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যেক্ষাপট 
চারজদক যেথক যভথস আসথে জনদৃয় ও পােণ্ড স্বামী নাথমর 
জহাংস্র পশুগুথলার আক্রমথণর জিকার অসহায় ও অবলা 
নারীর করুণ জবলাপ। অহরহ ঘটথে দাথয়র যকাপ, লাজের 
আঘাত, অযাজসথড ঝলসাথনা, আগুথন পুড়াথনা, জবে েথয়াগ 
এবাং বাজলি চাপাসহ নানা দুুঃসহ কায়দায় নারী মৃতুযর 
ঘটনা। কারণ, তাথদর পাঠ্যসূচী যেথক ওথঠ্ যগথে জবশ্ব 
নবীর বাণী “যতামরা নারীথদর েজত কলযাণকামী হও।” 
“যতামাথদর মথিয যসই উত্তম, যে তার স্ত্রীর জনকট উত্তম, 
আজম আমার স্ত্রীথদর জনকট উত্তম।” 

অপর জদথক চারজদক জবজেথয় তুলথে, আল্লাহর জবিান 
জবথরািী আইথনর যদাহাই যপথড় পজতভজিিূনয, মায়া-
ভাথলাবাসাহীন স্ত্রী নাথমর ডাইনীগুথলার অবজ্ঞার পাত্র, 
অসহায় স্বামীর যক্ষাভ ও যক্রাথি ভরা আতৃনাদ। কারণ, 
তারা রাসূথলর জিক্ষা যেথক বজিত “আল্লাহ বযতীত 
কাউথক সাজদাহ করার অনুমজত োকথল, আজম নারীথদর 
জনথদৃি জদতাম স্বামীথদর সাজদাহ করার।” মান-
অজভমাথনর েলনা আর সামানয তুচ্ছ ঘটনার ফথল 
সাজাথনা-যগাোথনা, সুথের সাংসার, জেন্ন-জবজচ্ছন্ন ও তেনে 



 

 

 
   

হথয় োথচ্ছ মুহূথতৃ। ক্ষজণথকই জবসৃ্মজতর আস্তাকুথর 
পেৃবজসত হথচ্ছ পূথবৃর সব জমজি-মিুর সৃ্মজত, আনন্দঘন-
মুহূতৃ। দায়ী কেথনা স্বামী, কেথনা স্ত্রী। আথরা দায়ী 
বতৃমান জিক্ষা েজতষ্ঠানসমূথহ জবদযমান িমৃহীন, 
পাশ্চাতযপন্থী জসথলবাস। ো ততজর কথরথে ইাংথরজ ও 
এথদথির এমন জিজক্ষত সমাজ, োরা রথে বথণৃ বাোলী 
হথলও জচন্তা যচতনা ও মন-মানজসকতায় ইাংথরজ। মাথয়র 
উদর যেথক অসহায় অবস্থায় জন্ম গ্রহণকারী মানুথের 
ততজর এ জসথলবাস অসমূ্পণৃ, ো সবৃথক্ষথত্র সজঠ্ক জদক 
জনথদৃিনা জদথত বযেৃ। যে জসথলবাথস জিজক্ষত হথয় স্ত্রী 
স্বামীর অজিকার সম্পথকৃ জাথন না, স্বামীও োথক স্ত্রীর 
োপয সম্পথকৃ সমূ্পণৃ অজ্ঞ। একজন অপর জথনর েজত 
োথক বীতশ্রদ্ধ। ফথল পরস্পথরর মাথঝ জবরাজ কথর 
সমথঝাতা ও সমন্বথয়র সাংকট। সমূ্পরথকর পজরবথতৃ 
েজতপক্ষ জহথসথব জবথবচনা কথর এথক অপরথক। আস্থা 
রােথত পারথে না যকউ কাথরা ওপর। তাই স্বজনভৃরতার 
জনয নারী-পুরুে সবাই অসম েজতথোজগতার ময়দাথন 
ঝাাঁপ জদথচ্ছ। মূলত হথয় পড়থে পরজনভৃর, োবার-দাবার, 
পজরচ্ছন্নতা-পজবত্রতা এবাং সন্তান লালন-পালথনর যক্ষথত্রও 



 

 

 
   

জঝ-চাকর জকাংবা জিশু আশ্রথমর দ্বারস্থ হথত হথচ্ছ। ফথল 
ো হবার তাই হথচ্ছ... পক্ষান্তথর আসল জিক্ষা ও মানব 
জাজতর সজঠ্ক পাথেয় আল-কুরআথনর জদক-জনথদৃিনা 
পজরতযি ও সাংকুজচত হথয় আশ্রয় জনথয়থে কুাঁথড় ঘথর, 
কতৃৃত্বিূনয জকেু মানথবর হৃদথয়। তাই, স্বভাবতই মানব 
জাজত অন্ধকারাচ্ছন্ন, সজঠ্ক পে যেথক জবচুযত, 
জকাংকতৃবযজবমূঢ় জনজথদর সমসযা জনথয়। যদাদুলযমান স্বীয় 
জসদ্ধাথন্তর বযাপাথর। আমাথদর েয়াস এ ক্রাজন্তকাথল নারী-
পুরুথের জবথিে অিযায়, তো দাম্পতয জীবথনর জনয 
কুরআন-হাদীস জসজিত একজট আথলাকবজতৃকা যপি করা, 
ো দাম্পতয জীবথন জবশ্বস্ততা ও সহনিীলতার আবহ সৃজি 
করথব। কলহ, অসজহষু্ণতা ও অিাজন্ত জবদায় যদথব 
জচরতথর। উপহার জদথব সুে ও িাজন্তময় অজভভাবকপূণ ৃ
জনরাপদ পজরবার। 



 

 

 
   

ভূজমকা 
বইজট কুরআন, হাদীস, আদিৃ মনীেীগথণর উপথদি এবাং 
কজতপয় জবজ্ঞ আজলথমর বাণী ও অজভজ্ঞতার আথলাথক 
সাংকলন করা হথয়থে। বইজটথত মূলত নারীথদর জবেয়জট 
যবজি গুরুত্ব যপথয়থে, অবিয পুরুেথদর েসঙ্গও আথলাজচত 
হথয়থে, তথব তা োসজঙ্গকভাথব। যে নারী-পুরুে আল্লাহথক 
যপথত চায়, আথেরাথত সফলতা অজৃন করথত চায়, 
তাথদর জনয বইজট পাথেয় হথব বথল আজম দৃঢ় আিাবাদী। 
আল্লাহ তা‘আলা বথলন, 

ۥ   ٱّلَلُ  قََض  إَِذا ُمۡؤِمَنة   َوَل  لُِمۡؤِمن   ََكنَ  َوَما﴿ ۡمًرا َورَُسوُُلُ
َ
ن أ

َ
 يَُكونَ  أ

ۡمرِهِۡم   ِمنۡ  ٱۡۡلََِيَةُ  لَُهمُ 
َ
 َضَلَٰٗل  َضَل  َفَقدۡ  َورَُسوَُلُۥ ٱّلَلَ  َيۡعِص  َوَمن أ

بِيٗنا  [  ٦٣: االحزاب] ﴾٣٦ مُّ

“আর আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল যকাথনা জনথদৃি জদথল যকাথনা 
মুজমন পুরুে ও নারীর জনয জনজথদর বযাপাথর অনয জকেু 
এেজতয়ার করার অজিকার োথক না; আর যে আল্লাহ ও 
তাাঁর রাসূলথক অমানয করল যস স্পিই পেভ্রি হথব।” 
[সূরা আল-আহোব, আয়াত: ৩৬] 



 

 

 
   

রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলন, 

يا رسول اهلل ومن يأىب؟  :لك أميت يدخلون اجلنة إال من أىب، قالوا»
 . «من أطاعين دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أىب :قال

“আমার েথতযক উম্মত জান্নাথত েথবি করথব, তথব যে 
অস্বীকার করথব। সাহাবারা েশ্ন করথলন, যক অস্বীকার 
করথব যহ আল্লাহর রাসূল? জতজন বলথলন, যে আমার 
অনুসরণ করল, যস জান্নাথত েথবি করথব, আর যে 
আমার অবািয হথলা, যস অস্বীকার করল।”1 

পজরথিথে আল্লাহর জনকট োেৃনা এ বইজট দ্বারা আমাথক 
এবাং সকল মুসজলমথক উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান 
করুন। বইজট তার সন্তুজি অজথৃনর উসীলা জহথসথব কবুল 
করুন। যস জদথনর সিয় জহথসথব রজক্ষত রােুন, যে জদন 
যকাথনা সন্তান, যকাথনা সম্পদ উপকাথর আসথব না, শুিু 
সুস্থ অন্তকরণ োড়া। আমাথদর সবৃথিে যঘােণা সকল 
েিাংসা আল্লাহ তা‘আলার জনয, জেজন সৃজিকুথলর রব-
েজতপালক।  
                                                           
