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পূিব কথা
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কহরনঃ
َّّ َّيا ايها ا ل َّّنا سُ ا تَّّقُوْ ا رَّبَّّكُمُ ا لَّّ ِذ خَّلَّقَّكُمْ مّن نَّّفْسشِ وَّّ ا حِدَّ ةِ وَّّ خَّلَّقَّ مِنْهَّا زَّوَّ جَّهَّا وَّ ب
ث
 وَّا تَّّ ُقوْاللهَّ ا لَّّذِ ى تَّسَّا ءَّ لُوْ َّن بِه َّو ا َّال ْرحَّا َّم- ًمِنْهُمَّا رِ جَّا ًال كَّثِىْرًا وَّّنِسَّا ء
দহ মানি সমাজ! দতামরা দতামাহদর পালনকতবাহক ভয় কর, বযবন দতামাহদরহক এক
িযবি দথহক সৃবি কহরহছন। বতবন তার দথহক তার সবিনীহক সৃবি কহরহছন; আর
বিস্তার কহরহছন তাহদর দু’জন দথহক অগবণত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহহক ভয়
কর, যার নাহমর দদাহাই বদহয় দতামরা এহক অপহরর বনকট পাওনা দচহয় থাক। আর
আত্মীয় স্বজনহদর িযাপাহর সতকবতা অিলম্বন কর। বনশ্চয় আল্লাহ দতামাহদর িযাপাহর
সহচতন রহয়হছন। (সূরা বনসা)
তাফসীরঃ সন্তান-সন্তবত, বপতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী কাহরা বনজ িংহশর দছহল-দমহয় এিং
ইয়াতীম আত্মীয়- স্বজনহদর পারস্পবরক অবযকার আদায় হওয়া বনভবর কহর
সহানুভূবত, সহমবমবতা ও আন্তবরকতার উপর। এসি অবযকারহক তুলাদহে পবরমাপ
করা যায় না। দকান চুবির মাযযহমও তা বনণবয় করা দুষ্কর। সুতরাং এসি অবযকার
আদাহয়র জনয আল্লাহ ভীবত এিং আবখরাহতর ভয় ছািা বিতীয় আর দকান উত্তম
উপায় দনই। আর এহকই িলা হহয়হছ তাকওয়া। িস্তুতঃ এই তাকওয়া দদহশর প্রচবলত
আইন ও প্রশাসবনক শবির দচহয় অহনক িি। তাই আহলাচয সূরাবটও তাকওয়ার
বিযান বদহয় শুরু হহয়হছ। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করহছন, দহ মানিমন্ডলী! দতামরা
দতামাহদর পালনকতবার বিরুদ্ধাচরণহক ভয় কর।”
সম্ভিত এই কারহণই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম বিিাহহর খুতিায়
এই সূরাবট পাঠ করহতন। বিিাহহর খুতিায় আহলাচয আয়াতবট পাঠ করা সুন্নত।
বিহশষ ভাহি উহল্লখ দয, এখাহন ‘দহ মানিমন্ডলী’ িহল সহম্বাযন করা হহয়হছ। যাহত
সমস্ত মানুষই- চাই দস পুরুষ দহাক বকংিা নারী-বকয়ামত পযবন্ত জন্ম গ্রহণকারী
প্রবতবট মানুষই এর অন্তভুবি হহয় যায়। তাকওয়ার হুকুহমর সাহথ সাহথ আল্লাহর
অসংখয নাহমর মযয হহত এখাহন ‘রি’ শব্দবট িযিহার করার মহযযও একবট বিহশষ
তাৎপযব বনবহত রহয়হছ। অথবাৎ এমন এক স্বত্বার বিরুদ্ধাচরণ করা বক সম্ভি হহত পাহর
বযবন সমগ্র সৃবির লালন-পালহনর বযম্মাদার এিং যার রুিুবিযযাত িা পালন নীবতর
দৃিান্ত প্রবতবট স্তহর স্তহর দদদীপযমান। এর পরই আল্লাহ তা‘আলা মানি সৃবির একবট
প্রবক্রয়ার কথা উহল্লখ কহরহছন। অথবাৎ বতবন বিহশষ দকৌশল ও দয়ার মাযযহম
মানিজাবতহক সৃবি কহরহছন। মানুষহক সৃবি করার বিবভন্ন প্রবক্রয়া হহত পারত, বকন্তু
আল্লাহ তা‘আলা একবট বিহশষ প্রবক্রয়া অিলম্বন কহরহছন; আর তা হহে, দুবনয়ার
সমস্ত মানুষহক একবট মাত্র মানুষ অথবাৎ হযরত আদম আ. দথহক সৃবি কহর
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পরস্পহরর মহযয ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার সুদৃঢ িন্ধন স্থাপন কহর বদহয়হছন। আল্লাহ
ভীবত ও পরকাহলর ভয় ছািাও এই ভ্রাতৃত্ব িন্ধহনর লেয ও উহেশয হহে এই দয,
পারস্পবরক সহানুভূবত ও সহমবমবতায় উিুদ্ধ হহয়ই এহক অহনযর অবযকাহরর প্রবত
পুহরাপুবর সম্মান প্রদশবন কহর এিং উাঁচু-বনচু, যনী-গরীহির িযিযান ভুহল দযহয় সকহল
দযন একই মানদহে বনহজহদর মহযয সম্পকব বতরী কহর দনয়। (মা‘আবরফুল কুরআন)
বিিাহহর ফযীলত
মহান রাব্বুল ’আলামীন সৃবি জগহতর সকল বকছুহক দজাড়ায় দজাড়ায় সৃবি কহরহছন।
সৃবির দেষ্ঠ জীি বহহসহি বতবন মানিজাবতহক বতরী কহরহছন। তাহদরহক নারী ও
পুরুষ এই দুই দেণীহত বিভি কহরহছন। সৃবিগত ভাহিই এক দেণী আহরক দেণীর
প্রবত আকৃি হহয় থাহক। সুশৃঙ্খল সমাজ গঠহনর লহেয এই বিপরীতমুখী দুই দেণীর
পারস্পবরক সমন্বয় সাযন প্রবক্রয়া বহহসহি বতবন শরী‘আহত বিিাহ নামক িন্ধন
িযিস্থার আহদশ বদহয়হছন।
বিিাহ এমন একবট গুরুত্বপূণব ইিাদত দয, এতদ সম্পহকব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরহছন, “িান্দা যখন বিিাহ করল তখন তার
িীনদারী অহযবক পূণব হহয় দগল। অিবশি অহযবহকর িযাপাহর দস দযন আল্লাহহক ভয়
করহত থাহক।” (বমশকাত শরীফ -২৬৭)
মানুহষর অবযকাংশ গুনাহ দুবট কারহণ সংঘবটত হয়। একবট হয় তার লজ্জা স্থাহনর
চাবহদা পূরহণর কারহণ আর অনযবট হয় দপহটর চাবহদা পূরহণর কারহণ। বিিাহহর
কারহণ মানুষ প্রথমবট দথহক দহফাজহতর রাস্তা দপহয় যায়। সুতরাং তাহক দকিল
বরবযহকর িযাপাহর বচন্তাবন্বত থাকহত হয়। যাহত কহর দস হারাম দথহক দিাঁহচ থাকহত
পাহর। একজন দলাক খুি িড় আহিদ, তাহাজ্জুদ-চাশত-আওয়ািীন ইতযাবদ নফল
নামায খুি পহড়; বকন্তু সংসাহরর সাহথ তার দকান সংেি দনই। আহরকজন দলাক
ফরজ, ওয়াবজি, সুন্নাহত মুআক্কাদা আদায় কহর এিং বিবি িাচ্চার হক আদাহয় তৎপর
থাহক ফহল তার দিশী দিশী নফল পড়ার দকান সময় হয় না। এতদসহত্বও শরীআত
বকন্তু বিতীয় িযবিহকই ইিাদাতগুজার বহহসহি মযবাদা প্রদান কহরহছ। অথবাৎ দয িযবি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত মুতাবিক বিিাহ-শাদী কহর
পবরিাহরর দায়দাবয়ত্ব কাাঁহয বনহয় হালাল বরবযহকর বফবকর করহছ, দস ঐ িযবি
অহপো অবযক মযবাদাশীল দয চবব্বশ ঘণ্টা মসবজহদ পহড় থাহক িা িহন জিহল
সন্নযাসীর মত জীিন যাপন কহর আর সি রকহমর সাংসাবরক ঝাহমলা দথহক মুি
দথহক তাসিীহ তাহলীহল মশগুল থাহক।
বিিাহহর অনযতম আহরা একবট ফায়দা হহে এই দয, এর িারা রাসূহল আকরাম
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম এর বনহদবশ পালন করা হয়। দকননা, বতবন ইরশাদ
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কহরহছনঃ “বিিাহ করা আমার সুন্নাত।” আহরক হাদীহস এহসহছঃ“ দতামাহদর মহযয
যাহদর সামথবয আহছ, তারা বিিাহ কর।কারণ এর িারা দৃবি ও লজ্জা স্থাহনর দহফাজত
হয়।” (বমশকাত শরীফ- ২৬৭ পৃঃ)
এছাড়াও বিিাহহর িারা মানুষ বনহজহক অহনক গুনাহহর কাজ দথহক িাাঁচাহত পাহর।
দনক আওলাদ হাবসল করহত পাহর। আর দনক আওলাদ এমন এক সম্পদ যা মৃতুযর
পহর কবঠন অিস্থার উত্তরহণ পরম সহহযাবগতা করহত সেম হয়। কাহরা যবদ দনক
সন্তান থাহক তাহহল তারা যত দনক আমল করহি, দসগুহলা বপতা-মাতার আমহল
দযাগ দদয়া হহি। বিিাহ-শাদী দযহহতু শরীআহতর দৃবিহত অতযন্ত মযবাদাপূণব একবট
ইিাদত, দসহহতু এর মহযয দকানভাহি গুনাহ এিং আল্লাহ তা‘আলার নাফরমানীর
দকান সংবমেণ না হয় দসবদহক বিহশষভাহি লেয রাখহত হহি। তাছাড়া এহত দিপদবা,
নাচ-গান, অপিযয়-অপচয়, ছবি দতালা, নাজাবয়য দািী-দাওয়া দথহক সম্পূণবরূহপ
দুহর থাকহত হহি। নতুিা মুিারক বিিাহহর সমস্ত িরকতই নি হহয় যাহি এিং স্বামীস্ত্রী দাম্পতয জীিহনর সুখ-শাবন্ত সূচনাহতই ধ্বংস হহয় যাহি। (বমশকাত শরীফ- ২/২৬৮)
বিিাহ সম্পবকবত বকছু হাদীস
হযরত আিু হুরাইরা রা. দথহক িবণবত আহছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাদ কহরহছনঃ বতন িযবিহক সাহাযয করা আল্লাহ পাক আিশযক মহন
কহরন (১) ঐ মুকাতাি িা দাস দয বনহজর মুবিপণ আদায় করহত চায়।
(২) ঐ বিিাহকারী দয আপন চবরত্র রো করহত চায় এিং
(৩) ঐ মুজাবহদ দয আল্লাহর রাস্তায় বজহাদ কহর। (বতরবমযী শরীফ, বমশকাত-২৬৭)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরহছনঃ দয িযবি দকান
মবহলাহক তার আবভজাহতযর কারহণ বিিাহ করহি আল্লাহ তা’আলা তার অপমান ও
অপদস্থতা অবযক হাহর িৃবদ্ধ করহিন। আর দয িযবি তার যন-সম্পহদর কারহণ তাহক
বিিাহ করহি, আল্লাহ পাক তার দাবরদ্রতাহক (বদহন বদহন) িৃবদ্ধ কহর দদহিন। আর দয
িযবি তাহক বিিাহ করহি তার িংশ দকৌলীনয দদহখ, আল্লাহ পাক তার তুেতা ও
দহয়তা িাবড়হয় দদহিন। আর দয িযবি দকান মবহলাহক শুযুমাত্র এই জনয বিিাহ কহর
দয, দস তার চেুহক অিনত রাখহি এিং লজ্জা স্থানহক দহফাজত করহি অথিা
(আত্মীয়হদর মহযয হহল) আত্মীয়তা রো করহি, তাহহল আল্লাহ দসই নারী-পুরুষ
উভহয়র জীিহনই িরকত দান করহিন।(তািারানী)
হযরত আিু হুরাইরা রা. দথহক িবণবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
ইরশাদ কহরহছনঃ নারীহক চার কারহণ বিিাহ করা হয়। (১) তার যহনর কারহণ (২)
তার িংশ মযবাদার কারহণ (৩) তার দসৌন্দহযবর কারহণ এিং (৪) তার িীনদারীর
কারহণ। সুতরাং তুবম িীনদার বিবি লাভ কহর কাবময়াি হও। দতামাহদর হস্তিয় ধ্বংস
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দহাক অথবাৎ তুবম ধ্বংস হও (যবদ িীনদার িযতীত অনয নারী চাও)। (িুখারী-মুসবলম,
বমশকাত-২৬৭)

হযরত আব্দুল্লাহ ইিহন আমর রা. দথহক িবণবত,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাদ কহরহছনঃ দগাটা দুবনয়াই হহলা সম্পদ, আর দুবনয়ার দেষ্ঠ সম্পদ হল
দনককার বিবি। (মুসবলম শরীফ, বমশকাত- ২৬৭)
হযরত আিু হুরাইরা রা. দথহক িবণবত, বতবন িহলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরহছনঃ যখন দতামাহদর বনকট এমন দকান দলাক বিিাহহর
প্রস্তাি দদয় যার িীনদারী ও আখলাক দতামরা পছন্দ কর, তখন বিিাহ বদহয় দাও।
(মাল সম্পহদর প্রবত লেয কর না) তা যবদ না কর তাহহল দদহশ িযপকহাহর দফতনাফাসাদ দদখা দদহি। (বতরবমযী, বমশকাত শরীফ- ২৬৭)
হযরত আহয়শা রা. দথহক িবণবত আহছ, নিীহয় কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাদ কহরহছনঃ সিবাহপো িরকতপূবণ বিিাহ হহলা, যা সিবাহপো কম খরহচ
সম্পাবদত হয়। (িাইহাকী, বমশকাত শরীফ- ২৬৮)
শরী‘আহতর দৃবিহত বিিাহ
ইসলাহম বিরাগয জীিন যাপহনর দকান অিকাশ দনই। যাহদর মহনর চাবহদা স্বাভাবিক
তাহদর জনয বিিাহ করা সুন্নাহত মুআক্কাদা। আর যাহদর মহনর চাবহদা এমন দয,
বিিাহ না করহল বনহজহক সহহজ গুনাহ দথহক িাাঁচাহত পারহি না- তাহদর জনয বিিাহ
করা ওয়াবজি। আর দয িযবি বনহজর িযাপাহর এরূপ আশংকা কহর দয, দস স্ত্রীর হক
আদায় করহত পারহি না, তার জনয বিিাহ করা হারাম। (ফাতাওয়াহয় শামী- ৩/৬ ,
কাশফুল খফা-২/২৬৮)

পাত্র-পাত্রী বনিবাচন
পাত্র-পাত্রী বনিবাচহনর দেহত্র শরী‘আহতর দৃবিহত লেণীয় িুবনয়াদী বিষয় হল
িীনদারী। এরপর দসৌন্দযব, যন-সম্পদ ইতযাবদ বিষয় বিহিচনায় আনা যায়। এই বতন
বজবনষ িা এর দকানবট থাকহল ভাল, না থাকহল দকান েবত দনই। দকননা, এগুবল
েণস্থায়ী। আজ আহছ, কাল নাও থাকহত পাহর। পোন্তহর িীনদারী হহে মানুহষর
প্রকৃত ও স্থায়ী সম্পদ। যার মহযয িীনদারী দনই তার মহযয িাবক বতনবট বজবনষ
পূণবমাত্রায় থাকহলও িলা যায় দয, তার বকছুই দনই। আল্লাহ ও তার রাসূহলর তরীকা
অনুযায়ী জীিন যাপনকারী সিবাবযক পছন্দনীয়। (বমশকাত শরীফ- ২/২৬৭)
তাছাড়া পাহত্রর মহযয িীনদারী না থাকহল তার িারা সবঠকভাহি স্ত্রীর হক আদাহয়র
আশা করা যায় না। অবভজ্ঞতায় দদখা দগহছ দয, যাহদর মহযয িীনদারীর অভাি রহয়হছ
তারা স্ত্রীর দকান হক আদাহয়র িযাপাহর পহরায়া কহর না। দছহলর মহযয যত দযাগযতাই
থাকুক না দকন, িীনদার না হহল তার সাহথ দমহয়র বিিাহ দদয়া উবচৎ নয়।
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দতমবনভাহি পাত্রীর মহযয িীনদারী না থাকহল তার িারা স্বামীর হক আদাহয়র আশা
করা যায় না, চাই অনয বদক যতই উন্নত থাকুক না দকন!
পাত্রী বনিবাচহনর দেহত্র অনয দয বিষয়বটর প্রবত লেয রাখা উবচৎ, তা হহলাঃ এমন
িংহশর দমহয় বিিাহ করা িাঞ্ছনীয়, দয িংহশর দমহয়রা অবযক সন্তান জন্ম দাহন সেম
ও অবযক স্বামী ভি। দকননা, বকয়ামহতর ময়দাহন রাসূহল পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লাম উম্মহতর আবযকয বনহয় গিব করহিন। এজনয বতবন উম্মতহক এযরহনর
পাত্রী বনিবাচহনর বনহদবশ বদহয়হছন যারা স্বামীহক মুহাব্বত কহর এিং দিশী সন্তান
জন্মদান কহর। সুতরাং প্রচবলত পদ্ধবতর জন্মবনয়ন্ত্রণ সরাসবর ইসলাহমর বিরুদ্ধাচরণ
এিং আল্লাহহক বরবযকদাতা িহল অবিশ্বাস করার শাবমল। হযাাঁ, িযবিগত ওজর িা
সমসযার কারহণ মুফবতয়াহন দকরাহমর অবভমত বনহয় দসই অনুযায়ী আমল করার
অিকাশ আহছ। (বমশকাত শরীফ-২/২৬৭)
পাত্রী দদখা সংক্রান্ত মাসআলা
পাত্রী দদখা শরী‘আহতর দৃবিহত মুস্তাহাি। মহহরর পবরমাণসহ সিবকছু পাকাপাবক হহয়
যাওয়ার পহর দগাপনীয়ভাহি শুযুমাত্র পাত্র পাত্রীর দচহারা দদখহত পারহি। বিস্তাবরত
দদখহত হহল দছহলর উবচত তার িংশীয় মবহলাহদরহক পাঠাহনা। িতবমাহন দযমন
দছহলরা ঘটা কহর বনহজহদর িন্ধু-িান্ধিহদর বনহয় দমহয়র পা দথহক মাথা পযবন্ত খুাঁবটহয়
খুাঁবটহয় দদহখ, এটা শরী‘আহত সম্পূণব বনহষয। দকননা, ঘটনাক্রহম যবদ এ দছহলর
সাহথ দমহয়র বিিাহ না হয় তাহহল দসটা দমহয়র জনয চরম মানবসক আঘাহতর কারণ
হয়। পাত্রী দতা আর দখালা িাজাহরর মাছ-দগাশত নয় দয, দযই দদখহত ইো করহি
তাহক দদখাহনা হহি, মন চাইহল বকনহি, না চাইহল না বকনহি। পাত্রী দতা আশরাফুল
মাখলুকাত, মাতৃজাবত- তার ইজ্জত সম্মান রো করা সকহলর কতবিয।
বিিাহহর পূহিব ির-কহনর সন্তুবি সম্পহকব অিগত হওয়া আিশযক
িতবমাহন অহনক জায়গায় বিিাহহর দেহত্র ির-কহনর পারস্পবরক পছন্দ অপছন্দ
সম্পহকব তাহদর মতামহতর দকান দতায়াক্কা করা হয় না। যার সাহথ দুবট মানুহষর সারা
জীিহনর সুখ-দুঃহখর সম্পকব দস দেহত্র তাহদর মতামত না বনহয় বসদ্ধান্ত চাবপহয় দদয়
তৃতীয় পে, আশ্চযবই িহট!! অহনক দেহত্র দতা প্রিল আপবত্ত সহেও একরকম
জিরদস্তীই তাহদর বিিাহ বদহয় দদয়া হয়। এভাহি তাহদর সকল সুখ-স্বপ্ন যুবলসযাৎ
কহর বিহরাযপূণব এক ভবিষযহতর বদহক তাহদরহক দঠহল দদয়া হয়। এমনবট করা শুযু
শরীআহতর দৃবিহতই নয় িরং সুস্থ বিহিহকরও পবরপন্থী। এ জাতীয় বিিাহহর পবরণবত
খুি একটা সুখকর হয় না। তাই এ দথহক দিাঁহচ থাকা উবচত।
দলনহদন সংক্রান্ত বিষয়
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শরী‘আহত বিিাহহর দলন-দদন সম্পহকব এতটুকু িলা হহয়হছ দয, দছহল বনহজর সিবত
অনুযায়ী দমাহর দদহি এিং স্ত্রীর সাহথ মুলাকাত হহয় যাওয়ার পহর সামথবয অনুযায়ী
আত্মীয়-স্বজন ও িন্ধু িান্ধিহদরহক ওলীমা খাওয়াহি। বিিাহহর খরচ এই দুবটই- এিং
দুবটই দছহলর দাবয়হত্ব। আর স্ত্রীর ভরণ-দপাষহণর িযাপার দতা আহছই।
সুতরাং থাকার জনয একটা ঘর, পরার জনয কাপড় দচাপড় আর খানাবপনার িযিস্থা
সারাজীিন করহত হহি। রাসূহল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম স্বীয়
স্ত্রীহদর থাকার জনয ঘর, খাওয়া-পরার জনয খাদয-িস্ত্র সিই ইনসাহফর সাহথ বদহয়
দগহছন। শরী‘আহত দমাহহরর দকান বনবদবি পবরমাণ দনই। প্রহতযহক বনহজর
সাযযানুযায়ী দমাহর যাযব করহি। দমাহহরর সিব বনম্ন পবরমাণ হহে আড়াই ভবর রুপার
দাম। যার িতবমান িাজার মূলয পাাঁচশত টাকা (১৯৯৯ ঈসায়ী)। আমাহদর সমাহজ দয
প্রথা চালু হহয় দগহছ দয, দছহলর সামথবয থাক িা না থাক দুই লাখ, পাাঁচ লাখ, সাত
লাখ এরকম একটা বকছু বনযবারণ করা হয়- শরী‘আহতর দৃবিহত এবট জাবয়য নাই।
হাদীস শরীহফ িবণবত হহয়হছ, দকউ যবদ এই বনয়হত দমাটা অংহকর দমাহর বনযবারণ
কহর দয, এর িারা সম্মান িৃবদ্ধ পাহি বকন্তু তার আদায় করার বনয়ত না থাহক ,
তাহহল এটা মারাত্মক অপরায বহহসহি গণয হহি। কানযুল উম্মাহলর একবট হাদীহস
িবণবত হহয়হছ “ ঐ িযবি হাশহরর ময়দাহন িযবভচারীহদর কাতাহর উঠহি এিং ঐ
অিস্থায় তাহক আল্লাহ পাহকর সামহন হাবজর করা হহি। (১৬/৫৪২)
স্ত্রীর বনকট দথহক যবদ দমাহর দমৌবখকভাহি মাফ কবরহয় দনয়া হয় িা এর জনয দকান
পবলবস অিলম্বন করা হয়, তাহহল তা জাবয়য হহি না। তাছাড়া দমৌবখক মাফ
অবযকাংশ দেহত্র দলৌবককতার কারহণ হহয় থাহক। আর এটা পুরুহষর আত্মমযবাদা
দিাহযরও পবরপন্থী। তহি দকান স্ত্রী যবদ আন্তবরক সন্তুবির সাহথ মাফ কহর দদয়
তাহহল দসটা বভন্ন কথা।
দমাহহরর মহযয বিবির সম্মবতহত শুযুমাত্র অলংকারহক শাবমল করা যাহি। তহি
বিিাহহর সমহয় িা পহর যবদ দমাহহরর টাকা দথহক অলংকার দান করা হয় তাহহল
স্ত্রীহক দসটা স্পি ভাহি জাবনহয় স্ত্রীর সম্মবত বনহত হহি দয, এটা দমাহহরর টাকা দথহক
দদয়া হহে। দদয়ার সময় দকান বকছু না িহল পহর িলা দয, ‘ওটা দমাহর দথহক
বদহয়বছ’ খুিই অনযায় কথা। পাত্র পহের দলন-দদহনর মহযয আহরকবট বিষয় হহে
ওলীমা। ওলীমা সুন্নাত। বিিাহহর পহর পাত্রপে এর িযিস্থা করহি। দছহল বনহজর
সামথবয অনুযায়ী এই ওলীমার িযিস্থা করহি। কাহরা সামথবয থাকহল িকরী জিাই কহর
খাওয়াহি। না পারহল মুরগী জিাই কহর খাওয়াহি। তাও যবদ না পাহর তাহহল
কমপহে বকছু বমবি মুখ কবরহয় দদহি। ওলীমা দপট পুহর খাওয়াহত হহি - এমনবট
দকান জরুরী নয়। আর এজনয যার-কহজবরও অনুমবত দনই। দমাট কথা দমাহর ও
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

