নবীিজর সমােজ নারী-পুষ সক
মািরয়াম আিমরএািহমী

অেনকেকই আফেসাস করেত দখা যায় য আমরা আর রাসূল (সা) -এর সাহািবেদর মেতা নই; তােদর সময় ও পিরিিত িছল
িভ। আমরা কখেনাই যন তােদর মেতা হেত পারব না। এই ধারণািট সসব সমেয়ই বিশ টেন আনা হয় যখন মুসিলম যুবকযুবতীেদর সােপে নারী-পুেষর সেকর িবষয়িট আেলাচনা করা হয়। বলা হয় সই মহান জ থেক আজেকর জ কতটা
দূের!
িক য ধারণািট আমােদর মেধ অিধক চিলত, কৃত সত তার িবপরীত। নবীিজ (সা)-এর সমােজর তণ-তণীেদরও তােদর
কামনার সে লড়েত হেয়েছ। তাঁরাও হাঁচট খেয়িছেলন, তাঁেদরও ভুল হেয়িছল। তাঁেদর পিরেবশ-পিরিিতর ভতর িদেয়ই নবী
(সা) তাঁেদরেক িশণ িদেয়েছন, িশিখেয়েছন আর সাহায কেরেছন মহৎ মােষ পিরণত হেত।
তা আন আমরা দিখ নবীিজ (সা) কীভােব তাঁর সমােজ নারী-পুষ সেকর িবষয়িট মাকািবলা কেরিছেলন। এেত কের
আমরা আজেকর িদেন অসরেণর জ সখান থেক িকছু িশখেত পারব।
ইবন ‘আাস (রা) বেলেছন, “সবেচেয় রী নারীেদর মেধ সবেচেয় র এক নারী রাসূল (সা)-এর পছেন নামাজ আদায়
করেতন। িকছু িকছু লাক থম কাতাের নামাজ আদায় করেতন যােত সই নারীেক তােদর দখেত না-হয়। অিদেক িকছু লাক
পুষেদর শষ কাতাের নামাজ আদায় করেতন, আর বগেলর িনচ িদেয় সই নারীেক দখেতন। তােদর এই কােজর জ আাহ
অবতীণ করেলন, “আিম তামােদর মেধ পূেব আগমনকারীেদরেকও জািন আর পের আগমনকারীেদরেকও জািন।” [সূরা আলিহর, ১৫:২৪] [১]
এই হাদীস থেক আমরা দিখ য, নবীিজ (সা)-এর শহের বসবাসকারী এবং তাঁর মাসিজেদ নামাজ আদায়কারী িকছু লাকও
হাঁচট খেয়িছেলন, তারা একজন নারীেক দখেতন। িক তারপরও রাসূল (সা) এ বাপাের কী কেরিছেলন?
িতিন িক নারী ও পুেষর মেধ দওয়াল তির কেরিছেলন? না। নারীরা যােত পুষেদর েরািচত করেত না-পাের সজ
নারীেদরেক মাসিজেদ আসেত বারণ কেরিছেলন? কখেনা না। বরং িতিন (সা) এর উোটাই কেরিছেলন। আাহর ঘের যাওয়ার
ে নারীেদর যােত বাধা দওয়া না-হয় সই আেদশই িদেয়িছেলন িতিন। [২]
নারী ও পুষ যন একই সমােজর অংশ হেত পাের, একই সমােজর হেয় একে কাজ করেত পাের, পাশাপািশ অবান করেত
পাের সটাই কেরিছেলন িতিন। তেব একই সে িতিন (সা) তাঁর সমাজেক িশণ িদেয়েছন যােত তারা তােদর কামনােক
িনয়ণ করেত পাের।
িনেচ আমরা এমন িকছু ঘটনার বণনা তুেল ধরিছ যা থেক আমরা বুঝেত পারব কীভােব িতিন এ কাজেলা কেরেছন:
১. ‘আবাহ ইন ‘আাস (রা) বণনা কেরেছন, “রবািনর ঈেদর িদেন রাসূল (সা) সী িহেসেব তাঁর উটনীর পছেন
উেঠিছেলন আল-ফাল িবন ‘আাস। স িছল খুবই দশন এক পুষ। রাসূল (সা) এক জায়গায় থামেলন মাষেদর িবিভ
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ের সমাধান দবার জ। এিদেক খাসাম গাের এক রী নারী এল আাহর রাসূল (সা) এর কােছ িসা জানেত। সই
