মহিলাদের োহিত্ব-কর্তব্য
আল্লাি র্া‘আলা ইরশাে কদরন: (র্রজমা) নারী পুরুদের যে যকউ ঈমান অব্স্থাি যনক আমল করদব্ আহম অব্শযই র্াদক শাহিমি জীব্ন োন
করব্, এব্ং আদেরাদর্ র্ার কৃর্কদমতর উত্তম প্রহর্োন হেদব্া। (সূরা নািল-৯৭)
আদলাচ্য আিাদর্ আল্লাি র্া‘আলা দুহনিার উত্তম জীব্ন এব্ং পরকাদলর উত্তম প্রহর্োন যেিার ব্যাপাদর যেমন পুরুেদের সাদে প্রহর্শ্রুহর্ব্দ্ধ,
র্দ্রূপ মহিলাদের সাদেও অঙ্গীকারব্দ্ধ। এদেদে নারী পুরুদের যকান পােতকয কদরনহন। র্দব্ শর্ত িল, প্রদর্যদকর হনজ হনজ োহিত্ব পালদন
েত্নব্ান িদর্ িদব্। সুর্রাং মহিলারাও েহে ঈমানদক পহরশুদ্ধ কদর যনককাজ র্ো ইব্াোর্-ব্দেগী, স্বামীর যেেমর্ ও র্ার আমানদর্র
যিফাের্ এব্ং সিান লালন-পালন কদর র্ািদল একহেদক যেমন র্ারা দুহনিাদর্ উত্তম জীব্ন প্রাপ্ত িদব্, সুেমি োম্পর্য জীব্দনর অহিকারী
িদব্ এব্ং আত্মার প্রশাহি লাভ করদব্, অপরহেদক আদেরাদর্ও র্ারা উত্তম প্রহর্োন পাদব্, হচ্র সুে-শাহিসমৃদ্ধ জান্নার্ লাভ করদব্ এব্ং
অভাব্নীি, অকল্পনীি ও অপূব্ত যনিামর্ যভাগ করদব্।
হকন্তু ব্র্তমাদন আিুহনকর্ার সিলাদব্ যভদস োওিা সমাজ এই ব্াস্তব্র্াদক অস্বীকার কদর সিহশো এব্ং চ্াকুহরর যলাভ যেহেদি নারীদেরদক
রাস্তাি নাহমদি র্াদেরদক কামার্ুর পুরুদের যলালুপর্ার হশকার ব্ানাদে। যকান যকান যেদে র্াদেরদক ব্াজারী ব্াহনদি প্রকাদশয যব্ইজ্জর্
করদে। নারী স্বািীনর্ার নাদম মার্ৃজাহর্র সরলর্া, অনাড়ম্বরর্া, সর্ীত্ব, িািা-শরম হেহনদি হনদে। ফদল প্রহর্হি ঘর আজ যফর্না-ফাসাদের
আেড়াি পহরণর্ িদে, স্বামী-স্ত্রীর মাদে দ্বন্ধ, যেদল-যমদিদর্ দ্বন্ধ, ভাই-ভাইদি মনমাহলনয। যকাোও যেদল যমদি হপর্া-মার্ার অব্ািয, যকাোও
হপর্া-মার্া সিাদনর িক আোি যেদক উোসীন, সামানয সামানয কারদণ র্ালাদকর ঘিনা ঘদি সুদের সংসার যোেদে পহরণর্ িদে।
গভীরভদব্ লেয করদল ব্ুো োদব্ এর কারণ িল মহিলাদের েীনী র্া‘লীদমর অভাব্ এব্ং োহিত্ব ব্হিভূতর্ অঙ্গদন হব্চ্রণ। হনদে মহিলাদের
োহিত্ব-কর্তব্য সম্পদকত সংহেপ্ত আদলাচ্না করা িদে, োদর্ প্রদর্যক মুসহলম মহিলা র্া আোি কদর দুহনিা ও আদেরাদর্র কাহমিাহব্র পে
েুুঁদজ পাি এব্ং ব্র্তমাদন সৃষ্ট হব্হভন্ন যফর্না-ফাসাে যেদক যিফােদর্ োকদর্ পাদর।
নারীর োহিত্ব ও কর্তব্য
১. ঈমান-আক্বীো পহরশুদ্ধ করা:
