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ভূ িমকা
সম� �শংসা আ�াহর জনয, িযিন আমােদরেক ইসলােমর পেথ
পিরচািলত কেরেছন এবং আমােদরেক তার অনু সারী বািনেয়েছন;
আ�াহ যিদ আমােদরেক েহদায়াত না করেতন, তাহেল আমরা
েহদায়াত েপতাম না; আিম আ�াহ সু বহানাহু ত‘আলার �শংসা
করিছ এবং তাঁর িন‘য়ামেতর বয্াপাে তাঁর কৃতজ্ঞতা �কাশ কর;
আর তাঁর িনকট তাঁর অনু �হ ও করুনা বৃি�র আেবদন করি; আর
আিম সাক্ষয্ িদি�, আ�াহ ছাড়া েকােনা ইলাহ েনই, িযিন একক,
যাঁর েকােনা শরীক েনই; আিম আরও সাক্ষয্ িদি�, মুহা�দ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও রাসূ ল, যাঁেক িতিন
েহদােয়ত ও সতয্ দীনসহ সুসংবাদ বাহক ও ভীিত �দশর্নকার
িহেসেব ে�রণ কেরেছন; িতিন সেতয্র িদেক আ�ান কেরেছন এবং
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কলয্ােণর পথ �দশর্ন কেরে; আ�াহ তাঁর উপর এবং তাঁর
পিরবার-পিরজন, সাহাবীগণ ও িকয়ামেতর িদন পযর্� েয বয্ি� তাঁ
েহদােয়েতর অনু সরণ করেব তার উপর রহমত, শাি� ও বরকত
বষর্ণ করু
অতঃপর
েহ মুসিলমগণ! েতামরা আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর, েতামােদর
রেবর িনেদর্শেক সমীহ ক, েতামােদর দীন ও আমানতসমূ হেক
েহফাযত (সংরক্) কর এবং েতামরা েতামােদর দািয়�সমূ হ পালন
কর; আর েতামরা েতামােদর িনেজেদর বয্াপাের ও েতামােদর
পিরবার-পিরজেনর বয্াপাের আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর এবং
েতামােদর িনেজেদর মধয্কার িবেরাধ মীমাংসা কের নাও
অেনক মানু ষ েসৗভােগয্র অনুস�ান কে; আর অে�ষণ কের শাি�,
ি�িত এবং েদহ ও মেনর �শাি�; েযমিনভােব েস দু ভর্াগয্
অি�রতার কারণসমূ হ, দু ি��ার উ�ীপকসমূ হ এবং িবেশষ কের
পািরবািরক কলহ েথেক দূ ের থাকার বয্াপাের েচ�াসাধনা কের
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তেব তােদর জানা উিচত েয, এক আ�াহর �িত িব�াস, তাঁর উপর
ভরসা এবং সকল িবষয় তাঁর �িত েসাপদর্ করা বয্তীত এস
বা�বায়ন করা যােব না, আর সােথ সােথ িতিন েযসব িনয়মনীিত ও
উপায় �ণয়ন কেরেছন, েসগুেলােক �হণ করেত হেব

 পিরবার গঠন ও দা�তয্ জীবেন েসৗহােদর্য্র :
এ েক্ষে� বয্ি� ও েগা�ীর উপর েয িবষয়িট সবেচেয় বড় ধরে
�ভাব েফেল তা হেলা পিরবার গঠন ও তােক সেতয্র উপর
�িতি�ত রাখা। আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা তাঁর �জ্ঞা
পিরবারেক পুরুষ ও নারী িনিবর্েশষ সকল মানুেষর জন য্ ৈত
কেরেছন �তয্াবতর্ন�ল িহেস; যােত েস অব�ান করেব এবং
েসখােন �শাি� অনু ভব করেব; আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা তাঁর
বা�ােদর �িত এ অনু �হ �কাশ কের বেলন:
َ ُ
َ ْ ُ َّ
َ
ُ َ
ُ َ َ َ َۡ
َ
﴿ َوم ِۡن َءا� ٰتِهِۦٓ أن خل َق ل�م ّم ِۡن أنفسِ� ۡم أ ۡز َ� ٰ ٗجا ل ِت ۡسك ُن ٓوا إ ِ ۡ� َها َو َج َعل
َ ّ ٰ َ َ َٰ
ّ ًََۡ َ ّٗ
َ ّ
ُ ََۡ
[٢١ : ﴾ ]الﺮوم٢ ت ل ِق ۡو ٖ� َتَفَكَ ُرون
ٖ �� بين�م ّوَدَة ور�ة ۚ ِنَ ِ� �ل ِك
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“আর তাঁর িনদশর্নাবলীর মেধয্ রেয়েছ , িতিন েতামােদর জনয্
েতামােদর মধয্ েথেক সৃি� কেরেছন েতামােদর েজাড়; যােত েতামরা
তােদর কােছ শাি� পাও এবং সৃ জন কেরেছন েতামােদর মেধয্
ভালবাসা ও সহমিমর্তা। িন�য় এেত বহু িনদশর্ন রেয় েছ
স�দােয়র জনয, যারা িচ�া কের।” - (সূ রা আর-রূ, আয়াত: ২১
)।
হয্া, আ�াহ বেলেছন: ‘যােত েস তার কােছ শাি� পায়’; িতিন বেলন
িন: ‘যােত েস তার সােথ বাস কের’, সু তরাং আ�াহর এ বাণীর দাবী
হে� েয, পিরবােরর আচার-আচরণ হেব ি�িতশীল আর অনু ভূিত
হেব �শাি�র েক�িব�ু। েসখােন সেবর্া� অেথর্ শাি� ও িনি��ত
�িতি�ত হেব। সু তরাং �ামী-�ীর �েতয্েকই তার স�ীর মেধয
অি�রতার সময় �শাি� এবং স�টময় মুহূেতর্ আন� অনুভব
করেব।
দা�তয্ জীবেনর স�েকর্র মূলিভি� : ভােলাবাসা, ঘিন�তা ও
সখয্তার উপর �িি�ত সাহচযর্ ও িমলন। এ স�েকর্র িশক
অেনক গভীের, িব�ৃ িত অেনক দূ র বয্, �য়ং বয্ি�র সােথ তার
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আ�ার েয স�কর, এটা তার সােথ খুব চমৎকারভােব তুলনােযাগয,
যা আমােদর �িতপালেকর িকতাব বণর্না কেরে, িতিন বেলেছন:
ُ ّ ٞ َ ِ� ّ
ُ َ � ۡم َوأ
ٞ َ�ِ نت ۡم
ّ اس
[١٨٧ :ّهُنَۗ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
َ ﴿ ُنَ اس
“তারা েতামােদর েপাষাক�রূপ এবং েতামরাও তােদর েপাষাক�রূ” ( সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭ )।
তাছাড়া এই স�কর্ েছেল ও েমেয়েদর িশক্ষা এবং লালনপা
দািয়� পালেনর মধয্ িদেয় যা গঠন কে, তা ে�হপূ ণর্ মাতৃ� ও
�মিনভর্র িপতৃে�র ছায়তল ছাড়া হেত পাের না।
এ স�ািনত পািরবািরক পিরেবেশর েচেয় আর েকান পিরেবশ
অিধক পিব� হেত পাের?
***

