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পর্দা জাতীয় উন্নততর পথে বাধা নয় 

   

পর্দার তবধান 
পর্দা তক আমাথর্র জাতীয় ও রাষ্টীয় প্রগততর অন্তরায়? এ প্রথের মীমাাংসার পূথবদ একতি কো উত্তমরূথপ চজথন 
চনওয়া আবশ্যক চয, প্রকৃতরূথপ পর্দা কাথক বথল? চকননা এতদ্ব্যতীত আমরা পর্দার উথেশ্য, প্রথয়াজনীয়তা এবাং 
তার উপকাতরতা অপকাতরতা সমযকরূথপ উপলতি করথত সক্ষম হব না। অতঃপর আমাথর্রথক এ-ও তসদ্ধান্ত তনথত 
হথব চয, আমরা মূলত চকান ধরথনর প্রগতত অজদন করথত  াই? কারণ এ তবষথয় চকাথনা সুস্পষ্ট তসদ্ধান্ত বযততথরথক 
পর্দা তার অন্তরায় তক না তা যোেদরূথপ অনুধাবন করা সম্ভব হথব না।  
পর্দা আরবী ‘তহজাব’ শ্থের বাাংলা ও উরূ্দ তরজমা। কুরআন মাজীথর্র চয আয়াথত মুসতলমথর্র আল্লাহ তা‘আলা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম-এর ঘথর তনঃসাংথকাথ  ও চবপথরায়াভাথব যাতায়াত করথত তনথষধ কথরথেন, 
তাথত এ ‘তহজাব’ শ্েই উথল্লখ করা হথয়থে। আল্লাহ তা‘আলা বথলথেন চয, যতর্ ঘথরর স্ত্রীথলাকথর্র তনকি চেথক 
চতামাথর্র চকাথনা তজতনস চনওয়ার প্রথয়াজন হয়, তাহথল তা তহজাথবর আড়াল চেথক চ থয়া।  
কুরআথনর এ তনথর্দশ্ চেথকই ইসলামী সমাথজ পর্দার সূ না হয়। অতঃপর এ প্রসথে আর যত আয়াতই নাতযল 
হথয়থে, তার সমতষ্টথক আহকাথম ‘তহজাব’ বা পর্দার তবধান বলা হথয়থে। সূরা আন-নূর ও সূরা আল-আহযাথব এ 
সম্পতকদত তনথর্দশ্াবলী তবস্তাতরত বতণদত হথয়থে। এ সব আয়াথত বলা হথয়থে চয, মতহলারা চযন তাথর্র মযদার্া 
সহকাথর আপন ঘথরই বসবাস কথর এবাং জাথহলী যুথগর চমথয়থর্র মথতা বাইথর তনথজথর্র রূপ চসৌন্দথযদর প্রর্শ্দনী 
কথর না চবড়ায়। তাথর্র যতর্ ঘথরর বাইথর যাবার প্রথয়াজন হয়, তথব আথগই চযন  ার্র (কাপড়) দ্ব্ারা তারা 
তনথজথর্র চর্হথক আবৃত কথর চনয় এবাং ঝাংকারর্ায়ক অলাংকারাতর্ পতরধান কথর ঘথরর বাইথর না যায়। ঘথরর 
চভতথরও চযন তারা মাহরাম (যার সাংথগ তবথয় তনতষদ্ধ) পুরুষ ও গায়থর মাহরাম পুরুথষর মথধয পােদকয সৃতষ্ট কথর 
এবাং ঘথরর চোি বয়থসর তকাংবা চমথয়থর্র বযতীত অনয কাথরা সামথন চযন জাাঁকজমকপূণদ চপাশ্াক পথর না 
চবথরায়।  
অতঃপর মাহরাম পুরুষথর্র সামথন চবর হওয়া সম্পথকদও এ শ্তদ আথরাপ করা হথয়থে চয, তারা চবথরাবার পূথবদ 
চযন কাপথড়র আাঁ ল দ্ব্ারা তাথর্র মাোথক আবৃত কথর চনয় এবাং তনথজথর্র সতর লুতকথয় রাথখ। অনুরূপভাথব 
পুরুষথর্রথকও তাথর্র মা- চবানথর্র তনকি যাবার পূথবদ অনুমতত গ্রহথণর তনথর্দশ্ চর্ওয়া হথয়থে, চযন অসতকদ 
মুহুথতদ মা-চবানথর্র চর্থহর চগাপনীয় অাংথশ্র প্রতত তাথর্র রৃ্তষ্ট পড়থত না পাথর।  
কুরআন মজীথর্ উতল্লতখত এ সমস্ত তনথর্দশ্থকই আমরা পর্দা বথল অতভতহত কথর োতক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লাম পর্দার বযাখযা কথরথেন, যা চেথক বুঝা যায় চয, মতহলাথর্র সতর হথে মুখমণ্ডল, হাথতর কতি ও পাথয়র 
