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ভূিমক্ 
�ُْفِسغَيل،ل  

َ
ْوِرلب لُشُ ْْ ِِ لنِيِِل

ل،لَو�َُووخْذُ ُُ لَوََْسرَْاِفُا ُُ َْةُدُُلَوََْسرَِومْغُ
َ
َْةُدلِِل،لَ

ْ
للْ َِ ا

لوَل ُ
َ
لل ََ يِد ََ ََل ُِلََ لل ِِ تِ

ْْ لّض ْْ َِ ُل،لَو
َ
لل ِا ِْ ََلُم

ُِلََ ُِلل ْهِد لدا ْْ َِ ْلَةيِ،َيل،ل
َ
لب ِْ تِ أَي ََ ل ْْ ِِ

ل ُ
ُ
ْخل َُ للَلُْْدُُلَوَر دا لُ�َةا  ا

َ
َهُدلب َْ

َ
ُل،لَوب

َ
�َْللل ََلَشِ ُُل َد ُْ ُِلَو َالل َِ َل

َ
لَِل

َا ْ ل
َ
َهُدلب َْ

َ
ل،لَوب

য্বতীে �শংস্  ু্হ ত্‘ ল্র জনয।  মর্ ত্রই 

�শংস্ কির, ত্র ক্েছ স্হ্যয  ্ই, ত্র িনকট কম্ �্থরন্ কির। 

 ু্হর িনকট  মর্  ম্েদর �বৃি�র অিন�ত্ ও  ম্েদর 

কমরসমূেহর  ্র্প পিরণিত েথেক  �ে ক্মন্ কির।  ু্হ য্েক 

েহদ্েেত েদন, ত্েক েগ্মর্হ কর্র েকউ েনই।  র য্েক 

েগ্মর্হ কেরন ত্েক েহদ্েেত েদে্রও েকউ েনই।  িম স্কয 

িদি�,  ু্হ ছ্ড়্ েক্েন্ সিতযক্র ইল্হ েনই, িতিন একক, ত্র 

েক্েন্ শিরক েনই।  রও স্কয িদি�, মবহ্�দ স্ু্ু্হ  ল্ইিহ 

ওে্স্ু্ম  ু্হর ব্�্ ও র্সূল। স্ল্ত ও স্ল্ম ন্িযল েহ্ক 

ত্র উপর, ত্র পিরব্র-পিরজন ও ত্র স্হ্বীেদর উপর এবং 

য্র্ িকে্মত অবিধ এহস্েনর স্েথ ত্েদর অনবসরণ কেরন 

ত্েদর উপর। 
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 ু্হ র্�বল  ল্মীন �ীে ব্�্েদর �িত অিধক দে্লব ও 

কম্শীল। িতিন ত্র ব্�্েদর েয েক্েন্ উপ্েে কম্ করেত ও 

ত্েদর �িত সহ্নব ভূিত �দশরন করেত পছ� কেরন। 

 মর্ সরল পেথ  লেত  ্ই, হক জ্নেত  ্ই। অথ  সবপথ েপেত 

হেল রব িহেসেব  ু্হেক ম্নেত হেব, ত্গূতেক বজরন করেত 

হেব; জীবন্দশর িহেসেব র্সূল স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম-এর 

অনবসরণ করেত হেব এবং ত্েক অনবকরণীে  দশর িহেসেব ম্নেত 

হেব। র্সূেলর জীবেনই  ম্েদর জনয উ�ম  দশর রেেেছ। 

জীবেনর সকল েক্ েথেক ব্িতল  দশর পিরতয্গ করেত হেব।  

ন্রী জ্তীর জনয পদর্ একিট টরগপূণর িবধ্ন।  ু্হ ত্‘ ল্ 

ন্রীেদর ই�ত, স�ম ও স�্নেক রক্ কর্র জনয পদর্র 

িবধ্নেক ব্ধযত্মূলক কের িদেেেছন। পদর্ ন্রীর েসৗ�যর, ন্রীর 

ই�ত এবং সবরক্। পদর্হীন ন্রী ব্কলহীন কল্র মত-য্র উপর 

মশ্-ম্িছ বস্র ক্রেণ েকউ ত্ �হণ করেত  ্ে ন্। ব্জ্ের ত্র 

েক্েন্ দ্ম েনই। অনবরপ ন্রীও য ন  েরর ব্ইের পদর্হীন 

অব�্ে েবর হে, ত ন সম্েজ ত্র েক্েন্ দ্ম থ্েক ন্। এ 
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বইিট  মর্ পদর্র টরগ, পদর্হীনত্র পিরণিত, পদর্র িবধ্ন 

ইতয্িদ কব র ন ও হ্িদেসর  েল্েক  েল্ ন্ করিছ।  

 ু্হর িনকট ত্ওিফক ক্মন্  ু্হ েযন  ম্র এ �ে �্েক 

কববল কেরন।  িমন।  

 

সংকলক 

জ্েকর উু্হ  ববল  ্েের 

 

 

 

 

 



6 

 

পদর্ 

 ু্হ ত্‘ ল্ ম্নবষেক সৃি� কেরেছন এবং ত্েদরেক সম� 

ম্ লবেকর উপর ে��গ দ্ন কেরেছন। স্েথ স্েথ  ু্হ ত্‘ ল্ 

ন্রী ও পবরষ িহেসেব ম্নবজ্িতর ে�ণী িবনয্স কেরেছন। 

ম্নবষেক একই  �্ েথেক সৃি� করেলও িতিন ম্নবেষর মেধয 

ছিড়েে িদেেেছন বহ পবরষ ও ন্রী।  ু্হ ত্‘ ল্ বেলন,  

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ َُّ�مُ  َُّقواْ ٱ َّاُس ٱ َٓ ِيٱ َٓ فۡ  ّمِن ٓخلٓٓقُ�م َّ  ٓهاِمنۡ  وٓٓخلٓقٓ  ِحٓدةٖ ٓ�ٰ  ٖس َّ
َّ  ٓجٓهآزوۡ  ٓ  �ٓكثِ�ٗ  َِٓجاٗ�  ُهٓمامِنۡ  ٓوَٓ ۚ ٓو�ِٓسا ْ ٱوٓ  ٗء ٓ ٱ َُّقوا ِيٱ َّ َّ  ٓ  ٱوٓ ۦ بِهِ  ءٓلُونٓ �ٓٓسا

ٓ
 ٓحآمۚ َۡ ۡ�

ٓ ٱ ِِنّ   ]لل١:لللعنسيء[ل﴾ ١ آَ�ِيبٗ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ٓ�نٓ  َّ

“েহ ম্নবষ, েত্মর্ েত্ম্েদর রবেক ভে কর, িযিন েত্ম্েদরেক 

সৃি� কেরেছন এক নফস েথেক।  র ত্ েথেক সৃি� কেরেছন ত্র 

�ীেক এবং ত্েদর েথেক ছিড়েে িদেেেছন বহ পবরষ ও ন্রী।  র 

েত্মর্  ু্হেক ভে কর, য্র ম্ধযেম েত্মর্ এেক অপেরর 
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ক্েছ ে েে থ্ক।  র ভে কর র�-স�িকরত  �ীেের বয্প্ের। 

িন�ে  ু্হ েত্ম্েদর উপর পযরেবকক”।०

1  

 ু্হ র্�বল  ল্মীন ম্নব সৃি� কর্র পর ন্রী ও পবরষ 

উভেেক িকছব ৈবিশ�য দ্ন কেরেছন। ন্রী েযমন িকছব �ত� 

ৈবিশে�যর অিধক্রী অনবরপভ্েব পবরেষরও রেেেছ িকছব �ত� 

ৈবিশ�য। ন্রী ও পবরেষর ৈবিশ�গত প্থরকযট্ অেনকট্ই সৃি�গত; 

য্  মর্ েকউ অ�ীক্র করেত প্ির ন্।  র িকছব প্থরকয  েছ 

দ্িেগ প্লেনর েকে্। ন্রীেদর দ্িেগ ও পবরেষর দ্িেগ ক েন্ 

এক নে। একজন পবরষ েয দ্িেগ প্লন করেত প্ের ন্রীর্ ত্ 

প্ের ন্।  ব্র একজন ন্রী েয ক্জ করেত প্ের একজন পরষ 

ত্ করেত প্ের ন্। ন্রীর জনয সস্ন ল্লন-প্লন, �্মীর 

ে দমত, ব্ড়ীর  েরর র্�্-ব্�্ ইতয্িদ কমরই হল েশ্ভনীে।  র 

পবরেষর জনয ে ত- ্ম্র,  ্কব রী, বযবস্-ব্িণজয ইতয্িদ েশ্ভনীে।  

ন্রী ও পবরেষর কমর েক্ ও দ্িেগ িভ� হেলও  ু্হ ত্‘ ল্র 

িনকট ম্নবেষর ে��েগর িবেব ন্ হেল্ ত্কওে্। েয বযি� 

 ু্হেক যত েবিশ ভে করেব,  ্ই েস ন্রী েহ্ক ব্ পবরষ েহ্ক 

                                                           
1 সূর্ িনস্,  ে্ত: ১ 
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 ু্হর িনকট ত্র মূলয্েনট্ তত েবিশ হেব।  ু্হ ত্‘ ল্ 

েক্েন্ ন্রী ব্ পবরষেক ত্র েনক  মেলর �িতদ্ন েদে্র েকে্ 

েক্েন্ ৈবষময �দশরন কেরন ন্।  ু্হ ত্‘ ল্ বেলন,  

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ َٓ�ٰ  ذٓٓكرٖ  ّمِن ُ�مٓ�ٰ ٓخلٓقۡ  َِِّا َّاُس ٱ َٓ
ُ
ٓ  اُشُعوَٗ  ُ�مۡ ٓ�ٰ وٓٓجٓعلۡ  ٓوأ  �ِٓل ٓوٓ�بٓا

َٓفُوٓ  ْۚ ِ�ٓٓعا �ۡ  ِِنّ  ا
ٓ
ِ ٱ عِندٓ  ٓرٓمُ�مۡ أ َّ  َۡ

ٓ
ٓ ٱ ِِنّ  ُ�مۚۡ ٓقٮٰ � ل﴾ ١ ٓخبِ�ٞ  ٓعلِيمٌ  َّ

 ]لل١٣:للْجالْ[

“েহ ম্নবষ,  িম েত্ম্েদরেক এক ন্রী ও এক পবরষ েথেক সৃি� 

কেরিছ  র েত্ম্েদরেক িবিভ� জ্িত ও েগ্ে্ িবভ� কেরিছ। 

য্েত েত্মর্ পর�র পিরি ত হেত প্র। েত্ম্েদর মেধয  ু্হর 

ক্েছ েসই অিধক মযর্দ্স�� েয েত্ম্েদর মেধয অিধক 

ত্কওে্স��। িন�ে  ু্হ সবর্, সমযক অবিহত।”১F

2  

যিদ েক্েন্ ন্রী ব্ পবরষ মবিমন থ্ক্ অব�্ে েনক  মল কের 

 ু্হ ত্‘ ল্ ত্েদর উভেেক জ্�্ত দ্ন করেবন ত্েদর �িত 

েক্েন্ �ক্র জবলবম কর্ হেব ন্ এবং ৈবষময কর্ হেব ন্। 

 ু্হ ত্‘ ল্ বেলন,  

                                                           
2 সূর্ হজবর্ত,  ে্ত: ১৩ 
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عۡ  ٓوٓمن ﴿ ٰ ٱ مِنٓ  ٓمۡل ُٓ َّ وۡ  ذٓٓكرٍ  مِن تِ لِٓ�ٰ �
ٓ
َٓ�ٰ  أ

ُ
َٰٓ  مِنٞ ُمؤۡ  ٓوُهوٓ  أ ْو

ُ
 ُخلُونٓ يٓدۡ  �ِكٓ فُٓ

 ]لل١٢٤:لللعنسيء[ل﴾ ١ �َٓقِ�ٗ  لُٓمونٓ ُُظۡ  ٓوٓ�  ّنةٓ ۡ�ٓ ٱ

“ র পবরষ িকংব্ ন্রীর মধয েথেক েয েনক ক্জ করেব 

এমত্ব�্ে েয, েস মবিমন, ত্হেল ত্র্ জ্�্েত �েবশ করেব এবং 

ত্েদর �িত ে জবর-বীি র  বরণ পিরম্ণ জবলবমও কর্ হেব ন্”।२F

3  

অপর  ে্েত  ু্হ ত্‘ ল্  রও বেলন,  

وۡ  ذٓٓكرٍ  ّمِن الِحٗ ٓ�ٰ  ٓعمِٓل  ٓمنۡ  ﴿
ٓ
َٓ�ٰ  أ

ُ
ٓلنُحۡ  مِنٞ ُمؤۡ  وُٓهوٓ  أ َّٓنهُ فٓ ِ ۖ  ةٗ ٓحيٓوٰ  ۥي  ٓطّيِبٓٗة

ٓجۡ  َٓ جۡ  َِِّٓنُهمۡ ٓو
ٓ
حۡ  رُٓهمأ

ٓ
ْ  ٓما ٓسنِ بُِ عۡ  ٓ�َُوا  ]لل٩٧:لل،حِ[ل﴾ ٩ ٓملُونٓ ُٓ

“েয মবিমন অব�্ে েনক  মল করেব, পবরষ েহ্ক ব্ ন্রী েহ্ক, 

 িম ত্েক পিব্ জীবন দ্ন করব এবং য্ করত ত্র তবলন্ে 

অবশযই  িম ত্েদরেক উ�ম �িতদ্ন েদব”।३F

4  

 ু্হ ত্‘ ল্  রও বেলন,  

ِٓئةٗ  ٓعمِٓل  ٓمنۡ  ﴿ َّ ٰٓ ُ�ۡ  ٓفٓ�  ٓس وۡ  ذٓٓكرٍ  ّمِن الِحٗ ٓ�ٰ  ٓعمِٓل  ٓوٓمنۡ  لٓٓهاۖ ِمثۡ  ِِّ�  ِٓ
ٓ
َٓ�ٰ  أ

ُ
 وُٓهوٓ  أ

َٰٓ  مِنٞ ُمؤۡ  ْو
ُ
 ]لل٤٠:لغَا[ل﴾ ٤ ِحٓسابٖ  بِٓغۡ�ِ  �ِيٓها قُونٓ زٓ يُرۡ  ّنةٓ ۡ�ٓ ٱ ُخلُونٓ يٓدۡ  �ِكٓ فُٓ

