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সংধেি বণিনা............. 
একধি গুরুত্বপূণি প্রবন্ধ। উত্তরাধিকারসূদত্র প্রাি সম্পদে 
নারীর অধিকার ও ইসলাদমর নযাে ও ইনসাফপূণি 
আিরণদকই তুদল িরা হদেদে বেযমাণ প্রবদন্ধ। 
ওোধরদির ঘেদত্র, পুরুদষর ধবপরীদত নারীদক ঠকাদনা 
হদেদে বদল ঘয অপবাে-অধভদযাগ ইসলাদমর ধবরুদে 
োাঁড় করাদনা হে উক্ত প্রবদন্ধ তার জ্বাব ঘেওো হদেদে 
িমৎকার ভাষাে। 
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ভূধমকা 

মানব সমাজ্ যধে হদে থাদক নারী পুরুদষর একধি 
সংধমধিত রূপ, তদব সদেহ ঘনই নারী ঘস সমাদজ্র 
ভারসাদমযর প্রতীক ও ধনেন্ত্রণকারী সত্বা। নারী পরম 
িদেে মা, আেদরর ঘবান, ঘপ্রমমে স্ত্রী ধকংবা ঘেহভাজ্ন 
কনযা ধহদসদব পুরুদষর অন্তজ্িগতদক ধনেন্ত্রণ কদর 
অদ াধষতভাদব। মহান আল্লাহর সৃধষ্ট্র সহজ্াত প্রধিোে 
নারী বযতীত বা নারীর সধিে উপধস্থধত োড়া একধি 
সুের, ভারসামযপূণি ও সৃজ্নিীল সমাজ্ আিা করা যাে 
না। এ জ্দনযই মানব জ্াধতর জ্নয আল্লাহ প্রেত্ত জ্ীবন 
ধবিান ইসলাম নারীদক যথাযথ গুরুত্ব ধেদেদে। তাদক 
বধসদেদে মযিাোর সুমহান আসদন এবং ধনধশ্চত কদরদে 
তার সামধিক অধিকার। সন্তানদক মার সাদথ সদবিাচ্চ 
সোিরণ ও ঘসবার আদেি ঘেওো হদেদে। স্বামীদক 
ঘেওো হদেদে স্ত্রীর ভরণ-ঘপাষণসহ সাধবিক অধিকার 
আোদের আদেি এবং কনযা সন্তাদনর সধঠক লালন পালন 
ও সুের ভধবষযৎ ধনধশ্চত করদত প্রবলভাদব উৎসাধহত 
করা হদেদে তার ধপতাদক। অথি জ্াদহধল যুদগ ঘসই মা-
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ঘবান-স্ত্রী-কনযারাই িরম লাঞ্ছনা ও বিনার ধিকার হদতা। 
এ ধনজ্িলা সদতযর নীরব সােী হদে আদে ধবশ্ব সভযতার 
ইধতহাস।  
ধকন্তু যারা ইসলামদক সধঠকভাদব জ্াদন না বা 
ঘজ্দনশুদনও ধবদবক যাদের ধিকলবেী এবং েৃধষ্ট্ যাদের 
একদিাখ্া, তারা প্রধতধনেত নারীদক বযবহার কদর আসদে 
তাদের ধবধভন্ন অসৎ পধরকল্পনা বাস্তবােদনর হাধতোর 
ধহদসদব। ধবধভন্ন সমে তথাকধথত নারী আদোলদনর নাদম 
ইসলামদক সরাসধর নারীর মুদখ্ামুধখ্ োাঁড় করাদনার ঘিষ্ট্া 
কদর আসদে। সম্প্রধত ৮৮% মুসধলম অিুযধষত ধপ্রে 
মাতৃভূধম বাংলােদিও একধি ধবদিষ ইসুযদক সামদন ঘরদখ্ 
আমাদের রেণিীল ইসলামধপ্রে নারী সমাজ্দক 
ইসলাদমর ধবপদে োাঁড় করাদনার অপদিষ্ট্া শুরু হদেদে 
ধবধভন্ন কাদেধম স্বাথিবােী ঘগাধির মািযদম। ধবশ্ব নারী 
ধেবদস পধশ্চমা ধবদশ্বর জ্নয তারা উপহারস্বরূপ “নারী-
পুরুষ ববষময েূরীকরণ” নাদম একধি খ্সড়া প্রস্তাব 
সামদন ধনদে আদস। যাদত অনযানয োধব-োওোর 
পািাপাধি সম্পদের উত্তরাধিকাদর নারীদক পুরুদষর সমান 
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সম্পধত্ত োন এবং আল-কুরআদনর িাশ্বত ধবিান “এক 
ঘেদল পাদব েুই ঘমদের অংি সমান” ধবিানধি ধবলুি 
করার োধব উত্থাপন করা হদেদে। এরপদরর  িনা 
ঘমািামুধি সবার জ্ানা। এ প্রস্তাবধি পাি হদত পাদর ধন 
বদি; ধকন্তু ঘয উদেিযদক সামদন ঘরদখ্ এ নািদকর 
অবতারণা করা হে তা অদনকাংদি সফল হদেদে। 