7

মুসিলম পিরবার �িত�ার খুিঁ টসমূ হ
স�ািনত পাঠক:
এমন অেনক িবষয় রেয়েছ যার উপর মুসিলম পিরবােরর
অবকাঠােমা দাঁিড়েয় আেছ; যার মাধয্েম সু�িতি�ত হয় �াম-�ীর
দা�তয্ স�কর্ এবং যা েমেন চলেল তা েথেক দূের থাে
িবি��তার ঝেড়া হাওয়া ও ভ� ও কিতর্ত হওয়ার তুফান। েস সব
খুঁিটসমূ েহর অনয্তম হে:
১. আ�াহর উপর পূ ণর্ ঈমান ও তাঁর তাকওয়া অবল�:
েয সব খুঁিটর উপর মুসিলম পিরবার দাঁিড়েয় থােক, ত�েধয্ সবর্�থ
ও সবর্ািধক গুরু�পূণর্ িবষয় : ঈমােনর রিশেক শ�ভােব
আকেড় ধরা ... আ�াহ ও পরকােলর �িত ঈমান; অ�র যা লু িকেয়
রােখ, েস ব� স�েকর্ িযিন জােনন তােক ভয় কর; তাকওয়া ও
আ�পযর্েবক্ষণেক অপিরহাযর্ কের ; আর যু লুম েথেক এবং সতয্
অনু স�ােনর েক্ষে� অনেয়র আ�য় েনওয়া েথেক দূ ের থাকা। আলকুরআেনর ভাষায়:
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ۡ ّ
ُ َ
ۡ َ َ
َۡ َّ ّ ََ
ُ َ
َ � َعل
 � ٰل ِ� ۡم يُو�ظ بِهِۦ َمن �ن يُؤم ُِن ب ِٱَِ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ ِِر� ومن َتَ ِق ٱ... ﴿
َ ّ ََ ّۡ
َۡ ّ
َۡ َ ُ َۡ ۡ ُُۡ ََۡ
ُ ِ َ�ت
... ب َو َمن َتَوَ� َ � ٱَِ � ُه َو َح ۡس ُب ُه ۚ ٓۥ
�  و�رزقه مِن حيث٢ َُۥ � َر ٗجا
ۚ س
[٣ ،٢ : ﴾ ]اﻟﻄﻼق٣
“ ... এর �ারা েতামােদর মেধয্ েযবয্ি আ�াহ ও েশষ িদবেসর
উপর ঈমান রােখ, তােক উপেদশ েদওয়া হে�। আর েয েকউ
আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কের, আ�াহ তার জনয্(উ�রেণর) পথ
কের েদেবন, আর িতিন তােক তার ধারণাতীত উৎস হেত দান
করেবন িরিযক। আর েয বয্ি� আ�ার উপর তাওয়া�ুল কের,
তার জনয্ আ�াহই যেথ। ...” - (সূ রা আত-তালাক, আয়াত: ২ ৩)।
আর এই ঈমানেক শি�শালী করেব: আ�াহর আনু গতয্ ও ইবাদেতর
বয্াপের েচ�া করা, তার বয্াপাের য�বান থাকা এবং েস বয্াপাে
�ামী-�ীর মেধয্ পর�রেক উপেদশ েদওয়ার বয্ব�া ক; েতামরা
নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণীিট িনেয় েভেব েদখ, িতিন
বেলেছন:
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 ﻓﺈن أﺑﺖ ﻧﻀﺢ ﻓ، » رﺣﻢ اﷲ رﺟﻼ ﻗﺎم ﻣﻦ الﻠﻴﻞ ﻓﺼ� وأﻳﻘﻆ امﺮأﺗﻪ ﻓﺼﻠﺖ
 ورﺣﻢ اﷲ امﺮأة ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ، (  ش ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻤﻟﺎء رﺷﺎ رﻓﻴﻘﺎ: �وﺟﻬﻬﺎ ﻤﻟﺎء ) ﻳﻌ
 )رواه. «  ﻓﺈن ﻰﺑ ﻧﻀﺤﺖ ﻓ وﺟﻬﻪ ﻤﻟﺎء، �الﻠﻴﻞ ﻓﺼﻠﺖ وأﻳﻘﻈﺖ زوﺟﻬﺎ ﻓﺼ
. ( ﺣﺪ و أﺑﻮ داود و اﻟنﺴﺎﻲﺋ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
“আ�াহ রহম করুন এমন পুরুষ বয্ি�র , েয বয্ি� রােত ঘুম
েথেক উেঠ, অতঃপর সালাত আদায় কের এবং েস তার �ীেক
জািগেয় েদয়, তারপর েসও সালাত আদায় কের; অতঃপর েস (�ী)
যিদ ঘুম েথেক উঠেত আপি� কের, তাহেল তার মুখম�েলর উপর
হালকাভােব পািন িছিটেয় েদয়। আর আ�াহ রহম করুন এমন
নারীর �িত, েয রােত ঘুম েথেক উেঠ, অতঃপর সালাত আদায় কের
এবং েস তার �ামীেক জািগেয় েদয়, তারপর েসও সালাত আদায়
কের; অতঃপর েস (�ামী) যিদ ঘুম েথেক উঠেত আপি� কের,
তাহেল তার মুখম�েলর উপর হালকাভােব পািন িছিটেয় েদয়।” 1
০F
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হািদসিট সহীহ, যা বণর্না কেরেছ: আহমদ, আল-মুসনাদ: ২/২৫০, ৪৩৬; আবূ
দাউদ: ১৩০৮; নাসায়ী: ৩/২০৫; ইবনু মাজাহ: ১৩৩৬; আর ইবনু খুযাইমা
হািদসিটেক িবশু� বেলেছন (১১৪৮); হােকম: ১/৩০৯; আর যাহাবী র. তা
সমথর্ন কেরেছন
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�ামী ও �ীর মধয্কার স�কর্িট পািথর্ব ও ব�গত েকােনা স�
নয়; নয় চতু�দ জ�র �বৃ ি�র মত েকােনা স�কর; বরং তা হল
আ�ীক ও স�ানজনক একিট স�কর; আর যখন এই স�কর্িট
িনেভর্জাল ও যথাযথ হে, তখন তা মৃতুয্র পর পরকালীন জীবন
পযর্� স�সািরত হে; আল-কুরআেনর ভাষায়:
َ
َ
ٓ
َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ٰ ّ �َ
ّ
ِٰ �َ و� َها َو َمن َصل َح م ِۡن َءابَا� ِ ِه ۡم َوأ ۡز
:ج ِه ۡم َذ ُرِّ�َ ٰت ِ ِه ۡمۖ ﴾ ]الﺮﻋﺪ
﴿ َت عد ٖن يدخل
[٢٣
“�ায়ী জা�াত, তােত তারা �েবশ করেব এবং তােদর িপতা-মাতা,
পিত-প�ী ও স�ান-স�িতেদর মেধয্ যারা সৎকাজ কেরেছ
তারাও।” - ( সূ রা আর-রা‘দ, আয়াত: ২৩ )।
২. স�য্বহােরর মাধয্েম জী-যাপন করা:
েয িজিনসিট এ পিব� দা�তয্ স�কর্েক েহফাযত ও ত�াবধা
কের, তা হল পর�র স�য্বহােরর মাধয্েম জী-যাপন করা; আর
এটা ততক্ষণ পযর্� বা�েব পিরণত হেব, যতক্ষণ না �েতয
পক্ষ তার ভ-ম� স�েকর্ বুঝেত পারেব। ব�ত ঘর ও পিরবােরর
বয্াপাের সািবর্ক পূণর্তার িবষয়িট সুদ পরাহত, তাই পিরবােরর
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সদসয্ িকংবা অনয্েদর মেধয্ সকল ৈবিশে�য্র পিরপূণর্তা লাভ
আশা করাটা মানব �ভােব নাগােলর বাইেরর িবষয়।
 দা�তয্ জীবন তথা পিরবার সংরক্ষণ ও স�য্বহা
মাধয্েমসু �র জীবন যাপেন �ামীর ভূ িমকা:
সু � িবেবক এবং পিরপ� িচ�ার দাবী হে�, কিতপয় অসিহ�ুতােক
�হণ করা এবং অসু খকর িবষয় েথেক দৃ ি� িফিরেয় রাখার বয্াপাের
মনেক ৈতরী কের রাখা। কারণ, পুরুষ হল পিরবােরর কতর, তার
িনেজর ৈধযর্ ও সিহ�ুতা নারীর েচেয় অিধক হেব এটাই দািব।
েকননা, পুরুষ জােন ে, নারী তার সৃ ি�গত ও �ভাব-�কৃিতর িদক
েথেক দু বর্; যখন তােক �েতয্ক িবষেয় জবাবিদিহর স�ুখীন করা
হেব, তখন েস সব িবষেয় জবাব িদেত অক্ষম হেয় পড়; আর
তােক েসাজা করার বয্াপাের পীড়াপীিড় করার িবষয়িট তােক েভে�
েফলার িদেক িনেয় যােব, আর তার েভে� যাওয়া মােন তােক
তালাক েদওয়া; নবী মু�াফা সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম, িযিন
েখয়াল-খুিশর অনু সরণ কের েকােনা কথা বেলন না, (বরং যা বেলন
আ�াহর পক্ষ েথেকই বে) িতিন বেলন,
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» اﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟنﺴﺎء ﻓﺈن ﻤﻟﺮأة ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺿﻠﻊ و�ن أﻋﻮج ﺷء ﻓ الﻀﻠﻊ أﻋﻼه
) . «  و�ن ﺗﺮ�ﺘﻪ لﻢ ﻳﺰل أﻋﻮج ﻓﺎﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟنﺴﺎء،  ﻓﺈن ذﻫﺒﺖ ﺗﻘﻴﻤﻪ ﺮﺴﺗﻪ،
. ( واه اﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ
“েতামরা নারীেদর বয্াপাের উ�ম উপেদশ �হণ কর। কার, নারী
জািতেক পাঁজেরর হাড় েথেক সৃ ি� করা হেয়েছ; আর পাঁজেরর
হাড়গুেলার মেধয্ উপেরর হাড়িট অিধক বাঁ; সু তরাং তুিম যিদ তা
েসাজা করেত যাও, তাহেল তা েভে� েফলেব; আর যিদ এমিন েছেড়
দাও, তাহেল সব সময় তা বাঁকাই েথেক যােব; কােজই নারীেদর
2
সােথ কলয্াণমূলক কাজ করার উপেদশ �হণ কর” সু তরাং নারীর
১F

