টিটি, টিনেমা এবং টি টি আর দেখার ক্ষটিিমূহ
মােুনের জীবে দু'ধরনের। েববী জীবে আর পাশটবক জীবে। প্রথমিার পটরণাম জান্নাি আর টিিীয়িার পটরণাম জাহান্নাম। আধুটেক যুনের
টিনেমা, টিটি এবং টি টি আর ইিলাম ও মুিলমােনের টির শত্রু ইহুেী-খৃষ্টােনের আটবষ্কার, মুিলমােনেরনক পাশটবক জীবনে উিুদ্ধ করার
এক অিযাধুটেক যন্ত্র। মুিলমােনেরনক িানের, কৃটষ্ট-কালিার, িাহযীব-িামাদ্দুে, টশক্ষা-েীক্ষা, িমাজ, োমায, অথথ, িটরত্র এবং মােবিা
দথনক েূনর িটরনয় টবজাটিনের কৃটষ্ট-কালিানর অিযস্ত করি: িানেরনক দোলাম বাোনোর এক িুেূর প্রিারী েড়যন্ত্র। টকন্তু আফনিাি! আজ
মুিলমাে দিাখ থাকনিও অন্ধ। টবনবক থাকনিও িানের এ েড়যন্ত্র উপলটি করনি ো দপনর শত্রুনের দপ্রটরি টবোক্ত িাপনক শুধুমাত্র বাটহযক
রূপ এবং দিৌন্দনযথর প্রটি টবটিি
হনয় অবুঝ টশশুর মি দিিানক স্বােি জাটেনয় িযনে টেনজর ঘনর স্থাে কনর টেনে। ফনল িাটরটত্রক, িামাটজক, অথথনেটিক িকল টেক টেনয়
মারাত্মক ক্ষটির িম্মুখীে হনে িারা। টযো-বযটিিার, অেযায়-অিযািার, হিযা-লুন্ঠে, রাহাজাটে-ধেথণ ইিযাকার বহুটবধ টফিো-ফািাে টেে
টেে দবনড়ই িলনে। এনহে পটরটস্থটিনি িমানজ জীবে যাপেই বড় মুশটকল এবং কটিে হনয় োাঁটড়নয়নে। এজেয টেনে টিনেমা, টি টি এবং টি
টি আর দেখার দুটেয়া ও আটখরানির ক্ষটিিমূহ িংটক্ষপ্তিানব িুনল ধরা হল, যানি িার িয়াবহ পটরণাম দেনখ আমরা িা দথনক দবাঁনি থাকনি
পাটর।
১। দিানখর টযো: টিনেমা টিটি দেখার িবথ প্রধাে উনদ্দশয হল মটহলানের দিান্দযথয িারা পুরুেনের মনোরঞ্জে করা। োরীনেরনক অশ্লীল আর
টেলথজ্জিানব উলঙ্গ বা অধথ উলঙ্গ কনর উপস্থাপে করা হয়। যা দেখার কারনণ দিানখর টযো হনি থানক। িদ্রূপ পুরুেনের দেনখ মটহলারাও
দিানখর টযোয় টলপ্ত হনয় গুোহোর হনে। হােীনি এনিনে দিাখও টযো কনর, আর িার টযো হনে দবোো মটহলানেরনক দেখা। (বুখারী শরীফ
হা: েং ৬২৪৩)

২। কানের টযো: টিনেমা ও টিটির পেথায় োে-বাজো, কাওয়ালী, যুবিী দমনয়নের উলঙ্গ োি আর োটয়কানের মনোহাটরণী আওয়াজ। দ ালিবলা, দিিারা দবহালার মনোমুগ্ধকর ঝংকার। োনের িুরলহরী, দপ্রম িালবািার অশ্লীল ডায়ালে ইিযাটে িব কানের টযো। হােীনি এনিনে
কােও টযো কনর, আর টযো হনে োয়নর মাহরানমর আওয়াজ শ্রবণ করা। (বুখারী শরীফ হা: েং ৬২৪৩)
৩। অন্তনরর টযো: টিনেমা টি টির পেথায় উলঙ্গ, অধথ উলঙ্গ, িাইিটফি দপাশাক দবোো মটহলানেরনক েশথে করা আর োে-বাজোর টবটিন্ন
আকেথণীয় আওয়ানজ পুলটকি হওয়া, আগ্রহ-উদ্দীপোর িানথ অন্তনরর দিটেনক আকৃষ্ট হওয়া, িার দযৌেিা আর টিত্তাকেথকিা কল্পো কনর
