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মাহবুবুলওলামা হযরত মাওলানা পীর  

জলুফিকার আহমদ নকশবন্দী মুজাদ্দেদী দা. বা. 

অনুবাদ ও সম্পাদনা 

শাদ্দেখ  উমাদ্দের ককাব্বাদী 

  

অনুবাদদ্দকর কথা 

 نحمده ونصلي على رسوله الكريم 

আমাদ্দদর শাদ্দেখ ও মুফশ িদ মাহবুবুলওলামা হযরত মাওলানা 

পীর জলুফিকার আহমদ নকশবন্দী মুজাদ্দেদী দা. বা.। 

একজন ফবশ্বমাদ্দনর আদ্দলদ্দমদীন হওোর পাশাপাফশ 
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আধ্যাত্মিকজগদ্দত অতযন্ত পফরফিত নামও। ফতফন একজন 

ইত্মিফনোরও বদ্দে। সলূুক তথা তাাঁর আধ্যাত্মিক কখদমদ্দতর 

গ্রহণদ্দযাগযতা, গভীরতা ও ফবস্তৃফতর তুলনা বতিমান ফবদ্দশ্বর 

ওলামাদ্দেদ্দকরাম নকশবত্মন্দ-তফরকার প্রাণপুরুষ খাজা 

বাহাউেীন নকশবন্দী রহ. এর সদ্দে কদ্দর থাদ্দকন। হৃদদ্দের 

গভীর কথদ্দক উতদ্দল ওঠা দরদমাখা প্রফতটে কথা তাাঁর 

‘আলহামদুফলল্লাহ’ এতোই প্রভাবফবস্তারকারী হে কয, পাঠক 

অফভভূত হন, ফনদ্দজদ্দক সংদ্দশাধ্ন করার ফিন্তাে আদ্দলাফকত 

হন। উভে ফশক্ষাে সমৃদ্ধ হওোে ফতফন সমাদ্দজ অবস্থান করা 

করাগগুদ্দলার নাফিদ্দত একজন দক্ষ ফিফকৎসদ্দকর মত হাত 

রাখদ্দত সক্ষম হন। যুহুদ, তাকওো, ফলল্লাফহোত, ইনাবাত 

ইলাল্লাহর গুণগুদ্দলা তাাঁর কিাদ্দখর পাফনদ্দত উদ্ভাফসত হদ্দে ওদ্দঠ 

ফবধ্াে উম্মদ্দতর প্রফত তাাঁর দরদ কী পফরমাণ; যারা তাাঁদ্দক কাছ 

কথদ্দক কদদ্দখদ্দছন, তারাই তা ফকছুো অনুধ্াবন করদ্দত পাদ্দরন। 

প্রকাদ্দশর ভাষা অধ্দ্দমর কনই। মহান আল্লাহর দরবাদ্দর শুধ্ ু

এই দুআ কফর কয, কহ দোমে আল্লাহ! আপফন আমাদ্দদর 

হজরতজীর বরকতমে ছাোদ্দক এ এফতম-উম্মদ্দতর জনয 

আদ্দরা সুদীর্ ি করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন। 

বক্ষমান পুত্মস্তকাটে হযরতজীর একটে বহুল প্রিফলত বইদ্দের 

একটে গুরুত্বপূণ ি অংশফবদ্দশষ। বতিমান উম্মদ্দতর কাদ্দছ 

অবদ্দহফলত ইসলাদ্দমর গুরুত্বপূণ ি ফবধ্ান ‘পদিা’ সম্পদ্দকি 

এখাদ্দন আদ্দলাফিত হদ্দেদ্দছ। ফবষেটের বযাপক আবশযকতা 

অনুধ্াবন কদ্দর অধ্ম এর তরজমা কদ্দর আপনাদ্দদর 

কখদমদ্দত কপশ কদ্দরফছ। দুআ কফর, দুআ িাই। আল্লাহ কযন 

ইখলাস দান কদ্দরন। আমীন। ছুম্মা আমীন। 

ভুলতর্ুটে হওোো স্বাভাফবক। যা ফকছু ভুল পাদ্দবন, তা 
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অধ্দ্দমর দুব িলতা; মূল কলখদ্দকর নে। তাই শুধ্দ্দর ফদদ্দল দুআ 

করব। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদ্দদর সকলদ্দক গুনাহমকু্ত 

জীবন দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন। 

  

সূচিপত্র 

সতদ্দরর কপ্রক্ষাপে 

ফহজাদ্দবর কপ্রক্ষাপে 

সতর ও ফহজাদ্দবর মদ্দধ্য তুলনামূলক পাথ িকয 

ফহজাদ্দবর পদ্দক্ষ প্রমাণসমূহ 

এক. কুরআনমত্মজদ কথদ্দক প্রমাণাফদ 

দুই. হাদীদ্দসপাক কথদ্দক প্রমাণাফদ 

ফতন. কযৌত্মক্তক প্রমাণাফদ 

শরঈ পদিার ফতনটে স্তর 

এক. উত্তম স্তর : র্দ্দর অবস্থান করা 

দুই. মধ্যমস্তর : কবারকা দ্বারা পদিা 

ফতন. ফনম্নস্তর : কঠকার পফরফস্থফতর পদিা 

কিহারার পদিা 

ফকছু অফভদ্দযাগ 

পদিাহীনতার করুণ পফরণফত 

পাতলাদ্দপাশাদ্দকর বযবহার 

পদিাহীন নারীর সাজা 

পদিাপালদ্দনর বরকত 
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 هللا هللا هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

আল্লাহ তাআলা মানবজাফতদ্দক সৃটির কসরা বাফনদ্দে বুত্মদ্ধর 

আদ্দলা দান কদ্দরদ্দছন। এই সুস্থবুত্মদ্ধর কারদ্দণই মানুষ এবং 

জীবজন্তুর জীবদ্দনর মাদ্দে কমৌফলক পাথ িকয রদ্দেদ্দছ। পানাহার 

ও জজফবকিাফহদাজাত কাদ্দজ মানুষ এবং জীবজন্তু অফভন্ন। 

র্র বাফনদ্দে বসবাস করার কক্ষদ্দেও ফবদ্দশষ ককাদ্দনা বযবধ্ান 

কনই। মানুদ্দষর প্রদ্দোজন কবফশ তাই তাদ্দদর দরকার হে 

বসবাস করার সুদ্দযাগসমৃদ্ধ আকাশিুফি ইমারদ্দতর। 

পক্ষান্তদ্দর জীবজন্তুর জীবন সাদামাঠা। এজনয তাদ্দদর 

বসবাদ্দসর স্থান হে অফতসাধ্ারণ। িিুইপাফখ নীি জতফর কদ্দর 

বসবাস কদ্দর। সাপ বাস কদ্দর গদ্দতি। বার্ থাদ্দক গুহাে। 

বাফক থাদ্দক একসদ্দে ফমদ্দলফমদ্দশ বসবাদ্দসর প্রসে। এদ্দক্ষদ্দে 

জীবজন্তু মানুষ কথদ্দক ফপফছদ্দে নে। ফপাঁপিার জীবদ্দন ঐকয ও 

সমতার িমৎকার দৃিান্ত পাওো যাে। কমৌমাফছর জীবদ্দন 

রাজকীে ঠা াঁেবাে অসমানয। পাফখর জীবদ্দন আদ্দছ ফযফকর ও 

ইবাদত। ফকন্তু একটে ফবষে এমন আদ্দছ, যার কারদ্দণ অনযানয 

প্রাফণর তুলনাে মানুদ্দষর কেষ্ঠত্ব িুদ্দে ওদ্দঠ। তা হল, লজ্জা ও 

শালীনতাদ্দবাদ্দধ্র গুণ। এই গুদ্দণর কারদ্দণ মানুষ পফবে 

জীবনযাপন কদ্দর। পদ্দদ পদ্দদ আপন সরিার আনুগতয কদ্দর। 

গুণটের দাবী হল মানুষ অদ্দনযর সামদ্দন আসদ্দব লজ্জাস্থান 

আবৃত কদ্দর। মানুষ সৃটির ইফতহাসও এই বাস্তবতার প্রফত 

ইফেত কদ্দর। হযরত আদম আলাইফহসসালাম ও তাাঁর স্ত্রীদ্দক 

জান্নাদ্দত কপাশাক কদওো হদ্দেফছল। ফনফষদ্ধ িল খাওোর পর 

তাাঁদ্দদর জান্নাফত-কপাশাক খুদ্দল কনওো হদ্দেফছল। তখন তাাঁরা 
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সদ্দে সদ্দে ফনদ্দজদ্দদর কগাপনাে গাদ্দছর পাতা ফদদ্দে কেদ্দক 

ফনদ্দেফছদ্দলন। আল্লাহ তাআলা বদ্দলন, 

َرِق اْلَجنَّة   َوَطِفقَا يَْخِصفَاِن َعلَْيِهَما ِمْن وَّ

‘এবং তারা জান্নাদ্দতর পাতা দ্বারা ফনদ্দজদ্দদরদ্দক আবৃত করদ্দত লাগল। 

(সূরাআরাি : ২২) 

সতরেে প্রেক্ষাপট: 

শরীদ্দরর কগাপন অংশ আবৃত করার জনয আরফবদ্দত 

‘আওরাত’ িাফস িদ্দত ‘সতর’ শব্দ বযবহার করা হে। 

আদমসন্তাদ্দনরা কসই পাথরযুগ কথদ্দকই ফনদ্দজদ্দদর সতর 

কেদ্দক আসদ্দছ। সমদ্দের সদ্দে সদ্দে যখন বুত্মদ্ধ ও অনুভূফতদ্দত 

সমৃদ্ধতা এদ্দসদ্দছ এবং মানুষ সামাত্মজকতা ও ফশিািাদ্দরর সাদ্দথ 

পফরফিত হদ্দে ওদ্দঠদ্দছ তখন পাশাপাফশ তাদ্দদর কপাশাদ্দকও 

আরও কবফশ শালীনতা ও ফশিািার প্রস্িুটেত হদ্দেদ্দছ। 

এমনফক পৃফথবীর সকল ধ্ম ি মানুষদ্দক শালীন কপাশাক 

পফরধ্াদ্দনর ফশক্ষা ফদদ্দেদ্দছ। খসৃ্টধ্দ্দম ির প্রফত একেু গভীরভাদ্দব 

লক্ষয করদ্দল কদখা যাে, এই ধ্ম ি নারীদ্দদরদ্দক ককবল 

সতরোকারই ফনদ্দদিশ কদে ফন, বরং এ ধ্দ্দম ির নারীরা হাত-পা ও 

কিহারা ছািা শরীদ্দরর অবফশি পুরা অংশ কাপি দ্বারা আবৃত 

কদ্দর রাখত। ফগজিাে জীবনযাপনকারী খৃস্টাননারীদ্দদরদ্দক 

আজও এ জাতীে কপাশাদ্দক আচ্ছাফদত কদখা যাে। কবাো 

কগল, কদদ্দহর স্পশ িকাতর অংশসমহূ কেদ্দক রাখা স্বভাব, 

ফবদ্দবক ও শফরেত সবফদক কথদ্দকই জরুফর। সকল নবী-

রাসূদ্দলর শফরেদ্দত এোদ্দক িরজফবধ্াদ্দনর ময িাদা কদো 

হদ্দেদ্দছ। 



6 
 

চিজারেে প্রেক্ষাপট: 

ইসলাম পফরপূণ ি জীবনবযবস্থা। এ জনয ইসলাম 

লজ্জাশীলতাদ্দক ঈমাদ্দনর অংশ ফহসাদ্দব সাবযস্ত কদ্দরদ্দছ। 

লজ্জাশীলতার দাফব হল, সমাজ কথদ্দক নগ্নতা ও অশ্লীলতা 

এদ্দকবাদ্দর ফমটেদ্দে কদো। ইসলাম বযফভিারদ্দক হারাম সাবযস্ত 

কদ্দর বদ্দলদ্দছ,  

نَى  ٰٓ ِّ  َوََلٰٓتَْقَربُوآْٰٰٓٱلز 

 ‘কতামরা বযফভিাদ্দরর কাদ্দছও কযও না।’ 

শফরেদ্দতমুহাম্মাদী ককোমত পয িন্ত মানবজাফতদ্দক ফনদ্দজর 

স্বচ্ছ েণ িধ্ারা কথদ্দক পফরতৃপ্ত করদ্দব। তাই এখাদ্দন কযসব কাজ 

হারাম সাবযস্ত করা হদ্দেদ্দছ, তার মাধ্যমসমূহদ্দকও ফনফষদ্ধ 

কদ্দর শেতাদ্দনর অনপু্রদ্দবদ্দশর দরজা-জানালা এমনফক ফছদ্রও 

বন্ধ কদ্দর কদো হদ্দেদ্দছ। উদাহরণস্বরূপ- 

-মদ ইসলাদ্দম হারাম। এজনয তা জতফর ককনা-কবিা ও কাউদ্দক 

কদোও হারাম করা হদ্দেদ্দছ। 

-সুদ হারাম। এ জনয ফনফষদ্ধপদ্ধফতদ্দত উপাত্মজিত মুনািাও 

সুদ্দদর মত ‘নাপাক’ বলা হদ্দেদ্দছ। 

-ফশরক হারাম করা হদ্দেদ্দছ। তাই ছফব ও মূফতি বানাদ্দনাও হারাম 

সাবযস্ত করা হদ্দেদ্দছ। 

-বযফভিার হারাম। এ কারদ্দণ পরনারীদ্দক কদখা, স্পশ ি করা, 

তার সদ্দে কযৌনালাপ করা এবং মদ্দন মদ্দন তার কল্পনা 

করাদ্দকও হারাম ফহসাদ্দব কর্াষণা কদো হদ্দেদ্দছ। 

প্রমাফণত বাস্তবতা হল, পদিাহীনতার কারদ্দণই বযফভিার হে। এ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2o5z4mcrxAhUayTgGHbMWDGcQFjACegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.quran7m.com%2FsearchResults%2F017032.html&usg=AOvVaw0UJO07EG4quth-NhH1tO1H
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2o5z4mcrxAhUayTgGHbMWDGcQFjACegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.quran7m.com%2FsearchResults%2F017032.html&usg=AOvVaw0UJO07EG4quth-NhH1tO1H
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জনযই ইসলাম নারীদ্দদরদ্দক ফহজাব তথা পদিার ফনদ্দদিশ 

ফদদ্দেদ্দছ। পফবে আিার অফধ্কারীরা কতা পদিার গুরুত্ব 

ফনদ্দজরাই অনুভব কদ্দরদ্দছন। পঞ্চম ফহজরীদ্দত হযরত উমর 

রাফয. নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص-এর কাদ্দছ ফনদ্দবদন করদ্দলন, 

هللا رسول  البر،    يا  عليهن  يدخل  نساءك  ،    إن  حجبتهنوالفاجر  آية ؟    فلو  هللا  الحجاب   فأنزل   

‘ওদ্দগা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম! 

