۡلبِهِۦ َمَرض   ۡعُروفٗ َوقُۡلَن قَۡوَٗل  ٱَّلذ َج َوقَۡرَن  ٣٢ا  مذ ِِف ُبُيوتُِكنذ َوََل َتَِبذۡجَن َتَِبُّ
َما يُرِيُد  ۥٓ  إِنذ وََلُ َُ َ َوَر ِطۡعَن ٱَّللذ

َ
ةَ َوأ َكوَٰ ةَ َوَءاتَِۡي ٱلزذ لَوَٰ قِۡمَن ٱلصذ

َ
ٰۖ َوأ وَلَٰ

ُ
ُ ٱٱۡلَجَِٰهلِيذةِ ٱۡۡل َّللذ

َِرُكۡم َتۡطِهيٗ  ۡهَل ٱۡۡلَۡيِ  َوُيَطه 
َ
-31]سورة األحزاب: ﴾ ٣٣ا ِِلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلر ِۡجَس أ

33] 

                                                           
11 আহমদ, মুসানাদ, অধ্যাি: মুসনাদুি ‘আশরালতি মুবাশলশরীনা লবি োন্নাহ ( مسند

رشة املبرشين باجلنةالع ), পলরটেদ: আবদুর রহমান ইবন ‘আউফ রালদিাল্লাহু ‘আনহু 

বলণতত হাদীস (حديث عبد الرمحن بن عوف الزهري ريض اهلل عنه), হাদীস নং ১৬৬১। 
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“প্রহ নবী-পলত্নগণ! প্রতামরা অনয নারীটদর মত নও, র্লদ প্রতামরা 

আল্লাহটক ভি কর, তটব প্রতামরা পর-পুরুটষর সাটথ প্রকামি কটণ্ঠ 

এমনভাটব কথা বটিা না, র্াটত অন্তটর র্ার বযালধ্ আটছ, প্রস েিুব্ধ হি 

এবং প্রতামরা নযািসংগত কথা বিটব। আর প্রতামরা স্বগৃটহ অবস্থান 

করটব এবং োচীন (োটহিী) রু্টগর মটতা লনটেটদরটক েদশতন কটর 

প্রবড়াটব না। প্রতামরা সািাত কাটিম করটব ও র্াকাত েদান করটব 

এবং আল্লাহ ও তাুঁর রাসূটির অনুগত থাকটব। প্রহ নবী-পলরবার! আল্লাহ 

প্রতা প্রকবি চান প্রতামাটদর প্রথটক অপলবত্রতা দূর করটত এবং 

প্রতামাটদরটক সমূ্পণতরূটপ পলবত্র করটত।” [সূরা আি-আহর্াব, আিাত: 

৩২-৩৩]  

আল্লাহ তা‘আিা আরও বটিন, 

 ﴿ ِ واْ ُبُيوَت ٱنلذِب 
ِيَن َءاَمُنواْ ََل تَۡدُخلُ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ن يُۡؤَذَن َلُكۡم إََِلَٰ َطَعاٍم َغۡيَ َيَٰٓ

َ
ٓ أ إَِلذ

ْ َوََل ُمۡسَت  وا ْ فَإَِذا َطعِۡمُتۡم فَٱنتَِِشُ َُٰه َوَلَِٰكۡن إَِذا ُدِعيُتۡم َفٱۡدُخلُوا َۡي نِسِ َنَِٰظرِيَن إِنَى
ِ  ِۡلَِديٍث  إِنذ  ۦ ِمَن ٱۡۡلَق  ُ ََل يَۡسَتۡۡحِ ۦ ِمنُكۡمُۖ َوٱَّللذ َٰلُِكۡم ََكَن يُۡؤذِي ٱنلذِبذ فَيَۡسَتۡۡحِ َذ

ۡۡلُُموُهنذ َمَتَٰعٗ 
َ
أ ََ وُهنذ ِمن َوَرآءِ ِحَجاب   ا فَۡس ِإَوَذا 

ۡطَهُر لُِقلُوبُِكۡم َوقُلُوبِِهنذ   لُ
َ
َٰلُِكۡم أ َذ

 َُ ْ َر ن تُۡؤُذوا
َ
بًَدا  إِنذ َوَما ََكَن لَُكۡم أ

َ
ۡزَوََٰجُهۥ ِمۢن َبۡعِدهِۦٓ أ

َ
ْ أ ن تَنِكُحٓوا

َ
ِ َوََلٓ أ وَل ٱَّللذ

ِ َعِظيًما َٰلُِكۡم ََكَن ِعنَد ٱَّللذ  [                                                                                                       13]سورة األحزاب: ﴾ ٥٣َذ

 “প্রহ মুলমনগণ! প্রতামাটদরটক অনুমলত প্রদওিা না হটি প্রতামরা োবার 

েস্তুলতর েনয অটপক্ষা না কটর প্রভােটনর েনয নবীর গৃটহ েটবশ কটরা 
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না। তটব প্রতামাটদরটক আহ্বান করটি প্রতামরা েটবশ কর এবং 

প্রভােনটশটষ প্রতামরা চটি র্াও, প্রতামরা কথাবাততাি মশগুি হটি পটড়া 

না। কারণ, প্রতামাটদর এই আচরণ নবীটক কষ্ট প্রদি, প্রস প্রতামাটদরটক 

উলিটি লদটত সংটকাচ প্রবাধ্ কটর; লকন্তু আল্লাহ সতয বিটত সংটকাচ 

প্রবাধ্ কটরন না। প্রতামরা তার স্ত্রীটদর লনকে প্রকাটনা লকছু চাইটি পদতার 

অন্তরাি প্রথটক চাইটব। এই লবধ্ান প্রতামাটদর এবং তাটদর হৃদটির 

েনয অলধ্কতর পলবত্র। প্রতামাটদর কারও পটক্ষ আল্লাহর রাসূিটক কষ্ট 

প্রদওিা সংগত নি এবং তার মৃতুযর পর তার স্ত্রীটদরটক লবটি করা 

প্রতামাটদর েনয কেনও ববধ্ নি। আল্লাহর দৃলষ্টটত এো প্রঘারতর 

অপরাধ্।” [সূরা আি-আহর্াব, আিাত: ৫৩] আর এই আিাতলে ‘পদতার 

আিাত’ বটি পলরলচত। 

সুতরাং র্েন এই আিাত দু‘লে সবতটশ্রষ্ঠ রু্টগর মুলমনটদর স্ত্রীগটণর 

পলবত্রতার বযাপাটর অবতীণত হটিটছ, তেন তাটদর পরবততী নারীটদর 

েনয পদতা প্রতা আরও অলত উিমভাটবই েরুলর হটি পটড়, এই 

বিবযটক সমথতন কটর আল্লাহ তা‘আিার বাণী: 

ۡزَوَِٰجَك ﴿ 
َ
ِ َها ٱنلذِبُّ قُل ۡل  يُّ

َ
أ َوَبَناتَِك َونَِسآءِ ٱلُۡمۡؤِمنَِۡي يُۡدنَِۡي َعلَۡيِهنذ ِمن َيَٰٓ

ُ َغُفورٗ  ن ُيۡعَرۡفَن فَََل يُۡؤَذۡيَنۗۡ َوََكَن ٱَّللذ
َ
ۡدَّنَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ َٰبِيبِِهنذ  َذ ] سورة ﴾  ٥٩ا ا رذِحيمٗ َجَل

                                                                           [19األحزاب: 

“প্রহ নবী! তুলম প্রতামার স্ত্রীও কনযাগণটক এবং মুলমনটদর নারীগণটক 

বি, তারা প্রর্ন তাটদর চাদটরর লকিদংশ লনটেটদর ওপর প্রেটন প্রদি। 

এটত তাটদরটক প্রচনা সহেতর হটব, ফটি তাটদরটক উিযি করা হটব 
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না। আল্লাহ ক্ষমাশীি, পরম দিািু।” [সূরা আি-আহর্াব, আিাত: 

৫৯]12  

- আর সৎ কাটের মটধ্য আরও র্া অন্তভুতি, তা হটিা: নফি ও 

মুস্তাহাবসমূহ, র্া সম্পাদটনর েনয েটতযক মুসলিম পুরুষ ও নারী উিুদ্ধ 

কটর, পূটবত র্ার বণতনা করা হটিটছ, আর তা হটিা: কুরআন পাি, 

লর্লকর-আর্কার, নফি সািাত, নফি সাওম এবং নফি দান-সাদকা। 

- অনুরূপভাটব আদব-কািদা, লশষ্টাচালরতা ও বনলতক চলরত্র, র্া আত্মস্থ 

করা মুসলিম নারীর েনয আবশযক। প্রর্মন, কথাি ও কাটে 

সতযবালদতা, লমথযা না বিা, বধ্র্তধ্ারণ করা, অপটরর সাটথ উিম 

বযবহার করা, কথার সমি লবনি ও নম্রতা েদশতন করা, সাক্ষাটতর 

সমি েফুল্ল থাকা এবং চিাটফরাি, পানাহাটর, ঘুমাটনার সমি, 

কথাবাততাি, উিা-বসা ইতযালদর প্রক্ষটত্র সাধ্ারণ লশষ্টাচাটরর েলত িক্ষয 

রাো। সুতরাং মুসলিম নারীর ওপর আবশযকীি কততবয হটিা এইসব 

মর্তদাপূণত বনলতক চালরলত্রক গুণাবিী অেতটন আত্মলনটবদন করা এবং 

এসব উিম আচরণ ও লশষ্টাচাটরর অনুসরণ করা। 

- আর সৎ কমতসমূটহর মধ্য প্রথটক অনযতম সৎকাে হটিা: 

আন্তলরকতাপূণত কমতকাণ্ড। প্রর্মন, আল্লাহ তা‘আিাটক আন্তলরকভাটব  

                                                           
12 শাইে ডক্টর আবূ র্াটিদ তার ‘হারাসাতুি ফলদিত’ (حراسة الفضيلة) নামক অলভনব 

পুস্তটক আিাতসমূহটক দিীি লহটসটব প্রপশ করার কারণসমূহ লবস্তালরত আটিাচনা 
কটরটছন। 
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ভাটিাবাসা, তাুঁটক ভি করা, তাুঁর লনকে েতযাশা করা, তাুঁর ধ্যান করা 

(সবতক্ষণ তাুঁর কথা প্রেিাি রাো) ইতযালদ। 

- আর সৎ কমতসমূটহর মধ্য প্রথটক আরও লকছু সৎকাে হটিা: এমন 

কলতপি কমতকাণ্ড, প্রর্গুটিার ফািদা বা উপকালরতা অটনযর েলত ধ্ালবত 

হি। প্রর্মন, ইিম বা জ্ঞান লশক্ষা প্রদওিা, কুরআন পাি করাটনা, 

উপটদশ প্রদওিা, দলরদ্রটক দান করা, অভাবীটক সহটর্ালগতা করা, 

ইিাতীম ও লবধ্বাটক সাহার্য করা, দুোঃে-কষ্ট দূর করা, উটিগ-উৎকণ্ঠা 

েশলমত করা, সৎকটমতর আটদশ প্রদওিা ইতযালদ, অলচটরই র্ার লবষদ 

বণতনা আসটছ ইনশাআল্লাহ। 

- আর সৎ কমতসমূটহর মধ্য প্রথটক আরও লকছু সৎকাে হটিা: িিাস্থান 

ও লেহ্বা (ভাষা) প্রক লহফার্ত করা এবং দৃলষ্ট অবনলমত করা। আল্লাহ 

তা‘আিা বটিন, 

بَۡصَٰرِهِنذ َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهنذ ﴿ 
َ
وَرةُ انلُّورِ ] ﴾ َوقُل ل ِۡلُمۡؤِمَََِٰٰ  َيۡغُضۡضَن ِمۡن أ َُ :

31] 

“আর মুলমন নারীটদরটক বি, তারা প্রর্ন তাটদর দৃলষ্টটক সংর্ত কটর 

ও তাটদর িিাস্থাটনর লহফার্ত কটর।” [সূরা আন-নূর, আিাত: ৩১] 

আর রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম পূটবত উটল্ললেত হাদীটস 

েন্নাটত েটবটশর কতগুটিা শতত বণতনা করটত লগটি বটিটছন:  

 « فرجها وحفظت» 

“প্রস তার িিাস্থাটনর লহফার্ত করটব”। 
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পলরতাটপর লবষি হটিা, অলধ্কাংশ মুসলিম নারী তাটদর 

অঙ্গেতযঙ্গসমূটহর বযাপাটর উদার বা ছাড় প্রদওিার নীলত অবিম্বন 

কটরটছ; তারা তাটদর প্রচাটের িাগাম প্রছটড় লদটিটছ। ফটি তারা 

েনসমাটবশ, মযাগালেন, হাে-বাোর ইতযালদটত হািাি ও হারাম লেলনস 

েতযক্ষ করটত থাটক, প্রর্মলনভাটব তারা তাটদর লেহ্বাটক মুসলিম পুরুষ 

ও নারীটদর মানসম্মান লনটি োনাোলনর অনুটমাদন লদটি থাটক এবং 

তারা লগবত (পরচচতা), কুৎসা, লমথযা ইতযালদটত েলড়টি পটড়।  

- আর সৎ কাটের মটধ্য আরও অনযতম কাে হটিা: তার স্বামীর 

অলধ্কারসমূহ েলতষ্ঠা বা আদাি করা। বস্তুতোঃ এই অলধ্কারলে 

লবটশষভাটব আটিাচনার দাবী রাটে, তার গুরুত্ব, মহত্ব ও এই বযাপাটর 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাটমর পক্ষ প্রথটক দৃঢ় অবস্থান ও 

গুরুত্ব েদাটনর কারটণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিার হক তথা 

অলধ্কারসমূটহর পটর সবটচটি গুরুত্বপূণত হক হটিা স্বামীর হক, আর 

তার স্বামীর অলধ্কারসমূহ হটিা: 

 তাটক সন্তুষ্ট রাো এবং তাটক অসন্তুষ্ট বা লবরাগভােন না 

করা। 

 তার প্রপাষাক-পলরেদ ও োবার েস্তুটতর মত লবটশষ 

কােসমূহ সম্পাদন করা। 

 তার মন-মানলষকতার েলত প্রেিাি রাো। 
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 লবলভন্ন দালব-দাওিা আদাটি তাটক লবব্রত না করা। লবটশষ 

কটর প্রস র্েন স্বল্প আটির প্রিাক হি। 

 ভাি কাটে তাটক উৎসালহত করা। 

 তাটক আল্লাহর লদটক আহ্বান করা, র্েন প্রস ক্রলেলবচুযলত কটর 

অথবা  ভাটিা কাটে অবটহিা কটর, আর তাটক প্রকামি ভাষাি 

উপটদশ প্রদওিা। 

 তাটক তার কমতকাটণ্ড ও মানলসক অবস্থার উন্নিটন উৎসাহ 

েদান করা। 

 েটতযক কিযাণকর পটথ তার সাটথ সহটর্ালগতার হাত বালড়টি 

প্রদওিা। 

 তার লনটদতশসমূহ কাটে পলরণত করা, তটব প্রসই লনটদতশ 

অনযাি কাটের হটি তা বাস্তবািন করা র্াটব না। 

 অনযাি ও অবাধ্যতার প্রক্ষটত্র তার অনুগামী না হওিা। 

চতুথতত: একেন মুসলিম নারীর লনটের বযাপাটর দালিত্ব ও 

কততবযসমূটহর অধ্ীটন আরও র্া অন্তভুতি হি, তা হটিা তার লনটেটক 

অনযাি ও ধ্বংসাত্মক কমতকাণ্ড প্রথটক রক্ষা করা। শিতাটনর পথসমূহ 

বন্ধ করা এবং কামনা-বাসনা ও প্রিাভ-িািসাটক লনিেটণ লনটি আসা। 

আর এোটন কুরআন ও সুন্নাহর ভাষয প্রথটক র্া বলণতত হটিটছ, তার 

আটিাটক লকছু লবটশষ লদক উটল্লে করা হটব: 
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- েতযক্ষভাটব আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিার সাটথ সম্পলকতত 

ইবাদটতর লনটদতটশর বযাপাটর বশলথিয েদশতন করা প্রথটক 

সতকত থাকা; প্রর্মন সািাত ও সাওটমর প্রক্ষটত্র অবটহিা করা; 

লবটশষ কটর সমি মত সািাত আদাি না করা। 

- আত্মার দুবতিতা ও আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিার েলত 

আস্থাহীনতা প্রথটক সতকত থাকা, আরও সতকত থাকা োদুকর, 

প্রভিলকবাে, ভণ্ড ও েতারক, প্রেযালতষী, ভলবষযতবাণী 

পািকারী েমুটের মত কালফর, ফালসক ও পথভ্রষ্টটদর প্রথটক। 

আর আফটসাটসর লবষি হটিা, ঐসব বযলিটদর লনকে বারবার 

গমনকারীটদর অলধ্কাংশই হটিা নারী। 

- সামলগ্রকভাটব প্রছাে-বড় সকি েকার অনযাি ও অবাধ্যতা 

প্রথটক দূটর থাকা এবং তাটত েলড়টি পড়া প্রথটক সতকত থাকা, 

আর এই বযাপাটর লনটদতশ সংবলিত কুরআন ও সুন্নাহর অটনক 

বিবয রটিটছ। সুতরাং প্রর্ই নস বা বিবযই আনুগটতযর 

বযাপাটর লনটদতশ েদান কটর, লিক প্রসই নস বা বিবযই আবার 

েতযক্ষভাটব অথবা পটরাক্ষভাটব অনযাি ও অবাধ্যতা প্রথটক 

সতকত কটর। 

- মুসলিম নারীটদর মান-সম্মাটনর মটধ্য অর্ালচত হস্তটক্ষপ করা 

প্রথটক সতকত থাকা, র্া অলধ্কাংশ নারীর মটধ্য ছলড়টি আটছ। 

কারণ, লগবত (পরচচতা) করা, কুৎসা রেনা করা, লমথযা কথা 
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বিা এবং অমুক পুরুষ ও অমুক নারীর সমাটিাচনা করাো 

তাটদর মেলিস বা ববিকসমূটহর মধু্টত পলরণত হি। 

- প্রপাশাক-পলরেদ ও সাধ্ারণ বালহযক লদটকর প্রক্ষটত্র নমনীিতা 

বা ছাড় প্রদওিার েবণতা প্রথটক সতকত থাকা, র্া অলধ্কাংশ 

নারীর মটধ্য ছলড়টি পটড়টছ। ফটি তারা োে, েলণ্ডত, হািকা-

পাতিা, বাহু নগ্নকারক, দৃলষ্ট আকষতক ও কালফর নারীটদর 

অনুসরণীি প্রপাষাক পলরধ্ান করটত শুরু কটরটছ। 

- বালহযক ও অভযন্তরীন সবতটক্ষটত্র কালফর নারীটদর অনুসরণ ও 

অনুকরণ করা প্রথটক সতকত থাকা। আর সতকত থাকা তাটদর 

(কালফর নারীটদর) কমতকাটণ্ড লবমুগ্ধ হওিা প্রথটক। কারণ, 

মুসলিম সম্প্রদাটির অলধ্কাংশ নারী চুি, প্রপাষাক-পলরেদ 

ইতযালদর আকৃলত ও ধ্রন-েকৃলতর প্রক্ষটত্র েটতযক (বলহরাগত 

ও  শরী‘আত গলহতত) বহনচ সৃলষ্টকারী নারী-পুরুটষর অনুসরণ 

করটত শুরু কটর লদটিটছ। 

এই হটিা এমন লকছু নমুনা, র্া প্রথটক মুসলিম নারীর সতকততা অবিম্বন 

করা আবশযক; আর প্রর্মলনভাটব শরী‘আটতর লনিম-কানূটনর আনুগতয 

করটি সাওিাব প্রদওিা হি, লিক প্রতমলনভাটব অনযাি-অপরাধ্ পলরতযাগ 

করার কারটণও সাওিাব প্রদওিা হটব। সুতরাং আনুগটতযর কাে 

সম্পাদটনর বযাপাটর তার প্রর্মন দালিত্ব ও কততবয রটিটছ প্রতমলনভাটব 

অনযাি-অপরাধ্ পলরতযাগ করার প্রক্ষটত্রও তার দালিত্ব ও কততবয অটনক 

বড়।    
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লিতীি প্রক্ষত্র: মুসলিম নারীর ওপর তার ঘটরর দালিত্ব ও কততবয 

ঘর বা আবাসগৃহ হটে এমন একলে প্রছাট্ট রাষ্ট্র, র্া অলধ্কাংশ প্রক্ষটত্র 

তার এই প্রমৌলিক উপাদানগুটিাটক অন্তভুতি কটর: স্বামী, স্ত্রী, লপতা ও 

মাতা এবং সন্তান-সন্তুলত। সুতরাং তা আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিা 

কতৃতক তাুঁর বান্দাটদর েলত েদি লন‘আমতরালের মটধ্য অনযতম; লতলন 

বটিন, 

ُ َجَعَل لَُكم ﴿  َكنٗ َوٱَّللذ ََ ِۢن ُبُيوتُِكۡم  وَرةُ انلذحۡ ] ﴾  ام   [10: لَُ

“আর আল্লাহ প্রতামাটদর গৃহটক কটরন প্রতামাটদর আবাসস্থি।” [সূরা 

আন-নাহি, আিাত: ৮০] আর তার (ঘটরর) েকৃত মূিয সম্পটকত শুধু্ 

তারাই অবগত এবং তার কদর বা মর্তাদা শুধু্ তারাই অনুমান করটত 

পারটব, র্ারা বসবাস কটর লবলভন্ন আশ্রিটকটি, তাুঁবুটত, মহাসড়টক, 

ব্রীটের নীটচ ও পটথ-ঘাটে। আর ঘটরর মটধ্যই  পলরবাটরর সদসযগণ 

তাটদর ববলশষ্টয ও পলরপূণত মর্তাদার লন‘আমত প্রভাগ কটরন। এই ঘর 

তাটদরটক কলিন গরম এবং িাণ্ডার েটকাপ প্রথটক রক্ষা কটর; আল্লাহ 

সুবহানাহু ওিা তা‘আিা এই মহান লন‘আমত িারা তাটদর মর্তাদাটক 

সমুন্নত কটরটছন। লতলন বটিন, 

َكنٗ ﴿  ََ ِۢن ُبُيوتُِكۡم  ُ َجَعَل لَُكم م  وَرةُ انلذحۡ ] ﴾  اَوٱَّللذ  [10: لَُ

“আর আল্লাহ প্রতামাটদর গৃহটক কটরন প্রতামাটদর আবাসস্থি।” [সূরা 

আন-নাহি, আিাত: ৮০] 
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ইবন কাছীর রহ. এই আিাটতর বযােযাি বটিন,      

 سكن يه اليت اْليوت من هلم جعل بما عبيده، ىلع نعمه تمام وتعاىل تبارك يذكر
 .االنتفاع وجوه سائر بها وينتفعون بها، ويسترتون إَلها، يأوون هلم،

“আল্লাহ তাবারাকা ওিা তা‘আিা তাুঁর বান্দাটদর েলত েদি পূণত 

লন‘আমতরালের কথা স্মরণ কলরটি লদটেন প্রর্, লতলন তাটদর েনয এমন 

আবালসক ঘটরর বযবস্থা কটরটছন, র্াটত তার আশ্রি গ্রহণ কটর। র্ার 

িারা তারা লনটেটদর প্রেুঁটক রাটে এবং সকি েকার উপকার প্রভাগ 

কটর।”13 

আর এই ঘটরর গুরুত্ব ও তার মহান মর্তাদার কারটণ ইসিাম তার 

লবষি ও কার্তক্রমসমূহটক সুশৃঙ্খিভাটব সালেটিটছ এবং দালিত্ব ও 

কততবযসমূহটক তার প্রমৌলিক উপাদান অনুর্ািী বণ্টন কটরটছ। লবটশষ 

কটর প্রমৌলিকভাটব মুসলিম নারীর সাটথ র্া সংলিষ্ট (তা), প্রকননা প্রস 

হটে ঘটরর মটধ্য মা, অনুরূপভাটব স্ত্রী, কনযা ও প্রবান। সুতরাং ঘটরর 

মটধ্য তার অটনক বড় করণীি রটিটছ এবং ঐ ঘর নামক রাটষ্ট্রর মটধ্য 

তার দালিত্ব ও কততবযও অটনক বড়, প্রর্ রাটষ্ট্রর অবকািাটমাটক ধ্বংস 

করার েনয ইসিাটমর শত্রুগণ তৎপরতা চালিটি র্াটে। কারণ, এ 

রাষ্ট্রলে হটে সমাটের েলত েসালরত এক বৃহৎ গবাক্ষ। সুতরাং র্েন 

তাটত লবশৃঙ্খিার সৃলষ্ট হটব, তেন সমাটের রটে রটে লবশৃঙ্খিা প্রদো 

প্রদটব। ফটি ইসিাটমর শত্রুরা সমাটের অনযতম েধ্ান দু’লে লবষটির 

                                                           
13 তাফসীরু ইবন কাছীর, সূরা আন-নাহটির তাফসীর, আিাত: ৮০। 
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েলত মটনাটর্াগ লদটিটছ, আর তা হটিা, প্রর্ প্রকাটনা বিটসর নারী ও 

লশশু।    

 

১. ঘটরর মটধ্য তার দালিত্ব ও কততটবযর শর‘ঈ লভলি:  

ঘটর নারীর দালিত্ব ও কততবযসমূটহর বযাপাটর শর‘ঈ লভলি হটে, তার 

ওপর অলপতত দালিত্ব ও কততবযসমূহ বযাপক আমানতদালরতা লহটসটব 

লনধ্তালরত হওিার ওপর। আল্লাহ তা‘আিা বটিন, 

وَل َوََتُونُٓواْ ﴿ َُ َ َوٱلرذ ِيَن َءاَمُنواْ ََل ََتُونُواْ ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ نُتۡم َتۡعلَُموَن َيَٰٓ

َ
َمََََٰٰٰتُِكۡم َوأ

َ
﴾ ٢٧أ

نَفالِ ] 
َ
وَرةُ اۡل َُ :17] 

“প্রহ মুলমনগণ! প্রেটন শুটন আল্লাহ ও তাুঁর রাসূটির সাটথ লবশ্বাস ভঙ্গ 

করটব না এবং প্রতামাটদর পরস্পটরর আমানত সম্পটকতও লবশ্বাস ভঙ্গ 

কটরা না।” [সূরা আি-আনফাি, আিাত: ২৭] 

আর এই দালিত্ব ও কততবয েলতরক্ষামূিক দালিটত্ব পলরণত হটি র্াি, 

র্া পািন করা েটতযক নারীর ওপর আবশযক, প্রর্মলনভাটব তা পািন 

করা পুরুটষর েনযও আবশযক। আল্লাহ তা‘আিা বটিন, 

ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها ٱنلذاُس َوٱۡۡلَِجاَرةُ ﴿
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ قُٓواْ أ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َعلَۡيَها َيَٰٓ

َمَرُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن 
َ
َ َمآ أ وَرةُ ] ﴾ ٦َمَلَٰٓئَِكٌة ِغََلظ  ِشَداد  َلذ َيۡعُصوَن ٱَّللذ َُ

 [5: رِيمِ اۡلذحۡ 
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“প্রহ মুলমনগণ! প্রতামরা লনটেটদরটক এবং প্রতামাটদর পলরবার-

পলরেনটক আগুন প্রথটক রক্ষা কর, র্ার ইন্ধন হটব মানুষ ও পাথর, 

র্াটত লনটিালেত আটছ লনমতমহৃদি, কটিারস্বভাব লফলরশতাগণ, র্ারা 

অমানয কটর না তা, র্া আল্লাহ তাটদরটক আটদশ কটরন। আর তারা 

র্া করটত আলদষ্ট হি, তাই কটর।” সূরা আত-তাহরীম: ৬   

আর  শরী‘আত এসব দালিত্ব ও কততটবযর েলত নের প্রদি, র্াটত উভি 

গৃহকততা স্বামী ও স্ত্রীর কিযাণকর সীমাটরোর মটধ্য বযাপক দালিত্ব ও 

কততবয পািটন দািবদ্ধ থাটক। কারণ, সহীহ বুোরী ও মুসলিটম 

আবদুল্লাহ ইবন ওমর রালদিাল্লাহু ‘আনহু প্রথটক বলণতত আটছ, লতলন নবী 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম প্রথটক বণতনা কটরন, লতলন বটিন, 

 والرجل رعيته عن ومسؤول راع اإلمام رعيته عن مسؤول ولككم راع لككم»
 عن ومسؤولة زوجها بيت يف راعية واملرأة رعيته عن مسؤول وهو أهله يف راع

 اخلادمو هم"عن مسؤولةيه  و بعلها و ودله بيت يف راعية واملرأة" و يف رواية رعيتها
 يف راع والرجل  :قال قد أن وحسبت قال.  رعيته عن ومسؤول سيده مال يف راع
 .«رعيته عن ومسؤول راع ولككم رعيته عن ومسؤول أبيه مال

“প্রতামাটদর েটতযটকই দালিত্বশীি (রক্ষণাটবক্ষণকারী), আর প্রতামাটদর 

েটতযকটকই তার অধ্ীনস্থটদর রক্ষণাটবক্ষটণর বযাপাটর লেজ্ঞাসাবাদ 

করা হটব। ইমাম বা শাসক হটিন দালিত্বশীি, আর তাটক তার 

অধ্ীনস্থটদর রক্ষণাটবক্ষটণর বযাপাটর লেজ্ঞাসাবাদ করা হটব। আর 

পুরুষ তার পলরবার ও সংসাটরর েনয দালিত্বশীি, আর তাটক তার 

পলরবাটরর রক্ষণাটবক্ষণ ও দালিত্বপািন সম্পটকত লেজ্ঞাসাবাদ করা 
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হটব। আর নারী তার স্বামীর ঘর রক্ষণাটবক্ষটণর বযাপাটর দালিত্বশীি, 

আর তাটক তার দালিত্বপািন সম্পটকত লেজ্ঞাসাবাদ করা হটব। অপর 

এক বণতনাি আটছ: ‘নারী তার স্বামীর ঘর ও তার সন্তাটনর 

রক্ষণাটবক্ষটণর বযাপাটর দালিত্বশীি, আর তাটক তাটদর বযাপাটর তার 

দালিত্বপািন সম্পটকত লেজ্ঞাসাবাদ করা হটব।’ আর োটদম (টসবক) 

তার মলনটবর ধ্ন-সম্পদ রক্ষণাটবক্ষটণর বযাপাটর দালিত্বশীি, আর 

তাটক তার দালিত্বপািন সম্পটকত লেজ্ঞাসাবাদ করা হটব। বণতনাকারী 

বটিন, আলম ধ্ারণা কলর প্রর্, লতলন (রাসূি) আরও বটিটছন: পুরুষ 

বযলি তার লপতার ধ্ন-সম্পদ রক্ষণাটবক্ষটণর বযাপাটর দালিত্বশীি, আর 

তাটক তার দালিত্বপািন সম্পটকত লেজ্ঞাসাবাদ করা হটব। আর 

প্রতামাটদর সকটিই দালিত্বশীি, আর প্রতামাটদর সকিটকই তার 

অধ্ীনস্থটদর রক্ষণাটবক্ষটণর বযাপাটর লেজ্ঞাসাবাদ করা হটব।”14 

প্রতমলনভাটব ইসিাটমর দৃলষ্টভলঙ্গ এই দালিত্ব ও কততটবযর প্রক্ষটত্র নারী ও 

পুরুটষর মটধ্য অলধ্কার ও দালিত্ব-কততটবযর ভারসাময রক্ষার করার 

ওপর প্রোর প্রদি। 

সুনাটনর বণতনাকারীগণ আমর ইবনুি ‘আস রালদিাল্লাহু ‘আনহু প্রথটক 

বণতনা কটরন, লতলন রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লামটক লবদাি 

                                                           
14 সহীহ বুোরী, লকতাবুি েুমু‘আ (كتاب اجلمعة), পলরটেদ: গ্রাম ও শহটর েুমু‘আ 

েসটঙ্গ (باب اجلمعة يف القرى و املدن), বাব নং ১০, হাদীস নং ৮৫৩; সহীহে মুসলিম, 

ইমারত ( مارةاإل ) অধ্যাি, বাব নং ৫, হাদীস নং ৪৮২৮। 
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হটে ভাষণ লদটত শুটনটছন। সুতরাং লতলন রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওিাসাল্লাটমর বাণী প্রথটক র্া শুটনটছন, তার অংশলবটশষ হটিা:  

 ىلع حقكم فأما حقا عليكم ولنسائكم حقا نسائكم ىلع لكم إن أال» 
 تكرهون ملن بيوتكم يف يأذن وال تكرهون من فراشكم يطنئ فال نسائكم

 .«وطعامهن كسوتهن يف إَلهن حتسنوا أن عليكم وحقهن أال

“প্রেটন রাে! প্রতামাটদর স্ত্রীটদর ওপর প্রতামাটদর প্রর্মন অলধ্কার 

রটিটছ, অনুরূপভাটব প্রতামাটদর ওপরও প্রতামাটদর স্ত্রীটদর অলধ্কার 

রটিটছ। সুতরাং প্রতামাটদর স্ত্রীটদর ওপর প্রতামাটদর অলধ্কার হটিা, 

তারা প্রর্ন প্রতামাটদর লবছানাি এমন কাউটক প্রর্টত না প্রদি, র্াটক 

প্রতামরা অপছন্দ কর এবং তারা প্রর্ন প্রতামাটদর ঘটরর মটধ্য এমন 

কাউটক অনুমলত না প্রদি, র্াটক প্রতামরা অপছন্দ কর। আরও প্রেটন 

রাে! প্রতামাটদর ওপর তাটদর অলধ্কার হটিা, প্রতামরা তাটদর বস্ত্র ও 

অটনযর বযাপাটর তাটদর েলত উিম বযবহার করটব।”15 

২. ঐসব দালিত্ব ও কততটবযর লবস্তালরত লববরণ: 

(ক) আদশত স্ত্রী লহটসটব তার দালিত্ব ও কততবয:  

                                                           
15 লতরলমর্ী, অধ্যাি: দুগ্ধপান (كتاب الرضاع), পলরটেদ: স্বামীর ওপর তার স্ত্রীর 

অলধ্কাটরর বযাপাটর র্া এটসটছ (باب ما جاء يف حق املرأة ىلع زوجها), বাব নং ১১, 
হাদীস নং ১১৬৩; ইবন মাোহ, অধ্যাি: লববাহ (كتاب انلاكح),পলরটেদ: স্বামীর 

ওপর স্ত্রীর অলধ্কার (باب حق املرأة ىلع زوجها), বাব নং ৩, হাদীস নং ১৪৫১; ইমাম 

লতরলমর্ী রহ. বটিন, এই হাদীসলে হাসান, সহীহ। 
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আর এই কততটবযর মূি হটিা স্বামীর েলত তার দালিত্ব। তার ওপর তার 

স্বামীর অলধ্কার অটনক বড়, র্া তার লপতা-মাতার অলধ্কাটরর প্রচটিও 

প্রবলশ। আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিার অলধ্কাটরর (হটকর) পটরই 

তার অলধ্কাটরর প্রশ্রষ্ঠটত্বর অবস্থান। আর এই অলধ্কাটরর প্রশ্রষ্ঠত্ব েমাটণ 

এটসটছ আল্লাহ তা‘আিার বাণী: 

﴿ َٰ ُ َبۡعَضُهۡم لََعَ َل ٱَّللذ َُٰموَن لََعَ ٱلن َِسآءِ بَِما َفضذ وَرةُ ] ﴾ َبۡعض   ٱلر َِجاُل قَوذ َُ  ِ : َساءِ الن 
34] 

“পুরুষ নারীর কততা, কারণ আল্লাহ তাটদর একটক অপটরর ওপর 

প্রশ্রষ্ঠত্ব দান কটরটছন...” [সূরা আন-লনসা, আিাত: ৩৪] সুতরাং প্রস তার 

(স্ত্রীর) বযাপাটর দািবদ্ধ ও তার পলরচািক এবং তার সকি লবষটির 

তোবধ্ািক। আর রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন, 

 ان ملرأةا ألمرت لبرش يسجد ان لبرش صلح ولو لبرش يسجد ان لبرش يصلح ال»
  .« عليها حقه عظم من لزوجها تسجد

“প্রকান মানুটষর েনয প্রকাটনা মানুষটক সােদাহ করা সলিক নি; আর 

প্রকাটনা মানুটষর েনয প্রকাটনা মানুষটক সােদাহ করা র্লদ সলিক হত, 

তটব আলম নারীটক লনটদতশ লদতাম তার স্বামীটক সােদাহ করার েনয। 

প্রকননা তার ওপর তার স্বামীর লবরাে অলধ্কার (হক) রটিটছ।”16 

                                                           
16 আহমদ, মুসানাদ, অধ্যাি: মুসনাদুি মুকলছরীন লমনাস সাহাবা ( مسند املكرثين من

مسند أنس ) পলরটেদ: মুসনাটদ আনাস ইবন মাটিক রালদিাল্লাহু ‘আনহু ,(الصحابة
 হাদীস নং ১২৬৩৫। ,(ابن مالك ريض اهلل عنه
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উটম্ম সািমা রালদিাল্লাহু ‘আনহা প্রথটক বলণতত, লতলন বটিন, রাসূিুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন, 

 .«اجلنة دخلت راض عنها وزوجها ماتت امرأة أيما»

“নারীটদর প্রর্ প্রকউ মারা র্াটব এমতাবস্থাি প্রর্ তার স্বামী তার ওপর 

সন্তুষ্ট, প্রস োন্নাটত েটবশ করটব।”17 

আর এই হক বা অলধ্কাটরর লববরণ হটে: 

- আল্লাহ তা‘আিার অবাধ্যতা প্রনই এমন সকি কাটে সাধ্ারণভাটব 

তার আনুগতয করা। রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন, 

 :هلا قيل زوجها وأطاعت فرجها وحفظت شهرها وصامت مخسها املرأة صلت إذا»
 .«شئت اجلنة أبواب أي من اجلنة أدخيل

“র্েন নারী তার পাুঁচ ওিাটির সািাত আদাি করটব; তার (রমর্ান) 

মাটসর সাওম পািন করটব; তার িিাস্থাটনর লহফার্ত করটব এবং 

                                                           
17 লতরলমর্ী, অধ্যাি: দুগ্ধপান (كتاب الرضاع), পলরটেদ: স্ত্রীর উপর স্বামীর অলধ্কাটরর 

বযাপাটর র্া এটসটছ (باب ما جاء يف حق الزوج ىلع املرأة), বাব নং ১০, হাদীস নং 

১১৬১; ইবন মাোহ, অধ্যাি: লববাহ (كتاب انلاكح),পলরটেদ: স্ত্রীর ওপর স্বামীর 

অলধ্কার (باب حق الزوج ىلع املرأة), বাব নং ৪, হাদীস নং ১৪৫৪। ইমাম লতরলমর্ী 

রহ. বটিন, এই হাদীসলে হাসান, গরীব। 
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তার স্বামীর আনুগতয করটব, তেন তাটক বিা হটব: তুলম োন্নাটতর প্রর্ 

দরো লদটি ইো কর, প্রস দরো লদটি োন্নাটত েবটশ কর।”18
 

আবূ হুরািরা রালদিাল্লাহু ‘আনহু প্রথটক বলণতত, লতলন বটিন, 

 نظر ذاإ ترسه اليت:  قال خري النساء أي سلم و عليه اهلل صىل اهلل لرسول قيل»
 «يكره بما وماهلا نفسها يف ختالفه وال أمر إذا وتطيعه

“রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লামটক লেটজ্ঞস করা হটিা: 

প্রকাটনা নারী সবটচটি উিম? েবাটব লতলন বিটিন: ঐ নারীই উিম, 

প্রর্ নারী তার স্বামীটক আনন্দ প্রদি র্েন প্রস তার লদটক তাকাি, তার 

আনুগতয কটর, র্েন প্রস লনটদতশ প্রদি এবং তার লনটের ও সম্পটদর 

বযাপাটর প্রস র্া অপছন্দ কটর তার লবরুদ্ধাচরণ কটর না।”19 

- তার সাটথ উিম আচরণ করা এবং তার কষ্ট িাঘব করা; আর এর 

ওপরই লনভতর কটর তাটক সন্তুষ্ট করা এবং তার বযলিত্বটক রক্ষা করা। 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন, 

                                                           
18 আহমদ, মুসানাদ, অধ্যাি: মুসনাদুি ‘আশরালতি মুবাশলশরীনা লবি োন্নাহ ( مسند

 পলরটেদ: আবদুর রহমান ইবন ‘আউফ রালদিাল্লাহু ‘আনহু ,(العرشة املبرشين باجلنة

বলণতত হাদীস (حديث عبد الرمحن بن عوف الزهري ريض اهلل عنه), হাদীস নং ১৬৬১। 
19 নাসািী, লববাহ অধ্যাি (كتاب انلاكح), পলরটেদ: প্রকাটনা নারী সবটচটি উিম? ( أي

 বাব নং ১৫, হাদীস নং ৫৩৪৩। ,(النساء خري
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 تلكقا تؤذيه ال العني اْلور من زوجته قالت إال ادلنيا يف زوجها امرأة تؤذي ال» 
 «إَلنا يفارقك أن يوشك دخيل عندك هو فإنما اهلل

“দুলনিাটত প্রকাটনা স্ত্রী তার স্বামীটক কষ্ট লদটিই তার ডাগড় চকু্ষলবলশষ্ট 

হুরী স্ত্রী বটি উটি: তুলম তাটক কষ্ট প্রদটব না। আল্লাহ প্রতাটক ধ্বংস 

করুক! কারণ, প্রস প্রতার লনকে আগন্তুক, অলচটরই প্রস প্রতাটক প্রছটড় 

আমাটদর লনকে চটি আসটব।”20
 

- তাটক  ভাটিাবাসা এবং তার বনু্ধর মটতা হওিা প্রর্, প্রস তাটক প্রদটে 

হাসটব এবং তাটক সটম্বাধ্ন করার প্রক্ষটত্র নম্রতা েদশতন করটব। আর 

আল্লাহ তা‘আিা োন্নাটতর নারীটদর েশংসা কটরটছন এইভাটব: 

تَۡراٗبا ﴿
َ
وَرةُ الَواقَِعةِ]﴾  ٣٧ُعُرًبا أ َُ :37]  

“প্রসাহালগনী ও সমবিস্কা।” [সূরা আি-ওিালকিা, আিাত: ৩৭] العروب 
মাটন- তার স্বামীর লনকে প্রস প্রসাহালগনী। 

- প্রস তার (স্বামীর) অনুপলস্থলতটত লনটেটক ও তার ধ্ন-সম্পদটক 

রক্ষণাটবক্ষণ করটব। এই বযাপাটর পূটবত আটিাচনা হটিটছ। 

                                                           
20 লতরলমর্ী, অধ্যাি: দুগ্ধপান (كتاب الرضاع), পলরটেদ: ... (باب ...), বাব নং ১৯, 

হাদীস নং ১১৭৪; ইবন মাোহ, অধ্যাি: লববাহ (كتاب انلاكح),পলরটেদ: প্রর্ স্ত্রী তার 

স্বামীটক কষ্ট প্রদি, তার েসটঙ্গ (باب يف املرأة تؤذي زوجه), বাব নং ৬২, হাদীস নং 

২০১৪। ইমাম লতরলমর্ী রহ. বটিন, এই হাদীসলে হাসান, গরীব। আিবানী 
হাদীসলেটক সহীহ বটিটছন।  
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- প্রস তার স্বামীর উপলস্থলতটত তার অনুমলত বযতীত নফি সাওম (টরার্া) 

পািন করটব না। রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন, 

 .«.. . بأذنه إال بيته يف تأذن وال بأذنه إال شاهد وزوجها تصوم أن للمرأة حيل ال»

“স্বামীর উপলস্থলতটত তার অনুমলত বযতীত স্ত্রীর েনয সাওম (নফি 

প্ররার্া) পািন করা ববধ্ নি, আর স্বামীর অনুমলত ছাড়া অনয কাউটক 

তার গৃটহ েটবশ করটত প্রদটব না ...।”21
 

 

- স্ত্রী কতৃতক তার স্বামীর ঘরটক সংরলক্ষত রাো। সুতরাং প্রস তার ঘটর 

প্রকাটনা অপলরলচত পুরুষ অথবা এমন প্রকাটনা বযলির অনুেটবশ ঘোটব 

না, র্ার অনুেটবশটক তার স্বামী অপছন্দ কটর, র্লদও প্রসই বযলিলে 

তার ভাই হি। রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন,  

 ىلع حقكم فأما حقا عليكم ولنسائكم حقا نسائكم ىلع لكم إن أال»
 تكرهون ملن بيوتكم يف يأذن وال تكرهون من فراشكم يطنئ فال نسائكم

 «وطعامهن كسوتهن يف إَلهن حتسنوا أن عليكم وحقهن أال

                                                           
21 সহীহ বুোরী, অধ্যাি: লববাহ (كتاب انلاكح), পলরটেদ: স্ত্রী কতৃতক তার ঘটর স্বামীর 

অনুমলত বযতীত কাউটক েটবটশর অনুমলত না প্রদওিা েসটঙ্গ ( باب ال تأذن املرأة يف
 বাব নং ৮৬, হাদীস নং ৪৮৯৯; সহীহ মুসলিম, অধ্যাি: র্াকাত ,(.بيتها ألحد إال بإذنه

 পলরটেদ: প্রগািাম তার মলনটবর মাি প্রথটক র্া দান করটব, প্রস েসটঙ্গ ,(الزاكة)

( ن َفَق  َما باب
َ
اَلهُ  َمالِ  ِمن   ال َعب دُ  أ َمو  ), বাব নং ২৭, হাদীস নং ২৪১৭।  
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“প্রেটন রাে! প্রতামাটদর স্ত্রীটদর ওপর প্রতামাটদর প্রর্মন অলধ্কার 

রটিটছ, অনুরূপভাটব প্রতামাটদর ওপরও প্রতামাটদর স্ত্রীটদর অলধ্কার 
রটিটছ। সুতরাং প্রতামাটদর স্ত্রীটদর ওপর প্রতামাটদর অলধ্কার হটিা, 

তারা প্রর্ন প্রতামাটদর লবছানাি এমন কাউটক প্রর্টত না প্রদি, র্াটক 

প্রতামরা অপছন্দ কর এবং তারা প্রর্ন প্রতামাটদর ঘটরর মটধ্য এমন 

কাউটক অনুমলত না প্রদি, র্াটক প্রতামরা অপছন্দ কর। আরও প্রেটন 

রাে! প্রতামাটদর ওপর তাটদর অলধ্কার হটিা, প্রতামরা তাটদর বস্ত্র ও 

অটনযর বযাপাটর তাটদর েলত উিম বযবহার করটব।”22 

 

- প্রস তার ওপর অন্ন ও বস্ত্রসহ এমন বযটির প্রবাঝা চালপটি প্রদটব না, 

র্ার সামথতয তার প্রনই। কারণ, আল্লাহ তা‘আিা বটিন, 

َعتِهِۖۦُ َوَمن﴿ ََ ِن  َعة  م  ََ ُ   ِِلُنفِۡق ُذو  َُٰه ٱَّللذ آ َءاتَى وَرةُ ]  ﴾قُِدَر َعلَۡيهِ رِۡزقُُهۥ فَۡلُينفِۡق ِممذ َُ

ََلقِ   [7: الطذ

                                                           
22 লতরলমর্ী, অধ্যাি: দুগ্ধপান (كتاب الرضاع), পলরটেদ: স্ত্রীর উপর স্বামীর অলধ্কাটরর 

বযাপাটর র্া এটসটছ ( املرأة ىلع الزوج حق يف جاء ما باب ), বাব নং ১০, হাদীস নং 

১১৬১; ইবন মাোহ, অধ্যাি: লববাহ ( انلاكح كتاب ),পলরটেদ: স্ত্রীর ওপর স্বামীর 

অলধ্কার ( املرأة ىلع الزوج حق باب ), বাব নং ৪, হাদীস নং ১৪৫৪; ইমাম লতরলমর্ী র. 

