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ارمحيم ارمحن اهللا �سم  

�থ্ �ব� 

(েসৗভাগয্ম ঘর) 

ভূি্কা 

স্� �শংসা আ�াহর জনয, িযিন আ্ােদরেক ইসলাে্র পেথ 

পিরচািলত কেরেছন এবং আ্ােদরেক তার অনুসারী বািনেমেছন; 

আ�াহ যিদ আ্ােদরেক েহদামাত না করেতন, তাহেল আ্রা 

েহদামাত েপতা্ না; আি্ আ�াহ সুবহানাহ তা‘আলার �শংসা 

করিছ এবং তাঁর িন‘মা্েতর বযাপাের তারঁ কৃতজতা �কাশ করিছ; 

আর তাঁর িনকট তাঁর অনু�হ ও করনা বৃিির আেবদন করিছ; আর 

আি্ সাকয িদিি েয, আ�াহ ছাড়া েকােনা ইলাহ েনই, িযিন একক, 

যাঁর েকােনা শরীক েনই; আি্ আরও সাকয িদিি েয, ্ুহা�দ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওমাসা�া্ তাঁর বা�া ও রাসূল, যাঁেক িতিন 

েহদােমত ও সতয দীনসহ সুসংবাদ বাহক ও ভীিত �দশশনকারী 

িহেসেব ে�রণ কেরেছন; িতিন সেতযর িদেক আআান কেরেছন এবং 
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কলযােণর পথ �দশশন কেরেছন; আ�াহ তাঁর উপর এবং তাঁর 

পিরবার-পিরজন, সাহাবীগণ ও িকমা্েতর িদন পযশ্ েয বযি্ তাঁর 

েহদােমেতর অনুসরণ করেব তার উপর রহ্ত, শাি্ ও বরকত 

বষশণ করনু 

অতঃপর 

েহ ্ুসিল্গণ! েতা্রা আ�াহর তাকওমা অবল�ন কর, েতা্ােদর 

রেবর িনেদশশেক স্ীহ কর, েতা্ােদর দীন ও আ্ানতস্ূহেক 

েহফাযত (সংরকণ) কর এবং েতা্রা েতা্ােদর দািম�স্ূহ পালন 

কর; আর েতা্রা েতা্ােদর িনেজেদর বযাপাের ও েতা্ােদর 

পিরবার-পিরজেনর বযাপাের আ�াহর তাকওমা অবল�ন কর এবং 

েতা্ােদর িনেজেদর ্ধযকার িবেরাধ ্ী্াংসা কের নাওু 

অেনক ্ানুষ েসৗভােগযর অনুস�ান কের; আর অে�ষণ কের শাি্, 

ি�িত এবং েদহ ও ্েনর �শাি্; েয্িনভােব েস দুভশাগয ও 

অি�রতার কারণস্ূহ, দুি�্ার উ�ীপকস্ূহ এবং িবেশষ কের 

পািরবািরক কলহ েথেক দূের থাকার বযাপাের েচচাসাধনা কেরু 
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তেব তােদর জানা উিচত েয, এক আ�াহর �িত িব�াস, তারঁ উপর 

ভরসা এবং সকল িবষম তাঁর �িত েসাপদশ করা বযতীত এসব 

বা�বামন করা যােব না, আর সােথ সােথ িতিন েযসব িনম্নীিত ও 

উপাম �ণমন কেরেছন, েসগেলােক �হণ করেত হেবু 

 

  পিরবার গঠন ও দা�তয জীবেন েসৗহােদশযর গর�:   
এ েকেষ বযি্ ও েগােীর উপর েয িবষমিট সবেচেম বড় ধরেনর 

�ভাব েফেল তা হেলা পিরবার গঠন ও তােক সেতযর উপর 

�িতিেত রাখাু আ�াহ সুবহানাহ ওমা তা‘আলা তাঁর �জাম 

পিরবারেক পুরষ ও নারী িনিবশেশষ সকল ্ানুেষর জনয যতির 

কেরেছন �তযাবতশন�ল িহেসেব; যােত েস অব�ান করেব এবং 

েসখােন �শাি্ অনুভব করেব; আ�াহ সুবহানাহ ওমা তা‘আলা তাঁর 

বা�ােদর �িত এ অনু�হ �কাশ কের বেলন: 

ٰ  َوِمنۡ  ﴿ نۡ  ۦٓ تِهِ َءاَ�
َ
  ّمِنۡ  لَُ�م َخلَقَ  أ

َ
زۡ  نُفِسُ�مۡ أ

َ
ْ ُكُنوٓ ّلِتَسۡ  اجٗ َ�ٰ أ  وََجَعَل  َهاإَِ�ۡ  ا

ةٗ  َنُ�مبَيۡ  َّ ۚ َورَۡ�َ  ّمَو ٰ  ِ�  إِنّ  ًة َتَفّكُرونَ  �ٖ ّلَِقوۡ  ٖت َ�ٰ � لَِك َ�                                                                                                                              ] ٢١: بلموم[ ﴾ ٢ ََ
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“আর তাঁর িনদশশনাবলীর ্েধয রেমেছ েয, িতিন েতা্ােদর জনয 

েতা্ােদর ্ ধয েথেক সৃিচ কেরেছন েতা্ােদর েজাড়া; যােত েতা্রা 

তােদর কােছ শাি্ পাও এবং সৃজন কেরেছন েতা্ােদর ্েধয 

ভালবাসা ও সহ্ি্শতাু িন�ম এেত বহ িনদশশন রেমেছ েস 

স�দােমর জনয, যারা িচ্া কেরু” - (সূরা আর-র্, আমাত: ২১ 

)ু 

হযাঁ, আ�াহ বেলেছন: ‘যােত েস তার কােছ শাি্ পাম’; িতিন বেলন 

িন: ‘যােত েস তার সােথ বাস কের’, সুতরাং আ�াহর এ বাণীর দাবী 

হেি েয, পিরবােরর আচার-আচরণ হেব ি�িতশীল আর অনুভূিত 

হেব �শাি্র েক�িব�ুু েসখােন সেবশাা অেথশ শাি্ ও িনি�্তা 

�িতিেত হেবু সুতরাং �া্ী-�ীর �েতযেকই তার সসীর ্েধয 

অি�রতার স্ম �শাি্ এবং স�ট্ম ্ুহূেতশ আন� অনুভব 

করেবু 

দা�তয জীবেনর স�েকশর ্ূলিভিভ হল: ভােলাবাসা, ঘিনচতা ও 

সখযতার উপর �িতিেত সাহচযশ ও ি্লনু এ স�েকশর িশকড় 

অেনক গভীের, িব�ৃিত অেনক দূর বয্, �মং বযি্র সােথ তার 
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আ�ার েয স�কশ, এটা তার সােথ খুব চ্ৎকারভােব তুলনােযাগয, 

যা আ্ােদর �িতপালেকর িকতাব বণশনা কেরেছ, িতিন বেলেছন: 

نّ ﴿  نُتمۡ  ّلُ�مۡ  ِ�َاٞس  ُُ
َ
 ]١٨٧: بلقمة[ ﴾ لُّهّنۗ  ِ�َاٞس  َوأ

“তারা েতা্ ােদর েপাষাক�রপ এবং েতা্ রাও তােদর েপাষাক�রপু” - 

( সূরা আল-বাকারা, আমাত: ১৮৭ )ু 

তাছাড়া এই স�কশ েছেল ও ে্েমেদর িশকা এবং লালনপালন 

দািম� পালেনর ্ধয িদেম যা গঠন কের, তা ে�হপূণশ ্াতৃ� ও 

�্িনভশর িপতৃে�র ছামাতল ছাড়া হেত পাের নাু 

এ স�ািনত পািরবািরক পিরেবেশর েচেম আর েকান পিরেবশ 

অিধক পিবষ হেত পাের?  

