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মুসিলম েবানেদর যা অনু ধাবন করা দরকার
�িতিট মুসিলম েবােনর জনয্ অপিরহাযর্ হেল া ইসলাম তার কাে
কী চায় তা জানা। আ�াহর অিভ�ায় উে�শয্ স�েকর্ সময
জ্ঞাত হওয়াইসলাম চায় মানু েষর েচতনা পির�� রাখেত। চায়
নারীেক িফতনা ও িবশৃ �লা েথেক দূ ের রাখেত। ইসলাম িনি�ত
কের নারীর ইহকালীন সািবর্ক িনরাপ�া এবং পরকালীন মুি�।
ইসলাম এমন একিট পুণয্ম সমাজ িবিনমর্াে সেচ�, েযখােন
মানু েষর সহজাত লালসােক উি�� করা হয় না। উে�িজত করা
হয় না তার কাম �বৃ ি�েক। এেত বরং সবর্ িবদয্মা ধমর্ী
বাধয্বাধকতা এিট সু �র পথ েবি�ত। উ�ম চির� মাধু েযরর বেমর
সু রিক্ষ ইসলােম যথাযথভােব লক্ রাখা হয় নারী-পুরুেষ
ৈদিহক, মানিসক ও �াকৃিতক �াতে�য্ �িত। ইসলাম তাই
�েতয্েকর দািয়� ও কতর্বয্ িনিদর্� কের িদেয়েছ। �েতয্
অিধকার ও �াপয্ও সু�� বেল িদেয়েছ।নারী বা পুরু- েকউই
যােত িরপুর তাড়নায় িবপথগামী, �ংেসর পথযা�ী না হয় েসজনয্
এই দীন িবেয়েক বািনেয়েছ সেবর্�ম বয্ব� আর ৈববািহক
স�েকরর েসৗ�যর্েক বািনেয়েছ ে��ে�র মুকুট। আর নারীপুরুেষ জনয হারাম কেরেছ বয্িভচা ও এর �িত �েরাচনা
দানকারী এবং এর ই�নদাতা সবিকছু । পিব� কুরআেন আ�াহ
তা‘আলা বেলন :
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[٣٢ :﴾ ]اﻹﺳاء٣ �حشة َو َسا َء َسبِي
ِ � ﴿و� �قر�وا لزّ�َ ۖ ِنَهۥ �ن
‘আর েতামরা বয্িভচাের কােছ েযেয়া না, িন�য় তা অ�ীল কাজ
ও ম� পথ।’ {সূ রা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ২৩}
এ লেক নারীর জনয কেরেছ পদর্ অপিরহাযর্ িনেদর্ িদেয়েছ
তােদর গৃহাভয্�ে থাকেত। িনিষ� কেরেছ সব ধরেনর েবহায়া ও
েবেল�পনা। এিদেক পুরুষেদ আেদশ িদেয়েছ তােদর কােছ
আসার আেগ অনু মিত �হণ করেত। েবগানা নারীর �িত দৃ ি�
িনেক্ষপ েথেক িনেজেক সংযত করেত কারণ, উভয় িলে�র
মেধয্ ে�ািথত করা হেয়েছ িবপরীত িলে�র �িত সহজাত
আকষর্ণ আ�াহ তা‘আলা তা কেরেছন মানব �জািতর বংশবৃ ি�
অবয্াহ রাখার �ােথর্ এরই িভি�েত নারী-পুরু উভেয়র রেয়েছ
তােদর �ভাব-�কৃিত ও ৈজিবক চািহদা অনু পােত �েয়াজনীয় িভ�
িভ� ভূ িমকা।
েযেহতু িবপরীত িলে�র �িত আকষর্ দু বর্া ও দু দর্মনী িবষয়।
আর �াণীজগেত- মানু ষ যার ে��তম জািত- উভেয়র মােঝ এ
�বল েঝাঁেকর অেনক কারণও িবদয্মা, তাই ইসলাম এই
আকষর্েণ উ�াপেক আপাত শীতল এবং এ �বণতার বি�েক
িনয়�েণর বয্ব� িনেয়েছ। এিটেক শালীন ও েশাভনীয় গি�েত
সীমাব� েরেখেছ। যােত তার �েয়াগ ঘেট েকবল পিব� ও
িনরাপদ েক্ষে
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েসেহতু সব পরপুরু েথেক নারীর জনয তার আ�াহ �দ� ও