বটিন, এই হাদীসলে হাসান, গরীব। 
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“লবিবান লনে সামথতয অনুর্ািী বযি করটব এবং র্ার েীবটনাপকরণ 

সীলমত, প্রস আল্লাহ র্া দান কটরটছন তা প্রথটক বযি করটব।” [সূরা 

আত-তািাক, আিাত: ৭] 

- লবটশষ েটিােটনর মুহূটতত তার চালহদা পূরণ করা এবং প্রকাটনা 

লনভতরটর্াগয কারণ ছাড়া তাটক লনটষধ্ না করা। লবশুদ্ধ হাদীটসর মটধ্য 

এটসটছ, রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন, 

 « بحتص حىت املالئكة لعنتها تيجء أن فأبت فراشه إىل امرأته الرجل داع إذا»

“র্েন প্রকাটনা পুরুষ তার স্ত্রীটক তার সাটথ একই লবছানাি প্রশািার 

েনয আহ্বান কটর, আর তার স্ত্রী প্রসই আহ্বান েতযােযান কটর, তটব 

সকাি পর্তন্ত লফলরশতারা ঐ মলহিার ওপর িা‘নত (অলভশাপ) বষতণ 

করটত থাটক।”23 

- স্বামীর েনয সােটগাছ করা, র্াটত লনটের েলত তাটক আকৃষ্ট করা 

র্াি। এর ফটি স্বামী তার দৃলষ্টটক অবনলমত রােটব এবং তাটক 

হারাটমর মটধ্য প্রছটড় প্রদটব না। স্ত্রীর তাই উলচৎ লনটেটক এমন বস্তুর 

িারা সুসলিত করার প্রচষ্টা করা, র্াটত স্বামী আকৃষ্ট হি; ফটি তার 

প্রচাে সুন্দটরর েলত পড়টব এবং তার নাক িারা প্রস সুন্দর ঘ্রাণই পাটব; 
                                                           
23 সহীহ বুোরী, অধ্যাি: লববাহ (كتاب انلاكح), পলরটেদ: র্লদ প্রকাটনা মলহিা তার 

স্বামীর লবছানা বাদ লদটি আিাদা লবছানাি রাত কাোি (  مهاجرة املرأة باتت إذا باب
زوجها فراش ), বাব নং ৮৫, হাদীস নং ৪৮৯৭; সহীহ মুসলিম, অধ্যাি: লববাহ 

) পলরটেদ: স্ত্রী কতৃতক স্বামীর লবছানাি প্রর্টত বারণ করা হারাম ,(انلاكح)  حَت ِريمِ  باب
ِتنَاِعَها َزو ِجَها فَِراِش  ِمن   ام  ), বাব নং ২০, হাদীস নং ৩৬১১। 
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প্রর্মলনভাটব প্রস তাটক প্রকামি কথা ও উিম বিবয বযতীত অনয প্রকাটনা 

মন্দ কথা শুনাটব না। 

- তার অনুগ্রটহর স্বীকৃলত েদান এবং তার লন‘আমটতর অকৃতজ্ঞ না 

হওিা, আর তার  ভাটিা আচরণটক অস্বীকার করটব না। লবটশষ কটর 

র্েন প্রস তার কাছ প্রথটক বযি ও দানশীিতার মানলসকতা িক্ষয করটব। 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন, 

ُكنَ  فَإِنَ  تََصَدق نَ »  رَثَ ك 
َ
ة   َفَقاَمِت . َجَهنَمَ  َحَطُب  أ

َ
َرأ َعاءُ  النَِّساءِ  ِسَطةِ  ِمن   ام  َ  َسف   َدي ِن اخل 

نَُكنَ   :قَاَل  اّلَلِ  رَُسوَل  يَا لِمَ  َفَقالَت  
َ
رِث نَ  أل نَ  الَشاَكةَ  تُك  ُفر   .«ال َعِشرَي  َوتَك 

“প্রতামরা সাদকা কর। কারণ, প্রতামাটদর অলধ্কাংশ হটব োহান্নাটমর 

ইন্ধন। অতোঃপর মলহিাটদর মধ্য প্রথটক একেন মলহিা দাুঁড়াি, র্ার 

উভি গাটি কাি দাগ লছি; প্রস বিি: প্রহ আল্লাহর রাসূি! তা প্রকন? 

লতলন বিটিন: প্রতামরা প্রবলশ অলভটর্াগ কটর থাক এবং উপকারকারীর 

উপকার অস্বীকার কর।”24 অপর এক হাদীটস আটছ, রাসূিুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিটছন:  

َسن َت  لَو  » ح 
َ
َداُهنَ  إىَِل  أ رَ  إِح  ت   ُثمَ  ادَله 

َ
ي ُت  َما قَالَت   َشي ئًا ِمن َك  َرأ

َ
ًا ِمن َك  َرأ  «َقط   َخري 

                                                           
24 সহীহ মুসলিম, অধ্যাি: দুই ঈটদর সািাত (صالة العيدين), হাদীস নং ২০৮৫।  
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“তুলম র্লদ দীঘতকাি তাটদর কারও েলত ইহসান করটত থাক, অতোঃপর 

প্রস প্রতামার সামানয অবটহিা প্রদেটিই বটি, ‘আলম কেনও প্রতামার 

কাছ প্রথটক  ভাটিা বযবহার পাই লন’।”25 

- স্বামীর অনুমলত বযতীত তার ঘর প্রথটক প্রবর না হওিা, র্লদও লপতা-

মাতার সাটথ সাক্ষাটতর উটেটশয প্রবর প্রহাক না প্রকন। আর এই বযাপাটর 

অটনক হাদীস রটিটছ। 

- োওিা-দাওিা, পলরষ্কার-পলরেন্নতা ইতযালদর মত স্বামীর ঘর-

গৃহস্থালির কােসমূহ প্রস সম্পাদন করটব। অনুরূপভাটব তার স্বামীর 

লবটশষ কােগুটিা সম্পাদন করটব; প্রর্মন, তার প্রপাষাক-পলরেদ েস্তুত 

করা ও তা পলরষ্কার-পলরেন্ন কটর প্রদওিা; তার োবার েস্তুত করা 

ইতযালদ। ইমাম বুোরী ও মুসলিম রহ. আসমা লবনটত আলব বকর 

রালদিাল্লাহু ‘আনহুমা’র হাদীস প্রথটক বণতনা কটরন, লতলন বটিন,  

 فرسه وغري ناضح غري يش وال مملوك وال مال من األرض يف هل وما الزبري تزوجين»
 .« ... وأعجن غربه وأخرز املاء وأستيق فرسه أعلف فكنت

                                                           
25 সহীহ বুোরী, অধ্যাি: ঈমান (كتاب اإليمان), পলরটেদ: স্বামীর েলত অকৃতজ্ঞতা 

এবং এক কুফুর অনয কুফুর প্রথটক প্রছাে ( كفر دون وكفر العشري كفران باب ), বাব 

নং ১৯, হাদীস নং ২৯; সহীহ মুসলিম, অধ্যাি: কুসূফ (الكسوف), পলরটেদ: 

সািাতুি কুসূটফর মটধ্য নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাটমর লনকে োন্নাত ও 
োহান্নাটমর লবষি প্রথটক র্া লকছু প্রপশ করা হি (  عليه اهلل صىل انلَِبِّ  ىلَعَ  ُعِرَض  َما باب

رِ  ِمن   ال ُكُسوِف  َصاَلةِ  ِف  وسلم م 
َ
َنَةِ  أ َوانلَارِ  اجل  ), বাব নং ৩, হাদীস নং ২১৪৭। 
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“র্েন রু্বাটির রালদিাল্লাহু ‘আনহু আমাটক লবটি করটিন, তেন তার 

কাটছ প্রকাটনা ধ্ন-সম্পদ লছি না, এমনলক প্রকাটনা স্থাবর েলম-েমা, 

দাস-দাসীও লছি না, শুধু্ কুটিা প্রথটক পালন উটিািনকারী একলে উে 

ও একলে প্রঘাড়া লছি। আলম তাুঁর উে ও প্রঘাড়া চরাতাম, পালন পান 

করাতাম এবং পালন উটিািনকারী মশক লছুঁটড় প্রগটি প্রসিাই করতাম, 

আো লপষতাম; ...।”26 

আর রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাটমর কনয ফালতমা 

রালদিাল্লাহু ‘আনহা গম প্রপষার চালক্ক ঘুরাটনার কারটণ প্রফাস্কা পড়া হাত 

লনটি তার কটষ্টর কথা বযি করটিন এবং একেন োটদম দালব 

করটিন, প্রর্ এসব কাটে তাুঁটক সহটর্ালগতা করটব, তেন নবী সাল্লাল্লাহু 

আিাইলহ ওিাসাল্লাম স্বীি কনযাটক উটেশয কটর বিটিন:  

 أخذتما أو فراشكما إىل أويتما إذا ؟ خادم من لكما خري هو ما ىلع أدلكما أال»
 فهذا ثالثنيو ثالثا وامحدا وثالثني ثالثا وسبحا وثالثني ثالثا فكربا مضاجعكما

 «خادم من لكما خري

                                                           
26 সহীহ বুোরী, অধ্যাি: লববাহ (كتاب انلاكح), পলরটেদ: আত্মমর্তাদাটবাধ্ (باب الغرية), 
বাব নং ১০৬, হাদীস নং ৪৯২৬; মুসলিম, অধ্যাি: সািাম (السالم), পলরটেদ: 

অপলরলচত নারী পথ-শ্রান্ত হটি তাটক আটরাহটণ সঙ্গী করার ববধ্তা (  َجَوازِ  باب
ةِ  إِر َداِف 

َ
أ نَِبيَةِ  ال َمر  ج 

َ
َيت   ِإَذا األ ع 

َ
الَطِريِقِِ ِف  أ ), বাব নং ১৪, হাদীস নং ৫৮২১ 
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“আলম প্রতামাটদরটক এমন একলে আমটির কথা বটি প্রদবনা, র্া 

প্রতামাটদর েনয একলে োটদটমর প্রচটিও অটনক প্রবলশ উিম? র্েন 

প্রতামরা শর্যা গ্রহণ করটত র্াটব, তেন প্রতামরা “আল্লাহু আকবার” 

প্রতলত্রশ বার, “সুবহানাল্লাহ” প্রতলত্রশ বার এবং “আিহামদু লিল্লাহ” 

প্রতলত্রশ বার পড়টব। এো প্রতামাটদর েনয একলে োটদটমর প্রচটিও 

অটনক প্রবলশ উিম।” 

(ে) মা লহটসটব তার দালিত্ব ও কততবয: 

মাটির েনয রটিটছ বড় রকটমর অলধ্কার; বরং আল্লাহ তা‘আিার 

অলধ্কাটরর পটর সবটচটি বড় অলধ্কার হটিা মাটির। আল্লাহ তা‘আিা 

বটিন, 

ا َيۡبلَُغنذ ِعنَدَك ٱۡلِكَِبَ ﴿ ًنا  إِمذ يِۡن إِۡحَسَٰ َِٰلَ ٓ إِيذاُه َوبِٱۡلَو ْ إَِلذ َلذ َتۡعُبُدٓوا
َ
َوقَََضَٰ َربَُّك أ

ف   
ُ
ٓ أ ذُهَما ُهَما فَََل َتُقل ل ۡو لِِكَ

َ
ٓ أ َحُدُهَما

َ
ذُهَما قَۡوَٗل َهۡرُهَما َوقُل َوََل َتنۡ  أ  ٢٣ا  َكرِيمٗ ل

ِ ٱرََۡحُۡهَما َكَما َربذَياِّن َصغِيٗ َوٱۡخفِۡض لَُهَما  ِ ِمَن ٱلرذَۡحَةِ َوقُل رذب 
ل  ] ﴾  ٢٤ا َجَناَح ٱَّلُّ

وَرةُ اِۡلۡسَ                                                                                                    [14 – 13: اءِ َُ

“প্রতামার রব আটদশ লদটিটছন লতলন বযতীত অনয কারও ইবাদত করটত 

এবং লপতা-মাতার েলত সিযবহার করটত। তাটদর একেন অথবা 

উভটিই প্রতামার েীবেশাি বাধ্তটকয উপনীত হটি তাটদরটক ‘উফ’ বটিা 

না এবং তাটদরটক ধ্মক লদও না, তাটদর সাটথ সম্মানসূচক কথা বি। 

মমতাটবটশ তাটদর েলত নম্রতার পাো অবনলমত করটব এবং বিটব, 

‘প্রহ আমার রব! তাটদর েলত দিা কর, প্রর্ভাটব বশশটব তারা আমাটক 
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েলতপািন কটরলছটিন’।” [সূরা আি-ইসরা, আিাত: ২৩-২৪] এই 

আিাটতর সাটথ অথতগতভাটব সামঞ্জসযপূণত আরও অটনক আিাত 

রটিটছ। 

আবূ হুরািরা রালদিাল্লাহু ‘আনহু প্রথটক বলণতত, লতলন বটিন,  

 اسانل أحق من اهلل رسول يا فقال سلم و عليه اهلل صىل اهلل رسول إىل رجل جاء»
 مث( قال ؟ من ثم قال( . أمك ثم(  قال ؟ من ثم قال( .  أمك(  قال ؟ صحابيت ِبسن
 . «أبوك ثم(  قال ؟ من ثم قال( . أمك

“এক প্রিাক রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাটমর লনকে এটস 

লেটজ্ঞস করি: প্রহ আল্লাহর রাসূি! আমার কাটছ প্রক উিম বযবহার 

পাওিার প্রবলশ হকদার? লতলন বিটিন: প্রতামার মা। প্রিাকলে বিি: 

তারপর প্রক? লতলন বিটিন: প্রতামার মা। প্রিাকলে বিি: তারপর প্রক? 

লতলন বিটিন: প্রতামার মা। প্রিাকলে বিি: তারপর প্রক? লতলন বিটিন: 

প্রতামার লপতা।”27 

আর এই অলধ্কারলে বাস্তবালিত হি কথা, কাে ও সম্পটদর মাধ্যটম 

ইহসানটক অন্তভুতি কটর। আর এই অলধ্কাটরর লবলনমটি তার ওপর 

                                                           
27 সহীহ বুোরী, অধ্যাি: আচার-বযবহার (كتاب األدب), পলরটেদ: মানুটষর মটধ্য উিম 

বযবহার পাওিার প্রক প্রবলশ হকদার? ( الصحبة ِبسن انلاس أحق من باب ), বাব নং ২, 

হাদীস নং ৫৬২৬; সহীহ মুসলিম, অধ্যাি: সিযবহার, আত্মীিতার সম্পকত রক্ষা ও 
আচার-বযবহার ( واآلدب الربوالصلة ), পলরটেদ: লপতা-মাতার সাটথ সিযবহার এবং 

তারা উভটি এর সবটচটি প্রবলশ হকদার ( ي ِن  بِرِّ  باب َنُهَما ال َوادِلَ
َ
َحق   َوأ

َ
ِبهِ  أ ), বাব নং ১, 

হাদীস নং ৬৬৬৪। 
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আবশযক হটি পটড় গুরু দালিত্ব পািন ও বড় রকটমর আমানটতর 

সংরক্ষণ করা। বরং তা এই েীবটন তার মহান দালিত্ব ও কততবযসমূটহর 

অনযতম। আর এই দালিত্ব ও কততটবযর সূচনা হটিা- আল্লাহ তা‘আিা 

বটিন, 

ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها ٱنلذاُس َوٱۡۡلَِجاَرةُ َعلَۡيَها ﴿
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ قُٓواْ أ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َمَرُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن َمَلَٰٓئَِكٌة ِغََلظ  
َ
َ َمآ أ وَرةُ ] ﴾ ٦ِشَداد  َلذ َيۡعُصوَن ٱَّللذ َُ

 [5: رِيمِ اۡلذحۡ 

“প্রহ মুলমনগণ! প্রতামরা লনটেটদরটক এবং প্রতামাটদর পলরবার-

পলরেনটক আগুন প্রথটক রক্ষা কর, র্ার ইন্ধন হটব মানুষ ও পাথর। 

র্াটত লনটিালেত আটছ লনমতমহৃদি, কটিারস্বভাব লফলরশতাগণ, র্ারা 

অমানয কটর না তা, র্া আল্লাহ তাটদরটক আটদশ কটরন। আর তারা 

র্া করটত আলদষ্ট হি, তাই কটর।” [সূরা আত-তাহরীম, আিাত: ৬] 

হাসান রহ. বটিন, প্রতামরা তাটদরটক আল্লাহর আনুগটতযর লনটদতশ দাও 

এবং কিযাটণর েলশক্ষণ দাও। 

লবশুদ্ধ হাদীটসর মটধ্য নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন, 

 «...  رعيته عن مسؤول ولككم راع لككم»
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“প্রতামাটদর েটতযটকই দালিত্বশীি (রক্ষণাটবক্ষণকারী), আর প্রতামাটদর 

েটতযকটকই তার অধ্ীনস্থটদর রক্ষণাটবক্ষটণর বযাপাটর লেজ্ঞাসাবাদ 

করা হটব। ...”28
 

ইমাম ইবনুি কাইটিযম রহ. বটিন, “লপতা-মাতার েলত তাটদর 

সন্তানটদর বযাপাটর আল্লাহর লনটদতশ সন্তানটদর েলত তাটদর লপতা-

মাতার বযাপাটর লনটদতটশর ওপর অগ্রগামী। সুতরাং প্রর্ বযলি তার 

সন্তানটক েটিােনীি লশক্ষা প্রদওিার বযাপাটর অবটহিা কটর এবং তাটক 

অনথতক প্রছটড় প্রদি, তটব প্রস তার েলত চরম োরাপ আচরণ করি। 

আর অলধ্কাংশ সন্তাটনর েীবটন লবপর্তি ও লবশৃঙ্খিা প্রনটম আটস 

তাটদর লপতা-মাতার কারটণ। প্রকননা তারা তাটদর েলত অর্ত্ন ও 

অবটহিা কটর এবং তাটদরটক দীটনর ফরর্ ও সুন্নাতসমূহ লশক্ষা প্রদওিা 

প্রথটক লবরত থাটক। তারা তাটদরটক প্রছাে অবস্থাি নষ্ট কটরটছ, ফটি 

বড় হটি তারা তাটদর লনটেটদর ও লপতা-মাতাটদর উপকার করটব না। 

প্রর্মলনভাটব এক বযলি তার সন্তাটনর অবাধ্যতার অলভটর্াগ করটি 

সন্তান বটি: প্রহ আমার লপতা! আমার প্রছাে প্রবিাি তুলম আমার সাটথ 

দুবতযবহার কটরছ, আর আলম প্রতামার বৃদ্ধ বিটস প্রতামার সাটথ দুবতযবহার 

                                                           
28 সহীহ বুোরী, লকতাবুি েুম‘আ (كتاب اجلمعة), পলরটেদ: গ্রাম ও শহটর েুমু‘আ 

েসটঙ্গ ( املدن و القرى يف اجلمعة باب ), বাব নং ১০, হাদীস নং ৮৫৩; সহীহ মুসলিম, 

ইমারত (اإلمارة) অধ্যাি, বাব নং ৫, হাদীস নং ৪৮২৮। 
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কটরলছ; তুলম আমাটক লশশু অবস্থাি নষ্ট কটরছ, আর আলম প্রতামার বৃদ্ধ 

অবস্থাি প্রতামাটক কষ্ট লদলে।”29 

লপতা-মাতার দালিত্ব ও কততটবযর বযাপাটর এো একো প্রমাোমুলে বণতনা; 

তটব মাটির দালিত্ব ও কততবয হটিা লনম্নরূপ:  

েথমত: তার সন্তাটনর লপতা লনবতাচন করা: 

নারীর গুরুত্বপূণত দালিত্ব ও কততটবযর সূচনা হটিা তার লশশু সন্তানটদর 

লপতা গ্রহটণর প্রক্ষটত্র বর বাছাইটির েলেি ধ্াপ বা স্তরলে। প্রর্ প্রকউ 

তাটক লবটি করটত ইো প্রপাষণ কটর লবটির েস্তাব প্রপশ করটিই প্রস 

তা গ্রহণ করটব না; বরং রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম 

গ্রহণটর্াগয স্বামী লনবতাচটনর েনয সুস্পষ্ট মানদণ্ড লনধ্তারণ কটর 

লদটিটছন। লতলন বটিন,  

 األرض يف فتنة تكن تفعلوا إال.  فزوجوه ودينه خلقه ترضون من أتاكم إذا»
 «عريض وفساد

“র্েন প্রতামাটদর লনকে এমন প্রকাটনা বযলি লবটির েস্তাব লনটি আটস, 

র্ার চলরত্র ও দীনদারীটত প্রতামরা সন্তুষ্ট, তটব প্রতামরা তার লবটির 

                                                           
29 তুহফাতুি মাওদুদ (حتفة املودود), পৃ. ৩৮৭। 
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বযবস্থা কটর দাও। র্লদ প্রতামরা তা না কর, তটব তা পৃলথবীর মটধ্য 

লবপর্তি প্রডটক আনটব এবং বযাপক লবশৃঙ্খিার কারণ হটব।”30 

মানদণ্ড হটিা লতনলে লবষি: দীন, চলরত্র ও আকি:      

র্েন এই লতনলে লবষি বযলির মটধ্য পূণততা িাভ কটর, তেন প্রস তাটক 

স্বামী লহটসটব গ্রহণ করটব। বততমান লদটনর অলধ্কাংশ মানুষ এর 

লবপরীটত তার ধ্ন-সম্পটদর আলধ্কয অথবা লশক্ষাগত প্রর্াগযতার সনদ 

অথবা তার সরকালর চাকলর অথবা সামালেক মর্তাদা অথবা তার প্রচহারা-

ছলব অথবা তার র্শ-েযালতসহ ইতযালদ লবচার কটর। অথচ এ ধ্রটনর 

সকি মানদণ্ড রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম কতৃতক লনধ্তালরত 

মানদটণ্ডর প্রমাকলবিাি লকছুই নি। 

প্রকন? তার কারণ হটিা, প্রসৌভাগয, পলবত্র বা উিম েীবন এবং দুলনিা 

ও আলেরাটত উিম পলরণলত এই মানদটণ্ডর মটধ্যই লনলহত রটিটছ। 

সুতরাং প্রবদীন স্বামীর কারটণ স্ত্রী রু্িুটমর লশকার হটব, আর তার 

সন্তানগণ হটব ধ্বংস ও লবচুযলতর লশকার। 

                                                           
30 লতরলমর্ী, অধ্যাি: লববাহ (كتاب انلاكح), পলরটেদ: র্েন প্রতামাটদর লনকে এমন 

বযলি আটস র্ার দীনদারীটত প্রতামরা সন্তুষ্ট, তটব প্রতামরা তার লবটির বযবস্থা কর 
( فزوجوه دينه ترضون من جاءكم إذا جاء ما باب ), বাব নং ৩, হাদীস নং ১০৮৪; ইবন 

মাোহ, অধ্যাি: লববাহ ( انلاكح كتاب ),পলরটেদ: সমতা ( األكفاء باب ), বাব নং ৪৬, 

হাদীস নং ১৯৬৭। 
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আর স্বামীর বনলতকতার অভাটব স্ত্রী তার দুবতযবহাটরর লশকার হটব এবং 

তার সন্তানগণ বযলিটত্বর প্রক্ষটত্র ধ্বংটসর লশকার হটব। 

আর স্বামীর লনবুতলদ্ধতার কারটণ স্ত্রী অশালন্ত ও দুলবতসহ েীবটনর অলধ্কারী 

হটব; আর তার সন্তানগণ হটব অলস্থরতার লশকার। সুতরাং ধ্ালমতক, 

চলরত্রবান ও বুলদ্ধমান লপতা হটিন এমন, লর্লন তার (স্ত্রীর) সন্তানটদরটক 

েলতপািন করটবন ও লশক্ষা প্রদটবন এবং তাটদরটক র্থার্থভাটব 

িািন-পািন ও লশক্ষাদাটনর প্রক্ষটত্র তাটক সহটর্ালগতা করটবন, আর 

তাটদরটক উিম চলরত্র ও আচার-আচরটণর বযাপাটর উৎসালহত 

করটবন। 

লিতীিত: ভ্রুণ অবস্থাি তার রক্ষণাটবক্ষণ করা: 

তার েরািুর মটধ্য বীর্ত েটবটশর লদন প্রথটকই ভ্রটণর েলত গুরুত্ব েদান 

করা। সুতরাং প্রস তার সুস্থতা এবং তার েনয উপকারী লবষিসমূটহর 

েলত র্ত্নবান হটব; আর তা সম্ভব হটব তার োওিা-দাওিা, পান করা 

ও নড়াচড়ার মধ্য লদটি। সুতরাং প্রেটন রাো দরকার প্রর্, গভতবতী তার 

দীঘত গভতাকািীন সমটির মটধ্য অটনকগুটিা পলরলস্থলতর লশকার হি। 

ফটি প্রস এই লদটক মটনাটর্াগ প্রদটব, র্াটত তার গভতলস্থত সন্তান 

লনরাপটদ প্রবর হটি আটস, আর এো তাটক সুস্থ, স্বাস্থযসম্মত ও 

বুলদ্ধমিার সাটথ তাটক িািন-পািটন সহটর্ালগতা করটব।  

তৃতীিত: েসূত সন্তাটনর রক্ষণাটবক্ষণ করা: 



 

 

 
 90  

- তাটক েসব করার সমি তার অলধ্কারসমূহ বাস্তবািটনর প্রক্ষটত্র তার 

লপতার সাটথ এই পর্তাটি লনম্নলিলেতরূটপ সহটর্ালগতা করা:  

 তার ডান কাটন আর্ান প্রদওিা, র্াটত প্রস েথটমই তাওহীদ 

তথা আল্লাহর একত্ববাটদর কথা শুনটত পাি।  

 সুন্দর নাম িারা তার নাম রাো। আর োরাপ নাম িারা নাম 

রাো প্রথটক অথবা োরাপ অথত বহন কটর এমন নাম িারা 

নামকরণ করা অথবা কালফরটদর নাটম নাম রাো অথবা  

শরী‘আত কতৃতক লনলষদ্ধ নাটম নামকরণ করা প্রথটক সতকততা 

অবিম্বন করা। 

 তার েটন্মর সপ্তম লদটন তার নাম রাোর সাটথ সাটথ তার 

মাথার চুি মুণ্ডন করা। 

 তার মাথার চুটির ওেন পলরমাণ প্ররৌপয িারা সাদকা করা। 

 তার পক্ষ প্রথটক আলককা করা; আর তা এইভাটব প্রর্, প্রছটির 

পক্ষ প্রথটক দু’লে ছাগি িারা, আর প্রমটির পক্ষ প্রথটক একলে 

ছাগি িারা। রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন,  

. « أسهر وحيلق ويسىم السابع يوم عنه يذبح بعقيقية مرتهن الغالم» 
 (.رتمذي و أبوداود و النسايئ و ابن ماجه(أخرجه ال
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“েটতযক েসূত সন্তান স্বীি আলককার সাটথ আবদ্ধ। তার পক্ষ 

প্রথটক তা তার েটন্মর সপ্তম লদটন র্বাই করটত হটব। প্রসলদন 

তার নাম রােটত হটব এবং তার মাথা মুণ্ডন করটত হটব।”31 

 

- তাওহীদ তথা একত্ববাটদর লভলিটত কথা বিার ওপর তাটক 

অভযস্ত করাটনা এবং তার োটণ উচ্চ মর্তাদাসম্পন্ন লবষিালদর 

বীে বপন করা। লবটশষ কটর েথম পাুঁচ বছটরর মটধ্যই তা 

করটত হটব। সুতরাং গটবষকটদর প্রকউ প্রকউ উটল্লে কটরন 

প্রর্, লশশু তার েথম বছরগুটিাটতই তার পূবতপুরুষটদর 

অলধ্কাংশ লচন্তাটচতনার আটিাটক লশক্ষা গ্রহণ কটর থাটক; 

কারণ, ৯০% লশক্ষা-লবষিক কার্তক্রম তার েথম 

বছরগুটিাটতই সম্পন্ন হি। সুতরাং গুরুত্বপূণত কাে হটিা এই 

সমিকািটক র্থার্থভাটব কাটে িাগাটনা, র্া লকছুক্ষণ পূটবত 

আটিালচত হটিটছ এবং র্ার লবস্তালরত আটিাচনা অলচটরই 

আসটছ। ইবনুি োউর্ী রহ. বটিন, প্রছাে বিটস র্া হি, 

                                                           
31 লতরলমর্ী, অধ্যাি: কুরবানী (كتاب األضايح عن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم), 
পলরটেদ: আকীকা ( العقيقة من باب ), বাব নং ২৩, হাদীস নং ১৫২২; আবূ দাউদ, 

অধ্যাি: কুরবানী (الضحايا), পলরটেদ: আকীকা েসটঙ্গ ( ال َعِقيَقةِ  ِف  باب ), বাব নং 

২১, হাদীস নং ২৮৩৯; নাসাঈ, অধ্যাি: আকীকা ( العقيقة كتاب ), পলরটেদ: কেন 

আকীকা করা হটব? ( يعق مىت ), বাব নং ৬, হাদীস নং ৪৫৪৬; ইবন মাোহ, অধ্যাি: 

েটবহ ( اذلبائح كتاب ), পলরটেদ: আকীকা ( العقيقة باب ), বাব নং ১, হাদীস নং 

৩১৬৫। 
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তাটকই আলম প্রবলশ মূিযািন কলর। প্রকননা র্েন সন্তানটক তার 

স্বভাটবর ওপর প্রছটড় প্রদওিা হি, তেন প্রস তার ওপরই প্রবটড় 

উটি; আর স্বভাব একলে কলিন লবষি, কলব বটিন, 

র্েন তুলম গাটছর ডািটক প্রসাো করটত চাইটব, তেন তা 

প্রসাো হটি র্াটব, 

আর র্েন তুলম শুকটনা কািটক প্রসাো করটত চাইটব, তেন 

তা নরম হটব না। 

আদব-কািদা তরুণ সমােটক উপকার কটর, প্রর্মনলে ঘটে 

প্রিাহার মটধ্য 

আর বিস্ক প্রিাটকর মটধ্য আদব-কািদা প্রতমন প্রকাটনা উপকার 

কটর না। 

আর এোটন র্া উটল্লে করার মত, তা হটিা,  

 লশশুটক লনটম্নাটল্ললেত লর্লকরসমূহ উচ্চারটণ অভযস্ত করা:  ال هلإ
 ,আল্লাহ ছাড়া প্রকাটনা েকৃত ইিাহ প্রনই) اال اهلل, حممد رسول اهلل 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম আল্লাহর রাসূি ),  
 সমস্ত েশংসা আল্লাহর) اْلمد هلل ,(আল্লাহ পলবত্র) سبحان اهلل

েনয), ,(আল্লাহ সবতটশ্রষ্ঠ)  اهلل أكرب ال حول و ال قوة إال باهلل    

(আল্লাহর সাহার্য বযতীত প্রকাটনা ক্ষমতা প্রনই এবং প্রকাটনা 

শলি প্রনই), ইতযালদ। 
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 লশশুর মটন আল্লাহর  ভাটিাবাসার বীে প্ররাপন করা। 

 তার মটন আল্লাহর প্রশ্রষ্ঠত্ব ও তার ভটির অপলরহার্ততার বীে 

বপন করা। 

 তার মটন মানুটষর ওপর আল্লাহর নেরদারী ও েবরদারীর 

বীে প্ররাপন করা। 

 তাটক  ভাটিা কথা বিার অভযাটস অভযস্ত করা, প্রর্মন, أحسنت 
(তুলম সুন্দর কটরছ), شكرا (ধ্নযবাদ), جزاك اهلل خريا (আল্লাহ 

আপনাটক উিম েলতদান লদন। 

 তাটক গুরুত্বপূণত প্রদা‘আসমূহ, ঘুম, োওিার (পূবতাপর) এবং 

লবলভন্ন স্থাটন েটবটশর লর্লকর তথা প্রদা‘আসমূহ পাি অভযস্ত 

করা। 

 লশশুটদরটক (আল্লাহর) আশ্রটি প্রদওিা, প্রর্মনলে কটরটছন 

রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম হাসান ও প্রহাসাইটনর 

সাটথ32। প্রর্মন, অলভভাবক বিটব:  

                                                           
32 সহীহ বুোরী, অধ্যাি: নবীগণ (كتاب األنبياء), বাব নং ১২, হাদীস নং ৩১৯১, 

আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস রালদিাল্লাহু ‘আনহুমা প্রথটক বলণতত, লতলন বটিন, 
 إسماعيل هاب يعوذ اكن أباكما إن: ويقول واْلسني اْلسن يعوذ سلم و عليه اهلل صىل انليب اكن»

 «المة عني لك ومن وهامة شيطان لك من اَلامة اهلل بكلمات أعوذ وإسحاق
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 «المة عني لك ومن وهامة شيطان لك من اَلامة اهلل بكلمات أعيذك»

“আলম আল্লাহর পলরপূণত কাটিমাসমূটহর অসীিাি েটতযক 

শিতান, লবষাি োণী এবং েটতযক কুদৃলষ্টসম্পন্ন প্রচাে প্রথটক 

লনরাপদ আশ্রটি লদলে।” র্াটত শিতান তাটদরটক লশকার 

করটত পাটর না। 

- আরও লবটশষভাটব লতলন র্া উটল্লেয, -র্লদও তা পূটবত উটল্ললেত 

লবষটির অন্তভুতি হটি প্রগটছ: তা হটিা, তাটক শুরুটত ঘটরর 

মটধ্য আল্লাহ তা‘আিার লকতাব (আি-কুরআনুি কারীম) মুেস্থ 

করাটব এবং তাটক তা শুনাটব। আর অনুরূপভাটব সুন্নাটত 

নববী তথা রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাটমর হাদীস 

প্রথটক লকছু মুেস্থ করাটব, লবটশষ কটর প্রছাে প্রছাে হাদীসসমূহ। 

- লশশুটদর সাটথ গুরুত্বপূণত লকো-কালহনীসমূহ প্রথটক লকছু 

আটিাচনা করা; লবটশষ কটর সীরাটত নববী তথা নবীর েীবনী 

প্রথটক ঐ পর্তাটির লবষিগুটিা প্রথটক আটিাচনা করা, র্া প্রস 

বিটসর প্রর্ স্তটর েীবনর্াপন করটছ, তার সাটথ সঙ্গলতপূণত। 

কারণ, ঐ কালহনীসমূহ তার মটধ্য বড় রকটমর লশক্ষামূিক 

                                                           

“নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম হাসান ও প্রহাসাইটনর েনয আশ্রি োথতনা 

করটতন, লতলন বিটতন: লনশ্চি প্রতামাটদর লপতা ইসমাঈি ও ইসহাক ‘আিাইলহমাস 

সািাম তা িারা োথতনা করটতন: আলম আশ্রি চাই আল্লাহর পলরপূণত কাটিমাসমূহ 

িারা েটতযক শিতান, লবষাি োণী এবং েটতযক কুদৃলষ্টসম্পন্ন প্রচাে প্রথটক।  
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েভাব প্রফিটব এবং তার মটন উন্নত ও শলিশািী চলরটত্রর 

বীে বপন করটব, আর প্রস েতযাশা করটব, প্রস প্রর্ন ঐসব 

বযলিবটগতর মত হটত পাটর, র্াটদর কালহনী প্রস শ্রবণ কটরটছ। 

- লশশুর মটধ্য তার প্রছােকাি প্রথটকই উন্নত মাটনর ইো বা 

অলভোটির বযাপাটর আশা-আকাঙ্খা োলগটি প্রতািা এইভাটব 

প্রর্, প্রস মটন মটন পলরকল্পনা লস্থর করটব প্রর্, প্রস অমুটকর মত 

আলিম (লবিান) হটব অথবা অমুটকর মত ডািার হটব, ইতযালদ 

ইতযালদ। 

- লশশুর আগ্রহ ও ইোসমূহ েকাশ করটত এবং তার আল্লাহ 
েদি প্রমধ্াসমূটহর লবকাটশ উটদযাগ গ্রহণ করা। সুতরাং 

উদাহরণস্বরূপ বিা র্াি: র্েন প্রদো র্াি প্রর্, প্রস পড়ার েলত 

আগ্রহী, তেন প্রস তাটতই তাটক লনটিাগ কটর প্রদটব এবং তার 

েনয সংলিষ্ট বইপটত্রর বযবস্থা কটর প্রদটব, আর র্েন প্রস 

প্রেিাধু্িার েলত আগ্রহী হটব, তেন তাটক ঐ প্রেিাধু্িার 

বযবস্থা কটর প্রদটব, র্া তার শলি ও প্রমধ্া লবকাটশ ভূলমকা 

রােটব... অনুরূপভাটব আরও অনযানয লবষিও হটত পাটর। 

- আর সাত বছর বিটসর সমি লশশুর সাটথ আচার-আচরটণর 

প্রক্ষটত্র নতুন আটরক ধ্াটপর সূচনা হি; রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলহ ওিাসাল্লাম তার কতগুটিা প্রমৌলিক সাইনটপাস্ট 

(Signpost) লিক কটর লদটিটছন তাুঁর বাণীর মাধ্যটম, লতলন 

বটিটছন:  
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 نيسن لعرش عليها وارضبوهم سنني لسبع بالصالة أبناءكم مروا»
 . «املضاجع  يف بينهم وفرقوا

- “প্রতামাটদর সন্তানটদরটক প্রতামরা সািাটতর লনটদতশ দাও, র্েন 

তারা সাত বছর বিটস উপনীত হি এবং তার কারটণ 

তাটদরটক েহার কর, র্েন তারা দশ বছর বিটস উপনীত 

হি। আর তাটদর প্রশািার স্থান পৃথক কটর দাও।”33 আর এই 

সাইনটপাস্টগুটিা হটিা:  

- লশশুটক সািাটতর লনটদতটশর িারা শুরু করা, র্া ইবাদতসমূটহর 

মটধ্য েধ্ান এবং তাটক এই লদটক মটনাটর্াগী করা ও তার 

েলত উৎসালহত করা। আর এই লনটদতটশর অন্তভুতি হটব 

সাওটমর (টরার্ার) মটতা অপরাপর সকি ইবাদতও। আর 

তাটক এই কাটে অভযস্ত কটর প্রতািা। আর প্রস উপিলব্ধ করটব 

প্রর্, তার সকি কার্তক্রমই ইবাদত, র্ার মাধ্যটম প্রস আল্লাহ 

সুবহানাহু ওিা তা‘আিার বনকেয অেতন করটব। 

- দশম বছটর উপনীত হওিার পর বার বার লনটদতশ িঙ্ঘন 

করটি মৃদু েহার করা। 

                                                           
33 আহমদ, মুসানাদ, অধ্যাি: মুসনাদুি মুকলছরীন লমনাস সাহাবা ( مسند املكرثين من

) পলরটেদ: মুসনাটদ আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর রালদিাল্লাহু ‘আনহুমা ,(الصحابة  مسند
عنهما تعاىل اهلل رىض عمرو بن اهلل عبد ), হাদীস নং ৬৭৫৬;  আবূ দাউদ, অধ্যাি: 

সািাত (الصالة), পলরটেদ: কেন সন্তানটক সািাটতর লনটদতশ প্রদওিা হটব (  باب
َمرُ  َمىَت  ِبالَصاَلةِ  ال ُغاَلمُ  يُؤ  ), বাব নং ২৬, হাদীস নং ৪৯৫। 



 

 

 
 97  

- ঘুটমর সমি নারী-পুরুষটদর পরস্পর প্রথটক দূটর রাো।  
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পূবতবততী ধ্াপগুটিাটত র্া সহটর্ালগতা করটব, তা হটিা লনটম্নাি েলশক্ষণ 

পদ্ধলতসমূহ: 

(ক) শারীলরক শালস্ত ছাড়া অপরাপর শালস্ত েদান: 

আর এই শালস্ত তেন প্রদওিা হটব, র্েন তার পক্ষ প্রথটক বার বার 

সািাত তরক (পলরতযাগ) করা হটব; প্রর্মন, তাটক লনধ্তালরত উপহার 

প্রদওিা প্রথটক বলঞ্চত করা, েহাটরর হুমলক প্রদওিা এবং তার চালহদা 

পূরটণর আহ্বাটন সাড়া না প্রদওিা ...ইতযালদ ইতযালদ। 

আর শারীলরক শালস্ত হটব মৃদু শালস্ত, কটিার নি, আর এই ধ্রটনর 

শালস্ত প্রকবি তেনই কার্তকর করা হটব, র্েন তার দশ বছর পূণত হটব 

এবং তার পক্ষ প্রথটক বার বার সািাত তরক (পলরতযাগ) করা হটব; 

আর এই শালস্তলবধ্াটনর সমি শরীটরর স্পশতকাতর স্থানসমূহ প্রথটক দূটর 

থাকটত হটব। প্রর্মন, ঘাড়, প্রপে ও মাথা। 

(ে) পুরুষ ও নারী োলতর োলতগত লবটশষটত্বর তালগদ প্রদওিা: 