নারীর সৗয আল-ফালেক এতটাই আকষণ কেরিছল য, স তার িদক থেক চাখ ফরােত পারিছল না। আল-ফাল যখন
সই নারীর িদেক তািকেয় িছল, রাসূল (সা) পছন িফের তা দখেলন। িতিন তার হাত পছন িদেক বর কের আল-ফােলর িচবুক
(থুতিন) ধের অিদেক ঘুিরেয় িদেলন যােত স তােক আর দখেত না পাের...” [৩]
খয়াল কের দখুন রাসূল (সা) আল-ফালেক কীভােব িশণ িদেলন যােত িতিন একজন দািয়শীল পুেষ পিরণত হেত
পাের। স তার কামনােক িনয়ণ করেত পােরিন দেখ িতিন িক তােক কােনা ধমক দনিন। এরেচেয়ও পূণ হে, িতিন
িক আল-ফালেক এমন কােনা কথা বেলনিন য, যােত তার মেন এই িবাস জােগ য, সমার গাড়া হে ঐ নারীর অি;
আর এখােন আল-ফােলর কােনা দািয় িছেলা না। উো িতিন আলেতা কের আল-ফােলর মুখ ঘুিরেয় িদেয়িছেলন। তােক
িশিখেয়েছন য তার কােজর জ তােকই দািয় িনেত হেব।
নারীেদর সােথ কীভােব আচরণ করেত হেব তাও িতিন উাহর বাকী অংশেক িশা িদেলন।
সই নারীেক রাসূল (সা) “িফতনা” হওয়ার কারেণ কােনা অিভশাপ দনিন। তােক এজ দায়ীও কেরনিন য, স আল-ফালেক
েরািচত কেরেছ। িতিন তােক দূেরও সিরেয় দনিন। বরং স যােত রাসূল (সা)-ক  কের উর জেন িনেত পাের তার জ
সই কাজিটেক সহজ কের িদেলন। আবার একই সে কউ যন তােক দখেত না পাের স ববাও কের িদেলন।
এখােন আমরা এটাও দখিছ না য, নবী িকংবা অনাীয় পুষেদর কােছ আসার সময় মুখ না ঢাকায় সই নারীেক নবী িতরার
করেছন। এই বণনায় আমরা এটাও দখিছ না য, পুষরা িনেজেদর িনয়ণ করেত পারেব না বেল, িকংবা তাঁর সৗয
পুষেদর েরািচত করেত পাের বেল তােক ভিবেত পদার আড়াল থেক কথা বলার পরামশ দওয়া হেয়েছ।
বরং উোটাই ঘেটেছ এখােন। রাসূল (সা) আল-ফালেক তািকেয় থাকা অবায় দখেলন এবং তার দৃি ঐ মিহলার িদক থেক
অিদেক সিরেয় িদেলন। আল-ফালেক িতিন এটাই িশা িদেলন স যন িনেজেক িনয়ণ কের। য নারী তার দৃি আকষণ
কেরিছল তােক ধমকােলন না বর িতিন আল-ফােলর ঘােড়ই এই ঘটনার দায় িদেলন।
আল-ফালও নবীিজর কােজর িবেরািধতা কেরনিন। আল-ফাল বেলনিন য, “িক নবীিজ, ঐ নারীই তা িফতনা (েরাচনা)!”
বা “হ আাহর রাসূল, তােক বলুন স যন িনেজেক ঢেক রােখ ও আড়াল কের রােখ, যােত অ পুেষর দৃি কখেনা তার
উপর না পেড়!”
আমােদর সমােজ পুষেদর অধঃপতেনর জ ায়ই নারীেদর িদেক আঙুল তালা হয়। নারীরা অ নারীেদর
অিভেযাগ কের অশালীন পাশাক পরার দােয়, অিতির মক-আপ করার জ িকংবা পুষেদর সে রিসেয় কথা
বলার জ। পুষরাও নারীেদর ওপর একই ধরেণর দাষ চাপায়। দাষটা সব সময় নারী হওয়ার ওপর এেসই
দাঁড়ায়, আমরাই শষ পয নারী-পুষ সেকর বাঝা িহেসেব হািজর হই। িক আাহর রাসূল (সা) আমােদর কী
িশিখেয়েছন?
