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সংমিপ্ত বর্ণনা.............
বাবার মনকট সন্তানই সবয়েয়ে দামী, যা বলার
অয়েিা রায়ে না। অতএব, হেেমে বাবা যেন
সন্তানয়ক উেয়দশ হদে, েূ ড়ান্ত সতয কথাই বয়ল
েমরেূ র্ণ মনষ্ঠার সায়থ, যা তার জ্ঞান ও অমিজ্ঞতা
মনংড়ায়না। এমন এক হেেমে মেতা মমসয়রর
আলী আত-তানতাওেী। মতমন মনয়ির হেয়লহময়ের উয়েয়শয দু’মট উেয়দশ প্রদান কয়রন: ‘হে
আমার হময়ে’ ও ‘হে আমার হেয়ল’ নামক দু’মট
প্রবয়ে, হযন তারা শেতামন ফাাঁয়দ প্রতামরত না
েে, মনয়ির করর্ীে ও সফলতা সম্পয়কণ সিাগ
থায়ক এবং অেয়রর িনয েে আয়লাকবমতণকা।
এোয়ন ‘হে আমার হময়ে’ প্রবেমট অনু বাদ কয়র
হেশ করা েয়েয়ে।
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অনু বাদয়কর কথা
আল-োমদু মলল্লাে

ওোসসালাতু

ওোসসালামু

আলা

রাসূ মলল্লাে।
মানু ষ যমদ তার িরুমর করর্ীেগুয়লার ফদণ ততমর কয়র,
অয়নক লম্বা েয়ব; মকন্তু হস যমদ গুরুত্ব ও প্রথম করর্ীে
মেয়সয়ব তার দামেত্বগুয়লা ক্রম-মবনযাস কয়র, তােয়ল
শীয়ষণই থাকয়ব সন্তান। আেন সন্তান সম্পয়দর োইয়তও
দামী, বরং মনয়ির আরাম, ইচ্ছা, প্রবৃ মি এমন মক দু মনোর
সব োওো-োওো হথয়কও দামী। মপ্রে সন্তান অসু স্থ েয়ল
রাত িায়গ, সু স্থতার িনয এোয়ন-হসোয়ন তদবীর কয়র,
সমে ও সম্পদ বযে কয়র অকাতয়র, কেয়না ঋর্ কয়র এসব প্রমার্ কয়র হয, বাবার মনকট সন্তানই সবয়েয়ে
দামী, যা বলার অয়েিা রায়ে না। অতএব, হেেমে বাবা
যেন সন্তানয়ক উেয়দশ হদে, েূ ড়ান্ত সতয কথাই বয়ল
েমরেূ র্ণ মনষ্ঠার সায়থ, যা তার জ্ঞান ও অমিজ্ঞতা
মনংড়ায়না। এমন এক হেেমে মেতা মমসয়রর আলী আত2

তানতাওেী। মতমন মনয়ির হেয়ল-হময়ের উয়েয়শয দু ’মট
উেয়দশ প্রদান কয়রন: ‘হে আমার হময়ে’ ও ‘হে আমার
হেয়ল’ নামক দু ’মট প্রবয়ে, হযন তারা শেতামন ফাাঁয়দ
প্রতামরত না েে, মনয়ির করর্ীে ও সফলতা সম্পয়কণ
সিাগ থায়ক এবং অেয়রর িনয েে আয়লাকবমতণকা।
এোয়ন আমরা ‘হে আমার হময়ে’ প্রবেমট অনু বাদ কয়র
হেশ করমে, আশা করমে প্রয়তযক বাবা মা প্রকৃত সতয
হিয়ন সন্তানয়দর কলযায়র্ ব্রতী েয়বন এবং সন্তানরাও
বাবা-মা ও কলযার্কামীয়দর উেয়দশ-অমিজ্ঞতা ও
হুমশোমর হথয়ক মনয়ির িীবনয়ক সাথণক করার প্রোস
গ্রের্ করয়ব, আশ্রে মদয়ব না হকায়না প্রকার প্রবৃ মি,
প্রয়লািন ও িমর্ক সু ে-হিাগয়ক। আল্লাে সোে।

সানাউল্লাে ইবন নমির আেমদ
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সকল প্রশংসা আল্লাের িনয এবং সালাত ও সালাত
বমষণত হোক তাাঁর রাসু য়লর ওের।
আমম গত ষাট বের যাবত বোন-বক্তৃতা করমে ও
মলেমে। আমার হকায়না হলোর িায়গয এতটা প্রসার ও
প্রমসমি হিায়টমন, যতটা প্রসার ও প্রমসমি হিায়টয়ে এ
দু ’মট1 প্রবয়ের, মবয়শষিায়ব ‘হে আমার হময়ে’ প্রবেমটর।
আমম যেন েঞ্চাশ বেয়র েদােণর্ করমেলাম তেন
প্রবেমট মলয়েমে, আি আমম আমশ বেয়র েদােণর্ করমে।
আল্লাের মনকট প্রাথণনা করমে মতমন আমায়ক সারাির্
সু স্থতা ও সু ন্দর েমরসমামপ্ত দান করুন। হে আল্লাে, হস
োঠকয়কও উিম প্রমতদান মদন হয দু ’োত তুয়ল এবং
বয়ল: আমীন।
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হলেয়কর অমিক প্রমসি মিতীে প্রবে েয়চ্ছ: “হে আমার হেয়ল”।
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যতটুকুন আমম িামন, ‘হে আমার হময়ে’ প্রবেমট হেৌষমি
বার প্রকামশত েয়েয়ে। েেয়তা আরও প্রকামশত েয়েয়ে যা
আমার িানা হনই। প্রবেমট প্রকাশ করার অনু মমত আমম
তায়কও মদয়েমে হয, তা মবনামূ য়লয মবতরর্ করয়ত োে বা
সামানয লায়ি মবমক্র করার ইচ্ছা কয়র।
বতণমান আমরা দু ’মদক হথয়ক োমলার মশকার:
১. দীয়নর ময়িয সয়ন্দে-সংশে সৃ মি কয়র অমশমিত ও কম
মশমিত মানু ষয়ক দীন হথয়ক দূ য়র সমরয়ে রাোর
োেতারা।
২. নফস ও প্রবৃ মিয়ক উসয়ক মদয়ে মুসমলম যু বকযু বতীয়দরয়ক মবেথগামী করার ষড়যন্ত্র। প্রথমমট হবমশ
িোবে ও অমিক িমতকর, তয়ব েুব িীর গমতয়ত তা
অগ্রসর েে। কারর্, দীন সম্পয়কণ হকায়না সয়ন্দে হেশ
করা েয়ল সবাই একবায়কয তা গ্রের্ করয়ব -এরূে নে।
েিান্তয়র মিতীে োমলা তার মবেরীত, প্রবৃ মি যমদ
যু বকয়দরয়ক োতোমন মদয়ে ডায়ক তায়ত তারা সাড়া হদে
েুব দ্রুত। এ হরাগমট অমিক প্রসারমার্ ও দ্রুত হোাঁোয়ে।
5