প্রছটি ও প্রমটির েটতযটকর েনয প্রর্ এটক অপটরর প্রথটক পৃথক 

লবটশষত্ব বা ববলশষ্টয রটিটছ, প্রস লবষটি তাটক অবলহত করা; আর এই 

অবলহতকরটণর কাে শুরু হটব তাটদর বিস দশম বছর পূণত হওিার 

সমি প্রথটক তাটদর লবছানা আিাদা করার মাধ্যটম। আর এো এটক 

অপটরর লনকেবততী হওিার ও অলিিতার পথ বন্ধ করার েনয এবং 

স্বাতেটবাধ্ ও একান্ত বযলিগত েীবটনর অনুশীিটনর েনযও এই 

বযবস্থা। 



 

 

 
 99  

(গ) বনলতক চলরত্র ও লশষ্টাচাটরর ওপর বযবহালরক েলশক্ষণ: 

আর এই কমতসূলচর অন্তভুতি- চালরলত্রক কমতকাটণ্ডর ওপর তাটদর 

অনুশীিন এবং তার ওপর তাটদরটক অভযস্ত করাটনা। প্রর্মন, আচার-

আচরটণ এবং কাটে ও কটমত সতযবালদতার নীলত অবিম্বন করা, 

েলতশ্রুলত ভঙ্গ না করা।  

(ঘ) কমতকাটণ্ড উৎসাহ দান: 

প্রছাে বিটস েলশক্ষটণর প্রক্ষটত্র র্া সহািক শলি লহটসটব ভূলমকা রাটে, 

তা হটিা লশশুটদর কমতকাটণ্ডর সাটথ সংগলতপূণতভাটব উৎসাহদান। তারা 

প্রছাে হটিও তাটদর ওপর এর অটনক েভাব রটিটছ। 

(ঙ) বনু্ধ-বান্ধবটক পর্তটবক্ষণ ও অনুসরণ: 

প্রছােটবিা প্রথটকই বনু্ধ-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীর কমতকাটণ্ডর েলত গুরুত্ব 

েদান করা এবং এ বযাপারলে উটপক্ষা না করা। কারণ, প্রস তার বনু্ধর 

কাছ প্রথটকই কথা বিা, স্বভাব-েকৃলত ও কমতকাটণ্ডর অভযাটস অভযস্ত 

হি। অতএব তাটক এমন বনু্ধর লনকেবততী করাটব, প্রর্ উিম পলরটবটশ 

েীবনর্াপন কটর এবং এমন সাথীর সঙ্গ প্রথটক দূটর থাকটব, প্রর্ মন্দ 

পলরটবটশ েীবনর্াপন কটর। 

চতুথতত: তাটক োপ্তবিস্ক অবস্থাি তেবধ্ান করা: 

আর এই বিটস এটস লপতা-মাতার দাি-দালিত্ব প্রবটড় র্াি। এোটন 

কটিকলে লবষটি মাটির দাি-দালিত্ব প্রকিীভূত হি: 
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 দালিত্ব পািন ও র্ত্ন প্রনিার প্রক্ষটত্র তার লপতার সাটথ 

সহটর্ালগতা করা। 

 গৃটহ তোবধ্ান। এই তোভধ্াটনর অন্তভুতি: ভাটিা ও 

কিযাণকর কাটে উৎসাহ েদান করা এবং এর বযলতক্রম 

করটি ভিভীলত েদশতন ও সাবধ্ান করা। 

 প্রছটি অথবা প্রমটিটক তার মূিয ও েটিােনীিতা সম্পটকত 

অনুভূত করা। প্রস র্লদ প্রছটি হি, তটব অনুধ্াবন করাটব প্রর্, 

প্রস পুরুষটদর কাতাটর প্রপৌঁটছটছ; তাটক পুরুষত্ব ও তার 

ববলশষ্টযসমূটহর বযাপাটর েলশক্ষণ প্রদটব। আর এই দালিত্বলে 

র্লদ সম্ভব হি তটব লপতার েনযই বহন করা েরুলর। আর 

র্লদ প্রস কনযা হি, তটব নতুন এক অধ্যাটির সূচনা করাটব। 

প্রর্মন, তার ভলবষযত দালিত্ব ও কততবয সম্পটকত অনুশীিন করা, 

তাটক লবটশষ তোবধ্ান করা, তার র্ত্ন প্রনওিা, তাটক েলশক্ষণ 

প্রদওিা, তার পড়াশুনা ও অধ্যাবসাটির লদটক মটনাটর্াগ প্রদওিা 

এবং তারা পািসমূহ ও প্রপাশাক-পলরেটদর লবষিলে তদারলক 

করা।  

 প্রমটির কাটে তার সাটথ অংশ প্রনওিা। এলে শুরু করটত হটব 

তার সাটথ বনু্ধসুিভ বযবহাটরর মাধ্যটম। আর তাটক প্রবাঝাটত 

হটব প্রর্, প্রস তার মা হওিার সাটথ সাটথ একেন বান্ধবীও 

বটে। এটত কটর পরবততীটত প্রমটি তার কাছ প্রথটক এমন 
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প্রকাটনা লকছু প্রগাপন করটব না, র্া অটনক সমি তার ক্ষলতর 

কারণ হটত পাটর। 

 প্রমটিটক ঘর-গৃহস্থালির কােকটমতর লকছু দালিত্ব েদান করা 

এবং তাটক সমূ্পণতরূটপ এমনভাটব উটপক্ষা না করা, র্াটত 

প্রকাটনা দাি-দালিত্ব বহন না কটরই প্রস সকি লেলনস হাটতর 

কাটছ েস্তুত অবস্থাি প্রপটি র্াি। 

 সকি সম্পালদত কাটের বযাপাটর লপতাটক অবলহত করা এবং 

লবটশষ কটর এই স্তটরর লশক্ষা ও েলশক্ষণ কার্তক্রটম তাটক 

অংশগ্রহণ করাটনা, আর প্রছটি হউক অথবা প্রমটি হউক 

সন্তানটদর প্রকাটনা লবষিই তার লনকে প্রগাপন না করা।   

এসব দালিত্ব ও কততটবযর গভীরতাই প্রোর লদটি থাটক প্রর্, মা হটিন 

লশশুর পলরচর্তাকালরনী, িািনপািনকালরনী, তোবধ্ািক, লশলক্ষকা, 

পলরচালিকা ও সম্পালদকা। লতলন হটিন একাধ্াটর জ্ঞানীটদর েননী, 

কীলততমানটদর িািনপািনকালরনী ও লশলক্ষকা, শ্রলমক ও কৃষটকর 

েলশক্ষক, বীর পুরুষ বতলরর কালরগর এবং মহৎ গুণাবলি 

প্ররাপণকালরনী। এসব গুরুত্বপূণত লবষিগুটিার বযবস্থাপনা প্রমাটেই সহে 

কাে নি (টর্মনলে অটনক মাটিরা ভাটবন) বরং লতলন হটিন পৃলথবীর 

বুটক সবতালধ্ক গুরুত্বপূণত কাে। এর কারণ হটিা, মহৎ বযলি, আলিম-

জ্ঞানী, মুোলহদ (আল্লাহর পটথ লেহাদকারী), দা‘ঈ (আল্লাহর পটথ 

আহ্বানকারী) এবং সৎকমতশীিটদর কারও আলবভতাব হত না, র্লদ না 

তার লপছটন েলশক্ষক জ্ঞানী মাটিরা না থাকটতন।  
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(গ) আদশত কনযা লহটসটব তার দালিত্ব ও কততবয: 

কনযা হটে প্রসই মূটিরই শাো। আল্লাহ সুবহানহু ওিা তা‘আিা মহান 

অনুগ্রটহর মাধ্যটম তাটক লবটশলষত কটরটছন, র্ার কারটণ প্রস প্রছটির 

প্রথটক স্বতে ববলশটষ্টযর হটত পাটর, র্লদ তাটক র্থার্থভাটব প্রর্মনলে 

আল্লাহ সুবহানহু ওিা তা‘আিা শরী‘আটতর লবধ্ান লহটসটব অপতণ 

কটরটছন প্রসভাটব িািনপািন করা র্াি। রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওিাসাল্লাম বটিন,  

ِ  اَعَل  َمن  » مَ  َجاءَ  َتب لَُغا َحىَت  َجاِرَيتنَي  نَا ال ِقيَاَمةِ  يَو 
َ
َصابَِعهُ  وََضمَ . « وَُهوَ  أ

َ
 .أ

“প্রর্ বযলি দু’লে কনযাটক োপ্তবিস্কা হওিা পর্তন্ত িািনপািন কটর, 

লকিামটতর লদন প্রস হালের হটব এমতাবস্থাি প্রর্, আলম এবং প্রস এভাটব 

থাকব” বটি লতলন তাুঁর আঙুিসমূহটক একলত্রত কটর প্রদোটিন।”34
 

কনযা দুবতিতা ও শান্ত-লশষ্টতার কারটণ তার লপতা-মাতার অন্তর 

লবটশষভাটব দেি কটর থাটক। 

আর প্রর্মলনভাটব কনযার েনয লপতা-মাতার ওপর অলধ্কার স্বীকৃত 

আটছ, র্া পূবতবততী পৃষ্ঠাসমূটহর মটধ্য ইলঙ্গত করা হটিটছ, লিক 

প্রতমলনভাটব কনযাও এই দালিত্ব ও কততবয প্রথটক মুি নি। কনযা লহটসটব 

নারীর অনযতম দালিত্ব ও কততবযসমূহ লনম্নরূপ: 

                                                           
34 সহীহ মুসলিম, অধ্যাি: সিযবহার, আত্মীিতার সম্পকত রক্ষা ও আচার-বযবহার (الرب 

واآلدب والصلة ), পলরটেদ: কনযাটদর েলত সিযবহাটরর ফর্ীিত( لِ  باب ِِ َسانِ  فَض   اإلِح 
ََناِت  إِىَل  اْل  ), বাব নং ৪৬, হাদীস নং ৬৮৬৪। 
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- বযলিগত দালিটত্বর েলত গুরুত্বাটরাপ করা। প্রর্মন, লশক্ষািাভ 

ও লশক্ষা দান। একেন নারী তার মা ও  ভাটিা লশলক্ষকাটদর 

সহটর্ালগতা লনটি লনটের েনয লশক্ষা সংক্রান্ত একলে পলরপূণত 

লসটিবাস/টোগ্রাম গ্রহণ করটব, র্া শর‘ঈ জ্ঞান, আরবী, 

লশষ্টাচালরতা, তাফসীর, হাদীস, সালহতয, সাধ্ারণ জ্ঞান ও নারী 

লবষিক জ্ঞান ইতযালদসহ গুরুত্বপূণত সকি লবষিটক অন্তভুতি 

করটব, র্ার লববরণ নারীর লনটের েলত লশক্ষালবষিক দালিত্ব 

ও কততবয েসটঙ্গ পূটবত অলতবালহত হটিটছ। 

- আল্লাহ ত‘আিার বাণীর অনুসরটণ লপতা-মাতার আনুগতয করা 

এবং এই বযাপাটর গুরুত্ব প্রদওিা। আল্লাহ তা‘আিা বটিন, 

َلذ ﴿
َ
ًنا  َوقَََضَٰ َربَُّك أ يِۡن إِۡحَسَٰ َِٰلَ ٓ إِيذاهُ َوبِٱۡلَو وَرةُ اِۡلۡسَ ] ﴾ َتۡعُبُدٓواْ إَِلذ  [13: اءِ َُ

“প্রতামার রব আটদশ লদটিটছন, লতলন বযতীত অনয কারও ইবাদত না 

করটত এবং লপতা-মাতার েলত সিযবহার করটত।” [সূরা আি-ইসরা, 
আিাত: ২৩] অতযন্ত পলরতাটপর লবষি হটিা, অলধ্কাংশ কনযাটদরটক 

প্রদো র্াি তারা এই আনুগটতযর বযাপাটর উদাসীন। বরং অলধ্কাংশ 

প্রক্ষটত্র তারা লপতামাতার চাইটত বান্ধবীটদর অনুসরণ কটর এবং 

তাটদরটক অগ্রলধ্কার প্রদি। এো প্রছটি-টমটি উভটিরই বড় ধ্রটনর 

অনযাি। এই ক্ষলত ভলবষযটত তাটদর কাটছই লফটর আসটব। প্রকননা, 

লনোঃসটন্দটহ লপতা-মাতার আনুগতয এমন এক তণ, র্া শীঘ্রই প্রফরত 

আসটব। 
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- মাটির লবলভন্ন কততটবয সাধ্যমত সহটর্ালগতা করা। 

উদাহরণস্বরূপ:  

 রান্নবান্না, প্রধ্ািা-টমাছা ও পলরষ্কার-পলরেন্নতার দালিত্ব পািন 

করা; পুরাপুলরভাটব কাটের মলহিা-লনভতর না হওিা। কারণ, 

এই লনভতরতা প্রমটিটক এক অদক্ষ বা অকমতাি পলরণত করটব, 

ফটি প্রসই প্রমটি ভলবষযটত তার ঘর-গৃহস্থালির কােকমত ও 

দালিত্ব পািটন অসমথতয হটব। 

 প্রছাে ভাই ও প্রবানটদর িািনপািন এবং বনলতকতা ও উন্নত 

চালরলত্রক লশক্ষা েদাটনর প্রক্ষটত্র তার মাটক সালবতক সহটর্ালগতা 

করা (আমরা মাটির দালিত্ব ও কততবয েসটঙ্গ এর লবস্তালরত 

আটিাচনা কটরলছ 

 পূটবত আটিালচত গুরুত্বপূণত প্রকাটনা দালিটত্ব মাটির েলতলনলধ্ত্ব 

করা। 

 মা মুেত হটি তাটক লশক্ষা প্রদওিা। লবটশষ কটর এমন 

লবষিগুটিা লশলেটি প্রদওিা, র্াটত তার দীন পািন করটত 

পাটর। প্রর্মন, সািাত এবং সািাটতর মটধ্য পলিত কুরআন ও 

লর্লকর-আর্কাটরর েলশক্ষণ প্রদওিা; অবসর সমটি তার লনকে 

এমন লকছু লশক্ষণীি লবষি পাি করটব, র্া তার উপকাটর 

আসটব। আর এই বযাপাটর অটনটকই অমটনাটর্াগী ও 

উদাসীন। নারীটদর অটনটকর বযাপাটর এমন েশ্ন উত্থালপত হি 

প্রর্, তারা (উদাহরণস্বরূপ) সূরা ফালতহাই পাি করটত োটন 
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না অথচ তার কনযা লবশ্বলবদযািি অথবা উচ্চ-মাধ্যলমক ছাত্রী। 

প্রসোটন এই অবস্থা প্রথটক উিরটণর দাি-দালিত্ব কনযাটদর 

ওপরই বততাি। 

লনটম্নাি লবষিগুটিা প্রথটক সতকততা অবিম্বন করা: 

- এমন কাটে সমি অলতবালহত করা, র্াটত প্রকাটনা উপকার 

প্রনই: প্রর্মন, লবলভন্ন েকার লমলডিা অনুসরণ করা এবং 

অপরাপর এমন সব প্রর্াগর্াটর্াটগর মাধ্যটমর প্রপছটন 

আত্মলনটিাগ করা, র্ার প্রকাটনা েটিােন প্রনই। এটত বহু সমি 

অনযাি-অপরাটধ্, প্রেি-তামাশাি ও অনথতক কাটে নষ্ট হি। 

অথচ মানুষটক তার সমটির বযাপাটর লেটজ্ঞস করা হটব। 

সমিই তার বিস ও েীবন, আর তা েগটতর সবটচটি দামী 

লেলনস। র্েন তা এসব লমলডিা ও প্রর্াগাটর্াগ মাধ্যমগুটিাটত 

বযি করটব, তেন তা হটব তার দুলনিা ও আলেরাটতর েনয 

োরাপ পলরণলত ও ক্ষলতর কারণ। অথচ অতযন্ত দুোঃে ও 

পলরতাটপর বযাপার হটিা, অলধ্কাংশ প্রমটির সমিগুটিা বরাে 

থাটক এসব লমলডিা, োরাপ বান্ধবীটদর সাটথ আড্ডা, মাটকতে 

এবং প্রেলিটফাটন, র্ার ফটি নষ্ট হটে বহু কাে, ধ্বংস হটে 

সমি এবং হটে আল্লাহ তা‘আিার অবাধ্যতা। 

- োরাপ বান্ধবী সকি, র্ারা ্বলিন্ত আগুটনর মটতা, র্েন তার 

মটধ্য প্রকাটনা লকছু পলতত হটব, তেন তা তাটক ্বলালিটি প্রদটব। 

এই রু্টগ েতযক্ষ ও পটরাক্ষভাটব প্রর্াগর্াটর্াটগর মাধ্যম অটনক 
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বৃলদ্ধ প্রপটিটছ। তাই েটতযকলে প্রমটি প্রর্ন এসব োরাপ বান্ধবী 

প্রথটক সাবধ্ানতা অবিম্বন কটর। তাটদর লচহ্ন হটিা তারা 

অনযটদর েনয োরাপ লেলনস ও উপাি-উপকরণ আমদালন 

কটর; তারা দুষ্কমত ও লবশৃঙ্খিাটক পছন্দ কটর ও করাি, তাটত 

আগ্রহ েকাশ কটর এবং সৎকমত ও কিযাণেনক লবষি প্রথটক 

লনটষধ্ কটর। 

- কালফর ও ফালসকগণ কতৃতক আমদালন করা ফযাশটনর অনুসরণ 

করা: প্রর্মন আমরা পূটবতই প্রেটনলছ প্রর্, ইসিাটমর শত্রুগণ 

অতযন্ত আগ্রহী, বরং তারা সটচষ্ট র্াটত মুসলিম প্রমটিরা 

লবশৃঙ্খি হটত পাটর। তাটদর অনযতম উপকরণ হটে, তাটদর 

লবলভন্ন ফযাশন, র্া তারা মুসলিমগটণর কনযাটদর মাটঝ ছলড়টি 

থাটক। তাই মুসলিম কনযার েনয গড্ডলিকা েবাটহ গা ভালসটি 

না প্রদওিা আবশযক। 

- অেটিােটন মাটকতটে প্রবর হওিা:  এলে একলে ভিানক সমসযা, 

র্া এই প্রশষ র্ামানাি শুষ্ক িাতাপাতাি আগুন ছড়াটনার মটতা 

ছলড়টি পটড়টছ। অটনক মুসলিম কনযারা লবলভন্ন মাটকতটে-

বাোটর (অেটিােটন) ঘুটর প্রবড়াি, র্ার ফটি তাটদরটক 

অটনক লবপটদর সমু্মেীন হটত হি। এসব লবপদসমূটহর 

অনযতম হটিা শিতাটনর লশকার হওিা; কারণ, বাোর 

শিতাটনরই অবস্থান প্রকি এবং সবটচটি লনকৃষ্টতম োিগা 

হটিা বাোরসমূহ। র্েন প্রমটিরা প্রকাটনা েটিােটনর কারটণ 
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বাধ্য হটব বাোটর প্রর্টত, তেনই শুধু্ তার অলভভাবকটক সাটথ 

লনটি তার েটিােন পূরটণর উটেটশয বাোটর প্রবর হটব, 

অতোঃপর েটিােন প্রশটষ তার ঘটর লফটর আসটব। আর এই 

প্রবর হওিাো অনুটেরণা প্রদি েটিােটন-অেটিােটন বারবার 

ঘর প্রথটক প্রবর হটত। সুতরাং েটতযক প্রমটির উলচৎ প্রস প্রর্ন 

তার েটিােনটক লহসাব কটর প্রনি এবং এই প্রবর হওিাো 

র্াটত প্রবলশ না কটর, কারণ তা হটে সকি অলনটষ্টর দরো। 

নারী র্েন তার ঘর প্রথটক প্রবর হি, তেন শিতান তার লদটক 

উুঁলক প্রদি। এলে নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম প্রথটক 

েমালণত35। কত মুসলিম নারী প্রর্ এই প্রবপটরািা প্রবর হওিার 

কারটণ দুষ্টচটক্রর রলশটত আবদ্ধ হটিটছ, তার ইিিা প্রনই। 

সুতরাং মটিটদরটক েুবই সতকত থাকা উলচৎ। 

                                                           
35 আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রালদিাল্লাহু ‘আনহু প্রথটক বলণতত, লতলন নবী সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওিাসাল্লাম প্রথটক বণতনা কটরন, লতলন বটিন, 

  «الشيطان استرشفها خرجت فإذا عورة املرأة»

“নারী হটিা প্রগাপন বস্তু, প্রস র্েন প্রবর হি, তেন শিতান তার লদটক উুঁলক প্রদি”। 
ইমাম লতরলমর্ী, অধ্যাি: দুগ্ধপান ( الرضاع كتاب ), পলরটেদ: শিতান কতৃতক নারীর 

লদটক উুঁলক প্রদওিা র্েন প্রস প্রবর হি ( خرجت إذا املرأة الشيطان استرشاف باب ), বাব 

নং ১৮, হাদীস নং ১১৭৩; ইমাম লতরলমর্ী বটিন, এই হাদীসলে হাসান, গরীব। 
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- লবটনাদন প্রকটির উটেটশয প্রবর হওিা: এলে োরাপ হওিার 

েনয এেুকুই র্টথষ্ট প্রর্, এলে প্রেি-তামাশার স্থি, সমি 

নষ্টকারী এবং অনযাি ও অপরাটধ্র কারণ।36  

- অেটিােটন প্রফান বযবহার করা: প্রফাটনর উভিলদটকই ধ্ার 

আটছ। মূিত এলে েটিােটনই বযবহার করা হি। লকন্তু েুবই 

পলরতাটপর লবষি হটিা, প্রেলিটফাটনর প্রক্ষটত্র  প্রমটিটদর অবস্থা 

অতযন্ত দুোঃেেনক। প্রস র্েন প্রফান লরলসভার তার কাটন প্রনি, 

তেন অটনক সমি অলতবালহত হওিার পূটবত তা ছাটড় না। 

কত দুোঃেেনক ও ধ্বংসাত্মক! বততমাটন তা হটি প্রগটছ ধ্বংটসর 

দরো, র্ার মাধ্যটম িম্পেরা মুসলিম প্রমটিটদর লপছটন প্রিটগ 

তাটদরক নষ্ট কটর। সুতরাং এই পথ প্রথটক সাবধ্ান! সাবধ্ান!!  

(ঘ) আদশত প্রবান লহটসটব তার দালিত্ব ও কততবয: 

প্রবান হটিা তার ভাইটির লনকে সকি আত্মীটির মটধ্য সবটচটি 

লনকেতম ও ঘলনষ্ঠ; আর তাটদর উভটির েনয প্রর্ৌথ হক বা অলধ্কার 

রটিটছ। বরং তার (টবাটনর) দাি-দালিত্ব আরও বযাপক। তা পািন 

                                                           
36 পািক ও পালিকা আবার মটন করটবন না প্রর্, শরী‘আত লনিলেত ববধ্ আটমাদ-
েটমাদ ও সুস্থ লবটনাদন লনলষদ্ধ। বরং এোটন প্রসসব উটেশয, প্রর্গুটিা মুসলিম 
সমাটের অলধ্কাংশ স্থাটন ছলড়টি পটড়টছ- প্রর্গুটিার সবতলনম্ন পর্তাি হটিা পুরুষ ও 
নারীটদর প্রমিাটমশা। লকন্তু র্েন লবটনাদন শরী‘আত সম্মত পন্থাি লনিলেত হি, 
তটব তা ববধ্; বরং েীবটনর প্রকান প্রকান স্তটর তা কামযও বটে।-দ্রষ্টবয: ডক্টর 
আবদুল্লাহ আস-সাদহান রলচত লকতাবুত তারফীহ ( الرتفيه كتاب )। গ্রন্থলেটত র্টথষ্ট 

পলরমাণ তথয রটিটছ, আল্লাহ তাটক তাওফীক লদন। 
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করটত হি ঘটরর মটধ্য, প্রর্োটন প্রস েীবনর্াপন কটর। কনযা লহটসটব 

দালিত্ব ও কততটবযর বযাপাটর র্া বিা হটিটছ, প্রছাে ও বড় ভাই-টবানটদর 

সাটথ প্রবাটনর দালিত্ব ও কততটবযর বযাপাটর পলরপূণতভাটব তাই বিা হি।  

এসব দালিত্ব ও কততবযগুটিার পাশাপালশ লনম্নলিলেত লবষিগুটিা বৃলদ্ধ 

করা িাি: 

- তার প্রচটি বিটস বড় ভাই ও প্রবানটদর সম্মান ও মর্তাদা 

প্রদওিা। কারণ, বড় প্রবান হটিন মাটির মর্তাদাি এবং বড় ভাই 

হটিন লপতার মর্তাদাি অলধ্লষ্ঠত। তাটদর েনয আত্মীিতার 

সম্পকতেলনত অলধ্কার রটিটছ, আর তার ওপর কততবয হটিা 

সহটর্ালগতার মুোটপক্ষী হটি তাটদরটক সহটর্ালগতা করা। 

যেমন, তাটদরটক আলথতক সহটর্ালগতা করা, লবপদ-মুলসবটতর 

সমি তাটদর পাটশ দাুঁলড়টি তাটদরটক সহটর্ালগতা করা এবং 

তাটদর পড়াশুনা ও জ্ঞাটনর বযাপাটর তাটদরটক সহটর্ালগতা 

করা। 

- বালড়র মটধ্য সকি েকার কিযাণ ছলড়টি প্রদওিা- পাটির 

মাধ্যটম, শুনাটনার মাধ্যটম, দাওিাটতর মাধ্যটম, সৎকাটের 

আটদশ ও অসৎকটমত লনটষধ্ করার মাধ্যটম ইতযালদ। 

- েথম নারীর পটর ঘটরর রান্নাবান্না, প্রধ্ািা-মুছা ইতযালদর মত 

কােকটমতর প্রস অনযতম েুুঁলে। 
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- ঘটরর মটধ্য েটিােন হটি কাউটক উপটদশ ও লদকলনটদতশনা 

প্রদওিা।  
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তৃতীি প্রক্ষত্র: সমাে ও োলত প্রকলিক একেন নারীর দালিত্ব ও 

কততবয 

নারীর দালিত্ব ও কততটবযর পলরলধ্ সমাে ও পুটরা োলতটক অন্তভুতি 

কটর। আর প্রস কততবয হটে, তাটদর মাটঝ আল্লাহর লদটক আহ্বান, 

সৎকাটের আটদশ, অসৎকাটে লনটষধ্, কিযাণ কামনা ও সংস্কার করার 

মত কাটের আঞ্জাম প্রদওিা। 

আর এোটন আলম সাধ্ারণভাটব এই দাওিাটতর গুরুত্ব, তার 

আবশযকতা ও ফিাফি, অতোঃপর লবটশষকটর নারীর সাটথ সংলিষ্ট 

শরী‘আটতর লকছু দিীি-েমাণালদ উটল্লে করলছ। আল্লাহ তা‘আিা 

বটিন, 

ِ وََعِمَل َصَٰلِٗحا َوقَاَل إِنذِِن ﴿ ن َدََعٓ إََِل ٱَّللذ ِمذ ۡحَسُن قَۡوَٗل م 
َ
 ٣٣ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمَۡي َوَمۡن أ

ِي بَۡيَنَك َوَبۡيَنُهۥ  ۡحَسُن فَإَِذا ٱَّلذ
َ
ي َِئُة  ٱۡدَفۡع بِٱلذِِت ِِهَ أ َوََل تَۡسَتوِي ٱۡۡلََسَنُة َوََل ٱلسذ

نذُهۥ َوِلي 
َ
لَۡ  ] ﴾  ٣٤ََحِيم   َعَدََٰوة  َكأ ِ وَرةُ فُص  َُ :33-34] 

“কথাি প্রক উিম ঐ বযলি অটপক্ষা, প্রর্ আল্লাহর েলত মানুষটক আহ্বান 

কটর, সৎকমত কটর এবং বটি, ‘আলম প্রতা অনুগতটদর অন্তভুতি।’  ভাটিা 

ও মন্দ সমান হটত পাটর না। মন্দ েলতহত কর উৎকৃষ্ট িারা। ফটি 

প্রতামার সাটথ র্ার শত্রুতা আটছ, প্রস হটি র্াটব অন্তরঙ্গ বনু্ধর মটতা।” 

[সূরা ফুসলসিাত, আিাত: ৩৩-৩৪] 

আল্লাহ তা‘আিা আরও বটিন, 
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ة  ﴿  مذ
ُ
ِنُكۡم أ ُمُروَن  َوۡۡلَُكن م 

ۡ
بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكِر  يَۡدُعوَن إََِل ٱۡۡلَۡيِ َوَيأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن 
ُ
وَرةُ آِل ِعمۡ ] ﴾ ١٠٤َوأ                                                                                                                                                         [104: َرانَ َُ

“প্রতামাটদর মটধ্য এমন এক দি থাকা উলচৎ র্ারা কিযাটণর লদটক 

আহ্বান করটব এবং সৎকাটের লনটদতশ প্রদটব ও অসৎকাটের লনটষধ্ 

করটব, এরাই সফিকাম।” [সূরা আটি ইমরান, আিাত: ১০৪] 

আল্লাহ তা‘আিা আরও বটিন, 

ۡحَسُن  إِنذ ﴿
َ
بِيِل َرب َِك بِٱۡۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡۡلََسَنةِٰۖ َوَجَِٰدلُۡهم بِٱلذِِت ِِهَ أ ََ ٱۡدُع إََِلَٰ 

بِيلِهِۦ وَُهوَ  ََ ۡعلَُم بَِمن َضلذ َعن 
َ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن  َربذَك ُهَو أ

َ
وَرةُ انلذحۡ ] ﴾ ١٢٥أ : لِ َُ

111]  

“তুলম মানুষটক প্রতামার েলতপািটকর পটথ আহ্বান কর লহকমত ও 

সদুপটদশ িারা এবং তাটদর সাটথ তকত করটব উিম পন্থাি। প্রতামার 

েলতপািক প্রসই বযলি সম্পটকত সলবটশষ অবলহত, প্রর্ বযলি তাুঁর পথ 

প্রছটড় লবপথগামী হি এবং কারা সৎপটথ আটছ, তাও লতলন সলবটশষ 

অবলহত।” [সূরা আন-নাহি, আিাত: ১২৫] 

আল্লাহ তা‘আিা আরও বটিন, 

ِ فِۡرقَة  ﴿
ِيِن  فَلَۡوََل َنَفَر ِمن ُك  ُهواْ ِِف ٱل  ََتَفقذ ِ ِۡنُهۡم َطآئَِفة  ِل  ا رََجُعوٓاْ َوِِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إِذَ م 

وَرةُ اۡلذوۡ ]﴾  ١٢٢إَِِلِۡهۡم لََعلذُهۡم ََيَۡذُروَن                                                                                                                     [111: َبةَُِ

“তাটদর েটতযক দটির একলে অংশ প্রকন প্রবর হি না প্রকন, র্াটত 

তারা দীন সম্বটন্ধ জ্ঞান অনুশীিন করটত পাটর এবং তাটদর সম্প্রদািটক 
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সতকত করটত পাটর, র্েন তারা তাটদর লনকে লফটর আসটব; আশা 

করা র্াি তারা সতকত হটব।” [সূরা আত-তাওবা, আিাত: ১২২] 

আল্লাহ তা‘আিা আরও বটিন, 

ٓ قُۡل ﴿  ِ َوَما ۡبَحََٰن ٱَّللذ َُ نَا۠ َوَمِن ٱتذَبَعِِنٰۖ َو
َ
َٰ بَِصَيٍة أ ِ  لََعَ ۡدُعٓواْ إََِل ٱَّللذ

َ
بِيِِلٓ أ ََ   َهَِٰذهِۦ 

َ
نَا۠ أ

َف ] ﴾ ١٠٨ِمَن ٱلُۡمِۡشِكَِۡي  َُ وَرةُ يُو َُ :101]                                                                                                                                                 

“বি, এোই আমার পথ; আল্লাহর েলত মানুষটক আলম আহ্বান কলর 

সজ্ঞাটন-০ আলম এবং আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ মলহমালিত এবং 

র্ারা আল্লাহর শরীক কটর আলম তাটদর অন্তভুতি নি।” [সূরা ইউসূফ, 

আিাত: ১০৮] 

আল্লাহ তা‘আিা আরও বটিন, 

ۡوِِلَآُء َبۡعض   ﴿
َ
ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهۡوَن َعنِ  َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَََُٰٰ  َبۡعُضُهۡم أ

ۡ
 يَأ

وَرةُ اۡلذوۡ ] ﴾  ٱلُۡمنَكرِ          [71: َبةَُِ

“মুলমন নর ও মুলমন নারী এটক অপটরর বনু্ধ, তারা সৎকাটের লনটদতশ 

প্রদি এবং অসৎকাটের লনটষধ্ কটর।” [সূরা আত-তাওবাহ, আিাত: 

৭১] 

আল্লাহ তা‘আিা আরও বটিন, 

ِۢن َبۡعض   ﴿  ُمُروَن بِٱلُۡمنَكرِ َوَيۡنَهۡوَن  ٱلُۡمَََٰٰفُِقوَن َوٱلُۡمَََٰٰفَِقَُٰ  َبۡعُضُهم م 
ۡ
َعِن يَأ

وَرةُ اۡلذوۡ ] ﴾ ٱلَۡمۡعُروِف   [57:  َبةَُِ
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“মুনালফক নর ও মুনালফক নারী এটক অপটরর অনুরূপ, তারা 

অসৎকটমতর লনটদতশ প্রদি এবং সৎকমত লনটষধ্ কটর।” [সূরা আত-

তাওবাহ: ৬৭] 

আল্লাহ তা‘আিা আরও বটিন, 

ِۡبِ ﴿ ِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصذ وَرةُ الَعۡصِ ] ﴾  ٣َوتََواَصۡواْ بِٱۡۡلَق  َُ:3] 

“এবং র্ারা পরস্পরটক সটতযর উপটদশ প্রদি ও বধ্টর্তর উপটদশ প্রদি।” 

[সূরা আি-‘আসর, আিাত: ৩] 

আর সহীহ মুসলিটমর মটধ্য তামীম ইবন আওস আদ-দাটরমী 

রালদিাল্লাহু ‘আনহু প্রথটক বলণতত, নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম 

বটিন, 

ينُ » ِ » :قَاَل  ؟ لَِمن   قُل نَا « انلَِصيَحةُ  ادلِّ ئَِمةِ  َولَِرُسوهِلِ  َوِلِكتَابِهِ  ّلِلَ
َ
ِلِمنيَ  َوأل  ال ُمس 

 .«واََعَمِتِهم  

“দীন হটে (েনগটণর) কিযাণ কামনা করা। আমরা লেটজ্ঞস করিাম, 

কার েনয? লতলন বিটিন: আল্লাহ, তাুঁর লকতাব, তাুঁর রাসূি, মুসলিম 

প্রনতৃবৃন্দ ও সমস্ত মুসলিটমর েনয।”37
 

ইমাম মুসলিম আবূ সাঈদ আি-েুদরী রালদিাল্লাহু ‘আনহু প্রথটক বলণতত, 

রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন, 

                                                           
37 মুসলিম, ঈমান অধ্যাি, পলরটেদ: ‘দীন হটে কিযাণ কামনা করা’ –এর বণতনা 
( ينُ  أن بيان باب انَلِصيَحةُ  ادلِّ  ), হাদীস নং ৫৫ 
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ى َمن  »
َ
تَِطع   لَم   فَإِن   بِيَِدهِ  فَل يَُغريِّ هُ  ُمن َكًرا ِمن ُكم   َرأ  فَِبَقل ِبهِ  تَِطع  يَس   لَم   فَإِن   فَِبِلَسانِهِ  يَس 
َعُف  وََذلَِك  ض 

َ
 «اإِليَمانِ  أ

“প্রতামাটদর মটধ্য প্রর্ বযলি প্রকাটনা অিীি কাে প্রদটে, প্রস প্রর্ন তা হাত 

িারা েলতটরাধ্ কটর, আর র্লদ তাটত প্রস অক্ষম হি, তটব প্রস প্রর্ন 

তার মুে িারা তার েলতবাদ কটর; আর প্রস র্লদ তাটতও অক্ষম হি, 

তটব প্রস প্রর্ন তার অন্তর িারা তা েলতটরাটধ্র পলরকল্পনা কটর; আর 

তা হটে ঈমাটনর দুবতিতা।”38(39)
 

ইমাম বুোরী রালদিাল্লাহু ‘আনহু আবদুল্লাহ ইবন ওমর রালদিাল্লাহু 

‘আনহুর হাদীস প্রথটক বণতনা কটরন, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওিাসাল্লাম বটিন, 

 «آية  ولو عين بلغوا »

                                                           
38 সহীহ মুসলিম, ঈমান অধ্যাি, পলরটেদ: অনযাি কাটের েলতবাদ করা ঈমাটনর 

অন্তভুতি ... ( نِ  َبَيانِ  باب ِ  َكو  نَ  اإِليَمانِ  ِمنَ  ال ُمن َكرِ  َعِن  انلَه 
َ
نَ  َوَين ُقُص  يَِزيدُ  اإِليَمانَ  َوأ

َ
 َوأ

رَ  م 
َ
َ  بِال َمع ُروِف  األ َواِجبَانِ  ال ُمن َكرِ  َعِن  َوانَله  ), বাব নং ২২, হাদীস নং ১৮৬ 

39 এই হাদীটসর লবস্তালরত পর্তাটিাচনা প্রদেুন আমার লকতাটব: ‘লদরাসাতু হাদীটস আলব 
সা‘ঈদ আি-েুদরী লরওিাতান ওিা লদরািাহ (  و رواية اخلدري سعيد أيب حديث دراسة
 (دراية



 

 

 
 116  

“প্রতামরা আমার পক্ষ প্রথটক একলে আিাত হটিও প্রপৌঁটছ দাও।”40(41)
 

নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম আরও বটিন, 

 أصابف سفينة ىلع استهموا قوم كمثل فيها والواقع اهلل حدود ىلع القائم مثل»
 مروا املاء من استقوا إذا أسفلها يف اذلين فاكن أسفلها وبعضهم أعالها بعضهم

 يرتكوهم إنف فوقنا من نؤذ ولم خرقا نصيبنا يف خرقنا أنا لو فقالوا فوقهم من ىلع
 .« مجيعا وجنوا جنوا أيديهم ىلع أخذوا وإن مجيعا هلكوا أرادوا وما

“প্রর্ মহান আল্লাহর লনধ্তালরত সীমার মটধ্য েলতলষ্ঠত থাটক এবং প্রর্ 

সীমািংঘন কটর, তাটদর দৃষ্টান্ত প্রসই র্াত্রীদটির মত, র্ারা কুর‘আ 

(িোলর)র মাধ্যটম এক প্রনৌর্াটন লনটেটদর স্থান লনধ্তারণ কটর লনি। 

তাটদর প্রকউ স্থান প্রপি ওপর তিাি, আর প্রকউ লনচ তিাি (পালনর 

বযবস্থা লছি ওপর তিাি); কাটেই নীটচর তিার প্রিাটকরা পালন 

সংগ্রহকাটি ওপর তিার প্রিাকটদর লডলঙ্গটি প্রর্ত। তেন নীচ তিার 

প্রিাটকরা বিি, ওপর তিার প্রিাকটদর কষ্ট না লদটি আমরা র্লদ 

লনটেটদর অংটশ একলে লছদ্র কটর প্রনই (তটব  ভাটিা হত)। 

                                                           
40 বুোরী, অধ্যাি: নবীগণ (كتاب األنبياء), পলরটেদ: বনী ইসরাঈি সম্পটকত র্া 

আটিাচনা করা হটিটছ, প্রস েটসঙ্গ ( إرسائيل بين عن ذكر ما باب ), বাব নং ৫১, হাদীস 

নং ৩২৭৪। 

41 দাওিাত ও সৎকাটের লনটদতটশর ভাষযসমূটহর বযাপাটর োনার েনয প্রদেুন: আবদুি 
গনী আি-মাকটদসী, লকতাবুি আমলর লবিমা‘রুফ ( باملعروف األمر كتاب )। এই 

গ্রন্থলের ভূলমকা ও পর্তাটিাচনা আমার িারা সম্পালদত।  
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এমতাবস্থাি তারা র্লদ এটদরটক আপন মলেতর ওপর প্রছটড় প্রদি, তাহটি 

সবাই ধ্বংস হটি র্াটব। আর র্লদ তারা এটদর হাত ধ্টর রাটে (লবরত 

রাটে), তটব তারা এবং এরা সকটিই রক্ষা পাটব।”42
 

তাছাড়া প্রসোটন অটনক উপরু্ি ও রু্লিসঙ্গত কারণ রটিটছ, র্া নারীর 

ওপর এই দালিত্ব ও কততবয অপতণ কটর, আর র্া লনরলবেন্নভাটব তার 

ও তার পলরবাটরর েনয এ দালিত্ব ও কততবয পািনটক বাধ্যতামূিক 

কটর প্রদি। প্রসসব প্রর্ৌলিকতা হটে: 

১. সমাটের সাটথ নারীর সম্পকত:  

আর এো এমন সম্পকত, র্া নারীটক সমাটের লবলভন্ন পটক্ষর সাটথ 

মেবুত সম্পকত বতলরর প্রকিলবনু্দটত পলরণত কটর এবং তাটক 

আত্মীিতার রূপ দান কটর। সুতরাং নারী মা অথবা স্ত্রী অথবা কনযা 

অথবা প্রবান অথবা োিা অথবা ফুফু ... ইতযালদ হওিা প্রথটক মুি নি, 

বা তার বাইটরর প্রকউ নি; আবার তার মটধ্য রু্ি হি বববালহক সূটত্র 

আত্মীিতার সম্পকত, েলতটবলশত্ব, বনু্ধত্ব ও সতীথত। অনুরূপভাটব নারী 

হটে সমাে ও োলতর অঙ্গ এবং তার উপাদানসমূটহর মধ্য প্রথটক 

অনযতম উপাদান, সমাটের সাটথ এই ধ্রটনর েলতলে সম্পকতই নারীটক 

গুরুত্বপূণত দালিত্ব ও কততটবযর অলধ্কারী বালনটি প্রদি। আর আত্মীিতা 

                                                           
42 সহীহ বুোরী, অধ্যাি: অংশীদালরত্ব (كتاب الرشكة), পলরটেদ: িোরীর মাধ্যটম বণ্টন 

ও অংশ লনধ্তারণ করা র্াটব লক? ( فيه واالستهام القسمة يف يقرع هل باب ), বাব নং ৬, 

হাদীস নং ২৩৬১। 
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ও আত্মীিতার সম্পকত রক্ষা করা বড় অলধ্কার (হক) ও দালিত্ব; আল্লাহ 

তা‘আিা বটিন, 

رَۡحاَمُكۡم ﴿
َ
ُعٓواْ أ ِ ۡرِض َوُتَقط 

َ
ن ُتۡفِسُدواْ ِِف ٱۡۡل

َ
ُۡتۡم أ وَرةُ ]﴾ ٢٢َفَهۡل َعَسۡيُتۡم إِن تََوِلذ َُ

د  [11:ُُمَمذ

“তটব ক্ষমতাি অলধ্লষ্ঠত হটি সম্ভবত প্রতামরা পৃলথবীটত লবপর্তি সৃলষ্ট 

করটব এবং আত্মীিতার বন্ধন লছন্ন করটব।” [সূরা মুহাম্মাদ, আিাত: 

২২] 

আর রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন,  

 .«رمحه فليصل أثره يف هل ينسأ أو رزقه يف هل يبسط أن رسه من»

“প্রর্ বযলি পছন্দ কটর প্রর্, তার েীলবকার মটধ্য েবৃলদ্ধ হউক অথবা 

তার মৃতুযর পটর সুনাম থাকুক, তটব প্রস প্রর্ন তার আত্মীিতার সম্পকত 

রক্ষা কটর চটি।”43 

আল্লাহ তা‘আিা বটিন, 

ۡقَربَِۡي ﴿
َ
نِذۡر َعِشَيتََك ٱۡۡل

َ
َعَراء]﴾  ٢١٤َوأ وَرةُ الشُّ َُ:11] 

                                                           
43 সহীহ বুোরী, অধ্যাি: ক্রি-লবক্রি (كتاب اْليوع), পলরটেদ: প্রর্ বযলি েীলবকাি 

বৃলদ্ধ কামনা কটর ( الرزق يف البسط أحب من باب ), বাব নং ১৩, হাদীস নং ১৯৬১; 

সহীহ মুসলিম, অধ্যাি: সিযবহার, আত্মীিতার সম্পকত রক্ষা ও আচার-বযবহার ( الرب
واآلدب والصلة ), পলরটেদ: আত্মীিতার সম্পকত রক্ষা করা এবং তা লবলেন্ন করা 