আপনার স্ত্রীদ্দদর কাদ্দছ ভাদ্দলা-মন্দ সব ধ্রদ্দনর কলাক আদ্দস। 

যফদ তাদ্দদরদ্দক পদিার ফবধ্ান ফদদ্দতন! এ পফরদ্দপ্রফক্ষদ্দত 

আল্লাহতাআলা পদিার আোত নাফযল কদ্দরন।’ (বখুারী শরীি, 

মুসফলম শরীি) 

মুিফত শিী রহ. মাআফরিুল কুরআদ্দন ফলদ্দখদ্দছন, পদিা 

সম্পদ্দকি কুরআদ্দন সাতটে আোত এবং রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص-এর 

সত্তরটে হাদীস রদ্দেদ্দছ। পদিা পালদ্দনর দ্বারা উদ্দেশয হল, 

নারীরা যথাসম্ভব র্দ্দর থাকদ্দব। ফবদ্দশষ প্রদ্দোজদ্দন কবর হদ্দত 

হদ্দল শরীর ও কসৌন্দয ি কবারকা ও ওিনা দ্বারা এমনভাদ্দব কেদ্দক 

রাখদ্দব যাদ্দত ককাদ্দনাভাদ্দবই পরপুরুদ্দষর সামদ্দন প্রকাশ না 

পাে। 

সতে ও চিজারেে মরযে তুলনামূলক পার্ থকে: 

সুতরাং সতর অথ িাৎ কগাপনাংশ আবৃত রাখা এবং ফহজাব তথা 

পদিাপালন করা দু’টে ফভন্ন ফবষে। উভদ্দের মদ্দধ্য তুলনামূলক 

পাথ িকয হল- 

• সতর কেদ্দক রাখার ফবধ্ান সকল শফরেদ্দত িরজ বা 

অবশযপালনীে। পক্ষান্তদ্দর পদিার ফবধ্ান 
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উম্মদ্দতমুহাম্মাফদর জনয পঞ্চম ফহজফরদ্দত কদো 

হদ্দেদ্দছ। 

• সতর কেদ্দক রাখা কলাকিকু্ষর আিাদ্দল ও সামদ্দন 

সব িাবস্থাে জরুফর। পক্ষান্তদ্দর পদিা নারীর জনয 

পরপুরুদ্দষর সামদ্দন জরুফর। 

• সতর কেদ্দক রাখা নারী-পুরুষ উভদ্দের জনয জরুফর। 

পক্ষান্তদ্দর পদিার ফবধ্ান শুধ্ু নারীদ্দদর জনয িরজ। 

• সতর কেদ্দক রাখা লজ্জাশীলতার প্রথমস্তর। পক্ষান্তদ্দর 

নারীদ্দদর পদিা লজ্জা ও শালীনতার িূিান্তধ্াপ। 

চিজারেে পরক্ষ েমাণসমূি: 

বতিমাদ্দনর যুগো ফবজ্ঞাদ্দনর যুগ। একফদদ্দক বস্তুবাদ্দদর উৎকষ ি 

তুদ্দে কপৌৌঁদ্দছদ্দছ, অপরফদদ্দক নগ্নতা ও অশ্লীলতার তুিান 

িলদ্দছ। পাশ্চাতযসভযতার দাপদ্দে িযাশনপজূা ও কবহাোপনা 

বযাপক হদ্দে পদ্দিদ্দছ। ইউফনভাফস িটে ও কদ্দলজপি–ো 

কমদ্দেরা পদিাদ্দক গুরুত্বহীন ভাবদ্দত শুরু কদ্দরদ্দছ। এজনয 

পদিার গুরুত্ব ও আবশযকতা কুরআন ও সুন্নাহর আদ্দলাদ্দক 

কপশ করা প্রদ্দোজন। 

এক. কুেআন মজজদ প্রর্রক েমাণাচদ: 

এক. আল্লাহ তাআলা বদ্দলন, 

َج اْلَجاِهِليَِّة اْْلُولَى  ْجَن تَبَرُّ  َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكنَّ َوََل تَبَرَّ
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‘আর কতামরা স্বগৃদ্দহ অবস্থান করদ্দব এবং জাফহফলোতযুদ্দগর 

মত ফনদ্দজদ্দদরদ্দক প্রদশ িন কদ্দর কবিাদ্দব না।’(সূরাআহযাব : 

৩৩) 

আোতটেদ্দত নারীদ্দদরদ্দক সাধ্ারণ অবস্থাে র্দ্দর অবস্থান 

করার ফনদ্দদিশ কদো হদ্দেদ্দছ। র্দ্দরর িারদ্দদোদ্দল অবস্থান কদ্দর 

ফনদ্দজদ্দদর দাফেত্ব-কতিবয পালন করদ্দব। শরীেত নারীদ্দদর 

ওপর এমন দাফেত্ব আদ্দরাপ কদ্দর ফন, যার কারদ্দণ তাদ্দদর 

িারদ্দদোদ্দলর বাইদ্দর কযদ্দত হে। প্রদ্দোজদ্দনর সমে কতা 

‘অপরাগতা’ ফকংবা ‘কঠকাে পিা’র মদ্দধ্য পদ্দি। তাছািা 

নারীরা যত কবফশ র্দ্দর থাদ্দক তত কবফশ আল্লাহতাআলার 

র্ফনষ্ঠ হদ্দত পাদ্দর। হাদীদ্দস আদ্দছ, 

 اَْقَرُب َما تَُكْوُن ِمْن َوْجِه َرب َِها َوِهَى فِْى قَْعِر بَْيتَِها 

‘নারী ফনজ প্রভুর সবদ্দি’ ফনকেতম তখন হে যখন কস 

ফনদ্দজর র্দ্দরর মাদ্দে লুফকদ্দে থাদ্দক।’ (ইবন ুখুযাইমা, ইবনু 

ফহব্বান) 

তাবারানী শরীদ্দির এক বণ িনাে রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص বদ্দলদ্দছন, 

ةٌ   لَْيَس ِللن ِسآِء نَِصْيٌب فْى اْلُخُرْوجِ اَِلَّ ُمْضَطرَّ

‘নারীরা ককবল শরঈ-প্রদ্দোজন কদখা ফদদ্দল বাইদ্দর কবর হদ্দব।’ 

(তাবারানী, আলজাফমউসসফগর) 

সুতরাং খুব কবফশ প্রদ্দোজন পিদ্দল নারীদ্দদর র্র কথদ্দক কবর 

হওো জাদ্দেয। আরবীদ্দত প্রবাদ আদ্দছ,  َّاَِل اْلَمْرأَةُ  تُْحفَُظ  ََل 

بَْيتَِها  فِىْ  ‘নারীরা আপন র্র ছািা ককাথাও ফনরাপদ নে।’ 
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রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص-এর পফবে স্ত্রীগণ সাধ্ারণ অবস্থাে র্দ্দরর 

িারদ্দদোদ্দলর কভতদ্দর থাকদ্দতন, সিদ্দরর সমে অবস্থানগ্রহণ 

করদ্দতন তাবুদ্দত। ‘ইিদ্দকর’ র্েনা র্োর অনযতম কারণ 

ফছল, সাহাবাদ্দেদ্দকরাম কভদ্দবফছদ্দলন হযরত আদ্দেশা রাফয. 

উদ্দের হাওদার কভতদ্দর আদ্দছন। অথি ফতফন ফছদ্দলন হারাদ্দনা 

হাদ্দরর কখা াঁদ্দজ প্রাকৃফতকপ্রদ্দোজন পরূণ করার স্থাদ্দন। 

আদ্দলাদ্দিয আোদ্দত ফনদ্দদিশ কদো হদ্দেদ্দছ, প্রথম 

জাফহফলোতযুদ্দগর মত পদিাহীনতার প্রদশ িন করদ্দব না। 

আশ্চদ্দয ির ফবষে হল, ইসলাদ্দমর সূিনাকাদ্দল প্রথম 

জাফহফলোত তথা অন্ধকারযুদ্দগর কারদ্দণ পদিাহীনতা ফছল। 

বতিমান যুগ ফদ্বতীে জাফহফলোত। ফদ্বতীে অন্ধকারযুগ। 

এযুদ্দগর কারদ্দণও পদিাহীনতার প্রিার-প্রসার বযাপকহাদ্দর 

আদ্দছ। ফকছু ইংদ্দরত্মজফশক্ষাে ফশফক্ষত নারী কতা পদিার 

ফবদ্দরাফধ্তা কদ্দর ফনদ্দজদ্দদরদ্দক ‘ফশফক্ষতমখূ ি’ ফহসাদ্দব প্রমাণ 

কদে। 

দুই. আল্লাহ তাআলা বদ্দলন, 

 .َوإِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتَاًعا فَاْسأَلُوُهنَّ ِمْن َورآِء ِحَجاٍب ذَِلُكْم أَْطَهُر ِلقُلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهنَّ 

‘যখন কতামরা তাাঁদ্দদর কাদ্দছ ফকছু িাও, পদিার অন্তরাল কথদ্দক 

িাও। এই ফবধ্ান কতামাদ্দদর ও তাাঁদ্দদর হৃদদ্দের জনয অফধ্কতর 

পফবে।' (সূরা আহযাব : ৫৩) 

আদ্দলািয আোদ্দত ফশক্ষা কদো হদ্দেদ্দছ, সাহাবাদ্দেদ্দকরাম 

নবীজীর স্ত্রীদ্দদর কাছ কথদ্দক ফকছু িাওোর প্রদ্দোজদ্দন তাাঁদ্দদর 

কাদ্দছ কগদ্দল কযন পদিার আিাল কথদ্দক িাে। অথ িাৎ মদ্দন 

করুন, যফদ কদোদ্দলর পদিা না থাদ্দক তাহদ্দল অন্তত িাদদ্দরর 
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পদিা কযন থাদ্দক। সামনাসামফন জাদ্দেয কনই। এখাদ্দন একটে 

ফবষে কনহাদ্দেত গুরুত্বপূণ ি। তাহল, একফদদ্দক 

সাহাবাদ্দেদ্দকরাদ্দমর মত হৃদেপ্রািুদ্দয ির অফধ্কারী মহান 

পুরুষগণ, অপরফদদ্দক রদ্দেদ্দছ রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص-এর পফবে 

স্ত্রীগদ্দণর মত সতী-সাধ্বী নারীগণ। তা সদ্দত্তও পদিার আিাল 

কথদ্দক কথাবাতিা ও ফকছু কদো কনোর ফনদ্দদিশ কদো হদ্দেদ্দছ। 

পাশাপাফশ পফরষ্কার ভাষাে বলা হদ্দচ্ছ, এো কতামাদ্দদর ও 

তাাঁদ্দদর অন্তদ্দরর পফবেতার জনয উত্তম। 

ফতন. আল্লাহ তাআলা বদ্দলন, 

ِْلَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونِسآِء اْلُمْؤِمنِيَن يُدْنِيَن َعلَْيِهنَّ ِمْن َجََلبِيبِِهنَّ يآ أَيَُّها النَّبِيُّ قُْل   

‘কহ নবী! আপফন আপনার স্ত্রীগণদ্দক কনযাগণদ্দক ও 

মুফমনদ্দদর নারীগণদ্দক বদ্দল ফদন, তারা কযন ফনদ্দজদ্দদর িাদর 

কেদ্দন কনে।’ (সূরা আহযাব : ৫৯) 

 এর বহুবিন। এর দ্বারা ِجْلبَاب  শব্দটে আরফবভাষাে َجََلبِيب 

উদ্দেশয ওই িাদর যা মফহলারা বক্ষদ্দদশ কেদ্দক রাখার জনয 

বযবহার কদ্দর।  ََّجََلبِيبِِهن  দ্বারা উদ্দেশয িাদদ্দরর ফকছু অংশ ِمْن 

দ্বারা কিহারাও কেদ্দক ফনদ্দব। িদ্দল কলাদ্দকরা বুেদ্দত পারদ্দব কয, 

ইফন ভদ্রমফহলা। এদ্দক উতযক্ত করা যাদ্দব না। অথ িাৎ ককাদ্দনা 

মুনাফিক ও বখাদ্দে তার প্রফত কিাখ তুদ্দল কদখদ্দব না। 

হযরত আব্দলু্লাহ ইবনু আব্বাস রাফয. বদ্দলন, 

‘মুসফলমনারীদ্দদর ফনদ্দদিশ কদো হদ্দেদ্দছ, যাদ্দত তারা ফনদ্দজদ্দদর 

মাথা ও কিহারা িাদর দ্বারা কেদ্দক কনে। শুধ্ু কিাখ কখালা 
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রাখদ্দব, যাদ্দত হা াঁোিলাে ককাদ্দনা সমসযা না হে।’ বতিমাদ্দনর 

প্রিফলত কবারকা উক্ত িাদদ্দররই স্থলাফভফষক্ত। 

িার. আল্লাহ তাআলা বদ্দলন, 

 َوََل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إَِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها 

‘তারা (নারীরা) যা সাধ্ারণত প্রকাশ থাদ্দক তা বযতীত 

ফনদ্দজদ্দদর আবরণ প্রকাশ না কদ্দর।’ (সূরা নূর : ৩১) 

অথ িাৎ নারীরা ফনদ্দজদ্দদর কসৌন্দদ্দয ির প্রকাশ র্োদ্দব না, তদ্দব কয 

অংশেুকু কঠকাবশতঃ কখালা রাখদ্দত হে।  ٌِزْينَة দ্বারা উদ্দেশয 

ওই বস্তু যা দ্বারা মানুষ ফনদ্দজদ্দক সজ্জজ্জত কদ্দর। (অথ িাৎ 

অলঙ্কার ও কপাশাক)  ََظَهر َما  ু দ্বারা উদ্দেশয আব্দলু্লাহ ইবন اَِلَّ 

মাসউদ রাফয. এর মদ্দত জতফর কপাশাক। এর প্রমাণ কুরআদ্দনর 

অনয আোদ্দত পাওো যাে। আল্লাহ তাআলা বদ্দলন,  ُخذُوا ِزينَتَُكْم

َمْسِجدٍ  ُكل ِ   ِعْندَ 

‘নাও কতামাদ্দদর কসৌন্দয ি প্রদ্দতযক নামাদ্দযর সমে।’ 

আোতটেদ্দত  ٌِزْينَة তথা কসৌন্দয ি দ্বারা উদ্দেশয কপাশাক।  ٌَمْسِجد 

দ্বারা উদ্দেশয নামায। এই মম িাথ ি অনুযােী নারীরা ফনদ্দজদ্দদর 

কপাশাক ও অলঙ্কার পরপুরুদ্দষর সামদ্দন প্রদশ িনী করদ্দত 

পারদ্দব না। এ অবস্থাে মম িাথ ি পফরষ্কার। সাধ্ারণ কপাশাদ্দকর 

ওপর বযবহৃত ওিনা, িাদর, কবারকা ইতযাফদ উক্ত ফনদ্দষদ্দধ্র 

আওতাভুক্ত নে। এর দ্বারা প্রতীেমান হল, কদদ্দহর 

অেপ্রতযে প্রকাশ করা আদ্দরা শক্তভাদ্দব ফনদ্দষধ্। সুতরাং 

নারীদ্দদর সব ধ্রদ্দনর কপাশাক পরপুরুদ্দষর সামদ্দন কথদ্দক 
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আিাদ্দল রাখদ্দত হদ্দব। তদ্দব কবারকাজাতীে কপাশাক 

পরপুরুষ কদখদ্দল ককাদ্দনা সমসযা কনই। 

হযরত আব্দলু্লাহ ইবনু আব্বাস রাফয.  ٌِزْينَة তথা কসৌন্দয ি দ্বারা 

উদ্দেশয ফনদ্দেদ্দছন অেপ্রতযদ্দের কসৌন্দয ি। সুতরাং আোতটের 

মম িাথ ি হদ্দব, ফবদ্দশষ প্রদ্দোজন কযমন ফিফকৎসার প্রদ্দোজদ্দন 

ডাক্তাদ্দরর সামদ্দন অথবা পফরিেপ্রদাদ্দনর প্রদ্দোজদ্দন ফকংবা 

সাক্ষীদাদ্দনর প্রদ্দোজদ্দন ফবিারদ্দকর সামদ্দন কসৌন্দদ্দয ির অংশ 

কখালার ফনতান্ত প্রদ্দোজন হদ্দল এো হদ্দব অপারগতা ফকংবা 

কঠকাে পিা। এজাতীে পফরফস্থদ্দ ফ ত কিহারা ও হাদ্দতর 

কবত্মজ পয িন্ত কখালা জাদ্দেয। উদ্দল্লখয, এখাদ্দন ‘কসৌন্দদ্দয ির 

স্থান’ বলদ্দত ককবল কিহারা ও কবত্মজ উদ্দেশয। এ ফবষদ্দে 

ককাদ্দনা ফদ্বমত কনই কয, ককাদ্দনা নারীর কিহারার ফদদ্দক 

তাকাদ্দল যফদ কামফশহরণ সৃটি হে তখন ওই নারীর জনয 

কিহারা কেদ্দক রাখা এবং পুরুদ্দষর জনয তার ফদদ্দক না 

তাকাদ্দনা িরজ। 

পাাঁি. আল্লাহ তাআলা বদ্দলন, 

تِي ََل يَْرُجوَن نَِكاًحا فَلَْيَس َعلَْيِهنَّ ُجنَاٌح أَْن يََضْعَن ثِيَابَُهنَّ   َواْلقََواِعدُ ِمَن الن َِساِء الَلَّ

