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ভূদ্দমো 
 

احلمد هلل رب العاملني, الرمحن الرحيم, مالِك يوم ادلين, والعاقبة 
 للمتقني, وال عدوان إال ىلع الظاملني.

اللَّهم صلِّ وسلِّم وبارِك ىلع عبدك ورسولك حممد, وىلع آهل 
 وصحبه أمجعني.

সমস্ত প্রশাংসা মহান রাবু্বল আলামীকনর জনয, দ্দযদ্দন 
অদ্দতশে র্োলু ও পরম েরুণামে এবাং দ্দযদ্দন দ্দবচার 
দ্দর্কনর মাদ্দলে। আর উত্তম পদ্দরণদ্দত কেবলই মুত্তােীকর্র 
জনয। এেমাত্র যাদ্দলম ছাড়া আর োকরা জনয কোকনা 
প্রোর শত্রুতা কনই। কহ আল্লাহ! তুদ্দম সালাত ও সালাম 
নাদ্দযল ের এবাং বরেত র্ান ের কতামার বান্দা ও 
কতামার রাসূল মুহাম্মার্ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাকমর 
ওপর এবাং তার পদ্দরবার-পদ্দরজন ও তার সমস্ত 
সাহাবীকর্র ওপর। ‘আমীন’।  
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ইসলামী শরী‘আকতর মাধযকম নারীরা অকনে বড় 
দ্দন‘আমত, র্ো, সহানুভূদ্দত ও উপোর লাভ েকরকছ। 
কযমন, ইসলাম নারীকর্র ইজত-সম্মান ও পাে-পদ্দবত্রতা 
রক্ষা েকরকছ এবাং তাকর্র সম্ভ্রম রক্ষার গযারাদ্দদি দ্দর্কেকছ। 
ইসলাম নারীকর্র উচ্চ মযদার্ার আসন দ্দর্কেকছ, তাকর্র 
অদ্দধোর প্রদ্দতষ্ঠা েকরকছ। দ্দেন্তু নারীকর্র জনয ইসলাম 
কলবাস-কপাশাে, কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও চলা কফরা ইতযাদ্দর্র 
কক্ষকত্র কযসব দ্দবদ্দধ-দ্দনকষধ ও দ্দনেন্ত্রণ আকরাপ েকরকছ, তা 
শুধু সামাদ্দজে অদ্দনিতা ও দ্দফতনা-ফাসার্ কেকে বাাঁচার 
যাবতীে উপাে উপেরকণর পেকে বন্ধ েরার দ্দনদ্দমকত্তই 
েকরকছ। নারীকর্র প্রদ্দত অদ্দবচার দ্দোংবা কোকনা প্রোর 
ববষময সৃদ্দির জনয েকর দ্দন। ইসলাম তাকর্র জনয দ্দবদ্দধ-
দ্দনকষধ আকরাপ েকর তাকর্র স্বাধীনতা হরণ েরা দ্দোংবা 
তাকর্র গৃহবন্দী েরার জনয েকর দ্দন; বরাং তারা যাকত 
তাকর্র জীবকন চলার পকে চরম অবনদ্দত ও অপমাকনর 
খপ্পকর না পকড় এবাং তারা যাকত মানুকষর রৃ্দ্দির লক্ষয 
বস্তুকত পদ্দরণত না হে, তা কেকে বাাঁচাকনার জনয ইসলাম 
দ্দবদ্দধ-দ্দনকষধ ও পর্দা েরার দ্দবধান নাদ্দযল েকরন।  
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আমরা আমাকর্র এ সাংদ্দক্ষপ্ত দ্দনবকন্ধ পর্দার ফদ্দযলত 
সম্পকেদ আকলাচনা েরব, যাকত পর্দার প্রদ্দত নারীকর্র 
আগ্রহ বতদ্দর হে। এ ছাড়াও পর্দার কসৌন্দযদ, উত্তম 
পদ্দরণদ্দত ও ফলাফল সম্পকেদ আকলাচনা েরব, যাকত 
পর্দার প্রদ্দত আগ্রহ োকে। তারপর আকলাচনা েরব 
কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও পর্দা না েরার ভোবহ পদ্দরণদ্দত, রু্দ্দনো 
ও আদ্দখরাকত কসৌন্দযদ প্রর্শদন বা পর্দাহীনতার েুফল। 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীন আমাকর্র ইছারার দ্দনতয সগী, 
দ্দতদ্দনই আমাকর্র সবদ্দেছু এবাং উত্তম অদ্দভভাবে।    
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পর্দার ফযীলত 

পর্দা েরা আল্লাহ রাবু্বল আলামীকনর আনুগতয ও রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাকমর অনুসরণ:  

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন তার আনুগতয েরা ও তাাঁর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম অনুেরণ েরাকে 
মুদ্দমনকর্র জনয ওোদ্দজব েকরকছন1। আল্লাহ রাবু্বল 
আলামীন েুরআকন েরীকম বকলন,  

ۥ   ٱّلَلُ  َقَض  إَِذا ُمۡؤِمَنة   َوَل  لُِمۡؤِمن   ََكنَ  َوَما﴿ ۡمًرا َورَُسوُُلُ
َ
ن أ

َ
 يَُكونَ  أ

ۡمرِهِۡم   ِمنۡ  ٱۡۡلََِيَةُ  لَُهمُ 
َ
 َضَلَٰٗل  َضَل  َفَقدۡ  َورَُسوَُلُۥ ٱّلَلَ  َيۡعِص  َوَمن أ

بِيٗنا  [  ٦٣: االحزاب] ﴾٦٣ مُّ

                                                            
1 পর্দা দ্দবষকে আল্লাহ রাবু্বল আলামীন মুদ্দমনকর্র দ্দনকর্দশ দ্দর্কেকছন এবাং 
মুদ্দমন নারীকর্রকে আল্লাহ রাবু্বল আলামীন কসৌন্দযদ প্রর্শদন েরকত দ্দনকষধ 
েকরকছন। সুতরাাং মুদ্দমনকর্র অবশযই পর্দা েরকত হকব এবাং আল্লাহর 
আকর্শ মানকত হকব। যখন এেজন মুদ্দমন আল্লাহর আকর্শ পালন েরকব, 
তা হকব আল্লাহর আকর্কশর আনুগতয েরা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ 
ওোসাল্লাকমর অনুেরণ েরা। 
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“আর আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল কোকনা দ্দনকর্দশ দ্দর্কল কোকনা 
মুদ্দমন পুরুষ ও নারীর জনয দ্দনজকর্র বযাপাকর অনয দ্দেছু 
এখদ্দতোর েরার অদ্দধোর োকে না; আর কয আল্লাহ ও 
তাাঁর রাসূলকে অমানয েরল কস স্পিই পেভ্রি হকব”। 

[সূরা আল-আহযাব, আোত: ৩৬] 

 আল্লাহ রাবু্বল আলামীন আরও বকলন,  

ُِموكَ  َحَّتَٰ  يُۡؤِمُنونَ  َل  َوَرب َِك  فََل ﴿  َل  ُثمَ  بَۡيَنُهمۡ  َشَجرَ  فِيَما ُُيَك 
نُفِسِهمۡ  ِف   ََيُِدوا  

َ
َِما َحرَٗجا أ : النساء] ﴾٣٦ تَۡسلِيٗما َويَُسل ُِموا   قََضۡيَت  م 

٣٦  ] 

“অতএব, কতামার রকবর েসম, তারা মুদ্দমন হকব না 
যতক্ষণ না তাকর্র মকধয সৃি দ্দববাকর্র বযাপাকর কতামাকে 
দ্দবচারে দ্দনধদারণ েকর, তারপর তুদ্দম কয ফেসালা কর্কব 
কস বযাপাকর দ্দনজকর্র অন্তকর কোকনা দ্দিধা অনুভব না 
েকর এবাং পূণদ সম্মদ্দতকত কমকন কনে”। [সূরা আন-দ্দনসা, 
আোত: ৬৫] 

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন নারীকর্রকে পর্দা েরার দ্দনকর্দশ 
কর্ন এবাং বকলন,  
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بَۡصَٰرِهِنَ  ِمنۡ  َيۡغُضۡضنَ  ل ِۡلُمۡؤِمَنَٰتِ  َوقُل﴿
َ
 َوَل  فُُروَجُهنَ  َوَيۡحَفۡظنَ  أ

َٰ  ِِبُُمرِهِنَ  َوۡۡلَۡۡضِۡبنَ  ِمۡنَها   َظَهرَ  َما إَِل  زِينََتُهنَ  ُيۡبِدينَ   ﴾ُجُيوبِِهنَ  ََعَ
 [  ٦٣: انلور]

“আর মুদ্দমন নারীকর্রকে বল, তারা তাকর্র রৃ্দ্দিকে সাংযত 
রাখকব এবাং তাকর্র লজা-স্থাকনর দ্দহফাজত েরকব। আর 
যা সাধারণত প্রোশ পাে তা ছাড়া তাকর্র কসৌন্দযদ তারা 
প্রোশ েরকব না। তারা কযন তাকর্র ওড়না দ্দর্কে 
বক্ষকর্শকে আবৃত েকর রাকখ”। [সূরা আন-নূর, আোত: 
৩১]  

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন আরও বকলন,  

جَ  تَََبَۡجنَ  َوَل  ُبُيوتُِكنَ  ِف  َوقَۡرنَ ﴿ ى  ٱۡلَجَِٰهلَِيةِ  تَََبُّ وَلَٰ
ُ
 ﴾ٱۡۡل

 [  ٦٦: االحزاب]

“আর কতামরা দ্দনজ গৃকহ অবস্থান েরকব এবাং প্রাে- 
জাকহলী যুকগর মত কসৌন্দযদ প্রর্শদন েকরা না।” [সূরা 
আল-আহযাব, আোত: ৩৩] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বকলন,  
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ۡۡلُُموُهنَ سَ  ِإَوَذا﴿
َ
َٰلُِكمۡ  ِحَجاب    َوَرا ءِ  ِمن لُوُهنَ فَۡس  َمَتَٰٗعا أ ۡطَهرُ  َذ

َ
 أ

 [  ٦٦: االحزاب] ﴾َوقُلُوبِِهَن   لُِقلُوبُِكمۡ 

“আর যখন নবী-পত্নীকর্র োকছ কতামরা কোকনা সামগ্রী 
চাইকব তখন পর্দার আড়াল কেকে চাইকব; এদ্দি কতামাকর্র 
ও তাকর্র অন্তকরর জনয অদ্দধেতর পদ্দবত্র”। [সূরা আল-
আহযাব, আোত: ৫৩]  

 আল্লাহ তা‘আলা বকলন,  

َها﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ۡزَوَِٰجَك  قُل ٱنلَِبُّ  يَ

َ
ِ  َعلَۡيِهنَ  يُۡدنِيَ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َونَِسا ءِ  َوَبَناتَِك  ۡل 

 [  ٦٥: االحزاب] ﴾َجَلَٰبِيبِِهَن   ِمن

“কহ নবী, তুদ্দম কতামার স্ত্রীকর্রকে, েনযাকর্রকে ও 
মুদ্দমনকর্র নারীকর্রকে বল, ‘তারা কযন তাকর্র দ্দজল-
বাকবর দ্দেছু অাংশ দ্দনকজকর্র উপর েুদ্দলকে কর্ে”। [সূরা 
আল-আহযাব, আোত: ৫৯]  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন, 

 « املرأة عورة »



 

 

পর্দা কেন? 
 10  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন, নারীরা 
হকলা, সতর। অেদাৎ নারীকর্র জনয পর্দা েরা ওোদ্দজব। 
[হার্ীসদ্দি সহীহ] 

পর্দা নারীকর্র জনয পদ্দবত্রতা: 

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন পর্দা েরাকে পদ্দবত্রতার 
দ্দশকরানাম দ্দহকসকব আখযাদ্দেত েকরন। আল্লাহ রাবু্বল 
আলামীন রাবু্বল আলামীন বকলন,  

َها﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ۡزَوَِٰجَك  قُل ٱنلَِبُّ  يَ

َ
ِ  َعلَۡيِهنَ  يُۡدنِيَ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َونَِسا ءِ  َوَبَناتَِك  ۡل 

َٰلَِك  َجَلَٰبِيبِِهَن   ِمن ۡدَنَٰٓ  َذ
َ
ن أ

َ
 َغُفوٗرا ٱّلَلُ  َوََكنَ  يُۡؤَذۡيَن   فََل  ُيۡعَرۡفنَ  أ

 [  ٦٥: االحزاب] ﴾٦٥ رَِحيٗما

“কহ নবী, তুদ্দম কতামার স্ত্রীকর্রকে, েনযাকর্রকে ও 
মুদ্দমনকর্র নারীকর্রকে বল, ‘তারা কযন তাকর্র দ্দজলবাকবর 
দ্দেছু অাংশ দ্দনকজকর্র উপর েুদ্দলকে কর্ে, তাকর্রকে কচনার 
বযাপাকর এিাই সবকচকে োছাোদ্দছ পন্থা হকব। ফকল 
তাকর্রকে েি কর্ওো হকব না। আর আল্লাহ অতযন্ত 
ক্ষমাশীল, পরম র্োলু”। [সূরা আল-আহযাব, আোত: 
৪৯]   
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যাকত তারা তা কডকে রাখকত পাকর। োরণ, তারা হকলা, 
সতী ও পদ্দবত্রা নারী। আল্লাহ রাবু্বল আলামীকনর বাণী  فََل

ۡؤَذۡينَ يُ   ‘ফকল তাকর্রকে েি কর্ওো হকব না’ এ েো িারা 
বুো যাে, নারীকর্র কসৌন্দযদ সম্পকেদ জানা িারা তাকর্র 
েি কর্ওো এবাং যারা কর্কখ তাকর্র দ্দফতনা ও অপরাকধ 
জদ্দড়ত হওো।   

