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মুসলিম নারীর অবশ্যই পািনীয় কলিপয় আমি 

   

মহ মুলমনা! উত্তম চলরত্র হলিা আপনার জীবলনর লিলত্তস্বরূপ। এর ওপরই লনিভর করলে আপনার সুখ ও সমৃলি। যলদ 

আল্লাহ রাবু্বি ‘আিামীন আপনালক উত্তম চলরলত্র িূলিি কলরন, িাহলি সব ধরলনর কিযাণ মপলয় যালবন। আর যলদ 

িা মেলক বলিি মহান, িাহলি মযন সব ধরলনর কিযাণ হলি বলিি হলয় মেলিন। মকালনা এক সাহাবী রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামলক প্রশ্ন কলরলেলিন, উত্তম আমি কী? িখন লিলন উত্তলর বলিলেলিন: 

 .«الرب حسن اخللق»

“উত্তম চলরত্রই হলে উত্তম কাজ।” (সহীহ মুসলিম)  

আবার যখন রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামলক প্রশ্ন করা হলয়লেি, মকান গুলণর কারলণ মানুি মবলশ্ মবলশ্ 

জান্নালি প্রলবশ্ করলব? উত্তলর লিলন বিলিন:  

 .«َتْقَوى اهلِل َتَعاََل، وَُحْسُن اخْلُلُِق »

“আল্লাহ িাআিার িাকওয়া এবং উত্তম চলরত্র।” (সুনান লিরলমযী) 

রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহুু্ আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আলরা বলিন:  

ْ ََمِْلًسا يَْوَم الِْقيَاَمِة أْحَسنُُكْم أْخاَلقًاإنَّ ِمْن أَحبُِّكْم »  .«إيَلَّ َوأقَْرُبُكْم ِمِّنِّ

“মিামালদর মলধয যারা চালরলত্রক গুলণ উত্তম, িারাই আমার কালে লপ্রয়ির এবং লকয়ামি লদবলস িারাই সবলচলয় 

আমার লনকটবিভী হলব।” (সহীহ বুখারী)।  

 . رواه الطرباين «ًخلًِقِه َعِظيًْم َدرََجاِت األِخَرِة َوََشُْف الَْمنَاِزِل، َوإنُه لََضِعيُْف الِْعبَاَدةِ إنَّ الَْعبَْد ََلَيْلُُغ ِِبُُسِن »

“লনশ্চয় মকালনা মকালনা বান্দা িার উত্তম চলরলত্রর কারলণ আলখরালি উচু মাকাম িাি করলব, যলদও মস ইবাদলি 

দুবভি।” (িাবরানী, উত্তম সনলদ বলণভি)  

আর উত্তম চলরত্র েঠন করলি হলি মুজাহাদা বা প্রলচষ্টা চািালি হলব। কষ্ট ও মমহনি কলর লনলজর মলধয ঐ সকি 

চালরলত্রক গুণাবিীর সমালবশ্ ঘটালি এবং সবসময় মসিালব চিার মচষ্টা করলবন। ইন-শ্াআল্লাহ এই উত্তম চলরলত্রর 

কারলণই আপলন জয়যুক্ত হলবন। মলন রাখলবন সম্মান রলয়লে উত্তম চলরলত্রর মলধযই। এখালন কয়লট উত্তম চলরলত্রর 

লদক আলিাচনা করা হলিা। 

১. সবর বা ধধযভ: িা হলে সবভদা লনজলক আনুেলিযর মলধয আবি রাখা। মকালনা রকম অিসিা ও ক্লালি বযিীিই 

িালিা কাজগুলিা করলি োকুন এবং লনলজলক গুনালহর কাজ হলি লবরি রাখুন। আর সব ধরলণর চালরলত্রক রুলট 

মযমন লমেযা বিা, আমানলির লখয়ানি, প্রিারণা, অহংকার,  কৃপণিা প্রিৃলি মেলক লনলজলক লবরি রাখা। আল্লাহর 
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শ্রী‘আলির প্রলি অসন্তুলষ্ট প্রদশ্ভন, আল্লাহ কিৃভক লনলদভষ্ট িাকদীলরর ওপর সন্তুষ্ট না োকা, ইিযালদ হলি লনজলক 

