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ডা. এ িব এম আ ু াহ

গতকাল  িছল  আ জািতক  বীণ  িদবস। এবােরর িদবেসর িতপাদ  ‘বয়েসর সমতায় যা া’। সমােজর একিট
চিলত বাদবাক , ‘যিদ িকছু  িশখেত চাও, িতন মাথার কােছ যাও’। আর তা হে  আমােদর বীণরা, যারা

আমােদর িশকড়। ঃখজনক হেলও সত , সমােজর উ িতর সে  সে  আমরা স িশকড়িট যন উপেড় ফলিছ।
বীণগণ আমােদর অেনেকর কােছই ¯◌েফ ‘বড়ুা-বিুড়’। বাংলােদেশ গড় আয়ু বাড়ার কারেণ ষাট বছেরর বিশ বয়সী

মা েষর সংখ া বেড়ই চেলেছ। অিধকাংশই মিহলা তথা জননী ‘যার পদতেলই স ােনর গ’। বা েব জননী েলর
অেনেকর অব া খুবই অসহায়, ‘স ান পিরত া জননী’। আমােদর ব মখুী কমব তায় পার িরক দায়ব তা লাপ
পাে । আর মা-বাবা তথা ি য়জেনর িত বাড়েছ উেপ া। অথচ অেনেকই মেনই কেরন না য, এইরকম বয়স ও
মেনর অব া সবারই একিদন হেব।

বাবা-মার  হক  এবং  তােদর িত  দািয়  িবষেয়  কারান-হািদেস  বার  বার  বলা  হেয়েছ।  মহান  আ াহতাআলা
বাবা-মােক  অত  মযাদার  আসেন  অিধি ত  কেরেছন।  আ াহতাআলার  িনেদশ,  ‘ তামার  রব  ফায়সালা  কের
িদেয়েছন: তামরা কােরার ইবাদত কর না, একমা  তাঁরই ইবাদত কর। িপতা-মাতার সে  ভাল ব বহার কর। যিদ
তামােদর কােছ তােদর কান একজন বা উভয় বৃ  অব ায় থােক, তাহেল তােদরেক ‘উ ’ পয ও বল না এবং

তােদরেক ধমেকর ের জবাব িদও না, বরং তােদর সে  মযাদাসহকাের কথা বল। আর দয়া ও কামলতা সহকাের
তােদর সামেন িবন  থেক এবং দায়া করেত থাক এই বেল : হ আমার িতপালক! তােদর িত দয়া কর, যমন
তারা  দয়া,  মায়া,  মমতা  সহকাের  শশেব  আমােক  িতপালন  কেরিছেলন’  (বনী  ইসরাইল  :  ২৩,  ২৪)।
আ াহতাআলা বেলন, ‘মা স ানেক কে র ওপর ক  স  কের গেভ ধারণ কেরেছন। তরাং স (স ান) যন
তােদর িত কতৃ তা কাশ কের’  ( লাকমান : ১৪)। আ াহতাআলা আরও বেলন ‘ তামরা িপতামাতার সে
স বহার কর, তাঁেদর ঃখক  িদও না, তাঁেদর স ান র া কের কথা বল, তাঁেদরেক বৃ  বয়েস িতর ার কর না,
তাঁেদর  সে  স ানসূচক  কথা  বলেব’  (সূরা  আনকাবুত-৮,  সূরা  বিন  ইসরাইল-২৩,  সূরা  আহকাফ-১৫,  সূরা
বকর-৮৩)। বৃ  ও অ  িপতা-মাতার সবাস ি র মাধ েমই আ াহর স ি  পাওয়া যায়। ি য়নবী (স.) বেলন,
‘িপতামাতার স ি ই আ াহর স ি ’ (িতরিমিয)। ি য়নবী (স.) আরও বেলন ‘ য বীণেদর স ান কের না, স
আমার দলভু  (উ ত) নয়’ (আবদুাউদ)। বয় েদর িত স ােনর তাৎপয সে  ি য়নবী (স.) বেলন, ‘ য ব ি
কান বৃ েক তার বয়েসর কারেণ স ান করল, আ াহ তাআলাও অে র ারা তার স ান করােবন’ (আবু দাউদ)।