যমদও হরাগমট বযমক্তয়ক অসু স্থ কয়র মকন্তু মনিঃয়শষ কয়র
না, কি হদে মকন্তু মৃতুয ঘটাে না। প্রথম হরাগমট কুফুরী
আর মিতীে হরাগমট োে ও অবািযতার মদয়ক মনয়ে যাে।
হোি এ বইোনা হলোর েরও আমম বহু মলয়েমে,
একামিক বোন-বক্তৃতা কয়রমে, টকয়শায়ত অংশ মনয়েমে
এবং অয়নক আয়লােনা কয়রমে, মকন্তু আল্লাের অনু গ্রয়ে
প্রবেমট আিও োঠক ও োমঠকার অন্তরয়ক আকষণর্
করয়ে। আল্লাের মনকট হদা‘আ করমে, মতমন বইমট িারা
উেকৃত করুন এবং তার সাওোব দান করুন আমায়ক
এবং আমার সন্তান ও িামাতা মুোম্মাদ নামদর
োতাোতয়ক হয আি তা প্রকাশ করয়ত যায়চ্ছ।
এ মলো ও তার অনু রূে (য়ে আমার হেয়ল) মিতীে মলোে
একমট েরফও েমরবতণন কমর মন, েমরবতণন করব কীিায়ব
যা োঠ কয়রয়ে শাম, িডণান, মমসর ও ইরায়কর অসংেয
মানু ষ। যতটুকুন িামন বহু প্রমসি ও অমিক কমথত িাষাে
তার অনু বাদ েয়েয়ে। হযমন, উদু ণ, ইংয়রমি প্রিৃমত িাষা।
োঠক মপ্রেতা ও অমিক েড়ার কারয়র্ প্রবে দু ’মট মূ লত
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োঠকয়দর মামলকানাে েয়ল হগয়ে, অতএব আমম তায়ত
েমরবতণন করব কীিায়ব?! আমম এ কথাগুয়লা বলমে ও
আল্লাের মনকট ইয়েগফার করমে।
আলী আত-তানতাওেী
মক্কা আল-মুকাররামাে।
১২/০৩/১৪০৬ মেিরী
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হে আমার হময়ে, আি আমম েঞ্চায়শর হকাঠাে ো রাো
আিাবেসী হপ্রৌঢ়। হযৌবন মবদাে মনয়েয়ে, সায়থ মবদাে
মদয়েয়ে তার স্বপ্ন ও আকাঙ্খায়ক। অতিঃের আমম মবমিন্ন
হদশ ঘুয়রমে, মানু য়ষর সায়থ সািাত কয়রমে এবং
দু মনোয়ক েরে কয়রমে গিীরিায়ব। অতএব, তুমম আমার
বেস ও অমিজ্ঞতা হথয়ক োাঁমট সু স্পি মকেু কথা শ্রবর্
কর, যা তুমম আমম বযতীত কায়রা হথয়ক শুনয়ব না।
উিম েমরত্র প্রমতষ্ঠা, ফযাসাদ দূ র করা ও প্রবৃ মিয়ক রুয়ে
হদওোর িনয আমরা মলয়েমে, অয়নক আহ্বান কয়রমে হয,
আমায়দর কলম ক্লান্ত েয়ে েড়য়ে, মবরমক্ত হবাি করয়ে
আমায়দর মুে, অথে আমরা মকেু ই কমর মন। হকায়না
অেরাি দূ র কমর মন; বরং অেরাি হবয়ড় েলয়ে, ফযাসাদ
প্রসামরত েয়চ্ছ, হবোোেনা, অনাবৃ মত ও নগ্নতার হিাোর
বইয়ে এবং মদনমদন তার েমরমি বৃ মি োয়চ্ছ। একয়দশ
হথয়ক অের হদয়শ মবোর ঘটয়ে, এমন মক একমট
ইসলামম হদশও তা হথয়ক মুক্ত নে, আমম যতটুকু িামন।
মসমরো রিা োে মন, হযোয়ন হবারকার বযােক প্রেলন
মেল, সম্মান সু রিা ও েদণার হিয়ত্র মেল এক িরয়নর
8

