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সূচীপত্র 
 

ক্র রশমরানাে পৃষ্ঠা 
১ অনুবাদমকর কথা  
২ ভূরেকা   
৩ হাওয়া আলাইহাস সালামের অপরাধ?  
৪ হাওয়া আলাইহাস সালামের অপরামধর উত্তরারধকার  
৫ কনযা সন্তান রক অপোন ডডমক আমন?  
৬ নারী রশক্ষা  
৭ ঋতুবতী নারী আশপামশর সব রকছুমক নাপাক কমর ডদয় 

রক? 
 

৮ সাক্ষযদামনর অরধকার  
৯ বযরভচার  
১০ োনত করা  
১১ স্ত্রীর অথেননরতক দায়-দারয়ত্ব  
১২ তালাক  
১৩ ো  
১৪ উত্তরাধীকার সম্পমদ নারী  
১৫ রবধবার সেসযাসাংকুল জীবন  



 

 

 
 3  

 

১৬ বহুরববাহ  
১৭ পদো রবধান  
১৮ ডশষ কথা  
১৯ সহায়ক গ্রন্থাবলী  
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অনুবাদমকর কথা 
 وىلع بعد نىب ال من ىلع السالم و والصالة العلمني رب هلل احلمد

 بعد أما -وسلم وبارك وأصحابه آهل
ইসলাে সম্পমকে সরিক জ্ঞান না থাকার কারমে আোমদর 
সোমজর রকছু ডলাক ইসলামের নামে অমনক আমজ বামজ 
কথা বমল, আমরাপ কমর বহু অরভমযাগ। যার সামথ 
ইসলামের দূরতে ডকামনা সম্পকে ডনই। ইসলামের সরিক 
জ্ঞান থাকমল তারা এেনরি করত না। তামদর এই 
হীনতর কামজর একরি ডক্ষত্র হমে নারীর অরধকার। 
তারা বলমত চায় ইসলাে নারীমক িরকময়মছ। প্রোে 
স্বরূপ বমল, পপরত্রক সম্পরত্তমত নারীর অাংশ পুরুমষর 
অমধেক। ইসলাে পুরুষমক চাররি রববামহর অনুেরত 
রদময়মছ, অথচ নারীমক একরির ডবরশ অনুেরত ডদয় রন। 

এখামনও নারক নারীমক িকামনা হময়মছ ইতযারদ। এরূপ 
হাজামরা অরভমযাগ। 
আো! তারা রক কখমনা এগুমলার রপছমনর েূল কারেগুমলা 
রনময় রচন্তা-ভাবনা কমরমছ? ডকন নারীমক পুরুমষর অমধেক 
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অাংশ ডদওয়া হমলা? সব সেয়ই রক নারীর অাংশ পুরুমষর 
অমধেক? তারা যরদ এগুমলা রনময় রচন্তা-ভাবনা কমর তাহমল 
তারা ডদখমত পামব এর েমধয রবদযোন নযায় ও ইনসামফর 
অননয দৃষ্টান্ত। ডযেন, উত্তরাধীকার সম্পদ রনময় আমলাচনা 
করর। নারীমক জন্ম ডথমক েৃতুয পযেন্ত পররবামরর ডকামনা 
খরমচর দারয়ত্ব ডদওয়া হয় রন। শ্বশুর বাড়ীমত তার আত্মীয়-
স্বজন আসমলও তামদর আপযায়মনর জনয তার একরি 
করড়ও খরচ করমত হয় না। সন্তান-সন্তরত লালন-পালমনর 
খরচ তার করা লামগ না । এসব রকছুর দারয়ত্ব স্বােীর। 
সুতরাাং ডস ডযিুকু পায় তার সবই ডথমক যায়। সবই আয়। 
ডকামনা বযয় ডনই। পক্ষান্তমর, পররবামরর সারবেক বযয়ভার 
স্বােীমক বহন করমত হয়। স্ত্রী যরদ ডকারিপরতও হয়, তবুও 
তার ওপর তার রনমজর খরমচর ডকামনা দারয়ত্ব ডদওয়া হয় 
রন, বরাং তার খরচ চালামনার দারয়ত্বও স্বােীর ওপর নযস্ত। 
অপররদমক, পুরুমষরা সাধারেত চাররি জায়গা ডথমক 
উত্তরারধকার সম্পদ পায়। পক্ষান্তমর নারীরা পায় ৮/৯ 
জায়গা ডথমক। তাছাড়া সব সেয় তারা পুরুমষর অমধেক 
সম্পদ পায় না; বরাং ডকামনা ডকামনা জায়গায় তারা পুরুমষর 
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সোন পায় আবার ডকামনা ডকামনা জায়গায় পুরুষ পায়ই 
না, তার স্থমল একই পযোময়র নারী থাকমল ডস সম্পদ পায়। 
গড় রহসাব করমত ডগমল তারা পুরুমষর সোন, বরাং 
পুরুমষর ডচময় ডবরশ পায়। 
আমরকরি গুরুত্বপুেে রবষয় পদো। এিা ইসলামের বানামনা 
রজরনস নয়, বরাং  ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধমেেও পদোর রনমদেশ 
ডদওয়া হময়মছ।  
এ বইময় ইসলাে ধেে, ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধমেে নারীমদর 
অবস্থান ও েযোদার রচত্র এবাং বাস্তবতা তুমল ধরা হময়মছ। 
আশা করর পািকবৃন্দ এ বই ডথমক রতনরি ধমেে বরেেত 
নারীমদর অরধকার ও েযোদার ডয রচত্র ফুমি উমিমছ তা 
জানমত পারমবন। পররমশমষ, সকল েুসরলে ভাই ডবামনর 
কামছ ডদা‘আ চারে, আল্লাহ ডযন আোমক কলযােকর গ্রন্থ 
রচনা ও অনুবাদ কমর েুসরলে জনমগারষ্ঠর দুয়ামর 
সহজভামব ডপৌমছ ডদওয়ার তাওফীক দান কমরন। 
আেীন।                                                                    
রবনীত 
েুহাম্মাদ ইসোইল যাবীহুল্লাহ 
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আল-আযহার রবশ্বরবদযালয়, রেশর 
তাাং ১৬ োচে ২০১০ ইাং  

ভূরেকা 
 

পাাঁচ বছর ধমর আরে ‘িমরমটা স্টার’ পরত্রকা পড়রছ। 
১৯৯০ সামলর ৩ জুলাই গুইন ডাময়মরর ডলখা একিা 
প্রবন্ধ ডপলাে। রশমরানাে ‘শুধু ইসলােই ঐশ্বররক েতবাদ 
নয়’। রবরশষ্ট রেশরীয় নারীবাদী গমবষক ড. নাওয়াল আস-
সা‘দায়ীর েন্তমবযর রবপমক্ষ েরিয়ামল অনুরষ্ঠত “নারী ও 
ক্ষেতা’ শীষেক কনফামরমে অাংশগ্রহেকারীমদর 
কাযেক্রমের জবামব এিা ডলখা হময়মছ। তার কমেট রছল 
রাজননরতকভামব ভুল। ‘নারী সাংক্রান্ত সকল রশক্ষা 
ইয়াহূদী ধমেে পাওয়া ডযত তারপর তা খৃষ্টান ধেে এবাং 
পরবতেীমত আল-কুরআমন পাওয়া যায়” এবাং “সকল 
ঐশ্বররক ধেে ঐশ্বররক সোমজ উ্ারবত হময়মছ।’ 
রহজামবর রবধান শুধুোত্র ইসলামেই আমস রন” বরাং তা 
পুরাতন যুমগর ধেেগুমলামতও পাওয়া ডযত। 
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অাংশগ্রহেকারীরা ইসলােমক অনযানয ধমেের সামথ একই 
কাতামর ডেমন রনমত চায় রন। এজনযই ড. নাওয়াল 
সা‘দায়ী তামদর প্রচণ্ড সোমলাচনার রশকার হন। রবশ্ব 
োতৃমদর আমন্দালমনর রপ্রে দুমবা বলমলন: সা‘দায়ীর 
েতােত অগ্রহেমযাগয। রতরন অনযানয ধেেমক সরিকভামব 
বুঝমত পামরন রন। ইসরাঈমলর নারীবাদী সাংগিমনর 
‘আমলস শযালভী’ বমলন, “আোমদর অবশয কতেবয তার 
কথার রবমরারধতা করা। কারে, ইয়াহূদী ধমেে ডকামনা 
রহজাব ডনই।” এ প্রবমন্ধ বলা হয় পরিোমদর ইসলামের 
উওপর অপবাদ আমরাপই পরিো সভযতার রবরভন্ন 
কাযেক্রমের স্রষ্টা। 

গুইন ডাময়র আরও বমলন, “ইয়াহূদী ও খৃষ্টান নারী 
অরধকার আমন্দালনকারীরা েুসরলেমদরমক কখমনা 
তামদর সোন ডেমন ডনমব না।”  

কনফামরমে উপরস্থত সদসযমদর অবস্থান; রবমশষ কমর 
নারী সাংক্রান্ত অবস্থান আোর কামছ আিমযের রবষয় বমল 
েমন হয় রন। কারে, পরিোমদর কামছ ইসলাে ‘নারীর 
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ওপর যুলুেকারী ধেে’ বমলই রবমবরচত হয়। এর সবমচময় 
বড় দলীল হমে ডভাল্টায়ামরর ডদশ ফ্রামের রশক্ষােন্ত্রী 
ফ্রামের রশক্ষা প্ররতষ্ঠান ডথমক রহজাব পরররহতা 
নারীমদরমক রবতারড়ত করার রনমদেশ রদময়রছমলন!1  

এছাড়া যখন ডকামনা খৃষ্টান ছাত্র কু্রশ ঝুরলময় এবাং ডকামনা 
ইয়াহূদী ছাত্র তামদর রনজস্ব িুরপ পমর রশক্ষা প্ররতষ্ঠামন 
আসার সুমযাগ ডপময়রছল তখন েুসরলে নারীরা তামদর 
রহজাব ও রশক্ষা গ্রহমের অরধকার ডথমক বরিত হময়মছ। 
ফ্রামের পুরলশ কতৃেক রহজাব পরররহতা নারীমদরমক রশক্ষা 
প্ররতষ্ঠামন প্রমবমশ বাধা প্রদামনর দৃশয ভুমল যাওয়ার েমতা 
নয়। এিা ‘আলাবাো’ প্রমদমশর শাসক জজে ওয়ালামসর 
অপোনকর ঘিনামক স্মরে কররময় ডদয়। ১৯৬২ সামল 
রতরন একিা রশক্ষা প্ররতষ্ঠামনর সােমন কৃষ্ণাঙ্গমদরমক 
ডসখামন প্রমবমশ বাধা রদমত দাাঁরড়ময় রছমলন, তমব দুই 
ঘিনার োমঝ রকছুিা পাথেকয আমছ। কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্ররা 
আমেররকানসহ সারা রবমশ্বর সহানুভূরত অজেন করার 

                                                           
1 The globe and mail, oct. 4, 1994 
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ফমল ‘ডপ্ররসমডণ্ট ডকমনডী’ তামদরমক রশক্ষাপ্ররতষ্ঠামন 
প্রমবশ করামত ডসনাবারহনী পারিময়রছল। আর েুসরলে 
নারীরা কারও কাছ ডথমক ডকামনা ধরমের সহমযারগতা 
পায় রন। ফ্রামের রভতর বা বাইমর ডথমকও তারা ডকামনা 
সহানুভূরত পায় রন। এিার কারে হমলা, ইসলাে সম্বমন্ধ 
তামদর েধযকার ভূল বুঝাবুরঝ ও ইসলাে সাংক্রান্ত ডয 
ডকামনা রবষময়র প্ররত ভীরত, তমব আোর সব েনমযাগ 
ডকমড় রনময়মছ “ড. সা‘দায়ীর বক্তবয ও অনযমদর 
সোমলাচনা।” অনয কথায়, নারীমদর এ রবধান রক 
ইয়াহূদী, খৃষ্টান ও ইসলাে সব ধমেে একই রকে? নারক 
তামদর োমঝ ডকামনা পাথেকয আমছ? ইয়াহূদী ও খৃষ্টান 
ধেে রক ইসলামের ডচময় নারীমদরমক ডবরশ েযোদা 
রদময়মছ? আসল ঘিনািা কী? 

রনিয় এ প্রশ্নগুমলার জবাব সহজ বযাপার নয়। প্রথেত:  
করিন বযাপার ডয, আোমক রনরমপক্ষ ও রনরদেষ্ট রবষময় 
পারদশেী হমত হমব; অন্ততঃপমক্ষ সাধযেত তার জনয ডচষ্টা 
করমত হমব। এিাই ইসলামের রশক্ষা। েহাগ্রন্থ আল-
কুরআন েুসরলেমদরমক রনমদেশ রদময়মছ সতয কথা বলার 
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জনয যরদও তা তামদর রনকিস্থ ডলাকমদরমক নামখাশ 
কমর। আল্লাহ তা‘আলা বমলন, 

ى  َذا ََكنَ  َولَوۡ  فَٱۡعِدلُوا   قُۡلُتمۡ  ِإَوَذا﴿ ۡوفُوا    ٱّلَلِ  َوبَِعۡهدِ  ُقۡرَبَ
َ
 َذَلُِكمۡ  أ

 [  ٢٥١: االنعام] ﴾١٥٢ تََذَكُرونَ  لََعَلُكمۡ  بِهِۦ َوَصىَُكم

‘‘যখন ডতােরা কথা বলমব তখন নযায়সাংগত কথা বলমব 
যরদও তা ডতাোমদর রনকিাত্মীয় স্বজমনর রবপমক্ষ যায়। 
ডতােরা আল্লাহর সামথ কৃত অঙ্গীকার পূেে কমর নাও। 
রতরন ডতাোমদরমক এরই রনমদেশ রদময়মছন;যামত ডতােরা 
উপমদশ গ্রহে কর”। [সূরা  আল-আন‘আে, আয়াত: 
১৫২] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বমলন, 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِ  ُشَهَدآءَ  بِٱۡلقِۡسِط  قََوَمِيَ  ُكونُوا   َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ َٰٓ  َولَوۡ  ّلِلَ  ََعَ

نُفِسُكمۡ 
َ
وِ  أ

َ
يۡنِ  أ ۡقَربَِي   ٱۡلَوَِِلَ

َ
وۡ  َغنِيًّا يَُكنۡ  إِن َوٱۡۡل

َ
ۡوَلَ  فَٱّلَلُ  فَقِرٗيا أ

َ
 أ

ن ٱلَۡهَوىَٰٓ  تََتبُِعوا   فََل  بِِهَما  
َ
 [  ٢٣٥: النساء] ﴾ َتۡعِدلُوا    أ

‘‘ডহ ঈোনদারগে! ডতােরা নযাময়র ওপর প্ররতরষ্ঠত থাক। 
আল্লাহর ওয়ামস্ত নযায় সাংগত সাক্ষযদান কর, যরদও তা 
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ডতাোমদর রনমজমদর, রপতাোতা বা রনকিাত্মীয় স্বজনমদর 
রবপমক্ষও চমল যায়। যরদ ডস ধনী বা গরীব হয়, তাহমল 
আল্লাহ তা‘আলা ডতাোমদর ডচময়ও তামদর অমনক ডবরশ 
শুভাকাাংখী। অতএব, ডতােরা নযায় রবচার করমত রগময় 
রনমজমদর নাফমসর কােনা বাসনার অনুসরে কমরা না।”  
[সুরা আন-রনসা, আয়াত: ১৩৫]  

আমরকরি কষ্টকর কাজ হমলা এ রবষয়িা অমনক প্রশস্ত 
এবাং এর শাখা প্রশাখা বযাপকরবসৃ্তত। এ জনয গত কময়ক 
বছর যাবত আরে বাইমবলসহ রবরভন্ন ধেেীয় রবশ্বমকাষ ও 
ইয়াহূদী রবশ্বমকাষ পড়াশুনা কমররছ এ প্রশ্নগুমলার উত্তর 
খুাঁজমত। এছাড়া রবরভন্ন ধমেের পরণ্ডতমদর ও 
সোমলাচকমদর ডলখা পুস্তকারদ বযাপকভামব পড়াশুনা 
কমররছ। সােমনর অধযায়গুমলামত আরে আোর গমবষোর 
সার সাংমক্ষপ তুমল ধরব ইনশাআল্লাহ।  

আরে সমূ্পেেভামব উক্ত রবষময়র সামথ সমৃ্পক্ত হমত পারর 
রন এবাং হওয়ার দারবও করর না; বরাং গমবষোর সেয় 
আল্লাহ রাবু্বল আলােীমনর কুরআমনর রনমদেশ অনুসামর 
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আরে এ রবষময় নযায়সাংগত ও রনরমপক্ষ থাকমত ডচষ্টা 
কমররছ। এেন ডকামনা েুসরলে এ ধরায় পাওয়া যামব না 
ডয, েূসা ও ঈসা আলাইরহোস সালােমক আল্লাহর ডপ্রররত 
রাসুল বমল রবশ্বাস কমর না। আোর উমেশয রছল আরে 
ইসলােমক সবেপ্রকার অপবাদ ডথমক েুক্ত করব এবাং 
আল্লাহ তা‘আলা ডযন আোর দ্বারা সবেমশষ জীবনরবধান 
ইসলামের ডখদেত করান। তাই রতনরি ধমেে নারীমদর 
েযোদা রনময় আরে েূল ধেেগ্রন্থগুমলা ডথমক ডরফামরে রনময় 
এমসরছ, অমনমকর েমতা অমনযর অনুসরে কমর 
পক্ষপাতেূলকভামব নয়। এ জনযই অরধকাাংশ সুত্র 
এমসমছ কুরআন, হাদীস, বাইমবল, তালেুদ এবাং খৃষ্টান 
ধমেের এেন রকছু পাদ্রীর বক্তবয ডথমক, যামদর বক্তবয 
খৃষ্টান ধমেে অমনক বড় স্থান দখল কমর আমছ। এ 
ধেেসেুমহর অমনমকরই স্বভাব হমে, তারা তামদর 
ধেেগ্রমন্থর সরিক রশক্ষা উপস্থাপন করমত চান না। অমনক 
োনুষ সভযতা ও ধেেমক একাকার কমর ডদন। অমনমক 
আবার আসোনী রকতামবর কথা বুমঝ উিমত পামরন না। 
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আর রকছু ডলাক আসোনী রকতামবর রনমদেমশর রদমক 
এমকবামরই ভ্রুমক্ষপ কমর না।                                   

হাওয়া আলাইরহস সালামের অপরাধ 

রতনরি ধেে একরি সমতযর ওপর একেত, তা হমলা, 
আল্লাহ রাবু্বল আলােীন পুরুষ ও নারীমক সৃরষ্ট কমরমছন 
আর রতরনই সেস্ত পৃরথবীর সৃরষ্টকতো। ধেেগুমলার েমধয 
যত সব পবপররতয হময়মছ সবই প্রথে োনুষ আদে ও 
হাওয়া আলাইরহোস সালামের সৃরষ্টর পর। ইয়াহূদী ও 
খৃষ্টানমদর রবশ্বাস হমে, আল্লাহ তা‘আলা আদে ও হাওয়া 
আলাইরহোস সালােমক রনরষদ্ধ গামছর ফল ডখমত রনমষধ 
কমররছমলন, রকন্তু সাপ হাওয়া আলাইহাস সালােমক 
রনরষদ্ধ গামছর ফল খাওয়ায় প্রমরাচনা রদময়মছ। আর 
হাওয়া আদে আলাইরহস সালােমক তা ডখমত প্রমরাচনা 
রদময়মছন। আল্লাহ  তা‘আলা যখন আদে আলাইরহস 
সালােমক অপরামধর জনয ডদাষামরাপ কমরমছন, তখন 
আদে আলাইরহস সালাে তার সব ডদাষ হাওয়ামক রদময় 
বমলমছন: “অতঃপর আদে আলাইরহস সালাে বলমলন: 
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ঐ েরহলা আোমক রদময়মছ তাই আরে তা ডখময়রছ।” 
(মজমনরসস: ৩/১২) 

স্রষ্টা েরহলামদর সম্পমকে বলমলন: “আরে ডতাোমদরমক 
অমনক কমষ্টর সনু্মখীন করব। সন্তান প্রসমবর সেয় বযাথা 
পামব, আর ডতাোর সেস্ত েমনারনমবশ হমব ডতাোর 
স্বােীর রদমক। ডয ডতাোর ওপর কতৃেত্ব করমব। আর রতরন 
আদে আলাইরহস সালােমক বলমলন: তুরে ডতাোর স্ত্রীর 
কথা শুমন আোর রনমষধাজ্ঞা অোনয কমর রনরষদ্ধ গামছর 
ফল ডখময়ছ। যার সম্বমন্ধ আরে বমলরছলাে, পৃরথবীর এ 
অরভশপ্ত গাছ ডথমক ভক্ষে কমরা না। এর কারমে দুঃখ-
কষ্ট ডতাোর জীবমনর রদনগুমলামক ডখময় ডফলমব। 
(মজমনরসস: ৩/১৬-১৭)    

অপর রদমক  সৃরষ্টর শুরুর ঘিনাবলী রনময় আল-
কুরআমনর রবরভন্ন স্থামন আমলারচত হময়মছ। 

ডযেন, আল্লাহ বমলন,  

ـ َاَدمُ ﴿ نَت  ٱۡسُكنۡ  َوَيَٰٓ
َ
 َوَل  ِشۡئُتَما َحۡيُث  ِمنۡ  فَُُكَ  ٱۡۡلََنةَ  َوَزۡوُجَك  أ

ِ  َتۡقَرَبا  لَُهَما فَوَۡسوََس  ١٩ ٱلَظَلِِميَ  ِمنَ  َفَتُكونَا ٱلَشَجَرةَ  َهَِذه
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 َما َوقَاَل  َسۡوَٰءتِِهَما ِمن َعۡنُهَما وُۥرِيَ  َما لَُهَما ِِلُۡبِديَ  ٱلَشۡيَطَنُ 
ِ  َعنۡ  َربُُّكَما َنَهىَُكَما ن إَِلٓ  ٱلَشَجَرةِ  َهَِذه

َ
وۡ  َملََكۡيِ  تَُكونَا أ

َ
 أ

ٓ  ٢٠ ٱۡلَخَِِلِينَ  ِمنَ  تَُكونَا  ٢١ ٱلَنَِصِحيَ  لَِمنَ  لَُكَما إِّنِ  َوقَاَسَمُهَما
 َوَطفَِقا َسۡوَٰءُتُهَما لَُهَما بََدۡت  ٱلَشَجَرةَ  َذاقَا فَلََما بُِغُرور    فََدَلىَُهَما
ٓ  َونَاَدىَُهَما ٱۡۡلََنةِى  َوَرقِ  ِمن َعلَۡيِهَما ََيِۡصَفانِ  لَمۡ  َربُُّهَما

َ
ۡنَهُكَما أ

َ
 َعن أ

قُل ٱلَشَجَرةِ  تِۡلُكَما
َ
ٓ  َوأ بِي   َعُدّو   لَُكَما ٱلَشۡيَطَنَ  إِنَ  َلُكَما  قَاَل  ٢٢ مُّ

ٓ  َرَبَنا نُفَسَنا َظلَۡمَنا
َ
 ِمنَ  ََلَُكوَننَ  َوتَرََۡحَۡنا ََلَا َتۡغفِرۡ  َلمۡ  ِإَون أ
 [  ١٣  ،٢١: االعراف] ﴾٢٣ ٱۡلَخَِِسِينَ 

“ডহ আদে! তুরে এবাং ডতাোর স্ত্রী জান্নামত প্রমবশ কর। 
অতঃপর ডসখান ডথমক যা ইো খাও, তমব ঐ বৃমক্ষর 
পামশ ডযময়া না। তাহমল ডতােরা ডগানাহগার হময় যামব। 
অতঃপর শয়তান উভয়মক প্রমরারচত করল, যামত তামদর 
ডগাপন অঙ্গসেূহ প্রকারশত হয়। ডস বলল: ডতােরা উভময় 
রফররশতা রকাংবা রচরকাল জান্নামত বসবাসকারী হময় 
যামব। এ জনয আল্লাহ ডতাোমদরমক এ গামছর রনকিবতেী 
হমত রনমষধ কমরমছন। ডস তামদর কামছ কসে ডখময় 
বলল: অবশযই আরে ডতাোমদর রহতাকাাংখী। অতঃপর 
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প্রতারোপূবেক তামদরমক সম্মত কমর ডফলল। অনন্তর 
যখন তারা ঐ গাছ ডথমক আস্বাদন করল, তখন তামদর 
লজ্জাস্থানসেূহ  খুমল ডগল এবাং তারা জান্নামতর পাতা 
রদময় রনমজমদর লজ্জাস্থান ঢাকমত শুরু করমলন। তামদর 
পালনকতো তামদরমক ডডমক বলমলন: আরে রক 
ডতাোমদরমক ঐ গামছর রনকিবতেী হমত রনমষধ করর রন? 
আর আরে রক ডতাোমদরমক বমল ডদই রন ডয, শয়তান 
ডতাোমদর প্রকাশয শত্রু? তারা উভময় বলল:  ডহ 
আোমদর রব! আেরা রনমজমদর ওপর যুলুে কমররছ। যরদ 
আপরন আোমদরমক ক্ষো ও অনুগ্রহ না কমরন, তাহমল 
আেরা ক্ষরতগ্রস্থমদর অন্তভূেক্ত হময় যাব”। [সুরা আল-
আ‘রাফ, আয়াত: ১৯-২৩]  

উপমরাক্ত দু‘রি ঘিনার রদমক যরদ আেরা দৃরষ্ট রনবদ্ধ করর 
তাহমল আেরা অমনক ডেৌরলক পাথেকয ডদখমত পাব। 
আল-কুরআন বাইমবমলর রবপরীত ডযখামন ডদাষামরাপ 
করা হময়মছ আদে ও হাওয়া আলাইরহোস সালাে 
উভয়মকই। কুরআমনর ডকাথাও বলা হয় রন ডয,  হাওয়া 
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আদে-মক গাছ ডথমক ডখমত প্রতাররত কমরমছন বা রতরন 
আদে আলাইরহস সালামের আমগই তা ডখময়মছন।  

সুতরাাং কুরআন অনুযায়ী হাওয়া আদে আলাইরহস 
সালােমক প্রতারো রকাংবা রবপমথ পররচারলত কমরন রন। 
আর গভেধারমের যন্ত্রো োময়মদর ওপর আল্লাহ তা‘আলার 
শারস্ত নয়। কুরআমন উরল্লরখত বেেনানুযায়ী আল্লাহ 
তা‘আলা কামরা অপরামধর কারমে অনযমক শারস্ত ডদন 
না। অতএব, আদে ও হাওয়া উভময়ই সোন অপরাধ 
কমর আল্লাহ তা‘আলার কামছ ক্ষো প্রাথেনা কমররছমলন 
আর আল্লাহ তা‘আলা তামদরমক ক্ষো কমর রদময়মছন।   

হাওয়া আলাইহাস সালামের অপরামধর উত্তরারধকার 

বাইমবমল বরেেত ‘হাওয়া আলাইহাস সালাে আদে  
আলাইরহস সালােমক পথভ্রষ্ট কমররছমলন’ বাকযরি  
ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধেেরবশ্বামস নারী জারতমক ডনরতবাচক 
রহমসমব উপস্থাপন কমরমছ। ধারো করা হয় ডয, নারী 
জারত উত্তরারধকার সূমত্র তামদর আরদ রোতা হাওয়া-এর 
অপরামধর প্রায়রিতয ডভাগ কমর থামক। অতএব, 
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নারীমদর ওপর রনভের করা যামব না এবাং তারা 
সচ্চররত্রবান নয়। এছাড়াও রবশ্বাস করা হয় ডয, নারী 
জারতর অপরবত্র হওয়া, গভেধারে করা ও সন্তান প্রসব 
করা এগুমলা হাওয়া আলাইহাস সালামের অপরামধর 
প্রায়রিতয রহমসমব স্থায়ী শারস্ত। নারীমদর প্ররত ডনরতবাচক 
আচরে সম্বমন্ধ রবস্তাররত জানমত আোমদরমক ইয়াহূদী ও 
খৃষ্টানমদর গুরুত্বপূেে বইময়র রদমক েমনারনমবশ করা 
আবশযক।  

তাহমল প্রথমে বাইমবমলর ‘পুরাতন রনয়ে’ (old 
testament) এর কথায় আসা যাক। আেরা এর কারে 
খুজমত রগময় ডদখমত পাই ডয, “েরহলারা েৃতুযর ডচময়ও 
ডবরশ রতক্ত। ডস হমে ফামদর েমতা, তার অন্তর রফতার 
েমতা এবাং হাতগুমলা বন্ধন। ডনককার বযরক্ত তামদর 
ডথমক েুক্ত থাকমব। পক্ষান্তমর বদকারমদরমক এমদর 
কারমে পাকড়াও করা হমব।”  

ডদখুন! আরে এিাই ডপময়রছ।  
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“এক এক কমর আোর েমনর প্রমশ্নর সোধান খুমজ 
ডদমখরছ। রকন্তু আরে তার জবাব খুমজ পাইন রন। হাজার 
পুরুমষর েমধয একজনমক এ রকে ডপময়রছ। রকন্তু, 
হাজামর একজন েরহলামকও এ রকে পাই রন”।                 

কযাথরলক বাইমবমল আমছ ‘এেন ডকামনা পাপ ডনই যামক 
নারীর পামপর সামথ তুলনা করা যায়। প্রমতযক পামপর 
রপছমন আমছ ডকামনা না ডকামনা েরহলা আর েরহলামদর 
কারমেই আেরা সবাই েমর যাব।’ (এরিমলরসয়ারস্টকাস: 
২৫/১৯,২৪) 

এক ইয়াহূদী আরলে প্রচার কমরছন, জান্নাত ডথমক ডবর 
হওয়ার কারমে েরহলামদরমক ৯ রি অরভশাপ ডদওয়া 
হময়মছ।  

েরহলামদর ওপর েৃতুযর আমগ ৯রি অরভশাপ রময়মছ। 
ডসগুমলা হমলা: 

. অপরবত্র হওয়া 

. কুোররমত্বর রক্ত 
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. গভেধারমের কষ্ট 

. সন্তান প্ররতপালন ও সন্তান প্রসমবর কষ্ট  

. োথা ডঢমক রাখার রবধান, ডযন ডস ডশাক পালন 
করমছ   

. তামদর কান রছদ্র করমত হয় 

. তামদর সাক্ষয গ্রহেমযাগয নয় 

এগুমলার পমর রময়মছ েৃতুয।2  

এখনও আথেমজি ইয়াহূদী পুরুষগে তামদর প্রাথেনায় 
বমল থামক- আেরা আল্লাহ তা‘আলার প্রশাংসা করর এ 
জনয ডয, আল্লাহ আোমদরমক নারী কমর দুরনয়ায় পািান 
রন। আর নারীরা বমল: আেরা আল্লাহ তা‘আলার প্রশাংসা 

                                                           
2 Leonard j.swidlar, women in Judaism: the status of 
women in formative Judaism (Metuchen, N.J: 
Scarecrow press, 1976) p.115 
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করর এ জমনয ডয, রতরন ডযেন খুরশ ডতেরন কমর 
আোমদরমক সৃরষ্ট কমরমছন।3 