হারাম হওিা েসটঙ্গ ( قطيعتها وحتريم الرحم صلة بابِ ِ ), বাব নং ৬, হাদীস নং ৬৬৮৭ 



 

 

 
 119  

“প্রতামার লনকে-আত্মীিবগতটক সতকত কটর দাও।” [সূরা আশ-শু‘আরা, 

আিাত: ২১৪] 

আর েলতটবশীরও বড় রকটমর হক তথা অলধ্কার রটিটছ; প্রকননা 

রাসূিুল্লা সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিটছন:  

ِمنُ  اَكنَ  َمن  » مِ  بِاّلَلِ  يُؤ  َو  ًا فَل يَُقل   اآلِخرِ  َواَل  و   َخري 
َ
ُمت   أ ِمنُ  اَكنَ  َوَمن   َِلَص   بِاّلَلِ  يُؤ 

مِ  َو  ِرم   اآلِخرِ  َواَل  ِمنُ  اَكنَ  َوَمن   َجارَهُ  فَل يُك  مِ  بِاّلَلِ  يُؤ  َو  ِرم   اآلِخرِ  َواَل   .«هُ َضي فَ  فَل يُك 

“প্রর্ বযলি আল্লাহ ও পরকাটি লবশ্বাস কটর, প্রস প্রর্ন উিম কথা বটি 

অথবা চুপ থাটক। আর প্রর্ বযলি আল্লাহ ও পরকাটি লবশ্বাস কটর, প্রস 

প্রর্ন তার েলতটবশীটক সম্মান কটর এবং প্রর্ বযলি আল্লাহ ও পরকাটি 

লবশ্বাস কটর, প্রস প্রর্ন তার প্রমহমানটক সম্মান কটর।”44
 

রাসূিুল্লা সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিটছন:  

 .«سيورثه أنه ظننت حىت باجلار جربيل يوصيين زال ما»

                                                           
44 সহীহ বুোরী, অধ্যাি: লশষ্টাচার (كتاب األدب), পলরটেদ: প্রর্ বযলি আল্লাহ ও 

পরকাটি লবশ্বাস কটর, প্রস প্রর্ন তার েলতটবশীটক কষ্ট না প্রদি (  يؤمن اكن من باب
جاره يؤذ فال اآلخر واَلوم باهلل ), বাব নং ৩১, হাদীস নং ৫৬৭২; সহীহ মুসলিম, অধ্যাি: 

ঈমান (اإليمان), পলরটেদ: েলতটবশী ও প্রমহমানটক সম্মান দাটনর বযাপাটর উৎসাহ 

েদান এবং কিযাণকর কথা বযতীত অনযানয প্রক্ষটত্র চুপ থাকার আবশযকতা এবং 
এই সবগুটিাই ঈমাটনর অন্তভুতি হওিা ( َثِّ  باب ِِ َرامِ  ىلَعَ  اْل  َارِ  إِك   َولُُزومِ  َوالَضي ِف  اجل 

ِت  َ  ِمنَ  إِالَ  الَصم  ِ اخل  اإِليَمانِ  ِمنَ  لُكِّهِ  َذلَِك  َوَكو نِ  ري  ), বাব নং ২১, হাদীস নং ১৮২ 
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“আমাটক লেবরীি ‘আিাইলহস সািাম সব সমি েলতটবশী সম্পটকত 

অসীিত কটর থাটকন। এমনলক, আমার মটন হটিা প্রর্, লতলন অলচটরই 

েলতটবশীটক ওিালরস (উিরালধ্কারী) বালনটি প্রদটবন।”45 

আর বনু্ধর েনয রটিটছ বনু্ধটত্বর এবং সাধ্ারণ ও লবটশষ ভ্রাতৃটত্বর 

অলধ্কার। 

আর েটতযক মুসলিম বযলির েনয রটিটছ ইসিাম সম্পলকতত অলধ্কার, 

প্রর্মলনভাটব এর লবস্তালরত বযােযা এটসটছ। আর অমুসলিমটদর েনয 

রটিটছ তাটদরটক এই দীন তথা েীবনবযবস্থার লদটক দাওিাত পাওিার 

অলধ্কার।46
 

আর মুসলিম নারী হটিন এই সমাটের মটধ্য লক্রিা-েলতলক্রিাশীি 

মলহিা এবং তার দালিত্ব ও কততবয হটিা এটদর েটতযকটক তার মান 

অনুর্ািী মর্তাদাবান কটর গটড় প্রতািা। 

                                                           
45 সহীহ বুোরী, অধ্যাি: লশষ্টাচার (كتاب األدب), পলরটেদ: েলতটবশীর েনয অসীিত 

( باجلار الوصاءة باب ), বাব নং ২৮, হাদীস নং ৫৬৬৮; সহীহ মুসলিম, অধ্যাি: 

সিযবহার, আত্মীিতার সম্পকত রক্ষা ও আচার-বযবহার ( واآلدب الربوالصلة ), 

পলরটেদ: েলতটবশীর বযাপাটর অসীিত ও তার েলত সিযবহার (  باجلار الوصية بابِ ِ
إَله واإلحسان ), বাব নং ৪২, হাদীস নং ৬৮৫২। 

46 সামলগ্রকভাটব এই অলধ্কাটরর লবষিলে আমার “দুরুসুন লফি হুকুক” ( دروس يف
 নামক গ্রটন্থ লবস্তালরত আটিাচনা কটরলছ। সুতরাং তা অধ্যিন করা প্রর্টত (اْلقوق

পাটর।  
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২. মলহিাটদর সাটথ লবটশষ লকছু লবষটি এবং অঙ্গ-েতযটঙ্গর গিন 

সম্পটকত লবটশষভাটব কথা বিার প্রক্ষটত্র পুরুটষর প্রচটি নারীই অলধ্ক 

উপরু্ি। আরও উপরু্ি এর ওপর লভলি কটর লবনযস্থ বযলিগত ও 

সামালেক লবষিগুটিার বযাপাটর কথা বিটত। সুতরাং এোটন পুরুটষর 

পটক্ষ প্রকাটনা লবষি েচার করটত র্া অসম্ভব, নারীর পটক্ষ তা েচার 

কারা সহটেই সম্ভব। 

৩. অনুরূপভাটব নারী সংস্কাটরর সকি প্রক্ষটত্র তার স্বোতীি প্রমটিটদর 

সাটথ প্রমিাটমশার মাধ্যটম, তাটদর আচার-আচরটণর েলত দৃলষ্ট 

আকষতটণর মাধ্যটম এবং তারা ভুি-ত্রুলেটত পলতত হটি তার েলত 

মটনাটর্াগ আকষতটণর মাধ্যটম র্থার্থ সংস্কার-পদ্ধলত েটিাটগ সক্ষম। 

এ প্রক্ষটত্র পুরুটষর কার্তক্রম তার লবপরীত, লর্লন নকি বা মাধ্যটমর 

ওপর লনভতরশীি; আর প্রর্ স্বচটক্ষ প্রদটে প্রস ঐ বযলির প্রচটি অগ্রগামী, 

প্রর্ শুধু্ শ্রবণ কটর।  

৪. কিযাণেনক প্রক্ষটত্র এবং ইসিাটমর লশক্ষাসমূটহর সমিিসাধ্ন, তার 

লবধ্াসমূহটক বাধ্যতামূিক দালিত্বরূটপ গ্রহণ এবং তার লনিম-

পদ্ধলতসমূটহর ওপর দৃঢ়ভাটব েলতলষ্ঠত থাকার প্রক্ষটত্র তার আদলশতক 
েভাটবর পলরলধ্ মানুটষর কথার প্রচটি অটনক প্রবলশ েভাবশািী। সুতরাং 

আহূত বযলিটদর োটণর মটধ্য তার আদটশতর একো বড় ধ্রটনর েভাব 

রটিটছ। 

৫. মলহিাটদর মটধ্য বযলিগত নলসহত ও বযলিগত দাওিাতী কাে 

র্থার্থভাটব পলরচািনা করা পুরুটষর পটক্ষ সম্ভব নি। সুতরাং তা 
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র্থার্থভাটব বাস্তবািন করার েনয তাটদর মধ্য প্রথটক নারীটক ভূলমকা 

রােটত হটব; প্রকননা নারীটদর ওপর তাটদর অপলরলচত পুরুষটদর প্রথটক 

পদতা করা ফরর্। 

৬. মুসলিম নারী সমাটের মটধ্য প্রকাটনা বযথত সদসয নন; বরং লতলন 

হটিন েভাব-েলতপলির পাত্র। আর মুসলিম নারী হটিন আল্লাহর 

পটথর আহ্বানকালরনী ও উপটদষ্টা। সুতরাং তার েনয আবশযক কততবয 

হটিা, প্রস সমাে লবলনমতাণ, সংটশাধ্ন ও পলরচািনার কাটে অংশগ্রহণ 

করটব; আরও অংশগ্রহণ করটব কিযাটণর পটথ দাওিাতী কার্তক্রটম।  

৭. আদশত নারীগণ এ রকমই হটিটছন; আর তাটদর শীটষত রটিটছন 

সম্মালনত মলহিা সাহাবীগণ, আর র্ারা সংস্কার, সংটশাধ্ন ও 

পারস্পলরক সহটর্ালগতার প্রক্ষটত্র লবটশষ অবদান প্ররটেটছন, তাটদর 

মটধ্য মুলমন-েননীগণ উটল্লেটর্াগয। সুতরাং তাটদর মটধ্য আটিশা 

রালদিাল্লাহু ‘আনহা উম্মটতর েনয প্রকননা রাসূিুল্লা সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওিাসাল্লাটমর অটনক হাদীস বণতনা কটরটছন, তাুঁর (রাসূটির) আবালসক 

অবস্থার লববরণ লদটিটছন এবং সাহাবীটদরটক লবলভন্ন লবষটি সংটশাধ্ন 

কটরন। আর তাটদরই আটরক েন হটিন র্িনব লবনটত োহাশ 

রালদিাল্লাহু ‘আনহা লমসকীনটদর পাটশ দাুঁলড়টিটছন এবং তাুঁর লনকে 
প্রকাটনা লকছুই অবলশষ্ট লছি না; আর এইভাটব অসংেয দৃষ্টান্ত রটিটছ। 

সুতরাং ঐসব মর্তদাবান নারীগণ হটিন আদশত নমুনা ও অনুকরণীি 

দৃষ্টান্ত।     
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৮. নারী প্রকিীক ইসিাটমর শত্রুগটণর প্রচষ্টা ও সাধ্না দুইভাটব হটি 

থাটক:  

েথমত: তারা নারীর োলতসত্বাটক ধ্বংস ও লবপর্তস্ত করার েনয 

তাটদরটক প্রকিীভূত কটর। 

লিতীিত: নারীটদরটক ধ্বংস ও লবপথগামী করার পর ঐ নারীটদরটক 

অনযানয নারীটদর ধ্বংস ও লবপথগামী করার কাটে বযবহার করা, আর 

কালফর ও ষড়র্েকারীটদর বাস্তবতা এই কথারই সাক্ষয প্রদি। সুতরাং 

নারীর আবশযকীি দালিত্ব ও কততবয হটিা এই লবপর্তটির পথ রুদ্ধ 

করার েনয তার র্থার্থ ভূলমকা পািন করা। প্রমােকথা, প্রমটি বা 

নারীোলতটক সমাে ও উম্মটতর (োলতর) মটধ্য সংস্কারমূিক ভূলমকাি 

বযস্ত থাকটত হটব। 

৯. মহান মর্তাদাপূণত ও পর্তাপ্ত সাওিাটবর এই কাটে প্রস পুরুটষর 

সহটর্ালগতা প্রনটব। কারণ,  ভাটিা কােসমূটহর মটধ্য সবতটশ্রষ্ঠ কাে ও 

মুস্তাহাব কমতসমূটহর মটধ্য সটবতাচ্চ মাটনর কমত হটিা সমাটের কিযাটণ 

সংস্কারমূিক কাে ও দাওিাতী কার্তক্রম েলতষ্ঠা করা, প্রর্মন অলচটরই 

প্রসই বযাপাটর লবস্তালরত লববরণ আসটছ। 

৩. এই দালিত্ব ও কততটবযর েটিােনীি লবষিালদ: 

সংস্কাটরর প্রক্ষটত্র বযাপক দাি-দালিটত্বর বযাপাটর পূটবত প্রর্ আটিাচনা 

হটিটছ, তার সাটথ েটিােনীি লবষিালদ লনম্নরূটপ লনধ্তারণ করা র্াি: 
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(ক) আত্মীি-স্বেন পক্ষ: লনকেতম ও দূরতম আত্মীি-স্বেটনর মটধ্য 

নারী লনম্নলিলেতভাটব দালিত্ব ও কততবয পািন করটত পাটর:  

 তাটদর অলধ্কারসমূহ আদাি করা। 

 তাটদর প্রপাশাক-পলরেদ, চুি েদশতন ও কথাবাততা বিার 

প্রক্ষটত্র েকাশভলঙ্গর শর‘ঈ লদক পর্তটবক্ষণ করা। 

 সমটি সমটি তাটদর সাটথ কথাবাততা বিা, তাটদর অবস্থালদ 

সম্পটকত লেটজ্ঞস করা, লবটশষ কটর তাটদর মটধ্য র্ার প্রকাটনা 

লবটশষ সমসযা রটিটছ। প্রর্মন, প্ররাগী সম্পটকত লেটজ্ঞস করা 

এবং তার েনয প্রদা‘আ করা। 

 তাটদর সমাটবটশটক  ভাটিা কথা ও উিম উপটদশ িারা 

ফিেসূ করা। এই প্রক্ষটত্র উিম হটিা তাটদরটক উপটদশ 

প্রদওিা, তাটদর লনকে উপকারী বিবয প্রপশ করা অথবা 

তাটদরটক েচলিত ভুিত্রুলে ও অনযাি-অপরাধ্ সম্পটকত সতকত 

করা অথবা তাটদর েনয মলহিা দা‘ঈটক প্রমহমান লহটসটব আনা 

অথবা লবলভন্ন বিস অনুর্ািী তাটদর মটধ্য সাধ্ারণ 

েলতটর্ালগতা পলরচািনা করা অথবা তাটদরটক উপকারী 

কযাটসে-অলডও ইতযালদ শুনাটনার বযবস্থা করা অথবা উপকারী 

লকো-কালহনী আটিাচনা করা এবং ইতযালদ। 

 লবলভন্ন উপিক্ষটক প্রকি কটর উপহার সামগ্রী লবতরণ করা, 

তা অল্প দাটমর হউক না প্রকন। কারণ, উপহার উপটেৌকন 
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মানব মটন বড় ধ্রটনর েভাব প্রফটি। তা সকি েকার লবটিষ 

দূর কটর, অন্তটরর কিুষতা ও অপলবত্রতাটক ধু্টি মুটছ 

পলরষ্কার কটর প্রদি, মন প্রথটক লবটিষ ও শত্রুতাটক আটস্ত 

আটস্ত প্রবর কটর প্রদি; সম্পকতটক লনটভতোি কটর, সকি েকার 

লহংসা-লবটিষ দূর কটর এবং মানুটষর এটক অপরটক 

কাছাকালছ কটর। 

 তাটদর দলরদ্রটদরটক (ফকীরটক) সহটর্ালগতা করা, লমসকীন 

তথা লনোঃস্বটদর েলত সহানুভূলতশীি হওিা, লবধ্বাটদরটক 

সাহার্য করা এবং তাটদর অভাবীটদর অভাব লনবারণ করা। 

 আরও লবটশষভাটব উটল্লেটর্াগয হটিা, তাটদর অসুস্থটক প্রসবা 

করা, তাটক সান্তনা প্রদওিা এবং তার সামটন শুভ সটিত প্রমটি 

ধ্রা, আর অনুরূপভাটব মৃতুয ও অনযানয কারটণ তাটদর 

লবপদগ্রস্তটক সাহার্য-সহটর্ালগতা করা এবং তার েনয প্রদা‘আ 

করা, আর তারা প্রর্ প্রকাটনা েটিােটনর মুটোমুলে হটি, প্রস 
প্রক্ষত্র তাটদর েলত সাহাটর্যর হাত বালড়টি প্রদওিা।   

 প্রর্ৌথভাটব দাওিাতীমূিক কার্তক্রটমর অংশ লহটসটব লবলভন্ন 

কার্তক্রটম অংশ প্রনওিা। প্রর্মন, লনোঃস্বটদরটক সহটর্ালগতার 

েনয অনুদান সংগ্রহ করা অথবা বইপত্র ক্রি কটর লবতরণ 

েভৃলত।  

(ে) েলতটবশীটদর পক্ষ: আর েলতটবশীটদর প্রক্ষটত্রে তাটদর দাওিাতী 

কার্তক্রটমর মটধ্য র্া অন্তভুতি, তা লনম্নরূপ:  



 

 

 
 126  

 তাটদর শরী‘আহ লভলিক অলধ্কারসমূহ আদাি করা। 

 েলতটবশী সকি নারীর বযাপাটর োনা এবং পৃথকভাটব লনকে 

ও সাংসৃ্কলতক লদক লবটবচনা কটর েটতযক েলতটবশীর সাটথ 

আচরণ করা। 

 প্রস লনটে প্রর্ োবার োি, তার প্রথটক তাটদরটক োওিাটব। 

বলণতত আটছ প্রর্, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম 

নারীটক লনটদতশ লদটিটছন, র্াটত প্রস তার েলতটবশীটদরটক 

োবার দান কটর, র্লদও তা ছাগটির েুর হউক; আর তার 

প্রঝাি প্রথটক তাটক লকছু দান করটত বটিটছন।47  

                                                           
47 হাদীটস আটছ, আবূ হুরািরা রালদিাল্লাহু ‘আনহু প্রথটক বলণতত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওিাসাল্লাম প্রথটক বটিন, 

ِلَماِت  نَِساءَ  يَا»    « َشاة   فِر ِسنَ  َولَو   جِلَاَرتَِها َجاَرة   حَت ِقَرنَ  الَ  ال ُمس 

“প্রহ মুসলিম নারীগণ! প্রকান মলহিা েলতটবলশনী প্রর্ন তার অপর মলহিা েলতটবলশনী 
(েদি হালদিাটক) তুে মটন না কটর, এমনলক তা স্বল্প প্রগাশত লবলশষ্ট বকরীর হাুঁড় 
অথবা বকরীর েুর হটিও”। সহীহ বুোরী, অধ্যাি: প্রহবা ও তার ফর্ীিত (  كتاب

وفضلها اهلبة ), পলরটেদ: প্রহবার ফর্ীিত ও তার েলত উৎসাহ েদান (  فضلها باب
عليها واَلحريض ), হাদীস নং ২৪২৭; সহীহ মুসলিম, অধ্যাি: র্াকাত (الزاكة), 

পলরটেদ: পলরমাণ অল্প হটিও তা প্রথটক সাদকা প্রদওিার উৎসাহ দান এবং অল্প 
পলরমাণ দান তুে মটন কটর লবরত না থাকা َثِّ  (باب  َوالَ  ِبال َقِليلِ  َولَو   الَصَدَقةِ  ىلَعَ  اْل 

تَنَعُ  ِتَقارِهِ( ال َقِليلِ  ِمنَ  ُتم  الِح   বাব নং ৩০, হাদীস নং ২৪২৬; অপর এক হাদীটস আটছ, 

আবূ র্র রালদিাল্লাহু ‘আনহু প্রথটক বলণতত, লতলন বটিন, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন,  
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 সমটি সমটি তাটদর সাটথ সাক্ষাৎ করা এবং এই সাক্ষাতটক 

আিাপ-আটিাচনার মাধ্যটম ফিেসূ করা (আত্মীি-স্বেনটদর 

সাটথ আচরটণ প্রর্মনলে বিা হটিটছ 

 তাটদরটক কথা অথবা কাটের মাধ্যটম প্রকাটনা েকার কষ্ট না 

প্রদওিা। 

 সমটি সমটি তাটদরটক প্রফান করা এবং তাটদর অবস্থালদ 

সম্পটকত লেটজ্ঞস করা। 

 উপটদশ চাওিার সমটি অথবা শর‘ঈ প্রকাটনা লবষি দৃলষ্টটগাচর 

হটি উপটদশ প্রদওিা। 

(গ) নারীটদর সমাটবটশ: নারীটক সামালেক েীবটন বহু সমাটবটশ হালের 

থাকটত হি- কেনও আবশযকভাটব, আবার কেনও ঐলেকভাটব। উভি 

েকার সমাটবটশই নারীর ওপর দাওিাতী দালিত্ব ও কততবয রটিটছ।  

তন্মটধ্য আবলশযক সমাটবশসমূটহ, উদাহরণস্বরূপ বিা র্াি: মানুষ এই 

েীবটনর মটধ্য লবলভন্ন েকার প্ররাগ-বযালধ্ ও লবপদ-মুলসবটতর মুটোমুলে 

হি, অতোঃপর প্রস সলিক কারণ উদ্ঘােন কটর লচলকৎসার েনয ডািাটরর 
                                                           

بَا يَا»
َ
َت  إَِذا َذر   أ رِث   َمَرقَةً  َطبَخ  ك 

َ
 .«ِجرَيانََك  َوَتَعاَهد   َماَءَها فَأ

“প্রহ আবূ র্র! র্েন তুলম প্রঝািলবলশষ্ট তরকালর রান্না করটব, তটব তার পালন বালড়টি 
দাও এবং প্রতামার েলতটবশীটদরটক শালমি কটর নাও”। সহীহ মুসলিম, অধ্যাি: 

সিযবহার, আত্মীিতার সম্পকত রক্ষা ও আচার-বযবহার ( واآلدب الربوالصلة ), 

পলরটেদ: েলতটবশীর বযাপাটর অসীিত ও তার েলত সিযবহার (  باجلار الوصية بابِ ِ
إَله واإلحسان  ), বাব নং ৪২, হাদীস নং ৬৮৫৫। 
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লনকে গমন কটর। সুতরাং র্েন প্রকাটনা নারী ডািাটরর লনকে গমন 

কটর, তেন প্রস মলহিা ডািাটরর লনকে েটবটশর অটপক্ষাি থাটক। 

অতএব, তার সাটথ একলত্রত হি অটপক্ষমান মলহিাটদর প্রকউ প্রকউ, 

আর এো োনা কথা প্রর্, পুরুষটদর প্রচটি নারীরাই অলধ্ক সামালেক। 

সুতরাং অলধ্কাংশ প্রক্ষটত্র তারা তাটদর কারও কারও সাটথ আিাপ-

আটিাচনা ও কথাবাততাি প্রমটত উটি। সুতরাং লতলনই হটিন প্রসৌভাগবান 

নারী, লর্লন এই সমাটবশলেটক বযবহার কটরন লনম্নরূপ কাটে:  

 উপহারস্বরূপ প্রদওিার েনয লকছু বাছাই করা বইপত্র ও 

কযাটসে/লসলড সটঙ্গ রাো। অতোঃপর তার সাটথ অটপক্ষমান 

নারীটক তা উপহার প্রদটব, লবটশষ কটর ঐ লসলডলে উপহার 

লহটসটব লদটিই  ভাটিা হটব, র্েন লসলডলে প্ররাগীর অবস্থালদ 

সম্পটকত এবং শরী‘আটতর লবলধ্লবধ্ান ও অনযানয লবষটি 

(টরাগীর েনয) প্রর্সব করণীি লনটি আটিাচনা কটর। 

 মলহিা ডািার ও প্ররাগীটদর সাটথ তার ঘটে র্াওিা ঘেনাটক 

কালহনী আকাটর আটিাচনা করা এবং তার প্রথটক উপকারী 

লবষিগুটিাটক লশক্ষা লহটসটব প্রপশ করা। 

 লবলভন্ন প্ররাগ-বািাইর অবস্থা আটিাচনা করা। আর এভাটবই 

প্রস উপলস্থত মলহিাটদর মটধ্য আনটন্দর উটদ্রক করটত পারটব 

এবং প্রসোন প্রথটক প্রস তার অথতবহ কালঙ্খত কথাবাততা লনটি 

তাটদর মটধ্য েটবশ করটব। 
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 ভাি  ভাটিা ইসিামী পত্রপলত্রকা ও মযাগালেন সটঙ্গ রােটব 

প্রসগুটিার পলরলচলত তুটি ধ্রার েনয এবং তার ইলতবাচক 

লদকগুটিা এবং তার মটধ্য প্রর্সব উপকারী লবষি রটিটছ, তা 

আটিাচনা করা। 

 র্েন প্রস এমন প্রকাটনা অবস্থা বা অবস্থান িক্ষয করটব, র্া 

উপটদশ দালব কটর, তেন সরাসলর নসীহত করা।  

- আর ঐলেক সমাটবটশ, উদাহরণস্বরূপ মলহিাটদর ‘লহফেুি 

কুরআনুি কারীম’ প্রকাটসত উপলস্থত হওিা। আর তার এই 

উপলস্থলত হি সহকারী লশলক্ষকা লহটসটব অথবা উপকৃত হওিার 

েনয ছাত্রী লহটসটব অথবা উৎসাহদানকালরনী দশতক লহটসটব 

অথবা অনযানয প্রকাটনা উটেটশয। আর সকি পলরটবশ-

পলরলস্থলতটত উলচৎ কাে হটিা, প্রস তার উপলস্থলতর সুবণত 

সুটর্াগলে সলিকভাটব কাটে িাগাটব। সুতরাং প্রস র্লদ লশক্ষকা 

বা ছাত্রী হি, তটব তাটদর পািযক্রম (লসটিবাস) সম্পটকত 

কথাবাততা বিটব ও এর লবস্তালরত আটিাচনাি আসটব; আর 

প্রস র্লদ দা‘ঈ তথা আল্লাহর পটথ আহ্বানকালরনী হি, তটব 

এই প্রক্ষটত্র তার দাওিাতী দালিত্ব েলতষ্ঠা করটব। আর প্রস র্লদ 

উৎসাহদানকালরনী দশতক হি, তটব প্রস পলরচািক, বযবস্থাপক 

ও লশলক্ষকাটদরটক উৎসাহ প্রদওিার বযাপাটর লচন্তা-ভাবনা 

করটব এবং তাটদর েনয প্রদা‘আ করটব। কারণ, তাটদর মহৎ 
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কাে অবযাহত রাো এবং এই প্রক্ষটত্র তাটদর মানটক সমুন্নত 

করার বযাপাটর এো একো বড় ধ্রটনর উেীপক। 

অনুরূপভাটব প্রস সমস্ত লহফে েলতষ্ঠানসমূটহ আলথতকভাটব 

সামথতয অনুর্ািী র্থাসম্ভব সাহার্য ও সহটর্ালগতা করা, র্লদও 

তা সামানয বস্তু হউক। প্রকননা কম কম কটরই প্রবলশ হি, আর 

প্রফাোগুটিা একলত্রত হটি সৃলষ্ট হি বনযার। আর র্েন তারা 

তার লনকে লকছু োনটত বা প্রপটত চাইটব, তার পক্ষ প্রথটক 

সহটর্ালগতার কথা োনাটব এবং বিটব প্রর্ এ বযাপাটর 

(সহটর্ালগতা করার েনয) শুধু্ তার সাটথ প্রফাটন কথা বিটিই 

হটব।   

আর এই সবই কিযাটণর লদটক আহ্বান এবং পুণয ও 

তাকওিার কাটে পারস্পলরক সহটর্ালগতার অনযতম েধ্ান 

মাধ্যম। 

আর এই দুই েকাটরর সমাটবটশর দাওিাতটক অনয সব 

ধ্রটনর নারী সমাটবটশর েনয মটডি লহটসটব গ্রহণ করা 

র্াটব।  

(ঘ) ক্লাবসমূহ এবং প্রসগুটিার েলত মুসলিম নারীর দালিত্ব ও কততবয: 

আমরা প্রর্ই রু্টগ বসবাস করলছ, তার অনযতম দৃশয হটিা বহু রকটমর 

সাংসৃ্কলতর সাটথ পলরলচত হওিা, সাটথ সাটথ রটিটছ বহু সভা-টসলমনার, 
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উৎসব-অনুষ্ঠান এবং এগুটিার মত কটর আরও অনযানয লবলবধ্ নাটমর 

সাংসৃ্কলতক অনুষ্ঠান।  

আর ধ্মতলনরটপক্ষতাবাদীগণ ও তাটদর অনুরূপ মতাদটশতর বযলিবগত র্া 

লনটি অগ্রসর হটিটছ, তন্মটধ্য অনযতম হটিা তাটদর নারী সমােটক 

এসব ক্লাব বা সংটঘর অন্তভুতি হওিার বযাপাটর উৎসালহত করা এবং 

তাটদর লবকৃত লচন্তাধ্ারার মাধ্যটম প্রসগুটিার সুলবধ্া প্রভাগ করা। আর 

মুসলিম সংসৃ্কলতমনা রক্ষণশীি আল্লাহর দীটনর আহ্বািক নারী 
সমাটের এসব ক্লাটব তাটদর দালিত্ব ও কততবয পািটনর সমি হটিটছ। 

সুতরাং তারা এগুটিাটক লনম্নলিলেতরূটপ বযবহার করটব: 

- প্রমৌলিকত্ব সহকাটর প্রস সব সভা-সলমলতটত কার্তকরভাটব 

অংশগ্রহণ করা, র্াটত প্রস প্রসোটন তার িীন তথা আকীদা ও  

শরী‘আত, চলরত্র ও চাি-চিটন প্রর্ লনটদতশনা প্রদি প্রসো 

প্রসোটন স্পষ্টভাটব তুটি ধ্রটব। আর সকি েকার অলনষ্টতা 

ও োরাপী প্রথটক সতকত করটব। 

- প্রসলমনারসমূটহ লনটের মতামত প্রপশ করার মাধ্যটম কিযাণকর 

কাটে উৎসালহত করা অথবা অপকমত প্রথটক সতকত করা। 

- শরী‘আটতর দিীি-েমাণ ও বাস্তবলভলিক েমাণালদর মাধ্যটম 

সাহলসকতা ও সটচতনতার সাটথ বালতি রু্লি-েমাণালদর 

লবরুটদ্ধ প্রসাোর থাকা। 
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- ইসিাটমর বাস্তব ও কার্তকর লচত্র তুটি ধ্রা; ফটি তা উপলস্থত 

প্রিাকটদর মটধ্য মুসলিম নারী তার বালহযক ও আভযন্তলরণ 

গিটন প্রকমন হওিা আবশযক তার আদশত লহটসটব লবটবলচত 

হটব।  

- সততা ও কিযাটণর অনুসারীটদর সংেযালধ্কযটক আরও বৃলদ্ধ 

করার মানটস এ সব সভা-সলমলতটত উপলস্থত হওিা। 

- উপলস্থত সকি নারীর সাটথ উিম আচার-আচরটণর মাধ্যটম 

কাে করা, চাই তারা উিম চলরটত্রর অলধ্কালরনী হউক অথবা 

তারা পাপাচালরণী বা লবকৃত মানলসকতা সম্পন্না হউক। প্রকননা 

কথার প্রচটি চলরত্র ও বনলতকতার েভাব অটনক প্রবলশ; আর 

মুসলিম নারী প্রতা পারস্পলরক উিম আচার-আচরটণর েনয 

আলদষ্ট। 

- এসব ক্লাটবর মটধ্য প্রর্ সকি অসামালেক ও োরাপ কাে হটি 

থাটক প্রসগুটিার পলরসংেযান প্রনিা এবং এ গুটিা র্াটত েসার 

িাভ করটত না পাটর ও এগুটিার েভাব র্াটত সীমাবদ্ধ করা 

র্াি এ বযাপাটর সহটর্ালগতার েনয র্থাটর্াগয কতৃতপটক্ষর 

প্রগাচরীভূত করা।   

(ঙ) কমতটক্ষটত্র দালিত্ব: এই রু্টগ নারীরা পুরুটষর সাটথ অটনক লবষটি 

অংশগ্রহণ কটর থাটক, এোটন রটিটছ নারীটদর অটনক কমতটক্ষত্র। 

নারীরা এর এক লবরাে অংশ দেি কটর আটছ। সুতরাং তারা লবলভন্ন 

মিদাটন েটবশ কটরটছ; আলম এসব মিদাটনর দু’লে দৃষ্টান্ত উটল্লে 
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করলছ, বালক মিদান বা প্রক্ষত্রসমূহটক এই দু’লে দৃষ্টাটন্তর ওপর অনুমান 

করা হটব: 

েথম দৃষ্টান্ত: লশক্ষা ও েলশক্ষণ দান।  

একেন লশলক্ষকাটক তার লমশন সম্পাদন এবং দালিত্ব ও কততবয 

পািটনর প্রক্ষটত্র প্রর্ সকি উপটদশ প্রদওিা র্াি তা হটে,  

 তাটক েথম প্রথটক প্রশষ পর্তন্ত লশক্ষা ও েলশক্ষটণর মত দালিত্ব 

ও কততটবযর মহত্ব ও গভীরতা অনুধ্াবন করটত হটব, আর 

তাটক বুঝটত হটব প্রর্, তার ওপর অটনক বড় দালিত্ব অলপতত 

হটিটছ। আর এসব প্রছাে অথবা বড় নারীটদর লবটবক-বুলদ্ধ 

তার েভাটবর অধ্ীন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিা 

তাটক এই দালিত্ব ও কততবয সম্পটকত লেটজ্ঞস করটবন। কারণ, 

লতলন র্াটক দালিটত্বর েনয মটনানীত কটরটছন, এমন েটতযক 

দালিত্বশীিটক তার দালিত্ব সম্পটকত লেজ্ঞাসাবাদ করটবন। আর 

লশক্ষার কােলে েুবই মহৎ ও মহান গুরুত্বপূণত লবষি। তার 

মহত্ব েকাশ পাি এই কােলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওিাসাল্লাটমর গুরুত্বপূণত কাে হওিার কারটণ। সুতরাং 

লশলক্ষকা নবুওিটতর উিরালধ্কাটরর দালিত্ব বহন কটরটছন; 

আর লতলন হটিন আটিশা ও ফালতমা রালদিাল্লাহু ‘আনহুমা’র 

েলতলনলধ্ এবং লতলন মহান েলশলক্ষকা, মাটির দালিত্ব অথবা 

তার প্রচটি অটনক বড় দালিত্ব পািন কটরন, আর এো এই 

েনয প্রর্, তার ছাত্রীটদর ওপর তার একো বড় ধ্রটনর েভাব 
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রটিটছ। আর লতলন হটিন লনটদতশক ও পথেদশতক, তার 

লনটদতশনা ও পথেদশতন প্রশ্রাতাটদর পক্ষ প্রথটক গ্রহণীি হটি 

থাটক। লশক্ষক ও লশলক্ষকার গুরুত্ব লচলত্রত করার প্রক্ষটত্র প্রসই 

উলিলেই র্টথষ্ট, র্া কলব আহমাদ শাওকী ছন্দাকাটর বটিন, 

 اكد املعلِّم أن يكون رسوالً  قم للمعلم وفِّه اَلبجيال

লশক্ষটকর েনয দাুঁড়াও, লশক্ষকটক কর সম্মান 

লশক্ষটকর ভূলমকা প্রতা োি রাসূটির সমমান 

আর তাই তার ওপর নযাস্ত হটি পটড় বড় লমশন ও ভারী 

দালিত্ব, র্া পািন করা তার ওপর আবশযক। আর এই 

দালিত্বানুভূলতর সূচনা হটিা এর গুরুত্ব উপিলব্ধ করা। 

 তার মূি কােলেটক সুন্দরভাটব সম্পন্ন করা, র্ার ওপর প্রস 

প্রবতন লনটে এবং লনলদতষ্ট পলরমাণ সম্পদ অেতন করটছ। 

অতোঃপর তার দালিত্ব হটিা তার দারস বা পাি েস্তুত করা, 

তার পলরকল্পনা করা, ছাত্রীটদর মাটঝ তা প্রপশ করা এবং এই 

লবষটি আবশযকীি উপাি-উপকরণ ও সরাঞ্জামালদ সংগ্রটহর 

কাটে প্রচষ্টাসাধ্না করা। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওিা 

তা‘আিা প্রতামাটদর কাউটক তেন  ভাটিাবাটসন, র্েন প্রস 

কােলে কটর তার আস্থা, লবশ্বাস ও আন্তলরকতার সাটথ। 

 লতলন হটবন তার েকাশযরূটপ, কথাবাততাি, সালবতক তৎপরতাি 

ও বনলতক চলরটত্রর প্রক্ষটত্র ছাত্রীটদর কাটছ আদশত নমুনা; 
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প্রকননা আমরা পূটবতই বণতনা কটরলছ প্রর্, কটমতর েভাব কথার 

েভাটবর প্রচটি অটনক প্রবলশ ফিেসূ। লবটশষ কটর ছাত্রীরা 

সাধ্ারণত: তার লশলক্ষকার সাটথ সংলিষ্ট হটি থাটক, তাটক 

মটডি (আদশত) লহটসটব গ্রহণ কটর থাটক, এমনলক তারা 

সালবতক কমততৎপরতা, প্রপাষাক-পলরেদ এবং প্রচহারা-ছলবটতও 

লশলক্ষকার অনুসরণ কটর থাটক। সুতরাং সম্মালনত লশলক্ষকার 

প্রেটন রাো উলচৎ প্রর্, তার েলতলে কমততৎপরতা, কথা, কাে 

ও প্রপাশাক-পলরেদ হটিা তার ছাত্রীটদর দৃলষ্টর প্রক্ষত্র এবং 

লশক্ষণীি লবষি। সুতরাং তা  ভাটিা হটি, তারাও  ভাটিা হটব 

আর মন্দ হটি তারাও মন্দ হটব, আর প্রসৌভাগযবান বা আদশত 

লশলক্ষকা লতলনই হটবন, লর্লন এই কাটের েনয র্থার্থ লহসাব-

লনকাশ কটরন এবং তার র্থার্থ মূিযািন কটরন, র্াটত কটর 

তার কমতকাণ্ড হি েভাব লবস্তারকারী, প্রর্মন েভাব লবস্তারকারী 

হি তার কথাবাততা; আর এটত কটর প্রস কথা ও কাে উভিলের 

মাধ্যটমই েলতদান ও সাওিাব োপ্ত হটত পাটর। আল্লাহ 

তা‘আিার কাটছ প্রদা‘আ করলছ, লতলন প্রর্ন এটক্ষটত্র 

লশলক্ষকাটদর আগ্রহটক বালড়টি প্রদন। 

 ছাত্রীটদরটক তার বান্ধবী লহসাটব লবটবচনা করা, লবটশষ কটর 

তারা র্েন মাধ্যলমক ও উচ্চ মাধ্যলমক স্তটরর মত উপটরর 

প্রশ্রলণর ছাত্রী হটব, তটব তারা র্েন োথলমক স্তটরর এবং তার 

পূটবতর স্তটরর হটব, তেন লশলক্ষকা লনটেটক ঐসব প্রমটিটদর 

মা বটি লবটবচনা করটবন, র্াটদরটক তাটদর পলরবাটরর 
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প্রিাকেন তার দালিটত্ব অপতণ কটরটছন। আর পূটবত আটিাচনা 

হটি প্রগটছ প্রর্, মাটির কমতকাণ্ড প্রকমন হটব? আর র্েনই লতলন 

এই লবরাে অথত ও তাৎপর্ত অনুধ্াবন করটবন, তেনই তার 

েভাব ও েলতপলি অটনক বড় ও মহান হটব।  

 ছাত্রীটদর সাটথ আচার বযবহাটরর প্রক্ষটত্র সটবতািম আচার-

আচরণ ও প্রিনটদটনর পলরচি প্রদওিা এবং তাটদর সাটথ এর 

িারা সুন্দরভাটব প্রমিাটমশা করা। কারণ, আচার-আচরণ ও 

প্রিনটদটনর েভাব েুব প্রবলশ। সুতরাং লতলন তাটদর ওপর গবত, 

বড়ত্ব ও অহংকার েকাশ করটবন না। তার দালিত্ব হটিা, 

লতলন অধ্যবসািী ছাত্রীটক অনুোলণত করটবন, প্রছাে ও দুবতি 

ছাত্রীটদরটক আদর-টেহ করটবন, ছাত্রীটদর সমসযাগুটিা 

সমাধ্ান করটবন এবং তাটদর আবালসক ও বযলিগত 

অবস্থালদর েলত সদি দৃলষ্ট প্রদটবন, আর তাটদর ওপর লদটি 

বটি র্াওিা সামালেক অথবা মানলসক সমসযা এবং মালসক 

শুরু েলনত পলরলস্থলত সম্পটকত অবগত হওিা ও তার র্থার্থ 

সমাধ্ান প্রপশ করা। 

 লসটিবাস বলহভূতত কমততৎপরতাি অংশগ্রহণ করা, র্ার মাধ্যটম 

লতলন অতযন্ত কাটছ প্রথটক ছাত্রীটদর সম্পটকত োনটত পারটবন 

এবং উপিলব্ধ করটত পারটবন তাটদর েবৃলি ও শলি-

সামটথতযর বযাপাটর। ফটি এর সাহাটর্য লতলন তাটদরটক 

সুন্দরভাটব পলরচািনা করটত পারটবন। 
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 তার হৃদিটক ছাত্রীটদর েনয এমনভাটব উনু্মি কটর প্রদওিা, 

র্াটত তাটদর আবালসক সমসযাসমূহ এবং তাটদর ঘটরর মটধ্য 

তারা প্রর্ সমস্ত সমসযার মুটোমুলে হটি থাটক প্রসগুটিা সম্পটকত 

লতলন অবলহত হটত পাটরন। লবটশষ কটর ঐসব ছাত্রীটদর 

বযাপাটর অবলহত হটত পাটরন, র্াটদর বযাপাটর তাটদর 

পলরবাটরর প্রিাকেন অমটনাটর্াগী এবং তারা  ভাটিাভাটব 

তাটদর প্রোুঁেেবর রাটে না। সুতরাং এোটন ঐসব ছাত্রীটদর 

লনকে েটবশ কটর তাটদরটক উপটদশ প্রদওিা এবং সলিক 

প্রহদািাত তথা লদক লনটদতশনা েদান করা, একেন 

সলতযকাটরর কিযাণকামী লশলক্ষকা লহটসটব তার বৃহৎ দালিটত্বর 

অন্তভুতি। আর তার মাধ্যটম আল্লাহ তা‘আিা একলে প্রমটিটক 

প্রহদাটিত করাো তারা েনয একলে িািবটণতর উটের মালিক 

হওিা অটপক্ষা অটনক প্রবলশ উিম, প্রর্মনলে রাসূিুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম প্রথটক লবশুদ্ধ হাদীটসর মাধ্যটম 

বলণতত হটিটছ।48  

                                                           
48 সুতরাং হাদীটসর মটধ্য এটসটছ, সাহি ইবন সা‘দ রালদিাল্লাহু ‘আনহু প্রথটক বলণতত, 
লতলন বটিন, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিটছন: 

   «انلعم محر لك يكون أن من لك خري بك رجال اهلل يهدي ألن فواهلل»

“আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা‘আিা র্লদ প্রতামার মাধ্যটম এক বযলিটক লহদািাত দান 
কটরন, তটব তা প্রতামার েনয িািবটণতর উটের মালিক হওিা অটপক্ষা উিম”। 
সহীহ বুোরী, অধ্যাি: লেহাদ ও রু্দ্ধ েীবন ( والسري اجلهاد كتاب ), পলরটেদ: র্ার 

হাটত প্রকান বযলি ইসিাম গ্রহণ কটরটছ, তার ফর্ীিত (  يديه ىلع أسلم من فضل باب
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 পািসূচীর েটতযক জ্ঞাটনর লবষি পাি দাটনর সমি প্রসোর 

বযােযা-লবটিষটন  ভাটিা কাে ও উন্নত ইসিামী চলরটত্রর 

লবষটির েলত লদক-লনটদতশনা েদান; লবটশষ কটর শরী‘আটতর 

লবষি, আরলব লবষি ও সামালেক লবষিগুটিার পািযক্রম। 

এমনলক অনযানয লশক্ষার পািযক্রটমও আবশযক হটিা অনুরূপ 

কিযাণ ও সম্মানেনক লশক্ষণীি লবষিগুটিার লদকলনটদতশনা 

মুি না হওিা। এই লদকলনটদতশনা প্রপশ করা শুধু্ শরী‘আটতর 

লবষিসমূটহর পািদানকালরনী লশলক্ষকার মটধ্যই সীমাবদ্ধ 

থাকটব না। লনোঃসটন্দটহ ছাত্রীটদরটক (পড়াটনার সমি পাটির 

লভতর প্রথটক) র্াবতীি কিযাণ ও উিম চলরটত্রর লশক্ষা প্রদওিার 

প্রক্ষটত্র শর‘ঈ লবষটির পািদানকালরনীর কততবয অটনক বড়; 

লকন্তু এর অথত এ নি প্রর্, অপরাপর লশলক্ষকাগণ দালিত্বশূনয 

থাকটবন।  

আর আলম এোটন কীভাটব এ সুটর্াটগর সিযাবহার করা র্াটব 

তার লকছু দৃষ্টান্ত প্রপশ করলছ: 

- আি-কুরআনুি কারীটমর লশলক্ষকা কতৃতক ছাত্রীটদরটক সূরা 

আি-ক্বালর‘আর পািদান। আর এো োনা কথা প্রর্, সূরা আি-

ক্বালর‘আ লকিামটতর লদন ও তার মহােস্তুলত ও আটিােন লনটি 

                                                           

 বাব নং ১৪১, হাদীস নং ২৮৪৭; সহীহ মুসলিম, অধ্যাি: সাহাবীটদর ফর্ীিত ,(رجل

الصحابة فضائل ) ), পলরটেদ: আিী ইবন আবী তালিব রালদিাল্লাহু ‘আনহু’র ফর্ীিত 

প্রথটক ( ِّ  فََضائِِل  ِمن   باب ِب  ب ِن  ىلَعِ
َ
عنه اهلل رىض َطاِلب   أ ), বাব নং ৪, হাদীস নং ৬৩৭৬। 
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আটিাচনা কটরটছ, প্রর্মন, পৃলথবী ও পাহাড়সমূটহর অবস্থার 

পলরবততন প্রথটক শুরু কটর মানুটষর োন্নাত অথবা োহান্নাটম 
অবস্থান করা এসবই এ সূরাি রটিটছ। সুতরাং এই অথত বা 

তাৎপর্ত বণতনার পর তার েনয সম্ভব হটব কতগুটিা েটশ্নর 

েলত মটনাটর্াগ আকষতণ করা। প্রর্মন, কীভাটব আমরা 

োন্নাটতর অলধ্বাসী হব? োহান্নাটম েটবটশর কারণগুটিা কী 

কী? আর ছাত্রীটদরটক েবাব প্রদওিার পর লতলন মুলমনটদর 

গুণাবিী বযােযা-লবটিষণ করটবন। আরও বযােযা-লবটিষণ 

করটবন কালফর ও মুনালফকটদর গুণাবিী এবং এরূপভাটব ... 