1 সহীহ বুোরী। 



 

 

 
   

নারীর ওপর পুরুথের কতৃতৃ্ব: 

আল্লাহ তা‘আলা বথলন, 

َٰ  َبۡعَضُهمۡ  ٱّلَلُ  َفَضَل  بَِما ٱلن َِسا ءِ  ََعَ  قََوَُٰمونَ  ٱلر َِجاُل ﴿  َوبَِما   َبۡعض   ََعَ
نَفُقوا  

َ
َٰلِِهۡم   ِمنۡ  أ ۡمَو

َ
 [  ٦٣: النساء] ﴾أ

“পুরুেরা নারীথদর তত্ত্বাবিায়ক, এ কারথণ যে আল্লাহ 
তাথদর এথকর ওপর অনযথক যশ্রষ্ঠত্ব জদথয়থেন এবাং 
যেথহতু তারা জনজথদর সম্পদ যেথক বযয় কথর।” [সূরা 
আন-জনসা, আয়াত: ৩৪] 

হাথফে ইবন কাসীর অত্র আয়াথতর তাফসীথর বথলন, 
“পুরুে নারীর তত্ত্বাবিায়ক। অেৃাৎ যস তার গাজজৃয়ান, 
অজভভাবক, তার ওপর কতৃৃত্বকারী ও তাথক 
সাংথিািনকারী, েজদ যস জবপদগামী বা লাইনচুযত হয়।”2 

এ বযােযা রাসূথলর হাদীস দ্বারাও সমজেৃত। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলন, আজম েজদ আল্লাহ 
বযতীত কাউথক সাজদাহ করার জনথদৃি জদতাম, তথব 

                                                           
2 ইবন কাসীর: ১/৭২১। 



 

 

 
   

নারীথদর আথদি করতাম স্বামীথদর যসজদার করার জনয। 
যস আল্লাহর িপে কথর বলজে, োর হাথত আমার জীবন, 
নারী তার স্বামীর সব হক আদায় করা বযতীত, আল্লাহর 
হক আদায়কারী জহথসথব গণয হথব না। এমনজক স্বামী েজদ 
তাথক বাচ্চা েসবস্থান যেথক তলব কথর, যস তাথক 
জনথেি করথব না।”3 

আল্লাহ তা‘আলা বথলন,  

َٰنِ  فَٱلَصَٰلَِحَُٰت ﴿ : النساء] ﴾ٱّلَلُ   َحفَِظ  بَِما ل ِلَۡغۡيبِ  َحَٰفَِظَٰت   َتَٰت  َق
٦٣  ] 

“সুতরাাং পুণযবতী নারীরা অনুগত, তারা যলাকচকু্ষর 
অন্তরাথল জহফােতকারীনী ঐ জবেথয়র ো আল্লাহ জহফােত 
কথরথেন।” [সূরা আন-জনসা, আয়াত: ৩৪] 

ইমাম ইবন তাইজময়যাহ এ আয়াথতর তাফসীথর বথলন, 
সুতরাাং যনককার নারী যস, যে আনুগতযিীল। অেৃাৎ যে 
নারী সবৃদা স্বামীর আনুগতয কথর... নারীর জনয আল্লাহ 

                                                           
3 সহীহ আল-জাথম আল-সাজগর : ৫২৯৫ 



 

 

 
   

এবাং তার রাসূথলর হথকর পর স্বামীর হথকর মথতা অবিয 
কতৃবয যকাথনা হক যনই।’4 

যহ নারীগণ, যতামরা এর েজত সজাগ দৃজি রাে। জবথিে 
কথর যস সকল নারী, োরা সীমালঙ্ঘথন অভযস্ত, যস্বচ্ছাচার 
জেয়, স্বামীর অবািয ও পুরুথের আকৃজত িারণ কথর। 
স্বািীনতা ও নারী অজিকাথরর নাথম যকাথনা জনয়ম-নীজতর 
যতায়াক্কা না কথর, েেন ইচ্ছা বাইথর োথচ্ছ আর ঘথর 
জফরথে। েেন ো মন চাথচ্ছ তাই কথর োথচ্ছ। তারাই 
দুজনয়া এবাং দুজনয়ার চাকজচথকযর জবজনমথয় আথেরাত 
জবজক্র কথর জদথয়থে। যহ যবান, সতকৃ হও, তচতনযতায় 
জফথর আস, তাথদর পে ও সঙ্গ তযাগ কথর। যতামার 
পশ্চাথত এমন জদন িাবমান োর জবভীজেকা বাচ্চাথদর 
যপৌঁথে জদথব বািৃথকয। 

নারীথদর ওপর পুরুথের কতৃথৃত্বর কারণ:  

পুরুেরা নারীথদর অজভভাবক ও তাথদর ওপর কতৃতৃ্বিীল। 
োর মূল কারণ উভথয়র িারীজরক গঠ্ন, োকৃজতক স্বভাব, 
                                                           
4 ফাতওয়া ইবন তাইজময়যাহ: ৩২/২৭৫। 



 

 

 
   

যোগযতা ও িজির পােৃকয। আল্লাহ তা‘আলা নারী-
পুরুেথক জভন্ন জভন্ন উথেিয এবাং জভন্ন জভন্ন রূপ ও 
অবয়থব সৃজি কথরথেন। 

দুজনয়ার সথবাৃত্তম সম্পদ যনককার স্ত্রী:  

আবু্দল্লাহ ইবন আমর রাজদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যেথক বজণৃত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলথেন, “পূণৃ 
দুজনয়া উপকৃত হওয়ার সামগ্রী, আর সবথচথয় উপথভাগয 
সম্পদ হথলা যনককার নারী।”5  

সহীহ বুোরী ও মুসজলথম আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু 
যেথক বজণৃত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 
বথলথেন, “চারজট গুণ যদথে নারীথদর জববাহ করা হয়- 
সম্পদ, বাংি মেৃাদা, যসৌন্দেৃ ও দীনদাজর। তথব যতামার 
হাত িুজল িুসজরত যহাক, তুজম িাজমৃকতার জদক োিানয 
জদথয়ই তুজম কাজময়াব হও।”6  

                                                           
5 সহীহ মুসজলম। 
6 সহীহ মুসজলম: ১০/৩০৫। 



 

 

 
   

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলথেন, 
“চারজট বস্তু শুভ লক্ষণ। েো- ১. যনককার নারী, ২. 
েিস্ত ঘর, ৩. সৎ েজতথবিী, ৪. সহজ েকৃজতর 
আনুগতযিীল-যপােয বাহন। পক্ষান্তথর অপর চারজট বস্তু 
কুলক্ষণা। তার মথিয একজন বদকার নারী।”7 

এসব আয়াত ও হাদীস পুরুেথদর যেমন যনককার নারী 
গ্রহণ করার েজত উদু্বদ্ধ কথর, যতমজন উৎসাহ যদয় 
নারীথদরথক আদিৃ নারীর সকল গুনাবলী অজৃথনর েজত। 
োথত তারা আল্লাহর কাথে পেন্দনীয় যনককার নারী 
জহথসথব গণয হথত পাথর। 

জেয় মুসজলম যবান, যতামার সামথন যস উথেথিই যনককার 
নারীথদর গুণাবলী যপি করা হথচ্ছ, ো চয়ন করা হথয়থে 
কুরআন, হাদীস ও পজেকৃৎ আদিৃবান যনককার 
আজলমথদর বাণী ও উপথদি যেথক। তুজম এগুথলা জিোর 
ব্রত গ্রহণ কর। সজঠ্করূথপ এর অনুিীলন আরম্ভ কর। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলন, “ইলম 

                                                           
7 হাথকম, সহীহ আল-জাথম: ৮৮৭। 



 

 

 
   

আথস জিক্ষার মািযথম। জিিচার আথস সহনিীলতার 
মািযথম। যে কলযাণ অনুসন্ধান কথর, আল্লাহ তাথক সুপে 
যদোন।”8 

যনককার নারীর গুণাবজল: 

আল্লাহ তা‘আলা বথলন, 

َٰنَِتَٰت   فَٱلَصَٰلَِحَُٰت ﴿ : النساء] ﴾ٱّلَلُ   َحفَِظ  بَِما ل ِلَۡغۡيبِ  َحَٰفَِظَٰت   َق
٦٣  ] 

“সুতরাাং পুণযবতী নারীরা অনুগত, তারা যলাকচকু্ষর 
অন্তরাথল জহফােতকারীনী ঐ জবেথয়র ো আল্লাহ জহফােত 
কথরথেন।” [সূরা আন-জনসা, আয়াত: ৩৪] 