কড়াকমড়, হসোয়নর নারীরাও নগ্ন মববস্ত্র ও োত-গলা
হবর কয়র বাইয়র হবর েয়চ্ছ...
আমরা সফল েে মন, ময়ন েয়চ্ছ না আমরা সফল েয়বা,
তুমম মক িান হকন? কারর্, আমরা আি েযণন্ত সংস্কায়রর
দরিাে হেৌঁোয়ত োমর মন এবং তার রাোও িানয়ত োমর
মন। বস্তুতিঃ সংস্কায়রর দরিা হতামার সাময়ন হে আমার
হময়ে, তার োমবও হতামার োয়ত, যমদ তুমম হসটা মবশ্বাস
কর এবং তায়ত প্রয়বশ করার ইচ্ছা কর, তয়বই অবস্থার
েমরবতণন েয়ব।
এ কথা মঠক হয, োয়ের রাোে েুরুষরাই প্রথম ো
বাড়াে, নারী হসটা প্রথম কয়র না, মকন্তু হতামার সন্তুমি না
েয়ল েুরুষ সাময়ন অগ্রসর েে না, হতামার মবনোবনতা
না েয়ল হস দৃ ঢ়িায়ব এয়গাে না, তুমম তায়ক েুয়ল মদয়েে
আর হস প্রয়বশ কয়রয়ে, হযন তুমম হোরয়ক বলে: প্রয়বশ
কর... যেন হোর হতামায়ক েুমর করল, তুমম মেৎকার
করে: হে হলাক সকল, আমায়ক রিা কর, আমায়ক েুমর
করা েয়েয়ে... যমদ তুমম িান েুরুষরা সবাই হনকয়ড় আর
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তুমম হিড়ী, তােয়ল অবশযই হনকয়ড় হথয়ক হিড়ীর
েলােন করার নযাে তুমম েলােন করয়ত। যমদ তুমম জ্ঞান
করয়ত তারা সবাই ডাকাত, তােয়ল অবশযই হোর-ডাকাত
হথয়ক কৃেয়র্র সু রিার নযাে তুমম সু রিা গ্রের্ করয়ত।
হনকয়ড় সািারর্ত হিড়ীর হগাশত োড়া মকেু ই োে না,
মকন্তু েুরুষ হতামার হথয়ক যা োে হসটা হিড়ীর মনকট
হগাশয়তর হেয়েও হবমশ মূ লযবান হতামার কায়ে। হিড়ীর
মৃতুযর হেয়েও হসটা হতামার িনয হবমশ িমতকর। হতামার
কায়ে তাই োে, যা হতামার মনকট সবয়েয়ে দামম: হতামার
েমবত্রতা, যার কারয়র্ তুমম সম্মামনত, যা হতামার গবণ
এবং যা মনয়েই তুমম হবাঁয়ে থাক। বস্তুতিঃ হস নারীর
িীবন, যার েমবত্রতা েরর্ কয়র কলমিত কয়রয়ে হকায়না
েুরুষ, হস হিড়ীর মৃতুয হথয়ক শতিাগ হবমশ কমঠন, যার
হগাশত হেয়ে ধ্বংস কয়রয়ে হকায়না হনকয়ড়... এটাই
বােবতা, হকায়না সয়ন্দে হনই, হকায়না যু বক যেন হকায়না
নারীয়ক হদয়ে, অবশযই হস তায়ক কােড় েুয়ল নগ্ন কয়র
কল্পনার িগয়ত, অতিঃের বস্ত্র-েীনিায়ব তায়ক কল্পনা
কয়র।
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এরূেই, আল্লাের শেথ! হতামার িনয আমম মিতীেবার
শেথ করমে! কতক েুরুষ যা বয়ল হসটা মবশ্বাস কয়র
না। হযমন, বয়ল: তারা হময়ের েমরত্র ও িদ্রতা বযতীত
মকেু ই হদয়ে না, তারা হময়ের সায়থ বেুর ময়তা কথা বয়ল
এবং তায়ক বেুর ময়তা িায়লাবায়স। মমথযা কথা! আল্লাের
শেথ এসব মমথযা কথা। যমদ তুমম শ্রবর্ কর যু বকরা
তায়দর একাকী আসয়র কী বয়ল, অবশযই অদ্ভুত ও
িোনক মকেু শ্রবর্ করয়ব! যমদ হকায়না যু বক হতামায়ক
োমস হদে, হতামার সায়থ নরম বাকয বযে কয়র বা
হতামায়ক হকায়না হসবা প্রদান কয়র, অবশযই হসটা কয়র
হস স্বীে প্রবৃ মির স্বাথণ েূ রর্ করার িূ মমকাস্বরূে অথবা হস
মনয়িয়ক প্রয়বাি হদে এটা িূ মমকার িূ মমকা।
অতিঃের কী? হে হময়ে, বল মক? একটু মেন্তা কর।
হতামরা দু ’িয়ন িমর্ক আনয়ন্দ অংশ গ্রের্ করয়ব,
অতিঃের হস হতামায়ক িুয়ল যায়ব আর তুমম তার যন্ত্রর্া
গলািিঃকরর্ করয়ব আিীবন। হস েুনরাে অের অসতকণ
নারীয়ক অয়েষর্ করয়ব, তার ইজ্জত েুমর করার উয়েয়শয।
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আর তুমম নু যয়ে েড়য়ব হতামার হেয়ট মনয়িে করা তার
বীযণ উৎোমদত সন্তান মনয়ে! হতামার মাথাে মেন্তা, হতামার
কোয়ল কলয়ির োে, এ হব-ইনসাফ সমাি তায়ক িমা
করয়ব এবং বলয়ব: যু বকমট মবেথগামী মেল, তাওবা কয়র
শুিয়র হগয়ে; মকন্তু তুমম লাঞ্ছনা ও অেমায়নর নীয়ে
থাকয়ব সারা-িীবন, সমাি হতামায়ক িমা করয়ব না।
আর েুরুয়ষর সািাতকায়ল যমদ তুমম হসািা েয়ে দাাঁড়াও,
হতামার হোে তার হথয়ক মফমরয়ে নাও এবং হতামার
অনীো ও অনমনীেতা তায়ক প্রদশণন করাও, তুমম মঠক
কািমট করয়ব। হতামার হথয়ক এ বািা যমদ তায়ক মবরত
না কয়র; বরং মুে বা োত মদয়ে হস হতামার অসম্মান
কয়র, তুমম মনয়ির ো হথয়ক িুতা েুল এবং তার মাথাে
হময়র দাও। যমদ তুমম এরূে কর হদেয়ব রাো মদয়ে হয
যায়চ্ছ সবাই হতামার সাোযযকারী, েরবতণীয়ত হকায়না
োেী এরূে করার সােস করয়ব না। আর যমদ হস িায়লা
েে তাওবা কয়র হতামার মনকট আসয়ব োলাল সম্পয়কণর
আমিণ মনয়ে এবং হতামায়ক মবয়ে করার প্রোব মদয়ব
হতামার েমরবায়রর মনকট।
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হময়ে যত েদ-েদবী, অথণ-সম্পদ, প্রমসমি ও সু েযামত লাি
করুক, মবয়ে বযতীত মকেু য়তই হস মনয়ির েক ও
িীবয়নর সাথণকতা োয়ব না। এিনয তায়ক হনককার স্ত্রী
বা সম্মামনত গৃমের্ী েয়তই েয়ব; হোক হস রার্ী,
রািকুমারী, েযামত ও কযায়মরার আকষণর্ েমলউড নামেকা,
যা অয়নক নারীয়ক প্রতামরত কয়র, মবয়ে বযতীত তায়দর
কায়রারই প্রশামন্ত হনই। আমম মমসর ও মসমরোর দু ’িন
প্রমথতযশা সামেমতযক নারীয়ক িামন, যারা সম্পদ ও
সম্মান অিণন কয়রয়ে অয়নক, মকন্তু স্বামী অিণন কয়র মন,
ফয়ল বতণমায়ন তারা উিয়ে মমেষ্ক মবকৃত োগল, তায়দর
নাম সম্পয়কণ তুমম আমায়ক মিয়জ্ঞস কর না, কারর্ তারা
অয়নক প্রমসি!!!
মবয়ে নারীর অিীি লিয, যমদও হস োলণায়ময়ের সদসয ও
সম্রাজ্ঞী বয়ন যাে। সম্মানেীন োেী নারীয়ক হকউ মবয়ে
কয়র না; এমন মক হোদ প্রতারর্াকারীও তায়ক মবয়ে কয়র
না, যায়ক হস মবয়ের প্রয়লািন হদমেয়ে প্রতামরত কয়রয়ে।
েুরুষ েমততা নারী হথয়ক প্রস্থান কয়র। আর যেন মবয়ের
ইচ্ছা কয়র তায়ক বাদ মদয়ে মিতীে হকায়না িদ্র নারীয়ক
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গ্রের্ কয়র। কারর্, তার ঘয়রর গৃমের্ী ও তার হময়ের মা
েয়ব হকায়না েমততা হসটা হস োে না!
েুরুষ যমদ বদ ও োেী েে এবং মবয়নাদয়নর বািায়র
হকায়না নারীয়ক না োে হয তার োয়ের মনয়ে মনয়ির
সম্মান লু টায়ব ও তার োয়তর হেলনাে েমরর্ত েয়ব, যমদ
হস োেী বা অসতকণ নারী না োে হয তার সায়থ শেতান
ও বানয়রর প্রথা হমাতায়বক মবয়েয়ত রামি েয়ব, তেন হস
অবশযই এমন নারী অয়েষর্ করয়ব হয তার সায়থ
ইসলায়মর সু ন্নত হমাতায়বক মববাে বেয়ন আবি েয়ব।
হে হময়েরা, হতামায়দর মবয়ের বািার মন্দা েয়ড় হগয়ে,
যমদ হতামায়দর মায়ে োেী নারীরা না েত মবয়ের বািার
মন্দা েত না এবং োয়ের বািারও গরম েত না...।
অতএব, হকন হতামরা উয়দযাগ গ্রের্ কর না, িদ্র হময়েরা
হকন এসব নিামমর মবরুয়ি হসাচ্চার েে না? আমায়দর
তুলনাে হতামরাই হতামায়দর হবানয়দর হবমশ েকদার এবং
তায়দর ওের অমিক মক্রোশীল। কারর্, হতামরা নারীয়দর
িাষা বুে ও তায়দরয়ক বুোয়ত সিম, হযয়েতু ফযাসায়দর
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স্বীকার হতামরাই, অথণাৎ িদ্র, মনরােদ, েমবত্রা ও দীনদার
নারীগর্।
মসমরোর প্রয়তযক ঘয়রই মবয়ে-বেসী নারীর উেমস্থমত
মবদযমান, অথে তারা স্বামী োয়চ্ছ না। কারর্, যু বকরা
হময়ে-বেুয়দর হথয়ক যা োে তা তায়দরয়ক োলাল মবয়ে
হথয়ক মবমুে কয়রয়ে, েেয়তা মসমরো বযতীত অনযানয
হদয়শও এরূে আয়ে...
অতএব, হতামায়দর অবশযই উমেত প্রেুর হলো-মলমে করা,
হোক হস সামেমতযক, মশমিকা, কয়লয়ির প্রয়ফসর ও
মবশ্বমবদযালয়ের োত্রী। মবেথগামীয়দর োরাে েথ হথয়ক
িায়লা েয়থ মনয়ে আসার িনয তায়দরয়ক আল্লাের িীমত
প্রদশণন কর, যমদ তারা আল্লােয়ক িে না কয়র হরায়গর
(এইডয়সর) মবিীমষকার কথা বল, যমদ তারা তায়তও
সতকণ না েে, বস্তুমনষ্ঠ িাষাে তায়দর সয়ম্বািন কর এবং
বল: হে তরুর্ী, হে সু ন্দরী, হতামায়দর হসৌন্দযণ ও
তারুয়র্যর কারয়র্ই যু বকরা হতামায়দর প্রমত আকৃি,
হতামায়দর োরোয়শ ঘুয়র। প্রশ্ন েয়চ্ছ, হতামায়দর তকয়শার
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ও হসৌন্দযণ মক স্থােী? বল, এ দু মনোে মক স্থােী হয
তরুর্ীর তারুর্য ও সু ন্দরীর হসৌন্দযণ স্থােী েয়ব? হকমন
েয়ব, যেন হতামরা বুয়ড়া েয়ব ও শরীর হবাঁয়ক-েুাঁয়ক
েড়য়ব, হেোরার োমড়াে িাাঁি েড়য়ব?! হক হতামায়দর
হদো-শুনা করয়ব? হক হতামায়দর হোি-েবর মনয়ব? তুমম
িান বৃ িায়ক হক যত্ন কয়র, তায়ক শ্রিা ও সম্মান কয়র
হক? তার সন্তান ও হময়েরা, নাতী ও নাতনীরা। বস্তুত
একিন নারী স্বীে নাতী-নাতনী নামক প্রিায়দর মায়ে
প্রকৃত রার্ীয়ত েমরর্ত ও মযণাদার মসংোসয়ন সমাসীন
েে, যেন অের নারী (যার সন্তান-সন্তমত হনই) মকরূে
িীবন অমতবামেত কয়র হতামরাই হসটা িায়লা িান...!2
2

