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குழந்ைதகளின் 

ஆளுைம விருத்திக்கு 

அண்ணல் நபியின் 

அழகிய வழிகாட்டல் 

- எஸ்.எச்.எம். இஸ்மாயில் 
(ஸலபி) 

 

இஸ்லாமிய ெநறியில் குழந்ைத வளர்ப்பு 

எனும் ேபாது அவர்களது ெலௗகீக நலன் 

நாடிய ஆளுைமகள் மட்டுமன்றி, அவர்களின் 

‘ஹிதாயத்’ எனும் 

ஆன்மிக ஆளுைமவிருத்தியும் ேநாக்கமாகக் 

ெகாள்ளப்படும். இந்த 

வைகயில் குழந்ைதகளின் ஆன்மிக-ெலௗகீக 

முன்ேனற்றத்திற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் 
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ெகாடுத்த முக்கியத்துவம், அதற்காக 

அவர்கள் காட்டிய வழிமுைறகைள இங்ேக 

சுருக்கமாகத் ெதாகுத்துத் தர 

விரும்புகின்ேறாம். 

1. பிரார்த்தைன: 
நபி(ஸல்) அவர்கள் தமது 

எதிrகளின் குழந்ைதகளின் எதிர்கால 

முன்ேனற்றத்திற்காகக் கூடப் பிரார்த்தைன 

ெசய்துள்ளார்கள். இது எதிர்கால சந்ததிகளின் 

சீர்திருத்தத்திற்கு அவர்கள் வழங்கிய 

முக்கியத்துவத்திற்குச் சிறந்த 

எடுத்துக்காட்டாக அைமந்துள்ளது. 

நபி(ஸல்) அவர்கள் தாயிப் நகருக்குப் 

பிரச்சாரத்திற்குச் ெசன்ற ேபாது, அம்மக்கள் 

நபி(ஸல்) அவர்கைளத் துரத்தித் துரத்தித் 

தாக்கினர். நபி(ஸல்) அவர்களின் ெபான்னான 

ேமனியில் ஏற்பட்ட காயங்களிலிருந்து 

வடிந்த இரத்தத்தால் அவர்களின் பாதணிகள் 
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ேதாய்ந்து ேபாகும் அளவுக்குத் 

தாக்கப்பட்டார்கள். 

அப்ேபாது அவர்கள் ெசய்த பிரார்த்தைன 

உருக்கமானதாகும். அப்ேபாது 

அல்லாஹ்தஆலா நபியவர்கள் விரும்பினால் 

அந்த மக்கைள அழித்து விட மைலக்குப் 

ெபாறுப்பான மலக்ைக அனுப்பினான். 

எனினும் நபி(ஸல்) அவர்கள்; 
‘இவர்கள் இல்லாவிட்டாலும் இவர்களின் 

சந்ததிகளில் அல்லாஹ்வுக்கு எைதயும் 

இைணயாக்காமல் அவன் ஒருவைன மட்டும் 

வணங்குபவர்கள் உருவாக ேவண்டும் 

என்ேற நான் விரும்புகின்ேறன்’ எனக் 

கூறினார்கள். 

தனது எதிrகளின் குழந்ைதகள் கூட 

அல்லாஹ்ைவ மட்டும் வணங்குபவர்களாக 

உருவாக ேவண்டும் என நபி(ஸல்) அவர்கள் 

பிரார்த்தித்துள்ளார்கள். நாம், ‘நமக்குச் சந்ததி 
ேதைவ!’, ‘எனக்குப் ேபரப்பிள்ைள ேதைவ!’, 
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‘எனக்கு ஆண் பிள்ைள ேதைவ! என்றுதான் 

ஆைசப்படுகின்ேறாம்ளூ அதற்காகத்தான் 

பிரார்த்திக்கின்ேறாம்ளூ ேநர்ச்ைச 

ெசய்கின்ேறாம். என்றாவது, ஒரு நாளாவது 

‘அல்லாஹ்வுக்கு இைண ைவக்கக் கூடாது!’, 
‘அவன் ஒருவைன மட்டுேம வணங்கும் 

சந்ததி ேதைவ!’ என்று 

பிரார்த்தித்துள்ேளாமா? எனச் சற்று 

சிந்தித்துப் பாருங்கள்! 

நபி(ஸல்) அவர்கள் குழந்ைதயின் 

உருவாக்கம் ைஷத்தானியத்திலிருந்து 

உருவாகாமல், ஆன்மிகத்தின் அடிப்பைடயில் 

அைமய ேவண்டும் என்று 

வழிகாட்டினார்கள். 

உங்களில் ஒருவர் தன் மைனவியிடம் 

தாம்பத்தியத்திற்காகச் ெசன்றால்; 

 بسم اهللا اللهم جنبتا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا
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‘பிஸ்மில்லாஹ்! ஜன்னிப்னஷ் ைஷத்தான 

வஜன்னிபிஷ் ைஷத்தான மா ரஸக்தனா’ 

ெபாருள்:- எம்ைம விட்டும், எமது (இந்த 

உறவின் மூலம்) எமக்கு நீ 

வழங்கும் குழந்ைதைய விட்டும் 

ைஷத்தாைனத் தூரப்படுத்துவாயாக!’ என்று 

ஓதினால் அவர்களுக்குக் 

கிைடக்கும் குழந்ைதைய ைஷத்தான் 

அைடய மாட்டான் என்று கூறினார்கள். 

