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িকছু েবারকা পরা েবােনর আচরেনর জনয েবারকােক 
দায়ী করা যায় না 

বাংলােদেশ পদরা কেরন িকংবা েবারকা পেরন এমন নারীর সংখযা 

নগনয নয়য়  মুসিলম নারীেদর অেনেকই আলহামদুিল�াহ পদরা 

কেরনয় েদেশর েয েকােনা �াে� েগেলই অহরহ েচােখ পেড় 

েবারকা পরা নারীয় সে�হ েনই েবারকা পরা নারীেক অনয েয 

েকােনা েপাশাক প িরিহত নারীর েচেয় শালীন ও সমীহেযাগয 

েদখায়য় তােদর েদখেল েকবল অসু� মানিসকতার েলাকরা ছাড়া 

সবাই মেন মেন ��া েবাধ কেরনয় মুসিলম সমােজ পেথ-ঘােট 

তােদর স�ান েদখােনা হয়য় গািড়েত িসট না েপেল েবপেরায়া 

তরুরাও তােদর জনয িনেজর আসন েছেড় েদয়য় যারা সিতযকার 

পদরা কেরন রা�া-ঘােট তােদর িপছু লােগ না বখােট যুবকরাওয় 

এিটই বাংলােদেশর �াভািবক িচ�য়   

তেব বাংলােদেশর এই �াভািবক িচে�র উে�ািপঠও আজকাল 

েদখা যাে�য়  এ যুেগর েবারকা পরা েমেয়েদর েপছেনও ইদানীং 

বখােট েছেলরা ঘুরঘুর করেছয় েবারকা েহফাযেতর কারু হওয়ার 

পরও অেনক েবারকাবৃতা দুঘরটনার িশকার হে�নয় গৃহবধূ েথেক 
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িনেয় �ুল-কেলজ এমনিক মাদরাসার ছা�ীরাও সা�িতককােল 

অনাকাি�ত ঘটনার স�ুখীন হে�নয়  তারাও আজকাল খবেরর 

িশেরানাম হে�নয় িবষয়িট িনেয় আসেল �ত�ভােব ভাবা 

দরকারয় আিম এ িবষয় িনেয় অ�-িব�র েভেবিছয় িকছু পেয়� ও 

কারুও েনাট কেরিছয় েসসেবর আেলােক সংেকেপ িবষয়িট 

আেলাচনার �য়াস পাব ইনশাআ�াহয়  

িব�বযাপী ইসলােমর পদরা িবধােনর িবরে� অপ�চার, েদশীয় 

িমিডয়াগেলায় েবারকােক েনিতবাচকভােব িবরামহীন উপ�াপন, 

সেবরাপির িকছু েবারকাধারীর অনাকাি�ত আচরু েহতু  িদনিদন 

েবারকার �িত এক ে�ুীর মানুেষর িবরপ মেনাভাব গেড় উঠেছয় 

িমিডয়ার িবষয়িট বাদ িদেল তথাকিথত এই েবারকাওয়ালীেদর 

আচরুই মূলত দায়ী স�িত একিট ে�ুী র েবারকািবেরাধী  কটু 

বাকয উউারেু অভয�করেুয় এেদর কারেু অেনক সময় �কৃত 

পদরাশীল নারীেদরও দুুু েলােকর অিশু ম�বয হজম করেত হয়য় 

িনেজর মেতা েবারকা পরা একিট েমেয়েক নুািম করেত েদেখ 

েক না ল�ায় অেধাবদন হনয় মানুেষর সামেন আড়ু হেয় 

েভতের হায় হায় কেরনয়   
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মেন পেড় ছা� জীবেন চ��ােমর পেত�া সমু� ৈসকেত  িগেয় 