আমম হবলমিোয়মর রািিানী ব্রায়সলয়সর দু ’রাোর মাথাে হদয়েমে:
যেন েথোরীয়দর োরাোয়রর মসগনাল েয়ড়মেল, িননক বৃ িা
নারী, বৃ িাই হস, তার ো তায়ক বেন করয়ত অিম মেল।
বািণয়কযর কারয়র্ তার অঙ্গগুয়লা থরথর কাাঁেমেল, হস রাো
অমতক্রম করয়ে আর তার োয়শর গামড়গুয়লা তায়ক মেয়ষ হদওোর
উেক্রম, তার োত িরয়ব এমন হকউ হনই। আমার োয়শ থাকা
যু বকয়দর আমম বললাম: হতামায়দর হকউ তায়ক সাোযয কর,
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ির্স্থােী এ স্বাদ ও হিাগ মক হসই দু িঃয়ের সমান? তুমম
মক উন্মাদনার হযৌবয়নর মবমনমে করুর্ বািণকয ক্রে করত
োও?
এ িাতীে কথা হকউ হতামায়দর স্মরর্ কমরয়ে মদয়ব তার
প্রয়োিন হনই, হতামায়দর মবেথগামী হবানয়দর সৎ েয়থ
আনার েিমতর অিাব হনই, যমদ তায়দরয়ক মবেদ হথয়ক
মফরায়ত অোরগ েও িায়লায়দরয়ক তায়দর বযামি হথয়ক
রিা কর এবং অসয়েতন উঠমত বেসী হময়েয়দর োত
ির, হযন তারা নিয়দর েথ অনু সরর্ না কয়র।