অতোঃপর এসব গুণাবিীটক মানুটষর বাস্তবতার সাটথ লমি কটর 

প্রদোটবন এবং মানব েীবটনর ইলতবাচক ও প্রনলতবাচক 

স্থানগুটিা বণতনা করটবন। 

- অপর একলে দৃষ্টান্ত হটিা: লশলক্ষকা লফকহ শাটস্ত্রর পািদান 

করটবন। লতলন লশক্ষা প্রদটবন হাটির্ (মালসক ততু্াব) ও 
লনফাস (সন্তান েসবকািীন ্াব) সম্পটকত। সুতরাং েস্তালবত 

জ্ঞানগত লবষিলে বণতনার পর লতলন র্থাটর্াগয লনটদতশনার মটধ্য 

েটবশ করটবন। অতোঃপর লতলন ছাত্রীটদরটক িক্ষয কটর 

স্পষ্টভাটব বিটবন প্রর্, লনশ্চি এই হাটিটর্র লনিমলে 

পুরুষটদরটক বাদ লদটি আল্লাহ তা‘আিা নারীটদর েনয লনলদতষ্ট 

কটরটছন; আর এ েনযই নারীর স্বভাব পুরুটষর স্বভাব প্রথটক 

লভন্ন রকম হটি থাটক এবং লতলন স্বভাটবর লভন্নতার লকছু লদক 

উটল্লে করটবন... প্রশষ পর্তন্ত লতলন উটল্লে করটবন প্রর্, লনশ্চি 
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নারীর েনয এমন কতগুটিা লবধ্ান রটিটছ, র্া আল্লাহ তা‘আিা 

পুরুষটদরটক বাদ লদটি নারীর সাটথ লনলদতষ্ট কটর লদটিটছন; 

তন্মটধ্য উটল্লেটর্াগয হটিা: লহোব (পদতা), পুরুটষর স্থান প্রথটক 

দূটর থাকা... ইতযালদ। 

- তৃতীি দৃষ্টান্ত: লশলক্ষকা বযাকরণগত লনিমাবিী মুবতাদা 

(উটেশয) ও েবর (লবটধ্ি) লশক্ষা প্রদটবন। আর এোটন 

লশলক্ষকার েনয সুন্দর হটব এমন লকছু র্থার্থ উদাহরণ প্রপশ 

করা, র্া ছাত্রীটদর মটধ্য কিযাণকর লকছু গুণাগুণ বতলরটত 

সহািক হটব। প্রর্মন উদাহরণস্বরূপ লতলন লনটম্নাি বাকযগুটিা 

লনটি আসটত পাটরন: هند حفظت كتاب اهلل )লহন্দা আল্লাহর 

লকতাব মুেস্ত কটরটছ), فاطمة جمدة يف دروسها (ফালতমা তার 

পাটি অধ্যবসািী), زينب ذكية فطنة (র্িনব প্রমধ্াবীনী, বুলদ্ধমতী) 

ইতযালদ।    

লিতীি দৃষ্টান্ত: েশাসলনক মলহিা কমতকততা, চাই লতলন প্রকাটনা 

লশক্ষা েলতষ্ঠাটনর কমতকততা অথবা অনয প্রকাটনা েলতষ্ঠাটনর; 

আর অনুরূপভাটব প্ররাগীর প্রসবক, ডািার ও অনযানয স্বাস্থয 

লবষিক মলহিা কমতকততা ও কমতচারীগণ; আর তাটদর দালিত্ব 

ও কততবয লনম্নরূপ: 

 তাটদরটক অনুধ্াবন করটত হটব প্রর্, লনশ্চি এই কােলে 

তাটদর ওপর আবশযক, এই বযাপাটর তারা আমানতদার, এর 

ওপর তারা একো লনধ্তালরত পলরমাণ অথত গ্রহণ কটরন এবং 
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অলচটরই তাটদরটক প্রসই বযাপাটর লহসাটবর মুটোমুলে হটত 
হটব। সুতরাং তাটদর ওপর আবশযক হটিা, তারা তাটদর ওপর 

অলপতত দালিত্বলে সুন্দরভাটব পািন করটবন। অতএব, তারা 

প্রকাটনা এক শহর বা ভূ-েটণ্ডর সীমানা পাহারার দালিটত্ব 
লনটিালেত। সুতরাং তাটত প্রকাটনা েকার অবটহিা তাটদর েনয 

ববধ্ হটব না। 

 তাটদর আত্মেকাশ হটব ইসিামী প্রবশভূষার মাধ্যটম, র্াটদরটক 

তাটদর বান্ধবী অথবা ছাত্রীরাসহ অপরাপর নারীটদর েনয 

আদশত নমুনা লহটসটব প্রপশ করা র্াি, র্লদ তারা লশক্ষােলতষ্ঠান 

অথবা হাসপাতাটির মলহিা কমতকততা-কমতচারী হন অথবা র্লদ 

হন নাসত বা প্রসলবকা অথবা মলহিা ডািার অথবা অনুরূপ 

প্রকউ। আর তাটদর প্রেটন রাো উলচৎ, তাটদর এই বালহযক 

রূপ, র্া লনটি তারা অপরাপর মলহিাটদর সামটন আত্মেকাশ 

করটবন, তারা প্রেটন বা না প্রেটন এর মাধ্যটম তাটদর মাটঝ 

ইলতবাচক অথবা প্রনলতবাচকভাটব েভাব প্রফিটবন।   

 লনটের প্রপশা ও চাকুলরটক অপটরর প্রসবা, তাটদর কিযাণ 

কামনা এবং তাটদরটক কিযাণকর ও মর্তাদাপূণত কাটের লদটক 

পলরচালিত করা ও র্াবতীি অপকমত প্রথটক দূটর সলরটি রাোর 

কাটে সলিকভাটব কাটে িাগাটনা; লবটশষ কটর র্েন লতলন 

হটবন প্ররাগীর প্রসলবকা ও ডািার লকংবা সামালেক 

কনসািটেটের মত মানুটষর সাটথ সম্পকতরু্ি প্রপশার 
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অলধ্কালরনী। উদাহরণস্বরূপ র্েন লতলন হটবন ডািার, তেন 

তার এ প্রপশা কতই না মহান! র্ার মাধ্যটম লতলন অনযানয 

মলহিাটদর প্রসবা করটবন, লতলন তার লনটের মটধ্য এমন মহৎ 

গুণাবিী ধ্ারণ করটবন, র্া লতলন অপটরর েনয ছলড়টি লদটবন। 

প্রর্মন, রুগ্ন নারীর মটন শান্তনা দান করা, তার েনয প্ররাগ 

লনরামটির িার উটন্মাচন ও আশাবাদ বযি করা এবং 

হতাশাবাদ বযি না করা অথবা প্ররাটগর ভিাবহতা েকাশ না 

করা; অনুরূপভাটব প্ররাগীটদরটক ভাটিা ভাটিা নসীহত করা, 

এবং পলবত্রতা ও সািাটতর লবলধ্লবধ্ানসমূহ প্রথটক লকছু লকছু 

লদক বণতনা করা।  

 

প্রর্ লবষটি লনটদতশনা প্রদটবন তন্মটধ্য গুরুত্বপূণত লদক হটিা: রুগ্ন নারীটক 

আল্লাহ তা‘আিার সাটথ সম্পকতরু্ি করা এবং এই কথা বিা প্রর্, প্ররাগ 

লনরামিকারী হটিন একমাত্র আল্লাহ, অনয প্রকউ নন। আর মানুটষর 

পক্ষ প্রথটক র্া করা হি, তা হটিা শুধু্ উলসিা বা উপিক্ষ মাত্র, আল্লাহ 

উপকার চাইটি তা উপকার কটর, আর লতলন না চাইটি তা উপকার 

করটত পাটর না ইতযালদ তার আরও গুণাবিী ও েশংসনীি ববলশষ্টয 

থাকটব। 

আর মলহিা ডািাটরর মত অপরাপর র্ারা এ কােলে করটত পাটরন 

তারা হটেন: নাসত তথা প্ররাগীর প্রসলবকা ও লকংবা সামালেক 

কনসািটেে।  
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আর তার দালিত্ব ও কততবয অটনক বড় মাটপর হটি র্াটব, র্লদ ঐ  

চাকলরেীবী নারী হন েশাসলনক দালিত্বশীি, প্রর্মন, লশক্ষােলতষ্ঠাটনর 

েধ্ান অথবা মলহিা লবভাগসমূহ বা পলরচািনা পলরষটদর  প্রকাটনা 

একলে লবভাটগর েধ্ান এবং ইতযালদ ইতযালদ। সুতরাং তার ওপর 

আবশযক হটি পটড় লশক্ষা ও েলশক্ষণমূিক দালিত্ব, দাওিাতী 

তৎপরতামূিক এবং সামালেক দাি-দালিত্বসমূহ পািন, প্রর্মনলে 

লশলক্ষকা ও েশাসলনক কমতকততার সম্পটকত পূটবত আটিাচনা করা হটিটছ।  

(চ) লশক্ষার লবলভন্ন স্তটর দালিত্ব:  

প্রকান সটন্দহ প্রনই প্রর্, আেটকর লদটন মানুটষর েীবন গত লদটনর প্রচটি 

অটনক লভন্ন, আর লভন্নতার স্থানসমূটহর মটধ্য অনযতম হটিা প্রমটিটদর 

লশক্ষা, আর রাষ্ট্রসমূটহর পক্ষ প্রথটক নারী লশক্ষার দালিত্বগ্রহণ; বরং 

বততমান লবটশ্ব প্রছটিটদর লশক্ষােলতষ্ঠাটনর সাটথ েলতটর্ালগতা কটর 

প্রমটিটদর লশক্ষােলতষ্ঠান গটড় উটিলন এমন অবস্থা েুব কমই পলরিলক্ষত 

হি। আর পলরবারসমূটহর পক্ষ প্রথটক কম পলরবারই আটছ, র্াটত প্রমটি 

আটছ, অথচ প্রস লবদযািটি ভলতত হটি প্রসোনকার ছাত্রী হি না। আর 

এোন প্রথটকই ছাত্রীর ওপর আবশযক হটিা তার সমাে ও োলতর 

সমু্মটে দালিত্ব ও কততবয পািটন অংশ গ্রহণ করা, লবটশষ কটর উচ্চ 

প্রশ্রলণর ছাত্রীর ওপর এই দালিত্ব আরও প্রবলশ; আর আলম এোটন 

সংলক্ষপ্তভাটব এমন লকছু পটিে তুটি ধ্রলছ, র্ার মাধ্যটম এই ছাত্রী 

তার দালিত্ব ও কততবয পািন করটব:  
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- জ্ঞান অেতটনর প্রক্ষটত্র সলিক লনিত করা, অথতাৎ তার লনিত 
হটব একলনষ্ঠভাটব আল্লাহ তা‘আিার েনয। সুতরাং প্রস জ্ঞান 

অটিষণ করটব আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিার েনয; আর 

এই জ্ঞান অেতন িারা প্রস তার দীন, আকীদা-লবশ্বাস ও বনলতক 

চলরত্রটক েলতষ্ঠা করটব এবং আল্লাহর ইবাদত করটব সুস্পষ্ট 

জ্ঞাটনর লভলিটত।  

- ছাত্রী জ্ঞান অেতটনর আদব কাটিদা রপ্ত করার মাধ্যটম বনলতক 

চলরত্র ও লশষ্টাচার অেতন করটব। প্রর্মন, অধ্যবসাি, উৎসাহ-

উেীপনা, পরস্পর পািক্রম আটিাচনা, বারবার পাি ও সুন্দর 

চািচিন। লবটশষ কটর তার লশলক্ষকাগণ ও বান্ধবীটদর সাটথ 

আচার-আচরণ ও প্রিনটদটনর প্রক্ষটত্র। 

- জ্ঞান অেতটনর প্রক্ষটত্র প্রচষ্টা-েটচষ্টা ও লচন্তা-গটবষণা করা। 

সুতরাং প্রস পাি বযােযা-লবিষটণর প্রক্ষটত্র লশলক্ষকাটক অনুসরণ 

করটব, মটনাটর্াগ লদটি শ্রবণ করটব, লতলন র্া বিটবন প্রস 

লদটক সাবধ্ানী হটব। অতোঃপর তা তার বাসাি বার বার 

আটিাচনা ও পর্তাটিাচনা করটব এবং সটবতাপলর তার সকি 

আবশযকীি দালিত্ব সুন্দরভাটব পািন করটব। 

- প্রস তার লশলক্ষকাটদর সম্মান ও মর্তাদা প্রদটব; আর লশক্ষা 

দাটনর বযাপাটর তাটদর অলধ্কারসমূহ র্থার্থভাটব োনটব; 

আর এোও উপিলব্ধ করটব প্রর্, তারা এক মহান ও 

সম্মানেনক কাে করটছন। অতএব, ছাত্রীটক লশক্ষা ও 
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েলশক্ষণ দাটনর প্রক্ষটত্র, তার কিযাণ কামনাি এবং তার েনয 
আদশত হওিার প্রক্ষটত্র লশলক্ষকা হটিন তার মাটির অবস্থাটন। 

সুতরাং লতলন তাটক উিম লবষি সম্পটকত পলরলচত করাটবন 

এবং মন্দ লবষি প্রথটক দূটর সলরটি রােটবন। 

- তার বান্ধবীটদর সাটথ প্রকাটনা েকার লহংসা, লবটিষ, লনষু্ঠরতা, 

কটিারতা, কেু কথা বা কটিার শে উচ্চারণ না কটরই সুন্দর 

বযবহার করা। কারণ, প্রস হটিা তার প্রবান, বান্ধবী ও সহপািী। 

- োলতষ্ঠাটনর লনটদতশ র্থার্থভাটব বাস্তবািন করা; লবটশষ কটর 

র্া উিম চলরত্র, প্রপাশাক-পলরেদ, েকাশভলঙ্গ, আকার-আকৃলত 

ও প্রবশ-ভূষার সাটথ সম্পলকতত। কারণ (র্লদ প্রস েলতষ্ঠাটনর 

লনটদতশ  শরী‘আত লবটরাধ্ী না হি তটব) েলতষ্ঠাটনর 

শৃংেিােলনত এ লনটদতশগুটিা ইসিাটমরই লনটদতশ। সুতরাং প্রস 

প্রসগুটিাটক িীন ও চলরত্ররূটপ বাস্তবািন করটব। 

- লসটিবাস বলহভূতত তৎপরতাি অংশগ্রহণ করা, র্াটত প্রস এমন 

লবষি সম্পটকত জ্ঞান িাভ করটত পাটর, প্রর্ জ্ঞান পািকটক্ষ 

অেতন করা সম্ভব হটি উটি না। আর এটত থাকটব তার লকছু 

উপকারী ইলতবাচক অংশগ্রহণ, প্রস  ভাটিা কথা বিটব অথবা 

সুন্দরভাটব কুরআন লতিাওিাত করটব অথবা হাদীস মুেস্ত 

করটব অথবা প্রসিাই করা, রান্না করা ইতযালদ গুরুত্বপূণত কাটে 

অংশগ্রহণ করটব। বস্তুতোঃ লসটিবাস বলহভূতত কমতকাটণ্ড এমন 
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অটনক উপকালরতা রটিটছ, র্া পািকটক্ষ অেতন করা সম্ভব 

নি। 

- তার সহপািী তথা বান্ধবীটদর উটেটশয প্রশ্রণী কটক্ষ বিবয 

প্রপটশর মাধ্যটম অথবা এমন লকছু তার দৃলষ্টটগাচর হটিটছ, র্া 

উপটদশ দালব কটর, এমন সব প্রক্ষটত্র উপটদশ ও লদক 

লনটদতশনামূিক সাধ্ারণ উপটদশ প্রদওিার অভযাস বতরী করা।  

- তার মুেস্তকরণ, আটিাচনা-পর্তাটিাচনা, অনুধ্াবন, লশক্ষা গ্রহণ 

ও লশক্ষা দাটনর প্রক্ষটত্র তার সহপািী তথা বান্ধবীটদর েনয 

আদশত নমুনা হওিা; বরং প্রস তার প্রচহারা-ছলবটত, েকাশভলঙ্গ 

ও প্রবশ-ভূষার প্রক্ষটত্র এবং তার কথাবাততা, শেচিন ও অপটরর 

সাটথ তার আচার-আচরটণর প্রক্ষটত্র আদশত নমুনা হটব। 

এগুটিা শুধু্মাত্র নারীর কমতকাটণ্ডর দৃষ্টান্ত এবং তার ওপর 

অলপতত আবশযকীি দালিত্ব ও কততটবযর লকছু লদটকর আটিাচনা, 

আর প্রর্সব লবষি আটিাচনা হি লন, তা পূটবত আটিালচত 

লবষিসমূটহর ওপর আন্দাে বা অনুমান কটর লসদ্ধান্ত প্রনওিা 

হটব। 
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চতুথত প্রক্ষত্র: শত্রুটদর ষড়র্টের লবপরীটত মুসলিম নারীর দালিত্ব ও 

কততবয 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম নবী লহটসটব প্রেলরত হওিার 

পর প্রথটকই ইিাহূদী, লিষ্টান ও সমগ্র কালফর প্রগাষ্ঠীসহ ইসিাটমর 

শত্রুগণ ইসিাম ও তার অনুসারীটদর লবরুটদ্ধ ষড়র্ে করটত থাটক 

এবং তারা তাটদর সকি শলি, সামথতয, ষড়র্ে ও অপটকৌশি এই 

প্রক্ষটত্র লনটিালেত কটর; এমনলক এই বযাপাটর এমন প্রকাটনা প্রচষ্টা প্রনই, 

র্া তারা েটিাগ কটর লন এবং এমন প্রকাটনা পন্থা প্রনই, র্া তারা 

অনুসরণ কটর লন। আর এই ষড়র্েলে পলরচািনা কটর মানুষ ও লেন 

সম্প্রদাটির শিতান প্রগাষ্ঠী। আর এই প্রক্ষটত্র তারা লবলভন্ন পন্থা গ্রহণ 
কটরটছ। সুতরাং কেনও তারা সামলরক রু্টদ্ধর েনয প্রকিীভূত হটি, 

আবার কেনও কেনও তারা লচন্তা ও সংসৃ্কলত এবং এই িীটনর বযাপাটর 

সটন্দহ-সংশি ছলড়টি প্রদওিার রু্টদ্ধ অবতীণত হটিটছ; আবার কেনও 

কেনও তারা প্রবটছ লনটিটছ তথয ও েরু্লি, লশক্ষা, সংসৃ্কলত ইতযালদ 

বযবহার কটর লশশু ও নারীসহ উম্মটতর মটধ্য েভাব লবস্তারকারী 

বিিগুটিা ধ্বংস করার েনয। 

আর এই রু্টগ তথা লবগত শতালের শুরুর লদটক মুসলিম নারীর বযাপাটর 

তার স্বাধ্ীনতার নাটম অথবা পুরুটষর সাটথ তার সমতার লবষি লনটি 

অথবা তার অলধ্কারসমূটহর েনয মািাকান্না করার লদটক অলধ্ক 

পলরমাটণ প্রোর লদটি চটিটছ। 
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আর আমরা মুসলিম নারীর লবরুটদ্ধ তাটদর পলরকল্পনাটক সংলক্ষপ্তভাটব 

লনম্নলিলেতরূটপ উপস্থাপন করটত পালর: 

১. নারীটক নষ্ট-ভ্রষ্ট করার েনয তারা লবলভন্ন েকার পথ ও আিাপ-

আটিাচনা সূত্রপাত কটরটছ। প্রর্মন,  

(ক) নারীটক লবতলকতত লবষি লহটসটব েকাশ করা: আর এর সপটক্ষ 

লকছু প্রিাক নারীর লহতাকাঙ্খী লহটসটব দাুঁলড়টি র্াওিা। প্রর্মন, নারী 

লনর্তালতত অথবা সমাে শুধু্ (পুরুটষর মাধ্যটম) এক অটে শ্বাস-েশ্বাস 

লনটে বা একটপটশ আচরণ করটছ, নারী অলধ্কার বলঞ্চত অথবা আমরা 

েীবনর্াপন করলছ োচীন উিরালধ্কাটরর তিালনর মটধ্য; আর 

আমাটদরটক লসদ্ধান্ত প্রদি োচীন েথা ও সনাতন ঐলতহয, র্ার ওপর 

লদটি বটি প্রগটছ বহু সমি এবং ইলতহাস তাটক মুটছ লদটিটছ; এভাটবই 

এসকি কথা িারাই তারা লচল্লালচলল্ল কটর, সংবাদপটত্র প্রিোটিলে কটর, 

প্রেলিলভশটনর ধ্ারাবালহক অনুষ্ঠাটনর মাধ্যটম বণতনা কটর এবং মাটঝ 

মাটঝ প্রিোর মাধ্যটম বণতনা কটর। আর আশ্চটর্তর লবষি হটিা, তাটদর 

লনলদতষ্ট লকছু লদন রটিটছ, র্াটত তারা আত্মেকাশ কটর আর লবটশষ 

কটর উম্মটতর ওপর লদটি প্রকাটনা প্রকাটনা নােুক সমটি। অথবা 

দালিত্বশীটির কথা প্ররকডত কটর তারা তা েুকরা েুকরা কটর এবং েণ্ড-

লবেণ্ড উত্থাপন কটর নতুন কটর নারীর লবষিলে ইসুযর আকার প্রদি। 

আর এভাটবই এ সব কথা েনগণ লবটশষ কটর নারীর সৃ্মলতটত সুদৃঢ় 

লভলির েন্ম প্রদি প্রর্ নারীর রটিটছ মারাত্মক সমসযা, র্া সংস্কার ও 

সমাধ্ান করা আবশযক। 



 

 

 
 149  

(ে) মুসলিম সমাটে বযাপকভাটব প্রনাংরালম ও লবকৃত লচন্তাধ্ারার লবস্তার 

করা:  

তারা তা লবলভন্ন দশতনটর্াগয লমলডিার মাধ্যটম লবস্তার কটর, তন্মটধ্য লকছু 

পলিত এবং লকছু শ্রুত। আর এো োনা কথা প্রর্, সমাে বা বযলি েথম 

বাটর প্রসই দৃশয প্রদোর সমি বা শুনার সমি েলতবাদ বা লনন্দা কটর; 

লকন্তু এই ঘৃণা বা লনন্দার মাত্রা একেু একেু কটর হািকা হটত থাটক, 

এমনলক প্রশষ পর্তন্ত তা েচলিত লবষটি পলরণত হি। 

সুতরাং লমলডিা বা তথয-েরু্লির প্রক্ষটত্র উদাহরণস্বরূপ: পদতার লবধ্ান 

ধ্বংস এবং তাটক উপহাস কটর লনলষদ্ধ ও আকৃষ্টকারী ছলবর লবস্তার ও 

েসার ঘোটনা; আর এসব দৃশয বারবার েদশতন করাটনা হি এমন সব 

চযাটনটি প্রর্গুটিা এসব োরাপ লেলনস প্রদোটনার কাটে লনটিালেত করা 

হটিটছ। এমনলক প্রশষ পর্তন্ত তা মুসলিম নারী সমাটের মটধ্য েচলিত 

ও পছন্দনীি এবং অলনন্দনীি লবষটি পলরণত হটিটছ; আর অনুরূপভাটব 

প্রনাংরালম চিটত চিটত প্রশষ পর্তন্ত তা েচণ্ড কুৎলসত আকাটর ছলড়টি 

পটড়।  

অনুরূপভাটব তা ছলড়টি পটড় সংবাদপত্র ও সামলিকী বা মযাগালেটন; 

আর েুব কম মযাগালেনই আটছ, র্ার েেদ পৃষ্ঠাি নারীর পলরপূণত 

প্রসৌন্দর্ত েকাশক ও প্রবপদতা ছলব ছাপাটনা হি না। 

অপরলদটক আরও আধু্লনক েরু্লি ও উপাি-উপকরণ রটিটছ, র্া 

আমাটদর লনকে নালস্তকযবাদী লবটশ্ব েচলিত অপসংসৃ্কলত সঞ্চািন কটর, 

প্রর্মন, আকাশ সংসৃ্কলত ও ইোরটনে েগৎ।  
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আর লচন্তা-গটবষণা, প্রস প্রতা লনটেই লনটেটক মাধ্যম লহটসটব বযবহার 

কটর; প্রর্মন, সংবাদপটত্রর মটধ্য তাটদর কিাম অথবা েবন্ধ প্রিোর 

মাধ্যটম এবং লবলভন্ন চযাটনটির মটধ্য তাটদর েক প্রশার মাধ্যটম তারা 

তাটদর (োরাপ) লচন্তাধ্ারা প্রপশ কটর থাটক। 

আর েুবই দুোঃেেনক বযাপার হটিা, মুসলিম সম্প্রদাটির অলধ্কাংশ 

প্রছটি ও প্রমটি র্ারা ঐ সমস্ত প্রিাকটদর ভাষাি কথা বটি তারা এসব 

লচন্তা-দশতন েচার কটর থাটক, বরং তারা এর েনয উৎসালহত ও েিুব্ধ 

হি। 

আর তারা নারীর সাটথ সংলিষ্ট তথাকলথত সটন্দহ-সংশিগুটিাটক 

ছলড়টি প্রদওিার েনয প্রর্সব উটদযাগ গ্রহণ কটরটছ, তন্মটধ্য উদাহরণস্বরূ 

লকছু লদক হটিা: 

- পুরুটষর রিমূটিযর (Blood Money) অটধ্তক পলরমাণ হটিা 

নারীর রিমূিয (Blood Money  

- পুরুটষর উিরালধ্কার সূটত্র োপ্ত সম্পটদর অটধ্তক পলরমাণ 

হটিা তার সম্পদ। 

- দুই নারীর সাক্ষয সমান একেন পুরুটষর সাক্ষয। 

- প্রস েশাসকও হটত পারটব না এবং লবচারকও হটত পারটব 

না। 

- একেন পুরুটষর একালধ্ক স্ত্রী গ্রহটণর সুটর্াগ। 
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- তার ওপর পুরুটষর কতৃতত্ব। 

- পদতা।   

(গ) তাটদর প্রঘালষত দুইলে প্রমৌলিক দালব: 

- নারী স্বাধ্ীনতার দালব;  

আর এর িারা তাটদর উটেটশয হটিা, প্রস আল্লাহর দাসত্ব করা প্রথটক 
মুি হটি লনটের নফটসর দাসত্ব করটব অথবা সৃলষ্টর দাসত্ব করটব। 

সুতরাং তার েনয েণীত ঐ আল্লাহ তা‘আিার শরী‘আত তথা 

লবলধ্লবধ্ান তাটদরটক মুগ্ধ করটত পাটরলন, লর্লন তার ও প্রগাো সমাটের 

স্বাথত ও কিযাটণর বযাপটর সবটচটি প্রবলশ অবগত। প্রকন নি, লতলনই 

প্রতা তাটক সৃলষ্ট ও উদ্ভাবন কটরটছন। তার বযাপাটর তাটদর ইো ও 

আকাঙ্খা হটিা, প্রস প্রর্ন শরী‘আটতর লশক্ষা ও লদকলনটদতশনাসমূহ প্রথটক 

মুলি বা লনষৃ্কলত পাি। অথতাৎ প্রস তার পদতা, সচ্চলরত্রবান হওিা ও 

িিশীিতা প্রথটক লনষৃ্কলত প্রপটত চাি, র্াটত প্রস হটত পাটর এমন সস্তা 

পণয, র্াটক েটতযক িম্পে প্রপটত পাটর। 

“নারী স্বাধ্ীনতা” নামক এই পলরভাষালেটক তারা বযবহার কটর 

পলরভাষাসমূহটক লনটি প্রেিােটি বা কারচুলপ করার প্রক্ষটত্র; লকন্তু এর 

আড়াি প্রথটক তাটদর িক্ষয হটিা তাটদর পলরকলল্পত লচন্তাধ্ারার 

সম্প্রসারণ করা; আর এই পলরভাষালে একলে ইিাহূদী পলরভাষা। 

ইিাহূদী দাশতলনকটদর েণীত েটোকিসমূটহর েথমলেটত এটসটছ 

“আমরা হিাম েথম, র্ারা োলতর মটধ্য স্বাধ্ীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সমতার 
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ডাক লদটিটছ। এসব কথা, র্া অজ্ঞরা সারা েগটত ছলড়টি লদটিটছ, এর 

পর তারা প্রকাটনা লচন্তা-ভাবনা ছাড়াই অথবা অসটচতনতা বশত এই 

কথাগুটিার বার বার েলতধ্বলনত করটছ, আর স্বাধ্ীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও 

সমতা লনটি আমাটদর আহ্বান ও আমাটদর সহটর্াগীটদর িারা লবটশ্বর 

সকি কণতার প্রথটক দটি দটি প্রিাকটদরটক এক সালরটত প্রেটন লনটি 

এটসটছ, আর তারাই আমাটদর এ পতাকাটক বীরত্ব ও 

আত্মমর্তাদাটবাটধ্র সাটথ বহন কটর চটিটছ।” 

-পুরুটষর সাটথ সমতার দালব:  

আর এোও তার পূবতবততী লবষটির মটতা, তার মাধ্যটম তারা আল্লাহ 

েদি এমন স্বভাব-েকৃলতর লবটরালধ্তা কটর, র্ার ওপর লতলন মানুষটক 

সৃলষ্ট কটরটছন। আর আল্লাহ তা‘আিা পুরুষ ও নারীটক দু’লে 

লবপরীতধ্মতী স্বভাব লদটি সৃলষ্ট কটরটছন; আর এই সতযটক ঐ বযলি 

ছাড়া অনয প্রকউ অস্বীকার করটব না, র্ার হৃদি ও চকু্ষিিটক প্রেটক 
প্রদওিা হটিটছ। সুতরাং তারা চাি প্রর্, েটতযক প্রক্ষটত্র নারী-পুরুষ উভটি 

সমান হউক। হযাুঁ, এোটন শরী‘আটতর সাধ্ারণ লনিম-কানূটনর প্রক্ষটত্র 

উভটির মাটঝ সমতা রটিটছ। প্রর্মন, দালিত্ব অপতটণর নীলতর প্রক্ষটত্র 

সমতা, সাওিাব ও শালস্তর মাধ্যটম েলতদাটনর প্রক্ষটত্র সমতা, মালিকানা 

গ্রহটণর প্রক্ষটত্র সমতা, েীবনসঙ্গী লনবতাচটনর প্রক্ষটত্র সমতা ইতযালদ। 

আর েটতযক প্রক্ষটত্র সমতার লবধ্ান কাটিটমর কথা র্ারা বটি, তাটদর 

মটধ্য আল্লাহ কতৃতক স্বভাব-েকৃলতই প্রসোর লবটরালধ্তা কটর, র্ার ওপর 

আল্লাহ মানুষটক সৃলষ্ট কটরটছন; আল্লাহর লহকমত  ও  শরী‘আত প্রতা 
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প্রসো কেনও প্রমটন প্রনি না; লকন্তু তারা এসব চাকলচকযমান প্রিাগানসমূহ 

িারা সাদালসটদ ও তাটদর অনুরূপ প্রিাকটদরটক েতালরত কটর থাটক। 

আর বাস্তটবই তারা লকছু মানুষটক েতালরত করটত সক্ষম হটিটছ। 

 

আর আমরা এোটন এসব ও অনুরূপ দালব-দাওিার সমাটিাচনাি রত 

হটত চাই না, বরং আমাটদর েনয গুরুত্বপূণত হটে এো োনা প্রর্, নারী 

ও সমাটের েনয ষড়র্েমূিক পলরকল্পনা রটিটছ। 

(ঘ) নারীর মূি কােটক গুরুত্বহীন লহটসটব লচলত্রত করা:  

তারা এই ভিির পলরকল্পনা গ্রহণ কটরটছ, র্াটত তারা নারীটক তার 

আসি েগৎ বালড়-ঘর, পলরবার-পলরেন, লশশুটদর িািন-পািন ও 

স্বামীর েলত মটনাটর্াগ প্রদওিার মত কমতকাণ্ড প্রথটক সলরটি লদটি এমন 

কাটে লিপ্ত করটব, প্রর্োটন প্রস পুরুটষর সাটথ েলতটর্ালগতা করটত 

পাটর। সুতরাং প্রস লশল্পকারোনা, বযবসাি েলতষ্ঠাটন, পুরুটষর েনয 

লনলদতষ্ট  চাকলরটত ও প্রর্ৌথভাটব লনধ্তালরত চাকলরটত এবং এগুটিা ছাড়া 

ও অনযানয প্রপশাি পুরুটষর সহটর্াগী হটব। 

(ঙ) পুরুটষর কতৃতত্বটক আলধ্পতযবাদী ও ববতর বটি লচলত্রত করা:  

আর এোটন তাই বিা র্াি, র্া বিা হটিটছ “ঘ” অনুটেটদ; অথতাৎ 

এসব কথা তেনই প্রকউ বিটত পাটর র্েন কারও কাটছ সৃলষ্টগত ও  

শরী‘আত তথা লবধ্ানগত মানদণ্ডলে নষ্ট হটি পটড়, র্ার ওপর আল্লাহ 

তা‘আিা মানুষটক সৃলষ্ট কটরটছন। 
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(চ) ‘বাস্তবতা অবশয পািনীি’ নামক নীলতর অনুসরণ:  

আর এো এইভাটব প্রর্, তারা কতগুটিা সুস্পষ্ট কাে বা লবষিটক গ্রহণ 

কটর, অথচ তারা েনগণটক বিটব না প্রর্, আমাটদর উটেশয এইরূপ 

অথবা আমরা এই কাটের সাটথ সমৃ্পি হটত চাই। আর তারা তাটদর 

অলভোি বাস্তবািটনর েনয একলে দীঘত পলরকল্পনা গ্রহণ কটর। আর 

র্েন তাটদর ইো-আকাঙ্খার প্রসৌন্দর্তপূণত বালহযক রূপলে পলরপূণতভাটব 

বাস্তবািন হটব, তেন তার সাটথ লনলষদ্ধ কাে েুটড় প্রদটব; প্রর্মন, 

নারীটদর েনয কটিকলে লবটশষ লবভাগ প্রোিা, অথচ বাস্তটব এসব 

লবভাটগর প্রকাটনা েটিােন প্রনই। প্রর্মন, নােয ও অনুরূপ অনযানয 

লবভাগসমূহ। সুতরাং র্েন ছাত্রী পাশ কটর প্রবর হি, তেন তার েনয 

তার লবটশষ লবষটির সাটথ সম্পলকতত চাকলর প্রোুঁো আবশযক হটি পটড়, 

অতোঃপর হারাম (লনলষদ্ধ) ও সংকেপূণত কাটে লনপলতত হি। 

অপর আটরকলে দৃষ্টান্ত হটিা: অভযথতনাকালরনী এবং প্রহাটেটি কমতরত 

নারী শ্রলমকটদর েলশক্ষটনর েনয লকছু ইনলস্টলেউে অথবা েলশক্ষণ 

প্রকাসত চািু করা। আর তারা এলেটক েুব গুরুটত্বর সাটথ বযি কটর; 

র্াটত কটর েথটমই লবটরালধ্তার সমু্মেীন না হি, অতোঃপর র্েন তারা 

সনদ বা সালেতলফটকে অেতন কটর, তেন তারা ঐ চাকুলরর েনয ইো 

প্রপাষণ কটর। এভাটবই তারা তাটদর পলরকল্পনা বাস্তবািন কটর থাটক। 

আি-কুরআটনর ভাষাি:  

ُ َخۡيُ ٱۡلَمَِٰكرِيَن ﴿  ُۖ َوٱَّللذ ُ نَفال]﴾ ٣٠َوَيۡمُكُروَن َوَيۡمُكُر ٱَّللذ
َ
وَرةُ اۡل َُ :30] 
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“আর তারা ষড়র্ে কটর, আর আল্লাহও প্রকৌশি কটরন; আর আল্লাহই 

সবতটশ্রষ্ঠ প্রকৌশিী।” [সূরা আি-আনফাি, আিাত: ৩০]  

বস্তুতোঃ তারা এ পদ্ধলতটত রাষ্ট্র, সমাে ও অলভভাবকটদরটক এমনলক 

স্বিং নারীটকও তাটদর প্রনাংরা ষড়র্টের লশকাটর লনপলতত কটর।  

(ছ) লশক্ষা:  

আর ঐসব শত্রুগণ এবং তাটদর িারা েতালরত বযলিগণ লশক্ষাটক 

তাটদর বাহন লহটসটব গ্রহণ কটরটছ, র্াটত কটর তারা এর আশ্রটি 

মুসলিম নারীর ধ্বংস ও লবপর্তটির েনয তাটদর লচন্তাধ্ারা ছলড়টি লদটত 

পাটর। আর এর কারণ হটিা, লশক্ষাপদ্ধলত তথা লশক্ষার সলিক 

লসটিবাটসর অনুপলস্থলত, র্া নারী ও তার ভূলমকা সম্পটকত সলিক লদক-

লনটদতশনা েদান করটব। প্রর্মন, ইসিাটম তার অলধ্কারসমূহ, তার ঘর 

ও লশশুটদর েলত মাতৃটত্বর দালিটত্বর বণতনা, তাটদর িািন-পািটনর 

পদ্ধলত বণতনা, মাটিটদর েলত সন্তানরা তাটদর কততবয পািটনর লবলভন্ন 

মাধ্যমসমূটহর বণতনা এবং নারীটক তার দালিত্ব পািটন সহটর্ালগতাকারী 

লসটিবাটসর অনুপলস্থলত। 

প্রর্মলনভাটব তারা প্রকৌশটি লশক্ষাটক কটিকলে প্রক্ষটত্র আক্রমন কটরটছ, 

প্রর্মন, েথম প্রশ্রণীসমূটহর মটধ্য প্রছটি ও প্রমটিটদর মটধ্য লমলশ্রত লশক্ষার 

লদটক আহ্বান করা। লবশ্বলবদযািিসমূটহর মটধ্য নারীটদর েনয এমন 

একালধ্ক লবভাগ েুলকটি প্রদওিা নারীর েনয প্রর্সব লবভাটগর প্রকাটনা 

েটিােন প্রনই। ডািারী ও অনযানয েলশক্ষটণর প্রক্ষটত্র সহ-লশক্ষার 
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মাধ্যটম োকলেকযাি ক্লাটসর বযবস্থা করা, লবদযািি ও অনুরূপ েলতষ্ঠাটন 

শরীরচচতা ও কসরৎ লবষি অন্তভুতি করার দালব করা। 

(ে) পুরুটষর কােসমূটহর মটধ্য নারীটক প্রোরপূবতক েুলকটি প্রদওিা:  

আর এো হটিা গুরুত্বপূণত মিদানসমূটহর মটধ্য অনযতম, র্াটত তারা 

েটবশ কটরটছ। অতোঃপর তারা নারীটক এসব মিদাটন েুকাটনার েনয 

অটনক উপাি-উপকরণ ও পলরকল্পনা গ্রহণ কটরটছ; অতোঃপর তারা 

লনোঃশততভাটব পুরুষটদর েটতযকলে মিদাটন তার অনুেটবশ দালব 

কটরটছ, অনুরূপভাটব প্রহাটেি, লবমান ও বযবসাি েলতষ্ঠান, বযবসালিক 

প্রচম্বার, প্রকাম্পালন এবং এগুটিা ছাড়া অনযানয েলতষ্ঠানসমূটহ, আর কান্না 

লমলশ্রত হাসযকর বযাপার হটিা, প্লাম্বালরং, ববদুযলতক কাে, কািলমস্ত্রীর 

প্রপশা, বসলনক, পুলিশ ইতযালদর মটতা প্রপশাগত কমতকাটণ্ড নারীটদরটক 

েটবশালধ্কার প্রদওিার দালব করা। আমাটদর েলতপািক অলত মহান ও 

পলবত্রমি, এো হটিা বড় ধ্রটনর অপবাদ49। 

২. এই সলম্মলিত আগ্রাসটনর লবরুটদ্ধ মুসলিম নারীর দালিত্ব ও কততবয:  

মুসলিম নারীর লবরুটদ্ধ এই লচন্তাধ্ারা ও লনকৃষ্ট পদটক্ষপসমূটহর 

লবপরীটত দালিত্ব ও কততবযলে েশাসনর্ে, আলিম, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, 

                                                           
49 এসব বাকয ঐসব পলরকল্পনার অন্তভুতি, প্রর্ বযলি এই বযাপাটর আরও লবস্তালরত 
োনটত চাইটব, প্রস প্রর্ন “আউদাতুি লহোব” ( اْلجاب عودة ), লকতাবলে প্রদটে প্রনি। 

তাটত আরও রটিটছ, আরব সমােসমূটহর মটধ্য মুসলিম নারীর লবরুটদ্ধ আক্রমটনর 
সূচনা, বইলেটক সংটক্ষপ ও পলরমােতন কটরটছন ড. বকর আবূ র্াটিদ “লহরাসাতুি 
ফলদিত” ( الفضيلة حراسة ), গ্রটন্থ, আল্লাহ তাটদর সকিটক তাওফীক দান করুন।   
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দা‘ঈগণ ও নারীটদর আইনানুগ অলভভাবকগটণর মধ্যকার একলে প্রর্ৌথ 

দালিত্ব ও কততবযপূণত কাে। আর এই দালিত্ব ও কততটবযর মাটঝ তাটদর 

সাটথ মুসলিম নারী আধ্াআলধ্ ভাটগ অংশীদার হটব। আর তাই আমরা 

এোটন মুসলিম নারীর দালিত্ব ও কততবযটক সংটক্ষটপ বণতনা করব; তটব 

তার অথত এই নি প্রর্, অনযানযটদরটক তাটদর দালিত্ব প্রথটক অবকাশ 

প্রদওিা হটিটছ। 

 

মুসলিম নারীর দালিত্ব ও কততবয প্রথটক: 

(ক) নারী কতৃতক লনটেটক জ্ঞাটন, লচন্তাি ও কটমত শলিশািীকরণ; আর 

এই শলিশািীকরটণর লসটিবাস হটিা তা, র্া তার লনটের বযাপাটর 

দালিত্ব ও কততবযসমূহ বণতনা েসটঙ্গ আটিাচনা করা হটিটছ; আর এোটন 

লবটশষ কটর গুরুত্ব প্রদওিা হটে, জ্ঞান অেতন, পাি, বযাপকভাটব 

ইসিালমক সাংসৃ্কলতর জ্ঞান িাটভর মাধ্যটম লনটের সংসৃ্কলতর ধ্ারণ এবং 

আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিার েলত শলিশািী ঈমানসহ শরী‘আটতর 

গুঢ়রহসয ও তাৎপর্ত সম্পটকত োনা। প্রকননা লতলন  শরী‘আত লহটসটব 

প্রর্ প্রকাটনা লবষিটক লনটদতশ ও অনুটমাদন কটরটছন, তা লহকমটতর 

কারটণই কটরটছন, তাটত সৃলষ্টর কিযাণ ও স্বাথত েলড়ত রটিটছ। 

(ে) জ্ঞান অেতন: কারণ, ইিাহূদী, লিষ্টান, মুনালফক ও ধ্মতলনরটপক্ষ 

ইতযালদ অটনক শত্রু রটিটছ, র্ারা লবলভন্ন লবভাটগ তাটক (নারীটক) 

ঘাটিি করার েনয সুটর্াটগর অটপক্ষাি আটছ। আর তারা কেনও 

কেনও আমাটদর প্রগাষ্ঠীর সন্তানটদর মধ্য প্রথটক হটি থাটক এবং তারা 
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আমাটদর লশক্ষােলতষ্ঠাটন অধ্যিন কটর; লকন্তু তারা লহদািাত পাওিার 

পর পথভ্রষ্ট হটত চাি। ফটি তারা লনটেরা পথভ্রষ্ট হি এবং 

অনযটদরটকও পথভ্রষ্ট কটর, আর মানুষটক েথমই র্া প্রথটক সতকত 

থাকটত হি, তা হটে তার সবটচটি লনরাপদ স্থান, র্াটত প্রস প্রসোন 

প্রথটক দংলশত না হি। প্রর্মন বিা হি: “লনরাপদ স্থান লনটিই সাবধ্ানতা 

অবিম্বটনর পরামশত প্রদওিা হি”। বস্তুতোঃ ঐসব প্রিাক তাটদর 

লনটেটদরটক মুসলিম নারীর কিযাটণর েনয একেন অশ্রুলসি 

কিযাণকামী লহটসটব েকাশ কটর এবং তার স্বাথত, কিযাণ ও অলধ্কার 

েটশ্ন কাুঁদার ভান কটর; লকন্তু তার কাপটড়র নীটচ রটিটছ ষড়র্েকারী 

হাটিনা, প্রর্ এই লনোঃস্ব নারীটক ধ্বংস করটত চাি। আল্লাহ তাটদরটক 

ধ্বংস করুন, প্রকাটনা লদটক তাটদরটক লফলরটি প্রদওিা হটিটছ!  