                                                           
3 সূর্ িনস্,  ে্ত: ১২৪ 
4 সূর্ ন্হল,  ে্ত: ৯৭ 
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েকউ প্প ক্জ করেল ত্েক শধব প্েপর সম্ন �িতদ্ন েদওে্ 

হেব,  র েয পবরষ অথব্ ন্রী মবিমন হেে সসক্জ করেব, তেব 

ত্র্ জ্�্েত �েবশ করেব, েস ্েন ত্েদরেক অগিণত িরিজক 

েদওে্ হেব।৪

5  

 ু্হ ত্‘ ল্ ন্রী ও পবরেষর ম্েে পদর্র িবধ্ন েরে েছন। 

ন্রীেদর উপর পর পবরষ েথেক পদর্ কর্ ফরয কেরেছন। পদর্র 

িবধ্ন ন্রীর কলয্েণর জনযই র্ ্ হেেেছ। যিদ পদর্র িবধ্ন ন্ 

র্ ্ হেত্ ত্হেল ন্রী ও পবরেষর অব্ধ েমল্-েমশ্র ক্রেণ 

সম্েজ অসং য দব রটন্  টত। েযমনিট বতরম্েন েয েদশ ব্ সম্েজ 

পদর্ ন্ই েস সম্েজর অব�্র িদেক ত্ক্েল  মর্ েদ েত প্ই। 

েস ্েন �িতিনেতই ন্রীর্ জলবম িনযর্তন ও ৈবষেমযর িশক্র 

হে�। ন্রী ও পবরেষর অব্ধ েমল্-েমশ্ ম্নব সম্জেক কলবিষত 

কের এবং সম্েজ েফতন্-ফয্স্দ বৃি� কের। র্সূল স্ু্ু্হ 

 ল্ইিহ ওে্স্ু্ম বেলন,  

ُت  َما«
ْ
ّ  فِتْنَةً  لَّاِس  ِف  َ�ْعِدي تََر� ََ َ

 َحِديٌث  َهَذل«: »لنَِّساءِ  مِنَ  لررَّجالِ  َعَ  ر

للل»َصِحيحٌ  َحَسنٌ 

                                                           
5 সূর্ গ্েফর,  ে্ত: ৪০ 
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“ ম্র পর  িম পবরেষর জনয ন্রীর েফতন্র ে েে অিধক 

কিতক্রক েক্েন্ িফতন্ েরে  য্ইিন” ৫

6।  

ন্রীর েফতন্ই হল বড় েফতন্। এ জনযই র্সূল স্ু্ু্হ 

 ল্ইিহ ওে্স্ু্ম ত্র উ�তেক ন্রীেদর িবষেে অিধক সতকর 

কেরেছন। য্েত এ িফতন্ েথেক েবঁে  থ্ক্ য্ে এবং পদর্র 

িবধ্ন েরে েছন। ম্হর্ম অথর্স য্েদর স্েথ ি রতের িবব্হ 

অৈবধ, ত্র্ বযতীত েবগ্ন্ অথর্স, য্েদর স্েথ িবব্হ হ্র্ম নে, 

এমন েল্কেদর স্েথ পদর্ করেত হে।   

েক্ন ন্রী েক্েন্ পবরেষর স্েথ এক্েস থ্কেব ন্: 

ন্রী-পবরেষর েক্েন্ িনজরন �্েন এক্কী ব্স, িকছবকেণর জনযও 

েল্ক- কব র অসর্েল,  েরর িভতের, পদর্র  ড়্েল এক্েস 

অব�্ন শরীেেত হ্র্ম। েযেহতব  ত্ বযিভ ্র ন্ হেলও বযিভ ্েরর 

িনকটবতরী কের, বযিভ ্েরর ভূিমক্ অবত্রণ্ে সহ্িেক্ হে। 

 ু্হর নবী স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম বেলন,  

َّ  الَ  ََ ُ
ُْ ةٍ  رَُجٌل  ََ

َ
ََ  ِِالّ  بِاْمرَر اِلَُهَما َك

َ
َ ، َُ يَْطا َّ  لر

                                                           
6 বব ্রী, ৫০৯৬ ; মবসিলম, ২৭৪০।  
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 “েক্ন পবরষ েযন েক্েন্ ন্রীর স্েথ এক্েস েগ্পেন অব�্ন ন্ 

কের। ক্রণ, শেত্ন উভেের কব টিন হে”।६

7 

এ বয্প্ের সম্েজ অিধক ৈশিথলয পিরলিকত হে েদওর-ভ্বী ও 

শ্লী-ববন্ই-এর েকে্। অথ  এেদর ম্েেই িবপযরে  েট অিধক। 

ক্রণ ‘পর ে ্রেক প্র  েছ,  র ে ্রেক প্র ন্ই।’ ত্ই েত্ 

 ু্হর নবী স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম মিহল্েদর পেক ত্েদর 

েদওরেক মৃতব যর স্েথ তবলন্ কেরেছন।” উকব্ ইবন  েমর র্. 

হেত বিণরত, র্সূল স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম বেলন,  

ُُّخَلَ  ِِيّاُ�مْ  َِّساءِ، َعَ  اَل نَْصارِ  مِنَ  َرُجٌل  َ�َقالَ  لن
َ
يَْت  لهللاِ، َرُسَلَ  يَا: لأل

َ
رَر

َ
ف
َ
 ر

، ََ الَ  للَْم
َ
َُ : ق َُْت  لَلْم َم

ْ
 .لر

“েত্মর্ ন্রীেদর ক্েছ �েবশ কর্ হেত িবরত থ্ক। এ কথ্ 

বল্র পর একজন  নস্রী বযি� বলেলন, েহ  ু্হর র্সূল 

েদবেরর িবষেে  পিন িক বেলন,  ু্হর র্সূল বেলন, েদবর হল 

মৃতব য সমতব লয”।७F

8 

                                                           
7 িতরিমিয, হ্িদস: ১১৭১ 
8 বব ্ির, ৫২৩২, মবসিলম, হ্িদস: ২১৭২ িতরিমিয, হ্িদস ১১৭১ 
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অতএব েদওেরর স্েথ ম্েের ব্িড়, ড্�্র ্ন্, অনবরপ ববন্ই-এর 

স্েথ েব্েনর ব্িড়, ড্�্র ্ন্ ব্ েক্েন্ িবল্স-িবহ্ের য্ওে্-

 স্ এক ম্র্�ক িবে�্রক �থ্ ব্ ফয্শন। 

তদনবরপ ত্েদর স্েথ েক্েন্ ক্মর্ ব্ �্েন িনজরনত্ অবললন, 

ব্িড়র দ্সী ব্ দ্েসর স্েথ গৃহকতর্ ব্ ক্রী অথব্ ত্েদর েছেল-

েমেের স্েথ িনভৃত ব্স, ব্গদ�্ বরকেনর এক্েস  ল্প ব্ 

গমন, ব�ব -ব্�বীর একে্ িনজরন ব্স, িলফেট েক্েন্ েবগ্ন্ 

যববক-যববতীর এক্েস উঠ্-ন্ম্, ড্�্র ও ন্েসরর এক্েস ে ল্ের 

অব�্ন, িটউটর ও ছ্্ীর এক্েস িনজরন-ব্স ও পড়্েশ্ন্, �্মীর 

অবতরম্েন েক্েন্ েবগ্ন্  �ীে ব্ ব�ব র স্েথ িনজরন-ব্স, টয্িি  

�্ইভ্েরর স্েথ ব্ িরি্ে িরকশ্ ্লেকর স্েথ িনজরেন গমন, 

তথ্কিথত পীর ও তথ্কিথত মিহল্ মবিরেদর এক্েস বে্ত ও 

ত্‘লীম৮

9 �ভৃিত একই পযর্েের; য্েদর ম্েে  শেত্ন কব টিন েসেজ 

অৈবধ ব্সন্ ও ক্মন্ জ্�ত কের েক্েন্ প্প সং িটত করেত 

ে �্ কের।  

                                                           
9 যিদও পীর-মবিরদী �থ্ হ্র্ম। এ ্েন শধব উদ্হরেণর জনয  ন্ হেেেছ। 

[স�্দক] 
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ব্রেদর িনকট  টন র্ ্ হেল িবে�্রণ েত্ হেতই প্ের। 

েযেহতব  ম্নবেষর মন বড় ম� �বণ এবং দব িনরব্র ক্মন্ ও ব্সন্ 

ম্নবষেক অ� ও বিধর কের েত্েল। ত্ ছ্ড়্ ন্রীর ম্েে রেেেছ 

মেন্রম কমনীেত্, েম্হনীেত্ এবং  পলত্।  র শেত্ন েত্ 

ম্নবষেক অসস ক্েজ ফ্ঁিসেে িদেে  ন� েব্ধ কের থ্েক। 

অনবরপ েক্েন্ েবগ্ন্ মিহল্র স্েথ িনজরেন ন্ম্য পড়্ও ৈবধ 

নে।  

ত্ল্ক �্�্ �ীর িনকট িনেজর সস্ন েদ েত িগেে ব্ 

েক্েন্ ক্েজ িগেে ত্র স্েথ িনজরনত্ও অনবরপ। ক্রণ, েস  র 

�ী েনই।  র এমন মিহল্র স্েথ িবপেদর  শ�্ েবশী। শেত্ন 

ত্েদরেক ত্েদর পূেবরর  ৃিত ্রণ কের ফ্ঁিসেে িদেত প্ের।  

বৃ�-বৃ�্র এক্েস ব্ ত্েদর স্েথ যববতী-যববেকর িনজরন ব্স, 

েক্েন্ িহজের ব্  ্িস কর্ ন্রী-পবরেষর  পেস ব্ ত্েদর স্েথ 

যববক-যববতীর, এক্িধক মিহল্র স্েথ েক্েন্ একিট যববক অথব্ 

এক্িধক পবরেষর স্েথ এক মিহল্র, েক্েন্ সব� িকেশ্েরর স্েথ 

যববেকর িনজরন ব্সও অৈবধ। �েে্জন হেল এবং মিহল্র ম্হর্ম 

ন্ প্ওে্ েগেল েক্েন্ মিহল্র জ্ম্েত একজন পবরষ েথেক 
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সফর কর্ে অেনেকর িনকট অনবমিত রেেেছ। �ক্শ েয, মিহল্র 

স্েথ েক্েন্ ন্ব্লক িশশ থ্কেল িনজরনত্ ক্েট ন্। 

  বযিভ ্র েথেক সম্জেক দূের র্ ্র জনযই ইসল্েম ন্রী-পবরেষ 

অব্ধ েমল্-েমশ্, িনিষ� কর্ হেেেছ। একই অিফেস, েমেস, 

�্সরেম, িবেে ও মর্ ব্িড়েত, হ্সপ্ত্েল, ব্জ্ের �ভৃিত েকে্ 

উভে জ্িতর একে্ অব্ধ েমল্-েমশ্ কর্ অৈবধ।  

  মবসিলম ন্রীর িশক্র অথর এই নে েয, ত্েক বড় িড�ী, সবউ� 

পদ, েম্ট্ ট্ক্র  ্কব রী েপেত হেব। ত্র িশক্ জ্িত গঠেনর 

জনয, সম্জ গড়্র জনয, মবসিলম েদশ ও পিরেবশ গড়্র জনয 

যতটব কব  দরক্র ততটব কব  িশ েত প্রেলই যেথ�; যিদও ত্  ের 

বেসই হে। ত্ছ্ড়্ পৃথক গ্লরস  ব ল-কেলজ ন্ থ্কেল িম� 

িশক্ষেন মবসিলম ন্রীর িশক্ে ‘জল ে েত িগেে  িট হ্িরেে 

য্ওে্র  টন্ই অিধক  েট থ্েক; েয সব িশক্-�িত�্েন িশিকত 

হওে্ য্ে িঠকই, িক�  দশর মবসিলম হওে্ য্ে ন্। ন্রীর 

�িনভররশীল্ হেে জীবন-য্পন কর্ে গবর  েছ িঠকই, িক� সব  

েনই। �কৃিতর স্েথ লেড়  ু্হর  ইনেক অব্্ কের ন্ন্ন 

িবপি� ও ব্ধ্েক উু�ন কের অথর ক্িমেে �্ধীনত্  ন্ য্ে 
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িঠকই; িক� শ্িস  ন্ য্ে ন্। শ্িস  েছ �্মীর েস্হ্েগ, 

�্মীর ে�ম, ভ্েল্ব্স্ ও  নবগেতয। পিরতয�্ ব্ িনপীিড়ত্ হেল 

এবং েদ ্র েকউ ন্ থ্কেল মবসিলম র্� ও সম্েজ ত্র 

ক্ল্িতপ্ত কর্র যেথ� সহজ উপ্ে  েছ। েয ্েন েনই 

েস ্নক্র কথ্ িবরল। অবশয  ীন ও দব িনে্র �কৃত মূলয্েন 

করেত প্রেল এ সমসয্র সম্ধ্ন সহজ হেে উঠেব। য্র্ 

পরক্েলর ি রসবে  িব�্সী ত্র্ জ্গিতক কেেকিদেনর সব -

িবল্েসর জনয  ীন ও ই�ত িবিলেে েদেব েকন?  

ন্রীর্ ক েন্ই এক্কী  েরর ব্ইের য্েব ন্: 

বযিভ ্েরর �িত িনকটবতরী হওে্র  র এক পদেকপ মিহল্েদর 

এক্িকনী েক্থ্ও ব্ইের য্ওে্- স্। ত্ই ‘সব�রী  েলেছ এক্ 

পেথ, সষী হেল েদ্ষ িক ত্েত?’ বেল বহ ল�ট ত্েদর প্ু্ে 

পেড় থ্েক, ধষরেণর হ্ত হেত অেনেকই রক্ প্ে ন্, প্ের ন্ 

িনেজেক ‘িরম্কর’ ও ‘িটস’ এর িশল্বৃি� হেত ব্ঁ ্েত। এর জনযই 

েত্ সম্জ-িব্্নী  ু্হর র্সূল স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম 

বেলন,  



17 

ةُ  �َُسافِرِ  الَ «
َ
  لرَمرْر

ّ
ْيَها يَْدُخُل  َاالَ  رٍَم،َ�ْ  ِذي َمعَ  ِِال

َ
  رَُجٌل  َعُ

ّ
َرمٌ  َاَمَعَها ِِال  َ�َقالَ  ،»َ�ْ

ِ  َرُسََل  يَا: رَُجٌل  َّ   ل
ّ

رِ�دُ  ِِِ
ُ
َْ  ر

َ
ْخُرجَ  ر

َ
َذل َجيِْش  ِف  ر

َ
َذل، ك

َ
ِت  َا�

َ
، تُرِ�دُ  اَلْمرَر َّ  للَ

 »َمَعَها لْخُرجْ «: َ�َقالَ 

 “েক্ন মিহল্ েযন এগ্ন্ পবরষ ছ্ড়্ এক্িকনী সফর ন্ কের, 

ত্র িনকট েযন এগ্ন্ ছ্ড়্ েক্েন্ েবগ্ন্ পরষ �েবশ ন্ কের, 

এ কথ্ েশ্েন এক িজ্্স্ করেলন, েহ র্সূলবু্হ  িম অমবক 

অমবক যবে� অংশ�হণ কর্র জনয ৈসনয দেল ন্ম িলি েেিছ অথ  

 ম্র �ী হেজর উে�েশয রওে্ন্ িদেেেছন এ ন  িম িক করব? 