আমায়দর সায়থ বেু প্রয়ফসর নামদম িাবইোনও মেল। মতমন
ব্রায়সলয়স েমল্লশ বেয়ররও অমিক সমে বাস করয়েন, মতমন
বলয়লন: িায়নন এই বৃ িাই এক সমে হদয়শর সু ন্দরী নারী ও
মানু য়ষর হফতনার কারর্ মেল। যু বকরা তায়দর িায়লাবাসা ও
েয়কয়টর অথণ তার োয়ের মনয়ে লু মটয়ে মদত তার দৃ মি বা স্পয়শণর
আশাে, যেন তার হযৌবন েয়ল হগল ও হসৌন্দয়যণ িাটা েড়ল, তেন
তার োত িরার হকউ হনই!!
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আমম হতামার মনকট আকাশ-েুম্বী আশা করমে না হয,
মুেূয়তণ মবেথগামী মুসমলম নারীয়দরয়ক সমতযকার মুসমলম
নারী মেয়সয়ব গয়ড় হতাল। না, আমম অবশযই িামন মুেূয়তণ
সংস্কায়রর মবস্ফুরর্ ঘটায়না সম্ভব নে3, তয়ব হতামরা
িায়েিায়ে কলযায়র্র মদয়ক অগ্রসর েও, হযিায়ব হতামরা
ো ো কয়র মবেয়দর মদয়ক এমগয়েে: হতামরা কােড় এক
এক েুল হোট কয়রে, িীয়র িীয়র হমাটা মেিাব হথয়ক
োতলা মেিাব গ্রের্ কয়রে এবং এ েমরবতণয়নর িনয
কাি করয়ত মগয়ে দীঘণ সমে তবযণযিারর্ কয়রে, মকন্তু
একিন িদ্র হলাক হসটা হটর োে না। অশ্লীল
3