ঈমান শদের অেত িদে হব্শ্বাস করা ও স্বীকার করা, আর আক্বীোর অেত িদে েৃঢ় হব্শ্বাস। কুরআন িােীদস যে সব্ হব্েিগুদলাদক হব্শ্বাস করদর্
ব্লা িদিদে, যসগুদলাদক অিদর েৃঢ়ভাদব্ হব্শ্বাস করা এব্ং মুদে স্বীকার করার নামই ঈমান। আর আমল-ইব্াের্ িদে ঈমাদনর পূণতর্া। োর
ঈমান যনই র্ার যকান আমল আল্লাি পাদকর েরব্াদর গ্রিণদোগয নি। রূি োড়া যেমন শরীদরর যকান মূলয যনই, র্দ্রূপ ঈমান োড়া আমদলর
যকান মূলয যনই। আল্লাি র্া‘আলা ইরশাে কদরন, (র্রজমা) 'োরা কাদফর র্ো োদের ঈমান যনই র্াদের আমলসমূি মরুভূহমর মহরহচ্কার
মর্।' (সূরা নূর : ৩৯)
সুর্রাং ঈমান দুরস্ত করা সকদলর ব্ুহনিােী ফরে। আর যেসব্ হব্েদির উপর ঈমান আনদর্ িি, র্ন্মদিয েিহি িল রুকন ব্া মূল। ো ঈমাদনর
মুফাসসাদলর মদিয ব্হণতর্ িদিদে :
ُت
ُِ للاِ تَ َعالَى َو ْالبَ ْع
ُ َُِ ْاليَوْ م ْاْل ِخر َو ْالقَ ْد ُِر خَ ي ِْرُِه َو َشرِّ ُِه ِمن
ُِ للِ َو َم ََلئِ َكتِ ُِه َوكتبِ ُِه َورسلِ ُِه َو
ُ أ ِم ْنتُ بِا
ِ ْث بَ ْع َُد ْال َمو
অেত: আহম ঈমান আনলাম ব্া হব্শ্বাস করলাম আল্লাি র্া‘আলাদক, র্াুঁর যফদরশর্াগণদক, র্াুঁর যপ্রহরর্ সকল আসমানী হকর্াব্দক, র্াুঁর যপ্রহরর্
সকল নব্ী-রাসূলদক, হক্বিামর্ হেব্সদক, র্াক্বেীরদক অেতাৎ, জগদর্ ভাল-মে ো হকেুই িি সব্ই আল্লাি র্া‘আলার সৃহষ্ট, র্াুঁরই পে িদর্
হনিতাহরর্ এব্ং মৃর্ুযর পর হক্বিামদর্র হেন পুনরাি জীহব্র্ িওিাদক।
এোড়াও ঈমাদনর আদরা ৭৭হি শাো রদিদে যেগুদলার উপর ঈমান আনাও জরুরী। সিীি ঈমাদনর এ েিহি আরকান এব্ং র্ার শাোপ্রশাোগুদলাদক যে মদন-প্রাদণ হব্শ্বাস করদব্, মুদে স্বীকার করদব্ এব্ং এগুদলার োব্ী অনুোিী যনক আমল করদব্- যস পহরপূণত মুহমন িদব্।
আর যে এগুদলাদক অহব্শ্বাস করদব্ অেব্া এগুদলা যেদক মাে যকান একহি হব্েিদক অহব্শ্বাস করদব্ হকংব্া র্াদর্ সদেি যপােণ করদব্ অেব্া
র্ুে র্াহেলয ও ঠাট্টা-হব্দ্রূপ করদব্ হকংব্া এগুদলার মদিয যকান যোে-ত্রুহি যব্র করদব্ যস কাদফর িদি োদব্। আদগ মুহমন োকদল মুরর্াে
র্ো িমতর্যাগী িদি োদব্। র্ার হব্ব্াি হব্দেে িদি োদব্ এব্ং হপেদনর সকল যনক আমল নষ্ট িদি োদব্। (রদ্দুল মুির্ার-৩/১৯৩)
মদন রাো উহচ্ৎ মহিলারা অদনক সমি এমন এমন কো ব্দল ব্া এমন এমন মিব্য কদর, োর দ্বারা ঈমান চ্দল োওিার উপক্রম িদি োি।
যেমন, হব্পদে পদড় ব্দল যে, ‘আল্লাি আর কাউদক যচ্াদে যেেদল না, ের্ সব্ হব্পে আমার উপরই’! ইর্যাহে। এজনয এ হব্েদি সদচ্র্ন োকা
