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মুসিলম েবানেদর যা অনুধাবন করা দরকার   

�িতিট মুসিলম েবােনর জনয অঅিরহাযয হেলা াসলাম তার কাো 
কী চায় তা জানা। আ�াহর অিভ�ায় উে�শয স�েকয সমযক 
জাত হ য়া। াসলাম চায় মানুেষর েচতনা অির�� রাখেত। চায় 
নারীেক িফতনা   িবশৃ�লা েথেক দূের রাখেত। াসলাম িনি�ত 
কের নারীর াহকালীন সািবযক িনরাঅপা  বং অরকালীন মুিি। 
াসলাম  মন  কিট অুণযময় সমাজ িবিনমযােণ সেচ�, েযখােন 
মানুেষর সহজাত লালসােক উি�� করা হয় না। উেপিজত করা 
হয় না তার কাম �বৃিপেক।  েত বরং সবয্ িবদযমান ধমযীয় 
বাধযবাধকতা।  িট সু�র অথ েবি�ত। উপম চির্ মাধুেযযর বেময 
সুরিকত। াসলােম যথাযথভােব লকয রাখা হয় নারী-অুরেষর 
ৈদিহক, মানিসক   �াকৃিতক �াতে�যর �িত। াসলাম তাা 
�েতযেকর দািয়�   কতযবয িনিদয� কের িদেয়ো। �েতযেকর 
অিধকার   �াঅয  সুু� বেল িদেয়ো। নারী বা অুরষ- েকউা 
যােত িরঅুর তাড়নায় িবঅথগামী, �ংেসর অথযা্ী না হয় েসজনয 
 া দীন িবেয়েক বািনেয়ো সেবযাপম বযববা আর ৈববািহক 
স�েকযর েসৗ�যযেক বািনেয়ো ে��ে�র মুকুট। আর নারী-
অুরেষর জনয হারাম কেরো বযিভচার    র �িত �েরাচনা 
দানকারী  বং  র া�নদাতা সবিকাু। অিব্ কুরআেন আ�াহ 
তা‘আলা বেলন :  
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ْ  َوَ� ﴿ ۖ  َ�ۡقَرُ�وا ٰ ََ � ِّ ُّهۥ لز َشةٗ  َ�نَ  َِ�  ]٣٢: ساءاإل[ ﴾٣ َسب�يٗ�  وََسآءَ  َ�ٰح�

‘আর েতামরা বযিভচােরর কাো েযেয়া না, িন�য় তা অ�ীল কাজ 
  ম� অথ।’ {সূরা বানী াসরাঈল, আয়াত : ২৩}   

  লেক নারীর জনয কেরো অদযা অঅিরহাযয। িনেদযশ িদেয়ো 
তােদর গৃহাভয্ের থাকেত। িনিষ� কেরো সব ধরেনর েবহায়া   
েবেল�অনা।  িদেক অুরষেদর আেদশ িদেয়ো তােদর কাো 
আসার আেগ অনুমিত �হণ করেত। েবগানা নারীর �িত দৃি� 
িনেকঅ েথেক িনেজেক সংযত করেত। কারণ, উভয় িলে�র 
মেধযা ে�ািথত করা হেয়ো িবঅরীত িলে�র �িত সহজাত 
আকষযণ। আ�াহ তা‘আলা তা কেরোন মানব �জািতর বংশবৃি� 
অবযাহত রাখার �ােথয।  রা িভিপেত নারী-অুরষ উভেয়র রেয়ো 
তােদর �ভাব-�কৃিত   ৈজিবক চািহদা অনুঅােত �েয়াজনীয় িভ� 
িভ� ভূিমকা।  