অিজর্ েসৗ�যর তথা সারা েদহ আবৃ ত রাখার িবধান বা শরয়ী
পদর্ বাধয্তামূল করা হেয়েছ। যােত েস সু রিক্ থােক দু িবর্নী
দৃ ি� েথেক। একইভােব তার জনয সকল উে�জক আচরণ িনিষ�
করা হেয়েছ। এবং উল�পনা ও েসৗ�যর �দশর্নে বড় অপরাধ
িবেবচনা করা হেয়েছ। এর উে�শয, তােক লা�না, ে��াচািরতা,
অবাধ েমলােমশা, সে�হপূ ণর ব�ু� ও িবষা� হাসয-রিসকতা
েথেক উ�ত মযর্াদা অিধি�ত রাখা। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
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‘েহ নবী প�ীগণ, েতামরা অনয েকান নারীর মত নও। যিদ
েতামরা তাকওয়া অবল�ন কর, তেব (পরপুরুেষ সােথ) েকামল
কে� কথা বেলা না, তাহেল যার অ�ের বয্ি রেয়েছ েস �লু �
হয়। আর েতামরা নয্ায়সংগ কথা বলেব। আর েতামরা িনজ
গৃেহ অব�ান করেব এবং �াক- জােহলী যু েগর মত েসৗ�যর
�দশর্ কেরা না। আর েতামরা সালাত কােয়ম কর, যাকাত
�দান কর এবং আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর আনু গতয কর। েহ নবী
পিরবার, আ�াহ েতা েকবল চান েতামােদর েথেক অপিব�তােক
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দূ রীভূ ত করেত এবং েতামােদরেক স�ূ ণর্রূ পিব� করেত।’
{সূ রা আল-আহযাব, আয়াত : ৩২-৩৩}
এখােন নবীপ�ীগণ ও তাঁেদর পরবতর্ সকল মুিমন নারীেক
সে�াধন করা হেয়েছ। ইসলাম এ প�া অবল�ন কেরেছ পদর্,
পিব�তা ও ল�ার �চাের। অবনত দৃ ি�, ল�া�ান েহফাজত,
নারী-পুরুেষ আি�ক শূ িচ রক্ষা নারীর �িত েযৗন েলালু পতা
রুখেত িফতনা-ফাসাদ ও সে�হ-অিব�াস এবং ভুল েবাঝাবুিঝ
েথেক তােক দূ ের রাখেত।
নারীরা হেলন ইসলামী সমােজর গুরু�পূ েমৗল। কারণ, তােদর
ওপরই নয্ আগামী �জে�র আেবগ-অনু ভূিত এবং িচ�ােচতনােক সু � ও অমিলন রাখার দািয়�। �বৃ ি� তথা িরপুর
তাড়না ও অেধামুখী পাশিবক আচরেণর দূ ষণ েথেক তােদর
সু রক্ েদওয়ার সু কিঠন িয�াদািরও অপর্ণ করা হেয়েছ তােদর
ওপর। এভােবই নারীরা অবদান রােখন সমাজেক পিব� করেত
এবং এর �কৃত স�দ ও মযর্াদ অটুট ও অক্ষুরাখেত।
এ কারেণই আ�াহ তা‘আলা মুসিলম নারীেদর ওপর এসব দািয়�
অপর্ কের, এর মাধয্ে তােদর স�ািনত বািনেয় তােদরেক
চির�হীনতার সব ধরেণর সংে�ষ এবং অশাি� সৃ ি�কারী ক্ষুধাত
পুরুেষ েচারা দৃ ি�র আওতা েথেক েযাজন দূ ের অব�ােন করার
িনেদর্ িদেয়েছন। উপর� তােদরেক পাপাচারীেদর নাগাল েথেক
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আপন ই�ত-আ� রক্ষ উপেদশও িদেয়েছ এই পিব� ধমর্
তােদর উ�ু � কেরেছ ৈজিবক চািহদা পূ রণ করেত িগেয় ৈবধ
েক্ ছাড়া আপন ল�া�ানেক েয েকােনা মূ েলয সু রিক্ রাখেত।
তেব হয্, আ�াহ তা‘আলা স�ািনতা মিহলােদর জনয েসৗ�যর
চচর্া ৈবধ কেরেছন। েকন নয়, িতিনই েতা তােদর �ভাব এমন