মনে মনে টশহটরি হওয়া এবং মজা অেুিব করা ইিযাটে িবই অন্তনরর টযো। হােীনি এনিনে অন্তরও টযো কনর, আর িার টযো হনে কল্পো
আর কামিাব পূরনণর আশা করা। (বুখারী শরীফ হা: েং ৬২৪৩)
৪। লজ্জা-শরনমর টবলুটপ্ত: পটরবানরর িকল িেিয; টপিা-মািা, দেনল-দমনয়, িাই-দবাে িকনল একত্র বনি উলঙ্গ বা অধথ উলঙ্গ েটব দেখনি
থানক। যার িারা হায়া-শরম খিম হনি থানক। অথি লজ্জা ঈমানের গুরুত্বপূণথ অঙ্গ। (বুখারী শরীফ হা: েং ৯)
৫। অশ্লীলিা ও উলঙ্গপোর বযাপকিা: দয িকল দলানকরা টিনেমা ও টিটি দেখায় অিযস্ত হনি থানক, িটরত্রেি টেক টেনয় িানের মে ও
মটস্তষ্ক িব টেেস্তনর দেনম আনি। িানের টেলথজ্জিা এবং অশ্লীলিার মাপকাটি পটরবিথে হনয় যায়। েিকাল পযথন্ত দয টবেয়টিনক দি উলঙ্গপো
আর অশ্লীলিা বনল জােনিা আজ দিিানক টেিান্তই িাধারণ বা এিানকই মডাণথ মনে করনে। অথি অশ্লীলিা আল্লাহ িা‘আলার টেকি
মারাত্মক ঘৃটণি। (িূরানয় আেআম১৫১)
৬। অিৎ িঙ্গিা: টিনেমা ও টিটি দেখার কারনণ অিৎ বন্ধু িথা টিোনরি ও মােক দ্রনবয অিযস্ত বযটক্ত, মািা-টপিার অবাধয, স্কুল-কনলনজর
অিৎ িটরনত্রর োত্র-োত্রী এবং দমনয়নের িানথ িলানফরা আরম্ভ কনর এবং িৎ দলাকনের িংশ্রব দথনক েূনর িনর থানক। (িূরানয় িাওবাাঃ১১৯,
িূরানয় আেআমাঃ৬৮)

৭। খারাপ অিযানির জন্ম: দেনল-দমনয়র িমকাটমিা পুংনমথুে, হস্তনমথুে এবং বযটিিানরর মি োো অটিশপ্ত বে অিযানি টলপ্ত হনয় টেনজর
জীবেনক েষ্ট কনর দেয়। অথি আল্লাহ িা‘আলা িৎ দলাকনের িংশ্রনব থাকার আনেশ কনরনেে এবং কুরআে হােীনি িকল হারাম কানজর
প্রটি মারাত্মক ধমকী এনিনে। (িূরানয় আেকাবূি: ২৮, টিরটমযী হা: েং ১১৬৭, শামী: ২/৩৯৯)
৮। দযৌে কাটমিার টশক্ষা: প্রায় িকল িলটিনত্রর টবেয়ই থানক অনবধ দপ্রম-প্রীটি, িালবািা, দযৌে িাটহো পূরণ করার োো দকৌশল টশক্ষা
দেয়া। অথি কুরআনের স্পষ্ট টেনেধ দয, দিামরা প্রকানশয টকংবা দোপনে দকাে িানবই অশ্লীল কানজর টেকিবিথী হইওো এবং এগুনলার প্রিার
কনরা ো। (িূরানয় আেআম: ১৫১, িূরানয় েূর: ১৯)
৯। িটরনত্রর অবেটি: িটরত্র টবেষ্টকারী কথা-বািথা, অেথথক কল্পকাটহেী, েীবি, টমথযা, পরশ্রীকািরিা, িাট্টা-টবদ্রূপ, কুেৃটষ্ট ইিযাটে ধ্বংিাত্মক
অিযাি িৃটষ্ট হনয় মারাত্মকিানব িটরনত্রর অবেটি ঘনি। অথি িটরত্র মােব জীবনে অটি মূলযবাে িম্পে এবং হাশনরর ময়োনে িবনিনয়
ওজেোর হনব িার উত্তম িটরত্র। (িূরানয় হুজরাি:১১-১২, আবূ োউে হা: েং ৪৭৯৯)