িনয় আমােদর জ িনিদ পাশােকর নীিতমালা ও মলােমশার নীিতমালা রেয়েছ, িক তা এখােনই শষ নয়। উপের আমরা য
নারীর বাপাের কথা বললাম (আাহ তার উপর স থান) িতিনও িক রী িছেলন। তা সেও রাসূল (সা) তাঁর সৗেযর
িনা কেরনিন। িকংবা তাঁেক  করা, তাঁর সােথ কথা বলা থেক বারণ কেরনিন। তাহেল আমােদর সমােজ কন এমনটা করা
হয়? আন ধু নারীেদর উপর দায় চাপােনার সংৃিত থেক আমরা বিরেয় আিস। সিতকার অেথই নবীর আদশ অসরণ কির,
যখােন েতক নর-নারীই তার কােজর বাপাের দািয়শীল হেব—এেক অপরেক দাষােরাপ করেব না।
২. আমরা আেরকিট উদাহরণ দিখ। অ আেরক পুষ সাহািব কবল দেখই া হনিন। িতিন বরং এক নারীেক চুমু
খেয়িছেলন! িনেচর বণনা থেক আমরা বুঝেত পারব আাহ কীভােব সই বির আিরক দাষ ীকার এবং রাসূল (সা) এর
কাছ থেক মা ও িদকিনেদশনা চাওয়ার বাপারিটেক িনেদশ কেরেছন।
“এক লাক এক নারীেক চুমু খেয়িছল। তা স পের আাহর রাসূেলর কােছ এেস তাঁেক বাপারটা জানায়। এরপর আাহ এই
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আয়াত অবতীণ কেরন, ‘নামাজ আদায় কেরা: িদেনর ই াে আর রােতর িকছু সমেয়। ভােলা কাজ িনঃসেেহ খারাপ কাজেক
মুেছ দয়,’ [সূরা দ, ১১:১১৪] লাকিট আাহর রাসূল (সা)-ক িজেস করেলন এটা িক কবল তার জ েযাজ? আাহর
রাসূল জবােব বলেলন, ‘এটা আমার উাহর সবার জে েযাজ।’” [৪]
এই ঘটনা থেক আমরা কী বুঝেত পাির? এই ঘটনা থেক আমরা িশিখ য, আাহ—িযিন আমােদর া, আমােদর িয়
পালনকতা—আমােদর কােছ এটাই চান য, আমরা যিদ কােনা অপরাধ কেরই বিস, তাহেল যন সােথ সােথ তাঁর সে আমরা
সক জারদার কির। িতিন একিট আয়াত পািঠেয় আমােদর এটাই বলেলন য, আমরা যিদ কান ভুল কের বিস তাহেল আমরা
যন তাঁর কােছ িফের যাই, আমােদর দনিন পাঁচ ওয়া নামাজ বজায় রািখ। দনিন নামাজ “সকল অীলতা ও খারাপ কাজ
থেক আমােদর দূের রােখ।” [৫] আর এই সক ধের রাখেল তা লাগাতার মার পােথয়ও হেয় উঠেব। [৬]
তার মােন িক আিম এটা বলিছ না য, যারা অৈবধ সেক িল আেছ, তারা দিহক িমলন কের সােথ সােথ নামাজ পেড় নেব।
এরপর আবার পুেরােনা পােপ িফের যােব। ঐ সাহািব রাসূল (সা)-এর কােছ অেনক পিরতাপ ও দৃঢ় সংক িনেয় হািজর
হেয়িছেলন। রাসূল (সা)-এর কােছ িনেজর দাষ ীকার কের িতিন সমাধান খুঁজিছেলন। তেব আমরা এখান থেক যা বুঝেত পাির,
তা হে অেনক মহামাষেদরও ভুল হয়। কখেনা কখেনা মানিবক বৃির কােছ তারা হের বেসন।
িক আমরা যখন তােদর কারও কারও মেতা কােনা ভুল কের বসব, তখন পিরবতেনর জ তারা যা কেরিছেলন, আমােদরও