বািনেয়েছন েয, তারা সাজস�া ও েসৗ�যর চচর্ করেত পছ�
কের। ইসলাম এই সহজাত আ�হেক অ�ীকার বা অবদমন কের
না। বরং এেক পিরশীিলত ও পিরমািজর্ কের। েস েযন তার
সমুদয় রূ-লাবণয ও েসৗ�যর সু ধা িদেয় একমা� �ামীরই হৃদ
হরণ কের। নারী যখন তার কমনীয়তা ও েমাহময়তা �ামীেতই
সমপর্ কের, তখন তা হয় আ�াহর স�ি� লােভর উপায় এবং
ছাওয়ােবর কাজ। এিদেক ইি�ত কের হাদীেছ েযমন বলা হেয়েছ,
আবূ যর িগফারী রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
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ﻟ ِ�ﻴﻬﺎ أﺟﺮ ﻗﺎل » أرأ�ﺘﻢ لﻮ وﺿﻌﻬﺎ ِﻓ ﺣﺮامٍ أ�ﺎن ﻋﻠﻴ ِﻪ ِ�ﻴﻬﺎ ِوزر ﻓﻜﺬلِﻚ إِذا
ْ َ َ َ َ َ ْ
.«َو َﺿ َﻌ َﻬﺎ ِﻓ ﺤﻟَﻼ ِل ﻛن ُﻟ أﺟ ٌﺮ

‘আর েতামােদর ল�া�ােনও রেয়েছ সদকা। সাহাবীরা বলেলন,
েহ আ�াহর রাসূ ল, আমােদর েকউ তার েযৗন চািহদা েমটােব আর
তােতও তার জনয ছাওয়াব হেব? িতিন বলেলন, েতামরা িক মেন
কেরা েস যিদ তা হারাম জায়গায় েমটায় তেব িক তার েস েথেক
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গুনা উপািজর্ হেব না? (অবশযই হেব) িঠক েসভােবই যখন েস
তা হালাল জায়গায় েমটােব, তার জনয ছাওয়াব িলখা হেব।
[মুসিলম : ৬০০১; মুসনাদ আহমদ : ২১৫১১]
আ�াহ তা‘আলা মুিমন নারীেদর িনেদর্ িদেয়েছন, তারা েযন
তােদর দৃ ি� অবনত রােখ। আপন ই�ত রক্ কের এবং
আকষর্ণী অ�গুেল আবৃ ত রােখ। যােত েকােনা অসু � অ�র বা
অসংযত দৃ ি�র অিধকারী পুরু তার িটিকিটও �শর করেত না
পায়। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ۡ َ
َ ۡ ۡ ُ
ّ
ّ َ�ۡت َ� ۡغ ُض ۡض َن م ِۡن َب
َ ُرُوجَهُنَ َو َ� ُ� ۡب ِد
ين
ٰرِهِنَ َو َ� ۡحفظ َن
ِ ٰ�ِ﴿ َوقل لِّل ُمؤم
ّ
ّ ِنَت
َ ۡ ۡ َ�ۡ َهُنَ ِ َّ َما َظ َه َر م ِۡن َهاۖ َو
َٰ َ ّ
[٣١ :ِنَۖ﴾ ]ﻨﻟﻮر
�
ِ
��ن ُِمُرِهِنَ � ُيُو�ِه
�
‘আর মুিমন নারীেদরেক বল, তারা তােদর দৃ ি�েক সংযত রাখেব
এবং তােদর ল�া�ােনর িহফাযত করেব। আর যা সাধারণত
�কাশ পায় তা ছাড়া তােদর েসৗ�যর তারা �কাশ করেব না।
তারা েযন তােদর ওড়না িদেয় বক্ষেদশ আবৃ ত কের রােখ।’
{সূ রা আন-নূ র, আয়াত : ৩১}
একজন মুিমন নারী যার হৃদ আ�াহর নূ ের উ�ািসত, েস কখেনা
আ�াহ ও রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আনু গেতয
ছাড় েদয় না। েস কখেনা আ�াহ ও তদীয় রাসূ ল িনেদর্িশ িবষয়
পালেন িকংবা তাঁেদর িনেষধকৃত িবষয় বজর্ে িপছ পা হয় না।
যিদওবা তার মন চায় রূ �দশর্ করেত এবং েসৗ�যর �কাশ
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করেত। কারণ, সজীব আ�াধারী নারীরা পূ বর্সূর পুণয্া�
নারীেদরই আদশর মােনন। যােদর স�েকর আেয়শা রািদয়া�াহ