ইয়াহূদীমদর গ্রমন্থ আমরকরি প্রাথেনার উমল্লখ পাওয়া যায় 
তা হমলা:  সেস্ত প্রশাংসা আল্লাহর রযরন আোমক 
েুরতেপুজারী কমর সৃরষ্ট কমরন রন। প্রশাংসা আল্লাহর রযরন 
আোমদরমক নারী রহমসমব সৃরষ্ট কমরন রন, আর প্রশাংসা 
ডস আল্লাহর রযরন আোমদরমক েূখে কমর সৃরষ্ট কমরন রন।4     

নারীমদর প্ররত এ ডনরতবাচক ধারোর কুপ্রভাব ইয়াহূদী 
ধমেের ডচময় খৃষ্টান ধমেে ডবরশ প্রকি আকার ধারে 
কমরমছ। হাওয়া আলাইহাস সালামের অপরামধর 
বযাপারিা খৃষ্টান ধেে রবশ্বামস বড় ধরমের প্রভাব ডফলমছ। 
ঈসা আলাইরহস সালাে আল্লাহর রবধামনর সামথ হাওয়া 
আলাইরহস সালামের নাফরোনীর ফলাফল। রতরন প্রথে 

                                                           
3 Thena kendath, "memories of an orthodox youth" 
in Susannah heschel, ed. On being a jewish feminist 
(New york: schocken books, 1983), pp.96-97 
4 Swidler, op. cit., pp. 80-81. 
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নাফরোনী কমরমছন এবাং আদে আলাইরহস সালােমক 
ও তা করার প্রমরাচনা রদময়মছন। ফমল আল্লাহ তা‘আলা 
তামদরমক জান্নাত ডথমক দুরনয়ায় নারেময় রদময়মছন এবাং 
ডস অরভশপ্ত হময়মছ। আল্লাহ তামদর এ অপরাধ ক্ষো 
কমরন রন; বরাং তা সেস্ত োনুমষর কামছ স্থানান্তররত হয় 
প্রমতযমকই এ গুনামহর ডবাঝা রনময় দুরনয়ায় আমস। এ 
সেস্ত োনুমষর উক্ত অপরামধর প্রায়রিতয রহমসমব ঈসা 
আলাইরহস সালােমক েৃতুযদণ্ড ডদওয়া হময়মছ। (খৃষ্টানমদর 
ধারো অনুযায়ী ঈসা আলাইরহস সালাে েৃতুযবরে 
কমরমছন। রকন্তু  ঈসা আলাইরহস সালােমক জীরবত 
উরিময় ডনওয়া হময়মছ। -অনুবাদক) তামক স্রষ্টার পুত্র 
রহমসমব গেয করা হয়। তামক কু্রশরবদ্ধ কমর েৃতুযদণ্ড 
ডদওয়া হময়মছ। এ সেস্ত কারমে হাওয়া আলাইহাস 
সালাে তার রনমজর, স্বােীর ও সেস্ত োনুমষর প্রথে 
পামপর জনয দায়ী এেনরক ঈসা আলাইরহস সালামের 
কু্রশরবদ্ধ হময় েৃতুযবরে করার জমনযও দায়ী। অনয কথায় 
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বলমত ডগমল সেস্ত োনুমষর জান্নাত ডথমক দুরনয়ায় ডনমে 
আসার কারে হমে শুধুোত্র একজন নারী।5 

এিা ডগল প্রথে োনবী হাওয়া আলাইহাস সালামের 
কথা। রকন্তু তার কনযাগমের অবস্থা কী?  তারাও তার 
সোন অপরাধী। তামদর সামথ অপরাধীমদর সামথ ডযেন 
আচরে করমত হয় ডতেরন আচরে করমত হমব। 

নতুন রনয়মে (new testament) পল  বমলমছন: 
“েরহলারা চুরপসামর ও নতশীমর রশক্ষা গ্রহে করমব। 
আরে ডকামনা েরহলামক অনুেরত ডদব না ডকামনা পুরুষমক 
রশক্ষাদামনর বা পুরুমষর ওপর কতৃেত্ব করার, বরাং তারা 
চুপ কমর থাকমব (রবনা প্রমশ্ন সবরকছু ডেমন ডনমব)। 
কারে, আদে প্রথমে সৃরষ্ট হময়মছন তারপর হাওয়া। 
আদে রনমজ পথভ্রষ্ট হন রন, বরাং হাওয়া তামক পথভ্রষ্ঠ 
কমর রদময় বাড়াবারড় কমরমছন”। (১ রতেুরথ: ২/১১-১৪)   

                                                           
5 Rosemary R. Ruether, "Christianity", in Arvind 
Sharma, ed. Women in World Religions (Albany: 
State University of New York Press, 1987) p. 209. 
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খৃষ্টান আরলে তারমতারলয়ান উক্ত ডপামপর ডচময় আরও 
ডবরশ কমিার রছমলন। রতরন তার  খৃষ্টান েরহলামদর 
উমেমশয বলমতন: “ডতােরা রক জান ডয, ডতােরা সবাই 
এমককজন হাওয়া? ডতাোমদর ওপর আল্লাহ তা‘আলা যা 
রনধোরে কমর রদময়মছন তা আজও রবদযোন আমছ। পাপ 
কাজগুমলাও আজ রবদযোন। ডতােরা হে ঐ সেস্ত দরজা 
যা দ্বারা শয়তান প্রমবশ কমর। রনরষদ্ধ গামছর পাপাচামরর 
জনয  ডতােরাই দায়ী। ডতােরাই সবে প্রথে পাপ কাজ 
কমররছমল। ডয আদেমক শয়তান পথভ্রষ্ট করমত পামর 
রন, তামক ডতােরাই পথভ্রষ্ট কমরছ। ডতােরা আল্লাহ 
তা‘আলার সামথ োনুমষর সম্পকেমক গুরড়ময় রদময়ছ। আর 
ডতাোমদরই পামপর কারমেই ইশ্বমরর পূত্র ঈসা 
(খৃষ্টানমদর েমত) শুমল রবদ্ধ হময় েৃতুয বরে কমরমছন।”   

আমরক খৃষ্টান পরণ্ডত আগাস্টাইন রছমলন তার 
পুবেসুরীমদর েমতাই। রতরন তার বনু্ধমক রলমখরছমলন ডয, 
স্ত্রী আর োময়মদর েমধয ডকামনা পাথেকয ডনই। তারা উভয় 
অবস্থায়ই হাওয়া এর অনুরুপ রযরন আদেমক পথভ্রষ্ঠ 
কমররছমলন। সুতরাাং আোমদর সকমলর উরচৎ তামদর 
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ডথমক সতকে থাকা। আোমদর বুমঝ আমস না নারীমদরমক 
ডকন ডয সৃরষ্ট করা হময়মছ? সন্তান জন্মদান ছাড়া তামদর 
দ্বারা আর ডকামনা ফায়দা হয় না। 

তার কময়কশতক পর পরণ্ডত িোস আকবীনাস রবশ্বাস 
করত ডয, েরহলামদর রদময় ডকামনা লাভ হয় না। তার 
বক্তবয হমে:  নারীরা ডকামনা উপকামর আমস না। 
পক্ষান্তমর পুরুমষরা ডনককার হময় জন্মগ্রহে কমর এবাং 
তামদর পুত্র সন্তানগেও ডনককার হয়; রকন্তু নারীরা 
জন্মলগ্ন ডথমক তামদর পুমবেকার নারী হাওয়া এর 
অপরামধর কারমে কলঙ্ক রনময় দুরনয়ায় আমস। 

সবেমশমষ  প্রখযাত খৃষ্টান পরণ্ডত োরিেন লুথার রতরনও 
সন্তান জন্ম দান ছাড়া নারীমদর রদময় আর ডকামনা 
উপকার হয় বমল েমন কমরন না। রতরন বমলন, যখন 
তারা ক্লান্ত হময় যায় বা োরা যায়, ডসিা ডকামনা বযাপারই 
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নয়। সন্তান জমন্মর পর তারা তামদরমক আদর যত্ন করমব 
এিাই তামদর দারয়ত্ব।6 

হাওয়া আদে আলাইরহস সালােমক পথভ্রষ্ঠ কমরমছন এ 
রবশ্বামসর কারমে নারীরা খৃষ্টান ধমেে রতরস্কামরর পামত্র 
পররেত হময়মছ। ডযেনরি সাফারুত তাকবীমন বরেেত 
হময়মছ।  

সাংমক্ষমপ বলা যায়, ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধেেরবশ্বামস হাওয়া 
আলাইরহস সালাে ও তার কনযা সন্তানগেমক অপরাধী 
রহমসমব গেয করা হয়।  

এবার আরস আল-কুরআন োজীমদ নারীমদর সম্বমন্ধ কী 
বলা হময়মছ তা ডজমন রনই। অরচমরই আেরা ডদখমত 

                                                           
6 For all the sayings of the prominent Saints, see 
Karen Armstrong, The Gospel According to Woman 
(London: Elm Tree Books, 1986) pp. 52-62. See also 
Nancy van Vuuren, The Subversion of Women as 
Practiced by Churches, Witch-Hunters, and Other 
Sexists (Philadelphia: Westminister Press) pp. 28-30. 
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পাব ডয, আল-কুরআন ও ইয়াহূদী বা খৃষ্টান ধমেে বরেেত 
নারীমদর রচমত্রর েমধয রবস্তর পাথেকয রবদযোন।  

কুরআন রনমজই বলমছ: 

 َوٱۡلَقَنِتِيَ  َوٱلُۡمۡؤِمَنَِت  َوٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َوٱلُۡمۡسلَِمَِت  ٱلُۡمۡسلِِميَ  إِنَ ﴿
 َوٱلَصَبَِرَتِ  َوٱلَصَِِبِينَ  َوٱلَصَِدَقَِت  َوٱلَصَِدقِيَ  َوٱۡلَقَنَِتَِت 
َقَتِ  َوٱلُۡمَتَصّدِقِيَ  َوٱۡلَخَِشَعَِت  َوٱۡلَخَِشعِيَ  ئِِميَ  َوٱلُۡمَتَصّدِ  َوٱلَصَٰٓ
ئَِمَِت   ٱّلَلَ  َوٱلَذَكِرِينَ  َوٱۡلَحَفَِظَِت  فُُروَجُهمۡ  َوٱۡلَحَفِِظيَ  َوٱلَصَٰٓ

َعدَ  َوٱلَذَكَِرَتِ  َكثرِٗيا
َ
ۡجًرا َمۡغفَِرةٗ  لَُهم ٱّلَلُ  أ

َ
 ﴾٣٥ َعِظيٗما َوأ

 [  ٣٥: االحزاب]

“রনিয় েুসরলে পুরুষ ও েুসরলে নারী, ঈোনদার পুরুষ 
ও ঈোনদার নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, 
সতযবাদী পুরুষ ও সতযবাদী নারী, পধযেশীল পুরুষ ও 
পধযেশীল নারী, রবনীত পুরুষ ও রবনীত নারী, দানশীল 
পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওে পালনকারী পুরুষ ও 
সাওে পালনকারী নারী, লজ্জাস্থান রহফাযতকারী পুরুষ 
ও লজ্জাস্থান রহফাযতকারী নারী, আল্লাহর অরধক 
রযরকরকারী পুরুষ ও আল্লাহর অরধক রযরকরকারী 
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নারীমদর জনয আল্লাহ তা‘আলা প্রস্তুত কমর ডরমখমছন 
ক্ষো ও েহা পুরস্কার”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: 
৩৫] 

আল-কুরআমনর বােী: 

ۡوِِلَآءُ  َبۡعُضُهمۡ  َوٱلُۡمۡؤِمَنَُت  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿
َ
ُمُرونَ  َبۡعض    أ

ۡ
 يَأ

 َزَكَوةَ ٱل َوُيۡؤتُونَ  ٱلَصلََوةَ  َوُيقِيُمونَ  ٱلُۡمنَكرِ  َعنِ  َوَيۡنَهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف 
ۥٓ   ٱّلَلَ  َوُيِطيُعونَ  َلَٰٓئَِك  َورَُسوََلُ و 

ُ
ه  َسرَيََۡحُُهمُ  أ  َعزِيز   ٱّلَلَ  إِنَ  ٱّلَلُ

 [  ١٢: اتلوبة] ﴾٧١ َحِكيم  

“আর ঈোনদার নারী ও ঈোনদার পুরুষ এমক অপমরর 
সহায়ক ও বনু্ধ। তারা সৎকামজর আমদশ ও অসৎকামজ 
বাধা ডদয়। নাোজ প্ররতষ্ঠা কমর,যাকাত আদায় কমর 
আর আল্লাহ ও তার রাসুমলর আনুগতয কমর। অরচমরই 
আল্লাহ তা‘আলা এমদর ওপর দয়া পরবশ হমবন। রনিয় 
আল্লাহ তাআ‘লা পরাক্রেশালী, সুমকৌশলী।” [সূরা আত-
তওবাহ, আয়াত: ৭১] 

আল-কুরআমনর বােী: 
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ّنِ  َربُُّهمۡ  لَُهمۡ  فَٱۡسَتَجاَب ﴿
َ
ِضيعُ  َلٓ  أ

ُ
 َذَكر   ّمِن ّمِنُكم َعَِمل   َعَمَل  أ

وۡ 
َ
ى  أ نَثَ

ُ
ى  ّمِن   َبۡعُضُكم أ ۡخرُِجوا   َهاَجُروا   فَٱََّلِينَ  َبۡعض 

ُ
 دَِيَرِهِمۡ  ِمن َوأ

وُذوا  
ُ
َكّفَِرنَ  َوقُتِلُوا   َوَقََتلُوا   َسبِيِل  ِف  َوأ

ُ
 اتِِهمۡ َسّيِ  َعۡنُهمۡ  َۡل

ۡدِخلََنُهمۡ 
ُ
نَۡهَرُ  ََتۡتَِها ِمن ََتۡرِي َجَنَت   َوَۡل

َ
 ٱّلَلِ   ِعندِ  ّمِنۡ  ثََواٗبا ٱۡۡل

 [  ٢١٥: عمران ال] ﴾١٩٥ ٱثلََواِب  ُحۡسنُ  ِعنَدهُۥ َوٱّلَلُ 

“অতঃপর তামদর পালনকতো তামদর ডদা‘আ এই বমল 
কবুল কমর রনমলন ডয, আরে ডতাোমদর ডকামনা 
আেলকারীর আেল নষ্ট করর না। চাই ডস পুরুষ বা নারী, 
ডযই ডহাক না ডকন। ডতােরা পরস্পর এক। অতঃপর 
যারা রহজরত কমরমছ তামদরমক রনমজমদর ডদশ ডথমক 
ডবর কমর ডদওয়া হময়মছ এবাং তামদর প্ররত উৎপীড়ন 
করা হময়মছ আোর পমথ এবাং যারা লড়াই কমরমছ ও 
েৃতুয বরে কমরমছ, অবশযই আরে তামদর ওপর ডথমক 
অকলযােমক অপসারে করব আর তামদরমক প্রমবশ 
করাব জান্নামত যার রনচ রদময় নদীসেূহ প্রবাহোন। এই 
হমলা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ ডথমক রবরনেয়। আর আল্লাহ 
তা‘আলার রনকি রময়মছ উত্তে রবরনেয়। [সূরা আমল 
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ইেরান, আয়াত: ১৯৫]  

 َذَكر   ّمِن َصَلِٗحا َعِمَل  َوَمنۡ  ِمۡثلََها   إَِل  ُُيَۡزىَٰٓ  فََل  َسّيَِئةٗ  َعِمَل  َمنۡ ﴿
وۡ 
َ
نَثَ  أ

ُ
َلَٰٓئَِك  ُمۡؤمِن   وَُهوَ  أ و 

ُ
 بَِغرۡيِ  فِيَها يُۡرزَقُونَ  ٱۡۡلََنةَ  يَۡدُخلُونَ  فَأ

 [  ٠٤: اغفر] ﴾٤٠ ِحَساب  

“ডয েন্দ কাজ কমর ডস ডকবল তার অনুরুপ প্ররতফল 
পামব, আর ডয পুরুষ অথবা নারী েুরেন অবস্থায় সৎকেে 
কমর তারাই জান্নামত প্রমবশ করমব। ডসখামন তামদরমক 
ডবরহসাব রররযক ডদওয়া হমব”। [সূরা গারফর, আয়াত: 
৪০] 

وۡ  َذَكر   ّمِن َصَلِٗحا َعِمَل  َمنۡ ﴿
َ
نَثَ  أ

ُ
 َحَيَوةٗ  فَلَُنۡحيِيََنُهۥ ُمۡؤمِن   َوُهوَ  أ

ۡجَرُهم َوََلَۡجزَِيَنُهمۡ  َطّيَِبٗة  
َ
ۡحَسنِ  أ

َ
: انلحل] ﴾٩٧ َيۡعَملُونَ  ََكنُوا   َما بِأ

١١  ] 

“ডয সৎকেে কমর এবাং ডস ঈোনদার, পুরুষ ডহাক রকাংবা 
নারী, আেরা তামক পরবত্র জীবন দান করব এবাং 
প্ররতদামন তামদরমক তামদর কামজর রবরনেময় উত্তে 
পুরস্কামর ভূরষত করব। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯৭] 
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আয়াতগুমলা ডথমক স্পষ্ট বুঝা যায় ডয, কুরআমন পুরুষ 
ও নারীর োমঝ ডকামনা পবষেয রাখা হয় রন। আল্লাহ 
তামদর উভয়মক সৃরষ্ট কমরমছন ডযন তারা তার ইবাদত 
কমর, সৎ কাজ কমর এবাং খারাপ ডথমক দূমর থামক। 
আল্লাহ তা‘আলা তামদর উভময়র কামজর জনয রহসাব 
ডনমবন। আল-কুরআমন ডকাথাও বলা হয় রন ডয,নারীরা 
শয়তামনর প্রমবশদ্বার বা তারা জন্ম রনময়মছ প্রতারোর 
জনয। এেনও বলা হয় রন ডয, পুরুমষরা স্রষ্টার প্ররতকৃরত 
বরাং পুরুষ নারী উভয়ই আল্লাহ তা‘আলার সৃরষ্ট। আল-
কুরআমনর আয়াতসেূহ পররস্কার কমর বমলমছ ডয, 
নারীমদর দারয়ত্ব শুধুোত্র সন্তান জন্মদান নয় বরাং 
পুরুমষর েমতাই সোমন সোন তারও দারয়ত্ব রময়মছ ডনক 
আেল করার। আল-কুরআন বমল রন ডয, ডনককাররনী 
নারী পাওয়া দুষ্কর, বরাং তার রবপরীমত নারী ও 
পুরুষমদরমক রনমদেশ ডদওয়া হময়মছ ডনককাররনী নারী 
োরইয়াে আলাইহাস সালাে ও রফরআউমনর স্ত্রী 
প্রেুখমদর অনুসরে করমত। 

আল্লাহ তা‘আলা বমলন,  
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َت  َءاَمُنوا   ّلََِّلِينَ  َمَثٗل  ٱّلَلُ  َوََضََب ﴿
َ
 ٱبۡنِ  َرّبِ  قَالَۡت  إِذۡ  فِۡرَعۡونَ  ٱۡمَرأ

 ٱۡلَقۡومِ  نَ مِ  َوَنِِّن  وََعَملِهِۦ فِۡرَعۡونَ  ِمن َوَنِِّن  ٱۡۡلََنةِ ِف  بَۡيٗتا ِعنَدكَ  ِل 
ۡحَصَنۡت  ٱَلِتٓ  ِعۡمَرَنَ  ٱۡبَنَت  َوَمۡرَيمَ  ١١ ٱلَظَلِِميَ 

َ
 َفَنَفۡخَنا َهافَۡرجَ  أ

وِحَنا ِمن فِيهِ   ِمنَ  َوََكنَۡت  َوُكُتبِهِۦ َرّبَِها بَِكلَِمَِت  َوَصَدقَۡت  رُّ
 [  ٢١  ،٢٢: اتلحريم] ﴾١٢ ٱۡلَقَنِتِيَ 

“আল্লাহ তা‘আলা েুরেনমদর জনয রফরআউমনর স্ত্রীর 
দৃষ্টান্ত বেেনা কমরমছন। ডস বলল: ডহ আোর রব! 
আপনার রনকি জান্নামত আোর জনয একরি গৃহ রনেোে 
করুন, আোমক রফরআউন ও তার দুষ্কেে ডথমক উদ্ধার 
করুন এবাং আোমক যারলে সম্প্রদায় ডথমক রক্ষা করুন। 
আর দৃষ্টান্ত বেেনা কমরমছন ইেরামনর কনযা োরইয়াে 
আলাইরহস সালামের। রযরন তার সতীত্ব বজায় 
ডরমখরছমলন। অতঃপর আরে তার েমধয আোর পক্ষ 
ডথমক জীবন ফুাঁমক রদময়রছলাে এবাং রতরন তার রমবর 
বােী ও রকতাবমক সমতয পররেত কমররছমলন। রতরন 
রছমলন রবনয় প্রকাশকারীনীমদর একজন’। [সূরা আত-
তাহরীে, আয়াত: ১১-১২]        
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কনযা সন্তান রক অপোন ডডমক আমন? 

আসমল কুরআন ও তাওরামতর েধযকার নারী জারত 
সাংক্রান্ত আমলাচনায় েতাননকয রময়মছ তার জন্মলগ্ন 
ডথমকই।  

উদাহরে স্বরুপ বলা যায় ডয, বাইমবমল রময়মছ নারীরা 
কনযা সন্তান জন্ম রদমল সন্তান প্রসমবর পমর অপরবত্র 
থামক ২ সপ্তাহ। পক্ষান্তমর পুত্র সন্তান জন্ম রদমল অপরবত্র 
থামক ৭ রদন বা এক সপ্তাহ। (মলরভরিকাস: ১২/২-৫) 

আর কযাথরলক বাইমবমল পররস্কারভামব বলা আমছ ডয, 
“কনযা সন্তান জন্ম হওয়া একিা ক্ষরত বা ডলাকসান”। 
(এরিমলরসয়ারস্টকাস: ২২/৩) অপররদমক ঐ সেস্ত 
পুরুষমদরমক প্রশাংসা কমরমছ “ডয তার পুত্র সন্তানমক 
রশক্ষাদান কমর এবাং শত্রুরা তামত ঈষোর ত হয়”। 
(এরিমলরসয়ারস্টকাস: ৩০/৩) 

ডদখুন! ইয়াহূদী পরিমতর কাযেকলাপ। ইয়াহূদী পরণ্ডত 
ইয়াহূদীমদরমক তারগদ রদমে জনসাংখযা বৃরদ্ধর জনয, সামথ 
সামথ ডছমল সন্তানমদরমক প্রাধানয রদমে “ডতাোমদর জনয 
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পুত্র সন্তান জন্ম ডদওয়া হমব কলযােকর আর কনযা সন্তান 
জন্ম ডদওয়া হমব অকলযােকর। সবাই পুত্র সন্তামনর জমন্ম 
খুরশ হয় রকন্তু, কনযা সন্তামনর জন্ম হমল তারা রচরন্তত 
হয়”। “যখন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহে কমর তখন তা 
দুরনয়ায় শারন্ত আসার কারে হয়; পক্ষান্তমর কনযা 
সন্তামনর জমন্ম রকছুই হয় না”।7     

কনযা সন্তান তার রপতাোতার জনয ডবাঝা এবাং 
অপোমনর কারে রহমসমব পররগরেত হয়। “যরদ ডতাোর 
কনযা অবাধয হয় তাহমল সতকে ডথক ডস ডতাোর 
শত্রুমদরমক হাসামব এবাং ডস এলাকাবাসীর গমের 
উপমভাগয হময় ডতাোর জনয অপোন ডডমক আনমব”। 
(এরিমলরসয়ারস্টকাস: ৪২/১১)   

অবাধয নারীর প্ররত ডতাোর কমিার হওয়া  আবশযক। 
অনযথায় ডতাোর রনমদেশ অোনয করমব এবাং ভুমলর 
রভতর রদনারতপাত করমব। যখন ডস ডতাোর অপোমনর 

                                                           
7 Swidler, op. cit., p. 140. 
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কারে হয়, তখন তুরে আিযে না হময় বরাং  রবচক্ষেতার 
পররচয় দাও। (এরিমলরসয়ারস্টকাস: ২৬/১০-১১)  

আর এেনরিই কমররছল জামহলী যুমগর কারফররা। তারা 
কনযা সন্তানমদরমক জীবন্ত কবর রদত। কুরআন তামদর 
এ কু-কেেমক কমিার ভাষায় রতরস্কার কমরমছ। আল্লাহ 
তা‘আলা বমলন,  

َ  ِإَوَذا﴿ َحُدُهم بُّشِ
َ
نَثَ  أ

ُ
ا وَۡجُهُهۥ َظَل  بِٱۡۡل  ٥٨ َكِظيم   َوُهوَ  ُمۡسَوّدٗ

َ  َما ُسوٓءِ  ِمن ٱۡلَقۡومِ  ِمنَ  َيَتَوََرىَ  ُيۡمِسُكُهۥ بِهِۦٓ   بُّشِ
َ
َ  أ مۡ  ُهون   ََعَ

َ
 أ

ُهۥ اِب   ِف  يَُدسُّ َ َل  ٱلُّتُّ
َ
 [  ٥١  ،٥٥: انلحل] ﴾٥٩ ََيُۡكُمونَ  َما َسآءَ  أ

“আর যখন তামদরমক কনযা সন্তান জমন্মর সুসাংবাদ 
ডদওয়া হয়, তখন তার ডচহারা কামলা হময় যায় এবাং 
অসহয েমনাযন্ত্রনায় ভুগমত থামক। তামক ডশানামনা 
সুসাংবামদর দুঃমখ ডস ডলাকমদর ডথমক েুখেণ্ডল ডগাপন 
কমর থামক। ডস ভামব, ডস রক অপোন সহয কমর তামক 
দুরনয়ায় থাকমত ডদমব নারক তামক োরির রনমচ পুমত 
ডফলমব। শুমন রাখ! তামদর কৃত ফয়সালা অতযন্ত 
রনকৃষ্ট।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫৮-৫৯]  
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যরদ আর-কুরআমন এিামক রনরষদ্ধ না করা হত, তাহমল 
এ রনকৃষ্ট কাজরি আজও দুরনয়ায় অবযাহত থাকত। 
কুরআন শুধুোত্র এ কাজরিমক রনরষদ্ধ কমরই ক্ষান্ত হয় 
রন বরাং কুরআন পুরুষ ও নারীর রভতমর ডকামনা 
পাথেমকযরও সৃরষ্ট কমর রন। এিা বাইমবমলর রবপরীত। 
আর-কুরআন কনযা সন্তামনর জন্মমক পুত্র সন্তামনর 
েমতাই আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ও রবমশষ দান রহমসমব 
গেয কমরমছ। 

প্রথেতঃ কনযা সন্তামনর জন্মমক আর-কুরআমন আল্লাহ 
তা‘আলার রনয়ােত বা অনুগ্রহ রহমসমব বরেেত হময়মছ। 
আল্লাহ বমলন, 

﴿ ِ َ ۡرِض   ٱلَسَمََوَتِ  ُمۡلُك  ّلّلِ
َ
 اإَِنَثٗ  يََشآءُ  لَِمن َيَهُب  يََشآُء   َما ََيۡلُقُ  َوٱۡۡل

ُكورَ  يََشآءُ  لَِمن َوَيَهُب   [  ٠١: الشورا] ﴾٤٩ ٱَّلُّ

“নমভােণ্ডল ও ভূেণ্ডমলর রাজত্ব আল্লাহ তা‘আলারই। 
রতরন যামক ইো কনযা সন্তান এবাং যামক ইো পুত্র সন্তান 
দান কমরন।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৪৯]  
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রবশ্বোনবতার েুরক্তর রদশারী েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাে কনযা সন্তানমক জীবন্ত কবর ডদওয়ার 
প্রচলনমক রচরতমর উৎখাত করার জনয কনযা সন্তামনর 
লালন-পালন ও রশষ্টাচার রশক্ষাদানকারীমক সুেহান 
পুরস্কামরর ডঘাষো রদময়মছন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাে বমলমছন: 

ْحَسَن إََِلِْهنَّ 
َ
ٍء فَأ  ُكنَّ ََلُ ِسْْتًا ِمَن انلَّارِ َمِن اْبُتِِلَ ِمَن اْْلََناِت بََِشْ

“যামক ডকামনা কনযা সন্তান রদময় পরীক্ষায় ডফলা হময়মছ 
এবাং ডস তামদর সামথ ভামলা বযবহার কমরমছ তারা তার 
জনয জাহান্নাে ডথমক পদো হময় থাকমব”। (সহীহ বুখারী 
ও েুসরলে) 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে  আরও বমলন,  

نَا َوُهَو. َوَضمَّ َمْن ََعَل 
َ
َجارِيَتَْْيِ َحَّتَّ َتْبلَُغا َجاَء يَْوَم الِْقيَاَمِة أ

َصابَِعُه.
َ
 أ

“ডয দুইজন কনযা সন্তানমক বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পযেন্ত লালন 
পালন কমরমছ ডস আর আরে রকয়ােমতর রদন এভামব 
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আসব। অতঃপর রতরন তার আঙু্গরলসেূহমক একরত্রত 
করমলন।” (সহীহ েুসরলে)  

নারী রশক্ষা 

তাওরাত ও কুরআমন বরেেত নারীমদর রচমত্রর েমধয ডয 
রবস্তর পাথেকয রময়মছ তা শুধুোত্র নবজাতক কনযা 
সন্তামনর ডবলায়ই সীোবদ্ধ নয় বরাং এ পাথেকয জমন্মর 
পমরও চলোন থামক। এখন আেরা নারী রশক্ষা রনময় 
কুরআন ও অনযানয ধেেগ্রন্থ রনময় তুলনােুলক আমলাচনা 
করব।  

ইয়াহূদীমদর ডেৌরলক ধেেগ্রন্থ হমে তাওরাত। তাওরামত 
এমসমছ- নারীমদর তাওরাত পড়ার ডকামনা অরধকার 
ডনই। জননক ইয়াহূদী পরণ্ডত এ কথািামক আরও স্পষ্ট 
কমর রদময় বমলমছন: “েরহলারা তাওরাত পড়ার ডচময় 
তাওরাতমক আগুমন পুরড়ময় ডফলা উত্তে।” এ ছাড়াও 
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এমসমছ “ডকামনা পুরুমষর অরধকার ডনই তার কনযা 
সন্তানমক তাওরাত রশক্ষাদামনর”।8 

ডপাল নতুন রনয়মে (new testament) বমলমছন: 
“ডতাোমদর স্ত্রীরা গীজোর রভতমর চুপ কমর থাকমব। 
ডকননা গীজোর রভতর কথাবাতো বলার ডকামনা অরধকার 
তামদর ডনই। এেনরক আইন যা বলমব তামক রবনা প্রমশ্ন 
নতশীমর ডেমন রনমব। তমব যরদ তারা ডকামনা রকছু রশক্ষা 
গ্রহে করমত চায় তাহমল, তা রশখমব বাড়ীমত রনজ রনজ 
স্বােীর কাছ ডথমক। কারে, গীজোর েমধয নারীমদর কথা 
বলা অতযন্ত জঘনয কাজ”। (১ কররনরথয়াে: ১৪/৩৪-৩৫)  

নারীমদর যরদ কথা বলার ডকামনা অনুেরত না থামক, 
তাহমল তারা কীভামব রশক্ষা গ্রহে করমব? যরদ ডকামনা 
রকছু বাধযতােুলকভামব ডেমন রনমত হয় তাহমল, তামদর 
রচন্তার রবকাশ ঘিমব কীভামব? যরদ একোত্র স্বােীই হয় 
তার রশক্ষা গ্রহমের অবলম্বন তাহমল কীভামব তারা ডবরশ 

                                                           
8 Denise L. Carmody, "Judaism", in Arvind Sharma, 
ed., op. cit., p. 197. 
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ডবরশ জ্ঞানাজেন করমব? নযায় রবচার করমত ডগমল অবশযই 
আোমক প্রশ্ন করমত হমব ডয, ইসলাে রক তার ডচময় 
রবপরীত?  