েযেহতু িবঅরীত িলে�র �িত আকষযণ দুবযার   দুদযমনীয় িবষয়। 
আর �াণীজগেত- মানুষ যার ে��তম জািত- উভেয়র মােঝ   
�বল েঝাঁেকর অেনক কারণ  িবদযমান, তাা াসলাম  া 
আকষযেণর উপাঅেক আঅাত শীতল  বং   �বণতার বি�েক 
িনয়�েণর বযববা িনেয়ো।  িটেক শালীন   েশাভনীয় গি�েত 
সীমাব� েরেখো। যােত তার �েয়াগ ঘেট েকবল অিব্   
িনরাঅদ েকে্।   
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েসেহতু সব অরঅুরষ েথেক নারীর জনয তার আ�াহ �দপ   
অিজযত েসৗ�যয তথা সারা েদহ আবৃত রাখার িবধান বা শরয়ী 
অদযা বাধযতামূলক করা হেয়ো। যােত েস সুরিকত থােক দুিবযনীত 
দৃি� েথেক।  কাভােব তার জনয সকল উেপজক আচরণ িনিষ� 
করা হেয়ো।  বং উল�অনা   েসৗ�যয �দশযনেক বড় অঅরাধ 
িবেবচনা করা হেয়ো।  র উে�শয, তােক লা�না, ে��াচািরতা, 
অবাধ েমলােমশা, সে�হঅূণয ব�ু�   িবষাি হাসয-রিসকতা 
েথেক উ�ত মযযাদায় অিধি�ত রাখা। আ�াহ তা‘আলা বেলন,   

�َسآءَ ﴿ ِ�  َ�ٰن ّ  لَّ�� ُُ َحدٖ  زَۡس
َ
�َسآء�  ِم�نَ  َكأ ۚ  ِ�ن�  للنِ ّ ُُ �ٱۡلَقۡول�  َ�َۡضۡعنَ  فََ�  لّ�َقۡي  ب

�ي َ�َيۡطَمعَ  َّ نّ  ��  َوقَۡرنَ  ٣ ّمۡعُروٗفا قَۡوٗ�  َوقُلۡنَ  َمَرٞض  قَۡلب�هۦ� ��  ل ُُ �  َوَ�  ُُُيوِ
ّۡجنَ  ََ جَ  َ� ّ ََ ِ�ل�ّية�  َ� ٰ ََ �  للۡ وَ�ٰ

ُ
ق�ۡمنَ  لۡ�

َ
لَٰوةَ  َوأ َّ َكٰوةَ  َوَءا���َ  لز ّّ ۡعنَ  لز ط�

َ
َ  َوأ َّ  ل

ۥٓۚ  ََّما َورَُسوَ�ُ ُ  يُر��دُ  ِ� َّ ُۡذه�َب  ل مُ  �� ُُ ۡهَل  لزِر�ۡجَس  َعن
َ
�َرُ�مۡ  لۡ�َۡيت�  أ ِِ  َوُ�َط

��ٗ�ِ  ]٣٣  ،٣٢: حزاباأل[ ﴾٣ َ�ۡط

‘েহ নবী অ�ীগণ, েতামরা অনয েকান নারীর মত ন । যিদ 
েতামরা তাক য়া অবল�ন কর, তেব (অরঅুরেষর সােথ) েকামল 
কে� কথা বেলা না, তাহেল যার অ্ের বযিধ রেয়ো েস �লু� 
হয়। আর েতামরা নযায়সংগত কথা বলেব। আর েতামরা িনজ 
গৃেহ অববান করেব  বং �াক- জােহলী যুেগর মত েসৗ�যয 
�দশযন কেরা না। আর েতামরা সালাত কােয়ম কর, যাকাত 
�দান কর  বং আ�াহ   তাঁর রাসূেলর আনুগতয কর। েহ নবী 
অিরবার, আ�াহ েতা েকবল চান েতামােদর েথেক অঅিব্তােক 
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দূরীভূত করেত  বং েতামােদরেক স�ূণয্েঅ অিব্ করেত।’ 
{সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৩২-৩৩}  