আনহা বেলন,
َ ّ
ْ ُ َ َ ّ َ ْ َ َ ّ ُ ﻴﻟَْﺮ
َ ُْ َ َ ُّ ُ َ َْ
ُﻤُﺮِﻫِﻦَ َﻋ
ِ ﻀ�ْ َﻦ
} :َ� ات اﻷول َﻤَﺎ أﻧﺰل
ِ ﺎﺟ َﺮ
ِ ﻳﺮﺣﻢ �َ �ِﺴﺎء الﻤﻬ
ِ
ّْ
ْ َ ّ
َ
ّ
.ُﺮُوﻃَﻬُﻦَ ﻓﺎﺧﺘَ َﻤ ْﺮن ﺑِ ِﻪ
ُﻴُﻮ�ِﻬِﻦَ{ َﻘَﻘ َﻦ
‘আ�াহ িহজরতকারী অ�বতর্ নারীেদর ওপর রহমত করুন
যখন িতিন নািযল করেলন, ‘আর তারা েযন তােদর বেক্ ওপর
ওড়না েটেন েদয়’ তখন তারা তােদর িন�াংেশর কাপেড়র �া�
িছেড় েফেলন এবং তা িদেয় ওড়না বািনেয় েনন।’ [বুখারী :
৮৫৭৪]
আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা হজ অব�ায় তােদর েয বণর্ন
িদেয়েছন তা েথেক অনু মান করা যায় পদর্ রক্ষ তাঁরা কতটা
আ�িরক িছেলন। আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা বেলন,
ُْ
ٌ
َْ
َ ّ ُ َْ ّ َ َ
ّ
 � ِﺮ َﻣﺎت-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َ�
ﻮل
َﻤُﺮُون ﺑِﻨَﺎ َو� ُﻦ َﻣ َﻊ َر ُﺳ
ﻛن لﺮُﻛﺒﺎن
ِ
ِ
َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ َ َْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ﻓ ِﺈذا ﺣﺎذوا ﺑِﻨﺎ ﺳﺪﻟﺖ ِإﺣﺪاﻧﺎ ِﺟﻠﺒﺎ�ﻬﺎ ِﻣﻦ رأ ِﺳﻬﺎ ِﻰﻟ وﺟ ِﻬﻬﺎ ﻓ ِﺈذا ﺟﺎوزوﻧﺎ
ْ َ َ
.ﻛﺸﻔﻨَ ُﺎه
‘আমরা ইহরাম অব�ায় সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সে�
িছলাম। তখন আেরাহীরা আমােদর সে� পথ চলিছেলন। যখন
তারা আমােদর আড়াআিড় হন, আমােদর স�ীনীরা তােদর বড়
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চাদর মাথা েথেক েচহারায় ঝুিলেয় েদন। তারা আমােদর অিত�ম
কের চেল যাবার পরই আমরা তা উ�ু � কির।’ [আবূ দাঊদ :
৫৩৮১; বাইহাকী : ৩৩৮৮] েভেব েদখুন পদর্া রক্ষায় তাঁরা কত
সেচতন েয হেজর সময়ও (েযখােন সাধারণত: মিহলােদর মুখ
েখালা রাখেত হয় েসখােনও) এ বয্াপাের তাঁরা ৈশিথলয্ েদখােত
না।
ি�য় মুিমন েবান, আ�াহ েতামােক স�ািনত কেরেছন। েতামার
মযর্াদ উ�ীত কেরেছন। েতামার রুিচে মািজর্ কেরেছন।
েতামার সু �র ও পির�� অনু ভূিত দান কেরেছন। তাই েয
যু ি�েতই েহাক না েকন তুিম িনেজেক েদহ �দশর্ন ও পশুসুল
উল�পনার জনয ��ত কেরা না। আ�াহ তা‘আলা েতামার ওপর
অনু �হ বষর্ কেরেছন, েতামােক লাজুকতার ভূ ষণ এবং ল�া ও
েসৗ�েযরর আভরণ দান কেরেছন। েযখােন সবর সাধারেণর রুি
িবকৃিত এবং পশ বৃ ি�র �ভােব ন�তা ও উল�পনায় আ�েহর
আিতশযয েদখা যাে�, েসখােন েতামার রুিচে িতিন একজন
মুিমন নারীর উপযু � বািনেয়েছন। েতামার অনু ভূিত পির�� আর
েচতনা পিরশু�
ি�য় ভ�ী, তুিম েতা আ�াহ ও রাসূ েলর আ�ােন সাড়া িদেয়
ে��ায় অ�সর হেয়েছা। সৎ কােজর �িতেযািগতায় এিগেয়
এেসেছা। অবাধয্াচািরনীর েযখােন ব�াহীন িবচরণ করেছ,