মেধয্ ব�তার িবষয়িট েমৗিলকভােবই সৃি�গ; অতএব, আবশয্ক
হেলা সহজসু লভ আচরণ করা এবং ৈধযর্ ধারণ করা।
তাই পুরুেষর উপর কতর্বয্, তার পিরবােরর পক্ষ েথেক ে
অসিহ�ু আচরেণর �কাশ ঘটেব, েস েক্ষে� তার সােথ দীঘর্ িবতে
জিড়েয় না পড়া; আর েস েযন তােদর মধয্কার িবিভ� �ি-িবচুয্িতর
িদকসমূ হ েথেক দৃ ি� এিড়েয় চেল এবং তার কতর্বয্ হল তােদ

2

বু খারী, আল-জােম‘উস সহীহ (৫১৮৬); মুসিলম, আস-সহীহ (১৪৬৮)
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মধয্কার ভাল িদকগুেলা িনেয় আেলাচনা ক, আর এর মেধয্ েস
অেনক ভােলা িকছু পােব।
অনু রূপ বয্াপাের রাস সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ ِ  ﻻ ﻳﺒﻐﺾ و ﻻ ﻳ�ﺮه ( إ ْن َﻛﺮهَ ﻣ ِْﻨ َﻬﺎ ُﺧﻠُ ًﻘﺎ َﻰ: » ﻻَ َ� ْﻔ َﺮ ْك ُم ْﺆﻣ ٌِﻦ ُم ْﺆﻣ َِﻨ ًﺔ ) أي
ﺿ
ِ
ِ
َ َْ
. (  ) رواه مﺴﻠﻢ. « ﻣِﻨﻬﺎ آﺧ َﺮ
“েকান মুিমন পুরুষ েকােনা মুিমন নারীেক ঘৃণা ও অপছ� করেব
না; যিদ েস তার েকােনা �ভাবেক অপছ� কেরও, তাহেল েস তার
অপর একিট �ভাবেক পছ� করেব।” 3 আর েস েযন এ েক্ষে
২F

3

মুসিলম, আস-সহীহ (১৪৬৯);
ফায়দা: হােফয ইবনু হাজার র. যা বেলেছন, তার সারকথা হল: হাদীেসর মেধয্
সহানু ভূিতর মাধয্েম �ীেক পুনগর্ঠে ইি�ত রেয়েছ; সু তরাং েস তােত
অিতর�ন করেব না, যােত সংসার েভে� যায়; আর েস তােক এেকবাের েছেড়
েদেব না; যােত েস তার ব�তার উপেরই চলেত থাকেব। আর এর িবিধব�
িনয়ম হল: যখন �ী তার �ভাবগত �িটিট বার বার পুনরাবৃ ি� ঘটােব, আর তা
তােক সরাসির অবাধয্তােক হণ করার িদেক অথবা আবশয্কীয় িবষয় বজর্
করার িদেক িনেয় যােব; এমতাব�ায় েস তােক ব�তার উপর েছেড় েদেব না।
পক্ষা�ের যখন তার ব�তািট েকােনা ৈবধ কমর্কাে�র িবষেয়, তখন েস
তােক তার উপর েছেড় েদেব। - েদখুন: ফাতহুল বার, ৯/২৫৪।
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অিধক পিরমােণ ধীর-ি�রতা অবল�ন কের; েস যিদ তার
অপছ�নীয় েকােনা িকছু েদেখ, তাহেল এটাই েশষ কথা িহেসেব
�হণ না কের, কারণ েস জােন না েকাথায় রেয়েছ কলয্ােণর মাধম
ও ভােলার উৎস।
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ
ۡ َ َ
ٗ ۡ َ ْ ُ ۡ َ َ ٰ ٓ �َّ َع
ۡ ۡ ّ َِ� �َ ... ﴿
َ أن ت� َرهوا ش�ٔا َو َ� ۡج َعل
َوف فإِن كرِهُمُوهُن
� ِ ُوهُنَ ب ِٱل َمع ُر
َ ٗۡ َ
ُّ ٱ
[١٩ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ��ِٗ �� كث
َ �ِيهِ خ
“ ... আর েতামরা তােদর সােথ সৎভােব জীবন যাপন করেব;
েতামরা যিদ তােদরেক অপছ� কর, তেব এমন হেত পাের েয,
আ�াহ যােত �ভূ ত কলয্াণ েরেখেছ, েতামরা তােকই অপছ�
করছ।” - (সূ রা আন-িনসা, আয়াত: ১৯ )।
আর শাি� িকভােব হেব? আর �শাি� ও হৃদয্তা েকাে�েক আস?
যখন পিরবােরর কতর্া কেঠার �কৃিত, দু বর্য্বহারকারী ও সংকীণর্ম
হন; যখন তােক িনবুর্ি�তা পরাভূত কে; আর তাড়াহুড়, স�ি�র
েক্ষে� ধীরতা ও রােগর েক্ষে� �ততার িবষতােক অ� কের
তুেল; যখন েস �েবশ কের, তখন েবিশ েবিশ েখাটা েদয়; আর
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যখন েবর হয়, তখন েস কুধারণা কের? অথচ এটা জানা কথা েয,
উ�ম বয্বহােরর মাধয্েম জী-যাপন এবং েসৗভােগয্র উপাউপকরণসমূ হ েকবল উদারতা এবং িভি�হীন যাবতীয় ধয্ানধারণা ও
সে�হ েথেক দূ ের থাকার মধয্ িদেয়ই অিজর্ত হেত পাের। আর
আ�মযর্াদা বা বয্ি�ে�র অহংেবাধ কখনও কখনও িকছু সংখয
মানু ষেক কুধারণা েপাষণ করার িদেক িনেয় যায়... তােক িনেয় যায়
িবিভ� কথাবাতর্ার অপবয্াখয্া িকংবা িবিভ� কমর্কাে�র মেধয্
ৈতরী করেত। আর তখন তা েকােনা িনভর্রেযাগয্ কারণ ছাই
বয্ি�র জীবনেক িব�াদ কের েদয় এবং মনেক অি�র কের তুেল।
আল-কুরআেনর ভাষায়:
ّ � َض ّي ُقوا ْ َعلَ ۡي
ُ ّ ََ ُ َ و
[٦ :ِنَۚ ﴾ ]اﻟﻄﻼق
ِ ِ َ﴿ و� تضآّهُن
“আর তােদরেক উতয� করেব না সংকেট েফলার জনয।” - (সূ রা
আত-তালাক, আয়াত: ৬)। আর িকভােব এ কাজিট একজন েলাক
তার �ী স�েকর্ করেত পাে, অথচ নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:
. (  ) واه اﻟﺮﺘﻣﺬي و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ. « �» ﺧ��ﻢ ﺧ��ﻢ ﻷﻫﻠﻪ وأﻧﺎ ﺧ��ﻢ ﻷﻫ
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“েতামােদর মেধয্ েস বয্ি�ই উ, েতামােদর মেধয্ েয তার �ীর
িনকট উ�ম; আর আিম েতামােদর মেধয্ আমার �ীর িনকট
উ�ম।” 4
৩

 দা�তয্ জীবন তথা পিরবার সংরক্ষণ ও স�য্বহা
মাধয্েমসু �র জীবন যাপেন �ীর ভূ িমকা:
মুসিলম নারীর েজেন রাখা উিচত েয, েসৗভাগয, ভােলাবাসা ও
অনু ক�া তখনই পিরপূ ণর্তা লাভ করে, যখন েস স�ির�বান ও
�ীনদার হেব; েস তার িনেজর জনয্ উপকারী ইিতবাক িদকগুেলা
েজেন িনেব; যােত েস তার সীমা অিত�ম ও ল�ন না কের; েস
তার �ামীর আ�ােন সাড়া িদেব; কারণ, তােক পিরচালনার বয্াপাের
�ামীর উপর দািয়� রেয়েছ, �ামী তােক েহফাযত করেব, সংরক্ষ
করেব এবং তার জনয্ বয্য় কর; সু তরাং �ীর উপর আবশয্ক
হেলা, �ামীর আনু গতয্ কর, �ামীর জনয্ েস তার িনজেক
সংরক্ষেণর িন�য়তা িবধান করা এবং �ামীর স�েদর রক্ষণাে
করা; আর �ী তার িনেজর কাজ-কমর্ সু�রভােব আ�াম িদেব ও তা