তা-ই করেত হেব। আমােদরেক পিরতাপ করেত হেব। তাৎিণকভােব আাহর কােছ মা চাইেত হেব। পের যন আর কখেনা
এমন ভুেল না জড়াই সজ দৃঢ়িচ হেত হেব। আর যিদ আবার ভুল কেরই ফিল তাহেল মা চাওয়ার এই চ পুনরায় 
করেত হেব।
৩. িক কউ যিদ পুেরাপুির সীমালন করেত চায় তার বলায় কী হেব? সিত সিতই এমন কাজ করেত চেয়িছেলন এমন
একজনেক রাসূল (সা) কীভােব বাধা িদেয়িছেলন? একবার এক যুবক রাসূল (সা)-এর কােছ এেলন এই অেরাধ করেত য,
তােক যন িববাহ বিহভূত দিহক িমলন করার অমিত দওয়া হয়। আেশপােশর লােকরা একথা েন িবষম খেলন। যুবকেক
চুপ করােত চাইেলন। রাসূল (সা) তােক একাধাের বশ কেয়কিট  করেলন: “তামার মা’র সে কউ এমন করেত চাইেল
তুিম িক এটা পছ করেত?” িতিন (সা) তােক এরপর িজেস করেত লাগেলন, তার মেয়র সে, তার বােনর সে, তার
কােনা মিহলা আীেয়র সােথ এপ করা হেল িক স তা পছ করত? যুবকিট িতিট েরই নিতবাচক উর িদেলন। রাসূল
(সা)-এর যুির সামেন িতিন বুিবৃিকভােব আ হেলন। অবেশেষ রাসূল (সা) তার বরকতময় হাত যুবকিটর উপর রাখেলন
এবং আাহর কােছ ‘আ করেলন, “আাহ, আপিন তার অপরাধ মাজনা কের িদন, তার অরেক পির কের িদন। এবং তােক
পিব কের িদন।” বণনা করা হেয়েছ য, সই যুবক এই ঘটনার পর কখেনা িতিন যা করেত অেরাধ কেরিছেলন তােত জড়ানিন।
[৭]

যুবকিট রাসূল (সা)-এর যুি সংশ ও ‘আ ারা বুিবৃিক ও আধিকভােব রহমতা হেয়িছেলন। শারীিরক সেকর
ে পরামশ দওয়ার বাপাের আমােদরেকও রাসূল (সা)-এর মেতা হেত িশখেত হেব। আিম অেনক মুসিলম নারীেদর জািন
যারা িবেয় করেত চ ভয় পান। কারণ, যৗনতার বাপারটা তােদর বাবা-মা’রা এমন িনিষ এক িবষয় বািনেয় রেখেছন য,
িবেয়র পর দিহক অরতার িত তােদর মেন রেয়েছ চ ভয়।
আিম এমন অেনক তণ ছেল ও মেয়েদর বাপােরও জািন যারা িবেয় করেত চায় িক তােদর বাবা-মা তােদরেক িবেয় িদেত
আপি জানায় ধু একারেণই য তােদর বংশ মেল না। অবেশেষ এসব ছেল-মেয়রা িনেজেদর আর িনয়ণ করেত না পের
িবেয়-বিহভূত দিহক সেক জিড়েয় পেড়।
অিভভাবক িহেসেব, যৗনতা ও শারীিরক সেকর বাপারেলা আেলাচনার সময় আমােদরেক রাসূল (সা)-এর কমপা িবেবচনা
করেত হেব। রাসূল (সা) জনসুেখ যুবকিটর যৗনতা সংা িবষয় িনেয় খালাখুিল আেলাচনা কেরেছন। এেক কােনা িনিষ
িবষয় বানানিন। রাসূল (সা) যিদ কাে মােষর সামেন এ ধরেনর িবষয় িনেয় আেলাচনা করেত পােরন, তাহেল ঘেরর িনভৃেত
আপনার সানেদর সে একাকী কন আপিন এসব িবষয় িনেয় খালাখুিল আেলাচনা করেত পারেবন না?