লবরি রাখুন। 

আল্লাহ িা‘আিা বলিন:  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ وا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ َ  َوٱتذُقوا   َوَرابُِطوا   َوَصابُِروا   ٱۡصِِبُ  [٠٢٢: عمران ال] ﴾ ٢٠٠ ُتۡفلُِحونَ  لََعلذُكمۡ  ٱّللذ

“মহ মুলমনেণ, মিামরা ধধযভ ধর ও ধধলযভ অটি োক এবং পাহারায় লনলয়ালজি োক আর আল্লাহর িাকওয়া অবিম্বন 

কর, যালি মিামরা সফি হও।” [সুরা আলি ইমরান, আয়াি: ২০০]   

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ِۡبِ  ٱۡسَتعِيُنوا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ ِ   بِٱلصذ لَٰوة َ  إِنذ  َوٱلصذ ِِٰبِينَ  َمعَ  ٱّللذ  [  ٣٥١: ابلقرة] ﴾ ١٥٣ ٱلصذ

“মহ ঈমানদারেণ! মিামরা ধধযভ ও সািালির মাধযলম সাহাযয প্রােভনা কর। লনশ্চয় আল্লাহ ধধযভশ্ীিলদর সালে 

আলেন।” [সূরা আি-বাকারা, আয়াি:  ১৫৩] 

২. উত্তম বযবহার: ময সমস্ত আলজবালজ কো শুলনন লকংবা কাজ মদলখন িা মেলক আত্মরক্ষা করুন এবং লনলজলক 

দূলর সলরলয় রাখুন। খারাপ কোর দ্বারা খারাপ কালজর প্রলিবাদ করলবন না; বরং খারাপ কাজলক সংলশ্াধন করলবন 

িালিা দ্বারা, উত্তম কোর মাধযলম। যলদ বালির মিালকরা আপনার সালে দুবভযবহার কলর এবং আপনালক অপেন্দ 

কলর িাহলি িালদর প্রলি আপলন দয়া ও মমিা মদখান এবং নম্রিালব িালদর উত্তর লদন। যলদ িারা আলজবালজ 

োলি-োিাজ কলর িাহলি িালদর উত্তর লদন সুন্দর কোর দ্বারা। আর লনলজর কো-বিভালক মালজভি করলি সলচষ্ট 

হউন। এ রকম বযবহালরর দ্বারাই আপলন িালদর অির জয় করলি পারলবন। ফলি, অলি সহলজই িালদর 

িালিাবাসার পাত্রী হলয় যালবন। িালদর ধনকটয হালসি করলি পারলবন এবং িারাও আপনার সালে উত্তম বযবহার 

করলব।  

এ সম্পলকভ আল্লাহ িা‘আিা বলিন:  

ُمرۡ  ٱۡلَعۡفوَ  ُخذِ ﴿
ۡ
ۡعرِۡض  بِٱۡلُعۡرِف  َوأ

َ
 [  ٣١١: االعراف] ﴾ ١٩٩ ٱۡلَجِٰهلِيَ  َعنِ  َوأ

“িুলম ক্ষমা প্রদশ্ভন কর এবং িালিা কালজর আলদশ্ দাও। আর মূখভলদর মেলক লবমুখ োক।” [সূরা আি-আ‘রাফ, 

আয়াি: ১৯৯]  

ۡحَسنُ  ِهَ  بِٱلذِت  ٱۡدَفعۡ ﴿
َ
ِي فَإَِذا أ نذُهۥ َعَدَٰوة   َوَبۡيَنُهۥ بَۡيَنَك  ٱَّلذ

َ
ىَٰها   َوَما ٣٤ ََحِيم   َوِلي  َكأ ِينَ  إِّلذ  يُلَقذ وا   ٱَّلذ ىَٰها   َوَما َصَِبُ  َعِظيم   َحظ    ُذو إِّلذ  يُلَقذ

 [١٥  ،١٣: فصلت] ﴾٣٥

“আর িালিা-মন্দ সমান হলি পালর না। মন্দলক প্রলিহি কর িা দ্বারা যা উৎকৃষ্টির, ফলি মিামার ও যার মলধয 

শ্রুিা রলয়লে মস মযন হলয় যালব মিামার অিরঙ্গ বনু্ধ। আর এলট িারাই প্রাপ্ত হলব, যারা ধধযভধারণ করলব আর 

এর অলধকারী মকবি িারাই হয় যারা মহািােযবান।” [সূরা ফুসলসিাি, আয়াি: ৩৪-৩৫] 

রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামলক আল্লাহ িা‘আিা বলিন:  

