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ভূ হমওা
ও প্রলাংা মান াঅল্লা চাল্লা চাাুহুর চনয। মুম্মর্ুর রাূল্ল
ু া (া.), ঢাাঁর ঙ্গীকড  পহরচকনর
াঈপর াাংঔয র্রুর্  াাম।

খবান ‘‘ঔাা” এওচন চাপানী নাকহরও। ফরাী াহকঢয াঈচ্চঢর হটগ্রী াচদকনর চনয হঢহন ফ্রাকন্প কমন
ওকরন। ফ্রাকন্প াবস্থানওাক ১৯৯১ াকর চানুযারী মাক হঢহন াআাম গ্রড ওকরন। ১৯৯৩ াকর হর্কও
হরযার্স্থ চাপানী র্ূঢাবাক ওমদরঢ ঢাাঁর স্বামীর াকণ হরযাকর্ াঅকমন ওকরন। ২৫/১০/১৯৯৩ ঢাহরকঔ হঢহন

খৌহর্ াঅরকব াঅ-ওাহম প্রকর্কলর খওন্দ্র ‘‘বুরাাআর্া” লকরর াআামী খওকন্দ্রর মহা হবভাকক াআাম  পর্দ া
ম্পকওদ ঢাাঁর হনকচর াহভজ্ঞঢা বডদনা ওকর াআাংকরহচ ভাায এওটি হহঔঢ প্রবন্ধ পক়ে খলানান এবাং াঈপহস্থঢ
খবাকনকর্র াকণ াঅকাঘনা  মঢ হবহনময ওকরন।

খৌহর্ হঘহওৎও টা. াক াঅ-াক মূ াআাংকরহচ প্রবন্ধটি (A VIEW THROUGH HIJAB)-নাকম পুহিওাওাকর
প্রওাল ওকরন। এ মকয াঅহম হরযাকর্ াআমাম মুাম্মার্ হবন াাঈর্ াআামী হবশ্বহবর্যাকয ককবডারঢ। প্রবন্ধটি
ভা াকক এবাং াঅহম ঢা বাাংায ানুবার্ ওহর। াঈত্তর হরযার্ র্াযা খন্টার প্রবন্ধটি পর্দ া হবযও এওটি
পুহিওার াকণ প্রওাল ওকর।

খর্কল খফরার পকর ২০০০ াক “াআাকম পর্রর্দা” নামও পুহিওার াকণ ানূহর্ঢ প্রবন্ধটি প্রওাল ওহর। ২০০৭
াক “কুরাঅন-ুন্নার াঅকাকও খপালাও, পর্া  খর্জ্জা” বাআটি প্রওাকলর পর “াআাকম পর্দ া” পুহিওাটি
পুনমুদদ্রকডর প্রকযাচন ণাকও না। এচনয এ প্রবন্ধটি পৃণও পুহিওা াঅওাকর প্রওাল ওরা কা। পাঞও াআন্টারকনকঝ
“ওঐাঝঔা খাওাজা” বা “(া ঞাউট জঐচগঝএঐ ঐাাআ” হনকঔ াঘদ ওরক এ মূ পুহিওাটি 
খহঔওা ম্পকওদ াঅকরা চানকঢ পারকবন।

ঙাত্র চীবকনর ানুবার্টির মকধ্য ভু ভ্রাহি ণাওকঢ পাকর। হওন্তু াংকলাধ্ন বা মূকর াকণ হমহকয খর্ঔার
খওাকনা ময খপাম না। াঅলা ওহর পুহিওাটি পাঞওকর্র াআাকমর  পর্দ ার বদচনীনঢা বুছকঢ াাযয
ওরকব। মান াঅল্লার র্রবাকর র্ুাঅ ওহর, হঢহন র্যা ওকর পুহিওাটির ানুবাকর্  প্রওাকল াঅমাকর্র প্রকঘিা
ওবু ওকর একও াঅমাকর্র  পাঞওকর্র নাচাকঢর ীা বাহনকয হর্ন। াঅমীন!

ানুবার্ও

াআাকম পর্দ া  ওকযওটি মূনীহঢ

এ পুহিওায পর্দ া হবযটি াঅকাহঘঢ কযকঙ। এচনয শুরুকঢ ামানয ওকযওটি মূনীহঢ াঈকল্লঔ ওরা প্রকযাচন
মকন ওরহঙ। পর্দ া াআাকম বযপও াণদ বন ওকর। পহবত্র ামাহচও পহরকবকল øখ -মমঢা-ভাবাারূডদ
পহরবার কঞকন াআাকমর হবহভন্ন হবধ্াকনর মহিকওাআ এওওণায “পর্দ া-বযবস্থা“ বা য। এর হবহভন্ন হর্ও
রকযকঙ, খযমন:

াশ্লীঢার প্রার খঝকঢ পাকর এরূপ ও ওণা বা ওমদ খণকও হবরঢ ণাওা।
াশ্লীঢার প্রঘার বা প্রার মূও ওাকচ হপ্তকর্কও লাহি প্রর্ান।
িানকর্রকও পহবত্রঢা  ঢঢার াঈপর প্রহঢপান ওরা এবাং াশ্লীঢার প্রকরাঘও বা াকঢু ও ু়েুহ়ে মূও
ও ওমদ, ওণা বা র্ৃলয খণকও ঢাকর্রকও র্ূকর রাঔা।
ওাকরা াঅবাকৃক বা বা়েীকঢ প্রকবকলর পূকবদ ানুমহঢ গ্রড
নারী-পুরুকর াবাধ্ খমাকমলা হনযন্ত্রড ওরা।
ঠিও মকয প্রাপ্তবযস্ক খঙককমকযকর্রকও হববা খর্যা।
র্া¤পঢয চীবকন স্বামী-স্ত্রীর মকধ্য হবশ্বিঢা  াঅিহরওঢা বচায রাঔার বযবস্থা গ্রড ওরা।
নারী  পুরুকর লাীনঢা পূডদ খপাাও পহরধ্ান ওরা।
খপালাকওর হবযটি, হবকলঢ মহাকর্র খপালাওাআ াঅমাকর্র মাকচ “পর্দ া” বক পহরহঘঢ। মহাকর্র খপালাকওর
খেকত্র াআাকমর ানযঢম মূনীহঢ:

ও. ঢর াঅবৃঢ ওরা। কুরাঅন  ার্ীকর ুস্পি হনকর্দ লনা ানুাকর মারাম াঅত্মীয ঙা়ো ানয ও
াঅত্মীয  ানাত্মীকযর ামকন  খকরর বাাআকর খযকঢ মুহম মহার চনয ম্পূডদ লরীর াঅবৃঢ ওরা ফরয।
শুধ্ু াঙ্কার  খমও-াঅপ-মুক্ত মুঔমণ্ড  ওহি পযদি াঢ খঔাার ানুমহঢ খওাকনা খওাকনা ফওী প্রর্ান
ওকরকঙন।

ঔ. খপালাও হঠকঠাা  স্বাভাহবও ওাপক়ের কঢ কব।

ক. ামুহম বা পাপীককডর ানুওরড হনহদ্ধ।

খ. মহাকর্র চনয পুরুাহ খপালাও  পুরুকর্র চনয খমকযহ খপালাও হনহদ্ধ।

কুরাঅন মাচীকর্ ূরা নূর-এ পর্দ া বযবস্থার হবহভন্ন হর্ও াঅকাঘনা ওরা কযকঙ। এঙা়ো পর্দ া হবযও
হবিাহরঢ াঅকাঘনার চনয পাঞওকও াঅমার খঔা “কুরাঅন-ুন্নার াঅকাকও খপালাও, পর্দ া  খর্জ্জা” বাআটি
প়েকঢ ানুকরাধ্ ওরহঙ।