ُ َسِميٌع َعِليمٌ  َجاٍت بِِزينٍَة َوأَْن يَّْستَْعِفْفَن َخْيٌر لَُهنَّ َوَّللاَّ  .َغْيَر ُمتَبَر ِ

‘বৃদ্ধা নারী, যারা ফবদ্দের আশা রাদ্দখ না, যফদ তারা 

কসৌন্দয িপ্রদশ িন না কদ্দর বফহব িাস (কনকাব) খদু্দল রাদ্দখ; তাদ্দদর 

জনয ককাদ্দনা অপরাধ্ কনই। তদ্দব এ কথদ্দক তাদ্দদর ফবরত 

থাকাই তাদ্দদর জনয উত্তম। আল্লাহ সব িদ্দোতা, সব িজ্ঞ।’ (সূরা 

নূর : ৬০) 
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যারা ফবদ্দের কযাগযতা হাফরদ্দে কিদ্দলদ্দছ, যাদ্দদর ফদদ্দক তাকাদ্দল 

কযৌনকামনা সৃটি হে না, এমন বৃদ্ধনারীর পদিার বযাপাদ্দর 

শফরেত ছাি ফদদ্দেদ্দছ। কযসব পুরুদ্দষর সদ্দে ফববাহ হারাম 

তাদ্দদর সামদ্দন কযসব অে কখালা রাখার অনুমফত আদ্দছ, 

বৃদ্ধমফহলারা পরপুরুদ্দষর সামদ্দন কসসব অে কখালা রাখদ্দত 

পারদ্দব। তদ্দব এদ্দক্ষদ্দে আোতটেদ্দত শতি জদু্দি কদো হদ্দেদ্দছ 

কয, যফদ তারা কসৌন্দয ি প্রদশ িন না কদ্দর। এোও বলা হদ্দেদ্দছ, 

পরপুরুদ্দষর সামদ্দন আসা কথদ্দক ফবরত থাকাোই তাদ্দদর জনয 

উত্তম। প্রফসদ্ধ প্রবাদ আদ্দছ,  ٌِلُكل ِ َساقٍِط ََلقِط‘প্রফতটে পফরতযক্তবস্তু 

ওঠাদ্দনার কলাক ককউ না ককউ থাদ্দক।’ 

ভাবনার ফবষে হল, বৃদ্ধমফহলার কক্ষদ্দে যফদ এতো সতকি 

থাকার ফনদ্দদিশ কদো হে, তদ্দব যুবতীদ্দদর পদিার কক্ষদ্দে কী 

পফরমাণ সতকি ও সদ্দিতন থাকা জরুফর। 

ছে. আল্লাহ তাআল বদ্দলন, 

 اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزينَةُ اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا 

‘সম্পদ ও কছদ্দলসন্তান পাফথ িবজীবদ্দনর কসৌন্দয ি।’ (সূরা 

কাহি) 

আোতটেদ্দত সম্পদ ও কছদ্দলসন্তানদ্দক দুফনোর কসৌন্দয ি বলা 

হদ্দেদ্দছ। কমদ্দেসন্তানদ্দক এ কথদ্দক আলাদা রাখা হদ্দেদ্দছ। 

কারণ, কমদ্দে কগাপন রাখার ত্মজফনস, প্রদশ িনী করার ত্মজফনস 

নে। এ কথদ্দকও নারীদ্দদর পদিাে থাকার প্রমাণ পাওো যাে। 

সুতরাং মুসফলমনারীদ্দদর উফিত পদিাদ্দক সদ্দব িাচ্চ গুরুত্ব কদো। 

অন্তদ্দর ভাদ্দলাভাদ্দব বফসদ্দে ফনন, 
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 اَْلِحَجاُب! اَْلِحَجاُب!! قَْبَل اْلعَذَابِ 

‘পদিা! পদিা!! শাত্মস্ত আসার আদ্দগ।’ 

দইু. িাদীরসপাক প্রর্রক েমাণাচদ: 

হাদ্দিজ ইবনু কাসীর রহ. তাাঁর তািফসরগ্রদ্দে ফলদ্দখদ্দছন, সতী 

ও বযত্মক্তত্বমান নারীদ্দদর ফনদশ িন হল, কর্ামো। যাদ্দত কদ্দর 

দুিুপ্রকৃফতর িাদ্দসকরা তাদ্দক উতযক্ত ও ফবরক্ত করদ্দত না 

পাদ্দর। হযরত ইবনু আব্বাস রাফয. কথদ্দক বফণ িত, 

ْيَن ُوُجْوَهُهنَّ   اََمَر هللاُ نِسآَء اْلُمْؤِمنِْيَن اِذَا َخَرْجَن ِمْن بُيُْوتِِهنَّ فِْى َحاَجتِِهنَّ اَْن يُّغَط ِ

دَةً ِمْن فَْوِق ُرُءْوِسِهنَّ بِاْلَجََلبِْيِب َويُْبِدْيَن َعْينًا َواحِ   

‘আল্লাহতাআলা মুফমননারীদ্দদর ফনদ্দদিশ ফদদ্দেদ্দছন, যখন তারা 

র্র কথদ্দক প্রদ্দোজদ্দন কবর হদ্দব, তখন কযন ফনদ্দজদ্দদর কিহারা 

মাথার ফদক কথদ্দক িাদর-ওিনা দ্বারা কেদ্দক কনে এবং 

একটেমাে কিাখ কখালা রাদ্দখ।’ (তািফসদ্দর ইবনুকাসীর ৩/ 

৫১৯) 

এর দ্বারা কবাো কগল, পদিাহীনতা ভদ্র, সতী ও আিময িাদা 

কবাধ্সম্পন্ন নারীর কাজ নে। 

এক. হাদীদ্দস এদ্দসদ্দছ, ٌَعْوَرة  নারী কগাপদ্দন থাকার‘ اَْلَمْرأَةُ 

ত্মজফনস।’ সুতরাং পরপুরুষ কথদ্দক আিাদ্দল রাখা নারীদ্দদর 

দাফেত্ব। যফদ র্দ্দর অবস্থান কদ্দর আিাদ্দল থাদ্দক তাহদ্দল এো 

সবিাইদ্দত উত্তম। যাদ্দত ককাদ্দনা পরপুরুষ তার িালিলন 

ইতযাফদ কমাদ্দেই না কদদ্দখ। শফরেতসমফথ িত প্রদ্দোজদ্দন বাইদ্দর 
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যাওোর প্রদ্দোজন পিদ্দল কদহ ও কপাশাদ্দকর সাজসজ্জা 

িাদর ও কবারকা ইতযাফদ দ্বারা কেদ্দক রাখদ্দব। যাদ্দত প্রবৃফত্তর 

পূজারী ককাদ্দনা পুরুদ্দষর দৃটি না পদ্দি এবং কযন কস এই 

নারীর ইজ্জত নি করার কপ্রাগ্রাম করদ্দত না পাদ্দর। 

দুই. হযরত আলী রাফয. কথদ্দক বফণ িত ফতফন বদ্দলন, একবাদ্দরর 

র্েনা। আফম রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص-এর দরবাদ্দর উপফস্থত ফছলাম। 

রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص সাহাবাদ্দেদ্দকরামদ্দক প্রশ্ন করদ্দলন,  ِللن ِسآِء؟ َخْيٌر   َما 

‘নারীদ্দদর জনয ককান ত্মজফনস উত্তম?’ সাহাবাদ্দেদ্দকরাম 

িুপদ্দমদ্দর থাকদ্দলন। ককাদ্দনা উত্তর ফদদ্দলন না। ইতযবসদ্দর 

আফম র্দ্দর ফগদ্দে িাদ্দতমার কাদ্দছ অনুরূপ প্রশ্ন করলাম। 

ফতফন উত্তর ফদদ্দলন,   َوََل َجاَل  الر ِ يََرْيَن  ََل  اَْن  لَُّهنَّ  َخْيٌر 

 মফহলাদ্দদর জনয উত্তম হল, তারা পুরুষদ্দদর কদখদ্দব না‘يََرْوُهنَّ 

এবং পুরুষরাও তাদ্দদর কদখদ্দব না।’ আফম উত্তরটে নবীজীদ্দক 

কশানালাম। তখন ফতফন খুফশ হদ্দে বলদ্দলন, ن ِىْ اِ  م ِ بِْضعَةٌ  نََّها   ‘কস 

(িাদ্দতমা) কতা আমার কদদ্দহর অংশ।’ (মাআফরিুল কুরআন 

৭/ ১৬) 

ফতন. রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص বদ্দলদ্দছন,  ِْيَمان اَْلِ ِمَن   লজ্জা ঈমাদ্দনর‘ .اَْلَحيآُء 

অংশ।’ পদিার উদ্দেশয হল, লজ্জা। নারীপ্রকৃফতদ্দতই লজ্জা 

আদ্দছ। নারী যখন প্রকৃফতর পফরপেী কাজ কদ্দর তখন 

লজ্জাহীন হদ্দে পদ্দি। তখন কস লজ্জা-শালীনতাদ্দক 

একপাদ্দশ করদ্দখ কদে। রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص বদ্দলন,   اِذَا لَْم تَْستَْحِى اِْعَمْل َما

 লজ্জা না করদ্দল যা ইদ্দচ্ছ তা-ই করদ্দব।’ (ফমশকাত‘ِشئْتَ 

৩/৩০৭) 
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এর দ্বারা কবাো কগল, লজ্জাহীনতাই পদিাহীনতার কারণ। 

আল্লাহ তাআলা কাউদ্দক লজ্জার মত মহান কনোমত কথদ্দক 

ফবমুক্ত না করুন। আমীন। 

িার.  রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص বদ্দলদ্দছন,   اِْستَْشَرفََها َخَرَجْت  فَِاذَا  َعْوَرةٌ  اْلَمْرأَةَ  اِنَّ 

 নারী কগাপনত্মজফনস, যখন কস র্র কথদ্দক কবর হে‘الشَّْيَطانُ 

শেতান তাদ্দক িুফপসাদ্দর কদদ্দখ।’ (ইবনু কাসীর ৩/৪৮২) 

শেতান িুফপসাদ্দর কদখার দুই অথ ি হদ্দত পাদ্দর। এক. শেতান 

তাদ্দক র্র কথদ্দক কবর হদ্দত কদখদ্দল এই কভদ্দব আনত্মন্দত হে 

কয, এখন তাদ্দক পরপুরুদ্দষর প্রফত এবং পরপুরুষদ্দক তার 

প্রফত আকৃি করা সহজ হদ্দব। শেতান ওই নারীদ্দক কুদৃটি ির 

জাদ্দল এবং পরপুরুষদ্দক ওই নারীর জাদ্দল এভাদ্দবই িাাঁফসদ্দে 

কিদ্দল। দুই. ফকছু কলাক শেতানপ্রকৃফতর; প্রবৃফত্তর পূজার 

মদ্দধ্য জীবনযাপন কদ্দর। এরা নারীদ্দক র্র কথদ্দক কবর হদ্দল 

কুদৃটি কদে। এই োইদ্দপর দুিু ও বখাদ্দে কলাকগুদ্দলা শেতাদ্দনর 

প্রফতফনফধ্ হদ্দে থাদ্দক। এদ্দদর িুফপসাদ্দর কদখাোদ্দকই শেতাদ্দনর 

িুফপসাদ্দর কদখা বলা হদ্দেদ্দছ। 

পাাঁি. ফপ্রে নবী ملسو هيلع هللا ىلص বদ্দলদ্দছন,   َجاِل ِمنَ ِهَي أََضرُّ    فِْتَنة  بَْعِدي    تََرْكت  َما الِنَِّساءِ   عََلى الِرِّ  

‘আমার িদ্দল যাওোর পর পুরুষদ্দদর জনয নারীদ্দদর কিদ্দে বি 

কিতনা আফম কদফখ ফন।’ (মুত্তািাক আলাইফহ, ফমশকাত, 

ফকতাবুনফনকাহ) 

এর দ্বারা কবাো কগল, পুরুষদ্দদর জনয সবদ্দি’ বি পরীক্ষার 

নাম হল ‘নারী’। িফকহগণ ফলদ্দখদ্দছন, পদিা িরজ হওোর 

ফভফত্ত হল কিতনা, এজনয বৃদ্ধনারী যাদ্দদরদ্দক কদখদ্দল 
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কযৌনকামনা সৃটি হে না, তাদ্দদর কিহারার পদিার বযাপাদ্দর ছাি 

কদো হদ্দেদ্দছ। সৃটিজাত কারদ্দণই যুবতীদ্দদর প্রফত পুরুষদ্দদর 

আকষ িণ কবফশ প্রবল হে, সুতরাং যুবতীদ্দদর পদিা করা কবফশ 

জরুফর। ককাদ্দনা মফহলা ফবদ্দশষ ককাদ্দনা প্রদ্দোজদ্দন র্র কথদ্দক 

কবর হদ্দত িাইদ্দল পদিার সাদ্দথ কবর হওো আবশযক, যাদ্দত 

শেতান পরপুরুষদ্দক কিতনাে কিলদ্দত না পাদ্দর। 

ছে. ইমাম আহমাদ রহ. হযরত আদ্দেশা রাফয. সূদ্দে বণ িনা 

কদ্দরন, 

ل   ْنت  اَْدخ  ِذْى فِْيِه َرس ْول  هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َو ِانِِّْى َواِضٌع  ك  َمْدف ْونَاِن  ) َثْوبِْى َواَق ْول  ِانََّما ه َو َزْوِجْى َواَبِىْ بَْيتِىَ الَّ
(.فِْيهِ    

‘নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص-কক কয কদ্দক্ষ দািন করা হদ্দেদ্দছ, আফম যখন 

কসখাদ্দন প্রদ্দবশ করতাম, তখন আমার িাদর করদ্দখ ফদতাম। 

ভাবতাম, এখাদ্দন কতা শুধ্ু আমার স্বামী ও বাবা (দািনকৃত) 

রদ্দেদ্দছন। ফকন্তু যখন উমর রাফয.কক দািন করা হল, তখন 

আল্লাহর শপথ! তাাঁদ্দক লজ্জার কারদ্দণ খবু ভাদ্দলাভাদ্দব পদিা 

কদ্দর ফনতাম।’ 

এ কথদ্দক পদিার গুরুত্ব অনুমান করা যাে। হযরত আদ্দেশা 

রাফয. কতা কবদ্দর দািনকৃত বযত্মক্ত কথদ্দকও পদিা কদ্দরদ্দছন। 

অথি বতিমাদ্দনর পদিাহীন নারীরা জযান্ত-পুরুদ্দষর সামদ্দনও 

পদিা কদ্দর না। ধ্াফম িকনারীদ্দদর জনয আদ্দেশা রাফয. এর 

আমলটেদ্দত রদ্দেদ্দছ আদ্দলার ফমনার। 

সাত. হাদীস শরীদ্দি রদ্দেদ্দছ, 
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ِمِّ َمْكت وْ  َرِضىَ هللا     م  َوَكاَنْت َحْفصَة  َوعَائَِشة  َرِضىَ هللا  عَْنه َما يَْوم ا ِعْنَد النَّبِِىِّ ملسو هيلع هللا ىلص َجاِلسَتَْيِن َفدََخَل ِاْبن  أ 
مَ ِاْحتَِجبَا ِمْنه  عَْنه  َفَقاَل النَّبِِىِّ صَلى هللا   نَا َوَل  لَ  ه َو اَْعمى اََلْيسَ  َفَقاَلتَا يَا َرس ْوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص . عََلْيِه َوسَلَّ  ي ْبِصر 

 يَْعِرف نَا فَقَاَل اَفَعَْميَاَواِن اَْنت َما اَلَْست َما ت ْبِصَراِنه. 