 [  ٩١: الزخرف] ﴾ ٨٩ َيۡعلَُمونَ  فََسۡوَف  َسَلٰم    َوقُۡل  َعۡنُهمۡ  فَٱۡصَفحۡ ﴿
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“অিএব, িুলম িালদরলক এলিলয় চি এবং বি, সািাম। িলব িারা শ্ীঘ্রই জানলি পারলব। [সূরা আয-যুখরু, 

আয়াি: ৮৯]  

৩. িজ্জা: লনজলক এই লবলশ্িগুলণ িূলিি করুন। কারণ, িা ঈমালনর অঙ্গ। এর মলধয রলয়লে সকি প্রকার িালিা 

আমি ও উত্তম কোর সমাহার। িাই আল্লাহ রাবু্বি ‘আিামীনলক সলিযকারিালবই িজ্জা করুন। লিলন মযন 

আপনালক ঐ কাজ করলি না মদলখন, যা লিলন অপেন্দ কলরন। আর লফলরশ্িালদরলকও িজ্জা করুন। আর একাকী 

অবস্থায় লকংবা বােরুলম যিটা না হলি নয় িার মেলক মবলশ্ কাপি খুিলবন না। লনলজর স্বামীলক এবং পলরবালরর 

মিাকলদরলক এবং সমস্ত মানুিলদর মেলক িজ্জা করলি মচষ্টা করুন। আলজবালজ কো বিলবন না। অশ্লীি কো 

মযন মুখ লদলয় মবর না হয় মস লদলক িক্ষয রাখলবন। এমন মকালনা কাজ করলবন না অেবা এমন মকালনা কো 

বিলবন না, যা আপনার সম্ভ্রমলক ধূলিসাৎ কলর মদয়। কারণ িজ্জার সবটুকু উত্তম িা মকবি মঙ্গি বলয় আলন। 

লনলজর কো-বিভালক সুন্দর করুন। দৃলষ্টলক লহফাযি করুন। মকালনা অবস্থালিই চুি মখািা রাখলবন না। ওিনা লদলয় 

সবভদা মাো মেলক রাখুন।  

بَۡصٰرِهِنذ  ِمنۡ  َيۡغُضۡضنَ  ل ِۡلُمۡؤِمَنِٰت  َوقُل ﴿
َ
ٰ  ِِبُُمرِهِنذ  َوۡۡلَۡۡضِۡبنَ  ِمۡنَها   َظَهرَ  َما إِّلذ  زِينََتُهنذ  ُيۡبِدينَ  َوَّل  فُُروَجُهنذ  َوَيۡحَفۡظنَ  أ  ﴾ُجُيوبِِهنذ   ََعَ

 [١٣: انلور]

“আর মু’লমন নারীলদরলক বি, িারা িালদর দৃলষ্টলক সংযি রাখলব এবং িালদর িজ্জাস্থালনর লহফাযি করলব। আর 

যা সাধারণি প্রকাশ্ পায় িা োিা িালদর মসৌন্দযভ িারা প্রকাশ্ করলব না। িারা মযন িালদর ওিনা লদলয় 

বক্ষলদশ্লক আবৃি কলর রালখ।” [সূরা আন-নূর, আয়াি: ৩১] 

মহ মুলমনা! মজলন রাখুন, আপনার অবশ্যই পািনীয় কলিপয় কাজ রলয়লে। যা পািলন আপনার জীবনলক সুসংেলঠি 

করলব এবং এগুলি আপনালক পূণভিা দান করলব। এর উপরই লিলত্ত কলর েলি উঠলব আপনার জীবলনর সুখ 

স্বােন্দ। এর দ্বারাই আপনার মলধয আসলব ইখিাস, আপলন হলবন সিযবালদনী। 

লনলে মসগুলিার লববরণ মদওয়া হলিা। আল্লাহ রাবু্বি আিামীলনর লনকট মদা‘আ কলর, লিলন মযন আপনালদর সলঠক 

জ্ঞালনর অলধকারী হওয়ার িাওফীক দান কলরন এবং আমি করার িাওফীক মদন। পািনীয় কাজগুলিা খুবই সহজ 

যলদ আল্লাহ িা‘আিা আপনার জনয িা সহজ কলর মদন। িাই এ কাজগুলিা পািন করার জনয আল্লাহর িাওফীক 