াঅমার াআাম

ফ্রাকন্প াবস্থান ওাক াঅহম াআাম গ্রড ওহর। াআাম গ্রকডর পূকবদ াহধ্ওাাংল চাপানীর নযায াঅহম খওান
ধ্কমদর ানুারী হঙাম না। ফ্রাকন্প াঅহম ফরাী াহকঢযযর াঈপকর ø াঢও  ø াঢকওাত্তর খঔাপ়োর চনয
একহঙাম। াঅমার হপ্রয খঔও  হঘিাহবর্ হঙকন াাঁকঢদ , হনৎকল  ওামা। একর্র বার হঘিাধ্ারাাআ
নাহিওঢাহভহত্তও।

ধ্মদীন  নাহিওঢা প্রভাহবঢ যা কে ধ্কমদর প্রহঢ াঅমার প্রব াঅগ্র হঙ। াঅমার াভযিরীড খওান
প্রকযাচন নয, শুধ্ুমাত্র চানার াঅগ্রাআ াঅমাকও ধ্মদ ম্পকওদ াঈৎাী ওকর খঢাক। মৃঢুযর পকর াঅমার হও কব
ঢা হনকয াঅমার খওান মাণা বযাণা হঙ না, বরাং হওভাকব চীবন ওাঝাব এঝাাআ হঙ াঅমার াঅগ্রকর হবয।

র্ীখদহর্ন ধ্কর াঅমার মকন হি াঅহম াঅমার ময নি ওকর ঘকহঙ, যা ওরার ঢা হওঙু াআ ওরহঙ না।
াইশ্বকরর বা স্রিার াহিত্ব ণাওা বা না ণাওা াঅমার ওাকঙ মান হঙ। াঅহম শুধ্ু ঢযকও চানকঢ
ঘাাআহঙাম। যহর্ স্রিার াহিত্ব ণাকও ঢাক ঢাাঁর াকণ চীবন যাপন ওরব, াঅর যহর্ স্রিার াহিত্ব ঔুাঁকচ না
পাাআ ঢাক নাহিওঢার চীবন খবকঙ খনব এঝাাআ াঅমার াঈকেলয।

াআাম ঙা়ো ানযানয ধ্মদ ম্পকওদ াঅহম প়োশুনা ওরকঢ ণাহও। াআাম ধ্মদকও াঅহম ধ্ঢদ কবযর মকধ্য
াঅহনহন। াঅহম ওঔকনা হঘিা ওহরহন খয এঝা প়োকলানার খযাকয খওান ধ্মদ। াঅমার বদ্ধমূ ধ্ারডা হঙ খয,
াআাম ধ্মদ  মুঔদ  াধ্ারড মানুকর্র এওধ্রকডর মূহঢদ পূচার ধ্মদ। ওঢ াজ্ঞানাআ না াঅহম হঙাম!

াঅহম হওঙু ঔৃিাকনর াকণ বন্ধু ত্ব স্থাপন ওহর। ঢাকর্র াকণ াঅহম বাাআকব াধ্যযন ওরঢাম। খবল হওঙু হর্ন
কঢ বার পর াঅহম স্রিার াহিকত্বর বািবঢা বুছকঢ পারাম। হওন্তু াঅহম এও নঢু ন মযার মকধ্য
প়োম, াঅহম হওঙু কঢাআ াঅমার ািকর স্রিার াহিত্ব ানুভব ওরকঢ পারহঙাম না, যহর্ াঅহম হনহিঢ হঙাম
খয, স্রিার াহিত্ব রকযকঙ। াঅহম হকচদায হককয প্রাণদনা ওরার খঘিা ওরাম, হওন্তু বৃণায খঘিা, াঅহম স্রিার
ানুপহস্থহঢাআ ানুভব ওরকঢ াকাম।

ঢঔন াঅহম খবৌদ্ধ ধ্মদ াধ্যযন ওরকঢ শুরু ওরাম। াঅলা ওরহঙাম এ ধ্কমদর ানুলান পাকনর এবাং
খযাকাভাকর মাধ্যকম াঅহম াইশ্বরকও ানুভব ওরকঢ পারব। ঔৃিানধ্কমদর নযায খবৌদ্ধধ্কমদ াঅহম াকনও হওঙু
খপাম যা ঢয  ঠিও বক মকন । হওন্তু াকনও হবয াঅহম বুছকঢ বা গ্রড ওরকঢ পারাম না।

াঅমার ধ্ারডা হঙ, াইশ্বর বা স্রিা যহর্ ণাকওন ঢাক হঢহন কবন ও মানুকর চনয এবাং ঢয ধ্মদ
াবলযাআ বার চনয চ  খবাধ্কময কব। াঅহম বুছকঢ পারাম না, াইশ্বরকও খপকঢ ক খওন মানুকও
স্বাভাহবও চীবন পহরঢযাক ওরকঢ কব।

াঅহম এও াায াবস্থায হনপহঢঢ াম। াইশ্বকরর ন্ধাকন াঅমার বদাÍও প্রকঘিা খওান মাধ্াকন াঅকঢ
পারকা না। এমঢাবস্থায াঅহম এওচন াঅকচরীয মুহম মহার াকণ পহরহঘঢ াম। হঢহন ফ্রাকন্পাআ
চকন্কঙন, খঔাকনাআ ব়ে কযকঙন। হঢহন নামাচ প়েকঢ চানকঢন না। ঢার চীবনযাত্রা হঙ এওচন হঢযওার
মুহকমর চীবনযাত্রা খণকও াকনও র্ূকর। হওন্তু াঅল্লার প্রহঢ ঢার হবশ্বা হঙ ঔুবাআ র্ৃঠ। ঢার জ্ঞানীন
হবশ্বা াঅমাকও হবরক্ত  াঈকত্তহচঢ ওকর খঢাকা। াঅহম াআাম ধ্মদ ম্পকওদ াধ্যযন ওরার হদ্ধাি গ্রড
ওহর। শুরুকঢাআ াঅহম পহবত্র কুরাঅকনর এও ওহপ ফরাী ানুবার্ হওকন াঅহন। হওন্তু াঅহম ২ পৃষ্ঠা প়েকঢ
পারাম না, ওারড াঅমার ওাকঙ ঢা ঔুবাআ াদ্ভু ঢ মকন হি।

াঅহম এওা এওা াআাম খবাছার খঘিা খঙক়ে হর্াম এবাং পযাহর মহচকর্ খকাম, াঅলা ওরহঙাম খঔাকন
ওাাঈকও পাব হযহন াঅমাকও াাযয ওরকবন।

খহর্ন হঙ রহববার এবাং মহচকর্ মহাকর্র এওটি াঅকাঘনা ঘহঙ। াঈপহস্থঢ খবাকনরা াঅমাকও
াঅিহরওঢার াকণ স্বাকঢ চানাকন। াঅমার চীবকন এ প্রণম াঅহম ধ্মদপাওারী মুহমকর্র াকণ পহরহঘঢ
াম। াঅহম াবাও কয েয ওরাম খয, হনকচকও ঢাাঁকর্র মকধ্য াকনও চ  াঅপন বক ানুভব ওরকঢ
াকাম, াণঘ ঔৃিান বান্ধবীকর্র মকধ্য বদর্ায হনকচকও াঅকন্তুও  র্ূরাকঢ বক ানুভব ওরঢাম।