সরলমনা ইসলামী জ্ঞানহীন ও িমিহীন ধিোে ধিধেত 
সমাজ্ (ধবদিষতঃ নারী সমাজ্) ইসলামদক তাদের 
অধিকার হরণকারী একধি জ্ীবন বযবস্থা ধহদসদব ভাবদত 
শুরু কদরদে এবং এর ঘেউ িমিপরােণ রেণিীল মুসধলম 
সমাদজ্ও এদস ঘলদগদে।  
বেযমান ধনবদন্ধ আমরা নারীর উত্তরাধিকাদর ইসলামী 
ধবিাদনর ঘযৌধক্তকতা এবং কধথত নারীবােীদের োধবর 
অসারতা তুদল িরার ঘিষ্ট্া করব ইনিাআল্লাহ।  
ইসলাধম উত্তরাধিকার ধবিাদনর ববধিষ্ট্য ও মূলনীধত: 
ইসলামী উত্তরাধিকার ধবিাদন নারীর অধিকার ধনদে 
ধবস্তাধরত আদলািনার আদগ ইসলামী উত্তরাধিকাদরর ধকেু 
ববধিষ্ট্য ও মূলনীধত ধনদে আদলািনা করা প্রদোজ্ন। 
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ঘযদহতু আদলািয ধবষদের সাদথ এর ঘযাগসূত্র রদেদে তাই 
আদলািানা অপ্রাসধঙ্গক হদব না। এদত অদনক সংিদেরও 
অবসান  িদব। 

প্রথমত:  
ইসলাম সুষম বন্টদন ধবশ্বাসী, সমবন্টদন নে। অবস্থা ও 
অবস্থান ঘভদে মানুদষর প্রকৃধতগত প্রদোজ্ন ও িাধহো ধভন্ন 
হদে থাদক। ঘযমন, িরা যাক সরকাধর তহধবল ঘথদক 
বন্টদনর জ্নয ধকেু ধজ্ধনস আসদলা। বন্টদনর ঘেদত্র ঘেখ্া 
ঘগদলা এক পধরবাদর েিজ্ন সেসয অনয পধরবাদর মাত্র 
েুইজ্ন। ধবদবকবান মাত্রই এ বাস্তবতা উপলধি করদত 
পারদব, সমান অধিকাদরর নাদম উভেজ্নদক সমপধরমাণ 
ঘেওো ঘকাদনা মদতই নযাে ধবিার হদব না। বরং এদেদত্র 
নযাে ধবিার হদব প্রদোজ্নানুসাদর বন্টন করা। যাদক বলা 
হে সুষম বন্টন। ঘতমধনভাদব ইসলাম সমবন্টনদক 
ইনসাদফর মূলধভধত্ত মদন কদর না; বরং ইসলাম মদন কদর 
সুষম বন্টনই ইনসাফ ও নযাে ধবিাদরর মূল ধভধত্ত। এর 
আদলাদক বন্টদনর ঘেদত্র কখ্দনা সমান হদব আবার কখ্দনা 
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অবস্থা ঘভদে ধবিাল পাথিকয হদত পাদর। উত্তরাধিকার 
ধবিাদনও ইসলাম এ নীধতদকই অবলম্বন কদরদে। 

ধিতীেত: 
ইসলাদমর উত্তরাধিকার আইন পুরুষ বা নারী ঘকধিক 
নে, ঘতমধনভাদব উত্তরাধিকার সূদত্র সম্পদের অংি 
ধনিিারদণর ঘেদত্র নারী-পুরুদষর বযবিানও মূখ্য ধবষে 
নে। সুতরাং একথা বলার সুদযাগ ঘনই ঘয, ইসলামী 
উত্তরাধিকার আইন পুরুষদকধিক বা নারী ঘকধিক। 

তৃতীেত: 
অংি ধনিিারদণর ঘেদত্র ধতনধি ধেকদক সামদন রাখ্া হে: 
১. মৃত বযধক্তর সাদথ ওোধরদসর ধনকিাত্মীেতা: ঘয 
ওোধরস মৃত বযধক্তর যত কাদের আত্মীে হদব তার অংি 
তত ঘবধি হদব। ঘযমন, ভাই ঘবাদনর তুলনাে ঔরসজ্াত 
সন্তাদনরা ঘবধি পাদব এবং এধিই ইনসাদফর োবী। 