পাতা বযতীত চর্থহর অবতশ্ষ্টাাংশ্। এ সতরথক মাহরাম পুরুষ এমন তক তপতা, ভাই প্রভৃততর সামথনও চেথক রাখথত 
হথব। চমথয়রা এমন চকাথনা তমতহ কাপড় পতরধান করথত পারথব না যাথত তাথর্র চর্থহর চগাপনীয় অাংশ্ বাইথর 
চেথক রৃ্তষ্টথগা র হথত পাথর। তাোড়া তাথর্রথক মাহরাম পুরুষ োড়া অনয কাথরা সাথে ওঠা বসা তকাংবা ভ্রমণ 
করথত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় তনথষধ কথরথেন।  
চকবল তাই নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম মতহলাথর্রথক সুগতি চমথখও ঘথরর বাইথর চযথত তনথষধ 
কথরথেন। এমনতক তততন মসতজথর্ জামায়াথতর সাথে সালাত আর্াথয়র উথেথশ্য মতহলাথর্র জনয পৃেক স্থান পযদন্ত 
তনধদারণ কথর তর্থয়তেথলন। নারী ও পুরুষথক তমতলতভাথব একই কামরায় বা একই স্থাথন সালাত আর্াথয়র তততন 
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কখথনা অনুমতত প্রর্ান কথরন তন। এমন তক সালাত চশ্থষ চখার্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর 
সহাবীগণ মতহলাথর্রথক মসতজর্ চেথক আথগ চবর হওয়ার সুথযাগ তর্থতন এবাং যতক্ষণ পযদন্ত তারা মসতজর্ চেথক 
সমূ্পণদরূথপ চবর না হথতন ততক্ষণ পুরুষরা তাাঁথর্র কামরার চভতথরই অথপক্ষা করথতন।  
পর্দার এই সমস্ত তবধান সম্পথকদ যতর্ কাথরা মথন সাংশ্য় োথক, তা’হথল তততন কুরআথনর সূরা আন-নূর ও সূরা 
আল-আহযাব এবাং হার্ীথসর তবশুদ্ধ ও প্রামাণয গ্রন্থসমূহ অধযয়ন কথর চর্খথত পাথরন। বতদমান সমথয় আমরা যাথক 
পর্দা বথল অতভতহত কথর োতক, তার বাতহযক রূথপ তকেুিা পতরবতদন সাতধত হথয়থে বথি, তকন্তু মূলনীতত ও 
অন্ততনদতহত ভাবধারার তর্ক তর্থয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম কতৃদক মর্ীনার ইসলামী সমাথজ প্রবততদত 
পর্দা বযবস্থারই অনুরূপ রথয় চগথে। অবশ্য আল্লাহ ও রাসূথলর নাথম আপনাথর্র মুখ বি করা আমার অতভপ্রায় নয়; 
তকন্তু এ কো আতম তনতান্ত সততার খাততথরই বলথত বাধয চয, অধুনা আমাথর্র মথধয ‘পর্দা প্রগততর অন্তরায়’ বথল 
চয ধূয়া উথঠথে, তা আমাথর্র রু্’মুথখা ও মুনাথেকী মথনাবৃতত্তরই পতর ায়ক। চকননা এ ধরথনর চলাগান আল্লাহ তাাঁর 
রাসূথলর তনথর্দথশ্র তবরুথদ্ধ অনাস্থা জ্ঞাপথনরই নামান্তর। এর পতরস্কার অেদ এই র্াাঁড়ায় চয, আল্লাহ এবাং রাসূল 
পর্দার বযবস্থা কথর আমাথর্র উন্নতত ও প্রগততর পথে প্রততবিকতার সৃতষ্ট কথরথেন (নাউযুতবল্লাহ)।  
বস্তুত পর্দা সম্পথকদ আমাথর্র মথন যতর্ এ তবশ্বাসই বদ্ধমূল হথয় োথক, তাহথল তনথজথর্রথক মুসতলম বথল পতর য় 
চর্ওয়ারই বা আমাথর্র তক অতধকার আথে? আর চয আল্লাহ এবাং রাসূল আমাথর্র ওপর এমতন একতি 
‘তনপীড়নমূলক’ বযবস্থা  াতপথয় তর্থয়থেন, তাাঁথর্র তবরুথদ্ধই বা আমরা অনাস্থা জ্ঞাপন কতর না চকন? বস্তুত এসব 
প্রেথক এতড়থয় তগথয় এ কো চকউ প্রমাণ করথত পারথব না চয, আল্লাহ এবাং রাসূল মূলতই পর্দার চকাথনা তনথর্দশ্ 