4

হািদসিট সহীহ; তা বণর্না কেরেন িতরিমযী (৩৮৯২); ইবনু মাজাহ (১৯৭৭);
ইবনু িহ�ান, আস-সহীহ (১৩১২)
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যথাযথভােব পালন করেব এবং েস তার িনেজর ও সংসােরর �িত
য�বান হেব; েস হেব পিব�া �ী, মমতাময়ী মাতা, তার �ামীর
সংসােরর রক্ষণােবক্ষণকািরনী দািয়�, েয দািয়� ও কতর্েবয্
বয্াপাের তােক জবাবিদহী করেত হেব। েস তার �ামীর ভােলা ও
েসৗ�যর্পূণর্ কমর্কাে �র �ীকৃ িত ি, তার অবদান ও উ�ম
বয্বহােরর মাধয্েম জী-যাপেনর িবষয়িটেক অবজ্ঞা ও অ�ীকা
করেব না; এই ধরেনর অবজ্ঞা �দশর্ন ও অ�ীকার করার বয্াপ
নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সতকর্ কেরেছ, িতিন বেলেছন:
» :  أﻳ�ﻔﺮن ﺑﺎﷲ ؟ ﻗﺎل:  ﻗﻴﻞ. « » أر�ﺖ ﻨﻟﺎر ﻓﺈذا �ﺮﺜ أﻫﻠﻬﺎ اﻟنﺴﺎء ﻳ�ﻔﺮن
ﻳ�ﻔﺮن اﻟﻌﺸ� و��ﻔﺮن اﻹﺣﺴﺎن ؛ لﻮ أﺣﺴﻨﺖ ﻰﻟ إﺣﺪاﻫﻦ ﺪﻟﻫﺮ ﺛﻢ رأت
. (  ) واه اﺒﻟﺨﺎري. «  ﻣﺎ رأﻳﺖ ﻣﻨﻚ ﺧ� ﻗﻂ: ﻣﻨﻚ ﺷيﺌﺎ ﻗﺎﻟﺖ
“আমােক জাহা�াম েদখােনা হয়; (তখন আিম েদিখ) তার
অিধবাসীেদর অিধকাংশই �ীেলাক, যারা কুফরী কের। িজজ্ঞাসা কর
হল: তারা িক আ�াহর সে� কুফরী কের? িতিন বলেলন: “তারা
�ামীর অবাধয্ হয় এবং ইহসান(স�যবহার) অ�ীকার কের; তুিম যিদ
দীঘর্কাল তােদর কারও �িত ইহসান কের থা, এরপর েস েতামার
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সামানয্ অবেহলা েদখেলই বে, আিম কখনও েতামার কাছ েথেক
ভাল বয্বহার পাইিন”

5

৪

সু তরাং আবশয্ক হল �ি-িবচুয্িত ক্ষমা করা এবং অপরাধ বা �াি�র �িত �েক্ষপ না কর... �ামী উপি�ত থাকেল তার �িত
দু বর্য্বহার করেব , আর �ামী অনু পি�ত থাকেল, �ামীর সােথ
িব�াসঘাতকতা করেব না।
এর মাধয্েমই পার�িরক স�ি� অিজর্ত হ, স�কর্ বা ব�ু� �ায়ী
হেব এবং আ�িরকতা, ভালবাসা ও সহমিমর্তা �াধানয্ িব�া
করেব। নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ভাষায়:
 )واه اﻟﺮﺘﻣﺬي و اﺑﻦ. « » أﻳﻤﺎ امﺮأة ﻣﺎﺗﺖ وزوﺟﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ راض دﺧﻠﺖ ﺠﻟﻨﺔ
. (ﻣﺎﺟﻪ
“েয নারীই তার �িত তার �ামী স�� থাকা অব�ায় মারা যােব, েস
নারী জা�ােত �েবশ করেব।” 6
৫F

5

বু খারী, আল-জােম‘উস সহীহ (৫১৯৭)

6

হািদসিট বণর্না কেরেছন িতরিমযী(১১৬১) এবং িতিন তােক ‘হাসান’ বেলেছন;
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সু তরাং েহ মুসিলম জািত! েতামরা আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর
এবং েজেন রাখ েয, পার�িরক সহেযািগতা ও একতা অজর্ন করার
মাধয্েম েসৗভাগয্ পিরপূণর্তা লাভ ক, িশক্ষার যথাযথ পিরেব
ৈতির হেব এবং তরুণ সমাজ েবেড় উঠেব এমন এক মযর্াদাবা
ঘের, যা ভালাবাসার �ারা পিরপূ ণর, পার�িরক বুঝাপড়ার �ারা সমৃ�
... মাতৃে�র সহানু ভূিতশীলতা ও িপতৃে�র করুণার মােঝ(িবদয্মা)
... তারা অব�ান করেব অেনক দূ ের ��-সংঘাত ও িবতেকর্র
েশারেগাল এবং এেক অেনয্র সােথ বাড়াবািড় েথে; যােত কের
েসখােন থাকেব না েকােনা �কার অৈনকয, মতিবেরাধ ও দু বর্য্বহ,
কােছ িকংবা দূ ের। আল-কুরআেনর ভাষায়:
ّ َ� ّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َذ
ً ِ� إ َم
َ ّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ �ۡ َ ُرَةَ أ
ّ ُرِّ�َ ٰت َِنا
﴾ ٧ اما
جنا
ِ � وٱجعلنا ل ِلُتَق
ِ � َنا هب �ا مِن أز...﴿
ٖ
[٧٤ :]اﻟﻔﺮﻗﺎن
“ ... েহ আমােদর রব! আমােদর জনয্ এমন �ী ও স�া-স�িত
দান করু, যারা হেব আমােদর জনয্ েচাখজুড়ােনা। আর আপিন

ইবনু মাজাহ (১৮৫৪); হােকম, ৪/১৭৩ এবং িতিন বেলেছন: হািদসিটর সনদ
সহীহ (িবশু)।
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আমােদরেক করুন মু�কীেদর জনয্ অনুসরণেযাগয”- (সূ রা আলফুরকান, আয়াত: ৭৪)।

***

উপসংহার
পিরেশেষ- আমার মুসিলম ভাই ও েবান! আ�াহ েতামােদরেক
তাওফীক িদন:
িন�য়ই পিরবােরর সং�ার হল েগাটা সমােজর িনরাপ�ার উপায়;
এমন সমাজেক সং�ার করা অস�ব, যােত পািরবািরক ব�ন দু বর্ল
হেয় পেড়েছ; িকভােবই বা স�ব, অথচ আ�াহ সু বহানাহু ওয়া
তা‘আলা পািরবারেক িনয়ামত িহেসেব আমােদর কােছ অনু �হ
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িহেসেব তুেল ধেরেছন। েয েনয়ামতিট হে� পিরবােরর পর�র
ব�ন, িমলন ও িচরাচিয়ত স�কর্ ..। আ�াহ সু বহানাহু ওয়া
তা‘আলা বেলন:
ُ َ ۡ ّ ُ َ ََ َ ُّ َ
ُ َٰ ۡ َ ۡ ّ ُ َ َ َ َ َ ٗ َٰ ۡ َ ۡ ُ
َ �م بَن
�ِ
ج
ِ �﴿ وٱَ جعل ل�م مِن أنفسِ�م أز�جا وجعل ل�م مِن أز
ۡ ََ َّ ّ َ ّ ُ ََ َ َ ٗ َ َ َ َ
َ ُ ۡ
َ ُ ۡ
ُ ّ
ۡ
ت ٱَِ ه ۡم يَ�ف ُرون
ِ ت أفب ِٱل َ�ٰ ِط ِل يُؤمِنون َو�ِن ِع َم
� ِ ٰ�ِوحفدة ورزق�م مِن ٱطَي
[٧٢ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٧