இந்த துஆைவ ஓதி எமது சந்ததிகைள 

ஆன்மிகத்தின் அடித்தளத்தில் 

உருவாக்கிேனாமா? அல்லது ைஷத்தானின் 

அடிப்பைடயில் உருவாக்கிேனாமா? என்பைத 

அைனவரும் ஒரு முைற சிந்தித்துப் 

பார்ப்பது சிறந்ததாகும். 

கருவைறக் குழந்ைதக்கும் துஆ: 
கருவில் குழந்ைத நீர்த் துளியாக இருக்கும் 

ேபாேத நபி(ஸல்) அவர்கள் அதற்காகப் 

பிரார்த்தித்துள்ளார்கள். 
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அபூதல்ஹா(ரழி) அவர்கள் பயணத்தில் 

இருக்கும் ேபாது அவரது குழந்ைத மரணித்து 

விட்டது. அவர் வடீ்டுக்கு வந்ததும், அவரது 

மைனவி மரணச் ெசய்திையக் கூறாது, 
அவருக்கு உணவளித்து, அன்று 

இல்லறத்திலும் ஈடுபட்டனர். ஈற்றில் மரணச் 

ெசய்திையக் கூறினார்கள். இது குறித்து 

அபூதல்ஹா நபி(ஸல்) அவர்களிடம் கூறிய 

ேபாது, ‘உங்கள் இருவrன் இரவிலும் 

அல்லாஹ் அருள் ெசய்வானாக!’ என்று 

பிரார்த்தித்தார்கள். 

நண்பrன் குழந்ைத கருவில் உருவான 

ேபாேத அதற்காகப் பிரார்த்தித்துள்ளார்கள். 

இந்தப் பிரார்த்தைனயின் பலைன அவர் 

அைடந்தார் என்று வரலாறு கூறுகின்றது. 

கருவைறயிலிருந்ேத கrசைண ஆரம்பம்: 
இன்று ‘சிறுவர் உrைம’ பற்றிப் பலவாறு 

ேபசுகின்றனர். குழந்ைத கருவில் இருக்கும் 

ேபாேத அதன் நலன் குறித்து நபி(ஸல்) 
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அவர்கள் அக்கைற ெசலுத்தியுள்ளார்கள். 

இஸ்லாமிய சட்ட வைரயைறகளும் இைத 

எமக்கு உணர்த்துகின்றன. 

தண்டைனையத் தள்ளிப் ேபாடல்: 
ஒரு ெபண் தண்டைனக்குrய குற்றத்ைதச் 

ெசய்து அவள் கர்ப்பிணியாகவும் இருந்தால், 
குழந்ைதயின் நலன் நாடி அவளது 

தண்டைன தள்ளிப் ேபாடப்படும். 

ஒரு ெபண் தான் விபச்சாரம் ெசய்ததாகவும், 
அதனால் தான் கருவுற்றுள்ளதாகவும் 

கூறுகின்றாள். நபி(ஸல்), அவளுக்குத் 

தண்டைனயளிக்காது ‘குழந்ைதையப் ெபற்று 

விட்டு வா!’ என்கின்றார்கள். ெபண்ணின் 

ெபாறுப்புதாrைய அைழத்து, ‘இந்தப் 
ெபண்ணுடன் நல்ல முைறயில் 

நடந்துெகாள்ள ேவண்டும்!’ என்றும் 

கூறுகின்றார்கள். 

அந்தப் ெபண், குழந்ைதையப் ெபற்ற பின்னர் 

வந்த ேபாது குழந்ைத பால் மறந்ததன் 
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பின்னர் வரச் ெசான்னார்கள். குழந்ைதக்குப் 

பால் மறந்து உெராட்டி உண்ணும் 

பருவத்தில் அந்தப் ெபண் வந்த ேபாது 

அவளுக்குத் தண்டைன அளிக்கப்பட்டது. 

தாய் ெசய்த தவறுக்குத் தண்டைன 

அளிக்கும் ேபாது, தவறுடன் சம்பந்தப்படாத 

குழந்ைத பாதிக்கப்பட்டு விடக் கூடாது 

என்பதில் நபியவர்கள் காட்டிய அக்கைற 

இந்த ஹதீஸ் மூலம் ெதளிவாகின்றது. 

அத்துடன் குழந்ைதயின் தாய்ப்பால் 

அருந்தும் உrைமக்கு இஸ்லாம் ெகாடுத்த 

முக்கியத்துவமும் இங்கு ெதளிவாகின்றது. 

ஆனால் இன்ைறய சூழலில் ஒரு தாய் 

தவறு ெசய்து விட்டு தனது தவறுக்குக் 

கருவைறையேய கல்லைறயாக்கிக் 

குழந்ைதையக் ெகால்கிறாள். ெபற்ற 

பிள்ைளையக் காட்டிலும், கழிவு நீர் ஓடும் 

காண்களிலும் வசீி எrகிறாள். கழுத்ைத 

ெநறித்துக் ெகால்கிறாள். கருைணயின் 
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உைறவிடமான கர்ப்பப் ைபக்குள்ேளேய 

இப்படியும் ெகாடூரமா? 

