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সদয্ িববািহত েছে-েমেয়েদর জনয্ অম ূলয্ উপেদশ
িবেয়র সময় পুে�র উে�েশ িপতার উপেদশ
েহ আমার আ�জ, �থেমই আিম আ�াহর শুকিরয়া আদায় করিছ এ
জনয্ েয িতিন আমার জীবনটােক এতটুকু �লি�ত কেরেছন েয আিম
েতামার িবেয়র রাত েদখেত পাি�। তুিম েতামার পুরুষে�র পূণর্তা
েপৗঁেছেছা। আজ তুিম েতামার দীেনর অেধর্ক পুেরা করেত যাে�া। হয,
এখন তুিম েসই জীবন েথেক েবিরেয় যাে�া েযখােন তুিম একিট মু�
িবহে�র মেতা িছেল। েকােনা বাধা-িবপি� ছাড়া যাে� তা-ই কেরেছা 
এতিদন। েকােনা িচ�া ছাড়াই সমুে� িগেয় লািফেয় পেড়েছা। েসখান
েথেক তুিম যাে�া এখন এক কতর্বয্পরায়ণতা ও পূণর্তার জগে
একজন িপতা েসিদন িনেজেক সু খী মেন কেরন েযিদন িতিন িনেজর
স�ানেক পুরুষ হেয় উঠেত েদেখন। তুিম এক নবয্ জগেত এবং এ
নতুন জীবেন পা রাখেত যা�। তােত অেনক কলয্াণ ও েসৗ�যর্ রেয়,
সু �রভােব পিরচািলত ও িনয়ি�ত করেত পারেল তুিম তা েদখেত 
পােব। আবার তােত অেনক অি�য় ও িত� িদক রেয়েছ যা েতামার
জীবন দু িবর্ষহ কের তুলেত পাের। তাই েতামােক যথাযথ পিরচালনা ও
উ�েরা�র উ�িত করেত িশখেত হেব। আর অবশয্ই েতামােক জীবন
স�ীিন স�েকর্ েনিতবাচক ধারণা েথেক েবঁেচ থাকেত হেব।তুিম দশিট 
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িবষেয় লক্ষয্ না রাখেল িনজ ঘের শাি� পােব না। িনেজর �ীর জ
তুিম এ িবষয়গুেলার �িত লক্ষয্ রাখেব। অতএব কথাগুেলা মেন
এবং এসব অজর্েন সেচ� েথেকা:
�থম ও ি�তীয় িবষয় হেলা :
�ীরা ে�ম ও ভােলাবাসাপূণর্ আচরণ পছ� কে

।

তারা চায়

ভােলাবাসার সু �� উ�ারণ শুনেত চায়। অতএব েতামার �ীর সােথ এ
বয্াপাের কাপর্ণয্ েদখােব না। এ বয্াপাের যিদ কাপর্ণয, তেব তুিম
তার ও িনেজর মেধয্ িনদর্য়তার েদয়াল েটেন িদ । �ামী-�ীর িনমর্ল
ভােলাবাসার বয্করেণ ভুল করেল।
তৃতীয় িবষয় হেলা :
�ীরা কেঠার ও অনড় �ভােবর পুরুষেদর অপছ� কে, আর দু বর্ল ও
েকামল িচ�ধারী পুরুষেদর বয্বহার কের। অতএব �িতিট গুণ
��ােন রাখেব। কারণ, এিট ভােলাবাসা েডেক আেন এবং �শাি�  
�রাি�ত কের।
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চতুথর্ িবষয় হেলা:
েমেয়রা �ামীর কােছ তা-ই �তয্াশা কের �ামীরা �ীর কােছ যা �তয্াশ
কের। েযমন : ভে�ািচত কথা, সু �র েচহারা, পির�� বসন ও সু গি�।
অতএব েতামার �িতিট অব�ায় এসেবর �িত লক্ষয্ রাখেব। �ী
িনেজর মেতা কের কােছ েপেত তার কােছ এমন অব�ায় েঘঁষেব না 
যখন েতামার শরীর ঘােম জবজেব। েতামার কাপড় ময়লা। কারণ, তুিম
তা করেল যিদও েস েতামার আনু গতয্ েদখাে; িক� তার অ�ের তুিম
এক ধরেনর িবতৃ�া ৈতির কের িদেল। ফেল তার শরীরই েতামার
ডােক সাড়া েদেব। তেব অ�র তার পািলেয় েবড়ােব েতামার েথেক।
প�ম িবষয় হেলা :
ঘর হেলা নারীেদর রাজ�। ঘেরর মেধয্ তারা িনেজেক িনেজর আসেন
সমাসীন ভােব। িনেজেক েসখানকার েনতা মেন কের । অতএব তার
সাজােনা এই �শাি�র রাজয্িটেক তুিম তছনছ করেত যােব না। এ
আসন েথেক তােক নামাবার েচ�াও করেব না।  
তুিম যিদ তা-ই কেরা, তেব তােক েযন তার রাজ� েথেক উে�দ
করেল। আর েকােনা রাজার জনয্ তার েচেয় বড় শ� আর েকউ হেত
পাের না েয িক-না তার রাজ� িনেয় টানাটািন কের। যিদও েস �কােশয্
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েতামােক হয়েতা িকছু  বলেব না। িক� এেত কের পার�িরক িব�াস ও 
ভােলাবাসার পিরেবশ দূিষত হেব।  
ষ� িবষয় হেলা :
নারী েযমন চায় তার �ামীেক েপেত। েতমিন তার পিরবারেকও েস
হারােত চায় না। অতএব তুিম িক� তার পিরবােরর সে� িনেজেক এক
পা�ায় মাপেত যােব না। যিদ এমন চাও েয েস হয়েতা েতামার হেব;
নয়েতা পিরবােরর। তেব েস যিদও েতামােকই অ�ািধকার েদেব। িক�
মেন মেন িঠকই িবষ� হেব । যার ভার েস েতামার ৈদনি�ন
জীবন পযর ্� বেয়

