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মােকদ্রদবের অপবেবহার প্রবতদরাদে পবরবাদরর ভবূমকাই মখূ্ে 

 

সুবিবেিষ্ট রাসায়বিক গঠিযুক্ত সভৌত পোর্ি যাাঁর অবিয়বন্ত্রত বা বববে ববহভূিত বেবহার মানুদের শরীরবৃত্তীয় বেবস্থায় ভারসামে িষ্ট 
কদর তা’ই মােকদ্রবে (দযমি এলদকাহল, সকাদকইি, ইয়াবা, ইতোবে অগবণত প্রকাদরর মােকদ্রবে)। আদরা বোপক অদর্ি 
মােক দ্রবে হদলা একবি রাসায়বিক দ্রবে যা গ্রহদণ মানুদের স্বাভাববক শারীবরক ও মািবসক অবস্থার উপর প্রভাব 
পদ়ে এবাং যা আসবক্ত সৃবষ্ট কদর। মােক দ্রদবে সবেিািাশক কদমির সাদর্ যুক্ত র্াদক তন্দ্রাচ্ছন্নতা,  সমজাজ 
পবরবতিি,  মািবসক,  আচ্ছন্নতা রক্তচাপ পবরবতিি, ইতোবে । মােক দ্রবে গ্রহণ করদল মানুদের শারীবরক ও 
মািবসক অবস্থার উদেখ্দযাগে সিবতবাচক পবরবতিি ঘদি এবাং দ্রদবের উপর বিভিরশীলতা সৃবষ্টর পাশাপাবশ দ্রবেবি 
গ্রহদণর পবরমাণ ক্রমশ বা়েদত র্াদক বেবক্তর এই অবস্থাদক বদল মােকাসবক্ত এবাং সয গ্রহণ কদর তাদক বদল 
মােকাসক্ত। অদিক মােকদ্রবে বচবকৎসা সক্ষদে বেবহার করা হদলও বচবকৎসদকর বিদেিশিা বেতীত এবি মািব শরীদর প্রদবশ 
করাদিা স্বাদস্থের জন্য মারাত্নক ঝুাঁবকপূণি এবাং সবআইিী। 
 
ববখ্োত মবিেীদের বকছু স্বরণীয় উবক্ত হদত মােকদ্রদবের ভয়াল প্রভাব সর্দক মুবক্তর পদরাক্ষ বেক্ বিদেিশিা পাওয়া যায় -   
✬ বুবিমাদিরা সকাদিাবকছ ু প্রর্দম অন্তর বেদয় অনুভব কদর,  তারপর সস সম্বদে মন্তবে কদর । আর বিদবিাদেরা 
প্রর্দমই মন্তবে কদর বদস এবাং পদর বচন্তা কদর । - হযরত আলী ( রাাঃ)  

✬ ‘‘যারা আমাদক সাহাযে করদত মািা কদর বেদয়বছল আবম তাদের প্রবত কৃতজ্ঞ,  কারি তাদের ‘িা’ এর জন্যই 
আজ আবম বিদজর কাজ বিদজ করদত বশদখ্বছ।’’ - আইিস্টাইি 

✬ “প্রদতেকদক ববশ্বাস করা ববপেজিক,  বকন্তু কাউদক ববশ্বাস িা করা আদরা সবশী ববপেজিক" -  আব্রাহাম 
বলাংকি। 

✬ সতেদক ভালবাস,  বকন্তু ভুলদক ক্ষমা কর।- ভলদতয়ার 

✬ সয বিদজদক অক্ষম ভাদব,  তাদক সকউ সাহাযে করদত পাদর িা। - জি এন্ডারসি 

✬ ববশ্বাস জীবিদক গবতময়তা োি কদর,  আর অববশ্বাস জীবিদক দুববিসহ কদর সতাদল। -  বমল্টি 

✬ বশয়াদলর মদতা একদশা বছর জীবি োরণ করার চাইদত বসাংদহর মদতা একবেি বাাঁচাও ভাল । - বিপু সুলতাি 

