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প্ররেপাদযসার: 

বর্তমান ঝঞ্চা-ববকু্ষব্ধ অশান্ত পবৃিবীর ববপর্ তস্ত পাবরবাবরক 

সম্প্রীবর্ পুনরুদ্ধারর ইসলারমর সম্প্রীবর্বান্ধব পবরবার 

গঠরনর মূলনীবর্সমূরের বাস্তবায়ন সমরয়র অপবরোর্ ত 

দাবী। বর্তমান সমারে ের্াশা, ববশৃৃংখলা, অশাবন্ত, 

স্বাি তপরর্া, ববষবয়ক প্রাবপÍর প্রবর্রর্াবগর্া, দ্বন্দ্ব ও 

ববররাধ এবৃং ভ াগবাদী মানবসকর্ার উম্মত্তর্ার 

ভমাকারবলায় ইসলাম প্রদবশ তর্ পাবরবাবরক সম্প্রীবর্র 

মূলনীবর্সমূে বক্ষমান প্ররন্ধর আরলাচ্য ববষয়। বক্ষমান 

বনবরন্ধ এ ববষয়টি প্রমাণ করার প্রয়াস িাকরব ভর্, 

ইসলারমর পাবরবাবরক সম্প্রীবর্র বশক্ষাই চ্লমান সমারের 

পাবরবাবরক অশাবন্ত বনমূ তরলর একমাত্র পি।  

Abstract: 

It is the essencial demand of time to establish the 

principles of Islamic family bonding to reestablish the 

broken family bonding in the unrest and unpeacefull 

world in present time. The article has been focused 

the principles of Islamic family bonding are 

confronted depressed, unrest, unpeaceful, selfishness, 

earthly earning competition, conflict and opponency, 

business of consumerist mentality in present society. 

So, in this article, the subject will have been proved 

that the principles of Islamic bonding are only the 

way to eradicate the running family conflict in the 

society. 

 

রবষয়সূচক শব্দ: সমাে, পবরবার, মা-বাবার 

সারি সন্তারনর সম্প্রীবর্, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পবরক 

সম্প্রীবর্, স্বামী-স্ত্রীর উ রয়র পবরবাররর সারি 

সম্প্রীবর্,  াই-ভবারনর পারস্পবরক সম্প্রীবর্, 

আত্মীয়-স্বেরনর প্রবর্ সম্প্রীবর্, বপর্া-মার্ার 

আত্মীয়-স্বেন-বনু্ধ-বান্ধবরদর সারি সম্প্রীবর্, 

ইসলাবম সমাে ও পশ্চিমা সমারে পাবরবাবরক 

সম্প্রীবর্। 

ভূরেকা 

ববরে শাবন্ত, শৃৃংখলা ও বনরাপত্তা ভকবল র্খনই 

প্রবর্টির্ েরব র্খন পবরবার ও সমাে েয় সুন্দর 

ও মরনারম র্িা পবরবার ও সমারের মানুষ েরব 

সুন্দর ও উন্নর্ চ্বররত্রর অবধকারী। আর পবরবার 

ও সমােরক সুন্দর কররর্ েরল সমারে 

বসবাসকারী মানুষরক উন্নর্ চ্াবরশ্চত্রক বববশরযযর 

অবধকারী েওয়া বাঞ্চনীয়। এর েনয  াল আচ্ার-

বযবোররর বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ অপবরোর্ ত। প্ররর্যক 

র্ুরগ, সকল নবব-রাসুল ও র্া াঁরদর উত্তরসুরী 

উলামা-ই-বকরাম এ বদরকই মানষুরক আেবান 

করররেন এবৃং কার্ তকর প্রবশক্ষণ বদরয়রেন। এর 

ধারাবাবেকর্ায় সব তরশষ নবব ের্রর্ মুোম্মদ 

)সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া সাল্লাম( র্া াঁর 

আবব তারবর একটি মখুয উরেশয বযক্ত কররর্ 

বগরয় বরলন,  إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق আবম 

ভর্া ভপ্রবরর্ েরয়বে উন্নর্ চ্বররত্রর পূণ তর্া ববধারনর 

েনয”(আর্্ ত্ববারাবন, ো.-১২৫; মুসনাদু আল-

বশোব, ো.-১০৮০)। মোন আল্লাে ্ র্া াঁরক সারা 

ববরের চ্বরত্র বশক্ষাদার্ারদর উপর ববরশষ ারব 

বববশযযমশ্চির্ কররন। উত্তম চ্বররত্রর এক 

মেীয়ান আদশ তরূরপ ববেবাসীর পি বনরদতশক 

বেরসরব বর্বন ভপ্রবরর্ েরয়বেরলন। এর প্রর্যয়রণ 

মোন আল্লাে বরলন,  ٍَوإِنََّك لَعَلَى ُخلٍُق َعِظيم আপবন 

অবশযই মোন চ্বররত্র অবধটির্” ( সূরা ক্বালাম: 

৪)। উম্মুল মু’বমনীন ের্রর্ আবয়শা বসশ্চেকারক 

(রা.) রাসুলুল্লাের (সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া সাল্লাম) 

চ্বরত্র সম্পরকত শ্চেরেস করা েরল বর্বন সৃংবক্ষপ্ত 

অিচ্ বযাপক অি তবে শরে উত্তর বদরলন,   َكاَن

র্া ُخلُقُهُ اْلقُْرآنَ  াঁর চ্বরত্র বেল আল্-কুরআন”( 

মুসনাদু আেমদ, ো.-২৪১৩৯)। প্রকৃর্ অবস্থা 

েল, কুর’আরন ববণ তর্ উত্তম চ্বরত্র ও 

বনবর্কর্ার আদবশ তক বচ্ত্র সম্পুণ তরূরপ র্া াঁর মারঝ 

ববদযমান বেল। বর্বন বেরলন কুর’আনী 

চ্বরত্রমালার েীবন্ত প্রর্ীক। সুর্রাৃং রাসুলুল্লাে 

(সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া সাল্লাম) প্রচ্াবরর্ 

পাবরবাবরক সম্প্রীবর্র ভর্ দশ তন র্া অনুসররণর 

মাধযরম একেন মানুষ কুরআন-সুন্নাের আরলায় 

আরলাবকর্ সুন্দর ও উত্তম চ্বররত্রর অবধকারী 
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েরর্ পারর। এ সকল আরলাবকর্ মানুরষর েনয 

োশররর ময়দারন কটঠন পরীক্ষার সময় বমলরব 

আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া সাল্লাম)-

এর শাফাআর্। র্া সকল মু’বমন নর-নারীর েনয 

অপবরোর্ তয। এ দশ তন অনুসররণর মারঝই ররয়রে 

দুবনয়া ও আবখরারর্র সফলর্া। মানুরষর 

ভেদায়ারর্র মাবলক একমাত্র আল্লাে ্ র্াআ‘লা। 

সুর্রাৃং র্ারা কুরআন-সুন্নাহ্র আরলার পরি 

আসরব বুঝরর্ েরব র্ারদর উপর আল্লাহ্র 

ভেদায়ার্ নাবর্ল েরয়রে। র্ারা আল্লাে ্ র্াআ‘লা 

প্রদত্ত আরলার পরিই ররয়রেন। এ সম্পরকত 

আল্লাে ্ র্াআ‘লা বরলন,  َِصْدَرهُ ِلْْلِْساَلم ُ أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ

্ আল্লাে“ فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َرب ِه র্ার বক্ষ ইসলারমর 

েরনয উম্মকু্ত করর বদরয়রেন, অর্ঃপর ভস র্ার 

পালনকর্তার পক্ষ ভিরক আগর্ আরলার মারঝ 

ররয়রে” (সূরা র্ুমার : ২২)। আল্লাহ্র রাসূল 

(সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া সাল্লাম) কুর’আন-সুন্নাে ্