তেব, তাই বেল বাপারটােক তােদর সামেন িবতকরভােব তুেল ধরারও েয়াজন নই। তারা বড় হেয় ওঠার আেগই তােদর
সে আিরক ও উু সক গেড় তুলুন যােত কের পরবতীকােল যখন এসব িবষয় িনেয় আেলাচনা করেবন তখন বাপারটা
িবতকর বা অিকর হেব না। যিদ আপনােদর মেধ উু সক থােক তাহেল এ ধরেনর আেলাচনাও হেব গঠনমূলক,
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ইনশা’আাহ।
উপর, সমােজর নতা িহেসেব সমােজর সদেদর সে এসব িবষেয় খালােমলা আেলাচনা হওয়া েয়াজন। যৗনতা এবং এ
সিকত িবষয়েলা আেলাচনার জ আমােদর পিরবারেলােত যিদ েয়াজনীয় পিরেবশ না থােক, তাহেল আমােদরেকই
এিগেয় আসেত হেব। সমােজর সে শিশালী সক গেড় তুলেত হেব যােত কের আমরা সমােজর জ িদকিনেদশেকর ভূিমকা
পালন করেত পাির।
৩. আজেকর িদেন যমনিট ঘেট রাসূল (সা)-এর সমেয়ও িববািহত নারী-পুষ সাহািবরা বািভচার কেরেছন। বািভচার ইসলােম
খুবই সাংঘািতক এক ই। কারণ এটা পিরবােরর অভূিতেক আঘাত কের। িক এ সংা য ঘটনােলা বিণত হেয়েছ তােত
দখা যায় য, রাসূল (সা) তিড়ঘিড় কের কাউেক শাি দনিন। একবার এক নারী এেস তাঁেক বারবার বলিছেলন য তােক শাি
দওয়া হাক, যােত িতিন িনেজেক পির করেত পােরন। রাসূল (সা) তােক অেনক েযাগ িদিেলন যােত সই নারী আর তাঁর
কােছ শাির অেরাধ করেত না আেসন এবং কােনা শারীিরক শাির মুেখামুিখ না হন। ধু তাওবা কেরই যন কািটেয় দন।
িক সই নারী অ আর সকেলর মেতাই বারবার এেস শাি মােথ পেত নওয়ার অেরাধ কেরেছন। আর ফলপ তােক শাি
ভাগ করেত হেয়েছ। [৮]
এই ঘটনা উেখ করার কারণ হে এটাই দখােনা য, রাসূল (সা)-এর সমেয় িবের সবেচেয় সরা জের
মেধও এেলার অি িছল। তারাও ভুল কেরিছেলন। িক তারপরও তারা িছেলন কৃত পুষ বা কৃত নারী
যােদর মেধ আাহর কােছ মা চাওয়ার মেতা সাহস িছল। িছল ভুল ীকার করার মানিসকতা। আর এধরেনর
ভুলিট হওয়ার পরও, এবং িবেয়-বিহভূত দিহক িমলেনর মেতা কািহনী হওয়ার পরও রাসূল (সা) নারী-পুেষর
একে কাজ করার েক িনিষ কেরনিন। বরং িতিন তােদর িশিখেয়েছন কীভােব পশাদাির বজায় রেখ
ার সে তারা একসােথ কাজ করেত পােরন। আবার একইসােথ নারী-পুেষর পারিরক াতৃ ও ভিগনীও
বজায় থােক।
নারী-পুষ সেকর ে যসব দৃা আিম উেখ কেরিছ, তার অিধকাংশেতই পুষেদরেক তােদর কামনাতািড়ত হেয় কাজ
করেত বা কাজ করেত চাওয়ার উেখ থাকেলও নারীেদর বলায়ও একই কথা সত। নারীেদর জিবক চািহদা ও আকাা
বাপাের যখন কথা বলা হয় তখন অিধকাংশ েই নারীেদরেক এেে সিয় মেন করা হয় না। এই বাবতা উেপা করা হয়
য, অেনক নারীেদর মেধও জিবক তাড়না শভােব কাজ কের। এবং এেলার সে লড়াই কেরই তােদর চলেত হয়।
রাসূল (সা)-এর সমােজ বসবাসরতেদর যসব ঘটনা আমরা উেখ কেরিছ, আজেকর িদেন নারী-পুষ িনিবেশেষ সবাই এ থেক
িশা িনেত পােরন। িনেজেদর মেধ দািয়শীলতা, ার সে মাগত সংেযাগ এবং বৃি মাকািবলা করার জ বুিবৃিক ও
আধিক শি িদেয় অথবা অেশাচনা কের এবং পদলন হেলই সােথ সােথ আাহর িদেক িফের আসার ধারণা বাবায়ন
করেত পােরন।
আমােদর আজেকর সমােজ অেনেকর মেধই নারী-পুষ সেকর বাপাের পিরার ধারণা নই। কখেনা কখেনা নারীেদরেক