 খােন নবীঅ�ীগণ   তাঁেদর অরবতযী সকল মুিমন নারীেক 
সে�াধন করা হেয়ো। াসলাম   অ�া অবল�ন কেরো অদযা, 
অিব্তা   ল�ার �চাের। অবনত দৃি�, ল�াবান েহফাজত, 
নারী-অুরেষর আি�ক শূিচ রকায়। নারীর �িত েযৗন েলালুঅতা 
রখেত। িফতনা-ফাসাদ   সে�হ-অিব�াস  বং ভুল েবাঝাবুিঝ 
েথেক তােক দূের রাখেত।   

নারীরা হেলন াসলামী সমােজর গর�অূণয েমৗল। কারণ, তােদর 
 অরা নয্ আগামী �জে�র আেবগ-অনুভূিত  বং িচ্া-
েচতনােক সুব   অমিলন রাখার দািয়�। �বৃিপ তথা িরঅুর 
তাড়না   অেধামুখী অাশিবক আচরেণর দূষণ েথেক তােদর 
সুরকা েদ য়ার সুকিঠন িয�াদাির  অঅযণ করা হেয়ো তােদর 
 অর।  ভােবা নারীরা অবদান রােখন সমাজেক অিব্ করেত 
 বং  র �কৃত স�দ   মযযাদা অটুট   অকুষ রাখেত।  

  কারেণা আ�াহ তা‘আলা মুসিলম নারীেদর  অর  সব দািয়� 
অঅযণ কের,  র মাধযেম তােদর স�ািনত বািনেয় তােদরেক 
চির্হীনতার সব ধরেণর সংে�ষ  বং অশাি্ সৃি�কারী কুধাতয 
অুরেষর েচারা দৃি�র আ তা েথেক েযাজন দূের অববােন করার 
িনেদযশ িদেয়োন। উঅর� তােদরেক অাঅাচারীেদর নাগাল েথেক 
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আঅন া�ত-আ� রকার উঅেদশ  িদেয়ো  া অিব্ ধময। 
তােদর উ�ু� কেরো ৈজিবক চািহদা অূরণ করেত িগেয় ৈবধ 
েক্ াাড়া আঅন ল�াবানেক েয েকােনা মূেলয সুরিকত রাখেত।  

তেব হযা, আ�াহ তা‘আলা স�ািনতা মিহলােদর জনয েসৗ�যয 
চচযা  ৈবধ কেরোন। েকন নয়, িতিনা েতা তােদর �ভাব  মন 
বািনেয়োন েয, তারা সাজস�া   েসৗ�যয চচযা করেত অা� 
কের। াসলাম  া সহজাত আ�হেক অ�ীকার বা অবদমন কের 
না। বরং  েক অিরশীিলত   অিরমািজযত কের। েস েযন তার 
সমুদয় ্অ-লাবণয   েসৗ�যয সুধা িদেয়  কমা্ �ামীরা হদয় 
হরণ কের। নারী যখন তার কমনীয়তা   েমাহময়তা �ামীেতা 
সমঅযণ কের, তখন তা হয় আ�াহর স�ি� লােভর উঅায়  বং 
াা য়ােবর কাজ।  িদেক াি�ত কের হাদীো েযমন বলা হেয়ো, 
আবূ যর িগফারী রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণযত, রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম বেলন,   

