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ইসলােমর

।। মাওলানা শামসুদ্দীন সাদী।।
নারী-পুরুেষর সৃষ্িটগত ৈজিবক চািহদা পূরেণর িবিধসম্মত িনয়েমর নাম
িবেয়। একিট বয়েস উপনীত হেল নারী-পুরুষ প্রত্েযেক একজন জীবনপার্টনার েখাঁেজ। যার সঙ্েগ েশয়ার করা যায় যািপত সমেয়র সুখ-দুঃখ।

িবেয়র মাধ্যেম পুরুষ নারীর প্রিত দায়বদ্ধ হয়, নারী দায়বদ্ধ হয়
পুরুেষর িনকট। এক্েষত্ের দািয়ত্ব সম্মান শ্রদ্ধা স্েনহ ভােলাবাসা
ও অিধকার—সবিকছুর সমন্বয় কের চলেত হয়। এক পক্ষীয় দায়বদ্ধতা নয়,
পারস্পিরক
দািয়ত্বেবাধ
ও
কর্তব্যজ্ঞান
দাম্পত্য
সম্পর্েক
স্বর্গীয় সুখ এেন েদয়।

ইসলােম যিদও িববাহবন্ধন আজীবেনর জন্য সম্পাদন করা হয়, িকন্তু এমন
বাস্তবতায় িববাহবন্ধন িবচ্িছন্ন করারও সুেযাগ রাখা হেয়েছ। ইসলাম
কখেনাই িববাহবন্ধন িছন্ন করােক উত্সািহত কের না। বরং স্বামীস্ত্রীর পরস্পেরর িমল মহব্বত সৃষ্িট করা ও ভুল েবাঝাবুিঝ দূর
করার জন্য নানা পন্থা ও উপায় বেল িদেয়েছ।

কারণ, িববাহবন্ধন িবচ্িছন্ন করার ফেল শুধু স্বামী-স্ত্রী
ক্ষিতগ্রস্ত হয় না, তােদর সঙ্েগ দুিট পিরবােরর মধ্েয দ্বন্দ্বসংঘাত সৃষ্িট হয় এবং সন্তােনর জীবনও ধ্বংস হয়। তাই অসহেযািগতার
অবস্থায় প্রথেম এেক অপরেক বুঝােনা তারপর ভয়ভীিত প্রদর্শেনর উপেদশ
েদওয়া হেয়েছ ইসলােম। আল্লাহ তায়ালা বেলন:আর যােদর মধ্েয
অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তােদর সদুপেদশ দাও, তােদর শয্যা ত্যাগ কর
এবং প্রহার কর। যিদ এেত তারা বাধ্য হেয় যায় তাহেল আর তােদর জন্য
অন্য েকােনা পথ অনুসন্ধান কর না। (সুরা িনসা : ৩৪)

অবাধ্যতা েদখা িদেল িতনিট কাজ করেত বলা হেয়েছ। প্রথেম সুন্দরভােব

উপেদশ িদেব। তােত কাজ না হেল স্ত্রীর শয্যা ত্যাগ করেব। তােতও
কাজ না হেল হালকা প্রহার করেব। এেতও যিদ সমস্যার সমাধান না হয়
তাহেল উভয় পক্েষর পিরবার েথেক িবচক্ষণ ও সহানুভূশীল কেয়ক জন েলাক
সািলশ িনযুক্ত করেব। তারা স্বামী-স্ত্রীেক বুঝােনার েচষ্টা করেব।
তােদর সংেশাধেনর েচষ্টা করেব। আল্লাহ তায়ালা েকারআন মিজেদ বেলন
:যিদ তােদর মধ্েয সম্পর্কচ্েছদ হওয়ার মেতা পিরস্িথিতরই আশঙ্কা কর
তেব স্বামীর পিরবার েথেক একজন এবং স্ত্রীর পিরবার েথেক একজন
সািলশ িনযুক্ত করেব। তারা উভেয়র মীমাংসা চাইেল আল্লাহ সর্বজ্ঞ
সবিকছু অবিহত। (সুরা িনসা : ৩৫)