আনেব।

স�ম িবষয় হেলা :
িন�য় নারীেক সবেচ বাঁকা হাড় িদেয় সৃ ি� করা হেয়েছ। এিট তার
েদাষ নয়। বরং এ তার েসৗ�েযর্র রহসয্। তার আকষর্েণর চািবকাি
েযমন �র েসৗ�যর্ তার ব�তা।
অতএব েস েকােনা ভুল করেল তার ওপর এমন হামলা চািলও না যােত 
েকােনা সহমিমর্তা বা সদয়তা েনই। বাঁকােক েসাজা করেত েগেল তুিম
তা েভে�ই েফলেব। এ েক্ষে� তা হেলা তােক তালাক �দান। পক্ষা
ভুলগুেলায় ��য় িদেল তেব তার ব�তা েবেড়ই যােব। েস িনেজেক
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িনেজর মেধয্ গুিটেয় েনেব। ফেল েস েতামার জনয্ েযমন নরম হেব ন
েতমিন শুনেব না েতামার কথা।
অ�ম িবষয় হেলা :
নারীেদর সৃ ি�ই করা হেয়েছ �ামীর অকৃতজ্ঞতা এবং উপকা
অ�ীকােরর উপাদান িদেয়। তুিম যিদ যু গযু গ ধের তােদর কােরা �িত 
সহৃদয়তা ও সদাচার েদখাও তারপর শু ধু একিটবার তার সে� ম
বয্বহার কর তেব েস বলে, েতামার কােছ আিম জীবেন ভােলা িকছু ই
েপলাম না। অতএব তােদর এ ৈবিশ�য্ েযন েতামায় তােক অপছ� বা
ঘৃ ণায় �েরািচত না কের। কারণ, েতামার কােছ তার এ ৈবিশ�য্িট
খারাপ লাগেলও অেনক গুণ েদখেব তার ভােলা লাগার মেতা।
নবম িবষয় হেলা :
নানািবধ শারীিরক দু বর্লতা ও মানিসক �াি�র মাঝ িদেয় নারী জীবন
বেয় চেল। এ িদেক লক্ষয্ েরেখই আ�াহ‘আলা তােদর জনয্ িকছু
ফরয পযর্� ক্ষমা কের িদেয়েছন যা এ সময় কতর্বয্ িছল। 
রজ�াব  ও স�ান �সবকােল তার জনয্ পুেরাপুিরভােব সালাত মাফ
কের িদেয়েছন। এ সময়দু েটায় িসয়াম পযর্� �িগত করা হেয়েছ।
যতক্ষণ না তার শরীিরক সু�তা িফের আেস এবং তার েমজা
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�াভািবক হেয় যায়। অতএব এ সময়গুেলায় তুিম আ�াহ ও ইবাদতমুখী
হেয় যােব। কারণ, তার জনয্ আ�াহ েযমন ফরযেক হালকা কের
িদেয়েছন েতমিন তার েথেক েতামার চািহদা ও িনেদর্শও হালকা কের
িদেয়েছন।
দশম িবষয় হেলা :
মেন রাখেব �ী িক� েতামার কােছ একজন বি�নীর মেতা। অতএব 
তার বি�ে�র �িত সদয় থাকেব এবং তার দু বর্লতাগুেলা ক্ষমাস
দৃ ি�েত েদখেব। তাহেল েস হেব েতামার জনয্ সেবর্া�ম স�দ। ে
েতামার সেবর্াৎকৃ� স�ী হেব। আ�াহ েতামার কলয্াণ করু