* * * 

 

 

 



 

8 

্ুসিল্ পিরবার �িতোর খুিঁটস্ূহ 

স�ািনত পাঠক:  

এ্ন অেনক িবষম রেমেছ যার উপর ্ুসিল্ পিরবােরর 

অবকাঠাে্া দাঁিড়েম আেছ; যার ্াধযে্ সু�িতিেত হম �া্ী-�ীর 

দা�তয স�কশ এবং যা ে্েন চলেল তা েথেক দূের থােক 

িবিি�তার ঝেড়া হাওমা ও ভস ও কিতশত হওমার তুফানু েস সব 

খঁুিটস্ূেহর অনযত্ হেি:  

১. আ�াহর উপর পূণশ  ্ান ও তারঁ তাকওমা অবল�ন: 

েয সব খঁুিটর উপর ্ ুসিল্ পিরবার দাঁিড়েম থােক, ত�েধয সবশ�থ্ 

ও সবশািধক গর�পূণশ িবষম হেলা:  ্ােনর রিশেক শ্ভােব 

আকেড় ধরা ... আ�াহ ও পরকােলর �িত  ্ান; অ্র যা লুিকেম 

রােখ, েস ব� স�েকশ িযিন জােনন তােক ভম করা; তাকওমা ও 

আ�পযশেবকণেক অপিরহাযশ কের েনমা; আর যুলু্ েথেক এবং সতয 

অনুস�ােনর েকেষ অনযােমর আ�ম েনওমা েথেক দূের থাকাু আল-

কুরআেনর ভাষাম: 
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﴿  ... ٰ ِ  ِمنُ يُؤۡ  َ�نَ  َمن ۦبِهِ  يُوَ�ُظ  لُِ�مۡ َ� ِ ٱب ّتقِ  َوَمن ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ َ ٱ ََ  َعلَ�ۡ  َّ
 ُ ۡ  َوَمن تَِسُبۚ َ�ۡ  َ�  ُث َحيۡ  ِمنۡ  هُ ُزقۡ َوَ�رۡ  ٢ ارَجٗ َ�ۡ ۥ َّ َّ َتَو ِ ٱ َ�َ  ََ  ... ۥٓۚ ُبهُ َحسۡ  ُهوَ �َ  َّ

                                                                           ] ٣  ،٢: بحطالق[ ﴾ ٣

“ ... এর �ারা েতা্ােদর ্েধয েয বযি্ আ�াহ ও েশষ িদবেসর 

উপর  ্ান রােখ, তােক উপেদশ েদওমা হেিু আর েয েকউ 

আ�াহর তাকওমা অবল�ন কের, আ�াহ তার জনয (উভরেণর) পথ 

কের েদেবন, আর িতিন তােক তার ধারণাতীত উৎস হেত দান 

করেবন িরিযকু আর েয বযি্ আ�াহর উপর তাওমা�ুল কের, 

তার জনয আ�াহই যেথচু ...” - (সূরা আত-তালাক, আমাত: ২ - 

৩)ু 

আর এই  ্ানেক শি্শালী করেব: আ�াহর আনুগতয ও ইবাদেতর 

বযাপাের েচচা করা, তার বযাপাের যযবান থাকা এবং েস বযাপাের 

�া্ী-�ীর ্েধয পরররেক উপেদশ েদওমার বযব�া করা; েতা্রা 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওমাসা�াে্র বাণীিট িনেম েভেব েদখ, িতিন 

বেলেছন: 
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 ف ضحن أبت فإن ، فصلت اممأته وأيقظ فص� ارليل من قام رجال اهللا رحم «

 من قامت اممأة اهللا ورحم ، )ر  لليها الاء رشا رفيقا : يع� (  الاء وجهها

رواه ( . » الاء وجهه ف نضحت أب فإن،  فص� زوجها وأيقظت فصلت ارليل

 ) .أح  و أب   او  و انسسائ و ابن ماجه 

“আ�াহ রহ্ করন এ্ন পুরষ বযি্র �িত, েয বযি্ রােত ঘু্ 

েথেক উেঠ, অতঃপর সালাত আদাম কের এবং েস তার �ীেক 

জািগেম েদম, তারপর েসও সালাত আদাম কের; অতঃপর েস (�ী) 

যিদ ঘু্ েথেক উঠেত আপিভ কের, তাহেল তার ্ুখ্�েলর উপর 

হালকাভােব পািন িছিটেম েদমু আর আ�াহ রহ্ করন এ্ন 

নারীর �িত, েয রােত ঘু্ েথেক উেঠ, অতঃপর সালাত আদাম কের 

এবং েস তার �া্ীেক জািগেম েদম, তারপর েসও সালাত আদাম 

কের; অতঃপর েস (�া্ী) যিদ ঘু্ েথেক উঠেত আপিভ কের, 

তাহেল তার ্ুখ্�েলর উপর হালকাভােব পািন িছিটেম েদমু”০F

1  

                                                           
1 হািদসিট সহীহ, যা বণশনা কেরেছন: আহ্দ, আল-্ুসনাদ: ২/২৫০, ৪৩৬; আবূ 

দাউদ: ১৩০৮; নাসামী: ৩/২০৫; ইবনু ্াজাহ: ১৩৩৬; আর ইবনু খুযাই্া 

হািদসিটেক িবশি বেলেছন (১১৪৮); হােক্: ১/৩০৯; আর যাহাবী র. তা 

স্থশন কেরেছনু 
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�া্ী ও �ীর ্ধযকার স�কশিট পািথশব ও ব�গত েকােনা স�কশ 

নম; নম চতু�দ জ�র �বৃিভর ্ত েকােনা স�কশ; বরং তা হল 

আ�ীক ও স�ানজনক একিট স�কশ; আর যখন এই স�কশিট 

িনেভশজাল ও যথাযথ হেব, তখন তা ্ৃতুযর পর পরকালীন জীবন 

পযশ্ স�সািরত হেব; আল-কুরআেনর ভাষাম: 

﴿ ٰ َّ ٓ  ِمنۡ  َصلَحَ  َوَمن ُخلُوَ�َهايَدۡ  نٖ َعدۡ  ُت َج   �ِِهمۡ َءابَا
َ
ٰ  ِجهِمۡ َ�ٰ زۡ َوأ ُُّرِّ� : بلمبد[ ﴾ تِِهۡمۖ َو

٢٣[ 

“�ামী জা�াত, তােত তারা �েবশ করেব এবং তােদর িপতা-্াতা, 

পিত-পযী ও স্ান-স্িতেদর ্েধয যারা সৎকাজ কেরেছ 

তারাওু” - ( সূরা আর-রা‘দ, আমাত: ২৩ )ু 

২. স�যবহােরর ্াধযে্ জীবন-যাপন করা: 

েয িজিনসিট এ পিবষ দা�তয স�কশেক েহফাযত ও ত াবধান 

কের, তা হল পররর স�যবহােরর ্াধযে্ জীবন-যাপন করা; আর 

এটা ততকণ পযশ্ বা�েব পিরণত হেব না, যতকণ না �েতযক 

পক তার ভাল-্� স�েকশ বুঝেত পারেবু ব�ত ঘর ও পিরবােরর 

বযাপাের সািবশক পূণশতার িবষমিট সুদূর পরাহত, তাই পিরবােরর 
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সদসয িকংবা অনযেদর ্েধয সকল যবিশেচযর পিরপূণশতা লাভ করার 

আশা করাটা ্ানব �ভােব নাগােলর বাইেরর িবষমু 

  দা�তয জীবন তথা পিরবার সংরকণ ও স�যবহােরর 
্াধযে্ সু�র জীবন যাপেন �া্ীর ভূি্কা:    

সু� িবেবক এবং পিরপ� িচ্ার দাবী হেি, কিতপম অসিহ�ুতােক 

�হণ করা এবং অসুখকর িবষম েথেক দৃিচ িফিরেম রাখার বযাপাের 

্নেক যতরী কের রাখাু কারণ, পুরষ হল পিরবােরর কতশা, তার 

িনেজর যধযশ ও সিহ�ুতা নারীর েচেম অিধক হেব এটাই দািবু 

েকননা, পুরষ জােন েয, নারী তার সৃিচগত ও �ভাব-�কৃিতর িদক 

েথেক দুবশল; যখন তােক �েতযক িবষেম জবাবিদিহর স�ুখীন করা 

হেব, তখন েস সব িবষেম জবাব িদেত অক্ হেম পড়েব; আর 

তােক েসাজা করার বযাপাের পীড়াপীিড় করার িবষমিট তােক েভেস 

েফলার িদেক িনেম যােব, আর তার েভেস যাওমা ্ােন তােক 

তালাক েদওমা; নবী ্ু�াফা সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওমাসা�া্, িযিন 

েখমাল-খুিশর অনুসরণ কের েকােনা কথা বেলন না, (বরং যা বেলন 

আ�াহর পক েথেকই বেলন) িতিন বেলন,  
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 ألاله ارضلع ف شء أل ج و�ن ضلع من خلقت المأة فإن بانسساء است ص ا «