َحِدُ�مْ  نُْضعِ  َوِ�  «
َ
ِ  رَُسوَل  يَي قَيلُوا. » َصَدقَةٌ  أ َّ ِت  ا

ْ
يَْ

َ
َحُدنَي أ

َ
 َوَ�ُ�ونُ  َشْهَوتَهُ  أ

 ُ
َ

ْجرٌ  ِ�يَهي ل
َ
ْ�تُمْ  « قَيَل  أ

َ
َرأ

َ
َ�ينَ  َحَرامٍ  ِف  وََضَعَهي لَوْ  أ

َ
 إَِذا فََكَذلَِك  ِوْزرٌ  ِ�يَهي َعلَيْهِ  أ

ََاللِ  ِف  وََضَعَهي
ْ
ُ  نَ كَ  ال

َ
ْجرٌ  ل

َ
  .»أ

‘আর েতামােদর ল�াবােন  রেয়ো সদকা। সাহাবীরা বলেলন, 
েহ আ�াহর রাসূল, আমােদর েকউ তার েযৗন চািহদা েমটােব আর 
তােত  তার জনয াা য়াব হেব? িতিন বলেলন, েতামরা িক মেন 
কেরা েস যিদ তা হারাম জায়গায় েমটায় তেব িক তার েস েথেক 
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গনাহ উঅািজযত হেব না? (অবশযা হেব) িঠক েসভােবা যখন েস 
তা হালাল জায়গায় েমটােব, তার জনয াা য়াব িলখা হেব। 
[মুসিলম : ৬০০১; মুসনাদ আহমদ : ২১৫১১] 

আ�াহ তা‘আলা মুিমন নারীেদর িনেদযশ িদেয়োন, তারা েযন 
তােদর দৃি� অবনত রােখ। আঅন া�ত রকা কের  বং 
আকষযণীয় অ�গেলা আবৃত রােখ। যােত েকােনা অসুব অ্র বা 
অসংযত দৃি�র অিধকারী অুরষ তার িটিকিট  ুশয করেত না 
অায়। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ٰر�ه�نّ  م�نۡ  َ�ۡغُضۡضنَ  ِل�لُۡمۡؤم�َ�ٰت�  َوقُل﴿  ََ بۡ
َ
نّ  َوَ�ۡحَفۡظنَ  َ ُِ ينَ  َوَ�  فُُروَج  ُ�ۡبد�

نّ  ُِ ََ رَ  َما ِ�ّ�  ِ��نَ َِ ۖ  َظ ا َِ ُُمر�ه�نّ  َوۡ�َۡ��ۡ�نَ  م�ۡن �ِ  ٰ ِ�ّنۖ  َ�َ �  ]٣١: الور[ ﴾ُجُيو�

‘আর মুিমন নারীেদরেক বল, তারা তােদর দৃি�েক সংযত রাখেব 
 বং তােদর ল�াবােনর িহফাযত করেব। আর যা সাধারণত 
�কাশ অায় তা াাড়া তােদর েসৗ�যয তারা �কাশ করেব না। 
তারা েযন তােদর  ড়না িদেয় বকেদশেক আবৃত কের রােখ।’ 
{সূরা আন-নূর, আয়াত : ৩১}   

 কজন মুিমন নারী যার হদয় আ�াহর নূের উ�ািসত, েস কখেনা 
আ�াহ   রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর আনুগেতয 
াাড় েদয় না। েস কখেনা আ�াহ   তদীয় রাসূল িনেদযিশত িবষয় 
অালেন িকংবা তাঁেদর িনেষধকৃত িবষয় বজযেন িঅা অা হয় না। 
যিদ বা তার মন চায় ্অ �দশযন করেত  বং েসৗ�যয �কাশ 
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করেত। কারণ, সজীব আ�াধারী নারীরা অূবযসূরী অুণযা�া 
নারীেদরা আদশয মােনন। যােদর স�েকয আেয়শা রািদয়া�াহ 
আনহা বেলন,  

ُ  يَرَْحمُ  َّ ُمَهيِجَراِت  �َِسيءَ  ا
ْ
َوَل  ال

ُ
نَْزَل  لَّمي األ

َ
ُ  أ َّ �ْنَ {: ا َْضِ ُُمرِِهنّ  َولْ  َعَ  ِِ

 .نِهِ  فَيْختََمْرنَ  ُمُروَطُهنّ  َشّقْقنَ } ُجيُو�ِِهنّ 

‘আ�াহ িহজরতকারী অ�বতযী নারীেদর  অর রহমত করন। 
যখন িতিন নািযল করেলন, ‘আর তারা েযন তােদর বেকর  অর 
 ড়না েটেন েদয়’ তখন তারা তােদর িন�াংেশর কাঅেড়র �া্ 
িােড় েফেলন  বং তা িদেয়  ড়না বািনেয় েনন।’ [বুখারী : 
৮৫৭৪]  

আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা হজ অববায় তােদর েয বণযনা 
িদেয়োন তা েথেক অনুমান করা যায় অদযা রকায় তাঁরা কতটা 
আ্িরক িােলন। আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা বেলন,    

بَينُ  َكنَ 
ْ
ْنُ  نِغَي َ�ُمّرونَ  الّرك

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َو� َّ  ُ�ِْرَميٌت  -وسلم عليه اهللا ص�- ا

إَِذا
بَيَ�َهي إِْحَدانَي َسَدلَْت  نِغَي َحيَذْوا فَ

ْ
ِسَهي ِمنْ  ِجل

ْ
  َرأ

َ
إَِذا وَْجِهَهي إِل

 َجيَوُزونَي فَ
 .َكَشْفغَيهُ 

‘আমরা াহরাম অববায় সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ােমর সে� 
িালাম। তখন আেরাহীরা আমােদর সে� অথ চলিােলন। 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 অরা আমরা তা উ�ুি কির।’ [আবূ দাঊদ : 
৫৩৮১; বাাহাকী : ৩৩৮৮] েভেব েদখুন অদযা রকায় তাঁরা কতটা 
সেচতন েয হেজর সময়  (েযখােন সাধারণত: মিহলােদর মুখ 
েখালা রাখেত হয় েসখােন )   বযাঅাের তাঁরা ৈশিথলয েদখােতন 
না।  

ি�য় মুিমন েবান, আ�াহ েতামােক স�ািনত কেরোন। েতামার 
মযযাদা উ�ীত কেরোন। েতামার রিচেক মািজযত কেরোন। 
েতামার সু�র    অির�� অনুভূিত দান কেরোন। তাা েয 
যুিিেতা েহাক না েকন তুিম িনেজেক েদহ �দশযনী   অশসুলভ 
উল�অনার জনয ��ত কেরা না। আ�াহ তা‘আলা েতামার  অর 
অনু�হ বষযণ কেরোন, েতামােক লাজুকতার ভূষণ  বং ল�া   
েসৗ�েযযর আভরণ দান কেরোন। েযখােন সবয সাধারেণর রিচ 
িবকৃিত  বং অশ বৃিপর �ভােব ন�তা   উল�অনায় আ�েহর 
আিতশযয েদখা যাে�, েসখােন েতামার রিচেক িতিন  কজন 
মুিমন নারীর উঅযুি বািনেয়োন। েতামার অনুভূিত অির�� আর 
েচতনা অিরশ�।  

ি�য় ভ�ী, তুিম েতা আ�াহ   রাসূেলর আ�ােন সাড়া িদেয় 
ে��ায় অ�সর হেয়োা। সৎ কােজর �িতেযািগতায়  িগেয় 
 েসোা। অবাধযাচািরনীরা েযখােন ব�াহীন িবচরণ করো, 
অাঅাচািরণীরা েযখােন েসৗ�েযযর �দশযনী আর অােঅর েফির কের 
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কের িফরো, েসখােন তুিম দীনী বাধযবাধকতা   আ�াহর 
দাসে�র দাবী অূরণ কের িব�াি্র অথ র� কের িদেয়োা। 
িফতনার উৎসসমূহ উঅেড় েফেলোা। িদেয়োা তািড়েয় উেপজনা 
  উ�িতােক। অিবচল েথেকোা স�ান   মযযাদার অেথ। 
আঁকেড় ধেরোা েহদােয়ত নােমর অােথয়। আ�ণী েথেকোা 
শূিচতা   অিব্তায়। ধের েরেখোা অদযা   ল�ার ভূষণ। 
আখলােকর মাধযেম �মাণ িদেয়োা আ�াহর �কৃত দাসে�র। 
আর নমুনা হেয়োা িনে�াি আ�াহর বাণীর :  