கடைமகைள நீக்குதல்: 
இஸ்லாம் விதித்த கடைமகள் சிலவற்ைறக் 

கூட குழந்ைத நலன் நாடித் தாய்க்கு 

இஸ்லாம் நீக்கி விடுகின்றது. ஒரு ெபண் 

கர்ப்பிணியாக இருந்து அல்லது பாலூட்டும் 

தாயாக இருந்து, தான் ேநான்பு ேநாற்பதால் 

குழந்ைதக்குப் பாதிப்பு ஏற்படும் எனில் 

அவள் ேநான்ைப விட்டு விட இஸ்லாம் 

அனுமதித்துள்ளது. இவ்வாேற ஜமாஅத் 

ெதாழுைக நடக்கும் ேபாது குழந்ைதகளின் 

அழுகுரல் ேகட்டால் நபி(ஸல்) அவர்கள் 

ஓதுவைதச் சுருக்கி விடுவார்கள் என்பைத 

ஹதீஸ் மூலம் அறிகிேறாம். 

சலுைக அளித்தல்: 
ஒரு ெபண்ைண அவளது கணவன் முதல் 

இரு தலாக் கூறினால், அவளுக்கு இத்தாக் 

காலம் முடியும் வைர ெசலவு ெகாடுக்க 
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ேவண்டும். மூன்றாம் தலாக் கூறி விட்டால் 

ெசலவு ெகாடுக்க ேவண்டியதில்ைல. 

இருப்பினும் மூன்றாம் தலாக் கூறப்பட்ட 

ெபண் கர்ப்பிணியாக இருந்தால், 
குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுக்கும் வைர 

அவளுக்கு அவன் வாழ்வாதாரம் அளிக்க 

ேவண்டும் என்பது இஸ்லாத்தின் 

சட்டமாகும். இது ‘சிறுவர் உrைம’ 
கருவைறயில் இருந்ேத ஆரம்பிக்கின்றது 

என்பைதயும், சிறுவர் நலனில் இஸ்லாம் 

எவ்வளவு அக்கைற ெசலுத்துகின்றது 

என்பைதயும் ெதளிவுபடுத்துகின்றது. 

ஆேணா, ெபண்ேணா குழந்ைத என்பது 

அருேள! 
சிலர் ெபண் குழந்ைதெயன்றதும் முகம் 

சுளிக்கின்றனர். குழந்ைத ஆணாக 

இருந்தாலும், ெபண்ணாக இருந்தாலும் 

அல்லாஹ்வின் மிகப் ெபரும் அருள்தான் 

என்பைதப் புrந்துெகாள்ள ேவண்டும். 
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குழந்ைதப் பராமrப்பில் ஆண்-ெபண் ேபதம் 

என்பது இருக்கேவ கூடாது. 

சிலர் ‘அதிக குழந்ைத அபாக்கியம்!’ என 

எண்ணி, உருவான கருைவயும் கைலத்து 

விடத் துடிக்கின்றனர். அல்குர்ஆன் குழந்ைத 

பற்றிக்கூறும் இடங்களில் நற்ெசய்தி (19:7, 
11:61, 16:59) என்ேற கூறுகின்றது. எனேவ, 
குழந்ைதச் ெசல்வத்ைதப் பாக்கியமாகப் 

பார்க்க ேவண்டும். ஆண், ெபண் ேபதம் 

பார்க்கலாகாது. 

நபிகளாrன் தஹ்னகீ்: 
நபி(ஸல்) அவர்கள் குழந்ைதகள் விடயத்தில் 

காட்டிய அக்கைறையத் ெதளிவுபடுத்தும் 

அம்சங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். தஹ்னகீ் 

என்பது ஈத்தப்பழம் அல்லது இனிப்பான ஒரு 

ெபாருைள வாயில் ெமன்று 

ெமன்ைமப்படுத்தி பிறந்த குழந்ைதயின் 

வாயில் ைவப்பைதக் குறிக்கும். நபி(ஸல்) 

அவர்கள் இவ்வாறு குழந்ைதகளுக்குச் 
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ெசய்து அவர்களின் பரகத்திற்காக துஆவும் 

ெசய்துள்ளார்கள். இவ்வாறு இனிப்பூட்டுவது 

குழந்ைதகளுக்கு நலனளிக்கின்றது. என்றும் 

அவர்களின் தாங்கும் சக்திைய 

அதிகrக்கின்றது என்றும் நவனீ மருத்துவம் 

கூறுகின்றது. 

விபச்சாரத்தில் பிறந்த குழந்ைத 

என்றாலும் உrைம பrக்கப்படக்கூடாது 
நபி(ஸல்) அவர்கள் குழந்ைதகளின் உrைம 

விடயத்தில் அவதானமாக 

நடந்துெகாள்ளுமாறு ஏவியுள்ளார்கள். 