(  . » بانسساء فاست ص ا أل ج يزل رم تم�ته و�ن،  رسته تقيمه ذهبت فإن، 

 ) .رواه الخاري و مسلم 

“েতা্রা নারীেদর বযাপাের উভ্ উপেদশ �হণ করু কারণ, নারী 

জািতেক পাজঁেরর হাড় েথেক সৃিচ করা হেমেছ; আর পাঁজেরর 

হাড়গেলার ্েধয উপেরর হাড়িট অিধক বাঁকা; সুতরাং তুি্ যিদ তা 

েসাজা করেত যাও, তাহেল তা েভেস েফলেব; আর যিদ এ্িন েছেড় 

দাও, তাহেল সব স্ম তা বাঁকাই েথেক যােব; কােজই নারীেদর 

সােথ কলযাণ্ূলক কাজ করার উপেদশ �হণ করু”১F

2 সুতরাং নারীর 

্েধয ববতার িবষমিট ে্ৗিলকভােবই সৃিচগত; অতএব, আবশযক 

হেলা সহজসুলভ আচরণ করা এবং যধযশ ধারণ করাু  

তাই পুরেষর উপর কতশবয হল, তার পিরবােরর পক েথেক েয 

অসিহ�ু আচরেণর �কাশ ঘটেব, েস েকেষ তার সােথ দীঘশ িবতেকশ 

জিড়েম না পড়া; আর েস েযন তােদর ্ ধযকার িবিভ�  িট-িবচুযিতর 

িদকস্ূহ েথেক দৃিচ এিড়েম চেল এবং তার কতশবয হল তােদর 

                                                           
2 বুখারী, আল-জাে্‘উস সহীহ (৫১৮৬); ্ুসিল্, আস-সহীহ (১৪৬৮) 
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্ধযকার ভাল িদকগেলা িনেম আেলাচনা করা, আর এর ্েধয েস 

অেনক ভােলা িকছু পােবু   

অনুরপ বযাপাের রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওমাসা�া্ বেলন:  

مِهَ  إِنْ  )ال يبغض و ال ي�مه : أي (  ُمْؤِمَنةً  ُمْؤمِنٌ  َ�ْفَمكْ  الَ  « 
َ
ًقا ِمْنَها ر

ُ
 َرِضَ  ُخل

 ) .رواه مسلم (  . »  آَخمَ  ِمْنَها

“েকান ্ুি্ন পুরষ েকােনা ্ুি্ন নারীেক ঘৃণা ও অপছ� করেব 

না; যিদ েস তার েকােনা �ভাবেক অপছ� কেরও, তাহেল েস তার 

অপর একিট �ভাবেক পছ� করেবু”২F

3 আর েস েযন এ েকেষ 

                                                           
3 ্ুসিল্, আস-সহীহ (১৪৬৯); 

ফামদা: হােফয ইবনু হাজার র. যা বেলেছন, তার সারকথা হল: হাদীেসর ্ েধয 

সহানুভূিতর ্াধযে্ �ীেক পুনগশঠেনর ইিসত রেমেছ; সুতরাং েস তােত 

অিতর�ন করেব না, যােত সংসার েভেস যাম; আর েস তােক এেকবাের েছেড় 

েদেব না; যােত েস তার ববতার উপেরই চলেত থাকেবু আর এর িবিধবি 

িনম্ হল: যখন �ী তার �ভাবগত  িটিট বার বার পুনরাবৃিভ ঘটােব, আর তা 

তােক সরাসির অবাধযতােক �হণ করার িদেক অথবা আবশযকীম িবষম বজশন 

করার িদেক িনেম যােব; এ্তাব�াম েস তােক ববতার উপর েছেড় েদেব নাু 

পকা্ের যখন তার ববতািট েকােনা যবধ ক্শকাে�র িবষেম হম, তখন েস 

তােক তার উপর েছেড় েদেবু - েদখুন: ফাতহল বারী, ৯/২৫৪ু  
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অিধক পির্ােণ ধীর-ি�রতা অবল�ন কের; েস যিদ তার 

অপছ�নীম েকােনা িকছু েদেখ, তাহেল এটাই েশষ কথা িহেসেব 

�হণ না কের, কারণ েস জােন না েকাথাম রেমেছ কলযােণর ্াধয্ 

ও ভােলার উৎসু  

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

نّ  ... ﴿ ُُ و ُ ِِ ََ ِ  َو  ٱب
ۡ ُۡ  فَإِن ُروِف� َمعۡ ل نّ َكرِ ُُ ٰ  ُتُمو ََ ن َ�َع

َ
ْ تَ�ۡ  أ وا ُُ  َعَل َوَ�جۡ  ا ٔٗ َشۡ�  َر

ُ ٱ                                                                                                                                                           ]  ١٩: بحنسيء[ ﴾ ١ �َكثِ�ٗ  �َخۡ�ٗ  �ِيهِ  َّ

“ ... আর েতা্রা তােদর সােথ সৎভােব জীবন যাপন করেব; 

েতা্রা যিদ তােদরেক অপছ� কর, তেব এ্ন হেত পাের েয, 

আ�াহ যােত �ভূত কলযাণ েরেখেছন, েতা্রা তােকই অপছ� 

করছু” - (সূরা আন-িনসা, আমাত: ১৯ )ু 

আর শাি্ িকভােব হেব? আর �শাি্ ও হদযতা েকাোেক আসেব? 

যখন পিরবােরর কতশা কেঠার �কৃিতর, দুবশযবহারকারী ও সংকীণশ্না 

হন; যখন তােক িনবুশিিতা পরাভূত কের; আর তাড়াহড়া, স�িচর 

েকেষ ধীরতা ও রােগর েকেষ ষততার িবষমিট তােক অ� কের 

তুেল; যখন েস �েবশ কের, তখন েবিশ েবিশ েখাটা েদম; আর 
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যখন েবর হম, তখন েস কুধারণা কের? অথচ এটা জানা কথা েয, 

উভ্ বযবহােরর ্াধযে্ জীবন-যাপন এবং েসৗভােগযর উপাম-

উপকরণস্ূহ েকবল উদারতা এবং িভিভহীন যাবতীম ধযানধারণা ও 

সে�হ েথেক দূের থাকার ্ধয িদেমই অিজশত হেত পােরু আর 

আ�্যশাদা বা বযি্ে�র অহংেবাধ কখনও কখনও িকছু সংখযক 

্ানুষেক কুধারণা েপাষণ করার িদেক িনেম যাম... তােক িনেম যাম 

িবিভ� কথাবাতশার অপবযাখযা িকংবা িবিভ� ক্শকাে�র ্েধয সে�হ 

যতরী করেতু আর তখন তা েকােনা িনভশরেযাগয কারণ ছাড়াই 

বযি্র জীবনেক িব�াদ কের েদম এবং ্নেক অি�র কের তুেলু 

আল-কুরআেনর ভাষাম: 

نّ تَُضآ َوَ�  ﴿ ُُ و ْ  رو  ]٦: بحطالق[ ﴾ ِهّنۚ َعلَيۡ  ِ�َُضّيُِقوا

“আর তােদরেক উতয্ করেব না সংকেট েফলার জনযু” - (সূরা 

আত-তালাক, আমাত: ৬)ু আর িকভােব এ কাজিট একজন েলাক 

তার �ী স�েকশ করেত পাের, অথচ নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওমাসা�া্ বেলেছন:  

 ) .رواه انتمذي و ابن ماجه  (  . » أله� خ��م وأنا ألهله خ��م خ��م« 
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“েতা্ােদর ্েধয েস বযি্ই উভ্, েতা্ােদর ্েধয েয তার �ীর 

িনকট উভ্; আর আি্ েতা্ােদর ্েধয আ্ার �ীর িনকট 

উভ্ু”৩

4 

  দা�তয জীবন তথা পিরবার সংরকণ ও স�যবহােরর 
্াধযে্ সু�র জীবন যাপেন �ীর ভূি্কা:    

্ুসিল্ নারীর েজেন রাখা উিচত েয, েসৗভাগয, ভােলাবাসা ও 

অনুক�া তখনই পিরপূণশতা লাভ করেব, যখন েস সািরষবান ও 

�ীনদার হেব; েস তার িনেজর জনয উপকারী ইিতবাচক িদকগেলা 

েজেন িনেব; যােত েস তার সী্া অিতব্ ও ল�ন না কের; েস 

তার �া্ীর আআােন সাড়া িদেব; কারণ, তােক পিরচালনার বযাপাের 

�া্ীর উপর দািম� রেমেছ, �া্ী তােক েহফাযত করেব, সংরকণ 

করেব এবং তার জনয বযম করেব; সুতরাং �ীর উপর আবশযক 

হেলা, �া্ীর আনুগতয করা, �া্ীর জনয েস তার িনজেক 

সংরকেণর িন�মতা িবধান করা এবং �া্ীর স�েদর রকণােবকণ 

করা; আর �ী তার িনেজর কাজ-ক্শ সু�রভােব আ�া্ িদেব ও তা 

                                                           
4 হািদসিট সহীহ; তা বণশনা কেরেছন িতরি্যী (৩৮৯২); ইবনু ্াজাহ (১৯৭৭); 