‘একবার উম্মত জননী হািসা ও আদ্দেশা রাফয. নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص-এর 

কাদ্দছ বসা ফছদ্দলন। ইতযবসদ্দর আব্দলু্লাহ ইবনু উদ্দম্মমাকতুম 

রাফয. প্রদ্দবশ করদ্দলন। ফতফন অন্ধ সাহাবী ফছদ্দলন। নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص 

উভেদ্দক বলদ্দলন, পদিা কর। তাাঁরা বলদ্দলন, কহ আল্লাহর 

রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص! ইফন ফক অন্ধ নন? আমাদ্দদরদ্দক কদদ্দখন না, 

কিদ্দননও না। তখন নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص বলদ্দলন, 'কতামরাও ফক অন্ধ? 

কতামরা ফক তাদ্দক কদখছ না?’ (আবু দাউদ, ফতরফমযী, নাসাঈ, 

যাহাবীকৃত আলকাবাইর, পৃষ্ঠা : ১৮৮) 

পদিার গুরুত্ব কবাোদ্দনার জনয এরদ্দিদ্দে স্পি ও বি প্রমাণ 

আর কী হদ্দত পাদ্দর! 

চতন. প্র ৌজিক েমাণাচদ: 

এক. জননক বুযুগ ি লাদ্দহর কথদ্দক জযাকববাদ্দদ করলপদ্দথ 

যাত্মচ্ছদ্দলন। পফথমদ্দধ্য সুযে-ককাে পরা এক যুবক ওঠল। 

ফকছুক্ষণপর যুবকটে বুযুগ িদ্দক ত্মজদ্দজ্ঞস করল, আপনাদ্দক 

কদদ্দখ মদ্দন হদ্দচ্ছ আপফন একজন দীন- ইসলাদ্দমর আদ্দলম। 

অনুমফত হদ্দল আপনাদ্দক প্রশ্ন করদ্দত পাফর ফক? বুযুগ ি উত্তর 

ফদদ্দলন, হযা াঁ, প্রশ্ন কর। যুবক প্রশ্ন করল, ইসলাম নারী-

পুরুষদ্দক একসাদ্দথ কাজ করার অনমুফত কদে না ককন? বযুুগ ি 

কুরআন-হাদীদ্দসর আদ্দলাদ্দক প্রশ্নটের কবশ কদ্দেকটে উত্তর 

কপশ করদ্দলন, ফকন্তু যুবকটের মন আশ্বস্ত হল না। কস বলল, 

আপফন আমাদ্দক যুত্মক্ত ফদদ্দে ফবষেটে কবাোন। তখন বুযুগ ি 
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কবাোদ্দলন, নারী-পুরুষ একসদ্দে কাজ করদ্দল এদ্দক অপদ্দরর 

প্রফত আসক্ত হদ্দব। যার কারদ্দণ অদ্দনক আনন্দর্ন সংসার 

কভদ্দে যাদ্দব। কুমারীদ্দমদ্দেরা ফবদ্দে ছািাই মা হদ্দে যাদ্দব। 

সমাদ্দজর কাঠাদ্দমা কভদ্দে পিদ্দব। যুবক বলল, যফদ মানুষ 

ফনদ্দজর মনদ্দক কদ্দরাল কদ্দর িদ্দল তাহদ্দল সহফশক্ষা ও 

একসদ্দে িাকফরর মদ্দধ্য সমসযা ককাথাে? যুবদ্দকর কথাে 

বুযুগ ি বুদ্দে ফনদ্দলন, কসাজা আেুদ্দল ফর্ ওঠদ্দব না। আেুল বা াঁকা 

করদ্দত হদ্দব। যুবক কতা কদফখ বুত্মদ্ধর ফদক কথদ্দক অন্ধ। 

ফবদ্দবদ্দক তালা পদ্দি আদ্দছ। সুতরাং এদ্দক অনযভাদ্দব কবাোদ্দত 

হদ্দব। বুযুদ্দগ ির বযাদ্দগ কলব ুফছল। কলবুটে কবর কদ্দর িার েুকদ্দরা 

করদ্দলন এবং িুষদ্দত লাগদ্দলন। তখন ফছল গ্রীস্মকাল। যুবক 

প্রিÐ গরদ্দম হা াঁফপদ্দে ওদ্দঠফছল এবং বুযুদ্দগ ির কলবুদ্দিাষার ফদদ্দক 

কলাভাতুর দৃটিদ্দত কদখদ্দত লাগল। বুযুগ ি বলদ্দলন, কী কদখছ? 

যুবক উত্তর ফদল, কলব ুকদদ্দখ মুদ্দখ পাফন িদ্দল এদ্দসদ্দছ। এবার 

বুযুগ ি বলদ্দলন, এখন কতামার মন কদ্দরাল করার ফবষেটের কী 

হদ্দেদ্দছ? কযমফনভাদ্দব কলব ু কদখদ্দল মুদ্দখ পাফন িদ্দল আদ্দস, 

অনুরূপভাদ্দব যুবকরা পরনারীদ্দক কদখদ্দল তাদ্দদর অন্তদ্দর 

গুনাহর ফিন্তা িদ্দল আদ্দস। এোই বযফভিাদ্দরর কারণ হে। 

ইসলামধ্ম ি এই মন্দপথটেদ্দক বন্ধ কদ্দর কদোর লদ্দক্ষ 

নারীদ্দদরদ্দক ফনদ্দদিশ ফদদ্দেদ্দছ, প্রথমত র্দ্দরই অবস্থান কর। 

ফদ্বতীেত একান্ত প্রদ্দোজদ্দন বাইদ্দর কযদ্দত হল পদিাসহ যাও। 

কযন পরপুরুদ্দষর দৃটি না পদ্দি এবং ককাদ্দনা ফবপদ্দদ পিদ্দত না 

হে। বুযুদ্দগ ির কথা শুদ্দন যুবক লজ্জাে মাথা নত কদ্দর ফনল। 

দুই. যফদ কাউদ্দক দাফেত্ব কদো হে এক লাখ োকা একশহর 

কথদ্দক অনযশহদ্দর কাদ্দরা কাদ্দছ কপৌৌঁদ্দছ ফদদ্দত হদ্দব। তখন কস 
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প্রথমত পদ্দেকমাদ্দরর ভে করদ্দব কয, আমার পদ্দকে কথদ্দক 

োকাগুদ্দলা উধ্াও হদ্দে কযদ্দত পাদ্দর। তাছািা কিার-ডাকাত 

জানদ্দত পারদ্দল োকা কতা যাদ্দবই, পাশাপাফশ প্রাণ হারাদ্দনার 

আশঙ্কাও আদ্দছ। সতুরাং বযাংক ইতযাফদর মাধ্যদ্দম ট্রান্সিার 

কদ্দর ফদদ্দলই ভাদ্দলা হে, যাদ্দত ককউ কের না পাে। এরপরও 

যফদ কস সশরীদ্দর কপৌৌঁফছদ্দে ফদদ্দত বাধ্য হে তাহদ্দল োকাগুদ্দলা 

কস কগাপন পদ্দকদ্দে বা স্থাদ্দন করদ্দখ কগাো রাস্তাে কেনশদ্দন 

থাকদ্দব। এমনটে কমাদ্দেও হদ্দব না কয, কস োকাগুদ্দলা কবর 

কদ্দর কস্টশদ্দনর মানষুগুদ্দলার সামদ্দন নািাদ্দব। কারণ, এো 

হদ্দব কবাকাফমপূণ ি আহŸ ান কয, আদ্দসা, আমার োকাগুদ্দলা 

লুদ্দে নাও। 

অনুরূপভাদ্দব একজন সতীনারী র্দ্দরর বাইদ্দর যাওোর আদ্দগ 

প্রথমত শঙ্কাদ্দবাধ্ কদ্দর কয, আফম খাদ্দমাখা বাইদ্দর যাব ককন। 

এরপদ্দরও যফদ কস কঠাকাবশতঃ বাইদ্দর যাে তাহদ্দল পদিার 

সদ্দে যাে এবং সারাপথ দুত্মশ্চন্তাে থাদ্দক কয, ককাদ্দনা 

দুিপ্রকৃফতর কলাক আমার কপছদ্দন কযন না লাদ্দগ। এো 

কমাদ্দেও হদ্দত পাদ্দর না কয, কস পরপুরুষদ্দদর সামদ্দন ফনদ্দজর 

রূপ-কসৌন্দয ি প্রকাশ করদ্দব এবং ফনদ্দজর ইজ্জত হুমফকর মুদ্দখ 

কিদ্দল ফদদ্দব। যফদ ককাদ্দনা বখাদ্দেদ্দলাদ্দকর কুদৃটি পদ্দি তাহদ্দল 

কযন সম্ভ্রদ্দমর ওপর ককউ হস্তদ্দক্ষপ করদ্দত না পাদ্দর। কযসব 

কমদ্দে িযাশন কদ্দর পদিাহীনভাদ্দব বাজাদ্দর মাদ্দকিদ্দে র্ুরর্রু 

কদ্দর তাদ্দদর সম্ভ্রমহাফনর র্েনা প্রফতফদদ্দনর সংবাদপেগুদ্দলার 

‘িােফন’ হে। তারা অনযদ্দদরদ্দক তামাশা কদখাদ্দত কদখাদ্দত 

ফনদ্দজরাই অনযদ্দদর তামাশার পাে বদ্দন যাে। 

ফতন. কসাইদ্দের কদাকান কথদ্দক কদ্দেক ককত্মজ কগাশত ককনার 

পর তা থদ্দলর কভতদ্দর েুফকদ্দে বাফিদ্দত কনো হে। কেদ্দে ফকংবা 
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মাথাে কদ্দর কগাশত কনোর র্েনা কখনও র্দ্দে না। কারণ 

এদ্দত ফিল, কাক কগাশত কছা াঁ কমদ্দর ফনদ্দে যাওোর আশঙ্কা 

থাদ্দক। অনুরূপভাদ্দব পঞ্চাশ ককত্মজ ওজদ্দনর একটে কমদ্দে 

যফদ র্র কথদ্দক কবপদিা অবস্থাে কবর হে, তাহদ্দল মানুষরূপী 

হাদ্দেনাগুদ্দলা তার আদ্দশপাদ্দশ র্ুরর্ুর শুরু কদ্দর। অদ্দনক 

সমে কতা এরা কগাো পঞ্চাশ ককত্মজদ্দকই গাদ্দেব কদ্দর কদে। 

এজনয সতীনারীরা পদিাে আবৃত হদ্দে কবর হন। যাদ্দত তার 

জান-মাল, ইজ্জত-আব্রæর ওপর ককাদ্দনা হাদ্দেনা হামদ্দল 

পিদ্দত না পাদ্দর। ভাবনার ফবষে হল, যারা ফনদ্দজদ্দদর 

কমদ্দেদ্দদরদ্দক কবপদিা অবস্থাে কছদ্দি কদে তাদ্দদর কাদ্দছ 

কমদ্দের মূলয ফক কদ্দেক ককত্মজ কগাশদ্দতর সমানও নে! 

দুঃখজনক বযাপার হল, পাফখ কগাশত ফনদ্দে কগদ্দল ক্ষফত হে 

অফতসামানয, যার ক্ষফতপূরণ অসম্ভব নে। পক্ষান্তদ্দর কমদ্দের 

ইজ্জত ফনদ্দে কগদ্দল এই ক্ষফত পুফষদ্দে কনো আদ্দদৌ সম্ভব নে। 

তখন হেত মদ্দন মদ্দন বদ্দল ওঠদ্দব, 

 اب پچهتاۓ كيا ہوت 

 جب چڑ يا ں چك گئ كهيت 

‘এখন আিদ্দসাস কদ্দর লাভ কী, 

িিুইগুদ্দলা কক্ষতদ্দতা উজাি কদ্দর কিদ্দলদ্দছ।’ 

িার. আল্লাহ তাআলা প্রদ্দতযক মানুষদ্দকই আিময িাদা 

কবাধ্সম্পন্ন কদ্দর সৃটি কদ্দরদ্দছন। পরপুরুষ তার র্দ্দরর 

মফহলাদ্দদর প্রফত কুদৃটি কদোদ্দক কস একদম সহয করদ্দত পাদ্দর 

না। ককাদ্দনা পরপুরুষ তার আপন ককাদ্দনা নারীদ্দক উতযক্ত 

করদ্দত কদখদ্দল কস প্রফতবাদী হদ্দে ওদ্দঠ। নখ-দা াঁত ফখফিদ্দে 

মারামাফর করার জনযও উদযত হে। এমনও র্েনা র্দ্দে কয, 



23 
 

এর কজর ধ্দ্দর স্বামী স্ত্রীদ্দক, ফপতা কমদ্দেদ্দক, ভাই কবানদ্দক, 

কছদ্দল মাদ্দক হতযা কদ্দর বদ্দস। এ জাতীে র্েনা আমরা 

প্রফতফদনই সংবাদপদ্দে পফি। সুতরাং একজন নারীর 

পদিাহীনতা কদ্দেকটে পফরবাদ্দরর সম্মানদ্দক মাটের সাদ্দথ 

ফমফশদ্দে ফদদ্দত পাদ্দর। অতএব মানুদ্দষর সৃটিজাত ও ঈমানী 

আিময িাদাদ্দবাদ্দধ্র দাফব হল, নারী পদিার সদ্দে কবর হদ্দব এবং 

পুরুষ ফনদ্দজর দৃটিদ্দক নাফমদ্দে রাখদ্দব, কযন সমাদ্দজ ফবশৃঙ্খলা 

ছফিদ্দে না পদ্দি। 

পাাঁি. রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص নারীদ্দদর সম্পদ্দকি বদ্দলদ্দছন,   اْلعَْقِل نَاقَِصاُت 

ْينِ  বুত্মদ্ধমত্তা ও দীদ্দনর ফদক কথদ্দক অসম্পূণ‘َوالد ِ ি।’ (ফমশকাত 

১/১৪) 

নারীদ্দদর স্বভাব হল, তারা সাধ্ারণত কিাঁ দ্দস যাে তািাতাফি, 

িাাঁফসদ্দেও কদে তািাতাফি। নারী অদ্দনক নাফম-দাফম, জ্ঞানী-

গুণীর ফবদ্দবদ্দকও সহদ্দজই আবরণ কিদ্দল ফদদ্দত পাদ্দর। নারীরা 

আদ্দবগপ্রবণ হওোর কারদ্দণ তফিৎগফতদ্দত তাদ্দদর ফসদ্ধাদ্দন্ত 

পফরবতিন আদ্দস। এ জনয পফবে শফরেত তালাদ্দকর অফধ্কার 

পুরুষদ্দদরদ্দক ফদদ্দেদ্দছ। ধ্দ্দর কনো যাক, যফদ এ অফধ্কার 

নারীদ্দক কদো হত, তাহদ্দল ফদদ্দন সত্তরবার তালাক পিত, 

আবার সত্তরবার তা কিরত কনো হত। নারীরা কাদ্দরা ওপর 

সন্তুি হদ্দল সবফকছু তার জনয ফবফলদ্দে ফদদ্দত কুটিত হে না। 

আবার অসন্তুি হদ্দল তার ত্মজন্দামুখও কদখদ্দত িাে না। র্দ্দরর 

কভতদ্দর বািাবাফিও ফনদ্দজ কদ্দর, আবার বাইদ্দর ফনদ্দজদ্দক 

ফনয িাফতত ফহসাদ্দব কপশ কদ্দর। একো কাজ করদ্দত মদ্দন মদ্দন 

আগ্রহী থাদ্দক, ফকন্তু যবাদ্দন ‘না-না’ বদ্দল। পান কথদ্দক িুল 

খসদ্দল স্বামীর সারাজীবদ্দনর মাো-মমতার ওপর পাফন কেদ্দল 
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কদে। বদ্দল বদ্দস, আফম কতামার সংসাদ্দর এদ্দস কী-ই বা 