র্সূল স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম ত্েক উ�র িদেলন তব িম ত্র 

স্েথ েবর হও”।৯F

10 

র্সূল স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম  রও বেলন, » ُة
َ
َرةٌ، لرَمرْر َْ إَِذل َع

َ
 ف

َ�َها َخرََجْت  َُ  لْسََْشَ يَْطا َّ  ন্রী ট� িজিনস; সবতর্ং য ন েস“  :»لر

(ব্িড় হেত) েবর হে, ত ন শেত্ন ত্েক পবরেষর দৃি�েত রমণীে 

কের েদ ্ে”।१०F

11 

য্র �্মী িবেদশ ত্র িনকট গমন িনিষ�:  

                                                           
10 বব ্ির, হ্িদস: ১৮৬২ 
11 িতরিমিয, হ্িদস: ১১৩৭  ু্ম্  লব্নী হ্িদসিটেক সহীহ বেল   য্িেত 

কেরন।  
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বযিভ ্েরর ক্েছ য্ওে্র  র এক পদেকপ েক্েন্ এমন মিহল্র 

িনকট েক্েন্ গময  �ীে ব্ অনয পবরেষর গমন য্র �্মী 

বতরম্েন ব্িড়েত েনই, িবেদেশ  েছ। ক্রণ এমন �ীর মেন 

স্ধ্রণত: েযৗন কব ধ্ একটব  তব েষ থ্েক, ত্ই িবপদ  ট্ই 

�্ভ্িবক। �ী ব্ ঐ পবরষ যতই পরেহজগ্র েহ্ক, তববও ন্। এ 

িবষেে নীিত-িব্্নী স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম বেলন, 

» 
َ

َل ال َّ  لرُمغِيبَاِت، َعَ  تَُُِج إِ
َ
ََ  ف يَْطا َّ َحِدُ�مْ  مِنْ  َ�ْرِي لر

َ
مِ  َ�َْرى ر ُّ نَا ،»ل

ْ
ُ
ُ
: ق

الَ  َامِنَْك؟
َ
،«: ق ِّ نّ  َاِم ِِ

َ
َ  َان َّ ِِ  ل

َعنَ
َ
يْهِ  ر

َ
مُ  َعُ

َ
ْسُ

َ
أ
َ
 »ف

 “েত্মর্ েসই মিহল্েদর িনকট গমন কের্ ন্ য্েদর �্মীর্ 

িবেদেশ  েছ। ক্রণ, শেত্ন েত্ম্েদর র� িশর্ে �ব্িহত 

হে”।११F

12 

স্হ্বী (র্:) বেলন,  » َّ ِ ِ  َرُسََل  ِ َّ َّ  ل ُ  َص َّ يْهِ  ل
َ
مَ  َعُ

ّ
َْ  نَاَ�َها َاَسُ

َ
 نَْدُخَل  ر

َِ  بَِغْ�ِ  لنَِّساءِ  َعَ 
ْ
َالِجِهنّ  ِِذ ْْ َ

 হর নবী স্ু্ু্হ  ল্ইিহ্ু “  »ر

ওে্স্ু্ম  ম্েদরেক িনেষধ কেরেছন েয,  মর্ েযন মিহল্েদর 

িনকট ত্েদর �্মীেদর িবন্ অনবমিতেত গমন ন্ কির।” 12F

13 

                                                           
12 িতরিমিয, হ্িদস: ১১৭২ 
13 িতরিমিয, ২৭৭৯ 
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সবগি� বযবহ্র কের ন্রীেদর  েরর ব্ইের য্ওে্ িনিষ�:  

অনবরপ েক্েন্ �ক্র েস� ব্ প্রিফউমড িিম অথব্ প্উড্র 

বযবহ্র কের ব্ইের পবরষেদর স�বে  (পদর্র স্েথ হেলও) য্ওে্ 

বযিভ ্েরর িনকটবতরী হওে্র এক ভূিমক্। েযেহতব  যববেকর �বৃি� 

এই েয, মিহল্র িনকট হেত সবগ� েপেল ত্র েযৗন-ে তন্ 

উে�জন্ে পিরণত হে। য্র জনযই সং ্রক নবী স্ু্ু্হ 

 ল্ইিহ ওে্স্ু্ম বেলন,  

» ّ ةُ  َْل�ِيٌَة، َ�ْ�ٍ  ُُ
َ
ِ�َ  بِارَمْجُِِس  َ�َمرّْت  لْستَْعَطَرْت  َِِذل اَلرَمرْر

َ
َذل ف

َ
َذل ك

َ
ِِ  »َا�  َ�ْع

لَْل�ِيَةً 

“�েতযক  কব ই বযিভ ্রী।  র ন্রী যিদ সবগি� বযবহ্র কের 

েক্েন্ (পবরেষর) মজিলেসর প্শ িদেে প্র হেে য্ে ত্হেল েস 

এক েবশয্।” এমন িক এই অব�্ে ন্ম্েযর জনয েযেতও িনিষ�।  

ি�ে নবী স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম বেলন, “েয মিহল্ েস� 

বযবহ্র কের মসিজেদ য্ে, েসই মিহল্র েগ্সল ন্ কর্ পযরস 

েক্েন্ ন্ম্য কববল হেব ন্”।१३F

14 

                                                           
14 সহীহ  ল-জ্েম  স-সগীর  যিযে্দ্তব হ: ২৭০ 
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েক্ন পবরেষর স্েথ েম্হনীে কে� কথ্ বলেব ন্:  

েক্ন গময পবরেষর স্েথ মিহল্র �গলভত্র স্েথ িকংব্ েম্হনীে 

কে� সংল্প ও কেথ্পকথন কর্ও বযিভ ্েরর িনকটবতরীক্রী 

পথসমূেহর অনযতম িছছপথ। এ িবপ�নক িবষেে স্বধ্ন কের 

 ু্হ ত্‘ ল্ মিহল্েদর উে�েশয বেলন, 

﴿  ٰ �ٓ ٓ ّ لٓسۡ  َِّ�ِّ ٱ ءٓ نِٓسا ٓحدٖ  ُُ
ٓ
ٓ ٱ ّمِنٓ  ٓكُ ۚ َّٓقيۡ ٱ ِِنِ  ءِ�ّنِٓسا ّ ِ  نٓ ٓضعۡ ٓ�ۡ  فٓٓ�  ُُ  ٓمعٓ ٓ�ٓيطۡ  لِ ٓقوۡ �ۡ ٱب

ِيٱ َُزلب[ل﴾ ٣ ٓمرٓض ۦبِهِقٓلۡ  ِ�  َّ  ]لل٣٢:للل

“েহ নবী �ীগণ েত্মর্ অনয্নয ন্রীেদর মত নে, যিদ েত্মর্ 

 ু্হেক ভে কর তেব পরপবরষেদর স্েথ েক্মল কে� এমনভ্েব 

কথ্ বেল্ ন্, য্েত বয্িধ�� অসেরর ম্নবষ �লবু হে।” [সূর্ 

 ল- হয্ব: ৩২] 

এই জনযই ইম্ম ভব ল করেল পবরষ মব�্দীর্ তসিবহ বেল  রণ 

কর্েব,  র মিহল্র্ হ্ত ত্িলর শে�, তসবীহ বেলও নে! র্সূল 

স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম বেলন, » ُرُِرَّجاِل، لنَّْسبِيح  َّ  ْصِفيُق اَل

»رَُِِّساءِ  পবরষেদর জনয ত্সবীহ এবং ন্রীেদর জনয ত্িল। ১৪F

15 য্েত 

ন্রীর কে�র শে� কতক পবরেষর মেন েযৗন্নবভূিত জ্�ত ন্ হেে 

                                                           
15 বব ্ির, হ্িদস: ১২০৩ 
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উেঠ। সবতর্ং, ন্রী-কে�র গ্ন তথ্ অ�ীল গ্ন েয িক, ত্ 

রি শীল ম্নবষেদর িনকট সহেজ অনবেমে। 

  এমন বহ হতভ্গী মিহল্  েছ য্র্ �্মীর স্েথ ককরশ ক� 

�ের কথ্ বেল িক� েক্েন্ উপহ্েসর প্ে্র (?) স্েথ েম্হন-

সূের সংল্প ও উপহ্স কের। এর্ িন�েই পরক্েলও হতভ্গী। 

ন্রী হ্ত �শর কর্ হ্র্ম: 

ত�প েবগ্ন্ ন্রীর স্েথ মবস্ফ্হ্ ৈবধ নে। হ্েত 

েম্জ্, দ�্ন্ ব্ ক্পেড়র কভ্র েরে ও নে। ক্ম মেন হেল ত্ 

হেব হ্েতর বযিভ ্র।  েেশ্ র্. বেলন,  

َها
ُ
ةً َ�ْمُِك

َ
ٍة ِِالّ لْمرَر

َ
َم يََد لْمرَر

ّ
يِْه اََسُ

َ
ُ َعُ َّ َّ ل َهَذل . َما َمّسْت يَُد َرُسَِل لهللاِ َص

 .َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ 

র্সূল স্ু্ু্হ ‘ ল্ইিহ ওে্স্ু্ম ক েন্ �ী ছ্ড়্  র েক্েন্ 

মিহল্র হ্ত �শর কেরনিন।  

করতল ে েপ ধর্ এবং সবড়সবিড় েদওে্ও হল ত্র ইিষত! েক্েন্ 

গময ন্রীর েদহ �শর, ব্েস-ে�েন, হ্েট-ব্জ্ের,  ব েল-কেলেজ 

�ভৃিত েকে্ গ্েে গ্ ল্িগেে  ল্ ব্ বস্, ন্রী-পবরেষর ময্  

ে ল্ ও েদ ্ �ভৃিত ইসল্েম হ্র্ম। ক্রণ, এ সবটিলও অৈবধ 
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েযৗন্ ্েরর সহ্েক। এটেল্ ম্নবেষর হ্ত প্ ও ে ্ে র বযিভ ্র। 

সম্জ সং ্রক নবী করীম স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম বেলন,  

تَِب «
ُ
نَا، مِنَ  نَِصيبُهُ  آَدمَ  لبْنِ  َعَ  ك ِّ   َذرَِك  ُمْدرِكٌ  لر

َ
َة، ال

َ
َِ  َ�َان َعيْنَا

ْ
ان

َ
 ِْنَاُهَما ف

َِ  لََّظُر، ُذنَا
ُ ْ
َُ  ْستَِماُع،لِال  ِْنَاُهَما اَلأل َسا

ّ
ُم، ِْنَاهُ  اَلرُ

َ
َك

ْ
َدُ  لن َْطُش، ِْنَاَها اَللْ  للْ

َُطا، ِْنَاَها اَلررّْجُل  ُب  للْ
ْ
َقُ

ْ
ََى اَلن ، َ�ْه َّ َفْرجُ  َذرَِك  َا�َُصّدُق  َا�َتََم

ْ
ّذبُهُ  لن َِ ل»َا�ُ

“ দম সস্েনর উপর বযিভ ্েরর িকছব অংশ িলিপব� হেেেছ েস 

অবশযই ত্র মেধয িল� হেব। দবই ে ্ে র বযিভ ্র হল, দৃি�, দবই 

ক্েনর বযিভ ্র হল �বণ, মবে র বয্িভ ্র হল, কথ্ বল্, হ্েতর 

বযিভ ্র হল, �শর কর্ এবং প্েের বযিভ ্র হল, অ�সর হওে্। 

 র অসর  শ্ ও  ক্�্ করেত থ্েক। ল�্ �্ন ত্েক 

ব্�ব্েন কের অথব্ িমথয্ে পিরণত কের”।१५F

16  

 " ل تل ال لمررة يمس رَ من خ� حديد من بمخيط رجل ررس ف يطعن ألَ"

“েক্ন বযি�র ম্থ্ে েলৗহ সব   ্র্ ে ্ঁ ্ য্ওে্ ভ্েল্, তববও েয 

ন্রী ত্র জনয অৈবধ ত্েক �শর কর্ ভ্েল্ নে”।१६F

17 

র্�্ে েবর হেে িনেজেদর েসৗ�যরয পর পবরষেক �দশরন কর্:  
                                                           
16 মবসিলম, হ্িদস: ২৬৫৭ 
17  স-িসলিসল্তব স সহীহ্হ,  লব্নী: ২২৬ 
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ব্ইের েবর হেে ন্রীর রমণীে, েম্হনীে ও েসৗ�যর-গবরজনক  পল 

মধবর  লনও বযিভ ্র ও েযৗন উে�জন্র সহ্েক কমর। এর্ েসই 

ন্রী য্েদর �সেষ নবী স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম বেলেছন, 