ওলীমা এই দুবট বিষয়ই হহে বিিাহহ দলন-দদহনর অংশ। আর উভয়বটই দছহলর
বযম্মায়। (বমশকাত শরীফ- ২৭৮)
প্রচবলত আহরকবট দলন-দদন পাত্রপে অনযায়ভাহি পাত্রীপহের উপর চাবপহয় দদয়,
দযটাহক দযৌতুক িলা হয়। দছহলহক ঘবড়, দহান্ডা, জাহান্নাহমর একটা িাক্স (বট,বভ)
ইতযাবদ দদয়ার দািী করা হয়। দমহয়র িাহপর উপর চরম জুলুম কহর তা আদায় করা
হয়। অথচ হাদীস শরীহফ ইরশাদ হহে- দকান মুসলমাহনর মাল তার আন্তবরক সন্তুবি
িযতীত বনহল তা হালাল হহি না। (বমশকাত শরীফ-২৫৫)
আিার কখহনা পাত্রপে এমনও দািী কহর দয, িহরর সাহথ িরযাত্রী বহহসহি ৫০ িা
১০০ জন দলাক আসহি। তাহদর খানাবপনার িযিস্থা করহত হহি। শরী‘আহত এটাও
নাজাবয়য। (ফাতাওয়া মাহমুবদয়া-৭/৩১৮)
িরযাত্রা
এখাহন মহন রাখা দরকার দয, আমাহদর সমাহজ িরযাত্রার নাহম দয যুমযাম করা হয়
তা শরী‘আহত অনুহমাবদত নয়। এ উপলহে পাবলত বিবভন্ন অনুষ্ঠাহন গুনাহর ছড়াছবড়
দদখহত পাওয়া যায়। সুতরাং এযরহনর আনুষ্ঠাবনকতা দথহক বিরত থাকা উবচৎ।
একজন বপতা বনহজর সিটুকু সংগবত বদহয় বনহজর আদহরর দুলালীহক বিহয় বদহয়
দুহর পাবঠহয় বদহে। এটা তার জনয কত িড় একটা মমবযাতনা। এরমহযয যবদ আিার
জবম-জায়গা বিবক্র কহর বকংিা িন্ধক দরহখ িরযাত্রীহদর আপযায়হনর টাকা দযাগাড়
করহত হয় তাহহল এর দচহয় িড় জুলুম আর বক হহত পাহর?
পাক-ভারত উপমহাহদহশর প্রখযাত আহলম ও িুযুগব হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা
আশরাফ আলী থানিী রহ. এর অনযতম খলীফা হযরত মাওলানা শাহ আিরারুল হক
রহ. একবট হাদীহসর বভবত্তহত িলহতন, এটা হহে িাকাবতর শাবমল। এ যরহনর খানা
দথহক দূহর থাকা চাই।
অহনক সময় দদখা যায় কহন পে বনহজহদর পে হহত বনযবাবরত সংখযক দলাহকর
দমহমানদারীর দাবয়ত্ব বনহল দছহল পে তার দচহয় দিশী দলাকজন সাহথ বনহয় হাবজর।
এভাহি বিনা দাওয়াহত কাহরা িাড়ী দযহয় হাবজর হওয়া জাবয়য নাই। হাদীহস আহছ “
দয িযবি বিনা দাওয়াহত দগল দস দচার হহয় প্রহিশ করল আর লুহটরা হহয় দিবরহয়
এল। অথবাৎ এমন িযবি দচার ও লুহটরার মত গুনাহগার হহি।
এখন িাবক রইল অলংকাহরর মাসআলা। শরী‘আহত এ সম্পহকব িলা হহয়হছ, স্বামী
তার স্ত্রীহক অলংকার বদহত পাহর- বকন্তু দদয়াটা দকান জরুরী বিষয় নয়। আর দমহয়র
িাপহক এিযাপাহর চাপ দদয়া যাহি না িা দকান শতব আহরাপ করা যাহি না। দমহয়র
বপতা যবদ দস্বোয় বকছু দদয় তাহহল তা জাবয়য। না বদহলও দকান েবত দনই। দকান
দকান দেহত্র দমহয়হক দিশী পবরমাহণ অলংকার বদহয় তাহক এক প্রকার বিপহদই
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দফহল দদয়া হয়। দকননা, িছর িছর যাকাত দদয়ার দাবয়ত্ব তখন দমহয়র বযম্মায় চহল
আহস। আর দচার-িাকাহতর িাড়বত ঝুাঁবক দতা আহছই।
উম্মুল মুবমনীনগণ রা. হাবতর দাাঁহতর অলংকার পবরযান করহতন। মাহঝ মহযয দকউ
স্বহণবর অলংকার িযিহার করহল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম তা
অপছন্দ করহতন। প্রকৃতপহে মুবমন নারীহদর জনয অবযক দজওরাসবি দশাভনীয়
নয়।
বিিাহহর স্থান ও কাল
বিিাহহর জনয উত্তম হহলা জুমু‘আর বদন। পবিকায় দয শুভ অশুভ সময় দলখা আহছ,
দসটা বহন্দুহদর তরীকা। শরীআহতর দৃবিহত দয দকান মাহস, দয দকান বদহন এিং দয
দকান সমহয় বিিাহ বিয। তহি শাওয়াল মাহস এিং জুম‘আর বদহন বিিাহ করা
সুন্নাত। (ফাতাওয়া শামী-৩/৮)
বিিাহহর জনয সহিবাত্তম স্থান হল মসবজদঃ
প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম এর যুহগ মুসলমানহদর বিিাহ
মসবজহদই সম্পন্ন হত। আর এটা নিীজীর সুন্নাতও িহট। শাওয়াল মাহস বিিাহ করা
আহরকবট সুন্নাত। সুতরাং কাহরা পহে যবদ সম্ভি হয় তাহহল দস শাওয়াল মাহসর
জুমু‘আর বদহন বিিাহ করহি। আর সম্ভি না হহল অনয দয দকান সমহয় করহত পাহর।
তহি সম্ভি হহল মসবজদ ও জুম’ু আ বঠক রাখহি, এটাও সম্ভি না হহল দুহটার দকান
একটা বঠক রাখহত দচিা করহি। তাহহল ইনশাআল্লাহ খাহয়র ও িরকত দথহক মাহরুম
হহি না।
বিতীয়তঃ মসবজহদর বিিাহহ সুবিযা হহলা, এহত দকান ফালতু খরচ হয় না। বিছানাপত্র এিং খাওয়া-দাওয়ার িযাপাহর কাহরা দকান দািী-দাওয়ার সুহযাগ থাহক না।
দকননা, মসবজদ হহে ইিাদহতর জায়গা, দসখাহন মানুষ ইিাদত করহত আহস।
আল্লাহর সন্তুবির কাজ করহত আহস। কাজ দশষ হহলই চহল যায়। (বমশকাত শরীফ ২/২৭১, ফাতাওয়াহয় মাহমুবদয়া-৩/২৬৫)

কহনর ইযন িা সম্মবত প্রদান
বিিাহহর জনয কহনর ইযন িা সম্মবত গ্রহণ আিশযক। কহনর ইযন গ্রহহণর জনয তার
বপতা, চাচা, মামা িা দয দকান একজন মাহরাম যহথি। শরীআহত ইযন গ্রহহণর জনয
দকান স্বােীর প্রহয়াজন দনই। দয ইযন আনহি তাহক িলহত হহি - অমুক দছহল, তার
বশো-দীো ও আবথবক অিস্থা এই, এত পবরমাণ দমাহর যাযব সাহপহে দতামার সাহথ
তার বিিাহ হহি- তুবম বক এহত রাবজ আছ? দমহয় যবদ কুমারী হয় তাহহল তার চুপ
থাকা, ক্রন্দন করা, হাসা িা দমৌবখক সম্মবত এসি বকছুই তার রাবজ থাকার ইবিত
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িহন কহর। আর দমহয় যবদ বিযিা বকংিা তালাকপ্রাপ্তা হয় তাহহল স্পি সম্মবত
জরুরী।
আমাহদর দদহশ একটা প্রথা প্রচবলত আহছ দয, পাত্রপহের দুজন স্বােী এিং দমহয়র
পহের দুজন স্বােী একহত্র দমহয়র কাহছ দযহয় অনুমবত বনহয় আহস। খুি ভালভাহি
মহন রাখহত হহি দয, এর দকান প্রহয়াজন দনই। শরীআহত এর দকান বভবত্ত দনই।
দকননা, এখাহন পদবাহীন কাজ করা হহে। দছহল পহের দয দুজন দমহয়র সামহন
যাহে তাহদর জনয দতা উি দমহয়হক দদখা জাবয়য নাই। আহরা পবরতাহপর বিষয়
হহে, অহনক আনাবড় কাজীও এই সি স্বােীহদর সাহথ দমহয়র সামহন দযহয় হাবজর
হয় এিং তাহক প্রস্তাি দদয় ও সই-স্বাের গ্রহণ কহর। এটা দমাহটও জাবয়য দনই।
(বতরবমযী শরীফ-১/২১০, বহদায়া-২/৩১৫.৩৪১)

বিিাহ
ইসলামী শরীআহত বিিাহহর জনয কাউহক ঝবক্ক-ঝাহমলা দপাহাহত হয়না। দমহয়র
ইযন বনহয় তার উবকল দুজন স্বােীর সামহন দছহলহক প্রস্তাি দদহিন। তখন দছহল
কিুল করহি। আহগ খুতিা পহড় তারপহর ইজাি কিুল করহত হহি। িযস, এহতই
বিিাহ সম্পন্ন হহয় যাহি। বিিাহহর পহর উপবস্থত সকহল িলহি “ িারাকাল্লাহু লাকা
ওয়া িারাকাল্লাহু আলাইকা ওয়া জামা‘আ িাইনাকুমা ফী খাইর”। (বমশকাত-২/২৭৮)
উহল্লখয দয, বিিাহ সহীহ হওয়ার জনয দুজন পুরুষ িা একজন পুরুষ ও দুজন
স্ত্রীহলাক সােী থাকা আিশযক। স্বােীহদর বনজ কাহন ইজাি-কিুহলর কথাগুবল শুনহত
হহি। এরপহর দছহল িা দমহয় যার এলাকায় বিিাহ হহি দস এলাকার দলাহকরা
উপবস্থত দলাকহদর মহযয বকছু খুরমা বিবলহয় দদহি।
খুরমা বিতরণ হহয় দগহল সকহল চহল যাহি, দকউ িহস থাকহি না। তহি দূর পহথর
সফর হহল িহরর সাহথ সাহাযযকারী বহহসহি দু চারজন সাথী থাকহত পাহর।
(বমশকাত-২/২৭৮) ইজাি কিুহলর পহর ির উহঠ দাাঁবড়হয় িা িহস উপবস্থত সকলহক
সালাম কহর- শরীআহত এর দকান বভবত্ত দনই।
শরীআহত উবকল িাপ িহল বকছু দনই
আমাহদর দদহশ আহরা একবট শরীআত বিহরাযী প্রথা এই দদখহত পাওয়া যায় দয,
দমহয়র জনয একজন উবকল িাপ বনযবারণ করা হয়। দসই িযবি দমহয়র বনকট দথহক
অনুমবত আহন এিং বিহয়র মজবলহস এহস দমহয়র সম্মবতর কথা জানায়। এই উবকল
িাপহক এতই গুরুত্ব দদয়া হয় দয, এটা না হহল বিিাহ হহিনা মহন করা হয়।
পরিতবীহত এই উবকল িাপহক দমহয় বনহজর িাহপর মত সম্মান কহর এিং তার সাহথ
পদবা পুবশদা করার প্রহয়াজন মহন কহর না। অথচ অহনক দেহত্র উবকল িাপ বকন্তু
এমন িযবিই হহয় থাহক যার সাহথ উি দমহয়র দদখা-সাোতই জাবয়য দনই। এহত
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কহর উভহয়ই গুনাহগার হহয় থাহক। সুতরাং খুি ভালভাহি মহন রাখহত হহি দয,
শরীআহত উবকল িাহপর দকান যারণা দনই। এটাহক জরুরী মহন করা এিং এভাহি
পরপুরুহষর সামহন দি-পদবা হওয়া এহকিাহর হারাম। দমহয়র বনকট দথহক অনুমবত
দনয়ার জনয তার আপন িাপ-ভাই যহথি।
বিিাহহর পর স্ত্রীর সাহথ স্বামীর িযিহার
বিিাহহর পর স্বামী-স্ত্রী উভহয়র এহকর প্রবত অহনযর অহনক দাবয়ত্ব ও কতবিয অবপবত
হয়। এর সিটাই দুবনয়া আবখরাহতর শাবন্ত ও কাবময়ািীর জনয শরী‘আত কতৃবক
বনযবাবরত সুন্দর িযিস্থা। প্রহতযক বিহিকিান স্বামীহক দখয়াল রাখহত হহি দয, আজ
দথহক আমাহদর দুজহনর ৬০/৭০ িছহরর দীঘব এক সফর শুরু হহয় দগল। আর
শরীআহতর মাসআলা হহে, ২/৪ জহনর দকান সফর যবদ মাত্র এক ঘণ্টার জনযও শুরু
হয় তাহহল তাহদর মহযয একজনহক আমীর িাবনহয় বনহত হহি। আর এখাহনর দতা
দীঘব বদহনর সফর। কাহজই একজনহক দনতৃত্ব দদয়া প্রহয়াজন। শরীআহত স্বামীহক
আমীহরর আসন বদহত িলা হহয়হছ। আর আমীর সম্পহকব শরীআহতর বনহদবশ হল
“সাবয়যদুল কাওবম খাহদমুহুম” অথবাৎ বযবন আমীর হহিন বতবন মানুহষর বখদমত
করহিন। িুঝা দগল দয, স্বামীহক কতৃবত্ব দদয়া িারা বনরঙ্কুশ আবযপতয বিস্তাহরর দকান
সুহযাগ দদয়া হয়বন। িরং স্ত্রীর ও সন্তানাবদর লালন-পালহনর পূণব দাবয়ত্ব স্বামীর উপর
আহরাপ করা হহয়হছ। শরীআহতর অনয একবট দৃবিভবিহত কথাবট এভাহি িলা যায়
দয, স্বামী হল আহশক আর স্ত্রী তার মাহিুিা িা দপ্রমাস্পদ। আর দুবনয়ার বনয়ম হহে,
আহশক স্বীয় মা‘শুকহক সিবদা আরাহম রাখার দচিা কহর। কাহজই স্বামী স্বীয় স্ত্রীহক
সাযযমত আরাম দপৌাঁছাহনর জনয সহচি থাকহি এিং তাহক আল্লাহওয়ালী িানাহনার
দচিা জারী রাখহি।
আল্লাহ পাক স্বামীহক উহেশয কহর আহদশ বদহেন, দদহখা ! আমার এই িান্দীহক
আবম সৃবি কহরবছ। বিদযা-িুবদ্ধ বদহয়বছ। অতঃপর আবম বনহজ দতামার জনয তাহক
বনযবাবরত কহরবছ। কাহজই তুবম তাহক আমার দদয়া দনআমত মহন কহর তার সাহথ
দকামল িযিহার কর। তার দদাষ ত্রুবট েমা সুন্দর দৃবিহত দদখ। আল কুরআহন আহরা
ইরশাদ হহয়হছঃ “দতামরা স্ত্রীহদর সাহথ সিযিহার কর।” (সুরা বনসা, আয়াত- ১৯)
একবট উদাহরণ বদহল বিষয়বট স্পি হহি িহল আশা করা যায়। এক দলাহকর কাহছ
পুবলহশর আই.বজ. দফান কহর িলল, ভাই! শুনলাম আমার দমহয়র িান্ধিীহক নাবক
তুবম বিিাহ কহরছ? ওহদর দুই িান্ধিীর মহযয বকন্তু খুি চমৎকার সম্পকব। সুতরাং তুবম
তার প্রবত দখয়াল দরখ, যাহত তার দকান অসুবিযা না হয়। এই দফান পাওয়ার পহর ঐ
িযবি বকন্তু সতকব হহয় যাহি। আহগর দচহয় আহরা দিশী ভাল িযিহার করহি স্ত্রীর
সাহথ। তার সমসযা সমাযাহনর জনয বনজ দথহকই উহদযাগী হহি। সামানযতম জুলুমঅতযাচাহরর বচন্তাও তার মহন আসহি না। দকননা, তার বপছহন পুবলশ কমবকতবা আহছ।
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সামানয একজন পুবলহশর কথায় যবদ একজন মানুষ এমন বনষ্ঠািান হহয় যায় তাহহল
মহা প্রতাপশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীহনর বনহদবহশ আমাহদর বক করণীয় তা
সহহজই অনুহময়।
আকাবিহর দদওিহন্দর জননক িুযুহগবর কাহছ এক িযবি অবভহযাগ করল দয, আমার
স্ত্রী আমাহক খুি জ্বালাতন কহর, আবম তাহক তালাক বদহত চাই। উত্তহর বতবন িলহলন,
দশাহনা! দস যবদ দতামাহক কি দদয় তাহহল এই মবহলারাই বকন্তু আিার অহনক
দলাকহক আল্লাহর অলী িাবনহয় বদহয়হছ। তুবম যবদ আল্লাহর অলী হহত চাও তাহহল
সির কর। আর যবদ না চাও তাহহল তালাক বদহয় বদহত পার।
হযরত বমযবা মাজহার জাহন জানাাঁ অহনক িড় এক িুযগু ব বছহলন। একবদন স্বহপ্ন তাহক
িলা হল, বদবল্লর অমুক িবস্তহত খুি িীনদার এক মবহলা আহছ, তহি দস খুি িদ
দমযাজী। তুবম যবদ তাহক বিিাহ কহর তার িদ দমযাজীর উপর সির করহত পার,
তাহহল দতামাহক আল্লাহর অলী িাবনহয় দনয়া হহি। পহরর বদনই বতবন দসই মবহলাহক
বিিাহ কহর গৃহহ বনহয় এহলন। বতবন স্বীয় মুরীদহদরহক িলহতন, দদহখা! আল্লাহ
তাআলা সারা দুবনয়ায় আমার দয িঙ্কা িাবজহয় বদহয়হছন, তা এই মুজাহাদা আর
সিহরর কারহণই।
শাইখ আিুল হাসান দখারাসানীও উাঁচু দজবার একজন িুযুগব বছহলন। একবদন জননক
িযবি দদখহত দপল দয, বতবন একটা সাপ বদহয় লাকবড়র দিাঝা দিাঁহয িাহঘর বপহঠ
সওয়ার হহয় িাড়ীর বদহক আসহছন। দলাকবট অিাক হহয় তার এই পযবাহয় দপৌছার
কারণ বজজ্ঞাসা করহল বতবন িলহলন, এসিই আমার িদহমযাজী স্ত্রীর সাহথ উত্তম
িযিহাহরর পুরস্কার।
স্ত্রীর সাহথ সিযিহাহরর জনয স্বামীহক দযভাহি বনহদবশ দদয়া হহয়হছ, বঠক দতমনই
স্ত্রীহকও বনহদবশ দদয়া হহয়হছ স্বামীর সাহথ ভাল িযিহার করার জনয। িলা হহয়হছ, দস
দযন স্বামীহক দপহরশান না কহর, তার সামহথবযর িাইহর তার উপর দকান দািী-দাওয়া
না চাবপহয় দদয়। িরং স্বামীর আরাহমর প্রবত দযন তার সিবদা লেয থাহক। স্বামী দযন
কখহনা তার উপর অসন্তুি না থাহক। দকননা, স্বামী অসন্তুি থাকহল উি নারীর
ইিাদত কিুল হয়না এিং স্বামীহক সন্তুি না করা পযবন্ত দফহরশতারা তার উপর
লা‘নত করহত থাহক।
স্বামীর মযবাদা িুঝাহত দযহয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ
কহরহছনঃ “আমার শরীআহত যবদ আল্লাহ ছাড়া আর কাউহক বসজদা করার অনুমবত
থাকত তাহহল আবম বনহদবশ বদতাম মবহলারা দযন আপন আপন স্বামীহক বসজদা
কহর।”
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নারীহদর জান্নাহত যাওয়া পুরুষহদর তুলনায় অহনক সহজ। দকান মুবমনা মবহলা যবদ
বনহম্নাি ৪বট কাজ যথাযথ ভাহি পালন কহর তাহহল জান্নাহতর দয দকান দরজা বদহয়
তাহক জান্নাহত প্রহিহশর অবযকার দদয়া হহি। কাজ ৪বট হলঃ১। পাাঁচ ওয়াি নামায সবঠকভাহি আদায় করা।
২। রমজান মাহসর দরাযা রাখা।
৩। স্বামীহক শরীআহতর গেীর মহযয দথহক খুবশ রাখা।
৪। পদবায় দথহক বনহজর ইজ্জত-আব্রুর পবরপূণব বহফাজত করা।
এই চারবটর দকানবটই বকন্তু অসম্ভি িা কবঠন কাজ নয়। কাহজই প্রবতবট নারীর উবচৎ
দিহহশহতর মহযয আপন স্থান সুবনবশ্চত করা।
শ্বশুর-শাশুড়ীর কতবিয
শ্বশুর-শাশুড়ীর একথা স্মরণ রাখা উবচৎ দয, দয দমহয়বট িযূ দিহশ সংসাহর নতুন
এহসহছ, দস একদমই নতুন এিং এই পবরহিশ সম্পহকব তার দকান যারণাই দনই।
সুতরাং আপন সন্তানহক বঠক দয ভাহি তা‘লীম দদয়া হয়, তার আরাম-আহয়হশর প্রবত
লেয রাখা হয়- তাহকও বঠক দসভাহিই গড়হত হহি এিং তার আরাম আহয়হশর প্রবত
লেয রাখহত হহি। দমহয়র জামাতাহক দমহয়র বপতা-মাতা বনহজহদর একজন দছহল
ভািহিন এিং বনহজহদর দছহলর মত তাহক গহড় বনহিন আর তার ভুল-ত্রুবটহক েমা
সুন্দর দৃবিহত দদখহিন।
িতবমাহন আমাহদর অিস্থাহতা এই দয, নতুন একজন সংসাহর এহল বিহশষ কহর দস
যবদ হয় িাড়ীর িউ- তাহহল পহদ পহদ তার ভুল-ত্রুবট দির করার দচিা করা হয়।
অথচ এটা মস্ত িড় অনযায়। তাহক যবদ বনহজর সন্তাহনর মত মহন করা হয় তাহহল
বকন্তু অবত সহহজই সকল বিিাহদর সমাযান হহয় যায়। আহরা মহন রাখহত হহি দয,
স্ত্রীর বযম্মায় স্বামীর ঘহর অিস্থান করার বযম্মাদারী দদয়া হহয়হছ, স্বামীহক খুবশ রাখার
বযম্মাদারী দদয়া হহয়হছ। অনযানয কাজ কহমবর দাবয়ত্ব তাহক দদয়া হয়বন, শ্বশুরশাশুড়ীর দখদমহতর দাবয়ত্বও স্ত্রীর নয়। দছহল বনহজ তাহদর দখদমত করহি বকংিা
দলাক িারা করাহি। স্ত্রীহক একাহজ িাযয করহত পারহি না। সুতরাং দকান ভাগযিতী
মবহলা যবদ শ্বশুর-শাশুড়ীর দখদমত কহর, তাহহল এজনয তাহদর শুকবরয়া আদায় করা
উবচৎ।
স্ত্রীর প্রবত স্বামীর কতবিয
১) সামথবয অনুযায়ী স্ত্রীর দখারহপাষ তথা ভরণ-দপাষণ বদহত অিহহলা না করা এিং
স্ত্রীর জনয পৃথক িাসস্থাহনর িযিস্থা করা। দযমন, পৃথক একবট কামরা দদয়া।
২) স্ত্রীহক িীনী মাসআলা-মাসাবয়ল বশখাহত থাকা এিং দনক কাহজর প্রবত উিুদ্ধ
করহত থাকা।
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৩) স্ত্রীর সাহথ সুন্দর আচরণ করা, ভাল িযিহার করা, দছাট খাট বিষয় বনহয় অহহতুক
রাগ না করা।
৪) মাহরাম আত্মীয়-স্বজহনর সাহথ মাহঝ মহযয দদখা সাোহতর সুহযাগ দদয়া।
৫) খামাখা স্ত্রীর প্রবত কু-যারণা দপাষণ না করা এিং তার িযাপাহর এহকিাহর
উদাসীনও না থাকা।
৬) খরহচর িযাপাহর মযযম পন্থা অিলম্বন করা। কৃপণতা না করা আিার দিহুদা
খরহচরও অনুমবত না দদয়া।
৭) প্রহয়াজন অনুপাহত তার মানবিক চাবহদা পূরণ কহর তার বদল-দদমাগ ও দৃবিহক
গুনাহ দথহক দহফাজহতর িযিস্থা করা এিং তা সাযারণভাহি সপ্তাহহ একিার হওয়া
ভাল। আর প্রবত চার মাহস একিার হওয়া জরুরী।
দাম্পতয জীিহন কাবময়ািী ও পবরপূণব সুখ-শাবন্ত হাবসহলর জনয কুরআন-হাদীহসর
আহলাহক িবণবত পদ্ধবত জানা আিশযক। দসসি পদ্ধবত হহেঃ- (ক) দু‘আ পহড় প্রথহম
ভূবমকা সমূহ অিলম্বন করহি (খ) যীর বস্থরতা একান্ত জরুরী (গ) স্বামীর অিস্থান
উপহর হহি (সুরা আ‘রাফ-১৮৯) (ঘ) স্বামীর ভর বনহজর হাহতর উপহর হহি, বসনা
বমলাহি না। (িুখারী শরীফ হাদীস নং-৫১৮৯) (ঙ) স্ত্রী পা উবঠহয় ভাজ কহর পাহয়র
পাতািয় বনতম্বিয় এর বনকটিতবী রাখহি। (িুখারী শরীফ-হাদীস নং ২৯১) এ িযাপাহর
অিবশি মাসাবয়ল ‘নিীজীর সুন্নাত’ নামক বকতাহি দদখুন।
৮) অন্তরি মূহুহতব তার সাহথ দযসি কথািাতবা হয় তা অনয কাহরা বনকট দকান
অিস্থাহতই প্রকাশ না করা।
৯) বনহজর সামথবয অনুযায়ী তাহক বকছু হাত খরচ দদয়া এিং তাহক দসই টাকা তার
ইোনুযায়ী দয দকান বিয খাহত খরহচর অনুমবত দদয়া।
১০) প্রচবলত বিবভন্ন কুপ্রথা ও অনুষ্ঠান- দযখাহন দিপদবা িা অনয দকান গুনাহ হহয়
থাহক-দসখাহন দযহত িাযা দদয়া।
১১) তার অসািযানতা িা িুবদ্ধমত্তার অভাহি দকান ভুল-ত্রুবট হহয় দগহল তাহত বযযব
যারণ করা। কখহনা শাসন িা সংহশাযহনর প্রহয়াজন দদখা বদহল ভারসাময িজায়
রাখা।
স্বামীর প্রবত স্ত্রীর কতবিয
১) যথাযথভাহি স্বামীর প্রবত আনুগতয প্রকাশ করা। বনহজর আদি-আখলাক ও দসিার
মাযযহম স্বামীর মন জয় করা এিং তার সন্তুবি অজবহনর দচিা করা। তহি শরীআত
বিহরাযী দকান কাজ হহল তাহত অপারগতা প্রকাশ করা।
২) স্বামীর সামহথবযর অবতবরি দকান চাপ সৃবি না করা।
৩) অনুমবত ছাড়া স্বামীর সম্পদ িযয় না করা।
৪) স্বামীর অনুমবত ছাড়া িাড়ীর িাইহর না যাওয়া।
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৫) স্বামীর অনুমবত ছাড়া বনহজর কাউহক স্বামীর ঘহর আসহত না দদয়া।
৬) স্বামীর অনুমবত ছাড়া নফল দরাযা না রাখা, দতমবন ভাহি স্বামীর উপবস্থবতহত লম্বা
সময় যহর নফল নামায পড়হত হহল তার অনুমবত বনহয় পড়া।
৭) স্বামীর সহিাহসর জনয আহিান করহল শরঈ দকান িাযা না থাকহল তার আহিাহন
সাড়া দদয়া।
৮) স্বামীর অসেলতা িা অসুন্দর আকৃবতর জনয তাহক তুে না ভািা।
৯) স্বামীর দথহক শরীআত বিহরাযী দকান কাজ প্রকাশ দপহল আদহির সাহথ তা
িুবঝহয় িলা।
১০) স্বামীহক মুরব্বী বহহসহি মানয করা এিং তার নাম যহর না িাকা। তার সামহন
রাহগর সাহথ িা িদ তমীবযর সাহথ তকব না করা।
১১) কাহরা সামহন স্বামীর িদনাম িা সমাহলাচনা না করা।
১২) স্বামীর আত্মীয় ও আপনজনহদর সাহথ এমন িযিহার না করা যাহত তার মহন
কি হয়। বিহশষতঃ বনহজর পে দথহক স্বামীর বপতা-মাতাহক দসিার পাত্র মহন কহর
যথাসম্ভি েদ্ধা প্রদশবন ও বখদমত করা।
১৩) সন্তানহদরহক মায়া-মমতার সাহথ লালন-পালন করা এিং তাহদর খানা-বপনা,
উযূ-দগাসল, দপশাি-পায়খানা, নামায-কালাম ইতযাবদর সুন্নাত তরীকা বশো দদয়া।
শশুর শাশুরীর হক িা তাহদর প্রবত কতবিয
পুত্রিযূ িা দমহয়র জামাইহয়র প্রবত দযমন শ্বশুর-শাশুড়ীর অহনক বকছু কতবিয রহয়হছ,
দতমন তাহদরও এই নতুন বপতা-মাতার প্রবত দিশ বকছু কতবিয আহছ। শ্বশুরশাশুড়ীহক সিবদা আপন বপতা-মাতার মত মহন করা উবচত। তাহদর সুখ-দুঃহখর প্রবত
সি সময় দখয়াল রাখা উবচত। তারা যবদ িাযবহকয উপনীত হন তাহহল সাযযানুযায়ী
তাহদর দখদমত করা উবচত। শরী` আহতর দৃবিহত এই বখদমত যবদও ফরজ নয়
তিুও মবহলাহদর উবচত আপন স্বামীহক খুবশ করার জনয তাহদর বখদমহতর িযাপাহর
তৎপর হওয়া।
দতমবনভাহি দছহলও বনহজর শ্বশুর-শাশুড়ীর দখাাঁজ খির রাখহি এিং বনহজর সামথবয
অনুযায়ী তাহদর সহায়তা ও বখদমত করহি।বিহশষ জরুরহত স্ত্রীহক তাহদর বনকট
সামবয়কভাহি থাকার অনুমবত বদহি।
সন্তাহনর হক
সন্তান-সন্তবতহক আল্লাহ পাহকর িড় বন‘আমত ও আমানত মহন কহর তাহদর প্রবত
বপতা-মাতার কতবিয পালন করহত হহি। মাতা-বপতার উপর সন্তাহনর চারবট হক
রহয়হছ। যথাঃ
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১। সন্তান যাহত আল্লাহর অলী হয় দসই যযান-যারণা দরহখ আহগ দথহকই একজন
িীনদার মবহলাহক বিিাহ করহত হহি। (বমশকাত শরীফ- ২/২৬৭)
২। সন্তান জন্মগ্রহহণর পর দকান িুযগু ব িযবি িারা তাহনীক কবরহয় দনহি। তারপহর
সপ্তম বদহন আকীকা করহি এিং শরীআত সম্মত সুন্দর নাম রাখহি। (বমশকাত-২/২৭১)
৩। িয়স হহল তাহক তা‘লীম দদহি। যিান ফুটহল প্রথহম আল্লাহর নাম, বিসবমল্লাহ,
কাবলমাহয় তাইবয়দিা বশো দদহি। ৫/৬ িছর িয়স হহল তাহক আদশব দকান মকতহি
পাবঠহয় কুরআন শরীফ ও জরুরী মাসাবয়হলর তা‘লীম দদয়ার িযিস্থা করহি, যাহত
সাত িছর িয়স হহল তাহক নামাহযর আহদশ দদয়া যায়। দকান অিস্থায় এসি বিষয়
না বশবখহয়, মুসলমান না িাবনহয় িাংলা ইংহরবজ লাইহন বদহি না। দকননা, দসহেহত্র
আল্লাহ তা’আলার বনকট ঐ িযবি বনজ সন্তান হতযাকারী গণয হহি। ইংহরবজ বশো
দদয়া ওয়াবজি িা জরুরী নয়। বকন্তু কুরআন-হাদীহসর বশো দদয়া ফরজ। ইংহরবজ
বশো যবদ হালাল বরবযক অহন্বষণ বকংিা িীহনর দাওয়াত দদয়ার জনয হয় তাহহল তা
জাবয়য আহছ। তহি দখয়াল রাখহত হহি দয, ইংহরবজ বশখহত বগহয় আিার ইংহরজ না
হহয় যায়। দয বশো বিজাতীয় দপাশাক পবরেদ আর বিজাতীয় সভযতা সংস্কৃবত গ্রহণ
করহত উিুদ্ধ কহর ঈমান- আক্বীদা, নামায, মাশাইখহদর িযাপাহর উদাসীন কহর দসই
বশোর দকান মূলয দনই। দসটা িরং কু-বশো িলহত হহি। সন্তানহক স্কুহল পাবঠহয়
তার ঈমান-আক্বীদা সংরেহণর জনয বিবভন্ন ছুবটহত তাহক তািলীহগ বকংিা আল্লাহ
ওয়ালাহদর সুহিাহত ও সাহচহযব পাঠাহনা বপতা- মাতার উপর ফরজ। অনুরূপভাহি দস
দযন নাবস্তক না হহয় যায় এিং িীহনর সহীহ িুঝ দযন িাবক থাহক দসজনয যহথাপযুি
প্রহচিা চাবলহয় যাওয়া তাহদর জনয অপবরহাযব।
মুফতী আব্দুল কুেুস নাহম হযরত থানিী রহ. এর এক মুরীহদর পুহত্রর মুহখ আবম
শুহনবছ , বতবন হারদুঈ এর মসবজহদ এক িয়াহন িহলবছহলন-তার বপতা অথবাৎ হযরত
থানিী রহ. এর দসই মুরীদ একিার তার শাইখ এর বনকট বচবঠ বলখহলন দয, হযরত!
আমার দুবট দছহল তার মহযয একজনহক মাদ্রাসায় বদহয়বছ িীনী ইলম বশোর জনয,
আহরক জনহক স্কুহল বদহয়বছ ইংহরবজ বশোর জনয। হযরত থানিী রহ. জিাহি
বলখহলন, দয দছহলহক ইংহরবজ দশখার জনয স্কুহল বদহয়ছ তার ঈমাহনর দহফাজহতর
জনয বক িযিস্থা গ্রহণ কহরছ? ঐ মুরীদ আমাহদর মত দকউ হহল হয়ত উত্তর বদত দয,
তার জনয একজন দমৌলভী বঠক কহরবছ। বতবন প্রবতবদন িাসায় এহস এক সময়
কুরআন শরীফ পবড়হয় বদহয় যাহিন। বকন্তু ঐ মুরীদ জানহতন দয, এই জিাহি হযরত
থানিী রহ. দক সন্তুি করা যাহিনা। তাই বতবন ঐ দছহলহকও ইংহরবজ বশো দথহক দির
কহর মাদরাসায় ভবতব কহর আল্লাহর কালাম বশোর কাহজ লাবগহয় বদহলন এিং
একথা বলহখ হযরতহক জাবনহয় বদহলন। হযরত উত্তর বদহলন দয, খুিই ভাল কাজ
কহরছ।
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৪। চার নম্বর হক হল, দছহল-দমহয় িাহলগ িা প্রাপ্ত িয়স্ক হহল দদহখ শুহন দকান
িীনদার পাত্র/পাত্রীর সাহথ বিিাহ বদহয় দদয়া। (বমশকাত-২/২৬৭)
স্বামী-স্ত্রীর মহযয ভুল িুঝািুবঝ হহল যা করণীয়
িতবমান মূখবতার যামানায় দদখা যায় স্বামী-স্ত্রীর মহযয ভুল িুঝা-িুবঝ হহলই গাবলগালাজ, মারযর এমনবক স্ত্রীহক তালাক দদয়ার ঘটনা পযবন্ত ঘহট থাহক। এটা মারাত্মক
মূখবতা। এরূপ দেহত্র সির-বযযব, নসীহত এিং সংহশাযহনর রাস্তা অিলম্বন করাই
শরীআহতর বনহদবশ। জাবয়য কাজ গুবলর মহযয সিহচহয় বনকৃি কাজ হল তালাক।
(বমশকাত-২/২৮৩)