(গ) আর এই জ্ঞান অেতটনর পাশাপালশ মুসলিম নারীটক উপটরাি 

শত্রুটদর উপাি-উপকরণ, পলরকল্পনা, দালব-দাওিা, িক্ষয ও 

উটেশযসমূটহর বযাপাটরও অবগত থাকটত হটব: 

 মন্দটক োন, নি মটন্দর েনয, 

 বরং তা প্রথটক প্রবুঁটচ থাকার েনয।  

আর শত্রুটদর এসব উপাি-উপকরণ োনার মাধ্যটম অলতলরি 

সাবধ্ানতা ও রক্ষণাটবক্ষন করা সম্ভব হটব।  

(ঘ) উপাি-উপকরটণর র্তেুকু হাটত আটছ, তার সবেুকু লনটি এবং 

েটতযক নারী তার সামথতয অনুর্ািী এই আক্রমটনর লবরুটদ্ধ েলতটরাধ্ 
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গটড় প্রতািা। সুতরাং এই বযাপাটর একেন ছাত্রীর দালিত্ব অনযানযটদর 

প্রচটি অটনক বড়; আর লশলক্ষকা এবং প্রছাে লশশুটদর িািনপািনকারী 

নারী ও অনযানযটদর দালিত্ব ও কততবযও অনুরূপ। আরও উলচৎ এসব 

েলতটরাধ্ কার্তক্রম সবতদা চালিটি র্াওিা। প্রকননা লবষিসমূটহর মটধ্য 

এই লবষিলে েুবই ভিির, েলেি এবং গুরুত্বপূণত। প্রভটব প্রদে, 

প্রতামাটদর অবস্থা প্রকমন হটব, র্েন এসব শত্রুরা তাটদর উটেশযসমূহ 

বাস্তবািন করটত সক্ষম হটব!! আর তেন,   

- নারী তার প্রচহারা প্রথটক পদতা েুটি প্রফিটব এবং তার চুটির 

বযাপাটর (পদতাটক) প্রস লনরথতক মটন করটব। 

- প্রস অনাবৃত অথবা আংলশক আবৃত শরীটর ভ্রমণ করটব। 

- পুরুটষর কমতটক্ষটত্রর লদটক প্রবলরটি র্াটব। 

- পুরুষটদর সাটথ অবাধ্ প্রমিাটমশা করটব। 

- একাকী গালড় চািাটব। 

- প্রস তার বাোটদরটক িািন-পািনকারী সংস্থা লকংবা কাটের 

প্রমটির লনকে প্ররটে র্াটব। 

- প্রস পুরুষটদরটক বনু্ধ লহটসটব গ্রহণ করটব এবং তাটদর সাটথ 

লবলনদ্র রাত কাোটব। 

- প্রস কিকারোনার প্রধ্াুঁিা িারা দূলষত হটব। 
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- প্রস দুষ্ট েকৃলতর প্রিাকটদর েনয সােটগাছ করটব এবং তার 

স্বামী ও সন্তানটদর প্রছটড় র্াটব। 

- এগুটিা ছাড়া আরও অটনক লকছু। তাটদর ইো, উটেশয ও 

দুরলভসলন্ধর প্রতা প্রকাটনা প্রশষ প্রনই। 

সুতরাং আল্লাহ তা‘আিার সন্তুলষ্টর েতযাশী একেন সফি মুসলিম 

নারীর কততবয হটিা, প্রস তার প্রশ্রণীভুি প্রমটিটদটরটক সাটথ লনটি এই 

রু্টদ্ধর লবরুটদ্ধ েলতটরাধ্ গটড় তুিটব। 

(ঙ) আরও প্রর্সব জ্ঞান তাটক উপকৃত করটব, তন্মটধ্য উটল্লেটর্াগয 

হটিা: কালফর নারীটদর অবস্থালদর বযাপাটর প্রেটন রাো; আর কাটফর 

নারীরা লনটেটদরটক উোড় কটর প্রদওিার কারটণ প্রর্ সকি ধ্বংস ও 

দুটর্তাটগর মুটোমুলে হটিটছ প্রসোও োনা। তারা মূিতোঃ অলস্থরতা ও 

দুলশ্চন্তার মটধ্য েীবনর্াপটন করটছ। প্রস হটি প্রগটছ অপমালনত ও তুে 

এক নারী, প্রর্ তার কুকুর ও লবড়ািীটক প্রকাটি লনটি মৃতুযবরণ কটর। 

তার প্রর্ৌবন ও প্রসৌন্দটর্যর সমি তাটক লনটি প্রেটিািাড়রা প্রেটি, তারপর 

প্রস হটি পটড় প্রস লেসুযর মত, র্ার িারা প্রমাছার কাে করা হি এবং 

কাে প্রশষ হটি প্রগটি ডাস্টলবটন প্রফটি প্রদওিা হি। আর তাটক আরও 

তুিনা করা র্াি রাস্তার উপটরর প্রশৌচাগাটরর মটতা, র্াটত েটতযটকই 

তা ে্াটবর কাে প্রসটর তার ভ্রমণ অবযাহত রাটে। সুতরাং র্েন 

মুসলিম নারী োনটত ও বুঝটত পারটব প্রর্ তার পলরণলত ঐসব কালফর 

নারীটদর প্রচটি লভন্ন হটব না, তেন প্রস আল্লাহর লনকে আশ্রি চাইটব 



 

 

 
 161  

এবং লনটেটক এই ধ্রটনর পলিি কাটে েলড়টি র্াওিা প্রথটক রক্ষা 

করটব। 

(চ) প্রস তার লনটের, ঘটরর ও সমাটের সাটথ সংলিষ্ট সংস্কারমূিক 
ভূলমকা পািন করটব, র্া পূটবত আমরা বণতনা কটরলছ। সুতরাং প্রস েভাব 

সৃলষ্ট করটব, েভালবত হটব না; সংস্কার করটব, লবশৃঙ্খিা সৃলষ্ট করটব 

না; কাটের হটব, অকমতা হটব না; অনুসরণীি হটব, অনুগামী হটব না 

এবং তার এই লমশন প্রশষ হটব োন্নাটত েটবশ ও আল্লাহ সুবহানাহু 

ওিা তা‘আিার সন্তুলষ্ট অেতটনর মাধ্যটম।  
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নারীর দালিত্ব ও কততটবযর সাটথ সংলিষ্ট লকছু সংলক্ষপ্ত অনুটেদ 

লনটের েলত, ঘটরর মটধ্য, সংস্কার ও সামালেক পথলনটদতটশর সাটথ 

সংলিষ্ট এবং সমাে ও োলতর েলত একেন নারীর দালিত্ব ও কততটবযর 

দ্রুত বণতনা পর, তার ওপর আবশযক হটিা প্রবশ লকছু লবষটির েলত 

মটনাটর্াগী হওিা, প্রর্গুটিার বণতনার মাধ্যটম আমরা এই আটিাচনালে 

প্রশষ করব; আর এগুটিা েুবই গুরুত্বপূণত লবষি, লকছু অনুটেটদর মটধ্য 

আমরা তা উপস্থাপন করব। প্রর্গুটিা পূটবতাি গুরুত্বপূণত কােগুটিার 

সফিতার েনয সহটর্াগী লহটসটব কাে করটব।  

েথম অনুটেদ: নারী কতৃতক লনটেটক ঐ দালিত্ব পািটনর েনয েস্তুত 

করা: 

প্রকাটনা সটন্দহ প্রনই প্রর্, এই দালিত্বলে েুবই বড় ও মহান এবং 

প্রগৌরবমি কাে। ঐসব প্রসৌভাগযবান নারীগণ বযতীত প্রকউ তা লনটি 

লচন্তাভাবনা কটর না এবং তা কাটে পলরণত কটর না, র্ারা সুউচ্চ 

পাহাটড়র শীটষত প্রপৌঁছার েনয েলতটর্ালগতামূিক কমতটক্ষটত্র েটবশ 

কটরটছ। আর এই মহান কােলের পূবতেস্তুলতর েটিােন রটিটছ, আর 

এই েটিােনসমূটহর সারসংটক্ষপ লনম্নরূপ হটত পাটর:  

 জ্ঞানগত েস্তুলত: এর িারা উটেশয হটিা শর‘ঈ জ্ঞান, প্রর্ জ্ঞান 

িাভ েলতলে লবটবকবান সুস্থ মানুটষর ওপর কততবয, লবলভন্ন 

ধ্মতীি লবষি প্রর্মন, আকীদা-লবশ্বাস, ইবাদাত, প্রিনটদন ও 
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চাি-চিন সম্পটকত50
। সুতরাং নারীর ওপর কততবয হটে, 

লবলভন্ন লবষটির ওপর একো পলরপূণত ধ্ারণা রাো; প্রর্মন, 

আকীদা, ইবাদত, প্রিনটদন, বনলতক চলরত্র, লশষ্টাচার, আচার-

আচরণ, রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাটমর সীরাত তথা 

েীবনবৃিান্ত এবং সৎ পূবতপুরুষ তথা সাহাবাটি প্রকরাম 

রালদিাল্লাহু ‘আনহুম ও তাুঁটদর পরবততীটদর েীবনী।   

 সামালেক েস্তুলত: অথতাৎ প্রস তার লনটের েনয একলে প্রছাট্ট 

সমাে েস্তুত করটব, তার মধ্য লদটি প্রস র্থার্থভাটব 

দাওিাটতর কাে আঞ্জাম লদটত সক্ষম হটব, আর এই কাটে 

তাটক প্রর্ লবষিলে সবটচটি প্রবলশ সহটর্ালগতা করটব তা হটিা, 

লবটির সমি প্রস অবশযই একেন ভাটিা মানুষটক স্বামী 

লহটসটব মটনানীত করটব, লর্লন তার লমশনটক বাস্তবািটনর 

িটক্ষয তার েনয একলে র্থার্থ পলরটবশ সৃলষ্ট করটব; আর 

নারীর উলচৎ লনটেটক েলতলে উৎকৃষ্ট মিদাটন লনটিালেত 

করার কাটে নযস্ত করটব এবং এই কাটে লনটেটক অভযস্ত 

করটব, প্রর্মন, নলসহত বা উপটদশ দান, লদকলনটদতশনা েদান, 

বিবয েদান এবং আটিাচনা প্রপশ করটত অভযস্ত হওিা; আর 

উিম হি র্লদ এর ওপর প্রস তার প্রছােকাি প্রথটক অভযাস 

গটড় তুটি; লবটশষ কটর ছাত্রী েীবটনর েথম প্রথটক প্রস তার 

                                                           
50 নারীর জ্ঞানগত দালিত্ব ও কততবয এবং এর সাটথ সংলিষ্ট লকছু লবষটির বণতনা 
েসটঙ্গ পূটবত আটিাচনা হটিটছ। 
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েটচষ্টা অবযাহত রােটব, এটত কটর প্রস অতযন্ত মহৎ ও 

উৎকৃষ্টভাটব তার ভূলমকা প্রপশ করটত পারটব। আর প্রস 

সামালেক পলরটবশ ও নারী সমাটের অভযাটস অভযস্ত হটি 

পড়টব।  

 মানলসক েস্তুলত: আর এর িারা উটেশয হটিা, প্রস তার লনটের 

মন-মানসটক গিন করটব, র্াটত এই মিদাটন েটবশ করার 

েনয শলিশািী েস্তুলত তার থাটক। প্রর্ এ মিদাটন েটবশ 

করটব পূণত লনভতরটর্াগযতা, লস্থরতা, দৃঢ় লসদ্ধান্ত এবং প্রকাটনা 

েকার লিধ্ািন্দ্ব ও দুবতিতা ছাড়াই সাহলসকতাসহ। প্রস 

বযলিগত সংঘাত, িাট্টা-লবদ্রূপ ও উপহাটসর মুটোমুলে হটত 

েস্তুত থাকটব, র্া কেনও কেনও তার সাটথ সাক্ষাতকালরনী 

অথবা পাপাচালরণী অথবা লচন্তাি বা কেনও কেনও ধ্মতীিভাটব 

তার লবটরালধ্তাকালরনীর পক্ষ প্রথটক প্রস শুনটত পাটব। আর 

এই বযাপাটর তাটক প্রর্সব লবষি সহটর্ালগতা করটব, তা হটিা 

আল্লাহ তা‘আিার েলত মেবুত ঈমান, এই লমশন পািটনর 

প্রক্ষটত্র তার েলত ইেিাস তথা একলনষ্ঠতা। এর লবলনমটি 

দুলনিার সুনাম কুড়াটনা অথবা েদশতটনো অথবা দুলনিাবী 

প্রকাটনা প্রক্ষটত্র উন্নলত চাওিার মত প্রকাটনা লেলনস না চাওিা। 

আর ইেিাটসর সাটথ সাটথ তার কাটছ থাকটব এই দীনটক 

লনটি আত্মমর্তাদাটবাধ্। আি-কুরআটনর ভাষাি: 
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﴿ ۡ وَِلِۦ َولِۡلُمۡؤِمنَِۡي َوَلَِٰكنذ ٱل َُ ةُ َولَِر ِ ٱۡلعِزذ ﴾ ٨َيۡعلَُموَن ُمَََٰٰفِقَِۡي ََل َوَّلِلذ
وَرةُ الُمَنافُِقونَ ] َُ :1] 

“লকন্তু শলি প্রতা আল্লাহরই, আর তাুঁর রাসূি ও মুলমনটদর। তটব 

মুনালফকগণ তা োটন না।” [সূরা আি-মুনালফকুন, আিাত: ৮] 

আর অনুরূপভাটব সটতযর বযাপাটর সাহলসকতার পলরচি প্রদওিা; 

দুবতিতা, লিধ্ািন্দ্ব ও অিসতার পলরচি না প্রদওিা এবং আন্দাে-

অনুমান ও সটন্দহ-সংশি পুলঞ্জভূত না করা। আর (দাওিাত) গ্রহণ 
না করার এবং শিতাটনর প্রধ্াুঁকার আশিা না করা। সুতরাং প্রস 

কামনা করটব প্রর্, প্রস তার লনকেস্থ সটতযর বযাপাটর হটব 

আটপাষহীন নারী, আর এই কারটণই প্রস প্রেটন রােটব প্রর্, এই 

পটথ েলতবন্ধকতা থাকাো েুবই স্বাভালবক। প্রকননা তার আদশত 

হটিন রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম; লতলন এই পটথ 

অটনক কষ্ট, ক্লালন্ত, উটপক্ষা ও েলতবন্ধকতার লশকার হটিটছন 

এবং লতলন ও তাুঁর সাহাবীগণ শালস্তর সমু্মেীন হটিটছন। আর এত 

সব সটেও লতলন এসব েলতবন্ধকতা অলতক্রম কটরটছন, প্রশষ 

পর্তন্ত েনগণ আল্লাহর দীটনর মটধ্য দটি দটি শালমি হটিটছ, 

আল্লাহ তাুঁর েনয দীনটক পলরপূণত কটর লদটিন এবং তাুঁর ওপর 

লন‘আমটতর প্রষািকিা পূণত করটিন।  

 পলরকল্পনাগত এবং দাওিাটতর িক্ষয ও পদ্ধলতর পলরচিগত 

েস্তুলত: ইসিামী দাওিাত হটিা োনা ও মানার সমিটি একলে 

আন্তেতালতক দাওিাতী কাে, র্া বাস্তবািটনর েনয েটিােন 
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হটিা তার েকৃতরূপ, উপাি-উপকরণ ও িক্ষয-উটেশয 

সম্পটকত োনা। আর নারী কতৃতক এই দাওিাতী কার্তক্রম 

পলরচািনার েনয আবশযক হটিা, তা সুস্পষ্ট পলরকল্পনা ও 

নীলতমািার আটিাটক পলরচালিত হটব; প্রস লনটের েনয তার 

একো পলরকল্পনা গ্রহণ করটব অথবা এই কাটে তার 

সহটর্াগীর সাটথ পারস্পলরক সহটর্ালগতার লভলিটত কাে 
করটব। সুতরাং প্রস কাটক দাওিাত লদটত চাি? এবং তার 

লনকেবততী ও দূরবততী িক্ষয ও উটেশযসমূহ কী? আর এই 

িটক্ষয প্রপৌঁছার েনয সফি পদ্ধলতসমূহ কী কী? নারীর েনয 

আবশযক হটিা (দাওিাটতর) মিদাটন েটবটশর পূটবত লনটেটক 

এসব সমূ্পণত েস্তুত কটর প্রনিা, র্াটত প্রস বযথত না হি; নতুবা 

তার ওপর প্রনলতবাচক েভাব পড়টব। ফটি প্রস তার দালিত্ব 

পািন প্রথটক বটস পড়টব, আর এর ওপর লভলি কটর তার 

েস্তুলতর েনয েটিােন হটিা:  

- তার দাওিাতী পটথর েনয একলে পলরকল্পনা লচত্রািন করা: 

দূরবততী িটক্ষযর পলরকল্পনা এবং লনকেবততী িটক্ষযর 

পলরকল্পনা। 

- অনুরূপভাটব দাওিাতী কাটের েনয সহেিভয উপাি-

উপকরটণর েলত নের প্রদওিা, র্া নারী সহটে বযবহার করটত 

পাটর। কারণ, উপাি-উপকরটণর প্রবিাি লকছু আটছ পুরুটষর 

পটক্ষ বযবহার করা সহে, র্া নারীর েনয সহে নি। আবার 
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লকছু আটছ নারীর পটক্ষ বযবহার করা সহে, র্া পুরুটষর েনয 

সহে নি। 

- দাওিাত প্রদওিার পদ্ধলত সম্পটকত োনা, র্ার মাধ্যটম প্রস তার 

দাওিাতী দালিত্ব পািন করটব এবং তা েনগটণর লনকে েচার 

করটব। 

- েলতবন্ধকতাসমূটহর বযাপাটর জ্ঞান রাো, র্া তার সামটন 

আসটত পাটর, র্াটত প্রস এর সাহার্য লনটি  েলতবন্ধকতার 

সমি তা অলতক্রম করটত পাটর। 
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লিতীি অনুটেদ: একেন সফি মলহিা দা‘ঈ’র গুণাবিী: 

েথম: আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিার েনয একলনষ্ঠভাটব কাে করা। 

সুতরাং এই ইেিাস তথা একলনষ্ঠতা বযতীত তার আমি লবলক্ষপ্ত ধূ্িাি 

পলরণত হটব। আর তা অতযন্ত গুরুত্বপূণত লেলনস, একেন মলহিা দা‘ঈ’র 

েনয আবশযক হটিা, প্রস লনটেটক তার মটধ্য আটিাচনা, পর্তাটিাচনা ও 

েলতকার করটব।   

লিতীি: বধ্র্তধ্ারণ করা ও কষ্টসলহষু্ণ হওিা। কারণ, দাওিাতী কাে 
একলে ভারী দালিত্বপূণত কাে এবং তার েলতবন্ধকতাও অটনক। সুতরাং 

তা উিরটণর েনয েটিােন এই বধ্টর্তর। আি-কুরআনুি কারীটমর 

মটধ্য নব্বইটিরও অলধ্ক স্থাটন তার আটিাচনার পুনারাবৃলি হটিটছ। 

বরং এর েলত লনটদতশগুটিা সরাসলর রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওিাসাল্লাটমর েনয লনটি আসা হটিলছি। 

তৃতীি: জ্ঞান অেতন করা।51
 

চতুথত:  ভাটিা কাে, উিম চলরত্র এবং চলরটত্রর ওপর েলতলষ্ঠত থাকা; 

কারণ, দাওিাতটক বযথততাি পর্তটবশনকারী এবং দাওিাত দাতা 

ইলতবাচক ফিাফি িাভ করটত না পারার অনযতম গুরুত্বপূণত কারণ 

হটিা কথার সাটথ কাটের গরলমি। আল্লাহ তা‘আিা বটিন, 

                                                           
51 এই বযাপাটর পূটবত ইলঙ্গত প্রদওিা হটিটছ। 
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ِيَن َءاَمُنواْ لَِم َتُقولُوَن َما ََل َتۡفَعلُوَن ﴿ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ن َتُقولُواْ َما  ٢َيَٰٓ

َ
ِ أ َكُِبَ َمۡقًتا ِعنَد ٱَّللذ

ف  ] ﴾  ٣ََل َتۡفَعلُوَن  وَرةُ الصذ َُ :1-3]                                                                                                                                             

“প্রহ মুলমনগণ! প্রতামরা র্া কর না, তা প্রতামরা প্রকন বি? প্রতামরা র্া 

কর না, প্রতামাটদর তা বিাো আল্লাহর দৃলষ্টটত মারাত্মক 

অসটন্তাষেনক।” [সূরা আস-সফ, আিাত: ২-৩]  

আল্লাহ তা‘আিা আরও বটিন, 

نُتۡم َتۡتلُوَن ٱلۡ ﴿
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
ِ َوتَنَسۡوَن أ ُمُروَن ٱنلذاَس بِٱۡلِِب 

ۡ
تَأ
َ
فَََل َتۡعقِلُوأ

َ
َن ِكَتََٰب  أ

وَرةُ اۡلََقَرةِ ]﴾ ٤٤ َُ :44] 

“প্রতামরা লক মানুষটক সৎকাটের আটদশ দাও, আর প্রতামাটদর 

লনটেটদরটক ভুটি র্াও? অথচ প্রতামরা লকতাব অধ্যিন কর। তটব লক 

প্রতামরা বুঝ না?” [সূরা আি-বাকারা, আিাত: ৪৪] আর এই অধ্যাি 

বা লবষটি আি-কুরআন ও সুন্নাহ’র আরও অটনক বিবয রটিটছ। 

পঞ্চম: বধ্র্ত ও সহনশীিতা। প্রকাটনা বযলির েীবটন সবটচটি মহৎ প্রর্ 

লেলনস প্রদওিা হটি থাটক, তা হটিা বধ্র্ত, সহনশীিতা ও তাড়াহুড়া না 

করা। প্রকননা, পথ অটনক িম্বা, আর েটতযক গৃহ লনমতাণকারীই প্রস 

গৃটহ বসবাস করটত পাটর না। হিত তুলম ঘর বানাটব, আর বসবাস 

করটব তুলম লভন্ন অনয প্রকউ। তুলম জ্ঞান অেতন করটব এবং তা তুলম 

লভন্ন অটনযর লনকে প্রপৌঁলছটি প্রদটব, আর তুলম সম্পদ উপােতন করটব, 

আর তার প্রথটক প্রভাগ করটব তুলম লভন্ন অনয প্রকউ। সুতরাং দা‘ঈ নারী 

তার উটেশয ও ইোকৃত িটক্ষয প্রপৌঁছটত এবং তার (দাওিাটতর) পটথ 
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অলবচি থাকটত এই মহৎ গুণলে িারা উপকৃত হটত পাটর। রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম আবদুি কাটিস প্রগাটত্রর আশািটক 

উটেশয কটর বটিন, 

ِ  ِفيَك  إِنَ » لَتنَي  ب ُهَما َخص  ِل مُ  :اّلَلُ  حُيِ نَاةُ  اْل 
َ
 .« َواأل

“লনশ্চি প্রতামার মটধ্য এমন দু’লে লবটশষ ববলশষ্টয আটছ, প্রর্গুটিাটক 

আল্লাহ পছন্দ কটরন বধ্র্ত ও সহনশীিতা।” ইমাম মুসলিম রহ. 

হাদীসোনা তাুঁর গ্রটন্থ বণতনা কটরন।52 সুতরাং র্ার মটধ্য সলহষু্ণতা প্রনই, 

তার ওপর কততবয হটিা, সহনশীিতার গুণ অেতন করা। কারণ, জ্ঞান 

হি জ্ঞান অেতন করার মাধ্যটম, আর সলহষু্ণ হি সহনশীিতার গুণ 

অেতন করার মাধ্যটম।  

ষষ্ঠ: েটতযক বযাপাটর সততার পলরচি প্রদওিা: আল্লাহর ইবাদটতর 

প্রক্ষটত্র তাুঁর সাটথ সতয অবিম্বন করা, মানুটষর সাটথ সতয আচরণ 

করা, লনটের নফটসর সাটথ সততার পথ অবিম্বন করা এবং লকতাব, 

কথা ও কাটের প্রক্ষটত্র সতয অবিম্বন করা। সুতরাং প্রস প্রর্ন আল্লাহ 

অথবা আল্লাহর রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাটমর বযাপাটর লমথযা 

                                                           
52 সহীহ মুসলিম, অধ্যাি: ঈমান (اإليمان), পলরটেদ: আল্লাহ, তাুঁর রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইলহ ওিাসাল্লাম ও দীটনর অনুশাসটনর েলত ঈমান আনার লনটদতশ এবং তার 
েলত মানুষটক আহ্বান করা, দীন সম্পটকত েশ্ন করা ও তা সংরক্ষণ করা, আর র্ার 
কাটছ দীন প্রপৌঁছািলন, তার কাটছ দীটনর দাওিাত প্রপশ করা  ( رِ  باب م 

َ
 بِاإِليَمانِ  األ

ائِعِ  َورَُسوهِلِ  بِاّلَلِ  يِن  َوََشَ اَعءِ  ادلِّ يبلغه لم من تبليغه و حفظه و, عنه السوال و, إََِل هِ  َوادل  .), বাব 

নং ৮, হাদীস নং ১২৬। 
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না বটি। কারণ, এো েঘনয ও ভিাবহ লমথযাচার, আর সাধ্ারণ মানুটষর 

সাটথও লমথযা বটিা না, এমনলক প্রছাে বাচ্চা ও েীবেন্তুটদর সাটথও 
নি। সুতরাং তার েনয আবশযক হটিা, প্রস হটব সটতযর উৎকৃষ্ট 

উদাহরণ।  

সপ্তম: প্রস বাস্তব অবস্থা সম্পটকত োনা, প্রর্ অবস্থার মটধ্য মুসলিম নারী 
েীবনর্াপন কটর। সুতরাং প্রস ততেুকুই আটিাচনা করটব, র্তেুকু 

প্রকাটনা মুসলিম নারী বুটঝ ও ধ্ারণ কটর। অতএব র্েন প্রস মানুটষর 

বাস্তব অবস্থা সম্পটকত োনটত পারটব, লবটশষ কটর নারীর অবস্থা 

সম্পটকত, তেন প্রস তাটদর হৃদটি প্রপৌঁছাটত সক্ষম হটব এবং তাটদর 

সমসযাসমূহ েলতকার করটত পারটব; আর তাটদর সাটথ তাটদর 

গুরুত্বপূণত লবষিগুটিা লনটি আিাপ-আটিাচনা করটত পারটব।   

অষ্টম: শরী‘আটতর আদব-কািদার মাধ্যটম প্রস লনটে আদব-কািদা ও 

লশষ্টাচার সম্পন্না হটব, আরও লবটশষ কটর আবশযকীি লবষিগুটিা 

অনুসরটণর মাধ্যটম। প্রর্মন, শর‘ঈ পদতা, পুরুষটদর সাটথ প্রমিাটমশা না 

করা, তাটদর সাটথ প্রিনটদটনর প্রক্ষটত্র নরম হটি কথা না বিা এবং 

তার আকার-আকৃলত ও প্রবশভূষা হটব শরী‘আটতর লবধ্ান প্রমাতাটবক।  

নবম: লনটের স্বাথতসংলিষ্ট লবষিালদর ওপর শরী‘আটতর স্বাথতসংলিষ্ট 
লদকটক োধ্ানয প্রদটব। সুতরাং তার সাবতক্ষলনক লচন্তা থাকটব 

অনযটদরটক লহদািাত করা, তাটদরটক সলিক পটথ পলরচালিত করা এবং 

তাটদর মটধ্য র্ারা শত্রুটদর পাতা ফাুঁটদ েলড়টি প্রগটছ তাটদরটক উদ্ধার 

করা। আর তার অলভোি এমন হটব না প্রর্, প্রস েযালতমান অথবা 
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গণমানুটষর আটিাচনার প্রকিলবনু্দ হটব এবং দুলনিার প্রকাটনা বস্তু 

পাওিার েতযাশা করটব, ইতযালদ ইতযালদ।    

দশম: দাওিাটতর সফি পদ্ধলতসমূটহর েলত মটনাটর্াগ প্রদওিা53।  

আর এক কথাি,  শরী‘আত প্রর্সব লবষটি লনটদতশনা েদান কটরটছ, 

প্রসসব লবষি িারা লনটেটক গুণালিত করা এবং  শরী‘আত প্রর্সব লবষি 

প্রথটক সতকত কটরটছ, প্রসসব লবষি প্রথটক দূটর থাকা। 

তৃতীি অনুটেদ: নারীর দা‘ওিাটতর নীলতমািা: 

মুসলিম নারী কতৃতক আল্লাহ তা‘আিার লদটক দাওিাতী কাে 

পলরচািনার প্রক্ষটত্র উলচৎ কাে হটিা, প্রস লনটেটক তার স্বভাব-েকৃলত 

ও নারীত্ব প্রথটক প্রবর করটব না। এোটন এই লবষটি কতগুটিা গুরুত্বপূণত 

লনিমনীলত রটিটছ, প্রর্গুটিা সংটক্ষটপ লনম্নরূটপ উটল্লে করা র্াি: 

১. প্রমৌলিকভাটব নারীর অবস্থান ঘটরর মটধ্য; আল্লাহ তা‘আিা বটিন, 

ٰۖ َوقَۡرَن ﴿ وَلَٰ
ُ
َج ٱۡلَجَِٰهلِيذةِ ٱۡۡل -31]سورة األحزاب: ﴾ ِِف ُبُيوتُِكنذ َوََل َتَِبذۡجَن َتَِبُّ

33] 

“আর প্রতামরা স্বগৃটহ অবস্থান করটব এবং েচীন (োটহিী) রু্টগর মটতা 

লনটেটদরটক েদশতন কটর প্রবড়াটব না।” [সূরা আি-আহর্াব, আিাত: 

৩৩] রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন, 

 «املرأة عورة فإذا خرجت استرشفها الشيطان» 

                                                           
53 অলচটরই তৃতীি অনুটেটদ তার বণতনা আসটছ। 
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“নারী হটিা প্রগাপনীি (তথা িিার) বস্তু। সুতরাং প্রস র্েন প্রবর হি, 

তেন শিতান তার লদটক উুঁলক প্রদি।”54 

২. নারীর েনয লকছু লবটশষ লনিমনীলত রটিটছ, প্রস প্রর্োটনই তার 

দাওিাতী কমততৎপরতা পলরচািনা করুক না প্রকন, তাটক অবশযই 

প্রসসব লনিমনীলতর েলত িক্ষয রােটত হটব; তন্মধ্য প্রথটক লকছু লবষি 

হটিা: 

(ক) প্রচহারা ও দুই হাটতর তািু প্রেটক রাোর শততসহ শর‘ঈ পদতার 

েটিােনীিতা ও বাধ্যবাধ্কতা; আর প্রচহারা হটিা প্রসৌন্দটর্তর স্থান এবং 

পলরচি িাটভর োিগা, আর তা প্রেটক রাোর বাধ্যবাধ্কতার ওপর 

অটনক দিীি-েমাণ রটিটছ। 

(ে) মাহরাম পুরুষ বযতীত তার ভ্রমণ করা হারাম। রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিন, 

 «حمرم ذي مع إال املرأة تسافر ال»

                                                           
54 লতরলমর্ী, লতলন আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রালদিাল্লাহু ‘আনহু প্রথটক বণতনা কটরন, 
অধ্যাি: দুগ্ধপান ( الرضاع كتاب ), পলরটেদ: শিতান কতৃতক নারীর লদটক উুঁলক প্রদওিা 

র্েন প্রস প্রবর হি ( خرجت إذا املرأة الشيطان استرشاف باب ), বাব নং ১৮, হাদীস নং 

১১৭৩; ইমাম লতরলমর্ী বটিন, এই হাদীসলে হাসান, গরীব। 
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“মাহরম পুরুটষর সটঙ্গ ছাড়া নারী প্রর্ন ভ্রমণ না কটর।”55 

(গ) অপলরলচত পুরুটষর সাটথ একাকী লনেতটন অবস্থান করা হারাম। 

কারণ, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম বটিটছন: 

ة   رَُجل   ََي لَُونَ  الَ  »
َ
َرأ  بامرأة رجل َيلون ال». و يف رواية : « حَم َرم   ُذو َوَمَعَها إاِلَ  بِام 

 «الشيطان ثاثلهما اكن إال

“মাহরটমর উপলস্থলত বযতীত প্রকাটনা পুরুষ প্রকাটনা নারীর সাটথ লনেতটন 

সাক্ষাত করটব না।”56 অপর এক বণতনাি আটছ: “প্রকাটনা পুরুষ প্রকাটনা 

                                                           
55 সহীহ বুোরী, অধ্যাি: হে (كتاب اْلج), পলরটেদ: নারীটদর হাি (باب حج النساء), 
বাব নং ৩৭, হাদীস নং ১৭৬৩; সহীহ মুসলিম, অধ্যাি: হে (اْلج), পলরটেদ: হাি 

ও অনযানয কাটে মুহাররম পুরুটষর সাটথ নারীর ভ্রমণ করা ( ةِ  َسَفرِ  باب
َ
أ  حَم َرم   َمعَ  ال َمر 

ِهِ  َحج   إِىَل  َوَغري  ), বাব নং ৭৪, হাদীস নং ৩৩২২। 
56 সহীহ বুোরী, অধ্যাি: লববাহ (كتاب انلاكح), পলরটেদ: মাহরটমর উপলস্থলত বযতীত 

প্রকান পুরুষ প্রকাটনা নারীর সাটথ লনেতটন সাক্ষাত করটব না এবং স্বামীর 
অনুপলস্থলতটত প্রকান নারীর কাটছ প্রকান পুরুটষর গমন (হারাম) (  رجل َيلون ال باب

املغيبة ىلع وادلخول حمرم ذو إال بامرأة ), বাব নং ১১০, হাদীস নং ৪৯৩৫; সহীহ মুসলিম, 

অধ্যাি: হে (اْلج), পলরটেদ: হে ও অনযানয কাটে মুহাররম পুরুটষর সাটথ নারীর 

ভ্রমণ করা ( ةِ  َسَفرِ  باب
َ
أ ِهِ  َحج   ِإىَل  حَم َرم   َمعَ  ال َمر  َوَغري  ), বাব নং ৭৪, হাদীস নং ৩৩৩৬। 
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নারীর সাটথ লনেতটন সাক্ষাত করটব না। লকন্তু এমনলে করটি, তাটদর 

তৃতীি েন হটব শিতান।”57 

(ঘ) অপলরলচত পুরুষটদর সাটথ তারা প্রমিাটমশা হারাম। প্রকননা 

রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম নারীটদরটক িক্ষয কটর 

বটিটছন: 

نَ » ِخر 
 
تَأ ن   لَُكنَ  لَي َس  فَإِنَهُ  اس 

َ
نَ  أ  اَكنَِت فَ . «الَطِريِق  ِِبَافَاِت  َعلَي ُكنَ  الَطِريَق  حَت ُقق 

ةُ 
َ
أ َدارِ  تَل تَِصُق  ال َمر  ِ

َبَها إِنَ  َحىَت  بِاجل  َدارِ  ََلَتََعلَُق  ثَو  ِ
  .«.بِهِ  لُُصوقَِها ِمن   بِاجل 

“প্রতামরা (রাস্তাি চিার সমি) লপটছ লপটছ চি, প্রকননা প্রতামাটদর েনয 

রাস্তার মাঝোন লদটি হাুঁোর সুটর্াগ প্রনই। প্রতামাটদর দালিত্ব হটিা 

রাস্তার পাশ লদটি পথ চিা। অতোঃপর নারী েচীটরর সাটথ লমটশ পথ 

চিত, এমনলক প্রস োচীটরর সাটথ লমটশ চিার কারটণ তার কাপড় 

োচীটরর সাটথ ঝুটি প্রর্ত।”58 

                                                           
57 লতরলমর্ী, অধ্যাি: দুগ্ধপান (كتاب الرضاع), পলরটেদ: স্বামীর অনুপলস্থলতটত প্রকাটনা 

নারীর কাটছ প্রকাটনা পুরুটষর গমন অপছন্দ হওিার বযাপাটর র্া এটসটছ (  ما باب
املغيبات ىلع ادلخول كراهية يف جاء ), বাব নং ১৬, হাদীস নং ১১৭১। 

58 আবূ দাউদ, অধ্যাি: লশষ্টাচার (األدب), পলরটেদ: রাস্তার মটধ্য পুরুষটদর সাটথ 

নারীটদর পথ চিা েসটঙ্গ ( ِ  ِف  باب
الَطِريِق  ِف  الرَِّجالِ  َمعَ  النَِّساءِ  َمش  ), বাব নং ১৮১, 

হাদীস নং ৫২৭৪। 
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(ঙ) অলভভাবটকর অনুমলত বযতীত নারী কতৃতক তার ঘর প্রথটক প্রবর 

হওিা হারাম।... এগুটিা ছাড়াও শরী‘আটতর আরও লনিম-কানূন 

রটিটছ, র্াটত ক্রলেলবচুযলত করা ববধ্ নি। 

৩. ইসিাটমর শত্রুগণ এই অলধ্ক সংটবদনশীি লশরাি আঘাত কটর, 

আর তারা এই ধ্রটনর লবলধ্লবধ্ানগুটিাটক ইসিাম নারীটক অপমালনত 

ও িালিত কটরটছ বটি লচলত্রত করার েটবশিার লহটসটব বযবহার কটর 

এবং ইসিাটমর দা‘ঈটদর প্রকউ প্রকউ এর িারা েভালবত হি। ফটি 
এই লবষটি তারা ইসিাটমর গলণ্ড প্রথটক প্রবলরটি পটড়। সুতরাং আহটি 

সুন্নাত ওিাি োমা‘িাটতর দা‘ঈটদর লনকে প্রোর তালগদ হটিা: এই 

বযাপাটর েরুলর লভলিটত শৃঙ্খিা রক্ষা করা এবং সমাটের প্রেিািেুলশ 

ও কামনা-বাসনা িারা েভালবত না হওিা। 

৪. দাওিাত ও সাধ্ারণ মিদাটনর শীষতস্থানীি প্রনতা হওিার প্রক্ষটত্র 

মূিনীলত হটিা, তা পুরুষটদর েনয লনধ্তালরত, প্রর্মন অবস্থা লছি রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাটমর রু্টগ এবং পরবততী প্রশ্রষ্ঠ রু্গসমূটহ। 

আর ইলতহাটস নারীটদর দাওিাত সংক্রান্ত স্বতে প্রর্ সকি নমুনা বলণতত 

হটিটছ, তার সাটথ পুরুষটদর বযাপাটর র্া বলণতত হটিটছ, তার কেনও 

তুিনা হি না, আর এো নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাটমর বাণীরই 

েলতপাদন। লতলন বটিন, 

 بنت ومريم فرعون امرأة آسية إال النساء من يكمل ولم كثري الرجال من كمل»
  .«الطعام سائر ىلع الرثيد كفضل النساء ىلع اعئشة فضل وإن عمران
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“পুরুষটদর মটধ্য অটনটকই পূণততা িাভ কটরটছন, লকন্তু মলহিাটদর মটধ্য 

প্রফরাউটনর স্ত্রী আলসিা ও মারইিাম লবনত ইমরান ‘আিাইলহস সািাম 

ছাড়া আর প্রকউ পূণততা িাভ করটত পাটরন লন। আর লনোঃসটন্দটহ 

অপরাপর নারীটদর ওপর আটিশার ফর্ীিত অনযানয োটদযর ওপর 

‘সারীদ59’ এর ফর্ীিটতর মটতা।”60 

৫. আর এই কথার অথত নারীর ভূলমকাটক রলহত করা বা উটপক্ষা করা 

নি; বরং তার ভূলমকা অস্বীকার করা র্াি না এবং তার শান ও মর্তাদার 

অটনক গুরুত্ব রটিটছ, এমনলক এই আটিাচনালে লিলপবদ্ধ করা হটিটছ 

শুধু্ তার এই গুরুত্বপূণত ভূলমকাটক বণতনা করার েনয; লকন্তু পূটবত 

আটিালচত লনিম-কানূটনর েটিােনীিতা ও বাধ্যবাধ্কতাসহ।  

৬. আসি লনিম হটিা, নারী দাওিাতী কাে করটব তার প্রশ্রণীভূি 
প্রমটিটদর মটধ্য। সুতরাং প্রস এই প্রক্ষটত্র র্থার্থ পদ্ধলত ও উপাি-

উপকরণসমূহ বযবহার করটব, আর শর‘ঈ লনিম-কানূন বযতীত প্রস এই 

নীলতর বাইটর র্াটব না। 

                                                           
59 প্রগাশত ও রুলে লদটি বতলর োদয লবটশষ। র্া আরটব েুব প্রবলশ েনলেি। [সম্পাদক]   
60 সহীহ বুোরী, অধ্যাি: নবীগণ (كتاب األنبياء), পলরটেদ: আল্লাহ তা‘আিার বাণী: 

আর আল্লাহ ঈমানদারটদর েনয দৃষ্টান্ত প্রপশ কটরটছন লফরআউটনর স্ত্রীটক ... আর 
লতলন লছটিন অনুগত বান্দা-বান্দীটদর মটধ্য অনযতমা (  اهلل ورضب}  تعاىل اهلل قول باب

القانتني من واكنت-قوهل إىل-فرعون امرأة آمنوا لذلين مثال  }), বাব নং ৩৩, হাদীস নং 

৩২৩০; সহীহ মুসলিম, অধ্যাি: সাহাবীটদর ফর্ীিত ( الصحابة فضائل ), পলরটেদ: 

উমু্মি মুলমনীন োলদো রালদিাল্লাহু ‘আনহা’র ফর্ীিত  ( مِّ  َخِدجيَةَ  َفَضائِلِ  باب
ُ
ِمِننيَ  أ  ال ُمؤ 

عنها تعاىل اهلل رىض ), বাব নং ১২, হাদীস নং ৬৪২৫।  
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চতুথত অনুটেদ: দাওিাটতর প্রক্ষটত্র সফি পদ্ধলতসমূহ: 