�থম েবারকাওয়ালী িকছু নারীর ��িব� আচরু েদিখয় েসিট 

আমােক �বলভােব নািড়েয় েদয়য় তারপর �মশ এ িচ� িনয়িমত 

েচােখ পড়েত লােগ । এখন শহেরর কেলজ-িব�িবদযালয় বলেতই 

এমন িকছু বযাপার েসখােন ডালভাতয় ঢাকার নািমদািম 

িব�িবদযালেয়র আশপােশর েহােটল েরে�ারায় অঅীল েপাশাক 

পরা েমেয়েদর মেতা, েবারকা পরা অেনক শালীন 

েপাশাকধারীেকও েদখা যায় বয়ে�ে�র সে� অবলীলায় আ�া 

িদেতয় িরকশার হড েফেল েবগানা পুরেষর সে� �ামীর মেতা 

কের গা েঘেষ িবচরু করেতয় ঢাকার টাউন সািভরস বাসগেলায় 

অনয তরু-তরুীেদর েতা বেটই েবারকা পরা েকােনা েমেয়েক 

েপছেনর িসেট বেস বয়ে�ে�র সে� খুনসুিট করেত েদখেল আর 

কেুর অ� থােক নায় মুসিলম েমেয়েদর আঁটশাট েপাশাক আর 

অঅীলতার িনলর� �দশরনীর �ালায় যখন পেথ েবরেনা দায় 

তখন এই গিটকয় েবারকাধারীর এসব আচরু আরও অসহয 

বযাপার হেয় দাঁড়ায়য় এেদর কারেু অেনেক  েবারকােক েখেলা 

মেন করেত শর করেছনয়   
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কেলজ, িব�িবদযালয়গেলার কযা�ােস িকংবা শহেরর েকােনা পাকর 

বা ের�ুেরে� েগেল  আপনারও  েচােখ পড় েব েবাকরা বৃতা 

েমেয়েদর অসংল� আচরুয় শহেরর  রা�াগেলায়ও েদখেবন  

�ীড়াহীন িকছু করেতয় যানবাহন আর পােকর মাথার ঘাম পােয় 

েফেল উপািজরত বােপর টাকায় পড়েত আসা ছা�ীেদর েদখেবন  

বয়ে��েদর সে� পিতজােন চুিটেয় আ�া িদে�য় সিতযকার 

পদরাকারীুী এবং ইসলাম অ��াু বলেতই তােদর এসব অভবয, 

ইসলামী িশুাচার বিহভূরত কমরকাা েদেখ িবি�ত ও বযিথত হনয় 

তােদর িনেয় যখন মানুষ িবরপ ম�বয কের তখন িনলাজ তারা 

হয়েতা শনেত পা ন না িকংবা শনেলও তােদর মেধয েকােনা 

�িতি�য়ার সৃিু কের না; িক� ইসলামে�মী অনয যারা এসব 

খারাপ ম�বয করেত েশােনন, তারা িঠকই িব�ত েবাধ কেরনয় 

�চাভােব মমরাহত হনয় 

কাউেক েদখা যায় েবারকা পেরেছন েতা তার মুখ েখালায় উপর� 

মুখমােল েমকাপ আর রংেয়র ছড়াছ িড়। েঠাঁেট কড়া িলপি�েকর 

দৃিুকটু কারকা জয় আেরক ে�ুীর নারীেদর েদখা যায় িজ� 

পযা� আর টাইট েগিি প েরন, িক� মাথা আবৃত রােখন 
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ফযাশেনবল �াফর িদেয়য় শরীেরর গঠন তােত েকবল সুদৃশযমানই 