আল-কুরআমন খাওলা রারদয়াল্লাহু আনহু সাংক্রান্ত একিা 
ঘিনা এমসমছ ডসখামন উক্ত রবষয় গুমলামক অতযন্ত 
সাংমক্ষমপ তুমল ধরা হময়মছ। তার স্বােী আওস রারদয়াল্লাহু 
আনহু রামগর বশঃবতেী হময় বমলরছমলন: “তুরে আোর 
কামছ আোর োময়র েমতা হারাে।” এ কথািা ইসলাে 
পূবে যুমগ আরব সোমজ তালাক ও রববাহ রবমেদ রহমসমব 
বযবহৃত হত; রকন্তু স্ত্রীমক অনযত্র রববাহ বসা বা স্বােীর 
বাড়ী তযাগ করার অনুেরত রছল না। খাওলা রারদয়াল্লাহু 
আনহু স্বােীর েুমখ এ ধরমের কথা শুমন অতযন্ত রচরন্তত 
হমলন। সরাসরর চমল ডগমলন রবশ্বনবী েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লামের কামছ ঘিনা বেেনা করমত। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে তামক এমহন পরররস্থরতমত 
আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ ডথমক ডকামনা সোধান না থাকায় 
পধযে ধারমের পরােশে রদমলন। রকন্তু খাওলা রারদয়াল্লাহু 
আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামের সামথ এিা 
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রনময় বাদানুবাদ করমত থাকমলন রনমজমদর রববাহ বন্ধন 
অকু্ষন্ন রাখার োনমস। এেতাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা 
কুরআমনর আয়াত নারযল কমর তার সেসযার সোধান 
রদময় এ ধরমের প্রথামক রচরতমর রনরষদ্ধ ডঘাষো 
করমলন। এ সেয় সূরা েুজাদালাহ নারযল হয়। আল্লাহ 
বমলন, 

 َوٱّلَلُ  ٱّلَلِ  إَِل  َوتَۡشَتِكٓ  َزۡوِجَها ِف  تَُجَِدلَُك  ٱَلِت  قَۡوَل  ٱّلَلُ  َسِمعَ  قَدۡ ﴿
ٓ   يَۡسَمعُ   [  ٢: املجادلة] ﴾١ بَِصري   َسِميُع   ٱّلَلَ  إِنَ  ََتَاُوَرُكَما

“ডয নারী তার স্বােীর রবষময় আপনার সামথ বাদানুবাদ 
করমছ এবাং অরভমযাগ ডপশ করমছ আল্লাহ তা‘আলার 
দরবামর। আল্লাহ তা‘আলা তার কথা শুমনমছন। আল্লাহ 
আপনামদর উভময়র কথাবাতো শুমনন। রনিয় আল্লাহ 
তা‘আলা সবেমরাতা, সবেদ্রষ্টা।” [সূরা আল-েুজাদালাহ, 
আয়াত: ১]     

কুরআন নারীমক অরধকার ডদয় স্বয়াং আল্লাহর নবীর 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে সামথ বাদানুবাদ করার। 
তামদরমক চুপ কররময় রাখার অরধকার কামরা ডনই। 
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নারীমক এমতও বাধয করা হয় রন ডয, তার একোত্র 
রশক্ষাগ্রহেস্থল হমব তার স্বােী।  

ঋতুবতী নারী আশ পামশর সব রকছুমক নাপাক কমর 
ডদয়? 

রবমশষভামব ইয়াহূদী রবরধ-রবধান ঋতুবতী েরহলামদরমক 
কমিারতার রদমক ডিমল রদময়মছ। পুরাতন রনয়ে (old 
testament) ঋতুবতী েরহলামদরমক এবাং তামদর আমশ 
পামশর সব রকছুমক নাপাক রহমসমব গেয কমরমছ। ডয 
ডকামনা রজরনস ডস স্পশে করমলই পুমরা রদনবযাপী তা 
নাপাক থাকমব। যরদ ডকামনা েরহলার শরীমর ডকামনা 
প্রবারহত রক্ত থামক যা ডগাশমতর উপর প্রবারহত হয়, 
তাহমল ডস এক সপ্তাহ পযেন্ত অপরবত্র থাকমব। ডয তামক 
স্পশে করমব ডস সন্ধযা পযেন্ত নাপাক থাকমব। ডস যার 
উপর বসমব বা শয়ন করমব তা নাপাক বমল গেয হমব। 
ডয তার রবছানা স্পশে করমব তার শরীমরর ডপাশাক ডধৌত 
করমত হমব, ডগাসল করমত হমব এবাং সন্ধযা পযেন্ত ডস 
নাপাক থাকমব। ডস যার উপর বমসমছ এেন ডকামনা 
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আসবাব পত্রমক স্পশে করমলও অনুরুপ তামক ডগাসল ও 
তার ডপাশাক ডধৌত করমত হমব। এেতাবস্থায় ডস সন্ধযা 
পযেন্ত নাপাক থাকমব। (মলরভরিকাস: ১৫/১৯-২৩) 

এ কারমে োমঝ োমঝ নারীমদরমক কামরা সামথ ডকামনা 
ধরমের আচার-আচরে বা উিাবসা করমত রনমষধ করা 
হত। তামদরমক ঋতুবতী হমল উক্ত সেয়িা কািামত 
‘নাপাক ভবন’ এ পারিময় ডদওয়া হত।9   

ইয়াহূদী ধেেশাস্ত্র ঋতুবতী েরহলামক ডস কাউমক স্পশে না 
করা সমত্বও হতযাকারীনী রহমসমব গেয কমর।  

ইয়াহূদী পরণ্ডমতর েমত, যরদ ডকামনা ঋতুবতী েরহলা 
ঋতুর শুরুমত দুইজন পুরুমষর োঝ রদময় ডহমি যায় 
তাহমল, তামদর একজন োরা যামব। আর যরদ ঋতুর 
ডশমষর রদমক হয় তাহমল,তামদর উভময়র োমঝ রবমরাধ 
সৃরষ্ট হমব।10 

                                                           
9 Swidler, op. cit., p. 137. 
10 bpes.111a 
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ঋতুবতী েরহলার স্বােীমকও ইয়াহূদীমদর উপাসনালময় 
প্রমবশ করায় বাধা ডদওয়া হত। ডকননা তার স্ত্রী ডয োরির 
উপর চলামফরা কমরমছ একই োরির উপর চলামফরা 
করার কারমে ডসও নাপাক। ডয ইয়াহূদী পরণ্ডমতর 
স্ত্রী,কনযা বা োতা ঋতুবতী থামক তামক তামদর 
উপাসনালময় খুতবাহ রদমত ডদওয়া হত না।11 

এ জনয এখনও রকছু রকছু ইয়াহূদী েরহলা ঋতুমক 
“অরভশাপ” নামে আখযা রদময় থামকন।12 

রকন্তু ইসলাে ডকামনা ঋতুবতী েরহলামক বমল না ডয, ডস 
তার আমশপামশর রজরনসমক নাপাক কমর ডদয়। তার 
ওপর অরভশাপ ডদয় না। সালাত ও সাওমের েমতা 
কময়করি ইবাদাত ডথমক অবযাহরত পাওয়া বযতীত ডস 
সমূ্পেে সাধারে জীবন যাপন কমর।            

সাক্ষযদামনর অরধকার 

                                                           
11 Ibid., p. 138. 
12 Sally Priesand, Judaism and the New Woman (New 
York : Behrman House, Inc., 1975) p. 24. 
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আমরকরি রবষয় নারীমদর সাক্ষযদামনর অরধকার। কুরআন 
ও অনযানয ধেেগ্রমন্থর েমধয এিা রনময় ডবশ েতরবমরাধ 
রময়মছ। আর-কুরআন েুরেনমদরমক ডকামনা বযবসারয়ক 
চুরক্ত সম্পাদমনর সেয় দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ 
ও দুইজন নারীমক সাক্ষী রাখার রবধান ডরমখমছ।  

আল্লাহ বমলন, 

 ل  فَرَجُ  رَُجلَۡيِ  يَُكونَا َلمۡ  فَإِن رَِّجالُِكۡم   ِمن َشِهيَديۡنِ  َوٱۡستَۡشِهُدوا  ﴿
تَانِ 
َ
َهَدآءِ  ِمنَ  تَۡرَضۡونَ  ِمَمن َوٱۡمَرأ ن ٱلشُّ

َ
 َفُتَذّكِرَ  إِۡحَدىَُهَما تَِضَل  أ

ۡخَرَى   إِۡحَدىَُهَما
ُ
 [  ١٥١: ابلقرة] ﴾٢٨٢ٱۡۡل

“ডতােরা ডতাোমদর পুরুষমদর েমধয দুইজনমক সাক্ষী 
রাখ। যরদ দুই জন পুরুষ না থামক তাহমল একজন পুরুষ 
ও দুইজন নারীমক সাক্ষী রাখ যামদর সাক্ষয ডতােরা পছন্দ 
কর তামদর েধয ডথমক; একজন যরদ ভূমল যায়, তাহমল 
অনযজন তামক স্মরে কররময় ডদমব।”  [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত: ২৮২] 

কুরআমনর অনয স্থামন নারীর সাক্ষযমক পুরুমষর সোন 
বরাং ডকামনা ডকামনা ডক্ষমত্র নারীর সাক্ষয পুরুমষর 



 

 

 
 47  

সাক্ষযমক বারতল কমর ডদয়। যরদ ডকামনা পুরুষ তার 
স্ত্রীমক বযরভচামরর অপবাদ ডদয় আর-কুরআন তামক 
রনমদেশ ডদয় তার অরভমযামগর স্বপমক্ষ পাাঁচবার কসে 
করমত। অনুরুপ স্ত্রী যরদ তা অস্বীকার কমর এবাং রনমজর 
েমতর স্বপমক্ষ পাচবার কসে কমর তাহমল ডস অপরাধী 
সাবযস্ত হমব না। উপমরাক্ত উভয় অবস্থায় তামদর রববাহ 
বন্ধন রছন্ন হময় যামব।  

আল্লাহ তা‘আলা বমলন,  

ۡزَوََجُهمۡ  يَۡرُمونَ  َوٱََّلِينَ ﴿
َ
نُفُسُهمۡ  إَِلٓ  ُشَهَدآءُ  لَُهمۡ  يَُكن َولَمۡ  أ

َ
 أ

َحِدهِمۡ  فََشَهََدةُ 
َ
ۡرَبعُ  أ

َ
 ٦ ٱلَصَِدقِيَ  لَِمنَ  إِنَُهۥ بِٱّلَلِ  َشَهََدَت   أ

نَ  َوٱۡلَخَِمَسةُ 
َ
 َوَيۡدَرُؤا   ٧ ٱۡلَكَِذبِيَ  ِمنَ  ََكنَ  إِن َعلَۡيهِ  ٱّلَلِ  لَۡعَنَت  أ

ن ٱۡلَعَذاَب  َعۡنَها
َ
ۡرَبعَ  تَۡشَهدَ  أ

َ
 ٨ ٱۡلَكَِذبِيَ  لَِمنَ  إِنَُهۥ بِٱّلَلِ  َشَهََدَت   أ

نَ  َوٱۡلَخَِمَسةَ 
َ
ٓ  ٱّلَلِ  َغَضَب  أ  َولَۡوَل  ٩ ٱلَصَِدقِيَ  ِمنَ  ََكنَ  إِن َعلَۡيَها

نَ  َورََۡحَُتُهۥ َعلَۡيُكمۡ  ٱّلَلِ  فَۡضُل 
َ
 ٱََّلِينَ  إِنَ  ١٠ َحِكيم   تََواب   ٱّلَلَ  َوأ

ۡفِك  َجآُءو ا ََتَۡسُبوهُ  َل  ّمِنُكۡم   ُعۡصَبة   بِٱۡۡلِ  َخرۡي   ُهوَ  بَۡل  َلُكمى  َشّٗ
ثِۡم   ِمنَ  ٱۡكتََسَب  َما ّمِۡنُهم ٱۡمرِي   لُِكِّ  َلُكۡم    كِِۡبَهُۥ تََوَلَ  َوٱََّلِي ٱۡۡلِ
 [  ٢٢  ،٦: انلور] ﴾١١ َعِظيم   َعَذاب   ََلُۥ ِمۡنُهمۡ 
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“এবাং যারা তামদর স্ত্রীমদর প্ররত অপবাদ আমরাপ কমর 
এবাং তারা রনমজরা ছাড়া তামদর ডকামনা সাক্ষী না থামক, 
এরুপ বযরক্তর সাক্ষয হমব- ডস আল্লাহর কসে ডখময় 
চারবার সাক্ষয ডদমব ডয, ডস অবশযই সতযবাদী। এবাং 
পিেবার বলমব,ডস যরদ রেথযাবাদী হয় তমব তার ওপর 
আল্লাহর অরভসম্পাত। এবাং স্ত্রীর শারস্ত ররহত হময় যামব 
যরদ ডস আল্লাহর কসে ডখময় চারবার সাক্ষয ডদয় ডয,তার 
স্বােী অবশযই রেথযাবাদী। এবাং পিেবার বমল ডয, যরদ 
তার স্বােী সতযবাদী হয় তমব তার (রনমজর) ওপর 
আল্লাহর গযব ডনমে আসমব। ডতাোমদর প্ররত আল্লাহর 
অনুগ্রহ ও দয়া না থাকমল এবাং আল্লাহ তওবা কবুলকারী, 
প্রজ্ঞােয় না হমল কত রকছুই ডয হময় ডযত। যারা রেথযা 
অপবাদ রিনা কমরমছ,তারা ডতাোমদরই একরি দল। 
ডতােরা এমক রনমজমদর জনয খারাপ েমন কমরা না; বরাং 
এিা ডতাোমদর জনয কলযােকর। তামদর প্রমতযমকর জনয 
ততিুকু আমছ যতিুকু ডস ডগানাহ কমরমছ এবাং তামদর 
েমধয ডয এ বযাপামর অগ্রেী ভূরেকা পালন কমরমছ তার 
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জনয রময়মছ রবরাি শারস্ত।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬-
১] 

আমগ ইয়াহূদী সোমজ নারীমদরমক সাক্ষযদামনর অরধকার 
ডদওয়া হত না।13  

ইয়াহূদী পরণ্ডমতর েমত- জান্নাত ডথমক ডবর হওয়ার পর 
নারীমদর প্ররত ডয সেস্ত অরভশাপ এমসমছ তন্মমধয একরি 
হমে তামদর সাক্ষয গ্রহেমযাগয না হওয়া। বতেোমনও 
ইসরাঈমল ইয়াহূদীমদর ধেেীয় ডকামিে নারীর সাক্ষয গ্রহে 
করা হয় না।14  

এর কারে রহমসমব ইয়াহূদী পরণ্ডতমদর ভাষয হমে 
ইবরাহীে আলাইরহস সালামের স্ত্রী সারাহ রেথযা 
বমলরছমলন। (মজমনরসস: ১৬/৯-১৮) অথচ এ ঘিনারি 
আল-কুরআমনর রবরভন্ন স্থামন বরেেত হওয়া সমত্বও 

                                                           
13 Swidler, op. cit., p. 115 
14 Lesley Hazleton, Israeli Women The Reality Behind 
the Myths (New York: Simon and Schuster, 1977) p. 
41. 
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ডকাথাও বলা হয় রন ডয, সারাহ রেথযা বমলরছমলন।” [সূরা 
হূদ, আয়াত: ৬৯-৭৪, সূরা আয-যাররয়াত, আয়াত: ২৪-
৩০ দ্রষ্টবয] 

ধেেীয় বা আধুরনক আইন রবশারদ পরিো খৃষ্টানগমের 
ডকউ গত শতাব্দীর আগ পযেন্ত কখমনা নারীমক 
সাক্ষযদামনর অরধকার ডদয় রন।15 

ডকামনা পুরুষ তার স্ত্রীর রবরুমদ্ধ বযরভচামরর অরভমযাগ 
রদমল নারীর সাক্ষয গ্রহে করা হয় না। বাইমবমলর 
রনমদেশনানুযায়ী অরভযুক্ত েরহলা রনমজমক রনমদোষ প্রোে 
করমত রগময় অপোনজনকভামব ডকামিে হারযর হমব। (নাং 
৫/১১-৩১) ডকামিে যরদ ডস ডদাষী সাবযস্ত হয় তার শারস্ত 
েৃতুযদণ্ড। আর যরদ েরহলা রনমদোষ প্রোরেত হয় তথারপও 
অপবামদর কারমে স্বােীর ডকামনা শারস্ত হমব না। যরদ 
ডকামনা পুরুষ ডকামনা েরহলামক রববাহ কমর দাবী কমর 
ডয, ডস কুোরী নয়; এ ডক্ষমত্রও নারীর সাক্ষী গ্রহেমযাগয 
নয় বরাং েরহলার পররবামরর ওপর দারয়ত্ব এমস যামব 

                                                           
15 Gage, op. cit. p. 142. 
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শহমরর বয়স্ক ডলাকমদর সােমন তামক কুোরী রহমসমব 
প্রোে করা। যরদ তারা তামক কুোরী প্রোে করমত না 
পামর, তাহমল েরহলামক রপত্রালময়র সােমন পাথর ডেমর 
েৃতুযদণ্ড কাযেকর করা হমব। আর যরদ তারা তামক কুোরী 
প্রোে করমত পামর, তাহমল তার স্বােীর ওপর ১০০ 
ডরৌপযেুদ্রা জররোনা করা হমব এবাং আজীবমনর জনয 
তামক তালাক ডদওয়ার অরধকার খবে করা হমব।  

বলা হময়মছ “যরদ ডকামনা পুরুষ ডকামনা েরহলামক রববাহ 
করার পর তার রনকিবতেী হময় তামক অপছন্দ কমর এবাং 
সোমজ তার দুনোে কমর বমল: আরে এমক রববাহ কমর 
কুোরী রহমসমব পাই রন। তখন তার রপতাোতা তামক 
রনময় যামব এবাং তামদর বাড়ীর সােমন অবস্থানরত 
সোমজর বয়স্কমদর সােমন তার কুোররমত্বর প্রোে হারযর 
কমর বলমব: আরে আোর কনযামক এই ডলামকর সামথ 
রববাহ রদময়রছ। ডস তামক অপছন্দ কমর কুোরী পায় রন 
বমল সোমজ দূনোে ছড়ামে। এই ডদখুন! এিা তার 
কুোররমত্বর প্রোে বমল বয়স্কমদরমক তার কাপড় 
ডদখামব। তখন সোমজর বয়স্ক বযরক্তরা ঐ ডছমলমক ধমর 
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রনময় শাসন করমব এবাং ১০০ ডরৌপযেুদ্রা জররোনা কমর 
অপবামদর রবরনেয় রহমসমব ডেময়র রপতামক ডদমব। আর 
ঐ ডেময় হমব তার আজীবমনর জনয স্ত্রী। তালাক ডদওয়ার 
ডকামনা অরধকার তার অবরশষ্টয থাকমব না; পক্ষান্তমর যরদ 
কনযার কুোররত্ব না পাওয়া যায় তাহমল ডেময়মক 
রপত্রালময়র সােমন রনময় এমস পুরুমষরা তামক পাথর 
ডেমর হতযা করমব। ডকননা ডস বযরভচার কমর তার 
রপত্রালয়মক কলাংকৃত কমরমছ। তাই এ পারপষ্টমক ওমদর 
ডথমক দূর কমর ডফলমত হমব। (রডউিারনেী: ২২/১৩-
২১)       

বযরভচার 

প্রমতযক ধমেে বযরভচারমক অপরাধ রহমসমব গেয করা হয়। 
বাইমবল বযরভচারী ও বযরভচাররনী উভয়মক েৃতুযদমণ্ডর 
রবধান রদময়মছ। বলা হময়মছ ডয, “যরদ ডকামনা পুরুষ 
ডকামনা েরহলার সামথ বযরভচার কমর, আর বযরভচারীনী 
তার রনকিাত্বীয় হয় তাহমল তামদর উভয়মকই েৃতুযদণ্ড 
রদমত হমব”। (ডলরভরিকাস: ২০/১০) 
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ইসলােও বযরভচারীমদর জনয শারস্ত রনধোরে কমরমছ। 
আল্লাহ বমলন, 

وا   َوٱلَزاِن  ٱلَزانَِيةُ ﴿ ة ى  ِما ئَةَ  ّمِۡنُهَما َوَِحد   ُكَ  ِِۡۡلُ ُخۡذُكم َوَل  َجِۡلَ
ۡ
 تَأ

فَة   بِِهَما
ۡ
 ۡليَۡشَهدۡ وَ  ٱٓأۡلِخرِى  َوٱِۡلَۡومِ  بِٱّلَلِ  تُۡؤِمُنونَ  ُكنُتمۡ  إِن ٱّلَلِ  دِينِ  ِف  َرأ
 [  ١: انلور] ﴾٢ ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ّمِنَ  َطآئَِفة   َعَذاَبُهَما

“বযরভচাররনী নারী, বযরভচারী পুরুষ -তামদর প্রমতযকমক 
একশ কমর ডবত্রাঘাত কর। আল্লাহর রবধান কাযেকর 
করমত রগময় তামদর প্ররত ডযন ডতাোমদর েমন দয়ার 
উমদ্রক না হয়, যরদ ডতােরা আল্লাহর প্ররত ও তার 
রাসুমলর প্ররত প্রকৃতপমক্ষই রবশ্বাসী হময় থাক। আর 
েুসরলেমদর েধযকার একরি দল ডযন তামদর শারস্ত 
প্রতযক্ষ কমর।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ২]  

তমব বযরভচামরর সজ্ঞায় কুরআন ও বাইমবমল রকছুিা 
পাথেকয রময়মছ। কুরআমন বলা হময়মছ- বযরভচার হমে 
পুরুষ ও নারীর েধযকার অনবধ পদরহক সম্পকে। 
পক্ষান্তমর, বাইমবমল বযরভচারমক শুধুোত্র রববারহতমদর 
োমঝ আবদ্ধ করা হময়মছ। যখন রববারহত পুরুষ ও 
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রববারহতা নারীর েমধয অনবধ সম্পকে পাওয়া যামব তখনই 
তামদরমক বযরভচারী বা বযরভচাররনী রহমসমব গেয করা 
হমব। যখন ডকামনা রববারহত পুরুষমক অপমরর স্ত্রীর সামথ 
পাওয়া যামব তখন তামদর উভয়মকই হতযা করা হমব। 
এবাং বনী ইসরাইল ডথমক এসব আপদ দূর করমত হমব। 
(রডউিারনেী: ২২/২২) “আর ডকামনা পুরুষ যরদ তার 
রনকিাত্মীয় েরহলার সামথ বযরভচার কমর তামদর 
উভয়মকই হতযা করা হমব”। (ডলরভরিকাস: ২০/১০)  

বাইমবমলর রনমদেশনা অনুযায়ী ডকামনা রববারহত পুরুষ 
ডকামনা অরববারহত েরহলার সামথ অনবধ পদরহক সম্পকে 
স্থাপন করমল তা বযরভচার বমল ধতেবয হমব না। 
এেতাবস্থায় উক্ত পুরুষ ও নারী বযরভচারী বা বযরভচাররনী 
রহমসমব গেয হমব না, বরাং বযরভচারী রহমসমব গেয হমব 
যখন ডকামনা পুরুষ রববারহত ডহাক বা না ডহাক নারী 
রববারহতা হয়।  
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সাংমক্ষমপ বযরভচার হমলা রববারহতা নারীর সামথ অনবধ 
সম্পকে। রববারহত পুরুষ বযরভচারী রহমসমব পররগরেত 
হমব না। 

এখামন নারী ও পুরুমষর েমধয দু’রকে রবধান ডকন? 
ইয়াহূদী রবশ্বমকামষর েমত নারীরা পুরুমষর োরলকানাধীর 
পমেযর েত। পুরুমষর অরধকার নষ্ট করমল তা বযরভচার 
বমল গেয হমব; পক্ষান্তমর নারীরা পুরুমষর োরলকানাধীন 
পেয হওয়ার কারমে তার এ ধরমের ডকামনা অরধকার 
ডনই।16 

ডকামনা পুরুষ অপমরর স্ত্রীর সামথ অনবধ সম্পমকে জরড়ময় 
পড়মল তা আমরক জমনর (েরহলার স্বােীর) অরধকামর 
হস্তমক্ষপ রহমসমব গেয হয়। তাই তামক এ জনয শারস্ত 
ডপমত হমব। বতেোমন ইসরাঈমল যরদ ডকামনা পুরুষ 
                                                           
16 Jeffrey H. Togay, "Adultery," Encyclopaedia 
Judaica, Vol. II, col. 313. Also, see Judith Plaskow, 
Standing Again at Sinai : Judaism from a Feminist 
Perspective (New York: Harper  & Row Publishers, 
1990) pp. 170-177. 
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অরববারহতা েরহলার সামথ অনবধ সম্পমকে জরড়ময় পড়ার 
ফমল সন্তান হয় তারা পবধ সন্তান রহমসমব গেয হয়। আর 
যরদ রববারহতা েরহলার সামথ ডকামনা পুরুষ (রববারহত 
ডহাক বা না ডহাক) অনবধ পদরহক সম্পকে স্থাপন করার 
ফমল সন্তান হয়, তামদর সন্তানরা শুধু অনবধই নয় বরাং 
তারা সোজ ডথমক রবতারড়ত হয় এবাং তামদরমক অনুরূপ 
রবতারড়ত বা ধেে তযাগকারী ছাড়া অনয ডকউ রববাহ করমত 
পামর না। এ শারস্ত পরবতেী দশরি প্রজন্ম পযেন্ত অবযাহত 
থাকমব যামত তামদর অপোন রকছুিা হমলও কমে যায়।17 

রকন্তু ইসলাে নারীমক এরূপ েমন কমর না বরাং আল-
কুরআন বমল:  

نۡ  َءاَيَتِهِۦٓ  َوِمنۡ ﴿
َ
نُفِسُكمۡ  ّمِنۡ  لَُكم َخلَقَ  أ

َ
ۡزَوَٗجا أ

َ
 إَِِلَۡها ّلِتَۡسُكُنٓوا   أ

 َيَتَفَكُرونَ  ّلَِقۡوم   ٓأَلَيَت   َذَلَِك  ِف  إِنَ  َورََۡحًَة   َمَوَدةٗ  بَۡيَنُكم وََجَعَل 
 [  ١٢: الروم] ﴾٢١

                                                           
17 Hazleton, op. cit., pp. 41-42. 
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“আর আল্লাহ তা‘আলার রনদশেনসেূমহর েমধয এিাও 
একিা রনদশেন ডয, রতরন ডতাোমদর েধয ডথমকই 
ডতাোমদর জনয সঙ্গীনীমদর সৃরষ্ট কমরমছন যামত ডতােরা 
তামদর কামছ শারন্তমত থাক এবাং রতরন ডতাোমদর েমধয 
পারস্পররক সম্প্রীরত ও দয়া সৃরষ্ট কমরমছন। রনিয় এমত 
রচন্তাশীল ডলাকমদর জমনয রনদশেনাবলী রময়মছ।” [সূরা 
আর-রূে, আয়াত: ২১] 

এিা হমে কুরআমন বরেেত রববামহর রচত্র, যা হমব 
ভামলাবাসা, দয়া,সম্প্রীরত ও শারন্তর রিকানা। এখামন ডকউ 
কামরা পেয বা দাসী নয়। নারী পুরুষ উভময়র জনয 
এখামন ডনই ডকামনা রদ্বেুখী রবধান। 

োন্নত করা 

বাইমবল অনুযায়ী আল্লাহর পমথ ডয ডকামনা োন্নত পুরে 
করা আবশযক। োন্নত করার পর তা আদায় করমত 
িালবাহানা করা বািনীয় নয়। রকন্তু নারীমদর রনজ ইোয় 
োন্নত করা পবধ নয়; বরাং অরববারহতা হমল রপতা আর 
রববারহতা হমল স্বােীর অনুমোদন লাগমব। তারা যরদ 
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অনুমোদন না ডদয়, তাহমল তারা োন্নতই কমর নাই বমল 
গেয হমব। বাইমবমলর ভাষয অনুযায়ী “ডকামনা পুরুষ যরদ 
আল্লাহর নামে োন্নত কমর বা কসে কমর তাহমল তার 
েুমখর কথা অনুযায়ী তা পূেে করা আবশযক। রকন্তু 
েরহলারা যরদ আল্লাহর নামে োন্নত কমর এবাং তার রপতা 
(রপত্রালময় থাকার সেয়) তা শুমন চুপ কমর থামক 
তাহমল,ডস োন্নত পূেে করা আবশযক হমব। োন্নমতর কথা 
রবমের রদন রপতা যরদ রনমষধ কমর তাহমল, তার 
োন্নতসেূহ পুরে করার ডকামনা অরধকার থাকমব না; বরাং 
তা প্রতযাখযাত হমব। যরদ ডস তার স্বােীর জনয বা অনয 
ডকামনা কারমে োন্নত কমর থামক, স্বােী তা শুমন চুপ 
থাকমলই তা অনুমোরদত হমব; অনযথায় তা প্রতযাখযাত 
হমব”। (নাং ৩০/২-১৫) 

ডকন োন্নত করার সেয় নারীর কথা গৃহীত হমব না? 
উত্তর খুবই সাংমক্ষপ: ডস রববামহর পূমবে রপতার 
োরলকানাধীন আর রববামহর পমর স্বােীর। এ োরলকানা 
রপতামক রনজ কনযামক রবরক্র করার অরধকার পযেন্ত রদময় 
ডদয়। রপতা চাইমল কনযামক রবরক্র করমত পামর এ 
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অরধকার তার আমছ। আর ইয়াহূদী পরণ্ডতরা বমল থামক, 
রপতা তার কনযামক রবরক্র করমত পামর, রকন্তু ো তার 
কনযামক রবরক্র করমত পারমব না। রপতা তার কনযামক 
রববাহ ডদওয়ার জনয কাউমক প্রস্তাব রদমত পামর, রকন্তু ো 
ডসিা পামর না”।18 

ইয়াহূদী পরণ্ডতরা আরও পররস্কার কমর বমলমছন ডয, 
ডকামনা েরহলা রববাহ করার পর তার স্বােীর পূেে 
োরলকানায় স্থানান্তররত হয়। তামদর েমত “রববাহ 
েরহলামক তার স্বােীর োরলকানাধীন বারনময় ডদয় যা 
কখমনা নষ্ট হবার নয়”। তাই ডকামনা েরহলার উরচৎ নয় 
তার োরলমকর রবনা অনুেরতমত ডকামনা রকছুর প্ররতশ্রুরত 
বা প্ররতজ্ঞা করা। 

ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধেে রবশ্বামসর এ অবস্থান নারীমদর 
ওপর রবরুপ প্রভাব ডফমলমছ, বতেোন শতাব্দীর প্রথে 
ভাগ পযেন্ত। পরিো রবমশ্ব রববারহতা েরহলারা যাই করমত 
ডচময়মছ তার ডকামনা পবধতা রছল না। তামদর স্বােীমদর 