পবরবার হদচ্ছ সমাজ তর্া ববশ্ব মািব সভেতার একক। পবরবাদরর সাোরণ সাংজ্ঞায় বলা হদয়দছ,  এবি এমি একবি গ্রুপ 
সযখ্াদি দু’জি অবভভাবদকর তত্ত্বাবোদি তাাঁদের সন্তাি বা সন্তাদিরা একবি একক সত্ত্বা বহদসদব বসবাসরত। তদব 
আমাদের সেদশর প্রচবলত আইদির পবরসীমায় সকাদিা বেবক্তর পবরবার বলদত তাাঁর স্ত্রী/  স্বামী – সহ সন্তাি/  
সন্তািবগি এবাং একইসাদর্ বিজ বপতা – মাতা – সক বুঝাদিা হদয় র্াদক। সমাজববজ্ঞািী মোকাইভার এর মদত,  
প্রজিি সম্পদকির ওপর বভবত্ত কদর সন্তাি- সন্তবতর জন্মোি এবাং লালি- পালদির উদেদে সয সাংগঠি গদ়ে ওদঠ তাদক 
পবরবার বদল।  

পববে কুরআদি আোহপাক ইরশাে কদরদছি,  সহ ঈমািোরগণ! সতামরা বিদজদেরদক এবাং সতামাদের পবরবার পবরজিদক 
অবি হদত রক্ষা কর,  যার ইেি হদব মানুে এবাং প্রস্তর। যার বিয়ন্ত্রণভার অবপিত আদছ বিমিমহৃেয় কদঠারস্বভাব বিবরস্তাগদণর 
উপর। যারা আোহ তাদেরদক যা আদেশ কদরি তা অমান্য কদরিা এবাং যা করদত আবেষ্ট হয় তাই কদর। পবরবারদক সকন্দ্র 
কদরই একজি মানুদের স্বপ্ন, মৃতুে আর ভালবাসা আববতিত হদয় র্াদক; আর তাই মােদকর ভয়াল র্াবার প্রভাব সবিপ্রর্ম 
সাংবিষ্ট পবরবারদকই আক্রমি কদর, যাাঁর অশাবন্তর অিল হয় প্রলয়াংকরী ধ্বাংস্বাত্ত্বক। 

জদন্মর পর সর্দক একজি মানুে মূলত একবি আর্িসামাবজক পবরমন্ডদল ব়ে হদয় উঠদত র্াদক। সামাবজক অিাচার আর 
উছৃঙ্খলতা আদলাবকত ভুবদি সয অেকার রচিা কদর তাাঁর আচাঁ সর্দক সকউই রক্ষা িা সপদলও অদিদক এদত হয় অবিেগ্ধ, 
অদিদকর ঘদি মৃতুে। সামাবজক এইসব আোাঁদরর ঘাতদকর মদেে মােকদ্রবে অন্যতম যা’ আক্রান্ত সিশাগ্রদস্থর মনুেত্বদক আপাত 
চুরমার কদর সেয়। পবরবাদরর সবদচ’ ব়ে অবলম্বি মমতাময়ী মা’ তাইদতা মােকাসক্ত সন্তািদক এক লহমায় বচবিত কদর 
সিদলি। সিশাগ্রস্থ সন্তািদক রক্ষা করদত বতবিই প্রর্ম এবগদয় আদসি। 
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রাষ্ট্র িাগবরদকর বিরাপত্তা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থাি, বশক্ষা ও বচবকৎসা অবতসুবিবিত করদত সদচষ্ট র্াকদলও মািব শরীদরর মূল 
চালক মিদক বিয়ন্ত্রণ করদত অদিক সক্ষদেই পাদরিা; আর তাইদতা মি সর্দক মানুে অপরােকারীর মািববক প্রবৃবত্ত বা Man’s 
Rea সক Cr i mi nol ogy  -  সত মূল চাবলকাশবক্ত ও অনুঘিক বহদসদব বলা হদয়দছ। এদক সমাদিও অতুেবক্ত বলা যাদবিা 
সকিিা রহস্যময় এ মহাববদশ্বর সৃবষ্টর সসরা জীব মানুেদক সৃবষ্টকতিা কখ্দিা কখ্দিা বিয়বন্ত্রত করদলও ববদবদকর কাদছ 
জবাববেবহ কদরদছি। মােদকর সিশাকারীর মািববক প্রবৃবত্ত হদয় যায় অবত মাোয় ভঙু্গর যাাঁদক ঔেদের মােেদম সামবয়কভাদব 
বিয়ন্ত্রণ করা যায় মাে, স্থায়ী সমাোি বিবহত র্াদক সেহ আর মমত্ত্বদবাদের শবক্তশালী বলদয়র আদরাদহ। এ কর্া সমািভাদব 
প্রদযাজে মােকাসক্ত ও ভববষ্যত মােকাসদক্তর জন্য, সকিিা একবি সিশা মদিাববকলে ততবর কদর যাাঁর িলািল সেদহর 
অসুস্থেতার মােেদম প্রকাবশত হয়।  
 