একাি জরুরী। আল্লাি না করুন যকউ যব্ঈমান িদি যগদল র্ার জনয নর্ুন ভাদব্ কাদলমা পদড় মুসলমান িওিা এব্ং হব্ব্াি যোিরাদি যনিা
জরুরী।
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হব্: দ্র: এ ব্যাপাদর িেরর্ওিালা শাইেুল িােীস মুফর্ী মাওলানা মনসূরুল িক (োাঃব্াাঃ) এর “হকর্াব্ুল ঈমান” নামক গ্রদের র্া‘লীম করা
যেদর্ পাদর।
২. ইব্াের্ ব্দেগী করা:
প্রদর্যক ব্াদলগা মহিলার উপর ফরে যে পাুঁচ্ ওিাক্ত নামাে পড়া, কুরআন সিীি শুদ্ধভাদব্ যর্লাওিার্ করা, রমাোন মাদস যরাো রাো, িনসম্পে োকদল োকার্ আোি করা এব্ং িজ্ব করা। এসব্ হব্েদির মাসআলা-মাসাইল উপেুক্ত ব্যহক্ত ব্া সিীি হকর্াব্ যেদক হশদে হনদব্।
এগুদলা অস্বীকার করদল ঈমান চ্দল োি। আর এগুদলা হব্শ্বাস করা সদেও আমল না করদল কাদফর যর্া িি না, র্দব্ ফাদসক সাব্যস্ত িি।
যসদেদে র্াওব্া করা জরুরী। এব্ং নামাে যরাোর উমরী কাো কদর হনদর্ িদব্। োকার্ আোি ব্াকী োকদল র্াও আোি কদর হেদর্ িদব্।
নর্ুব্া আদেরাদর্ এর েরুন হনিতাহরর্ সমদির জনয জািান্নামী সাব্যস্ত িদব্।
উদল্লেয যে মহিলাদের নামাে আোদির জনয মসহজদে ব্া ঈেগাদি োওিা নাজাদিে। কহর্পি হব্ভ্রাি আদলম জাদিে ব্লদে ব্দি, র্াদের
কোি কনতপার্ করদব্ না।
ِ
.َت لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَمَ مَا َأحْدَثَ النسَاءُ لَمَنَعَهُنَ كَمَا ُمنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل
ْ َعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَ ُه عَنْهَا قَال
]٩٦٨:[صحيح البخاري حـ
িেরর্ আদিশা হসদ্দীকা রাহে. যেদক ব্হণতর্, হর্হন ব্দলন : হপ্রি নব্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওিা সাল্লাদমর ইহিকাদলর পর মহিলাদের মদিয যে
িরদনর পহরব্র্তন এদসদে যসিা েহে হর্হন যেেদর্ন র্ািদল হনাঃসদেদি হর্হন র্াদেরদক মসহজদে আসদর্ হনদেি করদর্ন। যেভাদব্ হনদেি করা
িদিহেল ব্নী ইসরাঈদলর মহিলাদেরদক। (ব্ুোরী শরীফ িােীস নং-৮৬৯)
৩. স্বামীর যেেমর্ করা:
মিান আল্লাি র্া‘আলা দুহনিাদর্ স্বামীদক স্ত্রীর উপর হব্দশে মেতাো প্রোন কদরদেন এব্ং স্বামীর জনয স্ত্রীর প্রহর্ হব্রাি িক হনিতারণ কদর
হেদিদেন। স্বামীদক সন্তুষ্ট রাো, র্ার মনরঞ্জদন সদচ্ষ্ট োকা অদনক সওিাদব্র কাজ। এ সম্পহকতর্ কদিকহি িােীস হনদে যপশ করা িল :