কামনা করুন। 

১. পাাঁচ ওয়াক্ত সািাি সবভদা সলঠক সমলয় আদায় করলি মচষ্টা করুন। রুকু, লকয়াম, সাজদাহ, ধবঠক সলঠকিালব 

আদায় করলবন। প্রলিলট অলঙ্গর মলধয খুশু আনলি মচষ্টা করলবন। সািালি দাাঁলিলয় মচাখলক লসজদার স্থালন রাখলবন। 

সািালির পর ময সমস্ত লযলকর রলয়লে িা পাঠ করুন। িার মলধয অনযিম হলে, লিনবার   ًاْستَْغِفُرالل 
(আসিােলফরুল্লাহ) পাঠ করা। িারপর বিুন:  

اَلُم َتبَاَرْكَت يَاَذا اْْلاََلِل َواْْلْكَرامِ اَللَُّهمَّ أنَْت » اَلُم َوِمنَْك السَّ  .«السَّ

“মহ আল্লাহ িুলম শ্ালি দািা, মিামার মেলকই শ্ালি। মহ মহাপরাক্রম ও সম্মালনর অলধকারী! িুলম বরকিময়।”  

িার পর লিনবার লনলচর মদা‘আলট পাঠ করুন।  
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ْ ىلَعَ ِذْكِرَك »  .«وَُشْكِرَك وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك اَللَُّهمَّ أِعِّنِّ

“মহ আল্লাহ! মিামার লযলকর, মশ্াকর ও সুন্দর পিলিলি ইবাদলির মক্ষলত্র আমালক সাহাযয কলরা।” 

এরপর বিুন: 

يَْك ََلُ، ََلُ الُْملُْك َوََلُ اْْلَْمُد وَُهَو ىلَعَ ُُكِّ َشيٍئ قَِديْر  »  . «آل إََلَ إالَّ اهلُل وَْحَدُه ال ََشِ

“আল্লাহ বযিীি মকালনা হক্ব ইিাহ মনই। লিলন একক, িাাঁর মকালনা শ্রীক মনই। িাাঁরই রাজত্ব আর প্রশ্ংসা 

িাাঁরই।” 

এরপর পাঠ করুন: 

 . «اَل َمانَِع مِلاَ أْعَطيَْت َواَل ُمْعِطَي ملَاَ َمنَْعَت َواَل َينَْفُع َذا اُْلَدِّ ِمنَْك اُْلَد   اَللَُّهمَّ »

“মহ আল্লাহ! িুলম যা লদলি চাও, িা মকউ মঠকালি পারলব না। আর মকউ মকালনা লজলনস লদলি পালর না যলদ িুলম 

না চাও। প্রলিপলত্তর অলধকারীর প্রলিপলত্তও মিামার (পাকিাও) মেলক বাাঁচলি লকেুই করলি পালর না।”  

িারপর পাঠ করুন:  

 .«اثلَّنَاء اُْلََسُن اُْلَِميُْل وُُهوىلََعَ ُُكِّ َشيٍْئ قَِديْر   آلإََلَ إالَّ اهلل َواَل َنْعبُُد إالَّ إيَّاه ََلُ انلِّْعَمُة َوََلُ الَْفْضُل َوََلُ »

“আল্লাহ োিা সলিযকালরর মকালনা হক্ব মা‘বুদ মনই, আমরা একমাত্র িারই ইবাদি কলর। সমস্ত লন‘আমলির ও 

প্রলিদালনর মালিক লিলনই। িারই জনয উত্তম ও সুন্দর প্রশ্ংসাসমূহ এবং লিলন সমস্ত বস্তুর ওপর ক্ষমিাবান।”  

িারপর ৩৩ বার সুবহান্নাল্লাহ, ৩৩ বার আিহামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করুন। 

সবভলশ্ি পাঠ করুন:  

يَْك ََلُ، ََلُ الُْملُْك َوََلُ اْْلَْمُد وَُهَو ىلَعَ ُُكِّ َشيٍئ قَِديْر  »  . «آلإََلَ إالَّ اهلل وَْحَدُه اَل ََشِ

“আল্লাহ এক, িাাঁর মকালনা শ্রীক নাই। রাজত্ব একমাত্র িাাঁরই এবং সকি প্রশ্ংসা। লিলন সমস্ত বস্তুর ওপর 

ক্ষমিাবান।” 