» َِ ْهلِ  مِنْ  ِصنَْفا
َ
مْ  لَّارِ  ر

َ
َرُهَما، ر

َ
َْمٌ  ر َ

نَاِب  ِسيَاٌط  َمَعُهمْ  ق
ْ
ذ
َ
أ
َ
ََقرِ  ك ََ يَْضِ  للْ  بَِها �َُ

ٌت  َعرِ�َاٌت  َكِسيَاٌت  َا�َِساءٌ  لَّاَس،
َ

ٌت، ُمِميال
َ

ْسنَِمةِ  ُرُءاُسُهنّ  َمائِال
َ
أ
َ
ُْخِت  ك  للْ

ِة،
َ
َمائُِ

ْ
  لر

َ
نَ  ال

ْ
َنَّة، يَْدُخُ   لْْ

َ
ََ  َاال َ�َها، َ�ِْد َّ  رِ ِ �ََها َاِ ََُجدُ  رِ َذل َمِسَ�ةِ  مِنْ  لَ

َ
 ك

َذل
َ
ل»َا�

“দবই ে�ণীর ম্নবষ জ্হ্�্েমর অিধব্সী য্েদরেক  িম েদি িন, ত্র্ 

ভিবষযেত  সেব �থম ে�ণী অতয্ ্রীর দল য্েদর সেষ থ্কেব 

গরর েলেজর মত  ্ববক য�্র্ ত্র্ েল্কেদরেক �হ্র করেব। 

 র ি তীে ে�ণী হল েস ন্রীর দল য্র্ ক্পড়েত্ পিরধ্ন করেব 

িক� ত্র্ উলষ, িনেজর্ অনযেদর �িত  কৃ� এবং অনযেদরেকও 

ত্েদর �িত  কৃ� করেব, য্েদর ম�ক [ে ্প্ ব্ধ্র ক্রেণ] উেটর 

েহেল য্ওে্ কব ঁেজর মত হেব। ত্র্ জ্�্েত �েবশ করেব ন্। ত্র 

গ�ও প্েব ন্। অথ  জ্�্েতর সবগ� এত এত দূরবতরী �্ন েথেকও 

প্ওে্ য্েব”।১৭F

18   

                                                           
18 মবসিলম: ২১২৮ 
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অনবরপ  ট ট শ�িবিশ� জব েত্ িনেে  টপেট  লন, েদেহর অল�্র 

েযমন  ব িড়,  বঁটক্িট, নূপবর, েত্র্ �ভৃিতর ব্জন্ ব্িজেে ল্সযমে 

 লনও যববেকর মেন েযৗন- ে�্লন  েন। সবতর্ং, এ কমর েয 

হ্র্ম ত্ বল্ই ব্হলয।  

 ু্হ ত্‘ ল্ বেলন, 

ۡبِدينٓ  ٓوٓ� ﴿ َُٓهنّ  ُُ نٓ  ٓوٓ�  �ۖ  زَِنٓ َۡ َُۡجلِهِنّ  يۡٓ�ِ
ٓ
ِف�ٓ  ٓما لٓمٓ ِ�ُعۡ  بُِ لل،خر[ل﴾زَِنَِِٓهنّۚ  ِمن ُ�ۡ

 ]لل٣١:ل

“ত্র্ ত্েদর েসৗ�যর �ক্শ করেব ন্, ত্র্ েযন ত্েদর েগ্পন 

 ভরণ �ক্েশর উে�েশয সেজ্ের পদেকপ ন্ কের----।१८F

19”  

ন্রীর্ র্�্ে  ল্র সমে ক েন্ই র্�্র ম্ে ্ন িদেে  লেব ন্। 

ত্র্ র্�্র এক প্শ িদেে  লেব। র্সূল স্. বেলন,  

 لنطر�ق اسط رُِساء نيس

েযমন পেথ  ল্র সমে পেথর ম্েে  ল্ ন্রীর জনয ৈবধ নে১৯F

20।  

                                                           
19 সূর্ নূর,  ে্ত: ৩১ 
20 সহীহ ইবন িহ�্ন, ৫৬০১।  
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 يقَل اسُم عُيه لهللا صَ لهللا رسَل سمع رنه ربيه عن لألنصاري رسيد رب
 لهللا رسَل فقال لنطر�ق ف لنِساء مع لررجال للسجد،فاختُط من خارج اهَ
 لنطر�ق، تققن رَ نِن نيس فإنه تأخرَ،لس: " رُِساء اسُم عُيه لهللا صَ

 لتعُق ََ�ها َِ حت باْدلر تُتصق للررة فكنت". لنطر�ق بافات عُيِن
 )٥٢٧٢( دلاد ربَ رخرجه. به رصَقها من باْدلر

 বব উস্ই  ল  নছ্রী ত্র িপত্ েথেক হ্িদস বণরন্ কেরন, 

িতিন র্সূল স্. েক বলেত শেনেছন, িতিন মসিজেদর ব্িহের 

েদ েত প্ন েয, ন্রীর্ র্�্ে পবরেষর স্েথ িমেশ েগেছন। ত ন 

 ু্হর র্সূল ন্রীেদর বেলন, েত্মর্ অেপক্ কর, ক্রণ, 

েত্ম্েদর জনয র্�্র ম্েে হ্ট্ উি ত নে, েত্ম্েদর জনয হল 

র্�্র প্শ। এ কথ্ েশ্েন ন্রী েদে্ল ে েস হ্ট্ শর কের 

ত ন েদ ্ েগল ত্েদর অেনেকর ক্পড় েদে্েলর স্েথ িমেশ 

েযত। ২০F

21  

 মিহল্েদর জনয �গৃেহ েগ্সল ্ন্ (ব্থরম) কর্ ওে্েজব 

(িসেমে�র হওে্ জররী নে) এবং ফ্ঁক্ পবকব ের, নদীেত, েণর্ে, 

সমবছতীের ব্ স্ধ্রণ েগ্সল ্ন্ে েগ্সল কর্ ত্েদর জনয 

                                                           
21  বব দ্উদ, হ্িদস: ৫২৭২ 
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হ্র্ম। েযেহতব  সম্জ-িব্্নী নবী স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম 

বেলেছন, 

ةٍ  مِنْ  َما«
َ
اِْجَها َ�يِْت  َ�ْ�ِ  ِف  �ِيَاَ�َها تََضعُ  لْمرَر َْ  

ّ
ِت  ِِال

َ
 َا�َْ�َ  بَيْنََها لرّسْتَ  َهتَك

ل»َحَسنٌ  َحِديٌث  َهَذل«: »َر�َّها

 “েয ন্রী �গৃহ, �্মীগৃহ ব্ ম্েের ব্িড় ছ্ড়্ অনয �্েন িনেজর 

পদর্ র্ে  (ক্পড় ে ্েল) েস ত্র ও ত্র রেবর মধযক্র পদর্ ও 

ল�্শীলত্েক িবদীণর কের েদে২১F

22।  

র্সূল স্. বেলন,  

ََ  َمنْ « ِ  يُْؤمِنُ  َك َّ َْمِ  بِا َ ِخرِ  َاللْ
ْ

  لآل
َ

ال
َ
تَهُ  يُْدِخْل  ف

َ
َّماَم، َحُِيُ  »للْ

“েয বযি�  ু্হেত ও পরক্েল িব�্স র্ে  েস েযন ত্র �ীেক 

স্ধ্রণ েগ্সল ্ন্ে েযেত ন্ েদে২২F

23।”  

�গৃহ েছেড় পরকীে গৃেহ ব্স, ব্�বী ব্ ব্�বীর �্মীর ব্িড়েত 

র্ি্ব্স ইতয্িদও িবপ�নক বযিভ ্েরর িছছপথ। নবী স্ু্ু্হ 

 ল্ইিহ ওে্স্ু্ম বেলেছন, “েয মিহল্ িনেজর �্মীগৃহ ছ্ড়্ 

                                                           
22 িতরিমিয, ২৮০৩।  
23 মব�্দর্ক িলল হ্েকম, ৭৭৭৯ 



27 

অনয গৃেহ িনেজর ক্পড় ে ্েল েস  ু্হ ত্‘ ল্ ও ত্র িনেজর 

ম্েে পদর্ িবদীণর কের েফেল।”  

একই ক্রেণ অপেরর ল�্ �্ন (ন্িভ হেত হ্ঁটব  পযরস �্ন) েদ ্ 

এবং একই ক্পেড় পবরেষ-পবরেষ ব্ মিহল্ে-মিহল্ে শেন কর্ও 

িনিষ�।  

মিহল্র িদক ত্ক্েন্ েথেক িবরত থ্ক্: 

পর পবরেষর দৃি�েত মিহল্র সবরশরীর ল�্�্ন। িবেশষ কের  কব  

এমন এক অষ য্র  ্র্ িবপি�র সূ ন্ হে। ে ্ ্ে ্ি  েথেক শর 

হে, িক� েশষ হে গল্গিলেত। এই েছ্� অষ্র টব কর্ েথেকই 

সূ্প্ত হে সবর�্সী বড় অিিক্েের মহ্ িবপদ।  

দৃি�র কথ্ে কিব বেলন, 

“ ঁি  ও েত্  ঁি  নেহ, ব্ঁক্ ছবির েগ্ 

েক জ্েন েস ক্র মন কের  ব ির েগ্!” 

সবতর্ং এ দৃি� বড় স্ং ্িতক িবপি�। য্র জনযই  ু্হ ত্‘ ল্ 

বেলন, 
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ْ  ِمنِ�ٓ ُمؤۡ ّ�ِلۡ  قُل ﴿ ُغّضوا بۡ  ِمنۡ  ُٓ
ٓ
� ٰ ٰ  فُُروٓجُهمۚۡ  ٓفُظواْ ٓوَٓحۡ  رِهِمۡ َٓ زۡ  لِٓك ٓ�

ٓ
ٓ ٱ ِِنّ  لُٓهمۚۡ  ٓ�ٰ أ َّ 

 ۢ بۡ  مِنۡ  نٓ ُضۡض ُٓغۡ  تِ مِٓ�ٰ ُمؤۡ ّ�ِلۡ  ٓوقُل ٣ نُٓعونٓ يٓۡص  بِٓما ٓخبُِ�
ٓ
� ٰ  نٓ ٓفظۡ ٓوَٓحۡ  رِهِنّ َٓ

 ]لل٣١لل،٣٠:للل،خر[ل﴾ ٣ فُُروٓجُهنّ 

“মবিমন পবরষেদরেক বল, ত্র্ েযন ত্েদর দৃি�েক সংযত র্ে  

(নজর েব িকেে  েল) এবং ত্েদর েযৗন্ষেক েহফ্যেত র্ে ; এিটই 

ত্েদর জনয উ�ম। ওর্ য্ কের,  ু্হ েস িবষেে অবিহত।  র 

মবিমন ন্রীেদরেক বল, ত্র্ও েযন িনেজেদর দৃি�েক সংযত র্ে  

ও ল�্�্ন সংরকন কের---।”  

ি�ে নবী স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম বেলন,  
َ

 لََّظَر، لََّظرَ  تَُْبِعِ  ال

 َّ ِ إ
َ
  ف

َ
ا�

ُ ْ
َك  لأل

َ
يَْسْت  ر

َ
َك  َان

َ
ِخَرةُ  ر

ْ
" لآل  “(েক্ন ন্রীর উপর েত্ম্র দৃি� 

পড়েল ত্র �িত) ব্রব্র দৃকপ্ত কের্ ন্। বরং নজর সগর 

িফিরেে িনও, ক্রণ, েত্ম্র জনয �থমব্র কম্, ি তীেব্র 

নে”। २३F

24 

েযেহতব  “ কব ও বযিভ ্র কের এবং ত্র বযিভ ্র হল (ক্ম) দৃি�।”  

                                                           
24   হমদ: ১৩৬৯ 
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সবতর্ং, এ দৃি�েক ছিব েথেকও সংযত করেত হেব এবং পরপবরষ 

েথেক  ড়্েল র্ েত হেব। য্েত একহ্েত ত্িল িন�েই ব্জেব 

ন্।  র এই বড় িবপদ সৃি�ক্রী অষ ে ্ িট থ্েক ে হ্র্ে। 

ে ্ ্ে ্ি  য্েত ন্ হে ত্ই েত্ ন্রীর জনয জররী ত্র 

ে হ্র্েকও েগ্পন কর্। 

অতযস স ীেগর  ্িতের হেলও িবন্ পদর্ে স ীেত-স ীেত দৃঢ় 

 িলষন ও এেক অপরেক িনজ িনজ েসৗ�যর �দশরন কর্ ৈবধ নে। 

ক্রণ এেত স্ধ্রণত: �েতযক স ী ত্র স ীর েদহ-েসৗ�ব িনেজর 

�্মীর িনকট বণরন্ করেল �্মী মেনর পদর্ে ত্র �ীর ঐ স ীর 

িবলকণ রপ-দৃশয িনেে মেন্তৃি� ল্ভ কের থ্েক।  

হেেত্ ব্ মেনর অলেকযই এই পবরষ ত্র তদেের েক্েন্ েক্েণ 

ঐ মিহল্র জনয  সন েপেত েদে।  র পরবতরীেত ত্েক েদ ্র 

ও ক্েছ প্ওে্র মত ব্সন্ও জ্�ত কের েত্েল। 

েন্ংর্ প্-পি্ক্ প্ঠ, অ�ীল ছ্ে্ছিব ও িথেেট্র-য্্্ দশরনও 

একই পযর্েের; য্েত �ংস হে তরণ-তরণীর  ির্, েন্ংর্ হেে 

উেঠ পিরেবশ। 
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�্মী-�ীর িমলন-রহসয �ভৃিত জ্ন্র জনয সিঠক সমে হল িবব্েহর 

পর অথব্ িবব্েহর প্ক্ িদন হওে্র পর। নে স এর পূেবর রিত ব্ 

ক্মশ্� প্ঠ কের িবব্েহ েদরী হেল িমলন তৃ�্ েয পযর্েে 

েপৗছ্ে ত্েত িবপি� েয েক্েন্ সমেে  টেত প্ের। ক্ের্ রপ, 

 ীনদ্রী �ভৃিতর �শংস্ শেন ত্েক মেন মেন ভ্েল্েবেস েফল্ 

েদ্ষণীে নে। ত্েক েপেত ৈবধ উপ্ে �েে্গ কর্ এবং িবব্হ-

ব�েন  ব� কের সবে র সংস্র গড়্ উ�ম। িক� অৈবধভ্েব 

ত্েক েদ ্, প্ওে্, ত্র কথ্ েশ্ন্ ও ত্র স্ি�ধয ল্েভর ে �্ 

কর্ অবশযই সীম্ল�ন। অৈবধ ব�ব গ ও �ণেে পেড় েটিলেফ্েন 

সংল্প ও স্ক্স �ভৃিত ইসল্েম হ্র্ম। 

যববক-যববতীর ঐ ট� ভ্েল্ব্স্ েত্ েকবল িকছব ৈদিহক সব  লবট্র 

জনয। য্র শরেতও  েক অ্ েের এবং েশেষও। তেব শরেত 

েের  ন�্্,  র েশেষ উেপক্ ও ল্লন্র। ক্রণ, ‘কপট ে�ম 

লবেক্ ব ির, মবে  মধব , তেদ ছবিরই অিধক্ংশ হে। এেত তরণী ববেেত 

প্ের ন্ েয, ে�িমক ত্র িনকট েথেক েযৗন তৃি� ল্ভ কের ত্েক 

িবন� কের  ব ইংগ্েমর মত িম�ত্  ব েষ িনেে েশেষ  ঠ্ল 

পদ্থরিটেক ছবঁেড় েফেল েদেব। 
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“ব�ব  েগ্ েযও ভব েল- 