১.রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওিা সাল্লাম ব্দলন, যে নারী এমন অব্স্থাি মৃর্ুযব্রণ করদব্ যে, স্বামী র্ার প্রহর্ সন্তুষ্ট, র্ার জনয জান্নার্
অহনব্ােত িদি োি। (হর্রহমেী িাাঃ নং-১১৬১)
২. রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওিাসাল্লাম ব্দলন, েহে আহম আল্লাি ব্যর্ীর্ অনয কাউদক হসজো করার অনুমহর্ হের্াম, র্ািদল স্ত্রীদক
আদেশ হের্াম যস যেন স্বামীদক হসজো কদর। (হর্রহমেী িাাঃ নং-১১৫৯)
৩. রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওিাসাল্লাম ব্দলন, স্বামী েহে স্ত্রীদক ডাদক র্েন র্ার ডাদক সাড়া যেিা র্ার উপর ওিাহজব্ িদি োি, েহেও
যস চ্ুলার উপর োদক। অেতাৎ, স্ত্রীর ের্ কাজই োকুক না যকন, স্বামীর ডাকা মাে সব্হকেু পহরর্যাগ কদর র্ার ডাদক সাড়া যেিা একািভাদব্
জরুরী। (হর্রহমেী িাাঃ নং-১১৬০)
৪. রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওিাসাল্লাম ব্দলন, েহে স্বামী স্ত্রীদক র্ার শেযাসহঙ্গনী িওিার জনয আহ্বান করা সদেও যস র্ার আহ্বাদন
সাড়া না যেি এব্ং এ অব্স্থাি স্বামী অসন্তুষ্ট িদি রার্ অহর্ব্াহির্ কদর র্ািদল এ স্ত্রীর প্রহর্ যফদরশর্াগণ যভার পেতি লা‘নর্ করদর্ োদকন।
(ব্ুোরী িাাঃ নং ৩২৩৭)
৫. রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওিা সাল্লাম ব্দলন, যকান স্ত্রী েেন পৃহেব্ীদর্ র্ার স্বামীদক কষ্ট যেি র্েন জান্নাদর্ এ স্বামীর জনয হনিতাহরর্
হুরগণ ব্লদর্ োদক: আল্লাি যর্ামাদক ধ্বংস করুন, র্ুহম র্াদক কষ্ট হেও না। যস যর্া যর্ামার কাদে অস্থািী যমিমান মাে। অহচ্দরই যস
যর্ামাদক পহরর্যাগ কদর আমার সাহন্নদিয চ্দল আসদব্। (হর্রহমেী িাাঃ নং-১১৭৪)
উদল্লেয: স্ত্রীদেরও স্বামীর হনকি িক পাওনা আদে। যসগুদলা আোি করা পুরুেদের োহিত্ব।
সুর্রাং প্রদর্যক মুসহলম নারীর জনয অিদর স্বামীর প্রহর্ মুিব্বর্ রাো, র্ার যেেমর্ করা, র্ার িকসমূি আোি করা একাি অপহরিােত। ব্লা
ব্াহুলয: স্ত্রীর জনয অহফস-আোলদর্ চ্াকুরী করা, গাদমতন্টদস শ্রম যেিা ইর্যাহে ঘদরর ব্াইদরর কাদজ আত্মহনদিাগ করা স্বামী ও সিানদের িক
হব্নষ্ট করারই নামাির। উপরন্তু র্াদর্ নানাহব্ি হফর্না-ফাসাদের আশংকা যর্া আদেই। এজনয সামানয পিসার যলাদভ না পদড় এ হব্েদি
একিু সুস্থ মহস্তদে যভদব্ যেো উহচ্ৎ। হরহেকোর্া যর্া একমাে আল্লাি। হর্হন স্বামী ব্া সিাদনর মািযদম সংসাদরর সকদলর হরহেক হেদর্