বনরদতবশর্ চ্াবরশ্চত্রক গুণাবলী অেতরনর মাধযরম 

ববরে ইসলারমর অমীয় বাণী েবিরয় বদরয়রেন। 

মানুষরক শুদ্ধ আচ্রণ, উন্নর্ চ্বরত্র ও শুদ্ধ 

ধম তাচ্রণ বশক্ষা বদরয় আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 

আলাইরে ওয়া সাল্লাম) ববে েয় কররবেরলন। 

ভকননা ভস সময় আরব অঞ্চরল এ সরবর অ াব 

পবরলবক্ষর্ েয়। স্পযর্ কুর’আন অবর্ীণ ত 

েরয়বেল ববেবাসীর বেদায়র্ববর্তকাস¦রূপ । আর 

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া সাল্লাম) ভপ্রবরর্ 

েরয়বেরলন ববেবাসীর েনয রেমর্স¦রূপ । 

বক্ষমান বনবরন্ধ বর্তমান সমাে ও পাবরবাবরক 

সম্প্রীবর্ ববষয়ক ভর্ আরলাচ্না র্ার মূরল র্াওয়ার 

পূরব ত সমাে ও পবরবাররর ধারণা ভনয়া প্ররয়ােন। 

এ লরক্ষয বন¤ভ œ র্া আরলাকপার্ করা েরলা।  

সোজ 

সমাে ও পবরবার এরক অপররর পবরপূরক। 

সমাে কী ও ভকন? এ প্ররের উত্তর ভখা াঁোর 

আরগ সমাে সম্পরকত সমাে ববোনীরদর ধারণা 

সম্পরকত আরলাকপার্ করা প্ররয়ােন।সমাে 

ববোনী িমাস অযাকুইনাস বরলন, Society is a 

stable moral union of national beings co-

operating to a common end. “সমাে েল 

বুশ্চদ্ধববৃত্তসম্পন্ন েীরবর একটি স্থায়ী বনবর্ক 

সরম্মলন, র্ারা একই উরেশয সাধরনর েনয 

পরস্পররর সরে সেরর্াবগর্া কররে।”(ভসনগুপ্ত, 

১৯৮৬: ৪০)। এফ.এইচ্. বগব ৃংস সমারের সৃংো 

বদরর্ বগরয় বরলন, Society is a number of 

like-minded individuals, who know and 

enjoy their like-mindedness and are 

therefore able to work together for 

common ends. “সমাে েল একই 

মরনা াবসম্পন্ন কর্কগুবল বযশ্চক্ত র্ারা র্ারদর 

একই মরনা ারবর কিা োরন এবৃং উপর াগ 

করর, ভসই কাররণ সমোর্ীয় লরক্ষযর েনয 

সমরবর্ ারব কাে কররর্ সক্ষম েয়” (ইসলাম, 

২০০৫: ৪৮-৪৯) । 

সমােববোনী Edward Westermarck বরলন, 

“সমাে েরে একদল মানুরষর সমটয, র্ারা 

পারস্পবরক সেরর্াবগর্ায় েীবন র্াপন 

করর”(রেমান, ২০০৭: ৩৫-৩৬)। বযাপক অরি ত  

সমাে েরলা ভগািা মানবোবর্। র্াই ভর্া সমাে 

ববোনী Mack & Young বরলরেন, “সমাে 

েরে বেৃত্তম মানবরগািী, র্ারদর মরধয একই 

ধররনর অ যাস, ধারণা, দৃটয বে ববদযমান, 

র্ারা ভকান বনবদতয  ূখ-ভ  বাস করর এবৃং 

বনরেরদররক একটি অব ন্ন সামাশ্চেক সত্তা 

বেরসরব গণয করর”(খবলল, ২০১১: ১৪)। 

আরমবরকার সমাে ববোনী রবািত ভক মািতন 

বরলন, “ভকান মানবরগািী র্খন সমোর্ীয় 

বন্ধরন আবদ্ধ েরয় একই আচ্ার অনুিান ও 

রীবর্নীবর্র মাধযরম চ্াবলর্ েয় এবৃং সুবনবদতয 

কর্কগুরলা আদশ ত ও মলূযরবাধরক অনুসরণ করর 

র্খন র্ারক সমাে বলা েয়।”  

উপররাক্ত সমাে ববোনীরদর  াবনা ভিরক 

প্রর্ীয়মান েয় ভর্, সমাে েরে এমন এক 

েনরগািী র্ারা একটি সাধারণ ঐবর্েয, প্রিা-

রীবর্নীবর্, আচ্ার-অনুিান এবৃং েীবন 

প্রণালীরর্ অ যস্ত েরয় পারস্পবরক 

সেরর্াবগর্াপূণ ত পবররবরশ বসবাস করর। এক 

কিায়, সমাে বলরর্ একই উরেরশয ও লরক্ষয 

সামাশ্চেক েীবন ও কার্ তাবলী সম্পাদরনর 

কর্কগুরলা বযাশ্চক্তর সঙ্ঘবদ্ধ বসবাসরক বুঝায়। 

কার্ তর্ সামাশ্চেক সম্পকতই সমারের ব বত্ত। এই 

দৃটযরকাণ ভিরক বলা র্ায় ভর্, ববরের 

মুসলমানগণ একই ঐবর্েয, প্রিা-রীবর্নীবর্, 

আচ্ার-অনুিান, োলাল খাদযা যাস এবৃং েীবন 

প্রণালীরর্ অ যস্ত। সুর্রাৃং ববরের মুসলমানরদর 

ববে মুসবলম সমাে আখযাবয়র্ করা র্ায়। 

ইসলারমর বববধ-ববধানসমূে সব তেনীন। সমারের 

সকল স্তররর ও সকল ধরম তর মানুরষর েনয শাবন্তর 

বার্তা বােক। 
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পররবার 

মা-বাবা,  াই-ভবান, স্বামী-স্ত্রী, ”চাচা-চাচী, 

দাদা-দাদী বনরয়ই ভর্ৌি পবরবার। আর মা-বাবা ও 

 াই-ভবান বনরয় একান্নবর্ী পবরবার। আল-

বফকহুল মানোেী গ্ররে ইসলারমর দৃটযরর্ 

পবরবাররর সৃংোয় বলা েরয়রে, মা-বাবা, 

দাদা-দাদী, নানা-নানী, ভেরল-ভমরয় ও নাবর্-

নার্নীরদর বনরয় গটঠর্ েনসমটযরক পবরবার 

বরল(আল বখন ও আল বুগা, ১৯৯৬: ১৬)। 

পবরবার েল সমারের একটি অপবরোর্ তয অে। 

সুর্রাৃং পবরবাররর সম্প্রীবর্ই সমারের মূল ব বত্ত। 

পাবরবাবরক সম্প্রীবর্ বন তর করর পবরবাররর সদসয 

মা-বাবা,  াই-ভবান, স্বামী-স্ত্রী পরস্পররর মারঝ 

ভসৌোদতযপূণ ত সম্পকত বোয় রাখার ওপর। এ 

সম্পরকত  আল্লাে র্া’আলা পববত্র কুর’আরন 

ভ াষণা কররন, “আপনার পালনকর্তা আরদশ 

করররেন ভর্, র্া াঁরক োিা অনয কাররা এবাদর্ 

কররা না এবৃং বপর্া-মার্ার সারি সদ্ব-বযবোর 

কর। র্াদরও মরধয ভকউ অিবা উ রয়ই র্বদ 

বাধ তরকয উপনীর্ েয়; র্রব র্ারদররক ‘উে’ 