আমাহদর সমাহজ যারা িীন সম্পহকব অজ্ঞ, তারাহতা মা-িাপ, স্ত্রী-সন্তাহনর হক
সম্পহকব বকছুই জাহন না। বিিাহ করল আর স্ত্রীর পে দথহক দমযাহজর দখলাফ বকছু
হহয় দগহল বদহয় বদল বতন তালাক। হারাম কহর বদল স্ত্রীহক। পহর যখন মন-দমযাজ
বঠক হল তখন বদহশহারা হহয় ভ্রান্ত মতিাদ পন্থীহদর বনকট দযহয় কহয়ক ‘শত টাকা
বফ বদহয় বিিাহ হালাল কহর বনহয় এল, আর ফহতায়া দশানাল দয, রাহগর মাথায়
তালাক বদহল তালাক হয় না অথিা মুহখর কথায় তালাক হয় না। অথচ শরঈ
মাসআলা হহে, রাহগর মাথায় তালাক বদহলও তালাক পহড় যায় এিং মুহখর কথায়
তালাক পহড় যায়। (ফাতাওয়াহয় দারুল উলুম- ৯/৯৪, ফহতায়াহয় শামী-২/৪৬৩)
তারা আহরা িহল দয, এক সাহথ বতন তালাক বদহল এক তালাক গণয হয় ইতযাবদ।
অথচ শরীআহতর মাসআলা হহে, এক সাহথ বতন তালাক বদহল বতন তালাকই পবতত
হহি। (এলাউস সুনান-১১/৭৯, িুখারী-২/৭৯১)
এ যরহনর ভুল ফহতায়ার মাযযহম স্ত্রীর সাহথ সারা জীিন বযনার পথ খুহল দদয়ার
িযিস্থা করা হহয়হছ। সুতরাং তালাহকর পহথ না বগহয় সংহশাযহনর পথ অিলম্বন
করহত হহি। দমযাহজর দখলাফ শরীআত বিহরাযী দকান কাজ যবদ স্ত্রী কহর দফহল
তাহহল
(ক) প্রথমতঃ নসীহহতর মাযযহম তাহক িুঝাহত হহি। আর দছাটখাহটা সমস্ত ভুল েমা
সুন্দর দৃবিহত দদখহত হহি। আল্লাহ তা’আলা বহকমহতর কারহণ তাহদরহক আকল
িুবদ্ধ বকছুটা কম বদহয়হছন। তাই এই বিষয়বট মাথায় দরহখ তাহদর সাহথ েমা সুলভ
আচরণ করহত হহি।
(খ) নসীহহতও যবদ কাজ না হয় তাহহল একই ঘহর দরহখ বিছানা আলাদা কহর বদহত
হহি।
(গ) এই বিতীয় পদ্ধবতহত কাজ না হহল তাহক এমন ভাহি হালকা শাবস্ত প্রদান করহত
হহি, যাহত শরীহরর দকাথাও যখম িা দাগ না হয়। এটা জাবয়য হওয়া সহেও দকান
নিী আ. এটা কহরন নাই। বপ্রয় নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ
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কহরহছনঃ আমার উম্মহতর ভদ্র দেণীর দলাহকরা স্ত্রীহক মার-দযার করহি না। সুতরাং
বনহজহক ভদ্র দেণীর অন্তভুবি রাখার জনয সাযযানুযায়ী এ দথহক দিাঁহচ থাকা চাই।
(ঘ) এহতও যবদ দকান কাজ না হয় তাহহল উভয় পহের মুরব্বীহদর িারা সাবলশ
িসাহত হহি। সাবলহশর মাযযহম এসি বিষহয়র মীমাংসা করাহত হহি।
এহতও যবদ দকান কাজ না হয় অথবাৎ এই চার স্তর অবতক্রম করার পহরও যবদ দকান
ফায়দা না হয় তাহহল খুি যীহর সুহস্থ , দভহি বচহন্ত মুফতীহদর বনকট দথহক ফতওয়া
গ্রহণ কহর মাত্র এক তালাক বদহত হহি। দকান অিস্থাহতই বতন তালাক দদহি না।
দকননা, শরীআত এমন দকান প্রহয়াজন রাহখবন দয দেহত্র বতন তালাক দদয়া জরুরী।
আর এই এক তালাক বদহত হহি স্ত্রী হাহয়য দথহক পবিত্র হওয়ার পহর তার সাহথ
বমবলত না হহয়ই। এক তালাক বদহল এক তালাক পবতত হহি। এই অিস্থায় স্ত্রী যবদ
বনহজহক সংহশাযন কহর দনয় এিং স্ত্রী কতবিযও তাই, তাহহল বতন হাহয়য দশষ হওয়ার
পূহিব বিিাহ দদাহরাহনা ছাড়াই এিং বহলা করা ছাড়াই শুযুমাত্র দমৌবখক ভাহি িা স্বামী
সুলভ আচরহণর মাযযহম স্ত্রীহক গ্রহণ কহর বনহলই স্ত্রী তার জনয হালাল হহয় যাহি।
আর যবদ িবনিনা না হয় তাহহল এক তালাক দদয়ার পহর বতন হাহয়য পার হহয়
দগহল তাহদর বিিাহ দভহি যাহি উি মবহলা দযখাহন ইো বিিাহ িসহত পারহি।
তাই স্ত্রীহক বিিাহ দথহক দির করার জনয বতন তালাক দদয়ার দকান প্রহয়াজন দনই।
িরং এক সাহথ বতন তালাক দদয়া হারাম করা হহয়হছ। অিশয দকউ বদহল সিগুবলই
পহড় স্ত্রী সম্পূণব রূহপ হারাম হহয় যাহি।
তালাহকর িযাপাহর শরীআহতর মাসআলা সম্বহন্ধ চরম অজ্ঞতা আমাহদরহক একটা
বিভ্রাবন্তর মহযয দফহল দরহখহছ। আমাহদর দদহশ িতবমাহন দয তালাহকর আইন
প্রচবলত রহয়হছ তা সম্পূণব শরীআত বিহরাযী। দরবিও, বট বভহত এিং ইংহরজহদর
মদদপুি এনবজওরা এভাহি প্রচারণা চালাহে দয, রাহগর মাথায় তালাক বদহল তালাক
হয় না। মুহখর কথায় তালাক হয় না। তালাক দদয়ার সাহথ সাহথ তা কাযবকর হয়না,
িরং ৯০ বদন পার হওয়ার পহর দচয়ারমযান সাহহি তাহদর মহযয মীমাংসা করহত না
পারহল তা কাযবকর হহি। অথচ শরীআহতর মাসআলা হহে, তালাক হাবস- মুহখ বদক
িা রাগাবন্বত অিস্থায় বদক সিবািস্থায় তা পবতত হহি। এিং দমৌবখক বদক িা বলবখত
বদক তা কাযবকর হহি। আর তালাক দদয়ার সাহথ সাহথই তা কাযবকারী হহয় যাহি।
৯০ বদহনর দকান শতব দনই। সুতরাং বনহজহক জাহান্নাহমর আগুন দথহক িাাঁচাহত হহল
বট বভর ফতওয়া মত না চহল আল্লাহ ওয়ালা হক্বানী মুফতীহদর ফতওয়া মত চলহত
হহি।
স্ত্রীহদর জনয উপহদশ
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম মবহলাহদরহক সহম্বাযন কহর ইরশাদ
কহরহছনঃ দহ নারী সমাজ! দতামরা দিশী দিশী দান সদকা কর। দকননা, আমাহক
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দদখাহনা হহয়হছ দয, দদাযখীহদর মহযয দতামাহদর সংখযা অবযক। মবহলারা আরয
করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম! এর কারণ বক? রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করহলন, অবযক পবরমাহণ লা‘নত কহর থাক
আর স্বামীর না-দশাকরী কর। দতামাহদর জ্ঞান এিং িীন অসম্পূণব হওয়া সহেও
একজন বিচেণ মানুহষর আকল দতামাহদর দচহয় অবযক বিলুপ্তকারী আর কাউহক
আবম দদবখবন। মবহলারা আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লাম! আমাহদর জ্ঞান ও িীন অসম্পূণব বকভাহি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লাম উত্তহর িলহলন, দতামাহদর সােযর মান পুরুহষর অহযবক নয় বক? তারা িলল,
বনশ্চয়। নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িলহলন, এটা হল দতামাহদর জ্ঞাহনর
অসম্পূণবতা। তারপহর ইরশাদ করহলন, একথা বক সতয নয় দয, হাহয়য অিস্থায়
দতামরা নামায পড় না এিং দরাযাও রাখ না? তারা িলল, বনশ্চয়। নিীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িলহলন, এটা হল দতামাহদর িীহনর অসম্পূণবতা।
আহলাচয হাদীহস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম নারী সমাহজর পাাঁচবট
ত্রুবটর কথা আহলাচনা কহরহছন। তার মহযয দুবট হহে অবনোযীন এিং বতনবট হহে
ইোযীন। অবনোযীন দুবট হল জ্ঞাহনর স্বল্পতা এিং িীহনর অসম্পূণবতা। আর
ইোযীন বতনবট হল, স্বামীর না- দশাকরী করা, অনথবক লা‘নত ও অবভশাপ এিং িদ
দু‘আ করা আর ভুল তথয বদহয় বিচেণ পুরুহষর আকল বিলুপ্ত কহর দদয়া।
অবনোযীন দয ত্রুবটগুবল রহয়হছ দসগুবলর িণবনা এজনয কহরহছন, যাহত মবহলাহদর গিব
ও অহংকাহরর দরাগবট দূর হহয় যায়। দকননা, গিব-অহংকার সাযারণতঃ জ্ঞাহনর
স্বল্পতা দথহক সৃবি হয়।
যাহদর অন্তহর মহান রাব্বুল আলামীহনর িড়ত্ব পয়দা হহয় দগহছ তারা বনহজহক
অতযন্ত দছাট মহন কহর। দয িযবি রুস্তম পাহলায়াহনর শবি আর দানিীর হাহতম
তাইহয়র দাহনর কথা স্মরণ করহি, দস কখহনা বনহজহক শবিশালী আর দানশীল
ভািহত পাহর না। দয িযবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম এর ইলম
আর প্রজ্ঞা বনহয় বচন্তা-ভািনা করহি, দস কখহনা বনজহক িড় আহলম ভািহত পারহি
না। আজকাল দতা অিস্থা এই দাাঁবড়হয়হছ দয, সামানয িুযুগবী অজবন করহত পারহল
বনহজহক অহনক বকছু দভহি িহস। বিহশষ কহর মবহলাহদর দতলাওয়াহতর পািন্দ
হহলই িা তাহাজ্জুদ পড়হত পারহলই বনহজহক রাহিয়া িসরী মহন কহর িহস। আর
অনযহক দছাট মহন কহর। এর কারণ এটাই দয, তাহদরহক দকউ তরবিয়াত কহর না।
অিবশি বতনবট ইোযীন ত্রুবট মবহলাহদর ইোর সাহথ সম্পৃি। এগুহলা ইো ও দচিা
করহল সংহশাযন করা সম্ভি। তার মহযয একটা হল, অবযক লা‘নত করা। অথবাৎ
কথায় কথায় কাউহক লা‘নত িা ভৎবসনা করা। তাহদরহক দদখা যায় সকাল দথহক
সন্ধযা যা পযবন্ত এই কাহজই দকহট যায়। যার সাহথ শত্রুতা আহছ তার গীিত আর
বনন্দািাদ করহত করহত সময় কাবটহয় বদহে। আর যার সাহথ মহব্বত আহছ তার
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প্রশংসায় এহকিাহর পঞ্চমুখ। এমনবক বনহজর সন্তানরাও যবদ বিরি কহর িা
সংসাহরর মাল সামানা নি কহর তখন অহনক মবহলা মারাত্মক যরহনর অবভশাপ িা
িদ দু‘আ বদহয় িহস, যা কিুল হহয় দসই বিপদ ঘহট দগহল আল্লাহর উপর অসন্তুি
হহয় বনহজর ঈমানই নি কহর দফহল।
নারীহদর বিতীয় দদাষ হহে স্বামীর অকৃতজ্ঞতা। তাহদরহক যতবকছুই এহন দদয়া
দহাক, তা তাহদর বনকট অল্প কমদামী ও বনকৃি মহন হয়। মাওলানা আব্দুল ওয়াহাি
সাহহি দদহলিী রহ. িলহতন, স্ত্রীহদর যত দামী কাপড় থাকুক- যখন তুবম বজজ্ঞাসা
করহি দতামার কাপড় দচাপড় বকছু আহছ? তখন উত্তহর িলহি- হাাঁ, কহয়কটা িস্তা
আহছ। দকাথাও পহর যাওয়ার মত না। আর জুতা যতই থাকুক, যবদ বজজ্ঞাসা করতাহহল উত্তহর িলহি, হাাঁ কহয়ক দজাড়া খড়ম আহছ। এসি কথা স্বামীর মারাত্মক
নাহশাকরী। এ যরহনর কথা দথহক দিাঁহচ থাকা জরুরী।
দমাট কথা দলিাস-দপাশাক, অলংকারাদী, বতজসপত্র, িাড়ী-ঘর সিবকছুহতই তারা
অপচয় কহর থাহক। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম অপচয় দথহক
দিাঁহচ থাকহত িহলহছন। অনুরূপভাহি বিিাহ-শাদী, প্রথা-প্রচলন আর এমন বকছু
রুসুমও তারা পালন কহর যা বশরক ও বিদ‘আহতর পযবাহয় পহড়। তাছাড়া অহংকার,
িড়ত্ব প্রকাশ। আর দলাক দদখাহনা স্বভাি ইতযাবদ দকানটা দথহকই তারা মুি নয়।
তাই এসি রুসুম দরওয়াজ দথহক তাওিা কহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লাম এর পবিত্রা স্ত্রীগহণর অনুসরণ এিং পায়রিী করা প্রবতবট নারীর একান্ত
কতবিয।
নারীহদর তৃতীয় দদাষ হহে বিচেণ পুরুহষর আকল বিলুপ্ত কহর দদয়া। অহনক সময়
দদখা যায়, মবহলারা এমন সি অবতরবিত কথািাতবা িহল দয, একজন বিচেণ ও
জ্ঞানী পুরুষও দিাকা িহন যায়। তাহদর কথার মহযয এমন প্রভাি আর যাদুময়তা
থাহক দয, এমবনহতই পুরুষরা তাহদর িশ হহয় যায়। তার কারণ অিশয এটা নয় দয,
তারা পুরুহষর তুলনায় অবযক জ্ঞানী। িরং চাতুযত
ব া আর ছলনায় তারা পুরুষ দথহক
অগ্রগামী। জ্ঞান-গরীমা এক বজবনষ আর ছল-চাতুরী আহরক বজবনষ। দমাটকথা, এই
ছল-চাতুরী আর চালাকীর কারহণই নারী একজন বিচেণ মানুহষর বিচেণতা নি
কহর দদয়। অহনক মবহলা বনজবহন স্বামীর সাহথ এমন কায়দা-দকৌশহল কথা-িাতবা িহল
যাহত স্বামী সি বকছু দথহক বিবেন্ন হহয় তার সিবপ্রথম ও প্রযান দচিা হয় স্বামীহক
তার বপতা-মাতা দথহক বিবেন্ন করা। দয মা এত কি কহর, এত তযাগ-বতবতো
স্বীকার কহর কবলজাসম সন্তানহক প্রবতপালন করহলন-আজ তাহদর প্রাপয হল সন্তান
পৃথক হহয় যাওয়া। এটা কত িড় জুলুহমর কথা!! (আল্লাহ পাক আমাহদরহক এই
অপকমব দথহক দহফাজত করুন) এখাহনই দশষ নয় িরং স্বামীর উপাবজবত অথব দযন
বপতা-মাতার বনকট না যায় দস জনযও তার দচিার দকান দশষ থাহকনা। স্বামীর ভাইwww.darsemansoor.com
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দিান বকংিা পূহিবর ঘহরর সন্তান থাকহল তাহদর দথহকও স্বামীহক বিবেন্ন করার জনয
সিবাত্মক প্রহচিা চালাহত থাহক। দমাটকথা, তার বদন-রাহতর বফবকর একটাই থাহক
দয, আবম ছাড়া আর কাহরা সাহথ দযন আমার স্বামী সম্পকব না থাহক। এর ফহল
সমাহজর িহু ফযাবমবলহত, িহু অননকয-বিিাদ সৃবি হহে। সমাহজ শাবন্তর পবরিহতব
অশাবন্ত ছবড়হয় পড়হছ।
বপতামাতার দাবয়ত্ব হহে, দছহলহদর বিিাহ দদয়ার পহর বকছুবদন বনহজহদর সাহথ
দরহখ তাহক গহড় দতালার জনয এিং সাংসাবরক জীিহন পারদশবী কহর দতালার জনয
তাহক পৃথক কহয় দদয়া। দযৌথ সংসাহরর দিপহদবগী দথহক িাাঁচাহনার জনয, ভাইহদর
আহপাষ বমল-মহব্বত িজায় রাখার জনয এিং এযরহনর আহরা িহুবিয উপকাহরর
জনয দছহলহক পৃথক কহর বদহয় বপছন দথহক তাহক গাইি করা। এটাই শরীয়হতর
দৃবিহত পছন্দনীয়। অপর বদহক পৃথক হহয় যাওয়া সন্তাহনর জনয কতবিয হহে, বপতামাতার খির রাখা, তাহদর বখদমত করা এিং সমহয় সমহয় হাবদয়া দতাহফা দপশ
করা। বপতা-মাতা বনজ দাবয়হত্ব এগুবল করহিন। স্ত্রী জনয স্বামীহক ভুল তথয বদহয়
এগুবল করাহনা মারাত্মক অপরায।
নারী জাবতর উহল্লবখত বতনবট দদাষই এমন, যা সকল অনযায়-অপকহমবর বভবত্ত।
দযমন, অকৃতজ্ঞতা এিং স্বামীহক দিকুি িানাহনার মূহল রহয়হছ দলাভ-লালসা। অবযক
লা‘নত দথহক সৃবি হয় অননকয, ঝগড়া-বিিাদ, গৃহযুদ্ধ ইতযাবদ। সুতরাং এই বতনবট
মন্দ স্বভাহির সংহশাযন করা একান্ত জরুরী। আর সংহশাযহনর পথ হল ইলম ও
আমহলর সমন্বয়। ইলহমর মহযয বহংসা-বিহিষ, গীিত ইতযাবদর িণবনা থাকহি।
দকননা, নামায-দরাযা বশোর পাশাপাবশ আখলাক-চবরত্র সংহশাযন করাও জরুরী।
আখলাক-চবরত্র সংহশাযন না করহল ইিাদত-িহন্দগী দকান কাহজ আসহি না।
একবট হাদীহস িবণবত আহছ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম এর বনকট
আরয করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম! অমুক মবহলা খুি
ইিাদত কহর, রাবত্র জাগরণ কহর। বকন্তু দস প্রবতহিশীহক কি দদয়। (তার বক হুকুম?)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িলহলন, দস জাহান্নামী। অতঃপর অনয
এক মবহলা সম্পহকব বজজ্ঞাসা করা হল দয, দস ইিাদত িহন্দগী খুি দিশী একটা
করহত পাহর না বকন্তু প্রবতহিশীর সাহথ উত্তম আচরণ কহর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িলহলন, দস জান্নাতী।
সুতরাং ইলম হাবসল করার জনয হযরত থানিী রহ. রবচত দিহহশতী দজওর পুরাটাই
পহড় দনহি। তহি দতাতা পাবখর মত পহড় দগহল দকান কাজ হহি না। িরং স্বামী যবদ
আহলম হয় তাহহল এক এক সিক কহর তার বনকট পহড় বনহি। আর স্বামী যবদ
আহলম না হয় তাহহল তাহক অনুহরায করহি দস দযন দকান আহলহমর বনকট দথহক
িুহঝ এহস এক সিক কহর পবড়হয় দদয়। আিার একিার পহড় িন্ধ কহর দরহখ বদহলও
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চলহি না। িরং একটা সময় বনযবারণ কহর সিবদা একা একা পড়হত হহি এিং
অনযহকও দশানাহত হহি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দয, যবদ দকউ এ পদ্ধবত গ্রহণ কহর
তাহহল তার অিশযই সংহশাযন হহি।
সংহশাযহনর আমলী পদ্ধবত হল, জরুরী কথা িযতীত মুখ িন্ধ রাখা। দকউ ভাল িলুক
িা মন্দ িলুক দকান অিস্থাহতই কথা না িলা। এহত কহর স্বামীর অকৃতজ্ঞতা, জ্ঞানীর
জ্ঞান বিলুপ্ত করা, লা‘নত-অবভশাপ, গীিত-পরবনন্দা ইতযাবদ অবযকাংশ কু-অভযাস
দূর হহয় যাহি। দকননা, যখন প্রহয়াজনীয় কথার িাইহর মুখ িন্ধ কহর রাখা হহি তখন
এ সকল দরাহগর আকাঙ্ক্ষা দুিবল আর বনবিয় হহয় পড়হি। বিতীয়তঃ একটা সময়
বনযবারণ কহর বনহয় তখন িহস িহস ভািহি দয, এই দুবনয়া আর কবদহনর! একবদন
দতা এখান দথহক চহল দযহতই হহি। মৃতুয এিং পরিতবী বিষয় যথা, কির, মুনকারনকীহরর প্রশ্ন, তার পহর কির দথহক ওঠা এিং বহসাি-বকতাি, পুলবসরাত অবতক্রম
করা ইতযাবদ বিষয়ািলী বনহয় প্রবতবদন বকছু সময় গভীরভাহি বচন্তা করহি। এর ফহল
দুবনয়া প্রীবত, যন-সম্পহদর দমাহ, অহংকার, দলাভ-লালসা ইতযাবদ আত্মার দরাগ
সমূহ দূর হহয় যাহি। আর এজনয আল্লাহ পাহকর দরিাহর দু‘আ জারী রাখাও উবচত।
ভুল প্রথা সংহশাযহন ির পহের করণীয়
১) প্রচবলত ির যাত্রার িযিস্থা না করা।
২) প্রথাগত অহনক দলাকহক িরযাত্রী বহহসহি না দনয়া।
৩) দমহয় পহের দাওয়াতী দমহমাহনর সংখযার দচহয় দিশী দলাক না যাওয়া।
৪) দলাক দদখাহনার উহেহশয কনযার জনয দযৌতুক না পাঠাহনা।
৫) গাহয়র মাহরামাহদরহক সাহথ বনহয় কহনর ইযন িা অনুমবত আনহত না যাওয়া।
৬) গাহয়র মাহরাম তথা পর পুরুষহদরহক কহনর মুখ না দদখাহনা।
৭) গান-িাজনা, বভ বিও, বভ বস আর তথা অনিয আনহন্দর িযিস্থা না করা।
৮) সালামী গ্রহণ না করা।
৯) দমাহরানা সম্পহকব পূহিবই চুড়ান্ত বসদ্ধান্ত করা, যাহত বিিাহহর সময় তা বনহয় িাকবিতোয় বলপ্ত না হহত হয়।
১০) দলাক দদখাহনা এিং গহিবর জনয ওলীমা না করা। িরং শুযু সুন্নাত বহসাহি বনহজর
সামহথবযর মহযয দথহক ওলীমা করা এিং তাহত মবহলাহদর আগমহনর িযিস্থা না করা।
১১) দখদমহতর প্রবতদাহনর নাহম কহন পহের দলাকহদর বনকট দথহক কমবচারী িা
খাহদমহদর জনয িখবশশ দািী না করা।
১২) দমাহরানার বিষয়বটহক গুরুত্ব দদয়া এিং দমাহরানা আদাহয় গাবফলবত না করা।
১৩) ইোকৃতভাহি এমন কমবকাে না করা, যা কনযা পহের অবস্থরতার কারণ হয়,
আর বনহজহদর সুনাম প্রকাশ পায়।
১৪) বিিাহ অনুষ্ঠাহনর িযস্ততার কারহণ দযন ফরজ-ওয়াবজিসহ শরঈ হুকুমআহকাহমর িযাপাহর উদাসীনতা ও অনীহাভাি প্রকাশ না পায়।
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ভুল প্রথা সংহশাযন কনযা পহের করণীয়
১) কহনর গাহয় হলুহদর নাহম যুিক-যুিতীহদর দিপহদবগীর দকান সুহযাগ না দদয়া।
২) ির যাত্রী আগমহনর আহিদন না করা।
৩) দছহলর জনয দযৌতুক-উপহঢৌকন দপ্ররণ না করা, দপ্ররণ করাহক অপছন্দ করা।
৪) বনযবাবরত স্থাহন প্রকাহশয কহনর দপাশাক পবরিতবন না করা।
৫) এলাকা িাসীহদর জনয খাওয়া-দাওয়ার িযিস্থা না করা।
৬) বিিাহহর সাজ-সরিাম, অলংকারাদী প্রকাহশয অনযহদরহক না দদখাহনা।
৭) বিিাহহর পহর অপ্রহয়াজহন িরহক শরিত পান করাহনার প্রথা পালন না করা।
৮) দখদমহতর প্রবতদাহনর নাহম দছহল পহের দলাকহদর বনকট দথহক কমবচারী এিং
খাহদমহদর জনয পুরস্কার দািী না করা।
৯) গাহয়র মাহরাম মবহলাহদর িহরর সামহন কেহনা না আসা।
১০) সালামী গ্রহণ না করা এিং এটাহক জরুরী মহন না করা।
১১) নাম যহশর জনয বিবভন্ন প্রথা পালন না করা। দযমন লাইবটং করা, দগট সাজাহনা,
গান-িাজনার আসর জমাহনা।
১২) িযস্ততার কারহণ ফরজ-ওয়াবজি ইতযাবদ বিষহয় উদাসীন না থাকা। এ সম্পহকব
আহরা বিস্তাবরত জানহত হহল হযরত থানিী রহ. রবচত ইসলাহুর রুসূম নামক বকতাি
দ্রিিয।
বিিাহহর কবতপয় িদ রুসূম
দমহয়র ইবযন আনার জনয দছহল পে স্বােী পাবঠহয় থাহক, শরীআহতর এর দকান
প্রহয়াজন দনই। বিিাহহর সময় অহনহক ির-কহনর িারা বতনিার কহর ইজাি কিূল
পাঠ কবরহয় থাহকন এিং পহর তাহদর িারা আমীন িলান। শরীআত এর দকান বভবত্ত
দনই।
দখজুর বছটাহনা
হযরত ফাবতমা রা. এর বিিাহ উপলহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
মজবলহস দখজুর বছবটহয়বছহলন মহমব িবণবত হাদীসবট মুহাবেসীনগণ জঈফ িহল
সািযস্ত কহরহছন এিং এহক সুন্নহত যাবয়দা বহহসহি আখযা বদহয়হছন। বকন্তু
শরীআহতর বিযান হল, দকান মুস্তাহাি িা মুিাহ কাহজর দেহত্র যবদ ফাসাদ দদখা দদয়
তাহহল তা পবরতযাগ করাই উত্তম। দখজুর বছটাহনার িারা দযহহতু অহনক অপ্রীবতকর
পবরবস্থবতর উদ্ভি হওয়ার সম্ভািনা থাহক দযমন অহনহকর চশমা দভহি যায়, যাক্কা
যাক্কী হয়, মসবজহদ এযরহনর ঘটনা ঘটহল মসবজহদরও দি-হুরমতী হয়, তাই উত্তম
হল দখজুর না বছবটহয় হাহত হাহত িণ্টন কহর দদয়া। তাছাড়া সুন্নত শুযুমাত্র খুরমা
দখজুহরর সাহথই সীমািদ্ধ নয়; িরং বকসবমস িা দয দকান বমবি জাতীয় দ্রিযাবদ
বিতরণ করহলও এই সুন্নত আদায় হহয় যাহি।
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গান-িাজনা ও আতশিাজী
বিিাহ উপলহে এখন গান িাজনা, বভ বি ও, বভ বস আর ইতযাবদ মহামারী আকার
যারণ কহরহছ। আর দকান দকান এলাকায় দতা যুিতী- তরুণী দমহয়রা একবত্রত হহয়
নাচ গানও কহর থাহক। শরীআহতর দৃবিহত এগুবল সম্পূণব হারাম ও নাজাবয়য।
এযরহনর বিিাহহ দকান িরকত হয় না। বিিাহহর মত সাওয়াহির কাজ দগানাহহ
পবরণত হহয় যায়। হাদীস শরীহফ িবণবত আহছ, দকান জাবতর মহযয দিহায়াপনা যখন
এমনভাহি প্রসার লাভ করহি দয, তারা প্রকাহশযই বনলবজ্জ কাজ করহত শুরু করহি,
তখন তাহদর মহযয দেগ- মহামারীসহ এমন দরাগ ছবড়হয় পড়হি যার নাম পূহিব
কখহনা দশানা যায়বন।
গান িাজনার মত আতশিাজী দপাড়াহনা, পটকা ইতযাবদ দফাটাহনাও বকন্তু দগানাহহর
কাজ। এহত অনথবক ছাড়াও জান মাহলর েয়েবতসহ আহরা বিবভন্ন রকহমর খারািী
রহয়হছ।
বিিাহ অনুষ্ঠাহনর ছবি দতালা ও বভ বি ও করা
আজকাল বিিাহ অনুষ্ঠান মাহনই দগানাহহর ছড়া ছবড়। এমন এমন দগানাহ দসখাহন
সংঘবটত হয় যা ভাষায় িণবনা করা যায় না। তার মহযয অনযতম হহে ছবি দতালা ও
বভবিও করা। ছবি না তুলহল বিিাহহর অনুষ্ঠান দযন অসম্পূণব দথহক যায়। অথচ হাদীস
শরীহফ ইরশাদ হহয়হছ: “বকয়ামহতর বদন সিবাবযক আযাি হহি ছবি
অংকনকারীহদর”।
শরীআহতর দৃবিহত দকান প্রাণীর ছবি দতালা চাই তা কযাহমরার মাযযহম দহাক বকংিা
বভবিও িা বভবস আহরর মাযযহম দহাক িা অংকন করা দহাক, সিই হারাম। সুতরাং
এসি হারাম কাজ দথহক বিরত থাকা ঈমানী দাবয়ত্ব।
বিিাহ শাদীর আহরা কবতপয় কুসংস্কার
১. অহনক জায়গায় বিিাহহ রওয়ানা হওয়ার আহগ এলাকার প্রবসদ্ধ মাযার বযয়ারত
কহর তার পহর রওয়ানা হয়, শরীআহত এর দকান বভবত্ত দনই।
২. িহরর বনকট কহন পহের দলাহকরা হাত দযায়াহনার টাকা, পান পাহত্র পাহনর সাহথ
টাকা বদহয় তার দথহক কহয়কগুণ দিশী টাকা দজার জিরদস্তী কহর আদায় কহর
থাহক। এভাহি দজার কহর টাকা আদায় করা জাবয়য নাই।
৩. অহনক জায়গায় দগট সাবজহয় দসখাহন িরহক আটহক দদয়া হয় এিং টাকা না
দদয়া পযবন্ত বভতহর প্রহিশ করহত দদয়া হয় না। এটাও একটা গবহবত কাজ। দকননা,
ির হহে দমহমান আর দমহমাহনর যহথাপযুি দমহমানদারী করা ঈমাহনর আলামত।
দসই দমহমান দথহক এভাহি দজারপূিবক টাকা আদায় করা নাজাবয়য।
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৪. খাওয়া দাওয়া দশষ কহন পহের দলাহকরা িহরর হাত দযায়ায়। পহর হাত দযায়াহনা
িািদ তারা টাকা দািী কহর। অহনক জায়গায় এ বনহয় অপ্রীবতকর ঘটনাও ঘটহত
দদখা যায়। এটা এহকিাহরই অনুবচত। মূলতঃ এসিই বহন্দুয়ানী প্রথা। দীঘববদন যািত
বহন্দুহদর সাহথ িসিাস করার কারহণ আমাহদর মহযয এই কুসংস্কারগুবল অনুপ্রহিশ
কহরহছ। ির পহের দলাহকরা দতা দমহমান। দমহমাহনর কাছ দথহক এভাহি চাপ বদহয়
টাকা উসূল করা বক ভদ্রতার পযবাহয় পহড়?
৫. বিিাহ পড়াহনার আহগ িা পহর দযৌতুহকর বিবভন্ন বজবনষ- পত্র প্রকাশয মজবলহস
সকহলর উন্মুি কহর দদয়া হয়। এটাও অনযায় ও বনলবজ্জতার কাজ। কারণ এহকহতা
দযৌতুক দনয়া-দদয়া নাজাবয়য, তারপহর দসই নাজাবয়য কাহজর আিার প্রদশবনী!!
৬. বিিাহহর পহর নারী-পুরুষ সকহলর সামহন কহনর বপতা জামাই- দমহয়র হাত
একসাহথ কহর তাহদরহক দু‘আ দদয়। কহনর বপতা জামাইহক িহল আমার দমহয়হক
দতামার হাহত দসাহপ বদলাম। তুবম এহক দদহখ শুহন দরখ। এযরহনর আহরা বকছু কথা
িহল। এর দকান বভবত্ত শরীআহত দনই। দকননা, জামাইহক বকছু নসীহত করহত হহল,
তাহক দয দকান এক সময় িলা দযহত পাহর। বকন্তু এভাহি মাহরাম-গায়হর মাহরাম
সকহলর সামহন উভহয়র হাত এভাহি একসাহথ করা দিপদবা ও বনলবজ্জতা ছাড়া আর
বকছু নয়।
৭. বিিাহ কহর আনার পহর শ্বশুর িাড়ীহত িরিযূহক বিবভন্ন কায়দায় িরণ করা হয়।
দকাথাও যান, দুিলা ঘাস, দুহযর স্বর ইতযাবদ বদহয় িরণ করা হয় এিং নিিযূর
দচহারা সকলহক দদখাহনা হয়; এসিই বহন্দুয়ানী প্রথা। দকান মুসলমাহনর জনয এসি
করা জাবয়য দনই।
৮. অহনক জায়গায় দমহয়র বিহয়র আহগর বদন আর দকাথাও দমহয় শ্বশুর িাড়ী
যাওয়ার পহরর বদন দমহয়র িাড়ী দথহক দছহলর িাড়ীহত মাছ- বমবি ইতযাবদ পাঠাহনা
হহয় থাহক। দকাথাও এটাহক দচৌবথ িলা হয়। এটাও বিজাতীয় নাজাবয়য প্রথা ছাড়া
আর বকছু নয়।
৯. ির িা কহনহক দকাহল কহর গাড়ী িা পালকী দথহক নাবমহয় ঘহর দতালাও চরম
অভদ্রতা বি বকছু নয়।
১০. ঈহদর সময় দমহয়র শ্বশুর িাড়ীহত চাল আটা ময়দা বপঠা ইতযাবদ পাঠাহনা এিং
এ প্রচলনহক জরুরী মহন করার প্রথা অহনক জায়গায় আহছ। আিার অহনক জায়গায়
আনুষ্ঠাবনক ভাহি জামাইহক এিং তার ভাই-দিানহদরহক কাপড় দচাপড় দদয়ার প্রথা
আহছ। এমনবক এটাহক এতটাই জরুরী মহন করা হয় দয, ঋণ কহর হহলও তা বদহত
হয়। এটা শরীআহতর সীমালঙ্ঘন ছাড়া আর বকছু নয়।
বিিাহ অনুষ্ঠাহন মবহলাহদর সমাগম
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কহয়কজন মবহলা িীনী তা‘লীহমর মজবলস ছাড়া অনয দকাথাও একবত্রত হহল দসখাহন
দগানাহহর কাজ দয হহিই এহত সহন্দহহর দকান অিকাশ দনই। এজনয মবহলাহদরহক
দকান অনুষ্ঠাহন দযহত হযরত থানিী রহ. বনহষয কহরহছন। শুযুমাত্র শরঈ দকান
প্রহয়াজহন একবত্রত হহত পাহর। তহি দসহেহত্র দখয়াল রাখহত হহি মবহলারা দযন
সাজসজ্জা না কহর সাযারণ কাজ কাহমর দপাশাক পহর তাহত শরীক হয়। আর স্বামী
িা দকান মাহরাম দযন তাহদর সাহথ থাহক। মবহলাহদরহক একাকী দছহড় দদয়া কখহনা
উবচত নয়। িতবমাহনর বিিাহহর মজবলস গুবলহত মবহলারা দযভাহি সাজ সজ্জা কহর,
অলংকারাদী পহর এিং বনহজহক বিকবশত কহর উপবস্থত হয় তাহত একথা িুঝহত
কাহরা অসুবিযা থাহক না দয, এখাহন দাওয়াত রোর তুলনায় বনহজর প্রদশবনীই মুখয
উহেশয। এযরহনর দিপদবা আর দিহায়াপনার কারহণ উি মজবলহস উপবস্থত নারী
পুরুষ সকহলই দগানাহগার হয়।
নতুন দুলার মুখ দশবন
বিিাহহর পহর দমহয়হক উবঠহয় দদয়ার আগ মূহুহতব দমহয়র িাড়ীহত পাড়া-প্রবতহিশীর
দমহয়রা একবত্রত হয় আর িরহক অন্দর মহহল এহন সকহল বমহল বহ হল্লা কহর তার
মুখ দশবন কহর। দমহয়রা হাবস মজাক কহর বিবভন্ন উপাহয় নতুন দুলাহক দিাকা
িানাহনার দচিা কহর। আর বনলবজ্জ হাবস তামাশায় দমহত ওহঠ। এযরহনর দিপহদবগী
শরীআহতর দৃবিহত সম্পূণব হারাম।
নি িযূর মুখ দশবন
অহনক জায়গায় প্রথা আহছ দয, নিিযূহক পালকী িা গাড়ী দথহক নাবমহয় িরণ কহর
দনয়া হয়। তাপহর উপবস্থত মহল্লািাসীর সামহন নিিযূর মুখ খুহল দদখান হয়। এরূপ
দদখা ও দদখাহনা হারাম এিং নাজাবয়য। দকাথাও আিার দরওয়াজ আহছ দয,
নিিযূহক একটা ঘহর িসাহনা হয়। অতঃপর সিবপ্রথম শাশুবড় বকংিা িাড়ীর িয়স্কা
মবহলা তার মুখ দশবন কহর এিং বকছু দশবনী বদহয় থাহক। এভাহি এহকর পহর এক
দদখহত থাহক এিং বকছু বদহত থাহক। এই দশবনীহক এমনই জরুরী মহন করা হয় দয,
কাহরা হাহত টাকা পয়সা না থাকহল তার জনয আর িযূর মুখ দদখা হহয় ওহঠনা। এটা
সুস্পিরূহপ শরী‘আহতর লঙ্ঘন।
এসি প্রথা ও কুসংস্কার িন্ধ করার পদ্ধবত
বিিাহ শাদী উপলহে আমাহদর সমাহজ দযসি রুসূম দরওয়াজ পাবলত হহে দস সি
িন্ধ করার জনয সকলহকই উহদযাগী হওয়া দরকার। খান্দাহনর িা সমাহজর
দনতৃস্থানীয় দলাহকরা যবদ িহস এভাহি বসদ্ধান্ত দনয় দয, আমরা দকান হক্কানী
আহলমহক দাওয়াত কহর বিিাহহর সুন্নাত তরীকার িয়ান শুনি, অতঃপর বতবন সুন্নাত
তরীকায় বিিাহ পবড়হয় দদহিন, তারপহর খুরমা িণ্টন হহি, িযস দশষ। এখন দথহক
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আমাহদর এলাকার বিিাহ-শাদীহত আমরা শরীআত বিহরাযী দকান কাজ করি নাতাহহল অবত সহহজই এই প্রথা িন্ধ হহয় যাহি। তাহদর দদখাহদবখ আহশ পাহশর
দলাহকরাও এটা িজবন করহত শুরু করহি। এভাহি সমাজ দথহক এসি কুপ্রথা বিলুপ্ত
হহয় যাহি ইনশাআল্লাহ।
যারা দমাটামুবট িীনদার তারা যবদ দৃঢ়ভাহি এই বসদ্ধান্ত বনহয় দনন দয, আমাহদর
দছহল-দমহয়হদর বিিাহহ আমরা শরীআত বিহরাযী দকান আচার-অনুষ্ঠান করি না এিং
দযখাহন এযরহনর অনুষ্ঠান হহি দসখাহন যািও না। তাহহল অবত সহহজই এসি িন্ধ
হহয় যাহি িহল আশা করা যায়।
যবদ প্রহতযক মুসলমান এই প্রতযয় কহর দনয় দয, আমার জীিহনর সকল কাজ আবম
শরীআহতর হুকুম অনুযায়ী সম্পাদন করি এিং আহলম উলামাহদর সাহথ পরামশব
করা ছাড়া দকনা কাজ করি না। তাহহলও বিবভন্ন যরহনর শরীআত বিহরাযী কাজ
সমাজ দথহক উহঠ যাহি িহল আমরা আশা কবর। তাই আসুন আমরা আজ দথহকই দৃঢ়
ভাহি ইরাদা কহর দনই দয, কুরআন-হাদীস বিহরাযী দকান কাজ আবম বনহজও করি না
এিং দযখাহন এযরহনর কাজ হয় দসখাহন অংশও দনি না। আল্লাহ পাক আমাহদরহক
আমল করার তাওফীক দান করুন।
স্ত্রীর হক িা স্বামীর কতবহিযর আহরা বকছু িণবনা
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করহছনঃ من لبا س لكم وانتم لبا س لهن
“তারা (স্ত্রীরা) দতামাহদর (স্বামীহদর) পবরেদ এিং দতামরা তাহদর পবরেদ।” (সূরা
িাক্বারা-১৮)