কদদ্দখফছ, সব ফনদ্দজর জনয করছ, আমার জনয ফকছুই না। 

মামুফল ফবষদ্দেও অফভশাদ্দপর োাঁফপ খুদ্দল বদ্দস। দুব িল হদ্দল 

ফনদ্দজর মরার প্রাথ িনা শুরু কদ্দর। সম্পদ্দদর প্রফত ভাদ্দলাবাসা 

অফতফরক্ত প্রবল। কগাস্বা ও ফহংসার আগুদ্দন জ্বদ্দল-পুদ্দি ভূনা-

কাবাব হদ্দে যাে। এতোই িযাশনফপ্রে কয, ফনদ্দজর কপাশাদ্দকর 

মত আদ্দরকজদ্দনর কপাশাক না হওোর কামনা কদ্দর। প্রশংসা 

শুনদ্দল িুদ্দল-কিাঁ দ্দপ ওদ্দঠ। শেæকক বনু্ধ এবং বনু্ধদ্দক শেæ 

মদ্দন কদ্দর বদ্দস। স্বভাদ্দবর এদ্দহন অফস্থরতার কারদ্দণ বলা হে, 

নারীর বুত্মদ্ধমত্তা পফরপূণ ি নে; অপূণ ি। সুতরাং তার জনয র্দ্দরর 

িারদ্দদোদ্দলই কেে। বাইদ্দর কবর হদ্দত িাইদ্দল পদিার সাদ্দথ কবর 

হদ্দব। মাহরাদ্দমর সদ্দে কবর হদ্দব। যাদ্দত কস কাদ্দরা ঈমান নি 

না কদ্দর এবং ককউ তার সম্ভ্রম নি না কদ্দর। 

শেঈ পদথাে চতনটট স্তে: 

কুরআন মত্মজদ্দদর ফবফভন্ন আোত মেন করদ্দল এো স্পি 

হদ্দে যাে কয, শরঈ পদিার ফতনটে স্তর রদ্দেদ্দছ। প্রথমটে সবদ্দি’ 

উত্তম স্তর। ফদ্বতীেটে মধ্যম স্তর। তৃতীেটে ফনম্নস্তর। ফবফভন্ন 

নারীর জনয ফবফভন্ন পফরফস্থফতদ্দত এর ককাদ্দনা না ককাদ্দনাটের 

ওপর আমল করা অপফরহায ি। শফরেত মানুদ্দষর অবস্থার কথা 

ফবদ্দবিনা কদ্দর এদ্দক্ষদ্দে ফকছু অবকাশ বা সুদ্দযাগ করদ্দখদ্দছ। 

পদিার মূল বুফনোদ হল, কিতনা ফনমূ িল করা। পদিার বযাপাদ্দর 

যতেুকু সতকিতা অবলিন করদ্দল কিতনা কথদ্দক বা াঁিা যাে 

ততেুকু অবলিন করাই অফধ্ক ফনরাপদ। 

এক. উত্তম স্তে-ঘরে অেস্থান কো : 
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আল্লাহ তাআলা বদ্দলদ্দছন, بُيُْوتُِكن فِْى   কতামরা ফনদ্দজদ্দদর‘َوقَْرَن 

র্দ্দর অবস্থান কর।’ সুতরাং নারীদ্দদর জনয পদিার সবদ্দি’ 

উত্তম পদ্ধফত হল, র্দ্দরর িারদ্দদোদ্দলর কভতদ্দর সমে 

অফতবাফহত করদ্দব। ফনদ্দজর র্রদ্দক জান্নাত মদ্দন করদ্দব। 

নারীরা র্রকন্নার কাজ, ফযফকর ও ইবাদত কথদ্দক িাদ্দরগ 

হওোর পর র্দ্দরর বারান্দাে কখলাধ্ুলা করদ্দত পাদ্দর। কমদ্দেরা 

কানামাফছ, দফি লািালাফি, কদালনাে কদাল খাওো, েুকোক 

বযাোম, কট্রডমল কমফশদ্দন কদৌিজাতীে কখলাধ্ুলা করদ্দত 

পাদ্দর। বারান্দা কছাে হদ্দল ছাদ্দদ পদিার বযবস্থা কদ্দর এগুদ্দলা 

করা কযদ্দত পাদ্দর। এদ্দত একেু বযাোদ্দমর সদু্দযাগও হদ্দব এবং 

ফনদ্দজদ্দদর রমণীেজগদ্দত মগ্নও থাকদ্দত পারদ্দব। এদ্দত ককাদ্দনা 

ভে কনই, কেনশন কনই। শরঈসীমানাে কথদ্দক শরীরিিিার 

প্রদ্দোজনও পূরণ করদ্দত পারদ্দব। কবফশরভাগ মফহলাই 

র্রদ্দদাি োি– কদো, কগাছগাছ করা, কাপি-কিাপি কধ্াো, 

ইফস্ত্র করা, রান্নাবান্না করা, পে-পফরষ্কার ইতযাফদ গৃহস্থাফল 

কাজগুদ্দলা করার পর ক্লান্ত হদ্দে পদ্দি। অফতফরক্ত বযাোদ্দমর 

প্রদ্দোজনই অনুভব কদ্দর না। সতুরাং কবাো কগল, র্দ্দর 

অবস্থান কদ্দরই তাদ্দদর অফধ্কাংশ প্রদ্দোজন পূরণ হদ্দে যাে। 

কযসব নারী সবকাজ পদিাপালদ্দনর ফনেদ্দত র্দ্দরর কভতদ্দরই 

কসদ্দর কনে, এরা ওফলর ময িাদা ও আল্লাহর জনকেয অজিদ্দনর 

সুদ্দযাগ লাভকারী হে। 

দইু. মযেম স্তে-প্রোেকা দ্বাো পদথা: 

কঠকাবশতঃ বাইদ্দর কযদ্দত হদ্দল কবারকা বা িাদর দ্বারা 

ভাদ্দলাভাদ্দব আচ্ছাফদত হদ্দে কবর হদ্দব। আল্লাহ তাআলা 
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বদ্দলন,  ََّجََلبِْيبِِهن ِمْن  َعلَْيِهنَّ   তারা কযন ফনদ্দজদ্দদর িাদর‘يُْدنِْيَن 

জফিদ্দে কনে।’ 

এই যুদ্দগর পদিানশীন নারীরা কবারকা পদ্দর শরীর কেদ্দক কনে। 

কমাজা পফরধ্ান কদ্দর হাত-পাদ্দের কসৌন্দয ি কেদ্দক কনে। ফকছু 

ফকছু এলাকাে শােলকদ্দকর কবারকা বযবহার করা হে। 

এগুদ্দলা সবই আদ্দলািয আোদ্দত উদ্দল্লফখত ‘ত্মজলবাদ্দবর’র 

অন্তভুিক্ত। এরূপ কবারকা পফরধ্াদ্দনর কারদ্দণ গঠনাকৃফত, 

অবেব পরপুরুষ ফকছুো অনুমান করদ্দত সক্ষম হদ্দলও 

কযদ্দহতু রূপ-কসৌন্দয ি কগাপন থাদ্দক, তাই কিতনার আশঙ্কা 

কম থাদ্দক। এদ্দক্ষদ্দে একটে সতকিতা জরুফর তা হল, কবারকা 

এতো ফডজাইদ্দনবল কযন না হে কয, ককউ কদখদ্দল মদ্দন 

করদ্দব, কভতদ্দর হেত ‘হদূ্দরর সন্তান’ আদ্দছ। বতিমাদ্দনর 

পুরুষদ্দদর কলাভাতুর দৃটি শরীদ্দরর ককাথাও না পিদ্দলও হাত-

পা কদদ্দখই কসৌন্দদ্দয ির পফরমাপ কদ্দর কিদ্দল। এজনয হাত-পা 

কেদ্দক রাখার প্রদ্দোজন আদ্দছ। এো পদিার মাধ্যমস্তর। এ 

স্তদ্দরর ওপর যারা আমল কদ্দর তাদ্দদরদ্দকও তাকওোর ওপর 

আমলকারীণী ফহসাদ্দব গণয করা হদ্দব। 

চতন. চনম্নস্তে-প্রেকাে পচেচস্থচতে পদথা: 

পদিার সব ি ফনম্নস্তর হল, নারী কঠকাে পদ্দি র্র কথদ্দক কবর 

হওো এবং িাদর কবারকা ওিনা এমনভাদ্দব পফরধ্ান করা কয, 

অপারগতার কারদ্দণ তার হাত-পা কিহারা কখালা থাদ্দক। 

আল্লাহ তাআলা বদ্দলন,ِمْنَها َماَظَهَر  اَِلَّ  ِزْينَتَُهنَّ  يُْبِدْيَن   তারা‘َوََل 

ফনদ্দজদ্দদর কসৌন্দয ি প্রকাশ করদ্দব না। তদ্দব যা এমফনদ্দতই 

প্রকাশ কপদ্দে যাে।’ 
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নারীদ্দদর জনয জাদ্দেয কনই তাদ্দদর কসৌন্দদ্দয ির ককাদ্দনা ফকছু 

পরপুরুদ্দষর সামদ্দন প্রকাশ করা। তদ্দব এমফনদ্দতই প্রকাশ 

কপদ্দে কগদ্দল ফভন্ন কথা। অথ িাৎ কাজকম ি, িলদ্দিরা ইতযাফদর 

সমে যা ফকছু সাধ্ারণত খুদ্দল যাে এবং এ জাতীে 

পফরফস্থফতদ্দত যা কেদ্দক রাখাো সমসযার কারণ হে, তা কদখা 

কগদ্দল ককাদ্দনা গুনাহ কনই। হযরত আব্দলু্লাহ ইবনু আব্বাস 

রাফয. বদ্দলন, এর দ্বারা উদ্দেশয হল, হাদ্দতর তালু ও কিহারা। 

তদ্দব তা ককবল ওই সমে যখন কিতনার আশঙ্কা থাকদ্দব না। 

যফদ কিতনার আশঙ্কা থাদ্দক তাহদ্দল িফকহগণ এ বযাপাদ্দর 

একমত কয, কিহারা ও হাদ্দতর তালু কখালা রাখাও জাদ্দেয কনই। 

সুতরাং আোতটে দ্বারা এো প্রমাণ হে কয, কলনদ্দদদ্দনর 

প্রদ্দোজদ্দন নারী ফনদ্দজর হাত-পা ও কিাখ কখালা রাখদ্দল 

ককাদ্দনা গুনাহ হদ্দব না। তদ্দব আোতটে কথদ্দক এো কমাদ্দেও 

প্রমাণ হে না কয, পুরুদ্দষর জনয এসব অে কদখা জাদ্দেয। 

দৃটি সংযত রাখার ফবধ্ান পুরুষদ্দদর কবলাে সবসমদ্দের জনয। 

শফরেতসমফথ িত প্রদ্দোজন ছািা নারীর হাত-পা কিহারা 

পুরুষরা কদখদ্দত পারদ্দব না। 

প্রিিাোে পদথা: 

বতিমাদ্দন তথাকফথত ফকছু প্রগফতশীল বুত্মদ্ধজীফবদ্দদর পক্ষ 

কথদ্দক এই অপপ্রিার করা হদ্দচ্ছ কয, ইসলাদ্দম পদিার ফবধ্ান 

আদ্দছ, তদ্দব কিহারার পদিা এই ফবধ্াদ্দনর আওতাে পদ্দি না। 

অথি রূপ-কসৌন্দদ্দয ির মূল ককন্দ্রফবন্দরু নাম কিহারা। বতিমান 

যুগ কিতনা িযাসাদ ও জনফতকঅবক্ষদ্দের যুগ। এই যুদ্দগ কতা 

কিহারা কেদ্দক রাখার প্রদ্দোজন কবফশ। ফিফকৎসা, আদালদ্দত 

সাক্ষী কদো, পফরফিফত কপশ করাÑ এজাতীে শফরেতসম্মত 
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জরুরত ছািা কিহারা কখালার অবকাশ নারীদ্দদর কক্ষদ্দে 

কমাদ্দেও কনই। এফবষদ্দে ফকছু প্রমাণ ফনদ্দম্ন কপশ করা হল-- 

এক. কুরআন মত্মজদ্দদ এ ফনদ্দদিশ কদো হদ্দেদ্দছ  َرآِء فَاْسئَلُْوُهنَّ ِمْن وَّ

 তাদ্দদর কাদ্দছ ফকছু িাওোর থাকদ্দল পদিার আিাল‘ ِحَجابٍ 

কথদ্দক িাও’। এর মাধ্যদ্দম স্পি কদ্দর কদো হদ্দেদ্দছ, কিহারা 

কেদ্দক রাখাও জরুফর। কিহারা প্রকাশ করার সুদ্দযাগ যফদ 

থাকত তাহদ্দল পদিার আিাল কথদ্দক কথাবাতিা বলার এই 

ফনদ্দদিশ অথ িহীন হত। 

দুই. যখন يُْدنِْيَن َعلَْيِهنَّ ِمْن َجََلبِْيبِِهن ‘তারা কযন মাথার ফদক কথদ্দক 

ফনদ্দজদ্দদর ওপর ওিনা-িাদর কেদ্দন কদে।’ পদিার এ আোত 

নাফযল হল, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাদ্দমর 

পফবে স্ত্রীগণদ্দক ফশফখদ্দে কদো হল, তারা কযন 

সাহাবাদ্দেদ্দকরাদ্দমর কাছ কথদ্দক ফনদ্দজদ্দদর কিহারা কেদ্দক 

রাদ্দখন। এো কক বলদ্দত পারদ্দব কয, তাাঁরা কখালা মাথাে 

(নাউযুফবল্লাহ) িলাদ্দিরা করদ্দতন, আর পদিার আোত দ্বারা 

তাদ্দদরদ্দক মাথা োকার ফনর্ িদ্দদশ কদো হদ্দেদ্দছ! এো ককউই 

বলদ্দত পারদ্দব না। 

ইবনু আব্বাস রাফয. উক্ত আোদ্দতর তািফসদ্দর বদ্দলন, আল্লাহ 

তাআলা মুসফলম নারীদ্দদরদ্দক ফনদ্দদিশ ফদদ্দেদ্দছন, যখন তারা 

প্রদ্দোজদ্দনর তাফগদ্দদ বাইদ্দর যাদ্দব তখন তারা কযন মাথার 

ওপদ্দরর িাদর কেদ্দন ফদদ্দে কিহারাও কেদ্দক কনে। (তািফসদ্দর 

ইবনু জারীর) 

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সীফরন রহ. উবাইদা ইবনু ফিোন ইবনলু 

হাদ্দরছদ্দক ত্মজদ্দজ্ঞস কদ্দরদ্দছন, উক্ত ফবধ্াদ্দনর ওপর আমল 

করার পদ্ধফত কী? ফতফন িাদর জফিদ্দে বদ্দল ফদদ্দলন এবং 
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তখন ফতফন ফনদ্দজর কপাল, নাক ও একদ্দিাখ কেদ্দক শুধ্ু এক 

কিাখ কখালা করদ্দখফছদ্দলন। (প্রাগুক্ত) 

ফতন. আবু দাউদ, ফতরফমফয, মুোত্তা প্রভৃফত হাদীসগ্রদ্দে কলখা 

আদ্দছ, রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص ইহরাম অবস্থাে মফহলাদ্দদরদ্দক কিহারা 

োকা ও কমাজা পফরধ্ান কথদ্দক ফনদ্দষধ্ কদ্দরদ্দছন। এর দ্বারা 

প্রতীেমান হে, ওই পফবেযুদ্দগ কিহারা োকার জনয কনকাব ও 

হাত োকার জনয হাতদ্দমাজা বযবহাদ্দরর প্রিলন বযাপক ফছল। 

িার. হযরত আদ্দেশা রাফয. বদ্দলন, আমরা নারীরা যখন 

ইহরাম অবস্থাে রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص-এর সদ্দে থাকতাম এবং 