শেটিও বরলা না এবৃং র্ারদররক ধমক বদও না 

বরৃং র্ারদও সারি বশিাচ্ারপূণ ত কিা বল” (আল 

কুর’আন, ১৭: ২৩)। সুর্রাৃং ইসলারমর দৃটযরর্ 

ভর্ৌি পবরবারই প্রকৃর্ সম্প্রীবর্বান্ধব সুন্দর ও সখুী 

পবরবার।  উপররাক্ত সমাে ও পবরববার সম্পবকতর্ 

ধারণা ভিরক এবার আমরা ইসলারমর আরলারক 

পাবরবাবরক সম্প্রীবর্বান্ধব সুন্দর সমাে গঠরনর 

বনরদতশনাগুরলা োনরর্ পাবর। 

ো-বাবার সামে সন্তামনর সম্প্রীরে 

ইসলারমর দৃটযরর্ মা-বাবার সারি সন্তারনর বন্ধন 

পাবরবাবরক সম্প্রীবর্ রক্ষায় গুরূত্বপূণ ত অনুসে 

বেরসরব ববরববচ্র্। পবৃিবীরর্ সন্তারনর অশ্চস্তত্ব 

লার র একমাত্র মাধযম েরে মা-বাবা। র্া াঁরদর 

মর্ আপনেন এ পবৃিবীরর্ ববরল। সন্তারনর প্রবর্ 

র্া াঁরদর ভপ্রম- ালবাসা পবৃিবীর ভকান ভপ্রম-

 ালবাসার সারি রু্লনীয় নয়। র্া াঁরদর প্রবর্ 

সদাচ্রণ ও সম্প্রীবর্ প্রদশ তন সন্তারনর েনয 

মানববক, বনবর্ক ও ধমীয় দাবয়ত্ব। মা-বাবার 

আোবে িাকা এবৃং র্া াঁরদর ভসবায় বনরয়াশ্চের্ 

িাকা ইসলারমর দৃটযরর্ সন্তারনর ওপর ফরর্ 

দাবয়ত্ব। এ সম্পরকত আল্লাে ্ বরলন,  ََّوقََضى َربَُّك أَّل 

ا يَْبلُغَنَّ ِعْنَدَك اْلِكبََر أََحُدُهَما  تَْعبُُدوا إِّلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا إِمَّ

ٍ َوَّل تَْنَهْرُهَما َوقُْل لَُهَما قَْوًّل   أَْو  ِكاَلُهَما فاََل تَقُْل لَُهَما أُف 

 এবৃং আপনার রব বনরদতশ বদরয়রেন, ভর্ন“َكِريًما

ভর্ামরা র্া াঁরক বযর্ীর্ অনয কাররা ইবাদর্ না 

কররা, আর বপর্া-মার্ার প্রবর্ সদ্বযবোর কর। 

র্া াঁরদর একেন বকৃংবা উ রয়ই র্বদ ভর্ামার 

েীবেশায় বাধ তরকয উপনীর্ েয়, র্রব র্া াঁরদররক  

‘উে’ শেটি (মা-বাবার প্রবর্ ববরশ্চক্ত প্রকাশক শে) 

পর্ তন্ত বরলা না এবৃং র্া াঁরদররক ধমক বদও না বরৃং 

র্া াঁরদর সারি বশযাচ্ারপূণ ত কিা বল” (সূরা বনী 

ইসরাঈল, ১৭: ২৩)। ভর্খারন বপর্া-মার্ার সারি 

সদ্বযবোর করার েনয আল্লাে ্ কুরআরন বনরদতশ 

বদরয়রেন এবৃং বদৃ্ধ বয়রস র্া াঁরদররক ভসবা করার 

বনরদতশ বদরয়রেন। ভসখারন র্া াঁরদররক বদৃ্ধ বয়রস 

ভসবা না করর বদৃ্ধাশ্ররম পাটঠরয় ভদওয়া চ্রম 

অমানববক আচ্রণ। ইদাবনৃং পািারর্যর 

ভদশগুরলারর্ বদৃ্ধাবস্থায় অরনক মা-বাবারক 

সন্তানরা বদৃ্ধাশ্ররম পাটঠরয় বনরেরদর দাবয়ত্ব 

এবিরয় চ্রল। এরর্ বস্তুগর্ ারব উন্নর্ পািারর্যর 

ভদশগুরলারর্ পাবরবাবরক সম্প্রীবর্ মারাত্মক ারব 

ক্ষবর্গ্রস্ত েরে।  

ইসলারম বশররকর আনগুর্য োিা দুবনয়ার সকল 

ববধ ভক্ষরত্র মা-বাবার আনুগর্য কররর্ আল্লাে ্

বনরদতশ বদরয়রেন। আল্লাে ্ বরলন,  َْوإِْن َجاَهَداَك عَلَى أَن
ْنيَا َمْعُروفًاتُْشِرَك بِي َما  لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فاََل تُِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّ  

“বপর্া-মার্া র্বদ ভর্ামারক আমার সমকক্ষ 

বনরূপরন েবরদশ্চস্ত করর, র্ার োন ভর্ামার 

ভনই; র্রব রু্বম র্ারদর আনুগর্য কররব না এবৃং 

দুবনয়ারর্ র্ারদর সারি সদ্ভারব সেঅবস্থান 

কররব”। (সূরা লুকমান, ৩১:১৫)। এক সময় এই 

বদৃ্ধ বপর্ামার্াই র্া াঁরদর েীবরনর সকল সময়, 

ধন-সম্পদ বববনরয়াগ কররবেরলন সন্তারনর েনয। 

বনরের েনয বকেুই রারখনবন। বর্তমান সমারে 

র্া াঁরা বদৃ্ধ বয়রস বনঃস্ব, অসোয় এবৃং পবরবাররর 

েনয ভবাঝা। এ ারব বদৃ্ধরা অসোয়, বনঃস্ব ও 

ভবাঝা েরয় উঠািা একটি সুন্দর ও সুশৃৃংখল 

সমারের েনয কাময নয়। মুসবলম সমারে বদৃ্ধ 

বপর্ামার্ার ভদখারশানা করার সারি সারি 

আত্মীয়-স্বেন, ইয়ার্ীম ও বমসবকনরদর সারি 

এবৃং সকল মানুরষর সারি উত্তম  াষায় কিা 

বলার সামাশ্চেক দায় ার সন্তারনর ওপরই বর্তায়। 

র্া ইসলামী সমাে বযবস্থায় সন্তারনর ওপর 

বাধযর্ামূলক। এ সম্পরকত কুর’আরন বলা েরয়রে, 

 قُولُواَوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا َوِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن وَ 

 আর ভর্ামরা উত্তম বযবোর কর“ ِللنَّاِس ُحْسنًا
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বপর্ামার্া, আত্মীয়-স্বেন, ইয়ার্ীম ও 

বমসবকনরদর সারি এবৃং সকল মানুরষর সারি 

উত্তম  াষায় কিা বল”(আল্-কুর’আন, ২: ৮৩)। 

আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া সাল্লম) 

বরলন,  َُهَما َجنَّتَُك َونَاُرك “ভর্ামার মা-বাবা ভর্ামার 

োন্নার্, ভর্ামার মা-বাবাই ভর্ামার 

োোন্নাম”(ইবরন মাোে: ৩৬৫২)। আল্লাে ্

র্া’আলা বরলন, “র্ারদর (মা-বাবার) সামরন 

 ালবাসার সারি, নম্র ারব মািা নর্ করর দাও” 