আর বৃদ্ধ নারী যাকর্র কযৌবকনর হ্রাস কপকেকছ এবাং তারা 
দ্দববাকহর আশা েকর না, তাকর্র দ্দজলবাব বযবহার না 
েরা, কচহারা ও েবদ্দজিে কখালা রাখা িারা দ্দফতনার 
আশাংো োকে না তাকর্র জনয আল্লাহ রাবু্বল আলামীন 
পর্দা েরার বযাপাকর বশদ্দেলয প্রর্শদকনর অনুমদ্দত 
দ্দর্কেকছন। তাকর্র দ্দবষকে আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বকলন,  

َِٰعدُ ﴿ َِّٰت  ٱلن َِسا ءِ  ِمنَ  َوٱۡلَقَو  َعلَۡيِهنَ  فَلَۡيَس  ٗحانَِكا يَرُۡجونَ  َل  ٱَل
ن ُجَناح  
َ
َِجَٰت   َغَۡيَ  ثَِياَبُهنَ  يََضۡعنَ  أ   [٣٦: انلور] ﴾بِزِيَنة ى  ُمَتََب 

“আর বৃদ্ধা নারীরা, যারা দ্দবকের প্রতযাশা েকর না, তাকর্র 
জনয কোকনা কর্াষ কনই, যদ্দর্ তারা তাকর্র কসৌন্দযদ প্রর্শদন 
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না েকর তাকর্র দ্দেছু কপাষাে খুকল রাকখ”। [সূরা আন-
নূর, আোত: ৬০] 

আোকতর বযাখযা: আল্লাহ তা‘আলার বাণী ن 
َ
 ثَِياَبُهنَ  يََضۡعنَ  أ

َِجَٰت   َغَۡيَ  بِزِيَنة ى  ُمَتََب  –যদ্দর্ তারা তাকর্র কসৌন্দযদ প্রর্শদন না 

েকর তাকর্র দ্দেছু কপাশাে খুকল রাকখ- এখাকন তাকর্র 
জনয কোকনা কর্াষ কনই এ েোর অেদ হকলা, কোকনা 
গুনাহ কনই। অেদাৎ বেস্ক বা বৃদ্ধা নারীরা যদ্দর্ তাকর্র 
কসৌন্দযদ প্রর্শদন না েকর কপাশাে খুকল রাকখ, তাকত 
তাকর্র কোকনা গুনাহ হকব না। এ েো বলার পরপর 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বকলন, ن يَۡسَتۡعفِۡفَن َخَۡيٞ لَُهَن  َوٱ

َ
ّلَلُ َوأ

 আর যদ্দর্ এ কেকে দ্দবরত োকে তকব তাকর্র‘ َسِميع  َعلِيٞم 

জনয অদ্দত উত্তম’। আল্লাহ রাবু্বল আলামীন দ্দহজাবকে 
বৃদ্ধা ও বেস্ক নারীকর্র জনয উত্তম বকল ক াষণা েকরন। 
সুতরাাং যুবতী নারীকর্র জনয পর্দা েরা েত কয গুরুত্বপূণদ 
তা এেিু দ্দচন্তা েরকলই আমরা বুেকত পারব।   

পর্দা নারীকর্র পদ্দবত্রতা : 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন,  
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ۡۡلُُموُهنَ  ِإَوَذا﴿
َ
َٰلُِكمۡ  ِحَجاب    َوَرا ءِ  ِمن لُوُهنَ فَۡس  َتَٰٗعامَ  َسأ ۡطَهرُ  َذ

َ
 أ

 [  ٦٦: االحزاب] ﴾َوقُلُوبِِهَن   لُِقلُوبُِكمۡ 

“আর যখন নবী-পত্নীকর্র োকছ কতামরা কোকনা সামগ্রী 
চাইকব তখন পর্দার আড়াল কেকে চাইকব; এদ্দি কতামাকর্র 
ও তাকর্র অন্তকরর জনয অদ্দধেতর পদ্দবত্র”। [সূরা আল-
আহযাব, আোত: ৫৩]  

আোকত আল্লাহ রাবু্বল আলামীন পর্দাকে মুদ্দমন নারী ও 
মুদ্দমন পুরুকষর পদ্দবত্রতা বকল আখযাদ্দেত েকরন। োরণ, 
যখন কচাখ কোকনা দ্দেছু না কর্কখ, তখন তার প্রদ্দত আেৃি 
হে না। আর যখন কচাখ কর্কখ, তখন অন্তর তার প্রদ্দত 
আেৃি হে। তকব কোকনা কোকনা সমে নাও হকত পাকর। 
এ োরকণ যখন তারা নারীকর্র কর্খকব না, তখন তাকর্র 
অন্তর পদ্দবত্র োেকব। তাকর্র মকধয কোকনা দ্দফতনার 
আশঙ্কা কর্খা যাকব না। োরণ, যখন নারীরা পর্দা েরকব 
এবাং পুরুষকর্র সামকন প্রোশয হকব না তখন যাকর্র 
অন্তকর বযাদ্দধ আকছ, তাকর্র আশা দ্দনরাশাে পদ্দরণত হকব। 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বকলন,  
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: االحزاب] ﴾َمَرٞض  قَۡلبِهِۦ ِف  ٱََّلِي َفَيۡطَمعَ  بِٱلَۡقۡولِ  َضۡعنَ َتۡ  فََل ﴿
٦٣  ] 

“তকব (পরপুরুকষর সাকে) কোমল েকে েো বল না, 
তাহকল যার অন্তকর বযাদ্দধ রকেকছ কস প্রলুব্ধ হে”। [সূরা 
আল-আহযাব, আোত: ৩২] 

পর্দা নারীর আবরণ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন, 

  «حيب احلياء والسرت ن اهلل تعاىل حِِيٌّ ِستِّير إ»

মহান আল্লাহ লাজুে, কগাপনোরী। দ্দতদ্দন লজা ও 
কগাপনীেতা তো পর্দা-শীলতাকে পছন্দ েকরন। [হার্ীসদ্দি 
দ্দবশুদ্ধ] 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম আরও বকলন,  

نها أيما امرأٍة نزعت ثيابها يف غي بيتها َخَرَق اهلل عز وجل ع»
َه    « ِسرتر
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“যদ্দর্ কোকনা নারী তার  করর বাদ্দহকর স্বীে োপড় খুকল 
উলগ হে এবাং সতর খুকল কফকল, মহান আল্লাহ 
দ্দেোমকতর দ্দর্ন তার কেকে তার োপড় খুকল কফলকব”। 
[হার্ীসদ্দি দ্দবশুদ্ধ]  

আমকলর দ্দবদ্দনমে আমকলর মকতাই হকে োকে2।  

পর্দা েরা ‘তােওো’ 

পর্দার অপর নাম তােওো বা আল্লাহর ভে3। আল্লাহ 
তা‘আলা বকলন,  

                                                            
2 আল্লাহ রাবু্বল আলামীন মানুষকে তার েকমদর ধরণ অনুযােী শাদ্দস্ত কর্কবন। 
েমদ কযমন হকব, তার শাদ্দস্তও কতমন হকব। কযমন, এখাকন হার্ীকস বদ্দণদত, 
রু্দ্দনোকত কয নারী উলগ-কব-পর্দা- হকব, আদ্দখরাকত কস নারীকে নগ্ন ও 
উলগ েকর শাদ্দস্ত কর্ওো হকব। 

3 যখন কোকনা মানুষ পর্দা েকর তখন অবশযই তার অন্তকর আল্লাহর ভে 
োকে। এছাড়াও কয মদ্দহলা পর্দা েকর, তার পর্দা তাকে অকনে অনযাে ও 
পাপাচার কেকে রক্ষা েকর। এ োরকণই আল্লাহ রাবু্বল আলামীন পর্দাকে 
তােওোর কপাশাে বকল আখযাদ্দেত েকরন। 
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نَزنۡلَا قَدۡ  َءاَدمَ  َيََٰبِن  ﴿
َ
َٰرِي ِِلَاٗسا َعلَۡيُكمۡ  أ  َورِيٗشا   َسۡوَٰءتُِكمۡ  يَُو

َٰلَِك  ٱَۡلۡقَوىَٰ  َوِِلَاُس   [  ٣٣: االعراف] ﴾َخَۡيٞ   َذ

“কহ বনী আর্ম, আমরা কতা কতামাকর্র জনয কপাশাে 
অবতীণদ েকরদ্দছ, যা কতামাকর্র লজাস্থান ঢােকব এবাং যা 
কসৌন্দযদস্বরূপ। আর তােওোর কপাশাে, তা উত্তম”। [সূরা 
আল-আ‘রাফ, আোত: ৬২]   

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন মুদ্দমন নারীকর্রকে সকম্বাধন েকর 
পর্দা েরার দ্দনকর্দশ কর্ন এবাং বকলন,   

 [  ٦٣: انلور] ﴾ل ِۡلُمۡؤِمَنَٰتِ  َوقُل﴿

“কহ রাসূল আপদ্দন মুদ্দমন নারীকর্র বকল দ্দর্ন।” [সূরা 
আন-নূর, আোত: ৩১] 

অনুরূপভাকব আল্লাহ রাবু্বল আলামীন অপর এে আোকত 
আরও বকলন, 

  [  ٦٥: االحزاب] ﴾ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َونَِسا ءِ ﴿

“কহ মুদ্দমনকর্র স্ত্রীগণ!”। [সূরা আল-আহযাব, আোত: 
৫৯] 
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হার্ীকস এেদ্দি  িনা বদ্দণদত। বনী তাদ্দমম কগাকত্রর নারীরা 
এেবার পাতলা োপড় (কয োপকড় শরীর কর্খা যাে) 
পদ্দরধান েকর উমু্মল মুদ্দমনীন আকেশা রাদ্দর্োল্লাহু আনহার 
 কর প্রকবশ েরল, তাকর্র কর্কখ দ্দতদ্দন বলকলন,   

إن كننت مؤمنات فليس هذا بلباس املؤمنات وإن كننت غي »
 « مؤمناٍت فتمتعن به

“যদ্দর্ কতামরা মুদ্দমন হকে োে, তকব কতামরা কয কপাশাে 
পদ্দরধান েকরছ, তা কোকনা মুদ্দমন নারীকর্র কপাশাে হকত 
পাকর না। আর যদ্দর্ কতামরা মুদ্দমন না হকে োে তকব তা 
উপকভাগ েরকত োে”।  

পর্দা লজা 

(পর্দা েরা লজার লক্ষণ, যাকর্র মকধয লজা কনই, তাকর্র 
দ্দনেি পর্দার কোকনা গুরুত্ব কনই।) রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন,  

ل ق  اإلسالم احلياء.» ل ًقا وخ   « إن للك دين خ 
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“প্রদ্দতদ্দি র্ীকনর এেদ্দি চদ্দরত্র আকছ, আর ইসলাকমর 
চদ্দরত্র হকলা, লজা”। [হার্ীসদ্দি দ্দবশুদ্ধ]  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম আরও বকলন,  

 «احلياء  من اإليمان واإليمان يف اجلنة»

“লজা ঈমাকনর অগ আর ঈমাকনর গন্তবয হকলা জান্নাত”। 
[হার্ীসদ্দি দ্দবশুদ্ধ] 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম আরও বকলন,  

فَِع اآلخر   احلياء واإليمان ق ِرنا مجيعاً » هما, ر  فَِع أحد   «  فإذا ر 

“লজা ও ঈমান উভেদ্দি এেদ্দি অপরদ্দির সমূ্পরে। যদ্দর্ 
এেদ্দি শূনয হে, তখন অপরদ্দিও শূনয হকে যাে”। 
[হার্ীসদ্দি দ্দবশুদ্ধ] 

উমু্মল মুমীদ্দনন আকেশা রাদ্দর্োল্লাহু আনহা কেকে বদ্দণদত, 
দ্দতদ্দন বকলন,  

نت أدخل ابليت اذلي د فَِن فيه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ك»
فلما  (وأيبوأقول: ) إنما هو زويج  وأيب ريض اهلل عنه واضعًة ثويب
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حياًء  واهلل ما دخلته إال مشدودة يلعَّ ثيايب د فن عمر ريض اهلل عنه
 « من عمر ريض اهلل عنه

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম ও আমার দ্দপতা 
আবু বের রাদ্দর্োল্লাহু আনহুকে কয  কর র্াফন েরা 
হকেকছ, কস  কর আদ্দম আমার োপড় (ওড়না) খুকল 
প্রকবশ েরতাম, আদ্দম মকন মকন বলতাম, এরা আমার 
স্বামী ও দ্দপতা। এখাকন পর্দা েরার কোকনা প্রকোজন 
কনই। দ্দেন্তু যখন ওমর রা. কে এেই  কর র্াফন েরা 
হকলা, তখন উমার রাদ্দর্োল্লাহু আনহুর লজাে আদ্দম কস 
 কর োপড়কে শক্ত েকর কপাঁদ্দচকে ও েদ্দিন পর্দা েকর 
প্রকবশ েরতাম। (হার্ীসদ্দিকে হাদ্দেম সহীহ আখযাদ্দেত 
েকরন এবাং হার্ীসদ্দি বুখাদ্দর ও মুসদ্দলকমর শতদ 
কমাতাকবে) 

একত এেদ্দি েো প্রমাদ্দণত হে, নারীকর্র জনয পর্দা শুধু 
শদ্দরেকতর দ্দবধাকনর ওপর দ্দনভদর নে। বরাং পর্দা হকলা, 
নারীকর্র স্বভাকবর সাকে সমৃ্পক্ত। আল্লাহ রাবু্বল আলামীন 
নারীকর্র সৃদ্দিই েকরকছন, লজাবতী ও কোমলমতী েকর। 
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ফকল তাকর্রকে তাকর্র স্বভাবই লজা েরকত অকনে 
সমে বাধয েকর।  

পর্দা নারীকর্র জনয আত্মমযদার্া ও সম্মান:  