সেম। র্ািদল যকন হরহেদকর জনয আল্লাির নাফরমানী করদব্? র্দব্ োদের স্বামী ব্া যোরদপাে যেওিার মর্ যকউ যনই এব্ং অভাদব্র কারদণ
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জীব্ন ও মান ব্াচ্াদনা কষ্টকর িদি োি র্ারা ঘদরািা পহরদব্দশ যেদক বব্ি উপাজতদনর যকান পো যেমন যসলাইদির কাজ, ব্াচ্চাদের পড়াদনা
ইর্যাহে অব্লম্বন করদব্।
৪. হনদজর সর্ীত্ব ও স্বামীর মাদলর যিফাের্ করা:
স্ত্রীর হনদজর ইজ্জর্ এব্ং স্বামীর মাল র্ার হনকি আমানর্ হিসাদব্ োদক। হনদজর সর্ীদত্বর যিফােদর্র লদেয হনদজদক পেতাি রাো ফরে।
এিাই আল্লাির হনদেতশ। (সূরা আিোব্: ৩৩)
সুর্রাং যেব্র-ভাশুর, চ্াচ্াদর্া ভাই, োলাদর্া ভাই, ফুফাদর্া ভাই, মামাদর্া ভাই, োলু, হনজ শ্বশুর োড়া হব্হভন্ন রকম শ্বশুর, উহকল ব্াপ, িমত
োপ, িমত ভাই ইর্যাহে যেদক পেতা করা ফরে। যব্পেতা িওিা িারাম। একাি প্রদিাজদন পেতার আড়াল যেদক ককতে ভাোি কো ব্লা জাদিে।
শরী‘আদর্ এ আমানদর্র অপব্যব্িার র্ো পরপুরুদের সাদে যেো-সাোর্, কো-ব্ার্তা ব্া অনয যকান অবব্ি আচ্রণ করদল হকংব্া র্ার
অনুমহর্ োড়া স্বামীর মাল েরচ্ করদল র্া হেিানর্ ব্দল গণয িদব্। আর আমানদর্র হেিানর্ করা কব্ীরাি গুনাি। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওিাসাল্লাম ইরশাে কদরন, যে নারী পাুঁচ্ ওিাক্ত নামাে পড়দব্, রমাোদনর যরাো আোি করদব্, হনদজর ইেের্ র্ো পেতা পালন করদব্ এব্ং
স্বামীর পূণত আনুগর্য করদব্ যস জান্নাদর্র যে যকান েরজা হেদি ইো প্রদব্শ করদর্ পারদব্। (হিলিার্ুল আউহলিা িােীস নং-৬/৩০৮)
অনযে ইরশাে কদরন, মুহমন ব্াো যোো ভীহর্র পদর যনক হব্হব্ অদপো উত্তম যকান হজহনে যপদর্ পাদর না, যে যনক হব্হব্দক স্বামী যকান
কাদজর আদেশ করদল যস সাদে সাদে র্া পালন কদর, র্ার হেদক র্াকাদল যস র্াদক েুশী কদর, স্বামী যকান কাজ করার অঙ্গীকার করদল যস
র্াদক র্া পুরদণ সািােয কদর, এব্ং স্বামী অনুপহস্থর্ োকদল যস হনদজর ইজ্জর্ এব্ং স্বামীর মাদলর হিফাের্ কদর। (ইব্দন মাজা িােীস নং-১৮৫৭)
র্দ্রূপ অনয এক িােীদস রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওিাসাল্লাম উক্ত গুনাব্লীর অহিকারীনী নারীদক সব্দচ্দি উত্তম ব্দল অহব্হির্ কদরদেন।
(নাসািী িােীস নং-৩২৩১)