 �ভ্েত েয হেব ব্িস, স�য্ে েরে ্ ন্ েস ফব ল তব েল। 

 উপবেন তব েফ্েট েয েগ্ল্প �ভ্েতই তব িম জ্িগ, 

 জ্িন, ত্র ক্েছ য্ও শধব ত্র গ�-সবষম্ ল্িগ।” 

সবতর্ং, এ িবষেে সতকর হওে্ উি ত মবসিলম তরণীেক এবং ত্র 

অিভভ্বকেকও। ক্রণ, ‘ব্িলর ব্ঁধ, শেঠর �ীিত, এ দব েের একই 

রীিত।’ 

বযিভ ্েরর িছছপথ ব� কর্র  র এক উপ্ে হল পদর্। ন্রীর 

েদহ-েসৗ�ব �কৃিতগত ভ্েবই রমণীে। ক্িমনীর রপ ল্বণয এবং 

তদবপির ত্র অষর্জ বড় কমনীে; য্ পবরেষর ক্ম্নল ��িলত 

কের। ত্ই পবরেষর দৃি�র অসর্েল েথেক িনেজর ম্ন ও মযর্দ্ 

রক্ করেত ন্রী জ্িতর �িত সৃি�কতর্  ু্হর এই িবধ্ন এেল্। 

এই জনযই েক্েন্ গময (য্র স্েথ ন্রীর েক্নও সমেে িবব্হ ৈবধ 

হেত প্ের এমন) পবরেষর দৃি�েত ত্র েসৗ�যর ও ল্বণয �ক্শ 

করেত প্ের ন্। পক্সের য্র স্েথ ন্রীর েক্নও ক্েল িবব্হ 

ৈবধ নে এমন পবরেষর স্েথ েদ ্-স্ক্স করেত প্ের। ক্রণ 

এেদর দৃি�েত ক্ম থ্েক ন্।  র য্েদর থ্েক ত্র্ ম্নবষ নে, 
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পশ। (ক্েদর স্েথ েক্নও ক্েল িবব্হ ৈবধ নে ত্েদর কথ্ পের 

 েল্ি ত হেব।) অনবরপ ন্রীর রপ িবষেে অ্ ব্লক, 

েযৗনক্মন্হীন পবরেষর স্েথ মিহল্ েদ ্-স্ক্স করেত প্ের।  

পদর্র বয্প্ের  ু্হর স্ধ্রণ িনেদরশর- 

ّجۡ  ٓوٓ�  ُُيُوُِِ�نّ  ِ�  نٓ ٓوقٓرۡ  ﴿ َٓ جٓ  نٓ َٓ ّ َٓ لِّيةِٓ�ٰ �ۡ ٱ َٓ  ٱ هِ
ُ
�ۡ � َُزلب[ل﴾ ٣ وٓ�ٰ  ]٣٣:للل

“(েহ ন্রী জ্িত!) েত্মর্ �গৃেহ অব�্ন কর এবং �্ক-ইসল্মী 

(জ্েহিলে্তী) যবেগর মত িনেজেদরেক �দশরন কের েবিড়ও ন্।”  

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ زۡ  قُل َِّ�ّ ٱ َٓ
ٓ
ٓ  ٓوَٓنٓاِِكٓ  ِجكٓ ٓ�ٰ ّ�ِ ۡ ٱ ءِٓو�ِٓسا  مِن هِنّ ٓعلٓيۡ  َِ�ٓ يُدۡ  ِمنِ�ٓ ُمؤۡ ل

 ٰ ٰ  نّۚ بَِبِهِ ٓجٓ� دۡ  لِكٓ ٓ�
ٓ
ٰ أ ن َٓ

ٓ
عۡ  أ ُۡ يُؤۡ  فٓٓ�  نٓ ٓر�ۡ ُُ َُزلب[ل﴾ ٓنۗ ذٓ  ]لل٥٩:للل

“েহ নবী! তব িম েত্ম্র �ী, কনয্ ও মবসিলম রমণীগণেক বল, ত্র্ 

েযন ত্েদর  ্দেরর িকেদংশ িনেজেদর (মব ম�েলর) উপর েটেন 

েনে। এেত (িীতদ্সী েথেক) ত্েদরেক ে ন্ সহজতর হেব; ফেল 

ত্েদরেক উতয� কর্ হেব ন্। (ল�টর্ ত্েদরেক উতয� করেব 

ন্।)”  

غۡ  ِت مِٓ�ٰ ُمؤۡ ّ�ِلۡ  ٓوقُل﴿ بۡ  مِنۡ  نٓ ُضۡض ُٓ
ٓ
� ٰ  زَِنَٓٓهُنّ  ِدينٓ ُُبۡ  ٓوٓ�  فُُروٓجُهنّ  نٓ ٓفظۡ ٓوَٓحۡ  رِهِنّ َٓ

ُُمرِهِنّ  نٓ َۡ ۡ�ِ ٓوۡ�ٓ  ٓهاۖ مِنۡ  ٓظٓهرٓ  ٓما ِِّ�  ِِ  ٰ  ]لل٣١:للل،خر[ل﴾ ٣ ُجيُوَِهِنّۖ  ٓ�ٓ
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“মবিমন ন্রীেদরেক বল, ত্র্ েযন িনেজেদর দৃি� সংযত কের ও 

ল�্�্ন িহফ্জত কের এবং য্ �ক্শ প্ে ত্ ছ্ড়্ ত্েদর 

(অনয্নয)  ভরণ �দশরন ন্ কের, ত্েদর �ীব্ ও বকেদশ েযন 

ম্থ্র ক্পড় (উড়ন্ অথব্  ্দর)  ্র্  বৃত কের”।२४

25  

ۡ�ُُموُهنّ  �ذٓا﴿
ٓ
آءِ مِن لُوُهنّ  ٔٓ فٓۡ�  آمٓ�ٰعٗ  ٓسَ َٓ ۡطٓهرُ  ٓ�ٰ�ُِ�مۡ  ِحٓجاٖب�  ٓو

ٓ
 �ُِقلُوَُِ�مۡ  أ

َُزلب[ل﴾ ٥ ٓوقُلُوَِهِنّۚ   ]لل٥٣:للل

“(েহ পবরষগণ!) েত্মর্ ত্েদর (ন্রীেদর) িনকট হেত িকছব  ্ইেল 

পদর্র অসর্ল হেত  ্ইেব। এ িবধ্ন েত্ম্েদর এবং ত্েদর 

তদেের জনয অিধকতর পিব্”।२५F

26  

সবতর্ং, মবসিলম ন্রীর িনকট পদর্:-  ু্হ ও তদীে রসূেলর 

 নবগতয। 

পদর্,  িরে্র পিব্ত্, অন্িবলত্ ও িন�ল�ত্। 

পদর্, ন্রীর ন্রীগ, স�ম ও মযর্দ্। 

পদর্, ল�্শীলত্, অসমর্ধবযর ও সদ্ ্রীত্। 

পদর্, ম্নবরপী শেত্েনর দৃি� েথেক রক্র ম্ধযম। 

                                                           
25 সূর্ নূর,  ে্ত: ৩১ 
26 সূর্  হয্ব,  ে্ত: ৫৩ 
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পদর্, ই�ত িহফ্জত কের, অৈবধ �ণে, ধষরণ, অ�ীলত্ ও 

বযিভ ্র দূর কের, ন্রীর ম্ন ও মূলয রক্ কের। িজিনস দ্মী ও 

মূলযব্ন হেলই ত্েক েগ্পেন লবিকেে র্ ্ হে। য্তে্ ক্ঁ  

প্ওে্ য্ে বেলই ত্র েক্েন্ কদর েনই। িক� ক্�ন প্ওে্ য্ে 

ন্ বেলই ত্র বড় কদর। পদর্নশীন ন্রী ক্ঁ  নে; বরং ক্�ন, 

সবরিকত মব�্। 

পদর্, ন্রীেক ক্েফর ও িীতদ্সী েথেক ব্ছ্ই কের স�্স 

মবসিলম ন্রী রেপ ি ি�ত কের। 

পদর্,  ু্হর গযব ও জ্হ্�্েমর  টন েথেক ব্ঁ ্র ম্ধযম। 

ন্রীেদর �ধ্ন শ� ত্র েসৗ�যর ও েযৗবন।  র পদর্ ত্র ল্ল 

েকু্। 

 

ইসল্েমর সবসভয দৃি�েত ন্রীর পদর্  ও সভয েলব্েসর কেেকিট 

শতর: 

  ১- মবসিলম মিহল্ েয েপ্শ্ক বযবহ্র করেব ত্েত েযন পদর্ 

প্ওে্ য্ে; অথর্স েসই েপ্শ্ক েযন ত্র স্র্ েদহেক  বৃত 

কের। সবতর্ং, েয েলব্েস ন্রীর েকশদ্ম, �ীব্, বকেদশ, উদর ও 
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পৃ�েদশ (েযমন, শ্িড় ও  ্েট্ �্উেজ) এবং  হ্ঁটব  ও জ্ং (েযমন, 

 য্ট,  ্গর্, �ক ইতয্িদেত) �ক্িশত থ্েক ত্ (গময পবরষেদর 

স্মেন) পিরধ্ন কর্ হ্র্ম। 

  ২- এই েলব্স েযন েসৗ�যরমে ও দৃি�- কষরণক্রী ন্ হে। 

সবতর্ং, ক্মদ্র (এম�েড্ির কর্)  ক েক রিঙন েব্রক্ও পর্ 

ৈবধ নে।  

 ৩- এমন প্তল্ েযন ন্ হে য্েত িভতেরর  ্মড়্র রঙ নজের 

 েস। অতএব প্তল্ শ্িড়, উড়ন্ �ভৃিত মবসিলম মিহল্র ে�স 

নে। ি�ে নবী স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম বেলন,  

» َِ ْهلِ  مِنْ  ِصنَْفا
َ
مْ  لَّارِ  ر

َ
َرُهَما، ر

َ
َْمٌ  ر َ

نَاِب  ِسيَاٌط  َمَعُهمْ  ق
ْ
ذ
َ
أ
َ
ََقرِ  ك ََ  للْ َُ�  بَِها يَْضِ

ٌت  َعرِ�َاٌت  َكِسيَاٌت  َا�َِساءٌ  اَس،لَّ 
َ

ٌت، ُمِميال
َ

ْسنَِمةِ  ُرُءاُسُهنّ  َمائِال
َ
أ
َ
ُْخِت  ك  للْ

ِة،
َ
َمائُِ

ْ
  لر

َ
نَ  ال

ْ
َنَّة، يَْدُخُ   لْْ

َ
ََ  َاال َ�َها، َ�ِْد َّ  رِ ِ �ََها َاِ ََُجدُ  رِ َذل َمِسَ�ةِ  مِنْ  لَ

َ
 ك

َذل
َ
ل»َا�

 “দবই ে�ণীর ম্নবষ জ্হ্�্েমর অিধব্সী; য্েদরেক  িম েদি িন। 

(ত্র্ ভিবষযেত  সেব।) �থম ে�ণী (অতয্ ্রীর দল) য্েদর সেষ 

থ্কেব গরর েলেজর মত  ্ববক, য�্র্ ত্র্ েল্কেক �হ্র 

করেব।  র ি তীে ে�ণী হল েসই ন্রীদল; য্র্ ক্পড় েত্ 
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পিরধ্ন করেব, িক� ত্র্ ব�ত: উলষ থ্কেব, য্র্ পবরষেদর 

 কৃ� করেব এবং িনেজর্ও ত্েদর �িত  কৃ� হেব, য্েদর 

ম�ক (ে ্প্ ব্ঁধ্র ক্রেণ) উেটর িহেল য্ওে্ কব ঁেজর মত হেব। 

ত্র্ জ্�্েত �েবশ করেব ন্, ত্র গ�ও প্েব ন্। অথ  

জ্�্েতর সবগ� এত এত দূরবতরী �্ন েথেকও প্ওে্ য্েব।”  

৪- এমন ট্ইটিফট ব্  ঁট-স্ঁট েযন ন্ হে; য্েত েদহ্েষর উ�ত্ 

ও নী ত্ এবং  ক্র ও  কৃিত ক্পেড়র উপেরও ববে্ য্ে। ত্ই 

এমন  ব� ও ফয্শেনর েলব্স মবসিলম ন্রী পিরধ্ন করেত প্ের 

ন্, য্েত ত্র সবেডৗল �ন-যবগল, সবউ� িনতল সর েক্মর �ভৃিতর 

 ক্র �ক্শ প্ে। 

ট্ইটিফট ইতয্িদ েলব্স েয বড় িফতন্সৃি�ক্রী ও হ্র্ম ত্ 

িবিভ� েলিডস অসবর্স েক্�্নীর ন্মই স্কয েদে।  

 ৫- এই েলব্স েযন পবরষেদর েপ্ষ্েকর অনবরপ ন্ হে। সবতর্ং 

পয্�, শ্টর �ভৃিত পবরষেদর মত েপ্শ্ক েক্েন্ মবসিলম মিহল্ 

বযবহ্র করেত প্ের ন্। েযেহতব  পবরষেদর েবশধ্িরণী ন্রীেদর 

উপর  ু্হর অিভশ্প থ্েক, ত্ই েক্েন্ পবরেষর জনয পবরেষর 

েবশ ধ্রণ কর্ উি ত নে। র্সূল স্. বেলন,   
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َعنَ «
َ
ّبِه�َ  ن ََ ُمََ

ْ
َعنَ  بِانَِّساءِ، لررَّجالِ  مِنَ  لر

َ
بَّهاِت  َان ََ ُمََ

ْ
ل»بِاررَّجالِ  لنَِّساءِ  مِنَ  لر

“ন্রীেদর েবশ ধ্ির পবরেষর উপর অিভশ্প এবং পবরষেদর েবশ 

ধ্িরণী ন্রীেদর উপর  ু্হর অিভশ্প”।२६F

27  

 ৬- ত�প ত্ েযন ক্েফর মিহল্েদর অনবরপ ন্ হে। অবশয িঢেল 

ময্িি ও েশেল্ে্র ক্মীস এবং ত্র উপর  ্দর ব্ উড়ন্; য্ 

ম্থ্র েকশ, বক�ল ইতয্িদ  �্িদত কের ত্ মবসিলম ন্রীর 

েলব্স। েকবলম্্ েশেল্ে্র ক্মীস ব্ ময্িি অথব্ ত্র উপর 

বেক ও �ীব্ে থ্ক ব্ ভ্ঁজ কর্ উড়ন্র েলব্স ক্েফর 

মিহল্েদর। অনবরপ শ্িড় যিদ সবরশরীরেক েঢেক েনে তেব 

মবসিলমেদর; নে স থ্ক কের ববেক  ্প্েন্ থ্কেল তথ্ েকশদ্ম 

ও েপট-িপঠ �ক্শ কের র্ েল ত্ অমবসিলম মিহল্েদর েলব্স। 

 র ি�ে নবী স্ু্ু্হ   ল্ইিহ ওে্স্ু্ম বেলন,  

بّهَ  َاَمنْ  « ََ َ ٍَْم  � ََ  بَِق ْنُهمْ  َ�ُه  »مِ

“েয বযি� েয জ্িতর অনবকরণ করেব, েস েসই জ্িতর দলভব�”।२७F

28  

                                                           
27 ইবনব ম্জ্হ, হ্িদস: ১৯০৪ 
28  হমদ, হ্িদস: ৫১১৪ 
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৭- এই েপ্শ্ক েযন জ্ঁকজমক ও  ড়লরপূণর তথ্ �িসি� জনক 

ন্ হে।  

৮- েলব্স েযন সবগি�ত ব্ সবরিভত ন্ হে। পূেবরই বল্ হেেেছ েয, 

েয ন্রী সবগি� ছিড়েে েল্ক্লেে য্ে, েস েবশয্ ন্রী।  

  �ক্শ েয, ন্রীেদেহ েযৗবেনর ি � েদ ্ েদওে্ ম্্ই এই 

শেতরর েপ্শ্ক পর্ ওে্েজব।  

েক্ন েক্েন্ অষ েদ ্েন্  লেব? 