( আল্ কুর’আন, ১৭:২৪)। এ ভিরক বুঝা র্ায় 

ভর্, মা-বাবার ভখদমরর্র মাধযরম োন্নার্ অেতন 

করা র্ায় এবৃং মা-বাবার অবাধযর্ার বা 

নাফরমানীর কাররণ োোন্নারমর শাশ্চস্ত ভ াগ 

কররর্ েরব। আর মা-বাবার অবাধযর্ার বা 

নাফরমানীর শাশ্চস্ত আল্লাে র্াআ‘লা দুবনয়ারর্ও 

বদরবন, আবখরারর্ও বদরবন। 
 

স্বােী-স্ত্রীর পারস্পররক সম্প্রীরে 

স্বামী-স্ত্রী এরক অপররর পবরপূরক।  এ ববষরয় 

আল্লাে ্ র্াআলা ভ াষনা কররন,  ْهُنَّ ِلبَاٌس لَكُْم َوأَنْتُم

 ভর্ামারদর স্ত্রীরা ভর্ামারদর পবরেদ“ ِلبَاٌس لَُهنَّ 

এবৃং ভর্ামরা র্ারদর পবরেদ” (সূরা বাকারা: 

১৮৭)। স্বামী ভর্মন স্ত্রীরক অববধ বেববক চ্াবেদা 

বমিারনা ভিরক রক্ষা করর ভর্মবন ারব স্ত্রীও 

স্বামীরক অববধ ভর্ৌনাচ্ার ভিরক রক্ষা করর। স্বামী-

স্ত্রী পরস্পর উ রয়র ভগাপনীয়র্া রক্ষা কররব। 

উ রয়র মারঝ সম্প্রীবর্, ভসৌোদতয ও  ালবাসার 

বমলবন্ধন একটি সুখী ও সুশৃৃংখল পবরবার সটৃয 

কররর্ পারর। এ সম্পরকত আল্লাে ্র্াআলা বরলন, 
لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعََل بَْينَُكْم  لَقَ َوِمْن آَيَاتِِه أَْن خَ 

আর র্া“ َمَودَّةً َوَرْحَمةً  াঁর এক বনদশ তন এই ভর্, বর্বন 

ভর্ামারদর েরনয ভর্ামারদর মধয েরর্ই ভর্ামারদর 

সবেনীরদররক সটৃয করররেন, র্ারর্ ভর্ামরা 

ওরদর বনকি শাবন্ত পাও এবৃং বর্বন ভর্ামারদর 

মরধয পারস্পবরক  ালবাসা-সম্প্রীবর্ ও মায়া-

মমর্া সটৃয করররেন” (সূরা রূম: ২১)। স্বামী-স্ত্রীর 

মারঝ ভর্রূপ  ালবাসা সটৃয েয় পবৃিবীর অনয 

ভকান দুই বযশ্চক্তর মারঝ অনুরূপ  ালবাসা সটৃয 

েয় না। এটি আল্লাহ্র অরশষ ভনয়ামর্। র্া ফুবররয় 

র্ায় না, আমরুৃ্য অবযাের্ িারক। স্বামী বনে 

স্ত্রীরক সব তপ্রকার সুখ-সুববধা ও আরাম-আরয়শ 

দান করর িারক। অনুরূপ স্ত্রীও বনরের সাধয ও 

ক্ষমর্া অনুর্ায়ী স্বামীর ভসবা ও র্ার সন্তান-

সন্তবর্র র্র্œ এবৃং পবরবাররর সদসযরদর েরনয 

রান্না-বান্নার আরয়ােন করর িারক। মানুষ এই 

শাবন্ত ও গ ীর ভপ্রম- ালবাসা ভসই দাম্পরর্যর 

মাধযরমই লা  কররর্ পারর র্ার সম্পরকতর ব বত্ত 

শরীয়র্সম্মর্ বববারের উপর প্রবর্টির্ িারক। 

স্বামী-স্ত্রীর এই পারস্পবরক  ালবাসা েীবরনর 

প্রবর্টি মুেরূর্তর েনয এমনবক সারা েীবরনর 

শাবন্তর েনয অর্ীব প্ররয়ােন। আমরা ইসলারমর 

বশক্ষার উপর আমল করর পবরবাররর সকল 

সদসয পরস্পররক আেীবন সম্মান করব ও 

 ালবাসব। পািার্য েগরর্র মর্ একবদরনর 

েনয সম্মান ও  ালবাসা বনবদতয করব না। এ 

েরনয রাসূলুল্লাে ্ )সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া 

সাল্লাম( বরলন,  ُْنيَا اْلَمْرأَة ْنيَا َمتَاٌع َوَخْيُر َمتَاعِ الدُّ   الدُّ

اِلَحةُ   দুবনয়ার  সববকেুই সম্পদ, র্রব দুবনয়ার“الصَّ

সরব তাত্তম সম্পদ েল ভনক্কার স্ত্রী” (সেীে মুসবলম: 

২৬৬৮)। একেন ভনক্কার স্ত্রীই পারর স্বামীর 

সম্মান রক্ষা ও আনুগরর্যর মাধযরম পবরবারর 

োন্নার্ী পবররবশ সটৃয কররর্। কারণ স্বামীর 

সন্তুটযরর্ আল্লাে ্সন্তুয। ভর্ নারী স্বামীরক পবররু্য 

কররর্ সক্ষম ভস নারী আল্লাহ্র রেমর্ প্রাপ্ত। 

রাসূলুল্লাে  ্ )সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া সাল্লম( 

বরলন,  ْقَن فَِإن ِي أُِريتُُكنَّ أَْكثََر أَْهِل النَّاِر فَقُْلَن يَا َمْعَشَر الن َِساِء تََصدَّ

ِ قَاَل تُْكثِْرَن اللَّْعَن َوتَْكفُْرَن اْلعَِشيرَ   ভে সম্মাবনর্“ َوبَِم يَا َرُسوَل َّللاَّ

মবেলাগণ, ভর্ামরা সাদকা কর। ভকননা আবম 

োোন্নারম ভর্ামারদর আবধকয ভদরখবে। উপবস্থর্ 

মবেলাগণ শ্চেরেস কররলন, ইয়া রাসূলুল্লাে ্

)সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া সাল্লাম( এর কারণ কী? 

বর্বন উত্তরর বলরলন, ভর্ামরা পরস্পররক ভববশ 

ভববশ লা‘নার্ দাও এবৃং স্বামীর নাফরমানী কর 

...(বুখারী: ২৯৩)। র্ােরল আমারদর একটি ববষয় 

স্পয েরলা ভর্, স্বামীর আনুগর্য ও সন্তুটযর 

মাধযরমই মুসবলম নারী সমারের োোন্নারমর 

শাশ্চস্ত ভিরক মুশ্চক্ত অশ্চেতর্ েরব। অনুরূপ ারব মা-

বাবার সন্তুটয অেতরনর মাধযরম সন্তান-সন্তবর্ 

বনরেরদররক োোন্নারমর শাশ্চস্ত ভিরক বা াঁচ্ারর্ 

পাররব।। এই োোন্নারমর আগুরনর শাশ্চস্ত ভিরক 

মুশ্চক্তর বশক্ষা বা দীক্ষা মানুষরক মুশ্চক্তর পি ভদখায় 

এবৃং আল্লাে ্ ও র্া াঁর রাসূরলর পরির পবিক 

বানায়। সুর্রাৃং এই দশ তরনর আন্তবরক অনুসরণ ও 

আমরলর মাধযরম র্ারা বনরেরদর েীবনরক 

সজ্জির্ কররব র্ারাই োশররর কটঠন সমরয় 

আল্লাহ্র রাসূরলর শাফাআর্ লার র ভর্াগযর্া 

অেতন কররব। স্বামী-স্ত্রীর মারঝ সম্প্রীবর্ বোয় 

িাকরল র্ার ফল ভ াগ কররব সন্তারনরা। 
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ভকননা, এ পবররবরশ সন্তানরা আদশ ত ও 