উদল্লেয যে যব্গানা পুরুদের সাদে পেতার যেদে মহিলাদের মাো যেদক পা পেতি যগািা শরীর পেতার অিভুতক্ত , হব্দশে যঠকা োড়া যচ্িারা িার্
ব্া পা ইর্যাহে যোলা রাো জাদিে যনই। (সূরাদি আিোব্ আিার্ নং-৫৯)
৫. সিান লালন-পালন ও র্ার হশো-েীো:
একজন আেশত মা একহি হশো প্রহর্ষ্ঠাদনর মর্। অপর হেদক রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওিাসাল্লাম ইরশাে কদরন: প্রহর্হি হশশুই হফর্রাদর্
ইসলাদমর উপর জন্মগ্রিণ কদর। হকন্তু র্ার মার্া-হপর্া র্াদক ইহুেী েৃষ্টান ব্া অহিপূজক ব্ানাি। (হর্রহমেী িাাঃ নং-২১৪৩)
অেতাৎ, প্রদর্যকহি হশশুই মুসলমান িদি জন্মগ্রিণ কদর এব্ং র্ার মাদে সুের চ্হরদে চ্হরেব্ান িওিার যোগযর্া হব্েযমান োদক। হকন্তু হশশুর
মার্া-হপর্া েহে এ ব্যাপাদর েত্নব্ান িি এব্ং র্াদক গড়ার জনয শরী‘আর্ কর্ৃতক ব্হণতর্ পোি েোেে যমিনর্ কদর র্ািদল র্ার মাদে উত্তম
চ্হরদের হব্কাশ ঘদি। অনযোি র্া হব্নষ্ট িদি োি।
সুর্রাং প্রদর্যক হপর্া-মার্ার জনয হনদজর সিানদক আেশত সিান হিসাদব্ গদড় যর্ালার জনয আপ্রাণ যচ্ষ্টা করা একাি জরুরী। হপর্া যেদির্ু
অহিকাংশ সমি ব্াইদরর কাদজ ব্যস্ত োদক। অপর হেদক সিান ৮/১০ ব্ের পেতি মাদির আুঁচ্দলর নীদচ্ই প্রহর্পাহলর্ িি এজনয সিাদনর
হশো-েীোর ব্যাপাদর র্াদক যব্শী েত্নশীল িদর্ িি। এজনয ইসলাম মার্া-হপর্াদক কর্গুদলা োহিত্ব হেদিদে। যেমন আল্লাি র্া‘আলা
ইরশাে কদরন, (র্রজমা) যর্ামরা হনদজর পহরব্ারব্গত র্ো সিান-সন্তুহর্দক নামাদের আদেশ হেদর্ োক এব্ং হনদজও নামাদের পাব্েী
করদর্ োক। (সূরা ত্ব-িা-১৩২)
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওিাসাল্লাম ইরশাে কদরন, যকান হপর্া-মার্া র্ার সিানদক উত্তম হশষ্টাচ্াদরর র্ুলনাি যশ্রষ্ঠ যকান উপিার হেদর্
পাদর না। (হর্রহমেী শরীফ িােীস নং-১৯৫৭)
র্াোড়া হপর্া-মার্ার সাদে সিাদনর রদক্তর সম্পদকতর কারদণ হপর্া-মার্ার নসীির্ র্ারা সিদজ এব্ং র্াড়ার্াহড় গ্রিণ কদর। হপর্া-মার্ার
কো-ব্ার্তা, হনিম-নীহর্, জীব্ন পদ্ধহর্ সিাদনর জনয পাদেি িি।
সুর্রাং হপর্া-মার্া র্ার সিানদক আচ্ার-আচ্রদণ, জীব্ন চ্লার পদে পদে ইসলামী হশোি সুহশহের্ কদর আেশত সিান হিসাদব্ গদড় র্ুলদর্
পাদর। প্রহর্হেন েহে একহি কদর সুন্নার্ও হশোি র্ািদল যেো োদব্ হকেু হেদনর মদিযই র্ার গুরুত্বপূণত সব্ সুন্নার্ যশো িদি যগদে।