ইবন কাসীর রহ. জলথেন, فالصاحلات িথব্দর অেৃ যনককার 
নারী, ইবন আব্বাস ও অনযানয মুফাসজসথরর মথত قانتات 
িথব্দর অেৃ স্বামীথদর আনুগতযিীল নারী, আল্লামা সুেী ও 
অনযানয মুফাসজসর বথলন حافظات للغيب িথব্দর অেৃ 
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স্বামীর অনুপজস্থজতথত জনথজর চজরত্র ও স্বামীর সম্পদ 
রক্ষাকারী নারী।”9 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলন, “যে নারী 
পাাঁচ ওয়াি সালাত পথড়, রমোথনর সাওম পালন কথর, 
আপন লজ্জাস্থান জহফােত কথর এবাং স্বামীর আনুগতয 
কথর তাথক বলা হথব, যে দরজা জদথয় ইথচ্ছ তুজম জান্নাথত 
েথবি কর।”10 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলন, 
“যতামাথদর যসসব স্ত্রী জান্নাজত, োরা মমতাময়ী, অজিক 
সন্তান েসবকারী, পজত-সঙ্গ জেয়- যে স্বামী যগাস্বা করথল 
যস তার হাথত হাত যরথে বথল, আপজন সন্তুি না হওয়া 
পেৃন্ত আজম দুজনয়ার যকাথনা স্বাদ গ্রহণ করব না।”11 

সুনান নাসাঈথত আবূ হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু যেথক 
বজণৃত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামথক একদা 

                                                           
9 ইবন কাসীর: ১ : ৭৪৩। 
10 ইবন জহব্বান, সহীহ আল-জাথম: ৬৬০। 
11 আলবাজনর সহীহ হাদীস সাংকলন: ২৮৭। 



 

 

 
   

জজজ্ঞাসা করা হথলা, যহ আল্লাহর রাসূল, যকাথনা নারী সব 
যচথয় ভাথলা? জতজন বলথলন, “যে নারী স্বামীথক আনজন্দত 
কথর, েেন স্বামী তার জদথক দৃজি যদয়। যে নারী স্বামীর 
আনুগতয কথর, েেন স্বামী তাথক জনথদৃি যদয়, যে নারী 
স্বামীর সম্পদ ও জনজ নফথসর বযাপাথর, এমন যকাথনা 
কথমৃ জলি হয় না, ো স্বামীর অপেন্দ।”12 

যহ মুসজলম নারী, জনজথক একবার পরে কর, যভথব যদে 
এর সাথে যতামার জমল আথে কতটুকু। আল্লাহথক সন্তুি 
করার পে অনুসরণ কর। দুজনয়া-আথেরাথতর কলযাণ 
অজৃথনর িপে গ্রহণ কর। জনজ স্বামী ও সন্তাথনর 
বযাপাথর েত্নিীল হও।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম জননক 
মজহলাথক জজজ্ঞাসা কথরন, “যতামার জক স্বামী আথে? যস 
বলল হযাাঁ, রাসূল বলথলন, তুজম তার কাথে যকমন? যস 
বলল, আজম তার সন্তুজি অজথৃন যকাথনা ত্রুজট কজর না, 
তথব আমার সাথিযর বাইথর হথল জভন্ন কো। রাসূল 
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বলথলন, লক্ষয যরে, যস-ই যতামার জান্নাত বা 
জাহান্নাম।”13 

উপথরর আথলাচনার আথলাথক যনককার নারীর গুণাবজল:  

১. যনককার: ভাথলা কাজ সম্পাদনকারী ও জনজ রথবর 
হক আদায়কারী নারী।  

২. আনুগতযিীল: তবি কাথজ স্বামীর আনুগতযিীল নারী। 

৩. সতী: জনজ নফথসর জহফােতকারী নারী, জবথিে কথর 
স্বামীর অবতৃমাথন। 

৪. জহফােতকারী: স্বামীর সম্পদ ও জনজ সন্তান 
জহফােতকারী নারী। 

৫. আগ্রহী: স্বামীর পেথন্দর যপািাক ও সাজ গ্রহথণ 
আগ্রহী নারী।  

৬. সথচি: স্বামীর যগাস্বা জনবারথণ সথচি নারী। কারণ, 
হাদীথস এথসথে, স্বামী নারীর জান্নাত বা জাহান্নাম। 
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৭. সথচতন: স্বামীর চাজহদার েজত সথচতন নারী। স্বামীর 
বাসনা পূণৃকারী। 

যে নারীর মথিয এসব গুণ জবদযমান, যস রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাথমর ভােয মথত জান্নাতী। 
জতজন বথলথেন, “যে নারী পাাঁচ ওয়াি সালাত পথড়, 
রমোথনর সাওম রাথে, জনজ চজরত্র জহফােত কথর ও 
স্বামীর আনুগতয কথর, তাথক বলা হথব, যে দরজা জদথয় 
ইথচ্ছ জান্নাথত েথবি কর।”14 

আনুগতযপরায়ন যনককার নারীর উদাহরণ: 

িা‘জব বণৃনা কথরন, একজদন আমাথক শুরাইহ বথলন, 
“িা‘জব, তুজম তাজমম বাংথির যমথয়থদর জবথয় কর। তাজমম 
বাংথির যমথয়রা েুব বুজদ্ধমতী। আজম বললাম, আপজন 
কীভাথব জাথনন তারা বুজদ্ধমতী? জতজন বলথলন, আজম 
যকাথনা জানাজা যেথক বাজড় জফরজেলাম, পথের পাথিই 
জেল তাথদর কাথরার বাজড়। লক্ষয করলাম, জননক বৃদ্ধ 
মজহলা একজট ঘথরর দরজায় বথস আথে, তার পাথিই 
                                                           
14 ইবন জহববান, আল-জাথম: ৬৬০। 



 

 

 
   

রথয়থে সুন্দরী এক েুবতী। মথন হথলা, এমন রূপসী যমথয় 
আজম আর কেথনা যদজে জন। আমাথক যদথে যমথয়জট যকথট 
পড়ল। আজম পাজন চাইলাম, অেচ আমার তৃষ্ণা জেল না। 
যস বলল, তুজম যকমন পাজন পেন্দ কর, আজম বললাম ো 
উপজস্থত আথে। মজহলা যমথয়থক যডথক বলল, দুি জনথয় 
আস, মথন হথচ্ছ যস বজহরাগত। আজম বললাম, এ যমথয় 
যক? যস বলল, জাজরথরর যমথয় েয়নব। হানেলা বাংথির 
ও। বললাম, জববাজহতা না অজববাজহতা? যস বলল, না, 
অজববাজহতা। আজম বললাম, আমার কাথে তাথক জবথয় 
জদথয় দাও। যস বলল, তুজম েজদ তার কুফু হও, জদথত 
পাজর। আজম বাজড়থত যপৌঁথে দুপুথর সামানয জবশ্রাম জনথত 
যিাবার ঘথর যগলাম, যকাথনা মথত যচাথে ঘুম িরল না। 
যজাহর সালাত পড়লাম। অতুঃপর আমার গণযমানয 
কথয়কজন বনু্ধ, যেমন, আলকামা, আসওয়াদ, মুসাইথয়যব 
এবাং মুসা ইবন আরফাতাথক সাথে কথর যমথয়র চাচার 
বাজড়থত যগলাম। যস আমাথদর সাদথর গ্রহণ করল। 
অতুঃপর বলল, আবু উমাইয়যা, কী উথেথিয আসা? আজম 
বললাম, আপনার ভাজতজজ েয়নথবর উথেথিয। যস বলল, 
যতামার বযাপাথর তার যকাথনা আগ্রহ যনই! অতুঃপর যস 



 

 

 
   

আমার কাথে তাথক জবথয় জদল। যমথয়জট আমার জাথল 
আবদ্ধ হথয় েুবই লজ্জাথবাি করল। আজম বললাম, আজম 
তাজমম বাংথির নারীথদর কী সবৃনাি কথরজে? তারা যকন 
আমার ওপর অসন্তুি? পরক্ষণই তাথদর কথঠ্ার স্বভাথবর 
কো আমার মথন পড়ল। ভাবলাম, তালাক জদথয় যদব। 
পুনরায় ভাবলাম, না, আজমই তাথক আপন কথর জনব। 
েজদ আমার মনপুত হয়, ভাথলা, অনযোয় তালাকই জদথয় 
যদব। িা‘জব, যস রাথতর মুহূতৃগুথলা এথতা আনথন্দর জেল, 
ো যভাগ না করথল অনুিাবন করার যজা যনই। েুবই 
চমৎকার জেল যস সময়টা, েেন তাজমম বাংথির যমথয়রা 
তাথক জনথয় আমার কাথে এথসজেল। আমার মথন পড়ল, 
রাসূথলর সুন্নাথতর কো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 
ওয়াসাল্লাম বথলথেন, “স্ত্রী েেম ঘথর েথবি করথল 
স্বামীর কতৃবয, দু’রাকাত সালাত পড়া, স্ত্রীর মথিয সুি 
মঙ্গল কামনা করা এবাং তার মথিয লুজকত অমঙ্গল যেথক 
পানাহ চাওয়া।” আজম সালাত যিথে জপেথন তাজকথয় 
যদেলাম, যস আমার সাথে সালাত পড়থে। েেন সালাত 
যিে করলাম, যমথয়রা আমার কাথে উপজস্থত হথলা। 
আমার কাপড় পালথট সুগজন্ধ মাো কম্বল আমার উপর 



 

 

 
   

যটথন জদল। েেন সবাই চথল যগল, আজম তার জনকটবতৃী 
হলাম ও তার িরীথরর এক পাথি হাত বাড়ালাম। যস 
বলল, আবু উমাইয়যা, রাে। অতুঃপর বলল, 

 «احلمد هلل، أمحده و أستعينه، وأصيل ىلع حممد وآهل...»