অ া  ধম ে ও বাবা-মার িত দািয়ে র কথা বলা আেছ।

বৃ া েমর ধারণাটা েমই আমােদর দেশ িত া লাভ করেছ। পি মা িবে র সামািজক আর সাং িৃতক বা বতায়
ও  হাম েলা অপিরহায হেলও আমােদর মািটর আি নায় তা ধু বমানান নয়, এর নিতকতার িদকটাও িবেবচনা
করা দরকার। এক সময় সবিকছু িবসজন িদেয় য িপতামাতা স ােনর ভিব ত গেড়িছেলন, আজ তাঁেদর অেনেকই
বড়ই একা ও অপাঙে য়। য িপতামাতার াথনা িছল আ াহতাআলার দরবাের,  ‘ হ আমােদর রব! আমােদর
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িনেজেদর ীেদর ও িনেজেদর স ানেদরেক নয়ন শীতলকারী বানাও এবং আমােদর কের দাও মু াকীেদর ইমাম।’
(ফুরকান : ৭৪)। অথচ আজ ‘ ীিত েমর পণু  বাঁধেন’র িচরায়ত ভাবনা বদেল তির হে  ‘বৃ া ম’! ফেল িত
হে  গীয় েখর ধারণা। যন ঐ বৃ া েম পাঠােত পারেলই সব দায়দািয়  থেক মিু !

পুঁিজবাদী ধনী দশ েলায় ব ি  াধীনতা ও াত  হেলা মলূ চািলকা শি । তাই ১৮ বছর পার হেলই যমন ঘর
ছেড় বিরেয় িগেয় িনেজর জীবন িনেজর গেড় তালার তাড়া থােক, তমিন শষ বয়েস িকভােব চলেব, তা িনেজরই
ভেব বর করার দািয়  থােক। িব িবদ ালেয় পড়েত চান, কান সম া নই, িক  খরচটা িনেজেকই যাগাড়

করেত হেব, বাসা থেক িকছুই আসেব না। একইভােব অথ উপাজন  করার পর বাসায় পাঠােনারও েয়াজন
নই। কউ তা আশাও করেব না। অে র গল হ হেয় না থেক ও  হােমর আ য় তাই সখােন জীবেনর ীকতৃ

সমাধান।

আমােদর দেশর াপট িভ । উ ত িবে র সে  তাল িমিলেয় আধুিনক গিতশীল জীবনচচার অ শীলন  হেয়
গেলও পািরবািরক িনভরশীলতা মােটও কেম যায়িন। এখােন যমন ১৮ হেলই িপতামাতার দািয়  শষ হেয় যায়

না, তমিন বাবা-মার ভার নয়াটাও স ােনর কতব  িহেসেবই িবেবিচত হয়। আমােদর বাবা-মারা এখনও স ােনর
িশ া, া , এমনিক িবেয় দয়ার জ  িনেজেদর সকল স য় ব য় কেরন। আবার দখা যায়, স ান চাকির পাওয়ার
পর িনেজর বতন থেক িত মােস বাবা-মােক টাকা পাঠায়। এই টাকায় ধু িপতামাতাই নয়, বরং ছাট ভাইেবােনর
খরচও চেল। এই পার িরক সহেযািগতা, একে  এিগেয় যাওয়ার মানিসকতা আমােদর সমাজ ব ব ায় অপিরহায।
তাহেল বৃ া েমর আমদািন কন?

িকছু িকছু ে  বৃ া েমর এেকবােরই দরকার নই, তা বলিছ না। িপতামাতার খরচ দয়ার মত আিথক সামথ  যিদ
এেকবােরই না থােক, সে ে  বৃ া ম হণেযাগ  িবক  বিক। আবার দখা যায়, আিথকভােব স ম হেলও বৃ
বাবা-মােক সময় দয়া স ব হে  না। হয়ত স ান িবেদেশ চাকির কের। দেশ বাবা-মােক দখার কউ নই। এমন
বা বতায় শষ বয়েসর সবার জ  িকংবা িনছক একাকী  কাটােনার জ  বৃ া েমর আ য় নয়াই যায়। িনঃস ান
দ িতর জ ও এই ব ব া েয়াজন।

িক  বিশরভাগ ে ই দখা যাে  বৃ া ম হেয় উঠেছ দািয়  এড়ােনার হািতয়ার। আিথকভােব স ল স ান
নিতকতার অব েয়র চড়ূা  দৃ া  াপন কের িপতামাতােক এক অেথ পিরত াগ কের ফেল যাে  এসব আ েম।

এককােলর একা বতী পিরবার েলা ভে  যাে । আর তােত ান হে  না বৃ  িপতামাতার। বাবা-মার সবা যতœ
আর ভরণ- পাষণেক ক  কের  হে  দা ত  কলহ, আর এর পিরণিতেত তােদর পািঠেয় দয়া হে  বৃ া েম।
স ান িনেজর পিরবার িনেয় আরােমই িদন কাটাে । িক  বৃ  িপতামাতার খরচ দয়া দূের থাক, একবার িগেয়
খবরও িনে  না। আঁ া েড় আবজনা ফলার মেতা কের একবার বৃ া েম তােদর িদেয় এেসই দািয়  শষ করেছ।
িনেজ িত া পাওয়ার আগ পয  বাবা-মােক িনংেড় িনেয় শষ বয়েস তােদর ছুেড় ফলার জ  এমন একিট
জায়গাই যন তােদর দরকার িছল!