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১০। অপরাধমূলক কমথকানের বযাপকিা: িুটর, ডাকাটি, অপহরণ, বযটিিার, টেেিাই, হিযা-লুন্ঠে, রাহাজাটে-ধেথণ ইিযাটে মারাত্মক অপরাধ
টবটিন্ন পদ্ধটিনি অিযন্ত আকেথণীয় িানব টিনেমা টিটির পেথায় দেখানো হয়। পরবিথীনি েশথকরা এগুনলানক িাধারণ মনে করনি করনি
টেনজরাও এগুনলার িানথ জটড়ি হনয় পনড়। অথি এগুনলা িবই হারাম এবং কবীরাহ গুোহ। (িূরানয় মুমিাটহো: ১২)
১১। পেথাহীেিার বযাপকিা: বিথমাে িমানজর োরীরা িলটিনত্রর পেথাহীেিা দেনখ টেনজরাও পেথাহীেিা টশখনে। োটয়কানের অেুিরনণ টেনজরা
অধথ উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তা-ঘানি ঘুনর দবড়ানে। অথি ইিলামী শরী‘আনি মটহলানের জেয পেথাটবধাে পালে করা ফরয। এিা ো থাকনল
িংিানরর িমস্ত শাটন্তই টবেষ্ট হনয় যায়। (িূরানয় আহযাব: ৩৩,৫৯)
১২। অনবধ টববাহ: টিনেমা ও টিটি দেখার কারনণ ধমথীয় অেুিূটি অবটশষ্ট থানক ো। পরকানলর টিন্তাও থানক ো। মািআলা-মািাইনলর
গুরুত্বও দশে হনয় যায়। এমেটক একজে মুিটলম দেনল অমুিটলম দমনয়নক টববাহ করনি অথবা মুিটলম দমনয় অমুিটলম দেনলর িানথ টববাহ
বিনি দকাে টিধানবাধ কনর ো। বরং এিানক উোরপন্থী িংস্কৃটি ও আধুটেকিা মনে কনর। অথি এ িূরিিনয়র দকােিানিই টববাহ িহীহ হনব
ো। এর পনরও ঘর-িংিার করনল টযো হনব এবং িানের দথনক দয িন্তাে হনব িবই হারামজাো হনব। (িূরানয় বাকারা: ২২১)
১৩। ফযাশে পূজা: টিনেমা টিটি দেখার কারনণ পুরুনেরা োাঁটড় মুন্ডানো, িাখেুর েীনি কাপড় পরা, িাইি দপাশাক পরা আর মটহলারা মাথার
িুল খানিা করা, িুনল টবটিন্ন কালার করা, দেল পাটলশ, টলপটিক ইিযাটে শরী‘আি টববটজথি ফযাশনে টলপ্ত হয়। অথি এিব োজাটয়য। (িূরানয়
আ‘রাফ ২৫-২৬, মাটয়ো:৬, বুখারী হা: েং ৬৮৯২,৫৭৯৫, শামী:৬/৪০৭)

১৪। স্বাস্থয ও িুস্থিার ক্ষটি: টিনেমা টিটি দেখার কারনণ যুবক দেনল দমনয়রা ধীনর ধীনর হৃেকম্পে, কযান্সার, ব্লাড দপ্রশার, স্বপ্ননোে, দুবথলিা
ও শরীনরর বযথািহ বহুনরানে আক্রান্ত হয়। অথি স্বানস্থযর দহফাযি করানক আল্লাহ িা‘আলা জরুরী কনরনেে। এর বযটিক্রম করনল এগুনলার
বযাপানর আল্লাহর আোলনি টজজ্ঞাটিি হনি হনব। (টিরটমযী হা: েং ২৪১৬)
১৫। দিানখর ক্ষটি: টিটকৎিা টবজ্ঞানের মনি এ কথাটি পরীটক্ষি দয, যি অটধক পটরমাণ টিনেমা ও টিটি দেখা হনব িি দ্রুি িক্ষু খারাপ হনয়
যানব এবং েৃটষ্টশটক্ত ক্ষীণ হনি থাকনব। (িাঈে মুহাম্মে টলটখি টিনেমা টিটি দেখার িয়াবহ পটরণটি: ৬১)
