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বিথমোে যুগ অ থ্নেতিক যুগ, অর থ্র প্ররয়োর্ে আর্ মযে পূবথোরপক্ষো অরেক গুণ মবতি মবরে মগরে। অ থ্ েোেো এ 

যুরগর র্ীবে ধোরণ মিো দূররর ক্ো শ্বোস প্রশ্বোস গ্রহণও মযে সম্ভব েয়। এমতে এক পতরতিতি মদখো তদরয়রে র্ীবে 

ও সমোরর্র সবথরক্ষরে। িোই পতরবোররর একর্ে মলোরকর উপর তেভথরিীল হরয় ্োকো, এক বযতির উপোর্থরে মগোটো 

পতরবোররর সব রকরমর প্ররয়োর্ে পূরণ করো আর্ মযে সুদূরপরোহি বযোপোর হরয় দোাঁতেরয়রে। আর্রকর মলোকরদর 

মরেোভোব এমতে। িোরো মরে কররে, র্ীবে বে কতিে, সংকটময়, সমসযো সংকুল। িোই একর্ে পুরুরের উপোর্থরের 

ওপর তেভথর েো করর ঘররর মমরয়রদর, স্ত্রীরদর উতিৎ অর থ্োপোর্থরের র্েয বোইরর মবতররয় পেো। এরি করর একতদরক 

পোতরবোতরক প্ররয়োর্ে পূররণর বযোপোরর স্বোমীর সোর্ সহরযোতগিো করো হরব, র্ীবে যোেোর মোে উন্নি হরব। অেয্োয় 

মবিোরো স্বোমীর একোর পরক্ষ সংসোর সুষু্ঠভোরব িোতলরয় মেওয়ো তকেুরিই সম্ভব হরব েো। আর অেযতদরক েোরীরোও 

কমথরক্ষরে ঝোাঁতপয় পরে তেরর্রদর কমথক্ষমিোর তবকোি সোধরের সুরযোগ পোরব। 

এ হরে আধুতেক সমোরর্র মেস্তত্ত্ব। এর আরবদে ময খুবই িীব্র আকেথণীয় ও অপ্রিযোখযোেীয় িোরি মকোরেো সরেহ 

মেই। এরই ফরল আর্ মদখো যোরে দরল দরল মমরয়রো ঘর মেরে বোইরর মবতররয় পেরে। অতফরস, বযবসোরকরে, 

হোসপোিোরল, উরেোর্োহোরর্, মরতডও, তটতভ মেিরে সবথেই আর্ েোরীরদর প্রিণ্ড ভীে।  

এ সম্পরকথ দুরটো প্রশ্ন অিযন্ত মমৌতলক। একতট পোতরবোতরক, সোমোতর্ক ও নেতিক আর তিিীয়তট তেিোন্তই 

অ থ্নেতিক।  

েোরী সমোর্ আর্ ময ঘর মেরে অর থ্োপোর্থে মকেসমূরহ ভীে র্মোরে, িোর বোস্তব ফলটো ময কী হরে িো আমোরদর 

গভীরভোরব মভরব মদখরি হরব। পতরবোররর মমরয়রো তেরর্রদর তিশু সন্তোেরক ঘরর মররখ তদরয় তকংবো িোকর-

িোকরোেীর হোরি সাঁরপ তদরয় অতফরস, তবপণীরি উপতিি হরে। দীঘথ সময় ধরর তদে রোরির প্রোয় সময়ই তিশু 

সন্তোেরো মোরয়র মেহ বতিি ্োকরি বোধয হরে। আর িোরো প্রকৃিপরক্ষ লোতলি পোতলি হরে, িোকর িোকরোেীর 

হরি। ধোেী আর িোকর িোকরোেীরো ময সন্তোরের মো েয়, মোরয়র কিথবয সতিকভোরব পোলে করোও িোরদর পরক্ষ 

তকেুরিই সম্ভব েয়। এ ক্ো যুতি তদরয় মবোঝোবোর প্ররয়োর্ে পরে েো; অ্ি মেোট মেোট মোেব তিশুরদর পরক্ষ মোেুে 