চর্ন তন। কারণ, একিু পূথবদই আতম কুরআন ও হার্ীস চেথক উদৃ্ধতত চপশ্ কথর অকািযরূথপ প্রমাণ কথরতে এিা 
চকাথনা মনগড়া তজতনস নয়- বরাং এিা আল্লাহ এবাং তর্ীয় রাসূথলরই প্রর্ত্ত তবধান ।  
এ তবষথয় আথরা তবস্তাতরতরূথপ কাথরা জানার আগ্রহ োকথল তততন কুরআন-হার্ীস চেথকই সরাসতর জ্ঞান লাভ 
করথত পাথরন। আর হার্ীথসর তবশুদ্ধতা সম্পথকদ প্রে তুথল যতর্ চকউ পর্দার তবধান সম্পথকদ সাংশ্য় চপাষণ করথত 
 ান, তাহথল তততন কুরআন মাজীর্ চেথকই তার সাংশ্য় তনরসন করথত পাথরন। কুরআথন এ সম্পথকদ এত সুস্পষ্ট ও 
চখালাখুতলভাথব আথলা না করা হথয়থে চয, তাথক কূিতথকদর চবড়াজাল তর্থয় চকাথনা প্রকাথরই আড়াল কথর রাখা 
সম্ভব নয়। 
পর্দার উথেশ্য 
ইসলাথম চয পর্দার তবধান চর্য়া হথয়থে, তৎসম্পথকদ একিু ততলথয় ত ন্তা করথল আমরা তার ততনতি উথেশ্য উপলতি 
করথত পাতরঃ  
প্রেমত: নারী ও পুরুথষর ননততক  তরথের তহোযত করা এবাং নারী পুরুথষর অবাধ চমলাথমশ্ার েথল সমাথজ 
চযসব ত্রুতি তব ুযততর উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা রথয়থে, চস সথবর প্রততথরাধ করা।  
তদ্ব্তীয়ত: নারী ও পুরুথষর কমদথক্ষেথক পৃেক করা, চযন নারীর ওপর চয গুরুর্াতয়ত্ব নযস্ত রথয়থে, তা চস তনতবদথে ও 
সুষু্ঠভাথব পালন করথত পাথর।  
তৃতীয়ত: পাতরবাতরক বযবস্থাথক সুরতক্ষত ও সুরৃ্ঢ় করা। কারণ, জীবথনর অনযানয চক্ষথে আর যত বযবস্থাই রথয়থে 
তার মথধয পাতরবাতরক বযবস্থা শুধু অনযতমই নয়; বরাং এ হথে চগািা জীবন বযবস্থার মূল বুতনয়ার্। তাই চয চর্থশ্ 
বা চয সমাথজ পর্দাথক তবসজদন তর্থয় পাতরবাতরক বযবস্থাথক সুরতক্ষত করার প্রথ ষ্টা  থলথে, চসখাথন চমথয়থর্রথক শুধু 
পুরুষথর্র র্াসী ও পর্থসতবকাই বানাথনা হথয়থে এবাং তাথর্রথক সমস্ত নযাযয অতধকার প্রর্াথনর নাথম পর্দার বাাঁধন 
চেথক আযার্ কথর চর্য়া হথয়থে। চসখাথন পাতরবাতরক বযবস্থায় চর্খা তর্থয়থে গুরুতর তবশৃ্াংখলা। ইসলাম নারীথক 
তার নযাযয অতধকার প্রর্াথনর সাংথগ সাংথগ পাতরবাতরক বযবস্থাথকও সুরতক্ষত রাখার বযবস্থা কথরথে। কাথজই চয পযদন্ত 
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নারীর অতধকার সাংরক্ষথণর জথনয পর্দার বযবস্থা না োকথব, চস পযদন্ত ইসলাথমর উথেশ্য চমাথিই সেল হথত পাথর 
না।  
আতম আমার মা-চবানথর্রথক ইসলাথমর উপথরাক্ত উথেশ্যাবলী সম্পথকদ শ্ান্ত মতস্তথে ধীর স্থীরভাথব ত ন্তা করথত 
অনুথরাধ জানাতে। অবশ্য যতর্ চকউ ননততক  তরথের প্রেতিথক তবথশ্ষ গুরুত্বপূদণ তবষয় বথল মথন না কথরন, তথব 
তার চস বযাতধর চকাথনা প্রততথষধক আমার কাথে চনই। তকন্ত তযতন ননততকতাথক জীবথনর অমূলয সম্পর্ বথল মথন 
কথরন, তাাঁর একো গভীরভাথব ত ন্তা কথর চর্খা উত ত চয, চয সমাথজ চমথয়রা চ াখ ঝলসাথনা চপাশ্াক পতরথের্ ও 