ஏற்கனேவ நாம் குறிப்பிட்ட ஹதீஸில் 

விபச்சாரத்தில் பிறந்த ஒரு குழந்ைத 

என்றாலும் அல்லாஹ்வின் தண்டைனைய 

நிைறேவற்றுவதால் கூட தாயின் பாைலக் 

குடிக்கும் உrைமைய இழந்துவிடக் கூடாது 

என்பதிேல கrசைன காட்டியுள்ளார்கள். 

இன்று சில தந்ைதயர்கள் தமது 

மைனவியrன் மரணத்தின் பின்னர் 
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மறுமணம் புrகின்றனர். இரண்டாவது 

மைனவி முதல் மைனவியின் 

குழந்ைதகைளக் ெகாடுைமப் படுத்துவைதப் 

பார்க்கின்ேறாம். பூைனையக் 

ெகாடுைமப்படுத்திய ெபண் நரகம் ெசன்றாள் 

எனக் கூறும் மார்க்கத்தில் இருந்துெகாண்டு 

தாயில்லாக் குழந்ைதகைள அதுவும் தனது 

கனவனின் குழந்ைதகைளக் ெகாடுைம 

ெசய்யும் ெபண்ணின் நிைல என்னவாகும் 

என்பைத இத்தைகயவர்கள் சிந்திக்கக் 

கடைமப்பட்டுள்ளனர். 

அகீகா வழங்குதல்: 
குழந்ைதயின் ஆன்மீக ஆளுைமையயும் 

அல்லாஹ்வின் அருைளயும் ெபற அகீகா 

எனும் விருந்ேதாம்பல் வழி ெசய்கின்றது. 

நாம் ஜாஹிலிய்யாக் காலத்தில் குழந்ைத 

பிறந்தால் ஆட்ைட அறுத்து அதன் 

இரத்தத்ைதக் குழந்ைதயின் தைலயில் 

பூசுேவாம். இஸ்லாம் வந்த பின்னர் ஆட்ைட 
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அறுத்துப் பகிர்ேவாம். குழந்ைதயின் 

தைலைய மழித்து அதற்கு குங்குமத்ைதப் 

பூசுேவாம் என அபூபுைரதா (ரழி) அவர்கள் 

கூறியுள்ளார்கள். எனேவ, குழந்ைத பிறந்து 

7ம் நாளில் ஆட்ைட அறுத்து விருந்து 

வழங்குதல் அல்லது மாமிசத்ைதப் பகிர்தல் 

நபிவழியாகும். 

‘ஒவ்ெவாரு குழந்ைதயும் ஆகீகாவுக்கு அடகு 

ைவக்கப்பட்டுள்ளது. ஏழாம் நாளில் 

அதற்காக அறுக்கப்பட்டு தைல 

மழிக்கப்படும். குழந்ைதக்குப் ெபயர் 

சூட்டப்படும்’ என நபி(ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள். (திர்மதி, நஸஈ) 

எனேவ அகீகா வழங்கி அல்லாஹ்வின் 

அருைளப் ெபறுவதும் குழந்ைத வளர்ப்புடன் 

சம்பந்தப்பட்டதாகும். 

அழகிய ெபயர் சூட்டல்: 
குழந்ைதகளுக்குச் சூட்டப்படும் ெபயர்கள் 

அழகானதாக இருக்க ேவண்டும். நல்ல 
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அர்த்தம் ெகாண்டதாகவும், அசிங்கமான 

உச்சrப்பு அற்றதாகவும் இருக்க ேவண்டும். 

குழந்ைதகளின் ெபயர்கள் வித்தியாசமாக 

அைமந்து விட்டால் அதுேவ அவர்களுக்குப் 

பட்டப் ெபயராக மாறி விடும். தனது 

தரக்குைறவான ெபயைரக் கூறும் ேபாேத 

அவன் கூனிக் குறுகிக் குற்ற உணர்வுடன் 

வாழும் நிைல உருவாகும். எனேவ ெபயர் 

அழகாகவும், நல்ல அர்த்தமுைடயதாகவும், 
எடுப்பாகவும் இருக்க ேவண்டும். 

நபிமார்களின் ெபயர்கைளச் சூட்டுங்கள். 

உங்கள் ெபயர்களில் அல்லாஹ்வுக்கு 

மிகவும் விருப்பமானது ‘அப்துல்லாஹ்’, 
‘அப்துர்ரஹ்மான்’ என்பதாகும். ஹாrஸ் – 
 حمام – உைழப்பாளி, ஹும்மாம் حارث
முயற்சிப்பவன் என்பன மிகவும் 

உண்ைமயானைவயாகும். ஹர்ப் (ேபார்), 
முர்ரா (கசப்பு) என்பன மிகவும் 

ெவறுக்கத்தக்கைவயாகும் என நபி(ஸல்) 
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அவர்கள் கூறினார்கள். 
(இப்னு உமர்(ரழி) – அபூதாவூத், நஸஈ) 

இவ்வாேற சில ெபயர்கைளக் குறிப்பிட்டு 

அந்தப் ெபயர்கைள ைவக்க ேவண்டாம் 

என்றும் நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். 