পুরুষরা আমাদ্দদর পাশ ফদদ্দে কযত তখন আমরা ফনদ্দজদ্দদর 

িাদর মাথার ফদক কথদ্দক কিহারার ফদদ্দক কেদ্দন ফদতাম। 

পুরুষরা িদ্দল যাওোর পর মুখ খুলতাম। (আব ুদাউদ) 

পাাঁি. যাওোত্মজরগ্রদ্দে ইবনু হজর মক্কী রহ. ইমাম শাফিঈ 

রহ.-এর রাে উদ্দল্লখ কদ্দরন কয, যফদও নারীদ্দদর কিহারা, 

হাদ্দতর কবত্মজ কেদ্দক রাখা িরজফবধ্াদ্দনর আওতাে পদ্দি না; 

এগুদ্দলা কখালা করদ্দখও নামায হদ্দে যাে। তদ্দব পরপুরুদ্দষর 

জনয শফরেতফসদ্ধ ককাদ্দনা প্রদ্দোজন ছািা এগুদ্দলা কদখা জবধ্ 

নে। অথ িাৎ নারীরা ফবনাকারদ্দণ এগুদ্দলা পরপুরুষদ্দক কদখাদ্দত 

পারদ্দব না। 

ছে. ইমাম মাফলক রহ.-এর প্রফসদ্ধ রাে এোই কয, পরনারীর 

কিহারা ও হাদ্দতর কবত্মজ শফরেতসম্মত ওযর ছািা কদখা 

নাজাদ্দেয। 



30 
 

সাত. আল্লামা শামী রহ. ফনদ্দজর িতওোগ্রদ্দে ফলদ্দখদ্দছন, 

َجاُل َوْجَهَها فَتَقَُع اْلِفتْنَةُ َِلَنَّهُ َمَع   َواْلَمْعنَى تُْمنَُع ِمَن اْلَكْشِف بَِخْوِف اَْن يََّرى الر ِ

 .اْلَكْشِف قَْد يَقَُع النَّْظُر اِلَْيَها بَِشْهَوةٍ 

‘নারীদ্দদরদ্দক কিহারা কখালা কথদ্দক ফনদ্দষধ্ করা হদ্দব। যাদ্দত 

পুরুষরা কদখদ্দত না পাদ্দর। ককননা, কিহারা কখালা রাখদ্দল 

পুরুষদ্দদর কামদৃটি পিদ্দব।’ (দুরদ্দরমুখতার ১/২৪৮) 

আে. ইংদ্দরজীভাষাে প্রবাদ আদ্দছ, ‘কিহারা মত্মস্তদ্দষ্কর 

ইনদ্দডক্স হদ্দে থাদ্দক।’ এ কারদ্দণই বযত্মক্তর কিহারা কদদ্দখ তার 

বযত্মক্তদ্দত্বর অনমুান করা যাে। লজ্জা-শরম, ভাদ্দলা-মন্দ, 

আনন্দ-ফনরানন্দ কিহারা কদদ্দখই অনুমান করা যাে। সুতরাং 

কিহারা কেদ্দক রাখা জরুফর। 

নে. ফবদ্দের জনয ককাদ্দনা কমদ্দেদ্দক পছন্দ করার সমে তার 

কিহারা কদখা হে। কিহারা ছািা অনযঅে কদদ্দখ তার বযত্মক্তত্ব 

পফরমাপ করা যাদ্দব ফক! এদ্দত কবাো যাে, কিহারার পদিা 

অতযন্ত জরুফর। 

দশ. পরপুরুষ ও পরনারীর মাদ্দে ভাদ্দলাবাসার সূিনা 

পরস্পদ্দরর কিহারা কদদ্দখই হে। অদ্দনক সমে কথাবাতিার 

আদ্দগই শুধ্ু কদদ্দখই ভাদ্দলাদ্দবদ্দস কিদ্দল। কফবর ভাষাে- 

گئے آنكهو ں آنكهو ں ميں اشار ے ہو   

 ہم تمہار ے تم ہمار ے ہو گئے 

‘কিাদ্দখ-কিাদ্দখ ইশারাে, 

আফম কতামার, তুফম আমার হদ্দে কগলাম।’ 
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কবাো কগল, কিহারাই কিতনার সবদ্দি’ শত্মক্তমান স্থান। 

সুতরাং কিহারাদ্দক পদিার বাইদ্দর রাখা মুখ িতা ও ভ্রিতার 

প্রমাণ। 

চকছু অচির াগ: 

ওোজ-মাহফিদ্দল পদিা সম্পদ্দকি একেু কজারাদ্দলা ভাষাে বলা 

হদ্দল অদ্দনক সমে কবপদিানারীরা অফস্থর হদ্দে ওদ্দঠন। 

পদিাহীনতাদ্দক জবধ্ প্রমাদ্দণর উদ্দেদ্দশয ফবফভন্ন অফভদ্দযাগ কদ্দর 

থাদ্দকন। এভাদ্দব পদিাহীনতা কতা জবধ্ হদ্দে যাে না, তদ্দব 

গুনাহর ফদকো আদ্দরা জর্নয হদ্দে ওদ্দঠ। গুনাহদ্দক গুনাহ 

মদ্দন কদ্দর কয বযত্মক্ত গুনাহ কদ্দর তার কৃতগুনাহ তাওবা দ্বারা 

তফিৎ মাি হদ্দে যাে। ফকন্তু গুনাহদ্দক জাদ্দেয মদ্দন কদ্দর 

করদ্দল ওই বযত্মক্তর বযাপাদ্দর আশঙ্কা থাদ্দক কুিফরর 

সীমানাদ্দতও েুদ্দক পিার। এজনয পদিার যুত্মক্ত-প্রমাণগুদ্দলাদ্দক 

পূণ িােতাদাদ্দনর উদ্দেদ্দশ ফকছু অফভদ্দযাগ উত্তরসহ কপশ করা 

হদ্দচ্ছ-- 

অফভদ্দযাগ-০১ : িাদর বা কবারকা পরদ্দল কী আর হে? মূলত 

পদিা কতা কিাদ্দখর হে। 

উত্তর : যারা বদ্দল, মলূপদিা কিাদ্দখর, তাদ্দদর উফিত উলে হদ্দে 

কর্ারাদ্দিরা করা। কাপি পফরফহত কথদ্দক লাভ কী! বস্ত্রহীন 

হদ্দে ফনদ্দজর র্দ্দরর মফহলাদ্দদর সামদ্দন একেু এদ্দস কদদ্দখা না; 

তখনই বুত্মদ্ধ সটঠক টঠকানা কপদ্দে যাদ্দব। এ জাতীে প্রশ্ন 

ওইসব নারীই কদ্দর যাদ্দদর বুত্মদ্ধর ওপর তালা েুদ্দল আদ্দছ 

ফকংবা যাদ্দদর পুরুষদ্দদর ফবদ্দবদ্দকর ওপর পদিা পদ্দি কগদ্দছ। 
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 بے پرده نظر آئيں مجهے چند بيبيا ں 

 اكبر زميں ميں غيرت قومى سے گڑ گيا 

 پوچها جو ان سے آ پكا پرده وه كيا ہوا 

 كہنے لگيں كہ عقل پہ مردو ں كى پڑ گيا 

‘আমার দৃটির আওতাে ফকছু পদিাহীননারী পিল, 

(যা কদদ্দখ) জাফতর আিময িাদাদ্দবাদ্দধ্র কারদ্দণ আকবর 

জফমদ্দনর সাদ্দথ কলদ্দে কগল । 

যখন ত্মজদ্দজ্ঞস করলাম, আপনাদ্দদর পদিার কী হল? 

বলল, আমাদ্দদর পদিা পুরুষদ্দদর ফবদ্দবদ্দক পদ্দি কগল ।’ 

আমার ধ্ারণা এ োইদ্দপর ফিন্তা তখনই জতফর হে, যখন 

অন্তদ্দর উদাসীনতার আবরণ পদ্দি যাে। পদিা প্রথদ্দম কিাখ 

কথদ্দক খদ্দস পদ্দি তারপর কিহারা কথদ্দক। 

অফভদ্দযাগ ০২ : পদিা ফশক্ষার প্রফতবন্ধক। 

উত্তর : আমরা বলব, পদিা ফশক্ষার অন্তরাে নে; বরং 

সহদ্দযাগী। সহফশক্ষার প্রফতষ্ঠানগুদ্দলাদ্দত প্রফতফদন নতুন 

পফরফস্থফত জন্ম কনে। কমদ্দেরা কসদ্দজগুদ্দজ ফনদ্দজদ্দদর রূপ-

কসৌন্দদ্দযর জানান ফদদ্দত আদ্দস, আর কছদ্দলরা তাদ্দদর 

রমণীেজাদুদ্দত মুগ্ধ হদ্দে ফনদ্দজদ্দদর অফধ্কাদ্দরর বাগদ্দডাদ্দর 

তাদ্দদরদ্দক আবদ্ধ করার কনশাে থাদ্দক। কছদ্দলদ্দমদ্দে কাদ্দরাই 

মদ্দনাদ্দযাগ পিাদ্দলখার প্রফত থাদ্দক না। কবিারা-কবিাফরদ্দদর 

অবস্থা অদ্দনকো এমন হে- 

 كتاب كهول كے بيٹهو ں تو آنكه روتى ہے 

 ورق ورق تيرا چہره دكهائى ديتا ہے 

‘বই খুদ্দল বসদ্দলই কিাখ কান্নাে ফভদ্দজ ওদ্দঠ, 

প্রফতটে পৃষ্ঠাে শুধ্ু কতামার মুখখানা কদখা যাে।’ 
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অদ্দনক জােগা কতা প্রদ্দিসররাও কমদ্দেদ্দদর জনয কযন প্রাণ 

ফদদ্দে কদে। 

 جب مسيحا دشمن جا ں ہوتو كياہو زند گى

 كون ره بتَلسكے جب خضر بهكانے لگے 

‘রক্ষকই যফদ ভক্ষক সাদ্দজ, জীবদ্দনর তখন কী হদ্দব? 

ফখফযরই যফদ ভুলপথ কদখাে তদ্দব রাস্তা কদখাদ্দব কক?’ 

এসব সমসযার উত্তম সমাধ্ান কতা এোই কয, কছদ্দলদ্দদর 

ফশক্ষাপ্রফতষ্ঠান কমদ্দেদ্দদর ফশক্ষাপ্রফতষ্ঠান কথদ্দক আলাদা হদ্দব। 

তখন কছদ্দলদ্দমদ্দে পরস্পর দৃটিফবফনমে নে; বরং বইদ্দের 

ফদদ্দক মদ্দনাদ্দযাগ ফদদ্দত সক্ষম হদ্দব। 

অফভদ্দযাগ ০৩ : পদিা প্রগফতর পদ্দথ বা াঁধ্া। কারণ, এদ্দত 

সমাদ্দজর অধ্ িাংশ অিল হদ্দে পদ্দি। যারা সমাজউন্নেদ্দন 

ফনদ্দজদ্দদর ককাদ্দনা ভূফমকা রাখদ্দত পাদ্দর না। 

উত্তর : আদ্দগ বুেদ্দত হদ্দব, আমরা প্রগফত বলদ্দত কী বুত্মে? 

নারীদ্দক র্র কথদ্দক কবর কদ্দর অফিদ্দস, ক্লাদ্দব, পাবফলক-কেদ্দস 

দা াঁি কফরদ্দে কদোর নামই ফক প্রগফত! না তাদ্দদর ফনজস্ব ভুবদ্দন 

একাগ্রতার সদ্দে ফনদ্দজদ্দদর দাফেত্বপালন করার নাম প্রগফত 

বা উন্নফত। সৃটিগতভাদ্দব তাদ্দদর প্রকৃত উন্নফত কতা এরই মদ্দধ্য 

ফবদযমান। 

তাদ্দদর আসল দাফেত্ব কতা হল, তারা সমাদ্দজর জনয উত্তম 

প্রজন্ম জতফর করদ্দব। এমন প্রজন্ম যারা আদ্দলাফকত-ভফবষযত 

রিনা করদ্দত সক্ষম হদ্দব। আর এো তখনই সম্ভব হদ্দব, যখন 

নারী আপন সংসাদ্দর অবস্থান কদ্দর ফনদ্দজর সন্তানদ্দদর উত্তম 

প্রফতপালদ্দনর দাফেত্ব একাগ্রতার সাদ্দথ আদাে করদ্দব। 
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পত্মশ্চমাদ্দদর উদদ্দর জন্ম কনো প্রগফত ও উন্নফত এবং প্রকৃত 

প্রগফত-উন্নফত এক নে। সুতরাং প্রগফত ও উন্নফতদ্দক 

পত্মশ্চমাদ্দদর িশমা লাফগদ্দে কদখার প্রদ্দোজন কনই। বরং ওই 

মাপকাটঠদ্দত কদখদ্দত হদ্দব যা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص স্থাপন 

কদ্দরদ্দছন। 

অফভদ্দযাগ ০৪ : পদিা নারীদ্দদর জনয একপ্রকার বত্মন্দশালা। 

উত্তর : শব্দ ও তাৎপয িফবিাদ্দর পদিা ও বত্মন্দত্ব এক ফবষে নে। 

বত্মন্দত্ব বলা হে, কাউদ্দক তার লক্ষয ও ইচ্ছার ফবরুদ্দদ্ধ ককাথাও 

আবদ্ধ কদ্দর কদো। আর পদিা হল, সন্তুিফিদ্দত্ত ফনদ্দজদ্দক 

পরপুরুদ্দষর আিাদ্দল রাখা। বত্মন্দদ্দত্ব উদ্দেশয হল, কলাদ্দকরা 

কযন তার অফনি কথদ্দক বা াঁিদ্দত পাদ্দর। পক্ষান্তদ্দর পদিার 

উদ্দেশয হল, নারী কযন পরপুরুদ্দষর অফনি কথদ্দক বা াঁিদ্দত 

পাদ্দর। মানুষ কপাশাক পাল্টাদ্দনার সমে ককাদ্দনা রুদ্দম ফকংবা 

কদোদ্দলর আিাদ্দল ফগদ্দে পাল্টাে। কারণ, কস এো িাে না কয, 

তার সতর ককউ কদদ্দখ কিলুক। এোদ্দক বত্মন্দত্ব বলা যাে না। 

বরং এোর নাম পদিা। বত্মন্দত্ব হে কজারপূব িক। আর 

পদিাপালন করা হে ফনদ্দজর ইচ্ছাে। বত্মন্দত্ব হে অপকদ্দম ির 

সাজা ফহসাদ্দব। অথি পদিা হে মহান আল্লাহর পক্ষ কথদ্দক 

পুরস্কার লাদ্দভর তামান্নাে। সুতরাং নারী পদিাপালন করদ্দল 

বত্মন্দ হে না; বরং অদ্দনক অদ্দনক ফবপদ কথদ্দক কবাঁদ্দি যাে। 

অফভদ্দযাগ ০৫ : কবারকা কতা ককবল শরীর োদ্দক। 

কবারকাধ্ারী-নারীও কতা অপকম ি কদ্দর। 

উত্তর : এো অন্তদ্দর কগাঁদ্দথ ফনন কয, পদিাপালনকারীদ্দদর 

মাদ্দেও পদিাহীনতার কারদ্দণই কগালমাল হে। ককউ 

পদিাহীনতা কথদ্দক সম্পূণ ি দদূ্দর থাকদ্দল তার পদস্খলদ্দনর 
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ককাদ্দনা আশঙ্কা কনই। ভাবনার ফবষে হল, পদিাপালনকারীরাও 

যফদ একেু পদিাহীনদ্দদর মত িদ্দল তাহদ্দল গÐকগাল কদখা কদে, 

সুতরাং কযসব নারী কমাদ্দেই পদিা কদ্দর না, না জাফন তাদ্দদর 

জীবদ্দন কত কী র্দ্দে যাওোর আশঙ্কা থাদ্দক। এ জনয কদখা 

যাে, কবপদিানারীর কবফশরভাগ সমে ককদ্দে যাে ফনদ্দজর 

অপকদ্দম ির ওপর পদিা োোদ্দনার কপছদ্দন। 

অফভদ্দযাগ ০৬ : ফকছু মফহলা বদ্দল থাদ্দকন, আমরা 

ফতনসন্তাদ্দনর মা হদ্দে কগফছ, এখন আমাদ্দদর ফদদ্দক কক 

তাকাদ্দব? 