সবভদা সুন্নালি মুআক্কাদাহসমূহ আদায় করুন। ফজলরর পূলবভ ২ রাকাি, মজাহলরর পূলবভ ৪ রাকাি এবং পলর ২ 

রাকাি, মােলরলবর পলর ২ রাকাি এবং এশ্ার পর ২ রাকাি সুন্নি এবং লবির। 

২. যলদ লববালহি হন, িাহলি স্বামীর অনুেি োকলবন এবং অলববালহি হলি মািা-লপিার অনুেি োকলবন। এর 

মলধয রলয়লে: িালদর কো শ্রবণ করা এবং িালদর হুকুম প্রলিপািন করা এবং িালদর সালে সুন্দরিালব এবং নীচু 

স্বলর আদলবর সালে কো বিা, িালদর সালে অনেভক ঝেিা-ফাসাদ লকংবা রাোরালে না করা। যলদ মকালনা িুি 

হয়, িাহলি িালদর লনকট ক্ষমা চাওয়া এবং ওযর মপশ্ করা। সবভদা িালদর সালে হালস-খুশ্ী মদখা সাক্ষাি ও 

কো-বািভা বিা।  
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৩. আপলন যলদ সিালনর মা হন, িাহলি সিালনর উত্তমরূলপ প্রলিপািন করলবন। এর মলধয রলয়লে িালদর উত্তম 

লশ্ক্ষায় লশ্লক্ষি করা, িালদর চলরত্র েঠন ও সংলশ্াধন করা। িালদরলক ধীলর ধীলর উত্তম কো ও কালজ অিযস্ত 

কলর মিািা। মযমন, প্রলিজ্ঞা পািন, সিয কো বিা, আলজবালজ কো ও কাজ হলি লবরি োকা। সালে সালে 

িালদর শ্রীরলক সুস্থ রাখলি সলচষ্ট োকলবন এবং িালদর মপাশ্াক পলরেদ পলরস্কার রাখলবন।  

৪. আপনার ওপর দালয়ত্ব হলে, বালিলক সুন্দরিালব পলরস্কার পলরেন্ন রাখা। লজলনসপত্রসমূহ সুন্দর কলর গুলেলয় 

রাখা, খাদয দ্রবয ইিযালদ ধিরী করা। মেিা মপাশ্াক লরপু করা, বসার জায়োসমূহ মধৌি ও পাক-পলবত্র রাখা। আর 

অনযানয কাজগুলি করলবন ধীরলস্থরিালব, মকালনা রকম মচচালমলচ লকংবা িািাহুলিা করলবন না, যালি অলনযর 

শ্ালিলি মকালনা লবঘ্ন অেবা কালরা মকালনা দুুঃখ-কলষ্টর কারণ না হলয় দািান।  

৫. মািা-লপিার হক্ক আদায় করা এবং আত্মীয় স্বজনলদর সালে সদ্বযবহার করা। এগুলিা খুব গুরুত্ববহ ওয়ালজব। 

কারণ, এলদর সন্বলন্ধ আল্লাহ রাবু্বি ‘আিামীন িার পলবত্র লকিালব হুকুম কলরলেন এবং রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আিাইলহ ওয়াসাল্লাম হাদীলসও বণভনা কলরলেন।  

আল্লাহ িা‘আিা বলিন: 

يۡنِ ﴿ [٣٥٣: االنعام] ﴾إِۡحَسٰٗنا َوبِٱۡلَوِِٰلَ  

“এবং মিামরা মািা লপিার সালে সদ্বযবহার কর।” [সূরা আি-আন‘আম, আয়াি: ১৫১]   

نِ ﴿
َ
يَۡك  ِل  ٱۡشُكرۡ  أ  [٣٣: لقمان] ﴾ ٱلَۡمِصيُ  إَِلذ  َولَِوِِٰلَ

“সুিরাং িুলম আমার প্রলি এবং মিামার মািা লপিার প্রলি কৃিজ্ঞ হও।” [সুরা িুকমান, আয়াি: ১৪]  

َ  َوٱتذُقوا  ﴿ ِي ٱّللذ رَۡحاَم   بِهِۦ تََسا َءلُونَ  ٱَّلذ
َ
 [٣: النساء] ﴾َوٱۡۡل

“এবং মিামরা আল্লাহর িাকওয়া অবিম্বন কর, যার মাধযলম মিামরা এলক অপলরর কালে চাও। আরও িাকওয়া 