আল্লাহ তা‘আলা এ যরায় মানি জাবত তথা নারী-পুরুহষর মাহঝ এক বিস্ময়কর
বনবিড় সম্পকব গহড় বদহয়হছন। িাবনহয়হছন একজনহক আহরক জহনর পবরপূরক।
দঘাষণা বদহয়হছন অনযজহনর দলিাস তুলয িহল। দপাশাক দযমন মানুহষর দসৌন্দযব িৃবদ্ধ
কহর দলাক সমাহজ তাহক সুন্দর আকৃবতহত প্রকাশ কহর এিং পবরবহত িযবির
দদাষত্রুবট দগাপন রাহখ, দতমবন স্বামী-স্ত্রী পরস্পহরর দসৌন্দযব িৃবদ্ধহত সহায়ক হয়,
অনযহদর বনকট এহক অহনযর সততা, সচ্চবরত্রতা ও মহহত্বর কীতবন কহর। আভযন্তরীণ
অহনক ত্রুবট-বিচুযবতর অিগবতর পরও তা প্রকাশ কহর না, দগাপনীয়তা রো কহর।
দু‘সদসয বিবশি স্বামী-স্ত্রীর সািবেবণহকর জীিহন মহনামাবলনয, ত্রুবট-বিচুযবত হহয়
যাওয়া অস্বাভাবিক বকছু নয়। এ পযবাহয় স্বামীহক বযযবয যারহণর মাযযহম একথাই
প্রমাণ করহত হহি দয, আমাহক দয স্ত্রী দদয়া হহয়হছ তা আল্লাহ তা‘আলার পে
দথহকই দদয়া হহয়হছ। এটা আল্লাহ তা‘আলার কুদরতী িণ্টন। সুতরাং এর উপর
আমার সন্তুি থাকহত হহি। আল্লাহ তা‘আলার ফয়সালার উপর সন্তুি হহল স্বয়ং
আল্লাহ তা‘আলা আমার উপর সন্তুি হহিন।
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আল্লাহ তা‘আলা প্রদত্ত িস্তুহত তুবির দি-নযীর দৃিান্ত
হযরত হাসান িসরী রহ. একজন দগালাম খবরদ করবছহলন। দস দগালাম একজন
আল্লাহ ওয়ালা এিং িুযগু ব িযবি বছহলন। হযরত হাসান িসরী রহ. তাহক বজহজ্ঞস
করহলন, “দহ দগালাম! দতামার নাম বক?
দগালাম িলল, “হুযুর! দগালাহমর দকান নাম থাহকনা। মাবলক দয নাহম িাহক দসটাই
তার নাম।
বচন্তা কহর দদখুন, এ আল্লাহ ওয়ালা িুযগু ব দগালাম হযরত হাসান িসরীর রহ. মত
তাহি‘ঈহক-বযবন একশত বিশজহনর অবযক সাহািীর সাোৎ লাহভ যনয হহয়হছন পযবন্ত দগালামীর আদি বশো বদহেন। অতঃপর হযরত হাসান িসরী রহ. তাহক লেয
কহর িলহলনঃ তুবম কী দখহত পছন্দ কহরা?
দস উত্তহর িলহলা, হুযুর! দগালাহমর দকান স্বতন্ত্র পছন্দ দনই, মবনি যা দখহত দদন
তাই তার পছন্দ।
পুনরায় তাহক প্রশ্ন করহলন, দতামার বপ্রয় দপাশাক দকানবট?
ভৃতয জিাহি িলল, দগালাহমর দকান দলিাস হয় না। মাবলক যা পরহত দদন তাই তার
দপাশাক।
এদতেিহণর হযরত হাসান িসরী রহ. সংজ্ঞাহীন হহয় পহড়ন। অতঃপর যখন তার
জ্ঞান বফরল, তখন বতবন িলহলন, দহ দগালাম! আবম দতামাহক শৃঙ্খল মুি কহর
বদলাম, আজ হহত তুবম দগালাম নও, তুবম আযাদ, মুি স্বাযীন িযবি। দগালাম িলল,
আল্লাহ আপনাহক উত্তম প্রবতদান বদন। তহি আপনার বনকট আমার প্রশ্ন-আপবন
আমাহক দকান্ খুবশহত আযাদ কহর বদহলন? প্রত্তুহর হাসান িসরী রহ. িহলন, “তুবম
আমাহক আল্লাহর দগালামী বশবখহয়হছা; এভাহি দয, আল্লাহ তা‘আলা যা দখহত দদন
খুশীর সাহথ তাই দথহত হয়, আল্লাহ যা পরহত দদন খুশীর সাহথ তাই পরহত হয়,
দতমবন ভাহি দয স্ত্রী প্রদান কহরন তাহতই সন্তুি থাকহত হয়। আর এটাই আল্লাহর
পবরপূণব দগালামী।
এ ঘটনা আমাহদরহক একথাই বশো দদয় দয, দয সহযবমবণী আমাহদরহক দান করা
হহয়হছ তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার পে দথহকই দান করা হহয়হছ। আমার জনয
এর দচহয় ভাল আর দকউ হহত পাহরনা। কারণ আমার মাওলার কুদরতী িণ্টহনর
মাযযহমই আবম তাহক দপহয়বছ। সুতরাং এই বিবির প্রবতই আমাহক সন্তুি থাকহত
হহি। তাহদরহক নসীহত করহত হহি। তারা আক্বহলর দরুন ভুল-ভ্রাবন্ত কহর িসহল
যথা সম্ভি তাহক মাফ কহর বদহত হহি। তাহদর আচার-আচরণহক যথা সম্ভি
িরদাশত কহর বনহয় এহতই সন্তুি থাকহত হহি। প্রহয়াজহনর মুহাব্বাহতর সাহথ তাহদর
িুঝাহত হহি, নসীহত করহত হহি, িীনী বকতাহির তা‘লীম বদহত হহি। তাকহদরহক
দমাহটও দহয় নযহর দদখা যাহিনা। তুে জ্ঞান করা যাহিনা। দযহহতু তারা দিহহশহতর
হুরহদর দচহয়ও অবযক সম্মানী, দসৌন্দহযবর অবযকারী এিং সুন্দরী হহি। দকননা
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স্ত্রীহলাহকরা দুবনয়াহত নামায পহড়হছ, দরাযা পালন কহরহছ, স্বামীর বখদমত কহর
তাহক সন্তুি দরহখহছ, পদবা কহরহছ। পোন্তহর হুররা দসসি ইিাদত কহরবন। তাই
আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ইিাদহতর নূর ও দজযাবত দুবনয়ার স্ত্রীহদর দচহারায় দান
করহিন। দখাদা প্রদত্ত দসই নূহরর িহদৌলহত জান্নাহত দুবনয়ার দসই স্ত্রীরা দিহহশতী
হুরহদর অহপো অবযক সুন্দরী পবরদৃি হহি।
সুতরাং বনজ পত্নীহদরহক দহয় তুে-তাবেহলযর দৃবিহত দদখহিনা। মাত্র কহয়ক বদহনর
জনয তারা দতামাহদর সাথী হহয় আহছ। অসংখয বখদমহতর আিাম বদহে, তাহদর
বখদমহতর বফবরবস্ত অহনক লম্বা। সামানয বচন্তা করহলই তা িুঝা সম্ভি। তাহদর
উবছলায় পুরুষ অহনক গুনাহ দথহক িাাঁচহত পারহছ, সন্তাহনর দচহারা দদখহছ, বনবশ্চন্ত
ভাহি িীন-দুবনয়ার দাবয়ত্ব আিাম দদয়া সম্ভি হহে ইতযাবদ। অপর বদহক বিহশষ
বহকমহতর কারহণ তাহদরহক পুরুষহদর তুলনায় কম আকল দদয়া হহয়হছ-একারহণ
তারা অহনক দেহত্র ভুল কহর িহস, এটা েমা দযাগয। তাহদর জান্নাতী মযবাদা লেয
কহর তাহদর িক্রতাপূণব আচরণ সহয করহল শুযু প্রভু তুবি এিং দাম্পতয জীিন সুখসমৃবদ্ধহত ভহর উঠহিনা িরং সিহরর কারহণ ইনশাআল্লাহ আল্লাহওয়ালাহদর কাতাহর
শাবমল হওয়া যাহি। ইসলামী ইবতহাহসর পাতায় এমন অহনক দলাহকর প্রমাণ পাওয়া
যায়, যারা স্বীয় স্ত্রীর িক্রতাপূণব আচার-িযিহাহর সহনশীলতা ও বযযবশীলতার পবরচয়
প্রদাহনর ফহল তারা ওলীহদর মযবাদার ভূবষত হহয়হছ। এরূপ মহান িযবিহদর দথহক
কহয়ক জহনর ঘটনা একটু বিস্তাবরত তুহল যরলাম, যারা স্ত্রীহদর িহদৌলহত ওলী
হহয়হছন।
ঘটনা-১ : হযরত শাহ আিুল হাসান খারকানীর রহ. স্ত্রী িড়ই িদ দমযাজী বছল। শাহ
সাহহহির বনকট জননক দখারাসানী িযবি িাই‘আহতর জনয তার িাবড়হত উপবস্থত হহয়
বজহজ্ঞস করহলন-হযরত দকাথায় আহছন? অন্দর মহল হহত বিবি সাহহিা উত্তহর
িলহলন-বকহসর হযরত? আবম রাত-বদন তার বনকটই আবছ। তার মহযয িুযুগবীর বক
আহছ? এ উত্তর শুহন দখারাসানী দিচারা কাাঁদহত লাগল। প্রবতহিশীহদর সাহথ
আফহসাস প্রকাশাহতব িলল-হাজার মাইল দুরত্ব পাবড় বদহয় আসলাম িাই‘আহতর
জনয। আর বিবি সাহহিা িলহছন, বতবন িুযুগব-ই নন। দলাহকরা তার কথা শুহন িলল,
বিবি সাহহিার কথায় কণবপাত কহরা না। িরং তুবম ময়দাহন যাও এিং তার আমলআখলাক ও কারামত স্বচহে প্রতযে কহরা।
অতঃপর দস িযবি মাহঠ বগহয় শাহ সাহহিহক িাহঘর বপহঠ আহরাহী অিস্থায় আসহত
দদখহলা। এবদহক শাহ সাহহি িযাপারবট আাঁচ করহত পারহলন দয, এ দখারাসানী ঘর
দথহক আমার স্ত্রীর কটূবি শুহন এহসহছ। তাই িুযুগব তাহক সহম্বাযন কহর িলহলন- এ
িদহমযাজ স্ত্রীর িদহমযাজ ও বতিতা আবম সহয করবছ যার ফলশ্রুবতহত এ বহংস্র
িাঘ আমার দগালামী খাটহছ। আল্লাহ তা‘আলা এ স্ত্রীর িহদৌলহত আমাহক এ
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দন‘আমত প্রদান কহরহছন। আবম বিবিহক আল্লাহর িান্দী মহন কহর আল্লাহ তা‘আলার
িণ্টহন খুবশ হহয় কালাবতপাত করবছ। আবম যবদ তাহক তালাক প্রদান কবর তাহহল দস
আমার অনয মুসলমান ভাইহক কি বদহি। এজনয তাহক আল্লাহর িান্দী যারণা পূিবক
আল্লাহর িণ্টহন খুবশ হহয় কাযব সম্পাদন কবর। আবম তাহক স্ত্রীর দচহয় আল্লাহর িান্দী
এিং তারই কুদরতী িণ্টন বহসাহি প্রাযানয দান পূিবক তার সাহথ দসৌজহনয মূলক
আচরণ কবর। তার বতি িযিহারহক খুবশ মহন কহর িরদশত কবর।
অতঃপর শাহ আিুল হাসান খারকানী রহ. আল্লামা রুমীর রহ. একবট কবিতা আিৃবত্ত
কহরন, যার অথবঃ “আমার বযযবয যবদ এ মবহলার কি-যাতনাহক সহয না করত,
তাহহল এ বহংস্র িাঘ বক আমার দিগার খাটহতা দয, আবম তার বপহঠ িহস আবছ?
আিার ওর বপহঠ লাকবড়র দিাঝা চাবপহয়বছ? এসি কারামত আল্লাহ তা‘আলা এ
মবহলার বতি স্বভাহির সহয করার কারহণই বদহয়হছন।
ঘটনা-২: এ ঘটনা বমযবা মাযহার জাহন জাাঁনা রহ. এর। একদা এক িুযহু গবর ইলহাম
হহলা দয, দহ বমযবা মাযহার জাহন জাাঁহন! বদবল্লহত এমন এক মবহলা আহছ, দয
নামাহযর পািন্দ এিং কুরআহন কারীহমর খুি বতলাওয়াত কারী, বকন্তু দস খুি দজদী
ও িদহমযাজ। তাহক বিহয় কহর নাও। দকননা, দতামার স্বভাি প্রকৃবত খুি নাজুক এিং
স্পশবকাতর। িাদশাহ দতামার বখদমত করহত দযহয় পান করার দপয়ালা িাাঁকা কহর
রাখাহত দতামার মাথায় িযাথা যহর যায়, কাথার িা দলহপর সুতা িাাঁকা থাকহল
দতামার মাথায় দরদ হহয় যায়, ঘুমাহত পার না। বদবল্লর জাহম মসবজহদ যাওয়ার
প্রাক্কাহল চারপায়ী িা দচৌকী িক্র অিস্থায় দদখহল দতামার মাথা যহর যায়, যখন
দতামার স্বভাি এত নাজুক, তাই দস নাজুকতা এিং স্পশবকাতরতা দূর করার জনয
বচবকৎসা স্বরূপ তুবম দসই মবহলাহক বিহয় কহর নাও। আবম দতামাহক বিহশষ সম্মাহন
ভূবষত করহিা। দতামার বিজয় িঙ্কা সারা দুবনয়াহত দিহজ উঠহি। অতঃপর হযরত
বমযবা জাহন জাাঁনা রহ. তাহক বিহয় কহর বনহয় আসহলন এিং বনহজর নাজুকতার
এলাজ স্বরূপ সকাল-সন্ধযা তার বতিতা সহয করহত লাগহলন।
একবদন এক কািুলী হযরহতর খানা আনার জনয হযরহতর িাড়ীহত বগহয় িলল,
হযরহতর খানা বদন। বভতর দথহক স্ত্রী কণ্ঠ দিহজ উঠল- বকহসর হযরত হযরত
করহছা? এগুহলা দতামার হযরত দক খুি দশানাও বগহয়। পাঠান এরূপ উত্তহর রাগাবন্বত
হহয় অিস্থার হাল বক্রয়ায় বহতাবহত জ্ঞান হাবরহয় ছুবর দির কহর মারহত উদযত হল,
সহসা তার দচতনা বফহর এহল দস িলল, আপবন আমার শাইহখর বিবি না হহল এখন
ছুবর দমহর কারিার দশষ কহর বদতাম। অতঃপর দস িযবি হযরত বমযবা মাযহার জাহন
জাাঁনা রহ. এর বনকট বগহয় িলল! হযরত আপবন দকমন িদহমযাজ মবহলা বিহয়
কহরহছন? বতবন িলহলন, এ স্ত্রীর উপর বযযব যারণ করার িরকহত আল্লাহ তা‘আলা
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আমাহক এ মযবাদা দান কহরহছন। ওলীহদর কাতাহর শাবমল কহরহছন। এিং আমার
বিজয় ও সুনাহমর িঙ্কা সারা এলাকায় িাবজহয় বদহয়হছন।
শাহ দগালাম আলী সাহহি রহ. বমযবা মাযহার জাহন জাাঁনা রহ. এর খলীফা বছহলন।
মাওলানা খাহলদ কুদবী রহ. ও তাাঁর খলীফা বছহলন। এ উভহয়ই হযরহতর হাহত
িাই‘আত গ্রহণ কহরন। দমাটকথা : আল্লাহ তা‘আলা তাাঁহক স্বীয় স্ত্রীর িক্রতা ও বতি
স্বভাি সহয করার িহদৌলহত প্রথম সাবরর ওলীগহণর অন্তভুবি কহরন। (মানাবযহল সুলুক,
২৫-২৯)