মসিজেদ এই ভেয় েবশ করেত দওয়া হয় না য, তারা হয়েতা পুষেদর মেধ অিরতা সৃি করেব। নারী-পুষ সেকর
ে পুষেদর িবচুত হওয়ার জ অিধকাংশ েই নারীেদরেক মূল কারণ িহেসেব দায়ী করা হয়। আিম আমার বিগত
অিভতা থেক দেখিছ, খুব কম সমেয়ই পুষেদর এ বাপাের সতক করা হয়। নারীেদর অিেক অীকার করা িকংবা তারা
যােত পুষেদর জ িফতনা না হেয় উেঠ তা িনিত করার জ নারীেদরেক মসিজেদর দয়ােলর বাইের রাখা বাদ িদেয় নারীপুষ সেকর ে তােদর য দািয় আেছ তা পালেনর জ পুষেদর খুব কমই বলা হয়। আমার মেত নারী-পুষ সেকর
ে রাসূল (সা)-এর িশণ পিত আর যাই হাক কমুিনিটর সূণ পৃথকীকরণ িছেলা না।
আমােদর সমােজ নারী-পুেষর সক কীভােব মাকািবলা করব স জ িকছু সাধারণ পরামশ: [৯]
১. িনেজর জ: আমােদরেক বুঝেত হেব য, আমােদর িনেজেদর বাপাের, িনেজেদর পাশাক ও কােজর বাপাের আমরা
িনেজরাই দায়ী। নারী-পুষ উভেয়রই রেয়েছ মলােমশা ও পাশােকর বাপাের িনিদ নীিতমালা। েতকেকই সসব িনেদশনা
মেন চলার সেবা চা করেত হেব। তেব কাউেক যিদ এই িনেদশনা মেন চলেত সংাম করেত হয়, তাহেল স জ কখেনাই
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অ কউ তােক দায়ী করেত পােরন না। কারও িত যিদ আপনার আকষণ জােগ, তা স যভােবই পাশাক পক না কন, নারী
িকংবা পুষ িহেসেব এটা আপনার িনেজর দািয়: অেক দাষ না িদেয় চাখ সিরেয় নওয়া। আপনার কােজর িহসাব
আপনােকই িদেত হেব। যিদ আপিন ভুল কেরন, তাহেল সজ আপিনই দায়ী।
২. পুষেদর জ: আপনার পুষ িহেসেব য িবধা আপিন পান তা এমনভােব ববহার কন যােত নারীরা এিগেয় যেত পাের,
ান অজন করেত পাের, দাওয়াহ িদেত পাের, মসিজেদ উপিত হেত পাের। নারীেদর অি কােনা সমা নয়। আপিন যিদ
তােদর সে াপূণ ও পশাদার সক বজায় রাখেত না পােরন তাহেল এজ তােদর অিেক দায়ী করেবন না। নবীিজর
পিত অসরেণর চােল হণ কন। িনেজর কােজর জ িনেজেকই দায়ী কন। িঠক যভােব সাহািবরা তােদর কৃতকেমর
দায়-দািয় িনেয়িছেলন। আপনারা যমন নারীেদর ‘সী’ [১০] নারীরাও তমিন আপনােদর সী – এিট উপল কন।
৩. নারীেদর জ: সাধারণভােব সমাজ আমােদরই দায়ী কের। আর তাই দািয়ের বাঝা আমােদরই িনেত হেব। নারী িহেসেব
দািব করেত হেব আমােদর জ যােত সই জায়গা তির করা হয় যােত আমরা ান অজন ও সার করেত পাির। সমােজর
অগিতেত ভূিমকা রাখেত পাির। অ কারও মানিসক ও মৗিখক আচরণ যন আপনােক মসিজেদ উপিত হেত িকংবা ান
অজেন বাধা না দয়। িতিনয়ত আমরা যসব ঘটনার মুেখামুিখ হই, সেলা মাকািবলার জ আমােদর উেঠ দাঁড়ােত হেব,
জায়গা কের িনেত হেব। আাহ চায় তা, এবং আমােদর পুষ সীেদর সাহােয আমরা দখব নতুন িদগ, যখােন রাসূল (সা)এর সমােজর মেতা াশীল সহাবান ও মতায়ন হেব ।
৪. তণেদর জ: আমরা জািন আপনােদর অিধকাংেশর হরেমান এখন উ। আর বাবতা হে আপনােদর ভুল ও কামনােক
মাকািবলা করার জ আলাপ-আেলাচনার যেথ খালা পিরেবশও নই। অিভভাবকেদর সে খালােমলা কথা বলার পিরেবশ না
থাকায় ভারসাম বজায় রাখা বশ কিঠন। কােজই আপনােদর সমাজ থেক এমন কােনা মনটরেক খুঁেজ বর কন যাঁর সে
আলাপ করেত পারেবন, সহায়তা পােবন। আর আপিন যিদ ভুল কেরই থােকন, তাহেল জেন রাখুন তাওবার দরজা, আাহর
কােছ যাওয়ার দরজা সবসময় খালা!