২. নতুন প্রজ্ন্ম বা বংিির প্রবীণদের তুলনাে ঘবধি 
পাদব: ঘযমন, সন্তান-সন্তধত ধপতা মাতার তুলনাে ঘবধি 
পাদব এবং এধিই যুধক্তর োবী। ঘযদহতু নতুনদের সামদন 
রদেদে ভধবষযদতর এক ধবিাল জ্ীবন। 
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৩. আধথিক প্রদোজ্নীেতা ও সামাধজ্ক োেভার: অংি 
ধনিিারদণর ঘেদত্র অনযতম একধি লেণীে ধেক হদলা 
অংিীোর ওোধরদসর সামাধজ্ক োেভার ও আধথিক 
প্রদোজ্নীেতা। ঘযমন, একধি পধরবাদরর সাধবিক খ্রি 
ধনবিাহ করার োধেত্ব পুরুদষর। স্ত্রীর ভরণদপাষণ, সন্তান-
সন্তধতদের খ্রি ঘযাগান োন এবং ধপতা-মাতার সাধবিক 
ঘসবা-শুশ্রূষা এসব ঘতা পুরুদষরই োধেত্ব। সামাধজ্ক ও 
বনধতক কতিবয। এসবধেক লেয ঘরদখ্ ইসলাম অংি 
ধনিিারদণ তারতময কদরদে। ঘযমন, ঘমদের তুলনাে 
ঘেদলর আধথিক বািয-বািকতা ও সামাধজ্ক কতিবয ঘবধি। 
তাই ইসলাম ঘেদলর জ্নয ঘমদের ধিগুণ অংি ধনিিারণ 
কদরদে। 

িতুথিত: 
েুবিলদেরদকও অবদহলা করা হে ধন। জ্াদহধল সমাদজ্ 
নারী ও ধিশুদক ওোধরস গণয করা হদতা না, তারা যুদে 
ঘযদত পাদর না শুিুমাত্র এই অজু্হাদত। এককথাে 
েুবিদলর ওপর সবদলর খ্বরোধর। ধকন্তু ইসলাম ঘস 
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অমানধবক ববষময েূর কদর তাদেরদকও তাদের প্রাপয 
যথাযথভাদব োন কদরদে। 
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পিমত: 
আত্মীেতার বন্ধন েৃঢ় করাও উত্তরাধিকার ধবিাদনর 
অনযতম লেয। ধমরাদের সম্পে বন্টদনর ঘেদত্র ইসলাম 
রক্ত সম্পকিীে আত্মীেতার বন্ধন েৃঢ় করার ওপর 
গুরুত্বাদরাপ কদরদে। আল্লাহ তা‘আলা বদলন:  

﴿ْْ ْولُوا
ُ
رأَحامْ َْوأ

َ ُضُهمْأْٱۡلأ َلْىَْبعأ وأ
َ
ْْأ ض  ْْب بَعأ  [٧٥: االنفال] ﴾ٱلّل هْْك َتىبْ ْف 

“আর রক্ত সম্পকিীে আত্মীেরা এদক অপদরর কাদে 
আল্লাহর ধকতাদবর ঘ াষণা মদত অধিক হকোর।” [সূরা 
আল-আনফাল, আোত: ৭৫] 
নারীর উত্তরাধিকার: 
পূদবিই আদলাধিত হদেদে, ইসলামী উত্তরাধিকার আইন 
নযােধবিার ও সুষম বন্টদনর ওপর প্রধতধিত। ধবদিষত: 
নারীর উত্তরাধিকাদরর ঘেদত্র ইসলাম যুগান্তকারী ও 
নযােসঙ্গত ধবিান ধেদেদে। ঘযখ্াদন প্রািীন ঘরামান সমাদজ্ 
নারী একজ্ন স্ত্রী ধহদসদব ঘকাদনা অংি ঘপত না। ইোহূেী 
ধবিাদন ঘেদল থাকা অবস্থাে নারীর ঘকাদনা িরদনর অংি 
ঘনই। আর ইসলাদমর আধবভিাব পূবি জ্াদহধল সমাদজ্র 
ধেদক একিু েৃধষ্ট্ ধেদল ঘভদস উদঠ মাদের জ্াধত-নারীর 
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করুণ ধিত্র। সম্পদে তার উত্তরাধিকার ঘতা েূদরর কথা; 
বরং ধবধভন্ন ঘেদত্র এ নারীদকই ধমরাদের সম্পে ধহদসদব 
পধরগধণত করা হদতা। কুরআনুল কারীদম নারীর নাদম 
নামকরণকৃত সূরা আন-ধনসার ১৯নং আোত, 

َهايا ﴿ يُّ
َ
ْْْٱَّّل ينَْْأ نَْلُكمْأََْي لَُّْْلَْْءاَمُنوا

َ
ْْْأ  ﴾ا َْكرأهْ ْٱلن  َسآءَْْتَر ثُوا

 [١٩: النساء]