                                                           
18 Swidler, op. cit., p. 141. 
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অরধকার রছল স্ত্রী ডয ডকামনা চুরক্ত করমল তারা তা বারতল 
করমত পারমব। ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সোমজ স্ত্রী ডকামনা রকছু 
করার বযাপামর স্বাধীন নয়। ডকননা তারা অমনযর 
োরলকানারধন পমেযর েত। পরিো েরহলারা প্রায় দুই 
হাজার বছর পযেন্ত রপতা ও স্বােীর অরধকামর থাকার 
কারমে পরাধীনতার দুঃসহ যন্ত্রোয় ভূমগমছ।19  

ইসলামে নারী পুরুষ রনরবেমশমষ সবার অরধকার আমছ 
ডস্বোয় োন্নত করার। তার ওয়াদা বা প্ররতশ্রুরত ডথমক 
দূমর থাকমত বাধয করার পনরতক অরধকার কামরা ডনই। 
পুরুষ বা নারী যরদ ডকামনা কারমে ওয়াদা পুরমে বযথে 
হয় তাহমল, তার জনয কাফফারা বা প্রায়রিতয প্রদান 
করা আবশযক। 

আল-কুরআমন এমসমছ:  

يَۡمَنُِكمۡ  ِفٓ  بِٱلَلۡغوِ  ٱّلَلُ  يَُؤاِخُذُكمُ  َل ﴿
َ
 بَِما يَُؤاِخُذُكم َوَلَِكن أ

يَۡمََن   َعَقدتُّمُ 
َ
ۥٓ  ٱۡۡل ةِ  إِۡطَعامُ  فََكَفََرتُُه ۡوَسِط  ِمنۡ  َمَسَِكيَ  َعَشَ

َ
 َما أ

                                                           
19 Matilda J. Gage, Woman, Church, and State (New 
York : Truth Seeker Company, 1893) p. 141. 
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ۡهلِيُكمۡ  ُتۡطعُِمونَ 
َ
وۡ  أ

َ
وۡ  كِۡسَوُتُهمۡ  أ

َ
 َيامُ فَِص  َُيِدۡ  َلمۡ  َفَمن َرَقَبة ى  ََتۡرِيرُ  أ

يَام    ثََلََثةِ
َ
يَۡمَنُِكمۡ  َكَفََرةُ  َذَلَِك  أ

َ
يَۡمََنُكۡم   َوٱۡحَفُظٓوا   َحلَۡفُتۡم   إَِذا أ

َ
 أ

ُ  َكَذَلَِك  : دةاملائ] ﴾٨٩ تَۡشُكُرونَ  لََعَلُكمۡ  َءاَيَتِهِۦ لَُكمۡ  ٱّلَلُ  يُبَّيِ
٥١  ] 

“আল্লাহ ডতাোমদরমক পাকড়াও কমরন না ডতাোমদর 
অনথেক শপমথর জমনয; বরাং পাকড়াও কমরন ঐ শপমথর 
জনয যা ডতােরা েজবুত কমর রাখ। অতএব, এর 
কাফফারা হমে: দশজন দররদ্রমক খাদয দান করমব েধযে 
ডররের খাদয যা ডতােরা ডতাোমদর পররবারমক রদময় থাক 
অথবা তামদরমক বস্ত্র প্রদান করমব রকাংবা একজন 
ক্রীতদাস েুক্ত করমব। ডয বযরক্ত সােথে রামখ না ডস 
রতনরদন সাওে পালন করমব। এিা ডতাোমদর শপমথর 
কাফফারা যখন ডতােরা শপথ কর। ডতােরা ডতাোমদর 
কৃত শপথসেূহমক রক্ষা কর। এভামব আল্লাহ ডতাোমদর 
জনয স্বীয় রনমদেশ বেেনা কমরন, যামত ডতােরা কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার কর।” [সূরা আল-োময়দাহ, আয়াত: ৮৯]    
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স্বয়াং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে এর সােমন 
েুরেন পুরুষ ও নারীরা আনুগতয ও আল্লাহর ইবাদমতর 
বযাপামর বায়আত বা অঙ্গীকার করত। নারীরা ও রছল 
পুরুমষর সোমন সোন। (সূরা েুেতারহনা, ১২ ডদখুন) 
এেনরক ডকামনা পুরুমষর অরধকার ডনই স্ত্রী বা কনযার 
পক্ষ ডথমক রনমজ শপথ করমব বা তারা শপথ করমল তা 
প্রতযাখযান করমব। 

স্ত্রীর অথেননরতক দায়-দারয়ত্ব 

ইসলাে, ইয়াহূদী ও খৃষ্টান রতনরি ধেেই রববাহ ও পররবার 
গিনমক গুরুত্ব রদময়মছ। স্বােী পররবামরর অরভভাবক, 
এমত সবাই একেত। তমব, েতমভদ রময়মছ স্বােীর 
ক্ষেতার গরিমত। ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধেে পুমরাপুরর 
ইসলামের রবপরীত। তারা স্বােীমক স্ত্রীর ওপর একেত্র 
োরলকানার অরধকার রদময়মছ। ইয়াহূদী ধমেে স্ত্রী ডযন 
স্বােীর কামছ দাসীর সেতুলয গেয হয়।20 

                                                           
20 Louis M. Epstein, The Jewish Marriage Contract 
(New York : Arno Press, 1973) p. 149. 
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এ কারমে বযরভচামরর রবধামন পুরুষ ও নারীর জনয 
দু'রকে আইন রময়মছ। স্বােীমক অরধকার ডদওয়া হময়মছ 
স্ত্রীর োন্নমতর ওপর প্রভাব খািামনার। এ রবধান নারীমক 
সম্পদ ও োরলকানাধীন সম্পরত্তর অরধকার ডথমক বরিত 
কমর। ইয়াহূদী নারী শুধুোত্র রববামহর কারমে স্বােীর 
োরলকানায় চমল আমস এবাং স্বােী তার স্ত্রীর সম্পদ ও 
সম্পরত্তমত প্রভাব খািায়। ইয়াহূদী পরিমতরা বমল থামক 
ডয, রববামহর কারমে স্ত্রী ও তার ধন সম্পদ স্বােীর 
অরধকামর চমল আমস।21  

এ ছাড়াও এ রবধামনর কারমে রববামহর পমর ধনী স্ত্রী 
সম্পদহীনা হময় পমড়। ইয়াহূদী ধেেশামস্ত্র (তালেুমদ) বলা 
হময়মছ “নারীর ডকামনা সম্পমদর োরলক হওয়ার অরধকার 
ডনই। তার োরলকানাধীন সেস্ত সম্পদ স্বােীর বমল গেয 
হমব। স্বােীর োরলকানাধীন সম্পদ ডতা আমছই এেনরক 
স্ত্রীর সম্পদও স্বােীর োরলকানায় চমল আসমব। স্ত্রী যা 
অজেন করমব বা রাস্তায় কুরড়ময় পামব এবাং বাড়ীর সেস্ত 

                                                           
21 Swidler, op. cit., p. 142. 
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রকছু এেনরক রুরির িুকরাও স্বােীর অরধকামর। েরহলা 
ডকামনা ডলাকমক ডডমক ডেহোনদারী করমল তা স্বােীর 
োল ডথমক চুরর রহমসমব গেয হমব”। (তালেুদ san 71a, 
git 62a)   

ইয়াহূদী েরহলারা রনজ সম্পদ রদময় প্রস্তাবদানকারীমক 
আকৃষ্ট কমর। ইয়াহূদী পররবামর রপতা তার সম্পমদর রকছু 
অাংশ তার ডের জনয ডরমখ ডদয় যা ডযৌতুক রহমসমব 
স্বােীমক রদমত হয়। এ ডযৌতুমকর কারমে ইয়াহূদী রপতার 
রনকি কনযা সন্তামনর জন্মিা অস্বরস্তর কারে হময় দাাঁড়ায়। 

কনযামক ডছািকাল ডথমক োনুষ করার দ্বারা তার দারয়ত্ব 
আদায় হয় না; বরাং রনমজর সম্পদ ডথমক রকছু অাংশ তার 
রববামহর জনয ডরমখ রদমত হয়। ফমল ইয়াহূদী সোমজ 
কনযা সন্তান উমদ্বমগর কারে হময় দাাঁড়ায়।22 

প্রাচীন ইয়াহূদী সোমজ কনযা সন্তান জমন্মর সেময় 
পররবামরর সদসযমদর খুরশ না হওয়ার কারে এখান 

                                                           
22 Epstein, op. cit., pp. 164-165. 
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ডথমকই স্পষ্ট বুঝা যায়। (মদখুন: কনযা সন্তান রক অপোন 
ডডমক আমন? অধযায়রি) 

ডযৌতুক স্বােীর জনয উপহার রহমসমব ডদওয়া হয়। স্বােী 
তার োরলক হমলও তা রবরক্র করার অরধকার তার ডনই। 
এ সম্পমদ স্ত্রীরও ডকামনা অরধকার ডনই। রববামহর পর 
স্ত্রীর ওপর কাজকেে করা বাধযতােূলক তমব, যা ডরাজগার 
করমব সবই স্বােীর োরলকানায় চমল যামব। ডকননা ডস 
তার বযাপামর দারয়ত্বশীল। দু’রি অবস্থা ছাড়া তার 
োরলকানাধীন সম্পদ ডস রফররময় ডনওয়ার অরধকার ডনই। 
১. তালাক রদমল অথবা ২. স্বােীর েৃতুয।  

স্বােীর জীবেশায় স্ত্রী োরা ডগমল স্বােী স্ত্রীর সম্পরত্তমত 
উত্তরারধকারী হমব। আর স্ত্রীর জীবেশায় স্বােী োরা ডগমল 
স্ত্রী শুধুোত্র রববামহর সেয় ডযৌতুক রহমসমব ডদওয়া 
সম্পমদর দাবী করমত পারমব, অনয ডকামনা সম্পদ 
চাওয়ার অরধকার তার থাকমব না। স্বােী তার নতুন স্ত্রীমক 
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উপহার সােগ্রী রদমব, তমব তাও স্বােীর অরধকামর 
থাকমব।23 

খৃষ্টান ধেেও অরত সাম্প্ররতক কাল পযেন্ত ইয়াহূদীমদর উক্ত 
রনয়োবলী পালন কমর আসরছল। কনস্টারটমনাপল 
সাম্রামজযর পরবতেী খৃষ্টান ডরাোন সাম্রামজযর নাগররক ও 
ধেেীয় রবধানাবলীমত স্বােীর জনয রববামহর সেয় েীরামসর 
(উত্তরারধকার) শতোমরাপ করা হত। পররবারমক তামদর 
কনযামদর জনয উাঁচুোমনর ডযৌতুক রনধোরে কমর রাখমত 
হত। ফলশ্রুরতমত পুরুমষরা তরড়ঘরড় কমর রববাহ করত 
অথচ পররবামরর েরহলারা ডদরীমত রববাহ করমত বাধয 
হত।24      

খৃষ্টানমদর গীজোর রনয়োনুযায়ী রববাহ রবমেদ হময় ডগমল 
এবাং বযরভচামরর ডদামষ অরভযুক্ত না হমল স্ত্রী তার প্রদত্ত 
                                                           
23 Ibid., pp. 112-113. See also Priesand, op. cit., p. 15. 
24 James A. Brundage, Law, Sex, and Christian 
Society in Medieval Europe (Chicago: University of 
Chicago Press, 1987) p. 88. 
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ডযৌতুমকর োলাোল দাবী করমত পামর। আর বযরভচামরর 
ডদামষ অরভযুক্ত হমল উক্ত সম্পমদর দারব জররোনা 
রহমসমব ডছমড় রদমত বাধয থাকমব।25 

নাগররক ও গীজোর ধেেীয় রবধানানুযায়ী উনরবাংশ শতাব্দীর 
ডশষ এবাং রবাংশ শতাব্দীর শুরু পযেন্ত ইউমরাপ ও 
আমেররকার নারীমদর রনমজর অরধকারভূক্ত সম্পরত্তমত 
ডকামনা অরধকার রছল না। ১৬৩২ খৃষ্টামব্দ প্রস্তুতকৃত নারী 
অরধকার আইমন  বলা হময়রছল “স্বােীর োরলকানাধীন 
সেস্ত সম্পমদর োরলক স্বােী রনমজই, আর স্ত্রীর 
োরলকানাধীন সম্পমদর োরলকও তার স্বােী”।26   

স্ত্রী রববামহর পর তার অরধকারভূক্ত সম্পমদর োরলকানাই 
শুধু হারায় না বরাং তার রনমজর বযরক্তত্বও হারায়। ডস্বোয় 
ডকামনা কাজ করার অরধকারিুকুও ডস পায় না। তার ডয 

                                                           
25 Ibid., p. 480. 
26 R. Thompson, Women in Stuart England and 
America (London: Routledge & Kegan Paul, 1974) p. 
162. 
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ডকামনা ক্রয়-রবক্রয় চুরক্ত বা কাজ বারতল করার অরধকার 
ডদওয়া হময়মছ স্বােীমক। এছাড়া যার সামথ নারী চুরক্তবদ্ধ 
হময়মছ ডসও অপরাধী এবাং অপরামধ সহমযারগতাকারী 
রহমসমব রবমবরচত হয়। তারা রনমজর নামে বা স্বােীর 
রবরুমদ্ধ আদালমত রবচার চাইমত পামর না।27  

আইনানুযায়ী রববারহত নারীমদর সামথ রশশুমদর েত 
বযবহার করমত হমব। ডস স্বােীর োরলকানাধীন পেয 
রহমসমব রবমবরচত হমব এবাং রনমজর োরলকানাধীন সম্পদ, 
বযরক্তত্ব ও বাংশ পররচয় সবরকছু হাররময় ডফলমব।28 

ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধেে নারীমদরমক রনকি অতীত পযেন্ত 
ডয সকল অরধকার ডথমক বরিত কমররছল ইসলাে ডস 
সকল অরধকার পররপূেেভামব প্রদান কমরমছ। েুসরলে 
নারীমদর রনজ স্বােীমক ডকামনা রকছু ডযৌতুক রহমসমব 
রদমত হয় না এবাং ডস সোমজ দুরিন্তার কারে রহমসমব 

                                                           
27 Mary Murray, The Law of the Father (London: 
Routledge, 1995) p. 67. 
28 Gage, op. cit., p. 143. 
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ধতেবয হয় না। ইসলাে নারীমক সন্মারনত কমরমছ তাই 
তার ডকামনা প্রময়াজন হয় না রনমজর অথে সম্পদ ডদরখময় 
ডকামনা যুবকমক (রববামহর প্রস্তাব ডদওয়ায়) প্রলুব্ধ করার, 
বরাং স্বােীর জনয অবশয কতেবয স্ত্রীমক উপহার তথা 
ডোহরানা পররমশাধ করা। এ ডোহরানার সম্পমদর 
পররপূেে োরলকানা স্ত্রীর রনমজর; স্বােী, পররবামরর সদসয 
বা অনয কামরা তামত অরধকার ডনই। রকছু রকছু েুসরলে 
সোমজ এ ডোহরানার পররোে হময় থামক ১,০০,০০০ 
(এক লক্ষ) ডলামরর সেপররোন পযেন্ত হময় থামক।29  

তালাক হময় ডগমলও তার ডস সম্পদ রফররময় রদমত হয় 
না। স্ত্রী ডস্বোয় না রদমল তার োরলকানাধীন সম্পরত্তমত 
স্বােীর রবনু্দোত্রও অরধকার ডনই।30 

                                                           
29 For example, see Jeffrey Lang, Struggling to 
Surrender, (Beltsville, MD: Amana Publications, 1994) 
p. 167. 
30 Elsayyed Sabiq, Fiqh al Sunnah (Cairo: Darul Fatah 
lile'lam Al-Arabi, 11th edition, 1994), vol. 2, pp. 218-
229. 
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আল্লাহ তা‘য়ালা বমলন,  

ء   َعن لَُكمۡ  ِطۡبَ  فَإِن ِِنۡلَٗة   َصُدَقَتِِهنَ  ٱلّنَِسآءَ  َوَءاتُوا  ﴿  ّمِۡنهُ  ََشۡ
 [  ٠: النساء] ﴾ ٤ اَمرِٓي  اَهنِٓي  فَُُكُوهُ  َنۡفٗسا

“ডতােরা খুরশ েমন ডতাোমদর স্ত্রীমদরমক ডোহরানা রদময় 
দাও। তারা যরদ খুরশ হময় তা ডথমক ডকামনা অাংশ ডছমড় 
ডদয়, তমব তা স্বােমন্দয ডভাগ কর”। [সূরা আন-রনসা, 

আয়াত: ৪]  

স্ত্রী তার রনজস্ব সম্পমদ ইোেত হস্তমক্ষপ করার অরধকার 
রামখ। ডকননা তার রনমজর ও তার সন্তানমদর জীবন 
পররচালনা করার দারয়ত্ব স্বােীর ওপর নযস্ত।31 

স্ত্রী যতই ধনী ডহাক না ডকন পররবামরর ডকামনা খরচ 
পররচালনা করা তার জনয আবশযক নয়, তমব যরদ ডস 
কমর তা রভন্ন কথা। স্বােী োরা ডগমল ডস ডযেন, তার 

                                                           
31 Abdel-Haleem Abu Shuqqa, Tahreer al Mar'aa fi 
Asr al Risala (Kuwait: Dar al Qalam, 1990) pp. 109-
112. 
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উত্তরারধকারী সম্পমদ অাংশীদার হমব ডতেরন স্ত্রী োরা 
ডগমলও স্বােী তার সম্পমদর উত্তরারধকারী হমব। ইসলামে 
রববামহর পমরও স্ত্রীর বযরক্তত্ব, স্বাধীনতা ও বাংশগত 
ঐরতহয অবরশষ্ট থামক।32    

একবার এক আমেররকান রবচারক বমলরছমলন “েুসরলে 
নারীরা সূমযের েমতাই স্বাধীন। দশবারও যদদ তারা 
দববাহ করর তবুও তারা তারদর স্বাধীনতা ও 
বংশ পদরচয় ধরর রাখরত পারর”।33                                   

তালাক 

তালাক রনময় রতনরি ধমেে বযাপক েতাননকয রময়মছ। 
খৃষ্টান ধমেে তালাকমক পুমরাপুরর রনরষদ্ধ করা হময়মছ। 
এিা বাইমবমলর নতুন রনয়মের (New Testament) 
                                                           
32 Leila Badawi, "Islam", in Jean Holm and John 
Bowker, ed,. Women in Religion (London: Pinter 
Publishers, 1994) p. 102. 
33 Amir H. Siddiqi, Studies in Islamic History 
(Karachi : Jamiyatul Falah Publications, 3rd edition, 
1967) p. 138. 
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বেেনা ডথমক স্পষ্ট ডবাধগেয হয়। ঈসা আলাইরহস 
সালামের নামে প্রচার করা হয় ডয, রতরন বমলমছন: “আরে 
বলরছ ডয তার স্ত্রীমক তালাক ডদমব ডস ডযন তার স্ত্রীর 
জনয বযরভচামরর দরজা উনু্মক্ত কমর রদল। আর ডয 
তালাকপ্রাপ্তামক রববাহ করল ডস ডযন বযরভচামর জরড়ময় 
পড়ল”। (েযারথউ: ৫/৩২)  

রকন্তু, এগুমলা বাস্তমব বাস্তবায়ন করা হয় না। এগুমলা 
ধারেেকতার দারব হওয়া সমত্বও কখনও সম্ভব নয়। 
পববারহক জীবমনর বযথেতার কারমে যরদ স্বােী-স্ত্রীর 
জীবনযাপন অরনিয়তার রদমক ধারবত হয়, তাহমল 
তালাক রনরষদ্ধ হওয়ার রবধান তামদর ডকামনা উপকামর 
আসমব না। স্বােী স্ত্রীর জীবনযাপন অসম্ভব হময় ডগমল 
তামদরমক ডজার কমর একত্র রাখার ডকামনা অথে হয় না। 
তমব আিযে হওয়ার রকছুই ডনই ডয, খৃষ্টান সোজ আজ 
তালাকমক পবধতা প্রদান করমত বাধয হময়মছ।  

পক্ষান্তমর ইয়াহূদীরা ডকামনা কারে ছাড়াই তালাকমক 
পবধতা রদময়মছ। পুরাতন রনয়ে (Old Testament) 
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পুরুষমক অরধকার রদময়মছ ডয,রনছক পছন্দ-অপছমন্দর 
কারমেই ডস তার স্ত্রীমক তালাক রদমত পামর। বলা 
হময়মছ: “ডকামনা পুরুষ ডকামনা নারীমক রববাহ করার পর 
ডকামনা ত্রুরির কারমে তামক পছন্দ না হয়। এরপর ডস 
তালাক রলমখ স্ত্রীমক রদময় রদল। স্ত্রী তার বাড়ী ডথমক ডবর 
হময় রগময় আবার আমরকজনমক রববাহ করল। ডসও স্ত্রী 
পছন্দসই না হওয়ার কারমে তালাক রলমখ স্ত্রীর হামত 
রদময় রদল। এেতাবস্থায় প্রথে স্বােীর জনয এ স্ত্রী পুনরায় 
পবধ হমব না। ডকননা স্রষ্টার দৃরষ্টমত ডস তখন নাপাক। 
ডতাোমক আল্লাহ তা‘আলা ডয অাংশ রনধোরে কমর 
রদময়মছন তার অরতররক্ত গ্রহে করমত পদমক্ষপন কমরা 
না”। (রডউিারনেী: ২৪/১-৪)    

ইয়াহূদী পরণ্ডতরা ‘অপছন্দ ও ডদাষ’ শব্দ দু’রির বযাখযায় 
েতরবমরাধ কমরমছন। ইয়াহূদী ধেে শাস্ত্র ‘তালেুমদ’ 
তামদর এ সেস্ত েতরবমরামধর বেেনা এমসমছ। ‘শাোঈ’ 
ডগামত্রর েমত স্ত্রী পাপাচামর রলপ্ত না হমল তামক তালাক 
ডদওয়া যামব না। ‘হালীল’ ডগামত্রর েমত- ডয ডকামনা 
কারমে এবাং যখন খুরশ স্ত্রীমক তালাক ডদওয়া যামব। 
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এেনরক রনছক খাদয নষ্ট কমর ডফলমলও। ইয়াহূদী পরণ্ডত 
‘আকীবা’ বমলন, স্বােীর অরধকার আমছ ডস বতেোন স্ত্রীর 
ডচময় ডবরশ সুন্দরী স্ত্রী ডপমলও আমগর স্ত্রীমক তালাক 
রদমত পারমব। (রগরিন ৯০ A-B)  

নতুন রনয়ে (New testament) শাোঈমদর েতমক 
গ্রহে কমরমছ। অপর রদমক ইয়াহূদী আইমন ‘হালীল ও 
আকীবার’ েতােতমক গ্রহে কমরমছ। আর এ েতই বহুল 
প্রচরলত।34 

এ আইন স্বােীমক অরধকার ডদয় ডকামনা কারে ছাড়াই 
স্ত্রীমক তালাক ডদওয়ার; পক্ষান্তমর পুরাতন রনয়ে (Old 
Testament) পুরুষমক অপছন্দ হমল তালাক ডদওয়ার 
শুধু পবধতাই ডদয় না; বরাং তামক রনমদেশও ডদয়। বলা 
হময়মছ “খারাপ স্ত্রী তার স্বােীর জনয অপোন বময় আমন 
এবাং ডস অপমরর িািা রবদ্রুমপর পাত্র হয়। তার এ স্ত্রী 
তামক ডসৌভাগযবান বানামত পামর না। নারীরা পাপাচামরর 
ডকন্দ্র রবনু্দ; তামদর পাপাচামরর কারমেই আোমদর 

                                                           
34 Epstein, op. cit., p. 196. 
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সবাইমক েরমত হমব। খারাপ স্ত্রীমক যা খুরশ তা বলমত 
রদও না। যরদ ডস তা ডেমন না ডনয় তাহমল তালাক রদময় 
তার ডথমক েুক্ত হও”। (এরিমলরসয়াসরিকাস: ২৫/২৫) 

ইয়াহূদী ধেে গ্রন্থ তালেুমদ তালাক পবধ হওয়ার রকছু 
কারে বেেনা করা হময়মছ যার কারমে স্বােী তার স্ত্রীমক 
তালাক রদমত পামর। তন্মমধয একরি হমে “যরদ ডস 
রাস্তায় খাওয়া দাওয়া কমর। ইয়াহূদী পরণ্ডত ‘োয়ার’ 
বমলন উক্ত স্ত্রীমক তালাক ডদওয়া আবশযক”। (তালেুদ: 
রগরিন ৮৯ A) 

ডয বন্ধযা স্ত্রীর দশ বছর যাবত ডকামনা সন্তান হয় না 
তামক বাধযতােুলক তালাক ডদওয়ার রনমদেশ রদময়মছ 
তালেুদ। ইয়াহূদী পরণ্ডত বমলন, “ডকামনা নারীর রববামহর 
পর দশ বছর পযেন্ত ডকামনা সন্তান না হমল তামক ডযন 
স্বােী তালাক রদময় ডদয়”। (Yeb 64 A) 

রকন্তু, ইয়াহূদী আইমন েরহলার ডকামনা অরধকার ডনই 
তালাক চাওয়ার, তমব আদালমত শরক্তশালী ডকামনা কারে 
ডদখামত পারমলই (যা দ্বারা তালাক পাওয়ার দারবদার 
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সাবযস্ত হয়) শুধুোত্র ইয়াহূদী নারীরা তালাক ডপমত পামর। 
ডয সেস্ত কারমে স্বােী তার স্ত্রীমক তালাক রদমত পামর 
ডসগুমলা হমে-  

১. স্বােী যরদ শারররীক ডকামনা অাংগ-প্রতযাংমগর বা ত্বমকর 
ডকামনা ডরামগ ভুগমত থামক। 

২. স্বােী যরদ পররবামরর খামদযর বমন্দাবস্ত না করমত 
পামর ইতযারদ।  

এ সেয় আদালত তার তালামকর আমবদন গ্রহে করমব। 
েরহলা কখনও তালামকর ওপর প্রভাব রবস্তার করমত 
পারমব না; বরাং শুধুোত্র স্বােীই তার স্ত্রীমক তালামকর 
কাগজপত্র রদময় রববাহ রবমেদ ঘিামত পামর। এ অবস্থায় 
আদালত স্বােীমক তালামক বাধয করমত রকছু শারস্ত প্রময়াগ 
করমত পামর। ডযেন-জররোনা করা, ডজমল আিক রাখা, 
গীজোয় প্রমবমশ বাধা ডদওয়া ইতযারদ। যামত ডস তার 
স্ত্রীমক তালাক রদমত বাধয হয়। এেতাবস্থায় স্বােী তামক 
তালাক রদমক অস্বীকৃরত জানামল স্ত্রী সারাজীবন ঝুলন্ত 
অবস্থায় থাকমব। স্ত্রীমক সারা জীবন না রববারহত না 
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তালাকপ্রাপ্তা অবস্থায় থাকমত হমত পামর। তামদর রনয়ে 
অনুযায়ী এ অবস্থায় স্বােী অনয কাউমক রববাহ কমর বা 
অনয ডকামনা েরহলার সামথ অনবধভামব ঘর সাংসার 
করমত পামর। ডকননা,এ অবস্থায় সন্তান হমল তামদর 
ডদশীয় আইনানুযায়ী তা পবধ রহমসমব গেয হয়। স্ত্রী পমড় 
থাকমব রববাহরবহীন অবস্থায়। কারে, ডস এখনও পুবে 
স্বােীর সমথ রববাহ বন্ধমন আবদ্ধ। অনয ডকামনা পুরুমষর 
সামথ রববাহ বসমল ডস বযরভচারী রহমসমব গেয হমব এবাং 
সন্তান হমল তামদর পরবতেী দশে প্রজন্ম পযেন্ত সেস্ত 
সন্তান অনবধ ডঘারষত হমব। এ স্ত্রীমক বলা হমব 
েুকাইইয়াদাহ বা আবদ্ধ।35      

যুক্তরামে বতেোমন এরুপ ১০০০ ডথমক ১৫০০ পযেন্ত 
ইয়াহূদী েরহলা রময়মছ, যারা এভামব ঝুলন্ত অবস্থায় 
রময়মছ। ইসরাঈমল আমছ এ রকে ১৬০০০ েরহলা। 

                                                           
35 Swidler, op. cit., pp. 162-163. 
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স্বােীরা তামদরমক তালাক ডদওয়ার নাে কমর হাজার 
হাজার ডলার হারতময় ডনয়।36   

ইসলাে উভয় ধমেের সেসযাগুমলার সোরপ্ত ডঘাষো করমত 
এরগময় আসল। ইসলামে পববারহক বন্ধন একরি অতযন্ত 
পরবত্র বন্ধন। শরক্তশালী ডকামনা কারে ছাড়া যা রছন্ন হবার 
নয়। ধ্বাংমসর দ্বারপ্রামন্ত এমসও ইসলাে স্বােী-স্ত্রী উভময়র 
োমঝ সুষু্ঠ ফয়সালায় রবশ্বাসী। সুষু্ঠ ফয়সালার সেস্ত পথ 
রুদ্ধ হময় ডগমল শুধুোত্র তখনই ইসলাে সবেমশষ 
অবলম্বন রহমসমব তালামকর পবধতা ডদয়।  

সাংমক্ষমপ বলমত ডগমল ইসলাে তালামকর পবধতা ডদয়; 
রকন্তু তালামকর পথ রুদ্ধ করমত যা করা দরকার সবরকছু 
কমর। ইসলাে নারী পুরুষ উভয়মকই তালামকর ক্ষেতা 

                                                           
36 The Toronto Star, Apr. 8, 1995. 
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রদময়মছ। যা ইয়াহূদীমদর সমূ্পেে রবপরীত। আর নারীমদর 
তালামকর ডস অরধকার হমলা-‘ডখালা’ করা।37  

তালাক ডদওয়ার পর স্বােীর ডকামনা অরধকার ডনই স্ত্রীমক 
প্রদত্ত সম্পদ (উপহার ইতযারদ) ডফরত ডনওয়ার। 
তালামকর পর নারীমক প্রদত্ত সম্পদ ডফরত ডনওয়া 
সম্বমন্ধ আল্লাহ তা‘আলা বমলন, 

َردتُّمُ  ِإَونۡ ﴿
َ
 قِنَطاٗرا إِۡحَدىَُهنَ  َوَءاتَۡيُتمۡ  َزۡوج   َمََكنَ  َزۡوج   ٱۡستِۡبَداَل  أ

ُخُذوا   فََل 
ۡ
ُخُذونَُهۥ ا  َشۡي  ِمۡنهُ  تَأ

ۡ
تَأ
َ
بِيٗنا ِإَوثۡٗما ُبۡهَتَٗنا أ : النساء] ﴾٢٠مُّ

١٤  ] 

“আর যরদ ডতােরা এক স্ত্রীর স্থামন অনয স্ত্রীমক পররবতেন 
করমত চাও এবাং তামদর একজনমক প্রচুর পররোে 
সম্পদ রদময় থাক, তমব তা ডথমক রকছুই ডফরত রনও 
না। ডতােরা রক তা অনযায়ভামব ও  প্রকাশয গুনাহর 

                                                           
37 Sabiq, op. cit., pp. 318-329. See also Muhammad 
al Ghazali, Qadaya al Mar'aa bin al Taqaleed al 
Rakida wal Wafida (Cairo: Dar al Shorooq, 4th 
edition, 1992) pp. 178-180. 