“আজম একজন অজভজ্ঞতা িূনয অপজরজচত নারী। যতামার 
পেন্দ অপেন্দ আর স্বভাব রীজতর বযাপাথর জকেুই জাজন 
না আজম। আথরা বলল, যতামার বাংিীয় একজন নারী 
যতামার জববাথহ আবদ্ধ জেল, আমার বাংথিও যস রূপ 
জববাজহতা নারী জবদযমান আথে, জকন্তু আল্লাহর জসদ্ধান্তই 
জসদ্ধান্ত। তুজম আমার মাজলক হথয়ে, এেন আল্লাহর 
জনথদৃি যমাতাথবক আমার সাথে বযবহার কর। হয়থতা 
ভাথলাভাথব রাে, নয়থতা সুন্দরভাথব আমাথক জবদায় দাও। 
এটাই আমার কো, আল্লাহর জনকট যতামার ও আমার 
জনয মাগজফরাত কামনা করজে।” 

শুরাইহ বলল, িা‘জব, যস মুহূথতৃও আজম যমথয়জটর কারথণ 
েুতবা জদথত বািয হথয়জে। অতুঃপর আজম বললাম,  

 « يب وآهل وأسل،، وععد...احلمد هلل، أمحده وأستعينه، وأصيل ىلع انل»



 

 

 
   

তুজম এমন জকেু কো বথলে, েজদ তার ওপর েজতজষ্ঠত 
োক, যতামার কপাল ভাথলা। আর েজদ পজরতযাগ কর, 
যতামার কপাল মন্দ। আমার পেন্দ... আমার অপেন্দ... 
আমরা দু’জথন একজন। আমার মথিয ভাথলা যদেথল 
েচার করথব, আর মন্দ জকেু দৃজিথগাচর হথল যগাপন 
রােথব। 

যস আথরা জকেু কো বথলথে, ো আজম ভুথল যগজে। যস 
বথলথে, আমার আত্মীয় স্বজথনর আসা-োওয়া তুজম যকান 
দৃজিথত যদে? আজম বললাম, ঘনঘন আসা-োওয়ার মািযথম 
জবরি করা পেন্দ কজর না। যস বলল, তুজম পাড়া-
েজতথবিীর মথিয োর বযাপাথর অনুমজত জদথব, তাথক আজম 
ঘথর েথবি করার অনুমজত জদব। োর বযাপাথর জনথেি 
করথব, তাথক আজম অনুমজত যদব না। আজম বললাম, এরা 
ভাথলা, ওরা ভাথলা না। 

শুরাইহ বলল, িা‘জব, আমার জীবথনর সব যচথয় 
আনন্দদায়ক অিযায় হথচ্ছ, যস রাথতর মুহূতৃগুথলা। পূণৃ 
একজট বের গত হথলা, আজম তার মথিয আপজত্তকর জকেু 
যদজে জন। এক জদথনর ঘটনা, ‘দারুল ক্বাো’ বা জবচারালয় 



 

 

 
   

যেথক বাজড় জফথর যদজে, ঘথরর যভতর একজন মজহলা 
তাথক উপথদি জদথচ্ছ; আথদি জদথচ্ছ আর জনথেি করথে। 
আজম বললাম যস যক? বলল, যতামার শ্বশুর বাজড়র অমুক 
বৃদ্ধ। আমার অন্তথরর সথন্দহ দূর হথলা। আজম বসার পর, 
মজহলা আমার সামথন এথস হাজের হথলা। বলল, 
আসসালামু আলাইকুম, আবু উমাইয়যা। আজম বললাম, 
ওয়া আলাইকুমুস সালাম, আপজন যক? বলল, আজম 
অমুক; যতামার শ্বশুর বাজড়র যলাক। বললাম, আল্লাহ 
যতামাথক কবুল করুন। যস বলল, যতামার স্ত্রী যকমন 
যপথয়ে? বললাম, েুব সুন্দর। বলল, আবু উমাইয়যা, 
নারীরা দু’সময় অহাংকাথরর জিকার হয়। পুত্র সন্তান েসব 
করথল আর স্বামীর কাথে েুব জেয় হথল। যকাথনা বযাপাথর 
যতামার সথন্দহ হথল লাজঠ্ জদথয় যসাজা কথর যদথব। মথন 
রােথব, পুরুথের ঘথর আহলাজদ নারীর নযায় োরাপ আর 
যকাথনা বস্তু যনই। বললাম, তুজম তাথক সুন্দর আদব জিক্ষা 
জদথয়ে, ভাথলা জজজনথসর অভযাস গথড় জদথয়ে তার মথিয। 
যস বলল, শ্বশুর বাজড়র যলাকজথনর আসা-োওয়া যতামার 
যকমন লাথগ? বললাম, েেন ইথচ্ছ তারা আসথত পাথর। 
শুরাইহ বলল, অতুঃপর যস মজহলা েজত বের একবার 



 

 

 
   

কথর আসত আর আমাথক উপথদি জদথয় যেত। যস 
যমথয়জট জবি বের আমার সাংসার কথরথে, একবার 
বযতীত কেথনা জতরস্কার করার েথয়াজন হয় জন। তথব 
ভুল যসবার আমারই জেল।  

ঘটনাজট এমন, ফজথরর দু’রাকাত সুন্নাত পথড় আজম ঘথর 
বথস আজে, মুয়ােজেন একামত জদথত শুরু করল। আজম 
তেন গ্রাথমর মসজজথদর ইমাম। যদেলাম, একটা জবচু্ছ 
হাাঁটা-চলা করথে, আজম একটা পাত্র উজঠ্থয় তার ওপর 
যরথে জদলাম। বললাম, েয়নব, আমার আসা পেৃন্ত তুজম 
নড়াচড়া করথব না। িা‘জব, তুজম েজদ যস মুহূতৃটা যদেথত! 
সালাত যিথে ঘথর জফথর যদজে, জবচু্ছ যসোন যেথক যবর 
হথয় তাথক দাংিন কথরথে। আজম তৎক্ষণাৎ লবণ ও সাি 
তলব কথর, তার আেুথলর উপর মাজলি করলাম। সূরা 
ফাজতহা, সূরা নাস ও সূরা ফালাক পথড় তার উপর দম 
করলাম।”15 

                                                           
15 ইবন আবথদ রজব্বহ আন্দালুজস রজচত ‘তাবাথয়উজন্ন’সা নামক গ্রন্থ 
যেথক সাংকজলত। 



 

 

 
   

দাম্পতয জীবথন স্ত্রীর কতবৃয: 

১. স্বামীর অসন্তুজি যেথক জবরত োকা। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলথেন, “জতনজন বযজির 
সালাত তাথদর মাোর উপথর উথঠ্ না। (ক) পলাতক 
যগালাথমর সালাত, েতক্ষণ না যস মজনথবর জনকট জফথর 
আথস। (ে) যস নারীর সালাত, যে জনজ স্বামীথক রাগাজন্বত 
যরথে রাত োপন কথর। (গ) যস আজমথরর সালাত, োর 
ওপর তার অিীনরা অসন্তুি।”16 

২. স্বামীথক কি যদওয়া যেথক জবরত োকা। ইমাম 
আহমদ ও অনযানয মুহাজেস বণৃনা কথরন, “দুজনয়াথত যে 
নারী তার স্বামীথক কি যদয়, জান্নাথত তার হুরগণ 
(স্ত্রীগণ) যস নারীথক লক্ষয কথর বথল, তাথক কি জদও না, 
আল্লাহ যতামার সবৃনাি করুন। যস যতা যতামার কাথে 
ক’জদথনর যমহমান মাত্র, অজত িীঘ্রই যতামাথক যেথড় 
আমাথদর কাথে চথল আসথব।”17 
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৩. স্বামীর অকৃতজ্ঞ না হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলন, “আল্লাহ তা‘আলা যস নারীর 
জদথক দৃজি জদথবন না, যে জনজ স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
কথর না, অেচ যস স্বামী বযতীত স্বয়াংসমূ্পণৃ নয়।”18  

