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পুরুষের মাষে কমমরত নারীর প্রতত আহ্বান 

   

ববান! তুতম তক পুরুষের সষে কাি করছ? 

ববান! আতম মমমাহত, আতম বযতিত এবং খুবই দুুঃতখত আতম। না, আমার বকাষনা কারষে নয়, শুধু বতামার িনয এবং 

শুধু বতামার কল্যাষের কিা তিন্তা কষরই। তুতম কাি করছ! তাও আবার পুরুষের সষে এবং তাষদর মাষে বিষকই। 

কারে, এটা বতামার দীনদাতর খতম কষর তদষব, বতামার িতরষের ওপর কল্ষের ছাপ এষঁট তদষব। এটা আমার 

মায়াকান্না নয়, আমার কিাগুষল্া তুতম নাক তছটষক বেল্ তদও না এবং মষন কর না আতম খুব বাড়াবাতড় করতছ; বরং 

আমার কাষছ এর প্রমাে রষয়ষছ। আষছ এর যুতিসংগত কারে। মষন বরষখা, ইসল্াষমর সম্পকম ছাড়া বতামার সষে 

আমার আর বকাষনা সম্পকমই বনই এবং এর সষে আমার বকাষনা ইহিাগততক স্বািমও সংতিষ্ট নয়; বরং এর দ্বারা 

আমার সময় ও  শ্রম বযয় হষে, বমধার ক্ষয় হষে। আশা করতছ আমার এ কিাগুষল্ার মূল্য তুতম তদষব। আতম যা 

বল্তছ তুতম তা বারবার তিন্তা করষব। তষব অবশযই তুতম আমাষক বতামার একান্ত তহতাকাঙ্ক্ষী জ্ঞান করষব। 

বিষন রাষখা, পুরুষের সষে বয বকাষনা সহাবস্থাষন নারী সেুতিত ও তনযমাততত িাষক। যতদ না তার সষে তার মাহরাম 

িাষক। কারে, পুরুেরা সাধারেত নারীর তদষক প্রবৃতি ও কামভাব তনষয়ই তাকায়। এর তবপরীত বয বল্ষব বস 

তমিুযক। কারে, আল্লাহ তা‘আল্া পুরুষের মষধয নারীর প্রতত বমাষহর সৃতষ্ট কষরষছন এবং নারীর মষধয তদষয়ষছন 

পুরুষের প্রতত গভীর আগ্রহ। অতধকন্তু নারীর মষধয রষয়ষছ দুবমল্তা ও বকামল্তা। েষল্ নারী-পুরুষের সহাবস্থাষন 

শয়তান স্নায়ুতন্ত্র ও অনুভূততগুষল্াষক প্রষরাতিত করার বমাক্ষম সময় মষন কষর। সাধারেত এসব বক্ষষে নারীরাই 

ক্ষততগ্রস্ত ববতশ হয়। কারে, সৃতষ্টগতভাষব নারীরা পুরুষের বিষক তভন্ন। সহাবস্থাষনর েষল্ নারীরা বয ধরষনর ক্ষততর 

সমু্মখীন হয়, পুরুেরা বস ধরষনর ক্ষততর সমু্মখীন হয় না। বযমন নারীষদর অষনক সময় গভম সঞ্চার হয়, কখষনা 

গভমপাত করষত তগষয় মৃতুয মুষখ পততত হয় নারী। এসব কারষেই শরী‘আত নারী-পুরুষের সহাবস্থান তনতেদ্ধ 

কষরষছ। আতম এখাষন নারী-পুরুে সহাবস্থান তনতেদ্ধ করার তকছু দল্ীল্ উষল্লখ করতছ। আল্লাহ তা‘আল্া বষল্ন, 

ِّۡلُمۡؤمِّنِّين  قُل﴿ وا   ل  ُغضُّ َٰرِّهِّمۡ  مِّنۡ  ين بۡصن
ن
ُظوا   أ ينۡحفن ُهۡم   ون  [٠٣: انلور] ﴾فُُروجن