হেয় ওেঠ না, েকােনা েকােনা েকে� তা পুরষেক আর দশজন 

েবপদরা নারীর েচেয় বরং েবিশই আকষরু কেরয় আেরকিট ে�ুী 

আেছ যারা েবারকা পেরন; মুখও ঢােকন িঠক, িক� েস েবারকা 

আর �াফর এেতাটাই পাতলা েয তােত আবৃত েদেহর আকার-

আকৃিত অে�েশই পুরেষর েলালুপ দৃিুেত েটেন েনয়য়    

এিদেক িব�য়কর হেলও মুসিলম েদেশর নারীেদর এখন অহরহ 

জাতীয় ও আ�জরািতক �ীড়া�েু আসেত েদখা যাে�য় ি�েকট, 

ফুটবল, সাঁতার ও েদৗড় েথেক িনেয় �ীড়া েকােনা আ�নই আজ 

মুসিলম েমেয়েদর সামেন অগময মেন হে� নায় ইরান-ইরাক ও 

েসৗিদ নারীরা িব� অিলি�কসহ সব আ�জরািতক �ীড়া আসের 

পদরার (?) সে� অংশ িনেয় িমিডয়ার বেদৗলেত সবার দৃিুর 

েক�িব�ু হে�নয় বুিঝ না পৃিথবীর েয েকােনা েদশ বা েয 

েকােনা ধেমরর েলােকরা েকােনা েখলা আিববার করেলই তােত 

মুসিলম নারীেক অংশ িনেত হেব তা েকন ভাবা হে�?! খবেরর 

কাগেজ �ায়শই িবেশষ �াফর পরা আর গােয়র সে� গভীরভােব 

েলে� থাকা েপাশােক ইরােনর �িমলা �ীড়ািবদেদর ছিব ছাপা 
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হয়য় কী অ�ুত �বুতা! আের আপিন যিদ পদরাই করেবন তেব 

েকন লােখা-সহ� দশরেকর সামেন িনেজর েদহ �দশরনীমূলক 

�ীড়ায় অংশ িনেত হেব?!  

আরও হাসযকর বযাপার হেলা, মুসিলম িব�সু�রী �িতেযািগতা 

আেয়াজেনর উেদযাগও েকােনা েকােনা আরব েদেশ করা হয়য় েয 

�িতেযািগতা েকবলই নারীর েদহেক পঁূিজ কের বািুিজযক ফায়দা 

েলাটার মতবেল আেয়ািজত তােত েকন অংশ িনেত হেবয় েদেশর 

েগৗরব েতা িনেজেদর উ�াবনী শি� ও পেরাপকারী মানিসকতা 

িদেয়ই বাড়ােনা যায়, নারীেক বযবসার পুয বািনেয় েকন েদেশর 

েগৗরব (?) বাড়ােত হেব?  

অেনক মা-েবানেক েদখা যায়, েবারকা পের িকংবা মাথায় িহজাব 

লািগেয় িনেজর েমেয়েক অধরন� েপাশােক লাা ফেটা সু�রী 

িকংবা ে�াজ আপ ওয়ােনর মেতা নাচ, গান িকংবা সু�রী িবিচ� 

েদহ �দশরনীমূলক �িতেযািগতায় িনেয় যানয় আর এসব 

�িতেযািগতায় িনেজর েমেয়েক েখতাবধারী বানােত েছাটেবলা 

েথেকই িনেয় যান গান বা নােচর �ুেলয় মুসিলম িহেসেব 

শ�ভােব কুরআন েশখার েয বাধযবাধকতা রেয়েছ স�ানেক তা 
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েশখােত যারা য�শীল নন, িব�য়করভােব তারাই িক-না দুিদেনর 

যশ-খযািত কামােত নাচ-গােন এত আ�িরক!  