হতাশা, বের্িতা, অশাবন্ত বকাংবা সরামাদের স্বাে পাওয়ার প্রবণতা সর্দক বিবেি মােদকর প্রবত মানুে আকৃষ্ট হদয় প়েদলও মােক 
গ্রহদণর মূল কারণ অজািাই সর্দক যায় সকিিা অবদচতি মি আসদল বক চায় সিশাকারী বিদজও তা’ জাদিিা। িলশ্রুবতদত সুখ্ 
বা আিদের মরীবচকার সেখ্া পাওয়া যায় মাে। সযদহতু মােকদ্রদবের অপবেবহার রাদষ্ট্রর গন্ডীদত সমাদজর মদেেই ববস্তার লাভ 
কদর, সসদহতু সমাজ তর্া পবরবার মািবতার এ ভাঙ্গদির মুদখ্ োতা বহদসদব আববভূিত হদয় র্াদক। আদরা পবরষ্কার কদর 
বলদল, এক ছাদের িীদচ বসবাসকারী তববাবহক সম্পদকির পবরবারই একমাে পাদর এর সেদস্যর মদির কর্া বুঝদত, তাাঁর 
অোঃগবত সরাে করদত কাযিকর ভূবমকা রাখ্দত। মানুে পে ইবন্দ্রদয়র জগদত বাস করদলও সেহ – ভাদলাবাসা – মমত্ত্বদবাদের 
পাবরবাবরক বেি সযদিা েষ্ঠ ইবন্দ্রদয়র অেৃে বলয় চারপাদশ রচিা কদর যা’ পবরবাদরর এদক অপদরর মিদক বুঝদত সহায়তা 
কদর। 
 
একর্া অিস্বীকাযি সয, পাবরপাবশ্বিক পবরদবশ বেবক্তজীবদির সামবগ্রক গবতোরায় উদেখ্দযাগে ভূবমকা রাদখ্। সরকার তর্া রাষ্ট্র 
মানুদের উন্নত জীবি গঠদির বিবমত্ত এই পবরদবশদক অবেকতর সুস্থে ও সুের রাখ্দত বিপবরকর। আর পবরবার তর্া সমাদজর 
কলোদণ প্রশাসি যদন্ত্রর বিরন্তর প্রয়াস সাো মদির মানুে ততবরদত সতত বিদয়াবজত সর্দক বাসদযাগে বিমিল পবরদবদশর বিিয়তা 
প্রোি কদর বা প্রোদির কাছাকাবছ বিদয় যায়। বকন্তু তারপরও অেকার জগদতর বলয় সমাজদক আচ্ছন্ন করদত চায়। সকিিা 
ভাদলা – খ্ারাদপর সহাবস্থাি সযদিা অবিবাযি। জদন্মর পর সর্দক মানুে মূলত পবরবাদরর মায়াবেদি আবি সর্দক প্রবতকূল 
পবরবস্থদতর মেে বেদয় সুের জীবি গদ়ে সতালার কবঠি সাংগ্রাদম বিদজদক বিদয়াবজত কদর। এ সময় মূল পর্ প্রেশিক র্াদকি 
মাতা – বপতা, সাদর্ সাদর্ সহদযাগীর আন্তবরক ভূবমকা পালি কদর ভাই – সবাি, িািা – িািী ও োো – োেী। এছা়ো, 
পাবরবাবরক শুভাকাঙ্খীদের সহায়তা অস্বীকার করার মত িয়। মানুদের মদিাবেবহক ববকাদশ আপিজি, ববদশে কদর পবরবার 
(মূলত মাতা – বপতা, ভাই – সবাি বা সন্তাি -  সকই বুঝাদিা হদচ্ছ) এর সকামদল কদঠাদর সমশাদিা শাসি ও ভাদলাবাসা রদক্তর 
মায়াময় আদববশত বেদির শবক্তশালী এক বলয় রচিা কদর ভাদলা – মদের পার্িকে করার অবদচতিদবাদের প্রস্ফরুণ ঘিায়। 
 