প্রকঢযও রহববাকর াঅহম াঅকাঘনায াঈপহস্থঢ কঢ াকাম, াকণ াকণ মুহম খবাকনকর্র খর্যা বাআপত্র প়েকঢ
াকাম। এও াঅকাঘনার প্রহঢটি মুূঢদ এবাং বাআএর প্রহঢ পৃষ্ঠা াঅমার ওাকঙ াইশ্বকরর প্রঢযাকর্কলর মঢ
মকন কঢ াক। াঅমার মকন হি, াঅহম কঢযর ন্ধান খপকযহঙ। বকঘকয াদ্ভু ঢ বযাপার কা, খচর্ায
রঢ াবস্থায াঅহম স্রিাকও াঅমার াঢযি ওাকঙ ানুভব ওরঢাম।

াঅমার পর্দ া

র্ুবঙর াঅকক (১৯৯১ াকর চানুযারী মাক) যঔন ফ্রাকন্প াঅহম াআাম গ্রড ওহর ঢঔন মুহম
স্কু ঙাত্রীকর্র ়েনা বা স্কাফদ হর্কয মাণা ঠাওা হনকয ফরাীকর্র হবঢওদ ঢু কঙ্গ াঈকঞকঙ। াহধ্ওাাংল ফরাী
নাকহরকওর ধ্ারডা হঙ, ঙাত্রীকর্র মাণা ঠাওার ানুমহঢ র্ান রওারী স্কু গুকাকও ধ্মদহনরকপে রাঔার নীহঢর

হবকরাধ্ী। াঅহম ঢঔকনা াআাম গ্রড ওহরহন। ঢকব াঅমার বুছকঢ ঔুব ওি ঢ, মুহম ঙাত্রীকর্র মাণায
়েনা বা স্কাফদ রাঔার মঢ ামানয এওটি হবয হনকয ফরাীরা এঢ াহস্থর খওন। র্ৃলযঢ মকন হঘঙ খয,
ফ্রাকন্পর চনকড ঢাকর্র ক্রমবধ্দমান খবওার মযা, বৃৎ লরগুকাকঢ হনরাপত্তাীনঢার পালাপাহল াঅরব
খর্লগুকা খণকও াঅা বহরাকঢকর্র বযাপাকর াঈকত্তহচঢ  ø াযূ পীহ়েঢ কয পক়েহঙকন, ফক ঢারা ঢাকর্র
লরগুকাকঢ  স্বুগুকাকঢ াআামী খপাাও খর্ঔকঢ াঅগ্রী হঙকন না।

াপরহর্কও াঅরব  মুহম খর্লগুকাকঢ খমকযকর্র মকধ্য, হবকল ওকর যুবঢীকর্র মকধ্য াআামী হচাব বা
পর্দ ার হর্কও হফকর াঅার খচাযার এককঙ। াকনও াঅরব বা মুহম, এবাং াহধ্ওাাংল পািাঢয চনককডর ওাকঙ
এঝা হঙ ওল্পনাঢীঢ; ওারড ঢাকর্র ধ্ারডা হঙ খয পািাঢয ভযঢার প্রাকরর াকণ পর্দ া প্রণার হবুহপ্ত
খঝকব।

াআামী খপাাও  পর্দ া বযবাকরর াঅগ্র াআামী পুনদচাকরকডর এওঝা াাংল। এর মাধ্যকম াঅরব  মুহম
চনককাষ্ঠীম ঢাকর্র ারাকনা খকৌরব হফহরকয াঅনকঢ কঘি, াণদননহঢও  পহনকবহলও াঅহধ্পকঢযর মাধ্যকম
খয খকৌরব হবনি  পর্র্হঢ ওরার প্রহঢহনযঢ খঘিা ওরা কি।

চাপানী চনককডর র্ৃহিকঢ মুমানকর্র পুকরাপুহর াআাম পান এওধ্রকডর পািাঢয হবকরাহধ্ঢা  প্রাঘীনকও
াঅাঁওক়ে ধ্কর রাঔার মানহওঢা, যা খমহচ যুকক চাপানীকর্র মকধ্য হবর্যমান হঙ। ঢঔন ঢারা প্রণম পািাঢয
ভযঢার াংস্পকলদ াঅক এবাং পািাঢয চীবনযাত্রা  খপাাও পহরিকর্র হবকরাহধ্ঢা ওকর।

মানু াধ্ারডঢ ভামন্দ হবকবঘনা না ওকরাআ খয খওান নঢু ন বা াপহরহঘঢ হবকযর হবকরাহধ্ঢা ওকর ণাকও।
খওাঈ খওাঈ মকন ওকরন খয, হচাব বা পর্দ া কি খমকযকর্র হনপী়েকনর এওটি প্রঢীও। ঢারা মকন ওকরন, খয
ও মহা পর্দ া খমকন ঘক বা ঘকঢ াঅগ্রী ঢারা মূঢ প্রঘহঢ প্রণার র্াত্ব ওকরন। ঢাকর্র হবশ্বা, এ
ও মহাকর্রকও যহর্ ঢাকর্র নযাক্কারচনও াবস্থা ¤ž খওদ কঘঢন ওরা যায এবাং ঢাকর্র মকধ্য নারীমুহক্ত
াঅকন্দাকান  স্বাধ্ীন হঘিার াঅহ্বান ঞ্চাহরঢ ওরা যায ঢাক ঢারা পর্দ াপ্রণা পহরঢযাক ওরকব।

এধ্রকডর াঈদ্ভঝ বাকচ হঘিা শুধ্ু ঢারাাআ ওকরন যাকর্র াআাম ম্পকওদ ধ্ারডা ঔুবাআ ীমাবদ্ধ। ধ্মদহনরকপে 
ধ্মদহবকরাধ্ী হঘিাধ্ারা ঢাকর্র মনমকচ এমনভাকব াহধ্ওার ওকর হনকযকঙ খয ঢারা াআাকমর বদচনীনঢা 
বদওাীনঢা বুছকঢ একওবাকরাআ ােম। াঅমরা খর্ঔকঢ পাহি, হবকশ্বর বদত্র াকহডঢ ামুহম মহা াআাম
গ্রড ওরকঙন, যাকর্র মকধ্য াঅহম রকযহঙ। এদ্বারা াঅমরা াআাকমর বদচনীনঢা বুছকঢ পাহর।

একঢ খওান কন্দ খনাআ খয, াআামী হচাব বা পর্দ া ামুহমকর্র চনয এওটি াদ্ভু ঢ  হবস্মযওর বযাপার।
পর্দ া শুধ্ু নারীর মাণার ঘু াআ খঠকও রাকঔ না, াঈপরন্তু াঅকরা এমন হওঙু াঅবৃঢ ওকর রাকঔ খযঔাকন ঢাকর্র
খওান প্রকবলাহধ্ওার খনাআ, াঅর এচনযাআ ঢারা ঔুব াস্বহি খবাধ্ ওকরন। বস্তুঢ পর্দ ার াভযিকর হও াঅকঙ বাাআকর
খণকও ঢারা ঢা খমাকঝ চানকঢ পাকরন না।