আরলাবকর্ মানুষ বেরসরব গরি ওঠার সুরর্াগ 

পারব। আরব ববরের প্রখযার্ ইসলামী বযাশ্চক্তত্ব 

শায়খ  . সালাে আল্-বুদাইর এর পরামশ ত মরর্, 

সন্তারনর  ারলা চ্াইরর্ ভগরল স্বামী-স্ত্রীরক 

বনরেরদর মরধয সমরঝার্ার নীবর্ ভমরন চ্লা 

আবশযক। স্ত্রীর প্রবর্ স্বামীর অনযায়, অবো ও 

অবমূলযায়ন পাবরবাবরক েীবরনর পররর্ পররর্ 

অশাবন্ত ও অববোরসর বীে বপন করর। স্ত্রীর 

সারি কিা বলার সময় নরম ও ভকামল  াষা 

বযবোর করা, বারে-ভনাৃংরা-বনকৃয  াষা পবরোর 

করা, র্ার সারি সম্মানেনক আচ্রণ করা এবৃং 

র্ার  ুল-ত্রুটি ক্ষমা করার মাধযরম পবরবারর 

শাবন্তর সুবার্াস প্রবাবের্ েয়। একই ারব স্ত্রীরকও 

স্বামীর সারি সদাচ্রণ কররর্ েরব। পাবরবাবরক 

সম্প্রীবর্, সন্তানরদর আচ্রণগর্ বশযাচ্ার বশক্ষা 

ও সৃংসাররর সুখ চ্াইরল  স্ত্রীর দাবয়ত্ব স্বামীরক সুখী 

করা। সন্তারনর সম্মুরখ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পবরক 

আচ্রণ শ্রদ্ধাপূণ ত েরর্ েরব(ভচ্ৌধুরী, ২০১৭:৭৭)। 

এ সম্পরকত ের্রর্ আবু হুরায়রা (র.) ভিরক 

ববণ তর্, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া সাল্লাম) 

বরলন,  َاْلَمْرأَةَ أَْن تَْسُجَد  َمْرتُ لَْو أََمْرُت أََحًدا أَْن يَْسُجَد أِلََحٍد أَل

্ র্বদ আবম (আল্লাে“...ِلَزْوِجَها োিা) কাউরক 

বসেদা করার বনরদতশ বদর্াম, র্রব স্ত্রীরক বনরদতশ 

বদর্াম র্ার স্বামীরক বসেদা করার...”(ইবনু 

মাোে: ১৮৪২)। সুর্রাৃং এ োবদস ভিরক 

প্রর্ীয়মান েয় ভর্, একেন স্ত্রীর র্ার স্বামীর 

প্রবর্ কর্িুকু শ্রদ্ধারবাধ ও সম্মানরবাধ িাকরর্ 

েরব। পক্ষান্তরর  স্বামীরও স্ত্রীর প্রবর্ সম্মানরবাধ 

িাকরর্ েরব। স্বামী-স্ত্রী পরস্পররর মারঝ 

সম্মানরবাধ োগ্রর্ িাকরল সন্তানরদরও মা-বাবার 

প্রবর্ সম্মান শ্রদ্ধারবাধ বর্বর েরব। এ বযাপারর 

আল্লাে র্াআ‘লা বরলন,  َِوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروف  

“এবৃং ভর্ামরা র্ারদর (স্ত্রীরদর) সারি সদাচ্রণ 

কর”(সূরা বনসা: ১৯)।  

 

স্বােী-স্ত্রীর উভময়র পররবামরর সামে সম্প্রীরে 

বববাবেক সম্পরকতর কাররণ দু’টি পবরবাররর মারঝ 

আত্মীয়র্ার বন্ধন সটৃয েয়। স্বামী-স্ত্রী উ রয় 

পরস্পররর পবরবাররর সদসযরদর ভখা াঁে-খবর ও 

আদর-সম্মান বোয় রাখরল পাবরবাবরক সম্প্রীবর্ 

সুদৃঢ় েরব। স্বামী র্ার স্ত্রীর বপর্া-মার্ারক আপন 

বপর্া-মার্ার মর্ তাদা ভদরব, স্ত্রীর  াই-ভবারনর 

সারি আপন  াই-ভবারনর মর্ সদাচ্রণ কররব, 

ভর্মবন স্ত্রীও স্বামীর আপনেনরদররক  বনরের 

আপনেন মরন কররব এবৃং র্া াঁরদর সারি 

সদাচ্রণ কররব। এমবন ারব একটি সম্প্রীবর্বান্ধব 

সুন্দর পবরবার গরি উঠরব (ইউসুফ আলী, 

২০১৬: ১১০-১২০)। সুর্রাৃং পাবরবাবরক সম্প্রীবর্ 

প্রবর্িার েনয স্বামী-স্ত্রী উ য়ই পরস্পররর 

পবরবাররর আত্মীয়-স্বেনরদর প্রবর্ উ য়রকই 

সদয় ও সম্প্রীবর্র  াব বোয় রাখরর্ েরব। এর 

বযর্যয়  িরল স্বামী-স্ত্রীর দাম্পর্য সম্পরকতর 

অবনবর্  িরব। 
 

রপো-োোর আত্মীয়-স্বজন-বনু্ধ-বান্ধবমদর 

সামে সম্প্রীরে 

বপর্া-মার্ার মরুৃ্যর পর র্া াঁরদর আত্মীয়-বনু্ধরদর 

সারি সুসম্পকত বোয় রাখাও আদশ ত সন্তারনর 

চ্বরত্র। অবধকন্তু, সৎ মা-বাবারকও আপন 

বপর্া-মার্ার সম মর্ তাদা প্রদশ তন কররর্ েরব। 

মোনবব সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া সাল্লাম 

বরলরেন, “বপর্ার মরুৃ্যর পর র্া াঁর বনু্ধরদর সারি 

সুসম্পকত বোয় রাখা সবরচ্রয় বি পূরণযও 

কাে”(সেীে মুসবলম: ৬৬৭৭-৬৬৭৯)। এক 

বযশ্চক্ত নবব কবরম সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া 

সাল্লামরক প্রে কররলন, “ভে আল্লাের রাসূল, 

আমার বপর্া-মার্ার মরুৃ্যর পর র্ারদর ভখদমরর্র 

আর বকেু বক বাকী আরে? র্া করর আবম র্া াঁরদর 

ভসবা কররর্ পাবর? বর্বন বলরলন, েযা াঁ, চ্ারটি 

কম ত। ১. র্া াঁরদর উ রয়র েনয ভদায়া করা ও ক্ষমা 

চ্াওয়া, ২. র্া াঁরদর ওয়াদা ও চু্শ্চক্তগুরলা কার্ তকর 

করা, ৩. র্া াঁরদর বনু্ধরদর সম্মান করা এবৃং ৪. 