তহরসরব লোতলি-পোতলি হওয়োর সবিোইরি মবতি প্ররয়োর্েীয় হরে মোরয়র মেহ-দরদ ও বোৎসলযপণথ মরোে। 

অপরতদরক স্বোমী ও উপোর্থরের র্েয মবর হরয় যোরে, যোরে স্ত্রীও। স্বোমী এক অতফরস, স্ত্রী অপর অতফরস, স্বোমী এক 

কোরখোেোয়, স্ত্রী অপর কোরখোেোয়। স্বোমী এক মদোকোরে, স্ত্রী অপর এক মদোকোরে। স্বোমী এক র্োয়গোয় তভে মমরয়রদর 

সরে পোিোপোতি বরস কোর্ কররে, আর স্ত্রী অপর এক িোরে তভে পুরুরের সরে তমতলি হরয় রুর্ী- মরোর্গোরর বযস্ত 
হরয় আরে। র্ীবরে একতট বৃহত্তম মক্ষরে স্বোমী আর স্ত্রী তবতেন্ন হরয় পেরে। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর দোম্পিয 

র্ীবরের বন্ধরে ফোটল ধরো মেদ আসো ময অতি স্বোভোতবক িো বরল মবোঝোবোর অরপক্ষো রোরখ েো। এরি করর েো 

স্বোমীত্ব রক্ষো পোয়, েো ্োরক স্ত্রীর তবশ্বস্তিো। উভয়ই অ থ্নেতিক প্ররয়োর্রের তদক তদরয় স্বয়ংসমূ্পণথ, আত্মতেভথিীল 

এবং প্ররিযরকই তের্ তের্ মক্ষরে তের্স্ব পদ ও সুরযোগ-সুতবধোর তবেরয় আত্মতিন্তোয় মিগুল। প্ররিযরকরই মেস্তত্ত্ব 
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সমূ্পণথ স্বিন্ত্র ভোবধোরোয় িোতলি ও প্রতিফতলি হরি ্ োরক স্বোভোতবকভোরবই। অিঃপর বোকী ্ োরক শুধু মযৌে তমলরের 

প্ররয়োর্ে পূরণ করোর কোর্টুকু। তকন্তু অ থ্নেতিক স্বয়ংসমূ্পণথিো লোরভর পর এ সোধোরণ কোরর্ পরস্পররর প্রতি 

তেভথরিীল হওয়ো কিটুকু সম্ভব- তবরিেি বোইরর যখে সুরযোগ সুতবধোর মকোরেো অভোব মেই। বস্তুি এরূপ অবিোয় 

স্বোমী-স্ত্রীর পোরস্পতরক আকেথণ ক্ষীণ হরয় আসরি বোধয। অিঃপর এমে অবিো মদখো মদরব, যখে পতরিরয়র মক্ষরে 

িোরো পরস্পর স্বোমী- স্ত্রী হরলও কোযথি িোরো এক ঘরর রোতে যোপেকোরী দুই েোরী পুরুে মোে। আর মিে পযথন্ত 

িুেোন্তভোরব তবতেন্ন হরয় যোওয়ো িোরদর মক্ষরে তবতিে তকেু েয়। পোতরবোতরক িোতন্ত-িৃঙ্খলো, সম্প্রীতি, তেতলথপ্তিো, গভীর 

মপ্রম-ভোরলোবোসো িূেয হরয় বোস্তব মক্ষরে অর থ্োপোর্থরের যন্ত্র তবরিরে পতরণি হরয় পরে। এ ধররণর র্ীবে যোপরের 

এ এক অতি স্বোভোতবক পরণতি েোেো আর তকেু েয়। 

এক্ো সুস্পষ্ট ময, মযৌে তমলরের স্বোদ যতদও েোরী পুরুে উভরয়ই মভোগ করর; তকন্তু িোর বোস্তব পতরণোম মভোগ কররি 

হয় মকবলমোে স্ত্রীরকই। স্ত্রীর গরভথই সন্তোে সিোতরি হয়। েয় মোস দি তদে পযথন্ত বহু কষ্ট ও যন্ত্রণো ও দুরভথোগ 