আত্ম-মযদার্া ও আত্ম-সম্মাকনর সাকে পর্দার সম্পেদ দ্দনবীড় 
ও গভীর। মানব জাদ্দতকে আল্লাহ রাবু্বল আলামীন আত্ম-
সম্মান ও মযদার্া দ্দর্কে সৃদ্দি েকরকছন। যার োরকণ কর্খা 
যাে, এেজন মানুষ তার কমকে, কবান ও স্ত্রীকর্র প্রদ্দত 
কোকনা লম্পি বা চদ্দরত্রহীন কলাকের েু-রৃ্দ্দিকে বরর্াশত 
েরকত পাকর না। তাকর্র সম্মানহাদ্দন হে, এমন কোকনা 
োজ বা েমদকে তারা কোকনা ক্রকমই কমকন দ্দনকত পাকর 
না। ইসলাম পূবদ যুকগ এবাং ইসলাকমর যুকগ অকনে যুদ্ধ 
দ্দবকরাহ ও হানাহাদ্দন নারীকর্র ইজত সম্মান রক্ষার 
োরকণই সাং দ্দিত হকেদ্দছল।  আদ্দল ইবন আদ্দব তাদ্দলব 
রাদ্দর্োল্লাহু আনহু বকলন,   

ل وَج » أي الرجال الكفار من  –بلغين أن نسائكم يزامحن الع 
 « أال تَغارون ؟ إنه ال خي فيمن ال يَغار واقيف األس –الَعَجم 



 

 

পর্দা কেন? 
 21  

“আমার দ্দনেি সাংবার্ কপৌঁকছকছ, কতামাকর্র নারীরা 
বাজাকর পুরুষকর্র সাকে অবাধ কমলা-কমশা ও চলা-কফরা 
েকর। একত দ্দে কতামরা এেিুও অপমান কবাধ েকরা না, 
মকন রাখকব, কয বযদ্দক্ত একত অপমানকবাধ েকর না, তার 
মকধয কোকনা েলযাণ কনই”।  

কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও পর্দাহীনতার ক্ষদ্দত : 

কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও পর্দাহীনতা আল্লাহ রাবু্বল আলামীকনর 
নাফরমাদ্দন ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ 
ওোসাল্লাকমর অবাধযতা: 

যারা আল্লাহর নাফরমাদ্দন েকর এবাং আল্লাহর রাসূকলর 
অবাধয হে, তারা তাকর্র দ্দনকজকর্র ক্ষদ্দত েরল। তারা 
আল্লাহর কোকনা ক্ষদ্দত েরকত পারকব না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন,  

لك أميت يدخلون اجلنة إال من أىب فقالوا : يا رسول اهلل من يأىب ؟ »
 .«ومن عصاين فقد أىب قال : من أطاعين دخل اجلنة
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“আমার সব উম্মত জান্নাকত প্রকবশ েরকব, তকব যারা 
অস্বীোর েকর তারা ছাড়া। সাহাবী এ েো শুকন বলল, 
কহ আল্লাহর রাসূল! যারা অস্বীোর েকর তারা োরা? 
রাসূল বলকলন, কয আমার অনুেরণ েরল কস জান্নাকত 
প্রকবশ েরল, আর কয আমার নাফরমাদ্দন েরল, কস 
অস্বীোর েরল”। (সহীহ বুখারী) 

কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও পর্দাহীনতা মহাদ্দবধ্বাংসী েদ্দবরা গুনাহ: 

হার্ীকস বদ্দণদত, উমাইমা দ্দবনকত রাদ্দেোহ রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদ্দহ ওোসাল্লাকমর র্রবাকর আসল, ইসলাকমর ওপর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাকমর দ্দনেি বাইোত 
গ্রহণ েরকত। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম 
তাকে দ্দজজ্ঞাসা েকর বলল,  

بايعك ىلع أن ال ت رشيك باهلل»
 
كِ وال وال تزين وال ترسيق أ   تقت ي َودَلَ

وال َتن ويح وال تتربيج  ببهتان تفرتينه بني يديك ورجليك وال تأيت
 «تربج اجلاهلية األوىل

“আদ্দম কতামাকে এ েোর ওপর বাইোত েরাকবা, তুদ্দম 
আল্লাহর সাকে শদ্দরে েরকব না, চুদ্দর েরকব না, বযদ্দভচার 
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েরকব না, তুদ্দম কতামার সন্তানকে হতযা েরকব না, তুদ্দম 
োউকে সরাসদ্দর অপবার্ কর্কব না, ‘দ্দনো-হা’ তো মৃত 
বযদ্দক্তর জনয োন্না-োদ্দি েরকব না এবাং জাদ্দহদ্দলেযাকতর 
যুকগর নারীকর্র মকতা কসৌন্দযদ প্রর্শদন েরকব না।” এ 
হার্ীকস কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও পর্দাহীনতাকে েবীরা গুনাকহর 
সাকে এেত্র েরা হকেকছ।  

কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও পর্দাহীনতা অদ্দভশাপ কডকে আকন এবাং 
আল্লাহর রহমত কেকে মানুষকে রূ্কর সরাে। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন,  

ِنَمِة » سيكون يف آخر أميت نساءر اكسيات اعريات ىلع رؤوسهن كأسر
ت العنوهن فإنهن ملعونات   «ابل خر

“আমার উম্মকতর কশষ যুকগ এমন েতে মদ্দহলার 
আদ্দবভদাব হকব, তারা োপড় পদ্দরধান েরকব অেচ নগ্ন, 
তাকর্র মাোর উপদ্দরভাগ উকির দ্দসনার মকতা হকব। 
কতামরা তাকর্র অদ্দভশাপ ের, োরণ, তারা অদ্দভশপ্ত”। 
[হার্ীসদ্দি দ্দবশুদ্ধ] 

কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও পর্দাহীনতা  জাহান্নামীকর্র চদ্দরত্র:  
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন,  

َما : قوم معهم ِسياطر » رَه 
َ
كأذناب ابلقر  صنفان من أهل انلارلم أ

ِميالتر مائالت  يرضبون بها انلاس ونساء اكسيات اعريات م 
ِت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها  رؤوسهن كأسنمة ابل خر

  «وإن رحيها يلوجد من مسية كذا وكذا

“রু্ই কেদ্দণর কলাে জাহান্নামী হকব, যাকর্র আদ্দম আমার 
যুকগ কর্খকত পাব না। এে কেদ্দণর কলাে, তারা এমন 
এে সম্প্রর্াে, তাকর্র সাকে োেকব গরুর কলকজর মকতা 
এে ধরকণর লাদ্দি যিারা তারা মানুষকে দ্দপিাকব। অপর 
কেদ্দণ হকলা, োপড় পদ্দরদ্দহতা নারী, অেচ নগ্ন, তারা 
পুরুষকর্রকে আেৃিোরী ও দ্দনকজরা তাকর্র প্রদ্দত আেৃি। 

তাকর্র মাো হকব উকির কচাকির মকতা বাাঁো। তারা 
জান্নাকত প্রকবশ েরকব না। এমনদ্দে জান্নাকতর সু-ঘ্রাণও 
তারা পাকব না। অেচ জান্নাকতর সুঘ্রাণ অকনে অকনে রূ্র 
কেকে পাওো যাকব”। (সহীহ মুসদ্দলম)  

কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও পর্দাহীনতা  দ্দেোমকতর দ্দর্ন  াঢ় 
অন্ধোর:  
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম কেকে বদ্দণদত, দ্দতদ্দন 
বকলন,  

لرَمٍة يومَ القيامة ال نوَر َمثَل  الرافلِة يف الز» ينة يف غي ِ أهِلها كمثل ظ 
 «هلا

“অপর পুরুষকে কসৌন্দযদ প্রর্শদন েরা নারীর উর্াহরণ 
হকলা দ্দেোমকতর দ্দর্ন গভীর অন্ধোকরর কমা। যার কোকনা 
নুর োেকব না।” [হার্ীসদ্দি রু্বদল] 

অেদাৎ কয মদ্দহলা হাাঁিার সমে কসৌন্দযদ প্রোশ েকর কহকল 
রু্কল হাাঁকি কস দ্দেোমকতর দ্দর্ন, ক ার োকলা অন্ধ হকে 
উপদ্দস্থত হকব। তার কর্হ হকব আগুকনর োকলা েেলার 
মত। হার্ীসদ্দি যদ্দর্ও রু্বদল, দ্দেন্তু হার্ীকসর অেদ শুদ্ধ। 
োরণ, আল্লাহর নাফরমাদ্দনকত মজা উপকভাগ েরা আযাব, 
আরাম পাওো েি। আর আল্লাহর ইবার্ত বকন্দগী েরা 
এর সমূ্পণদ দ্দবপরীত। আল্লাহর ইবার্কত েি পাওো, মজা 
ও শাদ্দন্ত...ইতযাদ্দর্। োরণ, হার্ীকস বদ্দণদত আকছ, এেজন 
সাওম পালনোরীর মুকখর রু্গদন্ধ আল্লাহর র্রবাকর 
দ্দমশকের কচকে কবদ্দশ সুঘ্রাণ হকব। অনুরূপভাকব শহীকর্র 
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রক্ত সম্পকেদ বদ্দণদত, দ্দতদ্দন বকলন, আল্লাহর দ্দনেি 
দ্দমশকের কচকে অদ্দধে সুগন্ধ। 

কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও পর্দাহীনতা  মুনাকফদ্দে: 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন,  

خي نسائكم الودود الولود املواتية املواسية إذا اتقني اهلل ورش »
نسائكم املتربجات املتخيِّالت وهن املنافقات ال يدخلن اجلنَة 

 «منهن إال مثل  الغراب األعصم

“কতামাকর্র মকধয উত্তম নারী হকলা, যারা অদ্দধে 
মহব্বতোরী, অদ্দধে সন্তান প্রসবোরী, ..যখন তারা 
আল্লাহকে ভে েকর। আর কতামাকর্র মকধয খারাপ মদ্দহলা 
হকলা, যারা তাকর্র কসৌন্দযদ প্রর্শদনোরী অহাংোরী। মকন 
রাখকব এ ধরকণর মদ্দহলারা মুনাদ্দফে তারা েখকনাই 
জান্নাকত প্রকবশ েরকব না। এেমাত্র লাল বকণদর কিাাঁি 
দ্দবদ্দশি োকের মকতা। [হার্ীসদ্দি দ্দবশুদ্ধ] 

বদ্দধর োে হকলা, যার পা ও কিাাঁি লাল। এ ধরকণর োে 
একেবাকরই রূ্লদভ বা পাওো যাে না বলকলই চকল। 
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এখাকন এ েো বলার উকিশয হকলা, নারীকর্র জান্নাকত 
প্রকবকশর সাংখযা খুবই েম হকব তার প্রদ্দত ইদ্দগত েরা।   

কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও পর্দাহীনতা আল্লাহর মাকে ও বান্দার 
মাকে রূ্রত্ব সৃদ্দি েকর ও নারীকর্র জনয অপমান:  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন,  

َ ما » يُّما امرأٍة وضعت ثيابها يف غي بيت زوجها فقد هتكت ِسرتر
َ
أ

    «بينها وبني اهلل عز وجل

“কোকনা নারী যদ্দর্ তার স্বামীর  করর বাদ্দহকর স্বীে োপড় 
খুকল কফকল, তাহকল কস তারা মাকে আল্লাহর মাকে কয 
বন্ধন দ্দছল তা দ্দছাঁকড় কফলল। [হার্ীসদ্দি দ্দবশুদ্ধ] 

কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও পর্দাহীনতা অশ্লীলতা: 

অবশযই নারীরা হকলা, সতর। আর সতর কখালা অশ্লীলতা 
ও কনাাংরাদ্দম। আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বকলন,  

َِٰحَشةٗ  َفَعلُوا   ِإَوَذا﴿ َمَرنَا َوٱّلَلُ  َءابَا َءنَا َعلَۡيَها   وََجۡدنَا قَالُوا   َف
َ
 قُۡل  بَِها   أ

ُمرُ  َل  ٱّلَلَ  إِنَ 
ۡ
َتُقولُونَ  بِٱۡلَفۡحَشا ءِى  يَأ

َ
 ﴾٨٢ َتۡعلَُمونَ  َل  َما ٱّلَلِ  ََعَ  أ

  [  ٣٢: االعراف]
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“আর যখন তারা কোকনা অশ্লীল োজ েকর তখন বকল, 
‘আমরা একত আমাকর্র দ্দপতৃপুরুষকর্রকে কপকেদ্দছ এবাং 
আল্লাহ আমাকর্রকে এর দ্দনকর্দশ দ্দর্কেকছন’। বল, ‘দ্দনশ্চে 
আল্লাহ অশ্লীল োকজর দ্দনকর্দশ কর্ন না। কতামরা দ্দে 
আল্লাহর বযাপাকর এমন দ্দেছু বলছ, যা কতামরা জান না”? 
[সূরা আল-আ‘রাফ, আোত: ২৮] 

শেতান মানুষকে এ ধরকণর অশ্লীল দ্দবষকে দ্দনকর্দশ কর্ে 
এবাং তাকর্র অনযাকের প্রদ্দত ধাদ্দবত েকর। পর্দাহীন নারীরা 
মূলতঃ আল্লাহ আকর্শ নে, শেতাকনর আকর্কশরই 
আনুগতয েকর। শেতান মানুষকে অশ্লীল োকজর দ্দনকর্দশ 
কর্ে এবাং দ্দমেযা আশ্বাস কর্ে। আল্লাহ রাবু্বল আলামীন 
বকলন,  

ُمرُُكم ٱۡلَفۡقرَ  يَعُِدُكمُ  ٱلَشۡيَطَٰنُ ﴿
ۡ
 [  ٣٣٢: ابلقرة] ﴾بِٱۡلَفۡحَشا ءِى  َوَيأ