“ঘহ ঈমানোরগণ, ঘতামাদের জ্নয ববি নে ঘয ঘতামরা 
ঘজ্ারপূবিক নারীদের উত্তরাধিকাধর হদব।” [সূরা আন-
ধনসা, আোত: ১৯]  
এ করুণ বাস্তবতা ইধঙ্গত বহন কদর, অনযানয সািারণ 
অবস্থাে নারীদক সমাদজ্র ঘবাঝা মদন করা হদতা। যুদে 
ঘযদত পাদর না, জ্াতীে অিগধতদত অবোন রাখ্দত পাদর 
না, এ জ্াতীে অজু্হাত ঘেধখ্দে নারীদক সমূ্পণিভাদব 
ধমরাদসর সম্পে হদত বধিত করা হদতা। এমন অবস্থাে 
ইসলাম সাবিজ্নীন ও কালজ্েী মানধবক ধবিান ধেদে 
নারীদক অবদহলা ও লাঞ্ছনার এই অতল গহ্বর ঘথদক 
উোর কদর সম্মাদনর আসদন বধসদেদে। ঘেধখ্দেদে নতুন 
কদর জ্ীবন িলার আদলাধকত পথ। কুরআদনর িাশ্বত 
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বাণীদত ঘ াধষত হদেদে উত্তরাধিকার সূদত্র নারীর প্রাধির 
ঘ াষণা। 

প্রাধির ঘ াষণা: 
ধবধিষ্ট্ মুফাসধসর সা‘ঈে ইবন জু্বাইর ও ক্বাতাোহ রহ. 
বদলন, ইসলাম পূবি যুদগ মুিধরকরা মৃত বযধক্তর ঘরদখ্ 
যাওো সম্পে প্রাি বেস্ক পুরুষদের মাদঝই বন্টন কদর 
ধেত। নারী ও ধিশুদেরদক ধকেুই ধেদতা না। এরই 
ঘপ্রধেদত অবতীণি হে সূরা আন-ধনসার ৭নং আোত: 

يب ْْل  لر  َجالْ ﴿ انْ ْتََركَْْم  ّماْنَص  َ ىِل  قأَرُبونَْْٱلأَو
َ يب َْْول لن  َسآء َْْوٱۡلأ ْم  ّماْنَص 

انْ ْتََركَْ َ ىِل  قأَرُبونَْْٱلأَو
َ وْأْم نأهُْْقَّلْْم ّماَْوٱۡلأ

َ
هْْأ يبْ َْكُثَ اْانَص  ُروض   ﴾٧ّْمفأ

 [٧: النساء]

“ধপতা-মাতা ও ধনকিাত্মীেদের ঘরদখ্ যাওো সম্পদে 
পুরুষদের জ্নয ধনধেিষ্ট্ অংি রদেদে এবং নারীদেরও 
রদেদে সুধনধেিষ্ট্ অংি। তা কম ঘহাক ধকংবা ঘবধি।” 
[সূরা আন-ধনসা, আোত: ৭] 
পধবত্র কুরআদনর এ ঘ াষণার মািযদম নারী উত্তরাধিকার 
সূদত্র সুধনধেিষ্ট্ অংি পাওোর ঘেদত্র পুরুদষর সমান 
অধিকারই লাভ করদলা। এ ধবিান ঘকাদনা কধথত 
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নারীবােী আদোলদন বািয হদে প্রণীত হে ধন; বরং মহান 
প্রজ্ঞামে স্রষ্ট্া আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর সৃধষ্ট্ সম্বদন্ধ সমযক 
অবগত হদেই তাদের সাধবিক কলযাদণর জ্নয এ ধবিান 
োন কদরদেন। এভাদবই নারী তার বযধক্ত মাধলকানার 
অধিকার ঘপদলা। মা, ঘমদে, স্ত্রী, ঘবান, োেী, নাতনী ধহদসদব 
নারীর সুধনধেিষ্ট্ অংি ঘ াধষত হদলা। এর বাইদরও 
বন্টদনর পর অবধিষ্ট্াংদিও ধবধভন্ন অবস্থাে রদেদে নারীর 
প্রাপযাংি। 

ধনধেিষ্ট্ অংি পাওো নারীর সংখ্যা পুরুদষর ঘিদে ঘবধি: 
ইসলামী উত্তরাধিকার ধবিাদন ধনধেিষ্ট্ অংি পাওনাোর ১২ 
জ্ন। ওোধরদসর মদিয নারীর সংখ্যা ৮ জ্ন (মা, ঘমদে, 
স্ত্রী, ঘেদলর ঘমদে, সদহােরা ঘবান, ববমাদত্রে ঘবান, 
ববধপদত্রে ঘবান, োেী, নানী)। আর পুরুষ হদলা ৪ জ্ন, 
(বাবা, স্বামী, োো, মা সম্পকিীে ভাই)। ঘযখ্াদন ঔরসজ্াত 
ঘমদে ও ঘবাদনর জ্নয ধনধেিষ্ট্ অংি বন্টন করা করা 
হদেদে। এর ধবপরীদত ঔরসজ্াত ঘেদল ও ভাইদের জ্নয 
ধনধেিষ্ট্ ঘকান অংি ঘনই; বরং ধনধেিষ্ট্ অংিিারী 
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ওোধরসদের ধহসসা বন্টদনর পর আসদব তাদের প্রাধির 
ধহসাব। 

প্রসঙ্গ: পুরুষ পাদব নারীর ধিগুণ, কখ্ন এবং ঘকন?  