একেন প্রর্াগযতাসম্পন্ন আদশত দা‘ঈ নারী, লর্লন চান তার কথা ও কাে 

তার ঘটর, সমাটে ও োলতর মটধ্য ফিেসূ হউক, তার েনয সবটচটি 

গুরুত্বপূণত উলচৎ কাে হটিা, লতলন দাওিাতী কাটের সফি 

পদ্ধলতসমূটহর েলত মটনাটর্াগ প্রদটবন, র্া তার কালঙ্খত ফিাফি 

অেতটনর েনয আল্লাহ সুবহানহু ওিা তা‘আিার পটর তার েনয 

সাহার্যকারী ভূলমকা রােটব। 

আর ঐসব পদ্ধলত সংটক্ষটপ তা-ই, র্া আল্লাহ সুবহানহু ওিা তা‘আিা 

তাুঁর বাণীর মাধ্যটম উটল্লে কটরটছন; লতলন বটিন, 

بِيِل َرب َِك بِٱۡۡلِۡكَمةِ ﴿ ََ ۡحَسُن  إِنذ ٱۡدُع إََِلَٰ 
َ
َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡۡلََسَنةِٰۖ َوَجَِٰدلُۡهم بِٱلذِِت ِِهَ أ

بِيلِهِۦ وَُهوَ  ََ ۡعلَُم بَِمن َضلذ َعن 
َ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن  َربذَك ُهَو أ

َ
وَرةُ انلذحۡ ] ﴾ ١٢٥أ : لِ َُ

111] 

“তুলম মানুষটক প্রতামার েলতপািটকর পটথ আহ্বান কর লহকমত ও 

সদুপটদশ িারা এবং তাটদর সাটথ তকত করটব উিম পন্থাি। প্রতামার 

েলতপািক প্রসই বযলি সম্পটকত সলবটশষ অবলহত, প্রর্ বযলি তাুঁর পথ 

প্রছটড় লবপথগামী হি এবং কারা সৎপটথ আটছ, তাও লতলন সলবটশষ 

অবলহত।” [সূরা আন-নাহি, আিাত: ১২৫] 

এই আিাটতর মটধ্য দাওিাটতর সফি পদ্ধলতসমূটহর সারসংটক্ষপ 

আটিালচত হটিটছ, আর তা হটিা:   
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 লহকমত তথা েজ্ঞা বা প্রকৌশি: আর এর িারা উটেশয হটিা 

বস্তুটক তার র্থার্থ স্থাটন রাো, আর লহকমটতর উদাহরণ 

হটিা: নফস বা লনেটক লনিেণ, বধ্র্ত, সলহষু্ণতা ও বুলদ্ধমিার 

সাটথ পরস্পলরক প্রিনটদন। আর দাওিাটতর প্রক্ষটত্র লহকমত 

বা প্রকৌশি হটিা: 

-  দাওিাটতর েনয উপরু্ি সমি বাছাই করা। 

- উপরু্ি স্থান বাছাই করা। কারণ, দাওিাত গ্রহণটর্াগয হওিার 

বযাপাটর তার েভাব রটিটছ। 

- উপরু্ি লবষি লনবতাচন করা; আর র্েনই তাটদর সাটথ 

আটিালচত লবষিলে হটব বাস্তবমুেী, তেন তা হটব সটবতািম, 

সবতটশ্রষ্ঠ এবং গ্রহণটর্াগয হওিার সবটচটি লনকেতর। 

- শরী‘আটতর লনিমনীলত ও দিীি-েমাটণর ওপর েলতলষ্ঠত 
লবলধ্লবধ্ান িারা সুলবনযস্ত সহে লনিটমর অনুসরণ করা। তাটত 
অনুসরণ করা হটব রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাটমর 
বাণীর, লতলন বটিন, 

 .« تنفروا وال وبرشوا تعرسوا وال يرسوا»
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“প্রতামরা (দীটনর বযাপাটর) সহে পন্থা অবিম্বন করটব, কলিন 

পন্থা অবিম্বন করটব না, মানুষটক সুসংবাদ শুনাটব, লবরলি 

সৃলষ্ট করটব না।”61 

-  দাওিাত ও তাবিীগ তথা েচাটরর প্রক্ষটত্র ক্রমধ্ারা অবিম্বন 

করা এবং ধ্াটপ ধ্াটপ অগ্রসর হওিা। কারণ, মানুটষর মন 

অনুশীিটনর েটিােন অনুভব কটর এবং আটস্ত আটস্ত অগ্রসর 

হি; আর তা মু‘িার্ ইবন োবাি রালদিাল্লাহু ‘আনহু বলণতত 

হাদীটসর বিটবযর অনুসরটণ, র্েন তাুঁটক নবী কারীম 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম ইিামাটন প্রেরণ কটরলছটিন, 

তেন লতলন তাুঁটক উটেশয কটর বিটিন: 

 ذللك أطاعوه هم فإن اهلل رسول وأين اهلل إال هلإ ال أن شهادة إىل ادعهم» 
 فإن وَللة يوم لك يف صلوات مخس عليهم افرتض قد اهلل أن فأعلمهم

 ؤخذت أمواهلم يف صدقة عليهم افرتض اهلل أن فأعلمهم ذللك أطاعوه هم
 (.                   خاري و مسلم. (أخرجه اْل«فقرائهم  ىلع وترد أغنيائهم من

                                                           
61 সহীহ বুোরী, অধ্যাি: ইিম (كتاب العلم), পলরটেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওিাসাল্লাম ওিার্-নসীহটত, ইিম লশক্ষাদাটন উপরু্ি সমটির েলত িক্ষয রােটতন, 
র্াটত প্রিাকেন লবরি না হটি পটড়  (  يتخوهلم سلم و عليه اهلل صىل انليب اكن ما باب

ينفروا ال يك والعلم باملوعظة ), বাব নং ১১, হাদীস নং ৬৯; সহীহ মুসলিম, অধ্যাি: 

লেহাদ ও এর নীলতমািা ( والسري اجلهاد ), পলরটেদ: সহে পন্থা অবিম্বন ও 

লবরলিকরণ পলরহার করার লনটদতশ ( رِ  ِف  باب م 
َ
اََلن ِفريِ  َوتَر كِ  ِباََلي ِسريِ  األ ), বাব নং ৩, 

হাদীস নং ৪৬২২। 
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“তুলম তাটদরটক এ কথার সাক্ষয লদটত আহ্বান করটব প্রর্, 

আল্লাহ তা‘আিা বযতীত প্রকাটনা হক উপাসয প্রনই এবং আলম 

আল্লাহর রাসূি। সুতরাং তারা র্লদ এ বযাপাটর আনুগতয কটর, 

তটব তাটদরটক অবলহত করটব প্রর্, লনশ্চি আল্লাহ তা‘আিা 

তাটদর ওপর লদটন ও রাটত পাুঁচ ওিাি সািাত ফরর্ 

কটরটছন। সুতরাং তারা র্লদ এ বযাপাটরও আনুগতয কটর, 

তটব তাটদরটক অবলহত করটব প্রর্, লনশ্চি আল্লাহ তা‘আিা 

তাটদর ওপর র্াকাত ফরর্ কটর লদটিটছন, র্া তাটদর ধ্নীটদর 

লনকে প্রথটক গ্রহণ করা হটব এবং তাটদর দলরদ্রটদর মাটঝ 

বণ্টন করা হটব।”62 সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওিাসাল্লাম তাটক তাটদর মাটঝ শরী‘আটতর লবধ্ান প্রপশ করার 

প্রক্ষটত্র ক্রমধ্ারা অবিম্বন করার লনটদতশ লদটিটছন, 

অনরূপভাটব প্রর্াগযতাসম্পন্ন পুরুষ ও মলহিা দা‘ঈগণও 

ক্রমধ্ারা অবিম্বন করটবন। আর এই ক্রমধ্ারার ওপর লভলি 

কটর দাওিাটতর প্রক্ষটত্র েথম সালরর লবষিগুটিার েলত 

মটনাটর্াগ লদটত হটব এবং েথটম সবটচটি প্রবলশ গুরুত্বপূণত 

                                                           
62 সহীহ বুোরী, অধ্যাি: র্াকাত (كتاب الزاكة), পলরটেদ: র্াকাত আবশযক হওিা 

েসটঙ্গ ( الزاكة وجوب باب ), বাব নং ১, হাদীস নং ১৩৩১; সহীহ মুসলিম, অধ্যাি: 

ঈমান (اْلج), পলরটেদ: শাহাদাতাঈন ও ইসিাটমর লবলধ্লবধ্াটনর লদটক আহ্বান 

করা ( اَعءِ  باب ِ  إِىَل  ادل  ائِعِ  الَشَهاَدَتني  اَلِمِِ َوََشَ اإلِس  ), বাব নং ৯, হাদীস নং ১৩০। 
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লবষি, তারপটর লিতীি পর্তাটির গুরুত্বপূণত লবষি এবং এভাটব 

ক্রমািটি...।63   

- আর লহকমত তথা প্রকৌশটির মধ্য প্রথটক অনযতম আরও 

একলে লদক হটিা, কিযাণকর ও লবশৃঙ্খিা সৃলষ্টকারী 
লবষিগুটিার েলত িক্ষয রাো। সুতরাং কিযাণকর লেলনস 

আহরণ করার প্রচটি লবশৃঙ্খিা সৃলষ্টকারী লবষিলে দমন করার 

বযাপারলে োধ্ানয পাটব। আর দু’লে কিযাণকর লবষটির মটধ্য 

িটন্দ্বর সমি উভিলের সটবতাচ্চলের েলত দৃলষ্ট প্রদওিা হটব; আর 

দু’লে লবশৃঙ্খিা সৃলষ্টকারী লবষটির মটধ্য িটন্দ্বর সমি উভিলের 

মটধ্য প্রর্লে সবটচটি প্রবলশ ক্ষলতকারক, তা প্রথটক দূটর থাকটত 

হটব এবং অনুরূপভাটব। আর প্রর্াগযতাসম্পন্ন আদশত দা‘ঈ নারী 

হটিন এমন, লর্লন এই পলরমাপক র্টের সাহাটর্য লবষিগুটিা 

ওেন করটবন। 

 উিম উপটদশ: তার িারা উটেশয হটিা দাওিাতোপ্ত বযলিটদর 

লনকে দাওিাত প্রপশ করার সমি সুন্দর, প্রকামি ও 

আন্তলরকতাপূণত কথার অনুসরণ করা। আর দাওিাতোপ্ত 

বযলির বযলিত্ব ও প্রর্ মর্তাদাপূণত অবস্থাটন প্রস অবস্থান করটছ, 

তার আটিাটক বিবয লনবতাচন করা, আর বযলিটক উৎসালহত 

                                                           
63 দ্রষ্টবয: মু‘িার্ ইবন োবাি রালদিাল্লাহু ‘আনহু’র হাদীসটক প্রকি কটর আলম প্রর্ 
স্বতে পুলস্তকা লিলপবদ্ধ কটরলছ। সুতরাং আলম তাটত এর তাৎপর্ত সম্পটকত লবস্তালরত 
আটিাচনা কটরলছ। 
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ও সাবধ্ান করার প্রক্ষটত্র উিম উপটদটশর মটধ্য দিীি-

েমাটণর সংরু্লিও অন্তভুতি হটব। 

আর উিম উপটদটশর মটধ্য লকো-কালহনীও থাকটব। প্রকননা 

আি-কুরআন ও সুন্নাহ’র মটধ্য বহুবার লকো-কালহনীর 

আটিাচনার পুনারাবৃলি হটিটছ, আর প্রসই কালহনীগুটিা হটব 

এমন, প্রর্গুটিাটত উপটদশ ও লশক্ষা থাকটব, তটব শতত হটিা, 

প্রসই কালহনীগুটিা লবশুদ্ধ হওিা। কারণ, গল্পকাররা প্রর্সব 

োরাপ ও লনটষধ্াজ্ঞাি লনপলতত হটিটছ তা প্রকবি এমন 

লকো-কালহনীর ওপর লনভতর করার কারটণই, র্া আি-কুরআন 

ও সুন্নাহ’র মটধ্য বলণতত হি লন। 

 

আর উিম উপটদটশর মটধ্য রটিটছ মানুষটক এমন বিটবযর 

মাধ্যটম সটম্বাধ্ন করা, প্রর্ সটম্বাধ্নলে তারা পছন্দ কটর; প্রর্মন 

মলহিা দা‘ঈ মানুটষর মধ্য প্রথটক লবটশষ প্রকাটনা নারীটক 

বিটব: প্রহ অমুটকর মা, প্রহ আমার প্রবান, প্রহ লবশ্বস্ত মুলমন 

(নারী)... এবং সাধ্ারণভাটব মানুষটক বিটব: প্রহ লেি প্রবাটনরা, 

প্রহ আল্লাহর েলত লবশ্বাসী নারীরা এবং অনুরূপভাটব...। 

আর পলরতুষ্টকারী পদ্ধলত বযবহার করাও উিম উপটদটশর 

অন্তভুতি। প্রর্মন, কসম বা শপটথর মাধ্যটম তালগদ প্রদওিা, 

েটিােটনর মুহূটতত কথাটক পুনরাবৃলি করা ইতযালদ। 
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 সটবতািম পদ্ধলতটত লবতকত করা: আর লবতকত হটিা পরস্পর 

রু্লি ও দিীি-েমাটণর মাধ্যটম িড়াই করা অথবা েলতপক্ষটক 

বাধ্য করার েনয বিৃতা ও কথাবাততার প্রক্ষটত্র লবতকত করা। 

আর কটিকলে প্রক্ষটত্র লবতটকতর বযবহার হটত পাটর, তন্মটধ্য উটল্লেটর্াগয 

লকছু লদক হটিা:  

- লসদ্ধাটন্তর প্রক্ষটত্র লবটরাধ্কারীর সাটথ লবতকত; আর এই 
লবটরাধ্কারী বযলির অবস্থার আটিাটক লবতকত পলরচালিত হটব। 

সুতরাং লবটরাধ্কারী বযলি র্লদ আল্লাহর েলত লবশ্বাসী হি, 

তটব তার সাটথ লবতকত পলরচালিত হটব ঈমান লভলিক, আর 

প্রস র্লদ বুলদ্ধেীবী হি, তটব তার সাটথ লবতকত পলরচালিত হটব 

বুলদ্ধ লভলিক দিীি-েমাটণর মাধ্যটম। 

- সাধ্ারণ মানুটষর সাটথ লবতকত হটব, এমন লকছু িারা র্া তারা 

বুঝটত পাটর এবং তাটদর সাটথ কথা বিার অবস্থালে এর 

অন্তভুতি হটব, প্রর্মন এই কথা বিা: ‘বিা র্লদ এরূপ বটি, 

তটব এই রকম বিা হটব’। 

- ছাত্রীটদর সাটথ লবতকত হটব তাটদরটক লবতকত, বাদানুবাদ ও 

অনুরূপ লবতকতমূিক লকছুর পদ্ধলতর েশলক্ষণদাটনর েনয।  

আর এটক্ষটত্র লনম্নলিলেত আদব-কািদা ও লশষ্টাচারপূণত লবষিগুটিার 

েলত িক্ষয করা আবশযক:  

 দলিি-েমাটণর সংরু্ি করা। 
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 লবতকতকারী বযলির ওপর কথা অথবা কাটের িারা সীমািংঘন 

না করা।  

 বিবযটক এমন অটথত না লনটি র্াওিা র্া বিবয সমথতন কটর 

না। 

 লমথযা কথা না বিা। 

 শান্ত থাকা এবং উটিলেত না হওিা। 

 সতযটক প্রমটন প্রনিা। 

 লবষিবস্তুর বাইটর না র্াওিা। 

 ধ্ারণাটক সুন্দর করা। 

 তাকওিা তথা আল্লাহ সটচতনতার েলত এমনভাটব িক্ষয রাো 

প্রর্, অলচটরই বান্দাটক তার বিটবযর বযাপাটর লহসাটবর 

কািগড়াি দাুঁড়াটত হটব; র্লদ  ভাটিা হি, তটব পলরণলত  ভাটিা 

হটব, আর র্লদ মন্দ হি, তটব পলরণলতও মন্দ হটব।  
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পঞ্চম অনুটেদ: নারীর দাওিাতী প্রক্ষত্রসমূহ প্রথটক: 

পূটবত েস্তালবত দাওিাতী প্রক্ষত্রসমূটহর লকছু উটল্লেটর্াগয ও েলসদ্ধ লদক 

লনটম্ন প্রপশ করা হটিা: 

 ১. সরকারী ও প্রবসরকারী বালিকা লবদযািিসমূহ। 

২. সৎকাটের আটদশ ও অসৎকটমত লনটষধ্কারী সংস্থাসমূহ। 

 ৩. নারীটদর লহফরু্ি কুরআন মাদরাসা ও প্রকাসতসমূহ। 

 ৪. স্বাস্থযলবষিক সরকারী ও প্রবসরকারী েলতষ্ঠানসমূহ। 

৫. শর‘ঈ লনিমনীলতর আটিাটক নারীর েনয উপরু্ি 

গণমাধ্যমটক (পলিত ও শ্রুত) কাটে িাগাটনা। 

 ৬. আবালসক গৃহ। 

 ৭. মাসলেদ। 

 ৮. নারী সঙ্ঘ। 

 ৯. হটের কাটফিা ইতযালদ।  

আর এই োণবন্ত েস্তাবনালে অলচটরই সীলমত পটিে আকাটর ও 

সংলক্ষপ্তভাটব উপস্থাপন করা হটব, তটব তা লনধ্তালরত প্রক্ষত্রসমূহ, 

েটতযক প্রক্ষটত্র কাটের ধ্রণ-েকৃলত এবং সমি ও স্থাটনর েনয উপরু্ি 

লবটবচনা কটর উন্নতকরণ ও পুনলবতনযাটসর দাবী রাটে:   
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১. সরকারী ও প্রবসরকারী বালিকা লবদযািিসমূহ: 

লশলক্ষকার দালিত্ব ও কততবয েসটঙ্গ র্া আটিাচনা হটিটছ, তা সটেও 

এমন লকছু সুস্পষ্ট োণবন্ত লবষটির উটল্লে করা র্াি, প্রর্গুটিা বালিকা 

লবদযািিসমূটহর অভযন্তটর নারীর েনয উপস্থাপন করা সম্ভব:  

 ১. লকছু লসলড/কযাটসে অথবা বাছাই করা পুলস্তকা তার 

েস্তাবনার লভলিটত প্রসৌেনয কলপ লহটসটব অথবা প্রকাটনা একেন 

লশলক্ষকার মাধ্যটম লবতরণ করা। 

 ২. লকছু সংেযক লশলক্ষকাটক লবলভন্ন েকার েলতটর্ালগতার 

পযাটকে প্রছটড় প্রদওিার েনয উৎসালহত করা। প্রর্মন, লহফরু্ি কুরআন 

অথবা সাংসৃ্কলতক েলতটর্ালগতা অথবা লবলভন্ন েকার উপটদশমূিক 

েচারপত্র ও বালষতকী সংকিটনর েকাশনা উপিটক্ষ রচনা লিেন অথবা 

লকছু সংেযক লকতাটবর সারাংশ লিেন েলতটর্ালগতা... ইতযালদ।  

 ৩. লবলভন্ন েকার েনকিযাণমূিক প্রমিার আটিােন করা এবং 

তার মধ্য লদটি লকছু লসলড/কযাটসে বা বই-পুস্তক েদশতন করা; আর 

একই সাটথ প্রকাটনা একেন লশলক্ষকা অথবা পলরচালিকার িারা 

প্রসলমনার বা লসটম্পালেিাটমর বযবস্থা করা। 

 ৪. লকছু সংেযক সলক্রি লশলক্ষকাটক ছাত্রীটদর েনয লবদযািটি 

লনধ্তালরত মুসাল্লা তথা সািাত আদাি করার োিগাি লনিলমত দারস বা 

েলশক্ষটণর বযবস্থা করার েনয উৎসালহত করা। 
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 ৫. মুসাল্লা (সািাটতর আদাটির স্থান) লভলিক সংঘ েলতষ্ঠা 

করার েনয প্রকাটনা একেন লশলক্ষকাটক উৎসালহত করা, র্াটত 

লবদযািটির উপটদশ ও লদকলনটদতশনামূিক লদকগুটিা োণচঞ্চি করা 

র্াি। 

 ৬. লশলক্ষকাটদর মাটঝ প্রর্াগাটর্াগ ও প্রদো-সাক্ষাটতর বযবস্থা 

করা, র্াটত লবদযািটি দাওিাতী কমতসূচী পািন করার বযাপাটর 

আটিাচনা করা র্াি। 

 ৭. লবদযািি ও কটিেসমূটহ উপকারী লসলড/কযাটসে ও 

পুলস্তকাসমূহ লবক্রটির েনয একো গ্রুপ বা স্টাফ বতলর করা। 

 ৮. লবশ্বলবদযািটির ছাত্রীটদর লনকে প্রথটক মিদাটন 

েলশক্ষণকািীন সমটির মটধ্য দাওিাতী প্রেরণা িাটভর উটেটশয জ্ঞান 

িাভ করা। 

 ৯. ইসিামী লবলভন্ন সলমলত ও সংস্থার সাটথ সমিি সাধ্ন করা; 

র্াটত লকছু সংেযক েদশতনী প্রমিা এবং ইসিামী লবটশ্বর সমসযা ও ক্ষত-

র্েম-আঘাতসমূহ সম্পটকত পলরলচত কটর প্রতািা র্াি এবং তাটদর েনয 

অনুদান সংগ্রটহর সাটথ সাটথ তাটদর মটধ্য ইসিামী প্রচতনা 

পুনরুিীবটনর প্রক্ষটত্র তা প্রথটক ফািদা হালসি করা র্াি। 

 ১০. প্রবসরকারী মাদরাসাসমূটহর পলরচািকটদর লনকে আি-

কুরআন ও আরলব ভাষার সাটথ সংলিষ্ট অলতলরি দারস বা পাি বতলরর 

েনয েস্তাব প্রদওিা, প্রর্মনলে প্রকাটনা প্রকাটনা মাদরাসাি চািু রটিটছ। 
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 ১১. লবদযািটির অভযন্তরীণ প্ররলডওর মধ্য প্রথটক র্া উপকারী, 

তার প্রথটক ফািদা হালসি করা; চাই তা সকাি প্রবিার এটসম্বিীর 

মাধ্যটম প্রহাক অথবা লবদযািটির অভযন্তটর প্রকাটনা ক্লাটসর 

কমততৎপরতার মাধ্যটমই প্রহাক। 

 ১২. প্রনলতবাচক বালহযক দৃশয ও  শরী‘আত লবটরাধ্ী কমতকাটণ্ডর 

নর্রদারী করা, র্া কেনও কেনও ছাত্রীটদর মটধ্য পাওিা র্াি এবং 

এই বালহযক লদকগুটিা েলতকাটরর েনয েচারপত্র অথবা বুকটিে বা 

পুলস্তকা বতলর করা। আর এ বযাপাটর প্রর্ লবষিগুটিাটত প্রবলশ গুরুত্ব 

েদান করা র্াি, তা হটিা: “প্রেলিটফাটন কথা চািাচালি, অেচলিত বা 

অসামালেক সম্পকত, আত্মতুলষ্ট বা গবত ও পদতার প্রক্ষটত্র বশলথিয”। 

 ১৩. ছাত্রী ও লশলক্ষকাটদরটক লবলভন্ন বালষতক ইসিামী মযাগালেন 

সংগ্রটহ রাোর বযাপাটর উৎসালহত করা। 

 ১৪. বালষতক ইসিামী বই ও লসলড প্রমিার আটিােন করা। 

 ১৫. লবদযািটি “েলতক্ষার বযাগ” ভলতত কটর রাো, র্াটত 

লশলক্ষকা অটপক্ষাকািীন সমটি বযাগ প্রথটক ফািদা হালসি করটত পাটর; 

আর প্রশ্রলণর ছাত্রীটদর সংেযা অনুপাটত বযাটগর লভতটর পুলস্তকা (গল্প বা 

উপনযাস োতীি) এবং েলতটর্ালগতার বই-পুস্তটকর মধ্য প্রথটক 

েলতটর্ালগতামূিক বইসমূহ থাকটব। আর লশলক্ষকা ছাত্রীটদরটক 

পুলস্তকাসমূহ পাি করার দালিত্ব অপতণ করটবন অথবা লতলন 

েলতটর্ালগতার বই-পুস্তটকর মটধ্য সমটি সমটি পলস্তকাসমূটহ পলরবততন 

কটর আগ্রহ সৃলষ্টসহকাটর তাটদর েনয েলতটর্ালগতার বযবস্থা করটবন। 
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 ১৬. কার্ত পলরকল্পনার দিীি বা প্ররকডত লিলেত আকাটর 

সংরক্ষটণ রাো, র্া এমন লকছু লবটনাদনমূিক লবষিটক অন্তভুতি করটব, 

র্ার মধ্য প্রথটক স্বাধ্ীন কমতকাটণ্ডর ক্লাটস সহটেই উপকৃত হওিা র্াি 

অথবা এই ক্লাটস দাওিাতদাটন েলসদ্ধ প্রকাটনা মলহিা 

দাওিাতদানকালরনীটক লবদযািটি আহ্বান করার বযাপাটর সমিি সাধ্ন 

করা।  

 ১৭. লশলক্ষকাটদর কক্ষসমূহটক উপরু্ি লকছু মযাগালেন বা 

সামলিকী িারা সমৃদ্ধশািী করা। তার সাটথ লবলভন্ন উপিটক্ষ েকালশত 

প্রছাে প্রছাে পুলস্তকাসমূহও থাকটত পাটর। 

২. সৎকাটের আটদশ ও অসৎকটমত লনটষধ্ করা: 

নারীটক সলিক লদক-লনটদতশনা েদান এবং তার সাটথ সংলিষ্ট অলিিতা 

প্রথটক মুলির আটন্দািটন সৎকাটের আটদশ ও অসৎকটমত লনটষধ্ করার 

বড় ধ্রটণর ভূলমকা রটিটছ; তন্মটধ্য লকছু লদক হটিা: 

(ক) মুসলিম নারীটক এমন লদক-লনটদতশনা েদান করা, র্া তাটক তার 

ধ্মতীি বযাপাটর উপকৃত করটব এবং তাটক এমন মতামত বা পরমশত 

প্রদওিা, র্া তাটক তার পালরবালরক ও সামালেক প্রক্ষটত্র উপকৃত করটব।  

(ে) বাইটরর প্রদটশ ভ্রমণ করা এবং তা প্রথটক প্রর্ লবশৃঙ্খিার সৃলষ্ট হি, 

তার ভিাবহ বণতনা প্রপশ করা। 

(গ) অলভভাবকগণটক উৎসাহ প্রদওিা, র্াটত তারা তাটদর স্ত্রী ও 

কনযাটদরটক মাহরাম বযতীত সফর করটত না প্রদি।  
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(ঘ) লকছু গণমাধ্যম ও লমলডিার ভিাবহ লদক বণতনা করা। প্রর্মন, লডশ-

এলেনা, লভলডও, প্রেলিলভশন এবং কুরুলচপূণত মযাগালেন। 

(ঙ) প্রর্সব স্থাটন নারীটদর একলত্রত হওিার মটধ্য অলিিতা ও 

প্রবহািাপনার মত কাে হি, প্রসসব স্থাটনর বযাপাটর র্থার্থ কতৃতপক্ষটক 

অবলহত করা (লবদযািি, বাোর বা প্রমিা, বাগান বা পাকত এবং লবটনাদন 

প্রকিসমূহ 

(চ) লক্ললনক ও হাসপাতািসমূটহর মটধ্য প্রর্সব  শরী‘আত লবটরাধ্ী 

কমতকাণ্ড সংঘলেত হি, প্রস সম্পটকত র্থার্থ কতৃতপক্ষটক অবলহত করা। 

৩. নারীটদর লহফরু্ি কুরআন মাদরাসা ও মিবসমূহ: 

এই বরকতমি প্রদশ ও অনযানয প্রদটশর লবলভন্ন অঞ্চটি লহফরু্ি কুরআন 

বা তাহলফরু্ি কুরআন মাদরাসা ও মিব ছলড়টি পটড়টছ এবং লবলভন্ন 

বিস ও লশক্ষা-সাংসৃ্কলতর লদক প্রথটক লবলভন্ন স্তটরর নারীটদর অটনটক 

প্রসসব মাদরাসা ও মিটব আসা-র্াওিা কটর থাটক। প্রসোনকার 

দাওিাতী প্রক্ষটত্রর বা দাওিাতটক সহটর্ালগতার কথা লনম্নলিলেতরূটপ 

উটল্লে করা প্রর্টত পাটর: 

১. নারীটদর েনয লহফরু্ি কুরআটনর আসটর সহটর্ালগতার েনয 

কিযাণকামীটদরটক উৎসালহত করা এবং আরও উৎসালহত করা এসব 

আসটরর সাহার্যাটথত ওিাকফকারী বযলি েুুঁটে প্রবর করটত কাে করা। 
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২. এসব মাদরাসার তোবধ্ািক কলমলেটত অংশগ্রহণ করা অথবা তার 

পলরচািনাি অংশগ্রহণ করা অথবা তার প্রকাটনা প্রকাটনা মাদরাসার 

প্রকাটনা প্রকাটনা আসটরর তোবধ্ান করা। 

৩. লহফরু্ি কুরআন বা তাহলফরু্ি কুরআন মিবসমূটহর েনয লসটিবাস 

বা পািপলরকল্পনা বতলর করা এবং আসরগুটিা চািাটনার েনয 

পলরকল্পনা বতলর করা। 

৪. মহল্লার এসব মাদরাসার মটধ্য সমিি সাধ্ন ও প্রসতু বন্ধটনর কাে 

করা। 

৫. েটতযক এিাকাি লবলভন্ন বিৃতা ও লশক্ষাদাটন ছাত্রীটদর সাটথ 

অংশগ্রহণ করা এবং উপরু্ি লদক-লনটদতশনা েদানকালরনীটদর কারও 

কারও কাছ প্রথটক লবলভন্ন অনুষ্ঠাটন উপকৃত হওিা। 

৬. পলরবার ও প্রবানটদরটক লশক্ষাদাটনর কাটে উিুদ্ধ করা এবং লহফরু্ি 

কুরআন বা তাহলফরু্ি কুরআন মাদরাসাসমূটহ সলক্রি অংশগ্রহণ করা। 

৭. শর‘ঈ লনিম-কানূন োণবন্তকরণমূিক প্রকাটসতর আটিােন করা এবং 

ঐসব মাদরাসার লশলক্ষকা ও েশাসলনক মলহিা কমতকততা ও 

কমতচারীটদরটক লবটশষ েলশক্ষটণর বযবস্থা করা। 

৮. নারী দা‘ঈ বতলরর উটেটশয দাওিাতী কাটের েলশক্ষণ প্রকাসত চািু 

করা। 

৪. তথয ও েচার মাধ্যটমর (পলিত ও শ্রুত) বযবহার করা: 
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উপরু্ি কাে হটিা, পািটর্াগয তথয ও েচার মাধ্যটম লনম্নলিলেত 

লবষিগুটিা প্রপশ করা:  

১. স্বামী-স্ত্রী ও সামালেক সমসযাসমূটহর মটতা েধ্ান সমসযাগুটিা প্রপশ 

করা, র্া প্রছাে-োে সমসযাগুটিার প্রমৌি বটি লবটবলচত। 

২. লকছু লকছু লবষটির প্রমৌলিকত্ব েলতলষ্ঠত করা, প্রর্ বযাপারগুটিা  

শরী‘আত অকােযভাটব লনধ্তারণ কটর লদটিটছ; প্রর্মন, নারীর বাইটর প্রবর 

হওিা এবং তার কাে করার লবষিলে। 

৩. এই উপস্থাপন করাো অবযাহতভাটব কটর প্রর্টত হটব  এবং 

প্রমৌলিকভাটব হটত হটব, প্রকাটনাক্রটমই প্রর্ন তা লবপরীত েলতলক্রিা 

লহটসটব উপস্থালপত না হি।  

৪. আরব রাটষ্ট্র নারীমুলি আটন্দািটনর ফিাফিসমূহ ও তার প্রনলতবাচক 

েভাবসমূহ েকাশ করা। 

৫. শরী‘আটতর লবধ্ানসমূহ ও সামালেক েথার মটধ্য পাথতকয তুটি 

ধ্রা। 

৬. এই প্রদটশর েলতষ্ঠার সমি, তার মাঝোটন ও তার পটর পলবত্রা 

নারীটদর ইলতবাচক ভূলমকা েকাশ করা; প্রর্মন, ইমাম মুহাম্মাদ ইবন 

সা‘উদটক ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আবলদি ওহাব রহ. এর সহটর্ালগতার 

েলত উৎসাহদান করার প্রক্ষটত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সা‘উটদর স্ত্রীর 

ভূলমকা। 
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৫. স্বাস্থযলবষিক সরকারী ও প্রবসরকারী েলতষ্ঠানসমূহ: 

স্বাস্থযলবষিক েলতষ্ঠানসমূহটক নারীর কমতটক্ষত্র লহটসটব গণয করা হি; 

আর প্রসোটন নারীর েনয উপরু্ি পলরটবশ সৃলষ্ট করাই রক্ষণশীি 

মুসলিম সমাটের আশা-আকাঙ্খা বা চালহদা। প্রসোটন প্রর্ সকি 

দাওিাতী কাে করা সম্ভব তা হটে: 

১. বড় হাসপাতািগুটিাটত লদক-লনটদতশনা ও পথেদশতটনর েনয অলফস 

উদ্ভাবটনর বযাপাটর কাে করা, র্াটত প্রস অলফস মলহিা প্ররাগী, দশতনাথতী 

এবং তাটদর সঙ্গী-সাথীর প্রসবা লদটত পাটর; আর তাৎক্ষলণকভাটব 

প্রকাটনা প্রকাটনা হাসপাতাটি েলতলষ্ঠত সামালেক প্রসবাটকিগুটিা প্রথটক 

এ প্রক্ষটত্র সহটর্ালগতা প্রনিা প্রর্টত পাটর।  

২. হাসপাতাটির িাইটব্রলরর েনয জ্ঞানধ্মতী পুস্তকালদ ও প্ররফাটরন্স 

বইটির সমলষ্ট সরবরাহ করার কাটের সাটথ সাটথ লক্ললনক ও 

হাসপাতািসমূহটক পুস্তকালদ ও সংলিষ্ট উপকারী লস্টকারালদ িারা 

সমৃদ্ধশািী করা।  

৩. তথয ও েচার মাধ্যটম সমটি সমটি হাসপাতাটির সাটথ সংলিষ্ট 

এবং এই প্রকিীক প্রর্সব প্রিোর েচার ও েকাশ হি তা অনুসরণ করা 

এবং এ বযাপাটর প্রিোটিলে করা। 

৬. আবালসক গৃহ: 

েভাটবর লদক লদটি তা হটিা প্রশ্রষ্ঠ মিদান ও মাধ্যম। আর অবাক 

হওিার লকছু প্রনই প্রর্, আল্লাহ তা‘আিা স্বামী ও স্ত্রীর েটতযকটকই তার 
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ঘটরর দালিত্বশীি বালনটি লদটিটছন, আর অলচটরই আল্লাহ স্বামীটক তার 

পলরবার-পলরেন ও তার স্ত্রীর রক্ষণাটবক্ষটণর বযাপাটর এবং স্ত্রীটক তার 

পলরবার-পলরেন ও তার স্বামীর রক্ষণাটবক্ষটণর বযাপাটর লেটজ্ঞস 

করটবন। আর লতলন তাটদর উভিটক লনটদতশ লদটিটছন পলরবার-

পলরেনটক োহান্নাটমর আগুন প্রথটক বাুঁচাটনার েনয। অপরাপর 

মাধ্যমসমূটহর মধ্য লদটি দাওিাতী কাটের প্রক্ষটত্র দালিত্বশীিটদর পক্ষ 

প্রথটক দালিত্ব পািন র্তই কম হটব ততই তা লপতা-মাতার দালিত্ব ও 

কততটবযর মটধ্য অলতলরি মাত্রা প্রর্াগ করটব। আর দালিটত্বর একো 

লবরাে অংশ হটিা মাটির। প্রর্সব দালিটত্বর মটধ্য নারী পুরুটষর 

অংশীদার তার পলরমাণ অটনক। তন্মটধ্য গুরুত্বপূণত লকছু হটিা: ঈমানী 

েলশক্ষণ, জ্ঞানগত, চালরলত্রক, শারীলরক, আলত্মক, সামালেক, লিঙ্গগত, 

সৎকটমতর আটদশ করা, অসৎকটমত লনটষধ্ করা এবং আল্লাহ তা‘আিার 

লদটক দাওিাত তথা আহ্বান করার দালিত্ব। 

আর গৃটহর বযাপারলে অনযানয উপাি-উপকরণ বা মাধ্যমসমূহ প্রথটক 

আিাদা। কারণ, পলরবাটরর সকি সদসয দীঘত সমি ধ্টর একটত্র 

বসবাস কটর থাটক; আর তাটদর মটধ্য আলত্মক ও সামালেক লমি বা 

সমিি থাটক, ফটি প্রসোটন সহটেই উিম আদশত প্রপশ করা সম্ভব। 

তাছাড়া প্রসোটন রটিটছ পটরাক্ষ লদক-লনটদতশনা প্রদওিার মাধ্যটম 

েভালবত করার, সাবতক্ষলণক পর্তটবক্ষটণর সূবণত সুটর্াগ। আরও রটিটছ 

সকি েকার সুটর্াগ ও অবস্থার সিযাবহার। আর সাধ্ারণ মানুটষর 
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চকু্ষর অন্তরাটি লদক-লনটদতশনা েদান ও শালস্ত িারা েভালবত করার 

মটতা বযবস্থা।64   

৭. সমাে:  

আত্মীি-স্বেন, েলতটবশী ও অভাবীটদর েলত ইহসান তথা অনুগ্রহ করা 

এবং তাটদরটক দাওিাত ও লনটদতশনা প্রদওিার মধ্য লদটি একলে োলতর 

েলতলে সদটসযর মটধ্য একলে চমৎকার বন্ধন ও তাটদর মটধ্য একলে 

শরীটরর মত সম্পটকতর ইলঙ্গত পাওিা র্াি, অনুরূপভাটব কতগুটিা 

দাওিাতী েকল্প গ্রহটণর মাধ্যটম তা আারও শলিশািী হটি থাটক, 

প্রর্মন,  

- পালরবালরক পরামশত আদান-েদান প্রকি। 

- পরস্পর সম্পকত সংস্কার প্রকি।  

- কারাগাটর বন্দীটদর পলরবাটরর তোবধ্ান করা। 

- লবটির উপরু্ি পাত্রটদর েনয প্রকাটসতর আটিােন করা। 

৮. মসলেদ: 

র্েন নারীর েনয তার অলভভাবটকর অনুমলতক্রটম মাসলেটদ উপলস্থত 

হওিা ববধ্-আর তার অলভভাবটকর েনয তাটক বারণ করা উলচৎ হটব 

না, র্েন প্রস তার লনকে অনুমলত োথতনা কটর তেন মাসলেটদ প্রর্ 

বিবয প্রপশ করা হি, তা প্রথটক এবং অপর প্রকাটনা আদশত সৎকমতশীিা 
                                                           
64 এই েসটঙ্গ লবস্তালরত বণতনা পূটবত অলতবালহত হটিটছ। 
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নারী প্রথটক ফািদা হালসি করা সম্ভব। কারণ, সাধ্ারণতোঃ মানুটষর মধ্য 

প্রথটক বাছাই করা ভাটিা প্রিাকরাই মাসলেটদ র্াওিা-আসা কটর থাটক। 

আর এ মাসলেদই হটে তাহলফরু্ি কুরআন এবং উপকারী শর‘ঈ জ্ঞান 

লশক্ষা ইতযালদর আসর প্রথটক নারীটদরটক োণবন্তকরটণর েনয র্থার্থ 

স্থান। আর প্রসই োণবন্তকরটণর লবষিগুটিা প্রথটক েস্তালবত লকছু লদক 

হটে: 

১. মাসলেটদ নারীটদর েনয লবটশষ আটিাচনার বযবস্থা করা, র্াটত 

নারীটদর লবরাে একো সংেযা তাটত সহটে উপলস্থত হওিার সুটর্াগ 

পাি। 

২. মলহিা দা‘ঈটদরটক আমেণ োনাটনা, র্াটত তারা রমর্ান মাটস 

তারাবীর সািাটতর পর নারী মুসল্লীটদর (নামার্ীটদর) মাটঝ আটিাচনা 

প্রপশ করটত পাটরন। 

৩. েতীবগণ েুমু‘আ ও অনযানয আটিাচনার মটধ্য এমন লকছু লবষিটক 

লনটি আসটবন, প্রর্গুটিা নারী, পলরবার, আদব-কািদার েলশক্ষণ... 