র্া াঁরদর মাধযরম প্রাপ্ত রক্ত সম্পকীয় আত্মীয়-

স্বেনরদর সারি সুসম্পকত বোয় রাখা। র্া াঁরদর 

মরুৃ্যর পর র্া াঁরদর ভসবার এই কােগুবল ভর্ামার 

দাবয়রত্ব অববশয আরে”(খুর্বারু্ল ইসলাম, 

২০০৮: ২১২)। ইসলারমর দৃটযরর্ মারয়র মরুৃ্যর 

পর খালার সারি সদাচ্রণ করা মারয়র সারি 

সদাচ্রণ বরল গণয েয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 

আলাইরে ওয়া সাল্লাম) বরলরেন, “খালা মারয়র 

সমরু্লয”( াগলপুরী, ২০১৬: ৩৭২)। ের্রর্ 

ইবরন ওমর (রা.) েরর্ ববণ তর্ আরে, েবনক 

বযশ্চক্ত নবব  কবরম (সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া 

সাল্লাম)-এর  ভখদমরর্ উপবস্থর্ েরয় বলল, 

“আবম একিা বি পাপ করর ভফরলবে। র্াওবার 

ভকান সুরর্াগ আরে বক? নবব কবরম (সাল্লাল্লাহু 

আলাইরে ওয়া সাল্লাম) োনরর্ চ্ইরলন প্রেকারীর 
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মা ভবাঁরচ্ আরে বকনা? বর্বন উত্তরর বলরলন, না। 

অর্ঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া সাল্লাম) 

শ্চেরেস কররলন, খালা আরে কী? উত্তরর 

বলরলন, েযা াঁ। নবব কবরম (সাল্লাল্লাহু আলাইরে 

ওয়া সাল্লাম) বলরলন, র্ােরল র্া াঁর প্রবর্ ইেসান 

র্িা উত্তম আচ্রণ 

কররব”( াগলপুরী,২০১৬:৩৭২)। 

োবদরসর আরলারক খালা েরলন মারয়র 

স্থলাব বষক্ত। খালার েক দাদী-নানী ও ভবান-ফুফু 

ভিরক অগ্রগনয। কারণ খালা ভবারনর সন্তানরদর 

মারয়র মর্ই ভেে-মমর্ার দৃটযরর্ ভদরখ িারকন 

এবৃং র্ারদর প্রবর্ ভেেপূণ ত আচ্রণ করর িারকন।  

আেকাল ভ াগবাদ ও বস্তুবারদর ভমারে আেন্ন 

আমারদর সমারের সন্তারনরা মা-বাবারক বচ্রন 

না। পািার্য সমারে সন্তান বপর্ারক েীবরন 

একবারও ভদরখবন। কারণ ভস অবববাবের্ মারয়র 

গ তোর্। অরনক সন্তান মারকও ভচ্রন না। 

ভকননা েরের পর মা সন্তানরক ভফরল অনয 

পুরুরষর োর্ ধরর চ্রল র্ায়। এ ারব সন্তারনরা 

আপন মা-বাবারক খুাঁরে পারেনা। ভসখারন র্ারা 

মা-বাবার আত্মীয়-স্বেনরদর খুাঁরে পাওয়ার প্রেই 

আরস না। ইসলারমর অনুশাসন ভমরন পাবরবার 

গঠন করা েরল পাবরবাবরক সম্প্রীবর্র পি প্রশস্ত 

েরব। 

ভাই-মবামনর পারস্পররক সম্প্রীরে 

 াই-ভবান েরে একই বপর্া-মার্ার অিবা এক 

বপর্া ও ব ন্ন মার্ার সন্তান।  াই-ভবারনর মারঝ 

একই বপর্ার ররক্তর ধারা প্রবাবের্। র্াই বপর্া-

মার্ার পর এ েগর্ সৃংসারর  াই-ভবানই েরে 

সবরচ্রয় অপনেন। পবরবাররর বি  াই-ভবানরা 

র্বদ ভোি  াই-ভবানরদর স্নেহ করর এবৃং ভোিরা 

বিরদর শ্রদ্ধা করর র্ােরল পবরবাররর সম্প্রীবর্ 

অিুি িাকরব এবৃং অরনক পাবরবাবরক সমসযা 

সেরে সমাধান েরয় র্ারব। অরনক পাবরবাবরক 

সমসযা সমাধারনর অ ারব সবেৃংসর্ায় রূপ ভনয়। 

এেনয ইসলাম ভোিরদর স্নেহ ও বিরদর সম্মান 

করার বযাপারর অর্যবধক গুরুত্ব বদরয়রে। মোনবব 

(সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া সাল্লাম)  বরলরেন,  لَْيَس

 ভস আমার“ ِمنَّا َمْن لَْم يَْرَحْم َصِغيَرنَا َويَُوق ِْر َكبِيَرنَا

দল ূক্ত নয়, ভর্ অমারদর ভোিরদর স্নেহ কররনা 

এবৃং বিরদর সম্মান কররনা”(সুনান ু বর্রবমর্ী: 

১৮৪২)। োবদরসর বশক্ষা েরলা, বি  াই ভোি 

 াইরয়র কারে অব  াবকরু্লয। ইসলারমর বশক্ষা 

অনুর্ায়ী পবরবাররর  াই-ভবারনর সম্পকত বোয় 

িাকরল পাবরবাবরক সম্প্রীবর্ দৃঢ় েরব। পবরবাররর 

সকল সদসয দাবয়ত্বশীল ও আত্মসরচ্র্ন েরব। 

বপর্ার ভররখ র্াওয়া সম্পরদর  াগ-বন্টন বনরয় 

 াই-ভবানরদর মারঝ সযৃ অসরন্তাষ ও ঝগিা-

বববাদ দরূ করার েনয ইসলামী উত্তরাধীকার 

আইন সম্প্রীবর্ রক্ষায় প্র াবরকর  ূবমকা রারখ। 

ইসলামী আইরনর প্রবর্ শ্রদ্ধাশীল েরল  াই-

ভবানরদর মারঝ পাবরবাবরক সম্প্রীবর্ ববরাে 

কররব। 

আত্মীয়-স্বজমনর প্ররে সম্প্রীরে  

মানুষ সামাশ্চেক েীব। ভস একাকী বসবারস 

অবযস্ত নয়। র্াই বযশ্চক্ত, পবরবার ও সমারে 

আত্মীয়র্ার সম্পকত ওর্রপ্রার্ ারব েবরর্। 

আত্মীয়-স্বেরনর সেরর্াবগর্া, সেমবম তর্া ও 

 ালবাসা বনরয়ই মানুষ এ পাবি তব েীবরন ভবাঁরচ্ 

িারক। আর আত্মীয়র্ার সমাপ্রীবর্ বোয় না 

িাকরল েীবন েরয় র্ায় বনরস, আনন্দেীন, 

একাকী ও ববশ্চেন্ন। র্াই পাবি তব েীবরন 

আত্মীয়র্ার সম্পকত রক্ষার গুরুত্ব অপবরসীম। 

আত্মীয়র্ার বন্ধন রক্ষা করা ঈমারনর গুরুত্বপূণ ত 

শাখা। এ বন্ধন বেন্ন করা ইসলারমর দৃটযরর্ 

মারাত্মক অপরাধ। মোন আল্লাে ্ পববত্র 

কুরআরন আত্মীয়র্ার বন্ধন বেন্নকারীরদর করঠার 

 াষায় বনন্দা করররেন। বর্বন বরলন, 
عُوا أَْرَحاَمُكْم أُولَِئَك    فََهْل َعَسْيتُْم إِْن تََولَّْيتُْم أَْن تُْفِسُدوا فِي اأْلَْرِض َوتُقَط ِ

 ُ ُهْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرهُمْ     الَِّذيَن لَعَنَُهُم َّللاَّ  ক্ষমর্ায় অবধটির্“فَأََصمَّ

েরর্ পাররল সম্ভবর্ ভর্ামরা পবৃিবীরর্ ববপর্ তয় 

সটৃয কররব এবৃং আত্মীয়র্ার বন্ধন বেন্ন কররব। 

আল্লাে র্া‘আলা এরদররকই কররন অব শপ্ত, 

ববধর ও দৃটযশশ্চক্তেীন” (সূরা মুোম্মদ: ২২-২৩)। 

বর্বন পববত্র কুরআরন আররা বরলন,  َوالَِّذيَن

ُ بِِه أَ  ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ  نْ يَْنقُُضوَن َعْهَد َّللاَّ

  يُوَصَل َويُْفِسُدوَن فِي اأْلَْرِض أُولَئَِك لَُهُم اللَّْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّارِ 