எனேவ குழந்ைதகளுக்குப் ெபயர் சூட்டும் 

ேபாது விழிப்புடன் இருக்க ேவண்டும். இன்று 

சிலர் தமது பிள்ைளகளின் ெபயர் ஆங்கில 

உச்சrப்புக்கு ளவலடந ஆக இருக்க 

ேவண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். 

ஆயினும் அதன் அர்த்தம் பற்றி அவர்கள் 

அலட்டிக்ெகாள்வதில்ைல. ஆரம்ப காலத்தில் 

இருந்தது ேபால் நபிமார்களின் ெபயர்கைளச் 

சூட்டும் வழக்கமும் அருகி வருகின்றது. 

அைவ பைழய ெபயர்களாகப் 

பார்க்கப்படுகின்றன. இவ்வாேற முக்கிய 

ஸஹாபாக்களின் ெபயர்கள் கூட பைழய 

ெபயர் என்ற காரணத்தால் 

புறக்கணிக்கப்படுவைதயும் அவதானிக்கலாம். 
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இதனால் இஸ்லாமிய வரலாற்ைற மறந்த 

சந்ததிகளாக எதிர்கால சந்ததியினர் மாறும் 

அபாயம் உள்ளது. 

சிைக அலங்காரத்தில் கவனம் 

ெசலுத்துதல்: 
நபி(ஸல்) அவர்கள் குழந்ைத பிறந்து 7 ஆம் 

நாளில் அதன் தைலமுடி மழிக்கப்பட 

ேவண்டும் என்று கூறுகின்றார்கள். இதன் 

மூலம் குழந்ைதைய விட்டும் ெதால்ைலகள் 

அகற்றப்படும் என்றும் கூறுகின்றார்கள். 

இவ்வாறான நிைலயில் ைகக் 

குழந்ைதகளுக்கு ெமாட்ைட அடிப்பது 

அதற்கு இராகத்ைதயும், சுகத்ைதயும் 

அளிக்கும். 

வளர்ந்த சிறுவர்-சிறுமியர் என்றால், ‘சிறுவர் 

தாேன!’ என அவர்களின் சிைக 

அலங்காரத்தில் கவனம் ெசலுத்தாது இருக்க 

முடியாது. அவர்களின் ேதாற்றம் 

ேகாமாளித்தனமானதாகேவா, 



18  www.islamkalvi.com   
 

ெவகுளித்தனத்ைத ெவளிப்படுத்துவதாகேவா 

அைமந்து விடக் கூடாது. இது 

அவர்களின் ஆளுைமையப் பாதிக்கும். 

தன்மானச் சிக்கைல உண்டுபண்ணும். 

இப்னு உமர்(ரழி) அவர்கள் இது குறித்துக் 

கூறும் ேபாது, ‘நபி(ஸல்) அவர்கள் 

‘அல்கஸஃ’ ைவத் தடுத்தார்கள்’ என்று 

குறிப்பிட்டார்கள். ‘அல்கஸஃ என்றால் 

என்ன?’ எனக் ேகட்ட ேபாது, ‘சிறுவர்களின் 

தைலயில் ஒரு பகுதிையச் சிைரத்து, 
மறுபகுதிைய விட்டு விடுவதாகும்’ எனக் 

குறிப்பிட்டார்கள். 
(புகாr, முஸ்லிம்) 

பிள்ைளகளின் ெபயரால் புைனப்ெபயர் 

சூட்டல்: 
ஒருவருக்கு அப்துல்லாஹ் என்ெறாரு 

குழந்ைத இருந்தால், அவர் தன்ைன அபூ 

அப்துல்லாஹ் என 

அைடயாளப்படுத்திக்ெகாள்வைத இது 
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குறிக்கும். இது குழந்ைதயிடத்தில் 

மாற்றத்ைத ஏற்படுத்தும். 

எனது ெபயரால்தான் என் தந்ைத 

அறியப்படுகின்றார் என அறியும் ேபாது, தான் 

தவறு ெசய்தால் தனது குடும்பத்தின் ெபயர் 

ெகட்டு விடும் என்ற உணர்ைவ ஏற்படுத்தும். 

நபி(ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதராக 

இருந்தும் கூட அவரது மகன் காசிமின் 

ெபயரால் அபுல் காசிம் என 

அைழக்கப்பட்டுள்ளார்கள். 

அபூ ஷுைறஹ்(ரழி) அவர்கள் 

கூறுகின்றார்கள்; 
‘தாம் ெவளியூrல் இருந்து நபி(ஸல்) 

அவர்கைளச் சந்திப்பதற்காகத் தமது 

தூதுக்குழுவினருடன் வந்திருந்த ேவைள 

எனது கூட்டத்தினர் என்ைன அபுல் ஹகம் 

(அறிவின் தந்ைத) என அைழப்பைத 

நபி(ஸல்) அவர்கள் ெசவியுற்றார்கள். உடேன 

நபி(ஸல்) அவர்கள் என்ைன அைழத்து, 
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‘அல்லாஹ்தான் ஞானம் மிக்கவன். 

அவனிடேம அைனத்து ஞானங்களும் மீளும். 