িবেয়র রােত িবদায়ী কনয্ার �িত মমতাময়ী জননীর একগু� উপে
আদেরর নি�নী েমেয়েক িচরতের একজেনর কােছ তুেল িদেত একজন
মােয়র কী ক� লােগ, মমতাময়ী জননীর তখন কী আেবেগর েঢউ েখেল 
যায়, তাঁর েচােখ তখন কত আন�-েবদনার ভাবনা ভীড় কের তা 
একমা� ওই মা জননীই জােনন। িক� শুধু েচােখর পািন েফেল
কিলজার টুকরা েমেয়েক শুধু িবদায় জানােনাই ন, তখন যিদ তােক
এমন িকছু উপেদশ শুিনেয় েদয়া যায় যা তার সারা জীবেনর স�ল হে,
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যা তার আগামীর িদনগুেলােক উ�ল সুখময় করেব তেব তা ব�
ভােলা হয়। েস েথেকই িনেচর এই অমূলয্ র�তুলয্ উপেদশগুে
ভাষা�র কের তুেল ধরা হেলা। আ�াহ আমােদর �িতিট েবােনর এবং
েমেয়র জীবনেক করুন বিণর্ল ও সুখময়
েহ আমার েমেয়, তুিম েতামার বািড় েছেড় যাে�া। েযখােন তুিম
জে�িছেল। েয বাস�ােন তুিম �িতপািলত হেয়েছা। যাে�া এমন
পিরেবেশ যার সে� তুিম েমােটও পিরিচত নও। িমিলত হেব এমন
স�ীেদর সে� যােদর তুিম েচেনা না।
অতএব তুিম তার দাসী হেয় যাও। েস েতামার দাস হেয় যােব। আর
তার জনয্ তুিম১০িট ৈবিশ�য্ ধারণ কের, তেব েস েতামার জনয্ সি�ত
ধন হেয় যােব।
�থম ও ি�তীয়িট হেলা :
�ামীর সে� থাকেব অে� তুি�র সে�। জীবনযাপন করেব আনু গতয্ ও
মানয্তার েভতর িদে।
তৃতীয় ও চতুথর্িট হেলা:
�ামীর নজের পড়ার জায়গাগুেলা েদখােশানা করেব। তার নােক লাগার
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�ানগুেলা খুঁেজ িফরেব। তার দুই েচাখ েযন েতামার কুৎিসত িকছুর
�িত পিতত না হয়। আর সু বাস ছাড়া েতামার কােছ েযন েকােনা গ�
না পায়। সু �িস� সু �েরর সেবর্া�ম হেলা েচােখর সুরমা। আর পিব�
সু বাসগুেলার আিদ ও েসরা হেলা সাবান ও পািন।
প�ম ও ষ�িট হেলা :
�ামীেক খাওয়াবার সু েযাগ তালাশ করেব। তাঁর িন�ার সময় িনরব 
থাকেব। কারণ, ক্ষুধার তাপ মানুষেক তািতেয় েদয়। আর ঘুম েথে
েকঁেপ ওঠা তােক েক্ষিপেয় েদয়। 
স�ম ও অ�ম হেলা :
�ামীর বাসা ও স�েদর য� েনেব। তাঁর ও তাঁর পিরবােরর �িত লক্ষ
রাখেব।
নবম ও দশম হেলা :
তাঁর েকােনা িনেদর্শ অমানয্ করেব না। তাঁর েকােনা েদাষ খুঁেজ েব
করেব না। কারণ, তুিম তাঁর িনেদর্েশর অবাধয্ হেল অথর্ তাঁর মনটা
চিটেয় িদেল । যিদ তার েকােনা েদাষ �কাশ করেল েতা তার সে�
িব�াসঘাতকতা করায় অিনরাপদ হেয় েগেল।
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এরপর আরও মেন রাখেব, তাঁর িবষ�তার সময় আন� �কাশ করেব 
না। আবার তাঁর আনে�র সময় িবষ�তা �কাশ করেব না। কারণ,
�থমিট তার কােছ অবেহলা মেন হেব এবং ি�তীয়িট তােক িবর�
করেব। তােক সবেচ মযর্াদা তুিম তখনই েদেব যখন তাঁেক সবেচ েবিশ
স�ান করেব।
আর এ অব�ায় তুিম েস পযর্� েপৗঁছেত পারেব না যাবৎ না েতামা
পছ� বা অপছে�র িবষেয় তাঁর স�ি�েক েতামার স�ি�র ওপর এবং
তাঁর চাওয়ােক েতামার চাওয়ার ওপর অ�ািধকার না দাও। অবেশেষ 
�াথর্ন, আ�াহ েতামার সািবর্ক কলয্াণ কর

েতামােদর দা�তয

জীবনেক সু খময় করু। আমীন।
অজ্ঞ েলখেকর বহু �চািরত এই উপেদশগুেল ই�ারেনেট �া�
আরবী েথেক ভাষা�িরত। মূল েলখািট এখােন িগেয় েদখেত পােরন :
http://www.almstba.com/vb/t59163.html
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