ইমাম মুসজলম বণৃনা কথরন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 
ওয়াসাল্লাম  বথলন, “আজম জাহান্নাম কথয়ক বার যদথেজে, 
জকন্তু আজথকর নযায় ভয়ানক দৃিয আর যকাথনা জদন যদজে 
জন। তার মথিয নারীর সাংেযাই যবজি যদথেজে। তারা বলল, 
আল্লাহর রাসূল যকন? জতজন বলথলন, তাথদর না 
যিাকজরয়ার কারথণ। জজজ্ঞাসা করা হথলা, তারা জক 
আল্লাহর না যিাকজর কথর? বলথলন, না, তারা স্বামীর না 
যিাকজর কথর, তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কথর না। তুজম েজদ 
তাথদর কাথরা ওপর েুগ-েুগ িথর ইহসান কর, অতুঃপর 
যকাথনা জদন যতামার কাথে তার বাসনা পূণ না হথল যস 
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বলথব, আজ পেৃন্ত যতামার কাথে যকাথনা কলযাণই যপলাম 
না।”19 

৪. কারণ োড়া তালাক তলব না করা। ইমাম জতরজমেী, 
আবু দাউদ েমুেগণ সাওবান রাজদয়াল্লাহু আনহু যেথক 
বণৃনা কথরন, “যে নারী যকাথনা কারণ োড়া স্বামীর কাথে 
তালাক তলব করল, তার ওপর জান্নাথতর ঘ্রাণ পেৃন্ত 
হারাম।” 

৫. অনবি যক্ষথত্র স্বামীর আনুগতয না করা। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলন, “আল্লাহর 
অবািযতায় মানুথের আনুগতয করা োথব না।”20 এোথন 
নারীথদর িয়তাথনর একজট যিাাঁকা যেথক সতকৃ করজে, 
যদা‘আ কজর আল্লাহ তাথদর সুপে দান করুন। কারণ. 
যদো োয় স্বামী েেন তাথক যকাথনা জজজনথসর হুকুম কথর, 
যস এ হাদীথসর যদাহাই জদথয় বথল এটা হারাম, এটা 
নাজাথয়ে, এটা জরুজর নয়। উথেিয স্বামীর জনথদৃি 
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উথপক্ষা করা। আজম তাথদরথক আল্লাহর জনথনাি বাণীজট 
স্মরণ কজরথয় জদজচ্ছ, আল্লাহ তা‘আলা বথলন,  

ۡسَوَدة   وُُجوُهُهم ٱّلَلِ  ََعَ  َكَذبُوا   ٱََّلِينَ  تََرى َيََٰمةِٱۡلقِ  َوَيۡومَ ﴿  ﴾مُّ
 [  ٣٦: الزمر]

“োরা আল্লাহর ওপর জমেযা আথরাপ কথরথে, জকয়ামথতর 
জদন তাথদর যচহারা কাথলা যদেথবন।” [সূরা আে-েুমার, 
আয়াত: ৬০]  

হাসান বসজর রহ. বথলন, “হালাল ও হারাথমর বযাপাথর 
আল্লাহ ও তার রাসূথলর ওপর জমেযা বলা জনথরট 
কুফুরী।”  

৬. স্বামীর বতৃমাথন তার অনুমজত বযতীত সাওম না রাো। 
সহীহ মুসজলথম আবু হুরায়রা যেথক বজণৃত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলথেন, “যকাথনা নারী 
স্বামীর উপজস্থজতথত তার অনুমজত বযতীত সাওম রােথব 
না।”21 যেথহতু স্ত্রীর সাওথমর কারথণ স্বামী জনজ োপয 
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অজিকার যেথক বজিত োথক, ো কেথনা গুনাথহর কারণ 
হথত পাথর। এোথন সাওম দ্বারা স্বাভাজবকভাথবই নফল 
সাওম উথেিয। কারণ, ফরে সাওম আল্লাহর অজিকার, 
আল্লাহর অজিকার স্বামীর অজিকাথরর যচথয় বড়। 

৭. স্বামীর ডাথক সাড়া না যদওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলন, “যকাথনা পুরুে েেন তার 
স্ত্রীথক জনথজর জবোনায় ডাথক, আর স্ত্রী তার ডাথক সাড়া 
না যদয়, এভাথবই স্বামী রাত োপন কথর, যস স্ত্রীর ওপর 
জফজরিতারা সকাল পেৃন্ত অজভসম্পাত কথর।”22 

৮. স্বামী-স্ত্রীর একান্ত যগাপনীয়তা েকাি না করা: আসমা 
জবনথত ইয়াজেদ যেথক বজণৃত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইজহ ওয়াসাল্লাম  বথলন, “জকেু  পুরুে আথে োরা 
জনজ স্ত্রীর সাথে কৃত আচরথণর কো বথল যবড়ায়, তদ্রুপ 
জকেু নারীও আথে োরা আপন স্বামীর যগাপন বযাপারগুথলা 
েচার কথর যবড়ায়?! এ কো শুথন সবাই চুপ হথয় যগল, 
যকউ যকাথনা িব্দ করল না। আজম বললাম, হযাাঁ, যহ 
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আল্লাহর রাসূল! নারী-পুরুথেরা এমন কথর োথক। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বলথলন, এমন 
কথরা না। এটা যতা িয়তাথনর মথতা যে রাস্তার মাথঝ 
নারী িয়তাথনর সাক্ষাৎ যপল, আর অমজন তাথক জজড়থয় 
িরল, এজদথক যলাকজন তাথদর জদথক তাজকথয় আথে!”23 

৯. স্বামীর ঘর োড়া অনয যকাোও জববস্ত্র না হওয়া। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলন, “যে নারী 
স্বামীর ঘর বযতীত অনয যকাোও জববস্ত্র হথলা, আল্লাহ তার 
যগাপনীয়তা নি কথর জদথবন।”24 

১০. স্বামীর অনুমজত বযতীত কাউথক তার ঘথর ঢুকথত না 
যদওয়া। সহীহ বুোরীথত আবূ হুরায়রা যেথক বজণৃত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলন, “নারী 
তার স্বামীর উপজস্থজতথত অনুজমত োড়া সাওম পালন 
করথব না এবাং তার অনুমজত োড়া তার ঘথর কাউথক 
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েথবি করথত জদথব না।”25 

১১. স্বামীর অনুমজত োড়া ঘর যেথক যবর না হওয়া। 
আল্লাহ তা‘আলা বথলন, “যতামরা ঘথর অবস্থান কর” 
ইবন কাসীর রহ. এর বযােযায় বথলন, “যতামরা ঘরথক 
আাঁকজড়থয় ির, যকাথনা েথয়াজন োড়া ঘর যেথক যবর 
হথয়া না।”26 নারীর জনয স্বামীর আনুগতয যেমন ওয়াজজব, 
যতমন ঘর যেথক যবর হওয়ার জনয তার অনুমজত 
ওয়াজজব।  

স্বামীর যেদমথতর উদাহরণ:  

মুসজলম যবান! স্বামীর যেদমথতর বযাপাথর একজন 
সাহাবীর স্ত্রীর একজট ঘটনার উথল্লে েথেি হথব বথল 
আমার িারণা। তারা কীভাথব স্বামীর যেদমত কথরথেন, 
স্বামীর কাথজ সহথোজগতার স্বাক্ষর যরথেথেন ইতযাজদ জবেয় 
বুঝার জনয দীঘৃ উপস্থাপনার পজরবথতৃ একজট উদাহরণই 
েথেি হথব, আমার দৃঢ় জবশ্বাস। আসমা জবনথত আবু 
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বকর যেথক সহীহ মুসজলথম বজণৃত, জতজন বথলন, েুবাথয়র 
আমাথক েেন জবথয় কথর, দুজনয়াথত তেন তার বযবহাথরর 
যঘাড়া বযতীত িন-সম্পদ বলথত আর জকেু জেল না। জতজন 
বথলন, আজম তার যঘাড়ার ঘাস সাংগ্রহ করতাম, যঘাড়া 
মাথঠ্ চরাতাম, পাজন পান করাথনার জনয যেজুর আাঁজট 
জপেতাম, পাজন পান করাতাম, পাজনর বালজতথত দানা 
জভজাতাম। তার সব কাজ আজম জনথজই আঞ্জাম জদতাম। 
আজম ভাথলা কথর রুজট বানাথত জানতাম না, আনসারথদর 
জকেু যমথয়রা আমাথক এ জনয সাহােয করত। তারা 
আমার েকৃত বান্ধবী জেল। যস বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইজহ ওয়াসাল্লাম এর দান করা েুবাথয়থরর জজম যেথক 
মাোয় কথর িসয আনতাম, ো োয় এক মাইল দূরথত্ব 
জেল।”27  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলন, েজদ 
নারীরা পুরুথের অজিকার সম্পথকৃ জানত, দুপুর জকাংবা 
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রাথতর োবাথরর সময় হথল, তাথদর োনা না যদওয়া 
পেৃন্ত জবশ্রাম জনত না।”28  

জবথয়র পর যমথয়থক উথেিয কথর উথম্ম আথকলার 
উপথদি: 

