
www.darsemansoor.com 

আপনার সন্তাননর প্রতি লক্ষ্য রাখনু : িানের আখলাক-চতরত্র তিফাজনি সিায়ক হিান! 

সনচিন তপিা-মািার পতরচয় িল, সন্তাননর সাতবিক তবষনয়র প্রতি লক্ষ্য রাখা। তকন্তু বিিমানন হেখা যানে, তপিা-মািার 

অসনচিনিা, অেূরের্িীিা এবং েীন সম্পনকি অজ্ঞিার েরুন সন্তাননের দুতনয়া-আনখরাি সব বরবাে িনয় যানে। নিুন প্রজন্ম 

ক্রমর্ েীন-ইসলাম হেনক েনূর সনর যানে এবং প্রযুতির সয়লানব গা ভাতসনয় তেনয় আখলাক-চতরত্র সব হখায়ানি বনসনে। এসব 

তকেুর হপেনন হয তবষয়তি রনয়নে িা িল, সন্তাননেরনক সময় মি তববাি না হেয়া। হেনল-হমনয় প্রাপ্তবয়স্ক িনয় হগনল তপিা-মািার 

োতয়ত্ব িল েীনোর পাত্র-পাত্রী হেনখ তবনয় তেনয় হেওয়া। হেনলনের োতি গজাননার দ্বারা আর হমনয়নের ঋিু শুরু িওয়ার দ্বারা 

তপিা-মািানক এ কো বুঝাননা িয় হয, িানের তবনয়র বয়স িনয় হগনে, আর হেতর করা যানব না। অিএব প্রাপ্তবয়স্ক িওয়ার দু’এক 

বেনরর মনযযই িানেরনক তববাি কতরনয় হেয়া তপিা-মািার কিিবয।  

এরপরও যতে তবনয় না হেয়া িয়, আর একারনে হেনল-হমনয় হকান গুনানি তলপ্ত িয়, অনয কানরা সানে অববয সম্পনকি জতিনয় যায়, 

ইন্টারনননি অশ্লীল েতব হেনখ, িািনল এ গুনানির োয়োতয়ত্ব তপিা-মািার উপর বিিানব। িােীস র্রীনফ আনে,  

 ﴾ أبيه على إمثه فإمنا إمثا، فأصاب يزوجه ومل بلغ فإن فليزوجه بلغ فإذا وأدبه، امسه فليحسن ولد له ولد من﴿ 
সন্তান জন্মগ্রিনের পর তপিা-মািার োতয়ত্ব িল িার সনু্দর নাম রাখা এবং েীন তর্ক্ষ্া হেয়া, আর বানলগ িনয় হগনল তববাি কতরনয় 

হেয়া। যতে বানলগ িওয়ার পরও তববাি না করায়, আর সন্তান হকান গুনানি তলপ্ত িয়, িািনল এর োয়ভার তপিার উপরই বিিানব। 

(বায়িাকী, িােীস নং ৮২৯৯)  

অনয একতি িােীনস আনে, তপিা-মািার উপর সন্তাননর িক িল, সনু্দর নাম রাখা, আকীকা করা, েীন তর্ক্ষ্া হেওয়া, বানলগ িওয়ার 

পর তবনয় হেওয়া। (তকিাবুল তবরতর ওয়াস্ তসলাি, িােীস নং ১৫৫)। কানজই তপিা মািার োতয়ত্ব হর্ষ িনব সন্তাননক তবনয় হেওয়ার পর। 

(আওলাে হকা মসুলমান বানানন কা িরীকা, ২৭৩) 

অিযন্ত দুুঃনখর সানে বলনি িয়, আজ মুসতলম উম্মাি ইহুেী-তিষ্টাননের নানামুতখ ষিযনের তর্কার। এনেনর্ যি এন.তজ.ও আনে, 

এর অতযকাংর্ই ইহুেী-তিষ্টাননের অনেি পতরচাতলি। িারা সমতিি প্রনচষ্টায় সরকারনক তেনয় এ আইন পার্ কতরনয়নে হয, ১৮ 

বেনরর আনগ হকান হমনয়র তবনয় হেওয়া যানব না। িানের ভাষায় এিা িল “বালযতববাি”। অেচ হমনয়রা সাযারেি আনরা চার/পাাঁচ 

বের আনগই বানলগা িনয় োনক। তকেুতেন আনগ মাননীয় প্রযানমেী একবার বনলতেনলন, এই আইনিা ১৬ বেনর করা হিাক, কারে 

হমনয়রা এিিা সময় (১৮ বের) বনস োনক না। পাতরপাতর্িকিাসি তবতভন্ন কারনে িানের পনক্ষ্ চাতরতত্রক পতবত্রিা যনর রাখা 

সম্ভবপর িয়না। বন্ধ-ুবান্ধনবর িাি যনর চনল যায়, নানা অঘিন ঘিায়। তকন্তু এনতজওনের হিবচনয়র কারনে হসিা আর সম্ভবপর 

িয়তন। এনতজওরা এই আইনতি পার্ কতরনয়নে মলূি তযনা-বযতভচারনক বযাপক করার জনয। এর জনয িারা মুতি-মুিতকর মনিা 

হেোরনস জন্মতবরতিকরে িযাবনলি ও তবতভন্ন উপকরে সাপ্লাই হেয়। এরপরও  হকান হমনয় যতে তবপনে পনি যায়, হপনি অববয 

সন্তান চনল আনস- এর জনয িারা ‘হমরী হটাপস’ প্রতিষ্ঠা কনরনে, যার কাজ িল-মািৃনসবার েদ্মনানম অববয গভিপানির তনরাপে 