“শেতান কতামাকর্রকে র্াদ্দরকরর প্রদ্দতশ্রুদ্দত কর্ে এবাং 
অশ্লীল োকজর আকর্শ েকর। আর আল্লাহ কতামাকর্রকে 
তার পক্ষ কেকে ক্ষমা ও অনুগ্রকহর প্রদ্দতশ্রুদ্দত কর্ন। আর 
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আল্লাহ প্রাচুযদমে, সবদজ্ঞ”। [সূরা আল-বাোরাহ, আোত: 
২৬৮] 

কয নারীরা কসৌন্দযদ প্রর্শদন েকর  ুকর কবড়াে, তারা 
অতযন্ত খারাপ ও ক্ষদ্দতের নারী। তারা ইসলামী সমাকজ 
অশ্লীল ও অনযাে ছড়াে এবাং কবহাোপনার িার উনু্মক্ত 
েকর। আল্লাহ তা‘আলা বকলন,  

ن ُُيِبُّونَ  ٱََّلِينَ  إِنَ ﴿
َ
 َعَذاب   لَُهمۡ  َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  ِف  ٱۡلَفَِٰحَشةُ  تَِشيعَ  أ

ِۡلمٞ 
َ
ۡنَيا ِف  أ ِ   ٱدلُّ نُتمۡ  َيۡعلَمُ  َوٱّلَلُ  َوٱٓأۡلِخَرة

َ
 [  ٣٥: انلور] ﴾٩٥ َتۡعلَُمونَ  َل  َوأ

“দ্দনশ্চে যারা এিা পছন্দ েকর কয, মুদ্দমনকর্র মকধয 
অশ্লীলতা ছদ্দড়কে পড়ুে, তাকর্র জনয রু্দ্দনো ও আদ্দখরাকত 
রকেকছ যন্ত্রণার্ােে আযাব। আর আল্লাহ জাকনন এবাং 
কতামরা জান না”। [সূরা আন-নূর, আোত: ১৯] 

কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও পর্দাহীনতা শেতাকনর আর্শদ: 

অদ্দভশপ্ত ইবদ্দলকসর সাকে সাং দ্দিত আর্ম আলাইদ্দহস 
সালাম ও হাওো আলাইহাস সালাকমর  িনা িারা আমরা 
স্পি বুেকত পাদ্দর আল্লাহর শত্রু ইবদ্দলস বনী আর্কমর 
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ইজত ও সম্ভ্রম হনন েরা, তাকর্র সম্মান হাদ্দন েরা, 
তাকর্র কহেপ্রদ্দতপন্ন ও রু্নদাম ছড়াকনার প্রদ্দত েতিুেু 
লালাদ্দেত। এমনদ্দে ইবদ্দলকসর লক্ষযই হকলা, বনী 
আর্মকে অপমান, অপর্স্থ ও অসম্মান েরা। আল্লাহ 
রাবু্বল আলামীন বকলন,   

ۡخَرجَ  َكَما   ٱلَشۡيَطَٰنُ  َيۡفتِنََنُكمُ  َل  َءاَدمَ  َيََٰبِن  ﴿
َ
بََوۡيُكم أ

َ
ِنَ  أ  ٱۡۡلََنةِ  م 

 [  ٣٢: االعراف] ﴾َسۡوَٰءتِِهَما    لَُِيَِيُهَما ِِلَاَسُهَما َعۡنُهَما يزَنِعُ 

“কহ বনী আর্ম, শেতান কযন কতামাকর্রকে দ্দবভ্রান্ত না 
েকর, কযভাকব কস কতামাকর্র দ্দপতা-মাতাকে জান্নাত কেকে 
কবর েকরদ্দছল; কস তাকর্র কপাশাে কিকন দ্দনদ্দছারল, যাকত 
কস তাকর্রকে তাকর্র লজা-স্থান কর্খাকত পাকর”। [সূরা 
আল-আ‘রাফ, আোত: ২৭]  

কমািেো, ইবদ্দলস কবহাোপনা ও উলগপনার র্াওোকতর 
গুরু। শেতানই নারী স্বাধীনতার কশ্লাগান তুকল 
নারীকর্রকে  র কেকে কবর েরার র্াদ্দেত্বশীল। কয সব 
কলাে আল্লাহর নাফরমাদ্দন েকর, শেতান এ ধরকণর 
কলােকর্র ইমাম। দ্দবকশষ েকর ঐ সব মদ্দহলা যারা তাকর্র 
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দ্দনকজকর্র কসৌন্দযদ প্রর্শদন েকর মুসদ্দলমকর্র েি কর্ে 
এবাং যুবেকর্র দ্দবপকর্ কফকল, শেতান তাকর্র বড় ইমাম। 
শেতান বনী আর্কমর দ্দচর শত্রু। পৃদ্দেবীর শুরু কেকেই 
শেতান মানুষকে দ্দবপকর্ কফকল আসকছ। আর নারীরা 
হকলা, শেতাকনর জাল। শেতান নারীকর্র মাধযকম বযদ্দক্ত 
ও সমাজকে েলুদ্দষত েকর।  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন,  

ََضُّ ىلع الرجال من النساء»
َ
 «ما تركت  بعدي فتنًة يه أ

আদ্দম আমার পর পুরুষকর্র জনয নারীকর্র দ্দফতনার কচকে 
বড় ক্ষদ্দতের কোকনা কফতনা করকখ যাইদ্দন। (সহীহ বুখারী 
ও মুসদ্দলম) 

কসৌন্দযদ প্রর্শদন েরা ইোহুর্ীকর্র সুন্নত: 

নারীর দ্দফতনা িারা কোকনা জাদ্দতকে ধ্বাংস েরার কক্ষকত্র 
ইোহুর্ীকর্র ষড়যন্ত্র ও কেৌশল সফলতার র্াদ্দবর্ার। 
অতীকত উলগ নারীরাই হকলা, তাকর্র দ্দবদ্দভন্ন সাংস্থা ও 
োযদক্রকমর বড় হাদ্দতোর। ইোহুর্ীরা এ দ্দবষকে প্রাচীন ও 
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অদ্দভজ্ঞ। এ োরকণই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম 
বকলন,  

فاتقوا ادلنيا واتقوا النساء فإن أول فتنِة بين إرسائيل اكنت يف »
  «النساء

“কতামরা রু্দ্দনোকে ভে ের এবাং নারীকে ভে ের, 
োরণ, বনী ইসরাঈকলর প্রেম দ্দফতনা দ্দছল নারীর 
দ্দফতনা”। (সহীহ মুসদ্দলম) 

তাকর্র দ্দেতাবসমূকহ বদ্দণদত আকছ, আল্লাহ রাবু্বল 
আলামীন দ্দছহেুন কগাকত্রর কমকেকর্র কসৌন্দযদ প্রর্শদকনর 
োরকণ শাদ্দস্ত কর্ে। দ্দসফকর আদ্দশো দ্দেতাকবর তৃতীে 
সাংস্করকণ উকল্লখ েরা হকেকছ, আল্লাহ রাবু্বল আলামীন 
দ্দছহেুন কগাকত্রর কমকেকর্র কসৌন্দযদ প্রর্শদকনর োরকণ শাদ্দস্ত 
কর্ন। অেদাৎ তাকর্র কেকে তাকর্র দ্দবদ্দভন্ন কসৌন্দযদকে 
দ্দছদ্দনকে কনে।  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম উম্মতকে 
োদ্দফরকর্র সাকে সারৃ্শয অবলম্বন েরকত এবাং তাকর্র 
পর্াঙ্ক অনুসরণ েরকত দ্দনকষধ েকরন। দ্দবকশষ েকর 
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নারীর কক্ষকত্র দ্দতদ্দন উম্মকত মুসদ্দলমাহকে অদ্দধে সতেদ 
েকরন। দ্দেন্তু তারপর রু্ঃকখর সাকে বলকত হে, বতদমাকন 
অদ্দধোাংশ মুসদ্দলম নারী ও পুরুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদ্দহ ওোসাল্লাকমর সতেদ েরকণর দ্দবকরাদ্দধতা েকরন। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম উম্মতকে কয 
ভদ্দবষযৎ বাণী দ্দর্কে কগকছন, তার প্রদ্দতফলনই আমরা লক্ষয 
েরদ্দছ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন,   

تلتبعن َسََنَ َمن اكن قبلكم شرًبا بشرب وذرااًع بذراع حىت لو »
َر َضبٍّ تلبعتموهم حر قيل: ايلهود وانلصارى؟ قال:   «دخلوا ج 

 «فمن؟»

“কতামরা কতামাকর্র পূকবদ যারা অদ্দতবাদ্দহত হকেকছ, তাকর্র 
হুবহু অনুেরণ েরকব; েড়া ইদ্দি পযদন্ত অনুেরণ েরকব। 
এমনদ্দে যদ্দর্ তারা গুই সাকপর গকতদ প্রকবশ েকর, 
কতামরাও তাকর্র অনুেরণ েকর গুই সাকপর গকতদ প্রকবশ 
েরকব। সাহাবীরা দ্দজজ্ঞাসা েরল, তারা দ্দে ইোহুর্ী ও 
খৃস্টান? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম উত্তকর 
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বলকলন, তারা ছাড়া আর োরা”? (সহীহ বুখারী ও 
মুসদ্দলম) 

যারা ইোহুর্ী ও খৃিানকর্র অনুেরণ েকর এবাং আল্লাহ ও 
আল্লাহর রাসূকলর নাফরমাদ্দন েকর, তাকর্র সাকে ঐ সব 
অদ্দভশপ্ত ইোহুর্ীকর্র সাকে কোকনা পােদেয কনই; যারা এ 
বকল আল্লাহর আকর্কশর দ্দবকরাদ্দধতা েকর, سمعنا وعصينا 
‘আমরা শুনলাম ও নাফরমাদ্দন েরলাম’। এরা ঐ সব 
নারীকর্র কেকে েত রূ্কর যারা আল্লাহর দ্দনকর্দশ কশানার 
পর বকল, سمعنا وعصينا ‘আমরা শুনলাম এবাং অনুেরণ 

েরলাম’।  

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন েুরআকন োরীকম বকলন,  

 َسبِيلِ  َغَۡيَ  َوَيتَبِعۡ  ٱلُۡهَدىَٰ  َُلُ  َتَبَيَ  َما َبۡعدِ  ِمن   ٱلرَُسوَل  يَُشاقِقِ  َوَمن﴿
ِۦ ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِ : النساء] ﴾٩٩٦ َمِصًَيا وََسا َءۡت  َجَهَنَم   َونُۡصلِهِۦ َوَلَٰ تَ  َما نَُوُل 

٣٣٦  ] 

“আর কয রাসূকলর দ্দবরুদ্ধাচরণ েকর তার জনয দ্দহর্াোত 
প্রোশ পাওোর পর এবাং মুদ্দমনকর্র পকের দ্দবপরীত পে 
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অনুসরণ েকর, আদ্দম তাকে কফরাব কযদ্দর্কে কস দ্দফকর 
এবাং তাকে প্রকবশ েরাব জাহান্নাকম। আর আবাস 
দ্দহকসকব তা খুবই মন্দ”। [সূরা আন-দ্দনসা, আোত: ১১৫] 

দ্দহর্াোকতর পে স্পি হওোর পরও যদ্দর্ কোকনা কলাে 
কগামরাদ্দহর পে অবলম্বন েকর এবাং মুদ্দমনকর্র অনুসৃত 
পকের দ্দবরুদ্ধাচরণ েকর, তাকর্র জনয আল্লাহ রাবু্বল 
আলামীন েদ্দিন আযাব করকখকছন। আদ্দখরাকত আল্লাহ 
রাবু্বল আলামীন তাকর্র েদ্দিন শাদ্দস্ত কর্কবন। আর 
আদ্দখরাকতর শাদ্দস্ত েত েদ্দিন হকব তা বণদনা দ্দর্কে 
কবাোকনা যাকব না।  

পর্দাহীনতা ও কসৌন্দযদ প্রর্শদন দ্দনেৃি জাকহদ্দলেযাত4: 

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন েুরআকন েরীকম বকলন, 

                                                            
4 পর্দা না েরা এবাং কসৌন্দযদ প্রর্শদন েরা জাদ্দহদ্দলেযাকতর নারীকর্র স্বভাব। 
জাকহদ্দলেযাকতর যুকগ নারীরা কসৌন্দযদ প্রর্শদন েরত এবাং তারা উলগ হকে 
 ুকর কবড়াত। 
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جَ  تَََبَۡجنَ  َوَل  ُبُيوتُِكنَ  ِف  َوقَۡرنَ ﴿ ى  ٱۡلَجَِٰهلَِيةِ  تَََبُّ وَلَٰ
ُ
 ﴾ٱۡۡل

  [ ٦٦: االحزاب]

“কতামরা কতামাকর্র  কর অবস্থান ের এবাং প্রাে-জাকহলী 
যুকগর মকতা কসৌন্দযদ প্রর্শদন েকরা না”। [সূরা আল-
আহযাব, আোত: ৩৩] 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম জাকহদ্দলোকতর 
র্াদ্দবকে অপদ্দবত্র ও রু্গদন্ধ বকল অবদ্দহত েকরন এবাং 
আমাকর্রকে তা প্রতযাখযান েরার দ্দনকর্দশ কর্ন। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাকমর গুণ বণদনা েরকত দ্দগকে 
তাওরাকত বলা হে, দ্দতদ্দন তাকর্র জনয পদ্দবত্র বস্তুকে 
হালাল েকরন এবাং অপদ্দবত্র বস্তুকে হারাম েকরন।    

ِمُ  ٱلَطي َِبَِٰت  لَُهمُ  َوُيِحلُّ ﴿  [  ٣٦٢: االعراف] ﴾ٱۡۡلََبَٰٓئَِث  َعلَۡيِهمُ  َوُيَحر 

“এবাং তাকর্র জনয পদ্দবত্র বস্তু হালাল েকর আর অপদ্দবত্র 
বস্তু হারাম েকর”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আোত: ১৫৭]  