পযাহরক াবস্থান ওাকাআ াআাম গ্রকডর পর খণকও াঅহম হচাব বা পর্দ া খমকন ঘঢাম। াঅহম এওঝা স্কাফদ
হর্কয াঅমার মাণা খঠকও হনঢাম। খপাাকওর াংকক হমহকয এওাআ রকগর স্কাফদ বযবার ওরঢাম। যঢ
াকনকও এঝাকও নঢু ন এওঝা ফযালন ভাবঢ। বঢদ মাকন খৌহর্ াঅরকব াবস্থানওাক াঅহম ওা খবারওায
াঅমার মি খর্ াঅবৃঢ ওকর রাহঔ, এমনহও াঅমার মুঔমন্ড এবাং খঘাঔ।

যঔন াআাম গ্রড ওহর ঢঔন পাাঁঘ যাক্ত াাঢ াঅর্ায ওরকঢ পারব হওনা, াণবা পর্দ া ওরকঢ পারব
হওনা ঢা হনকয াঅহম কভীরভাকব খভকব খর্হঔহন। াঅক াঅহম হনকচকও এ হনকয প্রশ্ন ওরকঢ ঘাাআহন; ওারড
াঅমার ভয ঢ, যঢ াঈত্তর কব না ূঘও এবাং ঢাকঢ াঅমার াআাম গ্রকডর হদ্ধাি হবহখœঢ কব।
পযাহরকর মহচকর্ যাযার াঅককর মুূঢদ পযদি াঅহম এমন এও চককঢ বা ওকরহঙ যার াকণ াআাকমর
ামানযঢম ম্পওদ হঙ না। নামাচ, পর্দ া হওঙু াআ াঅহম হঘনঢাম না। াঅমার চনয এওণা ওল্পনা ওরা
ওিওর হঙ খয, াঅহম নামাচ াঅর্ায ওরহঙ বা পর্দ া পান ওকর ঘহঙ । ঢকব াআাম গ্রকডর াআিা াঅমার
এঢ কভীর  প্রব হঙ খয াআাম গ্রকডর পকর াঅমার হও কব ঢা হনকয াঅহম ভাহবহন বস্তুঢাঃ াঅমার
াআাম গ্রড হঙ াঅল্লার াকৌহওও র্ান। াঅল্লা াঅওবার!

াআামী খপাাও বা হচাকব াঅহম হনকচকও নঢু ন বযহক্তকত্ব ানুভব ওরাম। াঅহম ানুভব ওরাম খয াঅহম
পহবত্র  পহরশুদ্ধ কযহঙ, াঅহম াংরহেঢ কযহঙ। াঅহম ানুভব ওরকঢ াকাম াঅল্লা াঅমার কঙ্গ
রকযকঙন।

এওচন হবকর্হলনী হাকব াকনও ময াঅহম খাকওর র্ৃহির ামকন হবব্রঢ খবাধ্ ওরঢাম। হচাব বযবার এ
াবস্থা খওকঝ খক। পর্দ া াঅমাকও এ ধ্রকডর াভদ্র র্ৃহি খণকও রো ওর।

পর্দ ার মকধ্য াঅহম াঅনন্দ  খকৌরব খবাধ্ ওরকঢ াকাম, ওারড পর্দ া শুধ্ু াঅল্লার প্রহঢ াঅমার াঅনুককঢযর
প্রঢীওাআ নয, াঈপরন্তু ঢা মুহম নারীকর্র মাকছ াঅিহরওঢায বাাঁধ্ন। পর্দ ার মাধ্যকম াঅমরা াআাম
পানওারী মহারা একও াপরকও হঘনকঢ পাহর এবাং াঅিহরওঢা ানুভব ওহর। কবদাপহর, পর্দ া াঅমার
ঘারপাকলর বাাআকও মকন ওহরকয খর্য াঅল্লার ওণা, াঅর াঅমাকও মকন ওহরকয খর্য খয াঅল্লা াঅমার াকণ
রকযকঙন। পর্দ া াঅমাকও বক খর্য: ‘‘ঢওদ ! এওচন মুহম নারীর খযাকয ওমদ ওর।’’

এওচন পুহল খযমন াআাঈহনফরম পহরহঢ াবস্থায ঢাাঁর র্াহযত্ব ম্পদকওদ াহধ্ও কঘঢন ণাকওন, খঢমহন পর্দ ার
মকধ্য াঅহম এওচন মুহম হককব হনকচকও খবহল ওকর ানুভব ওরকঢ াকাম। াঅহম যঔনাআ মহচকর্
খযঢাম ঢঔনাআ হচাব বযবার ওরঢাম। এঝা হঙ াঅমার ম্পূডদ ঐহঘঙও বযাপার, খওাঈাআ াঅমাকও পর্দ া
ওরকঢ ঘাপ খর্যহন।

াআাম গ্রকডর র্ুাআ প্তা পকর াঅহম াঅমার এও খবাকনর হববা ানুষ্ঠাকন খযাকর্াকনর চনয চাপাকন যাাআ।
খঔাকন যাযার পর াঅহম হদ্ধাি হনাআ, ফ্রাকন্প াঅর হফকর যাব না। ওারড াআাম গ্রকডর পর ফরাী
াহকঢযর প্রহঢ াঅহম াঅগ্র াহরকয খফহ। াঈপরন্তু াঅরবী ভাা খলঔার প্রহঢ াঅহম াঅগ্র ানুভব ওরকঢ
াকাম।

মুহম পহরকবল খণকও ম্পূডদ পৃণওভাকব এওাওী চাপাকনর এওটি খঙাট্ট লকর ববা ওরা াঅমার চনয
এওঝা ব়ে ধ্রকডর পরীো হঙ। ঢকব এ এওাহওত্ব াঅমার মকধ্য মুমাহনকত্বর ানুভুহঢ াঢযি প্রঔর ওকর
খঢাক।

াআাকমর র্ৃহিকঢ মহাকর্র চনয লরীর খর্ঔাকনা খপাাও পরা হনহদ্ধ, ওাকচাআ াঅমার াঅাককর হমহন-স্কাঝদ,
াফাঢা ব্লাাঈচ াআঢযাহর্ াকনও খপাাওাআ াঅমাকও পহরঢযাক ওরকঢ । এঙা়ো পািাঢয ফযালন াআামী
হচাব বা পর্দ ার পহরপন্থী, এচনয াঅহম হদ্ধাি হনাম খয হনকচর খপাাও হনকচাআ তঢহর ওকর খনব। াঅমার
এও খপাাও তঢহরকঢ াহভজ্ঞ বান্ধবীর কযাকীঢায াঅহম র্ু প্তাকর মকধ্য াঅমার চনয খপাাও তঢহর ওকর
খফাম। খপাাওটি হঙ াকনওঝা পাহওিানী খকাযার-ওাহমকচর মঢ। াঅমার এাআ াদ্ভু ঢ খপাাও খর্কঔ খও
হও ভাব ঢা হনকয াঅহম মাণা খামাাআ হন।

চাপাকন খফরার পর ঙমা এভাকব খওকঝ খক। খওান মুহম খর্কল হককয াঅরবী ভাা  াআাম ধ্মদ ¤
ž খওদ প়োকলানা ওরার াঅগ্র াঅমার মকধ্য ঔুবাআ প্রব কয াঈঞ। এ াঅগ্র বািবাহযঢ ওরকঢ কঘি াম।
াবকলক হমলকরর রাচধ্ানী ওাাআকরাকঢ পাহ়ে চমাাম।