�্মী-�ীর ম্েে েক্েন্ পদর্ েনই উভেেই এক অপেরর েপ্শ্ক।  

উভেেই উভেের সবর্ষ েদ েত প্ের। তেব সবরদ্ নি েপ্শ্েক 

থ্ক্ উি ত নে। 

 ম্-েবট্র ম্েে পদর্ ও েগ্পনীে েকবল ন্িভ হেত হ্ঁটব  পযরস। 

অনয্নয িনকট্�ীে; য্েদর স্েথ ি রক্েলর জনয িবব্হ হ্র্ম 

ত্েদর স্মেন পদর্ ও েগ্পনীে অষ হল গল্ েথেক হ্ঁটব  পযরস।  

অবশয েক্েন্  ির্হীন এগ্ন্ পবরেষর কথ্ে ব্ ভ্বভিষেত 

অ�ীলত্ ও ক্মভ্ব ববেেল, মিহল্ ত্র িনকেটও যথ্ স�ব 

অনয্নয অষও পদর্ করেব।  
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মিহল্র স্মেন মিহল্র পদর্ ন্িভ েথেক হ্ঁটব  পযরস। মিহল্ ক্েফর 

হেল ত্র স্মেন হ্ত ও ে হ্র্ ছ্ড়্ অনয্নয অষ ে ্ল্ ৈবধ নে। 

েযমন, েক্েন্ েন্ংর্ বযিভ ্িরণী েমেের স্মেনও িনেজর েসৗ�যর 

�ক্শ কর্ উি ত নে। অনবরপ এমন েক্েন্ মিহল্র স্মেনও 

েদহেসৗ�ব ে ্ল্ িনিষ�; েয ত্র েক্েন্ ব�ব  ব্ �্মীর িনকট অনয 

মিহল্র রপ  র্ কের বেল জ্ন্ য্ে ব্  শ�্ হে। এমন মিহল্র 

স্েথ মবসিলম মিহল্র স ীগ ব্ ব�ব গও ৈবধ নে।  

ম্-ব্েপর  ্ ্ ও ম্ম্, েমেের  ্ ্ ও ম্ম্ ম্হর্ম। সবতর্ং 

 ্ ্েত্ দ্েদ্ ব্ ন্ন্র স্মেন পদর্ গল্ েথেক হ্ঁটব  পযরস।  

ত্ল্েকর পর ই�ত প্র হেে েগেল ঐ �্মী এই �ীর জনয েবগ্ন্ 

হেে য্ে। সবতর্ং ত্র িনকেট পদর্ ওে্েজব।  

প্িলত পব্ েথেক প্লিে্ী ম্েের এবং প্লিেত্ ব্প েথেক 

প্িলত্ কনয্র পদর্ ওে্েজব। �ক্শ েয, ইসল্েম এ ধরেনর 

�থ্র েক্েন্ অনবমিত েনই। 
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  অনবরপ প্ত্েন্ ভ্ই েব্ন, ম্-েবট্, ব্প-েবিটর ম্েে, পীর 

ভ্ই-েব্ন (?)29 িবে্ই-িবে্ন ও ব�ব র �্মী ব্ �ীর ম্েে পদর্  

ওে্েজব। যিদও ত্েদর  ির্ িফিরশত্র মত হে তববও েদ ্ 

েদওে্ হ্র্ম। পদর্ হেব  ু্হর ভেে ত্ঁর  নবগেতযর উে�েশয। 

ম্নবেষর ভেে ব্ েল্ক �দশরেনর জনয নে। এেত ম্নবেষর  ির্ ও 

স�্ন িব ্যর নে। সবতর্ং ল�ট, ন্রীব্জ, পরেহজগ্র, েমৗলিব 

স্েহব �ভৃিত পদর্ে সকেলই সম্ন।  ু্হর ফরয ম্নেত েক্েন্ 

�ক্েরর েলৗিককত্ ও স্ম্িজকত্র ে ে্ল অথব্ ক্ের্ 

মেন্র�েনর ে ে্ল িন�ে ৈবধ নে। 

দৃি�হীন অ� পবরেষর স্মেন পদর্ েনই। অবশয মিহল্েক ঐ পবরষ 

েথেক দৃি� সংযত করেত হেব।  

পৃথক মিহল্ িশক্-�িত�্ন ন্ থ্কেল েবপদর্ে েছেলেদর স্েথ 

একই স্েথ প্শ্প্িশ বেস িশক্ �হণ ৈবধ নে। �্মী-সংস্র 

উে�শয হেল ব্িড়েত বেস িবিভ� ্্নগভর বই-পব�ক পড়্ এবং 

 ীন-সংস্র িশ ্র িশক্ই যেথ�। অনয্নয িশক্র  �েে্জেন 

                                                           
29 সম্েজ � িলত থ্ক্র ক্রেণই বল্ হেল্, নতব ব্ পীর �থ্র অনবেম্দন 

ইসল্েম েনই। [স�্দক] 
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যথ্স�ব পদর্র স্েথ িশ েত হেব। পদর্র ে �্ ন্ কের গ ্িলক্ 

�ব্েহ গ্ ভ্িসেে িদেল অবশযই েমেে-অিভভ্বক সকেলই প্পী 

হেব।  

ি িকসস্র �েে্জেন মিহল্র জনয ড্�্র ে ্ঁজ্ ওে্েজব। েলডী 

ড্�্র ন্ েপেল অথব্ যথ্িবিহত ি িকসস্ ত্র িনকট ন্ হেল 

ব্ধয হেে পবরষ ড্�্েরর িনকট েযেত প্ের। তেব শতর হল 

মিহল্র স্েথ ত্র �্মী অথব্ েক্েন্ ম্হর্ম থ্কেব। এক্িকনী 

ড্�্র-রেম য্েব ন্। পর� ড্�্রেক েকবল েসই অষ েদ ্েব, 

েয অষ েদ ্েন্ �েে্জন। ল�্ �্ন েদ েলও অনয্নয অষ 

েদ ্েন্ অ�েে্জেন ৈবধ হেব ন্। মহ্ন  ু্হ বেলন, 

ْ ٱفٓ  ﴿ ٓ ٱ َُّقوا  ]لل١٦:للللاينْ[ل﴾ ١ َُمۡ َٓٓطعۡ سۡ ٱ ٓما َّ

“েত্মর্  ু্হেক যথ্স�ব ভে কর”।२९F

30 (স্ধযমত ভে কর্র 

ে �্ কর।)  

এক্িকনী হেলও ন্ম্েয  দেবর েলব্স জররী। এই সমে েকবল 

ে হ্র্ ও হ্ত  বেল র্ ্ য্েব। শ্িড় পের ব্হ-েপট-িপঠ- ব ল েবর 

                                                           
30 সূর্ ত্গ্ববন,  ে্ত: ১৬ 
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হেে েগেল ন্ম্য হে ন্। েযমন, স�ে  েবগ্ন্ পবরষ থ্কেল 

ে হ্র্ও ঢ্কেত হেব।  

েসেল্ে্র-ক্িমস ব্ ময্িিেত ন্ম্য পড়েল  ্দর জররী। কব র ন 

শরীফ পড়েত িগেে ম্থ্  বেল েগেল কিত েনই। এেত ওযবও ন� 

হে ন্।  ু্হ বেলন,  

ٰ �ۡ ٱوٓ ﴿ ٓ ٱ مِنٓ  عِدُ ٓقٓ� ٰ ٱ ءِ�ّنِٓسا َۡ  آَِ�احٗ  ُجونٓ يٓرۡ  ٓ�  ِ� َّ ن ُجنٓاحٌ  هِنّ ٓعلٓيۡ  ٓس فٓلٓ
ٓ
 نٓ يٓٓضعۡ  أ

ٓ�ٰ  ٓ�ۡ�ٓ  ِِيٓآُُهنّ  ِ ّ َٓ ن بَِِِٓنةٖ�  تِ ُمَٓ
ٓ
 ]لل٦٠:للل،خر[ل﴾ ٦ لُّهّنۗ  ٓخۡ�ٞ  نٓ فِفۡ َٓعۡ �ۡٓس  ٓوأ

“বৃ�্ ন্রী; য্র্ িবব্েহর  শ্ র্ে  ন্, ত্র্ ত্েদর েসৗ�যর 

�দশরন ন্ কের যিদ বিহবর্স  বেল র্ে  ত্হেল ত্ েদ্েষর নে। 

তেব পদর্ে থ্ক্ট্ই ত্েদর জনয উ�ম”।३०F

31  

েযেহতব  ক্ন্ েবটেনর ডগল্  ে�রও বতরম্ন। পদর্ে থ্কেল 

ব্িড়র েল্ক ঠ্�্ করেল এবং েক্েন্ �ক্র অথব্ সবর�ক্র 

সহ্েত্ ন্ করেল মিহল্র উি ত যথ্স�ব িনেজ িনেজ পদর্ কর্। 

এ েকে্ হ্ল েছেড় বস্ ৈবধ নে। কল-প্ে ্ন্ েনই বেল ওজর 

�হণেয্গয নে। �্মী পদর্ে থ্কেত ন্ িদেল ে �্র পরও যিদ 

এক্স িনরপ্ে হেে েবপদর্ হেত হে তববও যথ্স্ধয িনেজেক 
                                                           
31 সূর্ নূর, ৬০ 
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সংযত ও  বৃত করেব।  ু্হ এ ে �্র অসর েদ েবন। য্র্ 

সহ্েত্ কের ন্ ব্ ব্ধ্ েদে ত্েদর প্প ত্েদর উপর। 

পক্সের েবগ্ন্ পবরষ েদে   র ঢব কেল ব্ মব  ঢ্কেল য্র্ 

হ্স্হ্িস কের, বযষ-িব�প কের, কট্ক হ্েন অথব্ অসমী ীন 

মসবয কের ব্ িটস ম্ের, শরেী পদর্ িনেে য্র্ উপহ্স কের ত্র্ 

ক্েফর। এই পদর্নশীন মিহল্র্ ক্ল িকে্মেত ঐ 

উপহ্সক্রীেদরেক েদে  হ্সেব।  

সবতর্ং মবিমন ন্রীর দবর  কর্ উি ত নে, এক্িকনী হেলও মন 

েছ্ট কর্ সমী ীন নে। সেতযর জে অবধ্িরত,  জ অথব্ ক্ল। 

মরেত সকলেকই হেব, �িতফল সকেলই প্েব। 

‘মের ন্ মের ন্ কভব  সতয য্হ্, শত শত্�ীর িব ৃিতর তেল 

ন্িহ মের উেপক্ে, অপম্েন হে ন্  �ল,   ্েত ন্ টেল।’ 

পদর্ে থ্ক্র জনয েদওর-ভর্ সংস্র েথেক পৃথক হেে  ল্দ্  র 

ব্িড় কর্র জনয �ী যিদ ত্র �্মীেক ত্কীদ কের তেব ত্ �্মীর 

ম্ন্ উি ত; বরং িনেজ েথেকই হওে্ উি ত। িবেশষ কের ত্র 

ভ্ইর্ যিদ অসস �কৃিতর হে। ইসল্েম এট্ জররী নে েয, 

ি রিদন ভ্ই-ভ্ই িমেল একই সংস্ের থ্কেত হেব। য্ জররী ত্ 
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হল,  ু্হর  ীন িনেজেদর জীবন ও পিরেবেশ ক্েেম কর্, 

 েপ্েষ �্তৃগ-েব্ধ ও সহ্েত্-সহ্নবভূিত র্ ্। সকেল িমেল 

িপত্-ম্ত্র যথ্স্ধয েসব্ কর্। িক� হ্েের!  ু্হেত ে�ম ও 

িবে ষ করেত িগেে ম্নবেষর ম্েে ম্নবষেক দবশমন হেত হে। 

হ্র্েত হে এক্স  পনেক। েযেহতব ,  ু্হর ে েে অিধক  পন 

 র েক? 

পদর্ িনেজর ক্েছ নে। েক্েন্ ইঁদবর িনেজর ে ্  ব� কের যিদ 

মেন কের েয, েস সম� িবড়্ল েথেক িনর্পদ তেব এ ত্র 

েব্ক্মী নে িক? ন্রীর েসৗ�যর েদে  বদে ে্ল ও কব ি স্  স্ও 

ম্নবেষর জনয �্ভ্িবক। অতএব পদর্ ন্ কের িক ক্ম েল্লবপত্ 

ও বযিভ ্েরর িছছপথ ব� কর্ স�ব? 