অলাংকারাতর্থত সুসতিতা হথয় প্রকাথশ্য তনথজথর্র রূপ চযৌবথনর প্রর্শ্দনী কথর চবড়ায় এবাং সবদে পুরুষথর্র সাথে 
অবাধ চমলাথমশ্া করার সুথযাগ পায়, চসখাথন তাথর্র  াতরতেক চমরুর্ন্ড ধ্বাংথসর কবল চেথক তকরূথপ রক্ষা করা 
চযথত পাথর? আজ আমরা চর্খথত পাতে চয, আমাথর্র চর্থশ্ নারী-পুরুথষর মথধয যারা তনয়তমত খবথরর কাগজ 
পথড় োথকন, তারা অনায়াথসই আমার এ উতক্তর যোেদতা উপলতি করথত সক্ষম হথবন। সুতরাাং এ তবষথয় এখাথন 
তবস্তাতরত আথলা না করা তনষ্প্রথয়াজন।  
চকউ চকউ বথল োথকন, আমাথর্র সমাজ জীবথন চযসব অনা ার অনুতষ্ঠত হথে, তার মূথল নাতক রথয়থে পর্দাপ্রো 
এবাং পর্দার বযবস্থা না োকথল চমথয়থর্র সম্পথকদ পুরুষথর্র নাতক মথন সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাথবাধ জাগ্রত হত। যারা এরূপ 
ধারণা চপাষণ কথরন, তারা চয তনতান্তই ভ্রাতন্তর মথধয তনমতিত রথয়থেন, তা আতম রৃ্ঢ়তার সাথেই বলথত  াই। 

কারণ, চয সমাথজ পর্দাথক তবসজদন তর্থয় নারীথক সমূ্পণদ ‘আযার্’ কথর চর্য়া হথয়থে, চসখাথন পুরুথষর মথন 
সম্ভ্রমথবাধ জাগা চতা রূ্থরর কো, বরাং নারীর মহান মযদার্াথকই চসখাথন নগ্নতা ও উলাংগতার  ূড়ান্ত পযদাথয় তনথয় 
চপৌঁোথনা হথয়থে। এমনতক, তাথতও চযখাথন মানুথষর চযৌন লালসা তনবৃত্ত হয় তন, চসখাথন প্রকাশ্য বযতভ ারথকই 
উৎসাহ চর্ওয়া হথয়থে। এর অতনবাযদ প্রতততিয়াস্বরূপ সমাথজর তবতভন্ন স্তথর তকরূপ ভাঙন ও তবপযদথয়র সৃতষ্ট হথত 
পাথর, তা আপনারা বৃথিন, আথমতরকা এবাং তাথর্র অনুসারী তোকতেত প্রগততশ্ীল চর্শ্গুথলার পে-পতেকায় 
প্রকাতশ্ত তরথপািদ চেথকই সমযক অনুধাবন করথত পাথরন। আমার মা-চবানথর্র তনকি তজজ্ঞাসয চয, পর্দাথক তবসজদন 
তর্থয় এথহন প্রগততই তক তারা কামনা কথরন?  
বস্তুত এিা শুধু ননততক প্রেই নয়; বরাং এর সাংথগ আমাথর্র চগািা তাহযীব-তামােুন জতড়ত রথয়থে। অধুনা চর্থশ্ 
নারী-পুরুথষর তমতলত আ ার অনুষ্ঠাথনর মাো যত চবথড়  থলথে, চমথয়থর্র চপাশ্াক-পতরের্ ও প্রসাধনী দ্রথবযর বযয় 
বাহুলয ততই উধদমূখী হথে। এর েথল একতর্থক হালাল উপাথয় অথেদাপাজদথনর প্রথ ষ্টা বযেদতায় পযদবতসত হথে, 
অপরতর্থক সুর্, ঘুষ আত্মসাৎ, চ ারাকারবারী প্রভৃতত সমাজ তবধ্বাংসী পাপা াথররও বযাপক প্র লন হথে।  
বলাবাহুলয এ সমস্ত হারামখুরীর অতভশ্াথপই আজ আমাথর্র সামাতজক কাঠাথমা ঘুথণ ধরা কাথঠর নযায় রু্বদল হথয় 
পথড়থে এবাং এর েথল আজ চর্থশ্ আইথনর শ্াসনও সতঠকভাথব  ালাথনা সম্ভব হথে না। আতম আপনাথর্রথক 
তজথজ্ঞস করথত  াই, যারা তনথজথর্র বযতক্তগত লালসা বাসনার বযাপাথর চকাথনা সুতনতর্দষ্ট তনয়ম শৃ্াংখলা চমথন  লথত 
অভযস্ত নয়, সামাতজক বযাপাথর তারা তকরূথপ তনয়ম-শৃ্াংখলার অনুবতদী হথয়  লথব? আর চয বযতক্ত তনথজর 
পাতরবাতরক জীবথনই চকাথনা তবতধ-তবধাথনর অনুবতদী হথত পাথর না, রাষ্ট্রীয় জীবথন তার কাে চেথক আইথনর 
আনুগথতযর আশ্া করািা তনতান্তই বাতুলতা নয় তক? 