ُٰمونَ  ِر�َجاُل لز﴿ َّ �َسآء�  َ�َ  قَ �َما للنِ ُ  فَّضَل  ب َّ مۡ  ل ُِ ٰ  َُۡعَض ٓ  َُۡعٖض  َ�َ �َما ْ  َو� ََفُقوا
َ
 أ

ِ�مۚۡ  م�نۡ  � ٰز ََ ۡم
َ
ٰل�َ�ُٰت  أ َّ �ۡلَغۡيب�  َ�ٰف�َ�ٰتٞ  َ�ٰن�َ�ٌٰت  فَٱل �َما ِل ۚ  َحف�َظ  ب ُ َّ : النسيء[ ﴾ل

٣٤[ 

‘অুরষরা নারীেদর ত�াবধায়ক,   কারেণ েয, আ�াহ তােদর 
 েকর  অর অনযেক ে��� িদেয়োন  বং েযেহতু তারা 
িনজেদর স�দ েথেক বযয় কের। সুতরাং অুণযবতী নারীরা 
অনুগত, তারা েলাকচকুর অ্রােল িহফাযাতকািরণী  া িবষেয়র 
যা আ�াহ িহফাযাত কেরোন।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত : ৩৪}   

েহ ঈমােনর েদৗলতধনয েবান, আ�াহ   রাসূেলর দৃি� নত রাখা 
 বং ল�াবান েহফাযেতর িনেদযশ েতামার হদয় ধারণ কেরো। 
েতামার অমিলন আ�ােক সুেরলা কে� কথা বলা   সশ� 
অদিবেকেঅ চলা েথেক, েতমিন দা�া-িবশৃ�লায় উ�ািনদাতা 
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শয়তািন �েরাচনা �ভািবত কথা বা কময েথেক িনবৃত েরেখোা। 
ব�ত তুিম িনেজেক অূবযসুরী েনককার, সাহাবীয়া   মুিমন জননী 
অুণযবতীেদর আদেশয গেড় তুেলোা। ফেল তা অিরণত হেয়ো 
েতামার অিবে�দয �ভােব। স�ান   মযযাদা  বং সুষমা   
শূিচতার ভূষেণ তুিম িনেজেক অলংকৃত কেরোা। আর  সবেক 
�হণ কেরোা তুিম িনেজর অালনীয় িবধান বেল। ব�ত  সেব 
েকােনা মুিমন নারীর জনয ি�মত করার অবকাশ েনা। েযমন বুঝা 
যায় িনেচর আয়াত েথেক। আ�াহ তা‘আলা ারশাদ কেরন,  

�ُمۡؤم�نٖ  َ�نَ  َوَما﴿ ُ  قََ�  ِ�َذا ُمۡؤم�َنةٍ  َوَ�  ز َّ ۥٓ  ل ۡمًرا َورَُسوُ�ُ
َ
ن أ

َ
ونَ  أ ُُ مُ  يَ ُِ َ  ز

ۡمر�ه�ۡمۗ  م�نۡ  لۡ��َ�َةُ 
َ
َ  َ�ۡعص�  َوَمن أ َّ ّل  َ�َقدۡ  وَ�ُۥَورَسُ  ل ََ  �ٰٗ�َ  ﴾٣ ّمب�يٗنا ََ

 ]٣٦: حزاباأل[

‘আর আ�াহ   তাঁর রাসূল েকােনা িনেদযশ িদেল েকােনা মুিমন 
অুরষ   নারীর জনয িনেজেদর বযাঅাের অনয িকাু  খিতয়ার 
করার অিধকার থােক না; আর েয আ�াহ   তাঁর রাসূলেক 
অমানয করল েস ু�া অথ�� হেব।’ {সূরা আল-আহযাব, 
আয়াত : ৩৬}   