আদথরর যমথয়, যেোথন তুজম বড় হথয়ে, োরা যতামার 
আপনজন জেল, তাথদর যেথড় একজন অপজরজচত যলাথকর 
কাথে োচ্ছ, োর স্বভাব চজরত্র সম্পথকৃ তুজম জকেু জান 
না। তুজম েজদ তার দাসী হথত পার, যস যতামার দাস 
হথব। আর দিজট জবেথয়র েজত েুব নজর রােথব। 

১-২. অল্পথত তুজি োকথব। তার তার অনুসরণ করথব ও 
তার সাথে জবনয়ী োকথব। 

৩-৪. তার যচাে ও নাথকর আথবদন পূণৃ করথব। তার 
অপেন্দ হালথত োকথব না, তার অজেয় গন্ধ িরীথর রােথব 
না। 
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৫-৬. তার ঘুম ও োবাথরর েজত সজাগ দৃজি রােথব। 
মথন রােথব, কু্ষিার তাড়নায় যগাস্বার উথেক হয়, ঘুথমর 
স্বল্পতার কারথণ জবেণ্ণতার সৃজি হয়।  

৭-৮. তার সম্পদ জহফােত করথব, তার সন্তান ও বৃদ্ধ 
আত্মীয়থদর যসবা করথব। মথন রােথব, সব জকেুর মূল 
হথচ্ছ সম্পথদর সজঠ্ক বযবহার, সন্তানথদর সুষু্ঠ 
বযবস্থাপনা।  

পুরুেথদর উথেথি দু’জট কো: 

উপথরর বিথবযর মািযথম আমরা আল্লাহ তা‘আলার 
জকতাব এবাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাথমর 
সুন্নথতর আথলাথক মুসজলম যবানথদর জনয সজঠ্ক জদক 
জনথদৃিনা েদান করার যচিা কথরজে মাত্র। তথব এর অেৃ 
এ নয় যে, যকাথনা স্ত্রী এ সবগুথণর জবপরীত করথল, 
তাথক িাজস্ত যদওয়া স্বামীর জনয হালাল হথয় োয়। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলন, “যকাথনা 
মুজমন বযজি যকাথনা মুজমন নারীথক ঘৃণা করথব না, তার 
একজট অভযাস মন্দ হথল, অপর আচরথণ তার ওপর সন্তুি 



 

 

 
   

হথয় োথব।”29 তুজম েজদ স্ত্রীর জবরুদ্ধাচরণ অেবা তার 
যকাথনা মন্দ স্বভাব েতযক্ষ কর, তথব যতামার সবৃেেম 
দাজয়ত্ব তাথক উপথদি যদওয়া, নসীহত করা, আল্লাহ এবাং 
তার িাজস্তর কো স্মরণ কথর যদওয়া। তার পথরও েজদ 
যস অনুগত না হয়, বদ অভযাস তযাগ না কথর, তথব 
োেজমক পেৃাথয় তার যেথক জবোনা আলাদা কথর নাও। 
েবরদার! ঘর যেথক যবর করথব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইজহ ওয়াসাল্লাম  বথলথেন, “ঘর বযতীত অনয 
যকাোও স্ত্রীথক পজরতযাগ কর না।” এথত েজদ যস শুিথর 
োয়, ভাথলা। অনযোয় তাথক আবার নসীহত কর, তার 
যেথক জবোনা আলাদা কর। আল্লাহ তা‘আলা বথলন,  

 ٱلَۡمَضاِجعِ  ِف  َوٱۡهُجُروُهنَ  فَعُِظوُهنَ  نُُشوزَُهنَ  ََتَافُونَ  َوٱَلَِٰت ﴿
َطۡعَنُكمۡ  فَإِنۡ  َوٱۡۡضُِبوُهَن  

َ
 [  ٦٣: النساء] ﴾َسبِيًل  َعلَۡيِهنَ  َتۡبُغوا   فََل  أ

“যে নারীথদর নাফরমাজনর আিঙ্কা কর, তাথদর উপথদি 
দাও, তাথদর িেযা তযাগ কর, েহার কর, েজদ যতামাথদর 
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আনুগতয কথর, তথব অনয যকাথনা পে অনুসন্ধান কর 
না।” [সূরা আন-জনসা, আয়াত: ৩৪]  

“তাথদর েহার কর” এর বযােযায় ইবন কাসীর রহ. 
বথলন, েজদ তাথদর উপথদি যদওয়া ও তাথদর যেথক 
জবোনা আলাদা করার পরও তারা জনজ অবস্থান যেথক 
সথর না আথস, তেন যতামাথদর অজিকার রথয়থে তাথদর 
হালকা েহার করা, যেন িরীথরর যকাথনা স্থাথন দাগ না 
পথড়। জাথবর রাজদয়াল্লাহু আনহু যেথক সহীহ মুসজলথম 
বজণৃত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম  জবদায় 
হথজ বথলথেন, “যতামরা নারীথদর বযাপাথর আল্লাহথক ভয় 
কর, তারা যতামাথদর কাথে আবদ্ধ রথয়থে। যতামরা 
তাথদর মাজলক নও, আবার তারা যতামাথদর যেথক মুিও 
নয়। তাথদর কতৃবয, যতামাথদর জবোনায় এমন কাউথক 
জায়গা না যদওয়া, োথদর যতামরা অপেন্দ কর। েজদ এর 
জবপরীত কথর, এমনভাথব তাথদর েহার কর, োথত 
িরীথরর যকাথনা স্থাথন দাগ না পথড়। যতামাথদর কতৃবয 
সািয যমাতাথবক তাথদর ভরণ-যপােথণর বযবস্থা করা।” 
েহাথরর সাংজ্ঞায় ইবন আব্বাস ও অনযানয মুফাসজসর দাগ 
জবহীন  েহার বথলথেন। হাসান বসজরও তাই বথলথেন। 



 

 

 
   

অেৃাৎ যে েহাথরর কারথণ িরীথর দাগ পথড় না।”30 
যচহারাথত েহার করথব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 
ওয়াসাল্লাম বথলন, যচহারায় আঘাত করথব না।  

স্বামীর ওপর স্ত্রীর অজিকার:  

স্বামী যেমন কামনা কথর, স্ত্রী তার সব দাজয়ত্ব পালন 
করথব, তার সব হক আদায় করথব, তদ্রুপ স্ত্রীও কামনা 
কথর। তাই স্বামীর কতৃবয স্ত্রীর সব হক আদায় করা, 
তাথক কি না যদওয়া, তার অনুভূজতথত আঘাত হাথন 
এমন আচরণ যেথক জবরত োকা। মুসনাথদ আহমথদ 
বজণৃত, হাজকম ইবন মুয়াজবয়া তার জপতা যেথক বণৃনা 
কথরন, আজম বললাম, “আল্লাহর রাসূল, আমাথদর ওপর 
স্ত্রীথদর কী কী অজিকার রথয়থে? জতজন বলথলন, তুজম 
েেন োথব, তাথকও যেথত জদথব। েেন তুজম পজরিান 
করথব, তাথকও পজরিান করথত যদথব। যচহারায় েহার 
করথব না। জনজ ঘর বযতীত অনয যকাোও তার জবোনা 
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আলাদা কথর যদথব না।” অনয বণৃনায় আথে, “তার শ্রী 
জবনি কথরা না।”31 

সহীহ বুোরী, মুসজলম ও অনযানয হাদীথসর জকতাথব 
আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবন আস যেথক বজণৃত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলথেন, “যহ আবু্দল্লাহ, 
আজম জানথত পারলাম, তুজম জদথন সাওম রাে, রাথত 
সালাত পড়, এ েবর জক জঠ্ক? আজম বললাম, হযাাঁ, 
আল্লাহর রাসূল। জতজন বথলন, এমন কর না। সাওম রাে, 
সাওম ভাথঙ্গা। সালাত পড়, ঘুমাও। কারণ, যতামার ওপর 
িরীথরর হক রথয়থে, যচাথের হক রথয়থে, স্ত্রীরও হক 
রথয়থে।”32 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম আথরা বথলথেন, 
োর দু’জন স্ত্রী রথয়থে, আর যস একজথনর েজত যবজি 
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ঝুাঁথক যগল, জকয়ামথতর জদন যস একপাথি কাত অবস্থায় 
উপজস্থত হথব।”33 

সম্মাজনত পাঠ্ক! আমাথদর আথলাচনা সাংথক্ষপ হথলও তার 
আথবদন জকন্তু বযাপক। এেন আমরা আল্লাহর দরবাথর 
তার সুন্দর সুন্দর নাম, মজহমাজন্বত গুণসমূথহর উসীলা 
জদথয় োেৃনা কজর, জতজন আমাথক এবাং সকল মুসজলম 
ভাই-যবানথক এ জকতাব দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক 
দান করুন। আমরা এমন না হথয় োই, োরা জনজ দাজয়ত্ব 
আদায় না কথর, স্ত্রীর হক উসূল করথত চায়। আমাথদর 
উথেিয কাথরা অজনয়মথক সমেৃন না করা এবাং এক 
পথক্ষর অপরাথির ফথল অপর পথক্ষর অপরািথক তবিতা 
না যদওয়া। বরাং আমাথদর উথেিয েথতযকথক জনজ জনজ 
দাজয়থত্বর বযাপাথর আল্লাহর সামথন জবাবজদজহর জনয 
সথচতন করা।  
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পজরসমাজি 