নারী ও পুরুথষর কমদবন্টন 
বস্তুত নারী ও পুরুথষর কমদথক্ষেথক চখার্ স্রষ্টাই স্বতন্ত্র কথর তর্থয়থেন। স্রষ্টা মাতৃথত্বর পতবে র্াতয়ত্ব সমূ্পণদরূথপ 
নারীর উপর চসাপর্দ কথরথে এবাং চসই সাংথগ র্াতয়ত্ব পালথনর উপযুক্ত স্থান চকাোয়, তাও বাততলথয় তর্থয়থে। 

অনুরূপভাথব তপতৃথত্বর র্াতয়ত্ব অপদণ করা হথয়থে পুরুথষর ওপর এবাং চসই সাংথগ মাতৃথত্বর মথতা গুরুর্াতয়থত্বর 
তবতনমথয় তাথক আর চযসব কাথজর র্াতয়ত্ব চর্ওয়া হথয়থে, তাও সুস্পষ্টরূথপ তনধদারণ কথর তর্থয়থে। উপরন্তু এ 
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উভয় প্রকার র্াতয়ত্ব পালথনর জনয নারী ও পুরুথষর নর্তহক গঠন, শ্তক্ত সামেদ ও চঝাাঁক প্রবণতায়ও তবথশ্ষ পােদকয 
সৃতষ্ট করা হথয়থে। যাথক আল্লাহ মাতৃথত্বর জনয সৃতষ্ট কথরথেন, তাথক নধযদ, মায়া মমতা, চেহ ভাথলাবাসা প্রভৃতত 
কতকগুথলা তবথশ্ষ ধরথনর গুথণ গুণাতিত কথরথেন। নারীর চভতথর এসব গুথণর সমিয় না হথল তার পথক্ষ মানব 
তশ্শুর লালন পালন করা সম্ভবপর হত তক? বস্তুত মাতৃথত্বর মহান র্াতয়ত্ব যার উপর অপদণ করা হথয়থে; তার পথক্ষ 
এমন চকাথনা কাজ করা সম্ভব নয়, যার জথনয রুক্ষতা ও কথঠারতার প্রথয়াজন। এ কাজ শুধু তার দ্ব্ারাই সুষু্ঠভাথব 
সম্পন্ন হথত পাথর, যাথক এর উপথযাগী কথর গথড় চতালা হথয়থে এবাং চসই সথে তপতৃথত্বর মথতা কথঠার র্াতয়ত্ব 
চেথকও অবযাহতত চর্ওয়া হথয়থে।  
আজথক যারা সমান অতধকাথরর নাথম নারী ও পুরুথষর এই প্রকৃততগত পােদকযথক তমতিথয় তর্থত  ান, তাথর্রথক 
আতম অনুথরাধ করথবা, আপনারা এ পথে চকাথনা পর্থক্ষপ চনয়ার আথগ মথন কথর তনন চয, এ যুথগ পৃতেবীর 
আর্থতই মাতৃথত্বর চকাথনা প্রথয়াজন চনই। আতম রৃ্ঢ়তার সথেই বলথত  াই চয, আপনারা যতর্ এরূপ তসদ্ধান্ত গ্রহণ 
করথত পাথরন, তাহথল আনতবক চবামার প্রথয়াগ োড়াই অল্প তর্থনর মথধযই মানবতার  ূড়ান্ত সমাতধ রত ত হথব। 

পক্ষান্তথর আপনারা যতর্ এরূপ তসদ্ধান্ত করথত না পাথরন এবাং নারীথক তার মাতৃসুলভ র্াতয়ত্ব পালথনর সথে সথে 
পরুথষর মথতা রাজনীতত, বযবসায় বাতণজয, তশ্ল্পকাযদ, যুদ্ধ পতর ালনা ইতযাতর্ বযাপাথরও অাংশ্ গ্রহণ করথত বাধয 
কথরন, তাহথল তার প্রতত তনঃসথন্দথহ  রম অতব ার করা হথব।  
আতম আপনাথর্রথক নযায়-নীততর খাততথর একিু ধীর স্থীরভাথব ত ন্তা করথত অনুথরাধ জানাতে। নারীর ওপর স্রষ্টা চয 
র্াতয়ত্ব নযস্ত কথরথে, তা তনঃসথন্দথহ মানবতার অথধদক চসবা এবাং এ চসবাকাযদ চস সােথলযর সথেই সাধন কথর 
যাথে। এ বযাপাথর পুরুথষর তনকি চেথক চস তবনু্দমােও সহথযাতগতা পথে না, অে  অবতশ্ষ্ট অথধদথকর অথধদক 
র্াতয়ত্বও আবার আপনারা নারীর ঘাথড়  াতপথয় চর্ওয়ার চ ষ্টা করথেন। এর েল এ র্াাঁড়াথব চয, নারীথক পালন 
করথত হথব চমাি র্াতয়থত্বর ততন  তুেদাাংশ্ এবাং পুরুথষর ওপর বতদাথব মাে এক- তুেদাাংশ্। আতম আপনাথর্রথক 
তবনীতভাথব তজথজ্ঞস করথত  াই নারীর প্রতত এ তক আপনাথর্র সুতব ার? 