ইবনু িহ�ান, আস-সহীহ (১৩১২)     
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যথাযথভােব পালন করেব এবং েস তার িনেজর ও সংসােরর �িত 

যযবান হেব; েস হেব পিবষা �ী, ্্তা্মী ্াতা, তার �া্ীর 

সংসােরর রকণােবকণকািরনী দািম�শীলা, েয দািম� ও কতশেবযর 

বযাপাের তােক জবাবিদহী করেত হেবু েস তার �া্ীর ভােলা ও 

েসৗ�যশপূণশ ক্শকাে�র �ীকৃিত িদেব, তার অবদান ও উভ্ 

বযবহােরর ্াধযে্ জীবন-যাপেনর িবষমিটেক অবজা ও অ�ীকার 

করেব না; এই ধরেনর অবজা �দশশন ও অ�ীকার করার বযাপাের 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওমাসা�া্ সতকশ কেরেছন, িতিন বেলেছন:  

 « : قال ؟ باهللا أي�فمن : قيل.  » ي�فمن انسساء أهلها أرث فإذا الار أر�ت «

 أتر ثم الهم نهإح ا إل أحسنت ر  ؛ اإلحسان و��فمن انعش� ي�فمن

 ) . رواه الخاري(  . » قط خ� منك رأيت ما : قانت شيئا منك

“আ্ােক জাহা�া্ েদখােনা হম; (তখন আি্ েদিখ) তার 

অিধবাসীেদর অিধকাংশই �ীেলাক, যারা কুফরী কেরু িজজাসা করা 

হল: তারা িক আ�াহর সেস কুফরী কের? িতিন বলেলন: “তারা 

�া্ীর অবাধয হম এবং ইহসান (স�যবহার) অ�ীকার কের; তুি্ যিদ 

দীঘশকাল তােদর কারও �িত ইহসান কের থাক, এরপর েস েতা্ার 
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সা্ানয অবেহলা েদখেলই বেল, আি্ কখনও েতা্ার কাছ েথেক 

ভাল বযবহার পাইিনু”৪

5 

সুতরাং আবশযক হল  িট-িবচুযিত ক্া করা এবং অপরাধ বা ভুল-

�াি্র �িত �েকপ না করা ... �া্ী উপি�ত থাকেল তার �িত 

দুবশযবহার করেব না, আর �া্ী অনুপি�ত থাকেল, �া্ীর সােথ 

িব�াসঘাতকতা করেব নাু 

এর ্ াধযে্ই পাররিরক স�িচ অিজশত হেব, স�কশ বা ব�ু� �ামী 

হেব এবং আ্িরকতা, ভালবাসা ও সহ্ি্শতা �াধানয িব�ার 

করেবু নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওমাসা�াে্র ভাষাম:  

رواه انتمذي و ابن ( . »  النة  خلت راض لنها وزوجها ماتت اممأة أيما« 

 ) .ماجه

“েয নারীই তার �িত তার �া্ী স�চ থাকা অব�াম ্ ারা যােব, েস 

নারী জা�ােত �েবশ করেবু”৫F

6 

                                                           
5 বুখারী, আল-জাে্‘উস সহীহ (৫১৯৭) 
6 হািদসিট বণশনা কেরেছন িতরি্যী (১১৬১) এবং িতিন তােক ‘হাসান’ বেলেছন; 
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সুতরাং েহ ্ুসিল্ জািত! েতা্রা আ�াহর তাকওমা অবল�ন কর 

এবং েজেন রাখ েয, পাররিরক সহেযািগতা ও একতা অজশন করার 

্াধযে্ েসৗভাগয পিরপূণশতা লাভ করেব, িশকার যথাযথ পিরেবশ 

যতির হেব এবং তরণ স্াজ েবেড় উঠেব এ্ন এক ্যশাদাবান 

ঘের, যা ভালাবাসার �ারা পিরপূণশ, পাররিরক বুঝাপড়ার �ারা স্ৃি 

... ্ াতৃে�র সহানুভূিতশীলতা ও িপতৃে�র করণার ্ ােঝ (িবদয্ান) 

... তারা অব�ান করেব অেনক দূের ��-সংঘাত ও িবতেকশর 

েশারেগাল এবং এেক অেনযর সােথ বাড়াবািড় েথেক; যােত কের 

েসখােন থাকেব না েকােনা �কার অৈনকয, ্তিবেরাধ ও দুবশযবহার, 

কােছ িকংবা দূেরু আল-কুরআেনর ভাষাম: 

ََّنا ...﴿ ۡب  َر زۡ  ِمنۡ  َ�َا َُ
َ
ٰ  ِجَناَ�ٰ أ ُُّرِّ� �ۡ  قُّرةَ  تَِناَو

َ
 ﴾ ٧ إَِماًما ُمّتقِ�َ لِلۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ  ُ�ٖ أ

 ]٧٤: بحفمقين[

“ ... েহ আ্ােদর রব! আ্ােদর জনয এ্ন �ী ও স্ান-স্িত 

দান করন, যারা হেব আ্ােদর জনয েচাখজুড়ােনাু আর আপিন 

                                                                                                            
ইবনু ্াজাহ (১৮৫৪); হােক্, ৪/১৭৩ এবং িতিন বেলেছন: হািদসিটর সনদ 

সহীহ (িবশি)ু     
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আ্ােদরেক করন ্ুভাকীেদর জনয অনুসরণেযাগযু”- (সূরা আল-

ফুরকান, আমাত: ৭৪)ু 

 

* * * 

 

 

 

উপসংহার 

পিরেশেষ- আ্ার ্ুসিল্ ভাই ও েবান! আ�াহ েতা্ােদরেক 

তাওফীক িদন: 

িন�মই পিরবােরর সং�ার হল েগাটা স্ােজর িনরাপভার উপাম; 

এ্ন স্াজেক সং�ার করা অস�ব, যােত পািরবািরক ব�ন দুবশল 

হেম পেড়েছ; িকভােবই বা স�ব, অথচ আ�াহ সুবহানাহ ওমা 

তা‘আলা পািরবারেক িনমা্ত িহেসেব আ্ােদর কােছ অনু�হ 
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িহেসেব তুেল ধেরেছনু েয েনমা্তিট হেি পিরবােরর পররর 

ব�ন, ি্লন ও িচরাচিমত স�কশ ..ু আ�াহ সুবহানাহ ওমা 

তা‘আলা বেলন: 

ُ ٱوَ  ﴿   ّمِنۡ  لَُ�م َجَعَل  َّ
َ
زۡ  نُفِسُ�مۡ أ

َ
زۡ  ّمِنۡ  لَُ�م وََجَعَل  اجٗ َ�ٰ أ

َ
 بَنِ�َ  ِجُ�مَ�ٰ أ

ّيَِ�ٰ ٱ ّمِنَ  َوَرزَقَُ�م وََحَفَدةٗ  َّ ِ  ِت� ل فَب
َ
ِ ٱ َمِت َوَِنِعۡ  ِمُنونَ يُؤۡ  َِلِ َ�ٰ لۡ ٱأ مۡ  َّ  ُفُرونَ يَ�ۡ  ُُ

                                                                                             ] ٧٢: بلحل[ ﴾ ٧

“আর আ�াহ েতা্ােদর েথেক েতা্ােদর েজাড়া সৃিচ কেরেছন; আর 

েতা্ােদর যুগল েথেক েতা্ােদর জনয পুষ-েপৗষািদ সৃিচ কেরেছন 

এবং েতা্ােদরেক উভ্ জীবেণাপকরণ দান কেরেছনু তবুও িক 

ওরা ি্থযােত িব�াস করেব এবং ওরা আ�াহর অনু�হ অ�ীকার 

করেব?” - ( সূরা আন-নাহল, আমাত: ৭২ )ু 

িন�মই �া্ী-�ী ও তােদর ্ধযকার ্জবুত স�কশ এবং িপতা-

্াতা ও তােদর েকােল েবেড় উঠা স্ান-স্িত- এ িবষম দু’িট 

বতশ্ান জািত ও ভিবষযৎ জািত িহেসেব িবেবচযু তাই এটা বলা যাম 

েয, শমতান যখন পািরবািরক ব�ন িছ� করার বযাপাের সফল হেব, 

তখন এর ্াধযে্ েস েকবল একিট সংসারেকই  ংস করেব না, 
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েকােনা সী্াবি অিনচতাই সংঘিটত করেব না বরং তা েগাটা 