রাত কায়লা অেকার, মি-প্রের আয়লামকত ও হিযামতমণে, মকন্তু
আমরা মুেূয়তণ অেকার হথয়ক আয়লাে হবয়রাই মন; বরং আল্লাে
মদনয়ক রায়তর ময়িয অনু প্রয়বশ ঘটান। ঘমড়র উের বয়স থাকা
হোট মবচ্ছু র ময়তা তুমম ঘমড়র গমত হদে না, তুমম বােযত মস্থর হদে
হয, নড়ােড়া কয়র না, মকন্তু দু ’ঘণ্টা ের এয়স হদে মঠকই হস প্রস্থান
কয়রয়ে। এিায়ব মানু ষ তশশব হথয়ক তকয়শায়র এবং হযৌবন হথয়ক
বািণয়কয েদােণর্ কয়র, এিায়ব উম্মত এক অবস্থা হথয়ক আয়রক
অবস্থাে েদােণর্ কয়র।
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মযাগামিনগুয়লা তার প্রমত উৎসাে হদে, োেীরা তায়ত
েুমশ েে, অবয়শয়ষ আমরা এমন অবস্থাে হেৌঁয়েমে যা
ইসলাম েেন্দ কয়র না, েৃস্টানরাও তা েেন্দ কয়র না,
এমনমক অমগ্নেূ িকরাও এরূে কয়র মন, ইমতোয়স আমরা
যায়দর সম্পয়কণ েয়ড়মে, এমন অবস্থা, যা েশুয়দর মনকটও
গ্রের্য়যাগয নে।
দু ’মট হমারগ যেন একমট মুরমগয়ক হকন্দ্র কয়র লড়াইয়ে
মলপ্ত েে, উিয়ে তারা মুরমগমট আেয়ত্ব মনয়ত োে এবং
অের হমারগয়ক তার হথয়ক প্রমতেত কয়র। একসয়ঙ্গ
দু ’মট হমারগ একমট মুরমগ হিাগ কয়র না মকংবা মনয়ির
আেয়ত্ব থাকা মুরমগ অের হমারয়গর মনকট হসােদণ কয়র
না, অথে আয়লক্সামন্দ্রো ও তবরুয়তর সমুদ্র তীয়র অয়নক
মুসমলম েুরুষ রয়েয়ে, তারা বমেরাগতয়দর হথয়ক মুসমলম
নারীয়দর সু রিা হদে না। বমেরাগতরা শুিু তায়দর হেোরা,
োত ও গলয়দশ হদেয়ে না, বরং তায়দর প্রয়তযক অঙ্গই
হদেয়ে!! সব মকেু ই হদেয়ে তয়ব হস অঙ্গ বযতীত যা

19

হেয়ক রাোই হসৌন্দযণ, েুয়ল রাো হঘন্নার মবষে, আর তা
েয়চ্ছ দু ’মট গুপ্তাঙ্গ ও দু ই েয়নর হবাটা4...
মবমিন্ন সংঘ ও উন্নত নাইট ক্লাবগুয়লাে মুসমলম েুরুষরা
তায়দর মুসমলম নারীয়দর এমগয়ে হদে বমেরাগতয়দর
মনকট, হযন তায়দর সায়থ নাে কয়র, তায়দর িমড়য়ে িয়র
এমনমক বুয়কর সায়থ বুক, হেয়টর সায়থ হেট ও গায়লর
সায়থ মুে হমলাে, আর োত থায়ক শরীয়রর উের
প্রসামরত,

হকউ

তায়ত

বাি

সায়ি

না।

আর

মবশ্বমবদযালেসমূ য়ে নগ্ন হোলা মুসমলম যু বতীয়দর সায়থ
উঠবস কয়র মুসমলম যু বকরা, হকায়না মুসমলম বাবা মকংবা
হকায়না মুসমলম মা তা মনয়ষি কয়র না!!!
এ িাতীে ঘটনা অয়নক আয়ে, যা এক লম্ফ বা এক মদয়ন
দূ র করা সম্ভব নে; বরং আমরা িীয়র িীয়র সয়তযর
রাোে মফয়র যাব, হযোন হথয়ক আমরা বামতল েয়থ ো

4

আমায়দর মনকট সংবাদ এয়সয়ে হয, তারা হসটাও েুয়ল হফলয়ে
তাই েুয়রা বিই এেন উন্মু ক্ত।
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হফয়লমে, যমদও হসটা অয়নক লম্বা েথ অনু িূত েয়চ্ছ।
বস্তুত যার সাময়ন লম্বা েয়থর মবকল্প হনই, হস যমদ তায়ত
েলা আরম্ভ না কয়র কেয়না মমিয়ল হেৌঁেয়ত োরয়ব না।
আমরা নারী-েুরুয়ষর সোবস্থায়নর সায়থ মবয়দ্রাে করা
আরম্ভ কমর, েদণাসে সোবস্থানয়ক সমাি হথয়ক দূ র কমর,
তয়ব মুে হোলার কারয়র্ যমদ হময়ের িমত ও তার
েমবত্রতার ওের সীমালঙ্ঘয়নর আশিা না েে তােয়ল
মবষেটা সেনীে5; বরং এটা অয়নক সেনীে বতণমান
মসমরোে আমরা যায়ক মেিাব বমল তার হেয়ে। মসমরোর
মেিাব হতা এেন শুিু লজ্জা োকা, হসৌন্দযণয়ক হোশাক
েমড়য়ে শ্রী-বৃ মি করা এবং দশণকয়ক প্রলু ব্ধ করা মাত্র।
েদণা না করা যমদ মুয়েই সীমাবি থায়ক, হযরূে আল্লাে
(সাি-সজ্জােীন) হেোরা সৃ মি কয়রয়েন, তােয়ল হসটা
সবার দৃ মিয়ত োরাম নে, যমদও আমরা হেয়ক রাোই
উিম িামন, তয়ব মফতনার আশিা েয়ল সবার মনকট
5

এটা হলেয়কর বযমক্তগত মত। বস্তুতঃিঃ মুে হোলা রাোর মবেদ
অয়নক। শরী‘আয়তর মবিান েয়চ্ছ মুে হেয়ক রাো। [সম্পাদক]
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হেয়ক রাো ওোমিব। তয়ব নারী-েুরুয়ষর সোবস্থান
সম্পূ র্ণ মিন্ন মবষে, হসটা কেয়না গ্রের্য়যাগয নে হযিায়বই
হোক। হেোরা হোলার অথণ এটা নে হয, যু বতী নারীর
েরেুরুয়ষর সায়থ উঠবস করা, মকংবা স্বামীর বেুয়ক
েদণােীন স্ত্রীর মনয়ির ঘয়র অিযথণনা িানায়না, মকংবা মিড়
বা রাোে হদো েয়ল তায়ক সালাম আদান-প্রদান করা, বা
রাোে মকংবা মবশ্বমবদযালয়ে হেয়ল বেুর সায়থ হময়ের
মুসাফা (করমদণন) করা বা হেয়ল-হময়ের েরস্পর আলােোমরতা অবযােত রাো বা একসায়থ হেয়ল-হময়ের রাোে
োাঁটা এবং হেয়ল-হময়ের একসায়থ েরীিার প্রস্তুমত গ্রের্
করা। কমঠনিায়ব নারী মাসু ল মদয়ব যমদ িুয়ল যাে আল্লাে
তায়ক নারী এবং মবেরীত মলঙ্গয়ক েুরুষ বামনয়েয়েন এবং
সৃ মি কয়রয়েন এয়কর প্রমত অেয়রর প্রবল আকষণর্। এ
আকষণর্ নারী মকংবা েুরুষ হকউ মবলু প্ত করয়ত োরয়ব না,
কারর্ এটা সৃ মি, আল্লাের সৃ মিয়ত েমরবতণন আনা, মকংবা
নারী-েুরুষ উিেয়ক সমান6 করা মকংবা তায়দর অন্তর
6