১৬। টিনেমা ও টিটি দেখা একটি আত্মার বযাটধ: যখে দকাে বযটক্তর টিনেমা ও টিটি দেখার অিযাি মাত্রািীি হনয় যায় এবং দিিা বযিীি
জীবে িলা কটিে হনয় পনড় িখে দি হনয় যায় একজে আটত্মক দরােী। িখে ঐ বযটক্তর কানে টিত্র জেনির প্রনিযকটি টবেয় খুব িাল লানে।
টিনেমা ও টিটি েশথে িার িবনিনয় টপ্রয় কাজ হনয় যায়। এ মারাত্মক ক্ষটির কারনণ এ দলাক ধনমথর দকাে কাজ পেন্দই করনি পানর ো।
দুটেয়ার কানজর জেযও দি টেষ্কমথা। আর হারামনক মনে প্রানণ িালবািার কারনণ িার ঈমাে দয দকাে মুহূনিথ িনল দযনি পানর। (িাঈে মুহাম্মে
টলটখি টিনেমা টিটি দেখার িয়াবহ পটরণটি: ৬১)

১৭। আল্লাহ ও রািূনলর অিন্তুটষ্ট: আল্লাহ পাক ও িাাঁর রািূল ও েীেোর দলাকনের মুহাব্বাি ও দশ্রষ্ঠত্বনবাধ (যা িার জেয জরুরী) পটরবনিথ
অটিশপ্ত োয়ক োটয়কানের মুহাব্বাি ও দশ্রষ্ঠত্ব অন্তনর পয়ো হয়। যার ফনল িানের মুহাব্বানি দুটেয়ানি অনেক িময় আত্মহিযার মি
মহাপাপ করনিও কুণ্ঠানবাধ কনর ো। আটখরানি িানের িাথী হনয় জাহান্নামী হওয়ার আশংকা থানক, যটে দি িাওবা ো কনর দেয়। (িূরানয়
আেফাল:৪৬)

১৮। টপিা-মািার অবাধযিা: টশশুরা টপিা-মািার অবাধয হনয় যায়। দয িকল টশশু অেবরি টিনেমা ও টিটি দেখনি থানক িারা আনস্ত আনস্ত
টপিা-মািার অবাধয হনয় যায়। বরং কিক িময় িানের িানথ অশ্লীল কথা-বািথা বনল দফনল এবং অিামাটজক আিরণ কনর বনি। টিনেমা
দেখা ও টিটড ক্রয় করার জেয িাকা পয়িার প্রনয়াজে হয়। যটে টপিা-মািা পয়িা টেনি অস্বীকৃটি জাোয় িনব টবটিন্ন পন্থা অবলম্বে কনর।
এমেটক িুটর-ডাকাটিও শুরু কনর, আবার কখনো মানয়র উপর হামলা কনর বনি। অথি টপিা-মািার বাধয হওয়া এবং িানের কথামি িলা
িন্তােনের জেয ওয়াটজব। (িূরানয় বেী ইিরাইল:২৩-২৪)
১৯। পড়া-দলখার টবঘ্ন িৃটষ্ট: এগুনলার আিটক্তর কারনণ োত্র-োত্রীনের পড়া-দলখার োরুণ বযাঘাি ঘনি এবং অনেক দক্ষনত্র পড়া-দলখাই েষ্ট
হনয় যায়। যার ফনল পড়া-দলখা, কাজ-কমথ িবটকেু উনপক্ষা কনর টিনেমা টিটি দেনখ েীে-দুটেয়া বরবাে কনর দেয়। অনেক িময় এ কারনণ
পরীক্ষায় দফল কনর আত্মহেনের পথ দবনে দেয়।
২০। োমায টবেষ্ট হয়: টিটি দেখনি টেনয় দবোমাযীর কথা দিা বােই, োমাযী দলাকনেরও োমায েুনি যায় অথবা কমপনক্ষ জামা‘আি েুনি
যায়। অথি োমায আল্লাহ িা‘আলার গুরুত্বপূণথ টবধাে। যা টিটে বান্দার উপর ওয়াক্তমি ফরয কনরনেে এবং িার জেয জামা‘আিনক
কনরনেে অিীব জরুরী এবং ওয়াটজব। (িূরানয় টেিা: ১০৩, বাকারা:৪৩)