“র্ারা আল্লাে র্া‘আলারক ভদয়া দৃঢ় অবেকার  ে 

করর, ভর্ সম্পকত অকু্ষন্ন রাখরর্ আল্লাে 

র্া‘আলা আরদশ করররেন র্া বেন্ন করর এবৃং 

পবৃিবীরর্ অশাবন্ত সটৃয করর র্ারদর েনয ররয়রে 

লা‘নর্ ও অব সম্পার্ এবৃং র্ারদর েনয ররয়রে 

মন্দ আবাস”(সূরা আর-রাদ: ২৫)। 

আত্মীয়র্ার বন্ধন বেন্নকারী োন্নারর্ প্ররবশ 

কররর্ পাররব না। নবব কবরম সাল্লাল্লাহু আলাইরে 

ওয়া সাল্লাম  বরলরেন,   َِعلَْيه ُ ِ َصلَّى َّللاَّ أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ

 আত্মীয়র্ার বন্ধন“ َوَسلََّم قَاَل َّل يَْدُخُل اْلَجنَّةَ قَاِطُع َرِحمٍ 

বেন্নকারী োন্নারর্ প্ররবশ কররব না”(সেীহুল 
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বুখারীঃ৫৯৮৪; সেীে মুসবলম: ২৫৫৬)। বর্বন 

আররা বরলন, 

ِ َوالْيَْوِم اْْلِخِر فَلْيَِصْل َرِحَمهُ َمْن َكاَن    يُْؤِمُن بِاَّللَّ   ভর্ বযশ্চক্ত 

আল্লাে ও পরকারল ববোসী ভস ভর্ন বনে 

আত্মীয়র্ার বন্ধন রক্ষা করর”(সেীহুল বুখারী: 

৬১৩৮)। আত্মীয়র্ার সম্পকত বেন্নকারীর সারি 

সম্পকত রক্ষা করার আরদশ বদরয়রেন মোনবব 

সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া সাল্লাম। বর্বন  বরলরেন,  

ْن َظلََمكَ   ِصْل َمْن قََطعََك َوأَْعِط َمْن َحَرَمَك َوأَْعِرْض َعمَّ

“আত্মীয়র্ার সম্পকত বেন্নকারীর সারি সম্পকত 

বোয় রারখা, ভর্ ভর্ামারক বশ্চঞ্চর্ করররে র্ারক 

দান কর এবৃং র্াবলরমর পাশ ভকরি র্াও অি তাৎ 

র্ারক ক্ষমা কর”(মুসনাদু আেমদ: ১৬৬৯৬)। 

আত্মীয়র্ার সম্পকত রক্ষাকারীর বরবর্ক ও বয়স 

বশৃ্চদ্ধ পায়। মোনবব সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া 

সাল্লাম  বরলরেন,   َ َمْن أََحبَّ أَْن يُْبَسَط لَهُ فِي ِرْزقِِه َويُْنَسأ

 ,ভর্ বযশ্চক্ত পেন্দ করর ভর্“ لَهُ فِي أَثَِرِه فَلْيَِصْل َرِحَمهُ 

র্ার বরবর্ক ও বয়স বশৃ্চদ্ধ পাক ভস ভর্ন র্ার 

আত্মীয়র্ার বন্ধন রক্ষা করর” (বুখারী: ২০৬৭, 

৫৯৮৫-৫৯৮৬; মুসবলম : ২৫৫৭)।  

উপররর আরলাচ্না ভিরক আমরা আত্মীয়-

স¦েরনর প্রবর্ সম্প্রীবর্ প্রদশ তরনর গুরুত্ব 

অনুধাবন কররর্ পাবর। র্াই আমারদর 

পাবরবাবরক সম্প্রীবর্ রক্ষায় আত্মীয়-স্বেরনর 

সারি সদ্বযবোর, আবি তক সাোর্য প্রদান, কুশল 

বববনময় ও উপর ৌকন প্রদারনর ধারা অবযাের্ 

রাখা প্ররয়ােন। ররক্তর সম্পকীয় আত্মীয়রদর 

নযায় বববাবেক সম্পরকতর আত্মীয়রদর সরেও 

সুসম্পকত বোয় রাখা আববশযক (ভেমারয়র্ 

উশ্চেন,২০১২ : ৬০৮)। মরনামাবলনয েরল 

আত্মীয়-স্বেরনর সারি বর্ন বদরনর ভববশ সময় 

কিাবার্তা বন্ধ রাখা ইসলাম সমি তন করর না। এ 

ববষরয় মোনবব সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া সাল্লাম 

বরলন, “ভকান মুসবলরমর েনয বর্ন বদরনর 

ভববশ র্ার  াইরয়র সারি কিা বন্ধ রাখা ববধ নয়” 

(সেীে মুসবলম: ২৫৬০)। সুর্রাৃং আত্মীয় ও 

প্রবর্রবশী র্িা সমারের সকরলর সারি সুসম্পকত 

বোয় রাখা ইসলারমর বশক্ষা। 

 