 

 

 
 80  

োধযমে গ্রহে করমত চাও”? [সূরা আন-রনসা, আয়াত: 
২০] 

আর যরদ স্ত্রী তার রববাহমক রছন্ন করমত চায়, তাহমল ডস 
তার গৃহীত উপহার সােগ্রী স্বােীমক রফররময় ডদমব। 
সম্পদ রফররময় ডদওয়ািা নযায় সাংগত রবরনেয় রহমসমব 
রবমবরচত হমব; ডকননা স্বােী চায় তামদর রববাহ বন্ধন 
রিমক থাকুক অপররদমক স্ত্রী তা রছন্ন করমত চায়। আল-
কুরআমন বরেেত হময়মছ ডয, স্ত্রী যরদ রববাহ বন্ধন রছন্ন 
করমত চায়, তখন ছাড়া অনয ডকামনা সেয় স্বােীর জনয 
পবধ হমব না তামক প্রদত্ত সম্পদ রফররময় ডনয়া। 

আল্লাহ তা‘আলা বমলন, 

ن لَُكمۡ  ََيِلُّ  َوَل ﴿
َ
ُخُذوا   أ

ۡ
ٓ  تَأ ن إَِلٓ  اَشۡي  َءاتَۡيُتُموُهنَ  ِمَما

َ
َل  ََيَافَآ  أ

َ
 أ

َل  ِخۡفُتمۡ  َفإِنۡ  ٱّلَلِ   ُحُدودَ  يُقِيَما
َ
 ُجَناحَ  فََل  ٱّلَلِ  ُحُدودَ  يُِقيَما أ

ۦه  ٱۡفَتَدۡت  فِيَما َعلَۡيِهَما  َتَعدَ يَ  َوَمن َتۡعَتُدوَها   فََل  ٱّلَلِ  ُحُدودُ  تِۡلَك  بِهِ
َلَٰٓئَِك  ٱّلَلِ  ُحُدودَ  و 

ُ
 [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٢٩ ٱلَظَلُِمونَ  ُهمُ  فَأ

“ডতােরা ডতাোমদর স্ত্রীমদরমক যা রকছু প্রদান কমরছ তা 
ডথমক রকছু রফররময় ডনওয়া ডতাোমদর জনয পবধ নয়। 



 

 

 
 81  

রকন্তু, ডয ডক্ষমত্র স্বােী স্ত্রী উভময়ই ভয় কমর ডয তারা 
আল্লাহ কতৃেক রনধোররত সীোমরখা বজায় রাখমত পারমব 
না, ডসমক্ষমত্র স্ত্রী যরদ রবরনেয় রদময় অবযাহরত ডনয় তমব 
উভময়র েমধয কামরারই ডকামনা পাপ ডনই। এিা হমলা 
আল্লাহ তা‘আলা কতৃেক রনধোররত সীোমরখা। কামজই এ 
সীো অরতক্রে কমরা না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ তা‘আলা 
কতৃেক রনধোররত সীোমরখা অরতক্রে করমব তারাই 
যারলে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২৯] 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামের রনকি একজন 
েরহলা আসমলন। রতরন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লােমক বলমলন: আরে আোর রববাহ রবমেদ চাই; 
রকন্তু, রতরন বেেনা কমরন রন, কী কারমে রতরন তার রববাহ 
রবমেদ চান। তার সেসযা একিাই ডয, রতরন তার সামথ 
জীবনযাপন করমত ভামলাবামসন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাে বলমলন:  

 هللا صىل اهلل رسول قال ، نعم:  قالت( . حديقته عليه أتردين)»
 «(تطليقة وطلقها احلديقة اقبل: )  وسلم عليه
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“তুরে রক তামক বাগান (রববামহর সেয় উপহার স্বরুপ 
প্রদত্ত) ডফরত ডদমব? েরহলা বলল, হযা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাে তার স্বােীমক বলমলন: বাগান রনময় 
নাও এবাং তামক একরি তালাক (শুধুোত্র এক তালাক 
রদমল আবার রফররময় আনার বযাপামর ডকামনা সেসযায় 
পড়মত হয় না।) রদময় দাও।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নাং 
৫২৭৩)    

এছাড়াও ডকামনা শরক্তশালী কারমে েরহলা তালাক দাবী 
করমত পামর। ডযেন, স্বােীর কমিারতা, রবনা কারমে 
স্ত্রীমক ডছমড় অনযত্র অবস্থান করা বা পাররবাররক খরচ না 
চালামনা ইতযারদ। এ অবস্থায় ইসলােী আদালত েরহলামক 
তালামকর বযাপামর ফয়সালা ডদমব।38 

সাংমক্ষমপ: ইসলাে নারীমক ডয অরধকার রদময়মছ তার 
ডকামনা তুলনা হয় না। ডস রববাহ বন্ধন রছন্ন করমত পামর 
‘ডখালা’ রবধামনর োধযমে বা আদালমত অরভমযাগ 
উত্থাপমনর োধযমে। েুসরলে েরহলামক কখমনা আিরকময় 

                                                           
38 Ibid., pp. 313-318. 
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রাখা (তালাক না রদময় ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা) যায় না। 
ইসলাে আসার পর এ সকল অরধকার বমল ইয়াহূদী 
নারীরা ইসলােী আদালমত তামদর স্বােীমদর রবরুমদ্ধ 
অরভমযাগ উত্থাপন কমর তালাক দাবী করত। রকন্তু 
ইয়াহূদীরা তামদর তালাকমক প্রতযাখযান কমর রকছু 
অরধকার রদময় ডকৌশমল ইসলােী আদালমত যাওয়া ডথমক 
তামদরমক রবরত রাখল। খৃষ্টান সোমজর ইয়াহূদী 
েরহলারা এ অরধকারগুমলা ডপত না। ডকননা ওখানকার 
ডরাোনীয় আইন ইয়াহূদী আইন ডথমক উত্তে রছল না।39  

এখন আেরা ডদখব ইসলাে তালাকমক কীভামব গ্রহে 
কমর? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে বমলন, 
আল্লাহ তা‘আলার কামছ সবমচময় অপছন্দনীয় পবধকাজ 
হমে তালাক। (আবু দাউদ) 

                                                           
39 David W. Amram, The Jewish Law of Divorce 
According to Bible and Talmud (Philadelphia: 
Edward Stern & CO., Inc,. 1896) pp. 125-126. 
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রনছক অপছমন্দর কারমে স্বােীর অরধকার ডনই স্ত্রীমক 
তালাক ডদওয়ার। অপছন্দ হমলও ইসলাে স্ত্রীর সামথ 
ভামলা বযবহার করার রনমদেশ রদময়মছ। 

আল্লাহ তা‘য়ালা বমলন,  

وُهنَ ﴿ ن َفَعَسَٰٓ  َكرِۡهُتُموُهنَ  فَإِن بِٱلَۡمۡعُروِف   وَََعِشُ
َ
 اَشۡي  تَۡكَرُهوا   أ

ا فِيهِ  ٱّلَلُ  َوَيۡجَعَل   [  ٢١: النساء] ﴾١٩ َكثرِٗيا َخرۡيٗ

“স্ত্রীমদর সামথ স্ামব জীবন যাপন কর। অতঃপর যরদ 
তামদরমক অপছন্দ কর, তমব এেনও হমত পামর ডয, 
ডতােরা এেন রজরনসমক অপছন্দ করছ, যামত আল্লাহ 
তা‘আলা অমনক কলযাে ডরমখ রদময়মছন।” [সূরা আন-
রনসা, আয়াত: ১৯]  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে বমলন,  

 «ال َيْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنًَة إِْن َكِرَه ِمنَْها ُخلًُقا رَِِضَ ِمنَْها آَخرَ »

“ডকামনা েুরেন পুরুষ ডযন ডকামনা েুরেন নারীমক উপহাস 
না কমর। যরদ তার একরি আচরে পছন্দ না হয়,  তাহমল 
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আমরকরি আচরমে হয়ত ডস সন্তুষ্ট হমব।” (সহীহ 
েুসরলে)  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে তারগদ রদময় 
বমলমছন: স্ত্রীর কামছ যার আচরে উত্তে ডসই পুেে 
ঈোনদার। রতরন বমলন, 

  «أحسنهم خلقا . وخياركم خياركم لنسائهمأكمل املؤمنني إيمانا »

“ঐ বযরক্ত পূেোাংগ ঈোনদার যার আচার বযবহার উত্তে। 
আর যার আচার আচরে স্ত্রীমদর কামছ উত্তে ডসই উত্তে 
বযরক্ত।” (সহীহ রতররেযী) 

ইসলাে প্রারিকযাল ধেে তাই ডস ডখয়াল রামখ ডয,রকছু 
রকছু পরররস্থরতমত স্বােী স্ত্রীর োমঝ েীোাংসা করা সম্ভব 
হয় না এবাং স্ত্রীর সামথ ভামলা বযবহার কমরও লাভ হয় 
না; বরাং এমক অপমরর সামথ খারাপ বযবহার কমর ডস 
সেময়র জনয স্বােীমক চাররি নসীহত ডপশ কমরমছ। এ 
সেয়কার করেীয় সম্বমন্ধ আল্লাহ তা‘আলা বমলন, 
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َ  َبۡعَضُهمۡ  ٱّلَلُ  َفَضَل  بَِما ٱلّنَِسآءِ  ََعَ  قََوَُمونَ  ٱلّرَِجاُل ﴿ ٓ  ض  َبعۡ  ََعَ  َوبَِما
نَفُقوا  

َ
ۡمَوَلِِهۡم   ِمنۡ  أ

َ
 َظ َحفِ  بَِما ّلِۡلَغۡيبِ  َحَفَِظَت   َقَنَِتَت   فَٱلَصَلَِحَُت  أ

 ٱلَۡمَضاِجعِ  ِف  َوٱۡهُجُروُهنَ  فَعُِظوُهنَ  نُُشوزَُهنَ  ََتَافُونَ  َوٱَلَِت  ٱّلَلُ  
َطعۡ  فَإِنۡ  َوٱَۡضُِبوُهَن  

َ
ه  َعلَۡيِهنَ  َتۡبُغوا   فََل  َنُكمۡ أ  نَ ََك  ٱّلَلَ  إِنَ  َسبِيًل

ۡهلِهِۦ ّمِنۡ  َحَكٗما فَٱۡبَعُثوا   بَۡينِِهَما ِشَقاَق  ِخۡفُتمۡ  ِإَونۡ  ٣٤ َكبرِٗيا َعلِّيٗا
َ
 أ

ٓ  ّمِنۡ  وََحَكٗما ۡهلَِها
َ
ٓ  إِن أ ه  ٱّلَلُ  يُوَّفِقِ  إِۡصَلَٗحا يُرِيَدا ٓ  ََكنَ  ٱّلَلَ  إِنَ  بَۡيَنُهَما

 [  ٣٥  ،٣٠: النساء] ﴾٣٥ َخبرِٗيا َعلِيًما

“পুরুমষরা নারীমদর ওপর কতৃেত্বশীল এ জনয ডয, আল্লাহ 
তা‘আলা এমকর ওপর অনযমক পবরশষ্টয দান কমরমছন 
এবাং তারা তামদর অথে বযয় কমর। ডস েমত স্ত্রীমলাকগে 
হয় অনুগতা এবাং আল্লাহ যা রহফাযতমযাগয কমর 
রদময়মছন, ডলাকচকু্ষর  অন্তরামলও তার রহফাযত কমর। 
আর যামদর েমধয অবাধযতার আশাংকা কর তামদরমক 
সদুপমদশ দাও, তামদর শযযা তযাগ কর এবাং তামদরমক 
প্রহার কর। যরদ তামত তারা বাধয হময় যায়, তমব আর 
তামদর জনয অনয ডকামনা পথ অনুসন্ধান করমত ডযওনা। 
রনিয় আল্লাহ সবার ওপর ডরষ্ঠ। যরদ ডতােরা তামদর 
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েমধয সম্পকেমছদ হওয়ার েমতা পরররস্থরতর আশাংকা কর, 
তমব তারা উভময় েীোাংসা চাইমল স্বােীর পররবার ডথমক 
একজন ও স্ত্রীর পররবার ডথমক একজন সারলশ রনযুক্ত 
কর। আল্লাহ তা‘আলা সবেজ্ঞ, সবরকছু অবরহত।” [সূরা 
আন-রনসা, আয়াত: ৩৪-৩৫] 

পুরুমষর উরচৎ উপমরাক্ত রতনরি নসীহত ডেমন চলা। যরদ 
তামত ডকামনা কাজ না হয়, তখন এমত তার পররবারমক 
জড়ামব। এ আয়াত দ্বারা জানা যায় ডয, স্ত্রী অবাধয না 
হমল স্বােীর জনয ডকামনাভামব উরচৎ হমব না তামক প্রহার 
করা, তমব তামক সাংমশাধন করমত রগময় জরুরর অবস্থায় 
প্রহার করা পবধ। যরদ এমত স্ত্রী সাংমশারধত হময় যায়, 
তাহমল তামক পুমবেকার কামজর জনয রতরস্কার করা উরচৎ 
নয়। আর যরদ সাংমশাধন না হয় তাহমল, রদ্বতীয়বার তামক 
প্রহার করমব না; বরাং উভময়র পররবার ডথমক সদসয 
রনময় সারলস বসমব। (প্রহার করমল তা হমব েৃদু আকামর 
অোনুরষকভামব ডযন না হয় যামত বযাথা হয় এবাং তা 
ডচহারাসহ  স্পশেকাতর স্থামন হমত পারমব না।)  
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রবদায় হমজর ভাষমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাে েুসরলে পুরুষমদরমক রনমদেশ রদময়মছন তারা 
ডযন অতযন্ত জরুরী অবস্থা (অশ্লীল কাজকেে বা কথায় 
জরড়ত হওয়া ইতযারদ) ছাড়া এ পযোময় না আমস। এ 
অবস্থায়ও শারস্তিা হমব খুবই সাোনয। নারী যরদ এ কাজ 
ডথমক রবরত হয় স্বােীর জনয তার রবরুমদ্ধ পুনরায় 
একশামন যাওয়া উরচৎ হমব না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাে বমলন,  

أال واستوصوا بالنساء خريا فإنما هن عوان عندكم ليس »
أن يأتني بفاحشة مبينة فإن تملكون منهن شيئا غري ذلك إال 

فعلن فاهجروهن يف املضاجع وارضبوهن رضبا غري مربح فإن 
 . «أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال

“ডতােরা স্ত্রীমদর সামথ ভামলা বযবহার কর। ডকননা তারা 
ডতাোমদর কামছ বন্দী রময়মছ। এিা বযরতত ডতাোমদর 
আর ডকামনা রকছু করার অরধকার ডনই তমব, যরদ তারা 
অশ্লীল কামজ জরড়ময় পমড় তাহমল, রভন্ন কথা। যরদ তারা 
এরুপ কমর তাহমল, তামদরমক রবছানা তযাগ কর, আর 
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তামদরমক েৃদু প্রহার কর ডযন তামদর শরীমর ডকামনা 
বযথা (অোনুরষক) না হয়। যরদ তারা ডতাোমদর অনুগত 
হয় তাহমল তামদর রবরুমদ্ধ আর ডকামনা পন্থা অবলম্বন 
করমত ডযও না। (রতররেযী) 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে ডকামনা কারে ছাড়া 
স্ত্রীমক প্রহার করমত রনমষধ কমরমছন। একবার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে এর কামছ একদল েরহলা 
এমস অরভমযাগ করমলন ডয, তামদর স্বােীরা তামদরমক 
প্রহার কমর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে 
ডঘাষো রদমলন: েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে 
এর পররবার পররজমনর কামছ অমনক নারী এমস তামদর 
স্বােীমদর রবরুমদ্ধ অরভমযাগ কমরমছ। ঐ সেস্ত পুরুমষরা 
উত্তে নমহ (যারা তামদর স্ত্রীমদরমক প্রহার কমর)। (আবু 
দাউদ) 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে আরও বমলন, 
ডতাোমদর েমধয ঐ বযরক্ত উত্তে ডয তার পররবামরর রনকি 
উত্তে। (রতররেযী)  
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে ফামতো রবনমত 
কাময়স (রাঃ) নাম্নী েরহলামক উপমদশ রদময় বমলরছমলন 
ডয ডলাক স্ত্রীমক প্রহার কমর বমল সোমজ পরররচরত লাভ 
কমরমছ, তামদরমক ডযন রববাহ না কমর। উক্ত েরহলা 
রনমজই বেেনা কমরন: েুয়ারবয়া ও আবু জাহাে আোমক 
রববামহর প্রস্তাব রদময়রছমলন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাে বলমলন: আবু জাহাে! ডস ডতা তার কাধ 
ডথমক লারি নাোয় না; আর েুয়ারবয়া দররদ্র যার ডকামনা 
সম্পদ ডনই......(সহীহ েুসরলে) 

তালেূদ স্ত্রীমক রশষ্টাচার রশক্ষাদান করমত প্রহার করার 
অনুেরত রদময়মছ।40  

বলা হময়মছ তামক প্রহার করমত হমল পাপাচারী হওয়ার 
প্রময়াজন ডনই; বরাং শুধুোত্র গৃহাস্থলীর কাজকেে করমত 
অনীহা প্রকাশ করমলও তামক প্রহার করা যামব।তামক 
                                                           
40 David W. Amram, The Jewish Law of Divorce 
According to Bible and Talmud (Philadelphia: 
Edward Stern & CO., Inc,. 1896) pp. 125-126. 
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েৃদু নয় বরাং তামক ডবত্রাঘাত করা ও খানারপনা ডথমক 
রবরত রাখারও অনুেরত রদময়মছ।41    

রকন্তু স্বােীর আচরে খারাপ হওয়ার আশাংকা ডদখা রদমল 
আল-কুরআমন বলা হময়মছ: 

ة   ِإَونِ ﴿
َ
وۡ  نُُشوًزا َبۡعلَِها ِمن   َخافَۡت  ٱۡمَرأ

َ
 َعلَۡيِهَمآ  ُجَناحَ  فََل  إِۡعَراٗضا أ

ن
َ
ۡلحُ  ُصۡلٗحا   بَۡيَنُهَما يُۡصلَِحا أ ه  َوٱلصُّ ۡحِِضَتِ  َخرۡي 

ُ
نُفُس  َوأ

َ
َح  ٱل ٱۡۡل  شُّ

: النساء] ﴾١٢٨ َخبرِٗيا َتۡعَملُونَ  بَِما ََكنَ  ٱّلَلَ  فَإِنَ  َوَتَتُقوا   َُتِۡسُنوا   ِإَون
٢١٥  ] 

অথোৎ ডকামনা েরহলা যরদ তার স্বােীর পক্ষ ডথমক 
অসদাচরে বা এরড়ময় চলা নীরত অবলম্বমনর আশাংকা 
কমর। তাহমল তামদর পরস্পমরর েমধয েীোাংসা কমর 
ডনয়ামত ডকামনা ডদাষ ডনই। আর েীোাংসাই উত্তে কাজ। 
োনুমষর আত্মার সােমন ডলাভ রবদযোন রময়মছ। যরদ 
ডতােরা উত্তে কাজ কর এবাং ডখাদাভীরু হও, তমব ডজমন 

                                                           
41 Epstein, op. cit., p. 219. 
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রাখ আল্লাহ তা‘আলা ডতাোমদর সব কামজর ডখাজ খবর 
রামখন। [সূরা আন-রনসা, আয়াত: ১২৮] 

এ অবস্থায় নারীমক উপমদশ ডদওয়া হময়মছ পরস্পমরর 
োমঝ েীোাংসা কমর রনমত। (উভয় পররবামরর েধযস্থতায় 
বা তামদর েধযস্থতা বযরতত) নারীমক স্বােীর রবছানা ডথমক 
পৃথক থাকা বা স্বােীমক প্রহার করার উপমদশ ডদয় রন, 
যামত অস্বাভারবক পরররস্থরত এড়ামনা যায়। ডকননা তা 
তামদর েধযকার পববারহক সম্পকেমক আমরা ডবরশ 
ধ্বাংমসর রদমক ডিমল ডদমব। ডকামনা ডকামনা আরলে েত 
প্রকাশ কমরমছন ডয, এ অবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ ডথমক 
েীোাংসার জনয আদালত এরগময় আসমব। প্রথমে 
আদালত স্বােীমক সতকে কমর ডদমব অতঃপর স্বােী ডথমক 
স্ত্রীমক দূমর রাখমব এবাং সবেমশমষ আদালত স্বােীমক 
প্রহার করার হুকুে ডদমব।42  

সাংমক্ষমপ এভামব বলা যায় ডয, পববারহক সম্পকেমক অিুি 
রাখমত স্বােী স্ত্রীমক রবরভন্ন উপমদশ প্রদান করমব। তামদর 

                                                           
42 Ibid, pp 156-157. 
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ডকামনা একজন অপমরর প্ররত খারাপ আচরে কমর 
থাকমল অনযজন এ উপমদশগুমলা কামজ লারগময় তামদর 
এ পরবত্র বন্ধন অিুি রাখার ডচষ্টা কমর যামব। এ 
ডচষ্টাগুমলা বযথে হমল ইসলাে ডশষ রচরকৎসা রহমসমব 
হৃদযতার সামথ তামদর েধযকার সম্পকে রছন্ন করমত 
অনুেরত ডদয়।  

োময়রা 

বাইমবমলর পুরাতন রনয়মের (Old Testament) অমনক 
স্থামন রপতাোতার সামথ সৎবযবহামরর রনমদেশ এবাং 
অসৎবযবহার সম্বমন্ধ সতকেবােী এমসমছ। বলা হময়মছ-
”ডকান োনুষ তার রপতাোতামক গারল রদমল তামক হতযা 
করা হমব”। (লেদিটিকাস: ২০/৯) 

জ্ঞানী পুত্র তার রপতামক উৎফুল্ল কমর আর েুখে বযরক্ত 
োতামক অপোরনত কমর”। (প্রভাবেস: ১৫/২০) 

রকছু রকছু অধযাময় বলা হময়মছ শুধুোত্র রপতার সামথ 
ভামলা বযবহার করমত।  
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“জ্ঞানী পুত্র রপতার শাসনমক ডেমন ডনমব আর 
উপহাসকারী কামরা ধেমকর উমপক্ষা কমর না”। 
(প্রভাবেস: ১৩/১) 

রকন্তু, ডকাথাও আলাদাভামব োতামক সদ্বযবহার পাওয়ার 
দারবদার রহমসমব উপস্থাপন করা হয় রন। এেনরক ডয 
োতা তার সন্তানমক গমভে ধারে, প্রসব ও দুধ খাইময় 
লালন পালন কমরমছন ডকাথাও ডস োময়র প্ররত 
সদ্বযবহামরর জনয গুরুত্বামরাপ করা হয় রন। োতা তার 
সন্তানমদর ডথমক উত্তরারধকার পায় না অথচ রপতা তার 
উত্তরারধকার হয়।43  

অনযরদমক বাইমবমলর নতুন রনয়মে (New Testament) 
োমক ডকামনা েযোদা ডদওয়া হয় রন। বরাং োময়র প্ররত 
সদ্বযবহারমক স্রষ্টার পমথ অন্তরায় রহমসমব রবমবচনা করা 
হয়। নতুন রনয়ে অনুযাযী ডকামনা খৃষ্টান যীশুর অনুসারী 

                                                           
43 Muhammad Abu Zahra, Usbu al Fiqh al Islami 
(Cairo: al Majlis al A'la li Ri'ayat al Funun, 1963) p. 
66. 
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বমল গেয হমব না যতক্ষে না ডস তার জন্মদাত্রী োমক 
অপছন্দ কমর। যীশুর নামে প্রচাররত আমরকরি কথা 
পাওয়া যায় “ডকামনা োনুষ যতক্ষন না তার রপতা, 
োতা,স্ত্রী, সন্তান-সন্তরত ও ভাইমবানমদরমক অপছন্দ 
করমব ততক্ষে পযেন্ত ডস আোর ছাত্র বমল গেয হমব না”। 
(লুক: ১৪/২৬)  

নতুন রনয়মের আমরকরি অধযায় রময়মছ ডসখামন বলা 
হময়মছ ডয, যীশু তার োময়র সামথ খারাপ বযবহার 
করমতন। উদাহরে স্বরুপ যখন রতরন তার ছাত্রমদরমক 
রশক্ষা রদমতন তখন তার ো তামক ডখাজ করমল রতরন 
ডসরদমক ভ্রুমক্ষপ করমতন না। “তখন তার ভাতৃবগে ও 
ো ঘমরর বাইমর দাাঁরড়ময় তামক ডাকত। একদল ছাত্র 
যারা তার কাছ ডথমক রশক্ষা গ্রহে কররছমলন তারা 
বলমলন: বাইমর আপনার ো ও ভাইময়রা দাাঁরড়ময় আমছ 
তারা আপনামক ডাকমছ। রতরন তামদরমক বলমতন ডক 
আোর ো বা ভাই? তারপর উপরবষ্টমদরমক বলমতন: 
আোর ো ও ভ্রাতৃবগে! যারা আল্লাহর ইোনুযায়ী কাজ 
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করমব তারাই আোর ভাই, ডবান বা ো”।44 (োকেস: 
৩/৩১-৩৫) 

অথবা ডকউ বলল: ধেেীয় রশক্ষা পররবার পররজন ডথমক 
ডবরশ গুরুত্বপূেে। রকন্তু যীশু তার োময়র রদমক ভ্রুমক্ষপ 
না কমর তার রশক্ষাদান কাযে অবযাহত রাখমলন। অপর 
একরি অধযাময় বলা হময়মছ- োময়র েযোদা অমনক। রতরন 
সন্তানমক প্রসব কমরমছন, তামক লালন-পালন কমরমছন 
েমেে একজমনর কথায় যীশু একেত ডপাষে কমরন রন । 
‘যখন রতরন কথা বলরছমলন তখন সেমবত জনতার েধয 
ডথমক একজন েরহলা উচ্চস্বমর বমল উিমলন ডয, কতইনা 
ডসৌভাগয ডস ডপমির ডয ডপি আপনামক ধারে কমরমছ। 
কতই না ডসৌভাগয ঐ স্তনদ্বময়র যার ডথমক আপরন দুগ্ধ 
পান কমরমছন। রকন্তু, রতরন বলমলন: কতই না ডসৌভাগয 
তামদর যারা আল্লাহর কালাে শুমনমছ ও তা আত্মস্থ 
কমরমছ’। (লুক: ১১/২৭-২৮)  

                                                           
44 Epstein, op. cit., p. 122. 
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কুোরী োরইয়াে আলাইহাস সালামের েত সন্মারনতা 
নারীর সামথ যরদ সন্মারনত বযরক্ত যীশু এ রকে বযবহার 
কমরন তাহমল, সাধারে ো ও সাধারে পুমত্রর অবস্থা কী 
হমত পামর? 