ন্রীর েম্হনীেত্, কমনীেত্ ও মেন্হ্িরগ লবিকেে থ্েক ত্র 

ল�্শীলত্ে। ন্রীর ল�্শীলত্ ত্র রপ-ল্বণয অেপক্ েবশী 

 কষরণীে। ি�ে নবী স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম বেলন,  

ََ  َما« ُفْحُش  َك
ْ
ءٍ  ِف  لن ْ َ

ّط  ش
َ
َ  

ّ
  ،َشانَهُ  ِِال

َ
ََ  َاال َيَاءُ  َك ءٍ  ِف  للْ ْ َ

ّط  ش
َ
َ  

ّ
ل»َْلنَهُ  ِِال
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“অ�ীলত্ ব্ িনলর�ত্ েয িবষেে থ্েক, েস িবষেেক ত্ 

েসৗ�যরহীন কের েফেল; পক্সের ল�্শীলত্ েয িবষেে থ্েক, েস 

িবষেেক ত্ েসৗ�যরমে ও মেন্হর কের েত্েল”।३१

32  

সভয েলব্েসর পদর্ েথেক েবর হওে্ ন্রী-�্ধীনত্র যবেগ পদর্ বড় 

িবরল। এর মূল ক্রণ হল ল�্হীনত্। েকনন্, ল�্শীলত্ ন্রীর 

ভূষণ। ভূষণ হ্িরেে ন্রী ত্র বসনও হ্িরেেেছ।  ীনী সংযম েনই 

ন্রী ও ত্র অিভভ্বেকর মেন। পর� সংযেমর ব�ন একব্র 

িবি�� হেে েগেল উ�্ম-উ�ৃ�লত্ বনয্র মত �ব্িহত হে। 

ত্েত সং ্র, িশক্,  ির্, সবই অন্ে্েস েভেস য্ে। েশেষ 

ল�্ও  র থ্েক ন্। বরং এই ল�্হীনত্ই এক নতব ন ‘ফয্শন’ 

রেপ ‘সভয’ ও ‘ েল্ক �্�’ ন্েম সবপিরি তই ল্ভ কের। সতযই 

েত্, বগল-ক্ট্ �্উজ ও ছ্ঁট্  ব ল ন্ হেল িক সভয ন্রী হওে্ 

য্ে?  ধ্ বক-�ল, ভব ঁিড়র ভ্ঁজ ও জ্ং �ভৃিত েগ্পন অেষ িদেনর 

 েল্ ন্ েপেল িক ‘ েল্ক �্�’ হওে্ য্ে?! [ন্উযবিবু্হ] 

বল্ই ব্হলয েয, মবসিলম ন্রী-িশক্র ‘সবেবহ স্েদক’  ্ে, ন্রী-

েদেহর নে। মবসিলম ন্রী-িবে ষী নে, ন্রী-িশক্র দবশমনও নে। 

                                                           
32 ইবনব ম্জ্হ, হ্িদস: ৪১৮৫; িতরিমিয, হ্িদস: ১৯৭৪ 
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মবসিলম েবপদর্ তথ্ অ�ীলত্ ও বযিভ ্েরর দবশমন। িশক্, �গিত, 

ৈনিতকত্ তথ্ পদর্ সবই মবসিলেমর ক্ময।  র পদর্ �গিতর পথ 

অবের্ধ করেত  ্ে ন্;  ্ে েবেলু্পন্ ও নিত্র পথ র� 

করেত। 

পক্সের পদর্হীনত্;  ু্হ ও ত্ঁর রসূেলর অব্ধযত্। 

পদর্হীনত্; নিত্, অসভযত্, অ�ীলত্, ল�্হীনত্, ঈষর্হীনত্ ও 

ধৃ�ত্। 

পদর্হীনত্; স্ংস্িরক অশ্িস, ধষরণ, অপহরণ, বযিভ ্র �ভৃিতর 

িছছপথ। 

পদর্হীনত্; েযৗন উে�জন্র সহ্েক। ম্নবরপী শেত্নেদর 

 কব শীতলক্রী। 

পদর্হীনত্; দব �ৃতীেদর নেন্িভর্ম। 

পদর্হীনত্; েকবল ধমরীে শৃ�ল েথেক ন্রী-�্ধীনত্ নে, বরং সভয 

পির�েদর ে র্েট্প েথেক ন্রীর েসৗ�যর �ক্শ ও েদহ মবি�র 

ন্ম্সর। 

পদর্হীনত্; িকে্মেতর ক্িলম্ ও অ�ক্র। 

পদর্হীনত্; িবজ্তীে ইবলীসী ও জ্েহিলে্িত �থ্। বরং সভয 

যবেগর এই নিত্ েদে  জ্েহিলে্েতর পদর্হীন্র্ও ল�্ প্েব।  



47 

েবপদর্র জনয জ্হ্�্েমর  টন েথেক েক্েন্ পদর্ েনই। 
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�স্ধন ও অষস�্ 

ন্রীর রপম্ধবরী ও েসৗ�যর ল্বণয ন্রীর গবর। ত্র এ রপ-েযৗবন 

সৃি� হেেেছ একম্্ েকবল ত্র �্মীর জনয। �্মীেক েস রপ 

উপহ্র ন্ িদেত প্রেল েক্েন্ মূলযই থ্েক ন্ ন্রীর। এই রপ-

েযৗবন �্মীেক উপহ্র িদেে কত েয  ন�, েস েত্ ন্রীর্ই 

জ্েন। সব�র অেষর উপর অষর্জ িদেে  রও মেন্হ্রী ও 

েল্ভনীে কের �্মীেক উপহ্র িদেে উভেেই পরম্ন� ও �কৃত 

দ্�তয-সব  লবটেত প্ের প্িথরব সংস্ের। 

সবতর্ং অষ য্র জনয িনেবিদত অষর্জও ত্র জনযই িনিদর�। �্মী 

বযতীত অনয ক্ের্ জনয অষস�্ কর্ ও ত্ �দশরন কর্ ৈবধ 

নে। 

যবেগর ত্েল ত্েল ন্রীেদর অষর্জ, েমক প ও �স্ধন-স্ম�ী 

অিতশে েবেড় উেঠেছ। য্র হ্ল্ল ও হ্র্ম হওে্র কি�প্থর 

হেল্ এই েয, ঐ �স্ধনছবয বযবহ্ের েযন অেষর ব্ গেকর েক্েন্ 

কিত ন্ হে। ঐ ছেবয েযন েক্েন্ �ক্র অৈবধ ব্ অপিব্ ব� 

িমি�ত ন্ থ্েক, ত্ েযন িবজ্তীে মিহল্েদর ৈবিশ�য ন্ হে। 
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(েযমন িস�ূর, িটপ �ভৃিত) এবং ত্ েযন েবগ্ন্র স্মেন �ক্শ 

ন্ প্ে।  

সবতর্ং শরীেেতর সীম্র ম্েে েথেক ন্রী েয েক্েন্ �স্ধন 

েকবল �্মীর মন  কষরেণর জনয বযবহ্র করেত প্ের। পিরধ্ন 

করেত প্ের েয েক্েন্ েপ্শ্ক ত্র স্মেন, েকবল ত্েকই ভ্েল্ 

ল্গ্েন্র জনয। এই স্জ-স�্েতও লবিকেে থ্েক ভ্েল্ব্স্র 

রহসয। পক্সের �ী যিদ �্মীর জনয অষস�্ ন্ কের; পর� 

ব্ইের েগেল ব্  র ক্ের্ জনয �স্ধন কের, তেব িন�েই েস 

ন্রী ে�ম-�কৃিতর িবের্ধী। নে স েস �্মীর ে�ম ও দৃি� 

 কষরণেক জররী ভ্েব ন্। এমন ন্রী হতভ্গী ৈব িক? েস জ্েন 

ন্ েয, ত্র িনেজর েদ্েষ �্মী অনয্স� হেে পড়েব। 

ট্ইটিফট  ব� েপ্শ্ক েকবল �্মীর দৃি�  কষরেণর উে�েশয ব্িড়র 

িভতর পিরধ্ন ৈবধ। অবশয েক্েন্ এগ্ন্ ও মিহল্র স্মেন, 

এমন িক িপত্-ম্ত্ ব্ েছেল-েমেেেদর স্মেনও বযবহ্র উি ত 

নে।  

েকবল �্মীর দৃি�  কষরেণর জনয, ব্ িনেজর কমনীেত্ রক্র 

জনয �্ বযবহ্র ৈবধ। অেনযর জনয েধ্ঁক্র উে�েশয ত্ অৈবধ।  
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েয েপ্শ্েক অথব্ অল�্ের েক্েন্ �ক্েরর ম্নবষ ব্ জীব-জ�র 

ছিব অি�ত থ্েক ত্ বযবহ্র কর্ ৈবধ নে। েযেহতব  ইসল্ম ছিব ও 

মূিতরর ে ্র িবের্ধী।  

েয েলব্স ব্ অল�্ের িব শ, শ�, সপর ব্ অনয্নয েক্েন্ িবজ্তীে 

ধমরীে �তীক ি ি্ত থ্েক মবসিলেমর জনয ত্ও বযবহ্র কর্ ৈবধ 

নে।  

িনউ মেডল ব্ ফয্শেনর পির�দ বযবহ্র ত নই ৈবধ, য ন ত্ 

পদর্র ক্জ েদেব এবং ত্েত েক্েন্ িহের্-িহের্ইন ব্ ক্েফরেদর 

অনবকরণ হেব ন্।  

 য্টর-�্উজ ব্  য্টর-েগি� মবসিলম মিহল্র ে�স নে। ব্িড়েত 

এগ্ন্র স্মেন েসই ে�স পর্ উি ত য্েত গল্ েথেক প্েের গ্ঁট 

পযরস পদর্ে থ্েক।  র (িবন্ েব্রক্ে) েবগ্ন্র স্মেন ও ব্ইের 

েগেল েত্ িনরসে�েহ ত্ পর্ হ্র্ম।  

পয্�-শ্টর মবসিলমেদর ে�স নে। িকছব শেতরর স্েথ পর্ ৈবধ 

হেলও মিহল্র্ ত্ বযবহ্র করেত প্ের ন্; যিদও ত্ িঢেলঢ্ল্ 

হে এবং ট্ইট িফট ন্ হে। এই জনয েয, ত্ হল পবরষেদর ে�স। 

 র পবরেষর েবশ ধ্িরণী ন্রী অিভশ�।  
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েকশিবনয্েস মিহল্র িসঁিথ হেব ম্থ্র ম্েে। এই অভয্েসর 

িবের্িধত্ কের েস ম্থ্র এক প্েশ িসঁিথ করেত প্ের ন্।  

স্ধ্রণত: এ ফয্শন  ীনদ্র মিহল্েদর নে। 

েবণী ব্  ব ঁিট েগঁেথ ম্থ্ ব্ঁধ্ই উ�ম। ে ্ঁপ্ ব্ েল্টন ম্থ্র 

উপের ব্ঁধ্ অৈবধ। িপছন িদেক  ্েড়র উপর যিদ ক্পেড়র উপর 

ত্র উ�ত্ ও  ক্র নজের  েস তেব ত্ও ৈবধ নে। মিহল্র 

 ব ল েবশী ব্ লল্  েছ -একথ্ েযন পরপবরেষ  �্জ ন্ করেত 

প্ের। েযেহতব  ন্রীর সবেকশ এক েসৗ�যর; য্ েক্েন্ �ক্ের 

েবগ্ন্র স্মেন �ক্শ কর্ হ্র্ম।  

ি�ে নবী স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম বেলন,  

 َُ َ
ُ
ّمِت  آِخرِ  ِف  َسيَك

ُ
ََ  رَِجالٌ  ر بَُ

َ
اٍج، َعَ  يَْرك ِ  ُسُ ْشبَاه

َ
أ
َ
ََ  لررَّحاِل، ك َ

ُ
 َعَ  َ�ْ�ِر

ََلِب  بْ
َ
َمْسِجِد، ر

ْ
ْسنَِمةِ  ُرُءاِسِهمْ  َعَ  َعرِ�َاٌت، َكِسيَاٌت  �َِساُؤُهمْ  لر

َ
أ
َ
ُْخِت  ك  للْ

عَِجاِف،
ْ
َُهّن، لن َعنُ

ْ
إِّ�ُهنّ  لن

َ
ُعَنَاٌت، ف

ْ
 " َمُ

“ ম্র েশষ জ্ম্ন্র উ�েতর মেধয িকছব এমন েল্ক হেব য্র্ 

 েরর মত িজন (েম্টর গ্িড়)েত সওে্র হেে মসিজেদর দরজ্ে 

দরজ্ে ন্মেব। (গ্িড় কের ন্ম্য পড়েত  সেব।)  র ত্েদর 
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মিহল্র্ হেব অধর নি্; য্েদর ম্থ্ কৃশ উঁেটর কব ঁেজর মত (ে ্ঁপ্) 

হেব। েত্মর্ ত্েদরেক অিভশ্প কের্। ক্রণ, ত্র্ অিভশ�”।३२

33  

এ ভিবষযসব্ণী েয কত সতয ত্ বল্র অেপক্ র্ে  ন্! 