মদন রাো েরাকার! মদনাহব্জ্ঞাদনর আদলাদক যেো যগদে যোি যোি হশশুরা যসািব্র্ ব্া সংশ্রব্ দ্বারা ব্ড়ই প্রভাহব্র্ এব্ং র্াদের মাদে-যেদে
যেদে হুব্হু নকল করার যোগযর্া অহিক পহরমাদণ হব্েযমান। সুর্রাং র্ারা েহে যনক যলাকদের হনকি যেদক যনক কাজ যেেদর্ োদক র্ািদল
যসও যোি যেদকই যনককার িদি উদঠ। পোিদর েহে র্ারা ব্েকারদের হনকি যেদক শুিু মে কাজ যেেদর্ োদক র্ািদল যস যোি যেদকই
চ্হরেিীন এব্ং ব্োদি িদি উদঠ এব্ং ব্ড় িদি মাস্তাদনর আকার িারণ কদর।
ব্র্তমান সমাদজ যেদল-যমদিরা যে, চ্হরেিীন, ব্োদি, এব্ং মাস্তান িদে, হপর্া-মার্ার অব্ািয িদে, র্াদেরদক অব্জ্ঞা করদে ফদল র্ারা
মার্া-হপর্ার অশাহির কারণ িদি োুঁড়াদে। মা হনজ সিানদের শাহির জনয পিসা যরাজগার করদে। অপরহেদক র্ার সিান েীনী হশোর
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অভাদব্ যনশাদোর ও চ্হরেিীন িদি যনশার জনয িাকা না যপদি মাদক েব্াই করদে। কী আজব্ দুহনিা! ব্র্তমান যে আমাদের সিানগণ যনশাি
ডুদব্ দ্রুর্ ধ্বংদসর হেদক এহগদি োওিাি হপর্া-মার্া যেদক আরম্ভ কদর সমাজ, গ্রাম ব্রং পুদরা যেশিা আর্ংহকর্ িদি পড়দে- র্ার মূল
কারণ িল হপর্া-মার্ার গাফলর্ী, পহিমাদের েড়েদে হশকার িদি মা চ্াকুহরর নাদম অহফস-আোলদর্ ঘুদর যব্ড়াদে। অেচ্ কহলজার িুকরা,
আেদরর দুলাল হনজ সিানদক েীনী হশো যেদক ব্হির্ করদে এব্ং র্াদেরদক কাদজর ব্ুিার িাদর্ যরদে আসদে। র্ারা মাদির র্া‘লীম ও
মমর্া যেদক ব্হির্ িদে এব্ং কাদজর ব্ুিা ও ব্োদি যেদলদের সািচ্েত যপদি ব্ড় িদে। ফদল র্াদের স্বভাব্ যস সিানদের মাদেও হব্স্তার
লাভ করদে। এিা একিা যভদব্ যেোর হব্েি যে আমাদের ভাহব্েযর্ হক? সকদলই জাদনন যে, আমাদের সিানগণ আমাদের হনদজদের এব্ং
যেশ ও জাহর্র ভহব্েযৎ। আজদকর হশশু আগামী হেদনর ভহব্েযৎ র্ারাই ভহব্েযদর্ যেশ ও জাহর্দক পহরচ্ালনা করদব্। আজ েহে র্ারা
হনদজরাই ধ্বংদসর পদে চ্দল োি র্ািদল এ জাহর্র ভহব্েযৎ সম্পূণত অন্ধকার। এ হনহির্ ধ্বংস যেদক যব্ুঁদচ্ ভহব্েযৎদক সুের করদর্ িদল
এেনই আমাদের আল্লাির হব্িাদন হফদর আসদর্ িদব্ এব্ং আমাদের সিানদক েীনী হশো র্ো আল্লাি ও রাসূদলর হশোি সুহশহের্ করদর্
িদব্। েীনী হশোই জাহর্র যমরুেন্ড। েহে আমরা এভাদব্ যমিনর্ কদর আমাদের সিানদেরদক গড়দর্ পাহর র্ািদল ক্রমান্বদি পহরব্ার, সমাজ,
এব্ং যগািা যেশ সোস-দুনতীহর্মুক্ত আেশতব্ান িদি উঠদব্। হফদর আসদব্ শাহি এব্ং হস্থহর্শীলর্া। আর এ পদ্ধহর্ পহরিার কদর ের্ই যমিনর্