জাকহদ্দলেযাকতর েু-সাংস্কার ও নারীকর্র কসৌন্দযদ প্রর্শদন 
উভেদ্দি এেদ্দি অপরদ্দির পদ্দরপূরে। এ রু্দ্দিই অপদ্দবত্র ও 
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রু্গদন্ধমে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম 
আমাকর্র জনয এ সবকে হারাম েকরকছন। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 «لك يشء من أمر اجلاهلية موضوع حتت قََدَمَّ »

“জাকহদ্দলেযাকতর যুকগর প্রদ্দতদ্দি বস্তু আমার পাকের দ্দনকচ 
দ্দনকক্ষপ েরা হকলা”।  

এ দ্দবষকে এেদ্দি েো মকন রাখকত হকব। জাদ্দহদ্দলেযাকতর 
যুকগর সুর্, জাকহদ্দলেযাকতর যুকগর র্াদ্দব, জাদ্দহদ্দলেযাকতর 
যুকগর দ্দবধান ও জাকহদ্দলেযাকতর যুকগর উলগ হওো 
ইতযাদ্দর্ সব দ্দেছুর দ্দবধান এে ও অদ্দভন্ন এবাং এগুকলা 
সবই সমান।  

কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও পর্দাহীনতা অধঃপতন ও পশ্চার্পরণ: 

উলগপনা ও কবহাোপনা চতুষ্পর্ জন্তুর স্বভাব। যখন 
মানুকষর মকধয এ ধরকণর স্বভাব পাওো যাকব, তখন 
মানুকষর পতন অবশযম্ভাবী ও অবধাদ্দরত। মানুষকে আল্লাহ 
রাবু্বল আলামীন কয সম্মান ও মান-মযদার্া দ্দর্কেকছ, কস তা 
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কেকে দ্দনকচ কনকম আসকব। আল্লাহ রাবু্বল আলামীন তাকে 
কস সব দ্দন‘আমতরাদ্দজ র্ান েকরকছ, তা কেকে কস নীকচ 
কনকম আসকব। যারা উলগপনা,  করর বাদ্দহকর যাওো ও 
নারী পুরুকষর অবাধ কমলা-কমশাকে কসৌন্দযদ বা নারীর 
অদ্দধোর বকল র্াদ্দব েকর, বাস্তকব তারা মানবতার  শত্রু। 
তারা মানুষকে মনুষযত্ব কেকে কবর েকর পশুকত্বর প্রদ্দত 
ধাদ্দবত েরকছ। তারা যদ্দর্ও দ্দনকজকর্র সভয বকল র্াদ্দব 
েরকছ, দ্দেন্তু প্রেৃত পকক্ষ তারা অসভয ও অমানুষ। 
মানবতার উন্নদ্দতর সম্পেদই হকলা, আত্ম-সম্ভ্রম কহফাজত 
েরা ও তার বর্দ্দহে কসৌন্দযদকে রক্ষা েরার সাকে। মানুষ 
যখন তার আবরণ কফকল দ্দর্কে দ্দনকজকে উলগ েকর 
কফকল তখন তার অধঃপতন দ্দনদ্দশ্চত হে। মানবতার 
উন্নদ্দত ও অগ্রগদ্দত বযাহত হে। নারীরা যখন পর্দার 
আড়াকল োকে তখন তাকর্র মকধয আত্ম-সম্মান ও আত্ম-
মযদার্া কবাধ অবদ্দশি োকে। ফকল তার মকধয এেদ্দি 
রূহানী বা আধযাদ্দত্মে শদ্দক্ত োকে যা তাকে অকনে রূ্র 
এদ্দগকে দ্দনকে কযকত পাকর। আর নারীরা যখন র্দ্দড় কছড়া 
হকে যাে, আবরণ মুক্ত হে, তখন তার মকধয তার প্রবৃদ্দত্ত 



 

 

পর্দা কেন? 
 39  

শদ্দক্তশালী হে, যা তাকে কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও অবাধ কমলা-
কমশার প্রদ্দত আেৃি েকর। সুতরাাং এেজন মানুকষর 
সামকন রু্দ্দি পে কখালা োকে। যখন কস দ্দিতীেদ্দির ওপর 
সন্তুি োকে তখন তাকে অবশযই প্রেমদ্দিকে েুরবান 
দ্দর্কত হকব। আর তখন তার অন্তকর আত্ম-মযদার্াকবাধ 
বলকত কোকনা দ্দেছু োেকব না। তখন কস অপদ্দরদ্দচত 
নারীকর্র সাকে কমলা-কমশাসহ যাবতীে সব ধরকণর 
অপেমদই েরকত োেকব। আর এ ধরকণর কমলা-কমশার 
ফকল মানব প্রেৃদ্দত ধ্বাংকসর মুকখামুদ্দখ হকব। লজাহীনতা 
বৃদ্দদ্ধ পাকব, আত্ম-মযদার্া ও সম্মানকবাধ আর বােী োেকব 
না। মানুকষর মকধয অনুভূদ্দত োেকব না এবাং তার জ্ঞান-
বুদ্দদ্ধর অপমৃতুয  িকব।  

কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও পর্দাহীনতার ক্ষদ্দত বযাপে: 

যখন কোকনা বযদ্দক্ত েুরআন ও হার্ীকসর প্রমাণাদ্দর্ ও 
ইসলাকমর ইদ্দতহাকসর প্রদ্দত লক্ষয েরকব, তখন কস র্ীন ও 
রু্দ্দনোর ওপর পর্দাহীনতা ও কসৌন্দযদ প্রর্শদকনর ক্ষদ্দত ও 
প্রভাব দ্দে তা কর্খকত পাকব। দ্দবকশষ েকর বতদমাকন নারী-
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পুরুকষর অবাধ কমলা-কমশার েু-প্রভাব যখন তার সাকে 
কযাগ েরা হে, তখন তার ভোবহ পদ্দরণদ্দত সম্পকেদ 
আমরা আরও কবদ্দশ উপলদ্দব্ধ েরকত পারব। সমাকজ 
পর্দাহীনতার োরকণ অকনে দ্দেছুই আমরা কর্খকত পাই।  

কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও পর্দাহীনতার ভোবহ পদ্দরণদ্দতসমূহ:  

নারীরা তাকর্র প্রদ্দত পুরুষকর্র রৃ্দ্দি আেষদণ েরার লকক্ষয 
দ্দনদ্দষদ্ধ সাজ-সজা গ্রহকণর কক্ষকত্র পরস্পর প্রদ্দতকযাদ্দগতাে 
কমকত উকি। তারা তাকর্র কসৌন্দযদ প্রর্শদকনর জনয দ্দনতয 
নতুন কেৌশল অবলম্বন েকর। এর ফকল তারা কযমদ্দনভাকব 
তাকর্র চদ্দরত্রকে েলদ্দঙ্কত েকর, অনুরূপভাকব তারা 
তাকর্র অকনে ধন-সম্পর্ এ পকে বযে েকর। যার 
পদ্দরণদ্দতকত নারীরা বতদমান সমাকজ দ্দনেৃি ও পাঁচা-গন্ধ 
পকণয পদ্দরণত হকেকছ।  

রু্ই. কসৌন্দযদ প্রর্শদকনর ফকল পুরুষকর্র চদ্দরত্র ধ্বাংস হে। 
দ্দবকশষ েকর যুব সমাজ ও প্রাপ্ত বেস্ক কছকলরা কসৌন্দযদ 
প্রর্শদনোরী নারীকর্র োরকণ ধ্বাংকসর ধার প্রাকন্ত উপনীত 
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হে এবাং তাকর্র দ্দবদ্দভন্ন ধরকণর অশ্লীল োজ ও 
অপরাকধর দ্দর্কে কিকল কর্ওো হে।  

রু্ই. পাদ্দরবাদ্দরে বন্ধন ধ্বাংস হে এবাং পদ্দরবাকরর 
সর্সযকর্র মাকে অননেয ও দ্দবশৃঙ্খলা কর্খা কর্ে এবাং 
দ্দববাহ দ্দবকছারর্ অহরহ  িকত োকে।   

দ্দতন. যারা নারীকর্র দ্দর্কে চােুরী েরাে তাকর্র অবস্থা 
এমন তারা কযন তাকর্র নারীকর্র দ্দর্কে বযবসা েরকছ।  

চার. কসৌন্দযদ প্রর্শদনোরী নারীরা তাকর্র দ্দনকজকর্র রু্নদাম 
ও তাকর্র দ্দনকজকর্র প্রদ্দত মানুকষর খারাপ ধারণা োমাই 
েকর। োরণ, তারা যখন কসকজ-গুকজ  র কেকে কবর হে, 
একত বুো যাে তাকর্র দ্দনেত খারাপ এবাং তাকর্র উকিশয 
অসৎ। অনযোে কসকজ-গুকজ কবর হওোর োরণ দ্দে? 
তাকর্র আচরকণর োরকণ সমাকজর রু্বৃদত্ত ও র্াদ্দম্ভেরা 
সুকযাগ কপকে তার সিযবহার েকর।    

পাাঁচ. সামাদ্দজে বযাদ্দধর সাকে সাকে সমাকজ দ্দবদ্দভন্ন ধরকণর 
মহামাদ্দর ও করাগ বযাদ্দধ কর্খা কর্ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন,     
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ِلنوا بها إال فشا فيهم  لم تظهر الفاحشة يف قوٍم َقطُّ » عر حىت ي 
 «الطاعون  واألوجاع  اليت لم تكن يف أسالفهم اذلين َمَضورا

“কোকনা োওকমর মকধয কোকনা অশ্লীল েমদ ও বযদ্দভচার 
কর্খা কর্ওোর পর তারা যখন তা প্রচার েরত, তখন 
তাকর্র মকধয এমন মহামাদ্দর ও রু্দ্দভদক্ষ কর্খা দ্দর্ত, যা 
তাকর্র পূকবদ যারা অদ্দতবাদ্দহত হকেকছ, তাকর্র মকধয কর্খা 
যাে দ্দন”। 

ছে. কচাকখর বযদ্দভচার বযাপে হাকর সাং দ্দিত হকত োেকব 
এবাং কচাকখর দ্দহফাযত েরা যার জনয আকর্র দ্দনকর্দশ 
কর্ওো হকেকছ তা েদ্দিন হকে যাকব। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন, 

   «العينان زناهما انلظر»

“কচাখ রু্দ্দির বযদ্দভচার হকলা, রৃ্দ্দি”। (সহীহ মুসদ্দলম)  

সাত. আসমাদ্দন মুদ্দসবতসমূহ নাদ্দযল হওোর উপযুক্ত হকব। 
এমন এমন দ্দবপকর্র সনু্মখীন হকত হকব, কযগুকলা 
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ভূদ্দমেম্প ও আণদ্দবে দ্দবকফারণ হকতও মারাত্মে। আল্লাহ 
রাবু্বল আলামীন েুরআন েরীকম বকলন,  

َرۡدنَا   ِإَوَذا  ﴿
َ
ن أ

َ
ۡهلَِك  أ َمۡرنَا قَۡرَيةً  نُّ

َ
 َعلَۡيَها فََحقَ  فِيَها َفَفَسُقوا   ُمۡۡتَفِيَها أ

 [  ٣٣: االرساء] ﴾٩٣ تَۡدِمَٗيا فََدَمۡرَنََٰها ٱۡلَقۡوُل 

“আর যখন আদ্দম কোকনা জনপর্ ধ্বাংস েরার ইছারা েদ্দর, 
তখন তার সম্পর্শালীকর্রকে (সৎ োকজর) আকর্শ 
েদ্দর। অতঃপর তারা তাকত সীমালঙ্ঘন েকর। তখন 
তাকর্র ওপর দ্দনকর্দশদ্দি সাবযস্ত হকে যাে এবাং আদ্দম তা 
সমূ্পণদরূকপ দ্দবধ্বস্ত েদ্দর।” [সূরা আল-ইসরা, আোত: 
১৬] 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন,  

هم اهلل » مَّ وه أوشك أن َيع  َغيِّ إن انلاس إذا رأوا املنكر فلم ي 
 .«بعذاب

“মানুষ যখন অনযােকে কর্কখ এবাং তা পদ্দরবতদন েকর না, 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীন তাকর্র অদ্দচকরই আযাব িারা 
কঢকে কফলকব”।  
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কহ মুসদ্দলম মা ও কবাকনরা! 

কতামরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাকমর বাণীর 
প্রদ্দত এেিু দ্দচন্তা েকর কর্খ, যাকত দ্দতদ্দন বকলন,  

 ؟«نَحِّ األذى عن طريق املسلمني»

“মুসদ্দলমকর্র চলাচকলর রাস্তা কেকে কতামরা েির্ােে 
বস্তু সরাও।”  

রাস্তা কেকে েির্ােে বস্তু সরাকনা যার প্রদ্দত রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম আমাকর্র দ্দনকর্দশ দ্দর্কেকছন, 
তা যদ্দর্ ঈমাকনর অনযতম শাখা হকে োকে, তাহকল 
কতামাকর্র বুেকত হকব, রাস্তাে েির্ােে বস্তু োিা, 
পাের, কগাবর ইতযাদ্দর্ যা মানুষকে বর্দ্দহে েি কর্ে তা 
মারাত্মে নাদ্দে যা মানুকষর আত্মাকে ধ্বাংস েকর কর্ে, 
জ্ঞান-বুদ্দদ্ধ নি েকর এবাং ঈমানর্ারকর্র বনদ্দতে পতন 
দ্দনদ্দশ্চত েকর তা কবদ্দশ মারাত্মে? 