“(বহ নবী আপতন) মুতমন পুরুেষদরষক বষল্ তদন, তারা বযন তাষদর দৃতষ্ট সংযত রাষখ এবং তাষদর ল্জ্জাস্থাষনর 

তহোযত কষর।” [সূরা আন-নুর, আয়াত: ৩০] 

এ আয়াষত আল্লাহ তা‘আল্া পুরুষের দৃতষ্ট অবনত রাখার তনষদমশ তদষয়ষছন। বযষহতু নারী-পুরুে পাশাপাতশ কমমরত 

িাকষল্ দৃতষ্ট অবনত রাখা সম্ভব নয়, তাই শরী‘আত তাষদর সহাবস্থান তনতেদ্ধ কষরষছ। 

নারীর পুষরাটাই সতর বা পদমার বস্তু। তার তদষক দৃতষ্ট বদওয়া হারাম। রাসূলু্ল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম 

বষল্ন, বহ আল্ী, বারবার নির তদষব না, প্রিম নির বতামার, তকন্তু তদ্বতীয় নির বতামার নয়। (ততরতমযী) অিমাৎ 

হঠাৎ প্রিম বয দৃতষ্ট নারীর প্রতত পষড় যায় তাষত বকাষনা গুনাহ বনই; তকন্তু তদ্বতীয়বার বস্বোয় দৃতষ্ট বদওয়া গুনাহ বা 

অপরাধ। 

হাদীষস এষসষছ বয, বিাষখর তযনা দৃতষ্ট বদওয়া, কাষনর তযনা শ্রবে করা, মুষখর তযনা কিা বল্া, হাষতর তযনা স্পশম 

করা, পাষয়র তযনা পি িল্া। (সহীহ মুসতল্ম) 
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বিাষখর তযনা দৃতষ্ট। এর মাধযষম বযতি নারীর বসৌন্দযম ও রূপ উপষভাগ কষর। পরবতমীষত তার সষে অন্তষরর 

ঘতনষ্ঠতা সৃতষ্ট হয়। আর এ পি ধষরই শুরু হয় অিীল্তা। এষত সষন্দহ বনই বয, নারী-পুরুষের সহাবস্থাষন দৃতষ্ট 

তহোযত করা বকাষনাক্রষমই সম্ভব নয়। 

রাসূলু্ল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম বষল্ষছন, আমার মৃতুযর পর পুরুষের িনয নারীই সব বিষয় ক্ষততকর 

তেতনা। (সহীহ বুখারী) বস তহষসষব উভষয়র একষে িব করা বা কমমরত িাকা বকাষনা অবস্থাষতই তনরাপদ নয়।  

রাসুলু্ল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম যখন মসতিদ তনমমাে কষরন, তখন নারীষদর িনয আল্াদা দরিা তততর 

কষরন এবং তততন বষল্ন, আমরা তক এ দরিাতট নারীষদর িনয বরষখ তদষত পাতর না? (সুনান আবু দাউদ)  

উমার রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু মসতিষদ নারীষদর দরিা তদষয় পুরুেষদর প্রষবশ করষত তনষেধ করষতন। অতএব, 

বযখাষন শুধু দরিাষতই নারী-পুরুে একতেত হওয়া তনষেধ, বসখাষন একই অতেষস নারী-পুরুষের সহাবস্থান কীভাষব 

তবধ? 

রাসূলু্ল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম নারীষদর রাস্তার পাশ ধষর হাঁটষত তনষদমশ তদষয়ষছন। যাষত রাস্তার মােখান 

তদষয় না হাঁষট এবং পুরুষের সষে তাষদর তমশ্রে না ঘষট। 

রাসূলু্ল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম সাল্াষতর বশষে সাল্াম তেতরষয় বকবল্ামুতখ হষয় বষস িাকষতন তার সষে 

পুরুেরাও বষস িাকত। যতক্ষে না নারীরা িষল্ বযত এবং তাষদর ঘষর প্রষবশ করত। অতুঃপর তততন ববর হষতন 

এবং তার সষে অনযানয পুরুেরা ববর হত, যাষত নারীষদর প্রতত তাষদর দৃতষ্ট না পষড়। 

এসব আয়াত ও হাতদস দ্বারা প্রমাতেত হয় বয, নারী-পুরুষের সহাবস্থান হারাম। হারাম পুরুষের সষে নারীর িাকতর 

করা। এ বযাপাষর আষল্মষদর বকাষনা তদ্বমত বনই।  

ববান! নারীরা ঘষর বষস িাকার িনয আতদষ্ট। িান এটা বকন? 