উত্তর : যারা খারাপদ্দিাদ্দখ তাকাে তারা ফতনসন্তাদ্দনর মাদ্দের 

প্রফতও তাকাে। এবার ফতনসন্তাদ্দনর মাদ্দেরা কী বলদ্দবন? 

অফভদ্দযাগকারীনী ফকভাদ্দব এ ফসদ্ধান্ত ফনদ্দলন কয, আপনাদ্দক 

ককউ মন্দদৃটিদ্দত কদদ্দখ না? আফম বলব, মদ্দন করুন, যফদ 

ককউ কদদ্দখ তাহদ্দল দুভিাগয কতা আপফনই কডদ্দক আনদ্দলন। 

এজাতীে অথ িহীন বাহানা ধ্দ্দর কবপদিাে থাকদ্দবন। এর 

কমাদ্দেও অবকাশ কনই। বলুন কতা, আপফন ফতনসন্তাদ্দনর মা 

হদ্দেদ্দছন বদ্দল ফক ফনদ্দজর স্বামীদ্দক আকষ িণ করার কযাগযতা 

হাফরদ্দে কিদ্দলদ্দছন? যফদ স্বামীর প্রদ্দোজন আপনাদ্দক ফদদ্দে 

পূরণ হে তাহদ্দল পরপুরুদ্দষর কক্ষদ্দে বা াঁধ্া ককাথাে? 

আরফবভাষাে প্রবাদ আদ্দছ-  ٌِلُكل ِ َساقٍِط ََلقِط.‘প্রফতটে পফরতযক্তবস্তু 

উটঠদ্দে কনোর কলাক থাদ্দক।’ 

অফভদ্দযাগ ০৭ : পদিা করদ্দল পরপুরুষ কবফশ আগ্রহসহ কদদ্দখ। 

উত্তর : আপফন ফনদ্দজই ফিন্তা করুন, পদিানশীলনারীর প্রফত 

যফদ পরপুরুষ এতো আগ্রদ্দহর দৃটিদ্দত তাকাে, তাহদ্দল 

পদিাহীননারীর প্রফত কতো কলাভ-ফলপ্সাদ্দর্রা দৃটিদ্দত তাকাদ্দব? 
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আমাদ্দদর কাদ্দছ কতা মদ্দন হে, কসাই বকফরর ফদদ্দক কয 

দৃটিদ্দত তাকাে, কস দৃটিদ্দতই বখাদ্দেরা কবপদিানারীর প্রফত 

তাকাে। এর প্রমাণ হল, পদিাপালনকারী নারীর প্রফত তাকাদ্দল 

কতা কাদ্দলাকাপি ছািা ফকছু কদখা যাে না, ফকন্তু কবপদিা 

নারীর সবফকছু কিাখ ধ্া াঁফধ্দ্দে কভদ্দস ওদ্দঠ। এমন ফক অদ্দনক 

কক্ষদ্দে এোও অনুমান করা যাে কয, কগাশত কত ককত্মজ, িফব ি 

কত ককত্মজ! 

পদথািীনতাে করুণ পচেণচত: 

পত্মশ্চমা সমাদ্দজ আপন-পর ও পদিা-কবপদিা বলদ্দত ফকছু কনই। 

নগ্নতা ও অশ্লীলতা এদ্দকবাদ্দর তুদ্দে। কলখাপিাজানা কফথত 

কলাকগুদ্দলা দীদ্দনর সাদ্দথ পফরফিত না হওোর কারদ্দণ 

দু’পাফবফশি জন্তুদ্দত পফরণত হদ্দেদ্দছ। বাসাে মা-বাবা 

কবডরুদ্দমর ভাদ্দলাবাসা কছদ্দল-কমদ্দের সামদ্দন কদখাে। নারী-

পুরুষ সবাই বাসাে শেিদ্দপাশাক পদ্দর। নারী-পুরুষ কস্বচ্ছাে 

বযফভিার করদ্দল তা আইদ্দনর দৃটিদ্দত অপরাধ্ মদ্দন করা হে 

না। তাদ্দদর িাফরত্মেকঅবক্ষদ্দের এফপে-ওফপঠ ফন¤ক œ াক্ত 

র্েনার মাধ্যদ্দম অনুমান করদ্দত পাদ্দরন। 

এক অমুসফলম বাসার জনয মসুফলম ড্রাইভার করদ্দখফছল। 

কদ্দেকবছর পর ওই অমুসফলমদ্দক অফিফসোল কাদ্দজর 

উদ্দেশয বাইদ্দর কযদ্দত হল। যাওোর সমে ড্রাইভারদ্দক খুব 

গুরুত্ব ফদদ্দে বদ্দল কগল, কযন কস টঠকভাদ্দব ফডউটে পালন 

কদ্দর এবং বাসার প্রফত খুব কখোল রাদ্দখ। ড্রাইভার 

ফনদ্দদিশমাফিক প্রফতফদন ফডউটেদ্দত িদ্দল আসত এবং বাসার 

জনয ফকছু আনার দরকার হদ্দল এদ্দন ফদত। বাসার কমম 

সাদ্দহব বাইদ্দর কযদ্দত বলদ্দল ফনদ্দে কযত। পদ্দনর ফবশফদন পর 
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একফদন কমম সাদ্দহব ড্রাইভারদ্দক তার কবডরুদ্দম কডদ্দক 

পাঠাল এবং বলল, আমার কযৌনকু্ষধ্া ফনবারণ কর। ড্রাইভার 

ভাবল, আফম মাফলদ্দকর সদ্দে কখোনত করব ফকভাদ্দব? তাই 

কস রাত্মজ হল না। এদ্দত কমম সাদ্দহব কক্ষদ্দপ কগল এবং তাদ্দক 

রুম কথদ্দক কবর কদ্দর ফদল। ফতনমাদ্দসর মদ্দধ্য অন্তত আে-

দশবার কমম সাদ্দহব একই কিিা কদ্দরফছল। ফকন্তু প্রফতবারই 

ড্রাইভার ‘না’ কদ্দর ফদদ্দেফছল। ফতনমাস পর মাফলক ফিদ্দর এল 

এবং পদ্দরর ফদন ড্রাইভারদ্দক ত্মজদ্দজ্ঞস করল, আমার স্ত্রী 

কতামার সাদ্দথ কযৌনকম ি করার আগ্রহ প্রকাশ কদ্দরফছল 

ফকÑনা? ড্রাইভার উত্তর ফদল, হযা াঁ, কদ্দরফছল, তদ্দব আফম রাত্মজ 

হে ফন। কারণ, আফম আমার মাফলদ্দকর সদ্দে কখোনত করদ্দত 

পাফর না। এবার মাফলক বলল, আদ্দর কবাকা! কখোনত আবার 

ককান্ বস্তুর নে! আদ্দগ বদ্দলা, যফদ দুঃখ পাওোর কারদ্দণ 

আমার স্ত্রীর ফকছু একো হদ্দে কযত তাহদ্দল এর দােভার কক 

ফনত? কতামার উফিত ফছল তার কথা কশানা। আফম কতামার মত 

অবাধ্যদ্দক বাসার িাকর ফহসাদ্দব রাখদ্দত পাফর না। সুতরাং 

আজ কথদ্দক কতামার ছুটে। কতামাদ্দক িাকফর কথদ্দক কবর কদ্দর 

কদো হল। 

অমুসফলম সমাদ্দজ সম্মফতদ্দত-বযফভিার ককাদ্দনা পাপ নে। 

উক্ত র্েনা তার প্রমাণ। তাদ্দদর খাদ্দহশ হল, মুসলমানদ্দদর 

সমাদ্দজ বযফভিার বযাপক কহাক। মুসলমানদ্দদর কথদ্দক লজ্জা 

ও শালীনতাদ্দবাধ্ ফবদাে ফনদ্দে যাক। এ লদ্দক্ষই পপ গান ও 

নগ্নফিদ্দমর মাধ্যদ্দম তারা মুসফলম সমাদ্দজ সংসৃ্কফতকআগ্রাসন 

িালু কদ্দরদ্দছ। কয মসুলমান ইংদ্দরজস্টাইদ্দলর জীবনযাপদ্দন 

সন্তুি হে, পদিাহীনতাদ্দক গ্রহণ কদ্দর, ফনজ সন্তানদ্দদর সাদ্দথ 
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বদ্দস কযৌনসুিসুফিজাত ফিম কদদ্দখ, তাদ্দদর সংসারজীবন 

খুবই ভোবহ হে। 

 ناطقہ سر بگريبا ں ہے اسے كيا كہے 

‘বাকশত্মক্তসম্পন্ন মাথাো জাদ্দল ধ্রা পদ্দিদ্দছ, এোদ্দক কী বলা 

হদ্দব!’ 

পাতলারপাশারকে েেেিাে: 

আল্লাহ তাআলা বদ্দলন, ٍبِِزْينَة َجاٍت  ُمتَبَر ِ ফনদ্দজর কসৌন্দয‘َغْيَر  ি 

প্রদশ িন কদ্দর ফিদ্দরা না।’ 

উক্ত আোত দ্বারা মুিাসফসরগণ প্রমাণ কপশ কদ্দরদ্দছন কয, 

কসৌন্দয ি-েলক কবাো যাে এমন পাতলা-ফপনফপদ্দন কাপি 

পরার অনুমফত নারীদ্দদর জনয কনই। 

ইবনুল আরাফব রহ. আহকামুল কুরআদ্দন ফলদ্দখদ্দছন,   ِج َوِمَن التَّبَرُّ

ثَْوبًا َرقِْيقًا يَِصفَُهااَْن تَْلبََس اْلَمْرأَةُ    ‘নারীরা পাতলাকাপি পফরধ্ান করা 

যার কারদ্দণ তার কসৌন্দয ি কবাো যাে; এোও প্রদশ িদ্দনর 

অন্তভুিক্ত।’ (আহকামলুকুরআন ২/১১৪) 

এক হাদীদ্দস রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص বদ্দলদ্দছন, 

  َوََل يَِجْدَن ِرْيَحَها ُربَّ نَِساٍء َكاِسيَاٍت َعاِريَاٍت َمائََِلٍت ُمِمْيََلٍت ََل يَْدُخْلَن اْلَجنَّةَ 

‘ফকছু নারী, যারা কপাশাক পফরধ্ান কদ্দরও উলে, 

পরপুরুষদ্দক আকৃি কদ্দর, ফনদ্দজরাও পরপুরুদ্দষর প্রফত 

আকৃি হে, এরা জান্নাদ্দত প্রদ্দবশ করদ্দব না এবং জান্নাদ্দতর 

সুগফন্ধ পাদ্দব না।’ (ফমশকাত) 
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হাদীসটেদ্দত  ٍَكاِسيَات (কপাশাকপফরফহত) শদ্দব্দর পর  ٍَعاِريَات 

(উলে) শব্দটে এদ্দসদ্দছ এো কবাোদ্দনার জনয কয, এরা 

কপাশাক বা শাফি পরদ্দব ফকন্তু কভতরো কবাো যাদ্দব, সুতরাং 

এরা উলে। সকল আদ্দলম এবযাপাদ্দর একমত কয, মফহলাদ্দদর 

জনয এমন কাপি পফরধ্ান করা হারাম, যা দ্বারা কদহ স্পি 

কদখা যাে। সতর কেদ্দক রাখা িরজ। যফদ ককাদ্দনা মফহলা 

এমন ওিনা দ্বারা নামায পদ্দি যার দ্বারা মাথার িুল স্পি 

কদখা যাে, তাহদ্দল তার নামায হদ্দব না। বতিমাদ্দন ফকছু মফহলা 

কমাোকাপদ্দির কসফমদ্দজর ওপর পাতলা জামা পদ্দর, 

তাকওোর দাফব হল, এ জাতীে কপাশাকও পফরধ্ান না করা। 

উদ্দম্ম আলকামা রাফয. বদ্দলন, আদ্দেশা রাফয.-এর ভাফতত্মজ 

হািসা ফবনদ্দত আবদরুরহমান রাফয. তাাঁর সাদ্দথ কদখা করদ্দত 

এদ্দসদ্দছন, তখন তাাঁর গাদ্দে ফছল পাতলা কাপদ্দির একটে 

ওিনা। এো কদদ্দখ আদ্দেশা রাফয. ওিনাটে ফছাঁদ্দি কিদ্দলন এবং 

এর পফরবদ্দতি তাদ্দক দু’টে কমাো ওিনা কদন। (ফমশকাত, 

কপাশাক অধ্যাে) 

মুসফলম শরীদ্দির এক হাদীদ্দস রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص বদ্দলন, َعلَْيَك  ُخْذ  

 গাদ্দে কাপি জফিদ্দে নাও, উলে িলাদ্দিরা‘ ثَْوبََك َوََل تَْمُشْوا ُعَراةً 

কদ্দরা না।’ (ফমশকাত ) 

এর দ্বারা প্রতীেমান হল, এমন পাতলাকাপি যার দ্বারা সতর 

আবৃত হে না, বরং সতদ্দরর অেগুদ্দলা কদখা যাে, তা পফরধ্ান 

করা হারাম। 

পদথািীন নােীে সাজা: 
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এক. হযরত আলী রাফয. কথদ্দক বফণ িত, ফতফন বদ্দলন, আফম 

এবং আমার স্ত্রী িাদ্দতমা রাফয. কগলাম রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص-এর 

দরবাদ্দর। আমরা কদখলাম, ফতফন কাাঁদদ্দছন। আফম ত্মজদ্দজ্ঞস 

করলাম, ওদ্দগা আল্লাহর রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص! আপনার জনয আমার মা-

বাবা কুরআন কহাক। আপফন কাাঁদদ্দছন ককন? ফতফন উত্তর 

ফদদ্দলন, আলী! আফম ফমরাদ্দজর রাদ্দত আমার উম্মদ্দতর 

নারীদ্দদরদ্দক কদদ্দখফছ, তাদ্দদরদ্দক ফবফভন্নপদ্ধফতদ্দত সাজা কদো 

হদ্দচ্ছ। আজ কস দৃশয আমার মদ্দন পদ্দি কগল, তাই মাো ও 

দোর কারদ্দণ আমার কান্না এদ্দস কগদ্দছ। 

আফম ফকছু নারীদ্দক কদখলাম, তাদ্দদরদ্দক মাথার িুদ্দল সদ্দে 

কবাঁদ্দধ্ উদ্দল্টা েুফলদ্দে রাখা হদ্দেদ্দছ এবং তাদ্দদর মগজ েগবগ 

করদ্দছ। 

আদ্দরা ফকছু নারীদ্দক কদখলাম, তাদ্দদরদ্দক ত্মজহবার সদ্দে কবাঁদ্দধ্ 

উদ্দল্টা েুফলদ্দে রাখা হদ্দেদ্দছ এবং গরম পাফন তাদ্দদর গলার 

কভতদ্দর কিলা হদ্দচ্ছ। 

তৃতীে একদ্দেণীর নারীদ্দক কদখলাম, তাদ্দদর দুই পা দুই স্তদ্দনর 

সদ্দে এবং দুই হাত কপাদ্দলর সদ্দে কবাঁদ্দধ্ রাখা হদ্দেদ্দছ। 

িতুথ িপ্রকার ফকছুনারীদ্দক কদখলাম, তাদ্দদরদ্দক স্তদ্দনর সদ্দে 

কবাঁদ্দধ্ উদ্দল্টা েুফলদ্দে রাখা হদ্দেদ্দছ। 

পঞ্চম কেণীর নারীগুদ্দলাদ্দক কদখলাম, তাদ্দদর মাথা শূকদ্দরর 

মত, অবফশি কদহ গাধ্ার মত। 

ষষ্ঠপ্রকার ফকছু নারীদ্দক কদখলাম, তাদ্দদর কিহারা কুকুদ্দরর 

মত এবং আগুন তাদ্দদর মুদ্দখ েুকদ্দছ, কবর হদ্দচ্ছ পােখানার 

রাস্তা ফদদ্দে। কিদ্দরশতারা আগুদ্দনর মুগুর ফদদ্দে তাদ্দদর মাথাে 

আর্াত কদ্দর যাদ্দচ্ছ। 

এই ফববরণ শুদ্দন িাদ্দতমা রাফয. বদ্দস থাকদ্দত পারদ্দলন না, 
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দা াঁফিদ্দে কগদ্দলন এবং বলদ্দলন, প্রাণফপ্রে আব্বাজান! আমার 

কিাদ্দখর শীতলতা আপফন। দো কদ্দর বলুন, এসব নারীর 

অপরাধ্ কী, যার কারদ্দণ এত ভোবহ শাত্মস্ত কদো হদ্দচ্ছ? 

রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص উত্তর ফদদ্দলন, প্রথমদ্দেণীর নারী যাদ্দদরদ্দক 

মাথার িুল দ্বারা কবাঁদ্দধ্ েুফলদ্দে রাখা হদ্দেদ্দছ, এরা পরপুরুদ্দষর 

সামদ্দন ফনদ্দজদ্দদর িুল কেদ্দক রাখত না। (খাফল মাথাে বাজাদ্দর 

মাদ্দকিদ্দে র্ুরার্ু ুফর করার অভযাস ফছল।) 

ফদ্বতীেপ্রকার নারী যাদ্দদরদ্দক ত্মজহŸ ার সদ্দে কবাঁদ্দধ্ েুফলদ্দে 

রাখা হদ্দেদ্দছÑ এরা ফনদ্দজদ্দদর স্বামীদ্দক কি ফদত। (স্বামীর 

সদ্দে েগিা-ফববাদ করার অভযাস ফছল।) 

তৃতীেদ্দেণীর নারী যাদ্দদরদ্দক দুই পা স্তদ্দনর সদ্দে এবং দুই 

হাত কপাদ্দলর সদ্দে কবাঁদ্দধ্ রাখা হদ্দেদ্দছ, এরা ঋতু¯ ্রাব ও 

সহবাদ্দসর পর ভাদ্দলাভাদ্দব কগাসল কদ্দর পফবে হত না। আর 

নামাদ্দযর বযাপাদ্দর উপহাস করত। 

িতুথ িপ্রকার নারী যাদ্দদরদ্দক স্তন দ্বারা েুফলদ্দে রাখা হদ্দেদ্দছ। 

এরা ওই সকল অসতী ফছল যারা পুরুদ্দষর সদ্দে বযফভিাদ্দর 

ফলপ্ত হত। 

পঞ্চমদ্দেণীর নারী যাদ্দদর মাথা শূকদ্দরর মত এবং কদহ গাধ্ার 

মত। এরা মানুদ্দষর বদনাম করত এবং ফমথযা বলত। 

ষষ্ঠপ্রকার নারী যাদ্দদর কিহারা কুকুদ্দরর মত এবং আগুন মখু 

ফদদ্দে েুফকদ্দে পােখানার রাস্তা ফদদ্দে কবর করা হদ্দচ্ছ। এরা 

কলাকদ্দদর ফহংসা করত। এবং উপকার কদ্দর কখা াঁো ফদত। 

(ইমাম যাহাফবকৃত আলকাবাইর, পৃষ্ঠা : ১৭৭) 

দুই.  ইমাম যাহাবী রহ. একটে র্েনা ফলদ্দখদ্দছন, 
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َجاِت فِى الدُّْنيَا َوَكانَْت تَْخُرُج ِمْن بَْيتَِها  َوقَْد ُحِكَى اَنَّ اِْمَرأَةً  َكانَْت ِمَن اْلُمتَبَر ِ

َجةً. فََماتَْت فََراَها بَْعُض اَْهِلَها فِى اْلَمنَاِم َوقَْد ُعِرَضْت َعلَى هللاِ َعزَّ َوَجلَّ فِْى   ُمتَبَر ِ

 َعْنَها َوقَاَل ُخذُْوابَِها ذَاَت الِشَماِل ثِيَاٍب ِرقَاٍق، فََهبَّْت ِرْيٌح فََكَشفَتَْها فَاَْعَرَض هللاُ 

َجاِت فِى الدُّْنيَا  .اِلَى النَّاِر فَِانََّها َكانَْت ِمَن اْلُمتَبَر ِ

‘এক মফহলা ফছল। দুফনোর জীবদ্দন কদহপ্রদশ িনী কদ্দর িলত। 

সাজদ্দগাজ কদ্দর কিাখ ধ্া াঁফধ্দ্দে বাফি কথদ্দক কবর হত। কস মারা 

কগল। তখন তার এক আিীে তাদ্দক স্বদ্দে কদখল। 

আল্লাহতাআলার দরবাদ্দর তাদ্দক পাতলা ফপনফপদ্দন কাপি 

পফরদ্দে কপশ করা হদ্দেদ্দছ। আিমকা এক পশলা েদ্দিাবাতাস 

এদ্দস তাদ্দক উলে কদ্দর ফদল। আল্লাহ তাআলা তার কথদ্দক মুখ 

ফিফরদ্দে ফনদ্দলন এবং বলদ্দলন, এদ্দক জাহান্নাদ্দমর বামফদদ্দক 

কিদ্দল আদ্দসা। ককননা এ দুফনোদ্দত পদিাহীন হদ্দে কসদ্দজগুদ্দজ 

কবিাত।’ 

হযরত মাজযূব রহ.-এর কদ্দেকটে পঙত্মক্ত-- 

 يہى دهن ہے تجهكو رہو ں سب سے باَل 

 ہو زينت نرالى اور فيشن نراَل

 تجهے حسن ظاهر نے دهوكے ميں ڈاَل 

 جيا كرتا ہے يونہى مر نے واَل 

 جگہ جى لگا نے كى دنيا نہيں ہے 

 يہ عبرت كى جا ہے تماشہ نہيں ہے 

‘সকদ্দলর ঊদ্দব ি থাকাোই কতামার আকষ িণ, 

(কতামার) কসৌন্দয ি হদ্দব ফনরব, িযাশন হদ্দব র্দ্দরাো। 

(ফকন্তু) বাফহযক কসৌন্দয ি কতামাদ্দক কধ্া াঁকাে কিদ্দল ফদদ্দেদ্দছ, 

মৃতুযপদ্দথর যােী এভাদ্দবই ফক জীবন কাোে! 
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মন কগাঁদ্দথ রাখার মত স্থান এজগত নে, 

এো ফশক্ষাগ্রহদ্দণর জােগা, কখল-তামাশার নে।’ 

িলািল : পদিাহীনতার সাজা অতযন্ত যন্ত্রণাদােক। এর 

ভোবহতা ফবশাল এবং এর িলািল খুবই মন্দ। 

পদথাপালরনে েেকত: 

ইমাম ইবনুল আরাবী রহ. বদ্দলন, আফম ‘নাবফলস’ কদদ্দশর 

প্রাে একহাজার এলাকাে ফগদ্দেফছ। এসব এলাকার ককাদ্দনা 

একটেদ্দত হযরত ইবরাহীম আলাইফহসসালামদ্দক আগুদ্দন 

কিলা হদ্দেফছল। আফম নাবফলদ্দসর মফহলাদ্দদর কিদ্দে সতী-

সাধ্বী মফহলা ককাথাও কদফখ ফন। আফম এলাকাগুদ্দলাদ্দত 

বহুফদন কথদ্দকফছ। ফদদ্দনরদ্দবলাে ককাদ্দনা মফহলাদ্দক কবর হদ্দত 

কদফখ ফন। হযা াঁ, জমুআরফদন মফহলারা আসত। তাদ্দদর জনয 

ফনধ্ িাফরত স্থান ওইফদন ভদ্দর কযত। নামাযদ্দশদ্দষ তারা প্রদ্দতযদ্দক 

ফনদ্দজদ্দদর র্দ্দর িদ্দল কযত। পরবতী জমুআ পয িন্ত অফল-

গফলদ্দত একজন নারীও কিাদ্দখ পিত না। (তািসীদ্দর কুরতুবী 

১৪/১১৬) 

অধ্দ্দমর তাবফলদ্দগর সুবাদ্দদ কদ্দেকবছর কথদ্দক িতরাদ্দল 

যাওোর কসৌভাগয হে। কসখানকার একজন বুযুগ ি আদ্দলম 

আমাদ্দক জাফনদ্দেদ্দছন, এখাদ্দন হতযা-গুম-সন্ত্রাস হে না 

বলদ্দলই িদ্দল। ত্মজদ্দজ্ঞস করলাম, এমন শাফন্ত ও ফনরাপত্তার 

সমাজ ফকভাদ্দব জতফর হল? ফতফন উত্তর ফদদ্দলন, আমাদ্দদর 

নারীরা পদিার প্রফত পদু্দরাপুফর যতœশীল। কদ্দেকমাদ্দসও অফল-

গফলদ্দত পদিাহীননারী কদখদ্দবন না। এই পদিার বরকদ্দত 

বযফভিার ও অশ্লীলতার দরজা বন্ধ হদ্দে ফগদ্দেদ্দছ। িদ্দল 
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মারামাফর-হানাহাফন কনই। সবফদদ্দকই আদ্দছ শাফন্ত, ফনরাপত্তা, 

ভাদ্দলাবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও কসৌহাদিয। একমুসলমানদ্দক 

অপরমুসলমাদ্দনর ফহতাকাক্সক্ষী ফহসাদ্দবই এখাদ্দন পাদ্দবন। 

আদ্দমফরকার একযুবতী মুসফলম হদ্দে যথারীফত কনকাফব-

কবারকা পরা শুরু করল। তাদ্দক কবশফকছু মফহলা ত্মজদ্দজ্ঞস 

করল, তুফম কতা কখালাদ্দমলা পফরদ্দবদ্দশ উন্মকু্তদ্দদদ্দহ 

ফবিরণকারী আধ্ুফনকদ্দমদ্দে ফছদ্দল। এখন কতামার এই 

পফরবতিন! এত কটঠন পদিাপালন করদ্দত কতামার অসুফবধ্া হে 

না? ফনঃশ্বাস কবর হদ্দে যাওোর মত ফবরত্মক্তকর লাদ্দগ না? 

ফনদ্দজদ্দক ফক বত্মন্দ-োইদ্দপর মদ্দন হে না? যুবতী উত্তর ফদল, 

আফম আমার বহু রাত নাইেক্লাব ও নাদ্দির আসরগুদ্দলাদ্দত 

কাটেদ্দেফছ। আফম কদদ্দখফছ, প্রফতটে পরুুষ আমার প্রফত 

কামুকদৃটিদ্দত তাকাত। যখন মাদ্দকিদ্দে কযতাম, তখন 

পুরুষগুদ্দলাদ্দক আমার ফদদ্দক কলাভীদ্দিাদ্দখ তাকাদ্দত কদদ্দখফছ। 

মদ্দন সবসমে ভে কাজ করত। আশঙ্কাে ভুগতাম, ককাদ্দনা 

বখাদ্দে অসভযযুবক আমার ওপর হামদ্দল পদ্দি ফকÑনা? 

ককাদ্দনা হাদ্দেনা আমার ইজ্জত নি কদ্দর ফকনা? প্রাণ ককদ্দি 

কনে ফকনা? এখন আর এসব ভে-ভীফত কনই। কারণ, কযফদন 

কথদ্দক আফম পদিা শুরু কদ্দরফছ, কসফদন কথদ্দক পরুুষরা 

আমাদ্দক কদখদ্দত পাে না। আমার রূপ-কসৌন্দয ি ককউ কদদ্দখ 

না। আমার অন্তদ্দর ককাদ্দনা আশঙ্কা ও ভীফত কনই। পদিাপালন 

কদ্দরই আফম সুখী ও ফনরাপত্তাপূণ ি জীবদ্দনর টঠকানা খুাঁদ্দজ 

কপদ্দেফছ। এখন আমার হৃদে সুখপ্রািুদ্দয ি এতোই তৃপ্ত ও 

পফরপূণ ি কয, আমার অন্তদ্দরর সুখগুদ্দলা পদিাহীননারীদ্দদর 

মাদ্দে বণ্টন কদ্দর কদো হদ্দল সম্ভবত তারা সুখ-শাফন্তর কছা াঁো 
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কপদ্দে কযত। উক্ত যবুতী ইবযরহি  ঃযব  াবরষ নামক 

একটে বই রিনা কদ্দরদ্দছ। 

িাদ্দতমা। আদ্দমফরকার এক যুবতী মুসফলম। কনকাফব-কবারকা 

পদ্দর ধ্ীদ্দর ধ্ীদ্দর বাসার ফদদ্দক যাত্মচ্ছল। তার হাত-পাদ্দেও ফছলা 

কমাজা। জননক পুফলশঅফিসার কদদ্দখ সদ্দন্দহ করল কয, 

এভাদ্দব আপাদমস্তক আবৃত হদ্দে যাদ্দচ্ছ কক? তাই 

সদ্দন্দহবশতঃ তাদ্দক পুফলদ্দশর পাাঁি-ছেজন সদসয কগ্রিতার 

করার উদ্দেদ্দশ পথ আগদ্দল দা াঁিাল এবং বলল, কিহারা কথদ্দক 

কাপি সরাও, আমরা কদখদ্দত িাই কয, তুফম কক? িাদ্দতমা 

উত্তর ফদল, ককাদ্দনা মফহলাপুফলশ ডাদ্দকা, কসই আমার কিহারা 

কদখদ্দত পারদ্দব। কতামরা কমাদ্দেও কদখদ্দত পারদ্দব না। 

পুফলদ্দশরা বলল, তুফম কাপি না সরাদ্দল আমরা কতামাদ্দক 

কগ্রিতার কদ্দর ফনদ্দে যাব। কারণ ১৯৬৩ সাদ্দল আদ্দমফরকাদ্দত 

একটে আইন পাশ করা হদ্দেদ্দছ কয, ককউ শরীদ্দরর শতভাগ 

কেদ্দক িলদ্দত পারদ্দব না। কযদ্দহতু এর দ্বারা বি বি 

অপরাধ্ীরাও পার কপদ্দে কযদ্দত পাদ্দর। িাদ্দতমা বলল, আফম 

এদ্দদদ্দশ জন্ম ফনদ্দেফছ। এখাদ্দনই আমার কবদ্দি ওঠা। এখাদ্দনই 

আমার ফশক্ষা-দীক্ষা। আফম জাফন, আমার কদদ্দশর আইন 

সকলদ্দক ধ্মীে স্বাধ্ীনতা কদে। আফম ককাদ্দনা িাদ্দপ নে; বরং 

আল্লাহর ফবধ্ান ফহসাদ্দবই এই পদিা কদ্দরফছ। এো আমার 

আইনগত অফধ্কার। িাদ্দতমার কথা শুদ্দন পুফলশ তাদ্দক 

পুফলশদ্দস্টশদ্দন ফনদ্দে কগল। একমফহলার মাধ্যদ্দম তাদ্দক 

যাফিদ্দে-খফতদ্দে কদখা হল। অবদ্দশদ্দষ তাদ্দক একটে কাডি 

বাফনদ্দে কদো হল। বদ্দল কদো হল, যফদ ভফবষযদ্দত ককাদ্দনা 

পুফলশ ধ্দ্দর তাহদ্দল কাডিটে কদখাদ্দলই িলদ্দব। এভাদ্দব িাদ্দতমা 
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এখনও পদিাপালন কদ্দর িলাদ্দিলা কদ্দর। তার সম্ভ্রম ও প্রাণ 

ফনদ্দে ফনদ্দজর মাদ্দে ককাদ্দনা ভে কনই, ভীফত কনই। তার জীবন 

কযন  َيَْحَزنُْون ُهْم  َوََل  َعلَْيِهْم  َخوٌف   তাদ্দদর ককাদ্দনা ভে কনই ও‘ .ََل 

কপদ্দরশাফন কনই’-এর বাস্তব নমুনা। 

..... 

 