কহয়কবট সতকবতা যা সুখ-শাবন্তর জনয অপবরহাযব
স্বামীহক যাহত অিাবঞ্ছত অিস্থার সম্মুখীন না হহত হয়, দসজনয বকছু পূিব পালনীয়
বিষয় তুহল যরবছ এিং সাহথ সাহথ স্ত্রীর প্রবত স্বামীর উপর আহরাবপত কবতপয়
অবযকাহরর িণবনা প্রদান করা হল।
দয দকান খৃিান দমহয়হক বিহয় করা বিয নয়
বকছু দলাক ইউহরাপ হহত এমন দমহয় বিহয় কহর আহন দয, িাবহযক ভাহি দস খৃিান
হহলও আসহল দস নাবস্তক। সুতরাং তাহক কুরআহন িবণবত আহহল বকতাি মহন করা
ভুল। তাই দজহন রাখা দরকার দয, এযরহনর দমহয়হদর সাহথ মুসলমানহদর বিহয়
কখনও বিয হহত পাহরনা। বকছু দলাকহতা কাযবতঃ খৃিান নারীই বিহয় কহর আহন বকন্তু
খৃিান নারী সংস্পহশব দস বনহজই যমব দথহক যীহর যীহর দূহর সহর যায়। এযরহনর বিহয়
হহত দিহচ থাকা অপবরহাযব। (ইসলাহহ ইনবকলাহি উম্মত-২:১১৪)
প্রকৃত ইয়াহুদ-খৃিান মবহলাহদরহক বিিাহ করা বিয হওয়া সহেও িাস্তি অবভজ্ঞতার
বভবত্তহত হযরত উমর রা. দদখহলন দয তারা মুসলমানহদর বিরুহদ্ধ দগাহয়ন্দাবগবর সহ
অহনক রকম খারািীহত বলপ্ত তাই তাহদরহক বিিাহ করহত বনহষয করহলন।
(মা‘আহরফুল কুরআন ৩/৬৪)

স্ত্রীহক মহরানা মাফ করহত িলা আত্মমযবাদার বখলাফ
স্ত্রীহক মহরানা মাফ কহর দদয়ার কথা িলা স্বামীর আত্মমযবাদার পবরপন্থী। এছাড়া
লাঞ্ছনা-গিনাহতা আহছই। তহি স্ত্রী যবদ সন্তুিবচহত্ত বনহজর পে দথহক তা মাফ কহর
দদয়, তা হহল মাফ হহয় যাহি। বকন্তু খুবশ মহন মাফ কহর বদহলা বক-না এটা িুঝা
কবঠন িযাপার। এজনয হযরত থানিী রহ. িহলহছন-মহহরর টাকা/সম্পদ তাহদর হাহত
দদয়ার পর যবদ তারা সিটা িা বকয়দংশ স্বামীহক দফরত দদয়, তাহহল আর দকান
সহন্দহ থাহকনা, এটাই উত্তম পন্থা। খুবশ মহন মাফ করার পহরায়া না কহর যবদ স্ত্রী
দথহক দমৌবখক মাহফর অনিয পন্থা অিলম্বন কহর অথিা এমন দকান বিষহয়র উপর
দজার যিরদবস্ত কহর, যার িারা দস মাফ করহত িাযয হয়, তাহহল খুি ভালভাহি
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স্মরণ দরখ! এ যরহনর মাফ আল্লাহ তা‘আলার বনকট কখনও গ্রহণহযাগয হহিনা।
(ইসলাহহ ইনবকলাহি উম্মত ২:১৩৪)

মহরানা আদায় করাই স্বামীর জনয দেয়
স্ত্রী যবদ মহরানা মাফ কহর দদয়, তথাবপ স্বামীর আত্মসম্মাহনর দািী এটাই দয, দস স্ত্রী
মহরানা যথা শীঘ্রই আদায় কহর বদহি। (আশরাফুস সাওয়াহনহ, ৩:২০৪)
একাবযক স্ত্রীর মাহঝ সমতা রো করা ওয়াবজি
হযরত আিূ হুরাইরা রা. িণবনা কহরন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
ইরশাদ কহরন, যার দু‘জন স্ত্রী রহয়হছ এিং দস তাহদর মাহঝ সমতা রো কহর না
এিং ইনসাফ কহর না, বকয়ামত বদিহস দস অযবািিস্থায় উঠহি। (বতরবমযী শরীফ)
হযরত আহয়শা বসেীকা রা. িহলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
দকাথাও সফহর যাওয়ার ইো করহল স্ত্রীহদর মাহঝ লটারী করহতন। লটারীহত যার
নাম উহঠ আসত, বতবন তাাঁহক বনহয় সফহর দযহতন। (বমশকাতঃ ১০৯, ইসলাহম ইনবকলাহি
উম্মত)

স্ত্রীহক বভন্ন ঘর িা কামরা দদওয়া ওয়াবজি
স্ত্রী যবদ পৃথক থাকহত চায় তাহহল অনযহদর সাহথ তাহক একহত্র রাখা জাবয়য নাই।
িরং তার থাকার জনয পৃথক িযিস্থা করা জরুরী। দযখাহন স্বামীর অনয দকান দলাক
থাকহি না। তহি এতটুকু করহত পাহর দয, যবদ আলাদা ঘর বদহত নাও পাহর তাহহল
অন্ততঃ তার জনয আলাদা একবট রুম বদহি। যা তার প্রহয়াজহনর জনয যহথি হয়। দস
কামরায় দযন দস তার আসিািপত্র বনবিবযায় সংরেণ করহত পাহর।স্বাযীন ভাহি
স্বামীর সাহথ একাহন্ত উঠা-িসা এিং কথা-িাতবা িলহত পাহর। ওয়াবজি আদাহয়র
জনয এতটুকু যহথি। দদাজাহাহনর িাদশাহ হযরত নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লাম উম্মুল মুবমনীনহদর অিস্থাহনর জনয দয হুজরা প্রদান কহরবছহলন তার
বদঘবয বছল প্রায় দশ হাত এিং প্রস্থ বছল ৬/৭ হাত। (আসাহহুস বসয়ার)
স্বামীর আপনজন হহত স্ত্রীহক পৃথক রাখাই বনরাপদ
এ যুহগর মানুষহদর এহক অহনযর হক সম্পহকব অজ্ঞতা এিং তাহদর মন-দমযাজ ও
তার দপ্রবেহত সৃি ঘটনািলীর দপ্রবেহত শরী‘আহতর দািী এটাই দয, স্ত্রী যবদ স্বামীর
অনযানয আত্মীয়-স্বজনহদর সাহথ একহত্র থাকহত চায়, আর আত্মীয়-স্বজনরাও স্ত্রীর
বভন্ন থাকহত অসন্তুি হয় তথাবপ স্ত্রীহক বভন্ন রাখাই কলযাণকর ও বনরাপদ, তাহত
হাজাহরা অবনহির দরজা িন্ধ হহয় যায়। এহত যবদ দু‘চারবদন আত্মীয়-স্বজনহদর
কটুকথাও শুনহত হয় এিং নাক-মুখ বখুচনী দদখহত হয় তথাবপ এর কলযাণকর বদক
যখন তারা অিহলাকন করহি তখন তারা খুশী হহয় যাহি। বিহশষ কহর চুলাহতা
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আলাদা হওয়াই উবচৎ। দকননা অবযকাংশ সময় ঝগড়ায় আগুন এ চুলা দথহকই
প্রজ্ববলত হয়। ফকীহগণ দতা এতটুকু পযবন্ত িহলহছন দয, স্বামীর যবদ প্রথম ঘহরর
দকান সন্তান থাহক তাহহল বিতীয় স্ত্রীহক তাহদর সাহথ রাখার জনয িাযয করা যাহি না।
অথচ আজকাল বিবভন্ন ঘটনািলী দথহক জানা যায় দয, অপর স্ত্রীর সন্তান সাহথ রাখহত
বগহয় এমন অহনক িড় ফাসাদ সৃবি হয় দয, অনযানয আপন জহনর দথহকও তত িড়
ফাসাদ িা জবটলতা সৃবি হয়না। হযরত হাকীমুল উম্মত থানিী রহ. এ বিষয়বটহক
অতযন্ত গুরুত্ব সহকাহর বিস্তাবরত িণবনা কহরহছন।
স্ত্রীর সাহথ হাসয-রবসকতা করাও সুন্নাত
হযরত আবয়শা রা. দযহহতু িয়হস সকহলর দছাট বছহলন, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িয়স অনুপাহত তাাঁর সাহথ হাসয-রবসকতাও করহতন। একিার
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম হযরত আবয়শার রা. সাহথ দদৌড়
প্রবতহযাবগতা করহলন। হযরত আবয়শার রা. িয়স কম হওয়ার কারহণ তাাঁর শরীর
হালকা-পাতলা বছল। তাই বতবন দদৌহড় রাসূহলর আহগ চহল দগহলন। অহনকবদন পর
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম আিার হযরত আবয়শার রা. দদৌহড়
অিতীণব হহলন। ততবদহন হযরত আবয়শার রা. শরীর ভারী হহয় দগহছ। দকননা
দমহয়হদর শরীর খুি তাড়াতাবড় ভারী হহয় যায়। তাহদর গঠন দ্রুত প্রিৃবদ্ধ লাভ কহর।
এিার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম আহগ চহল দগহলন। তখন নিী আ.
তাাঁহক িলহলন-এটা দসিাহরর িদলা। সুিাহানাল্লাহ! দকাথাও পাওয়া যাহি নিী
চবরহত্রর এই অনুপম দৃিান্ত? এছাড়াও নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
বিবিহদরহক খুশী করার জনয সুন্দর সুন্দর গল্প দশানাহতন। যার মহযয বশেণীয়
অহনক বিষয় থাকত। দযমন িুখারী শরীহফ িবণবত আহছ, বতবন হযরত আবয়শাহক
এগারজন বিবির কাবহনী শুবনহয়বছহলন। (হাদীস নং-৫০৮২)
স্ত্রীর সাহথ সৎিযিহাহরর ফযীলত
হযরত আবয়শা রা. িহলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িহলহছনঃ
“দতামাহদর মহযয দয বনহজর পবরিার পবরজহনর কাহছ ভাল িহল বিহিবচত হয় দসই
মহান আল্লাহ তা‘আলার বনকট ভাল পুরুষ। আর আবম হবে আমার পবরজহনর পহে
ভাল। যখন দতামাহদর দকান সাথী মৃতুযিরণ কহর, তখন তাহক দছহড় দাও। অথবাৎ
তার দুনবাম কহরা না।(বমশকাত শরীফ)
হযরত আবয়শা রা. িহলন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িহলহছন, দস
িযবি পবরপূণব মুবমন, যার স্বভাি-িযিহার ভাল এিং দয তার পবরজহনর উপর দয়ালু।
(দিহহশবত দজওর-২০৪পৃষ্ঠা)

