ী িকংবা মা হওয়াটাই জাােত যাওয়ার একমা পথ নয়
মািরয়াম আিমরএািহমী

িবিবদালয় পড়ুয়া এক বানেক একবার  কেরিছলাম, “আপিন এই িবষেয় মজর করেছন কন?” দীঘ এক িনাস ফেল
িতিন উর িদেয়িছেলন, “সিত বলেত িক, আিম আসেল কী পড়িছ স বাপাের মােটও িচিত নই। আিম আমার িবেয়র জ
অেপা করিছ, যােত ী আর মা হেত পাির।”
অবাক িবেয় ভািব,“ী িকংবা মা হেত চাওয়াটা অবই চমৎকার িকছু। িক সজ জীবনেক কন থািমেয় রাখেত হেব?”
িশিত ও দ একজন নারী কন তার আ-উয়েনর পেথ বাধা তির করেবন? ী িকংবা মা হওয়ার মেতা দািয় যখন
এখেনা পয তার উপর চােপিন, তখন সমাজ পিরবতেনর পেথ কন িতিন িনেজই িনেজর পেথ িতবকতা তির কের রাখেবন?
ী িকংবা মা হওয়া িনয় এক অসাধারণ রহমত। িক িবেয়র আেগই কন বাব েযাগ থেক িনেজেক দূের রাখেবন? কখন
িবেয় হেব তার হর নেবন?
আেরকজন বান বলেলন, “আমার বয়স ইেতামেধই ২৬ হেয় গেছ। িবেয়র বয়স পার হেয় গেছ। মা-বাবা আমার িবেয়র জ
পাগল হেয় গেছন। তারা ভাবেছন আমার হয়েতা আর কখেনা িবেয় হেব না। তারা িতিনয়ত আমােক চাপ িদেন। আমার মা’র
বাবীরা বারবার তােক তাগাদা িদেন য আমার বয়স বেড়ই চেলেছ। আমার মা এজ আেবগাা হেয় পেড়ন। বেলন, িতিন
মেন হয় আর নানী হেত পারেবন না। বাপারটা এমন না য আিম িবেয় করেত চাই না। কেলেজ পড়ার সময় থেকই আিম এর
জ তির। িক আিম আসেল আমার জ উপযু পা খুঁেজ পাি না।”—বলেত বলেত কঁেদই িদেলন বানিট।
িবেয়র জ নারীেদর যভােব চাপ িদই, ইসলািম িশা অজেনর জ আমরা কন নারীেদর সভােব চাপ িদই না? িকংবা উ
িশার জ? অথবা জীবেনর উে িনধারণ করেত যা তারা ভিবেত পািরবািরক জীবেন বাবায়ন করেব এবং যা তােদর
সাহায করেব? হয়েতা এটা এজই য, আমরা নারীেদর ে এই ধারণায় আ হেয় আিছ য, নারীরা িবেয় করেব, মা হেব—
যিদ তারা তা করেত না পাের তেব তারা হয়েতা সিতকার সাফল অজন করেত পারল না।
ী ও মা হওয়ার মযাদা ইসলােম কত বিশ তা বলার অেপা রােখ না। আমরা জািন িবেয় মােষর দীেনর অেধক পূরণ কের [১]।
নবী (সা) মা-এর মযাদার বাপাের বেলেছন, “[...] তার পা'র িনেচ জাাত।” [২] িক িবেয় করা এবং মা হওয়াটাই জাােত
যাওয়ার একমা পথ নয়। আর িতটা পিরণত নারীই ী িকংবা মা নন। আর তা হেবও না। িকছু নারী আাহর অেহ ী িকংবা
মা বা উভয়িটয় হেবন। অেদরেক আাহ হয়েতা অা েযাগ িদেয় তাঁর অেহ শািমল করেবন।
আা বহানা ওয়া তা'আলা কবল ী িকংবা মা হওয়ার জ নারীেদর সৃি কেরনিন। এটা আমােদর থম িকংবা শষ
উেও নয়। আমােদর সৃি করা হেয়েছ এক িবেশষ উেে: তাঁর বাা হওয়ার জ। সূরা আয-যািরয়ােত আাহ বেলেছন,
“আিম িজন ও মানবজািতেক ধু আমার ইবাদেতর উেেই সৃি কেরিছ।” [৩]
ইবাদাত িবিভ ধরেণর হেত পাের। গৃিহণী হওয়াটা এক কার ইবাদাত হেত পাের। গৃিহনী-মা হওয়াটা এক কার ইবাদাত হেত
পাের। অিববািহত ছাী হওয়াটাও ইবাদাত হেত পাের। তালাকা নারী ডাার, নারী সাংবািদক, নারী ইসলামী লার, চলি
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পিরচালক, রাধুঁনী (পি শফ), িশক, পিচিকৎসক, ইিিনয়ার, বিগত িশক, আইনজীিব, িশী, সিবকা, র’আন