পিরবার েথেক সািলশ িনযুক্তকরেণর তাত্পর্য এই েয, ঘেরায়া িবষয়িট
েযন অযথা মামলা-েমাকদ্দমায় না গড়ায় এবং হােটবাজাের চর্িচত না হয়।
সািলশগণ পারস্পিরক আেলাচনার মাধ্যেম তােদর িববাদ িমিটেয় সম্পর্ক
স্বাভািবক করার েচষ্টা করেব। যিদ তা ব্যর্থ হয় এবং ৈববািহক
সম্পর্েকর কাঙ্ক্িষত সুফল লােভর স্থেল উভেয় একত্ের িমেলিমেশ
থাকাই মস্ত আজােব পিরণত হয় তাহেল তালােকর িসদ্ধান্ত িনেব।

ইসলােম যিদও অপারগ অবস্থায় তালােকর িবধান িদেয়েছ, েযন ঝগড়ািববােদর িতক্ততায় স্বামী-স্ত্রীর জীবন দুর্িবষহ না হয়। িকন্তু
তালাকেক িনরুত্সািহত কের। হজরত ইবেন উমর (রা) েথেক বর্িণত, নিবিজ
(স) বেলেছন : আল্লাহ তায়ালার িনকট সবেচেয় িনকৃষ্ট হালাল কাজ হেলা
তালাক। (সুনােন আবু দাউদ : ২১৭৮)

েকারআেনর েকাথাও স্বামীেক, েকাথায় স্ত্রীেক এমন সব উপেদশ েদওয়া
হেয়েছ যার মাধ্যেম তােদর িচন্তায় পিরবর্তন আেস এবং তারা িনেজেদর
দূরত্ব ঘুিচেয় েফলেত আগ্রহী হয়। স্বামীেক স্ত্রীর প্রিত
সহানুভূশীল হেত আেদশ কের আল্লাহ তায়ালা বেলন : নারীেদর প্রিত
সদ্ভােব জীবনযাপন কর। অতঃপর যিদ তােদরেক অপছন্দ কর তেব হয়েতা
েতামরা এমন এক িজিনসেক অপছন্দ করেছা যােত আল্লাহ কল্যাণ েরেখেছন।
(সুরা িনসা :১৯) অপর আয়ােত আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীেদর পালনীয় গুেণর
কথা উল্েলখ কের বেলন : েনককার স্ত্রীেলাকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ
যা েহফাজতেযাগ্য কের িদেয়েছন েলাকচক্ষুর অন্তরােলও তার েহফাজত
কের। (সুরা িনসা :৩৪)

তালােকর ঘটনাগুেলা পর্যােলাচনা করেল অিধকাংশ তালােকর দুিট প্রধান
কারণ েবিরেয় আসেব। একিট হেলা—স্ত্রী স্বামীর অবাধ্যতা কের।
দ্িবতীয়িট হেলা—স্বামী স্ত্রীর সঙ্েগ সুন্দর ও আন্তিরক আচরণ কের
না। েসিদক িবেবচনায় আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীেক স্বামীর অনুগত থাকার
উপেদশ িদেয়েছন এবং স্বামীেক স্ত্রীর সঙ্েগ সদ্ভােব জীবনযাপেনর
উপেদশ িদেয়েছন। পুরুেষর মধ্েয যিদ সদ্ভাব চেল আেস েস যিদ স্ত্রীর
মন বুেঝ তার সঙ্েগ ভােলা আচরণ কের এবং স্ত্রীও যিদ স্বামীর কথা
েমেন চেল স্বামীর অবাধ্যতা না কের তাহেল িববাহিবচ্েছেদর ঘটনা
বহুলাংেশ হ্রাস পােব।

িকন্তু পিরতােপর িবষয়, বর্তমােন নারী স্বাধীনতার নােম স্ত্রীেক
স্বামীর অবাধ্যতা েশখােনা হয়। ফেল স্ত্রী স্বামীেক প্রিতপক্ষ
ভােব। স্বামীও স্ত্রীর মন বুঝার েচষ্টা কের না। তােক আনন্িদত
রাখার প্রেয়াজন মেন কের না। উপরন্তু যারা িববােদর মীমাংসা করার
কথা তারা িববাদ উসেক েদয়। ফেল এখন ঘের ঘের অশান্িতর দাবানল
জ্বলেছ। পিরবারগুেলা এেককিট জ্বলন্ত উনুেন পিরণত হেয়েছ। এর েথেক
উত্তরেণর জন্য েকারআন প্রদর্িশত পথ অনুসরণ করা কর্তব্য।
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