পধবত্র কুরআদনর সূরা আন-ধনসার ১১নং আোত   َكِر لذِلَّ
نْثَيَْيِ 

ُ
 ঘেদল পাদব ঘমদের ধিগুণ” এ আোত“ِمثُْل َحظِّ اْْل

ধনদে অদনদকর মদিয সংিদের সৃধষ্ট্ হদে থাদক। 
ধবদিষতঃ যারা প্রধতধনেত ইসলাদমর েুবিলতা খু্াঁদজ্ ঘবর 
করার ঘনাংরা ব্রদত ধলি। তারা এ আোদতর মািযদম এ 
কথা সাবযস্ত করার বযথি ঘিষ্ট্া কদর থাদক ঘয, ইসলাম 
নারীদক পুরুদষর অদিিক মদন কদর। একধি পূণিাঙ্গ সত্তা 
ধহদসদব নারীদক স্বীকৃধত ঘেে না। তাই ধমরাদসর অংিও 
তাদেরদক পুরুদষর অদিিক ধেদেদে। ধকন্তু প্রকৃতপদে এ 
আোত ঘয ইনসাফ ও সুষম বন্টদনর এক উজ্জ্বল েৃষ্ট্ান্ত 
তা অদনদকই উপলধি করদত পাদর না।  
ধিগুণ পাওো সবিদেদত্র প্রদযাজ্য নে:  
কুরআদনর ভাষয অনুযােী ধবিানধি শুিুমাত্র ঘেদল-ঘমদে 
এবং ভাই-ঘবাদনর ঘেদত্র প্রদযাজ্য। অথি নারী বলদত 
শুিুমাত্র ঘমদে সন্তান বা ঘবানদেরদক বুঝাে না। এরা 
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োড়াও অদনক নারী ওোধরস রদেদে যাদের ধবপরীদত 
পুরুদষর ধিগুণ পাওোর ধবিান ঘনই। এজ্নযই এ 
আোদতর পরবতিী আোতগুদলাদত মা-স্ত্রীসহ অনযানয নারী 
ওোধরসদের ধনধেিষ্ট্ অংদির বণিনা এদসদে। ঘসখ্াদন ঘতা 
পুরুষ নারীর ধিগুণ পাে ধন। তাোড়া পুরুষদের 
পরস্পদরর মদিযও ধবধভন্ন অবস্থাে ধবিাল বযবিান হদে 
থাদক। বরং অদনক ঘেদত্র ঘেখ্া যাে নারী পুরুদষর সমান 
পাদে, আবার অদনক ঘেদত্র পুরুদষর ঘিদে ঘবধি পাদে। 
একধি তুলনামূলক পযিাদলািনা তুদল িরদল বযাপারধি 
আদরা পধরস্কার হদে যাদব আিা কধর। 

নারী পুরুদষর অংি প্রাধির একধি তুলনামূলক ধিত্র:  
ধমসদরর জ্াতীে ফাতওো ঘবাডি কতৃিক প্রিাধরত এক 
ফাতওোে ধমরাদসর সম্পে পাওোর ঘেদত্র নারী পুরুদষর 
একধি তুলনামূলক পযিাদলািনা তুদল িরা হদেদে। তাদত ঘয 
ধবস্মেকর তথয এদসদে তার মািযদম অদনদকর ঘিাখ্ খু্দল 
ঘযদত পাদর, ধবদবক ঘপদত পাদর নতুন ঘখ্ারাক। ঐ 
পধরসংখ্যাদন নারী কখ্ন পুরুদষর অদিিক পাে, আর কখ্ন 
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সমান পাে, আর কখ্ন ঘবধি পাে তার বণিনা এদসদে অতযন্ত 
পধরস্কারভাদব। লেয করুন: 
নারী ঘকবল িার অবস্থাে পুরুদষর অদিিক পাে: 
১. ঘমদে ও নাতনী (দেদলর ঘমদে) ঘেদল ও নাতী (দেদলর 
ঘেদল) থাকা অবস্থাে। 

২. ঘেদল সন্তান ও স্বামী বা স্ত্রী না থাকদল “মা” ধপতার 
অদিিক পাে । 

৩. “সদহােরা ঘবান” সদহাের ভাইদের সাদথ ওোধরস 
হদল। 

৪. “ববমাদত্রে ঘবান” ববমাদত্রে ভাইদের সাদথ ওোধরস 
হদল। 

১০ অবস্থাে নারী পুরুদষর সমান পাে: 
১. ধপতা-মাতা সমান অংি পাদব ঘেদলর ঘেদল থাকদল। 

২. ববধপদত্রে ভাই-ঘবান সব সমে সমান অংি পাে। 

৩. ববমাদত্রে ভাই-ঘবান থাকদল সব িরদণর ঘবাদনরা 
(সদহােরা, ববধপদত্রে ও ববমাদত্রে) ববধপদত্রে ভাইদের 
সমান পাদব। 
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৪. শুিুমাত্র ঔরসজ্াত ঘমদে ও মৃদতর ভাই একসাদথ 
থাকদল উভদে সমান অংি পাদব। (দমদে পাদব অদিিক 
আর বাকী অংি পাদব িািা) 
৫. “নানী” বাবা ও ঘেদলর ঘেদলর সাদথ সমান অংি 
পাে। 