বৃ া েম আি ত মা ষ েলােক দেখ মেন হয় আনে ই আেছন। িক  তােদর মেনর বদনা েলা িঠকই কাশ
পায়। তারা িনেজর পিরবােরর মা েষর সাি ধ  কামনা কেরন। ছেলেমেয়, নািত-নাতিনেদর কােছ পেত চান। যতই
মান-অিভমান ক ক না কন, নািড়েছঁড়া ধন স ানেক িপতামাতা ভুলেত পােরন না কখেনাই। স ানেদর একবার
দখার জ  ব া ল থােকন সব সময়। িক  সই স ান একবারও বৃ  িপতামাতার খাঁজ নয় না। িবেশষ কের ঈদ

িকংবা অ া  িবেশষ িদেনও পিরবােরর প  থেক যখন তাঁেদর কান খাঁজ নয়া হয় না, তখন দখা যায় তারা
আনে র বদেল নীরেব চােখর জেলই সা ¡না খাঁেজন। বড়ােত যাওয়ার পিরবেত সারািদন কে র বারা ায়
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পাঁয়চারী কের সময় কাটান, যিদ স ান জনরা একবার আেস! মাবাইল ফানিট বেজ উঠেলই তািকেয় দেখন
ফানিট ি য়জেনর িকনা। িক  সবই িমেছ। ধু ভারা া  দেয় দীঘ াস ফলা ছাড়া আর যন িকছুই িমেল না।

গিরব-ধনী সবার অব া আজ এক, অসহায়, বয়েসর ভাের নূ । এই িন রু অমানিবকতা িক  ম ে র পিরচয়
বহন কের না।

আবার বৃ া েম িকছু িকছু বৃ েক তােদর ছেলেমেয়েদর কথা বা তােদর বাসায় যেত চান িকনা িজ াসা করেল
তারা এতটাই ু  িতি য়া দখান য, ছেলেমেয়েদর দখা তা দূেরর কথা, তােদর িত অনগল অিভশাপ বষণ
করেত থােকন। তারা তােদর ছেলেমেয়েদর মখুও দখেত চান না। কামনা কেরন তােদর স ােনরাও যন তােদর
সে  ঐ রকম আচরণই কেরন।

যারা বৃ া ম গেড় তুলেছন, তােদর িন ৎসািহত করা আমার উে  নয়। অসহায় বৃ  মা ষ েলার জ  যারা
িনেজর উেদ ােগ, িনেজর খরেচ আ য় ল তির কের িদে ন, ভরণ- পাষণ এমনিক িচিকৎসা সবা িদেয় িনেজর
বাবামােয়র মতই আদরযতœ িদেয় লালন পালন করার ব ব া করেছন, তারা আমােদর সকেলর শংসার যাগ ।
িক  বৃ া ম মলূ সম ার কান সমাধান নয়, বরং সম ােক এিড়েয় চলার একিট উপায় মা । িনেজর জীবনেক
আরও সমৃ  করার জ  িনর র ছুেট চলা আর বৃ  বাবা-মার িত দািয়  পালেনর য - েয়র মােঝ এ যন এক
অিনবায সমেঝাতা। এই অমানিবক আচরণ এখনও আমােদর দেশ ীকতৃ প িত নয়। িক  এ িনেয় আেলাচনার
অভােব তা ধীের ধীের একিট হণেযাগ তা তির কের চেলেছ। হয়েতা স িদন বিশ দূের নয়, যখন আমরা
বৃ া মেকই াভািবক বেল ধের িনেত িশখব।

আমার মেতা অেনেকই মেন কেরন এই ব ব া ভয়াবহ, অ ায়, নিতক এবং ধমীয় িদক িদেয়ও অ হণেযাগ ।
আইেনর িদক থেক দখেল স ান সাবালক হওয়া পয  সকল েয়াজন মটােনা িপতামাতার দািয় । সামািজক
আর নিতকভােব স ানেক িত া কের দয়াও কতব  িবেবিচত। বাবা-মা কান আইন বা সামািজকতার জ  নয়,
বরং স ােনর িত অকিৃ ম হ আর ভালবাসার কারেণই শষ র িব  িদেয় তােদর জ  কাজ কের যান। িক  এর
িবপরীত িচ  দখা যাে  যখন বাবা-মা বৃ  বয়েস উপনীত হন, তােদর িত স ােনর কতেব র কথামালা যন