এর কারে হষে নারীরা যাষত পুরুষের দৃতষ্টর তশকার না হয় এবং তাষদর সষে নারীষদর তমশ্রে না ঘষট।  

এটা সুতবতদত বয, নারী-পুরুষের সহাবস্থান ইজ্জত ও সম্মাষনর ওপর আঘাত, পতরবার ধ্বংস, যুবতীষদর ভতবেযৎ নষ্ট 

ও পষনমাছতবর ছড়াছতড়র িনয একমাে দায়ী। 

নারী-পুরুষের সহাবস্থাষন কী সমসযার িন্ম হষত পাষর এটা যতদ তুতম ভাষল্া কষর িানষত িাও, তষব পাশ্চাতয 

বদশগুষল্ার প্রতত দৃতষ্ট দাও এবং বদখ বয তারা এ কারষে কী কী সমসযার সমু্মখীন হষয়ষছ? এখন তাষদর কী তিন্তা? 

তারা বতা এখন সহাবস্থাষনর তশক্ষাও বন্ধ করষত িাষে। আষমতরকা ও অনযানয বদষশ নারী ও পুরুষের িনয আল্াদা 

আল্াদা সু্কল্, কষল্ি ও তশক্ষা প্রততষ্ঠান তততর করা হষে। বিষন বরষখা, তারা সহাবস্থাষনর অশুভ পতরেতত ও তার 

ক্ষততর সমু্মখীন না হষয় এ তসদ্ধান্ত গ্রহে কষর তন। আমরা তক এসব বাস্তবতা বিষক তশক্ষা তনব না? 

এটা তক অশুভ বুতদ্ধর কিা নয় বয, তারা বয ভুল্ কষরষছ আমরাও তা করব? অিি তারা তা বিষক মুতির পি 

খঁুিষছ। 

ববান! তুতম আমাষদর কাষছ সব বিষয় দামী ও সম্মাষনর। তুতম ববান, তুতম বমষয়, তুতম স্ত্রী এবং তুতম মা। 
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আমরা বতামাষক রক্ষা করষত িাই, আমরা বতামাষদর তহোযত করষত িাই, বতামার উতিৎ আমাষদর কাষি 

সহষযাতগতা করা। 

তুতম সমাষির অষধমক, তুতম অনযষদর িন্ম দাও। 

আমরা আশা করতছ, তুতম আমাষদর িনয এমন বযতিত্ব িন্ম তদষব, বয এ িাততর বনতৃত্ব তদষব। 

তুতম যতদ ঘর তযাগ কর, তুতম যতদ ঘষরর কাি ও সন্তাষনর ল্াল্ন-পাল্ন বছষড় দাও আর পুরুষের সষে অসম 

প্রততষযাতগতায় বনষম পড়, তষব বতামার দ্বারা এটা তক সম্ভব? 

বিষন বরষখা, আল্লাহ বতামার ওপর রহম করুন, আল্লাহ বতামাষক বতামার কল্যাষের িনযই ঘষর অবস্থান করার 

তনষদশম তদষয়ষছন। তততন বষল্ন,  

لن  ُبُيوتُِّكن   فِّ  ونقنۡرنن ﴿ جن  تنَبن ۡجنن  ون ُّ َٰهِّلِّي ةِّ تنَبن ى  ٱۡلجن َٰ ولن
ُ
 [٠٠: االحزاب] ﴾ ٱۡۡل

