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বিিাহ-শাদীর প্রচবিত ভিুসমহূ 

বিিাহ-শাদী মানি জীিননর একবি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যা মহান আল্লাহ তা‘আিা তাাঁর িান্দানদরনক বিনশষ নন‘আমত বহসানি দান কনরনেন। 

িাবহযক দৃবিনত বিিাহ-শাদী দুবনয়ািী কাজ িা মুিাহ মনন হনিও যথা বনয়নম সুন্নাত তরীকায় যবদ তা সম্পাদন করা হয় তাহনি নসিা 

িরকতপূর্ণ ইিাদত ও অনননক সওয়ানির কাজ হয়। এর মাধ্যনম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পতয জীিন সুখময় হয়। বকন্তু িতণমান সমানজ বিিাহ-

শাদী সুন্নত তরীকায় নতা হয়ই না। উপরন্তু এিা বিবভন্ন ধ্রননর কুপ্রথা এিং িড় িড় অননক গুনানহর কারর্ হনয় দাাঁবড়নয়নে। ফনি পাবরিাবরক 

জীিনন অশাবির ঝড় িনয় চিনে। এজনয বননে বিিাহ-শাদী সম্পবকণত বকেু ভুি এিং কুপ্রথা তুনি ধ্ারা হি। যানত এগুনিা নথনক িাাঁচা হয়। 

বিিানহর পনূিণর ভুিসমহূ 

১. বিিাহ শাদী নযনহতু ইিাদত, সুতরাং এখানন দীনদারীনক প্রাধ্ানয বদনত হনি। দুবনয়াদারগর্ নসৌন্দযণ, মাি, নদৌিত ও খান্দাননক প্রাধ্ানয 

বদনয় থানক। এিা রাসূনির সুন্নানতর বিপরীত হওয়ায় শাবি িনয় আনন না।   

২. নকান নকান জায়গায় অবভভািক এিং সাক্ষী োড়া শুধ্ ুির কননর পরস্পনরর সন্তুবিনতই বিিানহর প্রচিন আনে। অথচ এভানি বিিাহ বিশুদ্ধ 

হয় না। িরং এবি বযনা-িযবভচার িনি গর্য হনি। সাক্ষী থাকা সনেও যবদ নমনয় পনক্ষর অবভভািনকর সম্মবত না থানক, আর নেনি নস নমনয়র 

“কুফ”ু তথা দীনদারী মািদারী ও নপশাগত বদক নথনক সামঞ্জসযশীি না হয় তাহনি নস বিিাহও শুদ্ধ হয় না। 

৩. নকউ নকউ ধ্ারর্া কনর নয মাবসক চিাকািীন সময় বিিাহ শুদ্ধ হয় না। অথচ এ অিস্থায়ও বিিাহ শুদ্ধ হনয় যায়। অিশয এ অিস্থায় সহিাস 

জাবয়য ননই। 

৪. নকউ নকউ ধ্ারর্া কনর নয মুরীদনীর সানথ পীর সানহনির বিিাহ জাবয়য ননই। অথচ রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইবহ ওয়া সাল্লানমর স্ত্রীগর্ 

সকনিই তাাঁর মুরীদনী বেনিন। 

৫. অনননক অননক িয়স হওয়ার পরও বিিাহ কনর না বকংিা প্রথম স্ত্রীনক তািাক নদওয়ার পর িা নস মৃতুয িরর্ করার পর আর ২য় বিিাহ 

কনর না। অথচ শারীবরক বিনিচনায় তার বিিাহ করা জরুরী বেি। এ অিস্থায় থাকা মানন বযনা-িযবভচানর জবড়ত হওয়ার রাস্তা খুনি নদয়া। 

৬. অননক নক্ষনে নদখা যায় (উদাহরর্ স্বরূপ) ৬০ িেনরর িয়স্ক নিাক অল্প িয়সী যুিতী নমনয়নক বিিাহ কনর িনস। ফনি ঐ নমনয় বনবিত 

জুিুনমর বশকার হয়। 

৭. অনননক স্ত্রীর নখদমনত অক্ষম হওয়া সনেও দুিণিতা িুবকনয় নিাক নদখাননার জনয বিনয় কনর স্ত্রীর জীিননক ধ্বংস কনর নদয়। এিা 