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

স্ত্রীহদর তা’লীহমর সংবেপ্ত রীবত-নীবত
(১) বিহয় কহর আনার পর সিবপ্রথম স্ত্রীহক অন্তরি কহর বনহি। এরপর প্রহয়াজনীয়
ঈমান-আক্বীদার পরীো বনহি এিং দিহহশতী দজওর প্রথম খহে ঈমান-আক্বীদার দয
সমস্ত কথা আহছ দসগুহলা তাহক শুবনহয় পহড় প্রশ্ন করহি তুবম বক এগুহলা বঠক মহন
কর? দস যবদ হযাাঁ িহল তাহহল তার সম্মবতহকই যহথি মহন করহি। তার মুখ দথহক
আক্বীদাগুহলার বিস্তাবরত শুনার প্রহয়াজন দনই। দকননা দলাকহদর এিযাপাহর জিরদবস্ত
করা বঠক নয়। আর যবদ দকান আক্বীদার িযাপাহর দস সংশয় প্রকাশ কহর, দসটা তাহক
খুি ভাল ভাহি িুবঝহয় বদহয় িলহি দয, এই িযাপাহর এই আক্বীদা রাখা আিশযক।
সুতরাং এর অনুকূল বিশ্বাস থাকা চাই। নতুিা ঈমাহনর জনয অহনক িড় েবতর
আশংকা আহছ।
(২) তার নামাহযর পূণব বিিরণ শুনহি। নামাহয বক বক পড়হত হয় দকান নামায কত
রাকাত, ফরয কত রাকাত, ওয়াবজি কত রাকাত, সুন্নাত কত রাকাত। প্রহতযক
নামাহযর বনয়ত বকভাহি করহত হয়, রুকু দসজদা বিঠহকর অিস্থা সিবকছু প্রশ্ন কহর
দদখহি, তাহত দকান ভুল-ভ্রাবন্ত আহছ বক-না। যবদ থাহক তাহহল তা শুযবরহয় বদহি।
শুযবরহয় দদয়ার অথব একিার শুযু মুহখ িহল দদয়া নয়, দকননা তার ভুহল যাওয়ারও
দতা সম্ভািনা রহয়হছ। অথিা অহনক গুহলা ভুল একসাহথ শুযবরহয় দদয়ার ফহল
সিগুহলা একসাহথ মহন রাখহত না পারার সম্ভািনা রহয়হছ। তাই এহককটা ভুহলর
সংহশাযহনর পর িার িার মশক কবরহয় বনহি। এভাহি তার নামাহযর সিবদক গুহলা
বঠক কহর বদহি।
(৩) পদবার সকল আহকাম ও মাসাবয়ল দিহহশতী দজওহর রহয়হছ, দস গুহলা দদহখ
দদহখ তাহক িহল বদহি।
(৪) তার সাহথ কার বক হক, বিহশষ কহর যাহদর সাহথ অহরহ উঠা-িসা করহছ
তাহদর প্রবত তার বক দাবয়ত্ব ও কতবিয আহছ তাহক ভাল ভাহি িুবঝহয় বদহি। হুকুকুল
ইসলাম পুবস্তকায় এ বিষহয় িণবনা রহয়হছ। দসটা তাহক পহড় শুনাহি অথিা দস বনহজ
পহড় িুহঝ বনহি।
(৫) প্রচবলত কুসংস্কার সমূহহর অবনিতা তার অন্তহর িদ্ধমূল কহর বদহি। দস গুহলা
তার অন্তহর এরূপ বিতৃষ্ণা সৃবি কহর বদহি দযন দস এসহির কাহছও না দঘহষ।
ইসলাহুর রুসূম বকতাি খাবন এজনয যহথি। এছাড়া অনযানয আমল-আখলাক ও
স্বভাি-আচরহণর সংহশাযহনর দচিা অিযাহত রাখহি। তার সহজ পদ্ধবত বনম্ন িবণবত
বকতািগুহলা অল্প অল্প কহর তাহক পহড় শুনাহনা। যথা : সম্পূণব দিহহশতী দজওর,
ফুরূউল ঈমান, জাযাউল আমাল, তালীমুেীন, সাফাইহয় মু‘আমালাত, হুকুকুল
ইসলাম, আদািুল মু‘আশারাত, কসদুস সািীল, তািলীহগ িীন ইতযাবদ। যবদ কখন
এসি বকতাহির িবণবত বিষহয়র বিপরীত দকান বকছু তার বভতর দদখা যায়, তাহহল
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মাহঝ-মহযয নরম ভাষায় তা তাহক িুঝাহয় বদহি। িার িার িলহত বগহয় তাহক বিরি
করহিনা। ইনশাআল্লাহ অিশযই সুফল দদখা বদহি। পবিত্র কুরআহনর আল্লাহ পাক
ইরশাদ কহরন -  وذكرفان الذ كر ى تنفع املو مننيঅথবাৎ ”তাহদরহক িুঝাহত থাক।
দকননা িুঝাহনার িারা ঈমানদার দলাকহদর ফায়দা হয়।” (সুরাহ যাবরয়াহঃ ৫৫)
(৬) খরচ করার িযাপাহর তাহক এ বশো বদহি দয, দস দযন অপিযয় ও অপচয় না
কহর এিং প্রহয়াজন অনুপাহত বহসাি কহর খরচ কহর।
(৭) অলংকার এিং দপাশাক-পবরেহদ দযন বিলাবসতা না কহর, দস জনয এগুহলার
িযাপাহর তার মহন ঘৃণা জন্মাহি।
(৮) কছদুস ছািীল দথহক তাহক বকছু বযবকর ও দু‘আ বকতাি দথহক প্রহয়াজনীয় দু‘আ
তাহক বশবখহয় বদহি। আর যবদ সুন্নাহতর অনুসারী দকান মুহাবক্কক শাইহখর সন্ধান
পাওয়া যায়- অনুসন্ধান করহল বকয়ামত পযবন্ত ইনশাআল্লাহ পাওয়া যাহি- তাহহল দস
িুযহু গবর গুণ-গান তার সামহন গাইহত থাকহি। এক পযবাহয় যখন তার অন্তহর উি
িুযহু গবর ভবি-েদ্ধা সৃবি হহয় যাহি তখন বনজ ইবন্তযাহম তাহক দসই িুযুহগবর মুরীদ
কহর বনহি। এর িারা আনুগহতযর িযাপারবট আহরা সহজ হহয় যাহি।
(৯) বকছু সময় অিসর কহর বনহয় যবদ তাহক বকছুটা দলখাপড়া বশবখহয় দনওয়া যায়,
যার িারা বনহজ বনহজ উহল্লবখত বকতািাদী পহড় িুহঝ বনহত পাহর, তাহহল দসটা তার
জনয অতযাবযক উপকারী হহি। সাহথ সাহথ দীন সম্পহকব তার দৃবি সম্প্রসাবরত হহি।
(১০) প্রহতযক স্বামী বনজ স্ত্রীহক িহল রাখহি দয, তার িারা যবদ এমন কাজ প্রকাশ
পায় যা শরীয়হতর িা সুন্নাহতর দখলাপ তাহহল স্ত্রী দযন স্বামীহক অিশযই সতকব কহর
দদয়। এিং স্ত্রীহক ভালভাহি আশ্বস্ত করহি দয, স্বামী দমাহটও অসন্তি হহিন না। িরং
খুশী হহিন কারণ এটাই আসল কলযাণ কামনা।
আল্লাহ পাক আমাহদরহক স্ত্রী-পুত্র সহ সকহলর হক আদায় করার দতৌবফক দান
করুন। আমীন।
সন্তানহদর বশোদান পদ্ধবত
সন্তানহদর সিব প্রথম যথা সম্ভি সহীহ-শুদ্ধভাহি কুরআন পাঠ বশখাহি। কুরআহন
কারীম সহীহ শুদ্ধ ও চালু হওয়ার আহগ বিষহয়র দিাঝা বশশুর উপর চাপাহি না।
একসাহথ কহয়কবট বিষয় পড়হত বদহল তার কুরআন বতলাওয়াত সুন্দর হহিনা।
তারপর সহজ-সরল ভাষায় দলখা িীনী বকতািাদী এভাহি বনিবাচন কহর পড়াহি, যাহত
দীহনর সকল অংহশর উপর পবরপূণব জ্ঞান লাভ হয়। এর জনয দিহহশতী দজওর দশ
খে যহথি। যবদ ঘহরর পুরুষ দলাক পড়ায়, তাহহল দমহয়হদর সামহন আহলাচনা
করহত লজ্জা হয় এরূপ আহলাচনা এবড়হয় পড়াহি এিং বনহজর স্ত্রী মাযযহম পহর তা
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তাহদরহক িুবঝহয় বদহি। যবদ তা সম্ভি না হয় তাহহল দস মাসআলাগুহলা প্রহতযহকর
বকতাহি বচবিত কহর বদহি। িড় হহয় তারা দসগুহলা বনহজরা িুহঝ বনহি। যবদ কাহরা
ভাগয আহলম স্বামী জুহট যায়, তাহহল স্বীয় স্বামী হহত িুহঝ বনহি। আর যবদ স্বীয়
স্বামী যবদ আহলম না হয়, তাহহল দস স্বামীর মাযযহম দকান আবলম দথহক তা িুহঝ
বনহি। (দিহহশবত দজওর -২৭২)
মুসবলম জাবতর সাফলয দকান পহথ
সুরাহয় হুজরাহত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ কহরন,
يَّـٰٓأَّيُّهَّا ٱل َّّناسُ إِنَّّا خَّلَّقْنَّـكُم مِّن ذَّكَّرٍۢ وَّأُنثَّى وَّجَّعَّلْنَّـكُ ْم شُعُوبًا وَّقَّبَّآئِلَّ لِتَّعَّارَّفُوٰٓاۢ ۢ إِ َّّن
﴾٣١﴿ ٌۢأَّكْرَّمَّكُمْ عِندَّ ٱللَّّـهِ أَّتْقَّىكُ ْم ۢ إِنَّّ ٱللَّّـهَّ عَّلِيمٌ خَّبِري
“দহ মানুষ সকল! আবম দতামাহদর প্রহতযকহক সৃবি কহরবছ পুরুষ ও নারী দথহক এিং
পবরচহয়র জনয দতামাহদরহক বিবভন্ন দগাহত্র বিভি কহরবছ। তহি দতামাহদর মহযয দয
অবযক তাকওয়াওয়ালা হহি, দস-ই আল্লাহ তা‘আলার বনকট অবযক সম্মানী হহি।
বনশ্চয় আল্লাহ সিবকছু জাহনন এিং খির রাহখন।” (আয়াত ১৩)
তাফসীর
“প্রহতযকহক সৃবি কহরবছ পুরুষ ও নারী দথহক।” মানুষ সৃবির মহযয বপতা-মাতা িা
স্বামী-স্ত্রী সমান দখল। কাহজই দকউ কাহরা দথহক দিবনয়ায িা স্বয়ং সম্পূণব নয়।
আল্লাহ তা‘আলা প্রহতযকহক প্রহতযকহকর বদহক মুহতাজ কহর বদহয়হছন এিং উভহয়র
সবম্মলহন একবট পবরপূণব আকৃবত দান কহরহছন। সুতরাং পুরুহষর গিব করার বকছু
দনই। মবহলাহদরও গিব করার বকছু দনই। প্রহতযকহক আল্লাহ তা‘আলা প্রহতযহকর অংশ
িাবনহয় বদহয়হছন। আমাহদর প্রহতযকহক িলা হহে দয, দতামাহদর প্রহতযকহক পুরুষ
ও নারী দথহক সৃবি করা হহয়হছ। অতঃপর ইরশাদ হহেঃ এিং দতামাহদরহক বিবভন্ন
দগাহত্র বিভি করা হহয়হছ। এক একজহনর দগাহত্রর িা িংহশর নাম এহকক রকমএটা আল্লাহ তা‘আলা কহর বদহয়হছন দকন?
আল্লাহ পাক িলহছন-“যাহত কহর একটা পবরবচবত লাভ হয়, একজন আহরক জনহক
সহহজ বচনহত পাহর।” এর িারা সম্মান িৃবদ্ধ হহিনা িা আল্লাহর দরিাহর কাহরা
মাকিূবলয়াত হহয় যাহি না দয, আবম কুরাইশ খান্দাহনর দলাক, অমুক সাইবয়দ
িংহশর দলাক, অমুক মঈনুবেন বচশবতর িংহশর দলাক-এজনয দকান সম্মান লাভ হহয়
যাহি না, এজনয িংহশর এ বিভবি নয়। এটা শুযু মাত্র দতামাহদর পবরচহয়র
সুবিযাহথব। আল্লাহর দরিাহর এই খান্দানী নাম-কাম দযটা দুবনয়াহত আহছ, এটার
দকান মূলয দনই। এই কারহণ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
বনহজর কবলজার টুকরা হযরত ফাহতমা রা. দক িহলবছহলনঃ ”দহ ফাহতমা!“ তুবম
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বনহজহক বনহজ জাহান্নাম দথহক িাাঁচাহনার দচিা কহরা। অথবাৎ তুবম নিীর দমহয় এই
ভরসায় িহস দথহকা না।”
এ হাদীস দথহক স্পি দিাঝা যায় দয, প্রহতযহক আল্লাহহক পাওয়ার জনয এিং
আবখরাত সুন্দর করার জনয বফবকর রাখহত হহি, বনহজর দচিা থাকহত হহি। আবম
অমুক খান্দাহনর দলাক-এর িারা পার হহয় যাহিা িা আল্লাহর দরিাহর বিরাট মতবিা
হহি, এ যারণা ইসলাহম অমূলক। যার আমল আহছ দসই আল্লাহর দরিাহর বপ্রয় িা
বপ্রয়া হহি। চাই তার দুবনয়াহত দকান নাম করা িংশ থাকুক চাই না থাকুক। আর যার
আমল নাই, তার দাদা িহু বকছু বছল িা তার িািা িহু বকছু বছল এহত তার দকান
ফায়দা হহি না। তার বপতার মতবিা দয, বতবন দীহনর জনয কুরিানী কহরহছন?
আল্লাহর বপ্রয় হহয় দগহছন, এর িারা দছহলর বক হল িা দমহয়র বক হল? তাহদর দতা
বকছুই হহিনা। হযাাঁ! তারাও যবদ অনুরূপ দমহনত কহর কুরিানী কহর তাহহল আল্লাহহক
দপহত পাহর, কুরআন হাদীহসর ইলম বশখহত পাহর, িীহনর কথা প্রচার করহত পাহর
তাহহল তাহদরও সম্মান িাড়হি।
তাই সামহনর অংহশ আল্লাহ পাক িলহছন “আল্লাহর দরিাহর দতামাহদর মহযয দসই
দিশী সম্মানী হহি, দামী হহি দয, দিশী তাক্বওয়া ওয়ালা। অথবাৎ যার বদহলর বভতর
আল্লাহর ভয় দিশী আহছ, দয আল্লাহর হুকুম মুতাবিক বনহজ চহল, বনহজর অযীনস্থহদর
চালায় এিং গুনাহ দথহক দিাঁহচ থাহক তাহকই িহল তাক্বওয়া ওয়ালা, তাহকই িহল
মুত্তাকী। দসই আল্লাহর দরিাহর দিশী সম্মানী। দয যতটুকু মুত্তাকী হহত পারহি,
আল্লাহর দরিাহর তার ততটুকু মযবাদা ও সম্মাহন থাকহি। এটাই সমস্ত সম্মাহনর
িুবনয়াদ, সমস্ত উন্নবত ও আবখরাহতর তরক্কীর চাবি-কাবঠ।
আসল বজবনষ হহে এ তাক্বওয়া িা আল্লাহর ভয় অন্তহর সৃবি করা। এটা সাযারণতঃ
দনক দলাহকর দসাহিত ও তাহদর িয়ান িারা আহস। িুযুগবাহন িীহনর িীনী আহলাচনা
শুনহল, মাশাবয়খগহণর বদহলর বভতর দয ইলম ও মা‘দরফাত আহছ, দখাদার মহব্বত
আহছ, রাসূহলর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ইশক আহছ, তাহদর িয়ান যখন
দকউ শুহন, আল্লাহ তা‘আলা ইথাহরর মত দসই িুযগু বহদর আল্লাহ ও রাসূল সম্পবকবত
মহব্বত ও মা‘দরফাত ঐ িয়ান েিণকারীহদর অন্তহর দপৌাঁহছ দদন। িই পহড় ইলম
হাবসল করা যায় বকন্তু আমহল পূণব অভযবস্ত আহসনা। আমহল অভযস্ত হওয়া যায়
আল্লাহ ওয়ালাহদর িয়ান ও সাহচযব িারা। এরজনয হাদীহস পাওয়া যায় মবহলা
সাহািীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম এর বনকট আহিদন কহরবছল,
ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম! আমরা পদবার কারহণ সরাসবর
আপনার মজবলহস িসহত পাবরনা। তাই আমাহদর আপনার িয়াহন উপকৃত হওয়ার
একটা সুরত কহর বদন। তাহদর এ প্রস্তাি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
আনন্দ বচহত্ত গ্রহণ কহরবছহলন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
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জানহতন দয, তাহদর বভতহর িীন আসহত হহল এভাহি বকছু হক্কানী কথা, সহীহ
দলাকহদর কথা শুনা দরকার। এ জনয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম
দসই মবহলা সাহািীগহণর জনয একটা বিহশষ বদন বঠক কহরবছহলন এিং একটা স্থান
বঠক কহরবছহলন, িহলবছহলন ,অমুক বদন অমুক স্থাহন দতামরা জমাহয়ত হহি আবম
দতামাহদর উহেহশয িয়ান দপশ করহিা। এভাহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লাম যতবদন দিাঁহচ বছহলন বতবন উম্মহতর মা-দিানহদর জনয এরূপ খুসুসী এক
মাজবলহসর বভতহর পদবার ইহবতমাম কহর িীনী িয়ান দপশ কহরহছন। তহি রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম পদবাহীন ভাহি সরাসবর দকান মবহলার সাহথ কথা
িহলনবন িা কাউহক ইসলাহম দীবেত কহরনবন।
আজকাল অহনক ভে পীরহদর দদখা যায় দয, তারা পবরষ্কার িহল দদয় দয- “দদখ!
আবম দতামাহদর বপতা সমতুলয, আমাহদর সাহথ দতামাহদর দকান পদবা লাগাহি না।
এগুহলা হহলা ভোবম। এরা যবদ িাপ হহত পাহর তাহহল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম বক িাহপর সমতুলয বছহলন না? বতবন তাহহল সারা বজহন্দগীহত
দকান সরাসবর দকান মবহলাহক ইসলাহম দীবেত করহলন না িা সামনা সামবন দকান
নসীহত করহলন না? িরং যত িার মবহলারা এহসহছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লাম পদবার আড়াল দথহক তাহদর দক নসীহত কহরহছন, িীহনর কথা িহলহছন।
সারকথা, িংশ মযবাদা িা বপতা, নানা-এর সংবিি যত সম্মান আহছ, এগুহলা িারা
আমাহদর দকান লাভ হহিনা। আমাহদর কাজ আমাহদর-ই করহত হহি। এর িারাই
আমাহদর আল্লাহর দরিাহর বনকটয লাভ হহি। অতঃপর আল্লাহ পাক িহলনঃ “আল্লাহ
তা‘আলা সি বকছু জাহনন এিং খির রাহখন।
িরকহতর জনয ভূবমকা স্বরূপ আয়াতবট দপশ করলাম। এখন বকছু জরুরী কথা দপশ
করহিা ইনশাআল্লাহ।
আজকাল এক দুঃখজনক অিস্থা শুরু হহয়হছ দগহছ, অমুসবলমহদর মদদপুি এন. বজ.
ও. দদর কারহণ আমাহদর মা-দিানহদর একাংশ রাস্তায় দনহম দগহছ সমান অবযকার
আদাহয়র দািীহত। বকন্তু তারা একথা বচন্তা কহরবন দয, ইসলাম তাহদরহক এত
অবযকার বদহয়হছ দয, দসটা সমান অবযকার দথহকও অহনক দিশী। কাহজই এ
আহন্দালহনর অথব হহলা-আল্লাহ তা‘আলা তাহদর দক দয অবযকার বদহয়হছন তার
দথহক আহরা বনহচ দনহম আসা। আল্লাহ তা‘আলা এ উম্মহতর মা-দিানহদরহক কত
সম্মাবনত কহরহছন তা কল্পনার ঊহধ্বব। এর আহলাচনা দীঘব সমহয়র িযাপাহর।
আল্লাহ তা‘আলা শরী‘আত মা-দিানহদরহক ইজ্জত বদহয়হছন। আর মানি রবচত যত
মতিাদ আহছ তারা িরং মা-দিানহদর িাজাহরর পণয িাবনহয়হছ, দভাহগর সামগ্রী
িাবনহয়হছ। আল্লাহর শরী‘আত নারীহদরহক এত ইজ্জত বদহয়হছ দয, দদখহত দগহল
দদখা যায় অহনক বদক বদহয় আল্লাহ তাহদরহক পুরুহষরও উপর মতবিা বদহয়হছন।
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দৃিান্ত স্বরূপ-একজন সাহািী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম এর বনকহট
এহস বজহজ্ঞস করহলন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম! আমার
উপর কার হক িা পাওনা দিশী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িলহলন,
দতামার মাহয়র। দসই সাহািী আিার প্রশ্ন করহলন-ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়া সাল্লাম! এর পর কার? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িলহলন,
দতামাহয় মাহয়র। দসই সাহািী আিার প্রশ্ন করহলন-তারপর কার? রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িলহলন,দতামার মাহয়র। সাহািী চতুথবিার প্রশ্ন
করহলন, দতামার বপতার। এ দরওয়াহয়ত এত স্পি দয, দুবনয়ার অবযকাংশ মবহলা
কাহরা মা, কাহরা স্ত্রী হহত পাহর বকন্তু মা-ও দতা হহি। মা যখন হহয় দগল, দতা তাহক
এত িড় সম্মান দদয়া হহে দয, িাহপর দথহক তা বতনগুণ দিশী। সন্তানহদরহক এ
দাবয়ত্ব দদয়া হহে দয, িাহপর আরাম-আহয়হশর বদহক যত দখয়াল রাখহি, তার দচহয়
বতনগুণ দিশী দখয়াল রাখহি মাহয়র আরাম-আহয়হশর বদহক। এরপর দয সকল
মাহয়রা িদিীন এন. বজ. ও. দদর প্রহরাচনায় সমান অবযকাহরর দািী কহরহছন তারা
কত িড় আহমবকই না করহছন।
এছাড়া সূরা বনসায় বিবভন্ন আয়াত আহছ। দযমন:একটা আয়াহতর মহযয আহছ,
(মীরাছ সম্পহকব) পুরুষরা দমহয়হদর বনযবাবরত অংহশর বিগুণ পাহি। পুরুষহদর দিশী
দদওয়া হহলা দকন তা পহর আহলাচনা করবছ, বকন্তু এখন যা িলার বিষয় তা হহে
এখাহন িলা হহয়হছ দয দছহলহদর অংশ দমহয়র অংহশর বিগুণ। এ কথার বভতর একটা
গুরুত্ব রহয় দগহছ দয, এখাহন মা-দিাহনর অংশহক িুবনয়াদ িানাহনা হহয়হছ। অথবাৎ
দসটা হহলা আসল। দসটা বনবদবি। বস্থর ভাহি সািযস্ত আহছ দয তারা এত পাহি। আর
পুরুষহদরটা তাহদর বিগুণ হহি। িুঝা দগল আল্লাহ-রাসূহলর বনকট মা-দিানহদর
অবযকার একান্ত বনবশ্চত, দযন দরবজবিকৃত। পুরুষহদরটা যবদও তাহদর িািল কহর
দদওয়া হয় তিুওহতা দসটা পূিব বনযবাবরত নয়। যবদ আল্লাহ তা‘আলা এভাহি িলহতন
দয, “দমহয়রা দছহলহদর অহযবক পাহি, তাহহল দছহলহদরটা বনবদবি হত। আর তার
বভবত্ত কহর দমহয়রা দপত। বকন্তু দসরকম িলা হয়বন। এর িারা িুঝাহনা হহলা দয,
নারীর অংশ এতটা বনবশ্চত যা পুরুষহদরও নয়।
এখন কথা হহলা অহনক জায়গায় পুরুষরা দমহয়হদর প্রবত এমন অনযায় আচরণ কহর
যা শরী‘আত স্বীকৃত নয়, তাহহল এজনয পুরুষই দায়ী থাকহি। আল্লাহ তা‘আলার
বিযাহনর মহযয দকান ত্রুবট দনই, থাকহতও পাহর না। িরঞ্চ কুরআন হাদীহসর আদশব
দথহক বিচুযত হওয়ার কারহণই তারা এরূপ কহর থাহক। আল্লাহ তা‘আলাহতা মাদিানহদর অবযকার বনবশ্চত করনাহথব একবট সুরাই নাবযল করহলন। “সুরাহয় বনসা
(মবহলাহদর বিহশষ আহকাম সম্পবকবত সুরাহ)” নাহম পবিত্র কুরআহন একবট সুরাহ
রহয়হছ। অথচ সুরা বরজাল (পুরুষহদর বিহশষ আহকাম সম্পবকবত সুরাহ) নাহম দকান
সুরাহ নাই। এখন যবদ পুরুষরা কুরআন না বশহখ, কুরআন শরীহফ আল্লাহ পাক বক
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িলহলন তা না জাহন, আর এ না জানার কারহণ মা-দিাহনর উপর জুলুম কহর তাহহল
দসটা তারই দদাষ। শরী‘আহতর দদাষ নয়।
শরী‘আহতর ইলম না থাকার কারহণ মানুষ আজ বিপথগামী হহে। মা-দিানহদর
ঠকাহে। িাপ-ভাই সিাই বমহল দমহয়-দিানহক বক ভাহি কম দদওয়া যায়, বক ভাহি
না বদহয় পারা যায় দস জনয বমবটং িাহক। এটা শরী‘আহতর পবরপন্থী কাজ। শরী‘আত
িহলহছ, তাহদর অংশ খুবশ খুবশ বদহয় দাও। এমনবক যবদ মুহখ িহল-ভাই আবম অংশ
চাইনা; তিুও তাহক মাহরূম করা চলহি না এিং তা জাবয়যও হহি না। এটা
দলৌবককতা হহলা।
বলবখত বদহয় দাও, দলীল কহর বদহয় দাও।
আমাহদর সমাহজ সাযারণতঃ দিাহনরা ভাইহদর দথহক এজনয অংশ বনহত চায় না দয,
তারা মহন কহর িাপ মারা দগহছ এখন যবদ আবম অংশ দনই তাহহল আবম আর িাহপর
িাবড়হত এহস দকান আদর পাি না। আমার দকান ক্বদরও থাকহি না। আর িাস্তহিও
অহনক মূখব ভাই এরূপ কহরও থাহক। বকন্তু শরী‘আত এ বশো দদয়বন। শরী‘আত
বশো বদহয়হছ-ভাই পবরষ্কার িলহি দয দযাখ! দতামার অংশ বনহয় যবদ আবম দতামাহক
আপযায়ন কবর তাহহল আল্লাহর বনকহট আমার দকান সওয়াি হাবসল হহলা না। গ্রাম
দদহশ িহল-বক মাহছর দতল বদহয় বক মাছ ভাবজ। ভহয়রা িলা উবচৎ-দিান! দতামার
অংশ তুবম বনহয় নাও। দতামার দছহল-দমহয় আহছ তাহদর জনয প্রহয়াজন পড়হি।
এরপরও ভাই বহসাহি আবম দতামার দয বখদমত কহর আসবছ তা আ-জীিন কহর
যাহিা ইনশাআল্লাহ। আর এ বখদমত িারা আল্লাহ আমাহক অহনক ইন‘আম বদহিন।
দতামার বখদমহত কারহণ আল্লাহ আমার হায়াহত ও মাহল িরকত বদহিন। (িুখারী
শরীফ)