জািতেক বড় ধরেনর কিত ও ষততর অিনচতার ্েধয িনেকপ 

করেবু আর বতশ্ান বা�বতা তার সেবশাৎকৃচ উদাহরণু 

সুতরাং আ�াহ ঐ পুরষ বযি্েক রহ্ করন, িযিন �শংসনীম 

চিরষ ও উৎকৃচ ্েনর অিধকারী, উদার, েকা্ল, দমালু, তার 

পিরবােরর �িত ে�হপরামণ এবং তার কােজর বযাপাের িবচকণ; 

িযিন অিতির্ দািম� চািপেম েদন না, কেঠারতা আেরাপ কের যুলু্ 

কেরন না এবং দািমে�র বযাপাের উদাসীনতার পিরচম েদন নাু 

আর আ�াহ ঐ নারীর �িত রহ্ করন, িযিন ভুল- িট েখাঁেজ 

েবড়ান না, েবিশ েশারেগাল কেরন না, সততাপরামণা, 

আনুগতযপরামণা এবং অদৃশয অংেশর েহফাজতকািরনী, েযভােব 

আ�াহ েহফাজত কেরেছনু 

সুতরাং েহ �া্ী ও �ীগণ! েতা্রা আ�াহর তাকওমা অবল�ন কর; 

আর েহ ্ুসিল্গণ! েতা্রাও আ�াহর তাকওমা অবল�ন কর; 

কারণ, েয বযি্ আ�াহর তাকওমা অবল�ন করেব, িতিন তার জনয 

তার কাজেক সহজ কের িদেবনু 
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(আ�াহ রহ্ত ও শাি্ বষশণ করন তাঁর ে�ে সৃিচ আ্ােদর নবী 

্ুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওমাসা�াে্র �িত এবং তাঁর পিরবার-

পিরজন ও তাঁর পিবষ �ীগেণর �িত; আরও রহ্ত ও শাি্ বষশণ 

করন তাঁর সাহাবীগণ এবং িকমা্েতর িদন পযশ্ যারা তােঁদরেক 

উভ্ভােব অনুসরণ করেব তােদর �িত)ু 

 

.أشه  أن ال   إال أنت أستغفمك و أت   إلك ، سبحانك ا  و بم ك   

(েহ আ�াহ! েতা্ার �শংসাসহ েতা্ার পিবষতা বণশনা করিছ; আি্ 

সাকয িদিি েয, তুি্ ছাড়া েকােনা ইলাহ েনই, আি্ েতা্ার কােছ 

ক্া �াথশনা করিছ এবং েতা্ার িনকট তাওবা করিছ)ু 

 

* * * 
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ি�তীম �ব� 

(�া্ী-�ীর ��) 

ভূি্কা 

স্� �শংসা আ�াহর জনয, িযিন সৃিচ কেরন, অতঃপর সুঠা্ 

কেরন, িযিন িনধশারণ কেরন, অতঃপর পথিনেদশশ কেরন; আি্ তার 

�শংসা ও পিবষতা বণশনা করিছু িতিন েশেষ ও �থে্ সকল 

�শংসার �াপয ্ ািলকু আর আি্ সাকয িদিি েয, এক্াষ আ�াহ 

ছাড়া েকােনা সতয ইলাহ েনই, যাঁর েকােনা শরীক েনই; আি্ আরও 

সাকয িদিি েয, আ্ােদর েনতা ও নবী ্ ুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওমাসা�া্ তাঁর বা�া ও রাসূল, িযিন িনবশািচত নবী ও বা�া; আ�াহ 

তাঁর উপর এবং তাঁর পিরবার-পিরজন, সাহাবীগণ এবং েয বযি্ 

তাঁর দা‘ওমােতর ্াধযে্ দা‘ওমাত দান কের ও েয বযি্ তাঁর 

পিিতর অনুসরেণ জীবনযাপন কের, েস বযি্সহ উে�িখত সকেলর 

উপর রহ্ত, শাি্ ও বরকত বষশণ করনু 

অতঃপর: 
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েজেন রাখুন, আ�াহ আপনােক তাওফীক িদন— আ�াহ তা‘আলার 

অনযত্ ্হান িনমা্ত ও িনদশশন হল ঘর-সংসার, যা আ�ম�ল ও 

শাি্ িনেকতন; তার ছামাতেল ্ানবেগােী ভালবাসা ও অনুক�া, 

িনরাপভা ও পিবষতা এবং ্হৎ জীবন ও শালীনতা লাভ করেব ... 

তার েকােল িশশ-িকেশার ও তরণ স্াজ েবেড় উঠেব, আ�ীমতার 

স�কশ িব�ার লাভ করেব এবং পাররিরক দামবিতা শি্শালী 

হেবু অ্েরর সােথ অ্র যু্ হেব ... এবং ্েনর সােথ ্েনর 

আিলসন হেব; আল-কুরআেনর ভাষাম: 

نّ ﴿  نُتمۡ  ّلُ�مۡ  ِ�َاٞس  ُُ
َ
 ]١٨٧: بلقمة[ ﴾ لُّهّنۗ  ِ�َاٞس  َوأ

“তারা েতা্ ােদর েপাষাক�রপ এবং েতা্ রাও তােদর েপাষাক�রপু” - 

( সূরা আল-বাকারা, আমাত: ১৮৭ )ু 

এই ্জবুত স�কশ ও উ�ত সংসােরর ্েধয উভ্ যবিশেচযর 

িবকাশ ঘটেব এবং ঐসব পুরষ বযি্গণ েবেড় উঠেব, যােদরেক 

আ্ানত�রপ ্হান দািম� েদওমা হেমেছ; আর ঐসব নারীেদরেক 

িশকা েদওমা হেব, যারা বংশ্ূল তথা জািতর ভিবষযতেক েদখাশনার 

দািম� পালন কেরু 
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�া্ী-�ীর ্ােঝ �ে�র কিতপম কারণ 

জীবেনর বা�বতা এবং ্ানুষ (েয্নিট আ�াহ সুবহানাহ ওমা 

তা‘আলা তােদরেক সৃিচ কেরেছন; আর যা িতিন সৃিচ কেরেছন, েস 

স�েকশ িতিন সবেচেম েবিশ ভাল জােনন) েস ্ানুেষর �ভাব-

�কৃিতেত কখনও কখনও (জীবেনর বা�বতাম) এ্ন পিরি�িতর 

সৃিচ হম, যােত িদক-িনেদশশনা কাজ কের না এবং ভালবাসা ও 

�শাি্ সুদৃঢ় হম না; যার কারেণ কখনও কখনও দা�তয স�কশ 

অটুট রাখা কচকর ও কিঠন হেম যামু ফেল তােত দা�তয 

জীবেনর উে�শয বা�বািমত হম না এবং তার �ারা নবীন সিঠকভােব 

েবেড় উঠেত স্থশ হম নাু আর এ িবশৃৃল ও অৈনেকযর অব�া বা 

পিরি�িতস্ূেহর কারণস্ূহ কখনও কখনও হেম থােক আভয্রীণ 

আবার কখনও কখনও হম বিহরাগতু  

েয্ন কখনও কখনও এ স্সযার উাান হম: �া্ী-�ীর অিভভাবক 

অথবা তােদর আ�ীম-�জেনর ্ ধয অনিভজ বযি্র হ�েকপ, অথবা 

�া্ী-�ীর সকল েছাট বড় ক্শকাে�র প�ািাবন; আবার কখনও 

কখনও পিরবােরর েকােনা েকােনা অিভভাবক এবং পিরবােরর 

বড়েদর পক েথেক তােদর অিধন�েদর উপর এত েবিশ িনম�ণ 
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চািপেম েদওমা হম েয, তা কখনও কখনও িবচারেকর িনকট িবচার 