িশক, মনেরাগ িবেশষ, ফামািস এর েতকিটই হেত পাের এেকক ধরেনর ইবাদাত। কা হওয়াটাও হেত পাের
ইবাদােতর একিট ধরণ। িবিভভােব আমরা আাহর ইবাদাত করেত পাির। ধু খয়াল রাখেত হেব ইবাদােতর িনয়াতটা যন
আিরক হয়। এবং যা করিছ সটা যন আাহর দওয়া িনেদশনা মেন করা হয়।
তেব, ভাগেম আমােদর সমাজ অিববািহত অথবা িডেভাসী নারীেদর কােছ এই বাতা পৗঁেছ িদে না। আিম
যখন সমােজর িবিভ নারীেদর সােথ কথা বিল, আিম তােদর  কির কীভােব তারা সমােজ ভূিমকা রাখেত চায়,
কীভােব তােদর সময় ও সামথেক ববহার করেত চায়। তােদর বড় একটা অংশ আমােক এই উর দেব য, এ
বাপাের তােদর কােনা ধারণা নই। তারা কবল ােতর অেল গা ভাসাে। আর উপযু পাের জ
অেপা করেছ, যােদর সে তারা িববাহবেন আব হেত পারেব।
তেব উপযু অেনক মুসিলম নারীর জই উপযু পা ত িকংবা সহেজ আেস না। অেনেকর জ হয়েতা আেস। িক স
সক পের হয়েতা সামপূণ না-হেয় জঘ প নয়। মারী িকংবা তালাকা, সামথবান ও বুিমতী ায় িতিট
মুসিলম নারীেকই এ কথা নেত হয়, “তা কখন তামার িবেয় হেব? তামার বয়স তা িদন িদন বাড়েছ। বয়স বেড় গেল বাা
নওয়া সমা।”
িবেয় করার জ এবং বাা নওয়ার জ আমােদর সমােজ নারীেদরেক মাগত য-পিরমাণ যণা, চাপ ও হতাশােক
মাকািবলা করেত হয় সটা আমােদর ধেমর কথা নয়।
ইসলাম নারীেদর ানী হওয়ার অিধকার িদেয়েছ। আমােদর ইিতহােস এমন অেনক নারীেদর খুঁেজ পাওয়া যােব যারা ইসলাম
িশার জ িনেজেদর জীবন উৎসগ কেরেছন। আপিন িক ফািতমাহ সা‘দ আল-খাইেরর নাম েনেছন? ৫২২ সােল জ নওয়া
এই নারী িছেলন একজন ‘আিলমাহ। তাঁর বাবা সা‘দ আল-খাইরও িছেলন ‘আিলম। িতিন িবিভ িবষেয় াস িনেতন। িবেশষ
কের তাঁর মেয়রা যন হাদীস ােস অংশ নয় স বাপাের বশ যবান িছেলন িতিন। িতিনই তােদরেক িবিভ িশকেদর কােছ
বারবার িনেয় যেতন। িতিন িনেজও তােদর শখােতন। [৪] ফািতমা িবখাত ‘আিলম আত-তাবারািনর কমসমূেহর তৎকালীন শীষ
বণনাকারীর অধীেন অধয়ন কেরেছন। আপিন িক জােনন ক িছেলন সই শীষ বণনাকারী? তাঁর সমেয়র শীষ বণনাকারী কান
পুষ িছেলন না। ফািতমার সময়কার শীষানীয় ‘আিলমাহ িছেলন একজন নারী যার নাম িছেলা ফািতমাহ আল-জুযাদিনয়াহ।
নারী-পুষ িনিবেশেষ অেনেকই তাঁর কােছ িশখেত যেতন, কারণ তাঁর সমেয় ািসকাল িকছু টেট িতিন িছেলন সবচাইেত
িবখাত এবং ানী।[৫]
ফািতমাহ সা‘দ আল-খাইর এক পযােয় িবেয় কের দামাােস চেল যান। সখান থেক কায়েরােত যান এবং সখােনই িশকতার
কাজ চলেত থােক। অেনক ানী বিরাই তাঁর শহের সফের যেতন ধু তাঁর কাছ থেক ান অেষেণর জ।[৬]
ফািতমাহ এমন এক পিরবাের বেড় উেঠিছেলন যারা নারী িশা ও ানেক মূল িদেয়িছল: এতটাই য িকেশারী বয়স থেকই
ফািতমাহ যন িবিভ ‘আিলমেদর কাছ থেক ান অেষণ করেত পােরন সটা িনিত কেরিছেলন তাঁর বাবা। িবেয়র আেগ
তাঁেক বলা হয়িন য ধু ঘের বেস থাক। সমাজ থেক িনিয় থাক এই আশায় য, কােনা পুেষর কােছ হয়েতা িশিত
নারীেক অনাকষণীয় লাগেব। ভয়র মেন হেব। ফেল িবেয় করেত চাইেব না। তাঁর অবা এমন িছল না য, িবেয়র আেগ ঘের