৫. অিভভাবক ও সমােজর নতােদর জ: আমােদর িকেশার তণেদর যােত  িবকাশ ঘেট সজ আপনােদর েয়াজন।
আপনােদর জ থেক তােদর জে সফল পিরবতেনর জ চাই উু আলাপ। তােদরেক সফল নারী-পুষ সেকর
বাপাের বাব উদাহরণ দখান। নারীর িত া ও সান দখােনার পরামশ িদন। বিগত দািয় িনেজর কাঁেধ নওয়া এবং
নারীেদর মতায়েন সাহায করার মাধেম পুষরা কীভােব িনেজেদর মতািয়ত করেত পাের স িদক-িনেদশনা িদন।
আপনােদর জ থেক পরবতী জে নতৃ হােরর জ এ িবষয়েলা খুব জরী।
৬. সবার জ: আমরা সবাই ভুল কির, এমনিক সাহািবরাও কেরেছন! িতটা ভুলেক যন আাহর কােছ যাওয়ার েযােগ
পিরবতন করেত পাির সই চা কন। িতিন সবসময় আমােদর জ ত।
নারী-পুষ সেকর ে উৎকষ অজন কের সাহািবরা জহণ কেরনিন। পছেনর ভুলিট িনেয়ই তারা ইসলােম েবশ
কেরিছেলন। সেলার িকছু িকছু মুসিলম জীবেন তারা টেনও এেনিছেলন।
নারী-পুষ সেকর ে র’আেনর একিট আয়াত পূণ একিট মূলনীিত াব কের। তােদর েচা ারা সাহাবীরা এই
আয়াতেক বাবায়েনর চা কেরেছন। নারী-পুষ সেকর ে আমােদর মেধ িবিভ িধা, সাংৃিতক ভুল বাঝােবািঝ ও
অেনক কাঠ-খাড় পাড়ােত হেলও আমােদরেকও এেে এই আয়াতিটই বাবায়ন করার চা করেত হেব।
“আর ঈমানদার পুষ ও ঈমানদার নারী এেক অপেরর সহায়ক। তারা সৎ কােজর আেদশ দয় এবং ম কাজ থেক িবরত
রােখ। নামাজ িতা কের, যাকাত দয় এবং আাহ ও তাঁর রসূেলর িনেদশ অযায়ী জীবন যাপন কের। এেদরই উপর আাহ
তা’আলা দয়া করেবন। িনয়ই আাহ পরামশীল, েকৗশলী।” [১১]
[১] ইন মাজাহ, আবু দাউদ, তায়ািলিস, বায়হািক, আহমাদ, িতরিমিয ও নাসা’ই। আল-আলবািন এেক সহীহ বেলেছন (দখুন
িসলিসলাত আল-আহাদীস আল-সহীহ, ৩৪৭২)
[২] বণনািট পাওয়া যােব সহীহ মুসিলেম
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[৩] সহীহ বুখাির
[৪] সহীহ বুখাির
[৫] আল-র’আন ২৯:৪৫
[৬] “পাঁচ ওয়া সালাত এবং এক জুমু’আহ থেক আেরক জুমু’আহ এর মধবতী সমেয় করা অপরােধর ায়িপ; যিদ না
কােনা বড় অপরাধ (কিবরা গানাহ) করা হেয় থােক।” [সাহীহ বুখাির]
[৭] আল-হািকম
[৮] সহীহ মুসিলম
[৯] আমার িয় বু সানা ইকবাল থেক অািণত
[১০] রাসূল (সা)-এর শষ খুতবা থেক: “তামােদর নারীেদর সে ভােলা ববহার কেরা, তােদর িত সদয় হও, কারণ তারা
তামােদর সী ও িতাব সহেযাগী।” [সহীহ বুখাির]
[১১] আল-র’আন ৯:৭১
সূঃ VirtualMosque

মািরয়াম আিমরএািহমী

www.shoncharon.com

6/6