আল্লাহ পাক ত্বদীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িারা পুরুষহদরহক
জাবনহয় বদহয়হছন দয, দহ পুরুষরা! দতামরা যবদ চাও দয, দতামার হায়াত দারাজ
দহাক এিং দতামাহদর সম্পদ িৃবদ্ধ দহাক, তাহহল দতামরা দিানহদর খিরবগবর কহরা।
খালাহদর খিরবগবর দকান, ফুফহু দর খিরবগবর কহরা। এটাই দতা পুরুষহদর ভাগয।
এখন দিাহনর অংশ িারা যবদ ভাই তার খিরদারী কহর তাহহল হাদীহসর এই ওয়াদার
প্রবতদান তারা পাহি না। তাহদর হায়াত দারাজ হহি বনহজর পহকহটর সম্পদ িারা
দিাহনর খিরদারী করহল। বনহজর পহকহটর সম্পদ িারা খালার খিরদারী করহল
ফুফুর খিরদারী করহল। আমাহদর সমাহজ পুরুষহদর মহযয দীহনর দসই বশো ও
আদশব দনই িহলই যত অবনয়ম হহে।
পূহিব দয প্রশ্ন উত্থাবপত হহয়বছল তার জিাি বদবে। প্রশ্ন হহলা আল্লাহ পাক পুরুষহক
নারী বিগুণ বদহলন দকন? অহনহক না িুহঝ এ অবভহযাগ এহন িহল-আল্লাহ পাক
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

দমহয়হদর উপর ইনসাফ কহরবন। (নাউযুবিল্লাহ) একটু বচন্তা করহলই এর উত্তর িুহঝ
এহস যাহি।
উহল্লবখত িযিস্থার কারণ এই দয, আল্লাহ পাক শরী‘আহত মা-দিানহদর খরহচর দকান
বজম্মাদারী দদন বন। বিহয়র আহগ যতবদন িাহপর িাবড়হত থাহক ততবদন তার
খরচভার িাহপর উপর। যখন বিহয় হহয় দগল, তখন খানা-বপনা, দলিাস-দপাশাক সহ
যািতীয় খরহচর ভার স্বামীর উপর নযস্ত হয়। স্বামী িৃদ্ধ হহয় কমবেম হহয় দগহল
অথিা মারা দগহল তখন তার ভরণ-দপাষহণর দাবয়ত্ব সন্তাহনর উপর।
সাযারণতঃ আল্লাহ পাক মা-দিানহদর উপর দকান খরহচর দাবয়ত্ব দদনবন। তাহদর
সমস্ত খরহচর দাবয়ত্ব পুরুহষর কাাঁহয অপবণ কহরহছন। সি বজম্মাদারী পুরুহষর কাাঁহয
বদহয় এখন যবদ িলা হয়, দতামাহদর দতা খরহচর বজম্মাদারী দনই, তদুপবর দতামরা
িাপ মারা দগহল ভাই দয অংশ পাহি তুবম তার অহযবক পাহি। মা মারা দগহল ভাই দয
অংশ পাহি তুবম তার অহযবক পাহি। এবদহক স্বামী দথহক পাহি, মহরহতা পাহিই।
এখন িলুন! এটা বক তাহদর উপর করুণা নয়? তাহদর শুযু পািারই পালা। খরহচর
দকান বজম্মাদারী দতা নাই। তারা িাহপর দথহক পাহে, মাহয়র দথহক পাহে, স্বামী
দথহক পাহে, সন্তাহনর দথহক পাহে। সিগুহলা একত্র করহল সম্পহদর স্তূপ হহয়
যাহে। অথচ খরহচর দকানই বজম্মাদারী নাই। তারা এগুহলা বনহজর দখয়াল-খুবশ
অনুযায়ী আল্লাহর হুকুম মহতা দযখাহন ইো খরচ করহত পাহর। এগুহলা জমা কহর
হজ্ব করহত পাহর। দীহনর মহৎ কাহজ িযয় করহত পাহর। মসবজদ মাদ্রাসায় দান
করহত পাহর। দছহল-দমহয় ভাই-দিানহদর জনয খরচ করহত পাহর। গরীি-দুঃখীহদর
বশো সংস্থাহনর িযিস্থা করহত পাহর। এসিই তার একেত্র অবযকার। এখাহন স্বামীহক
হস্তহেহপর দকানই অবযকার দদওয়া হয়বন। দমহয়রা সম্পূণব স্বাযীন ভাহি এগুহলা খরচ
করার অবযকার রাহখ। তদুপবর পুরুষহদর দক দাবয়ত্ব দদয়া হহয়হছ নারীহদর দক
ইজ্জহতর সাহথ রাখার জনয। তাহদর খানা-বপনার দাবয়ত্ব, দলিাস-দপাশাহকর দাবয়ত্ব,
িাসস্থাহনর দাবয়ত্ব, এিং তাহদরহক দীন বশখাহনার দাবয়ত্ব পুরুহষর উপর দদয়া
হহয়হছ। দকান পুরুষ যবদ স্ত্রীহক দীন না বশখায় তাহহল স্ত্রী একা দায়ী হহিনা পুরুষও
দায়ী হহি। এভাহি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মা-দিানহদর ইজ্জত ও অবযকার যথাথব
ভাহি বদহয়হছন। সুতরাং তাহদর ঈমানী কতবিয হহে, িদিীনহদর কথায় কণবপাত না
করা এিং আল্লাহর বিযাহনর উপর খুশী থাকা।
পাাঁচবট দমৌবলক দাবয়ত্ব
হযরত থানিী রহ. বিবভন্ন বকতাহি বলহখহছন দয, কুরআন-হাদীস ঘাটহল দদখা যায়আল্লাহ তা‘আলা নারী দহাক পুরুষ দহাক তাহদর যতগুহলা দাবয়ত্ব বদহয়হছন, এগুহলা
একত্র করহল দমাট পাাঁচ যরহনর হয়। দসগুহলা পুরুহষর জনয দযমন জরুরী দতমবন মাwww.darsemansoor.com
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দিানহদর উপরও জরুরী। এই পাাঁচবট বিষহয়র ইলম অজবন করা সকল মুসবলম নরনারীর উপর ফরহয আইন। এই পাাঁচ বিষয় হাবসল করারই নাম পূণবাি তাক্বওয়া। আর
তাক্বওয়া হহলা ইজ্জত সম্মাহনর চাবি-কাবঠ। দসই পাাঁচবট বজবনষ বক বক তার সংবেপ্ত
িণবনা দপশ করা হহে।
প্রথম বিষয়ঃ আক্বাবয়দ িা ঈমান
এটা সি বকছুর িুবনয়াদ। এটা ছাড়া দকান আমল গ্রহণীয় নয় আক্বীদা যবদ দুরস্ত না
হয়, ঈমান যবদ দুরস্ত না হয়, তাহহল দস িীহনর যা বকছু করুক, ইসলাহমর যা বকছু
করুক, সি দিকার গণয হহি। দযমন-যবদ দকান একটা সংখযাও না থাহক এিং লে
লে শূনয িসাহনা হয়, এ শূনয দকান কাহজ আসহি না। বকন্তু এ শূনয যবদ সংখযার
িান পাহশ িসাহনা হয়, তার প্রহতযকবট শূহনযর মান আহছ। ঈমান এমন একবট
িুবনয়াদী বজবনস দয, এটা থাকার পর মানুষ যা করহি-আল্লাহর দরিাহর তার দাম
মযবাদা িাড়হত থাকহি। আল্লাহ পাক িহলন-“দতামরা যা ভাল করছ তাহত দতামাহদর
দরজা-মতবিা িাড়হত থাকহি”। ঈমান দুরস্ত রাখা, েবত গ্রস্ত হহত না দদয়া সিহচহয়
গুরুত্বপূণব বিষয়। এটা এত নাজুক বিষয় দয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া
সাল্লাম দয আক্বীদা বিশ্বাসগুহলা দপশ কহরহছন; মুবমন থাকার জনয সিগুহলার বিশ্বাস
থাকা জরুরী। এর দকান একটাও যবদ দকউ অবিশ্বাস কহর, দযমন দকউ যবদ িহল
আবম সি গুহলা বিশ্বাস কবর, শুযু কিহরর আযািটা বিশ্বাস কবর না, (নাউযুবিল্লাহ)
অথিা যবদ দকউ িহল দয, আবম পুলবসরাত বিশ্বাস কবর না, আর সি বিশ্বাস কবর,
তাহতও দস কাবফর গণয হহি।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম যত আক্বীদার কথা িহলহছন, না দদহখ
বিশ্বাস করার কথা িহলহছন, এর সিগুহলার প্রবত ঈমান রাখা জরুরী। দকান একটাহক
অবিশ্বাস করহল িা সহন্দহ করহল, দস কাবফর হহয় যাহি। দযমন-একজন দলাক সত্তর
িৎসর পযবন্ত আক্বীদা সমূহ সম্পূণবরূহপ বিশ্বাস কহর আসল; সত্তর িৎসর পর দস
দকান একটা আক্বীদা অবিশ্বাস করল িা এমন একটা কথা িলল, যার িারা তার
ঈমানই চহল যায় তাহহল, দস কাবফর হহয় যাহি। অহনক কথা আহছ, যাহক
কাবলমাহয় বশরক িা কুফর িহল। অহনহক না জানার দরুন এসি িহল বনহজর ঈমান
নি কহর দফহল।
দযমন, কাহরা দছহল মারা দগহল যবদও তা দিদনাদায়ক, বকন্তু আসহল এটাহতা এক
বদক বদহয় অহনক িড় রহমত। কারণ- দস িড় হহল িীনদার হত, না িদিীন হত, তা
দকউ িলহত পারহি না। বকন্তু যবদ দছাট অিস্থায় মারা যায় এিং এখন মা-িাপ সির
কহর থাহক, দতা হাদীহসর মহযয গযারাবি দদয়া আহছ দয, এই দছহল অিশযই সুপাবরশ
কহর মুবমন িাপ-মাহক জান্নাহত বনহি।
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অথচ অহনক মা দিান না দজহন উহটা আল্লাহর বিরুহদ্ধ অিহজকশন কহর িহলআল্লাহ! তুবম বক আমার দছহলটাই দদখহল? আমার িাপহকই দচাহখ দদখহল? আর
কাউহক দচাহখ দদখহল না? একথা যবদ দস সত্তর িছর ইিাদত করার পরও িহলতাহহল একথা িলার সাহথ সাহথ তার সত্তর িছহরর ইিাদত সি মাবট হহয় যাহি। দস
যত নামায পহড় থাকুক, যত কুরআন শরীফ বতলাওয়াত কহর থাকুক, সি িরিাদ
হহয় যাহি, এক জাররাহ ও কাহজ লাগহিনা। নতুন কহর আিার তার ঈমান আনহত
হহি। িযাপারটা খুিই জবটল।
ঈমাহন প্রহতযকবট বজবনষ বিশ্বাস করা জরুরী। একটাহকও যবদ দকউ অবিশ্বাস িা
অস্বীকার কহর, তাহহল দস ইসলাহমর গবে দথহক দির হহয় কাবফর হহয় যাহি। এ
কারহণই দিহহশতী দজওহরর শুরুহতই আক্বীদার মাসআলাগুহলা বলখা হহয়হছ। এ
ছাড়া মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী রহ. অনূবদত মাওলানা আশরাফ আলী থানিী
রহ. এর প্রণীত বকতাি তা‘লীমুেীন বকতাহির শুরুহত আক্বীদার বিিরণ দদয়া হহয়হছ
দয, বক বক বিষহয় আক্বীদা দপাষণ করহত হহি। এসি বিষয় জানার জনয মাওলানা
থানিী রহ. এর কহয়কবট বকতাি অযযয়ন করা অতযন্ত জরুরী। বকতািগুহলা হহলাঃ
দিহহশতী দজওর, তা‘লীমুেীন, ফুরূউল ঈমান। এর জনয বকতািুল ঈমান পড়াও
উপকারী।
আজকাল এমন অহনক বকতাি দির হহয়হছ, দযগুহলা অযযয়হনর পূহিব যবদ দকান
মুহাবক্বক আহলমহক না দদখাহনা হয় এিং পহড় বিশ্বাস করা হয় তাহহল িীনদারী যা
বছল তাও িরিাদ হহয় যাওয়ার সম্ভািনা রহয়হছ। তাই যার-তার বলখা বকতাি পড়া
যাহি না। উলামাহয় বকরাম দথহক দজহন বনহয় তহিই পড়হত হহি। আক্বীদা দুরস্ত
করার জনয দয সি বকতাহির নাম িললাম দসগুহলা খুিই বনভবরহযাগয। তাছাড়া কওমী
মাদ্রাসা গুহলাহত মালািুো বমনহু নামক দয বকতাি পড়াহনা হয়, তার দশষ ভাহগ
বকতািুল ইহসান নামক এক অযযায় আহছ, দকান দকান কথা িলার িারা ঈমান চহল
যায় তা দসখাহন বিশদভাহি বলবপিদ্ধ রহয়হছ। সুহযাগ হহল দসটা দদহখ দনয়া
অতযািশযকীয়।
বিতীয় বিষয় : ইিাদত
হাদীহস শরীহফ আহছ-রীবতমত নামায পড়া, রমযাহনর দরাযা রাখা, সতীহত্বর
বহফাজত করা, স্বামীর আনুগতয ও বখদমত করা এ চার কাজ যারা করহি আমার
উম্মহতর দস সমস্ত মা-দিানহদর জান্নাহতর দয দকান দরজা বদহয় প্রহিহশর দখাশ খিরী
দাও। কাহজই এই নামায দরাযার িযাপাহর দকান বশবথলতার অিকাশ দনই। আপবন
আপনার দছহল, দমহয়, দছহলর িউ সিার প্রবত নজর রাখহিন। আপনাহদর দছাট দছাট
দছহল দমহয়হদর তা‘লীম তারবিয়াহতর দাবয়ত্ব আপনাহদর। একজন মা যবদ আল্লাহ
ওয়ালী হহয় যায় তাহহল পুরা খান্দান আল্লাহ ওয়ালা হহয় যাহি। একজন দনককার মা
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মাহনই একবট আদশব মাদ্রাসা। িাপহক আদশব মাদরাসা িলা যায় না। কারণ িাপরা
বিবভন্ন দাবয়হত্বর কারহণ িাবহহর িাবহহর ঘুহর দিড়ায়। দছাট দিলায় দছহল দময়রা ৭/৮
িছরহতা মাহয়র কাহছই থাহক। মা যবদ আল্লাহ ওয়ালী হয় তার সুহিহত িাচ্চারা
বশশুকাহলই আল্লাহ ওয়ালা হহয় যাহি। িীনী নসীহত তার মবস্তহষ্ক িদ্ধমূল হহয় যাহি।
যখন এই দছহল-দমহয়গুহলা িড় হহি তখন তার মহন আসহত থাকহি দয, আম্মা এই
কথাগুহলা িহল বছহলন। বশশহির কথা বশশুহদর বদহল এত দরখাপাত কহর যা দকান
উস্তাদহদর কথায় কহর না।
একজন মা যবদ িীনদার হয় তাহহল পুরা পবরিার িীনদার হহয় যাহি। স্বামীর
বভতহরও িীনদারী এহস যাহি। এরকম অহনক ঘটনা আহছ দয, স্বামী আহগ নামায
পড়হতা না, দাবড় রাখহতা না, বকন্তু স্ত্রীর কারহণ দস দাবড় দরহখহছ, নামায যহরহছ,
পুরা িীন তার বভতহর চালু হহয় দগহছ। আমাহক অহনক দছহলর অবভভািক এহস িহল
হুযুর! দছহলহক মাদরাসায় ভবতব করাহনা ইো বছল না, বকন্তু দছহলর মাহয়র কারহণ
মাদরাসায় ভবতব করহত বনহয় এহসবছ। স্কুহল ভবতবর আকুণ্ঠ ইো থাকা সহেও তার
মাহয়র কারহণ মাদরাসায় ভবতব করহত এহনবছ। বচন্তা কহর দদখুন, মাহয়র জাবত!
আল্লাহ পাক সকল েমতা আপনাহক বদহয়হছন। আপনার কারহণ দছহল আল্লাহ ওয়ালা
হহি, ইলম ওয়ালা হহি, িীনদার হহি। আজ মা-দিানহদর মহযয জরুরী ইলম না
থাকার কারহণ সন্তানরা িিদীন হহয় যাহে। স্বামীরা ও দীনদার হহে না। যখন দকান
বশশু মাহয়র কাহছ জামা চাইহি, মা যবদ িীনদার হয় তাহহল বশশুহক িলহি-দদখ
আব্বু, জামা দদয়ার শবিহতা আমার দনই, তুবম িরং নামায পহড় আল্লাহহক িল, দহ
আল্লাহ! আমার জামার িযিস্থা কহর বদন, দদখহি আল্লাহ দতামার আব্বুর পহকহট টাকা
বদহয় বদহিন এিং দতামার আব্বু দতামার জামা িাবনহয় বদহিন। এভাহি দয দকান
বজবনস দু‘আ কহর আল্লাহর কাহছ চাইহত িলহি। দভহি দদখুন! একজন মাতা বকভাহি
তার সন্তান দক আল্লাহওয়ালা িানাহত পাহর এিং আল্লাহ দয একমাত্র দদহনওয়ালা
জাত দসই বিশ্বাস বকভাহি তার সন্তাহনর অন্তহর িদ্ধমূল করহত পাহর।
নামায সহীহ করার জনয প্রহয়াজনীয় সুরাহ ও মাসআলা মাসাবয়ল বশহখ বনহিন।
বনহজও নামায পড়হিন এিং পবরিাহর যারা আহছ দছহল দমহয় পুত্রিযূ সিাইহক
বশখাহিন। রমযাহন দরাযা রাখহিন, সিাইহক রাখহত িলহিন। মাবসহকর কারহণ দয
দরাযাগুহলা কাযা হয় তা বহসাি কহর বনহজহতা রাখহিনই সাহথ সাহথ দমহয়হদরহক
রাখহত িলহিন।
আর আপনাহদর কাউহক যবদ আল্লাহ পাক মাল দান কহরন, তাহহল দস মাহলর
যাকাত প্রদান করহত হহি। অহনক মা-দিানহদর এত অলংকার দদয়া হয়, স্বামী দদয়,
িাহপ দদয়, আহরা অহনহক বদহয় থাহক-যার দরুন তার উপর যাকাত ফরজ হহয় যায়।
যবদ শুযু স্বণব থাহক আর বকছু না থাহক তাহহল সাহড় সাত ভবর িা তার দিশী হহল
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সম্পূণব অলংকাহরর বিবক্র মূহলযর উপর যাকাত ফরজ হহি। এখন ঐ অলংকাহরর
প্রবত িছর চবল্লশ ভাহগর এক ভাগ যাকাত দদয়া ফরজ। যবদ তার বপতা িা স্বামী তার
অনুমবতহত তার পে দথহক আদায় কহর দদয় তাহহল আদায় হহয় যাহি। বকন্তু তারা
না বদহল ঐ অলংকার বিবক্র কহর তাহক যাকাত বদহত হহি। আর যবদ স্বণব দরৌপয
উভয় যরহনর মাল থাহক, অথিা স্বণব ও নগদ অথব থাহক তখন বকন্তু দনসাি হওয়ার
জনয সাহড় সাত ভবর লাগহি না। তখন দদখহত হহি দসানা, দরাপা, কযাশ টাকা
বমবলহয় সাহড় িায়ান্ন দতালা দরাপার মূলয অথবাৎ িতবমান িাজার মূলয বহসাহি
আনুমাবনক দশ হাজার টাকা অথিা তার কাছাকাবছ হয় বক-না? যবদ হয় তখন
যাকাতও বদহত হহি, সদকাহয় বফবতর বদহত হহি, কুরিানীও করহত হহি।
হহজ্বর মাসআলা হহলা-যবদ এই পবরমাণ টাকা জহম দয, যাতায়াত সহ থাকা-খাওয়া
হহয় যাহি, শুযু এতটুকুই নয় িরং সাহথ যািার মত মাহরাম আল্লাহ পাক বমবলহয় দদন
তখন দমহয়হদর উপর হজ্ব ফরজ হহয় যায়। যবদ স্বামী িা মাহরাম না পাওয়া যায়
তাহহল মৃতুযর আগ পযবন্ত অহপো করহি অতঃপর িদলী হহজ্বর ওসীয়ত করহি। যবদ
িহল আমার দিান িা িান্ধিী হহজ্ব যাহে তার সাহথ তার স্বামী আহছ, তথাবপ তাহদর
সাহথ হহজ্ব যাওয়া তার জনয জাবয়য নাই। দু‘বতনজন মবহলা বমহল দগহলও জাবয়য
হহিনা। ভগ্নীপবতর সাহথও হহজ্ব যাওয়া জাবয়য হহি না কারণ ভগ্নীপবত মাহরাম না।
বনহজর খান্দাহনর িীনদার মাহরাম হহত হহি। দফৎনার কারহণ অনযানয মাহরামহদর
সাহথ দযহত ফুকাহাগণ কতৃবক বনহষয করা হহয়হছ।
তৃতীয় বিষয়ঃ মু‘আমালাত
মু‘আমালাত যথাযথ হওয়া পুরুহষর জনয দযমন জরুরী দতমবন মবহলার জনযও।
অথবাৎ বরবযক ও সি রকম দলন-দদন হালাল হওয়া। যত রকম দকনা-কাটা িযিসািাবণজয রহয়হছ সি মু‘আমালাহতর অন্তভুবি। এক কথায় আমরা িবল হালাল বরবযক।
বরবযক হালাহলর িযাপাহর স্বামী দযমন তৎপর থাকা জরুরী দতমবন স্ত্রীর জনযও। এটা
িলা যাহি না দয স্বামী দকাহত্থহক আহন আবম তার বক জাবন? এমনহতা হহত পাহর দয,
স্বামী মাসআলাই জাহননা, অথিা স্ত্রীহক এমন টাকা বদহয়হছ যা তার জনয হালাল নয়।
প্রহয়াজহন তার দথহক বজহজ্ঞস কহর বনহত হহি দয, বতবন হালাল পদ্ধবতহত উপাজবন
করহছ না হারাম তরীকায়। দকান হারাম বরবযক যবদ স্বামী স্ত্রীহক খাওয়ায় তাহহল
হাদীহস এহসহছ, হারাম বরবযক িারা দয রি দগাশত বতরী হহি তা কখহনাই জান্নাহত
প্রহিশ করহিনা। কাহজই স্বামী বরবযক দকাহত্থহক উপাজবন করহছ তা স্ত্রীহক যাচাই
করহত হহি। স্বামীহক িহল বদহত হহি খিরদার! হারাহমর বদহক যাহিন না। কি কহর
জীিন- যাপন করহত রাজী আবছ বকন্তু হারাম উপাজবন বদহয় দভাগ-বিলাসীতা করহত
রাজী নই। এটা অহনক মা-দিান িুহঝ না। তারা স্বামীর উপর এত চাপ সৃবি কহর দয
স্বামী িাযয হহয় হারাম পন্থায় উপাজবহনর রাস্তা খুাঁজহত থাহক। যখন দস দদহখ হালাল
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বরবযক িারা জীিন িাসনা পূরণ করা যাহে না, তখন দস নাজাবয়য তরীকায় পয়সা
কামাহনা শুরু কহর। খিরদার! এটা একটা হক। স্ত্রীর দয সকল হক আহছ স্বামীর
িযাপাহর, তা বপহছ চাপ সৃবি করা দকান স্ত্রীর জনয জাবয়য নয়। স্বামীর দকান মাল তার
অনুমবত ছাড়া িযয় করাও স্ত্রীর জনয জাবয়য নয়। এভাহি বরবযক দযন হালাল থাহক
তার দিশী দিশী দখয়াল রাখহত হহি। এিযাপাহর স্বামীহকও সহহযাবগতা করহত হহি
যাহত বতবন আবখরাহতর িরিাদ কহর দুবনয়ার আহয়হশর বদহক না যান।
চতুথব বিষয়ঃ মু‘আশারাত
চতুথব বিষয় হহে মু‘আশারাত িা পারস্পবরক সকল হক িজায় রাখা। কার সাহথ বক
িযািহার করহত হহি, কার প্রবত বক করণীয়, কার বক অবযকার? ইসলাহমর এসি
বিযানই হহে মু‘আশারা। সকল মুসলমাহনর হক যথাথবভাহি আদায় করহত হহি।
িীহন ইসলাম সকলহক বশো দদয় দয, প্রহতযকহক অহনযর অবযকার আদাহয় তৎপর
থাকহত হহি। দকউ দযন অহনযর হক আদায় করা দথহক দচাখ িন্ধ কহর বনহজর হক
উসুল করার জনয তৎপর না থাহক, দযমনবট িতবমাহন হহে। এভাহি প্রহতযহক অহনযর
িযাপাহর তৎপর থাকহল দকান আহন্দালন ছাড়াই সকহলর হক উসুল হহয় যাহি। স্বামী
স্ত্রীর হক আদাহয় তৎপর হহি অপরবদহক স্ত্রী স্বামীর হক আদাহয়র প্রবত যত্নিান হহি।
এভাহি সকহলই অহনযর িযাপাহর তৎপর হহি এটাই ইসলাহমর বশো। আর তখনই
দুবনয়াহত জান্নাতী পবরহিশ কাহয়ম হহি এিং দকান ঝগড়া ফাসাদ থাকহি না। তন্মহযয
প্রথম নাম্বার হহে মাতা-বপতা। আল্লাহ-রাসূহলর পরই বপতা-মাতাই সন্তাহনর বনকট
অবযক সিযিহার পাওয়ার উপযুি। এমনবক িাপ যবদ কাহফর হয় এিং তাহক যুহদ্ধর
ময়দাহন যুদ্ধরত দদখা যায়, তাহহল দছহলর প্রবত িাপহক কতল করা জাবয়য এিং
শরীআহতর মাসআলাও এরূপ, তহি ভাল হল তখন বনহজ কতল না কহর অনযহক
বদহয় করাহনা। এজনয উলামাহয় বকরাম বলহখন-সিহচহয় িড় হকদার হহলন আল্লাহ
তা‘আলা ও রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ ও রাসূহলর হুকুম
একই। আল্লাহ যা িহলন রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িযাখযাসহ তা-ই
িহলন এিং হাহত কলহম দদবখহয় দদন। আল্লাহ-রাসূহলর পহর আমাহদর প্রবত
সিহচহয় িড় হকদার হহলন বপতা-মাতা। কাহজই তাহদরহক আরাম দপৌাঁছাহনা
আমাহদর দাবয়ত্ব। তারা দিাঁহচ থাকহলও সাতবট হক, আর মারা দগহলও সাতবট হক।
তার পর মা-দিানহদর জনয সিহচহয় দিশী হকদার হহলন তার স্বামী তাহক মানয করা
খুি জরুরী। এটা ছাড়া তাহদর দিহহহস্ত যাওয়ার দকান রাস্তা দনই। বনহজর শবি
সামথবয বদহয় তাাঁর জাহয়য হুকুম মানয করা অতযন্ত জরুরী। এজনয এক বরওয়াহয়হতর
মহযয এহসহছ-দয স্ত্রী তার শবি সামথবয থাকা সহেও তার মহনাপূত না হওয়ার দরুন
স্বামী কথা শুনলনা এিং তার নাফরমানী করল তার জনয দুবট যমকী এহসহছঃ (১)
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তার দকান ইিাদত কিূল হহি না-যতেণ পযবন্ত দস স্বামীহক সন্তুি না করহি। (২)
সমস্ত বফবরশতা তার প্রবত অবভশাপ করহত থাহকন।
হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িহলন, আমাহক জান্নাত-জাহান্নাম দদখাহনা
হহয়হছ। হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম নামাহয কুসুফ পড়বছহলন তখন তাাঁহক
নামাহয জাহান্নাহম দদখাহনা হহয়হছ। হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িহলন
আবম জাহান্নাহমর মহযয আমার উম্মহতর মবহলাহদরই দিশী দদখলাম। জাহান্নাহমর
মহযয যনীরা আর নারীরা দিশী। হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িলহলন-তার
এক নাম্বার কারণ হহলা, তারা স্বামীর না-শুকরী কহর। এমন বক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম অনয এক হাদীহস ইরশাদ কহরহছনঃ "কাহরা স্বামী যবদ এক
দীঘবকাল স্ত্রীর মন যুবগহয় চহল, এর পর দকান এক ঘটনায় তার মন রো না করহত
পাহর, তখন মবহলারা স্পি ভাহি িহল দদয়-দতামার দথহক আবম দকান কলযাণ
দদখহত দপলাম না। " এ কথা রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম দকন িলহত
বছহলন? দমহয়হদর িদনাম গাওয়ার জনয? না, িরং আল্লাহ তা‘আলা তাহদরহক
পরীো মূলক জন্মগত ভাহি একটা খাসলত বদহয়হছন, যাহত কহর এই খাসলহতর
িশীভূত হহয় তারা ভুহলর বদহক না যায়, দস বদহক তামিীহ িা সতকব করার জনয নিী
আ. কথাবট িহলহছন। অহনহক িুঝহত পাহর না, িহল দয, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম এত িড় কথা িলহলন, আমাহদর সাহথ একযুগ ভাল িযািহার
করার পর একটা উটা করহল, আমরা সি মাবট কহর দদই! এহত আমাহদর দুনবাম
হহয় দগল। তাহদর যারণা ভুল। রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম দুনবাহমর
জনয িহলন বন। িরং প্রহতযকবট মা-দিানহদরহক সতকব করার জনয িহলহছন। এজনয
জাহয়হযর গবের বভতর দথহক স্বামীহক খুবশ করার বফবকহর থাকহত হহি। এটা স্বামীর
হক। অবযকাংশ মবহলাহদর জাহান্নামী হওয়ার বিতীয় কারণ হল, সামানয সামানয
কারহণ অনযহক লা‘নত কহর, অবভশাপ দদয়, িদ দু‘আ কহর। এসি দথহকও
মবহলাহদর সতকবতার সাহথ দিাঁহচ থাকহত হহি।
স্বামীর আহরকটা হক রহয়হছ। তা হহলা স্ত্রীর পদবায় থাকা। িাহপর িাবড়হত স্ত্রী যাহদর
সাহথ দদখা বদহত পারহতা, দযমন দাদা, িাপ, ভাই, চাচা, ভাবতজা, নানার িাবড়হত
নানা মামা ভাহগ্ন। বিহয়র পর স্বামীর সাহথ দতা দদখা বদহত পারহিই-কারণ, স্বামীর
সাহথ পদবা করার দকান হুকুমই দনই। আপন শশুহরর সাহথও দদখা বদহত পারহি। তার
বখদমত করহত পারহি। বকন্তু তার গাহয় স্পশব কহর বখদমত করা জাবয়য নাই। যথামাথায় িা গাহয় দতল মাবলশ কহর দদওয়া, হাত-পা িা মাথা বটহপ দদওয়া প্রভৃবত
জাবয়য নাই এিং এর িারা মারাত্মক দুঘবটনাও ঘহট দযহত পাহর। পুত্রিযূ পুহত্রর জনয
স্থায়ীভাহি হারামও হহয় দযহত পাহর। স্পশব করা ছাড়া দয সি বখদমত সম্ভি, তা
করহত পারহি। উহল্লবখত িযবিিগব ছাড়া আর কাহরা সাহথ দদখা করহত পারহিনা।
খালাহতা ভাই, মামাহতা ভাই, ফুফাহতা ভাই, চাচাহতা ভাই, দদির-ভাসুর, দুলা ভাই,
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