পেড় িছেলন বেল দায়সারাভােব পড়ােশানা কের গেছন। িতিন ান অেষণ কেরেছন, আর আাহও তাঁেক তাঁর সমমযাদার
ামী িদেয় অগৃহীত কেরিছেলন। তাঁর ামী তাঁর যাগতার সিঠক মযাদা িদেয়িছেলন। বুেঝিছেলন তাঁর কােজর ৃহা। আর তাই
িবেয়র পরও িশকতা চািলেয় যাওয়ার বাপাের সবসময় সমথন জুিগেয় গেছন। িতিন এমন এক সদ আমােদর জ রেখ
গেছন ভাগজনকভােব য বাপাের আমরা অিধকাংশই জািন না। আমরা জািন না হাদীেসর উপর িবেশষ ৮ হাজােররও অিধক
নারীেদর কথা যারা আমােদর ইিতহােসরই অংশ। [৭]
কন আমরা কখেনা ফািতমাহ আল-খাইর িকংবা তাঁর মেতা হাজােরা নারী ‘আিলমােদর বাপাের িনিন? আমার মেত এর একটা
কারণ হে, আমােদর সমােজ নারীেদরেক ী ও মা িহেসেব গেড় তালার বাপাের আমরা এতটাই িনব য, ওটাই য আমােদর
থম কাজ নয় স বাপারটা আমােদর নজর থেক সের যায়।
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আাহর আগত করা আমােদর থম কাজ। কীভােব সেবামভােব তাঁর ইবাদাত করা যায় স বাপাের আাহ দ সামথ
অযায়ী সেবা চা করা উিচত।
ইসলােমর ইিতহাস এমন সব নারীেদর উদাহরেণ ভরপুর যখােন দখা যায়, অেনক নারীরা ী এবং মা িছেলন, এবং তারা কবল
তােদর সই দািয়ের িতই পিরপূণ িনব িছেলন। তাঁেদর ঘর থেকই জ িনেয়েছ ইমাম আহমােদর মেতা মহান মহান
‘আিলমগণ।[৮] সমােজ আমরা কবল এসব উদাহরণেলাই িনই এবং এসব মহান নারীেদর অিভজাত মযাদােক বারবার তুেল
ধির।
িক আমােদর ইিতহােস এমন অেনক নারীই িছেলন, যারা কবল ী িকংবা মা িছেলন না। িছেলন েটাই, কােনা একিট অথবা
কােনাটাই না। িক তারপরও আাহ তােদরেক যসব িতভা ও দতা িদেয় অগৃহীত কেরিছেলন সেলার সবহার কের
তাঁর সৃির সবা কের তাঁর ইবাদাত কের গেছন। তারা মাষেক তাঁর দীেনর িদেক ডেকেছন। পরবতী জের জ রেখ
গেছন উম আদশ। িকছু নারী িছেলন যারা ী ও মা িছেলন, এবং স িহেসেবই তােদর পািরবািরক দািয় পালেনর িত পিরপূণ
িনব িছেলন। অিদেক িকছু নারী এমন িছেলন যারা অভােব সমােজর সবা কেরেছন।
নারী মুহািেসর অিভধান িবষয়ক  ‘আল-মুহািসাত’-এর ভূিমকায় শাইখ মুহাাদ আকরাম নাদভী উেখ
কেরেছন, “য ৮০০০ নারী হাদীস িবেশষের বাপাের িতিন গেবষণা কেরেছন তােদর কউই পািরবািরক জীবেনর
দািয়েক ছােটা মেন কেরনিন। িকংবা সই দািয়েক অবেহলা কেরনিন। নারী হওয়ায় পুেষর চেয় িনেজেদর
কােনা অংেশ ছােটা মেন কেরনিন। সামথ ও িতভা থাকার পরও তারা এমনটা ভােবনিন য, পািরবািরক
জীবেনর বাইের তােদর আর কােনা দািয় নই।” [৯]
আমােদর ইিতহােস যসব নারীরা ‘আিলমাহ িছেলন এবং যােদর পিরবার িছল তারা েটা দািয়ই সমানভােব পালন কেরেছন।
তােদর জীবেন ল ও উে িছল। আর সটা কবল ী িকংবা মা হওয়ার মেধই সীমাব িছল না। তা এখেনা যােদর িবেয়
হয়িন তােদর ে বাপারটা কী দাঁড়ায়? অেনক িসল নারীরা তােদর সমেয়র সেবা ববহার করেছন। িনেজেদর সামথ ও
দতা বাড়ােনার মাধেম উার অগিতর পেথ ভূিমকা রাখেছন। তােদর সামথেক িবিনেয়াগ করেছন আাহর িত
‘ইবাদােতর জ। আরও ভােলা িকছুর জ িনেজেদর িবিলেয় িদেন। আমরা িক এেদর উদাহরণ িহসােব িনেত পাির না?