রকন্তু ইসলামে োময়মদরমক ডয সম্মান ও েযোদা ডদওয়া 
হময়মছ তার ডকামনা তুলনা হয় না। েহাগ্রন্থ আল-কুরআন 
আল্লাহ তা‘আলার পমরই রপতাোতার সামথ সৎ বযবহার 
করার রনমদেশ প্রদান কমরমছ। 

আল্লাহ তা‘আলা বমলন,  

َل  َربَُّك  َوقََضَ ﴿
َ
يۡنِ  إِيَاهُ  إَِلٓ  َتۡعُبُدٓوا   أ ًنا   َوبِٱۡلَوَِِلَ  َيۡبلَُغنَ  إَِما إِۡحَسَ

ٓ  ٱۡلِكَِبَ  ِعنَدكَ  َحُدُهَما
َ
وۡ  أ

َ
ُهَما أ ٓ  َتُقل فََل  لِِكَ ّف   لَُهَما

ُ
 َتۡنَهۡرُهَما َوَل  أ

ّلِ  َجَناحَ  لَُهَما َوٱۡخفِۡض  ٢٣ َكرِيٗما قَۡوٗل  لَُهَما َوقُل  َوقُل ٱلَرَۡحَةِ ِمنَ  ٱَّلُّ
[  ١٠  ،١٣: االرساء] ﴾٢٤ َصغِرٗيا َرَبَياِن  َكَما اٱرََۡحُۡهمَ  َرّبِ  “এবাং 

ডতাোর পালনকতো আমদশ কমরমছন ডয, তামক ছাড়া 
অনয কারও ইবাদত কমরা না এবাং রপতাোতার সামথ সৎ 
বযবহার কর। তামদর েমধয একজন অথবা উভময়ই যরদ 
ডতাোর জীবেশায় বাধেমকয উপনীত হয়; তমব তামদরমক 
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‘উফ’ শব্দরিও বমলা না, তামদরমক ধেক রদও না এবাং 
তামদর সামথ রশষ্টাচারেূলক কথা বল। তামদর সােমন 
োথা অবনরেত হও এবাং বল- ডহ আোর রব, তামদর 
উভময়র প্ররত রহে কর, ডযেন, তারা আোমক পশশব 
কামল লালন-পালন কমরমছন”। [সূরা আল-ইসরা, 

আয়াত: ২৩-২৪] 

এ ছাড়াও কুরআমনর রবরভন্ন অাংমশ োময়মদর সুউচ্চ 
েযোদার কথা আমলাচনা করা হময়মছ। 

আল্লাহ তা‘আলা বমলন, 

نَسَنَ  َوَوَصۡيَنا﴿ يۡهِ  ٱۡۡلِ ُهۥ ََحَلَۡتهُ  بَِوَِِلَ مُّ
ُ
َ  َوۡهًنا أ  ِف  َوفَِصَلُُهۥ َوۡهن   ََعَ

نِ  ََعَمۡيِ 
َ
يَۡك  ِل  ٱۡشُكرۡ  أ    [  ٢٠: لقمان] ﴾١٤ ٱلَۡمِصريُ  إَِلَ  َولَِوَِِلَ

আর আরে োনুষমক রনমদেশ রদময়রছ তামদর রপতাোতার 
সামথ ভামলা বযবহার করমত। তার ো তামক কমষ্টর পর 
কষ্ট সহয কমর গমভে ধারে কমরমছ। তার দুধ ছাড়ামনা 
দুই বছমর হয়। আরে রনমদেশ প্রদান কমররছ ডয,আোর 
প্ররত ও ডতাোর রপতাোতার প্ররত কৃতজ্ঞ হও। অবমশমষ 



 

 

 
 99  

আোরই রনকি রফমর আসমত হমব। [সূরা ডলাক্বোন, 
আয়াত: ১৪]   

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে অতযন্ত দক্ষতার 
সামথ ইসলামে োময়র েযোদামক তুমল ধমরমছন।  

হাদীমস এমসমছ: 

اهلل  لجاء رجل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم فقال يا رسو»
. قال ثم من؟ قال )ثم (أمك؟ قال )من أحق انلاس حبسن صحابيت

 «؟ قال )ثم أمك( . قال ثم من ؟ قال )ثم أبوك((. قال ثم منأمك

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামের কামছ এক 
বযরক্ত এমস বলমলন: ডহ আল্লাহর রাসূল! আোর ভাল 
আচরে পাওয়ার সবোমপক্ষা ডবরশ হকদার ডক? রতরন 
বলমলন: ডতাোর ো। রতরন পুনরায় রজজ্ঞাসা করমলন 
তারপর ডক? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে 
জবামব বলমলন: ডতাোর ো। রতরন আবার প্রশ্ন করমলন: 
তারপর ডক? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে জবাব 
রদমলন: ডতাোর ো। আগন্তুক চতুথেবার রজজ্ঞাসা করমলন: 
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তারপর ডক? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাে 
বলমলন: ডতাোর রপতা। (সহীহ বুখারী ও সহীহ েুসরলে) 

েুসরলেরা তামদর োময়মদর সামথ ভামলা বযবহার করার 
জনয সবেদা উদগ্রীব থামক। সব সেয়ই েুসরলে ডছমল-
ডেময় ও োময়মদর েধযকার েধুর সম্পকে এবাং 
রপতাোতার প্ররত সন্তামনর রদ্ধা ডদমখ পরিোরা রীরতেত 
অবাক হময় যায়। 

উত্তরাধীকার সম্পমদ নারী 

রনকিাত্মীয়মদর েৃতুযর পর তামদর সম্পমদ নারীমদর পাপয 
সম্পমকে কুরআন ও বাইমবমল েতরবমরাধ রময়মছ। 
ইয়াহূদী পরণ্ডত এপস্টাইন নারীমদর উত্তরারধকার রবষময় 
বমলন, “বাইমবল নারযল হওয়ার পর ডথমকই 
রনকিাত্মীয়মদর সম্পমদ েরহলা তথা স্ত্রী ও কনযার ডকামনা 
অরধকার রছল না। েরহলা রনমজও উত্তরারধকারী সম্পমদর 
অাংশ বমল রবমবরচত হত, তমব তার ডকামনা অরধকার রছল 
না ঐ সম্পমদ। অপররদমক েূছা আলাইরহস সালাে এর 
শরী‘আমত অনয ডকামনা সন্তান না থাকমল কনযামদরমক 
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ওয়াররস গেয করা হত। রকন্তু স্ত্রী এ সম্পদ ডথমক রকছুই 
ডপত না’’।45 

ডকন েরহলা উত্তরারধকারী সম্পমদর অন্তভুেক্ত হমব? এর 
জবামব এপস্টাইন বমলন, ডস উত্তরারধকার সম্পমদর 
অন্তভুেক্ত হমব। ডকননা ডস রববামহর পূমবে রপতার ও 
রববামহর পমর স্বােীর োরলকানাধীন সম্পদ (পেয) রহমসমব 
গেয হয়”।46 

বাইমবমল উত্তরারধকামরর আইন রলরপবদ্ধ আমছ। (নাং 
২৭/১-১১) স্বােীর সম্পমদ স্ত্রীর ডকামনা অরধকার ডদওয়া 
হয় রন। অথচ স্ত্রী োরা ডগমল তার উত্তরারধকারীমদর েমধয 
তার সম্পমদ সবোমগ্র অরধকার রময়মছ স্বােীর। এেনরক 
পুত্রমদর আমগই স্বােীর অরধকার ডদওয়া হময়মছ। অনয 
ডকামনা সন্তান না থাকমল কনযাগে ওয়াররস হমব। 
োময়রও ডকামনা অরধকার ডদওয়া হয় রন উত্তরারধকারী 
সম্পমদ। েৃত বযরক্তর যরদ ডকামনা সন্তান থামক তাহমল 

                                                           
45 Armstrong, op. cit., p. 8. 
46 Epstein, op. cit., p. 175. 
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রবধবা ও তার কনযাগে তামদর দয়ার েুখামপক্ষী থাকমব। 
এজনয ইয়াহূদী সোমজ ডদখা যায়- কনযা সন্তান ও 
রবধবাগে হয় সোমজর দররদ্র ডরেী। খৃষ্টান সোজ 
বহুকাল যাবত উপমরর রবধানই পালন কমর এমসমছ। 
রােীয় আইন ও গীজোর ধেেীয় আইন নারীমদরমক তামদর 
রপতার সম্পমদ ওয়াররস হওয়া ডথমক বরিত কমররছল। 
স্ত্রীর ও ডকামনা অরধকার রছল না স্বােীর সম্পমদ । রবগত 
শতাব্দীর ডশষ ভাগ পযেন্ত এ ধরমের কমিার আইন 
প্রচরলত রছল।47  

প্রাক-ইসলােী যুমগ আরবরা নারীমদরমক তামদর প্রাপয 
সম্পদ ডথমক বরিত করত। ইসলাে এ ধরমের সেস্ত 
অতযাচারী আইন রনরষদ্ধ ডঘাষো কমর নারীমদরমক তামদর 
রনকিাত্মীময়র পররতযক্ত সম্পমদ অাংশ রনরিত কমরমছ।  

আল্লাহ তা‘আলা বমলন,  

                                                           
47 Ibid., p. 121. 
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انِ  تََركَ  ّمَِما نَِصيب   ّلِلّرَِجالِ ﴿ ۡقَرُبونَ  ٱۡلَوَِِلَ
َ
 ّمَِما نَِصيب   َولِلّنَِسآءِ  َوٱۡۡل

انِ  تََركَ  ۡقَرُبونَ  ٱۡلَوَِِلَ
َ
وۡ  ِمۡنهُ  قََل  ِمَما َوٱۡۡل

َ
 ﴾٧ َمۡفُروٗضا نَِصيٗبا َكُثَ   أ

 [  ١: النساء]

“রপতাোতা ও আত্মীয় স্বজমনর ডরমখ যাওয়া সম্পমদ 
পুরুমষর অাংশ আমছ এবাং রপতাোতা ও আত্মীয় 
স্বজনমদর পররতযক্ত সম্পরত্তমত নারীমদরও অাংশ আমছ; 
অে ডহাক বা ডবরশ। এ অাংশ রনধোররত”। [সূরা আন-

রনসা, আয়াত: ৭] 

ইউমরাপীয়রা এগুমলা ডশখার কময়কশত বছর আমগ 
ডথমকই েুসরলে ো, স্ত্রী, কনযা ও ডবামনরা তামদর আত্মীয় 
স্বজমনর সম্পরত্তমত অরধকার ডভাগ কমর আসমছ।48 

আল-কুরআমন ওয়াররসমদর অাংশ রনধোরে কমর ডদওয়া 
হময়মছ রবস্তাররত ভামব। (মদখুন: সূরা আন-রনসা, আয়াত: 
৭, ১১, ১২ ও ১৭৬) কময়কিা অবস্থা বযরতত নারীর ডস 
অাংশ হমে পুরুমষর অমধেক। বযরতক্রে অবস্থার েমধয 

                                                           
48 Gage, op. cit., p. 142. 
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একরি হমে রপতা। ডস োতার সোন অাংশ পামব। আেরা 
এ কথারি বলমল েমন হমব ডযন ইসলাে এিা যুলুে 
কমরমছ। অথচ, আেরা যরদ তার কারে খুজমত যাই 
তাহমল আোমদর প্রথমেই জানমত হমব পুরুমষর 
অথেননরতক দারয়ত্ব সম্বমন্ধ। (মদখুন: স্ত্রীর অথেননরতক দায়-
দারয়ত্ব অধযায়)  

স্বােী তার স্ত্রীমক ডয উপহার রদমব তালাক রদমলও ডস 
উপহামরর একেত্র অরধকার থাকমব স্ত্রীর। স্ত্রীর জনয 
স্বােীমক উপহার ডদওয়ার ডকামনা বাধযবাধকতা ডনই। 
ইসলামে সন্তান-সন্তরত ও স্ত্রীর খরচ বহন করা স্বােীর 
জনয অবশয কতেবয। স্ত্রীর ওপর এ সেস্ত খরমচর ডকামনা 
দায়-দারয়ত্ব ডনয়, তমব রনমজ করমত চাইমল আলাদা 
কথা। তার োরলকানাধীন সেস্ত সম্পমদ রময়মছ তার 
একেত্র োরলকানা। ইসলাে রববাহমক পরবত্র বন্ধন 
রহমসমব আখযা রদময় যুবকমদরমক রববামহর প্ররত উৎসাহ 
প্রদান কমরমছ এবাং তালামকর প্ররত অনীহা সৃরষ্ট কমর 
রদময়মছ। পবরাগযমক ইসলামে উৎসাহ প্রদান করা হয় রন। 

ফমল েুসরলে সোমজ রববাহমক অতযন্ত গুরুত্বপূেে রবষয় 
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রহমসমব রবমবচনা করা হময় থামক এবাং ডস সোমজ 
পবরাগী খুব কেই ডদখা যায়। নারীমদর ডচময় পুরুমষর 
অথেননরতক দারয়ত্ব অমনক ডবরশ। তাই সেস্ত েতরবমরাধ 
ডথমক ডবররময় এমস উত্তরারধকারী সম্পমদর রবধামন 
সেতা স্থাপন করা হময়মছ। এক ইাংমরজ েুসরলে েরহলা 
বমলরছমলন: ইসলাে শুধু নারীর প্ররত ইনসাফ কমরই 
ক্ষান্ত হয় রন বরাং তামক সন্মামনর আসমন বরসময়মছ।49 

রবধবার সেসযা সাংকুল জীবন 

বাইমবমলর পুরাতন রনয়ে (Old Testament) অনুযায়ী 
েরহলামক উত্তরারধকারী সম্পদ ডথমক বরিত করার 
কারমে ইয়াহূদী সোমজ রবধবারা থামক অতযন্ত দররদ্র ও 
অসহায়। স্বােীর আত্মীয় স্বজন তার খরচারদর বযবস্থা 
করমলও তার রনমজর হামত ডকামনা শরক্ত ডনই তামদরমক 
খরমচ বাধয করার, বরাং তামদর অনুগ্রমহর রদমক ডচময় 
থাকা ছাড়া তার আর রকছুই করার ডনই। এজনয 

                                                           
49 B. Aisha Lemu and Fatima Heeren, Woman in 
Islam (London: Islamic Foundation, 1978) p. 23. 
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ইসরাইমল রবধবাগে সোমজ সবমচময় রনম্ন ডররের হময় 
থামক। (ইশইয়া: ৫৪/৪)   

রকন্তু রবধবামদর সেসযার এখামনই ডশষ নয়; বরাং 
বাইমবমল (মজমনরসস: ৩৮) এমসমছ স্বােীর েৃতুযর পর স্ত্রী 
সন্তানহীনা হমল স্বােীর ভাইময়র সামথ রববাহ বসমব 
যরদও ডস রববারহত হয়। উমেশয হমলা তার ভাইময়র ডযন 
সন্তান হয় এবাং তার নাে েরার পমরও সোমজ ডবমচ 
থামক।  

ইয়াহুযা আওনানমক বলমলন: ‘ডতাোর ভাইময়র স্ত্রীর 
কামছ যাও, তামক রববাহ কর এবাং ডতাোর ভাইময়র 
বাংশমক রক্ষা কর’। (ডজমনরসস: ৩৮/৮)  

রবধবা নারীমক এ রববামহ রদ্বেত করার ডকামনা অরধকার 
ডদওয়া হয় রন। তামক শুধুোত্র েৃত স্বােীর উত্তরারধকারী 
সম্পমদর অন্তভুেক্ত েমন করা হয়। তার দারয়ত্ব শুধু তার 
েৃত স্বােীর বাংশ রক্ষা করা। আজও ইসরাইমল এ প্রথাই 
চালু রময়মছ। 
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রবধবা েরহলা তার স্বােীর ভাইময়র অাংমশর উত্তরারধকারী 
সম্পদ রহমসমব গেয হয়। স্বােীর ভাই যরদ ডছাি হয় 
তাহমল তার বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পযেন্ত স্ত্রী অমপক্ষা করমব। 
ভাই যরদ তামক প্রতযাখযান কমর শুধু তখনই ডস স্বাধীন 
বমল গেয হমব এবাং যামক খুরশ রববাহ করমত পারমব। 
এ জনযই স্বােীর ভাই কতৃেক রবধবার স্বাধীনতা খবে করার 
রীরত বযাপকতা লাভ কমরমছ।  

ইসলাে পুবে যুমগ প্রায় এ ধরমেরই প্রথা চালু রছল। তখন 
রবধবারা স্বােীর পররতযক্ত সম্পরত্তর অন্তভুেক্ত হত এবাং 
তার পুরুষ আত্মীয় স্বজন তামত অাংশীদার হত। তখন 
আমরা একরি প্রচলন রছল, েৃত বযরক্তর ডজষ্ঠপুত্র তার সৎ 
োমক রববাহ করত। আর-কুরআমন এ সকল প্রথা রনরষদ্ধ 
করা হময়মছ।  

আল্লাহ তা‘আলা বমলন,  

 إِنَُهۥ َسلََف   قَدۡ  َما إَِل  ٱلّنَِسآءِ  ّمِنَ  َءابَآؤُُكم نََكحَ  َما تَنِكُحوا   َوَل ﴿
[  ١١: النساء] ﴾٢٢َسبِيًل  َوَسآءَ  َوَمۡقٗتا َفَِحَشةٗ  ََكنَ  “ডতাোমদর 

রপতাগে ডয েরহলামদরমক রববাহ কমরমছন, ডতােরা 
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তামদরমক রববাহ কমরা না। তমব যা রবগত হময় ডগমছ 
তা আলাদা। রনিয় এিা অশ্লীল ও রনকৃষ্ট আচরে”। [সূরা 
আন-রনসা, আয়াত: ২২] 

রবধবা ও তালাকপ্রাপ্তা েরহলাগে ইয়াহূদী ধমেে ঘৃোর 
পাত্র। গীজোর ধেেীয় পরিমতর জনয পবধ নয় ডকামনা 
রবধবা,তালাক প্রাপ্তা বা বযরভচারী নারীমক রববাহ করা। 
‘ধেেীয় পরণ্ডত কুোরী নারীমক রববাহ করমব। রবধবা, 
তালাকপ্রাপ্তা বা বযরভচারী নারীমক রববাহ করমব না; বরাং 
রনমজর জারতর কুোরীমক রববাহ করমব। তার বাংশমক 
কারলোরলপ্ত করমব না ডকননা আরে পালনকতো 
পরবত্রকারী। (মলরভরিকাস: ২১/১৩-১৫)  

বতেোমন ইসরাঈমল ডপৌত্তরলক আেমলর বড় বড় 
যাদুকরমদর বাংশ বতেোন রময়মছ। তামদরও অনুেরত ডনই 
ডকামনা রবধবা, তালাকপ্রাপ্তা বা বযরভচারী নারীমক রববাহ 
করার।50 

                                                           
50 Hazleton, op. cit., pp. 45-46. 
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ইয়াহূদী ধমেে ডকামনা েরহলা রতনবার রববাহ করার পর 
আবার রবধবা হমল (রতনজন স্বােীই যরদ োরা যায়) তামক 
“হতযাকারীনী” রহমসমব সাবযস্ত করা হয়। তামক আবার 
পুনরায় রববাহ করার অরধকার ডদওয়া হয় না।51  

রকন্তু আর-কুরআমন এগুমলার রকছুই ডনই। বরাং েুসরলে 
রবধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারী যামক খুরশ তামকই রববাহ 
করমত পামর। রবধবা বা তালাকপ্রাপ্তামক ডকারআমনর 
ডকাথাও ঘৃোর ডচামখ ডদখা হয় রন। 

েহাগ্রন্থ আল-কুরআমন এমসমছ:  

َجلَُهنَ  َفَبلَۡغنَ  ٱلّنَِسآءَ  َطَلۡقُتمُ  ِإَوَذا﴿
َ
ۡمِسُكوُهنَ  أ

َ
وۡ  بَِمۡعُروف   فَأ

َ
 أ

اٗرا ُتۡمِسُكوُهنَ  َوَل  بَِمۡعُروف    َسُِّحوُهنَ  َۡعَتُدوا    َِضَ  َيۡفَعۡل  َوَمن ّّلِ
 َوٱۡذُكُروا   ُهُزٗوا   ٱّلَلِ  َءاَيَِت  َتَتِخُذٓوا   َوَل  َنۡفَسُهۥ   َظلَمَ  َفَقدۡ  َذَلَِك 
نَزَل  َوَمآ  َعَلۡيُكمۡ  ٱّلَلِ  نِۡعَمَت 

َ
 َوٱۡۡلِۡكَمةِ ٱۡلِكَتَبِ  ّمِنَ  َعلَۡيُكم أ

نَ  َوٱۡعلَُمٓوا   ٱّلَلَ  َوٱَتُقوا   بِهۦِ   يَعُِظُكم
َ
ء   بُِكّلِ  ٱّلَلَ  أ  ﴾٢٣١ َعلِيم   ََشۡ

 [  ١٣٢: ابلقرة]

                                                           
51  Ibid., p. 47. 
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“আর যখন ডতােরা স্ত্রীমদরমক তালাক রদময় দাও (এক 
বা দুই তালাক), অতঃপর তারা রনধোররত ইেত সোপ্ত 
কমর ডনয়,তখন ডতােরা রনয়োনুযায়ী তামদরমক ডরমখ 
দাও অথবা সহানুভুরতর সামথ েুক্ত কমর দাও। ডতােরা 
তামদরমক জ্বালাতন ও বাড়াবারড় করার উমেমশয আিমক 
ডরমখা না। যারা এেন করমব, রনিয়ই তারা রনমজমদরই 
ক্ষরত করমব। আর আল্লাহর রনমদেশমক হাসযকর রবষময় 
পররেত কমরা না। আল্লাহর ডস অনুগ্রমহর কথা স্মরে 
কর,যা ডতাোমদর ওপর রময়মছ এবাং তাও স্মরে কর,ডয 
রকতাব ও জ্ঞামনর কথা ডতাোমদর ওপর নারযল করা 
হময়মছ; যার দ্বারা ডতাোমদরমক উপমদশ দান করা হয়। 
আল্লাহ তা‘আলামক ভয় কর এবাং ডজমন রাখ ডয,আল্লাহ 
তা‘আলা সবে রবষময়ই জ্ঞানেয়।” [সূরা আল-বাকারা, 
আয়াত: ২৩১] 

অনযত্র আল্লাহ তা‘আলা বমলন, 
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ۡزَوَٗجا َوَيَذُرونَ  ِمنُكمۡ  ُيَتَوفَۡونَ  َوٱََّلِينَ ﴿
َ
َبۡصنَ  أ نُفِسِهنَ  َيَُّتَ

َ
  بِأ

َ
 ۡرَبَعةَ أ

ۡشُهر  
َ
ا   أ َجلَُهنَ  بَلَۡغنَ  فَإَِذا وََعۡشٗ

َ
 ِفٓ  َفَعۡلنَ  فِيَما َعلَۡيُكمۡ  ُجَناحَ  فََل  أ

نُفِسِهنَ 
َ
 [  ١٣٠: ابلقرة] ﴾٢٣٤ َخبرِي   َتۡعَملُونَ  بَِما َوٱّلَلُ  بِٱلَۡمۡعُروِف   أ

“আর ডতাোমদর েমধয যারা োরা যামব এবাং তামদর 
রনমজমদর স্ত্রীমদরমক ডরমখ যামব, ডস স্ত্রীমদর কতেবয হমলা 
রনমজরা চারোস দশরদন পযেন্ত অমপক্ষা (ঈেত পালন) 
করমব। তারপর যখন ইেত পুেে কমর ডনমব, তখন 
রনমজর বযাপামর নীরতসাংগত বযবস্থা রনমল ডকামনা পাপ 
ডনই। আর ডতাোমদর যাবতীয় কামজর বযাপামরই 
আল্লাহর অবগরত রময়মছ।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: 
২৩৪] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বমলন,  

ۡزَوَٗجا َويََذُرونَ  ِمنُكمۡ  ُيَتَوَفۡونَ  َوٱََّلِينَ ﴿
َ
ۡزَوَِجهِم َوِصَيةٗ  أ

َ
 َمَتًَعا ّۡلِ

 ۡلنَ َفعَ  َما ِف  َعلَۡيُكمۡ  ُجَناحَ  فََل  َخرَۡجنَ  فَإِنۡ  إِۡخَراج    َغرۡيَ  ٱۡۡلَۡولِ  إَِل 
نُفِسِهنَ  ِفٓ 
َ
     [  ١٠٤: ابلقرة] ﴾٢٤٠ َحِكيم   َعزِيز   َوٱّلَلُ  َمۡعُروف    ِمن أ
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“আর যখন ডতাোমদর েমধয ডকউ োরা যামব, তখন 
তামদর স্ত্রীমদর ঘর ডথমক ডবর না কমর এক বছর পযেন্ত 
তামদর খরমচর বযাপামর ওরসয়ত কমর যামব। 
অতঃপর,যরদ স্ত্রীরা রনমজ ডথমকই ডবর হময় যায়, তাহমল 
ডস যরদ রনমজর বযাপামর ডকামনা উত্তে বযবস্থা গ্রহে কমর, 
তমব তামত ডতাোমদর ডকামনা পাপ ডনই। আর আল্লাহ 
তা‘আলা হমেন পরাক্রেশালী প্রজ্ঞােয়।” [সূরা আল-
বাকারা, আয়াত: ২৪০]             

বহুরববাহ 

এবার আেরা একিা অতযন্ত গুরুত্বপুেে রবষময় আমলাচনা 
করব তা হমলা বহুরববাহ। বহুরববাহ একরি পুরাতন রীরত 
যা বহু সম্প্রদাময়ই পাওয়া ডযত। বাইমবমলও বহুরববাহমক 
রনরষদ্ধ করা হয় রন। বাইমবমলর পুরাতন রনয়মে 
(OldTestament) ও ইয়াহূদী পরণ্ডতমদর ডলখনীমত 
সবেদা বহুরববামহর পবধতার কথা লক্ষ করা যায়। বলা হয় 
ডয, নবী সুলায়োন আলাইরহস সালাে এর রনকি ৭০০ 
স্ত্রী ও ৩০০ দাসী রছল। (১, রকাংস: ১১/৩) আর দাউদ 
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আলাইরহস সালাে এরও ডবশ রকছু স্ত্রী ও দাসী রছল। (২, 
সােুময়ল: ৫/১৩)  

পুরাতন রনয়মে (Old Testament) রপতার উত্তরারধকারী 
সম্পমদ পুত্র এবাং একারধক স্ত্রীমদর অাংশ রনময় রবশদ 
আমলাচনা করা হময়মছ। (রডউিারনেী: ২২/৭) 

তমব শুধুোত্র  স্ত্রীর ডবানমক রববাহ করা হারাে করা 
হময়মছ।(মলরভরিকাস: ১৮/১৮) ইয়াহূদী ধেেগ্রন্থ তালেুমদ 
বলা হময়মছ: “স্ত্রীমদর সাংখযা ডযন ডকামনা ক্রমেই চামরর 
ডবরশ না হয়”।52 

ইউমরামপর ইয়াহূদীরা ষষ্ঠদশ শতাব্দী পযেন্ত বহুরববামহর 
প্রথা চালু ডরমখরছল। আর প্রামচযর ইয়াহূদীরা ইসরাইমল 
(মযখামন রবহুরববাহ রনরষদ্ধ) আসার আগ পযেন্ত এিা 
অবযাহত ডরমখরছল। তমব তামদর ধেেগ্রন্থ অনুযায়ী 
বহুরববাহ এখনও পবধ।53 

                                                           
52 Ibid., p. 49. 
53 Swidler, op. cit., pp. 144-148. 
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বাইমবমলর নতুন রনয়মে (New Testament) এ 
বযাপামর রক বলা হময়মছ? আসুন ডদমখ ডনওয়া যাক। 
‘ইউহান্না রহলোন’ তার রকতামবর  “বহুরববাহ রনময় নতুন 
কমর রচন্তা-ভাবনা” রশমরানামে  রলমখমছন-“বহুরববাহ 
সম্বমন্ধ নতুন রনয়মে (New Testament) ডকামনা 
রনমদেশও ডদওয়া হয় রন আবার রনরষদ্ধও করা হয় রন”।54    

তৎকালীন ইয়াহূদী সোমজ বহুরববামহর বযাপক প্রচলন 
থাকা সমত্বও ঈসা আলাইরহস সালাে বহুরববাহমক রনরষদ্ধ 
ডঘাষো কমরন রন। “ইউহান্না রহলোন” আসল বযাপারিা 
প্রকাশ কমর রদময় বমলমছন: ডরামের গীজো ডথমকই 
বহুরববাহমক রনরষদ্ধ করা হময়মছ ইউনানী-মরাোনীয় কৃরষ্ট-
কালচামরর সামথ তাল রেরলময় চলার জনয। এ কৃরষ্ট-
কালচার একজন োত্র স্ত্রী রাখার পবধতা ডদয় এবাং 
বযরভচারমক স্বীকৃরত ডদয়। রতরন তার কথার স্বপমক্ষ 
পরণ্ডত এমজস্টাইমনর কথা তুমল ধমরন। ‘বতেোমন 

                                                           
54 Hazleton, op. cit., pp 44-45. 
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আোমদর উরচৎ ডরাোনীয় সভযতামক অনুসরে করা 
সুতরাাং রদ্বতীয় রববাহমক আর পবধতা ডদওয়া হমব না’।55 

আরফ্রকার গীজোগুমলার পক্ষ ডথমক প্রায়ই বলা হয় ডয, 
ইউমরাপীয় খৃষ্টানরা বহুরববাহ রনরষদ্ধ কমরমছ ডরাোনীয় 
সভযতার সামথ তাল ডেলামনার জনয ধমেের ডকামনা কারমে 
নয়।  

আল-কুরআমনও বহুরববামহর স্বীকৃরত ডদয়, তমব তা শতে 
সামপমক্ষ।  

আল্লাহ তা‘আলা বমলন,  

َل  ِخۡفُتمۡ  ِإَونۡ ﴿
َ
 نَ مِّ  لَُكم َطاَب  َما فَٱنِكُحوا   ٱِۡلََتََمَ  ِف  ُتۡقِسُطوا   أ

َل  ِخۡفُتمۡ  فَإِنۡ  َوُرَبََع   َوثَُلََث  َمۡثَنَ  ٱلّنَِسآءِ 
َ
وۡ  فََوَِحَدةً  َتۡعِدلُوا   أ

َ
 امَ  أ

يَۡمَُنُكۡم   َملََكۡت 
َ
ۡدَنَٰٓ  َذَلَِك  أ

َ
َل  أ

َ
 [  ٣: النساء] ﴾٣ َتُعولُوا   أ

                                                           
55 Eugene Hillman, Polygamy Reconsidered: African 
Plural Marriage and the Christian Churches (New 
York: Orbis Books, 1975) p. 140. 
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“যরদ ডতােরা এরতেমদর সামথ নযায় রবচার করমত পারমব 
না বমল আশাংকা কর তাহমল,ডেময়মদর েধয ডথমক যামক 
ইো দুই, রতন বা চাররি পযেন্ত রববাহ কমর নাও। আর 
যরদ আশাংকা কর ডয,তামদর সামথ নযায়সাংগত আচরে 
করমত পারমব না তমব, একরিই বা ডতাোমদর অরধকার 
ভূক্ত দাসীমদরমক; এমতই পক্ষপারতমত্ব জরড়ত না হওয়ার 
অরধকতর সম্ভাবনা রময়মছ।” [সূরা আন-রনসা, আয়াত: 
৩] 

কুরআন বাইমবমলর রবপরীত। কুরআন বহুরববামহর সীো 
রনধোরন কমর রদময়মছ চাররি পযেন্ত নযায়রবচামরর শমতে। 
কুরআন ডকাথাও েুসরলেমদরমক বহুরববাহ করমত 
উৎসাহ ডদয় রন; বরাং অনুেরত রদময়মছ। রকন্তু, ডকন? 
ডকন বহুরববামহর অনুেরত রদময়মছ? উত্তর ডছাি। তাহল: 
রকছু রকছু সেয় ও স্থামন এগুমলা সাোরজক কারমেই 
জরুরী হময় দাাঁড়ায়। আমগর আয়ামতও বলা হময়মছ 
ইয়াতীে ও রবধবামদর কারমে বহুরববাহমক পবধ করা 
হময়মছ। আর ইসলাে সবেযুমগর সবেকামলর সবেস্থামনর 
জনয অতযাধুরনক। 
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অরধকাাংশ সোমজ নারীর সাংখযা পুরুমষর ডচময় ডবরশ 
থামক। আমেররকামত নারীর সাংখযা রময়মছ পুরুমষর ডচময় 
কেপমক্ষ আরশ লক্ষ ডবরশ। রগরনয়ামত প্ররত ১০০ পুরুমষর 
জনয রময়মছ ১২২ জন েরহলা। তানজারনয়ায় প্ররত ১০০ 
জন েরহলার জনয রময়মছ ৯৫.১০ জন পুরুষ।56  

এ সেসযা সোধামন সোমজর রক করা উরচৎ? এর 
অমনকগুমলা সোধান আমছ। ডকউ ডকউ বমল: তারা 
অরববারহত ডথমক যামব। অনযরা বমলন, জীবন্ত কবর 
রদমত হমব। (বতেোন সোমজও রকছু রকছু সোমজ এর 
প্রচলন লক্ষ করা যায়।) ডকামনা ডকামনা সোজ রযনা-
বযরভচারমক পবধতা ডদয় ইতযারদ।  

তমব আরফ্রকার অরধকাাংশ সোমজ বহুরববামহর পবধতা 
রময়মছ। পরিোরা অমনমকই েমন কমরন ডয, বহুরববাহ 
নারীর জনয অপোনকর। উদাহরেস্বরূপ, ডকামনা ডকামনা 
সোমজর ডেময়রা বহুরববাহমক সেথেন কমর থামকন, এমত 
পরিোরা রীরতেত আিযে হয়। আরফ্রকার অরধকাাংশ 

                                                           
56 Ibid., p. 17. 
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যুবতী নারী তার রববামহর জনয রববারহত পুরুষমক 
অগ্রারধকার রদময় থামক। ডকননা তারা বুঝমত পামরন ডয, 
উক্ত স্বােী তার দারয়ত্ব পালমন সক্ষে। প্রচুর সাংখযক 
আরফ্রকান েরহলা রনসঙ্গতা কািামত স্বােীমদরমক রদ্বতীয় 
রববাহ করমত উৎসাহ প্রদান কমর থামকন।57  

নাইমজররয়ায় ১৫ ডথমক ৫৯ বছর বয়স্ক ৬০০০ েরহলার 
েমধয প্রায় ৬০% তার স্বােীমক রদ্বতীয় রববাহ করমত বাধা 
ডদন না। আর ২৩% েরহলা এিামক প্রতযাখযান কমরন। 
ডকরনয়ার ৭৬% েরহলা বহুরববাহমক প্রতযাখযান কমরন 
না। ডকরনয়ার গ্রাোিমলর প্রমতযক ২৭ জন েরহলার 
েধযকার ২৫ জন েরহলা বহুরববাহমক প্রাধানয ডদন। 
তামদর বক্তবয হমে, তারা েমন কমর স্বােী রদ্বতীয় রববাহ 
করমল বাড়ীমত তামদর ওপর কামজর চাপ কমে যামব।58 

আরফ্রকার অরধকাাংশ সোমজই বহুরববাহ পবধ রময়মছ। 
এেনরক ‘প্রমিমস্টট গীজো’ও এিামক পবধতা ডদয়। 

                                                           
57 Ibid., pp. 88-93. 
58 Ibid., pp. 92-97. 
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উচ্চপদস্থ এক ইাংমরজ খৃষ্টানযাজক ডকরনয়ামত বমলমছন: 
যরদও বহুরববাহ রনরষদ্ধ করার দ্বারা স্বােী স্ত্রীর োমঝ 
েহব্বত পয়দা হয় তমব, গীজো রচন্তা কমর ডয,অমনক 
সোমজ েরহলারা বহুরববাহমক সাদমর গ্রহে করমছ এবাং 
এ বহুরববাহ প্রথা খৃষ্টান ধেেরবমরাধী নয়।59 

“আরফ্রকায় বহুরববাহ” প্রথার ওপর গমবষো কমর খৃষ্টান 
পাদ্রী “ডডরভড ডজতারী” বমলমছন: রতরন তালাক ও 
পুনরবেবামহর ডচময় তালাকপ্রাপ্তা নারী ও রশশুমদর রদমক 
লক্ষয কমর বহুরববাহমক অগ্রারধকার রদময় থামকন।60  

আরে বযরক্তগত ভামব অমনক েরহলামক রচরন যারা দীঘেরদন 
ডথমকই পরিো রবমশ্ব অবস্থান করমছন। তারা বহুরববাহ 
রবমরাধী নন। তামদর েধযকার একজন রযরন আমেররকায় 
বসবাস করমতন রতরন তার স্বােীমক রদ্বতীয় রববাহ করার 

                                                           
59 Philip L. Kilbride, Plural Marriage For Our Times 
(Westport, Conn.: Bergin & Garvey, 1994) pp. 108-
109. 
60 The Weekly Review, Aug. 1, 1987. 
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পরােশে রদময়রছমলন যামত সন্তান পালমন তামক ডবগ 
ডপমত না হয়। পুরুমষর ডচময় নারীর সাংখযা খুব ডবরশ 
ডদখা যায় যুমদ্ধর সেয়। আমেররকার ডরড ইরিয়ান 
সপ্রদাময়র ডলামকরা এ সেসযায় সবমচময় ডবরশ ভুগত। 
এ সম্প্রদাময়র েরহলারা অনবধ সম্পমকের ডচময় 
বহুরববাহমকই ডবরশ অগ্ররধকার রদত। অপররদমক 
ইউমরামপর উপরনমবশবাদীরা অনয ডকামনা রবকে রাস্তা 
ডদরখময় না রদময়ই “অসভয” আখযারয়ত কমর বহুরববাহমক 
রনরষদ্ধ ডঘাষো কমরমছ।61 

 

রদ্বতীয় রবশ্বযুমদ্ধর পর জােোনীমত পুরুমষর ডচময় েরহলা 
রছল ৭৩,০০,০০০ ডবরশ। তন্মমধয ৩৩ লক্ষ রবধবা। 

                                                           
61 59. Kilbride, op. cit., p. 126. 
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ডসখামন ২০ ডথমক ৩০ বছর বয়সী ১০০ জন পুরুষ রছল 
সেবয়সী ১৭৬ জন েরহলার রবপরীমত।62 

ডস সেয় তামদর েধযকার অমনমকই পুরুমষর প্ররত শুধু 
জীবনসঙ্গী রহমসমব নয়; বরাং অভামবর তাড়নায় 
ভরনমপাষেকারী রহমসমবও তামদর েুখামপক্ষী রছল। 
রবজয়ী ডসনারা এ সেস্ত েরহলামদর ডথমক সুরবধা ডভাগ 
করত। প্রচুর সাংখযক যুবতী ও রবধবা েরহলা দখলদার 
ডসনামদর সামথ অনবধ পদরহক সম্পমকে জরড়ময় পমড়। 
আমেররকা ও রিমিমনর অরধকাাংশ পসনয তামদর সামথ 
অনবধ পদরহক ডেলামেশা কমর রবরনেময় তামদরমক 
রসগামরি, চমকামলি বা রুরি প্রদান করত। ডছাি বাচ্চারা 
এ উপহার গুমলা ডপময় খুরশ হত। ১০ বছর বয়সী 
একজন রশশু সেবয়সী রশশুমদর কামছ এ ধরমের উপহার 
ডদমখ আকাাংখযা করত ডকামনা ইাংমরজ যরদ তার োমক 

                                                           
62 John D'Emilio and Estelle B. Freedman, Intimate 
Matters: A history of Sexuality in America (New 
York: Harper & Row Publishers, 1988) p. 87. 
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এ ধরমের রকছু রদত তাহমল তারা কু্ষধার যন্ত্রো ডথমক 
েুরক্ত ডপত।63    

আেরা রনমজরাই রনমজমদরমক প্রশ্ন করর- নারীর জনয 
ডকামনািা কলযােকর? স্বােীর রদ্বতীয় রববাহ ডযিার প্রচলন 
রময়মছ ডরড ইরিয়ান সম্প্রদাময়র োমঝ; নারক সভযতার 
দারবদার পরিো ডসনামদর েমতা বযরভচামর? অনয কথায়, 
ডকামনা রসমস্টেিা নারীর জনয সন্মামনর আল্লাহ কতৃেক 
নারযলকৃত  কুরআমনর রবধান, নারক ডরাোন সাম্রামজযর 
জাররকৃত রবধান?  