ওাাআকরাকঢ মাত্র এওবযহক্তকওাআ াঅহম হঘনঢাম। াঅমার এাআ খমচবাকনর পহরবাকরর খওাঈাআ াআাংকরহচ চানঢ না।
াঅহম একওবাকরাআ পাণাকর প়োম। বকঘকয মচার বযাপার , খয মহা াঅমাকও াঢ ধ্কর বাার হভঢকর
হনকয খককন হঢহন ওা ওাপক়ে (খবারওায ) ঢাাঁর মুঔমণ্ড  াঢ  মাণা খণকও পা পযদি পুকরা লরীর
খঠকও খরকঔহঙকন। এ ফযালন (খবারওা) এঔন াঅমার াহঢ পহরহঘঢ এবাং বঢদ মাকন হরযাকর্ াবস্থানওাক
াঅহম হনকচ এাআ খপাাও বযবার ওহর। হওন্তু ওাযকরাকঢ খপৌাঁকঙাআ এঝা খর্কঔ াঅহম ঔুবাআ াঅিযদ াআ।

ফ্রাকন্প ণাওকঢ এওহর্ন াঅহম মুমানকর্র এওঝা ব়ে ধ্রকডর ওনফাকরকন্প াঈপহস্থঢ কযহঙাম এবাং খঔাকনাআ
াঅহম বদপ্রণম এ ধ্রকডর মুঔঠাওা ওাকা খপাাও খর্ঔকঢ পাাআ। রাং খবরকগর স্বাফদ  খপাাও পরা খমকযকর্র
মাকছ ঢাাঁর খপাাও ঔুবাআ খবমানান াকহঙ। াঅহম ভাবহঙাম, এ মহা মূঢ াঅরব খেহটলন  াঅঘরকডর
ান্ধ ানুওরকডর ফকাআ এ রওম খপাাও পকরকঙন, াআাকমর ঠিও হলো হঢহন চানকঢ পাকরনহন। াআাম 
¤পকওদ ঢঔকনা াঅহম হবকল হওঙু চানঢাম না। াঅমার ধ্ারডা হঙ, মুঔ খঠকও রাঔা এওঝা াঅরবীয াভযা
 াঅঘরড, াআাকমর াকণ এর খওান ম্পওদ খনাআ। ওাাআকরার ঐ মহাকও খর্কঔ াঅমার াকনওঝা ানুরূপ
হঘিাাআ মকন একহঙ। াঅমার মকন কযহঙ, পুরুকর্র াকণ ও প্রওার াংকযাক এহ়েকয ঘার খয প্রবডঢা
এাআ মহার মকধ্য রকযকঙ ঢা াস্বাভাহবও।

ওাকা খপাাও পরা খবান াঅমাকও চানাকন খয, াঅমার হনকচ তঢহর খপাাও বাাআকর খবকরাকনার াঈপকযাকী নয।
াঅহম ঢার ওণা খমকন হনকঢ পাহরহন। ওারড াঅামার হবশ্বা হঙ, এওচন মুহম মহার খপাাকওর খয
ও তবহলি ণাওা র্রওার ঢা বাআ াঅামার ঐ খপাাকও হঙ।

ঢবু াঅহম ঐ হমলরীয খবাকনর মঢ মযাহি ধ্রকডর ওা রকগর ব়ে এওঝা ওাপ়ে হওনাাম (যা কা
খণকও পা পযদি াঅবৃঢ ওকর) াঈপরন্তু এওটি ওা হঔমার াণদাৎ ব়ে ধ্রকডর লরীর চ়োকনা ঘার্করর মঢ
়েনা হওনাম যা হর্কয াঅমার লরীকরর াঈপহরভাক, মাণা  র্ুবাহু াঅবৃঢ ওকর হনঢাম। াঅহম াঅমার মুঔ
ঠাওকঢ রাচী হঙাম, ওারড খর্ঔাম ঢাকঢ বাাআকরর রািার ধ্ুকা খণকও রো পাযা যাকব। হওন্তু াঅমার
খবানটি চানাকন, মুঔ ঠাওার খওান প্রকযাচন খনাআ। শুধ্ুমাত্র ধ্ুকা খণকও বাাঁঘার চনয মুঔ ঠাওা হন®প্রকযাচন।
হঢহন হনকচ মুঔ খঠকও রাঔকঢন, ওারড হঢহন হবশ্বা ওরকঢন, ধ্মীয র্ৃহিকওাড খণকও ঢা খঠকও রাঔা াঅবলযও।

মুঔ খঠকও রাঔা খয ও খবাকনর াকণ াঅমার পহরঘয কযহঙ ওাাআকরাকঢ ঢাাঁকর্র াংঔযা হঙ ঔুবাআ ওম।
ওাাআকরার াকনও মানু ওা হঔমার বা ়েনা খর্ঔকাআ হবরক্ত বা হবব্রঢ কয াঈঞকঢন। পািাঢয ধ্াাঁকঘ
চীবনযাপনওারী াধ্ারড হমলরীয যুবকওরা এ ও হঔমাকর ঠাওা পর্দ ানলীন খমকযকর্র খণকও র্ুরত্ব বচায
খরকঔ ঘকঢন। একর্রকও ঢাাঁরা ‘‘ভগ্নীকড’’ বক কবাধ্ন ওরকঢন। রািাখাকঝ বা বাক াঈঞক াধ্ারড
মানুকরা একর্রকও হবকল ম্মান ওরকঢন  ভদ্রঢা খর্ঔাকঢন। এও মহা রািাখাকঝ একও াপরকও খর্ঔক
াঅিহরওঢার াকণ াাম হবহনময ওরকঢন, ঢাাঁকর্র মকধ্য খওান বযহক্তকঢ পহরঘয না ণাওক।

াআাম গ্রকডর াঅকক াঅহম স্কাকঝদর খঘকয পযান্ট খবহল পঙন্দ ওরঢাম। ওাাআকরা এক বা হঠকঠাা ওাকা
খপাাও পরকঢ শুরু ওরাম। লীঘ্রাআ াঅহম এাআ খপাাওকও পঙন্দ ওকর খফাম। এ খপাাও পকর হনকচকও
াঢযি ভদ্র  ম্মাহনঢ মকন ঢ। মকন ঢ াঅহম এওচন রাচওনযা। ঢাঙা়ো এ খপাাকও াঅহম খবল
াঅরাম খবাধ্ ওরঢাম যা পযান্ট পকর ওঔকনা ানুভব ওহরহন।

হঔমার বা ়েনা পরা খবানকর্রকও হঢযাআ াপূবদ ন্দর খর্ঔাকঢা। ঢাকর্র খঘারায এও ধ্রকডর পহবত্রঢা 
াধ্ুঢা ফু কঝ াঈঞঢ। প্রওৃ ঢপকে প্রকঢযও মুহম নারী বা পুরু াঅল্লার ন্তুহির চনয ঢাাঁর হনকর্দ লাবী
পান ওকর এবাং খচনয হনকচর চীবন াঈৎকদ ওকর। াঅহম ঐ ও মানুকর মানহওঢা খমাকঝ বুছকঢ
পাহরনা, যাাঁরা ওযাণহও হস্টারকর্র খখামঝা খর্ঔক হওঙু াআ বকন না, াণঘ মুহম মহাকর্র খখামঝা বা
পর্দ ার মাকাঘনায ঢাাঁরা পঞ্চমুঔ, ওারড এঝা নাহও হনপী়েন  ন্ত্রাকর প্রঢীও!