পাপাচািরণীরা েযখােন েসৗ�েযর্ �দশর্ন আর পােপর েফির কের
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কের িফরেছ, েসখােন তুিম দীনী বাধয্বধকতা ও আ�াহর
দাসে�র দাবী পূ রণ কের িব�াি�র পথ রু কের িদেয়েছা।
িফতনার উৎসসমূ হ উপেড় েফেলেছা। িদেয়েছা তািড়েয় উে�জনা
ও উ��তােক। অিবচল েথেকেছা স�ান ও মযর্াদর পেথ।
আঁকেড় ধেরেছা েহদােয়ত নােমর পােথয়। আ�ণী েথেকেছা
শূ িচতা ও পিব�তায়। ধের েরেখেছা পদর্ ও ল�ার ভূ ষণ।
আখলােকর মাধয্ে �মাণ িদেয়েছা আ�াহর �কৃত দাসে�র।
আর নমুনা হেয়েছা িনে�া� আ�াহর বাণীর :
ََ َ
ْ َُ َ َٓ َ
�َ ُ
ّ َ ٓ َ
ُ ّ َضَ َل
ٰ َ َ �َ َ� ۡع َض ُه ۡم
� َ� ۡع ٖض و�ِما أنفقوا
﴿ٱل ِّر َجال َّ ٰ ُمون � ٱلنِّساءِ بِما
َ
ّ
َ ٌ ٰ�َِ ت َ�ٰن
ٞ ٰ�َ �ٰف
ُ ّ ت ل ِّۡل َغ ۡيب ب َما َحف َِظ
ُ ٰ�َِ َٱل�َٰل
:�َۚ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
م ِۡن أ ۡم َ�ٰلِهِ ۡ ۚم
ِ ت
ِ ِ
[٣٤
‘পুরুষর নারীেদর ত�াবধায়ক, এ কারেণ েয, আ�াহ তােদর
এেকর ওপর অনয্ে ে��� িদেয়েছন এবং েযেহতু তারা
িনজেদর স�দ েথেক বয্ কের। সু তরাং পুণয্বত নারীরা
অনু গত, তারা েলাকচক্ষ অ�রােল িহফাযাতকািরণী ওই িবষেয়র
যা আ�াহ িহফাযাত কেরেছন।’ {সূ রা আন-িনসা, আয়াত : ৩৪}
েহ ঈমােনর েদৗলতধনয েবান, আ�াহ ও রাসূ েলর দৃ ি� নত রাখা
এবং ল�া�ান েহফাযেতর িনেদর্ েতামার হৃদ ধারণ কেরেছ।
েতামার অমিলন আ�ােক সু েরলা কে� কথা বলা ও সশ�
পদিবেক্ষ চলা েথেক, েতমিন দা�া-িবশৃ �লায় উ�ািনদাতা
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শয়তািন �েরাচনা �ভািবত কথা বা কমর েথেক িনবৃ ত েরেখেছা।
ব�ত তুিম িনেজেক পূ বর্সুর েনককার, সাহাবীয়া ও মুিমন জননী
পুণয্বতীেদ আদেশর গেড় তুেলেছা। ফেল তা পিরণত হেয়েছ
েতামার অিবে�দয �ভােব। স�ান ও মযর্াদ এবং সু ষমা ও
শূ িচতার ভূ ষেণ তুিম িনেজেক অলংকৃত কেরেছা। আর এসবেক
�হণ কেরেছা তুিম িনেজর পালনীয় িবধান বেল। ব�ত এসেব
েকােনা মুিমন নারীর জনয ি�মত করার অবকাশ েনই। েযমন বুঝা
যায় িনেচর আয়াত েথেক। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
َ
َ ُُ ُ َ َ ُّ
َ َ ُ
ۡ َ
ُۡ َ َ ََ
َ َ َ
و� ٓۥ أ ۡم ًرا أن يَ�ون ل ُه ُم
لِمؤم ِٖن َو� ُمؤم َِن ٍة إِذا ق� �َ ورس
﴿وما �ن
َ
ۡ
ٗ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
ّ
ٗ
ۡ
ۡ
ۡ
َ ِ�ةُ م ِۡن أمره ِۡم َو َمن َ�ع ِص
َ َ �ٱ
ُ �َ َو َر ُس
﴾٣ و�ۥ �قد َلَ ض�ٰ� ُّبِينا
ۗ ِ
[٣٦ :]اﻷﺣﺰاب
‘আর আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল েকােনা িনেদর্ িদেল েকােনা মুিমন
পুরু ও নারীর জনয িনেজেদর বয্াপাে অনয িকছু এখিতয়ার