எனேவ, நீ உன்ைன ‘அபுல் ஹகம்’ என்று 

புைனப் ெபயர் சூட்டிக்ெகாள்ளாேத!’ 
என்றார்கள். அதற்கு நான், ‘அல்லாஹ்வின் 

தூதேர! எனது கூட்டத்தினருக்கு மத்தியில் 

ஏேதனும் கருத்து ேவறுபாடு ஏற்பட்டால் 

என்னிடம் வருவார்கள். நான் அளிக்கும் 

தீர்ப்ைப இரு சாராரும் திருப்தியுடன் 

ஏற்பார்கள்!’ என்று கூறிேனன். இது ேகட்ட 

நபி(ஸல்) அவர்கள், ‘இது எவ்வளவு அழகான 

விடயம்!’ என்று கூறி விட்டு, ‘உனக்குக் 

குழந்ைதகள் இருக்கின்றார்களா?’ எனக் 

ேகட்டார்கள். ‘ஷுைரஹ், முஸ்லிம், 
அப்துல்லாஹ் என்று மூவர் உள்ளனர்!’ 
என்ேறன். ‘அவர்களில் மூத்தவர் யார்?’ என 

நபி(ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். நான், 
‘ஷுைரஹ்!’ என்ேறன். ‘அப்படியாயின் நீ 

அபூஷுைரஹ்!’ என நபி(ஸல்) அவர்கள் 
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கூறினார்கள். 
(அபூதாவூத்) 

எனேவ, குழந்ைதகளின் ெபயைரக் ெகாண்டு 

தந்ைத ‘அபூ’ என்றும், தாய் ‘உம்மு’ என்றும் 

அைழக்கப்படுவது குழந்ைதகளுக்கும் 

குடும்பத்திற்குமிைடயில் ெநருக்கத்ைத 

உண்டுபண்ணுவதுடன் அவர்களிடத்தில் 

ெபாறுப்புணர்ச்சிையயும் ஏற்படுத்தும். 

 

கத்னாச் ெசய்தல்: 
ஆண் குழந்ைதகளுக்கு ‘கத்னா’ 
ெசய்வது குழந்ைதயின் ஆன்மீகத்திற்கும், 
ஆண்ைமக்கும், ஆேராக்கியத்திற்கும் 

ஊக்கமளிக்கும் ஒரு முக்கிய 

ஸுன்னாவாகும். ஆண்களுக்குப் ேபான்று 

ெபண் பிள்ைளயின் ‘கத்னா’ 
அவசியப்படுத்தப்படவில்ைல. ஆனால் 

ெபரும் தைட என்று கூறுவதற்கும் இல்ைல. 
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சில நாடுகளில் ெபண் பிள்ைளகளுக்குக் 

கூடப் பத்து வயது தாண்டிய பின்னர் 

‘கத்னா’ச் ெசய்யும் வழக்கமுள்ளது. இதனால் 

சிலேபாது பாrய பாதிப்புக்களும் 

ஏற்படுகின்றன. இந்நைடமுைறகள் நமது 

நாட்டில் இல்ைல என்பது திருப்தி தரும் 

அம்சமாகும். 

முன்ைனய காலங்களில் ஆண் 

பிள்ைளகளுக்குச் ெசய்யும் ‘கத்னா’ைவயும் 

‘ஸுன்னத்துக் கலியாணம்’ என்ற ெபயrல் 

ெபரும் அளவு விழாவாக எடுப்பதும், 
‘கத்னா’ைவ முன்னிட்டுப் பல்ேவறுபட்ட 

சடங்குகைள அரங்ேகற்றுவதும் வழக்கமாக 

இருந்தது. எனினும் மார்க்க அறிவு வளர்ச்சி, 
ெபாருளாதார ெநருக்கடி, மருத்துவ 

முன்ேனற்றம் என்பன இந்நிைலைய 

மாற்றி குழந்ைத பிறந்த சில நாட்களிேலேய 

மருத்துவர் மூலம் ‘கத்னா’ைவ சர்வ-

சாதாரணமாகச் ெசய்து விடும் வழிமுைற 
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வளர்ந்து வருவது வரேவற்கப்பட ேவண்டிய 

அம்சமாகும். 

குழந்ைதகளினால் ஏற்படும் சிரமங்கைள 

சகித்தல்: 
சில ெபற்ேறாரும், 
ெபrயவர்களும் குழந்ைதகள் சிறுநீர் கழிப்பர்; 
அசுத்தமாக இருப்பர் என்பதால் அவர்கைளத் 

தூக்கிக் ெகாஞ்சுவதில்ைல. அவர்களுடன் 

ெநருக்கமாக இருப்பதும் இல்ைல. இது 

தவறாகும். 

ஆயிஷா(ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்; 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் குழந்ைதகள் 

அைழத்து வரப்படுவார்கள். நபியவர்கள் 

அக்குழந்ைதகளுக்காக ‘துஆ’ச் ெசய்வார்கள். 