“আর বতামরা তনি গৃষহ অবস্থান করষব এবং প্রাক-িাষহল্ী যুষগর মত বসৌন্দযম প্রদশমন কষরা না।” [সূরা আল্-

আহযাব, আয়াত: ৩৩] 

কারে, যখন তুতম ঘর বিষক ববর হষব তখনই পুরুেরা বতামার প্রতত ল্াল্াতয়ত হষব। তুতম এর সতযতা যািাই করার 

িনয পাশ্চাষতয নারীর অবস্থার তদষক একটু দৃতষ্ট দাও। তারা সবমদা পুরুষের তনযমাতষনর কিা বল্ষছ, তারা সবখাষন 

অপহরে ও ধেমষের তশকার হষে। তারা সহাবস্থান বিষক বাঁিার িনয শত বিষ্টার পরও সক্ষম হষে না। কারে, 

তারা যতদ কমম তযাগ কষর, তষব তাষদরষক না বখষয় মরষত হষব। তারা খুব দুুঃষখ রষয়ষছ, তাষদর অবস্থা খুবই 

খারাপ। 

পক্ষান্তষর তুতম! আল্লাহ বতামাষক ইসল্াম দ্বারা ইজ্জত দান কষরষছন। এ ইসল্াম বতামাষক তপতা, স্বামী, ভাই ও 

সন্তান উপহার তদষয়ষছ। যারা বতামার ভরেষপােে করষছ, তাষদর ওপর আল্লাহ এ দাতয়ত্ব ওয়াতিব কষর তদষয়ষছন। 

বতামাষক কখষনা পানাহার ও বাসস্থাষনর িনয কষমম বযাগ তদষত বষল্ তন ইসল্াম। এটা একটা বড় তন‘আমত, যা 

আল্লাহ বতামাষক বতামার কষ্ট ছাড়াই দান কষরষছন। তক িমৎকার! রানীর মত ঘষর িাকষব আর অনযরা বতামার 

িনয িীতবকার বযবস্থা করষব। এটা তক বড় তন‘আমত নয়? 

খবরদার! দুতনয়ার িাকতিকয এবং বাইষর ববর হওয়া ও কাষি বযাগদাষনর শয়তাতন প্রষরািনায় বধাঁকা খাষব না। তুতম 

যতদ আল্লাহর তনকটয অিমন করষত িাও, তষব ঘষর অবস্থান কর। 

রাসূলু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম বষল্ন, ‘নারী সতর। যখন বস ববর হয় শয়তান তাষক বিাখ তুষল্ বদষখ। 

নারী ঘষরর মষধয অবস্থানকাষল্ই আল্লাহর ববতশ তনকটযপ্রাপ্ত িাষক।’ (ততরতমযী ও ইবন তহব্বান) 

ববান! বতামাষক বল্তছ, বতামার তনকট সবষিষয় দাতম তিতনস হষে বতামার ঈমান ও বতামার পতবেতা। তুতম যখন 

পুরুষের সষে অবস্থান করষব তখন এ দুষটা সবষিষয় ববশী ক্ষততগ্রস্ত হষব। তাষদর বিষক দূষর িাক। স্বামী বা 

মাহরাম বযতীত অনয বকাষনা পুরুষের মুষখামুতখ হষয়া না। বিষন বরষখা! ঘষর বষসই তুতম পতবে িতরে ও অহতমকা 
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সম্পন্ন পুরুে ল্াষভ ধনয হষব। আর যতদ তুতম ঘর বছষড় ববর হষয় যাও এবং তাষদর সষে অবস্থান কর, তষব তুতম 

পুরুেত্ব সম্পন্ন ও বযতিত্বর অতধকারী স্বামী বিষক বতঞ্চত হষব।  

ববান! এ কিা বষল্া না, পুরুষের সষে িাকষল্ও আতম তনষিষক তনষি তহোযত করষত সক্ষম।  

মষন বরষখা! আল্লাহ তা‘আল্া দৃতষ্ট অবনত রাখার তনষদমশ এবং নারী-পুরুেষক আল্াদা িাকার তনষদশ খামাখা বদন 