আমার হবশ মকেু প্রবে ও বক্তবয রয়েয়ে, হযোয়ন আমম
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হথয়ক এ আকষণর্য়ক দূ র করা দু মনোর সবাই মময়ল হেিা
করয়লও সম্ভব নে।
এয়ত হকায়না সয়ন্দে হনই হয, সিযতার হদাোই মদয়ে
সমান অমিকার ও নারী-েুরুষ সোবস্থায়নর মদয়ক
আহ্বানকারীরা দু ’মদক হথয়ক মমথযাবাদী: অবশযই তারা
মমথযাবাদী। কারর্, এর িারা তায়দর উয়েশয মনয়িয়দর
অঙ্গ-প্রতযঙ্গয়ক সু ে হদওো, প্রবৃ মিয়ক সন্তুি করা, নফসয়ক
নারীয়দর মদয়ক দৃ মি হদওোর স্বাদ আস্বাদন করায়না এবং
অনযানয োমেদা েূ রর্ করা, যা কলম িারা প্রকাশ করাও
লজ্জার মবষে; মকন্তু তারা মবনা িূ মমকা ও স্পি িাষাে
এসব বলার সােস োে না, তাই তায়দর প্রবৃ মির
সমানামিকায়রর অথণ স্পি কয়রমে হয, সমানামিকার েে েক ও
ওোমিব তথা প্রায়েযর হিয়ত্র এবং সাওোব ও শামের মাসআলাে,
মকন্তু দামেত্ব ও কায়ির হিয়ত্র সমানামিকার েে না। অতএব,
নারীর েমরবয়তণ হকায়না েুরুষ গিণ িারর্ বা দু গ্ধ োন করায়ব না,
অনু রূে েুরুষয়দর েমরবয়তণ নারীরা যু ি ও কমঠন কমণ আিাম মদয়ব
না। আর না হসসব কমণ আিাম মদয়ব যা তায়ক োরায়মর মদয়ক
মনয়ে যাে।
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উয়েশযয়ক তারা এসব অন্তিঃসারশূ নয শয়ের সায়থ মমশ্রর্
কয়রয়ে, যার েশ্চায়ত হনই মকেু ই: প্রগমত, সিযতা, মশল্প,
সামামিক িীবন ও মবয়নাদন এসব শে হযন হোয়লর
বামড়।
তারা মমথযাবাদী তার আয়রকমট প্রমার্, হয ইউয়রাে এ
মতবায়দর অনু সারী, তার আদয়শণ আদমশণক এবং তায়ক
মােকামঠ জ্ঞান কয়রই সতযয়ক মেয়ন, তায়দর সতয সতয
নে এবং তায়দর সতয মমথযারও মবেরীত নে, বরং তায়দর
মনকট সতয েয়চ্ছ: েযামরস, লন্ডন, বামলণন ও মনউইেকণ
হথয়ক আমদামনকৃত কালোর, যমদও হসটা েে নাে-গান,
নগ্নতা, িামসণমটয়ত হেয়ল-হময়ের সোবস্থান, হস্টমডোয়ম
উলঙ্গেনা ও সমুদ্র তীয়র বস্ত্রেীনতা7!! আর তায়দর মনকট
মমথযা েয়চ্ছ: আল-আযোর, মক্কা-মমদনার মশিা প্রমতষ্ঠান
এবং েশ্চায়তর মাদ্রাসা, ইসলামমক হসোর ও মসমিদ
হথয়ক প্রোর করা আদশণ!! যমদও হসগুয়লা েে সম্মান,
আদশণ, সচ্চমরত্র এবং অন্তর ও শরীয়রর েমবত্রতা।
7

উয়ল্লেয, ইসরাইল নামক রাষ্ট্রও হসোন হথয়ক আসা।
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ইউয়রাে ও আয়মমরকা সম্পয়কণ আমরা হযরূে েয়ড়মে
এবং হযরূে শুয়নমে তায়দর মনকট যারা হসোয়ন মগয়েয়ে,
অয়নক েমরবার হেয়ল-হময়ের সোবস্থান েেন্দ কয়র না
এবং তার সু য়যাগও হদে না মনয়ির েমরবায়র। েযামরয়স
অয়নক বাবা-মা রয়েয়ে, যারা তায়দর হময়েয়দরয়ক
হেয়লয়দর সায়থ সফর করা বা েরেুরুষসে মসয়নমাে
যাওোর অনু মমত হদে না; বরং তারা হময়েয়দরয়ক হসসব
গল্প-উেনযাসও েড়য়ত হদে না, যা তায়দর েমরমেত নে
এবং যার সম্পয়কণ তায়দর িানা হনই হয তা হবোোেনা
ও অশ্লীলতা হথয়ক মুক্ত মক না?। আফয়সাস, মুসমলম সমাি
আি হসসব হনাংরামম হথয়ক মুক্ত নে, বরং তার হথয়ক
অজ্ঞতাই হযন হদায়ষর, অথে দীন সম্পয়কণ অজ্ঞতা হদাষ মানা
েে না!
তারা বয়ল: সোবস্থান প্রবৃ মির হিাোরয়ক হিয়ঙ্গ হদে,
েমরত্র িায়লা কয়র এবং নফস হথয়ক মলঙ্গ হকমন্দ্রক
োগলেনা দূ র কয়র। আমম তার উিয়র বমল, মশিা
প্রমতষ্ঠানসমূ য়ে সোবস্থান সম্পয়কণ যায়দর অমিজ্ঞতা
রয়েয়ে, মবয়শষ কয়র রামশো, যারা হকায়না িমণ মায়ন না,
25