অবিম্বন কর রক্ত-সম্পলকভি আত্মীলয়র বযাপালর।” [সূরা আন-লনসা, আয়াি: ১]  

সবলচলয় বি কলবরা গুনাহ সম্বলন্ধ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লাম বলিলেন: 

ُْك باهلِل َوُعُقْوُق الَْوادَليِْن »  .«الِّشِّ

“আল্লাহর সালে লশ্কভ করা এবং মািা লপিার অবাধয হওয়া।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আলরা বলিলেন: 

 .«ال يَْدُخُل اْْلنَََّة قَاِطُع رَْحمٍ »

“আত্মীয়িার সম্পকভ লবলেন্নকারী জান্নালি প্রলবশ্ করলব না।” 

মািা লপিার সালে িালিা বযবহালরর মলধয অনযিম হলে, িালিা কালজ িালদর কো মানয করা, িালদরলক মকালনা 

কষ্ট না মদওয়া, িালদর প্রলি উত্তম বযবহার করা।  
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আত্মীয়িার সম্পলকভর মলধয রলয়লে, িালদর মখাাঁজ খবর মনওয়া, িালদর বালিলি যাওয়া, িালদর সাহাযয করা, িালদর 

আনন্দ উৎসলব মযােদান করা আর দুুঃখ-কলষ্ট সমলবদনা জানান, কো ও কালজ িালদর মকালনা রকম কষ্ট না 

মদওয়া।  

৬. আপলন লনলজর িজ্জা সম্ভ্রলমর লহফাযি করলবন, কণ্ঠস্বরলক সংযি করলবন,  মচালখর দৃলষ্ট লহফাযি করলবন। 

লবলশ্ি প্রলয়াজন মদখা না লদলি ঘর হলি মবর হলবন না। দরজা, বারান্দা লকংবা জানািার সমু্মলখ দািালবন না। 

বযািকলন লকংবা োলদ ঘুরালফরা না করা। আপনার ময সকি োলয়র মাহরাম আত্মীয় রলয়লে, িালদরলক আপনার 

সালে মদখা-সাক্ষালির লকংবা পদভা িংঘলনর জনয অনুমলি মদলবন না। িালদর সালে একাকী অবস্থান করলবন না। 

িালদর সালে হালি হাি লমিালবন না। কারণ,  িারা োলয়লর মাহরাম আত্মীয় স্বজন। আর আপনার বালিলি যলদ 

মকালনা মমহমান োলক, মস মযন আপনার কণ্ঠস্বর শুনলি না পায়।  

মলহিালদর মলধয যারা দাইউস িজ্জাহীনা িালদর কণ্ঠস্বরই মমহমানরা শুনলি পায়, যলদও মস িার লনলজর কলক্ষ 

কো বলি। অেভাৎ িজ্জাহীন নারীরাই মজালর কো বলি। কারণ, মলহিালদর মলধয সলবভাত্তম গুণ হলে, “িারা 

পুরুিলদর মদখলব না আর পুরুিরাও িালদর মদখলি পালব না।” 

৭. প্রলিলবলশ্নী মমলয়লদর মখাজ খবর মনওয়া এবং িালদর প্রলি দরদ ও সহানুিূলি মদখালনা। িালদরলক মকালনা 

রকম কষ্ট না মদওয়া। যলদ িালদর প্রলয়াজন হয়, িাহলি িালদর সাহাযয সহায়িা করা। িালদরলক হালদয়া মদওয়া, 

যলদও িা হালিযুক্ত এক টুকরা মোশ্ি হয়।  

কারণ, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মকালনা মলহিা মযন িার প্রলিলবলশ্নীলক কুদৃলষ্টলি না 

মদলখ আর প্রলয়াজলন এক টুকরা হালিযুক্ত মোশ্ি লদলয় হলিও িালক মযন সাহাযয কলর। (সহীহ বুখারী ও 

মুসলিম)  

প্রলিলবশ্ীলদর প্রলি কলিপয় আলধকার আল্লাহ ওয়ালজব কলর লদলয়লেন।  

 [١٣: النساء] ﴾ٱۡۡلُُنبِ  َوٱۡۡلَارِ  ٱۡلُقۡرَبٰ  ذِي َوٱۡۡلَارِ ﴿

“এবং মিামরা সদ্বযবহার কর লনকট আত্মীয় প্রলিলবশ্ী, এবং অনাত্মীয় প্রলিলবশ্ীর সালে।” [সূরা আন-লনসা, আয়াি: 