াঅমার হমলরীয খবান াঅামাকও বকন, াঅহম খযন চাপাকন হফকর হককয এ খপাাও বযবার ওহর। একঢ াঅহম
াম্মহঢ চানাাআ। াঅমার ধ্ারডা হঙ, াঅহম যহর্ এ ধ্রকডর খপাাও পকর চাপাকনর রািায খবকরাাআ ঢাক
মানু াঅমাকও াভদ্র  াস্বাভাহবও ভাবকব। খপাাকওর ওারকড ঢারা াঅমর ওাঙ খণকও র্ূকর কর যাকব।
াঅমার খওান ওণাাআ ঢারা শুনকব না। াঅমার বাাআকর খর্কঔাআ ঢারা াআামকও প্রঢযাঔযান ওরকব। াআাকমর
মান হলো  হবধ্ানাবী চানকঢ ঘাাআকব না।

াঅমার হমলরীয খবানকও াঅহম এ যুহক্তাআ খর্হঔকযহঙাম। হওন্তু র্ুমাকর মকধ্য াঅহম াঅমার নঢু ন খপাাওকও
ভাকবক খফাম। ঢঔন াঅহম ভাবকঢ াকাম, চাপাকন হককয াঅহম এ খপাাওাআ পরব। এ াঈকেকলয াঅহম
চাপাকন খফরার ওকযওহর্ন াঅকক াওা রকগর ঐ চাঢীয হওঙু খপাাও এবাং হওঙু ার্া হঔমার (ব়ে ঘার্র
চাঢীয ়েনা) তঢহর ওরাম। াঅমার ধ্ারডা হঙ, ওার খঘকয এগুকা খবহল গ্রডকযাকয কব াধ্ারড
চাপানীকর্র র্ৃহিকঢ।

াঅমার ার্া হঔমার বা ়েনার বযা াপাকর চাপানীকর্র প্রহঢহক্রযা হঙ াঅমার ধ্ারডার খঘকয াকনও ভা।
মূঢ াঅহম খওানরওম প্রঢযাঔযান বা াঈপাকর ম্মুঔীন াআহন। মকন হঘঙ, চাপানীরা াঅমার খপাাও খর্কঔ
াঅহম খওান ধ্মদাববী ঢা না বুছক াঅমার ধ্মদানুরাক বুকছ হনহি। এওবার াঅহম শুনাম, াঅমার হপঙকন
এও খমকয ঢার বান্ধবীকও াঅকি াঅকি বকঙ, খর্ঔ এওচন খবৌদ্ধ ধ্মদযাহযওা।

এওবার খেকন খযকঢ াঅমার পাকল বকন এও াঅধ্বযী ভদ্রকাও। খওন াঅহম এরওম াদ্ভু ঢ ফযালকনর
খপাাও পকরহঙ ঢা হঢহন চানকঢ ঘাাআকন। াঅহম ঢাকও বাম, াঅহম এওচন মুহম। াআাম ধ্কমদ
খমকযকর্রকও হনকর্দ ল খর্যা কযকঙ, ঢারা খযন ঢাকর্র খর্  খৌন্দযদ াঅবৃঢ ওকর রাকঔ। ওারড ঢাকর্র
ানাবৃঢ খর্ুমা  খৌন্দযদ পুরুকর্রকও াঅওহদঢ ওকর ঢু কঢ পাকর। াকনও পুরুকর চনয এ ধ্রকডর
াঅওদড প্রহঢকরাধ্ ওরা ওিওর। ঢাাআ নারীকর্র াঈহঘৎ নয খর্  খৌন্দযদ প্রর্লদন ওকর ঢাকর্রকও হবরক্ত
ওরা বা মযায খফা।

মকন  াঅমার বযাঔযায হঢহন াঢযি প্রভাহবঢ কন। ভদ্রকাও ম্ভবঢ াঅচওাওার খমকযকর্র াঈকত্তচও
ফযালন খমকন হনকঢ পারহঙকন না। ঢাাঁর নামার ময কযহঙ। হঢহন াঅমাকও ধ্নযবার্ হর্কয খনকম খককন
এবাং বক খককন ঢাাঁর ঐওাহিও াআিা হঙ াআাম ম্পকওদ াঅকরা হওঙু চানার, হওন্তু মকযর াভাকব
পারকন না।

করমওাকর খরৌদ্রঢপ্ত হর্কন াঅহম পুকরা লরীর ঠাওা বা খপাাও পকর এবাং ‘‘হঔমার’’ হর্কয মাণা খঠকও
বাাআকর খযঢাম। একঢ াঅমার াঅব্বা র্ুাঃঔ খপকঢন, ভাবকঢন াঅমার ঔুব ওি কি। হওন্তু াঅহম খর্ঔাম
খরৌকদ্রর মকধ্য াঅমার এ খপাাও ঔুবাআ াঈপকযাকী, ওারড একঢ মাণা খা়ে  কা রাহর খরাকর্র ঢাপ খণকও
রো খপঢ। াঈপরন্তু াঅমার খবাকনরা যঔন াফপযান্ট পকর ঘাকফরা ওরঢ, ঢঔন কর্র ার্া াউরু খর্কঔ
াঅহম াস্বহি খবাধ্ ওরঢাম।

াকনও মহা এমন খপাাও পকরন যাকঢ ঢাকর্র বুও  হনঢকবর াঅওৃ হঢ পহরস্কার ফু কঝ াঈকঞ। াআাম
গ্রকডর াঅকক াঅহম এ ধ্রকডর খপাাও খর্ঔক াস্বহি খবাধ্ ওরঢাম। াঅমার মকন ঢ এমন হওঙু াঙ্গ
প্রর্লদন ওরা কি যা খঠকও রাঔা াঈহঘঢ, খবর ওরা াঈহঘঢ নয। এওচন খমকযর মকন যহর্ এও খপাাও এ
ধ্রকডর াস্বহিকবাধ্ একন খর্য ঢাক এওচন পুরু এ খপাাও পরা খমকযকর্রকও খর্ঔক হওভাকব প্রভাহবঢ
কবন ঢা কচাআ ানুমান ওরা যায।

াঅপনারা যঢ প্রশ্ন ওরকঢ পাকরন, লরীকরর স্বাভাহবও  প্রাওৃ হঢও াঅওৃ হঢ খঠকও রাঔার হও র্রওার? এ প্রকশ্নর
াঈত্তর খর্যার াঅকক াঅুন এওঝু খভকব খর্হঔ। াঅচ খণকও ৫০ বৎর াঅকক চাপাকন খমকযকর্র চনয ুাআহমাং
ুযঝ পকর ুাআহমাং পুক াাঁঢার ওাঝা াশ্লীঢা  ানযায বক মকন ওরা ঢ। াণঘ াঅচওা াঅমরা
হবহওহন পকর াাঁঢার ওাঝকঢ খওান জ্জাকবাধ্ ওহর না। ঢকব যহর্ খওান মহা চাপাকনর খওাণা ঝপক
পযান্ট পকর লরীকরর াঈর্ধ্দভাক ম্পূডদ ানাবৃঢ ওকর াাঁঢার ওাকঝন ঢাক খাকও ঢাাঁকও হনদজ্জ বকব।

াঅবার র্হেড ফ্রাকন্পর মুদ্র তওকঢ যান, খর্ঔকঢ পাকবন খঔাকন ও বযকর াাংঔয নারী লরীকরর
াঈর্ধ্দভাক ম্পূডদ ানাবৃঢ ওকর ঝপক পকর ানবাধ্ বা খরৌদ্রস্নান ওরকঙন। াঅকরওঝু এহককয াঅকমহরওার
পহিম াঈপকূক যান, খঔাকন াকনও তওকঢ নুহটস্ট বা নগ্নবার্ীকর্রকও ম্পূডদ াঈঙ্গ কয খরৌদ্রø াকন রঢ
খর্ঔকঢ পাকবন।