একজি মানুে জন্ম সর্দকই মােদকর সিশায় আক্রান্ত হয়িা, বরাং চলার পদর্ চাবরপাদশর পবরদবদশর িািা উপাোদির তিকদিে 
খ্ারাপ আর সুেদরর সহাবস্থাদির মাদঝ অবিবাযি দ্বদের সোলাচদল ববভাবজত ভাদলা – মে পদর্র সমাদ়ে সোদুলেমাি মদিাবদল 
আক্রান্ত হদয় পদ়ে। এবাং এই সোদুলেমিতাই মানুদের জীবদির লক্ষে বিেিারদণ সবচাইদত গুরুত্ত্বপূণি অনুঘিক হদয় পদ়ে যখ্ি 
রাদষ্ট্রর আইদির দুবিল প্রদয়াদগ সমাদজ অপরাদের বীজ মহীরুদহর বেদক োববত হয়, সযমি মােদকর সছাবল। আর এই 
সোদুলেমাি বসিান্তহীিতায়, পবরবাদরর অসম্ভব সুের ও পববে মায়া – মমতার অেমে ও অিবেে শবক্ত জাগ্রত অবস্থায় ঘুমন্ত 
বেবক্তদক মােদকর কুপদর্ গমদির পদর্ কবঠি প্রবতবেকতার সৃবষ্ট কদর, সকিিা ভাদলাবাসার তীব্রতার বল (For ce) সব 
বকছুদক ছাবপদয় যায় এ কর্া অিস্বীকাযি। খ্াাঁবি ভাদলাবাসা একমাে কাদছর মানুেই বেদত পাদর; এই সকল আপিজি পবরবার 
ছা়ো অন্য সকার্াও পাওয়া যায়িা। আমাদের মহাি মুবক্তযুদি সেদশর জন্য জীবি বেদত অনুদপ্ররণার একবি ববশাল অাংশ 
এদসবছদলা এই পবরবার সর্দকই। 
 

সন্তাি তার পবরবাদরর পবরদবশ দ্বারা অদিক প্রভাববত হয়। তাই পাবরবাবরক পবরদবশ হদত হদব েূমপাি মকু্ত। সন্তািদের 
কাযিকলাপ ও সঙ্গীদের বোপাদর খ্বর রাখ্দত হদব। সন্তািরা সযসব জায়গায় যাওয়া আসা কদর সস জায়গাগুদলা সম্পদকি জািদত 
হদব। সন্তািদের সাদর্ সখ্ালাদমলা ও বেুত্বপূণি সম্পকি ততবর করদত হদব। যাদত তারাই বিজ সর্দক তাদের বেুবােব ও 
কাযিাবলী সম্পরদক আদলাচিা কদর । তেযি েদর তাদের সব কর্া শুিদত হদব ।পবরবাদরর সকল সেেসদের সাদর্ বেুত্বপূণি 
সম্পকি বজায় রাখ্দত হদব। সন্তািদের মাদঝ বিরাপত্তা সবাে ততবর করদত হদব। বপতামাতার গুড পোদরবন্িাং ববেদয় জ্ঞাি অজিি 
করদত হদব। মােকাসক্ত হদয় সগদল পবরবারদর প্রবতবি সেেসদক মােকাসক্ত বেবক্তদক সসই অবস্থা সর্দক সবর কদর আিার 
সবিাত্মক প্রয়াস চালাদত হদব।প্রদয়াজদি পুিবিাসদির বেবস্থা করদত হদব এবাং সবঠক বচবকৎসা পিবত গ্রহণ করদত হদব। সন্তাি 
মােকাসক্ত সর্দক সুস্থে হদয় বিদর আসদল পুিরায় সযি মােদক জব়েদয় িা পদ়ে বপতামাতাদক সবিো সদচতি র্াকদত হদব। 
সন্তািদের জন্য বিমিল পবরদবশ ততবর করদত হদব ।বচবকৎসকদের সকল পরামশি অনুযায়ী সন্তািদক লালি পালি করদত হদব। 
প্রদতেক বপতামতাই চায় তাাঁর সন্তাদির সুস্থে ও সুের জীবি । সসজন্য বপতামাতাদক বুদঝ বিদত তাাঁর সন্তাদির জন্য সকািবি 
সবঠক,  সকািবি ভুল। 