স্বামীর বপতা ছাড়া অথবাৎ আপন শ্বশুর ছাড়া অনযানয শ্বশুর দযমন, চাচা শ্বশুর, মামা
শ্বশুর উবকল িাপ, যমব িাপ ইতযাবদ- এহদর সাহথ দদখা দদয়া হারাম। হযাাঁ, তারা যবদ
দিড়াহত আহস তাহহল আড়াল দথহক তাহদরহক দমহমানদারী করহি। তাহদর সামহন
বগহয় কুশল বিবনময় করা শরী‘আত দকান নারীহক অনুমবত দদয় বন। এটা শরী‘আহতর
বিযান।
হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানিী রহ. বলহখহছন- আজকাল দয
সি অনুষ্ঠান হহে, দযমন বিহয়-শাদী, জন্ম উৎসি, দমহয়রা দযহত পারহি না। সংশয়
বনরসহন কাছদুছ সািীহলর মহযয দশহষর বদহক একবট িয়ান বতবন এহনহছন দয,
শরী‘আত দতা মা-দিানহদর জনয বিহয়-শাদী বজয়াফত অনুষ্ঠাহন যাওয়া না-জাবয়য
িহলবন, বকন্তু বিবভন্ন বফৎনা ফাসাহদর কারহণ ফুকাহাহয় মুতাআখবখরীন এটাহক
বনহষয কহরহছন। আর একথাও বতবন বলহখহছন আজ দথহক ৬০ িছর পূহিব। িতবমান
অিস্থাহতা আহরা নাজুক। অিশয যখন এ সমস্ত অনুষ্ঠান বনবরবিবলহত হয় এিং পদবা
িজায় রাখা সম্ভি হয় দতা বভন্ন কথা। তহি শতব হহলা দসখাহনও দযন দকান দি-পদবা ও
দি-শরার প্রেয় না থাহক। িতবমান দয সমস্ত অনুষ্ঠান হয় তা সম্পূণবরূহপ পদবা
বিিবজবত। দকান মহতই দসখাহন পদবা কহর চলহিা, তাহহল তা সম্পূণব অিাস্তি ও
অবিশ্বাসয। এটা আমাহদর িহু পযবহিবেত িযাপার।
সন্তানহদর ও হক রহয়হছ। সন্তাহনর হক বক? তারা যখন জন্ম গ্রহণ করহি, তাহদর
সুন্দর নাম রাখা। আজকাল দযসি নাম রাখা হয়, দযমন- লতা পাতা দসিু মিু
এসিই অননসলাবমক নাম। হাদীহসর মহযয এহসহছ- দয সকল মা-িািা সন্তানহদর এ
যরহনর নাম রাহখ, তাহদরহক দছহলর নাম যহর দিহক হাশহরর ময়দাহন শাবস্ত দদয়া
হহি। এজনয সুন্দর অথবহিাযক নাম রাখহত হহি। এটাও সন্তাহনর একবট হক।
আর বিতীয় হক হহে-দছহল দহাক, দমহয় দহাক তাহদরহক িীন বশখাহত হহি। এটা মািািা উভহয়র উপর ফরজ। সন্তান দযন সহীহ-শুদ্ধ ভাহি কুরআন বতলাওয়াত করহত
পাহর, জরুরী মাসআলা-মাসাবয়ল জানহত পাহর, দস িযিস্থা করহত হহি। পরন্তু
আহলম িানাহত পারহল এর দথহক দখাশ বকসমতী আর বকছু দনই। বকন্তু যবদ আহলম
না িানাহনা যায়, তাহহল কমপহে এতটুকু মাসআলা-মাসাবয়ল দতা তাহক অিশযই
বশখাহত হহি দয টুকু িারা দস িীহনর উপর চলহত পাহর। এতটুকু না হহল ঐ মািািার পরকাহল কবঠন বিপহদ পড়হত হহি।
হাদীহস ঘটনা পাওয়া যায় দয, এক িাপ তার দছহলর বিরুহদ্ধ হযরত উমর রা. কাহছ
অবভহযাগ বনহয় এহলা দয-এ দছহল আমাহক কি দদয়। হযরত উমর রা. তাহক
বজহজ্ঞস করহলনঃ তুবম দতামার িাপহক দকন কি দাও? িাহপর হক আদায় কহরানা
দকন? দছহল জিাি বদহলা-আব্বা দতা আমার হক আদায় কহরন বন। কারণ িাপ দয বক
বজবনষ, িাহপর বক হক তা আবম জাবননা। িাপহক বতবন বজহজ্ঞস করহলন-তুবম
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দছহলহক ইলম বশো দাও বন? দস িলল-বজ্ব-না। হযরত উমর রা. িলহলন-তুবম
আমার এখান দথহক দিবরহয় যাও। তুবমই দতা প্রথহম দছহলর উপর জুলুম করহছা।
িলা িাহুলয দছহল দমহয়হক িীন না বশখাহল তারা দয দগানাহ করহি দসগুবল শুযু
দছহল-দমহয়র গুনাহ হহি না িরং িাপ-মার উপহর তা িতবাহি।
সারকথা, এ ভাহি সকলহক সকল হক আদায় করহত হহি। িাপ-মাহয়র হক,
সন্তাহনর হক, স্ত্রীর হক, ভাই-দিান ও আত্মীয়-স্বজনহদর হক ইতযাবদ কহয়কবট হহকর
কথা িলা হহলা। িাবকগুহলা দদহখ বনহিন হযরত থানিী রহ. এর বলবখত হুকুকুল
ইসলাম বকতাহি-যা আদাহি বজহন্দগী নাহম িাংলায় অনূবদত হহয়হছ।
পঞ্চম বিষয়ঃ আত্মশুবদ্ধ অজবন
৫বট বিষহয়র সিব দশষ বিষয় হল-বনহজর বদহলর দরাগ সম্পহকব সহচতন থাকা ও
আত্মশুবদ্ধ অজবন করা। বদহলর মহযয আল্লাহ তা‘আলা জন্মগত ভাহি বকছু দরাগ
বদহয়হছন, আমাহদরহক পরীো করার জনয। প্রহতযহকর বদহল দুবনয়ার মহব্বত আহছ।
পুরুষ দহাক িা নারী দহাক! আসিাহির প্রবত খুি দিশী মায়া। একটা বকছু েবত হহয়
দগহল, এত মনঃেুণ্ণ হয়-যা িলার মত নয়। অথচ মুহাব্বত দতা আবখরাহতর জনয
থাকা উবচত। দুবনয়ার মুহাব্বত দতা েবণহকর জনয। এসকল বজবনস চহল দগহল
পড়হত হহি ইন্নাবল্লল্লাহ-। দছহল মহর দগহল, এক লে টাকা েবত হহয় দগহল সির
করহত হহি, এসি আল্লাহর পে দথহক আমাহদর মিহলর জনযই হহয়হছ। তাছাড়া
দযটা েবত হহয় দগল তার মাবলক আবম না। িরং তার মাবলক আল্লাহ। আমার
মাবলকও আল্লাহ। আমার সকল আসিাহির মাবলকও আল্লাহ। বতবন তার মাবলকানার
মহযয এটা কহরহছন, দসখাহন আমাহদর আপবত্তর বক অবযকার আহছ? কাহজই েবত
হহয় দগহল অহনহকই হা-হুতাশ কহর। বকন্তু যারা ইন্নাবল্লল্লাহী-এর অথব িুহঝ, তারা
দকান হা- হুতাশ কহর না। এর অথব, আবম এিং আমার যা বকছু আহছ, সি আল্লাহর।
সিই দতা আল্লাহর বজবনস। আল্লাহই এর িযাপাহর বসদ্ধান্ত বনহিন। আবম এর বক
বসদ্ধান্ত বনি? আমাহক বসদ্ধান্ত দনয়ার অবযকার দক বদহয়হছ? আবম বক এর মাবলক?
বসদ্ধান্ত বদহিন আল্লাহ। দয ইন্নাবল্লল্লাহী এর অথব িুহঝ, দস এই কথাই িহল থাহকবতবন মাওলা, যা বসদ্ধান্ত বনহিন আবম তা-ই দমহন বনি। এ রকম মহনাভাি রাখহল
সমস্ত মুশবকলাত হালকা হহয় যাহি। এই পঞ্চম পহয়ি হহলা এ জাতীয় বদহলর
দরাহগর িযাপাহর সহচতন হওয়া। এমবন ভাহি আমরা বকছু ভাল কাজ করহলই মহন
মহন দচহয় থাবক দয, সুনাম দহাক। এটাহক িহল বরয়া। আর এই একবট দরাহগর
কারহণ শহীদ আহলম ও দানশীলহক বকয়ামহতর বদন সিব প্রথম দদাযহখ বনহেপ করা
হহি। আমাহদর মহযয দি সিরী আহছ, দুবনয়ার মুহাব্বত আহছ। অহনহকর মহযয িড়াই
আহছ। অহনহক খুি িড়াই কহর বনহজর অংলকার-দজওহরর দসৌন্দহযবর আর িাড়ীঘহরর।
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যার বদহল যাররাহ পবরমাণ িড়াই থাকহি, হাদীহস এহসহছ-যতেণ পযবন্ত তার এই
িড়াইহয়র শাবস্ত না হহি, দস জান্নাহত দযহত পারহি না। এজনয সকলহক আবম িলিইমাম গাজ্জালী রহ. একবট বকতাি আহছ, যার নাম তািলীহগ িীন। তার িাংলা
হহয়হছ। এই বকতািবট যবদ আপবন মাহঝ মাহঝ পহড়ন, তাহহল বদহলর বক বক দরাগ
আহছ, তা আয়নার নযায় আপনার দচাহখ যরা পহড় যাহি। তখন দকান আল্লাহওয়ালা
শাইখ ও মুরুব্বীহক জাবনহয় রূহানী বচবকৎসা বনহয় বনহজহক কহরাল করা সহজ হহয়
যাহি। এক-রাগ যার কারহণ মানুষ কত রকহমর দুঘবটনা ঘবটহয় দদয়। এক রাহগর
জনয ঝগড়া হয়-যার ফহল তালাক পহড়। তার পর অহনক রকহমর দুঘবটনা ঘহট। এই
রাগ বকভাহি কহরাল করহিন, এর িযিস্থা ঐ বকতাহি বলখা আহছ, তা পহড় বনহিন।
অিশয বনহজ বনহজর আত্মশুবদ্ধ করা যায় না শাইহখর সুহিত ও পরামশব ছাড়া। এই
পাাঁচবট বিষয় বখয়াল রাখহিন। এহত দুবনয়ার বজহন্দগীও সুখ-সমৃবদ্ধহত দকহট যাহি।
কির-হাশহরও আল্লাহ তা‘আলা ইজ্জহতর সাহথ রাখহিন।
বিিাহ পড়াহনার পদ্ধবত
বিিাহ মজবলস অনুবষ্ঠত হওয়ার আহগই মহর বনযবাবরত হহয় যাহি। দমহয়র অবভভািক
দমহয়র বনকট দথহক আহগই দুই বিষহয়র অনুমবত বনহয় রাখহি। প্রথমতঃ প্রস্তাবিত
দছহলর সহি দমহয় বিিাহহ সম্মত আহছ বকনা বিতীয়তঃ উি অবভভািক দমহয়র
উবকল বহহসহি বিহয়র মজবলহস দছহলর বনকট দমহয়র পে দথহক বিিাহহর প্রস্তাি
বদহিন। অতঃপর বিিাহহর মজবলহস যবদ সম্ভি হয় তাহহল দমহয়র বপতা িা ভাই িা
অবভভািক বনহজই খুতিা পহড় দমহয়র উবকল বহহসহি দছহলহক প্রস্তাি দদহিন। আর
দমহয়র বপতা যবদ খুতিা পড়হত না পাহরন তাহহল দছহলর বপতা িা অনয দকান
আহলম সাহহি বিিাহহর খুতিা পড়হিন। খুতিার পহর দমহয়র অবভভািক বনহজ
দছহলর কাহছ প্রস্তাি দদহিন দয, আবম আমার অমুক দমহয়হক এত টাকা দদন
দমাহহরর িদহল দতামার বনকট বিিাহ বদবে িা বিিাহ বদলাম। তখন দছহল িলহি
আবম কিুল করলাম। ঈজাি এিং কিুল একিার িলাই যহথি। অহনক স্থাহন বতনিার
িলাহনা হয়। এর দকান প্রহয়াজন দনই। আর যবদ এমন হয় দয, দমহয়র অবভভািক
বনহজ দছহলহক প্রস্তাি বদহত পাহরন না, তাহহল বযবন খুতিা পড়াহিন দমহয়র পে
দথহক তাহকই অনুমবত বদহয় দদহিন দয, আপবন আমার অমুক দমহয়র বিিাহ এত
টাকা দমাহহরর বিবনমহয় এই দছহলর সাহথ কবরহয় বদন। দসহেহত্র আহলম সাহহি
আহগ খুতিা পড়হিন তারপহর দমহয়র উবকল বহসাহি দছহলর বনকট প্রস্তাি করহিন
দয, আবম এত টাকা মহহরর বিবনমহয় অমুহকর অমুক দমহয়র বিিাহ আপনার সাহথ
বদবে - আপবন রাবজ আহছন িা কিুল করহলন? দছহল স্পি আওয়াহজ িলহি দয,
আবম কিুল করলাম। তার এই কিুল িলাটা দযন কমপহে দুইজন স্বােী শুনহত পান
দসবদহকও লেয রাখহত হহি। দছহল কিুল িলার পহর উপবস্থত সকহল তাহদরহক
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হাদীহস িবণবত দু‘আ বদহিন। িারাকাল্লাহু লাকা, ওয়া িারাকাল্লাহু আলাইকা ওয়া
জামা‘আ িাইনাকুমা ফী খাইর।
অহনক জায়গায় বিিাহ সম্পন্ন হওয়ার পহর দছহল উহঠ দাাঁবড়হয় উপবস্থত সকলহক
সালাম কহর। এর দকান প্রহয়াজন দনই। এভাহি বিিাহ সম্পন্ন হওয়ার পহর
হাহজরীনহদর মহযয খুরমা িণ্টন কহর দদয়া হহি। অতঃপর দু‘আ ও মুনাজাহতর
মাযযহম মজবলশ দশষ করা ভাল।
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