৬. মা ও ববধপদত্রে েুই ঘবান স্বামী ও সদহাের ভাই এর 
সাদথ সমান অংি পাে। 

৭. “সদহাের ঘবান” স্বামীর সাদথ ওোধরস হদল সদহাের 
ভাইদের সমান অংি পাদব। অথিাৎ সদহাের ঘবাদনর 
পধরবদতি সদহাের ভাই হদল ঘয অংি ঘপত ধঠক 
সদহােরাও একই অংি পাদব। অথিাৎ মূল সম্পদের 
অদিিক পাদব। 

৮. ববমাদত্রে ঘবান সদহাের ভাইদের সমান অংি পাে 
যধে মৃত বযধক্তর স্বামী, মা, ববধপদত্রে এক ঘবান এবং 
একজ্ন সদহাের ভাই থাদক। এ অবস্থাে স্বামী মূল 
সম্পদের অদিিক, মা এক ষিাংি, ববধপদত্রে ভাই এক 
ষিাংি এবং বাকী এক ষিাংি পাদব সদহাের ভাই। 
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৯. ধনধেিষ্ট্ অংিিারী ওোধরস এবং আসাবা সূদত্র পাওোর 
মত ঘকউ না থাকদল ধনকিতম রক্তসম্পকিীে আত্মীেরা 
সমান অংি পাদব। ঘযমন, ঘমদের ঘেদল, ঘমদের ঘমদে, 
মামা ও খ্ালা োড়া অনয ঘকান ওোধরস না থাকদল এদের 
সবাই সমান অংি পাদব। 

১০. ধতন প্রকাদরর মধহলা এবং ধতন প্রকাদরর পুরুষ 
কখ্দনা সমূ্পণিরূদপ বধিত হে না। এদেদত্রও নারী পুরুষ 
সমান অধিকার ঘভাগ করদে। 

অদনক অবস্থাে নারী পুরুদষর ঘিদে ঘবধি পাে। ঘযমন,  
১. স্বামী থাকা অবস্থাে একমাত্র কনযা পাদব অদিিক আর 
স্বামী পাদব এক-িতুথিাংি। 

২. েুই কনযা স্বামীর সাদথ হদল। েুই ঘমদে পাদব েুই-
তৃতীোংি আর স্বামী এক-িতুথিাংি। 

৩. কনযা মৃদতর একাধিক ভাইদের সাদথ হদল ঘবধি 
পাদব। 

৪. যধে মৃত বযধক্ত স্বামী, বাবা, মা ও েুই কনযা ঘরদখ্ যাে 
তদব েুই ঘমদে েুই-তৃতীোংি সম্পে পাদব। ধকন্তু ধঠক 
একই অবস্থাে যধে ঘমদের পধরবদতি েুই ঘেদল থাকত 



 

19 

 

তদব তারা ধনধশ্চতভাদব েুই ঘমদের তুলনাে কম ঘপত। 
ঘকননা ঘেদলর অংি হদলা এখ্াদন অনযানয 
ওোধরসদেরদক তাদের ধনিিাধরত অংি ঘেওোর পর যা 
বাকী থাদক। সুতরাং স্বামী পাদব এক িতুথিাংি, বাবা ও 
মা উভদে পাদব এক-ষিাংি কদর এবং বাকী অংি পাদব 
েুই ঘেদল যা েুই-তৃতীোংি ঘতা নেই বরং অদিিদকর 
ঘিদেও কম। 

৫. ধঠক একই িরদনর আদরকধি অবস্থা েুই সদহাের 
ঘবাদনর ঘেদত্র। যধে ওোধরসদের মদিয স্বামী, েুই সদহাের 
ঘবান এবং মা থাদক তখ্ন েুই ঘবান েুই-তৃতীোংি সম্পে 
পাে। ধকন্তু ধঠক একই অবস্থাে যধে েুই ঘবাদনর জ্ােগাে 
েুই ভাই থাকত তখ্ন ঐ েুই ভাই ধমদল এক-
তৃতীোংদির ঘবধি ঘপত না। 

৬. ঘতমধনভাদব একই অবস্থাে ববমাদত্রে েুই ঘবান 
ববমাদত্রে েুই ভাইদের ঘিদে ঘবধি পাে। 

৭. অনুরূপভাদব যধে ওোধরসদের মদিয স্বামী, বাবা, মা ও 
ঘমদে থাদক তদব ঘমদে মূল সম্পদের অদিিক পাদব। ধকন্তু 
ধঠক একই অবস্থাে ঘেদল থাকদল ঘপত তার ঘিদে কম। 
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ঘযদহতু তার প্রাপযাংি হদলা অংিীোরদেরদক ঘেওোর পর 
অবধিষ্ট্াংি। 