পকথায় পিরণত হে । েুলর ছেলরা বােয়িজদ বা ামীর গ  পেড়েছ, িযিন সারারাত পািনর াস হােত ঘুম
মােয়র পােশ দাঁিড়েয় িছেলন, িক  মা’ ক ডােকনিন যন তাঁর ঘেুমর ব ঘাত না ঘেট। অথচ িনেজর জীবেন সই
আদেশর িব মা  িতফলন দখা যাে  না। মােয়র পােয়র িনেচ স ােনর বেহশত, এই কথাটা িক সবাই বড় হেয়
মেন রােখন? বরং বিশরভাগ লাকই ভেুল যান য, এরকম সময় িক  তােদর জীবেনও আসেব। কিৃতর াভািবক
িনয়েম একিদন সবাই বৃ  হেবন। আজ য টগবেগ ত ণ, সও এক সময়  হেব বয়েসর ভাের। আজ য
স ানেক তারা আদের বড় করেছন, চােখর জল বর হবার আেগই মেুখ হািস ফুিটেয় িদে ন, এক সময় সই
স ানিটও বড় হেয় হয়েতা তােদর সে  এমন আচরণই করেব। িনমম পিরহাস হেলা, এই কথািট কউ মেন রােখ
না।

তাই এখনই সময় এ িনেয় সামািজক আে ালন গেড় তালার। বৃ  বাবা-মার িত স ােনর দািয়  পালন িনি ত
করার, েয়াজেন নতুন আইন তির করার। েত েকরই মেন রাখা উিচত, তার িনেজর স ানেক িতিন যভােব লালন
পালন করেছন, তার িপতা-মাতাও তােক সভােবই লালনপালন কের বড় কেরেছন। এই বৃ  বয়েস িনেজর স ােনর
মতই বাবা-মােক আেরক স ান মেন কের, অবেহলায় বৃ া েম ঠেল না িদেয়, তােদরেক সভােবই সবা-যতœ
িদেয় তােদর বািক জীবনটােক যতটু  েখ া ে  রাখা যায়, তা কের যেত হেব। অবেহলা, অযতœ আর
দায়মিু র মনমানিসকতা িনেয় কান স ানই যন তার মাতািপতােক বৃ া েম পািঠেয় না দন। এই উে ে  যমন
কেঠার আইন করা দরকার, তমিন দরকার নিতক মলূ েবােধর িত া। মা েষর আথসামািজক উ য়ন, কমসং ান,

বদৃ া ম যন হয় সনােনরই ঘের » উপ-স াদকীয় » DAILYJANAKAN... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/451160/

3 of 4 10/2/2019 10:41 AM



ধমীয়  মলূ েবােধর  সার,  সামািজক  অ শাসেনর  িত ার  মাধ েমই  এই  অব া  থেক  উ রণ  স ব।  কান
বীণেকই যন অবেহলা আর অনাদের জীবনযাপন করেত না হয়, তা িনি ত করেত সমােজর গণ মা  ব ি বগ,

রাজনীিতিবদ, চারমাধ ম সবাইেকই এিগেয় আসেত হেব।

আমােদর আজেকর িদেনর শপথ হাক, ‘আর নয় বৃ া ম। েত েকর আ য় হাক িনেজর পিরবাের, স ােনরই
ঘের।’  িতিট  ঘর হেয় উঠকু  বীণেদর জ  খ আর ি র আধার। সবদাই  মেন রাখেত হেব, শষ বয়েস
বাবা-মােক যারা অবেহলা করেবন তােদর অ প অব ার স খুীন একিদন হেতই হেব। িবখ াত একিট গােনর
কিল েলার কথা বার বার দয়পেট আচঁড় কােট-

‘ ছা  বলায়  দেখ উঠত খাকা কেঁদ

হাত িদেয় বেুকর কােছ রেখ িদতাম বেঁধ

হাত আজও খাঁেজ, ভুেল যায় য একদম

আমার িঠকানা এখন বৃ া ম। ’

লখক : ইউ.িজ.িস অধ াপক, মিডিসন িবভাগ

ব ব  ু শখ মিুজব মিডক াল িব িবদ ালয়

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
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