মকন রাখকব এেজন যুবেও যদ্দর্ কতামার োরকণ এমন 
দ্দফতনাে পড়ল, যা তাকে আল্লাহর দ্দযদ্দের কেকে দ্দবরত 
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রাখল বা সদ্দিে পে হকত তাকে দ্দফদ্দরকে রাখল, অেচ 
ইছারা েরকল তুদ্দম তাকে দ্দনরাপত্তা দ্দর্কত পারকত, দ্দেন্তু তা 
তুদ্দম েরকল না, তাহকল কতামাকে অবশযই আল্লাহর পক্ষ 
হকত ভোবহ আযাব গ্রাস েরকব এবাং তুদ্দম েদ্দিন শাদ্দস্তর 
মুকখামুদ্দখ হকত হকব।  

কহ মুসদ্দলম নারীরা! কতামরা আল্লাহ রাবু্বল আলামীকনর 
ইবার্ত বকন্দগী ও আনুগতযর প্রদ্দত অগ্রসর হও। মানুকষর 
কগালামী েরা ও তাকর্র আনুগতয হকত কবাঁকচ োে। 
োরণ, দ্দেোমকতর দ্দর্ন আল্লাহর দ্দহসাব অকনে েদ্দিন ও 
ভোবহ। মানুষ কে দ্দে বলল, তা কতামার দ্দবকবচয নে, 
মানুষকে খুদ্দশ েরা ও তাকর্র পর্কলহন হকত দ্দবরত 
োে। আল্লাহ রাবু্বল আলামীকনর সন্তুদ্দি লাকভর জনয 
োজ েরা, কতামার জনয েলযাণ ও দ্দনরাপর্। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন,    

من اتلمس رضا اهلل بَِسَخِط انلاِس كفاه اهلل مؤنة انلاس ومن »
 .«نلاِس بَِسَخِط اهلل َوََكَه اهلل إىل انلاساتلمس رضا ا
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“কয বযদ্দক্ত মানুষকে নারাজ েকর আল্লাহর সন্তুদ্দি োমনা 
েকর, আল্লাহ রাবু্বল আলামীন মানুকষর কেকে তাকে 
দ্দফদ্দরকে কনকব এবাং আল্লাহই তার জনয যকেি হকব। আর 
কয বযদ্দক্ত আল্লাহকে নারাজ েকর মানুকষর সন্তুদ্দি োমনা 
েকর আল্লাহ তা‘আলা তাকে মানুকষর দ্দনেি কসাপর্দ 
েরকব”। [হার্ীসদ্দি দ্দবশুদ্ধ] 

এেজন বান্দার ওপর ওোদ্দজব হকলা, এেমাত্র আল্লাহকে 
ভে েরা এবাং আল্লাহর আকর্শ দ্দনকষধ কমকন চলা। 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বকলন,  

 [  ٤٤: دةاملائ] ﴾َوٱۡخَشۡونِ  ٱنلَاَس  َتَۡشُوا   فََل ﴿

“কতামরা মানুষকে ভে েকরা না আমাকে ভে ের”। 
[সূরা আল-মাকের্া, আোত: ৪৪] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বকলন,  

﴿ َ  [  ٤٦: ابلقرة] ﴾فَٱرَۡهُبونِ  ِإَوَّيَٰ

“কতামরা আমাকেই ভে ের”। [সূরা আল-বাোরাহ, 
আোত: ৪০]  
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আল্লাহ তা‘আলা আরও বকলন, 

ۡهُل  ُهوَ ﴿
َ
ۡهُل  ٱَۡلۡقَوىَٰ  أ

َ
 [  ٦٣: املدثر] ﴾ٱلَۡمۡغفَِرةِ  َوأ

“দ্দতদ্দনই ভকের কযাগয এবাং ক্ষমার অদ্দধোরী”। [সূরা 
আল-মুিাদ্দছারর, আোত: ৫৬] 

মাখলুকের সন্তুদ্দি অজদন েরার কোকনা প্রকোজন কনই। 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীন মানুকষর সন্তুদ্দি লাকভর জনয 
দ্দনকর্দশ কর্ন দ্দন এবাং এদ্দি কোকনা জরুদ্দর দ্দবষে নে। 
ইমাম শাকফঈ রহ. বকলন, “মানুকষর সন্তুদ্দি লাভ এমন 
এেদ্দি পদ্দরণদ্দত যা লাভ েরা েখকনাই সম্ভব নে, সুতরাাং 
এর জনয কতামার েি েরার কোকনা প্রকোজন কনই। তুদ্দম 
এমন েমদ অবলম্বন ের, যা কতামাকে সাংকশাধন েরকব। 
আর অনয সব দ্দেছুকে তুদ্দম ছাড়”। 

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন মুত্তােীকর্র উপাে কবর েকর 
কর্কবন। যা মানুকষর জনয সাংেীণদ ও সাংকোদ্দচত। আর 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীন মুত্তােীকর্রকে তাকর্র ধারণার 
বাদ্দহকর দ্দরদ্দযে র্ান েরকবন। আল্লাহ রাবু্বল আলামীন 
বকলন,  



 

 

পর্দা কেন? 
 48  

 َُيۡتَِسُب   َل  َحۡيُث  ِمنۡ  َوَيۡرزُۡقهُ  ٨ ََمۡرَٗجا َُلُۥ ََيَۡعل ٱّلَلَ  َيَتقِ  َوَمن﴿
ۥ    َفُهوَ  ٱّلَلِ  ََعَ  َيَتَوَّكۡ  َوَمن    [٦  ،٣: الطالق] ﴾َحۡسُبُه

“কয আল্লাহকে ভে েকর, দ্দতদ্দন তার জনয উত্তরকণর পে 
বতদ্দর েকর কর্ন। এবাং দ্দতদ্দন তাকে এমন উৎস কেকে 
দ্দরযে দ্দর্কবন যা কস েল্পনাও েরকত পারকব না। আর কয 
আল্লাহর ওপর তাওোেেুল েকর আল্লাহ তার জনয 
যকেি”। [সূরা আত-তালাে, আোত: ২,৩] 

শরঈ পর্দা অবলম্বন দ্দবষকে কয সব শতদাবলী এেত্র হওো 
জরুদ্দর:  

এে: গ্রহণকযাগয ও অগ্রগণয মতানুযােী নারীকর্র জনয 
তাকর্র সমূ্পণদ শরীর কডকে রাখা: 

কোন কোকনা আদ্দলকমর মকত যদ্দর্ দ্দফতনার আশঙ্কা না 
োকে, তখন কচহারা ও েদ্দিিে সতকরর অন্তভুদক্ত নে। 
অেদাৎ, যদ্দর্ নারী সুন্দরী না হকে োকে, কচহারা ও হাকত 
কোকনা সজা গ্রহণ না েকর, তখন েদ্দিিে ও মুখ খুকল 
রাখাকত কোকনা অসুদ্দবধা কনই। আর মদ্দহলাদ্দি কয সমাকজ 
বসবাস েকর কস সমাকজ এমন কোকনা খারাপ কলাে বা 
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রু্বৃদত্ত কনই যারা মদ্দহলাকর্র দ্দর্কে েু-রৃ্দ্দি কর্ে। তখন 
নারীকর্র জনয তাকর্র কচহারা ও হাকতর েদ্দিিে কখালা 
রাখাকত কোকনা অসুদ্দবধা কনই। দ্দেন্তু যদ্দর্ উদ্দল্লদ্দখত 
শতদগুকলা না পাওো যাে, তখন নারীকর্র জনয তার 
কচহারা ও হাত খুকল রাখার দ্দবষকে ওলামাকর্র ঐেমতয 
হকলা, তাকর্র কচহারা ও েদ্দির্ে খুকল রাখা কোকনা 
ক্রকমই ববধ নে।  

দ্দিতীে: পর্দা েরা কযন কসৌন্দযদ না হে:  

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বকলন,  

 [  ٦٣: انلور] ﴾ِمۡنَها   َظَهرَ  َما إَِل  نَ زِينََتهُ  ُيۡبِدينَ  َوَل ﴿

“আর যা সাধারণত প্রোশ পাে তা ছাড়া তাকর্র কসৌন্দযদ 
তারা প্রোশ েরকব না”। [সূরা আন-নূর, আোত: ৩১]   

جَ  تَََبَۡجنَ  َوَل ﴿ ى  ٱۡلَجَِٰهلَِيةِ  تَََبُّ وَلَٰ
ُ
  [  ٦٦: االحزاب] ﴾ ٱۡۡل

“আর কতামরা প্রাে জাকহলী যুকগর মত কসৌন্দযদ প্রর্শদন 
েকরা না”। [সূরা আল আহযাব, আোত: ৩৩] 
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আল্লাহ রাবু্বল আলামীন পর্দা েরার দ্দনকর্দশ দ্দর্কেকছন 
যাকত নারীরা তাকর্র কসৌন্দযদকে কগাপন েকর এবাং তাকর্র 
কসৌন্দযদ প্রর্শদন না েকর। দ্দেন্তু পর্দা যদ্দর্ এমন সুন্দর হে, 
যা কর্কখ পুরুষরা নারীকর্র প্রদ্দত আেৃি হে এবাং 
দ্দফতনার মুকখামুদ্দখ হে, তাহকল এ ধরকণর পর্দার কোকনা 
অেদ হকত পাকর না।  

দ্দতন. পর্দার জনয কমািা ও দ্দঢকল-ঢালা োপড় পদ্দরধান 
েরকত হকব যাকত োপকড়র ফাাঁে দ্দর্কে তাকর্র শরীর 
কর্খা না যাে:  

োরণ, এ ধরকণর োপড় ছাড়া পর্দা বাস্তবােন হকব না। 
োরণ, দ্দচেন –পাতলা- োপড় পদ্দরধান েরকল, বাস্তকব 
মদ্দহলারা উলগই কেকে যাে। তারা তাকর্র পর্দার দ্দভতর 
আর োেল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম 
বকলন,  

سيكون يف آخر أميت نساء اكسيات اعريات ىلع ر ؤوسهن كأسنمة »
 « ابل خت العنوهن فإنهن ملعونات
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আমার আকখদ্দর যামানার উম্মতকর্র মকধয এমন েতে 
নারীর আদ্দবভদাব হকব, যারা কপাশাে পদ্দরধান েরকলও 
মূলতঃ তারা উলগ। তাকর্র মাো উকির কচাকির মকতা 
উাঁচা হকব। কতামরা তাকর্র অদ্দভশাপ ের; োরণ, তারা 
অদ্দভশপ্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম তাকর্র 
দ্দবষকে আরও বকলন,  

ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها يلوجد من مسيةِ كذا »
 «وكذا

“তারা জান্নাকত প্রকবশ েরকব না এবাং জান্নাকতর সুঘ্রাণও 
পাকব না। অেচ জান্নাকতর সুঘ্রাণ অকনে রূ্র কেকে 
পাওো যাকব।” (সহীহ মুসদ্দলম) একত এ েো স্পি হে, 
নারীকর্র জনয পাতলা ও মসৃণ োপড় পদ্দরধান েরা 
মারাত্মে েদ্দবরা গুনাহ।  

চার. দ্দঢলা-ডালা োপড় পদ্দরধান েরকত হকব, সাংেীণদ 
োপড় পদ্দরধান েরকব না। োরণ, পর্দার উকিশয হকলা, 
জাদ্দতকে দ্দফতনা কেকে রক্ষা েরা। দ্দেন্তু যখন কোকনা 
মদ্দহলা সাংেীণদ োপড় পদ্দরধান েরকব, তখন তার 
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শরীকরর গিন এেজন র্শদকের স্পি হকব। পুরুকষর 
কচাকখ তা একেবাকরই স্পি হকব। ফকল পুরুষরা তাকর্র 
একহন অবস্থা কর্কখ দ্দফতনা-ফযাসাকর্র সনু্মখীন হকব। যা 
পর্দা না েরার োরকণ হকে োকে। উসামা ইবন যাদ্দের্ 
রাদ্দর্োল্লাহু আনহু বকলন,  

برِطيًَّة كثيفة مما أهداها هل ]  كساين رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ق 
يَة  اللكيب فكسوت ها امرأيت فقال: برِطيًَّة ؟» ِدحر  «ما لك لم تلبس الق 

رها فلتجعل حت»فقال:  [كسوت ها امرأيت]قلت:  ويه  «تها غ اللةم 
 «فإين أخاف أن تَِصَف حجَم ِعظاِمها» شعار ي لربَس  حتت اثلوب

পাাঁচ. মদ্দহলার সু-গদ্দন্ধ ও আতর মাদ্দখকে রাস্তাে কবর হকব 
না।  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন,  

يُّما امرأٍة استعطرت َفَمرَّتر ىلع قوٍم يلجدوا رحيها فيه زانية»
َ
 «أ

“যদ্দর্ কোকনা নারী কখাশবু বযবহার েকর কোকনা পরুষ 
সম্প্রর্াকের দ্দনেি দ্দর্কে অদ্দতক্রম েকর যাকত তারা তার 
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সুগন্ধ উপলদ্দব্ধ েরকত পাকর। তাহকল কস নারী 
বযদ্দভচারী”। 

ছে. নারীরা পুরুকষর সারৃ্শয অবলম্বন েরকব না। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 من تشبه بالنساء من ليس منا من تشبه بالرجال من النساء وال»
 «الرجال

“কয নারী পরুকষর সাকে সারৃ্শয অবলম্বন েকর এবাং কয 
সব পুরুষ নারীর সারৃ্শয অবলম্বন েকর, তারা আমার 
উম্মকতর অন্তভুদক্ত নে”।  

আবু হুরােরা রাদ্দর্োল্লাহু আনহু কেকে বদ্দণদত, দ্দতদ্দন 
বকলন,  

 املرأة برَسةَ لِ  يَلربَس الرجَل صىل اهلل عليه وسلم  اهلل رسول   لعن»
  «الرجل ِلبَسةَ  تلبَس   واملرأة

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম কয পরুষ নারীকর্র 
কবশ-ভুষা অবলম্বন েকর তাকর্র অদ্দভশাপ েকরকছন 



 

 