৮. ওোধরস যধে হে স্বামী, মা ও এক সদহাের ঘবান 
তখ্ন ঐ সদহাের ঘবান অদিিক সম্পে পাদব যা তার 
স্থাদন সদহাের ভাই হদল ঘপত না। 

৯. ওোধরস যধে হে স্ত্রী, মা, ববধপদত্রে েুই ঘবান এবং েুই 
সদহাের ভাই তখ্ন েূদরর আত্মীে হওো সদেও ববধপদত্রে 
েুই ঘবান েুই সদহােদরর ঘিদে ঘবধি পাদব। ঘযদহতু 
ববধপদত্রে ঘবানিে পাদব এক-তৃতীোংি, আর েুই সদহাের 
পাদব অবধিষ্ট্াংি যা এক-তৃতীোংদির ঘিদেও কম। 

১০. যধে স্বামী, ববধপদত্রে ঘবান ও েুই সদহাের ভাই থাদক 
ঘস ঘেদত্র ববধপদত্রে ঘবান এক-তৃতীোংি পাদব। অথি 
এই েুই সদহাের অবধিষ্ট্াংি ঘথদক যা পাদব তা ঐ 
ঘবাদনর এক-িতুথিাংদিরও কম। 

১১. ওোধরস যধে হে বাবা, মা ও স্বামী এ ঘেদত্র ইবন 
আব্বাস রাধেোল্লাহু ‘আনহুমার মত অনুসাদর মা পাদব 
এক-তৃতীোংি, আর বাবা পাদব এক-ষিাংি অথিাৎ মাদের 
অদিিক। 
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১২. স্বামী, মা, ববধপদত্রে ঘবান ও েুই সদহাের ভাই 
ওোধরস হদল এদেদত্র ঐ ঘবান েূর সম্পকিীে আত্মীে 
হওো সদেও সদহাের ভাইিদের ধিগুণ পাদব। 

অদনক সমে নারী ধমরাে পাে ধকন্তু তার সমমাদনর পুরুষ 

বধিত হে: 
১. ওোধরস যধে হে স্বামী, বাবা, মা, ঘমদে ও নাতনী 
(দেদলর ঘমদে) এদেদত্র নাতনী এক-ষিাংি পাদব। অথি 
একই অবস্থাে যধে নাতনীর পধরবদতি নাতী (দেদলর 
ঘেদল) থাকত তখ্ন এই নাতী ধকেুই ঘপত না। ঘযদহতু 
ধনিিাধরত অংিীোরদেরদক ধেদে অবধিষ্ট্াংিই তার প্রাপয 
ধেদলা। অথি এ অবস্থাে ধকেুই অবধিষ্ট্ থাদক না। তাই 
তার প্রাধির খ্াতাও থাদক িূনয। 

২. স্বামী, সদহাের ঘবান ও ববমাদত্রে ঘবান থাকা অবস্থাে 
ববমাদত্রে ঘবান এক-ষিাংি পাদব। অথি তার স্থাদন যধে 
ববমাদত্রে ভাই থাকদতা তদব ঘস ধকেুই ঘপত না, ঘযদহতু 
তার জ্নয ধনিিাধরত অংি ঘনই। 

৩. অদনক সমে োেী ধমরাে পাে; ধকন্তু োো বধিত হে। 
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৪. মৃত বযধক্তর যধে শুিুমাত্র নানা ও নানীই ওোধরস 
ধহদসদব থাদক তখ্ন সব সম্পধত্ত পাদব নানী। নানা 
ঘকাদনা ধকেুই পাদব না।  
এরপরও ধক বলা হদব উত্তরাধিকাদরর ঘেদত্র ইসলাম 
নারীদক ঠধকদেদে? এ তুলনামূলক আদলািনার মূল 
প্রধতপােয ধবষে হদলা এ বাস্তবতাদক সাবযস্ত করা ঘয,  
এক. নারী পুরুদষর অদিিক পাে এই ধবিান সব সমদের 
জ্নয নে।  
েুই. অংি পাওোর ঘেদত্র নারী ঘকাদনা অংদিই পুরুদষর 
ঘিদে কম নে।  
সুতরাং অংি ধনিিারদণর ঘেদত্র নারী-পুরুষ ধবভাজ্ন িানা 
ধনতান্তই অজ্ঞতার পধরিােক।  
সম্ভবত এসব তথয ঘজ্দনই জ্ননক মনীষী বদলধেদলন: 
“ইসলাম যধে ইনসাদফর িমি না হদতা তাহদল আধম 
বলতাম উত্তরাধিকাদরর ঘেদত্র নারীর ধবপরীদত পুরুষদক 
ঠকাদনা হদেদে।” 
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ঘেদল ঘকন ঘমদের অদিিক পাে? 