ইতযালদর সাটথ লনলদতষ্ট। 

৪. রমর্ান মাটস, গ্রীষ্মকাটি ও লবলভন্ন উপিক্ষটক প্রকি কটর 

পালরবালরক েলতটর্ালগতার আটিােন করা। 

৫. মসলেটদর েলশক্ষণ ও দাওিাতী ভূলমকা লক্রিাশীি করা। 

৯. নারী সঙ্ঘ: 
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লকছু দলরদ্র পলরবার ও কারাবন্দী পলরবারটক সাটথ লনটি এই ধ্রটনর 

সঙ্ঘ বা সলমলতর েনয লকছু লকছু কিযাণকর উটদযাগ গ্রহণ করা র্াি, 

তটব তা বযলি ও বস্তুর সম্ভাবযতার ওপর লভলি কটর সীলমত আকাটর 
হটব। সুতরাং উটল্ললেত প্রক্ষত্রসমূহ ও অনযানয প্রক্ষটত্র এসব সঙ্ঘ বা 

সলমলত োণবন্ত হটি উিার সম্ভাবনা রাটে।  

১০. হটের সফর: 

হটের সফটর নারী লবভাটগ দাওিাতী কমতসূচী গ্রহণ করা; আর এোটন 

েস্তালবত লবষিগুটিা হটিা: 

১. অলভজ্ঞ নারী দা‘ঈটদরটক এই অলভর্াটন অংশগ্রহণ করার েনয 

উৎসালহত করা, র্াটত তারা হটের শর‘ঈ লবধ্ানসমূহ বণতনা কটর লদটত 

পাটরন এবং নারীটদরটক এমন লনটদতশনা লদটত পাটরন, র্া তাটদরটক 

উপকৃত করটব। 

২. নারীর েনয লবলভন্ন েকাটরর দাওিাতী ও লদকলনটদতশনামূিক কমতসূচী 

েস্তুত করা। প্রর্মন, নারীর েনয উপটর্াগী েলতটর্ালগতার বযবস্থা করা, 

হািা কটথাপকথন, লসলড, পুলস্তকা ও লবলভন্ন সংকিনসমূহ েস্তুত করা; 

তারপর তা অনযানয কাটফিাি অংশগ্রহণকারীটদর মাটঝ বেন করা 

এবং তাটদর মাটঝও তা কার্তকর করটত উৎসাহ েদান করা।  
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ষষ্ঠ অনুটেদ: দাওিাত ও েলশক্ষটণর লবষিসমূহ: 

প্রকাটনা সটন্দহ প্রনই প্রর্, প্রগাো দীনই দাওিাটতর লবষি, র্ার লদটক 

আহ্বান করা হি এবং র্ার সম্পটকত আটিাচনা করা হি; লকন্তু এোটন 

আলম নারী দা‘ঈর েনয এমন লকছু লবষটির েলত ইলঙ্গত করটবা, র্া 

সম্ভবত তার েনয দাওিাটতর অটনকগুটিা িার উটন্মালচত কটর প্রদটব, 

র্াটত প্রস প্রসগুটিার মধ্য লদটি দাওিাতী কাটে সলক্রিভাটব অংশগ্রহণ 

করটত সক্ষম হি। আমরা এগুটিাটক কটিকলে ভাটগ লবভি করটত 

পালর: 

েথম েকার: মূিলভলিগত বা বুলনিাদী লবষিসমূহ: তার অন্তভুতি 

লবষিসমূহ হটিা: 

 আলকদা বা লবশ্বসগত লবষিসমূহ: তন্মটধ্য উটল্লেটর্াগয 

লদকগুটিা হটিা: 

- ঈমাটনর রুকন বা স্তম্ভসমূহ এবং প্রসগুটিার সাটথ সংলিষ্ট 

অধ্যাি ও মাসআিাসমূহ। 

- েগত, েীবন ও মানুষ লনটি মুসলিম বযলির ইলিত লচন্তা ও 

ধ্ারণা। 

- ঈমান ও তাওহীদ তথা একত্ববাটদর লবপরীত, প্রর্মন, আল্লাহর 

সাটথ শরীক করা, লনফাক, দীন লনটি িাট্টালবদ্রূপ, োদু 

ইতযালদ। 
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- ঈমান ও তাওহীটদর চালহদাসমূহ। প্রর্মন, মহব্বত তথা  

ভাটিাবাসা, আশা-আকঙ্খা, ভিভীলত, বধ্র্ত, ইেিাস বা 

একলনষ্ঠতা, বনু্ধত্ব, সিযবহার ইতযালদ। 

 ইবাদটতর লবষিসমূহ: 

প্রর্মন, পলবত্রতা ও তার সাটথ সংলিষ্ট লবষিসমূহ, সািাত ও তার সাটথ 

সংলিষ্ট লবষিসমূহ, র্াকাত, সাওম, হে ও উমরাহ, (ফরর্ সািাটতর 

সাটথ সংলিষ্ট) সুন্নাত সািাতসমূহ ও লবতটরর সািাত, আর সকি 

ইবাদটতর মটধ্য সকি েকার নফি ইবাদতসমূহ; অনুরূপভাটব 

পলবত্রতার লবধ্ান ও তার সাটথ আবশযকীি লবষিসমূহ। 

 পালরবালরক লবষিসমূহ: 

আর তার সাটথ সংলিষ্ট লবষিসমূহ হটিা প্রর্মন,  ভাটিা পলরবার গিটনর 

েনয কােকমতসমূহ, মাতার অলধ্কারসমূহ, লপতার অলধ্কারসমূহ, 

সন্তানটদর অলধ্কারসমূহ, স্বামী-স্ত্রীর অলধ্কারসমূহ, োটদম বা কাটের 

প্রিাটকর অলধ্কারসমূহ, পলরবার গিটনর েনয কােকমতসমূহ এবং স্বামী-

স্ত্রীর মধ্যকার আচার-আচরণ। 

 আচার-আচরণ ও চালরলত্রক লবষিসমূহ: 

প্রর্মন, সুন্দর প্রিনটদন ও আচার-বযবহার, উিম চলরত্র, অনুগ্রহ ও 

অনুকম্পা, উদারতা ও দানশীিতা, সততা ও সতযবালদতা, লবশ্বস্ততা, 

হালসমুটে থাকা, ঘটরর আদব-কািদা, কথাবাততা ও মেলিটসর আদব-

কািদা, োওিার আদব-কািদা, ঘুমাটনার আদব-কািদা, চালরলত্রক 
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লবষিসমূটহর মটধ্য আরও মুসলিম বযলির অলধ্কারসমহ, েলতটবশীর 

অলধ্কারসমূহ, অমুসলিমটদর অলধ্কারসমূহ এবং রাস্তার অলধ্কার বা 

হকসমূহ। 

 দাওিাটতর পদ্ধলতগত লবষিসমূহ: 

তন্মটধ্য অনযতম হটিা: দাওিাটতর হুকুম বা লবধ্ান, তার আবশযকীি 

লবষিসমূহ, তার আদব-কািদাসমূহ, তার উপাি-উপকরণসমূহ, তার 

পদ্ধলতসমূহ, তার গুরুত্ব, স্বাস্থযকর দাওিাটতর লদকসমূহ ও অস্বাস্থযকর 

দাওিালত লদকসমূহ, ইিম (জ্ঞান) ও তার গুরুত্ব, ছাত্রীর আদব-কািদা 

বা লশষ্টাচালরতা, ছাত্রীটদর সলিক লসটিবাস, মলহিা দা‘ঈটদর লকছু লকছু 

প্ররাগ এবং মলহিা দা‘ঈটদর দৃঢ়তা ও স্থালিটত্বর কার্তক্রমসমূহ।  

লিতীি েকার: নারীর সাটথ লনলদতষ্ট লবষিসমূহ:  

প্রর্মন, তার সািাত ও বিৃতার অনুষ্ঠাটন উপলস্থত হওিা, নারী ও 

নারীটদর অনুষ্ঠানসমূহ, নারী ও বাোরসমূহ, নারী ও লবটনাদন 

কটিসমূহ, পদতা, নারী ও শরীরচচতা, নারী কতৃতক তার বাচ্চাটদর 

িািনপািন ও েলশক্ষণ, নারী প্রকিীক ইসিাটমর শত্রুটদর ষড়র্ে, 

োটচয ও পাশ্চাটতয নারী, সংস্কারমূিক কাটে নারীর ভূলমকা এবং এই 

প্রক্ষটত্র তার আদব-কািদা ও লবলধ্লবধ্ানসমূহ, সাংসৃ্কলতক মিদাটন 

নারীর অংশগ্রহণ; নারীর লনটের েনয জ্ঞানগত ও দাওিাতী লভত বতলর 

করা, নারীর দৃঢ়তা ও স্থালিত্ব এবং দীটনর ওপর অেি থাকার 

কার্তক্রমসমূহ ইতযালদ।  
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তৃতীি েকার: কু্রলেপূণত উপিলব্ধগত লবষিসমূহ: 

ইসিামী লচন্তা ও পলরকল্পনার ঘােলত; দীটনর লবলধ্লবধ্াটনর বযাপাটর 

মুসলিম নারীর অজ্ঞতা, দালিত্ব ও কততটবয পািটন দুবতিতা, এই দুবতি 

কমতকাণ্ডসমূহ ও তার েলতকার, শিতান ও তার ষড়র্েসমূহ, নারী 

ঘটরর বাইটর প্রবর হওিা ও তার কমতকাটণ্ডর বযাপাটর ত্রুলেপূণত বুঝ বা 

উপিলব্ধ, লচন্তা-ভাবনা ও বনলতকতার রু্দ্ধ, নারীর ওপর দুশ্চলরত্রবানটদর 

হামিা। 

চতুথত েকার: লবটশষ লশক্ষা সংক্রান্ত লবষিসমূহ: 

আর এো শুধু্ ছাত্রীটদর েনয লনলদতষ্ট, প্রর্মন, তাফসীর অথবা প্রস লবষটি 

লবটশষ প্রকাসত অথবা হাদীস ও উসূিুি হাদীস অথবা লফকহ অথবা 

(সহীহ) আকীদা ও লবপরীত আকীদা অথবা এসব লবষটির 

মূিনীলতমািার প্রক্ষটত্র একলে লবটশষ পািপলরকল্পনা বতলর করা। আর 

অনুরূপভাটব সীরাত, ইিটম নাহু (আরলব বযাকরণ সংক্রান্ত), সালহতয, 

ইলতহাস অথবা সাধ্ারণ সংসৃ্কলত ইতযালদর প্রক্ষটত্রও একলে লবটশষ 

পািপলরকল্পনা বতলর করা। আর পলরটশটষ আলম বিব: লনশ্চি একেন 

মুসলিম মলহিা লবচক্ষণ দা‘ঈর কততবয হটিা, প্রস এমন একলে কমতসূচী 

বাছাই করটব, র্া এসব লবষি ও অনযানয লবষটির সাটথ সামঞ্জসযপূণত 

হটব এবং অনুরূপভাটব তাটদর েনয সামঞ্জসযপূণত হটব প্রস র্াটদর সাটথ 

এই বযাপাটর কথা বিটব, আর এগুটিা শুধু্ কটিকলে উদাহরণ মাত্র; 

নতুবা লবষিলে অটনক বযাপক ও বড় হটি প্রর্ত। 
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সপ্তম অনুটেদ: দালিত্ব পািটনর সহটর্াগী উপাি-উপকরণ: 

আর আমরা এই নগণয আটিাচনালের োি প্রশষ পর্তাটি এটস উপনীত 

হটিলছ, এেন আলম সামলগ্রকভাটব এমন উপাি-উপকরণ বা উপাদাটনর 

উটল্লে করব, র্া একেন মলহিা দা‘ঈটক র্থার্থভাটব শর‘ঈ লনটদতশনার 

লভলিটতই তার দালিত্ব ও কততবয পািটন সহটর্ালগতা করটব; প্রর্মন, 

- আমি বা কমতকাটণ্ডর ইেিাস তথা একলনষ্ঠতাটক আল্লাহ 

সুবহানাহু ওিা তা‘আিার েনয লনলদতষ্ট করা এবং এই ইেিাস 

তথা একলনষ্ঠতাটক সংস্কার করা, আর এর ওপর েলতলষ্ঠত 

রাোর েনয আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিার লনকে োথতনা 

করা; কারণ, তা হটিা েটতযক সফিতার মূি এবং েটতযক 

কালমিাবীর পলরচািক, আর তা হটিা সকি আমি বা 

কমতকাটণ্ডর লনটভতোি উৎস এবং আল্লাহ তা‘আিার লনকে 

গ্রহণটর্াগয হওিার মূিলভলি, আর এই বযাপাটর লকছু বণতনা 

পূটবত অলতবালহত হটিটছ। 

- আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিার লনকে লনিলমত প্রদা‘আ বা 

োথতনা করা, র্াটত লতলন এই নারীটক তার ঐ পটথ লেটক 

থাকার তাওফীক দান কটরন, প্রর্ পটথর পলথক প্রস হটিটছ 

এবং আরও তাওফীক দান কটরন, র্াটত প্রস তার লনটের, 

তার ঘটরর, তার সমাটের ও তার োলতর সাটথ সমৃ্পি তার 

দালিত্ব ও কততবয র্থার্থভাটব পািন করটত পাটর; আর প্রস 

এই প্রদা‘আ বা োথতনা করার বযাপাটর কেনও গাটফি হটব না; 
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বরং প্রস এ বযাপাটর বারবার প্রদা‘আ করটত থাকটব। কারণ, 

র্েনই প্রকাটনা বান্দা তার েলতপািটকর লনকে এভাটব প্রদা‘আ 

কটর তেনই তা োপ্ত হওিা ও কবুি হওিার প্রবলশ উপটর্াগী। 

আর এই অধ্যাটি কুরআন ও হাদীটসর এমন অটনক বিবয 

রটিটছ, র্া গণনার বাইটর।65 

- ইবাদতগত এমন লকছু কমতসূচী গ্রহণ করা, র্ার মাধ্যটম আল্লাহ 

সুবহানাহু ওিা তা‘আিার সাটথ সম্পকত শলিশািী হটব। 

প্রর্মন, প্রস তার েনয মুস্তাহাব তথা নফি সািাটতর একো 

অংশ বরাদ্ধ করটব; অনুরূপভাটব সাওম, দান-সাদকা, কুরআন 

লতিাওিাত, লর্লকর-আর্কার, লপতা-মাতার আনুগতয করা, 
আত্মীিতার সম্পকত রক্ষা করা ইতযালদ। সুতরাং এো মহান 

সঞ্চি, র্া একেন লবজ্ঞ মলহিা দা‘ঈ তার এই েীবন চিার 

পটথর পাটথি লহটসটব বহন করটব। 

- তার এমন আকাঙ্খা থাকা প্রর্, তার লনটভতোি আমিসমূহ 

প্রথটক এমন লকছু আমি থাকটব, র্ার বযাপাটর এক আল্লাহ 

বযতীত অপর প্রকউ অবগত নি, র্লদও প্রস লনকেবততীর প্রচটিও 

আরও লনকেবততী হউক। প্রর্মন, স্বামী অথবা লপতা-মাতা অথবা 

সন্তান অথবা অনুরূপ অনয প্রকউ, র্াটত তা ইেিাস তথা 

একলনষ্ঠতার প্রক্ষটত্র প্রশ্রষ্ঠ েমাণ, অন্তটরর লনমতিতার েনয প্রশ্রষ্ঠ 

                                                           
65 দ্রষ্টবয: আমার তাহকীক করা হাটফর্ আবদুি গনী আি-মাকটদসী’র লিলেত গ্রন্থ, 
‘আত-তারগীব ফীদ প্রদা‘আ’। তা ইনশাআল্লাহ র্টথষ্ট হটব। 
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দিীি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিার সাটথ সম্পটকতর 

বযাপাটর সবটচটি শলিশািী েমাণ হটত পাটর। 

- তার লনটের আলত্মক উন্নলত ও অগ্রগলতর বযাপাটর সদা সটচতন 
থাকা। সুতরাং প্রস এমন প্রকাটনা একো লনলদতষ্ট সীমাি দাুঁলড়টি 

প্রথটক মটন করটব না প্রর্ প্রস কালমি বা পূণততা িাভ কটরটছ। 

আর এো হটিা শিতান অনুেটবটশর েশস্ত দরো, ফটি প্রস 

তার আমিসমূহ লবনষ্ট করটব এবং তার হৃদিটক প্ররাগগ্রস্থ 

কটর প্রদটব। 

- কাে ও সমিটক ভাগ কটর একলে কার্তকরী কমতসূচী বা রুলেন 

বতলর করা এবং তার র্থার্থ অনুসরণ করা, র্লদও তা 

পুরাপুলরভাটব শৃঙ্খিা ও লনিটমর মটধ্য আবদ্ধ করা র্াটব না; 

লকন্তু পুরাপুলরভাটব আিত্ব করা না প্রগটিও, পুরাপুলর পলরতযি 

হটব না। আর অল্প অল্প কটরই অলধ্ক হি। প্রর্মন, ফেটরর 

পটর লকছু সমি কুরআন অধ্যিন ও লর্লকর-আর্কাটরর েনয 

লনলদতষ্ট করা, আর দুপর প্রবিাি র্লদ প্রস কাে কটর, তটব প্রস 

সমিলে তার কাটের েনয বরাদ্ধ করা এবং প্রস সমটি প্রস তার 

দালিত্ব ও কততবয পািন করটব, আর র্লদ ঐ সমটি প্রস কাে 

না কটর, তটব প্রস ঐ সমিলেটক তার ঘর-গৃহস্থালির কাে ও 

লবলভন্ন লবষটি অধ্যিটনর েনয লনলদতষ্ট করটব; আর প্রর্াহটরর 

পর: হািকা কমতকাটণ্ডর েনয, প্রর্মন, লকছুো লবশ্রাম প্রনিার 

সাটথ সাটথ েবন্ধ প্রিো অথবা লপতা-মাতা ও সন্তাটনর সাটথ 
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আিাপ করা এবং অনুরূপ অনয লকছু একো করা। আর 

আসটরর পর: অধ্যিনকৃত লবষি পুনরাি প্রদো, আটিাচনা 

েস্তুত করা, গটবষণা ও গভীরভাটব অধ্যিন করা। আর 

মাগলরটবর পর: এই সমিলে বরাদ্ধ হটব লকছু কার্তক্রম 

বাস্তবািটনর েনয, প্রর্মন, বিৃতা বা আটিাচনা প্রপশ করা 

অথবা সন্তানটদর সাটথ সলম্মিন করা এবং তাটদর সাটথ লকছু 

কমতসূচী বাস্তবািন করা অথবা তাটদর পাি পর্তাটিাচনা করা। 

আর এশার পর: বালক কােগুটিা প্রসটর প্রনওিা এবং ঘুমাটনার 

েস্তুলত প্রনওিা... ইতযলদ। আর সবলকছুই তার লহসাব অনুর্ািী 

হটব, হটব তার সমি, স্থান ও প্রমোর্ অনুর্ািী। 

- এমন সৎকমতশীি নারীটদর সাটথ উিাবসা করা, র্ারা তাটক 

স্মরণ কলরটি প্রদটব, র্েন প্রস ভুটি র্াটব, তাটক লশক্ষা প্রদটব, 

প্রস র্া োনটব না এবং স্মরণ হওিা লবষটি তারা তাটক 
সহটর্ালগতা করটব। সুতরাং প্রস তাটদর লনকে প্রথটক শুধু্  

ভাটিা কথাই শুনটব অথবা েলসদ্ধ সৎকমতশীি নারীর বযাপাটর 

শুনটব অথবা উপকারী গল্প শুনটব অথবা উপকারী ইিম তথা 
জ্ঞাটনর কথা শুনটব। সুতরাং  ভাটিা বনু্ধর একো  ভাটিা 

েভাব রটিটছ। 

- সমটি সমটি লনেটক লনটে তথা আত্মসমাটিাচনা করা, চাই 

তা সাপ্তালহক হউক অথবা মালসক অথবা বালষতক হউক। 
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- তার নারীগৃটহ প্রর্াগদান করা অথবা ভাটিা লদক-

লনটদতশনাসম্পন্না নারীটদর সাটথ লমলিত হওিা; কারণ, 

পরস্পলরক সহটর্ালগতা প্রেরণা ও উৎসাহ প্রর্াগাি এবং 

শিতানটক তালড়টি প্রদি, আর আল্লাহর অনুমলতক্রটম অলধ্ক 

ফি ও উৎকৃষ্ট িাভ বটি আনার প্রক্ষটত্র সহটর্াগী। আর তার 

কমতকাণ্ড সব সমি এককভাটব হটব না, এমন হটি প্রস লবরি 

ও ক্লান্ত হটি পড়টব; লকন্তু পারস্পলরক সহটর্ালগতার িারা 

মানুষ আল্লাহর অনুটমাদনক্রটম কিযাণেনক অবস্থাি প্রপৌঁছাটত 

পাটর। 

- নারী তার সবতশলি ও অনুদান লবলনটিাগ করটব দাওিাটতর 

প্রক্ষটত্র। অতোঃপর প্রস িক্ষয করটব তার শলি-সামথতয ও 

লবষিলভলিক দক্ষতার লদটক, অতোঃপর প্রস উভিলেটক লনটি 

লনকেতম ও দূরতম সমাটে তার দাওিাতী তৎপরতা চািু 

করটব। উদাহরণস্বরূপোঃ লবলভন্ন প্রশ্রলণর প্রিোটিলে, বিৃতা 

েদান, প্রসলমনার পলরচািনা, নারী কিযাণ সলমলত পলরচািনা, 

লবদযািি পলরচািনা, দাওিাতী কমতসূচী বাস্তবািন করা, 

নারীটদরটক োণবন্তকরটণর বযবস্থা করা ... ইতযালদ।       
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অষ্টম অনুটেদ: মুসলিম নারীর কাে কাে করার লনিম-পদ্ধলত: 

নারীর কাটের বযাপাটর মূি কথা হটে তা  শরী‘আত সম্মত। আর 

ইসিাটমর োথলমক রু্টগর নারীটদর প্রকউ প্রকউ কাে কটরটছন; লকন্তু 

তা কতগুটিা লনিমনীলতর িারা  শরী‘আত সম্মত, র্েন তা পুরাপুলর 

লবদযমান থাকটব, তেন কাে করাো ববধ্ হটব এবং প্রকাটনা েকার 

লনটষধ্াজ্ঞা ছাড়াই তা  শরী‘আত সম্মত হটব। 

আর এসব লনিমনীলতর সারকথা হটিা: 

১. তার হৃদি আল্লাহ তা‘আিার পর্তটবক্ষটণ থাকা। সুতরাং প্রস অনুধ্াবন 

করটব প্রর্, আল্লাহ সুবহানাহু ওিা তা‘আিা তার বযাপাটর অবগত আটছন 

এবং লতলন তার সকি লবষটি লহসাব রাটেন; আি-কুরআটনর ভাষাি: 

ا يََرُهۥ ﴿ ةٍ َخۡيٗ ا يََرُهۥ  ٧َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرذ ة  َش ٗ وَرةُ ]﴾ ٨َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرذ َُ

 ۡ ل  [1-7: َزلَةِالزذ

“সুতরাং প্রকউ অণু পলরমাণ সৎকমত করটি প্রস তা প্রদেটত পাটব এবং 

প্রকউ অণু পলরমাণ অসৎকমত করটি প্রস তাও প্রদেটত পাটব” [সূরা আি-

লর্ির্াি, আিাত: ৭-৮] 

২. তার ওপর ফরর্কৃত পদতাটক তার আবশযকীি দালিত্বরূটপ গ্রহণ 

করা, র্াটত প্রচহারা প্রেটক রাোর বযবস্থা থাকটব; আর এো আবশযক 

হওিার বযাপাটর দিীি প্রপশ করাো আমাটদর লবষি নি। কারণ, এই 

েসটঙ্গ কতগুটিা লবটশষ প্রিো রটিটছ; লকন্তু এোটন আমরা এই বযাপাটর 
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তালগদ লদলে প্রর্, এলে হটে কাটের উটেটশয নারীর বাইটর প্রবর হওিার 

লনিমনীলতসমূটহর মধ্য প্রথটক একলে লনিম। আি-কুরআটনর ভাষাি: 

َٰبِيبِِهنذ  ﴿ ۡزَوَِٰجَك َوَبَناتَِك َونَِسآءِ ٱلُۡمۡؤِمنَِۡي يُۡدنَِۡي َعلَۡيِهنذ ِمن َجَل
َ
ِ َها ٱنلذِبُّ قُل ۡل  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ن ُيۡعَرۡفَن فَََل 
َ
ۡدَّنَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ ُ َغُفورٗ َذ ] سورة األحزاب: ﴾  ٥٩ا ا رذِحيمٗ يُۡؤَذۡيَنۗۡ َوََكَن ٱَّللذ

19] 

“প্রহ নবী! তুলম প্রতামার স্ত্রীও কনযাগণটক এবং মুলমনটদর নারীগণটক 

বি, তারা প্রর্ন তাটদর চাদটরর লকিদংশ লনটেটদর ওপর প্রেটন প্রদি। 

এটত তাটদরটক প্রচনা সহেতর হটব, ফটি তাটদরটক উিযি করা হটব 

না। আল্লাহ ক্ষমাশীি, পরম দিািু।” [সূরা আি-আহর্াব, আিাত: ৫৯]  

৩. পুরুষটদর সাটথ প্রমিাটমশা প্রথটক দূটর থাকা, এমনলক প্রস র্লদ 

লনকেতম এমন প্রকউ হি, প্রর্ তার মাহরাম নি। আর এই েসটঙ্গ 

কুরআন ও হাদীটসর অটনক ভাষয লবদযমান রটিটছ। 

৪. বাইটরর কাে র্াটত তার মূি দালিত্ব ও কততটবযর ওপর েভাব সৃলষ্ট 

না কটর। বস্তুতোঃ তার মূি দালিত্ব হটিা তার ঘর, তার স্বামীর লবষি-
আশি ও তার লশশু সন্তানগণ। সুতরাং র্েন (তার বাইটরর কাে) এসব 

প্রমৌলিক কাটের ওপর েভাব লবস্তার করটব, তেন তা ববধ্তা প্রথটক 

প্রবর হটি হারাম পর্তাটি চটি র্াটব। কারণ, শরী‘আটতর দৃলষ্টটত 

ওিালেব বা আবশযকীি লবষিলে নফি বা অলতলরি লবষটির উপটর 

অগ্রালধ্কার পাওিার প্রর্াগয। 
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৫. কােলে এমন হওিা, র্া নারীর েনয উপরু্ি এবং আল্লাহ তাটক প্রর্ 
স্বভাব-েকৃলতর ওপর সৃলষ্ট কটরটছন, তার সাটথ র্থার্থ ও িাগসই। 

সুতরাং প্রস ভারী প্রকাটনা কাটের দালিত্ব বহন করটব না, লশল্পকারোনাি 

কাে করটব না এবং পুলিশ বা েহরী লহটসটব কাে করটব না অথবা 

মহাসড়ক বা রাস্তা পলরষ্কাটরর প্রকাটনা কাটে অংশগ্রহণ করটব না অথবা 

পুরুষটদর েনয পণয লবটক্রতা লহটসটব কাে করটব না অথবা এমন 

প্রকাটনা কাে করটব না, র্া লবশৃঙ্খিার উপিক্ষয বা কারণ বটি লবটবলচত 

হি ইতযালদ ইতযালদ। 

আর সামালেক সংস্কারমূিক কাটের প্রক্ষটত্র নারী প্রর্সব পলরমণ্ডি বা 

প্রক্ষত্রটক গ্রহণ কটরটছ, প্রর্ লদটক আমরা পূটবত ইলঙ্গত কটরলছ, তন্মধ্য 

প্রথটক লকছু লদক হটিা: লশক্ষাদান, নারীটদর মাটঝ আল্লাহর লদটক 

আহ্বানমূিক দাওিাতী কাে, নারীটদর লচলকৎসা ও প্রসবাদান, এমন 

েটতযক কিযাণমূিক কাে, র্া নারীটদর সাটথ লনলদতষ্ট এবং এগুটিা ছাড়া 

আরও প্রর্সব কাে তার অবস্থা ও স্বভাব-েকৃলতর সাটথ র্টথাপরু্ি ও 

মানানসই। 

৬. তার অলভভাবটকর অনুমলত মাটন তার স্বামী অথবা লপতার অনুমলত। 

সুতরাং র্েন প্রকাটনা প্রকাটনা নফি ইবাদটতর প্রক্ষটত্র তাটদর লনকে 

অনুমলত চাওিার েটিােন হি, তেন এোটন (বাইটর কাে করার 

প্রক্ষটত্র) অনুমলত চাওিার লবষিলে আরও প্রবশী ও সমীচীনভাটবই 

েরুলর। 
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কলতপি সুপালরশ বা পরামশত 

দ্রুত এই আটিাচনার পর এমন লকছু সুপালরশ বা পরামশতটক 

একলত্রতভাটব প্রপশ করলছ, প্রর্গুটিা আল্লাহর ইোি উপকারী হটব বটি 

আলম আশাবাদী: 

১. লবজ্ঞেন ও দা‘ঈটদর পক্ষ প্রথটক মুসলিম নারীর সাটথ সংলিষ্ট সকি 

লবষটি লনরবলেন্নভাটব গুরুত্বাটরাপ করা, চাই তা গিনমূিক হউক 

অথবা েলতটরাধ্মূিক হউক বা অনয প্রকাটনা ভাটব। কারণ, রু্দ্ধ এেটনা 

চিটছ, আর ইসিাটমর শত্রুগণ লনরবলেন্ন ও ধ্ারাবালহকভাটব তাটদর 
প্রচষ্টা-েটচষ্টা চালিটি র্াটে এবং তারা কেনও লবরিটবাধ্ কটর না। 

সুতরাং আলিম ও দা‘ঈগটণর আবশযকীি কততবয হটিা, তারা লনরবলেন্ন 

ও ধ্ারাবালহকভাটব তাটদর কার্তক্রম চালিটি র্াটব এবং লবতকত করটব; 

আর তারা কততবয কাটে অবটহিা করটব না অথবা ভুটি র্াটব না অথবা 

মূেততার পলরচি প্রদটব না। কারণ, লবষিলে েুবই লবপিনক। আল্লাহ 

আমাটদরটক সকি েকার অলনষ্টতা, োরালপ ও অনযাি-অপরাধ্ প্রথটক 

রক্ষা করুন। 

২. সরকারী কতৃতপক্ষ কতৃতক নারীর লবষিলেটক গুরুত্ব প্রদওিা। লবটশষ 

কটর সরকারী কতৃতপক্ষ তার লশক্ষা ও েলশক্ষণ এবং তার েটতযকলে 

অবস্থা সম্পটকত লনম্নলিলেতভাটব গুরুত্বাটরাপ করটব:  

- শত্রুটদর ষড়র্ে ও পলরকল্পনাসমূটহর বযাপাটর সতকত করা; 

আর এই বরকতমি প্রদশলেটক ঐ লদটক প্রেটন না প্রনিা, 
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প্রর্লদটক তালড়ত কটরটছ ইসিামী লবটশ্বর প্রকাটনা প্রকাটনা 

প্রদশটক। 

- নারীলশক্ষার লসটিবাস বা পািযক্রম পরীক্ষা-লনরীক্ষা করা, 

অতোঃপর তার সাটথ প্রর্সব লবষি লনলদতষ্ট, প্রসগুটিাটক গুরুত্ব 

েদান করা, র্াটত নারী শুধু্ তার রােয তথা ঘটরর বাইটর নি 

বরং তার রাটেযর অভযন্তটরর প্রমৌলিক কাে সম্পাদটনর েটনয 

েস্তুলত গ্রহণ করটত পাটর। 

- নারীটদর অবসর গ্রহটণর বিটসর েলত ঐকালন্তকতার সাটথ 

িক্ষয রাো, র্াটত তার লবলভন্ন েকার দালিত্ব ও কততটবযর মটধ্য 

সমিি সাধ্টনর উটদযাগ প্রনিা র্াি। 

- নারী তার কমতস্থি লনধ্তারণ করটব, প্রর্োটন প্রস থাকটব, আর 

তাটক দূরবততী প্রকাটনা োিগাি সলরটি প্রদওিার লচন্তা না করা, 

প্রর্োন প্রগটি তার লবপদ-মুলসবত বৃলদ্ধ প্রপটত পাটর। 

- রাটষ্ট্রর পক্ষ প্রথটক সাবতেনীন গণপলরবহটণর বযবস্থা করা, 

র্াটত নারী চািক ও অনুরূপ বযলিটদর শরণাপন্ন না হি, প্রর্মন 

ভাড়াি চালিত প্রছাে গাড়ীসমূহ, প্রকননা এগুটিার মটধ্য সুস্পষ্ট 

নগ্নতা ও প্রবহািাপনা রটিটছ। 

- নারীটক এমন স্থাটন লনটিাগ না প্রদওিা, প্রর্োটন লবলভন্ন সমি 

ও পলরটবশ-পলরলস্থলতটত পুরুষগণ এটস তাটদর সাটথ লমটশ 

র্াি। 
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- তাটদর েনয বদনলন্দন কাটের সমি হ্রাস করা, র্াটত প্রস 

অলধ্কাংশ সমি তার বালড় ও ঘটর কাোটত পাটর; ফটি প্রস  

ভাটিাভাটব তা সম্পন্ন করটত পারটব। প্রর্মন, তাটক বদলনক 

লতন ঘো অথবা সপ্তাটহ লতন লদন কাে করার দালিত্ব অপতণ 

করা। 

- প্রমটিটদর েনয স্বতে লবশ্বলবদযািি েুটি লদটি পৃথক 

লবশ্বলবদযািি লশক্ষা চািু করার প্রোর দালব করা। 

৩. ধ্মত লবষিক মেণািি কতৃতক নারীর মটধ্য দাওিাতী কার্তক্রম 

বযাপকভাটব পলরচািনার েনয একলে অলধ্দপ্তর েলতষ্ঠা করা, র্ার 

কার্তাবিী ও উটেশয-িটক্ষযর আওতার অন্তভুতি হটব নারীটদর েনয 
লবটশষ দাওিাতী কমতসূচীর বযবস্থা করা। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট প্রর্, এ 

ধ্রটনর ভূলমকা বা কমতসূচী বাস্তবািটনর প্রক্ষটত্র স্পষ্ট দুবতিতা রটিটছ; 

প্রকননা তারা হটিা সমাটের অটধ্তক বা তার প্রচটি প্রবলশ এবং পুরুষটদর 
মা-েননী ও িািন-পািনকালরনী। সুতরাং সমি হটিটছ তাটদর েনয 

েটতযক দাওিাতী মাধ্যম বা লমলডিাি লবটশষ দাওিাতী কমতসূচী গ্রহণ 

করার; নারী প্রসশন বা প্রকাসত (লবদযািি ও লবশ্বলবদযািিসমূটহ কমতসূচী 

গ্রহণ) সমাটবশমূিক প্রসশন...  লবলভন্ন েকার েদশতনী এবং এগুটিা 

ছাড়া অনযানয কমতসূচী, র্া কারও লনকে অস্পষ্ট নি। 

৪. নারী োগরণমূিক প্রবলশ প্রবলশ মযাগালেন ও তার উপটর্াগী পুস্তকালদ 

প্রবর করার েনয লশক্ষা পলরক্রমাি কাে করা। প্রর্মন, তথয ও েচার 
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প্রকাম্পানীগুটিা লবলভন্ন েচার মাধ্যটম তা েকাশ করটব, আর এই 

বযাপাটর লবটশষ সুটর্াগ হটিা ইোরটনে প্রনেওিাকত ও অনযানয লমলডিা।  

৫. দাওিাতী ও েলশক্ষণ কমতসূচী প্রথটক েটতযক নারী ঐ কােলে করটব, 

র্া তার েনয ও তার পলরবাটরর েনয র্থার্থ হি, প্রস েীবনটক 

উদাসীনভাটব পলরচালিত করটব না।   
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উপসংহার 

সমস্ত েশংসা আল্লাহর েনয, র্ার লন‘আমটতই র্াবতীি সৎকমতসমূহ 

পূণততা িাভ কটর থাটক এবং র্ার একান্ত কৃপা ও অনুগ্রটহ সাওিাটবর 

মটধ্য বৃলদ্ধ করা হটি থাটক। আলম তাুঁর গুণগানসহ েশংসা কলর এবং 

আলম তাুঁর কৃতজ্ঞতা েকাশ কলর, আর লতলন হটিন অনুগ্রটহর অলধ্কারী 

ও দানবীর। আর সািাত (দুরূদ) ও সািাম তাুঁর সৃলষ্টর সটবতািম বযলির 

ওপর, লর্লন সৃলষ্টর সটবতাচ্চ মর্তাদার অলধ্কারী এবং শালন্ত বলষতত হউক 

তাুঁর পলরবার-পলরেটনর ওপর, তাুঁর সাহাবীটদর ওপর, পলবত্র 

মুলমনেননীটদর ওপর, তাটব‘ঈটদর ওপর এবং আসমান ও েলমটন র্া 

লকছু আটছ তাটদর পুনরুত্থাটনর লদন পর্তন্ত র্ারা  ভাটিাভাটব তাুঁটদর 

অনুসরণ করটব, তাটদর ওপর। 

অতোঃপর...... 

মুসলিম নারীর দালিত্ব ও কততবয বণতনার বযাপাটর আমরা েুব দ্রুত একলে 

আটিাচনা প্রশষ কটর আনিাম। আল্লাহর েনযই সকি েশংসা। আলম 

আটিাচনালেটক এেনযই লবভােন ও েলণ্ডতকরটণর লদটক মটনালনটবশ 

কটরলছ, র্াটত তা সুস্পষ্ট ও পলরপূণত হটি উটি। আর শুরুর লদটক আলম 

নারী সম্পটকত আটিাচনার গুরুত্ব লনটি বিবয প্রপশ কটরলছ এবং এও 

বটিলছ প্রর্, নারীটক লনটি কথা বিা লবজ্ঞেন ও ছাত্র-ছাত্রীটদর ওপর 

অতযাবশযক। অতোঃপর আলম নারীর দালিত্ব ও কততবযটক চারলে প্রক্ষত্র বা 

পলরমণ্ডটি কািাটমাবদ্ধ কটরলছ, র্া এই দালিত্ব ও কততটবযর সাটথ সংলিষ্ট 

সকি লকছুটক একলত্রত করটব: 
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েথম প্রক্ষত্র: তার লনটের বযাপাটর দালিত্ব ও কততবয; এসব দালিটত্বর 

বণতনা করা হটিটছ লনটম্নাি লশটরানাটমর মাধ্যটম: 

(ক) তার রটবর েলত তার ঈমান তথা লবশ্বাস এবং অনুরূপভাটব 

ঈমাটনর বালক রুকনসমূহ। 

(ে) তার জ্ঞানগত দালিত্ব ও কততবয এবং এই েসটঙ্গ লবস্তালরত কথা। 

(গ) তার সৎকমত সম্পাদটনর দালিত্ব ও কততবয। 

(ঘ) লনটেটক পাপাচার ও অবাধ্যতা প্রথটক রক্ষাকরণ েসটঙ্গ তার দালিত্ব 

ও কততবয। 

লিতীি প্রক্ষত্র: তার ঘটরর বযাপাটর তার দালিত্ব ও কততবয; আর এর 

অধ্ীটন র্া এটসটছ: 

(ক) এই দালিত্ব ও কততটবযর প্রক্ষটত্র শর‘ঈ সূচনা। 

(ে) এসব দালিত্ব ও কততটবযর লবস্তালরত লববরণ হটিা:  

- আদশত স্ত্রী লহটসটব তার দালিত্ব ও কততবয। 

- আদশত মা লহটসটব তার দালিত্ব ও কততবয।  

- আদশত কনযা লহটসটব তার দালিত্ব ও কততবয।  

- আদশত প্রবান লহটসটব তার দালিত্ব ও কততবয।  

তৃতীি প্রক্ষত্র: সমাে ও োলত প্রকিীক তার দালিত্ব ও কততবয, আর এর 
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অধ্ীটন র্া এটসটছ: 

- এই দালিত্ব ও কততটবযর শর‘ঈ সূচনা। 

- এই দালিত্ব ও কততটবযর প্রর্ৌলিকতা। 

- এই দালিত্ব ও কততটবযর েটিােনীি লবষিালদ; আর এর অধ্ীটন 

র্া এটসটছ: 

১. আত্মীি-স্বেটনর পটক্ষ তার দালিত্ব ও কততবয। 

২. েলতটবশীটদর পটক্ষ তার দালিত্ব ও কততবয। 

৩. নারী সমাটের পটক্ষ তার দালিত্ব ও কততবয। 

৪. ক্লাবসমূটহর পটক্ষ তার দালিত্ব ও কততবয। 

৫. তার চাকুলর োতীি কটমতর বযাপাটর তার দালিত্ব ও কততবয। 

৬. ছাত্রী হওিার লদক প্রথটক তার দালিত্ব ও কততবয। 

চতুথত প্রক্ষত্র: শত্রুটদর ষড়র্টের লবপরীটত মুসলিম নারীর দালিত্ব ও 

কততবয; তন্মধ্য প্রথটক:  

১. মুসলিম নারীর লবরুটদ্ধ শত্রুটদর পলরকল্পনাসমূটহর সারসংটক্ষপ। 

২. এই আগ্রাসটনর লবরুটদ্ধ মুসলিম নারীর দালিত্ব ও কততবয। 
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আর আলম আটিাচনালে প্রশষ কটরলছ এসব দালিত্ব ও কততটবযর সাটথ 

সংলিষ্ট লকছু সংলক্ষপ্ত অনুটেটদর মাধ্যটম: 

েথম অনুটেদ: নারী কতৃতক লনটেটক ঐ দালিত্ব পািটনর েনয েস্তুত 

করা। 

লিতীি অনুটেদ: একেন সফি মলহিা দা‘ঈ’র গুণাবিী। 

তৃতীি অনুটেদ: নারীর দাওিাটতর নীলতমািা। 

চতুথত অনুটেদ: দাওিাটতর প্রক্ষটত্র সফি পদ্ধলত সমূহ।   

পঞ্চম অনুটেদ: নারীর দাওিাতী প্রক্ষত্রসমূহ প্রথটক।  

ষষ্ঠ অনুটেদ: দাওিাত ও েলশক্ষটণর লবষিসমূহ। 

সপ্তম অনুটেদ: দালিত্ব পািটনর সহটর্াগী উপাি-উপকরণ। 

অষ্টম অনুটেদ: মুসলিম নারীর কাে করার লনিমনীলত। 

কলতপি সুপালরশ বা পরামশত 

উপসংহার: আর তাটত পুটরা আটিাচনালের পটিণ্টগুটিার সারসংটক্ষপ 

প্রপশ করা হটিটছ। 

অতোঃপর আলম আমার কথাি লফটর র্ালে: লনশ্চি নারীর েলত নারীর 

দালিত্ব ও কততবয অটনক গুরুত্বপূণত ও মহৎ, আর অনুরূপভাটব তার 
েলত তার অলভভাবকটদর দালিত্ব ও কততবযও অটনক বড় ও গুরুত্বপূণত। 

সুতরাং এই দালিত্ব ও কততবয পািটন আল্লাহটক ভি কর! আল্লাহটক 
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ভি কর! কারণ, এই েসটঙ্গ লনটদতশ হটিা েুবই ভিাবহ ও মহান। 

আি-কুরআটনর ভাষাি: 

نِيُب ﴿
ُ
ُۡ  ِإَوَِلۡهِ أ ِ  َعَلۡيهِ تََوَّكذ َتَطۡعُ   َوَما تَۡوفِيَِّقٓ إَِلذ بِٱَّللذ َۡ ََٰح َما ٱ  ٱۡۡلِۡصَل

رِيُد إَِلذ
ُ
 إِۡن أ
وَرةُ ُهود]﴾ ٨٨ َُ :11] 

“আলম প্রতা আমার সাধ্যমত সংস্কারই করটত চাই। আমার কমতসাধ্ন 

প্রতা আল্লাহরই সাহাটর্য। আলম তাুঁরই ওপর লনভতর কলর এবং আলম 

তাুঁরই অলভমুেী।” [সূরা হুদ, আিাত: ৮৮] 

আর আলম আল্লাহ তা‘আিার লনকে োথতনা কলর, লতলন প্রর্ন 

আমাটদরটক, আমাটদর নারীটদরটক, আমাটদর পলরবারসমূহটক, 

আমাটদর সমােটক এবং মুসলিম সম্প্রদাটির সমােসমূহটক সংটশাধ্ন 

ও সংস্কার কটর প্রদন, আর তাটদরটক র্াবতীি অলনষ্টতা ও লবশৃঙ্খিা 

প্রথটক প্রর্ন লতলন রক্ষা কটরন। আর লতলন প্রর্ন তাটদর বযাপাটর 

ষড়র্েকারীটদর ষড়র্েটক, সীমািংঘনকারীটদর বাড়াবালড়টক, 

মুনালফকটদর লনফাকীটক ও লবপর্তি সৃলষ্টকারীটদর উপাি-

উপকরণসমূহটক েতযােযান ও েলতটরাধ্ কটরন। আর লতলন প্রর্ন 

তাটদর ধ্বংসটক তাটদর লশক্ষাি পলরণত কটরন, লতলন শ্রবণকারী, 

আহ্বাটন সাড়াদানকারী। 

এো হটিা প্রচষ্টা ও সাধ্না, র্ার েনয আলম আল্লাহ তা‘আিার লনকে 

োথতনা করলছ, লতলন প্রর্ন এোটক এই েীবটন ও মৃতুযর পরবততী 

েীবটনর েনয সঞ্চি লহটসটব গ্রহণ কটরন, আর তার মটধ্য র্া লকছু 
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সলিক রটিটছ, তা তাুঁরই পক্ষ প্রথটক, আর তার মটধ্য এর বযলতক্রম র্া 

রটিটছ, তটব প্রতা আমার পক্ষ প্রথটক। তাুঁর লনকে ক্ষমা োথতনা করলছ 

সকি েকার ভুি-ক্রলে প্রথটক। আর পািক-পালিকা ভাই ও প্রবানটদর 

মধ্য প্রথটক লর্লন এমন লকছু পান, র্া উপটদশ, দৃলষ্ট আকষতণী অথবা 

েস্তাবনা আকাটর আমার লনকে আসা েটিােন, (তা র্লদ আমাটক 

োনাটনা হি) তাটত আলম তার েলত কৃতজ্ঞ থাকব, আহ্বান করব আি-

কুরআটনর ভাষাি: 

ْ لََعَ ﴿ ُۖ َوََل َتَعاَونُوا ِ َوٱۡلذۡقَوىَٰ  ٱۡلِِب 
ْ لََعَ َ َوَتَعاَونُوا ُۖ إِنذ ٱَّللذ َ ْ ٱَّللذ ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوَِٰن  َوٱتذُقوا ٱۡۡلِ
وَرةُ الَمائ]﴾ ٢َشِديُد ٱۡلعَِقاِب                                                                                                                                 [1: َدةِ َُ

“সৎকমত ও তাকওিার বযাপাটর প্রতামরা পরস্পর সাহার্য করটব এবং 

পাপ ও সীমািংঘটনর প্রক্ষটত্র এটক অটনযর সাহার্য করটব না। আর 

আল্লাহর তাকওিা অবিম্বন করটব, লনশ্চি আল্লাহ শালস্তদাটন কটিার।”-

[সূরা আি-মাটিদাহ, আিাত: ২] 

هل و صحبه أمجعني .آو صىل اهلل و سلم ىلع نبينا حممد و ىلع   

 

প্রিেক: ফাটিহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ফাটিহ আস-সগীর 

লরিাদ: ১৭/৪/১৪২২ লহেরী  
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এ পুলস্তকালেটত গ্রন্থকার নারী সম্পটকত আটিাচনার গুরুত্ব লনটি 

বিবয প্রপশ কটরটছন। লতলন নারীর দালিত্ব ও কততবযটক চারলে 

প্রক্ষত্র বা পলরমণ্ডটি ভাগ কটরটছন: তার লনটের বযাপাটর দালিত্ব 

ও কততবয, তার ঘটরর বযাপাটর তার দালিত্ব ও কততবয, তার সমাে 

ও োলত প্রকলিক দালিত্ব ও কততবয এবং শত্রুটদর ষড়র্টের 

লবপরীটত মুসলিম নারীর দালিত্ব ও কততবয। আর গ্রন্থকার 

আটিাচনালে প্রশষ কটরটছন এসব দালিত্ব ও কততটবযর সাটথ সংলিষ্ট 

লকছু সংলক্ষপ্ত অনুটেটদর মাধ্যটম।  
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