করা যিাক না যকন যকান হেন শাহি হফদর আসদর্ পাদর না। কারণ যেদশর সুের, সোস ও দুনতীহর্মুক্ত আেশতব্ান িওিা ব্যহক্ত-পহরব্ার
সংদশািদনর উপর হনভতরশীল।
হব্াঃ দ্রাঃ স্বামীর যেেমর্ ও সিাদনর িদকর জনয িেরর্ওিালা শাইেুল িােীস মুফর্ী মাওলানা মনসূরুল িক (োাঃব্াাঃ) এর “ইসলামী হব্ব্াি”
নামক গ্রে দ্রষ্টব্য।
৬. মহিলাদের মদিয েীনী োওিার্ ও র্া‘লীম:
শরী‘আর্ হপর্া-মার্াদক োহিত্ব হেদিদে যে র্ারা র্াদের যমদিদক েীনী র্া‘লীম হেদি এমন চ্হরেব্র্ী কদর গদড় র্ুলদব্ যে, হব্ব্াদির পর র্ার
স্বামী যেন মদন কদর যে আমার হব্হব্ আমার যশ্রষ্ঠ সম্পে। (মুসনাদে আিমাে : িা: নং-১৯৬২)
অপর হেদক প্রদর্যক মহিলাদক শরী‘আর্ কর্ৃতক োহিত্ব যেিা িদিদে র্ারা হনজ সিান এব্ং মিল্লার অহশহের্া ব্াহলকাদেরদক হনিহমর্ েীদনর
র্া‘লীম হেদব্ন। সিীি শুদ্ধ কদর কুরআন হশোদব্ন। এ োড়া যেসব্ মহিলা যকান কাদজ ব্া যেো সাোর্ করদর্ র্াদের হনকি োর্ািার্ করদব্
র্াদেরদকও েীনী োওিার্ ও র্া‘লীম হেদর্ োকদব্ন। র্াদের েীনোহরর যোুঁজ-েব্র হনদব্ন। র্াদের ঈমান-আকীো নামাে যরাো সম্পদকত
জানদব্ন। যকান ভুল-ভ্রাহি েৃহষ্ট যগাচ্র িদল র্া সংদশািন কদর হেদব্ন। এমনহক র্াদের ব্াচ্চাদের েীনী র্া‘লীদমর যোুঁজ-েব্রও হনদব্ন। এব্ং
র্াদের হপর্া-মার্া, স্বামী ও শ্বশুর শ্বাশুড়ীদের েীনী িালার্ যজদন হনদি যস হব্েদি র্াদের সৎ পরামশত হেদব্ন। র্াদের পহরব্াদরর পুরুে
সেসযদেরদক িক্কানী উলামাদি যকরাদমর যসািব্দর্ এব্ং োওিার্ র্াব্লীদগর যমিনদর্ অংশ গ্রিণ করার নসীির্ করদব্ন। এব্ং ব্ুোদব্ন,
এিাই দুহনিা ও আদেরাদর্র কাহমিাব্ীর একমাে রাস্তা। এমন হক অদনক মহিলারা স্বামী, সিান, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী কর্ৃতক অদনক হনেতাহর্র্ িদি
োদক। র্ার যেদক ব্াুঁচ্ারও এিা একিা রাস্তা। (সূরা র্ওব্া-৭১, মুসনাদে আিমাে : িাাঃ নং-৬৪৯৩)
আফদসাস! আজ েহে মহিলাদের আসল োহিত্ব-কর্তব্য এব্ং র্া পালদনর উপকাহরর্া জানা োকর্ র্ািদল র্ারা চ্াকুহরর নাদম অহফসআোলদর্ ঘুদর যব্ড়াদর্া না এব্ং সৃষ্ট হফর্না ফাসাদে হনপহর্র্ িদর্া না।
আল্লাি র্া‘আলা সকল মুসহলম মহিলাদক র্াদের োহিত্ব ও কর্তব্যসমূি পালন করার র্াওফীক োন করুন। আমীন।
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