অবশ্য চমথয়রা এ যুলুম অতব ারথক চমথন তনথে এবাং চকাথনা চকাথনা চক্ষথে এ যুলুথমর চবাঝাথক চস্বোয় কাাঁথধ 
তুথল চনওয়ার জনয লড়াই করথে। তার মূল কারণ হথে এ চয, তারা পুরুষথর্র কাথে যোেদ সমার্র পাথে না। ঘর 

সাংসার ও মাতৃথত্বর মথতা কতঠন র্াতয়ত্ব সতঠকরূথপ পালন করা সথেও আজ তারা সমাথজ উথপতক্ষত, অপাাংথক্তয়। 

সন্তানবতী ও গৃতহনী চমথয়থর্রথক আপনারা ঘৃণা কথরন এবাং স্বামী ও সন্তান-সন্তততর এত চসবা -যত্ন করা সথেও 
আপনারা তাথর্র যোেদ কর্র করথেন না। অে  এই সমস্ত কাথযদ তাথর্র চয তবপুল তযাগ স্বীকার করথত হয় তা 
পুরুষথর্র সামাতজক, রাষ্ট্রীয়, অেদননততক ও যুদ্ধ তবগ্রহ সাংিান্ত র্াতয়থত্বর  াইথত চকাথনা অাংথশ্ই কম নয়। বস্তুত 
এসব কারথণই চমথয়রা আজ অনথনযাপায় হথয় তদ্ব্গুণ র্াতয়ত্ব পালথন অগ্রসর হথে। তারা পতরস্কার চর্খথত পাথে 
চয, পুরুষ-সুলভ কাথযদ অগ্রসর না হথল সমাথজ তাথর্র যোথযাগয মযদার্া চনই। 
নারী ও প্রগতত 
ইসলাম মাতৃথত্বর র্াতয়ত্ব পালন করার র্রুন নারীথক শুধু পুরুথষর সমান মযদার্া চর্য় তন; বরাং চকাথনা চকাথনা 
পুরুথষর  াইথতও চবশ্ী মযদার্া তর্থয়থে। তকন্তু এিাথক আপনারা প্রগততর অন্তরায় বথল উথপক্ষা করথেন। আপনাথর্র 
র্াবী হথে, নারী মাতৃথত্বর গুরুর্াতয়ত্ব পালন করথব, মযাতজথেি হথয় চজলার শ্াসনকাযদও পতর ালনা করথব এবাং 
নতদকী ও গাতয়কা হথয়ও আপনাথর্র ত ত্ততবথনার্নও করথব। কী অদু্ভত আপনাথর্র চখয়াল!  
বস্তুত আপনারা নারীর ওপর র্াতয়থত্বর এরূপ রু্রূহ চবাঝা  াতপথয় তর্থয়থেন, যার েথল চস চকাথনা কাজই সুষু্ঠভাথব 
সমাধা করথত পারথে না। আপনারা তাথক এমন সব কাথজ তনযুক্ত করথেন, যা জন্মগতভাথবই তার প্রকৃতত তবরুদ্ধ। 

শুধু তাই নয়, আপনারা তাথক তার সুথখর নীড় চেথক চিথন এথন প্রততথযাতগতার ময়র্াথন র্াাঁড় করাথেন, চযখাথন 
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পুরুথষর মুকাতবলা করা তার পথক্ষ চকানিথমই সম্ভব নয়। এর স্বাভাতবক পতরণতত এই র্াড়াথব চয, 
প্রততথযাতগতামূলক কাথজ চস পুরুথষর চপেথন পথড় োকথত বাধয হথব। আর যতর্ তকেু করথত সক্ষম হয় তথব তা 
নারীথত্বর মযদার্া ও নবতশ্ষ্টযথক তবসজদন তর্থয়ই করথত হথব।  
তোতপ এিাথকই আপনারা প্রগতত বথল মথন কথরন আর এ তোকতেত প্রগততর চমাথহই আপনারা ঘর সাংসার ও 
পাতরবাতরক জীবথনর মহান কতদথবযর প্রতত অবজ্ঞা প্রর্শ্দন করথেন। অে  এ ঘর-সাংসারই হথে মানব নততরর 
একমাে কারখানা। এ কারখানার সাথে জুতা তকাংবা তপস্তল নততরর কারখানার চকাথনা তুলনাই  থল না। কারণ, এ 
কারখানা পতর ালনার জনয চয তবথশ্ষ ধরথনর গুণাবতল, বযতক্তত্ব ও চযাগযতা আবশ্যক, স্রষ্টা তার চবশ্ীর ভাগ শ্তক্তই 
তর্থয়থেন নারীর চভতথর। এ কারখানার পতরসর তবসৃ্তত-কাজও অথনক। যতর্ চকউ পতরপূণদ র্াতয়ত্বানুভূতত সহাকাথর এ 
কারখানার কাথজ আত্মতনথয়াগ কথর, তার পথক্ষ বাইথরর রু্তনয়ায় নজর চর্ওয়ার আথর্ৌ অবকাশ্ োথক না; বস্তুত এ 