হকায়না শাইে ও োদমরর কথাে কর্ণোত কয়র না, তারা
মক এ অমিজ্ঞতার সবণনাশা অমনিতা হদয়ে েশ্চায়ত মফয়র
মন?
আর আয়মমরকা, হতামরা মক েড় মন আয়মমরকার একমট
8

সমসযা েয়চ্ছ োত্রীয়দর গিণিারর্? অতএব, হক েেন্দ
কয়র মমসর, মসমরো ও অনযানয ইসলামম হদয়শ তায়দর
সমসযা আমদামন হোক?!
আমম যু বকয়দর সয়ম্বািন করমে না, আর আমম োমচ্ছও না
তারা আমার কথাে কান মদক, আমম িামন তায়দর হকউ

8

এ িনয তারা স্কুল ও কয়লয়ি হযৌন মশিা সংযু ক্ত কয়রয়ে, বস্তুত
এিায়ব তারা আগুয়নর উের আলকাতরা োলার বযবস্থা কয়রয়ে,
অথণাৎ হযৌন মশিার মািযয়ম একিন অনমিজ্ঞ নারীয়ক েুরুয়ষর
হগােন অঙ্গ সম্পয়কণ িারর্া মদয়চ্ছ এবং নারীর সায়থ একাকী েয়ল
কী করয়ব তার জ্ঞান মদয়চ্ছ। এয়ত তায়দর সমসযা বাড়য়ব তব কময়ব
না; অমিকন্তু তারা মািযমমক মশিা প্রমতষ্ঠানসমূ য়ে নারীয়দরয়ক গিণ
হরািক বমড় বযবোর করার প্রমশির্ হদে। আমায়দর ময়িযও কতক
শেতান িয়ন্ময়ে, যারা োে আমরাও তায়দর নযাে কমর।
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আমার প্রমতবাদ করয়ব ও হকউ আমায়ক হবকুব বলয়ব।
কারর্, আমম তায়দরয়ক এমন মকেু স্বাদ হথয়ক মবরত
রােমে, যার নাগাল তারা হেয়ে হগয়ে বয়লই তায়দর
মবশ্বাস, তয়ব আমম সয়ম্বািন করমে হতামায়দরয়ক হে
আমার হময়েরা। হে আমার দীনদার মুমমন হময়েরা, হে
আমার উিম েমরয়ত্রর অমিকারী িদ্র হময়েরা, হতামরা
বযতীত হকউ তার মশকার েয়ব না, অতএব হতামরা
মনয়িয়দরয়ক ইবমলয়সর কসাইোনাে বমলর োঠা মেয়সয়ব
হেশ কর না। হতামরা তায়দর কথা শ্রবর্ কর না, যারা
স্বািীনতা, সিযতা, প্রগমত, মশল্প ও সামামিক িীবয়নর
নায়ম হতামায়দর সাময়ন সোবস্থানয়ক সু ন্দর কয়র হেশ
কয়র, কারর্ তায়দর অমিকাংশই স্ত্রী ও সন্তানেীন
অমিশপ্ত, হতামায়দর হথয়ক ির্স্থােী স্বাদ হিাগ করা
বযতীত তায়দর হকায়না মতলব হনই। আর আমম, আমম
একিন বাবা, হময়েয়দর বাবা, আমম হতামায়দর হথয়ক
সবণনাশা মবেদয়ক প্রমতেত করমে তার অথণ আমম আমার
মনয়ির হময়ের হথয়কই তা প্রমতেত করমে। আমম হতামায়দর
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িনয কলযার্ কামনা কমর হযমন কলযার্ কামনা কমর আমার
হময়ের িনয।
তারা যা মনয়ে প্রফুল্ল তা এমন হকায়না বস্তুই নে, যা নারীয়ক
তার োরায়না ইজ্জত মফমরয়ে মদয়ব অথবা মেমনয়ে হনওো সম্মান
েুনরুিার করয়ব, আর না নারীয়দর মবলু প্ত ইজ্জতয়ক
প্রমতস্থােন করয়ব। বস্তুতিঃ নারী যেন আোকুয়ড় মনমিপ্ত েয়ব
তায়দর হকউ এয়স তার োত িরয়ব না অথবা গতণ হথয়ক তায়ক
হটয়ন তুলয়ব; বরং তারা সবাই তার হসৌন্দয়যণর প্রতযাশী, যাবত
তার ময়িয হসৌন্দযণ রয়েয়ে; যেন হসৌন্দযণ িে েয়ব তারাও তার
হথয়ক প্রস্থান করয়ব। হযমন, মৃ ত িায়নাোর হথয়ক কুকুর
প্রস্থান কয়র, যেন তায়ত হকায়না হগাশত না থায়ক!
হে আমার হময়ে, হতামার প্রমত আমার উেয়দশ এটাই, এটাই
সতয। অতএব, তুমম মিন্ন মকেু শ্রবর্ কর না। হিয়ন হরে,
হতামার োয়তই হতামার মনেন্ত্রর্, আমায়দর েুরুষয়দর োয়ত নে,
হতামার োয়তই রয়েয়ে সংস্কায়রর োমব, যেন হতামার ইচ্ছা েে
মনয়িয়ক সংয়শািন কর এবং হতামার সংয়শািন িারা েুয়রা
উম্মতয়ক সংয়শািন কর। ওোসসালামু আলাইকুম ওো
রােমাতুল্লাে!
আলী আত-তানতাওেী
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