মােকদ্রদবের অবভশাপ সর্দক সমূ্পণিভাদব মকু্ত হদত হদল েমিীয় কদঠার অনুশাসদির বলদয় শবক্তশালী পাবরবাবরক বেি এবাং 
ববেেমাি আইদির কদঠার প্রদয়াগ অবত সুবিবিত করদত হদব। পবরবারদক সযমি একতাবি সর্দক খ্ারাদপর ববরুদি তিবতকতার 



যুদি িামদত হদব সতমবি রাষ্ট্রদক মােদকর উৎপােি, পবরবহি, সকিা – সবচা এবাং সাংরক্ষণ সুবিয়বন্ত্রত করদত হদব যাদত কদর 
িাগবরদকরা একবি পবরচ্ছন্ন সমাদজ পবিলতার বশকাদর পবরণত হওয়ার ববন্দুমাে পবরদবশ িা পায়। 

এ কর্া ভুলদল চলদবিা সয, পাবরবাবরক বেি বেবতত সমাজ তর্া রাষ্ট্র অচল। সকিিা আদগই এ কর্া বলা হদয়দছ সয, রাষ্ট্র 
পবরবাদরর সমবষ্ট ছা়ো আর বকছুই িয়, সযখ্াদি রাষ্ট্র গঠদির ৪ বি অতোবেকীয় উপাোদির মূলবি হদচ্ছ জিসমবষ্ট। 
মােকাসদক্তর সুবচবকৎসার সযমি প্রদয়াজি রদয়দছ সতমবি মােদকর র্াবা যাদত মানুেদক বশকার বহদসদব খ্ুাঁদজ বিদয় 
সিশাক্রাদন্তর জন্ম বেদত িা পাদর তা’ আদরা সববশ কদর েরকার। কারণ প্রবতকাদরর সচদয় প্রবতদরাে অতুেত্তম। প্রবতদরাে বা 
সুবচবকৎসা উভয় সক্ষদেই প্রদয়াজি সেহ – মমতার শবক্ত সযখ্াি সর্দক মানুে ভরসা খ্ুাঁদজ সিদব সবাঁদচ র্াকার, বাস্তবসম্মত স্বপ্ন 
সেখ্দব জীবি গ়োর। পবরবাদরর মমদত্ত্বর সছাাঁয়ায় মািববক সচতিায় সয গঠিমূলক পবরবতিি আদস তা’ রাদষ্ট্রর সমৌবলক 
অবেকাদরর অতোবেকীয় সমর্িদি পূণিতা পায়।  আর তাইদতা কববর ভাোয় –  
 

Power Of Family 

© Antony Smith 

 

Family is,   

heaven sent from our father above,  

bonded by the power of love. 

No matter what family has each others back, 

when push comes to shove. 

 

Family is,  

understanding, never demanding,  

all for one and one for all,  

I will never leave you alone standing. 

 

Family is,  

one in itself, my love is your love,  

your pain is my pain, my wealth is your wealth,  

I promise to never leave you by yourself. 

 

Family is,  

the strongest team, the strongest unit;  

if love could be visualized,  

family would be the blue print. 

 

Family is,  

forgiveness and patience,  

it's sweeter than the sweetest fragrance,  

the power of family is a reflection of God's compassion and magnificence. 

 

Family is,  

never turning our back, and never shames,  

lend my helping hand and not a finger pointing the blame. 

 

No matter what, a family bond can never be broken,  

even through a nuclear explosion, 

if one of us lives we all live.  

Forever to eternity, we are family,  

my father, my mother, my sisters and me. 

 

Antony-Tyrone Smith 

AKA 

Pen Dragon 

 

Source: https://www.familyfriendpoems.com/poem/the-power-of-family 
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