“আর আ�াহ েতামােদর েথেক েতামােদর েজাড়া সৃ ি� কেরেছন; আর
েতামােদর যু গল েথেক েতামােদর জনয্ পু-েপৗ�ািদ সৃ ি� কেরেছন
এবং েতামােদরেক উ�ম জীবেণাপকরণ দান কেরেছন। তবুও িক
ওরা িমথয্ােত িব�াস করেব এবং ওরা আ�াহর অনু�হ অ�ীকার
করেব?” - ( সূ রা আন-নাহল, আয়াত: ৭২ )।
িন�য়ই �ামী-�ী ও তােদর মধয্কার মজবুত স�কর্ এবং িপমাতা ও তােদর েকােল েবেড় উঠা স�ান-স�িত- এ িবষয় দু ’িট
বতর্মান জািত ও ভিবষয্ৎ জািত িহেসেব িবেবচয্। তাই এটা বলা য
েয, শয়তান যখন পািরবািরক ব�ন িছ� করার বয্াপের সফল হেব,
তখন এর মাধয্েম েস েকবল একিট সংসারেকই �ংস করেব ন,
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েকােনা সীমাব� অিন�তাই সংঘিটত করেব না বরং তা েগাটা
জািতেক বড় ধরেনর ক্ষিত ও �ততর অিন�তার মেধয্ িনে
করেব। আর বতর্মান বা�বতা তার সেবর্াৎকৃ� উদাহর
সু তরাং আ�াহ ঐ পুরুষ বয্ি�ে রহম করু, িযিন �শংসনীয়
চির� ও উৎকৃ� মেনর অিধকারী, উদার, েকামল, দয়ালু , তার
পিরবােরর �িত ে�হপরায়ণ এবং তার কােজর বয্াপাের িবচক;
িযিন অিতির� দািয়� চািপেয় েদন না, কেঠারতা আেরাপ কের যু লুম
কেরন না এবং দািয়ে�র বয্াপাের উদাসীনতার পিরচয় েদন না
আর আ�াহ ঐ নারীর �িত রহম করু, িযিন ভুল-�িট েখাঁেজ
েবড়ান

না,

েবিশ

েশারেগাল

কেরন

না,

সততাপরায়ণা,

আনু গতয্পরায়ণা এবং অদৃশয্ অংেশর েহফাজতকাির, েযভােব
আ�াহ েহফাজত কেরেছন।
সু তরাং েহ �ামী ও �ীগণ! েতামরা আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর;
আর েহ মুসিলমগণ! েতামরাও আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর;
কারণ, েয বয্ি� আ�াহর তাকওয়া অবল�ন করে, িতিন তার জনয্
তার কাজেক সহজ কের িদেবন।
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(আ�াহ রহমত ও শাি� বষর্ণ করুন তাঁর ে�� সৃি� আমােদর নব
মুহা�দ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত এবং তাঁর পিরবারপিরজন ও তাঁর পিব� �ীগেণর �িত; আরও রহমত ও শাি� বষর্ণ
করু তাঁর সাহাবীগণ এবং িকয়ামেতর িদন পযর্� যারা তাঁেদরেক
উ�মভােব অনু সরণ করেব তােদর �িত)।

.  ﺷﻬﺪ أن ﻻ � إﻻ أﻧﺖ أﺳﺘﻐﻔﺮك و أﺗﻮب إﻴﻟﻚ، و ﺤﺑﻤﺪك

�ﺒﺤﺎﻧﻚ ا

(েহ আ�াহ! েতামার �শংসাসহ েতামার পিব�তা বণর্না করি; আিম
সাক্ষয্ িদি�, তুিম ছাড়া েকােনা ইলাহ েনই, আিম েতামার কােছ
ক্ষমা �াথর্না করিছ এবং েতামার িনকট তাওবা ক)।