পজরথিথে স্বামীথদর উথেথি বজল, আপনারা নারীথদর 
বযাপাথর আল্লাহথক ভয় করুন, তাথদর কলযাণকামী যহান। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম  বথলথেন, 
“যতামরা নারীথদর কলযাণকামী হও। কারণ, তাথদর 
পাাঁজথরর হাজি দ্বারা সৃজি করা হথয়থে, পাাঁজথরর হাজির 
যভতর উপথররজট সবথচথয় যবজি বাাঁকা। েজদ যসাজা 
করথত চাও, যভথে যফলথব। আর যরথে জদথলও তার 
বক্রতা দূর হথব না, যতামরা নারীথদর বযাপাথর 
কলযাণকাজমতার উপথদি গ্রহণ কর।”34 

নারীথদর সাথে কলযাণ কামনার অেৃ, তাথদর সাথে উত্তম 
বযবহার করা, ইসলাম জিক্ষা যদওয়া, এ জনয তিেৃ িারণ 
করা; আল্লাহ এবাং তাাঁর রাসূথলর আনুগতয করার জনথদৃি 
যদওয়া, হারাম জজজনস যেথক জবরত োকার উপথদি 
যদওয়া। আিা কজর, এ পদ্ধজতর ফথল তাথদর জান্নাথত 
োওয়ার পে সুগম হথব। দুরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ 

                                                           
34 বণৃনায় বুোরী, মুসজলম, বায়হাকী ও আথরা অথনথক।  



 

 

 
   

সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম ও তার বাংিিথরর ওপর। 
আমাথদর সবৃথিে কো, “আল্লাহর জনয সমস্ত েিাংসা। 
জতজন দু-জাহাথনর পালনকতৃা।” 



 

 

 
   

মুসজলম নারীর পদাৃর জরুজর িতসৃমূহ 

১. সমস্ত িরীর ঢাকা:  

আল্লাহ তা‘আলা বথলন, 

بَۡصَٰرِهِنَ  ِمنۡ  َيۡغُضۡضنَ  ل ِۡلُمۡؤِمَنَِٰت  َوقُل﴿
َ
 َوَل  فُُروَجُهنَ  َوَيۡحَفۡظنَ  أ

َٰ  ِِبُُمرِهِنَ  َوۡۡلَۡۡضِۡبنَ  ِمۡنَها   َظَهرَ  َما إَِل  زِينََتُهنَ  ُيۡبِدينَ   َوَل  ُجيُوبِهَِن   ََعَ
وۡ  ِِلُُعوََلِِهنَ  إَِل  زِينََتُهنَ  ُيۡبِدينَ 

َ
وۡ  َءابَا ئِِهنَ  أ

َ
وۡ  ُبُعوََلِِهنَ  َءابَا ءِ  أ

َ
 أ

ۡبَنا ئِِهنَ 
َ
وۡ  أ

َ
ۡبَنا ءِ  أ

َ
وۡ  ُبُعوََلِِهنَ  أ

َ
َٰنِِهنَ  أ   إِۡخَو

َ
َٰنِِهنَ  بَِن   وۡ أ وۡ  إِۡخَو

َ
 بَِن   أ

َٰتِِهنَ  َخَو
َ
وۡ  أ

َ
وۡ  نَِسا ئِِهنَ  أ

َ
يَۡمَُٰنُهنَ  َملََكۡت  َما أ

َ
وِ  أ

َ
ِل  َغَۡيِ  ٱلَتَٰبِعِيَ  أ و 

ُ
 أ

ۡرَبةِ وِ  ٱلر َِجالِ  ِمنَ  ٱۡۡلِ
َ
ۡفلِ  أ ِ َٰ  َيۡظَهُروا   لَمۡ  ٱََّلِينَ  ٱلط   ٱلن َِسا ءِ   َعۡوَرَٰتِ  ََعَ

رُۡجلِِهنَ  يَۡۡضِۡبنَ  َوَل 
َ
 ٱّلَلِ  إَِل  َوتُوُبو ا   زِينَتِِهَن   ِمن ُُيۡفِيَ  َما ِۡلُۡعلَمَ  بِأ

يُّهَ  ََجِيًعا
َ
 [  ٦٣: انلور] ﴾٣١ ُتۡفلُِحونَ  لََعَلُكمۡ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  أ

“আর মুজমন নারীথদরথক বল, যেন তারা তাথদর দৃজিথক 
সাংেত রাথে এবাং তাথদর লজ্জাস্থাথনর জহফােত কথর। 
আর ো সািারণত েকাি পায় তা োড়া তাথদর যসৌন্দে ৃ
তারা েকাি করথব না। তারা যেন তাথদর ওড়না জদথয় 
বক্ষথদিথক যঢথক রাথে। আর তারা যেন তাথদর স্বামী, 
জপতা, শ্বশুর, জনজথদর যেথল, স্বামীর যেথল, ভাই, ভাইথয়র 



 

 

 
   

যেথল, যবাথনর যেথল, আপন নারীগণ, তাথদর ডান হাত 
োর মাজলক হথয়থে, অিীন যেৌনকামনামুি পুরুে অেবা 
নারীথদর যগাপন অঙ্গ সম্পথকৃ অজ্ঞ বালক োড়া কাথরা 
কাথে জনজথদর যসৌন্দেৃ েকাি না কথর। আর তারা যেন 
জনজথদর যগাপন যসৌন্দেৃ েকাি করার জনয সথজাথর 
পদচারণা না কথর। যহ মুজমনগণ, যতামরা সকথলই 
আল্লাহর জনকট তাওবা কর, োথত যতামরা সফলকাম 
হথত পার।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১] 

অনযত্র বথলন, 

َها﴿ يُّ
َ
أ ۡزَوَِٰجَك  قُل ٱنلَِبُّ  َيَٰٓ

َ
ِ  يُۡدنِيَ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َونَِسا ءِ  َوبَنَاتَِك  ّل 

َٰبِيبِِهَن   ِمن َعلَۡيِهنَ  َٰلَِك  َجَل ۡدَنَٰٓ  َذ
َ
ن أ

َ
 ٱّلَلُ  َوََكنَ  يُۡؤذَۡيَن   فََل  ُيۡعَرۡفنَ  أ

 [  ٩٥: حزاباال] ﴾٥٩ رَِحيٗما َغُفوٗرا

“যহ নবী, তুজম যতামার স্ত্রীথদরথক, কনযাথদরথক ও মুজমন 
নারীথদরথক বল, ‘তারা যেন তাথদর জজলবাথবর জকেু 
অাংি জনজথদর উপর ঝুজলথয় যদয়, তাথদরথক যচনার 
বযাপাথর এটাই সবথচথয় কাোকাজে পন্থা হথব। ফথল 
তাথদরথক কি যদওয়া হথব না। আর আল্লাহ অতযন্ত 
ক্ষমািীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-আহোব, আয়াত: ৫৯] 



 

 

 
   

২. কারুকাে ৃও নকিা জবহীন পদাৃ বযবহার করা: 

তার েমাণ পূথবৃ বজণৃত সূরা নুথরর আয়াত  َواَل ُيبِْديَن
 তারা স্বীয় রূপ-লাবণয ও যসৌন্দেৃ েকাি করথব“ ِزينَتَُهن  
না।” এ আয়াথতর যভতর কারুকােৃ েজচত পদৃাও 
অন্তভুৃি। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা যে যসৌন্দেৃ েকাি 
করথত বারণ কথরথেন, যস যসৌন্দেৃথক আথরকজট যসৌন্দেৃ 
দ্বারা আবৃত করাও জনথেথির আওতায় আথস। তদ্রূপ যস 
সকল নকিাও জনজেদ্ধ, ো পদৃার জবজভন্ন জায়গায় অজঙ্কত 
োথক বা নারীরা মাোর উপর আলাদাভাথব বা িরীথরর 
যকাথনা জায়গায় েুি কথর রাথে। আল্লাহ তা‘আলা বথলন, 

جَ  َتََبَۡجنَ  َوَل  ُبُيوتُِكنَ  ِف  َوقَۡرنَ ﴿ وَلَٰ  ٱۡلَجَِٰهلَِيةِ َتََبُّ
ُ
 ﴾ٱّۡل

 [  ٦٦: االحزاب]

“আর যতামরা জনজ গৃথহ অবস্থান করথব এবাং োক- 
জাথহলী েুথগর মথতা যসৌন্দেৃ েদিৃন কথরা না।” [সূরা 
আল-আহোব, আয়াত: ৩৩]  