আমরা েরাজ সমােজর অশাি� ও অপরাধগেলা িনেয় সমােলাচনা 

কির, িচ�া ও েটনশন কির, িনেজেদর স�ান েকােনা দুঘরটনার 

িশকার েহাক, অপ� বয়েস না বুেঝ েকােনা খারাপ েছেলর খ�ের 

পড়ুক, বখােটর হােত ধিষরতা বা লািিতা েহাক েকউ তা চাই নায় 

িক� েমেয়েদর েপাশাক, উ�ৃংখল আচরু আর অিত আড়�রপূুর 

পদচারু েয এসব েডেক আেন গরর িদেয় তা ভািব নায় সাহস 

কের েস সতয উউারু কির নায় তাই বদলায় না আমােদর 

ভাগযওয় থােম না িনযরািততার কাকায় বারবার পুনরাবৃিৃ ঘেট ধষরু 

আর িনযরাতেনরয় যার েজের ঘেট অসহায় েমেয়েদর আআহতযা 

আর আআাহিতর ঘটনায়   

হযা, যারা েবারকা পরা েসসব নারীর সমােলাচনা না কের 

েবারকােক সমােলাচনায় িব� কেরন, তােদরও একিট িবষয় 

িবেবচনায় রাখা উিচত, িকছু দুু �কৃিতর নারী তােদর অপকমর 

িনিবরেে স�াদেনর জনয েবারকা বযবহার কেরনয় আবািসক 

েবািডরং িকংবা িছনতাই বা চুির-ডাকািতর েকে�ও এর আ�য় েনয় 
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অেনক দুু েলাকয় হতভাগা িকছু নারী পরীকায় নকেলর জনযও 

েবারকােক কলংিকত কেরনয় এেদর িবচার েতা আ�াহই 

করেবনয় এ জনয েবারকােক েদাষােরাপ করা বা ধমরে�াহীেদর 

ভাষায় েবারকাবৃতােদর েদাষ খঁুেজ েবড়ােনা আর যাই েহাক 

েকােনা ঈমানদািরর পিরচয় হেত পাের নায় এেদর অপকমরেক 

যিদ েকউ েবারকা না পরার যুি� িহেসেব তুেল ধেরন তেব িতিন 

অজতা িকংবা ধমরে�ািহতার পিরচয় েদেবনয় িকছু েলােকর 

অপকেমরর ভার কখেনা েকােনা ে�ুীর ওপর চাপােনা সুিবেবচনা 

হেত পাের নায়  

আেরকিট িবষয়, সারা পৃিথবীর সে� সুর িমিলেয় আমােদর 

িমিডয়াগেলাও েতা বুরবােদর িবরে� উউকউয়  েরাজ েপপাের 

গরেরর সে� ব রুবাদী ঘটনার িববরেু এেক অপরাধ িহেসেব 

তুেল ধরা হয়য় তথািপ তারা আবার িকভােব বুরবাদী আচরু কের 

ইসলাম অনুশীলনকারীেদর �িত? সে�হ নাই, ইসলামী 

েপাশােকর �িত তােদর দৃিুভি�ও এক ধরেনর বুরবাদী 

মানিসকতার পিরচায়কয়  
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উে�া যুি� িদেয় বলা যায়, তারা িনেজরা েয (সাধারু) েপাশাক 

পেরন, দুিনয়ার সব অপরাধী আর স�াসী বদমাইশই েতা েস 

েপাশােক েশািভত হন, তাই বেল িক পযা�-শাটর পরা েদখেলই 

তােক েকউ বলেত পাের স�াসী, দুবৃিতকারী? িব� স�াসী 

আেমিরকা আর ইসরাইেলর �ধানম�ী ফুলপযা� আর িট শাটর বা 

েকাটর-টাই পেরন বেল আিম িক এ েপাশােক কাউেক েদখেলই 

বলেত পাির এই বুশ, এই শযারন, এই েনতািনয়াহ? কখেনা না । 

তাহেল েবারকা পরা েকােনা নারীেক িকংবা অপরাধ সংগঠেনর 

জনযই েবারকা পরা পুরষেক কাবযাঘাত না কের েকন মুাুপাত 

করা হেব েবারকার? এ এক অনযায়ই বেটয়  

তেব েবারকা পরা েবানেদরও মেন রাখেত হেব, ইসলামিবেরাধী 

িমিডয়াগেলা সব সময় এসব খারাপ দৃুা� লুেফ েনয়য় তারা টুিপ-

দািড় বা েবারকা পরা মানুেষর েকােনা েদাষ েপেল দায়ী বযি�র 

অপরােধর সমােলাচনা না কের এই েপাশােকর িবরে� উেঠপেড় 

েলেগ যায়য় আসেল এই ছুেতায় তারা িনেজেদর ইসলাম না 

মানার কুবাসনা চিরতাথর কেরয় িনেজর ধমরহীনতােক জােয়য করার 

বযথর েচুা চালায়য়  
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আমরা েযমন সমাজ েথেক এই অনযায় অিভেযাগ ও সমােলাচনার 