যহর্ এওঝু হপঙকন ঢাওান ঢাক খর্ঔকঢ পাকবন মধ্যযুককর এওচন বৃটিল নাাআঝ ঢাাঁর হপ্রযঢমার চুঢার
র্ৃলযকঢ প্রওহম্পঢ কয াঈঞকঢন। একণকও াঅমরা বুছকঢ পারহঙ খয, নারীকর্কর খকাপন াাংল, বা খঠকও রাঔার
মঢ াাংল হও খ বযাপাকর াঅমাকর্র মানহওঢা পহরবঢদ নলী।

এঔাকন াঅমার প্রশ্ন: াঅপহন হও এওচন নুহটস্ট বা নগ্নবার্ী? াঅপহন হও ম্পূডদ নগ্ন কয ঘাকফরা ওকরন? যহর্
াঅপহন নুহটি না ন ঢাক বুন, যহর্ খওান নুহটি াঅপনাকও হচজ্ঞাা ওকরন: ‘‘খওন াঅপহন াঅপনার বুও
 হনঢব খঠকও রাকঔন, াণঘ মুঔ  াকঢর নযায বুও  হনঢব খঢা লরীকরর স্বাভাহবও াাংল?’’ ঢাক
াঅপহন হও বকবন? এ প্রকশ্নর াঈত্তকর াঅপহন যা বকবন, াঅপনার প্রকশ্নর াঈত্তকর াঅহম ঠিও খওণাাআ বব।
াঅপহন খযমন লরীকরর স্বাভাহবও াাংল যা কত্ব বুও  হনঢবকও খকাপনীয াঙ্গ বক মকন ওকরন, াঅমরা
মুহম নারীরা মুঔমন্ড  াঢ ঙা়ো মি লরীরকও খকাপনীয াঙ্গ বক মকন ওহর, ওারড মান স্রিা
াঅল্লা এভাকবাআ াঅমাকর্রকও হনকর্দ ল হর্কযকঙন। াঅর এচনযাআ াঅমরা হনওঝাত্মীয (মারাম) ঙা়ো ানযানয
পুরুকর খণকও মুঔ  াঢ ঙা়ো ম্পূডদ লরীর াঅবৃঢ ওকর রাহঔ।

াঅপহন যহর্ খওানহওঙু ুহওকয রাকঔন ঢাক ঢার মূয খবক়ে যাকব। নারীর লরীর াঅবৃঢ রাঔক ঢার
াঅওদড খবক়ে যায, এমনহও ানয নারীর খঘাকঔ ঢা াহধ্ওঢর াঅওডীয কয াঈকঞ। পর্দ ানলীন খবাকনকর্র
ওাাঁধ্  কা াপূবদ ু ু ন্দর খর্ঔায, ওারড ঢা াধ্ারডঢ াঅবৃঢ ণাকও।

যঔন খওান মানু জ্জার ানুভুহঢ াহরকয নগ্ন কয রািাখাকঝ ঘকঢ ণাকওন, প্রওালয চনমকে খপলাব,
পাযঔানা  “খপ্রম” ওরকঢ ণাকওন, ঢঔন হঢহন পশুর মান কয যান, ঢাাঁকও াঅর খওানভাকবাআ পশু খণকও
পৃণও ওরা যায না। াঅমার ধ্ারডা, জ্জার ানুভুহঢ খণকওাআ মানব ভযঢার শুরু।

াকনও চাপানী মহা শুধ্ু খর খণকও খবকরাকঢ কাআ খমও-াঅপ  াচককাচ ওকরন। খকর ঢাাঁকর্রকও খওমন
খর্ঔাকঘঙ ঢা হনকয মাণা খামান না। াণঘ াআাকমর হবধ্ান , এওচন স্ত্রী হবকলভাকব স্বামীর চনয হনকচকও
ুন্দরী  াঅওদনীযা ওকর রাঔকঢ কঘি কবন। ানুরূপভাকব এওচন স্বামী ঢার স্ত্রী মকনারঞ্জকনর চনয
হনকচকও ুন্দর  াঅওদনীয ওরকঢ কঘি কবন। াঈপরন্তু জ্জার চাঢ ানুভুহঢ একর্র ম্পওদ াঅকরা
াঅনন্দময  মকনারম ওকর খঢাক।

াঅপনারা যঢ বকবন, পুরুকর্রকও াঈকত্তহচঢ না ওরার াঈকেকলয াঅমাকর্র মুঔ  াঢ ঙা়ো বাওী পুকরা
লরীর খঠকও রাঔাঝা বা়োবাহ়ে এবাং াহঢ-ঢওদ ঢা। এওচন পুরু হও শুধ্ুমাত্র খযৌন াঅগ্র হনকযাআ এওচন
নারীর হর্কও ঢাওান?

এওণা ঠিও খয ব পুরুাআ প্রণকমাআ খযৌন ানুভুহঢ হনকয নারীকও খর্কঔন না। ঢকব নারীকও খর্ঔার পর ঢাাঁর
খপাাও  াঅঘরড খণকও পুরুকর মকন খয াঅগ্র  াঈকত্তচনা ৃহি য ঢা প্রহঢকরাধ্ ওরা ঢার চনয ঔুবাআ

ওিওর। এ ধ্রকনর াঅকবক হনযন্ত্রকড পুরুকরা হবকলভাকব র্ুবদ। বঢদ মান হবকশ্বর াহঢ াঅকহঘঢ ধ্দড 
খযৌন াঢযাঘাকরর পহরমাড খর্ঔকাআ াঅমরা এওণা বুছকঢ পারব।

খওবমাত্র পুরুকর্র প্রহঢ মানহবও াঅকবর্ন চাহনকয এবাং ঢাকর্রকও াঅত্মহনযন্ত্রকডর াঅহ্বান চাহনকয াঅমরা
ধ্দড  াঢযাঘাকরর এ মযার মাধ্াকনর াঅলা ওরকঢ পাহন না। পর্দ া ঙা়ো এগুকা খরাকধ্র খওান াঈপায
খনাআ। এওচন পুরু নারীর পহরধ্াকনর হমহন-স্কাকঝদর াণদ এরূপ মকন ওরকঢ পাকরন: ‘‘ঢু হম ঘাাআক াঅমাকও
খপকঢ পার,’’ াপরহর্কও াআামী হচাব পহরষ্কারভাকব চাহনকয খর্য: ‘‘াঅহম খঢামার চনয হনহদ্ধ।’’

ওাযকরা খণকও চাপাকন হফকর াঅহম হঢন মা হঙাম। এরপর াঅহম াঅমার স্বামীর াকণ খৌহর্ াঅরকব াঅহ।
শুকনহঙাম খয, খৌহর্ াঅরকব ব খমকযকও মুঔ ঠাওকঢ য, ঢাাআ াঅমার মুঔ ঠাওার চনয খঙাঝ এওঝা ওা
ওাপ়ে বা হনওাব াঅহম াকণ ওকর একনহঙাম। হরযাকর্ খপৌাঁকঙ খর্ঔাম এঔাকনর ব মহা মুঔ ঠাকওন না।
হবকর্লী ামুহম মহারা শুধ্ু র্াযারাভাকব এওঝা ওা কাাঈন হপকঞর াঈপর খফক রাকঔন; মুঔ, মাণা হওঙু াআ
ঠাকওন না। হবকর্লী মুহম মহারা াকনকওাআ মুঔ খঔাা রাকঔন। খৌহর্ মহারা বাাআ মুঔ  াঅপর্মিও
খর্ াঅবৃঢ ওকর ঘাকফরা া ওকরন।