২১। িাকা পয়িার অপবযয়: টিনেমা ও টিটি িকল মন্দ ও অশ্লীল কমথ-কাে প্রটশক্ষণ দেয়ার এক দেটেং স্কুল। অিএব িা দেখা অনবধ ও
হারাম। িুিরাং এ হারাম কানজ িাকা-পয়িা বযয় করা অপবযয়। আর অপবযয়কারীনক কুরআনে শয়িানের িাই বলা হনয়নে। (িূরানয় বেী
ইিরাঈল:২৭)

২২। িমনয়র অপিয়: এ অনবধ এবং হারাম কানজ িাকা-পয়িা খরি করা দযমে অপবযয় দিমে িার জেয মূলযবাে হায়াি দথনক মূলযবাে
িময় দেয়া িময় অপিয় করারই োমান্তর। অথি এ বযাপানর আল্লাহ িা‘আলা টকয়ামনির টেে টজজ্ঞািা করনবে। (টিরটমযী হা: েং ২৪১৬ )
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২৩। হারাম কানজর প্রটশক্ষণ গ্রহণ: টিনেমা এবং টিটি দেখনল পেথাহীেিা, মটহলা-পুরুনের স্বাধীেিানব দমলা-দমশা, অনবধ দপ্রম ও িালবািা,
বযটিিার, মেয পাে, ফযাশে পূজা, িুটর, ডাকাটি, হিযা, দধাাঁকাবাটজ ইিযাটে হারাম ও অনবধ কমথ-কানের প্রটশক্ষণ গ্রহণ করা হয়। এজেয
বিথমানে টিটির কারনণ ঘনর ঘনর দিার-ডাকাি, হাইজযাকার, টেেিাইকারী িৃটষ্ট হনে এবং িরকানরর িন্ত্রাি টবনরাধী িকল প্রনিষ্টা বযথথ হনে।
(িাঈে মুহাম্মে টলটখি টিনেমা টিটি দেখার িয়াবহ পটরণটি: ৬১)

২৪। টবপে ও মুিীবনির কারণ: টিনেমা টিটির কারনণ বহু কবীরাহ গুোহ বযাপক হয়। আর হােীনি এনিনে: যখে গুোহ বযাপক হয় িখে
আল্লাহ িা‘আলার আযাব ও শাটস্তও বযাপকিানব হয়। (মাজমাউয যাওয়াটয়ে:৪/২৬৮)
২৫। িনবথাপটর টিনেমা টিটি দেখার মনধয কমপনক্ষ ২১টি হারাম কাজ পাওয়া যায়। িুিরাং এিগুনলা হারাম কাজ পাওয়া যাওয়ার পনরও দিিা
দেখা মানে টেনজর মূলযবাে হায়ািনক ধ্বংি করা ও আটখরািনক বরবাে করা।
িারকথা: টিটি, টিটিআর এবং টিনেমার দুটেয়াবী এবং আটখরািী বহুটবধ ক্ষটি এবং অনেক হারানমর িমটষ্ট ও দকন্দ্রটবন্দু হওয়ায় দিখানে
মন্দ োড়া িাল দকাে টেকই দেই। দিখাে দথনক দকাে িাল ফলাফনলর আশা করা মানে মযােনহাল দথনক স্বে পাটে িালাশ করা। িুিরাং
দিখানে অনেিলাটমক দপ্রাোম করা এবং দেখা দযমে োজাটয়য িদ্রূপ ইিলাটমক দপ্রাগ্রাম করা এবং দেখাও জাটয়য এ কথা টিক েয়। বরং দি
দক্ষনত্র গুমরাহীর আশংকা আনে। বিথমাে িমানজ এর অনেক প্রমাণ রনয়নে। হক্বােী উলামানয় দকরাম এ ধরনের আনলমনের দথনক টেনজর
েীে, ঈমাে রক্ষার খাটিনর েূনর থাকার উপনেশ টেনয় থানকে।
আল্লাহ িা‘আলা আমানেরনক আমানের দেনল দমনয়, আত্মীয়-স্বজে ও িকল মুিলমােনক িলমাে এ টফিো দথনক দবাঁনি দথনক িটিক পন্থায়
আটখরানির পানথয় িংগ্রনহ িনিষ্ট হওয়ার িাওফীক োে করুে। আমীে।
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