 অেৃ: নারীর এমন যসৌন্দেৃ ও রূপ-লাবণয েকাি  اتلربج
করা, ো পুরুথের যেৌন উথত্তজনা ও সুড়সুজড় সৃজি কথর। 



 

 

 
   

এ রূপ অশ্লীলতা েদিৃন করা কজবরা গুনাহ। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলন, “জতনজন মানুে 
সম্পথকৃ যতামরা আমাথক জজজ্ঞাসা কর না। (অেৃাৎ তারা 
সবাই ধ্বাংস হথব।) ক. যে বযজি মুসজলমথদর দল যেথক 
যবর হথয় যগল অেবা যে কুরআন অনুোয়ী যদি 
পজরচালনকারী িাসথকর আনুগতয তযাগ করল, আর যস 
এ অবস্থায় মারা যগল। ে. যে যগালাম বা দাসী জনজ 
মজনব যেথক পলায়ন করল এবাং এ অবস্থায় যস মারা 
যগল। গ. যে নারী েথয়াজন োড়া রূপচচৃা কথর স্বামীর 
অবতৃমাথন বাইথর যবর হথলা।”35 

৩. পদাৃ সুগজন্ধ জবহীন হওয়া: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম যেথক েচুর 
হাদীস বজণৃত হথয়থে, োর দ্বারা েমাজণত হয় যে, সুগজন্ধ 
বযবহার কথর নারীথদর বাইথর যবর হওয়া হারাম। 
সাংজক্ষিতার জনয আমরা এোথন উদাহরণস্বরূপ, রাসূথলর 
একজট হাদীস উথল্লে করজে, জতজন বথলন, “যে নারী 

                                                           
35 হাথকম, সহীহ আল-জাথম: ৩০৫৮। 



 

 

 
   

সুগজন্ধ বযবহার কথর বাইথর যবর হথলা, অতুঃপর যকাথনা 
জনসমাথবি জদথয় অজতক্রম করল তাথদর ঘ্রাথণ যমাজহত 
করার জনয, যস নারী বযজভচাজরণী।”36 

৪. িীথরর অঙ্গ-েতযঙ্গ যভথস উথঠ্ এমন পাতলা ও 
সাংকীণৃ পদাৃ না হওয়া। 

ইমাম আহমদ রহ. উসামা ইবন োথয়থদর সূথত্র বণৃনা 
কথরন, “জদহইয়া কালজবর উপহার যদওয়া, ঘন বুনথনর 
একজট জকবজত কাপড় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 
ওয়াসাল্লাম আমাথক পজরিান করথত যদন। আজম তা 
আমার স্ত্রীথক জদথয় জদই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 
ওয়াসাল্লাম একজদন আমাথক বথলন, কী বযাপার, কাপড় 
পজরিান কর না? আজম বললাম, আল্লাহর রাসূল, আজম তা 
আমার স্ত্রীথক জদথয়জে। জতজন বলথলন, তাথক বল, এর 
জনথচ যেন যস যসজমজ বযবহার কথর। আমার মথন হয়, এ 
কাপড় তার হাথড়র আকারও েকাি কথর জদথব।”37 

                                                           
36 আহমদ, সহীহ আল-জাথম: ২৭০১। 
37 আহমদ ও বায়হাকী। 



 

 

 
   

৫. পদাৃ িরীথরর রাং েকাি কথর যদয় এমন পাতলা না 
হওয়া। 

সহীহ মুসজলথম আবু হুরায়রা যেথক বজণৃত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম  বথলন, জাহান্নাথমর দু’ 
েকার যলাক আজম এেনও যদজে জন: 

(ক) যসসব যলাক োরা গরুর যলথজর মথতা যবত বহন 
কথর চলথব, আর মানুেথদর েহার করথব। 

(ে) যস সব নারী, োরা কাপড় পজরিান কথরও জববস্ত্র 
োকথব, অনযথদর আকৃি করথব এবাং তারা জনথজরাও 
আকৃি হথব। তাথদর মাো হথব যঘাড়ার ঝুলন্ত চুজটর মত। 
তারা জান্নাথত েথবি করথব না, তার ঘ্রাণও পাথব না। 

৬. নারীর পদাৃ পুরুথের যপািাথকর নযায় না হওয়া। 

ইমাম বুোরী ইবন আব্বাস যেথক বণৃনা কথরন, 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম পুরুথের 



 

 

 
   

সাদৃিয গ্রহণকারী নারী এবাং নারীথদর সাদৃিয গ্রহণকারী 
পুরুথের ওপর অজভসম্পাত কথরথেন।”38 

৭. সুেযাজতর জনয পজরিান করা হয় বা মানুে োর েজত 
অঙু্গজল জনথদিৃ কথর, পদাৃ এমন কাপথড়র না হওয়া।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বথলন “যে বযজি সুনাম 
সুেযাজতর যপািাক পজরিান করথব, আল্লাহ তাথক জকয়ামথতর জদন 
অনুরূপ কাপড় পজরিান করাথবন, অতুঃপর জাহান্নাথমর যলজলহান 
আগুথন তাথক দগ্ধ করথব।” সুনাম সুেযাজতর কাপড়, অেৃাৎ যে 
কাপড় পজরিান করার দ্বারা মানুথের মাথঝ েজসজদ্ধ লাভ উথেিয 
হয়। যেমন, উৎকৃি ও দাজম কাপড়, ো সািারণত দুজনয়ার সুে-
যভাগ ও চাকজচথকয গজবৃত-অহাংকারী বযজিরাই পজরিান কথর। এ 
হুকুম নারী-পুরুে সকথলর যক্ষথত্রই েথোজয। যে যকউ এ িরথনর 
কাপড় অসৎ উথেথিয পজরিান করথব, কথঠ্ার হুমজকর সমু্মেীন 
হথব, েজদ তাওবা না কথর মারা োয়। 

৮. পদাৃ জবজাতীয়থদর যপািাক সাদৃিয না হওয়া। 

                                                           
38 সহীহ বুোরী, ফাতহুল বাজর: ১০ : ৩৩২। 



 

 

 
   

ইবন উমার রাজদয়াল্লাহু আনহুমা যেথক আবু দাউদ ও অনযানয 
মুহাজেসগণ বণৃনা কথরন, “যে বযজি যকাথনা সম্প্রদাথয়র সাথে 
জমল রােল, যস ওই সম্প্রদাথয়র যলাক জহথসথব গণয।”  

আল্লাহ তা‘আলা বথলন, 

لَمۡ ﴿
َ
نِ  أ

ۡ
ن َءاَمُنو ا   لََِّلِينَ  يَأ

َ
 َوَل  ٱۡۡلَق ِ  ِمنَ  نََزَل  اَومَ  ٱّلَلِ  َِّلِۡكرِ  قُلُوبُُهمۡ  ََتَۡشعَ  أ

وتُوا   َكٱََّلِينَ  يَُكونُوا  
ُ
 [  ٣٣: احلديد] ﴾َقۡبُل  ِمن ٱۡلِكَتََٰب  أ

“োরা ঈমান এথনথে তাথদর হৃদয় জক আল্লাহর স্মরথণ এবাং যে 
সতয নাজেল হথয়থে, তার কারথণ জবগজলত হওয়ার সময় হয় জন? 
আর তারা যেন তাথদর মথতা না হয়, োথদরথক ইতুঃপূথবৃ জকতাব 
যদওয়া হথয়জেল।” [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ১৬]  

ইবন কাসীর অত্র আয়াথতর তাফসীথর বথলন, “এ জনয আল্লাহ 
তা‘আলা মুজমনথদরথক যমৌজলক জকাংবা আনুোজঙ্গক যে যকাথনা 
জবেথয় তাথদর সামঞ্জসয পজরহার করথত বথলথেন। ইবন 
তাইজময়যাও অনুরূপ বথলথেন। অেৃাৎ অত্র আয়াথত জনথেিাজ্ঞার 
পজরজি বযাপক ও সব যক্ষথত্র সমান, কাজফরথদর অনুসরণ করা 
োথব না।”39 

সমাি 

                                                           
39 ইবন কাসীর: ৪ : ৪৮৪। 



 

 

 
   

 

 
বইজট কুরআন, হাদীস, আদি ৃমনীেীগথণর উপথদি এবাং 
কজতপয় জবজ্ঞ আজলথমর বাণী ও অজভজ্ঞতার আথলাথক 
একজন যনককার নারীর গুনাবজল কী হথব তা উথল্লে করা 
হথয়থে। বইজটথত মূলত নারীথদর জবেয়জট যবজি গুরুত্ব 
যপথয়থে, অবিয পুরুেথদর েসঙ্গও আথলাজচত হথয়থে, 
তথব তা োসজঙ্গকভাথব। যে নারী-পুরুে আল্লাহথক যপথত 
চায়, আথেরাথত সফলতা অজনৃ করথত চায়, তাথদর জনয 
বইজট পাথেয় হথব বথল দৃঢ় আিাবাদী। 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

 

 

 

 

 

 