৩৬] 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম এ সম্পলকভ বলিলেন:  

ثُهُ َماَزاَل »  .«ِجرْبيُِل يُوِْصيِِّْنْ بِاْْلَاِر َحىت َظنَنُْت أنَُّه َسيَُورِّ

“আমালক লজব্রীি আিাইলহস সািাম প্রলিলবশ্ীর অলধকার সম্পলকভ এলিা মবলশ্ উপলদশ্ লদলিন ময, মলন হলিা লিলন 

মযন িালদরলকই ওয়ালরশ্ বানালবন।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) 

মহ মুলমনা! আলিালচি লবিয়লট আপনার জনয মমলন চিা অিযি জরুলর। কালজই এগুলিা পািলন আল্লাহর সাহাযয 

প্রােভনা করুন এবং পািন করার জনয সলচষ্ট হউন।  
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মহ মুলমনা! মজলন রাখুন, আপলন ও আপনার নযায় মুলমনা নারীলদর শ্রী‘আিসম্মি পািনীয় লকেু আদব-কায়দা 

রলয়লে। আপনার ওপর দালয়ত্ব হলিা মসগুলিা মানয করা। সারা জীবনবযাপী িার ওপর লনলজলক চািালি মচষ্টা করা। 

এ আদব-কায়দাগুলিার মলধয কলয়কলট আপনালদরলক স্বরণ কলরলয় লদলে। যা পািন আপনার জনয উত্তম 

অিঙ্কারসদৃশ্ হলব। 

১. আপলন মযলকালনা কাজ করলবন িার শুরুলিই লবসলমল্লাহ বিলবন। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 

মু’লমনলদর জনয জেলির সলবভাৎকৃষ্ট আদশ্ভ। যখন লিলন মকালনা কাজ করলিন সবভাবস্থালিই আল্লাহর নাম পাঠ 

করলিন। কালজই আল্লাহ িা‘আিার নাম স্মরণ করুন খাবার সময়, পান করার সময়, মপাশ্াক পলরধান করার 

সময়, পলবত্রিা হালসলির সময়, অযু করার সময় অেভাৎ সবভাবস্থালিই লবসলমল্লাহ্ বিুন।  

২. সবভদা আপনার মপাশ্াক-পলরেদলক পলরস্কার রাখুন। আপনার শ্রীর, বাসস্থান, লবোনা, সমস্ত লকেুই পলরস্কার 

রাখলি মচষ্টা করুন। কারণ, পলবত্রিা ঈমালনর অংশ্। (সহীহ মুসলিম)  

আবজভনা ও দুেভন্ধযুক্ত লজলনস পলবত্রিার প্রলিকূি। আপনার বাচ্চালদর মপাশ্াক পলরেদ, িালদর শ্রীর, মুখ-মণ্ডি, 

দাাঁি ইিযালদ পাক-পলরস্কার রাখলি মচষ্টা করুন। কারণ, আপনার ওপরই রলয়লে িালদর মদখাশুনার দালয়ত্ব। আর 

িারা িালিািালব েলি উঠলব আপনার মাধযলমই। িালদর জীবন হলব কিযাণময় দু জাহালন।  

৩. জামা লকংবা কালমজলক এিটা িম্বা রাখুন মযন উহা আপনার পালয়র পািাদ্বয়লক মেলক রালখ এবং মাোলক 

এমনিালব কাপি লদলয় আবৃি করুন মযন বালহর মেলক চুি মদখা না যায়। আপনার লনলজর বালিলি পলরবালরর 

মিাকজলনর মলধয মািা-লপিা, িাই মবান ও সিানলদর সমু্মলখ এিালবই চিালফরা করলবন। মলন রাখলবন আপনার 

মদহ হলি মযন সুেলন্ধ মবর না হয়। আর অলিলরক্ত সাজলোে কলর মবর হলবন না।  

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম বলিলেন:  

َصابَْت ُُبُْوراً فَاَل تَْشَهَد َمَعنَا الِْعَشاَء األِخَرةَ »
َ
َما إْمَرأٍة أ  .«أي 

“ময নারী সুেলন্ধ বযবহার কলরলে মস মযন এশ্ার সািালি অংশ্ গ্রহণ না কলর।” (সহীহ মুসলিম)  