এখ্াদন ঘজ্ারাদলা একধি প্রশ্ন ঘথদক যাে আর তা হদে 
ঘেদল থাকা অবস্থাে ‘ঘমদে’, ভাই থাকদল ‘ঘবান’ ঘকন 
তার অদিিক পাদব? তার মাদন ধক ঘমদে-সন্তান ঘেদল-
সন্তাদনর অদিিক মযিাো রাদখ্? এ সংিে ধনরসদনর পূদবি 
স্মরণ করা প্রদোজ্ন ঘয, ইসলামী উত্তরাধিকার ধবিাদন 
নারী-পুরুদষর ধবভাজ্নধি ঘমৌধলক ঘকাদনা লেণীে ধবষে 
নে; বরং সামাধজ্ক োেভার ও আধথিক প্রদোজ্নীেতার 
কারদণই সািারণত প্রাধির ঘেদত্র তফাৎ হদে থাদক। 

ঘেদল সন্তান ঘমদের ধিগুণ পাওোর অদনক গুদলা 
ঘযৌধক্তক কারদণর মদিয কদেকধি হদলা:  
১. পাধরবাধরক োধেত্ব: পধরবাদরর কতিা ধহদসদব সব 
খ্রিপাধত বহন করদত হে ঘেদলদক। ধপতা-মাতার 
ঘখ্েমত, সন্তান-সন্তধতর লালনপালন এবং আত্মীে-
স্বজ্নদের ঘখ্াাঁজ্ খ্বর ঘনওোর োধেত্বও মূলত পুরুদষর 
ওপরই অপিন কদরদে ইসলাম। ধবপরীদত ঘমদে এসব 
োধেত্ব ঘথদক সমূ্পণিরূদপ মুক্ত। তারপরও ইসলাম তাদক 
বধিত কদর ধন। 
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২. স্ত্রীর যাবতীে অধিকার: োম্পতয জ্ীবদন প্রদবদির পদথ 
পুরুষদক গুণদত হে স্ত্রীর ঘেনদমাহর বাবে একধি ঘমািা 
অংদকর কধড়। আর ধবদের পর স্ত্রীর ভরণদপাষণ ও 
যাবতীে খ্রিপাধতও এই পুরুষদকই বহন করদত হে। 
পোন্তদর ঘমদে ধবদের আদগ থাদক ধপতার তত্বাবিাদন। 
তার আের ঘসাহাদগ বড় হে। ধবদের সমে স্বামীর কাে 
ঘথদক ঘেনমাহর পাে। তারপর তার ভরণদপাষদণর 
যাবতীে োধেত্ব স্বামীর। সাংসাধরক খ্রি বাবে একধি 
পেসাও তাদক বযে করদত হে না। সবই স্বামীর োধেত্ব। 
তাই তার প্রাি সম্পদের মূলিন কখ্দনা হ্রাস পাে না। 
এরপরও ঘতা ইসলাম তাদক বধিত কদর ধন; বরং 
ইসলাম তার সম্পেদক রো করার বযবস্থা কদরদে অতযন্ত 
সুেরভাদব।  
এসব ঘযৌধক্তক কারদণ ইনসাফ ও নযাে ধবিাদরর োবী 
হদলা ঘেদলদক ঘমদের ঘিদে ঘবধি ঘেওো। ঘযদহতু 
ইনসাফ হদলা সুষম বন্টন, সমান বন্টন নে। 

পধরদিদষ সতয উচ্চারণ কদর বলদত হে, ইসলাদমর 
উত্তরাধিকার ধবিান একধি মানধবক ও নযােসঙ্গত ধবিান। 
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ঘযখ্াদন প্রদতযক ঘিধণর ওোধরদসর তার উধিত প্রাপযাংি 
লাদভর ধনশ্চেতা রদেদে। সতয উপলধিকারী অমুসধলম 
ধিন্তাধবে Gostaf lobon ইসলামী উত্তরাধিকার ধবিানদক 
মূলযােন কদরদেন এভাদব: 
কুরআদন বধণিত উত্তরাধিকার ধবিান বড়ই নযােসঙ্গত ও 
ঘযৌধক্তক। এ ধবিানদক ফরাধস ও ধব্রধিি আইদনর সাদথ 
তুলনা কদর আমার কাদে এ কথা স্পষ্ট্ হদেদে ঘয, 
ইসলামী িরী‘আহ বা ধবিান স্ত্রীদেরদক উত্তরাধিকাদরর 
ঘেদত্র এমন সব অধিকার ধেদেদে যার ঘকাদনা েৃষ্ট্ান্ত 
খু্াঁদজ্ পাওো যাে না আমাদের আইনসমূদহ। 

হযাাঁ, আল্লাহর ঘেওো ধবিাদনর তুলনা ঘকাদনা মানব রধিত 
ধবিাদনর সাদথ িদল না। আল্লাহর আইন সবিকাদলর, 
সবিস্থাদনর এবং সকদলর জ্নয। আর আল্লাহর আইন 
অনুসরদণই রদেদে মানবতার মুধক্ত, িাধন্ত ও সাফদলযর 
ধনশ্চেতা। 

সমাি 

 