আাহ তাঁর া অযায়ী নারী ও পুষেক আলাদাভােব সৃি কেরেছন। িদেয়েছন আলাদা আলাদা বিশ। কউ কউ তা
উপলি কের। ফেল স য পযােয়ই থাক না কন তা িনেয় অস হয় না। িনেজেদর িতভার পূণ িবকাশ ঘটায়। আাহ
আমােদর য-সময় ও সামথ িদেয়েছন আন আমরা তার সিঠক ববহােরর মাধেম আমােদর ইবাদাতেক বািড়েয় তুিল। সমাজ ও
মানবতার সািবক উয়েন িনেজেদর িনেয়ািজত কির। এেলা করেত করেতই যিদ আমরা ী িকংবা মা হেয় যাই, তাহেল অত
বলেত পারব ী বা মা হওয়ার আেগ আমরা আমােদর সব সামথ তাঁর ইবাদােতর তের িনেয়ািজত কেরিছলাম। আর ী িকংবা মা
হওয়ার পরও আমরা আমােদর অিজত িশণ ও দতােক কােজ লািগেয় তাঁর ইবাদােত রত থাকেত পাির। অজন করেত পাির
উৎকৃতা।
যসব অিভভাবক, পিরবার ও সমাজ নারীেদরেক মাগত চাপ িদেয় যােন তােদরেক বলিছ: আাহর িত কৃত হান য িতিন
আপনােক মেয় সান িদেয়েছন। হাক না স িববািহত িকংবা অিববািহত। নবী (সা) বেলেছন, “কােদর িত িবমুখ হেব না।
কারণ তারা হে মূলবান র, যারা তামােদর দেয় ি এেন দয়।” [১০] আমােদর বােনরা মানিসকভােব যতটু চাপ স
করেত সম, আমরা তােদরেক তার চেয় অেনক বিশ চাপ েয়াগ করিছ। আন আমরা তােদরেক একটু েযাগ কের িদই
যােত তারা আাহর সে তােদর সক মজবুত করেত পাের।
আাহর ইবাদােতর জই িতিন আমােদর সৃি কেরেছন। এটাই আমােদর থম কাজ। আন, এখন আমরা আমােদর কাজ
কির। খুঁেজ বর কির- কীভােব আমরা সই উেেক যথাযথভােব পালন করেত পারব, য উেে আমােদর সৃি করা হেয়েছ।
সূসমূহ
[১] আল-বায়হািক
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[২] আন-নাসা’ই
[৩] র’আন, ৫১:৫৬
[৪] নাদভী, মুহাাদ আকরাম, আল-মুহািসাত, ইটারেফস পাবিলেকশনস, (২০০৭): পৃা ৯৩।
[৫] া
[৬] নাদভী, মুহাাদ আকরাম, আল-মুহািসাত, ইটারেফস পাবিলেকশনস, (২০০৭): পৃা ৯৫।
[৭] নাদভী, মুহাাদ আকরাম, আল-মুহািসাত, ইটারেফস পাবিলেকশনস, (২০০৭)।
[৮] দা কাড অফ লারস, মুহাাদ আশ-শারীফ। ঈমান রাশ, ২০০৮। িসিড।
[৯] নাদভী, মুহাাদ আকরাম, আল-মুহািসাত, ইটারেফস পাবিলেকশনস, (২০০৭): পৃা ১৫।
[১০] আল-হায়সাম, মাজমা আল-যাওয়াইদ, খ ৭, পৃা ২৮৬, আল-মুহািসােত উৃত।
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