ি�য় ভ�ী, িন�য়  িট আনুগেতযর েসৗভাগয, যা িদেয় তুিম েতামার 
মযযাদা অটুট রাখেব। অ্র অিব্  বং চির্ মাধুযযেক উ�লতর 
করেব। শ�তা   শ�তায় িনেজেক অলংকৃত করেব। আ�াহর   
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আনুগতয   দাস� িদেয়া অধঃঅিততেদর িল�ােক িবচূণয  বং 
শয়তানী লালসার িজভেক সংবরণ করেব।   

ি�য় �াতা, অুরষেদর কামাতয িভড় েথেক দূর� অবল�নকারী, 
জীব্ হদয় অদযাকারী েয িনেজেক যাবতীয় অঅদ্তা   িনচুতা 
েথেক রকা কের তার অববা েদখ, কী তার স�ান-মযযাদা, কী 
তার ভিি   ��া। আর  র সে� তুলনা কের েদখ সবয্গামী 
�দশযনি�য় িনলয�, অঅমািনত   লাি�ত নারীর অববা।   দুা 
ে�ণীর নারীেদর মােঝ িব্র বযবধান  বং েযাজন ফারাক। তুিম 
আ�াহ তা‘আলার বণযনা েদয়া মাদােয়েনর েস বৃে�র দুা কনযার 
সাদৃশয অবল�ন কেরা। কুরআেন যার িববরণ েদ য়া হেয়ো 
 ভােব,  

﴿ ٓ َما َءِۡهُ فََجا ُِ ٰ  ]٢٥: القصص[ ﴾لۡسَ�ۡحَيآءٖ  َ�َ  َ�ۡم��  ِ�ۡحَدٮ

‘অতঃঅর নারী�েয়র  কজন লাজুকভােব েহঁেট তার কাো  েলা’ 
{সূরা আল-কাসাস, আয়াত : ৫২}  েদখ কী আদব, কী লাজুকতা 
! আর েকমন আি�ক শূিচতা ! ঘটনািট িচ্ার সে� সিব্াের 
অেড় েদখ। জানেত অারেব সিতযকার অুণযবতীরা েকমন সুরিকত 
থােকন। েদেখা  সলাজ অদিবেকেঅ  েস েকমন িবনয়ভরা কে� 
িতিন বাবার িনেদযশ অালন করেলন। কুরআেনর ভাষায় তার উিি 
িাল  মন,  

��  ِ�نّ ﴿
َ
َۡجّ�َ�َك  يَۡدُعوكَ  أ ۡجرَ  ��

َ
ۚ  َسَقۡيَت  َما أ َا ََ

 ]٢٥: القصص[ ﴾
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‘আমার িঅতা আঅনােক ডাকোন, েযন িতিন আঅনােক 
অাির�িমক িদেত অােরন, আমােদর অশগেলােক আঅিন েয অািন 
অান কিরেয়োন তার িবিনমেয়।’ {সূরা আল-কাসাস, আয়াত : 
৫২} 

অত ব আসুন েহ ি�য় েবান, অুরষ হদেয় ঝড়েতালা লাসযময় 
চলন আর মেনােযাগ আকৃ� করা েকামল বচন তযাগ কির। 
আ�াহর কাো   েথেক তা বা কির। তা বা কির অ�ীল 
েঅাশাক   েসৗ�যয িবকাশকারী েলবাস েথেক। তা বা কির 
অুরষেদর সাদৃশয �হণ, অুরষেদর েবশ ধারণ েথেক। আসুন েহ 
েবান, আ�াহর িনেদযশ মত অিরঅূণয অদযা   অিব্তার জীবন 
যাঅন কির। আ�াহ তা‘আলা আমােদর সবার মা-েবানেক 
াসলােমর �থম যুেগর েনককার নারীেদর মেতা অদযানশীল   
দীনদার হবার তা ফীক িদন। আ�াহ তােদর সকলেক অি�ল 
জীবেনর ুশয েথেক দূের রাখুন। আমীন। ায়া র�াল আলামীন। 