িোরকই মপোহোরি হয়। আর এ সন্তোরের র্েয স্রষ্টোর নিরী খোদয সন্তোে র্রের সময় ম্রক মকবলমোে িোরই স্তরে 

এরস হয় পুঞ্জীভূি। তকন্তু পুরুে এমে তকেু ম্রক সমূ্পণথ মুি। শুরকীট প্রতবষ্ট করোরেোর পর মোেব সৃতষ্টর বযোপোরর 

পুরুেরক আর মকোরেো দোতয়ত্বই পোলে কররি হয় েো। এ এক স্বোভোতবক প্রোকৃতিক বযোপোর, মযৌে তমলেকোরী মকোরেো 

েোরীই এ ম্রক মরহোই মপরি পোরর েো। (হযোাঁ স্বোভোতবক ও প্রোকৃতিক এ তেয়মরক তেয়ন্ত্রণ করোর র্েয আধুতেক যুরগ 

অরেক উপকরণ বযবহোর কররে মোেুে যো মকোরেো ধমথই সম থ্ে করর েো) এখে এরহে েোরীরক যতদ পতরবোররর 

র্রেয উপোর্থরের কোরর্ও মেরম মযরি হয়, িোহরল িো কিখোতে কষ্টদোয়ক, কি মমথোতন্তক এবং েোরী সমোরর্র প্রতি 

কি সোংঘোতিক যুলুম, িো পুরুেরো েো বুঝরলও অন্তি েোরী সমোরর্র িো উপলতি করো উতিি।  

পোতরবোতরক র্ীবরের প্রধোে ও গুরুত্বপূণথ কোর্ দুরটো। একতট হরে পতরবোররর অ থ্নেতিক প্ররয়োর্ে পূরণ, আর 

আপরতট হরে মোেব বংরির ভতবেযৎ রক্ষো। তিিীয় কোর্তট ময প্রধোেি েোরীরকই কররি হয় এবং এ বযোপোরর 

পুরুরের করণীয় খুবই সোমোেয আর িোরিও কষ্ট তকেুই মেই, আরে আেে-সুখ ও তবরেোদে। িো হরল ময েোরীরক 

মোেব বংরির ভতবেযৎ রক্ষোর র্েয এরিো দুঃখ কষ্ট মভোগ কররি হরে, িোরকই মকে আবোর অ থ্নেতিক প্ররয়োর্ে 

পূররণরও দোতয়ত্ব বহে কররি হরব? এটো মকোে ধররের ইেসোফ? দু’তট কোরর্র একতট কোর্ ময স্বোভোতবক তেয়রম 

একর্রের ওপর বতিথরয়রে তিক মসই স্বোভোতবক তেয়রমই তক অপর কোর্তট অপর র্রের ওপর বিথোরব েো? েোরীরোই 

বো এ দু ধররের কোরর্র মবোঝো তেরর্রদর কোাঁরধ মটরে তেরি ও বরয় মবেোরি রোর্ী হরে মকে? 

ইসলোম মব-ইেসোফী পেে করর েো। িোই ইসলোরমর পোতরবোতরক বযবিোয় মগোটো পতরবোররর অ থ্নেতিক প্ররয়োর্ে 

পূররণর দোতয়ত্ব একমোে পুরুরের। দুরটো কোর্ দুইর্রের মরধয ময স্বোভোতবক তেয়রম বতিি হরয় আরে ইসলোম মস 

স্বোভোতবক বিেরকই মমরে তেরয়রে। শুধু মমরেই মেয় তে; বরং মস বিেরক স্বোভোতবক বিে তহসোরব স্বীকোর করর 

মেওয়ো-ই তবশ্বমোেবিোর তির কলযোণ তেতহি বরল মঘোেণোও করররে।  

ইসলোরমর দৃতষ্টরি েোরী মহোসম্মোতেি মোেুে। িোরদর েোরীত্ব হরে সবরিরয় মূলযবোে। আল্লোহ িো‘আলো িোরদর এ 

সম্মোে ও মযথোদো তেতহি মররখরেে িোরদর কোরে অতপথি তবরিে আমোেিরক সতিকভোরব রক্ষোর কোরর্। এরিই 