িনেম যাওমার পযশ্ গড়াম; ফেল আড়ােল ঢাকা রহসযস্ূহ �কাশ 

হেম পেড় এবং েগাপন িবষমস্ূহ উে�াচন হেম যাম, আর এগেলা 

হম িনছক েছাট-খাট িবষম অথবা তুি িকছু কারেণ; যার উৎপিভ 

হমত অনুপযু্ অথবা �জাশূনয হ�েকপ অথবা তাড়াহড়া ও ষততা 

অবল�ন বা গজব ও আেজ-বােজ কথাম কান েদওমা ও েসটােক 

সতয বেল িব�াস করাু   

আর কখনও কখনও স্সযার উৎস�ল হম: দীেনর বযাপাের 

দূরদিশশতার ��তা ও ্হানুভব শরী‘মেতর িবিধিবধানস্ূেহর 

বযাপাের অজতা এবং পু�ীভূত কুঅভযাস ও দুবশল িচ্াধারা লালন 

করাু 

ফেল েকােনা েকান �া্ী িব�াস কের বেস েয, তালােকর �ারা 

হ্িক েদওমা অথবা তা উাারণ করা হল দা�তয িবেরাধ ও 

পািরবািরক স্সযার একিট সিঠক স্াধান; সুতরাং েস তার �েবশ 

ও েবর হওমার স্ম এবং তার িনেদশশ �দান ও িনেষধাজার স্েম, 

এ্নিক তার সকল অব�াম (�ীর সােথ) কথাবাতশার েকেষ 

তালােকর শ�গেলা বযতীত অনয িকছু জােন না বা বুেঝ না; আর েস 
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এও জােন না েয, এর �ারা েস �কারা্ের আ�াহর আমাতস্ূহেক 

উপহাস িহেসেব �হণ কেরেছ; েস তার ক্শকাে� অপরাধী বা পাপী 

হেি, তার সংসার  ংস করেছ এবং তার পিরবার-পিরজন 

হারােিু 

েহ ্ুসিল্গণ! এটাই িক দীেনর িফকহ তথা সু� জান হেত 

পাের?!  

িন�মই শরী‘মত কতৃশক অনুে্ািদত সু�াত পিিত েয তালােকর 

িবধান রেমেছ তার উে�শয দা�তয স�েকশর ব�ন বা রিশ কতশন 

করা নম, বরং বলা যাম েয, এ পিিতর তালাক হেি এই স�কশ 

সা্িমকভােব আটেক রাখা এবং �তীকা, িচ্াভাবনা ও সংেশাধেনর 

একিট পযশাম; আল-কুরআেনর ভাষাম: 

نّ ُ�ۡ  َ�  ...﴿  ُُ ن إِّ�ٓ  نَ رُجۡ َ�ۡ  َوَ�  ُُُيوتِِهنّ  ِمنۢ  رُِجو
َ
  أ

ۡ
َبّيَِنةٖ�  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  �ِ�َ يَأ  َك َوتِلۡ  مو

 َُ ِۚ ٱ ُحُدو َتَعدّ  َوَمن َّ ََ  ََ ِ ٱ ُحُدو َ ٱ لََعّل  رِيتَدۡ  َ�  ۥۚ َسهُ َ�فۡ  َظلَمَ  َ�َقدۡ  َّ  ِدُث ُ�ۡ  َّ
ٰ  دَ َُعۡ  مۡ  لَِك َ�

َ
َُا ١ �رٗ أ ِ َجلَُهنّ  نَ بَلَغۡ  فَإ

َ
مۡ  أ

َ
نّ فَأ ُُ وۡ  ُروٍف بَِمعۡ  ِسُكو

َ
ُُنّ  أ  ُروٖف بَِمعۡ  فَارِقُو

                                                                                                                                              ]  ٢  ،١: بحطالق[ ﴾ ...
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“ ... েতা্রা তােদরেক তােদর ঘরবািড় েথেক বিহ�ার কেরা না এবং 

তারাও েবর হেব না, যিদ না তারা িল্ হম রচ অ�ীলতামু আর 

এগেলা আ�াহর িনধশািরত সী্া; েয আ�াহর সী্া ল�ন কের, েস 

িনেজরই উপর অতযাচার কেরু আপিন জােনন না, হমত আ�াহ এর 

পর েকােনা উপাম কের েদেবনু অতঃপর তােদর ই�ত পূরেণর 

কাল আস� হেল েতা্রা হম যথািবিধ তােদরেক েরেখ েদেব, না হম 

তােদরেক যথািবিধ পিরতযাগ করেবু ...” - (সূরা আত-তালাক, 

আমাত: ১-২)ু 

এটাই হেি শরী‘মতু বরং িবষমিট এর ্েধযই সী্াবি নম; 

িন�মই সু�াত পিিতেত তালাক �দােনর িবধানিট �িতকােরর 

সবশেশষ অ� এবং এর পূেবশ অেনকগেলা উপাম রেমেছু 

* * * 
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�া্ী-�ীর ্ধযকার �� িনরসেনর কিতপম উপাম 

আ্ার ্ুসিল্ ভাই ও েবান: 

যখন িবেরােধর আলা্ত, অবাধযতা, ্তাৈনেকযর লকণ �কাশ 

পােব, তখন তালাক বা তালােকর হ্িক �দান করা তার �িতকার 

নমু  

�িতকােরর জনয যা দািব করা হম, তার সবেচেম গর�পূণশ িদক 

হল: যধযশ, সিহ�ুতা, িবেবক ও বুিির েকেষ িবিভ�তা এবং �ভাব-

�কৃিতর েকেষ িভ�তার িবষমিট অনুধাবন করা; সােথ আরও জরির 

হল অেনক িবষেম উদারতার পিরচম েদওমা এবং েদেখও না েদখার 

ভান করা; কারণ সব স্ম েস যা পছ� ও কা্না কের, তার ্েধয 

্সল ও কলযাণ হম না, বরং কখনও কখনও েস যা পছ� ও কা্না 

কের না, তার ্েধযই কলযাণ হম; আল-কুরআেনর ভাষাম: 

نّ  ... ﴿ ُُ و ُ ِِ ََ ِ  َو  ٱب
ۡ ُۡ  فَإِن ُروِف� َمعۡ ل نّ َكرِ ُُ ٰ  ُتُمو ََ ن َ�َع

َ
ْ تَ�ۡ  أ وا ُُ  َعَل َوَ�جۡ  ا ٔٗ َشۡ�  َر

ُ ٱ                                                                                                                                                           ]  ١٩: بحنسيء[ ﴾ ١ �َكثِ�ٗ  �َخۡ�ٗ  �ِيهِ  َّ
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“আর েতা্রা তােদর সােথ সৎভােব জীবন যাপন করেব; েতা্রা 

যিদ তােদরেক অপছ� কর, তেব এ্ন হেত পাের েয, আ�াহ 

যােত �ভূত কলযাণ েরেখেছন, েতা্রা তােকই অপছ� করছু” - 

(সূরা আন-িনসা, আমাত: ১৯ )ু 

িক� যখন স্সযা �কাশ পােব, পাররিরক দামবিতার ব�েন 

িশিথলতা েদখা িদেব এবং �ীর পক েথেক অবাধযতা, তার �ভাব 

চিরেষ অহি্কা এবং তার দািম� েথেক েবর হেম যাওমার �বণতা 

�কাশ পােব; েয্ন- ঘৃণার �কাশ পাওমা, �া্ীর অিধকােরর 

বযাপাের ক্িত করার িবষম এবং �া্ীর ্যশাদােক অবজা করার 

িবষম �কাশ করা, তখন ইসলাে্ এর িচিকৎসা বা �িতকার 

সুরচ; তােত �তযক িকংবা পেরাক েকােনাভােবই তালাক �সস 

আসেব নাু আ�াহ সুবহানাহ ওমা তা‘আলা সুরচ িকতােব বেলন: 

ٰ ٱوَ  ...  ﴿ نّ  َ�َافُونَ  ِ� َّ ُُ ُُ  ُُُشوَز نّ ُۡ ٱوَ  نّ فَعُِظو ُُ ۡ ٱ ِ�  ُجُرو ّنۖ ۡ�ِ ٱوَ  َمَضاِجعِ ل ُُ  َُو
َطعۡ  فَإِنۡ 

َ
ْ َ�بۡ  فََ�  َنُ�مۡ أ ۗ  ِهنّ َعلَيۡ  ُغوا َ ٱ إِنّ  َسبِيً� : بحنسيء[ ﴾ ٣ �َكبِ�ٗ  اَعلِيّٗ  َ�نَ  َّ