১৯৪৮ সামল জােোনীর রেউরনমখ “পুরুমষর ডচময় নারী 
ডবরশ হময় যাওয়ার সেসযা” রনময় কনফামরে অনুরষ্ঠত 
হয়। ডযাগদানকারীমদর োত্র কময়কজন বহুরববামহর 
পমক্ষ েত ডদওয়া ছাড়া তারা  আর ডকামনা সোধামন 
ডপৌছমত পামররন। অনযরা তামদর েমতর রবরুমদ্ধ গমজে 

                                                           
63 Ute Frevert, Women in German History: from 
Bourgeois Emancipation to Sexual Liberation (New 
York: Berg Publishers, 1988) pp. 263-264. 
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উমিরছল। পমর এিার ওপর গমবষো কমর তারা সবাই 
একেত হমলা ডয, এিা ছাড়া উ্ুত সেসযার আর ডকামনা 
সোধান ডনই; এিাই একোত্র সোধান। পমর কনফামরে 
ডথমক পরবতেীমত বহুরববাহমক সেথেন কমর েতােত 
প্রদান করা হয়।64 

বতেোমন রবশ্ব বযাপক ধ্বাংসাত্বক অমস্ত্র ভরপুর। আজ 
ডহাক কাল ডহাক অরচমরই ইউমরাপীয় খৃষ্টানরা 
বহুরববাহমক তামদর সেসযার একোত্র সোধান বমল 
ডেমন ডনমব। এ বাস্তবতামক বুঝমত ডপমরমছন পরণ্ডত 
“রহলোন”। দতদন বমলন, ধ্বাংসাত্বক অস্ত্র (পরোনু ও 

রাসায়রনক পদাথে প্রভৃরত) বযাপকভামব ডবমড় যাওয়ার 
ফমল পুরুষ ও নারী জারতর েমধয অসােঞ্জসযতা সৃরষ্ট 
হমব। ফমল, বহুরববাহ প্রথা অবলম্বন করা জরুরর হময় 
পড়মব, অনযথায় জারত চরে সাংকমি পমড় যামব। এ 
অবস্থায় ধেেীয় বযরক্তবগে ও গীজো  নতুন নতুন রসদ্ধান্ত ও 

                                                           
64 Ibid., pp. 257-258. 
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কারে ডদরখময় “রববাহ” সম্বমন্ধ নতুন কমর রচন্তা-ভাবনা 
শুরু করমব”।65 

বহুরববাহ আজকাল সোমজর অমনক সেসযার সোধান 
হময় ডদখা রদময়মছ। কুরআমন বহুরববামহর ডয শতে ডদওয়া 
হময়মছ আজকাল পরিো সোমজ আরফ্রকার তুলনায় ডবরশ 
পররোমে প্রচরলত রময়মছ। উদাহরেস্বরুপ, আমেররকার 
কৃষ্ণাঙ্গমদর েমধয এ সেসযা প্রকি আকার ধারে করমছ। 
তামদর েধযকার গমড় প্ররত ২০ জমন একজন যুবক তার 
২১তে বছর পুেে হওয়ার আমগই োরা যায়।66 

তামদর অমনমকই হতযার রশকার হয় আর অনযরা 
অকেেনয, কারারুদ্ধ বা েদযপ হময় থামক।67 

                                                           
65 Sabiq, op. cit., p. 191. 
66 Hillman, op. cit., p. 12. 
67 Nathan Hare and Julie Hare, ed., Crisis in Black 
Sexual Politics (San Francisco: Black Think Tank, 
1989) p. 25. 
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এ ছাড়াও প্ররত চারজন েরহলার একজন ৪০ বছর 
বয়মসও অরববারহত থামক। আর ডশতাঙ্গমদর েধযকার 
প্ররত দশজমন একজন অরববারহত থামক।68  

অমনক কৃষ্ণাঙ্গ েরহলা ২০ বছমরর আমগই সন্তামনর ো 
হময় যায় এবাং তারা ভরনমপাষমের জনয অমনযর 
েুখামপক্ষী হয়। এর ফমল একজন রববাহ কমর অথচ তার 
স্ত্রী তা জামন না।69  

এ সেসযা ডোকামবলা করমত আমফ্রা-আমেররকানমদরমক 
বহুরববামহর অনুেরত ডদওয়ার প্রস্তাব করা হময়মছ।70 

ডস সোমজর প্ররতরি সম্প্রদায় “অাংশীদাররমত্বর রববাহ” 
(পুরুষ কাউমক রববাহ করমব অথচ, স্ত্রী তা জানমব না) 
পবধতার পমক্ষ একেত হময়মছ যা স্ত্রী ও সোমজর জনয 
ক্ষরতকর। এ সেসযা রনময় ১৯৯৩ সামলর ২৭ ডশ 

                                                           
68 Ibid., p. 26. 
69 Kilbride, op. cit., p. 94. 
70 Ibid., p. 95. 
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জানুয়ারী “ডিম্পল রফলামডলরফয়া” রবশ্বরবদযালময় একরি 
কনফামরে হময়মছ।71 

অমনমকই এ সেসযার সোধান রহমসমব বহুরববামহর 
পবধতা প্রদামনর ওপর গুরুত্বামরাপ কমররছমলন। তারা 
রবমশষভামব ডয সোমজ বযরভচামরর োত্রা ডবমড় রগময়রছল 
ডসখামন বহুরববাহ রনরষদ্ধ না করার বযাপামর প্রস্তাব 
রদময়রছমলন। জননক েরহলা বলমলন: আমফ্রা-
আমেররকানমদর উরচৎ আরফ্রকামক অনুসরে করা যারা 
বহুরববাহমক পবধ রহমসমব স্বীকৃরত ডদয়।  

ডরাোন কযাথরলক এনমরামপালজী (নৃতত্ত্ব রবজ্ঞান) 
রবমশষজ্ঞ “রফরলপ কালিাইি” তার “বতেোন যুমগ 
বহুরববাহ” নােক গ্রমন্থ (যা খৃষ্টানমদর োমঝ বযাপক 
রবতমকের সৃরষ্ট কমর) ডলমখন: আমেররকান সোমজর বহু 
সেসযার সোধান রময়মছ বহুরববামহর েমধয। এিা তালাক 
সেসযার সোধান করমব যা রশশুমদর ওপর অরতোত্রায় 
খারাপ প্রভাব ডফমল। আমেররকান সোমজর অরধকাাংশ 

                                                           
71 Ibid. 
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তালামকর ঘিনা ঘমি থামক নারী পুরুমষর েধযকার অনবধ 
সম্পমকের বযাপকতার ফমল। এ সেসযাগুমলার 
সোধানকমে বহুরববাহ প্রথামক পবধ করা জরুরী। 
তালামকর ডচময় এ পন্থািা উত্তে। রশশুমদরমক রক্ষা করার 
জনয এিা সমবোত্তে পন্থা। রতরন আমরা বমলন, সোমজ 
পুরুষ কে থাকার কারমে রববামহর ডক্ষমত্র নারীরা ডয 
সেসযার সনু্মখীন হমে, বহুরববাহ এ সেসযার পররসোরপ্ত 
ঘিামব। আমফ্রা-আমেররকানমদর েমধয প্রচরলত 
“অাংশীদারী রববাহ” (স্বােী রদ্বতীয় রববাহ করমব আমগর 
স্ত্রীর অজামন্ত) করার ডকামনা প্রময়াজন হমব না।72   

১৯৮৭ সামল কযারলমফারনেয়া রবশ্বরবদযালময়র েযাগারজমন 
ছাত্র-ছাত্রীমদর কাছ ডথমক েতােত ডনওয়া হময়রছল 
নারীর সাংখযা কে থাকায় “আইন কতৃেক পুরুষমক 
বহুরববামহর অনুেরত ডদওয়ার ডযৌরক্তকতা রনময়” 
অরধকাাংশ ছাত্র-ছাত্রী বহুরববামহর পমক্ষ েতােত প্রদান 
কমর। একজন ছাত্রী বলল: তার (তার স্বােী বহুরববাহ 
                                                           
72 Ibid., pp. 95-99. 
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করমল) জনয উত্তে হমব এবাং তার োনরসক চারহদা পুরমে 
সহায়ক হমব।73 

আমেররকাস্থ “েেেন” নােক ধেেমগারষ্টর একদল েরহলা 
বহুরববাহমক অগ্রারধকার রদময় থামক। ডকননা স্ত্রীরা সন্তান 
লালন-পালমন সহমযারগতা কমর থামক।74 

ইসলামে বহুরববাহ হয় উভয়পমক্ষর ঐকযেমত। কামরা 
অরধকার ডনই ডকামনা েরহলামক রববারহত পুরুমষর সামথ 
ডজার কমর রববাহ ডদমব। েরহলারও অরধকার আমছ ডস 
তার স্বােীর রদ্বতীয় রববাহমক প্রতযাখযান করমব।75  

রকন্তু, বাইমবমল একরদমক বহুরববামহর রনমদেশ ডদওয়া 
হমে স্বােীর ভাইময়র সামথ, (রববারহত হমলও) যখন 
রবধবা েরহলা সন্তানহীনা হয়। (মদখুন: রবধবার সেসযা 
সাংকুল জীবন অধযায়)   

                                                           
73 71. Ibid., p. 118. 
74 Lang, op. cit., p. 172. 
75 Kilbride, op. cit., pp. 72-73. 
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েরহলার ডকামনা অরধকার ডনই তার স্বােীর ভাইময়র সামথ 
রববাহ বসায় রদ্বেত করার। (মজমনরসস: ৩৮/৮-১০)  

উমল্লখয ডয, েুসরলে সোমজর রদমক তাকামল বহুরববাহ 
ডতেন খুব একিা ডচামখ পমড় না। ডকননা নারী পুরুমষর 
সাংখযার েধযকার পাথেকযিা উমদ্বগজনক নয়। তাই, আেরা 
বলমত পারর ডয, পরিোমদর অনবধ সম্পমকের বযাপকতার 
তুলনায় েুসরলে রবমশ্ব বহুরববামহর সাংখযা অরত নগেয। 

রবখযাত প্রমিস্টানী খৃষ্টান ‘ডবলী গ্রাহাে’ বমলন, সোজমক 
বারচময় রাখার স্বামথেই বহুরববাহমক রনরষদ্ধ করা খৃষ্টানমদর 
উরচৎ হমব না। ইসলাে সাোরজক সেসযা সোধামনর 
জমনযই বহুরববাহমক পবধ কমরমছ এবাং রনরদেষ্ট 
শতেসামপমক্ষ জীবনসঙ্গীমক ডবমছ ডনয়ার অরধকার 
রদময়মছ। খৃষ্টান সোমজর প্রমতযক পুরুষ একরি োত্র 
রববাহ কমর রিকই রকন্তু পুরুষ ও েরহলামদর েধযকার 
অনবধ সম্পমকের সাংখযা সীো ছারড়ময় যামে। এভামবই 
দয়া ও উদারতার ধেে ইসলাে পুরুষমক রদ্বতীয় রববামহর 
অনুেরত রদমলও পুরুষ েরহলার েধযকার ডগাপন সম্পকে 
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পুমরাপুরর রনরষদ্ধ ডঘাষো কমরমছ বযরভচামরর েরে ডছাবল 
ডথমক সোজমক বারচময় রাখমত। এবাং সোমজর 
রস্থরতশীলতা রিরকময় রাখার গযারারট রদময়মছ।76 

রকন্তু, অমনক েুসরলে ও অেুসরলে ডদশ আজ 
বহুরববাহমক রনরষদ্ধ ডঘাষো কমরমছ। এেনরক ডসখামন 
প্রথে স্ত্রীর অনুেরতমত হমলও রদ্বতীয় রববাহ আইনানুগ 
অনবধ রবমবরচত হয়। তমব স্ত্রীর অজামন্ত বা তার সামথ 
প্রতারো কমর অপর েরহলামক রববাহ করা আইন 
অনুযায়ী পবধ। এ ধরমের রদ্বেুখী আইমনর স্বাথেকতা কী? 
আইন রক োনুমষর সামথ প্রতারোমক পবধতা ডদওয়ার 
জমনযই প্রেয়ন করা হময়মছ? বতেোন সেময় সভযতার 
দারবদারমদর রদ্বেুখী নীরতসেূমহর েমধয এিাও একিা 
আজব নীরত।                  

পদো রবধান 

সবেমশমষ,  আসুন! আেরা পরিোরবশ্ব নারীমদর ওপর 
কমিারতার প্রোে রহমসমব ডয পদো রবধান রনময় আপরত্ত 
                                                           
76 Sabiq, op. cit., pp. 187-188. 
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তুমল ডসিা সম্বমন্ধ আমলাচনা করর। খৃষ্টান বা ইয়াহূদী 
ধমেে রক পদোর ডকামনা রবধান ডনই? ইময়রশভা 
রবশ্বরবদযালময়র ‘বাইমবল রশক্ষা’ রবভামগর প্রমফসর ড. 
রেনারখে এে. িায়ার তার গ্রন্থ ‘ইয়াহূদীমদর আইমন 
ইয়াহূদী েরহলা’ ডত রলমখমছন: ‘ইয়াহূদী েরহলারা োথা 
ডঢমক বাইমর ডযমতন। োমঝ োমঝ তা একরি চকু্ষ ছাড়া 
তামদর পুেোাংগ ডচহারা ডঢমক ডফলত’।77 

রতরন তার কথার প্রোে রদমত রগময় পুবেবতেী রবখযাত 
ইয়াহূদী পরণ্ডতমদর কথা রনময় এমসমছন। তন্মমধয ইয়াকুব 
আলাইরহস সালামের কনযাগে োথা ডখালা ডরমখ রাস্তায় 
ডবর হমতন না। ঐ পুরুমষর ওপর লা‘নত (অরভশাপ) ডয 
তার স্ত্রীমক ডখালা োথায় রাস্তায় ডছমড় ডদয়। ডকামনা 
েরহলা ডসৌন্দযে প্রদশেমনর জমনয োথার চুল ডছমড় রদমল 
তা দাররদ্রতার কারে হয়। ইয়াহূদী পরণ্ডতমদর আইন 
অনুযায়ী রববারহত েরহলার উপরস্থরতমত (ময তার চুল 
                                                           
77 Abdul Rahman Doi, Woman in Shari'ah (London: 
Ta-Ha Publishers, 1994) p. 76. 
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অনাবৃত ডরমখ রদময়মছ) নাোমজর রভতমর বা বাইমর 
ধেেগ্রন্থ আবৃরত্ত করা রনরষদ্ধ। োথা অনাবৃত রাখামক উলঙ্গ 
রহমসমব গেয করা হয়।78 

প্রমফসর ড. রেনারখে এে. িায়ার আমরা বমলন, 
“িান্নাইরিক যুমগ ডয সেস্ত ইয়াহূদী েরহলা োথা অনাবৃত 
রাখত তামদরমক ডবহায়া রহমসমব গেয কমর ৪০০ রদরহাে 
কমর জররোনা করা হত”। 

রতরন আমরা বমলন, ইয়াহূদীমদর এই রহজাব (পদো) 
শুধুোত্র তামদর ভদ্রতারই পররচায়ক হত না বরাং, এিা 
রবলারসতা ও পাথেকযকারী রবমবরচত হত। রহজাব পরমল 
বুঝা ডযত ডয, এ েরহলা ভদ্র, উচ্চ বাংশীয় এবাং ডস স্বােীর 
অরধকারভুক্ত পেয নয়।79 

                                                           
78 Menachem M. Brayer, The Jewish Woman in 
Rabbinic Literature: A Psychosocial Perspective 
(Hoboken, N.J: Ktav Publishing House, 1986) p. 239. 
79 Ibid., pp. 316-317. Also see Swidler, op. cit., pp. 
121-123. 
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রহজাব েরহলার সাোরজক েযোদারই পররচয় বহন কমর 
এবাং তার েযোদামক আমরা বারড়ময় ডদয়। সোমজর রনম্ন 
ডরেীর েরহলারা রহজাব পরত ডযন তামদরমক উচ্চ 
বাংশীয়মদর েমতা ডদখায়। রহজাব ভদ্রতার পররচায়ক 
হওয়ার কারমে পুরাতন ইয়াহূদী সোমজ বযারভচারী 
েরহলামদর রহজাব পররধামনর অনুেরত রছল না। তাই, 
রনমজমদরমক সতী প্রোে করমত তারা রবমশষ ধরমের 
স্কাফে বযবহার করত।  

ইউমরামপর ইয়াহূদী ডেময়রা উনরবাংশ শতাব্দীমত তামদর 
জীবন ধেেরনরমপক্ষতাবামদর সামথ রেমশ যাওয়ার আগ 
পযেন্ত পদো ডেমন চলত। ইউমরামপর সোজবযবস্থা 
অমনকমক পদো খুলমত বাধয কমরমছ। অমনক ইয়াহূদী 
নারী তামদর োথায় পরচুলা লারগময় োথামক সুন্দরভামব 
প্রদশেন করার ডচময় পদো রবধান পালন করামক উত্তে 
েমন কমরন। রকন্তু এখন অরধক ধারেেকা ইয়াহূদী নারীরা  
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তামদর উপাসনালয় ছাড়া অনয ডকাথাও চুল ডঢমক রামখন 
না।80 

তামদর ডকউ ডকউ এখনও পরচুলা বযবহার কমর 
থামকন।81 

খৃষ্টানমদর রবশ্বাস রক আসুন ডসিা ডজমন রনই। এিা 
প্ররসদ্ধ ডয, কযাথরলক খৃষ্টানযাজক েরহলাগে শত শত 
বছর ধমর পদো রবধান ডেমন চলমছন। পদো সম্বমন্ধ নতুন 
রনয়মে (new testament) ডপাল বমলরছমলন: “আরে 
চাই ডতাোমদর ডজমন রাখা উরচৎ ডয, প্রমতযক পুরুমষর 
োথাই যীশু। আর প্রমতযক েরহলার োথাই পুরুষ এবাং 
যীশুর োথা ডযন স্রষ্টা। ডকামনা পুরুষ ইবাদত বমন্দগী 
করা অবস্থায় তার োথায় রকছু থাকমল তার োথামক 
অপদস্থ করা হমব। পক্ষান্তমর ডকামনা েরহলা খারল োথায় 
ইবাদত বমন্দগী করমল তার োথামক অপদস্থ করা হমব। 

                                                           
80 Susan W. Schneider, Jewish and Female (New 
York : Simon & Schuster, 1984) p. 237. 
81 Ibid., pp. 238-239. 
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োথামক অপদস্থ করা োমন োথার চুল কারেময় ডদওয়া। 
অতএব, ডকামনা েরহলা োথা ডঢমক না রাখমল তার োথার 
চুল কারেময় রদমত হমব। যরদ ডকামনা েরহলার জনয তার 
োথার চুল কারেময় ডফলা অপোনজনক েমন হয়, তাহমল 
ডস ডযন তার োথা ডঢমক রামখ। আর পুরুমষর োথা স্রষ্টার 
প্ররতেরব হওয়ার কারমে োথা ডঢমক রাখা উরচৎ নয়। 
েরহলারা স্বােীর সন্মামনর প্ররতেরব। কারে, পুরুষ েরহলা 
ডথমক নয়, বরাং েরহলা পুরুষ ডথমক। পুরুষ েরহলার জনয 
সৃরজত হয় নাই বরাং েরহলা পুরুমষর জনয সৃরজত 
হময়মছ। তাই রফররশতার খারতমরই তার োথার উপমর 
তার কতৃেত্ব প্ররতষ্ঠা করা প্রময়াজন। (১, করররন্থয়াে: 
১১/৩-১০)  

ডপামলর পদো রবধান ডঘাষোর েূল কারে হমে- স্রষ্টারূপী 
পুরুমষর সম্মান রক্ষা করা। ডকননা পুরুষ ডথমক এবাং 
পুরুমষর জমনযই তার জন্ম হময়মছ। রবরশষ্ট ধেেযাজক 
িারমিারলয়ান তার রবখযাত গ্রন্থ “নারীর পদো” ডত 
রলমখমছন: নারীমদর উরচৎ রাস্তাঘাি, গীজো, রনজ ভাতৃবগে 
ও ডবগানা পুরুষমদর সােমন রহজাব (পদো) পররধান করা। 



 

 

 
 136 

বতেোমনও কযাথরলক খৃষ্টানমদর রনয়ে হমে- েরহলাগন 
গীজোর রভতমর অবশযই তামদর োথা ডঢমক রাখমব।82    

আরেশ, রেমনানাইি প্রেুখ খৃষ্টানগে আজও রহজাব 
পররধান কমর থামকন। পদো সম্বমন্ধ গীজোর পাদ্রীগে বমল 
থামকন ডয, পদো হমলা নারীর স্বােীর প্ররত আনুগতয ও 
স্রষ্টার আনুগমতযর বরহঃপ্রকাশ। এ কথািা নতুন রনয়মে 
(new testament) ডপাল রনমজই বমল ডগমছন।83 

এ সেস্ত প্রোোরদ দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় ডয, পদো 
ইসলাে কতৃেক রনমদেরশত নতুন ডকামনা রবধান নয়। বরাং 
ইসলাে শুধুোত্র পদোর রবধান পালমনর জমনয তারগদ 
রদময়মছ। েহাগ্রন্থ আল-কুরআন েুরেন নারী ও 

                                                           
82 Alexandra Wright, "Judaism", in Holm and 
Bowker, ed., op. cit., pp. 128-129 
83 Clara M. Henning, "Cannon Law and the Battle of 
the Sexes" in Rosemary R. Ruether, ed., Religion and 
Sexism : Images of Woman in the Jewish and 
Christian Traditions (New York: Simon and Schuster, 
1974) p. 272. 
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পুরুষমদরমক দৃরষ্ট অবনত রাখা ও চররত্রমক রনষ্কলুষ 
রাখার রনমদেশ রদময়মছ। েরহলামদরমক রনমদেশ রদময়মছ 
তামদর বক্ষমদমশর উপমর আবরে ডছমড় রদমত।  

আল্লাহ তা‘আলা বমলন,  

وا   ّلِۡلُمۡؤِمنِيَ  قُل﴿ بَۡصَرِهِمۡ  ِمنۡ  َيُغضُّ
َ
زۡ  َذَلَِك  فُُروَجُهۡم   َوَيۡحَفُظوا   أ

َ
 َكَ أ

 ِمنۡ  َيۡغُضۡضنَ  ّلِۡلُمۡؤِمَنَِت  َوقُل ٣٠ يَۡصَنُعونَ  بَِما َخبرُِي   ٱّلَلَ  إِنَ  لَُهۡم  
بَۡصَرِهِنَ 

َ
 َها  ِمنۡ  َظَهرَ  َما إَِل  زِينََتُهنَ  ُيۡبِدينَ  َوَل  فُُروَجُهنَ  َوَيۡحَفۡظنَ  أ

َ  ِِبُُمرِهِنَ  َوِۡلَِۡضِۡبنَ   [  ٣٢  ،٣٤: انلور] ﴾ُجُيوبِِهنَ  ََعَ

“েুরেন পুরুষমদরমক বমল রদন: তারা ডযন তামদর দৃরষ্টমক 
অবনরেত রামখ এবাং লজ্জাস্থামনর রহফাযত কমর। এিা 
তামদর জনয পরবত্রতা স্বরুপ। রনিয় তামদর কেেকাি 
সম্বমন্ধ আল্লাহ তা‘আলা সেযক অবগত। আর েুরেনা 
েরহলামদরমক বমল রদন তারা ডযন তামদর দৃরষ্টমক 
অবনরেত কমর রামখ এবাং লজ্জাস্থামনর রহফাযত কমর। 
তারা ডযন যা আপনা আপরন প্রকারশত হয় তা ছাড়া 
তামদর ডসৌন্দযেমক প্রদশেন না কমর; তারা ডযন তামদর 
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বক্ষমদমশর ওপর আবরে ডফমল ডদয়।” [সূরা আন-নূর, 
আয়াত: ৩০-৩১] 

েহাগ্রন্থ আল-কুরআন জারনময় রদময়মছ ডয, পদো নারীমক 
রক্ষা কমর এবাং তা তার সতীত্ব রক্ষায় সহায়ক হয়। রকন্তু 
প্রশ্ন হমে, চররমত্রর রনষ্কলুষতার প্রময়াজনীয়তা রক? আল 
কুরআন রনমজই এ প্রমশ্নর জবাব রদময়মছ। 

 আল্লাহ তা‘আলা বমলন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ۡزَوَِجَك  قُل ٱَلَِبُّ  َيَٰٓ

َ
 يُۡدنِيَ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َونَِسآءِ  َوبَنَاتَِك  ّۡلِ

ۡدَنَٰٓ  َذَلَِك  َجَلَبِيبِِهَن   ِمن َعلَۡيِهنَ 
َ
ن أ

َ
 ّلَلُ ٱ َوََكنَ  يُۡؤذَۡيَنه  فََل  ُيۡعَرۡفنَ  أ

 [  ٥١: االحزاب] ﴾٥٩ رَِحيٗما َغُفوٗرا

“ডহ নবী! আপনার স্ত্রী, কনযা ও ঈোনদার নারীগেমক 
বমল রদন তারা ডযন তামদর চাদমরর অাংশ রবমশষ তামদর 
রনমজমদর ওপর ডিমন ডনয়। এমত তামদরমক ডচনা সহজ 
হমব ফমল তামদরমক উতযক্ত করা হমব না। আল্লাহ 
তাআলা ক্ষোশীল পরে দয়ালু।” [সূরা আল-আহযাব, 
আয়াত: ৫]     
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চররমত্রর রনষ্কলুষতা নারীমক অনাকাাংরখত পরররস্থরতর 
েুমখােুখী হওয়া ডথমক রক্ষা কমর। ইসলামে পদোর রবধান 
প্রনয়মের রহকেত তথা কারে হমে- নারীর সুরক্ষা।  

ইসলামে পদোর রবধান খৃষ্টানমদর আকীদা-রবশ্বামসর 
পুমরাপুরর রবপররত। ইসলামে এিা পুরুমষর সম্মান বা 
তার আনুগমতযর দলীল নয়। এিা ইয়াহূদীমদর আকীদা-
রবশ্বামসরও রবপরীত; ইসলামে এিা রবরভন্ন ডররের 
েধযকার পাথেকযকারীও নয়। বরাং তা প্রমতযক েুসরলে 
নারীর সম্মান ও সচ্চররমত্রর গযারারট স্বরূপ। েহাগ্রন্থ 
আল-কুরআন নারীর সম্মান ও েযোদা রক্ষার রদমক 
অতযন্ত গুরুত্ব রদময়মছ। ডয নারীমদর  সম্মামনর হারন 
ঘিামত আসমব তামক অবশযই করিন শারস্তর েুমখােুখী 
হমত হমব। 

আল্লাহ বমলন, 

تُوا   لَمۡ  ُثمَ  ٱلُۡمۡحَصَنَِت  يَۡرُمونَ  َوٱََّلِينَ ﴿
ۡ
ۡرَبَعةِ يَأ

َ
 وُهمۡ فَٱۡجِِلُ  ُشَهَدآءَ  بِأ

ةٗ  ثََمَنِيَ  بَٗدا   َشَهََدةً  لَُهمۡ  َتۡقَبلُوا   َوَل  َجِۡلَ
َ
َلَٰٓئَِك  أ و 

ُ
 ٱۡلَفَِسُقونَ  ُهمُ  َوأ

 [  ٠: انلور] ﴾٤



 

 

 
 140 

“আর যারা সতী স্বাধ্বী েরহলামদরমক অপবাদ ডদয় 
অতঃপর চারজন স্বাক্ষী হারযর করমত না পামর তামদরমক 
আরশরি ডবত্রাঘাত কর; কখনও তামদর স্বাক্ষয গ্রহে কমরা 
না। আর ওরাই পাপাচারী।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৪]  

এবার তাহমল আসুন!  আেরা আল কুরআমনর এ শারস্ত 
ও বাইমবমলর শারস্তর োমঝ তুলনােুলক রবমশ্লষে করর। 
বাইমবমল এমসমছ: “যখন ডকামনা পুরুষমক ডকামনা 
অরববারহত েরহলার (যার রববামহর এখনও প্রস্তাব 
আমসরন) সামথ অশ্লীলতায় রলপ্ত অবস্থায় পাওয়া যামব 
তখন উক্ত পুরুষ, েরহলার রপতামক ৫০ রি ডরৌপয েুদ্রা 
প্রদান করমব এবাং তার চররত্র হনমনর ফলস্বরুপ তামক 
রববাহ করমব; কখনও তামক তালাক রদমত পারমব না। 
(রডউিারনেী: ২২/২৮-৩০)  

এখামন কামক শারস্তিা ডদওয়া হমলা? পুরুষমক ডয 
জররোনা স্বরূপ নারীর রপতামক ৫০রি  স্বেেেুদ্রা ডদমব, 
নারক উক্ত েরহলামক যামক উক্ত পুরুমষর সামথ রববাহ ও 
আজীবন ঘর-সাংসামর বাধয করা হমব? ডকামনা রবধান 
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নারীর সম্মান ও েযোদা রক্ষায় অগ্রগেয, কুরআমনর করিন 
রবধান না বাইমবমলর লঘু শারস্ত? 