িোরদর কলযোণ, মগোটো মোেবিোর কলযোণ ও মসৌভোগয। েোরীর কোরে অতপথি এ আমোেি মস রক্ষো কররি পোরর মকোরেো 

পুরুরের স্ত্রী হরয়, গৃহকেথী হরয়, মো হরয়। এ মক্ষরেই িোর প্রকৃি ও স্বোভোতবক তবকোি সম্ভব। েোরী যতদ সফল স্ত্রী 
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হরি পোরর, িরবই মস হরি পোরর মোেব সমোরর্র সবথোতধক মূলযবোে ও সম্মোেীয় সম্পদ। িখে িোর মোধযরম একটো 

ঘর ও সংসোরই শুধু প্রতিতষ্ঠি ও ফুরল ফরল সুরিোতভি হরব েো; বরং মগোটো মোেব সমোর্ও হরব উপকৃি।  

অেুরূপভোরব েোরী যতদ মো হরি পোরর, িরব িোর িোে হরব সমোর্-মোেরবর িীেথিোরে। িখে িোর মখদমি করো, িোর 

ক্ো মোেয করোর ওপরই তেভথরিীল হরব মেরল সন্তোেরদর র্োন্নোি লোভ।  

েোরীরক এ সম্মোে ও মসৌভোরগযর পতবে পতররবি ম্রক মটরে মবর কররল িোর মোরোত্মক অকলযোণই সোতধি হরব, 

মকোরেো কলযোণই িোর হরব েো িোরি।  

িরব এক্োও েয় ময, েোরীরো আরয়র মকোরেো কোর্ই কররি পোররব েো। পোররব; তকন্তু স্ত্রী তহরসরব িোর সব দোতয়ত্ব 

য্োয্ভোরব পোলে করোর পর। িোরক উরপক্ষো করর, পতরহোর করর েয়।  

ঘররর মরধয ম্রকও েোরীরো আয় কররি পোরর এবং িো করর স্বোমীর দুবথহ মবোঝোরক পোরর অরেকখোতে হোলকো বো 

লোঘব কররি। তকন্তু এটো িোর দোতয়ত্ব েয়, এ হরব িোর স্বোমী-প্রীতির অপূবথ দৃষ্টোন্ত।  

তকন্তু স্মরণ কররি হরব ময, সফল স্ত্রী হওয়োই েোরী র্ীবরের আসল সোফলয। মস যতদ ঘরর ম্রক ঘররর বযবিোপেো 

সুষু্ঠরূরপ িোলোরি পোরর, সন্তোে লোলে পোলে, সন্তোেরদর প্রো্তমক তিক্ষোদোে, সোমোেয ও সোধোরণ মরোরগর তিতকৎসোর 

প্ররয়োর্েও পূরণ কররি পোরর, িরব স্বোমী প্রীতি আর স্বোমীর সোর্ সহরযোতগিো এর িোইরি বে তকেু হরি পোরর েো। 

স্বোমী যতদ স্ত্রীর তদক তদরয় পূণথ পতরিৃপ্ত হরি পোরর, ঘররর অভযন্তরীণ যোবিীয় কোর্ কমথ সম্পরকথ হরি পোরর সমূ্পণথ 

তেতিি, িোহরল মস বুকভরো উিীপেো আর আেে সহকোরর তিগুণ কোর্ কররি পোররব। স্বোমীর পৃষ্ঠরপোেকিো এর 

িোইরি বে আর কী হরি পোরর?  

েোরী স্ত্রী হরয় মকবলমোে সন্তোে উৎপোদরের তের্থীব কোরখোেোই হয় েো, মস হয় সব মপ্রম-ভোরলোবোসো ও মেহ  মমিোর 

প্রধোে উৎস। স্বোমী ও পুে কেযো সমৃদ্ধ একতট পতরবোররর মকেিল। বোইররর ধে-ঐশ্বরযথর ঝংকোর অতিিয় সুখ ও 

স্বোেরেযর িোকতিকয গৃহোভযন্তরি এ তেতবে সুখ ও িোতন্তর িুলেোয় এরকবোররই িুে, অতিিয় হীে ও েগণয। এ 