হরযাকর্ এক প্রণমবার বাাআকর খবকরাকনার ময াঅহম ‘‘হনওাব’’ হর্কয াঅমার মুঔ খঠকও হনাআ। খবল ভা
াক। াঅক াভযি কয খকক একঢ খওান াুহবধ্া খবাধ্ য না। বরাং াঅমার মকন কঢ াক খয, াঅহম
এওটি হবকল মযদার্া ম্পন্ন বযহক্তকত্ব পহরডঢ কযহঙ। খওান মূযবান হলল্প ঘু হর ওকর হনকয খকাপকন খর্কঔ
খযমন াঅনন্দ পাযা যায ঠিও খঢমহন াঅনন্দ ানুভব ওরহঙাম াঅহম। ানুভব ওরাম াঅমার এমন
এওঝা মযবান ম্পর্ রকযকঙ যা খর্ঔার ানুমহঢ খনাআ বার চনয।

হরযাকর্র রািায এওচন খমাঝাকাঝা পুরু এবাং ঢার াকণ বদাঙ্গ ওাকা খবারওায াঅবৃঢ এওচন মহাকও
খর্কঔ এওচন হবকর্লী যঢ ভাবকবন খয, এাআ র্ম্পহঢর মকধ্যর ম্পওদ কি াঢযাঘার  হনপী়েকনর, মহাটি
াঢযাঘাহরঢ এবাং ঢাাঁর স্বামীর র্াীকঢ পহরডঢ কযকঙন। হওন্তু প্রওৃ ঢ পকে খবারওাপরা এ ও মহাকর্র
ানুভূহঢ ম্পূডদ হভন্ন। এরা হনকচকর্রকও ঘাওর বরওন্দাকচর প্ররাধ্ীন ম্রাজ্ঞীর মঢ ভাকবন।

হরযাকর্র প্রণম ওকযও মা াঅহম াঅমার হনওাব বা মুঔাবরড হর্কয শুধ্ু খঘাকঔর হনকঘর াাংলঝু কু ঠাওঢাম,
খঘাঔ  ওপা খঔাা ণাওঢ। লীকঢর খপাাও বানাকঢ হককয াঅহম এওঝা খঘাঔঠাওা হনওাব বাহনকয হনাম।
এবার াঅমার াচ পুকরা , াঅর াঅমার লাহি  ঢৃ হপ্ত পূডদঢা খপ। এঔন াঅহম হভক়ের মকধ্য াস্বহি
খবাধ্ ওহরনা। যঔন খঘাঔ খঔাা রাঔঢাম ঢঔন মাকছমাকছ ঞাৎ ওকর খওান পুরুকর াকণ খঘাঔাকঘাহঔ ক

হবব্রঢ কয প়েঢাম। ওা ানগ্লাকর মঢ খঘাঔ ঠাওা হনওাকবর ফক াপহরহঘঢ পুরুকর ানাূ ঢ
খঘাঔাকঘা াহঔ খণকও রো পাযা যায।

এওচন মুহম মহা ঢাাঁর হনকচর মযদার্া রোর চনয হনকচকও াঅবৃঢ ওকর রাকঔন। ানাত্মীয পুরুকর
র্ৃহির াধ্ীনস্থ কঢ হঢহন রাহচ নন। হঢহন ঘান না ঢাকর্র াঈপকভাককর ামগ্রী কঢ। পািাকত্তযর বা
পািাত্তযপন্থী খয ও মহা ঢাাঁকর্র লরীরকও পুরুকর্র ামকন াঈপকভাককর ামগ্রী রূকপ ঢু ক ধ্করন ঢাাঁকর্র
প্রহঢ এওচন মুহম নারী ওরুডা খবাধ্ ওকরন।

বাাআকর খণকও হচাব বা পর্দ া খর্কঔ এর হভঢকর হও াঅকঙ ঢা খবাছা াঅকর্ৌ ম্ভব নয। বাাআকর খণকও পর্দ া 
পর্দ ানলীনকর্র পযদকবেড ওরা, াঅর পর্দ ার মকধ্য চীবন ওাঝান র্ুকঝা ম্পূডদ পৃণও হবয। র্ুটি হবকযর মকধ্য
খয কযাপ রকযকঙ খঔাকন হনহঢ রকযকঙ াআামকও খবাছার কযাপ।

বাাআকর খণকও খর্ঔক মকন কব াআাম এওটি খচঔানা, এঔাকন খওান স্বাধ্ীনঢা খনাআ। হওন্তু াঅমরা, যারা এর
মকধ্য াবস্থান ওরহঙ াঅমরা এঢ লাহি, াঅনন্দ  স্বাধ্ীনঢা ানুভব ওরহঙ যা াআাম গ্রকডর াঅকক ওঔকনাাআ
ওহরহন। পািাকত্তযর ঢণাওহণঢ স্বাধ্ীনঢা পাকয খঞক াঅমরা াআামকও খবকঙ হনকযহঙ। এওণা যহর্ হঢয ঢ
খয, াআাম খমকযকর্রকও হনপী়েন ওকরকঙ এবাং ঢাকর্র াহধ্ওার ঔবদ ওকরকঙ, ঢাক াআাঈকরাপ, াঅকমহরওা, চাপান
 হবহভন্ন খর্কলর াকহডঢ খমকয খওন ঢাকর্র ও স্বাধ্ীনঢা  স্বাহধ্ওার পাকয খঞক াআাম গ্রড ওরকঙ?
াঅহম াঅলা ওহর বাাআ হবযটি খভকব খর্ঔকবন।

াআাকমর প্রহঢ হবকদ্ব, খৃডা বা ভ্রাি পূবদধ্ারডার ওারকড যহর্ খওাঈ ান্ধ না ন ঢাক হঢহন াবলযাআ খর্ঔকবন
এওচন পর্দ ানলীন মহা হও াপূবদ ুন্দর। ঢাাঁর মকধ্য ফু কঝ াঈকঞকঙ স্বকীয খৌন্দযদ, খর্বীকত্বর  ঢীকত্বর
াঅভা। াঅত্মহনভদ রঢা  াঅত্মমযদার্ায াঈদ্ভাহঢ ঢাাঁর খঘারা। াঢযাঘাকরর বা হনপী়েকনর ামানযঢম খওান
হঘহ্নাআ াঅপহন ঢাাঁর খঘারায পাকবন না।

এঝা জ্বি ঢয, হওন্তু ঢারপর াকনকও ঢা খর্ঔকঢ পান না। খওন? ম্ভবঢ ঢাাঁরা ঐ ধ্রকডর মানু যারা
াঅল্লার হনর্লদন খর্কঔ, খচকন াস্বীওার ওকরন। প্রঘহঢ প্রণার র্াত্ব, হবকদ্ব, ভ্রািধ্ারডা  স্বাকণদর াকেড
যাকর্রকও ান্ধ ওকর খফককঙ। াআাকমর ঢযকও াস্বীওার ওরার এঙা়ো াঅর হও ওারড ণাওকঢ পাকর?

ম্মাহনঢ পাঞও হবিাহরঢ চানকঢ াআন্টারকনকঝ “KHAULA NAKATAÓ াণবা VIEW THROUGH HIJAB” হনকঔ াঘদ
ওরুন। াণবা হভহযঝ ওরুন: www.whymuhammad.com