কারখানাথক যতখাতন র্ক্ষতা ও ননপূথনযর সাথে পতর ালনা করা হথব, ততখাতন উন্নত ধরথনর মানুষই তা চেথক 
চবতরথয় আসথব। কাথজই এ কারখানা পতর ালনার উপথযাগী তশ্ক্ষা ও চিতনাংই নারীর সব াইথত চবতশ্ প্রথয়াজন।  
এ জথনযই ইসলাম পর্দার বযবস্থা কথরথে। চমাোকো, নারী যাথত তার কতদবয চেথক তব ুযত হথয় তবপথে  াতলত না 
হয় এবাং পুরুষও যাথত নারীর কমদথক্ষথে অনযায়ভাথব প্রথবশ্ করথত না পাথর, তাই হথে পর্দার লক্ষয।  
আপনারা আজ তোকতেত প্রগততর চমাথহ পর্দার এ তবধানথক ধ্বাংস করথত উথঠ পথড় চলথগথেন। তকন্তু আপনারা 
যতর্ এ উথেথশ্য অিল োকথত  ান, তাহথল এর পথর রু্তি পথের একতি আপনাথর্র অবলম্বন করথত হথব। হয় 
ইসলাথমর পাতরবাতরক বযবস্থার সমাতধ র না কথর আপনাথর্র তহনু্দ তকাংবা খৃষ্টানথর্র নযায় নারীথক র্াসী ও 
পর্থসতবকা বাতনথয় রাখথত হথব। নতুবা রু্তনয়ার সমস্ত মানব নততরর কারখানা ধ্বাংস হথয় যাথব; যাথত জুতা তকাংবা 
তপস্তল নততরর কারখানা বৃতদ্ধ পায়, তার জনয প্রস্তুত হথয় োকথত হথব। 
আতম আপনাথর্রথক এ কো রৃ্ঢ়তার সাথে জাতনথয় তর্থত  াই চয, ইসলাথমর প্রর্ত্ত জীবন তবধান ও সামাতজক 
শৃ্াংখলা বযবস্থাথক  ুরমার কথর তর্থয় নারীর সামাতজক মযদার্া এবাং পাতরবাতরক বযবস্থাথক তবপযদথয়র কবল চেথক 
বাত াঁথয় রাখা চকাথনািথমই সম্ভব নয়। আপনারা প্রগতত বলথত যাই বুথঝ োকুন না চকন, চকাথনা পর্থক্ষপ চনওয়ার 
আথগ আপনাথর্র তসদ্ধান্ত চনওয়া প্রথয়াজন চয, আপনারা কী হাতরথয় কী চপথত  ান?  
প্রগতত একতি বযপক অেদথবাধক শ্ে। এর চকাথনা তনতর্দষ্ট তকাংবা সীমাবদ্ধ অেদ চনই। মুসতলমরা এক কাথল 
বথোপসাগর চেথক আিলাতন্টক মহাসাগর পযদন্ত তবশ্াল তবসৃ্তত রাথজযর শ্াসনকতদা তেল। চস যুথগ ইততহাস র্শ্দন ও 
জ্ঞান তবজ্ঞাথন তারাই তেল রু্তনয়ার তশ্ক্ষা গুরু। সভযতা ও কৃতষ্টথত রু্তনয়ার চকাথনা জাততই তাথর্র সমকক্ষ তেল না। 

আপনাথর্র অতভধাথন ইততহাথসর চসই চগৌরথবািল যুগথক প্রগততর যুগ বলা হয় তকনা জাতন না। তথব চসই যুগথক 
যতর্ প্রগততর যুগ বলা যায় তাহথল আতম বলব, পর্দার পতবে তবধানথক পুথরাপুতর বজায় চরথখই তখনকার মুসতলমরা 
এতিা উন্নতত লাভ করথত সমেদ হথয়তেল।  
ইসলাথমর ইততহাথস বড় বড় নবজ্ঞাতনক, র্াশ্দতনক, ত ন্তানায়ক, আথলম ও তর্তিজয়ী বীথরর নাম উিল হথয় রথয়থে। 

চসসব তবশ্ববথরণয বযতক্তগণ তনশ্চয়ই তাথর্র মূখদ জননীর চিাথড় লাতলত পাতলত হন তন। শুধু তাই নয়, ইসলামী 
ইততহাথসর প্রতত রৃ্তষ্টপাত করথল আমরা বহু খযাতনামা মতহলার নামও চর্খথত পাই, চস যুথগ তারা জ্ঞান-তবজ্ঞাথন 
রু্তনয়ায় অসাধারণ প্রতসতদ্ধ অজদন কথরতেথলন। তাাঁথর্র এ উন্নতত ও প্রগততর পথে পর্দা কখনই প্রততবিক হথয় 
র্াাঁড়ায় তন। সুতরাাং আজ যতর্ আমরা তাাঁথর্রই পর্াঙ্ক অনুসরণ কথর প্রগতত অজদন করথত  াই তাহথল পর্দা 
আমাথর্র  লার পথে বাধার সৃতষ্ট করথব চকন? 