ஒரு ஆண் குழந்ைத நபியவர்களிடம் 

ெகாண்டு வரப்பட்டது. நபியவர்களின் 

ஆைடயில் அக்குழந்ைத சிறுநீர் கழித்து 

விட்டது. நபியவர்கள் அந்த இடத்தில் 
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தண்ணரீ் ெதளித்தார்கள். அைதக் 

கழுவவில்ைல. (முஸ்லிம்) 

உம்மு கர்ஷ் அல்ஹுஸாயிய்யா(ரழி) 

அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்; 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு ஆண் குழந்ைத 

ெகாண்டு வரப்பட்டது. நபி(ஸல்) அவர்கள் 

அக்குழந்ைதையத் தூக்கிய ேபாது அது 

நபி(ஸல்) அவர்கள் மீது சிறுநீர் கழித்து 

விட்டது. நபி(ஸல்) அவர்கள் சிறுநீர் பட்ட 

தமது ஆைடயில் நீைரத் ெதளித்தார்கள். 

பின்னர் ஒரு ெபண் குழந்ைத ெகாண்டு 

வரப்பட்டது. அக்குழந்ைதயும் நபி(ஸல்) 

அவர்கள் மீது சிறுநீர் கழித்த ேபாது 

நபி(ஸல்) அவர்கள் ஆைடயில் சிறுநீர் பட்ட 

இடத்ைதக் கழுவினார்கள். (அஹ்மத்) 

நபி(ஸல்) அவர்களின் அடிைமயாக இருந்த 

ைஸத்(ரழி) அவர்களது மகன் உஸாமா(ரழி) 

அவர்கள் பார்ப்பதற்குக் கண்ணங்-கேரர் 

என்று இருப்பார். இவருைடய தாயார் ஒரு 
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‘நீக்ேறா’ அடிைமயாவார்கள். நாம் அழகான 

பிள்ைளகள் மீதுதான் அன்ைபச் ெசாrேவாம். 

அவர்கைளத்தான் அள்ளி அைணப்ேபாம். 

ஆனால் நபி(ஸல்) அவர்கள் பார்க்கப் 

பிடிக்காத பிள்ைளகளுடனும் பாசத்ைதப் 

ெபாழிந்து பழகுவார்கள். 
இந்த உஸாமா(ரழி) அவர்கள் 

கூறுகின்றார்கள்; 
நபி(ஸல்) அவர்கள் என்ைனத் தூக்கி 

அவர்களது ஒரு ெதாைட மீதும், நபி(ஸல்) 

அவர்களது ேபரன் ஹஸன்(ரழி) அவர்கைளத் 

தூக்கி ஒரு மடியிலும் அமர்த்தி, பின்னர் 

எம்மிருவைரயும் அைணத்துக் ெகாண்டு… 

 أللهم ارحمهما فانى ارحمهما

‘யா அல்லாஹ்! இவ்விருவர் மீதும் நீ 

கருைண காட்டுவாயாக! நானும் இவ்விருவர் 

மீதும் அன்பு காட்டுகின்ேறன்’ எனப் 

பிரார்த்தித்தார்கள். (புகாr) 
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எனேவ, குழந்ைதகளுடன் ெநருங்கிப் பழக 

ேவண்டும். அவர்கைள மடியில் 

அமர்த்துவது, தூக்குவது, அவர்கள் மீது 

அன்ைப ெவளிப்படுத்துவது என்பன 

குழந்ைதகளின் ஆளுைம விருத்திக்குப் 

ெபrதும் உதவும். நாம் பாதுகாப்பான, 
அன்பான சூழலில் வாழ்கின்ேறாம் என்ற 

உணர்வு அவர்களுக்குப் ெபrதும் உத்ேவகம் 

அளிக்கும். 

கண்ணியப்படுத்துவதும், கண்ணியமாக 

நடத்துவதும்: 
குழந்ைதகைளப் ெபற்ேறாரும், ெபrேயாரும் 

கண்ணியப்படுத்த ேவண்டும். அவர்களுடன் 

கண்ணியமாகப் பழக ேவண்டும். இதன் 

மூலம் கண்ணியமான நடத்ைதகைளப் 

பிள்ைளகள் பழகிக் ெகாள்வார்கள். 

அவர்கைள அவர்களுக்ெகன்ேற உள்ள 

ெபயர்கள் ெகாண்டு அைழப்பதும் 

அவர்களுக்கு உட்சாகமூட்டும்; அத்துடன் 

மகிழ்வளிக்கும். 
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நபி(ஸல்) அவர்கள் அபூதல்ஹா(ரழி) 

அவர்கள் வடீ்டுக்கு அடிக்கடி ெசல்வார்கள். 

அவர்களது மகன் அபூஉைமைர நபி(ஸல்) 

அவர்கள் மிக அன்புடன் ‘யா அபா உைமர்!’ 
என அைழப்பார்கள். இந்த அபூஉைமர் ஒரு 

குருவி வளர்த்து வந்தார். அது இறந்த ேபாது 

ெபrதும் கவைலப்பட்டார். நபி(ஸல்) 

அவர்கள் இைத அறிந்து, ‘யா அபா உைமர்! 

பஅலன் னுஅய்ர்?’ (அபூ உைமேர! உங்கள் 

குருவிக் குஞ்சுக்கு என்னவானது) என 

இலக்கிய நயம் ெகாஞ்ச அவrடம் ேபசி 

அவைர மகிழ்வித்தார்கள். 