তন। তততন িাষনন, নারী-পুরুষের মাষে বযৌন সম্পকম খুবই স্পশমকাতর। আল্লাহ তা‘আল্া মুসতল্মষক এসব তেতনার 

িায়গা বিষক দূষর িাকার তনষদমশ তদষয়ষছন। তার িনয তবধ নয় বয, বস তনিষক তনষিই ধ্বংষসর তদষক বঠষল্ তদষব। 

মানুে কু্ষধািম হষল্ খানা বিষক তবরত িাকার শতি হাতরষয় বেষল্ তদ্রূপ মানুে বযৌন কু্ষধায়ও তনয়ন্ত্রে ক্ষমতা হাতরষয় 

বেষল্।  

বমাদ্দাকিা: আমাষদর এসব দতল্ল্ দ্বারা প্রমাতেত হষল্া বয, নারী-পুরুষের সহাবস্থান হারাম এবং নারী-পুরুষের এষক 

অপষরর পাষশ কমমরত িাকা অববধ। যতদও তারা পরষহিগার হয়। বযৌন কামনা িাকা বা না-িাকার বকাষনা কিা 

বনই অিবা এরও বকাষনা গ্রহেষযাগযতা বনই বয, নারী তার বহোযষতর িনয সক্ষম। 

ববান! বতামার যতদ একান্ত কাি করষতই হয়, তষব পুরুষের বিষক আল্াদা কাি কর। 

ববান! আতম িাতন না, আমার এ কিাগুষল্া বতামার অন্তষর বকাষনা প্রতততক্রয়ার সৃতষ্ট করষব তক না? 

ববান! আতম িাতন না, আমার এ কিাগুষল্া বতামার হৃদষয়র গভীষর বপৌঁছষত সক্ষম হষব তক না? 

আতম অন্তর বিষক বতামার িনয বদা‘আ করতছ। আরও বদা‘আ করতছ বয, আল্লাহ বতামাষক বসসব েড়যন্ত্রকারীষদর 

েড়যন্ত্র বিষক তহোযত করুন; যারা বতামাষক বয বকাষনা অবস্থায় কষমম বযাগদাষনর িনয পতরকল্পনা কষর। তারা 

বতামাষক ঘষরর বাইষর ও পুরুেষদর সষে বদষখ খুব খুতশ। 

কারে, তারা খুব ভাষল্া কষরই িাষন বয, তুতম প্রততভাবান ও মহা বযতিষদর িন্মদানকারী ও ল্াল্ন-পাল্নকারী। তুতম 

তবপদগামী হষল্ মহান বযতিরা তশশষবই েষর পড়ষব। তখন পুষরা িাতত তাষদর ততল্পবাহক ও দাষস পতরেত হষব। 

আতম আশা করতছ, তুতম খুব গভীরভাষব আমার কিাগুষল্া গ্রহে করষব এবং বতামার অবস্থাষনর ক্ষতত সম্পষকম 

অবগত হষব।  

আর যতদ এমন হয় বয, তুতম আমার কিায় বকাষনা ভ্রূষক্ষপ করছ না (যতদও আতম বতামার বিষক এমনতট আশা কতর 

না)  আতম সকাল্-সন্ধযা বতামার িনয বদা‘আ করব। আতম এ বদা‘আ বিষক কখনই তবরত হষবা না।  

যাই বহাক! তুতম আমার ববান, আমার তবশ্বাস তুতম একতদন না একতদন তেষর আসষবই। আমার তবশ্বাস আল্লাহ 

তা‘আল্া আমার এ প্রষিষ্টা তবেষল্ বযষত তদষবন না। সব তাওেীষকর মাতল্ক একমাে আল্লাহ তা‘আল্া।  

আতম বতামার বিষক আশা করতছ, তুতম আমার এ কিাগুষল্া বারবার পড়ষব এবং বারবার তিন্তা করষব। 

আসসাল্ামু আল্াইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাতহ ওয়াবারকাতুহ। 

সমাপ্ত 
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