***
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ি�তীয় �ব�
(�ামী-�ীর ��)
ভূ িমকা
সম� �শংসা আ�াহর জনয, িযিন সৃ ি� কেরন, অতঃপর সু ঠাম
কেরন, িযিন িনধর্ারণ কের, অতঃপর পথিনেদর্শ কের; আিম তার
�শংসা ও পিব�তা বণর্না করিছ। িতিন েশেষ ও �থেম সকল
�শংসার �াপয্ মািলক আর আিম সাক্ষয্ িদি�, একমা� আ�াহ
ছাড়া েকােনা সতয্ ইলাহ েন, যাঁর েকােনা শরীক েনই; আিম আরও
সাক্ষয্ ি েয, আমােদর েনতা ও নবী মুহা�দ সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও রাসূ ল, িযিন িনবর্ািচত নবী ও বা�; আ�াহ
তাঁর উপর এবং তাঁর পিরবার-পিরজন, সাহাবীগণ এবং েয বয্ি�
তাঁর দা‘ওয়ােতর মাধয্েম দ‘ওয়াত দান কের ও েয বয্ি� তাঁর
প�িতর অনু সরেণ জীবনযাপন কের, েস বয্ি�সহ উে�িখত সকেলর
উপর রহমত, শাি� ও বরকত বষর্ণ করু
অতঃপর:
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েজেন রাখুন, আ�াহ আপনােক তাওফীক িদন— আ�াহ তা‘আলার
অনয্তম মহান িনয়ামত ও িনদশর্ন হল -সংসার, যা আ�য়�ল ও
শাি� িনেকতন; তার ছায়াতেল মানবেগা�ী ভালবাসা ও অনু ক�া,
িনরাপ�া ও পিব�তা এবং মহৎ জীবন ও শালীনতা লাভ করেব ...
তার েকােল িশশ-িকেশার ও তরুণ সমাজ েবেড় উঠে, আ�ীয়তার
স�কর্ িব�ার লাভ করেব এবং পার�িরক দায়ব�তা শি�শালী
হেব। অ�েরর সােথ অ�র যু � হেব ... এবং মেনর সােথ মেনর
আিল�ন হেব; আল-কুরআেনর ভাষায়:
ُ ّ ٞ َ ِ� ّ
ُ َ � ۡم َوأ
ٞ َ�ِ نت ۡم
ّ اس
[١٨٧ :ّهُنَۗ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
َ ﴿ ُنَ اس
“তারা েতামােদর েপাষাক�রূপ এবং েতামরাও তােদর েপাষাক�রূ” ( সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭ )।
এই মজবুত স�কর্ ও উ�ত সংসােরর মেধয্ উ�ম ৈবিশে�য
িবকাশ ঘটেব এবং ঐসব পুরুষ বয্ি�গণ েবেড় উঠ, যােদরেক
আমানত�রূপ মহান দািয়� েদওয়া হেয়ে; আর ঐসব নারীেদরেক
িশক্ষা েদওয়া হ, যারা বংশমূ ল তথা জািতর ভিবষয্তেক েদখাশুনা
দািয়� পালন কের।
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�ামী-�ীর মােঝ �ে�র কিতপয় কারণ
জীবেনর বা�বতা এবং মানু ষ (েযমনিট আ�াহ সু বহানাহু ওয়া
তা‘আলা তােদরেক সৃ ি� কেরেছন; আর যা িতিন সৃ ি� কেরেছন, েস
স�েকর্ িতিন সবেচেয় েবিশ ভাল জােন) েস মানু েষর �ভাব�কৃিতেত কখনও কখনও (জীবেনর বা�বতায়) এমন পিরি�িতর
সৃ ি� হয়, যােত িদক-িনেদর্শনা কাজ কের না এবং ভালবাসা ও
�শাি� সু দৃঢ় হয় না; যার কারেণ কখনও কখনও দা�তয্ �কর্
অটুট রাখা ক�কর ও কিঠন হেয় যায়। ফেল তােত দা�তয্
জীবেনর উে�শয্ বা�বািয়ত হয় না এবং তার �ারা নবীন সিঠকভােব
েবেড় উঠেত সমথর্ হয় না। আর এ িবশৃঙ্ল ও অৈনেকয্র অব�া
পিরি�িতসমূ েহর কারণসমূ হ কখনও কখনও হেয় থােক আভয্�রীণ
আবার কখনও কখনও হয় বিহরাগত।
েযমন কখনও কখনও এ সমসয্ার উ�ান হ: �ামী-�ীর অিভভাবক
অথবা তােদর আ�ীয়-�জেনর মধয্ অনিভজ্ঞ বয্ি�র হ, অথবা
�ামী-�ীর সকল েছাট বড় কমর্কাে�র প�া�াব; আবার কখনও
কখনও পিরবােরর েকােনা েকােনা অিভভাবক এবং পিরবােরর
বড়েদর পক্ষ েথেক তােদঅিধন�েদর উপর এত েবিশ িনয়�ণ
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চািপেয় েদওয়া হয় েয, তা কখনও কখনও িবচারেকর িনকট িবচার
িনেয় যাওয়ার পযর্� গড়া; ফেল আড়ােল ঢাকা রহসয্সমূহ �কাশ
হেয় পেড় এবং েগাপন িবষয়সমূ হ উে�াচন হেয় যায়, আর এগুেলা
হয় িনছক েছাট-খাট িবষয় অথবা তু� িকছু কারেণ; যার উৎপি�
হয়ত অনু পযু � অথবা �জ্ঞাশূনয্ হ�েক্ষপ অথবা তাড়াহুড়া ও
অবল�ন বা গুজব ও আে-বােজ কথায় কান েদওয়া ও েসটােক
সতয্ বেল িব�াস করা।
আর কখনও কখনও সমসয্ার উৎস�ল হ: দীেনর বয্াপাের
দূ রদিশর্তার ��তা ও মহানুভব শর‘য়েতর িবিধিবধানসমূ েহর
বয্াপাের অজ্ এবং পু�ীভূ ত কুঅভয্াস ও দুবর্ল িচ�াধারা লাল
করা।
ফেল েকােনা েকান �ামী িব�াস কের বেস েয, তালােকর �ারা
হুমিক েদওয়া অথবা তা উ�ারণ করা হল দা�তয্ িবেরাধ
পািরবািরক সমসয্ার একিট সিঠক সমাধা; সু তরাং েস তার �েবশ
ও েবর হওয়ার সময় এবং তার িনেদর্শ �দা ও িনেষধাজ্ঞার সম,
এমনিক তার সকল অব�ায় (�ীর সােথ) কথাবাতর্ার েক্ষ
তালােকর শ�গুেলা বয্তীত অনয্ িকছু জােন না বা বুেঝ; আর েস
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এও জােন না েয, এর �ারা েস �কারা�ের আ�াহর আয়াতসমূ হেক
উপহাস িহেসেব �হণ কেরেছ; েস তার কমর্কাে� অপরাধী বা পাপ
হে�, তার সংসার �ংস করেছ এবং তার পিরবার-পিরজন
হারাে�।
েহ মুসিলমগণ! এটাই িক দীেনর িফকহ তথা সু � জ্ঞান হে
পাের?!
িন�য়ই শরী‘য়ত কতৃর্ক অনুেমািদত সু�াত প�িত েয তালােকর
িবধান রেয়েছ তার উে�শয্ দা�তয্ স�েকর্র ব�ন বা রিশ কত
করা নয়, বরং বলা যায় েয, এ প�িতর তালাক হে� এই স�কর্
সামিয়কভােব আটেক রাখা এবং �তীক্, িচ�াভাবনা ও সংেশাধেনর
একিট পযর্া; আল-কুরআেনর ভাষায়:
ُۡ َ
َ َٰ َ َۡ َ ٓ ّ َ ۡ ُ َۡ َ َ ّ
َ ۡ
ّ
حش ٖة ُّ َب ّي ِ َن ٖة� َوت ِلك
� � ... ﴿
ِ �ِِجُوهُنَ ِم ۢن ُيُوتِهِنَ و� �رجن ِ�َ أن يأ�ِ� ب
ُ ُۡ َّ ّ
َۡ َ َ ََ ّ َ
َ َ
ّ ُ
ّ
َ �دِث
َتَعَدَ ُح ُدود ٱَِ �ق ۡد ظل َم �ف َس ُه ۚۥ � ت ۡدرِي َعَلَ ٱ
ُح ُدود ٱَِۚ َو َمن
َ
ََ ّ
َ َ َ
َۡ َ َ
َۡ ّ
َۡ ّ
وف
وف أ ۡو
َجَلَهُنَ فأ ۡم
 فإِذا بَلغ َن١ �َ� ۡع َد � ٰل ِك أ ۡم ٗر
ٖ َارِقُوهُنَ بِمع ُر
ٍ ِكُوهُنَ بِمع ُر
[٢ ،١ : ﴾ ]اﻟﻄﻼق...
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“ ... েতামরা তােদরেক তােদর ঘরবািড় েথেক বিহ�ার কেরা না এবং
তারাও েবর হেব না, যিদ না তারা িল� হয় �� অ�ীলতায়। আর
এগুেলা আ�হর িনধর্ািরত সীম; েয আ�াহর সীমা ল�ন কের, েস
িনেজরই উপর অতয্াচার কের। আপিন জােনন ন, হয়ত আ�াহ এর
পর েকােনা উপায় কের েদেবন। অতঃপর তােদর ই�ত পূ রেণর
কাল আস� হেল েতামরা হয় যথািবিধ তােদরেক েরেখ েদেব, না হয়
তােদরেক যথািবিধ পিরতয্াগ করে। ...” - (সূ রা আত-তালাক,
আয়াত: ১-২)।
এটাই হে� শরী‘য়ত। বরং িবষয়িট এর মেধয্ই সীমাব� ন;
িন�য়ই সু �াত প�িতেত তালাক �দােনর িবধানিট �িতকােরর
সবর্েশষ অ� এবং এর পূেবর্ অেনকগুেলা উপায় রেয়
***
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�ামী-�ীর মধয্কার �� িনরসেনর কিতপয় উপা
আমার মুসিলম ভাই ও েবান:
যখন িবেরােধর আলামত, অবাধয্ত, মতাৈনেকয্র লক্ষণ �ক
পােব, তখন তালাক বা তালােকর হুমিক �দান করা তার �িতকার
নয়।
�িতকােরর জনয্ যা দািব করা হ, তার সবেচেয় গুরু�পূণর্ ি
হল: ৈধযর, সিহ�ুতা, িবেবক ও বুি�র েক্ষে� িবিভ�তা এবং �ভ�কৃিতর েক্ষে� িভ�তার িবষয়িট অনুধাবন ক; সােথ আরও জরুির
হল অেনক িবষেয় উদারতার পিরচয় েদওয়া এবং েদেখও না েদখার
ভান করা; কারণ সব সময় েস যা পছ� ও কামনা কের, তার মেধয্