পরিোমদর ডকউ ডকউ “নারীমদর রক্ষায় তার চারররত্রক 
রনষ্কলুষতার অবদান” রনময় রীরতেত িািা রবদ্রুপ কমর 
থামক। তামদর দারব হমলা “নারীর সম্মান ও েযোদা রক্ষায় 
সবোরধক ভূরেকা রামখ রশক্ষা, রশষ্টাচার ও সভযতা”। 

ভামলা কথা রকন্তু এিাই যমথষ্ট নয়। যরদ সভযতাই 
নারীমদর সম্মাে ও েযোদা রক্ষায় যমথষ্ট হত, তাহমল ডকন 
উত্তর আমেররকায় নারীরা একাকী রাস্তায় বা রনজেন 
এলাকায় চলমত পামর না? আর যরদ শুধুোত্র রশক্ষাই 
তামদর রনরাপত্তার গযারারট রদমত পামর তাহমল, কুইন 
ইউরনভারসেরির েমতা প্ররসদ্ধ রবশ্বরবদযালময় ডকন 
নারীমদরমক রবমশষ বযবস্থায় গন্তমবয ডপৌছামনার বযবস্থা 
করা হয়? শুধুোত্র রশষ্টাচারই যরদ তামদর রনরাপত্তার 
গযারারট রদমত পারত, তাহমল আেরা প্ররতরনয়ত নারীমদর 
ধষেে ও উতযক্ত করার েত ডয সেস্ত ঘিনার সাংবাদ পারে 
তার অরধকাাংশই কেেস্থমল ঘিমছ ডকন? 



 

 

 
 142 

রবগত কময়ক বছমরর ধষেে ও নারীমদর সম্মানহারনর 
ডযসব ঘিনা ঘমিমছ তামত জরড়তমদর েমধয উমল্লখমযাগয 
বযরক্তবগে হমে: ডনৌবারহনী, অরফমসর কেেকতোবৃন্দ, 
রবশ্বরবদযালময়র রশক্ষক, রসমনি সদসয, উচ্চ আদালমতর 
রবচারক, আমেররকার সামবক ডপ্ররসমডট প্রভৃরত। কুইন 
ইউরনভারসেরির েরহলা রবভামগর ডীন কতৃেক প্রকারশত 
ররমপািে পমড় আরে ডতা তা রনমজমক রবশ্বাস করামত 
পাররছলাে না। প্রকারশত ররমপািে রনম্নরুপ:  

প্রমতযক ৬ রেরনমি কানাডায় একজন েরহলার ওপর 
আক্রেে হয়। 

কানাডার প্রমতযক ৩ জন েরহলার েধযকার ১ জন এ 
আক্রেমের রশকার হময়মছ।  

প্রমতযক ১-৮ জন েরহলা রবশ্বরবদযালময় আক্রেমের 
রশকার হয়। 

গমবষোয় ডদখা ডগমছ ডয, কানাডার রবশ্বরবদযালয় 
ডলমবমলর ৬০% ছাত্র অরচমরই এ ধরমের কাজ করমব। 
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যরদ রনরিত থামক ডয, তামক এ কামজর জনয অরচমরই 
ডকামনা শারস্তর সনু্মখীন হমত হমব না। 

আজ আোমদর সোমজ ভুলপ্রথা বযাপকভামব চালু হময় 
ডগমছ যার রশকড়সহ সাংস্কার প্রময়াজন। পুরুষ ও নারী 
উভময়র োন-সম্মান ও চররমত্রর রনষ্কলুষতার দাবী 
ডপাশাক, কথাবাতো ও আচার-আচরে প্রভৃরত সব 
রকছুমতই। অনযথায় অবস্থা আরও ডবগরতক হমব এবাং 
েরহলামদরমক আরও ডবরশ ডখসারত রদমত হমব। এবাং 
আোমদরমক আমরা ডবরশ দুঃখ ডপমত হমব। খলীল 
রজবরামনর একিা বােী প্ররেধানমযাগয। রতরন বমলন, “ডয 
ডকামনা প্রকার সেসযায় পরতত হময়মছ ডস আর ডয 
সেসযার জরীপ কমরমছ তারা উভময় সোন নয়”।84  

                                                           
84 Donald B. Kraybill, The riddle of the Amish 
Culture (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
1989) p. 56. 
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আজ ফ্রাে রহজাব পরররহতা েরহলামদরমক ডযভামব রশক্ষা 
প্ররতষ্ঠান ডথমক রবতাড়ে করমছ তা তামদর রনমজমদর 
ডদমশর জমনযই রবপদ ডডমক আনমব।  

বতেোন যুমগ যখন ডকামনা কযাথরলক খৃষ্টান েরহলা রহজাব 
পমর তখন তা ডস স্বােীর সম্মামনর জনয পররধান কমরমছ 
বমল পরবত্র গেয হয়; পক্ষান্তমর একই রহজাব যখন 
ডকামনা েুসরলে েরহলা তার রনমজর রনরাপত্তা রবধামনর 
জনয পমর থামক, তখন তা “নারীর ওপর অতযাচার” বমল 
ধতেবয হয়।  

ডশষ কথা 

অেুসরলেমদর েধযকার যারা এ গমবষোর পুমবেকার 
সাংস্করে পমড়মছন তামদর পক্ষ ডথমক একিা প্রশ্ন করা 
হয়। ডসিা হমলা, ইসলােী সোমজ েুসরলে নারীমদর সামথ 
রক এখন এ রকে বযবহার করা হয়? উত্তরিা খুবই 
দুঃখজনক ‘না’। এ প্রমশ্নর উত্তমর আরে রকছুিা 
আমলাকপাত করব যামত ইসলামে নারীমদর অরধকারিা 
পূেোাংগভামব পািমকর কামছ স্পষ্ট হময় যায়।    
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েুসরলে রবমশ্ব েরহলামদর সামথ কৃত বযবহামরর পন্থায় 
একিা সোজ ডথমক অনয সোজ এবাং এক বযরক্ত ডথমক 
অনয বযরক্তর োমঝ পাথেকয থামক। তমব, রকছু রকছু ডক্ষমত্র 
রনরদেষ্ট রবধান সকল সোজই পালন কমর থামক। 
অরধকাাংশ েুসরলে সোজই েরহলামদর সামথ বযবহামরর 
রবষময় ইসলামের রশক্ষা ডথমক দূমর সমর ডগমছ। ফমল, 
দুরি দমলর আরবভোব ঘমিমছ।  

এক. কিরপরন্থ ও অন্ধ অনুকরেকারী। 

দুই. স্বাধীন ও পরিোমদর অনুকরেকারী।  

প্রথে ডররের অন্তভুেক্ত ডলামকরা পুবেকামলর প্রাপ্ত 
রীরতনীরতর ওপর রভরত্ত কমর কাজ কমর থামক। এ 
ধরমের রীরতনীরতর কারমে নারীরা ইসলাে স্বীকৃত 
অমনক অরধকার ডথমক বরিত হমে। ফমল ডকামনা 
রবষময় পুরুমষর ডথমক েরহলামদর ওপর রভন্ন রভন্ন আইন 
কানুন চারপময় ডদওয়া হমে।  

অমনক ডক্ষমত্র অতযন্ত নযা্ারজনক রীরতনীরত চালু হময় 
ডগমছ। ডযেন, পুত্র সন্তান জমন্মর েত কনযা সন্তান জমন্মর 
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সেয় তামক স্বাদমর গ্রহে করা হয় না। কখনও কখনও 
তামদরমক রশক্ষা-দীক্ষা বা উত্তরাধীকার সম্পদ ডথমক 
বরিত করা হয়। পুত্র সন্তান ডথমক ডয সেস্ত অযারচত 
কাজমক ডেমন ডনওয়া হয় কনযা সন্তান ডথমক তা ডেমন 
ডনওয়া হয় না, তামদরমক কড়া নজরদারীমত রাখা হয়। 
কখনও বা এ সেস্ত কাজকমেের কারমে তামদরমক হতযা 
করা হয়। পক্ষান্তমর, একই কাজ কমর পুত্র সন্তামনরা গবে 
কমর থামক। পররবার বা সোমজর ডকামনা গুরুত্বপূেে 
রবষময় তার েতােত গ্রহে করা হয় না। হয়তবা অমনক 
ডক্ষমত্র তার রনজস্ব োরলকানাধীন সম্পমদ বা রববামহর 
উপহার বযবহামর তামক স্বাধীনতা ডদওয়া হয় না।  

স্ত্রীরা পুত্র সন্তান জন্ম ডদওয়ামক প্রাধানয ডদয় যামত 
সোমজ তার েযোদা বৃরদ্ধ পায়।  

অপররদমক রকছু েুসরলে সোজ বা ডগামত্র পরিো ডস্রাত 
প্রবারহত হমে। এ সোজগুমলা সব কামজ পরিোমদর 
রীরতনীরত ও কৃরষ্ট কালচারগুমলার অন্ধ অনুকরে করমছ। 
এেনরক তামদর অসভয কালচারমকও বাদ রদমে না। এ 
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সেস্ত েডােে সোমজর রবমশষ কমর েরহলামদর গুরুত্বপূেে 
কাজ হমলা তার ডসৌন্দযেমক প্রকাশ করা। সবেদা তারা 
বযস্ত থামক এবাং গুরুত্ব ডদয় তামদর রনমজমদর ডসৌন্দযে 
বধেন ও প্রদশেমনর কামজ। রবমবক-বুরদ্ধর রদমক তামদর 
ডখয়াল ডনই। সোমজর জনয কাজকেে বা কামজ রশক্ষাগত 
ডযাগযতার ডচময় অপরমক আকৃষ্ট করার ক্ষেতামকই ডবরশ 
বড় কমর ডদখা হয়। তার বযামগ আর-কুরআন পাওয়া না 
ডগমলও সবেদা তামত ডেকআপ বা প্রসাধন সােগ্রী ডশাভা 
পায়। ডস তার রূহানী ডসৌন্দযেমক ডগাপন কমর এবাং 
বারহযক ডসৌন্দযে রনময় বযস্ত থামক। তার জীবন ডকমি যায় 
রনমজর নারীমত্বর রদমক দৃরষ্ট রনবদ্ধ কমর েনুষমত্বর রদমক 
নয়।              

ডকন েুসরলে সোজ ইসলামের রশক্ষা ডথমক দূমর সমর 
যামে? এ প্রমশ্নর উত্তর ডদওয়া খুবই করিন। রবমশষ কমর 
নারীমদর রবরভন্ন রদক ও রবভামগর বযাপামর কুরআমনর 
রশক্ষা ডথমক যুগ-যুগান্তমর েুসরলেমদর দূমর থাকার বযাখযা 
রদমত ডগমল আমরকরি গমবষোর প্রময়াজন হমব। 
েুসরলেমদর যার ওপর থাকার দরকার তার ওপর 
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েুসরলেরা ডনই এিা একিা প্রচি সেসযা। এ সেসযা 
একরদমন আমসরন বরাং তা যুগ পরম্পরায় রদমনর পর 
রদন বৃরদ্ধ পামে। েুসরলে রবমশ্ব এ সবেনাশী সেসযার 
কুপ্রভাব জীবমনর রবরভন্ন রদমক ছরড়ময় পড়মছ। আইমনর 
ডক্ষমত্র পবষেয, অননকয, অথেননরতক ধ্বস, সাোরজক 
যুলুে, জ্ঞান-রবজ্ঞামনর ডক্ষমত্র পিাদপসরতা ও 
রচন্তাভাবনার েন োনরসকতা না থাকা ইতযারদ 
উমল্লখমযাগয। এ সেস্ত সেসযার কারমে অবস্থাদৃমষ্ট েমন 
হয় ইসলামের সামথ নারীমদর ডযন ডকামনাই সমৃ্পক্ততা 
ডনই। আমগকার নারীরা ডযেন, রছমলন বতেোন যুমগর 
নারীমদরমকও ডসই স্থামন ডপৌমছ ডদওয়া এবাং সোজ 
সাংস্কার করা অতযন্ত আবশযক। আর এই সাংস্কামরর 
জমনযও ইসলামের রশক্ষা ডেমন চলা জরুরর।  

সাংমক্ষমপ বলমত ডগমল, আজ েুসরলে রবমশ্ব নারীমদর এ 
লাজুক অবস্থামন থাকার কারে হমলা ইসলাে সম্পমকে  
অজ্ঞতা ও ভূল বুঝাবুরঝ। েুসরলেরা সেস্ত সেসযার 
সমু্মখীন হময়মছ ইসলামের সরিক রশক্ষা ডথমক দূমর 
থাকার কারমে। 
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আরে দৃঢ়ভামব বলমত চাই, এই গমবষোেুলক ডলখারির 
উমেশয রকন্তু ইয়াহূদী ও খৃষ্টানমদর আকীদা-রবশ্বাসমক 
খাি করার জমনয নয়। ইয়াহূদী ও খৃষ্টানমদর আকীদা-
রবশ্বাস অনুযায়ী নারীমদরমক ডয পরজশমন রাখা হময়মছ 
তা যুমগর রববতেমন রনছক সাোরজকতা ও ইয়াহূদী-খৃষ্টান 
পুমরারহতমদর রনজস্ব েতােত প্ররতষ্ঠার কারমে। এরা 
সোমজ নারীমদর নযাযয অরধকার গুমলামক পররবতেন কমর 
রদময়মছ। 

বাইমবল যুমগর আবতেমন রবরভন্ন সেময় রভন্ন রভন্ন ডলাক 
দ্বারা রলরখত হময়মছ। তামদর পাররপারশেক অবস্থার রভন্নতা 
ও োনুমষর জীবনযাপন পদ্ধরতর রভন্নতার কারমে তামদর 
েতােত রবরভন্ন রকে হময় তামদর হামত বাইমবল 
পররবরতেত হময়মছ। উদাহরেস্বরুপ, পুরাতন রনয়মে বরেেত 
বযরভচামরর শারস্ত রনময় েরহলামদর ওপর রনধোররত শারস্ত 
এেনভামব রচরত্রত হময়মছ ডয, তা সুস্থ রবমবক ডেমন রনমত 
পামর না। তমব প্রাচীন ইয়াহূদী সোমজর ডলামকরা 
রনমজমদর বাংশ দ্বারা ডগৌরব করত। এ জনয তামদর রচন্তা 
রছল ডকামনা নারী ডযন অনয ডকামনা শরক্তশালী ডগামত্রর 
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ডলাকমদর সামথ ডকামনা ধরমের সম্পকে রাখমত না পামর। 
এ সেস্ত রবধামনর সােমন আেরা সহানুভুরত ডদখামত 
পারর না। বরাং আোমদর কামছ েমন হয় ডয,এিা নারীমদর 
রবরুমদ্ধ পুরুষমদর একমগময়েী ছাড়া আর রকছুই নয়। 
এছাড়াও এিা রছল নারীমদর রবরুমদ্ধ পুমরারহতমদর নগ্ন 
হােলা । নারীমদর প্ররত গ্রীক ও ডরাোন সভযতার রবতৃষ্ণ 
েমনাভাবমক উমল্লখ করা বযরতত রবষয়রিমক সরিকভামব 
বযাখযা করা সম্ভব নয়। সুতরাাং ঐরতহারসক দৃরষ্টমকাে 
ডথমক রবমবচনা করা ছাড়া আেরা ইয়াহূদী খৃষ্টান ধমেের 
ওপর ডকামনা রকছু চারপময় রদমত পারর না।  

ইরতহাস ও োনুমষর সভযতার ওপর ইসলামের অবদান 
বুঝমত হমল আোমদরমক ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধমেের 
ইরতহাস জানা থাকা প্রময়াজন। রবরভন্ন সভযতা ও সোজ 
ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধেে-রবশ্বামসর ওপর প্রভাব রবস্তার 
করমত সক্ষে হময়মছ। এিা রহজরমতর পূমবে সপ্তে 
শতাব্দীমত তামদরমক আল্লাহর নবীেুসা ও ঈসা 
আলাইরহস সালাে এর ওপর আল্লাহ কতৃেক নারযলকৃত 
রবধান পররবতেন করার পযোময় ডপৌমছ রদময়মছ। ইয়াহূদী 
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ও খৃষ্টান ধমেে নারীমদর নযাযয অরধকামরর েমধয 
একমগময়রে করার এ রবধান সপ্তে শতাব্দীর ডস 
পররবতেমনরই উদাহরে। তখনই োনুষমক অসৎ পথ 
ডথমক সৎপমথ রফররময় আনার ডখাদায়ী বাতো ডপ্ররে করা 
জরুরী হময় পমড়। েহাগ্রন্থ আল-কুরআন ইয়াহূদী ও 
নাসারামদরমক তামদর ওপর আগত দুঃরিন্তা ডথমক েুক্ত 
করার জনয রাসুল পািামনা হময়মছ বমল ডঘাষো কমরমছ।  

আল্লাহ তা‘আলা বমলন,  

َ  ٱَلَِبَ  ٱلَرُسوَل  يََتبُِعونَ  ٱََّلِينَ ﴿ ّمِ
ُ
 اَمۡكُتوبً  َُيُِدونَُهۥ ٱََّلِي ٱۡۡل

ِنيلِ  ٱَّلۡوَرىَةِ ِف  ِعنَدُهمۡ  ُمُرُهم َوٱۡۡلِ
ۡ
 َعنِ  َوَيۡنَهىَُهمۡ  بِٱلَۡمۡعُروِف  يَأ

ئَِث  َعلَۡيِهمُ  َوُيَحّرِمُ  ٱلَطّيَِبَِت  لَُهمُ  َوُيِحلُّ  ٱلُۡمنَكرِ   ۡنُهمۡ عَ  َوَيَضعُ  ٱۡۡلََبَٰٓ
ۡغَلََل  إِۡۡصَُهمۡ 

َ
 وََعَزُروهُ  بِهِۦ َءاَمُنوا   فَٱََّلِينَ  َعلَۡيِهۡم   ََكنَۡت  ٱَلِت  َوٱۡۡل

وهُ  نزَِل  ٱََّلِيٓ  ٱَلُّورَ  َوٱَتَبُعوا   َونَََصُ
ُ
ۥٓ  أ َلَٰٓئَِك  َمَعُه و 

ُ
 ﴾١٥٧ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  أ

 [  ٢٥١: االعراف]

“আর যারা অরশরক্ষত এই রাসুলমক অনুসরে কমরমছ 
যামক তারা তামদর ধেেগ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জীমল রলরখত 
ডপময়মছ। রতরন তামদরমক সৎকামজর রনমদেশ ও 
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অসৎকাজ ডথমক রনমষধ কমরন,তামদর জনয উত্তে 
রজরনসমক পবধ ও অপরবত্র রজরনসমক হারাে 
কমরন,তামদর ওপর ডথমক ডবাঝা নারেময় ডদন এবাং 
বরন্ধত্ব অপসারে কমরন, যা তামদর ওপর রবদযোন রছল। 
সুতরাাং যারা তার ওপর ঈোন এমনমছ, তার সাহচযে 
অবলম্বন কমরমছ, তামক সাহাযয কমরমছ এবাং তার সামথ 
নারযলকৃত নূমরর অনুসরে কমরমছ, শুধুোত্র তারাই 
সফলকাে।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৭] 

অতএব, ইসলাে ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধমেের প্ররতদ্বন্দী হময় 
আমস রন, বরাং আল্লাহ তাআলার পুবেবতেী রবধানসেূহমক 
পররপূেে করার জমনযই এমসমছ।  

এ গমবষোর ডশষভামগ  আরে েুসরলে সোজমক আমবদন 
করমত চাই ডয, ইসলাে নারীমদরমক ডয সেস্ত অরধকার 
রদময়মছ তার অমনকাাংশ ডথমকই তারা আজ বরিত। যা 
পুরাতন হময় ডগমছ তার সাংস্কার করা জরুরী। এিা 
প্রমতযক েুসলোমনরই দারয়ত্ব। েুসরলে রবমশ্বর এিাও 
একিা দারয়ত্ব ডয, তারা কুরআন ও সুন্নাহর রভরত্তমত 
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নারীমদর জনয ঐকযবদ্ধ একিা রবধান প্রেয়ন করমব। 
তামত নারীমদর ইসলােসম্মত যাবতীয় অরধকার রনরিত 
কমর ডয ডকামনা েুমলয তা বাস্তবায়মনর বযবস্থা করমত 
হমব। এিা অমনক সেয় সামপক্ষ বযাপার বমি। তমব 
ডকামনা রকছু না করার ডচময় ডদরীমত হমলও রকছু করাই 
উত্তে। েুসরলেরা তামদর ো, ডবান, কনযা ও স্ত্রীমদরমক 
যরদ তামদর নযাযয অরধকার প্রদান না কমর তাহমল, 
তামদরমক ডস অরধকার এমন ডদমব ডক? এছাড়াও 
আোমদর জনয অবশয কতেবয হমে ডয সেস্ত রীরতনীরত 
ও ভূল প্রচলন আোমদর োমঝ প্রচরলদ রময়মছ এবাং 
কুরআন ও সুন্নাহর সামথ সাাংঘরষেক তামক বজেন করা। 
কুরআন রক আরমবর কারফরমদরমক তামদর পুবেপুরুষমদর 
কৃরষ্ট-কালচামরর অন্ধ অনুকরে করার কারমে রতরস্কার 
কমর রন? পরিো বা অনয ডকামনা সভযতা ডথমক আগত 
ডকামনা অশ্লীল প্রথা আোমদর োমঝ আসমল আেরা 
অবশযই তার রবরুমদ্ধ অবস্থান গ্রহে করব। তমব তামদর 
ডথমক ডযগুমলা ভামলা ডসগুমলা গ্রহে করমত ডদাষ ডনই। 
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তামদর সামথ সম্পকে রাখায় অসুরবধা ডনই। এিাই েহাগ্রন্থ 
আল-কুরআমনর রশক্ষা। আল্লাহ তা‘আলা বমলন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ نَثَ  َذَكر   ّمِن َخلَۡقَنَُكم إِنَا ٱَلَاُس  َيَٰٓ

ُ
 ُشُعوٗبا وََجَعۡلَنَُكمۡ  َوأ

ۡكَرَمُكمۡ  إِنَ  ِّلََعاَرفُٓوا    َوَقَبآئَِل 
َ
ۡتَقىَُكۡم   ٱّلَلِ  ِعندَ  أ

َ
 َعلِيم   ٱّلَلَ  إِنَ  أ

 [  ٢٣: احلجرات] ﴾١٣ َخبرِي  

“ডহ োনব সকল! রনিয় আেরা ডতাোমদরমক একরি 
োত্র পুরুষ ও নারী ডথমক সৃরষ্ট কমররছ; আর ডতাোমদরমক 
রবরভন্ন ডররে ও ডগামত্র রবভক্ত কমররছ, যামত ডতােরা 
পরস্পমর পরররচত হমত পার। ডতাোমদর েধযকার 
সবোরধক েুত্তাকী ডলাকই আল্লাহ তা‘আলার রনকি ডবরশ 
সম্মারনত। রনিয় আল্লাহ তাআলা সবেজ্ঞ ও সবরকছুর 
খবর রামখন।” [সূরা আল হুজুরাত, আয়াত: ১৩] 

আোমদর কতেবয হমব আেরা অনয ডকামনা জারত বা 
ডগারষ্ঠর অন্ধ অনুসরে করব না। ডকননা এিা রনমজমদর 
সম্মান ও েযোদার পররপন্থী কাজ।  

আর ইয়াহূদী-খৃষ্টান ও অনযানয ধেোবলম্বী ভাইমদর কামছ 
আোর কময়করি কথা রময়মছ। ডসগুমলা হমলা: ডয ধেে 
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নারীমদর নযাযয অরধকার রনরিত করমছ এবাং তামদরমক 
সম্মামনর আসমন আসীন করমছ, তামক আজ নারীর ওপর 
যুলুেকারী বমল সাবযস্ত করা হমে এিা আসমলই কু্ষদ্ধ 
করার েমতা কথা,  ডয রবশ্বাস আজ সারা রবমশ্ব 
সম্প্রসাররত হময়মছ। এ রবষয় রনময় অমনক প্রবন্ধ-রনবন্ধ 
ও গ্রন্থ ররচত হময়মছ এবাং রেরডয়া ও হরলউড রসমনোয় 
যা রনময় রীরতেত পহ পচ করা হয়। ইসলাে রনময় ভুল 
বুঝাবুরঝ ও ডকামনা রকছুর সামথ ইসলামের সমৃ্পক্ততা 
রনময় ভীরতই এ ভুল রবশ্বাস স্থারপত হবার অনযতে 
কারে। রেরডয়া ইসলােমক রবকৃরত করা ডথমক ক্ষান্ত হমল 
আেরা শারন্তপুেে সোজ গিন করমত পারব ডযখামন 
থাকমব না ডকামনা ভুল বুঝাবুরঝ, পক্ষপাতদৃষ্টতা ও 
সাম্প্রদারয়কতা। অেুসরলেমদর জানা দরকার ডয, ইসলাে 
স্বীকৃত রবষয় ও বতেোন েুসরলেমদর কাজকমেের েমধয 
রকছুিা পাথেকয রময়মছ। এগুমলা ইসলাে বমল স্বীকৃত হমত 
পামর না। সুতরাাং আজমকর েুসরলে সোমজ নারীমদর 
েযোদা ও ইসলামে নারীমদর েযোদার রভতমর আকাশ 
পাতাল তফাত আমছ রিক ডতেরন, ডযেন, তফাত আমছ 
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ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধমেে নারীমদর েযোদা ও পরিো সোজ 
কতৃেক প্রদত্ত নারীমদর েযোদার রভতমর। তাই েুসরলে 
অেুসলোন রনরবেমশমষ সকমলর উরচৎ রবষয়গুমলামক 
পযোমলাচনা কমর ভরবষযত শারন্তর লমক্ষয ভুল বুঝাবুরঝ, 
ভীরত ও সমন্দহ ইতযারদ দূর করার ডচষ্টা করা।                  

আর এিা স্পষ্ট করা দরকার ডয, ইসলাে নারীমদরমক 
সম্মান রদময়মছ এবাং তামক এেন সব অরধকার রদময়মছ, 
যা ডদড় হাজার বছর পমর এখন সমবোত্র রবশ্ব বুঝমত 
ডপমরমছ। ইসলাে নারীমক জন্ম ডথমক েৃতুয পযেন্ত সম্মান-
েযোদা ও সবেপ্রকার রবপদ ডথমক ডবমচ থাকার গযারারট 
ডদয়। ইসলাে তামক আরত্মক, বারহযক, রচন্তা ও ইোসহ 
সেস্ত প্রময়াজনমক রেরিময় ডদয়। আিযে হওয়ার রকছুই 
ডনই ডয, বতেোমন বৃমিমন যারা ইসলাে গ্রহে করমছ, 
তামদর অরধকাাংশই েরহলা। অপররদমক আমেররকায় 
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ইসলাে গ্রহেকারী েরহলার সাংখযা পুরুমষর ডচময় চারগুন 
ডবরশ।85 

তাই বতেোন রবশ্ব সরিক পমথর রদশা ডপমত ইসলামের 
অতযন্ত েুখামপক্ষী। ১৯৮৫ সামলর ২৪ ডশ জুন 
আমেররকান কাংমগ্রমসর পবমদরশক রবভামগর এক পবিমক 
“রােদুত রহরোন এইলিস” বমলরছমলন: বতেোন রবমশ্ব 
েুসরলমের সাংখযা ১০০ ডকারিরও ডবরশ এিা অতযন্ত 
আিমযের রবষয়। রকন্তু আরে আিযে হই ডয, ইসলাে 
একত্ববামদ রবশ্বাসী অতযন্ত দ্রুত বধেোন একরি ধেে; এিা 
যরদ ডকামনা রকছুর রদমক ইরঙ্গত ডদয় তাহমল তা হমব -
ইসলাে হমলা সমতযর ওপর প্ররতরষ্ঠত ধেে। এিা প্রচুর 
সাংখযক ডনককার ডলাকমদরমক তার রদমক আকৃষ্ট 
করমছ।”  

                                                           
85 Khalil Gibran, Thoughts and Meditations (New 
York : Bantam Books, 1960) p. 28. 
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হযাাঁ, ইসলাে সমতযর ওপরই প্ররতরষ্ঠত এবাং তা প্রোরেত 
হওয়ার সেয়ও এখনই। আশা করর আোর এই গমবষো 
এ পমথ একধাপ এরগময় ডদমব ইনশাল্লাহ। 
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ইসলাে নারীমক রদময়মছ যথাথে সম্মান, ভূরষত 

কমরমছ প্রময়াজনীয় সকল অরধকামর, যা তামক 

সম্মারনত ও তৃপ্ত জীবনযাপমন সহায়তা ডদয় 

বেেনাতীতভামব। পক্ষান্তমর রবকৃত ইয়াহূদী ও 

খৃষ্টবাদ নারীমক কমরমছ অমনক ডক্ষমত্রই অরধকার 

বরিত। েমনাজ্ঞ উপস্থাপনায় এ রবষয়গুমলারই 

তুলনােূলক আমলাচনা উমি এমসমছ বতেোন 

গ্রমন্থ। 

 

 

 

 

 



 

 

 
 161 

 

 