ইসলারে ও পদ্দিো সোমজ পাররবাররক 

সম্প্রীরে   

মানব েীবরনর প্রিম ব বত্ত েরে পবরবার। আর 

পবরবার েরে সমারের অৃংশ। সমােরক বাদ 

বদরয় ভর্মন রারের কল্পনা করা র্ায় না। ভর্মবন 

পবরবার োিাও সমাে অকল্পনীয়। এ ারব বযশ্চক্ত, 

পবরবার, সমাে ও রারে সম্প্রীবর্র আবে 

েবিরয় পিরব। এেনয ইসলাম পাবরবাবরক 

েীবনরক অর্যন্ত গুরুরত্বর সারি ববরবচ্না 

করররে। পবরবাররর সকল সদরসযর পারস্পবরক 

অবধকার ইসলারম এর্ সুস্পয ারব বনরদতবশর্ 

েরয়রে ভর্,  ্এর রু্লনা পবৃিবীর ভকারনা েীবন 

দশ তরন খুাঁরে পাওয়া  ার। ইসলাম পাবরবাবরক 

সম্প্রীবর্ প্রবর্িার মাধযরম পৃবিবীরর্ স্বগীয় 

পবররবশ উপোর বদরর্ চ্ায়।  

পক্ষান্তরর পািার্য েগরর্র ভ াগবাদী বুরেতায়া 

সমারে পাবরবাবরক সম্প্রীবর্ ভর্া দরূরর কিা 

পবরবার প্রিাও ববলুবপ্তর পরি। ভসখারন ভকবল 

স্বামী-স্ত্রীর একাকীত্ব পবরবারই টিরক আরে। 

এ ারব অবমরত্বর ববষবারে েেতবরর্ েরয় 

ভসখারন পবরবার ধ্বৃংস েরয় র্ারে। এ অবস্থা 

চ্লরর্ িাকরল অবচ্ররই পবরবাররর সৃংোই 

পবরবর্তন েরয় র্ারব। সমকাবমর্ার পবরবার বরল 

একটি নরু্ন পবরবাররর উদ্ভব েরব। এর প্রদু তারব 

আধুবনক ইউররাপীয় স যর্ায় পবরবাররর ব র্ 

নিবরি েরয় ভগরে। অধুনা ইউররাপবাসী 

নারীরদর ভিরক ববমুখ িারক, এমনবক গ তধাবরণী 

মারয়র সারি  ারলাবাসার বন্ধন বেন্ন কররর্ও 

র্ারদর ববরবরক বা াঁরধ না। মা নািীর ধন সন্তারনর 

সারি সম্পকত রক্ষা কররর্ চ্াইরলও  মুক্ত-স্বাধীন 

সন্তান মারয়র আেবারন সািা না বদরয় বপেু েরি 

(নদ ী,২০১২ : ৪০)।  এ স যর্া সন্তারনর কাে 

ভিরক বাবা-মারক ববশ্চেন্ন করর বদরয়রে। আধুবনক 

ভ -ভকয়ারর বশশুরা প্রবর্পাবলর্ েওয়ায় দী ত 

সময় মা-বাবার ভেরের পরশ বশ্চঞ্চর্ েরয় র্ারা 

ভবরি উরঠ। ফরল মা-বাবা ও সন্তারনর আশ্চত্মক 

বন্ধন আলগা েরয় র্ারে। এমন সন্তানরদর মারঝ 

মানবসক অশাবন্ত, অপরাধ প্রবণর্া এমনবক 

আত্মেনরনর মর্ ে নয অপরাধ বশৃ্চদ্ধ পারে।  

আরমবরকারর্ ২০০৩-২০০৪ সাল পর্ তন্ত ১০-১৪ 

বের বয়সী বশশুরদর আত্মের্যার সৃংখযা ভবরিরে 

৭৬%। অনয এক পবরসৃংখযারন ভদখা র্ায়, 

র্ুক্তরারে ২০০৪ সারল ১৫-১৯ বের বয়সী ভেরল-

ভমরয়রদর আর্যের্যার পবরমান ভবরিরে 

র্িাক্ররম ৩২.৩% ও ৯% (নূরুল ইসলাম, ২০১৬ 

: ৭২)। স্বামী-স্ত্রী উ রয়ই চ্াকুবরশ্চেবব েওয়ায় এবৃং 

উ রয়র কারের সমরয়র ব ন্নর্া িাকায় 

সাপ্তাবেক েুটির বদন োিা উ রয় বেববক চ্াবেদা 

পূররণ বমবলর্ েওয়ার সুরর্াগ ভনই। এ 
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পবরবস্থবর্রর্ পবরবাররর  সদসযরদর একসারি বরস 

খাওয়া-দাওয়া, সন্তানরদর সারি ¯ভ œভের 

পরশমাখা সময় বযয় করা ও স্বামী-স্ত্রীর মারঝ 

ভপ্রম- ারলাবাসার বববনময় সদরূপরাের্। স্বামী-

স্ত্রীর মারঝ ভপ্রম- ারলাবসার বন্ধন সুদৃঢ় না 

েওয়ায় রু্ে কাররণ বববাে ববরেদ  িরে ( . 

আমীর, ২০০৫ : ২৪১)। ১৯৭৫ সারলর 

পবরসৃংখযান অনুর্ায়ী আরমবরকায় বববাে 

ববরেরদর শর্করা োর ৪৮  (বদবনক ইনবকলাব, 

৮ েলুাই, ২০০৮, প.ৃ ১৪)। নারী-পুরুরষর 

অবাধ ভমলারমশা ও ভর্ৌনাচ্াররর ফরল বপরৃ্ 

পবরচ্য়েীন সন্তারনর সৃংখযা ভবরি র্ারে। ১৯৯০ 

সারল বিরিরনর র্ৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মাগ তাররি 

িযাচ্ার এক সাক্ষাৎকারর বরলন, ১৯৭৯-৮৭ সাল 

পর্ তন্ত নারী-পুরুরষর অবাধ ভমলারমশার কাররণ 

বিরিরন চ্ার লক্ষ বপরৃ্ পবরচ্য়েীন সন্তান 

েেগ্রেণ করর (সালাহুশ্চেন, ১৯৯৭ : ৩৩৪)। 

উপররাক্ত কাররণ পািারর্য পাবরবাবরক সম্প্রীবর্ 

ববনয েরে। ইসলাম ভর্ ারব পাবরবাবরক সম্প্রীবর্ 

রক্ষার বনরদতশনা ভদয় ভস অনুর্ায়ী পবরবার গঠন 

ও সম্প্রীবর্ বোয় রাখরল সম্প্রীবর্বান্ধব, 

ভসৌোদতযপূণ ত ও ভপ্রম- ালবাসায় িইিুমু্বর একটি 

পবরবারর মানুষ বসবাস কররর্ সক্ষম েরব। 

 

উপসাংহার 

পবরবার সমারের মূল ব বত্ত। সমারের সমটযই 

েল রাে। এ কাররণ ইসলাম পবরবার ও 

পাবরবাবরক েীবনরক খবুই গুরুর্¦ বদরয় িারক। 

ভদরের মরধয োিত বা কলরবর স্থান ভর্মন, 

ইসলারম পবরবাররর স্থান ভর্মন। রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইরে ওয়া সাল্লাম বরলরেন, 

“শরীররর মরধয এমন একটি ভগাশর্বপণ্ড ররয়রে। 

র্বদ র্া সুস্থ-স্বা াববক িারক র্ােরল ভগািা শরীর 

সুস্থ-স্বা াববক িারক। আর র্বদ র্া অসুস্থ েরয় 

পরি র্ােরল সমস্ত শরীর অসুস্থ েরয় পরি। আর 

ঐ ভগাশর্ বপণ্ডটি েরে কলব বা অন্তর”(বুখারী, 

ো.-৫২)। সুর্রাৃং পবরবার র্বদ সম্প্রীবর্বান্ধব ও 

ভসৌোদতযপূণ ত েয় র্ােরল সমাে এবৃং রােও শাবন্ত-

সুরখ  রর উঠরব। র্খন পবরবাররর সদসযরদর 

মারঝ সুসম্পকত বোয় িাকরব এবৃং র্ারা এরক 

অপররর প্রবর্ সোনু ূবর্শীল েরব, র্খনই ভর্া 

অনু ূর্ েরব সুখ আর প্রশাবন্ত। বর্তমান সমারে 

ববরােমান পাবরবাবরক অশাবন্ত ভমাকারবলায় 

ইসলারমর ববেেনীন পাবরবাবরক সম্প্রীবর্র ভর্ 

দশ তন র্া অনুসরণ সমারের সকল মানুরষর েনয 

অনবস্বকার্ ত। 
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[১০] সালাহুশ্চেন মাকবুল অেমদ (১৯৯৭), আল-
মারআরু্ বায়না বেদায়াবর্ল ইসলাম ওয়া গাওয়াবর্ল 
ই‘লাম। দারু ইলাফ, কুরয়র্। 

[১১] অধযাপক প্ররমাদ ভসনগুপ্ত, অধযাপক মবর্লাল 
মুরখাপাধযায় ও অধযাপক মমৃ্ময় বসু (১৯৮৬), 
সমােদশ তন । বযানােী পাববলশাস ত, কবলকার্া-৯। 

[১২]  খ. ম. আবমনুল ইসলাম (২০০৫), সমাে ববোরনর 
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মু’বমরনর পাবরবাবরক েীবন। শ্চেবনয়াস পাববলশার, 
 াকা। 

[১৬] প্ররকৌশলী রবফক আেমদ ভচ্ৌধুরী (২০১৭), 
খুর্বারু্ল োরামাইবনশ শরীফাইন (সৃংকলন)। গােী 
প্রকাশনী, চ্ট্টগ্রাম। 

[১৭] আল্লামা ইরশাদ কারসমী  াগলপুরী (২০১৬), 
ফার্ারয়রল আখলাক (অনূবদর্), আল ইরফান 
পাববলরকশনস,  াকা। 

[১৮]  . ভখান্দকার আবদুল্লাে োোেীর (২০০৮), 
খুর্বারু্ল ইসলাম। আসসুন্নাে পাববলরকশনস, 
শ্চঝনাইদে।  

[১৯] সাইরয়দ আবুল োসান আলী নদ ী (২০১২), ববধ্বস্ত 
মানবর্া। মুোম্মদ িাদাস ত,  াকা। 

[২০] বদবনক ইনবকলাব,  াকা, ৮ েলুাই
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