মারাত্মক গুনানহর কাজ। 

৮. নকান নকান আধু্বনক বশবক্ষত নিাক আধু্বনক বশক্ষা তথা ডাক্তাবর প্রনফসাবর ইতযাবদ বডবি নদনখ নমনয় বিনয় কনর। তানদর ভািা উবচৎ বিনয়র 

দ্বারা উনেশয কী? যবদ তার স্ত্রীর দ্বারা িাকা কামাননা উনেশয হয় তাহনি এিা নতা িড় িজ্জাজনক কথা নয, পুরুষ হনয় মবহিানদর কামাইনয়র 

আশায় িনস থাকনি। মনন রাখনত হনি এধ্রনর্র পবরিানর শাবি আনস না।  

৯. নকউ নকউ পািক পুনের তািাক নদয়া স্ত্রী বিিাহ করানক না জাবয়য মনন কনর। এিা জাবহিী যুনগর িদ-রসম। 

১০. নকউ নকউ বিধ্িা মবহিানদর বিিাহ করানক অপেন্দ কনর। অথচ রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইবহ ওয়াসাল্লানমর অবধ্কাংশ স্ত্রী বিধ্িা 

বেনিন। (িুখারী হাাঃ নং ৫০৭৭) 

বিিানহর সমনয়র ভুিসমহূ 

ির পনক্ষর ভুিসমহূ 

১. বিিাহ শাদী নযনহতু ইিাদত, সুতরাং বিিাহনক নকন্দ্র কনর নকান প্রকার গুনাহ না হয় নস বদনক নখয়াি রাখনত হনি। তাহনি খানয়র িরকত 

িাভ হনি। যবদ বিিাহনক গুনাহ মুক্ত করা না যায় তাহনি নসখানন অশাবি হওয়া বনবিত। ২. প্রথাগতভানি অননক নিানকর ির যােী বহনসনি 

যাওয়া। ৩. দাওয়াতকৃত সংখযার অবধ্ক নিাক বননয় যাওয়া। ৪. নিাক নদখাননার উনেনশয কনযার জনয নযৌতুক পাঠাননা এিং এিানক জরুরী 

মনন করা। ৫. গায়নর মাহরাম পুরুষ দ্বারা নমনয়র ইজন িা অনুমবত আনা। ৬. নিগানা পুরুষনদর কনযার মুখ নদখা এিং নদখাননা। ৭. নাচ-গান, 

িাজনা ইতযাবদ করা। ৮. সািামী িহর্ করা। ৯. নমাহরানা সম্পনকণ চূড়াি বসদ্ধাি পূনিণই না করা, িরং করানক নদাষ মনন করা। অতাঃপর 

বিিানহর সময় তকণ-বিতকণ করা। ১০. নিাক নদখাননার জনয িা গনিণর সানথ ওিীমা করা। ১১. নমাহরানার বিষনয় গুরুত্ব না নদয়া এিং 

নমাহরানা আদানয় গাফিতী করা। ১২. ইচ্ছাকৃত এমন কমণকাণ্ড করা নয কারনর্ নকান পনক্ষর অদূরদবশণতা প্রমাবর্ত হয় অথিা তানদর 

অবস্থরতার কারর্ হয়। আর বননজনদর সুনাম প্রকাশ পায়। ১৩. বিিাহ অনুষ্ঠাননর কারনর্ ফরয ওয়াবজিসহ শরী‘আনতর বিধ্াননর িযাপানর 

উদাসীনতা এিং অনীহা প্রকাশ করা। 
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কনযা পনক্ষর ভুিসমহূ 

১. ির যাোর চাবহদা। ২. নেনির জনয উপন ৌকন/নযৌতুক প্রকানশয পাঠাননা, পাঠাননানক পেন্দ করা এিং জরুরী মনন করা। ৩. আত্মীয়-স্বজন 

মহল্লািাসীনদর জনয প্রথাগত দাওয়াত এিং খাওয়া-দাওয়ার িযিস্থা করা। ৪. বিিানহর সরঞ্জাম, অিংকারাদী প্রকানশয নদখা এিং অনযনদরনক 

নদখাননা। ৫. বিিানহর পর রসম বহসানি জামাতানক শরিত পান করাননা। ৬. নিগানা মবহিারা জামাতার সামনন আসা। ৭. সািামী িহর্ করা। 