আলয় হিতর করা। আর মুসলমানরা মনন করনে, আমানের স্বাস্থ্যরক্ষ্ার জনয সরকার কি রকম পেনক্ষ্প গ্রিে করনে। (িামানর 

আনয়লী মাসানয়ল, ১৬০)  

অপর তেনক এন.তজ.ও রা জনসাযারনের মতিনে তবভ্রাতন্তর এক ভূি ঢুতকনয় তেনয়নে হয, ১৮ বেনরর আনগ হমনয়নের তবনয় হেওয়া 

যানব না। আর বাপ-মা খািা কনরনে দুই ভূি। ক. এক িল, পিাশুনা হর্ষ করা, চাকরী তিক িওয়া। অননক সময় হেখা যায় িানের 

প্রাপ্তবয়স্ক হেনলতি বন্ধু-বান্ধবনের মাযযনম প্রিাব হেয়, আব্বা! আতম গুনাি হেনক বাাঁচার জনয তবনয় করার প্রনয়াজন মনন করতে। আর 

বাপ মা বনল, হিার এখননা হলখা-পিাই হর্ষ িয়তন, তবনয় কনর বউনক খাওয়াতব হকানেনক? (এর উত্তনর আমরা বলনবা,) হকন, হস 

তক পিাশুনার পার্াপাতর্ দু’একিা তিউর্তন কনর তকেু হরাজগার করনি পারনব না? যতে না-ও পানর িািনল আপনার তপ্রয় রাসলূ হিা 

বনলই হগনেন, اإلثنين يكفي الواحد طعام  একজননর খাবার দু’জননর জনয যনেষ্ট। দু’জননর খাবার তিন জননর জনয যনেষ্ট। 

(মুসতলম র্রীফ, িােীস নং ২০৫৯) আপনার ফযাতমতলনি দু’চারজন সেসয অবর্যই আনে, আনরক জন আসনল তক িার জনয বযবস্থ্া িনব 

না? অবর্যই িনব। হিা পিা হলখা হর্ষ িওয়ার েরকার হনই। বানলগ িনলই তবনয় তেনয় হেন। তরতযনকর মাতলক আল্লাি। 
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খ. তদ্বিীয় ভূি িল তসতরয়াল রক্ষ্া করা। হযমন, এক হেনল েীনোর, আল্লািওয়ালানের হসািবনি যায়। হস গুনাি হেনক বাাঁচার জনয 

তবনয় করনি চায়, তকন্তু তসতরয়ানল তিন নম্বনর। অেিাৎ িার আনগ আনরা দু’জন রনয় হগনে। িখন বাবা মা বনল, আনর! হিার আনগ 

হিা আরও দুইজন রনয় হগনে। িানেরনক বাে তেনয় হিানক তবনয় করাব তকভানব? 

তপ্রয় পািক! র্রী‘আনি হকান তসতরয়াল হনই। যার যখন পাত্র/পাত্রী পাওয়া যানব, তবনয় তেনয় তেনি িনব। এর বি েলীল িল, িযরি 

মূসা আ. যখন হফরাউননর রাজত্ব হেনক সনগাপনন িযরি শুআইব আ. এর হেনর্ তিজরি করনলন। আর শুআইব আ. িাাঁর কনযানের 

কাে হেনক িযরি মূসা আ. এর েীনোরীর এ বেিনা শুননলন হয, আসার সময় কনযারা যখন িার আনগ আনগ চনল িানক রািা 

হেখাতেল িখন মূসা আ. িানেরনক বনলনেন হয, হিামরা আমার হপেন হপেন আনসা এবং হপেন হেনকই রািা বািনল োও। এনি 

িযরি শুআইব আ. বুঝনি পারনলন, এই বযতি ভতবষযনি বি তকেু িনবন। িখন তিতন িযরি মূসা আ. হক প্রিাব হপর্ করনলন- 

হেখ, আমার দুই হমনয়র মনযয যানক হিামার পেন্দ িয় িানক হিামার সানে তবনয় তেব। (সূরা কাসাস, ২৭)। হেখুন, তিতন বনলনেন- 

هتين ابنتيَّ احدى  ‘আমার এই দুই হমনয়র হকান একজন’। একো বনলনতন, বিজন হক তবনয় তেব, বরং বনলনেন, দু’জননর  

যানকই হিামার পেন্দ িয়...। অেচ আমানের হেনর্ তসতরয়াল রক্ষ্া করানক জরুরী মনন করা িয়। ফনল তসতরয়াল হভনগ হকউই 

হেনলনমনয়র তবনয় তেনি চায় না। 

এভানব সময়মি তবনয়-র্ােী না হেওয়ার কারনে আজ আমানের হেনল-হমনয়রা বনখ যানে, ইন্টারনননি যি পাপাচার আনে হসগুনলা 

হেনখ হেি-মন সব নষ্ট কনর হফলনে। কানজই সনচিন অতভভাবকনেরনক বলতে, আপনারা আপনানের হেনল-হমনয়নক গুনাি হেনক 

বাাঁচান, হমাবাইল, কতম্পউিার ও ইন্টারনননির অপবযবিার হেনকও বাাঁচান এবং সময়মনিা তববাি তেনয় িানেরনক গুনািমুি ইসলামী 

তযনন্দগী যাপননর সনুযাগ কনর তেন। আল্লাি িা‘আলা আমানেরনক সিজ সরল ও পাপমিু জীবন যাপন করার িাওফীক োন 

করুন। আমীন।   