٣٤ [                                                                                                
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“ ... আর �ীেদর ্েধয যােদর অবাধযতার আশংকা কর তােদরেক 

সদুপেদশ দাও, তারপর তােদর শযযা বজশন কর এবং তােদরেক 

�হার করু যিদ তারা েতা্ােদর অনুগত হম তেব তােদর িবরেি 

েকােনা পথ অে�ষণ কেরা নাু িন�ম আ�াহ ে�ে, ্ হানু” - (সূরা 

আন-িনসা, আমাত: ৩৪ )ু 

তাই বুঝা েগল েয, উ্ অব�ার �িতকার হেব উপেদশ ও িদক-

িনেদশশনা �দােনর ্াধযে্, ভুল- িট ধিরেম েদওমার ্াধযে্, 

অিধকারস্ূহ �রণ কিরেম েদমার ্াধযে্ এবং আ�াহর গজব ও 

ঘৃণা েথেক ভম �দশশন করার ্াধযে্; সােথ আরও �েমাজন 

বুিি্ভা ও যধেযশর পেথ চলার জনয উৎসাহ �দান ও ভম �দশশন 

করাু 

আর কখনও কখনও অহি্কা ও অবাধযতার ে্াকািবলাম শযযা বজশন 

ও বমকট করা হেি এর �িতকার; আপনারা লকয করন েয, শযযা 

বজশন করার অথশ শমনকক বজশন করা নম; ... তা হল শযযা বজশন 

করা, ঘর বমকট করা নম ... পিরবার বা স্ান বা অপিরিচত 

েলাকজেনর সা্েন নমু  
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উে�শয হল �িতকার করা, েঘাষণা করা অথবা অপ্ান করা অথবা 

েগাপন িবষম �কাশ করা নম; বরং উে�শয হল বজশন ও বমকেটর 

্াধযে্ অবাধযতা ও অহংকােরর ে্াকািবলা করা, যা পাররিরক 

ঐকয, সংহিত ও স্তার িদেক পিরচািলত কেরু 

আর কখনও কখনও িকছু কেঠার ও রঢ় ্েনাভােবর ্াধযে্ 

�িতকার হেত পাের; কারণ, িকছু ্ানুষ এ্নও রেমেছ, যােদরেক 

েসাজা করার েকেষ উভ্ বযবহার ও ভও কথাম েকােনা কাজ হম 

না; বরং তারা এ্ন ে�ণীর ্ানুষ যােদরেক অিধকাংশ স্ম ন� 

বযবহার ও সিহ�ুতা অবাধয কের েতােল ... সুতরাং যখন কেঠারতার 

িবষমিট রচ হেম যােব, তখন অবাধয বযি্ েথে্ যােব এবং িবকুক 

বযি্ শা্ হেম যােবু     

হযাঁ, কখনও কখনও িকছু চাপ �েমােগর আ�ম েনমাটাও কাযশকর 

�িতেষধক হেত পাের; আর েকনই বা েস তার আ�ম িনেব না, 

অথচ দািমে�র �িত যবরী ভাব ও �ভাব-�কৃিত েথেক েবর হওমার 

্ত পিরি�িতর উ�ব হেম যােি? 
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আর সকল িবেবকবান বযি্র িনকট িবিদত েয, কেঠারতা যখন 

সংসােরর জনয তার শৃৃলা ও ্জবুত ব�নেক িফিরেম িদেব এবং 

পিরবারেক িফিরেম িদেব ভালবাসা ও হদযতা, তখন তা িনঃসে�েহ 

তালাক ও িবেিেদর েচেম উভ্; তা হেব ইিতবাচক, িশকা্ূলক ও 

অথশবহ স্াধান; ঘােমল করা ও �িতেশাধ �হেণর উে�েশয নম; 

বরং তার �ারা অবাধযতােক দ্ন করা হম এবং িবশৃৃলােক সংযত 

করা করা হমু 

আর যখন �ী তার �া্ীর পক েথেক দুবশযবহার ও উেপকার আশ�া 

করেব, তখন আল-কুরআনুল কারী্ তার �িতকােরর িদক িনেদশশনা 

�দান কের তাঁর বাণীর ্াধযে্, আল-কুরআেনর ভাষাম: 

ةٌ مۡ ٱ �نِ  ﴿
َ
وۡ  ُُُشوًزا لَِهاَُعۡ  ِمنۢ  َخافَۡت  َرأ

َ
ن ِهَمآ َعَليۡ  ُجَناحَ  فََ�  اَراٗض إِعۡ  أ

َ
 لَِحايُۡص  أ

لۡ ٱوَ  اۚ حٗ ُصلۡ  َنُهَمابَيۡ  ۗ  حُ لصو                                                                                                                                                   ] ١٢٨: بحنسيء[ ﴾...  َخۡ�ٞ

“আর েকােনা �ী যিদ তার �া্ীর দুবশযবহার িকংবা উেপকার 

আশংকা কের, তেব তারা আেপাস-িন�িভ করেত চাইেল তােদর 

েকােনা েগানাহ েনই এবং আেপাস-িন�িভই ে�মু” - (সূরা আন-

িনসা, আমাত: ১২৮ ); �িতকার হেব আেপাস-িন�িভ ও শাি্ 
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�াপেনর ্াধযে্, তালাক ও স�কশ বািতেলর ্াধযে্ নমু আবার 

কখনও কখনও িববাহ ব�নেক সুরকার জনয আিথশক অথবা 

বযি্গত অিধকােরর িকছু িকছু িবষম ছাড় েদওমার ্াধযে্ 

�িতকার হেত পােরু 

لۡ ٱوَ  ﴿ ۗ  حُ لصو ﴾  َخۡ�ٞ  [আেপাস-িন�িভ উভ্]ু অবাধযতা, দুবশযবহার, 

িবে�ষ ও তালােকর েচেম আেপাস-িন�িভ উভ্ু 

আ্ার ্ুসিল্ ভাই ও েবান: 

এটা একটা গিতশীল আেবদন এবং আ�াহর দীেনর িফকেহর িদক 

েথেক ও তাঁর িবিধিবধােনর উপর িভিভ কের আচার-আচরেণর 

একিট সংিক্ �ারক; সুতরাং তার েথেক ্ুসিল্গণ েকাথাম 

যােি? 

�া্ী-�ীর ্ ধযকার িবেরােধর বযাপাের েকন সািলস িনেমাগ করা হম 

না?  এ স্াধান েথেক েকন সং�ারকগণ িবরত থােক? েস িক 

�কৃত সংেশাধেনর বযাপাের অ্েনােযাগী, নািক পিরবার ভাসন ও 

স্ানেদরেক িবভ্ করার বযাপাের উৎসাহী? 
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িন�মই আপিন তােক িনবুশিিতা, বাড়াবািড়, আ�াহর ভম ও তাঁর 

নজরদারী েথেক দূরে� অব�ান, তাঁর িবিধিবধােনর অিধকাংশেক 

�তযাখযান এবং তাঁর িনধশািরত সী্া েরখার বযাপাের িছিনি্িন েখলা 

ছাড়া অনয িকছু ্েন করেবন নাু 

ই্া্ ইবনু ্াজাহ ও ইবনু িহ�ান �্ূখ ��কারগণ রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওমাসা�া্ েথেক বণশনা কেরেছন, িতিন 

বেলেছন: 

.  راجعتك ق .  طلقتك ق  : أح هم يق ل.  اهللا ب و  يلعب ن أق ام بال ما «

رواه ابن ماجه و ابن (  . »و أنا ب� أظهم�م  اهللا ب و ؟ أيلعب  طلقتك ق 

 ) .حبان  

“িকছু েলােকর িক হল েয তারা আ�াহর িনধশািরত সী্ানা িনেম 

িছিনি্িন েখলেছ; তােদর েকউ েকউ বেল: আি্ েতা্ােক তালাক 

িদলা্, আি্ েতা্ােক িফিরেম আনলা্, আি্ েতা্ােক তালাক 
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িদলা্? েস িক আ�ার িনধশািরত সী্ানা িনেম িছিনি্িন েখেল, অথচ 

আি্ েতা্ােদর ্ােঝই রেমিছ?”৬

7 

 * * * 

                                                           
7 সুনানু ইবেন ্াজাহ: ২০১৮; সহীহ ইবেন িহ�ান: ৪২৬৫ 
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�� িনরসেনর সবশেশষ উপাম 