এিানক জরুরী মনন করা এিং ননয়া নদয়া। ৮. যানত মহল্লায় খুি প্রবসদ্ধ হয় নস জননয ইচ্ছাকৃত নকান বকেু করা। ৯. ফরয-ওয়াবজি ইতযাবদ 

বিষনয় উদাসীন হওয়া। এোড়াও বিিাহ উপিনক্ষ অননক নিপদণা, যুিক যুিতীনদর অিাধ্ নমিা-নমশা, অপিযয়, েবি এিং বভবডও ইতযাবদ করা 

হয়, যানত বিিানহর সকি খানয়র িরকত নি হনয় যায়। 

বিিানহর বকে ুকপু্রথা 

১. নমনয়র ইবযন আনার জনয নেনিপক্ষ স্বাক্ষী পাবঠনয় থানক, শরী‘আনতর দৃবিনত এর নকান প্রনয়াজন ননই।  

২. বিিানহর সময় অনননক ির-কননর দ্বারা বতনিার কনর ইজাি কিূি পাঠ কবরনয় থানক এিং পনর তানদর দ্বারা আমীন িিাননা হয়। 

শরী‘আনত এর নকান বভবি ননই।  

৩. ইজাি কিূনির মাধ্যনম আকদ সম্পাদন হওয়ার পর মজবিনস উপবস্থত সকিনক িক্ষয কনর সামনন দাাঁবড়নয় হাত উবঠনয় ির নয সািাম 

কনর থানক তারও নকান বভবি ননই। 

৪. ঝগড়া-ফাসানদর আশংকা থাকা সনেও নখজুর বেিাননানক জরুরী মনন করা হয়। অথচ এ সম্পবকণত হাদীসনক মুহাবেসীনন নকরাম যঈফ 

িনিনেন। 

বিিাহ শাদীর আনরা কবতপয় কসুংস্কার 

১. অননক জায়গায় বিিাহ রওয়ানা হওয়ার আনগ এিাকার প্রবসদ্ধ মাযার বযয়ারত কনর তারপর রওয়ানা হয়। শরী‘আনত এর নকান বভবি ননই।  

২. িনরর বনকি কনন পনক্ষর নিানকরা হাত নধ্ায়াননার িাকা, পান পানের পাননর সানথ িাকা বদনয় তার নথনক কনয়কগুর্ নিশী িাকা নজার 

যিরদস্তী কনর আদায় কনর থানক। এিা না জাবয়য। 

৩. অননক জায়গায় নগি সাবজনয় নসখানন িরনক আিনক নদয়া হয় এিং িাকা না নদয়া পযণি নভতনর প্রনিশ করনত নদয়া হয় না। এিাও একিা 

গবহণত কাজ। 

৪. খাওয়া দাওয়া নশনষ কনন পনক্ষর নিানকরা িনরর হাত নধ্ায়ায়। পনর হাত নধ্ায়াননা িািদ িাকা দািী কনর। অননক জায়গায় এ বননয় 

অপ্রীবতকর ঘিনাও ঘিনত নদখা যায়। এিা এনকিানরই অনুবচত। মূিতাঃ এসি বহন্দয়ুানী প্রথা। দীঘণ বদন যািত বহন্দনুদর সানথ িসিাস করার 

কারনর্ আমানদর মনধ্য এই কুসংস্কারগুবি অনুপ্রনিশ কনরনে। 

৫. বিিাহ পড়াননার আনগ িা পনর নযৌতুনকর বিবভন্ন বজবনস-পে প্রকাশয মজবিনস সকনির সামনন উন্মুক্ত কনর নদয়া হয়। এিাও অনযায় ও 

বনিণজ্জতার কাজ।  

৬. বিিানহর পনর নারী-পুরুষ সকনির সামনন কননর বপতা িা মাতা জামাই-নমনয়র হাত একসানথ কনর তানদরনক দু‘আ নদয়। কননর বপতা 

জামাইনক িনি “আমার নমনয়নক নতামার হানত সাঁনপ বদিাম, তুবম এক নদনখ শুনন নরখ” এর নকান বভবি শরী‘আনত ননই। 

৭. বিিাহ কনর আনার পর শ্বশুর িাড়ীনত নিিধূ্নক বিবভন্ন কায়দায় িরর্ করা হয়। নকাথাও ধ্ান, দুিিা ঘাস, দুনধ্র স্বর ইতযাবদ বদনয় িরর্ 