ম�ল ও কলয্াণ হয় ন, বরং কখনও কখনও েস যা পছ� ও কামনা
কের না, তার মেধয্ই কলয্াণ ; আল-কুরআেনর ভাষায়:
َ
ۡ َ َ
ٗ ۡ َ ْ ُ ۡ َ َ ٰ ٓ �َّ َع
ۡ ۡ ّ َِ� �َ ... ﴿
َ أن ت� َرهوا ش�ٔا َو َ� ۡج َعل
َوف فإِن كرِهُمُوهُن
� ِ ُوهُنَ ب ِٱل َمع ُر
َ ٗۡ َ
ُّ ٱ
[١٩ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ��ِٗ �� كث
َ �ِيهِ خ
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“আর েতামরা তােদর সােথ সৎভােব জীবন যাপন করেব; েতামরা
যিদ তােদরেক অপছ� কর, তেব এমন হেত পাের েয, আ�াহ
যােত �ভূ ত কলয্াণ েরেখেছ, েতামরা তােকই অপছ� করছ।” (সূ রা আন-িনসা, আয়াত: ১৯ )।
িক� যখন সমসয্া �কাশ পাে, পার�িরক দায়ব�তার ব�েন
িশিথলতা েদখা িদেব এবং �ীর পক্ষ েথেক অবাধয, তার �ভাব
চিরে� অহিমকা এবং তার দািয়� েথেক েবর হেয় যাওয়ার �বণতা
�কাশ পােব; েযমন- ঘৃ ণার �কাশ পাওয়া, �ামীর অিধকােরর
বয্াপাের কমিত করার িবষয়এবং �ামীর মযর্াদােক অবজ্ঞা কর
িবষয় �কাশ করা, তখন ইসলােম এর িচিকৎসা বা �িতকার
সু ��; তােত �তয্ক্ষ িকংবা পেরাক্ষ েকােনাভােবই তালাক
আসেব না। আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা সু �� িকতােব বেলন:
ۡ
ُ ُ َ ّ َ ّ ٰ َ َ ُ َ شُوزَه
ّ �ۡ ُرُوهُنَ � ٱل ۡ َم َضاجعِ َوٱ
ّ
ُنَ فعِظوه َّ َوٱه
ُ  وٱَ ِ� �افون... ﴿
َُۖوهُن
ِ
ِ
ِ
ّ ً َ ّ َۡ َ ْ ُ َۡ ََ ۡ ُ َۡ ََ ۡ َ
ٗ َ َ� َن َعل ِّٗيا َكب
َ ّ ِنَ ٱ
: ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٣ ��
ۗ �فإِن أطعن�م ف� �بغوا عليِنَ سبِي
ِ
[٣٤
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“ ... আর �ীেদর মেধয্ যােদর অবাধয্তার আশংকা কর তােদরে
সদু পেদশ দাও, তারপর তােদর শযয্া বজর্ন কর এবং তােদরে
�হার কর। যিদ তারা েতামােদর অনু গত হয় তেব তােদর িবরুে�
েকােনা পথ অে�ষণ কেরা না। িন�য় আ�াহ ে��, মহান।” - (সূ রা
আন-িনসা, আয়াত: ৩৪ )।
তাই বুঝা েগল েয, উ� অব�ার �িতকার হেব উপেদশ ও িদকিনেদর্শনা �দােনর মাধয্, ভুল-�িট ধিরেয় েদওয়ার মাধয্ে,
অিধকারসমূ হ �রণ কিরেয় েদয়ার মাধয্েম এবং আ�াহর গজব ও
ঘৃ ণা েথেক ভয় �দশর্ন করার মাধয্; সােথ আরও �েয়াজন
বুি�ম�া ও ৈধেযর্র পেথ চলা জনয্ উৎসাহ �দান ও ভয় �দশর্
করা।
আর কখনও কখনও অহিমকা ও অবাধয্তর েমাকািবলায় শযয্া বজর্
ও বয়কট করা হে� এর �িতকার; আপনারা লক্ষয্ করু, শযয্া
বজর্ করার অথর্ শয়নকক্ষ বজর্ন কর; ... তা হল শযয্া বজর
করা, ঘর বয়কট করা নয় ... পিরবার বা স�ান বা অপিরিচত
েলাকজেনর সামেন নয়।
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উে�শয্ হল �িতকার কর, েঘাষণা করা অথবা অপমান করা অথবা
েগাপন িবষয় �কাশ করা নয়; বরং উে�শয্ হল বজর্ন ও বয়কেট
মাধয্েম অবাধয্তা ও অহংকােরর েমাকািবলা ক, যা পার�িরক
ঐকয, সংহিত ও সমতার িদেক পিরচািলত কের।
আর কখনও কখনও িকছু কেঠার ও রূঢ় মেনাভােবর মাধয্ে
�িতকার হেত পাের; কারণ, িকছু মানু ষ এমনও রেয়েছ, যােদরেক
েসাজা করার েক্ষে� উ�ম বয্বহার ও ভ� কথায় েকােনা কাজ
না; বরং তারা এমন ে�ণীর মানু ষ যােদরেক অিধকাংশ সময় ন�
বয্বহার ও সিহ�ুতা অবাধয্ কের েতাে... সু তরাং যখন কেঠারতার
িবষয়িট �� হেয় যােব, তখন অবাধয্ বয্ি� েথেম যােব এবং িব ক্
বয্ি� শা� হেয় যােব।
হয্া, কখনও কখনও িকছু চাপ �েয়ােগর আ�য় েনয়াটাও কাযর্কর
�িতেষধক হেত পাের; আর েকনই বা েস তার আ�য় িনেব না,
অথচ দািয়ে�র �িত ৈবরী ভাব ও �ভাব-�কৃিত েথেক েবর হওয়ার
মত পিরি�িতর উ�ব হেয় যাে�?
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আর সকল িবেবকবান বয্ি�র িনকট িবিদত ে, কেঠারতা যখন
সংসােরর জনয্ তার শৃ�লা ও মজবুত ব�নেক িফিরেয় িদেব এবং
পিরবারেক িফিরেয় িদেব ভালবাসা ও হৃদয্, তখন তা িনঃসে�েহ
তালাক ও িবে�েদর েচেয় উ�ম; তা হেব ইিতবাচক, িশক্ষালক ও
অথর্বহ সমাধা; ঘােয়ল করা ও �িতেশাধ �হেণর উে�েশয্ ন;
বরং তার �ারা অবাধয্তােক দমন করা হয় এবং িবশৃ�লােক সংযত
করা করা হয়।
আর যখন �ী তার �ামীর পক্ষ েথেক দুবর্য্বহার ও উেপক্ষার
করেব, তখন আল-কুরআনু ল কারীম তার �িতকােরর িদক িনেদর্শনা
�দান কের তাঁর বাণীর মাধয্ে, আল-কুরআেনর ভাষায়:
َ ٓ َ َ َ ُ ََ ٗ ۡ َۡ ً ُُ َ ۡ َ
ۡ َ﴿ �ن ٱ ۡم َرأَةٌ َخاف
اح َعل ۡي ِه َما أن يُ ۡصل َِحا
ت ِم ۢن �عل ِها �شوزا أو إِع َراضا ف� جن
ِ
ۡ
ۡ
َ
[١٢٨ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء... ۗ ٞ�ۡ بَ ۡي َن ُه َما ُصل ٗحا ۚ َوٱصُّ ل ُح خ
“আর েকােনা �ী যিদ তার �ামীর দু বর্য্বহার িকংবা উেপক্
আশংকা কের, তেব তারা আেপাস-িন�ি� করেত চাইেল তােদর
েকােনা েগানাহ েনই এবং আেপাস-িন�ি�ই ে�য়।” - (সূ রা আনিনসা, আয়াত: ১২৮ ); �িতকার হেব আেপাস-িন�ি� ও শাি�
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�াপেনর মাধয্ে, তালাক ও স�কর্ বািতেলর মাধয্েম নয়। আবা
কখনও কখনও িববাহ ব�নেক সু রক্ষার জনয্ আিথর্ক অ
বয্ি�গত অিধকােরর িকছু িকছু িবষয় ছাড় েদওয়ার মাধয্ে
�িতকার হেত পাের।
َ ۡ
﴾ ۗ ٞ�ۡ [ ﴿ َوٱصُّ ل ُح خআেপাস-িন�ি� উ�ম]। অবাধয্ত, দু বর্য্বহ,
িবে�ষ ও তালােকর েচেয় আেপাস-িন�ি� উ�ম।
আমার মুসিলম ভাই ও েবান:
এটা একটা গিতশীল আেবদন এবং আ�াহর দীেনর িফকেহর িদক
েথেক ও তাঁর িবিধিবধােনর উপর িভি� কের আচার-আচরেণর
একিট সংিক্ষ � রক; সু তরাং তার েথেক মুসিলমগণ েকাথায়
যাে�?
�ামী-�ীর মধয্কার িবেরােধর বয্াপাের েকন সািলস িনেয়াগ করা হ
না? এ সমাধান েথেক েকন সং�ারকগণ িবরত থােক? েস িক
�কৃত সংেশাধেনর বয্াপাের অমেনােযাগ, নািক পিরবার ভা�ন ও
স�ানেদরেক িবভ� করার বয্াপাের উৎসাহ?
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িন�য়ই আপিন তােক িনবুর্ি�ত, বাড়াবািড়, আ�াহর ভয় ও তাঁর
নজরদারী েথেক দূ রুে� অব�া, তাঁর িবিধিবধােনর অিধকাংশেক
�তয্াখয্ান এবং তাঁর িনধর্ািরত সীমা েরখার বয্াপাের িছিনিমিন ে
ছাড়া অনয্ িকছু মেন করেবন না
ইমাম ইবনু মাজাহ ও ইবনু িহ�ান �মূ খ ��কারগণ রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বণর্না কেরেছ, িতিন
বেলেছন:
.  ﻗﺪ راﺟﻌﺘﻚ.  ﻗﺪ ﻃﻠﻘﺘﻚ:  ﻳﻘﻮل أﺣﺪﻫﻢ. » ﻣﺎ ﺑﺎل أﻗﻮام ﻳﻠﻌﺒﻮن ﺑﺪود اﷲ
 ) رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻦ. « ﻗﺪ ﻃﻠﻘﺘﻚ ؟ أﻳﻠﻌﺐ ﺑﺪود اﷲ و أﻧﺎ ﺑ� أﻇﻬﺮ�ﻢ
. ( ﺣﺒﺎن
“িকছু েলােকর িক হল েয তারা আ�াহর িনধর্ািরত সীমানা িনেয়
িছিনিমিন েখলেছ; তােদর েকউ েকউ বেল: আিম েতামােক তালাক
িদলাম, আিম েতামােক িফিরেয় আনলাম, আিম েতামােক তালাক
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িদলাম? েস িক আ�ার িনধর্ািরত সীমানা িনেয় িছিনিমিন েখে, অথচ
আিম েতামােদর মােঝই রেয়িছ?”