পর্দা কেন? 
 54  

আবার কয সব পুরুষরা নারীকর্র কবশ-ভুষা অবলম্বন েকর 
তাকর্র অদ্দভশাপ েকরকছন”।  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম আরও বকলন,  

العاُق  :ثلث ل يدخلون اۡلنة ول ينظر اّلل إۡلهم يوَم القيامة»
 «وادليه والمرأةُ المۡتجلة المتشبهة بالرجال وادَليُّوث

“দ্দতন বযদ্দক্ত জান্নাকত প্রকবশ েরকব না। দ্দেোমকতর দ্দর্ন 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীন তাকর্র প্রদ্দত কোকনা েরুণা 
েরকব না। এে- কয মাতা-দ্দপতার নাফরমাদ্দন েকর, রু্ই- 
কয নারী পুরুকষর আেৃদ্দত অবলম্বন েকর, দ্দতন- র্াইেূস 
(এমন বযদ্দক্ত যার পদ্দরবাকরর কমকেরা অশ্লীল োকজ দ্দলপ্ত 
ও অশ্লীল কপাষাে পকর অেচ কস তা সমেদন েকর”।  

সাত. অমুসদ্দলমকর্র মকতা কপাশাে পদ্দরধান েরকব না। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন,   

 . «هممن تشبه بقوم فهو من»

“কয বযদ্দক্ত কোকনা োওকমর সাকে সারৃ্শয রাকখ, কস 
তাকর্র অন্তভুদক্ত হকব”। [হার্ীসদ্দি দ্দবশুদ্ধ] 
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আবু্দল্লাহ ইবন আমর রাদ্দর্োল্লাহু আনহু কেকে বদ্দণদত, 
দ্দতদ্দন বকলন, 

َّ ثوبني معصفرين » : فقالرأى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  يلَعَ
 «إن هذه من ثياب الكفار فال تَلربَسها»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম এেবার আমাকে 
রু্দ্দি রদ্দিন োপড় পদ্দরদ্দহত অবস্থাে কর্কখন, তারপর দ্দতদ্দন 
বলকলন, এ ধরকণর োপড় পদ্দরধান েরা োকফরকর্র 
অভযাস তুদ্দম এ ধরকণর োপড় পদ্দরধান েকরা না”। 
(সহীহ মুসদ্দলম) 

আি. মানুকষর মকধয প্রদ্দসদ্দদ্ধ লাভ েরার মানদ্দসেতা 
োেকত পারকব না।  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম বকলন,  

َرٍة يف ادلنيا ألبسه اهلل ثوَب َمَذلٍَّة يوم القيامة » هر ومن لَِبَس ثَورَب ش 
  «ثم أهلب يف ناراً 

“কয বযদ্দক্ত রু্দ্দনোকত প্রদ্দসদ্ধ কপাশাে পদ্দরধান েরল, 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীন দ্দেোমকতর দ্দর্ন কতামাকে 
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অপমান অপর্কস্থর কপাশাে পদ্দরধান েরাকব। তারপর 
কতামাকে জাহান্নাকম দ্দনকক্ষপ েরকব”। 

প্রদ্দসদ্ধ কপাশাে হকলা, কয োপড় পদ্দরধান িারা মানুকষর 
মাকে প্রদ্দসদ্দদ্ধ লাভ েরা উকিশয হকে োকে। এদ্দি রু্ই 
ধরকণর হকত পাকর। এে- অকনে র্াদ্দম ও মূলযবান 
োপড়, যা অহাংোর েকর পদ্দরধান োকে। রু্ই- দ্দনম্নমাকনর 
োপড় যা এ োরকণ পদ্দরধান েরা হকে োকে যাকত মানুষ 
তাকে ইবার্তোরী, বুযুগদ ও আল্লাহর অদ্দল বকল 
আখযাদ্দেত েরকব। কযমন, কস এমন এে অসাধারণ 
োপড় পদ্দরধান েরল, যার রি, কজাড়া, তাদ্দল ও অদ্দভনব 
কসলাই কর্কখ মানুষ তার দ্দর্কে তাদ্দেকে োকে এবাং কস 
মানুকষর ওপর বড়াই ও অহাংোর েকর।   

কহ মুসদ্দলম মা কবাকনরা! কতামরা কসৌন্দযদ প্রর্শদন কেকে 
সতেদ োে!  

যখন তুদ্দম ওপর উদ্দল্লদ্দখত শতদগুকলা দ্দবষকে দ্দচন্তা েরকব, 
তখন কতামার দ্দনেি এেদ্দি দ্দবষে স্পি হকব, বতদমাকন 
অসাংখয নারী এমন আকছ, যারা পর্দার নাকম দ্দবদ্দভন্ন 
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ধরকণর কপাশাে পদ্দরধান েকর োকে, বাস্তকব তা পর্দা 
নে। তারা অনযাে েকর অেচ অনযােকে নযাে বকল 
চাদ্দলকে কর্ে। ফকল তারা কসৌন্দযদ প্রর্শদনকে পর্দা বকল 
নাম রাকখ আর অনযােকে ইবার্ত বকল চাদ্দলকে কর্ে।  

ইসলামী জাগরণকে যারা সহয েরকত পাকর না এবাং 
ইসলামী আর্শদকে যারা বরর্াশত েরকত পাকর না, তারা 
ইসলামকে দ্দনমূদল েরার জনয তাকর্র সকবদাচ্চ শদ্দক্ত বযে 
েকর। 

দ্দেন্তু আল্লাহ রাবু্বল আলামীন তাকর্র সব কচিাকে ধ্বাংস 
েকর কর্ন এবাং তাকর্র সব ষড়যন্ত্রকে বানচাল েকর 
কর্ে। আর মুদ্দমন নারী-পুরুষরা আল্লাহ রাবু্বল আলামীন 
আনুগতয ও তার হুেুকমর অিল ও অদ্দবচল োকে এবাং 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীন মুদ্দমনকর্র আল্লাহর অনুেরকণর 
ওপর অদ্দবচল োোর তাওদ্দফে কর্ন। রু্দ্দনোর কোকনা 
কমাহ তাকর্রকে তাকর্র আর্শদ কেকে চুল পদ্দরমাণও 
সরাকত পাকর না।  
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ফকল তারা ইসলাম ও মুসদ্দলমকর্র সাকে এমন সব অসভয 
আচরণ েরকত আরম্ভ েরল, যা তাকর্রকে তাকর্র মূল 
লক্ষয কেকে রূ্কর সদ্দরকে দ্দর্ল। তারা এ বকল পর্দাকে 
দ্দবেৃত েকর মানুকষর সামকন তুকল ধরল, পর্দা েরা 
কোকনা কগাাঁড়াদ্দম নে, পর্দা হকলা এমন এেদ্দি মধযম পন্থা 
যা িারা পর্দাশীল মদ্দহলা তার প্রভুর সন্তুদ্দি লাকভ সক্ষম 
হে। দ্দেন্তু তারা মুকখ যাই বলুে বা র্াদ্দব েরুে না কেন, 
বাস্তকব তারা রু্দ্দি দ্দবপরীত দ্দবষেকে এেকত্র দ্দিে রাখকত 
চাে এেদ্দি সমসামদ্দেে পদ্দরকবশ আর অপরদ্দি আল্লাহর 
দ্দবধান ও ইসলামী ঐদ্দতহয। 

বতদমান বাজাকর পর্দার নাকম এমন সব োপড়-কচাপড় 
পাওো যাে, যা প্রােদ্দমে অবস্থাে দ্দবকরাদ্দধতা েরা 
হকেদ্দছল। অেচ এ গুকলা নারীকর্র কসৌন্দযদ প্রর্শদন ও 
আেষদণ বতদ্দর েরা ছাড়া আর দ্দেছুই নে। বযবসােীরা 
তাকর্র বাদ্দণদ্দজযে উকিশয এ ধরকণর কপাশাে বাজাকর 
ছাকড়। কযমন কোকনা এে েদ্দব বকলন, ‘মকন রাখকব, তুদ্দম 
কয ধরকণর পর্দা বযবহার েরছ, তাকে শরঈ পর্দা বলা 
হকত অবশযই সতেদতা অবলম্বন েরকব, কয পর্দা েরকল 
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আল্লাহ ও তার রাসূকলর সন্তুদ্দি লাভ হে। কয বযদ্দক্ত 
কতামার এ ধরকণর আমলকে ধনযবার্ কর্ে, কতামাকে 
সদ্দতযোর উপকর্শ না কর্ে,  তাকর্র েো িারা কধাাঁো 
পড়া হকত কতামাকে অবশযই সতেদ োেকত হকব। 

সাবধান! তুদ্দম কধাাঁোে পকড় এ ধরকণর েো বলা কেকে 
কবাঁকচ োে, ‘আদ্দম কসৌন্দযদ প্রর্শদনোরী নারীকর্র কেকে 
উন্নত’। োরণ, তুদ্দম কয অবস্থার মকধয আছ, তা কোকনা 
আর্শদ হকত পাকর না। তাও অনযাে কযমনদ্দি কসৌন্দযদ 
প্রর্শদন েরা অনযাে। আর জাহান্নাকমর দ্দবদ্দভন্ন স্তর আকছ 
কযমদ্দন-ভাকব জান্নাকতর দ্দবদ্দভন্ন ক্লাস আকছ। কতামার 
েরনীে হকলা, তুদ্দম কস মদ্দহলাকর্র অনুেরণ েরকব যারা 
প্রেৃত পর্দা অবলম্বন েকর এবাং পর্দার যাবতীে শতদাবলী 
সহ যোযে পর্দা পালন েকর।’   

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাম কেকে বদ্দণদত, দ্দতদ্দন 
বকলন,  

 فذلك ادلين يف وفوقَكم ادلنيا يف منكم أسفل هو َمنر  إىل انظروا»
[ ضعيف]  «عليكم اهلل نعمةَ » حتتقروا أي «تَزرَدر وا ال أن أجدر  
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 ٱََّلِينَ  إِنَ ﴿ :وجل عز قوهَل  عنه اهلل ريض اخلطاب بن عمر وتال
ُل  ٱۡسَتَقَُٰموا   ُثمَ  ٱّلَلُ  َربَُّنا قَالُوا   َٰٓئَِكةُ  مُ َعلَۡيهِ  َتَتزَنَ َل  ٱلَۡملَ

َ
 َوَل  َتَافُوا   أ

وا   ََتَۡزنُوا   بِِۡشُ
َ
 [  ٦٦: فصلت] ﴾٦٣ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  ٱَلِّت  بِٱۡۡلََنةِ  َوأ

“কতামরা রু্দ্দনো দ্দবষকে কতামাকর্র কেকে যারা দ্দনকম্ন 
তাকর্র দ্দর্কে কর্খকব, আর র্ীকনর বযাপাকর কয কতামাকর্র 
কচকে বড় তার দ্দর্কে কর্খকব। আল্লাহ রাবু্বল আলামীকনর 
দ্দন‘আমতকে কছাি মকন না েরার জনয এদ্দি কতামাকর্র 
উত্তম ও উপযুক্ত পর্কক্ষপ। অেদাৎ কতামরা কতামাকর্র 
ওপর আল্লাহর দ্দন‘আমতসমূহকে কছাি মকন েরকব না”। 
[রু্বদল হার্ীস] তারপর ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্দর্োল্লাহু 
আনহু এ আোত- 

ُل  ٱۡسَتَقَُٰموا   ُثمَ  ٱّلَلُ  َربَُّنا قَالُوا   ٱََّلِينَ  إِنَ ﴿ َٰٓئَِكةُ  َعلَۡيِهمُ  َتَتزَنَ َل  ٱلَۡملَ
َ
 أ

وا   ََتَۡزنُوا   َوَل  َتَافُوا   بِِۡشُ
َ
: فصلت] ﴾٦٣ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  ٱَلِّت  بِٱۡۡلََنةِ  َوأ

٦٦ ] 

দ্দতলাওোত েকরন, “দ্দনশ্চে যারা বকল, ‘আল্লাহই আমাকর্র 
রব’ অতঃপর অদ্দবচল োকে, দ্দফদ্দরশতারা তাকর্র ওপর 
নাদ্দযল হে, (এবাং বকল,) ‘কতামরা ভে কপকো না, রু্দ্দশ্চন্তা 
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েকরা না এবাং জান্নাকতর সুসাংবার্ গ্রহণ ের, 
কতামাকর্রকে যার ওোর্া কর্ওো হকেদ্দছল”। [সূরা 
ফুদ্দছারলাত, আোত: ৩০]  

وا يَر   ولم بطاَعِتهِ  هلل واهلل استقاموا»: فقال  .«اثلعالب َروَََغنَ  وغ 

অতঃপর দ্দতদ্দন বলকলন, কতামরা অিল অদ্দবচল োে, 
আল্লাহর শপে েকর বলদ্দছ আল্লাহর আনুগকতযর অদ্দবচল 
োে। দ্দশোকলর মকতা বক্রতা অবলম্বন ের। 

হাসান রাদ্দর্োল্লাহু আনহু কেকে বদ্দণদত, দ্দতদ্দন বকলন,    

داِوًما فرآك الشيطان إيلك نظر إذا»   -وبغاك فبغاك اهلل طاعة يف م 
داِوًما فرآك -أخرى بعد مرة طلبك أي  كنت وإذا ورفضك َملََّك  م 
 «فيك َطِمعَ  هكذا ومرة هكذا مرةً 

“শেতান যখন কতামাকে আল্লাহর দ্দবধাকনর আনুগকতযর 
ওপর অিল ও অদ্দবচল কর্খকব। তখন কস কতামাকে 
আল্লাহর আনুগতয কেকে বারবার সরাকনার কচিা েরকব। 
দ্দেন্তু তারপরও যখন কতামাকে অদ্দবচল কর্খকত পাকব, 
তখন কস কতামাকে কছকড় চকল যাকব। আর যখন শেতান 
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কতামাকে রু্বদল কর্খকত পাকব এবাং কতামার মকধয 
িালমািাল কর্খকত পাকব, তখন কস কতামার প্রদ্দত েুাঁেকব। 