ম্থ্র েের-পর্-েকশ ম্িটেত পব ঁেত েফল্ উ�ম। েযেহতব  িবেশষ 

কের মিহল্র  ব ল উেু েয্গয দী র হেল ত্ যববকেদর মন ক্েড়। 

পর� ঐ  বল িনেে জ্দবও কর্ য্ে। ত্ই েয ্েন-েস ্েন ন্ 

েফল্ই উি ত।  

মিহল্র  ব ল ও েকশদ্ম অমূলয স�দ, ত্ িবিে কর্ ৈবধ নে। 

মিহল্র্  ব েল ে জ্ব ব্ কলপ বযবহ্র করেত প্ের। তেব ক্েল্ 

রেঙর কলপ বযবহ্র হ্র্ম। ব্দ্মী, েস্ন্লী, ল্লে  �ভৃিত কলপ 

িদেে রঙ্েত প্ের। তেব ত্েত েযন েক্েন্ িহের্ইন ব্ ক্েফর 

ন্রীর অনবকরণ ব্ েবশধ্রণ উে�শয ন্ হে।  

েসৗ�েযরর জনয স্মেনর িকছব  ব ল ছ্ঁট্ অৈবধ নে। তেব েক্েন্ 

িহের্ইন ব্ ক্েফর মিহল্েদর অনবকরণ কের ত্েদর মত অথব্ 

                                                           
33 ৭০৮৩ 
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পবরষেদর মত কের েছঁেট ‘স্ধন্-ক্ট’, ব্ ‘িহি�-ক্ট’ ইতয্িদ 

হ্র্ম।  

ত্ছ্ড়্ সবদী র েকশদ্ম সবেকিশনীর এক মেন্েল্ভ্ েসৗ�যর, য্ 

েছঁেট ন� ন্ কর্ই উ�ম।  

�্মীর দৃি�  কষরেণর উে�েশয - অেথরর অপ ে ন্ হেল- েমিশন 

 ্র্  ব ল কব ঁ ক্েন্ ব্ থয্কথয্ক কর্ ৈবধ।  তেব ত্ েক্েন্ পবরষ 

েসলবেন অবশযই নে। মিহল্ েসলবেন মিহল্র িনকট এসব ৈবধ। 

তেব ট�্েষর েল্ম  িদ (ৈব্্িনক প�িতেত) পির�্র করেত 

েক্েন্ মিহল্র ক্েছও ল�্ �্ন ে ্ল্ ৈবধ নে।   

কৃি্ম  বল ব্ পর বল্ (টয্েসল)  িদ েকশ েবশী েদ ্ব্র উে�েশয 

বযবহ্র হ্র্ম, �্মী  ্ইেলও ত্ ম্থ্ে ল্গ্েন্ য্েব ন্। ি�ে 

নবী স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম বেলন, “েয ন্রী ত্র ম্থ্ে 

এমন  বল ব্ড়িত ল্গ্ে য্ ত্র ম্থ্র নে, েস ত্র ম্থ্ে 

জ্িলে্িত সংেয্গ কের”।३३

34  

                                                           
34 সহীহ  ল-জ্িমউস স্গীর: ২৭০৫ 
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েয েমেের্ ম্থ্ে পর বল্ ল্িগেে বড় ে ্ঁপ্ �দশরন কের  ু্হ 

রসূল স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম ত্েদর উপর অিভস�্ত 

কেরেছন।  

অবশয েক্েন্ মিহল্র ম্থ্ে যিদ  েদৗ  ব ল ন্ থ্েক তেব ঐ 

�িট ঢ্ক্র জনয ত্র পেক পর ব ল্ বযবহ্র ৈবধ।  

� ে ঁেছ সর  ্ঁেদর মত কের েসৗ�যর  নেন ৈবধ নে। �্মী 

 ্ইেলও নে। েযেহতব  � েছঁড়্ ব্  ্ঁছ্েত  ু্হর সৃি�েত 

পিরবতরন কর্ হে; য্েত ত্ঁর অনবমিত েনই। ত্ছ্ড়্ নবী স্ু্ু্হ 

 ল্ইিহ ওে্স্ু্ম এমন েমেেেদরেকও অিভশ্প কেরেছন।  

অনবরপ কপ্ল ে ঁেছও েসৗ�যর  ন্ অৈবধ।  

মিহল্র গ্েল ব্ ওে�র উপের পবরেষর দ্িড়-েম্ে র মত দব-একট্ 

ব্ তেত্িধক েল্ম থ্কেল ত্ তব েল েফল্ে েদ্ষ েনই। ক্রণ, 

িবকৃত অেষ �্ভ্িবক  কৃিত ও � িফিরেে  নেত শরীেেতর 

অনবমিত  েছ।  

ন্ক ফব িড়েে ত্েত েক্েন্ অল�্র বযবহ্র কর্র বয্প্ের েক্েন্ 

দলীল েনই। তেব েকউ েকউ ত্ ৈবধ বেলেছন। িক� ত্ সব�্ত নে 

িবধ্ে ক্জিট ন্ কর্ই ে�ে।   
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েদেগ মবে -হ্েত নি্ কর্ ৈবধ নে। এরপ েদেগ নি্ েয ব্িনেে 

েদে এবং য্র জনয ব্ন্েন্ হে উভেেকই নবী স্ু্ু্হ  ল্ইিহ 

ওে্স্ু্ম অিভস�্ত কেরেছন।  

�্মীর দৃি� ও মন  কষরেণর জনয েঠ্ঁট-প্িলশ, গ্ল-প্িলশ �ভৃিত 

অষর্জ বযবহ্র ৈবধ; যিদ ত্েত েক্েন্ �ক্র হ্র্ম ব্ কিতকর 

পদ্থর িমি�ত ন্ থ্েক।  

দ্ঁত  েষ ফ্ঁক-ফ্ঁক কের ি রনদ্ঁিতর রপ  ন্ ৈবধ নে। এমন 

ন্রীও নবী স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম এর মবে  অিভশ�।  

অবশয েক্েন্ দ্ঁত অ�্ভ্িবক ও অেশ্ভনীে রেপ ব্ঁক্ ব্ 

অিতির� (কব কব রদ্ঁত) থ্কেল ত্ িসধ্ কর্ ব্ তব েল েফল্ ৈবধ। 

ন  েকেট েফল্ ম্নবেষর এক �কৃিতগত রীিত। �িত স�্েহ 

একব্র ন্ প্রেলও ৪০ িদেনর িভতর েকেট েফলেত হে। িক� 

এই �কৃিতর িবপরীত কের কতক মিহল্ ন  লল্ কর্ে েসৗ�যর 

 েছ মেন কের। িনছক প্�্েতযর মিহল্েদর অনবকরেণ অসভয 

লল্ ধ্র্েল্ নে  ন -প্িলশ ল্িগেে বনয সব�রী স্েজ। িক� 

মেনর র্ েত হেব, র্সূল স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম বেলেছন, 

بّهَ  َاَمنْ  «  ََ َ َْمٍ  � ََ  بَِق  »مِنُْهمْ  َ�ُه
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 “েয বযি� েয জ্িতর অনবকরণ কের েস েসই জ্িতর দলভব�”।३ ४

35 

নে  ন -প্িলশ বযবহ্র অৈবধ নে, তেব ওযবর পূেবর তব েল েফলেত 

হেব। নে স ওযব হেব ন্।  অবশয এর জনয উ�ম সমে হল 

ম্িসেকর কেেক িদন। তেব েগ্সেলর পূেবর অবশযই তব েল েফলেত 

হেব। 

মিহল্েদর  ব েল, হ্েত ও প্েে েমেহি� বযবহ্র ম্িসক্ব�্েতও 

ৈবধ। বরং মিহল্েদর ন  সবরদ্ েমেহ�ী  ্র্ রিষেে র্ ্ই উ�ম। 

এেত এবং অনবরপ  লত্েত প্িন �েবেশ ব্ধ্ হে ন্। সবতর্ং ন্ 

তব েল ওযব-েগ্সল হেে য্েব।  

রঙ বযবহ্র পবরষেদর জনয ৈবধ নে। অবশয  ব ল-দ্ঁিড়েত কলপ 

ল্গ্েত প্ের; তেব ক্েল্ রং নে। 

প্েে নূপবর পর্ ৈবধ; যিদ ত্েত ব্জন্ ন্ থ্েক। ব্জন্ থ্কেল 

ব্ইের য্ওে্ অথব্ েবগ্ন্র স্মেন শ� কের  ল্ হ্র্ম। েকবল 

�্মী ব্ এগ্ন্র স্মেন ব্জন্দ্র নূপবর ব্ েত্ড়্  িদ বযবহ্র 

েদ্েষর নে।  

                                                           
35  হমদ, হ্িদস: ৫১১৪ 
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অিতির� উঁ ব  সর িহল-েত্ল্ জবত্ বযবহ্র ৈবধ নে। ক্রণ এেত 

ন্রীর  লেন এমন ভিষ সৃি� হে য্ দৃি�- কষরণ কের; য্েত পবরষ 

�লবু হে। ত্ছ্ড়্ এেত  ছ্ড় ে েে িবপদ�� ব্ ল্িলত্ হওে্র 

 শ�্ও থ্েক।  

�্মীর জনয িনেজেক সবরদ্ সবরিভত্ কের র্ ্ে ন্রীেগর এক 

 ন�  েছ। ভ্েল্ব্স্ে য্েত  বণ ন্ ধের; বরং ত্ য্েত গ্ঢ় 

েথেক গ্ঢ়তর হে েস ে �্ �্মী-�ীর উভেেকই র্ ্ উি ত। তেব 

মিহল্ েক্েন্ েস� ব্ েস�জ্তীে �স্ধন বযবহ্র ক’ের ব্ইের 

েবগ্ন্র স্মেন েযেত প্ের ন্। ক্রণ, ত্র িনকট েথেক েস� 

েযমন �্মীর মন ও ধয্ন  কষরণ কের সব� েযৗন ব্সন্ জ্�ত 

কের, ক্ম্নল ��িলত কের, িঠক েতমিনই পরপবরেষর মন, ধয্ন, 

েযৗবন �ভৃিত  কৃ� হে। ত্ই েত্ য্র্ েস� বযবহ্র কের ব্ইের 

েবগ্ন্ পবরেষর স্মেন য্ে ত্েদরেক শরীেেত ‘েবশয্’ বল্ 

হেেেছ।  

এ ্েন ে ে্ল র্ ্র িবষে েয, েসে� েযন েক্হল ব্ ি�িরট 

িমি�ত ন্ থ্েক; থ্কেল ত্ বযবহ্র (অেনেকর িনকট) ৈবধ নে।  
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েক্েন্ িবকৃত অেষ েসৗ�যর  নেেনর জনয অপ্েরশন ৈবধ। িক� 

�িটহীন অেষ অিধক েসৗ�যর  নেেনর উে�েশয অে�্প ্র কর্ 

ৈবধ নে। পক্সের অিতির�  ষবল ব্ ম্ংস হ্েত ব্ েদেহর 

েক্েন্ অেষ লটেক থ্কেল ত্ েকেট েফল্ ৈবধ।  

েক্েন্  িষক �িট ঢ্ক্র জনয কৃি্ম অষ বযবহ্র দূষণীে নে। 

েযমন, েস্ন্র ব্ঁধ্েন্ ন্ক, দ্ঁত ইতয্িদ বযবহ্র কর্ য্ে।  

সতকরত্র িবষে েয, অল�্র ও েপ্শ্ক-পির�দ িনেে মিহল্ 

মহেল মিহল্েদর  পেস গবর কর্ এবং দৃি�  কষরেণর জনয কেণ 

কেণ ‘ে�স ে �’ কর্ ব্ অল�্র বদেল পর্ ব্ ডবল স্ে্ ইতয্িদ 

পর্ ভ্েল্ েমেের লকণ নে। গবর এমন এক কমর য্েত ম্নবষ 

েল্ক েক  বর হেে য্ে। ি�ে নবী স্ু্ু্হ  ল্ইিহ ওে্স্ু্ম 

বেলন,  

َل«
ُ
َل ُك ُ� َل اَلْشَ َل، اَلنبَُس

ُ
لٍف  َ�ْ�ِ  ِف  َاتََصّدق ةٍ  َاالَ  ِِْسَ

َ
الَ »َ�ِيُ

َ
: " َ�بّاٍس  لْ�نُ  َاق

 
ْ تَْك  َما ، ِشْئَت  َما اَلنبَْس  ِشْئَت، َما ُُ

َ
ْخَطأ

َ
َِ  ر َِتَا

ْ
،: لَ

ٌ
ف اْ  َسَ

َ
ةٌ  ر

َ
ل" َ�ِيُ

 “য্ ই�্  ্ও,প্ন কর ও পর, তেব েযন দব ’িট িজিনস ন্ থ্েক; 

অপ ে ও গবর,  �বু্হ ইবন  �্স র্. বেলন, তব িম য্  ্ও  ্ও 
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এবং য্ প্র পিরধ্ন কর তেব েত্ম্র েথেক দব িট িজিনস েযন ন্ 

�ক্শ প্ে -অপ ে ও অহংক্র”।३५

36 

 ু্হ ত্‘ ল্ সব�র। িতিন েসৗ�যর ও পির��ত্ পছ� কেরন। 

িক� এেত সমে ও অেথরর অপ ে কর্ ৈবধ নে। ক্রণ, িতিন 

অপবযেক্রীেক পছ� কেরন ন্। পর� অপবযেক্রীর্ শেত্েনর 

ভ্ই-েব্ন। 

  পক্সের, ফব েলর েসৗরভ ও রেপর েগৗরব থ্েকও ন্ েবশী িদন। 

 ‘েসৗ�যর-গিবরত্ ওেগ্ র্নী! 

  েত্ম্র এ কমনীে রময েদহ ্িন, 

এই তব েযৗবেনর  ন� ব্হ্র 

জ্ন িক েগ্, নেহ ত্ েত্ম্র?’ 

                                                           
36 বব ্রী, ৭/১৪০। ত্‘লীক িহেসেব িতিন িনেে এেসেছন।  বব  বদবর র্হম্ন 

 হম্দ ইবন শ‘ ইব  ন-ন্স্ঈ ত্র �ে� ত্ সনদসহ বণরন্ কেরেছন। য্র 

সনদ হ্স্ন। [স�্দক]  
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এক বৃ�্র মব ম�েল ঔ�লয েদে  একজন মিহল্ ত্েক �� 

করল, েত্ম্র ে হ্র্ে এ বৃ� বেেসও ল্বণয ফব টেছ, রপ েযন 

এ েন্ যববতীর মতই  েছ। তব িম েক্েন্ িিম বযবহ্র কর েগ্? 

বৃ�্ সহ্েসয বলল, দবই েঠ্ঁেট বযবহ্র কির সতযব্িদত্র িলপি�ক, 

ে ্ে  বযবহ্র কির (হ্র্ম েথেক) অবনত দৃি�র ক্জল, মব ম�েল 

বযবহ্র কির পদর্র িিম ও েগ্পনীেত্র প্উড্র, হ্েত বযবহ্র 

কির পের্পক্িরত্র েভজ-লীন, েদেহ বযবহ্র কির ইব্দেতর েতল, 

অসের বযবহ্র কির  ু্হর ভ্েল্ব্স্, মি�ে� বযবহ্র কির 

�্্,  �্ে বযবহ্র কির  নবগতয এবং �বৃি�র জনয বযবহ্র 

কির ঈম্ন। 

সতযই িক অমূলয িিমই ন্ বযবহ্র কের বৃ�্। ত্ই েত্ ত্র 

ে হ্র্ে ঈম্নী ল্বণয ও েজয্িত। 

 ু্হ  ম্েদর ম্-েব্ন-�ীেদরেক পদর্র উপর �িতি�ত র্ বন। 

 মীন।  

 

 