দুরয়র মোরঝ মকোরেো িুলেোই হরি পোরর েো।  

আর্রকর তদরে মযসব েোরী গৃহরকে ম্রক তেমূথল হরয় বোইরর মবর হরয় পরেরে, আর তেন্ন পরের মরিো বোয়ূর 

মদোলোয় এতদক মসতদক উরে িরলরে, আর যোর িোর কোরে হরে ধতেথিো, লোতিিো। িোরো তক মপরয়রে,  মকো্োও 

েোরীরত্বর অিুলেীয় সম্মোে? মপরয়রে তক মরের সুখ ও িোতন্ত? ময টুতপ অল্প মূরলযর হরয়ও মো্োয় িরে মিোভোবধথে 

কররি পোরর, িো যতদ িোেিুযি হরয় যোয়, িরব ধূলোয় লুতিি ও পদদতলি হওয়ো েোেো িোর আর কী গতি হরি 

পোরর? 

যুিরোরে ২০০৩ সোরল প্রোয় ৯৪ হোর্োর েোরী সম্ভ্রমহোতের তিকোর হরয়রেে। বৃরটরেও েোরীরো মযৌে ও িোরীতরক 

তেপীেরের তিকোর হরেে। ২০০৮ সোরল প্রকোতিি র্োতিসংরঘর তররপোরটথ বলো হরয়রে, বৃরটরে েোরী ও কেযোরো মযৌে 

ও িোরীতরক তেপীেরের তিকোর হরেে। এই মদিতটরি অনবধ গভথধোরণ ও গভথপোি েোরীরদর মরধয হিোিো, মোেতসক 

মরোগ এবং আত্মহিযোর সংখযো ররমই বোেরে। তদে তদে ওখোরে কুমোরী মোিোর সংখযো বৃতদ্ধ পোরে। র্োতিসংঘ 

পতিিোবৃতত্তরি র্োমথোে মতহলোরদর অপবযবহোররর মোেোয় গভীর উরিগ প্রকোি করররে।  
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ফ্রোরে এক িৃিীয়োংি গভথধোররণর ঘটেোই অনবধ। 

বস্তুি তবশ্বমোেবিোর বৃহত্তম কলযোণ ও মখদমরির কোর্ েোরী তের্ গৃহোভযন্তরর ম্রকই সম্পন্ন কররি পোরর। স্বোমীর 

সুখ দুঃরখর অকৃতেম সো্ী হওয়ো, স্বোমীর হিোিোগ্রস্ত হৃদয়রক আিো আকোঙ্খোয় ভরর মদওয়ো এবং ভতবেযৎ মোেব 

সমোর্রক সুষু্ঠরূরপ গরে মিোলোর কোর্ একর্ে েোরীর পরক্ষ এ ঘররর মরধয অবিোে কররই সম্ভব। আর প্রকৃি 

তবিোরর এই হরে েোরীর সবিোইরি বে কোর্। এরি েো আরে মকোরেো অসম্মোে, েো আরে লজ্জো ও লোিেোর মকোরেো 

বযোপোর। আর সতিয ক্ো এই ময, তবশ্বমোেবিোর এিদোরপক্ষো বে মকোরেো মখদমরির ক্ো তিন্তোই করো যোয় েো। এ 

কোরলর মস সব েোরী এ কোর্ কররি রোর্ী েয়, আর মযসব পুরুে েোরীরদর এ কোর্ ম্রক েোতেরয় অতফরস 

কোরখোেোয় আর মহোরটল মররস্তোরোয় তেরয় যোয়, িোরদর তিন্তো করো উতিি, িোরদর মোরয়রোও যতদ এ কোর্ কররি রোযী 

হি, িোহরল এ েোরী ও পুরুেরদর দুতেয়োয় আসো ও মবাঁরি ্োকোই হি সমূ্পণথ অসম্ভব।  

িোই ইসলোম েোরীরদর উপর আয়-মরোর্গোররর দোতয়ত্ব মদয় তে। মদয় তে পতরবোর লোলে পোলে ও ভরণ- মপোেরণর 