৪. অপ্রলয়াজলন ঘর মেলক মবর হলবন না। কারণ, ঘর হলি মবলশ্ মবলশ্ মবর হওয়া কখলনা প্রশ্ংসনীয় নয়; বরং 

লধকৃি। এিালব মবর হওয়ার ফলি আলস্ত আলস্ত  িজ্জা-শ্রম ও নম্রিা দূর হলয় যায়। আর িজ্জা হলিা ঈমালনর 

অংশ্। যখন িজ্জা চলি যালব, িখন ধীলর ধীলর ঈমানও চলি যালব।  

৫. প্রলয়াজলন ঘলরর বালহলর যাওয়া। মযমন আত্মীয় স্বজনলদর বািীলি যাওয়া, উত্তম কাজ িো ওয়াজ মাহলফি 

ইিযালদলি মযােদান করা, সািালির জনয মসলজলদ েমন করা। িখন আপলন আপনার শ্রীরলক মাো হলি পালয়র 

পািা পযভি উত্তমরূলপ মেলক মবর হলবন। আপনার মকালনা অিংকার মযন বালহর হলি মদখা না যায়। এমন লক 

মবারকার লনলচর মপাশ্াকও নয়। কারণ িা মুলমনা মলহিালদর পদভার মখিাফ এবং শ্রী‘আলির ও মখিাফ; আর 

শ্রীয়ি মমলন চিা হলিা সমস্ত কিযালণর মূি।  

৬. দরজার সামলন এমনিালব দাাঁিালবন না মযন বাইলরর মিাক আপনালক মদখলি পায়, এমনলক োলদ লকংবা 

বারান্দায় দািালবন না। কারণ, এর ফলি নানা রকম অসুলবধার সৃলষ্ট হয়, শ্ালির লবঘ্ন ঘলট এবং লবপলদরও সমু্মখীন 
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হলি হয়। কালজই আপনার রবলক খুশ্ী করার জনয আনন্দ লচলত্ত ঘলর োকলি অিযস্ত হউন। লিলন আপনালক যা 

লদলেন িালিই সন্তুষ্ট োকুন।  

আল্লাহ িা‘আিা পলবত্র কুরআলন ময সমস্ত আলদশ্ উলল্লখ কলরলেন িা পলরপূণভিালব মমলন চিুন। রাসূিুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লালমর স্ত্রীেণ হলিন, মুলমনলদর মা এবং জেলির সবলচলয় উত্তম নারী। িালদর উলিলশ্য 

আল্লাহ রাবু্বি ‘আিালমন পলবত্র কুরআলন বলিন:  

جَ  َتَِبذۡجنَ  َوَّل  ُبُيوتُِكنذ  ِف  َوقَۡرنَ ﴿ ى  ٱۡلَجِٰهلِيذةِ َتَِبُّ وَلٰ
ُ
قِۡمنَ  ٱۡۡل

َ
لَٰوةَ  َوأ َكٰوةَ  َوَءاتِيَ  ٱلصذ ِطۡعنَ  ٱلزذ

َ
َ  َوأ  [١١: االحزاب] ﴾َورَُسوَلُ  ٱّللذ

“আর মিামরা লনজেৃলহ অবস্থান কলরা, প্রাচীন জালহিী যুলের মি লনজলদরলক প্রদশ্ভন কলরা না এবং মিামরা সািাি 

কালয়ম কলরা, যাকাি দাও এবং আল্লাহ ও িাাঁর রাসূলির আনুেিয োক।” [সূরা আি-আহযাব, আয়াি: ৩৩]  

৭. যলদ মকানা কারলণ বাইলর মযলি হয় িা হলি রাস্তার একপাশ্ লদলয় চিুন আর চিার পলে রাস্তা-ঘালট বাজালর 

জনসমু্মলখ খালবন না। যাত্রা কালি প্রলয়াজন োিা কো বিলবন না। কারণ, িা আপনার সম্ভ্রমলক নীচু কলর। 

আপনার দীলনর জনযও ক্ষলিকর। পলে ঘালট মদখলবন অলনক নারী খাবার খালে, েল্প করলে, আিা লদলে িালদর 

মদলখ মধাকায় পিলবন না। কারণ, িারা অমুসলিম নারীলদরলক িালদর আদশ্ভ বালনলয়লে।  আপলন সবভদা লনলজর 

মুসলিম পলরচয়লক বুলক ধারণ করুন। এলি আপলন সকি লফৎনা হলি রক্ষা পালবন।  

সমাপ্ত 
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