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পর্দাহীনতার পতরণতত 
অবশ্য পাশ্চাথতযর জাততসমূথহর বল্গাহীন জীবনধারাথকই যতর্ চকউ ‘প্রগতত’ বথল মথন কথরন তাহথল তার চস 
প্রগততর পথে পর্দা তনঃসথন্দথহ প্রততিক হথয় র্াাঁড়াথব। চকননা পর্দার তবধান চমথন  লথল পাশ্চাতয কায়র্ার প্রগতত 
অজদন করা আথর্ৌ সম্ভব নয়। তকন্তু আপনারা চজথন রাখুন, এ তোকতেত প্রগততর েথলই পাশ্চাতযবাসীথর্র ননততক 
ও পাতরবাতরক জীবন আজ  রম তবপযদথয়র সমু্মখীন হথয়থে। চসখাথন নারীথক তার তনজস্ব কমদথক্ষে চেথক চিথন 
এথন পুরুথষর কমদথক্ষথে নাতমথয় চর্ওয়া হথয়থে। েথল নারীও তার তনজস্ব নবতশ্ষ্টয ও স্বাতন্ত্রযথক তবসজদন তর্থয় 
পুরুথষর সাথে প্রততথযাতগতা শুরু কথর তর্থয়থে। এর েথল-অতেস আর্ালত ও কল-কলখানার কাথজ তকেুিা উন্নতত 
সাতধত হথয়থে বথি। তকন্তু চসই সাংথগ চসখানকার পাতরবাতরক জীবন চেথকও শ্াতন্ত শৃ্াংখলা তবর্ায় তনথয়থে। তার 
কারণ, চয সকল নারীথক অথেদাপাজদথনর জথনয বাইথর বাইথর ঘুথর চবড়াথত হয় তারা কখথনা পাতরবাতরক শৃ্াংখলা 
তবধাথনর প্রতত মথনাথযাগ তর্থত পাথর না আর তা সম্ভবও নয়।  
এ জথনযই আজ পাশ্চাথতযর অতধবাসীরা পাতরবাতরক জীবথনর  াইথত চহাথিল, চরথস্তারা ও ক্লাথবর জীবথনই চবশ্ী 
অভযস্ত হথয় উথঠথে। চসখাথন বহু মানব সন্তান ক্লাব চরথস্তারাথতই জন্মগ্রহণ কথর, আর ক্লাব-চরথস্তারাাঁথতই জীবথনর 
চশ্ষ তনশ্বাস তযাগ কথর। মাতা-তপতার চেহ মমতা তারা চকাথনাতর্নও উপথভাগ করথত পাথর না। অপরতর্থক র্াম্পতয 
অশ্াতন্ত, তববাহ-তবথের্ এবাং চযৌনা ার চসখাথন এরূপ প্রকি হথয় চর্খা তর্থয়থে চয, আজ চসখানকার মনীষীরাই 
তাথর্র অিকার ভতবষযথতর কো ত ন্তা কথর আতাঁথক উঠথেন।  

চমাোকো, পতশ্চমা সভযতা বাতহযক  াকত থকযর পশ্চাথত মানুথষর জীবনধারাথক এমতন এক পযদাথয় তনথয় চপৌঁতেথয়থে, 
চযখাথন মানবতার ভতবষযত সমূ্পণদ অতনতশ্চত। এরূপ বল্গাহীন ও উেৃাংখল জীবন ধারাথক যতর্ চকউ প্রগততর 
পতর ায়ক বথল মথন কথরন, তথব তততন তা সানথন্দই গ্রহণ করথত পাথরন। তকন্তু ইসলাম এরূপ অতভশ্প্ত জীবনথক 
আথর্ৌ সমেদন কথর না।  

সমাপ্ত 
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