কিথবয। িো সরত্ত্বও ময েোরী গৃহরকে অস্বীকোর করর বোইরর মবর হরয় আরস, মরে কররি হরব িোর শুধু রুতিই 

তবকৃি হয় তে, সুি মোেতসকিো ম্রকও মস বতিিো। 

সোমোতর্ক ও র্োিীয় কোরর্ করমথ েোরীর বযবহোর রহসযর্েক। এ ধররের মকোরেো কোরর্ েোরী তবতেরয়োরগর প্রশ্ন 

আসরি পোরর িখে, যখে সমোরর্র পুরুে িতিরক পূণথমোেোয় কোরর্ লোগোরেো সম্ভব হরয়রে। িোর পূরবথ পুরুে 

িতিরক মবকোর করর মররখ েোরী তেরয়োগ করো হরল, েো মবকোর সমসযো সমোধোে হরি পোরর, েো পোরর েিুে দোম্পিয 

র্ীবরের সূিেো, েো পোরর েিুে ঘর সংসোর ও পতরবোররর তভতত্ত িোতপি কররি। মকেেো সোধোরণি মকোরেো সভয 

সমোরর্ই েোরীরো মরোর্গোর করর পুরুেরদর খোওয়োয় েো, পুরুেরোই বরং েোরীরদর উপর ঘর-সংসোররর কোর্ কমথ ও 

লোলে পোলরের ভোর তদরয় িোরদর যোবিীয় অ থ্নেতিক প্ররয়োর্ে পুররণর দোতয়ত্ব গ্রহণ করর ্োরক। তবরিেি 

পুরুেরো যতদ বোইররর সমোরর্র কোর্ েো কররব,  র্রুতর মরোর্গোররর কোরর্ েো লোগরব, িোহরল কোরো কররব? স্ত্রীর 

মরোর্গোরর মযসব পুরুে বরস বরস খোয়, িোরো তেষ্কমথ ম্রক ম্রক কমথিতির অপিয় করর। এভোরব র্োতির পুরুে 

িতির অপিয় করোর মি আত্মঘোিী েীতি আর তকেু হরি পোরর েো। অ্ি এসব কোরর্ েোরীর পতরবরিথ পুরুেরক 

তেরয়োগ করো হরল একতদরক মযমে র্োতির বৃহত্তম কমথিতির সতিক প্ররয়োগ হরব, মবকোর সমসযোর সমোধোে হরব, 

মিমতে হরব েিুে দম্পতি ও েিুে ঘর-সংসোর পতরবোর প্রতিষ্ঠো। এক একর্ে পুরুরের উপোর্থরে মখরয় পরর সুরখ 

স্বোেরেয বোাঁিরি পোররব বহু ের েোরী ও তিশু। এরি করর পুরুেরদর কমথিতির মযমে হরব সুষু্ঠ প্ররয়োগ, মিমতে 

েোরীরোও পোরব িোরদর স্বভোব প্রকৃতি ও রুতি মমর্োরর্র সোর্ সমোঞ্জসযপূণথ কোর্। এভোরবই েোরী আর পুরুেরো 

বোস্তবভোরব হরি পোরর সমোর্ সংকরটর সমোধোরে সমোে দোতয়ত্বপ্রোপ্ত। ময সমোর্ এরূপ ভোরসোময িোতপি হয়, মস 

সমোর্ ময অিযন্ত সুষু্ঠভোরব ও দ্রুিগতিরি মতঞ্জরল মকসুরদ ধোতবি হরি পোরর। পোরর উন্নতির উচ্চিম প্ররকোরষ্ঠ 

আররোহণ কররি, িো মকোরেো অ থ্েীতিতবদই অস্বীকোর কররি পোরর েো। িোই এ ক্ো তেঃসংিরয় বলো মযরি পোরর 

ময, সোমোতর্ক ও র্োিীয় অ থ্েীতির মক্ষরে েোরীরদর ভীে র্মোরেো মকোরেো কলযোণই বহে করর আেরি পোরর েো, েো 

সোমোতর্ক ও নেতিক দৃতষ্টরি, েো তেিোন্ত অ থ্নেতিক তবিোরর। 

সমোপ্ত 
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