করার অিধকার থােক না; আর েয আ�াহ ও তাঁর রাসূ লেক
অমানয করল েস ��ই পথ�� হেব।’ {সূ রা আল-আহযাব,
আয়াত : ৩৬}
ি�য় ভ�ী, িন�য় এিট আনু গেতয্ েসৗভাগয, যা িদেয় তুিম েতামার
মযর্াদ অটুট রাখেব। অ�র পিব� এবং চির� মাধু যর্ে উ�লতর
করেব। শু�ত ও শু�তা িনেজেক অলংকৃত করেব। আ�াহর এ
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আনু গতয ও দাস� িদেয়ই অধঃপিততেদর িল�ােক িবচূ ণর এবং
শয়তানী লালসার িজভেক সংবরণ করেব।
ি�য় �াতা, পুরুষেদ কামাতর িভড় েথেক দূ র� অবল�নকারী,
জীব� হৃদ পদর্াকার েয িনেজেক যাবতীয় অপদ�তা ও িনচুতা
েথেক রক্ কের তার অব�া েদখ, কী তার স�ান-মযর্াদ, কী
তার ভি� ও ��া। আর এর সে� তুলনা কের েদখ সবর্�গাম
�দশর্নি� িনলর্, অপমািনত ও লাি�ত নারীর অব�া। এ দু ই
ে�ণীর নারীেদর মােঝ িব�র বয্বধা এবং েযাজন ফারাক। তুিম
আ�াহ তা‘আলার বণর্না েদয়া মাদােয়েনর েস বৃ ে�র দু ই কনয্া
সাদৃ শয্ অবল�ন কের। কুরআেন যার িববরণ েদওয়া হেয়েছ
এভােব,
ٓ ۡ ۡ ََ
َ
ۡ ٓ َ َ
[٢٥ :تِح َياءٖ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ
جا َءت ُه إِ ۡح َدٮ ٰ ُه َما � ۡم ِ� � ٱس
﴿ف
‘অতঃপর নারী�েয়র একজন লাজুকভােব েহঁেট তার কােছ এেলা’
{সূ রা আল-কাসাস, আয়াত : ৫২} েদখ কী আদব, কী লাজুকতা
! আর েকমন আি�ক শূ িচতা ! ঘটনািট িচ�ার সে� সিব�াের
পেড় েদখ। জানেত পারেব সিতয্কা পুণয্বতীর েকমন সু রিক্
থােকন। েদেখা সলাজ পদিবেক্ষ এেস েকমন িবনয়ভরা কে�
িতিন বাবার িনেদর্ পালন করেলন। কুরআেনর ভাষায় তার উি�
িছল এমন,
َ َ َۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ َۡ َ ّ
[٢٥ :ت �َا ۚ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ
﴿ِنَ أ ِ� يدعوك ِ�جزِ�ك أجر ما سقي
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‘আমার িপতা আপনােক ডাকেছন, েযন িতিন আপনােক
পাির�িমক িদেত পােরন, আমােদর পশুগুেলা আপিন েয পািন
পান কিরেয়েছন তার িবিনমেয়।’ {সূ রা আল-কাসাস, আয়াত :
৫২}
অতএব আসু ন েহ ি�য় েবান, পুরু হৃদে ঝড়েতালা লাসয্ম
চলন আর মেনােযাগ আকৃ� করা েকামল বচন তয্া কির।
আ�াহর কােছ এ েথেক তাওবা কির। তাওবা কির অ�ীল
েপাশাক ও েসৗ�যর্ িবকাশকারী েলবাস েথেক। তাওবা কির
পুরুষেদর সাদৃশয্ �, পুরুষেদর েবশ ধারণ েথেক।আসু ন েহ
েবান, আ�াহর িনেদর্ মত পিরপূ ণর পদর্ ও পিব�তার জীবন
যাপন কির। আ�াহ তা‘আলা আমােদর সবার মা-েবানেক
ইসলােমর �থম যু েগর েনককার নারীেদর মেতা পদর্ানশীল ও
দীনদার হবার তাওফীক িদন। আ�াহ তােদর সকলেক পি�ল
জীবেনর �শর েথেক দূ ের রাখুন। আমীন। ইয়া র�াল আলামীন।
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