মূেলাৎপাটন চাই, েতমন েবারকা পরা নারীেদর কােছও কামনা 

কির দািয়রশীল আচরুয় েবারকাবৃতারা িকছুেতই িনেজর মযরাদা 

ও স�ােনর কথা ভুলেত পােরন নায় তােদর জানেত হেব েকান 

কাজিট তােদর স�ােনর সে� যায় আর েকানিট যায় নায় শধু 

সামািজকতা রকায় িকংবা বাবা -মার পীড়াপীিড়েত নয়, সকল 

নারীেক েবারকা পরেত তথা পদরা করেত হেব আ�াহর হকুম 

স�েকর েজেন এবং িবধানিটেক বুেঝয় বুঝেত হেব েবারকা নয় 

আ�াহর িনেদরশ পদরা রকা করায় আপাদম�ক িনেজেক েঢেক 

েফলা এবং েবগানা পুরেষর সং�ব েথেক যথাসাধয দূরর বজায় 

রাখায় পিরবােরর িনরাপদ ছায়াই নারীর িঠকানায় এর বাইের 

যােবন েকবল �েয়াজেনয় এর অনযথা হেলই িবপিৃয়  

এ পযরােয় এেস েকউ অবশযই �� তুলেত পােরন ইসলামী পদরা 

তথা খাস শরঈ‘ পদরা বলেত কী বুঝায়? পদরার অথরই কী েবারকা 

পরা নািক আরও িকছু করুীয় আেছ? আর মুখ সতর তথা 

আবরুীয় িক-নায় মুখ না ঢাকেল িক পদরা হেব না ইতযািদ ��য় 

এ িবষেয় উে�শযমূলকভােব মােঝমেধযই িবতকর তুলেত যাে� 
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ইদানীংয় আসেল এ িবষয়িট �ত� আেলাচনার দািব রােখয় তাই 

�ত� িনবে�ই িবষয়িট আেলাচনা করা হেব ইনশাআ�াহয় 

আ�হীরা আমার এ িবষেয় �ত� িনব� পেড় েদখেত পােরনয়  

এ জনয অিভভাবকেদরও দািয়র িনেত হেবয় স�ানেক আর সব 

িশকার পাশাপািশ ইসলােমর েমৗিলক িশকাও িদেত হেবয় পদরা 

এবং ইসলােমর িশুাচার েশখােত হেব অ�ািধকােরর িভিৃেতয় 

পাশাপািশ তােদর জনয পিরবাের িনিিত করেত হেব ইসলামী 

অনুশাসন এবং সিঠক গৃহিশকারয় িনেজর কেু উপািজরত অথর 

িদেয় কিলজার টুকেরা েমেয়েক িবধমরী েপাশাক িকংবা পুরষেদর 

েবশ িকেন েদেবন নায় স�ানেক বানােবন না আ�াহর রাসূেলর 

অিভশােপর ভািগদারয় দািয়রশীল িহেসেব িনেজেকও বানােবন না 

অপরাধীয় িবচার িদবেস নযায়পরায়ু আ�াহর দরবােরর আসামীয়  

আ�াহ আমােদর সকলেক বুঝার এবং মানার তাওফীক দান 

করনয় আমােদর েমেয়েদর বানান নবীপ�ী ‘আেয়শা, খািদজা ও 

ি�য়তম তনয়া ফােতমার (রািদয়া�াহ আনহকা) অনুসারীয় আমীনয় 

ইয়া রা�াল আলামীনয়  

 