কতামাকে কগামরাহ েরার জনয লালাদ্দেত হকব”। 

সুতরাাং কতামরা আল্লাহর ইবার্ত ও তাওহীকর্র ওপর 
অিল অদ্দবচল োে, এদ্দর্ে কসদ্দর্ে েকরা না। আর 
দ্দহর্াকেকতর ওপর অদ্দবচল োে যার মকধয কোকনা 
কগামরাদ্দহ কনই। আর কতামরা আল্লাহর র্রবাকর তাওবা 
খাকলস তাওবা ের, তারপর আর কোকনা অপরাধ েরকব 
না।  

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বকলন,  

يُّهَ  ََجِيًعا ٱّلَلِ  إَِل  َوتُوُبو ا  ﴿
َ
: انلور] ﴾٦٩ ُتۡفلُِحونَ  لََعَلُكمۡ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  أ

٦٣  ] 

“কহ মুদ্দমনগণ, কতামরা সেকলই আল্লাহর দ্দনেি তওবা 
ের, যাকত কতামরা সফলোম হকত পার”। [সূরা আন-
নূর, আোত: ৩১] 

আমরা শুনলাম ও আনুগতয েরলাম 
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সদ্দতযোর মুসদ্দলম বযদ্দক্ত যখনই আল্লাহর কোকনা দ্দনকর্দশ 
বা হুেুকমর সনু্মখীন হে, তখন কস সাকে সাকে তা 
বাস্তবােন েরা বা আমল েরার কচিা েকর। আল্লাহর 
আকর্শ বাস্তবােন েরা বা তর্নুযােী আমল েরকত কস 
খুব পছন্দ েকর। কস আল্লাহর আকর্কশর কখলাপ েরা বা 
দ্দবকরাদ্দধতাকে পছন্দ েকর না। কস ইসলাকমর সম্মান, 
আল্লাহর কর্ওো শরী‘আকতর মযদার্া এবাং রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদ্দহ ওোসাল্লাকমর সুন্নকতর আনুগতয েরাকে পছন্দ 
েকর। এর দ্দবদ্দনমকে তার ওপর দ্দে বতদাকব বা তাকে 
কোকনা অনাোাংদ্দখত  পদ্দরদ্দস্থদ্দতর মুকখামুদ্দখ হকত হে দ্দেনা 
তার প্রদ্দত কস কোকনা প্রোর ভ্রুকক্ষপ বা েণদপাত েকর 
না। আল্লাহ রাবু্বল আলামীন যারা তার আনুগতয েরা ও 
তার রাসূকলর অনুেরণ েরা হকত দ্দবরত োকে তাকর্র 
ঈমানকে প্রতযাখযান েকরকছন। আল্লাহ রাবু্বল আলামীন 
বকলন,  

َطۡعَنا َوبِٱلَرُسولِ  بِٱّلَلِ  َءاَمَنا َوَيُقولُونَ ﴿
َ
ِۡنُهم فَرِيقٞ  َيَتَوَلَٰ  ُثمَ  َوأ ِن   م   م 

َٰلَِك   َبۡعدِ  َٰٓئَِك  َوَما   َذ لَ و 
ُ
 َورَُسوُِلِۦ ٱّلَلِ  إَِل  ُدُعو ا   ِإَوَذا ٧٤ بِٱلُۡمۡؤِمنِيَ  أ

ِۡنُهم فَرِيقٞ  إَِذا بَۡيَنُهمۡ  ِۡلَۡحُكمَ  ۡعرُِضونَ  م   [  ٤٢  ،٤٢: انلور] ﴾٧٢ مُّ
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“তারা বকল, ‘আমরা আল্লাহ ও রাসূকলর প্রদ্দত ঈমান 
একনদ্দছ এবাং আমরা আনুগতয েকরদ্দছ’, তারপর তাকর্র 
এেদ্দি র্ল এর পকর মুখ দ্দফদ্দরকে কনে। আর তারা 
সদ্দতযোর মুদ্দমন নে। আর যখন তাকর্রকে আল্লাহ ও 
তাাঁর রাসূকলর প্রদ্দত এ মকমদ আহ্বান েরা হে কয, দ্দতদ্দন 
তাকর্র মকধয দ্দবচার-মীমাাংসা েরকবন, তখন তাকর্র 
এেদ্দি র্ল মুখ দ্দফদ্দরকে কনে।” [সূরা আন-নূর, আোত: 
৪৭, ৪৮] 

এেিু পকর দ্দগকে আল্লাহ রাবু্বল আলামীন আরও বকলন,  

 بَۡيَنُهمۡ  ِۡلَۡحُكمَ  َورَُسوُِلِۦ ٱّلَلِ  إَِل  ُدُعو ا   إَِذا ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  قَۡوَل  ََكنَ  إَِنَما﴿
ن
َ
َطۡعَنا   َسِمۡعَنا َيُقولُوا   أ

َ
َٰٓئَِك  َوأ لَ و 

ُ
 ٱّلَلَ  يُِطعِ  َوَمن ٦٩ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َوأ

َٰٓئَِك  َوَيَتۡقهِ  ٱّلَلَ  َوَيۡخَش  َورَُسوَُلُۥ لَ و 
ُ
  ،٦٣: انلور] ﴾٦٨ ٱۡلَفا ئُِزونَ  ُهمُ  فَأ

٦٣  ] 

“মুদ্দমনকর্রকে যখন আল্লাহ ও তাাঁর রাসূকলর প্রদ্দত এ 
মকমদ আহ্বান েরা হে কয, দ্দতদ্দন তাকর্র মকধয দ্দবচার, 
মীমাাংসা েরকবন, তাকর্র েো কতা এই হে কয, তখন 
তারা বকল: ‘আমরা শুনলাম ও আনুগতয েরলাম।’ আর 
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তারাই সফলোম। আর কয কেউ আল্লাহ ও তাাঁর রাসূকলর 
আনুগতয েকর, আল্লাহকে ভে েকর এবাং  তােওো 
অবলম্বন েকর, তারাই সফলোম।” [সূরা আন-নূর, 
আোত: ৫১, ৫২] 

সুদ্দফো দ্দবনকত সাইবাহ রা. হকত বদ্দণদত, দ্দতদ্দন বকলন,  

َن نساَء قريٍش » بينما حنن عند اعئشة ريض اهلل عنها قالت فََذَكرر
: )إن لنساء قريش  -ريض اهلل عنها –وفضلَهن فقالت اعئشة 

لفضاًل وإين واهلل ما رأيت  أفضَل من نساِء األنصار: أَشدَّ تصديًقا 
نِزلَتر انلور:

 
 َوۡۡلَۡۡضِۡبنَ ﴿ لكتاب اهلل وال إيمانًا باتلزنيل لقد أ

َٰ  ِِبُُمرِهِنَ  فانقلب رجاهلن إيلهن يتلون [  ٦٣: انلور] ﴾ُجُيوبِِهَن   ََعَ
عليهن ما أنزل اهلل إيلهم فيها ويتلو الرجل ىلع امرأته وابنته 
ِّ ِذي قَرابته فما منهن امرأةر إال قامت إىل ِمررِطها  وأخته وىلع لك 

, به تصديًقا وإيمانًا بما أنز تََجَرتر ِل, فاعر رَحَّ ل اهلل من كتابه الم 
عرتَِجراٍت كأن ىلع  صىل اهلل عليه وسلم رسوِل اهلل فأصبحن وراءَ  م 

 .«رؤوسهن الغربان

“এেদ্দর্ন আমরা আকেশা রাদ্দর্োল্লাহু আনহার দ্দনেি 
উপদ্দস্থত দ্দছলাম। তখন আমরা েুরাইশী নারীকর্র 
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আকলাচনা ও তাকর্র গুণাগুণ বণদনা েরকত দ্দছলাম। তখন 
আকেশা রাদ্দর্োল্লাহু আনহা আমাকর্র বলকলন, অবশযই 
েুরাইশ বাংকশর নারীকর্র মযদার্া আকছ, যা আমরা 
অস্বীোর েরকত পাদ্দর না। তকব আদ্দম আল্লাহর শপে 
েকর বলদ্দছ, আনসারী নারীকর্র মকতা এত কবদ্দশ আল্লাহর 
দ্দেতাকবর ওপর দ্দবশ্বাসী ও আল্লাহর প্রদ্দত ঈমান 
আনেনোরী আর কোকনা নারীকে আদ্দম েখকনা কর্দ্দখ দ্দন। 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীন যখন সূরা নূর নাদ্দযল েরল, 
তখন তাকর্র পুরুষরা তাকর্র দ্দনেি দ্দফকর দ্দগকে তাকর্র 
প্রদ্দত কয কোরআন নাদ্দযল েরা হকলা, তা দ্দতলাওোত 
েরল- পুরুষ তার স্ত্রীকে, তার কমকেকে, কবানকে এবাং 
প্রদ্দতদ্দি দ্দনেিাত্মীেকে কশানাল। দ্দতলাওোত কশানা মাত্রই 
সাকে সাকে আনসারী নারীরা তাকর্র নেশী েরা োপড় 
দ্দনকে তাকর্র কর্হকে কডকে কফলল। তারা আল্লাহ রাবু্বল 
আলামীনর েোর ওপর দ্দবশ্বাস েরকত এবাং তার প্রদ্দত 
ঈমান আনকত কোকনা প্রোর দ্দবলম্ব েরল না। তাকর্র 
অবস্থা এমন হকলা, তারা সবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ 
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ওোসাল্লাকমর দ্দপছকন তাকর্র মাো ও কচহারা কডকে 
রাখল, কযন তাকর্র মাোর উপর োে”। 

কমািেো, আল্লাহর আকর্কশর সামকন কোকনা প্রোর  দ্দড়-
মদ্দস েরা ও মতামত বযক্ত েরার কোকনা অদ্দধোর কনই। 
আল্লাহর দ্দনকর্দশ আসার সাকে সাকে বলকত হকব ‘আমরা 
শুনলাম এবাং মানলাম’। এদ্দি হকলা, প্রেৃত ও সদ্দতযোর 
ঈমান। কহ মুসদ্দলম রমণীরা! যদ্দর্ কতামরা সদ্দতযোর অকেদ 
আল্লাহকে রব দ্দহকসকব স্বীোর ের, মুহাম্মার্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইদ্দহ ওোসাল্লামকে রাসূল দ্দহকসকব কমকন নাও, আর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্দহ ওোসাল্লাকমর স্ত্রী, কমকে এবাং 
ঈমানর্ার নারীকর্র আর্শদ দ্দহকসকব মান, তাহকল কতামরা 
আল্লাহর র্রবাকর তওবা েকর দ্দনকজর অপেমদ ও 
পাপাচাকরর জনয ক্ষমা প্রােদনা ের। কহ আল্লাহর বান্দা-
বাদ্দন্দরা কতামরা এ ধরকণর েো বলা হকত দ্দবরত োে- 
আমরা তাওবা েরব, অদ্দচকরই সালাত আর্াে েরব, 
অদ্দচকরই পর্দা েরব ইতযাদ্দর্। োরণ, তওবাকে দ্দবলম্ব েরা 
অপরাধ, তা কেকে কতামাকর্র অবশযই তাওবা েরকত 
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হকব। কতামরা মুসা আলাইদ্দহস সালাম কয ধরকণর েো 
বলকছন, কতামরা কস ধরকণর েো বল।  

ِ  إَِۡلَۡك  وََعِجۡلُت ﴿  [  ٢٤: طه] ﴾٢٧ لَِۡتَۡضَٰ  َرب 

“কহ আমার রব, আদ্দম তাড়াতাদ্দড় েকর আপনার দ্দনেি 
একসদ্দছ, যাকত আপদ্দন আমার ওপর সন্তুি হন।” [সুরা 
ত্বহা, আোত: ৮৪] 

এবাং কতামরা এমন েো বল, কয েো কতামাকর্র পূকবদ 
মুদ্দমন নর-নারীরা বলদ্দছল,  

طَ  َسِمۡعَنا َوقَالُوا  ﴿
َ
: ابلقرة] ﴾٨٢٦ ٱلَۡمِصَيُ  ِإَوَۡلَۡك  َرَبَنا ُغۡفَرانََك  ۡعَنا  َوأ

٣٢٦  ] 

“আর তারা বকল, আমরা শুনলাম এবাং বললাম। কহ 
আমাকর্র রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রােদনা েদ্দর, আর 
আপনার দ্দর্কেই প্রতযাবতদনস্থল”। [সূরা আল-বাোরাহ, 
আোত: ২৮৫] 

আল্লাহ আমাকর্র পর্দা েরা ও আল্লাহর আনুগতয েরার 
তাওফীে র্ান েরুন। 
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ইসলাকম নারীর সেল অদ্দধোরকে স্বীেৃদ্দত দ্দর্কেকছ। আর 

নারীকর্র জনয ইসলাম কলবাস-কপাশাে, কসৌন্দযদ প্রর্শদন 

ও চলা কফরা ইতযাদ্দর্র কক্ষকত্র কযসব দ্দবদ্দধ-দ্দনকষধ এবাং 

দ্দনেন্ত্রণ আকরাপ েকরকছ, তা শুধু সামাদ্দজে অদ্দনিতা ও 

কফতনা-ফাসার্ কেকে বাাঁচার উপাে উপেরকণর পেকে 

বন্ধ েরার দ্দনদ্দমকত্তই েকরকছ। নারীকর্র প্রদ্দত অদ্দবচার 

দ্দোংবা কোকনা প্রোর ববষময সৃদ্দির জনয েকর দ্দন, বরাং 

এর মাধযকম তাকর্র অমযদার্া ও অধঃপতন কেকে রক্ষা 

েরা হকেকছ। এ পুদ্দস্তোদ্দিকত পর্দার ফযীলত এবাং রু্দ্দনো 

ও আদ্দখরাকত এর েলযাণ েী তা আকলাচনা েরা হকেকছ। 
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