�� িনরসেনর বযাপাের যখন সকল উপাম বযথশ হেব এবং দা�তয 

স�কশ বহাল রাখা যখন কিঠন ও কচকর হেম যােব, এ্নিক যখন 

তার সােথ আ�াহ তা‘আলা কতৃশক িনধশািরত অিভচ লকয ও ্হান 

তাৎপযশ বা�বামন করা না যাম, তখন শরী‘মেতর উদারতা ও তার 

িবধানস্ূেহর পিরপূণশতার �্াণ হেি েয, এ স�ট েথেক উভরেণর 

জনয উপাম রাখা হেমেছু তেব ্ুসিল্গেণর অেনেকই শরী‘মত 

কতৃশক অনুে্ািদত সু�াত পিিতর তালােকর স�েকশ অজ এবং 

আ�াহর সী্ােরখা ও তাঁর শরী‘মেতর �িত লকয রাখা ছাড়াই তালাক 

শ�িট উাারণ কের থােকু 

ঋতুবতশীকালীন স্েম তালাক েদমা হারা্, (একসােথ) িতন তালাক 

�দান করা হারা্ এবং এ্ন ঋতু্ু্কালীন স্েম তালাক �দান 

করাও হারা্, যােত উভেমর ্ ােঝ ি্লন (সহবাস) হেমেছ; সুতরাং এ 

ধরেনর সকল তালাক িবদ‘আত ও হারা্ (িনিষি)ু এ ধরেনর 

তালাকদাতার পাপ হেব; িক� আেল্গেণর িবশি ্ত অনুযামী 

তালাক সংঘিটত হেম যােবু 
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েয সু�াত পিিতর তালাক স�েকশ অবিহত হওমা ্ ুসিল্গেণর উপর 

ওমািজব, তা হেলা:  ঋতু্ু্কালীন স্েম ্াষ এক তালাক �দান 

করা যােত উভেমর ি্লন (সহবাস) হমিন, অথবা গভশকালীন স্েমর 

্ােঝ তালাক �দান করাু 

এ পিিতর উপর িভিভ কের তালাক �দান করা িনঃসে�েহ একিট 

�িতকার িহেসেব িবেবিচতু কারণ, এেত �া্ী-�ী উভেমই েবশ িকছু 

স্ম পাম, েস স্েম তারা িচ্া-ভাবনা িকংবা পযশােলাচনা করেত 

পােরু  

আর এই পিিতর উপর িভিভ কের তালাক �দানকারীেক 

ঋতু্ু্কালীন স্েমর আগ্ন পযশ্ অেপকা করেত হেি; আর 

হেত পাের েয, তখন তার ্ন পিরবতশন হেব, হদম জ�ত হেব এবং 

আ�াহ তাঁর ইিা অনুযামী তােদর জনয নতুন েকােনা উপাম কের 

েদেবন, ফেল তােদর স�কশ তালাক পযশ্ গড়ােব নাু 

আর ই�েতর স্মকাল, — চাই তা ্ ািসক জিনত ই�ত হউক, অথবা 

িনিদশচ ্াসস্ূেহর ই�ত হউক, অথবা গভশ� স্ােনর �সব সংি�চ 

ই�ত হউক— এ স্েমর ্েধয �ীেক পুনরাম িফিরেম আনা ও 
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আ�পযশােলাচনার যেথচ সুেযাগ থােক; যা কখনও কখনও িবিি� হেম 

যাওমা ভালবাসার ব�ন ও দা�তয স�কশেক ি্িলেম িদেত পােরু 

আর ্ ুসিল্গণ যা জােন না ত�েধয অনযত্ হল: �ীেক যখন েরজ‘মী 

(�তযাবতশনেযাগয) তালাক েদওমা হেব, তখন তার উপর আবশযকীম 

কতশবয হল �া্ীর ঘের অব�ান করা; েস েবর হেব না এবং তােক 

েবর কের েদওমা হেব নাু 

বরং আ�াহ তা‘আলা তােক (�া্ীর ঘরেক) তার (�ীর) জনয ঘর 

িহেসেব বরা� িদেম িদেলন; আল-কুরআেনর ভাষাম: 

نّ ُ�ۡ  َ�  ﴿ ُُ  ]١: بحطالق[ ﴾ ُُُيوتِِهنّ  ِمنۢ  رُِجو

“েতা্রা তােদরেক তােদর ঘরবািড় েথেক বিহ�ার কেরা না” - (সূরা 

আত-তালাক, আমাত:১); এই আমাতিট (ঘের) অব�ান করার 

িবষমিটেক দৃঢ়তার সােথ তােদর অিধকার বেল েঘাষণা কেরেছু 

সুতরাং তার �া্ীর ঘের তার অব�ান করার ্ােন তার পুনরাম 

�তযাবতশেনর একটা পথ, ভালবাসার সহনুভূিত উাাপন করার েকেষ 

আশার সূচনা এবং সি�িলত জীবনযাপেনর িবষমিট �রণ করােনাু 

ফেল এই অব�াম তালােকর হকুে্র েকেষ �ীর অব�ান দূের 
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�তীম্ান হেলও েচােখর দৃশযপট েথেক তার অব�ান �া্ীর 

িনকেটু 

আর এর �ারা ্ূলত উে�শয হল তােদর ্েধয ঘেট যাওমা অশা্ 

ঝড়েক শা্ করা, হদেম নাড়া েদওমা, অব�ানস্ূহ পুণ পযশােলাচনা 

এবং ধীের-সুে� িনজ সংসার, িশশ ও পিরবােরর সািবশক অব�া 

স�েকশ িচ্া-ভাবনা করার সুেযাগ লাভু আল-কুরআেনর ভাষাম: 

َ ٱ َعّل لَ  رِيتَدۡ  َ�  ...﴿  ٰ  دَ َُعۡ  ِدُث ُ�ۡ  َّ مۡ  لَِك َ�
َ
 ] ١: بحطالق[ ﴾ ١ �رٗ أ

“ ... আপিন জােনন না, হমত আ�াহ এর পর েকােনা উপাম কের 

েদেবনু” - ( সূরা আত-তালাক, আমাত: ১ )ু 

সুতরাং েহ ্ুসিল্গণ! েতা্রা আ�াহর তাকওমা অবল�ন কর ... 

এবং েতা্ােদর ঘর-সংসারস্ূহেক েহফাযত কর; আর েতা্ােদর 

দীেনর িবধানস্ূহ জানেত ও বুঝেত িশখ ... আর আ�াহর 

সী্ােরখা যথাযথভােব �িতিেত রাখ এবং তা ল�ন কেরা না; আর 

েতা্ারা েতা্ােদর িনেজেদর ্ ােঝ (স�েকশর) সংেশাধন ও সং�ার 

কের নাওু 
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েহ আ�াহ! আপিন আ্ােদরেক দীেনর বযাপাের সিঠক বুঝ এবং 

শরী‘মেতর বযাপাের দূরদিশশতা দান করন; েহ আ�াহ! আপিন 

আ্ােদরেক আপনার িকতােবর িহদামােতর ্ াধযে্ উপকৃত করন; 

আর আপনার নবী ্ুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওমাসা�াে্র 

সু�ােতর উপর িভিভ কের গেড় উঠা আচার-আচরণ আ্ােদরেক 

দান করনু   

* * * 

 

 

 

 

 

িবষমস্ূহ সূিচপষ 

িবষমস্ূহ 



 

45 

(�থ্ �বে�র সূচীপষ) 

�থ্ �ব� 

েসৗভাগয্ম ঘর 

* পিরবার গঠন ও দা�তয জীবেন ব�ু�পূণশ স�েকশর গর� 

* পিরবােরর অবকাঠাে্ার খঁুিটস্ূহ 

১. আ�াহর �িত িব�াস �াপন ও তাঁেক ভম করা 

২. পররর স�যবহার করা 

* দা�তয জীবন তথা পিরবার সংরকণ ও স�যবহােরর েকেষ 

�া্ীর ভূি্কা   

* দা�তয জীবন বা পিরবার সংরকণ ও স�যবহােরর েকেষ �ীর 

ভূি্কা    

উপসংহার 

(ি�তীম �বে�র সূচীপষ) 
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�া্ী-�ীর �� 

* �া্ী-�ীর ্ােঝ �ে�র কিতপম কারণ 

* �া্ী-�ীর ্ধযকার �� িনরসেনর কিতপম উপাম 

* �� িনরসেনর সবশেশষ উপাম এবং তােত আেছ তালােকর 

কিতপম িবিধিবধােনর বযাপাের ্েনােযাগ আকষশণ 

িবষমস্ূহ সূিচপষ 

* * * 

 