7
৬

***

7

সু নানু ইবেন মাজাহ: ২০১৮; সহীহু ইবেন িহ�া: ৪২৬৫
39

�� িনরসেনর সবর্েষ উপায়
�� িনরসেনর বয্াপাের যখন সকল উপায় বয্থর্ হেব এবং দা�
স�কর্ বহাল রাখা যখন কিঠন ও ক�কর হেয় যাে, এমনিক যখন
তার সােথ আ�াহ তা‘আলা কতৃর্ক িনধর্ািরত অিভ� লক্ষয্ ও
তাৎপযর্ বা�বায়ন করা না যা, তখন শরী‘য়েতর উদারতা ও তার
িবধানসমূ েহর পিরপূ ণর্তার �মাণ হে� ে, এ স�ট েথেক উ�রেণর
জনয্ উপায় রাখা হেয়েছ। তেব মুসিলমগেণর অেনেকই শরী‘য়ত
কতৃর্ক অনুেমািদত সু�াত প�িতর তালােকর স�েকর্ অজ্ঞ
আ�াহর সীমােরখা ও তাঁর শরী‘য়েতর �িত লক্ষয্ রাখা ছাড়াই তাল
শ�িট উ�ারণ কের থােক।
ঋতুবতর্ীকলীন সমেয় তালাক েদয়া হারাম, (একসােথ) িতন তালাক
�দান করা হারাম এবং এমন ঋতুমু�কালীন সমেয় তালাক �দান
করাও হারাম, যােত উভেয়র মােঝ িমলন (সহবাস) হেয়েছ; সু তরাং এ
ধরেনর সকল তালাক িবদ‘আত ও হারাম (িনিষ�)। এ ধরেনর
তালাকদাতার পাপ হেব; িক� আেলমগেণর িবশু� ত অনু যায়ী
তালাক সংঘিটত হেয় যােব।
40

েয সু �াত প�িতর তালাক স�েকর্ অবিহত হওয়া মুসিলমগেণর উপর
ওয়ািজব, তা হেলা: ঋতুমু�কালীন সমেয় মা� এক তালাক �দান
করা যােত উভেয়র িমলন (সহবাস) হয়িন, অথবা গভর্কালীন সমেয়র
মােঝ তালাক �দান করা।
এ প�িতর উপর িভি� কের তালাক �দান করা িনঃসে�েহ একিট
�িতকার িহেসেব িবেবিচত। কারণ, এেত �ামী-�ী উভেয়ই েবশ িকছু
সময় পায়, েস সমেয় তারা িচ�া-ভাবনা িকংবা পযর্ােলাচনা করেত
পাের।
আর এই প�িতর উপর িভি� কের তালাক �দানকারীেক
ঋতুমু�কালীন সমেয়র আগমন পযর্� অেপক্ষা করেত ; আর
হেত পাের েয, তখন তার মন পিরবতর্ন হে, হৃদয় জ�ত হেব এবং
আ�াহ তাঁর ই�া অনু যায়ী তােদর জনয্ নতুন েকােনাউপায় কের
েদেবন, ফেল তােদর স�কর্ তালাক পযর্� গড়ােব ।
আর ই�েতর সময়কাল, — চাই তা মািসক জিনত ই�ত হউক, অথবা
িনিদর্� মাসসমূেহর ই�ত হউ, অথবা গভর্� স�ােনর �সব সংি��
ই�ত হউক— এ সমেয়র মেধয্ �ীেক পুনরায় িফিরেয় আনা ও
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আ�পযর্ােলাচনার যেথ� সুেযাগ থাে; যা কখনও কখনও িবি�� হেয়
যাওয়া ভালবাসার ব�ন ও দা�তয্ স�কর্েক িমিলেয় িদেত পাে
আর মুসিলমগণ যা জােন না ত�েধয্ অনয্তম : �ীেক যখন েরজ‘য়ী
(�তয্াবতর্নেযা) তালাক েদওয়া হেব, তখন তার উপর আবশয্কীয়
কতর্বয্ হল �ামীর ঘের অব�ান ক; েস েবর হেব না এবং তােক
েবর কের েদওয়া হেব না।
বরং আ�াহ তা‘আলা তােক (�ামীর ঘরেক) তার (�ীর) জনয্ ঘর
িহেসেব বরা� িদেয় িদেলন; আল-কুরআেনর ভাষায়:
ُۡ َ
ّ
ّ
[١ :ُيُوتِهِنَ ﴾ ]اﻟﻄﻼق
ِجُوهُنَ ِم ۢن
��﴿
“েতামরা তােদরেক তােদর ঘরবািড় েথেক বিহ�ার কেরা না” - (সূ রা
আত-তালাক, আয়াত:১); এই আয়াতিট (ঘের) অব�ান করার
িবষয়িটেক দৃ ঢ়তার সােথ তােদর অিধকার বেল েঘাষণা কেরেছ।
সু তরাং তার �ামীর ঘের তার অব�ান করার মােন তার পুনরায়
�তয্াবতর্েনর একটা , ভালবাসার সহনু ভূিত উ�াপন করার েক্ষে
আশার সূ চনা এবং সি�িলত জীবনযাপেনর িবষয়িট �রণ করােনা।
ফেল এই অব�ায় তালােকর হুকুেমর েক্ষে� �ীর অব�ান দূ
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�তীয়মান হেলও েচােখর দৃ শয্পট েথেক তার অব�ান �ামীর
িনকেট।
আর এর �ারা মূ লত উে�শয্ হল তােদর মেধয্ ঘেট যাওয়া অশা
ঝড়েক শা� করা, হৃদেয় নাড়া েদওয়, অব�ানসমূ হ পুণ পযর্ােলাচনা
এবং ধীের-সু ে� িনজ সংসার, িশশু ও পিরবােরর সািবর্ক অব�
স�েকর্ িচ�-ভাবনা করার সু েযাগ লাভ। আল-কুরআেনর ভাষায়:
َ َ َ
ُ ُۡ َّ ّ َ
َ َ
[ ١ : ﴾ ]اﻟﻄﻼق١ �َ �دِث َ� ۡع َد � ٰل ِك أ ۡم ٗر
 � ت ۡدرِي لَلَ ٱ... ﴿
“ ... আপিন জােনন না, হয়ত আ�াহ এর পর েকােনা উপায় কের
েদেবন।” - ( সূ রা আত-তালাক, আয়াত: ১ )।
সু তরাং েহ মুসিলমগণ! েতামরা আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর ...
এবং েতামােদর ঘর-সংসারসমূ হেক েহফাযত কর; আর েতামােদর
দীেনর িবধানসমূ হ জানেত ও বুঝেত িশখ ... আর আ�াহর
সীমােরখা যথাযথভােব �িতি�ত রাখ এবং তা ল�ন কেরা না; আর
েতামারা েতামােদর িনেজেদর মােঝ (স�েকর্) সংেশাধন ও সং�ার
কের নাও।
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েহ আ�াহ! আপিন আমােদরেক দীেনর বয্াপাের সিঠক বুঝ এবং
শরী‘য়েতর বয্াপাের দূরদিশর্ দান করু; েহ আ�াহ! আপিন
আমােদরেক আপনার িকতােবর িহদায়ােতর মাধয্েম উপকৃত কর;
আর আপনার নবী মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
সু �ােতর উপর িভি� কের গেড় উঠা আচার-আচরণ আমােদরেক
দান করুন
***

িবষয়সমূ হ সূ িচপ�
িবষয়সমূ হ
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(�থম �বে�র সূ চীপ�)
�থম �ব�
েসৗভাগয্ময় ঘ
* পিরবার গঠন ও দা�তয্ জীবেন ব�ু�পূণর্ স�েকর্র
* পিরবােরর অবকাঠােমার খুঁিটসমূ হ
১. আ�াহর �িত িব�াস �াপন ও তাঁেক ভয় করা
২. পর�র স�য্বহার কর
* দা�তয্ জীবন তথা পিরবার সংরক্ষণ ও স�য্বহা েরর 
�ামীর ভূ িমকা
* দা�তয্ জীবন বা পিরবার সংরক্ষণ ও স�য্বহােরর েক্ষে
ভূ িমকা
উপসংহার
(ি�তীয় �বে�র সূ চীপ�)
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�ামী-�ীর ��
* �ামী-�ীর মােঝ �ে�র কিতপয় কারণ
* �ামী-�ীর মধয্কার �� িনরসেনর কিতপয় উপা
* �� িনরসেনর সবর্েশষ উপায় এবং তােত আেছ তালােকর
কিতপয় িবিধিবধােনর বয্াপাের মেনােযাগ আকষর
িবষয়সমূ হ সূ িচপ�
***
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