করা হয় এিং নিিধূ্র নচহারা সকিনক নদখাননা হয়; এসিই বহন্দয়ুানী প্রথা। নকান মুসিমাননর জনয এসি করা জাবয়য ননই। 

৮. অননক জায়গায় নমনয়র বিনয়র আনগর বদন আর নকাথাও নমনয় শ্বশুর িাড়ী যাওয়ার পনরর বদন নমনয়র িাড়ী নথনক নেনির িাড়ীনত মাে-

বমবি ইতযাবদ পাঠাননা হনয় থানক। নকাথাও এিানক নচৌবথ িিা হয়। এিাও বিজাতীয় নাজাবয়য প্রথা। 

৯. ির িা কনননক নকানি কনর গাড়ী িা পািকী নথনক নাবমনয় ঘনর নতািাও চরম অভদ্রতা বিই বকেু নয়। 

১০. ঈনদর সময় িা অনয নকান নমৌসুনম নমনয়র শ্বশুর িাবড়নত চাি, আিা, ময়দা, বপঠা ইতযাবদ পাঠাননা এিং এ প্রচিননক জরুরী মনন করার 

প্রথা অননক জায়গায় চািু আনে। আিার অননক জায়গায় আনুষ্ঠাবনকভানি জামাইনক এিং তার ভাই-নিাননদরনক কাপড়-নচাপড় নদয়ার প্রথা 

আনে। এমনবক এিানক এতিাই জরুরী মনন করা হয় নয, ঋর্ কনর হনিও তা বদনত হয়। এিা শরী‘আনতর সীমািঙ্ঘন োড়া আর বকেু নয়। 

১১. আজকাি বিিাহ অনুষ্ঠানন নিগানা মবহিানদর সাজ-সজ্জা কনর বননজনক বিকবশত কনর একবেত হনত নদখা যায় এিং যুিক যুিতীনদর 

অিাধ্ নমিা-নমশা করনতও নদখা যায়। এধ্রননর নিপদণা আর নিহায়াপনার কারনর্ উক্ত মজবিনস উপবস্থত নারী পুরুষ সকনিই গুনাহগার 

হনি। 
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১২. বিিাহ উপিনক্ষ গান-িাজনা, বভবডও, বভবসআর ইতযাবদ মহামারী আকার ধ্ারর্ কনরনে। আর নকান নকান এিাকায় নতা যুিতী তরুর্ী 

নমনয়রা একবেত হনয় নাচ গানও কনর থানক। শরী‘আনতর দৃবিনত এসি হারাম ও নাজাবয়য। 

১৩. আজকাি বিিাহ অনুষ্ঠান মাননই গুনানহর েড়ােবড়। এমন এমন গুনাহ নসখানন সংঘবিত হয় যা ভাষায় ির্ণনা করা যায় না। তার মনধ্য 

অনযতম হনচ্ছ েবি নতািা ও বভবডও করা। শরী‘আনতর দৃবিনত নকান প্রার্ীর েবি নতািা চাই কযানমরার মাধ্যনম নহাক বকংিা বভবডও এর 

মাধ্যনম নহাক িা অংকন করা নহাক সিই হারাম। 

১৪. বিিানহর পনর নমনয়নক উবঠনয় নদয়ার আগ মুহূনতণ নমনয়র িাড়ীনত পাড়া-প্রবতনিশী নমনয়রা একবেত হয়, আর িরনক অন্দর মহনি এনন 

সকনি বমনি বহ হুল্লা কনর তার মুখ দশণন কনর। নমনয়রা হাবস মজাক কনর বিবভন্ন উপানয় নতুন দুিানক নিাকা িানাননার নচিা কনর। আর 

বনিণজ্জ হাবস তামাশায় নমনত উনঠ। এধ্রননর নিপনদণগী শরী‘আনতর দৃবিনত সমূ্পর্ণ হারাম। 

১৫. অননক জায়গায় প্রথা চািু আনে নয, নিিধূ্নক ির বননজ িা তার ভগ্নীপবত অথিা তার নোি ভাই পািকী িা গাড়ী নথনক নাবমনয় নকানি 

কনর ঘনর ননয়। তারপর উপবস্থত মহল্লািাসীর সামনন নিিধূ্র মুখ খুনি নদখাননা হয়। এ সকি কাজ হারাম এিং নাজানয়য। 

 