எனேவ, சிறுவர்கைளச் ‘சின்னப் பிள்ைளகள் 

தாேன!’ எனக் குைறத்து மதிப்பிடும் 

வைகயில் அைழக்காமல் அவர்கைள 

ெகௗரவித்ேத அைழக்க ேவண்டும். இது 

அவர்களுக்குள்ேளேய ‘நாம் 

ெகௗரவமானவர்கள்’ என்ற உணர்ைவ 

ஊட்டும். இதன் மூலம் 

அவர்களது ஆளுைம வளர்வதுடன் தமது 
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ெகௗரவத்ைதயும், கண்ணியத்ைதயும் 

பாதுகாக்க ேவண்டும் என்பதால் 

பண்பாட்டுடன் நடக்க முற்படுவர். 

எனேவதான் அடிைமச் சிறுவர்கைள 

‘அடிைம’ என அைழக்காமல், ‘குலாம்’ 
(சிறுவேன!) என அைழக்குமாறு நபி(ஸல்) 

அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். (முஸ்லிம்) 

ெநருக்கமான இறுக்கமான உறவு: 
நபி(ஸல்) அவர்கள் அைனத்துச் சிறுவர்-
சிறுமியருடனும் ெநருக்கமான உறவு 

ெகாண்டிருந்தார்கள். சிறுவர்கைளச் 

சந்திக்கும் ேபாது ஸலாம் கூறுவார்கள். 

அவர்களுடன் உைரயாடுவார்கள். 

அவர்களுக்கு ‘துஆ’ச் 
ெசய்வார்கள். சிறுவர்கள் உrைமயுடன் 

தன்னுடன் பழகுவதற்கு இடமளிப்பார்கள். 

இந்த உறவின் ெநருக்கத்தின் காரணமாக 

ெதாழும் ேபாது கூடக் குழந்ைதகைளச் 

சுமந்து ெகாண்டு ெதாழுதுள்ளார்கள். 
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அபூகதாதா அல்அன்ஸாr(ரழி) அவர்கள் 

கூறுகின்றார்கள்; 
உமாமா(ரழி) அவர்கைளச் சுமந்து ெகாண்டு 

ெதாழுபவராக நபி(ஸல்) அவர்கள் 

இருந்தார்கள். (உமாமா நபியவர்களது 

ேபத்தியாவார்கள். நபியவர்களின் மகள் 

ைஸனப்(ث) அவர்களது குழந்ைதேய 

உமாமாவாகும்.) ஸுஜூது ெசய்யும் ேபாது 

பிள்ைளையக் கீேழ ைவப்பார்கள். எழும் 

ேபாது சுமந்து ெகாள்வார்கள். (புகாr) 

நபி(ஸல்) அவர்கள் சிறுவர்-சிறுமியருடன் 

ெநருக்கமாகவும், அன்பாகவும் பழகியதுடன் 

அவர்களுடன் விைளயாடவும் ெசய்தார்கள். 

குழந்ைதகைள முதுகில் ஏற்றிக் குதிைரச் 

சவாr எனத் தாேன தவழ்ந்து அவர்கைள 

மகிழ்விப்பார்கள். இதனால் பழக்கப்பட்ட 

நபிகளாrன் ேபரர் ஹஸன் அல்லது 

ஹுைஸன் ஒரு முைற நபி(ஸல்) அவர்கள் 

ெதாழுைகயில் ஸுஜூதில் இருக்கும் ேபாேத 

அவர் சவாrக்கத் தயாராகின்றார் என 
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எண்ணி அவrன் முதுகில் ஏறிய 

சம்பவங்களும் உள்ளன. 

நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒரு மஃrப் அல்லது 

இஷாத் ெதாழுைகயின் ேபாது நீண்ட ேநரம் 

ஸுஜூது ெசய்தார்கள். ெதாழுைக 

முடிந்ததும் ‘அல்லாஹ்வின் தூதேர! 

என்றுமில்லாதவாறு நீண்ட ேநரம் ஸுஜூது 

ெசய்தீர்கள். உங்களுக்கு வஹ ீ

வருகின்றேதா! என நாம் நிைனத்ேதாம். 

அல்லது ஏேதா நடந்து விட்டேதா! என 

எண்ணிேனாம் எனக் காரணங்கைளக் 

கூறினர். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் ‘அப்படி 

ஒன்றுமில்ைல. எனது ேபரன் என் முதுகில் 

ஏறி விட்டார். அவர் தானாக இறங்கும் வைர 

நானாக எழுந்து அவருக்கு 

அதிர்ச்சியூட்டுவைத நான் ெவறுத்ேதன்’ 
(எனேவதான் தாமதித்ேதன்) எனக் 

கூறினார்கள். 
(ஹதீஸின் சுருக்கம் – நஸாஈ, அஹ்மத்) 
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இந்த ஹதீஸ், நபி(ஸல்) அவர்கள் 

குழந்ைதகளுடன் எவ்வளவு ெநருக்கமான 

உறைவ ைவத்திருந்தார்கள் என்பைத 

எடுத்துக் காட்டுகின்றது. 

அத்துடன் நபி(ஸல்) அவர்கள் 

குழந்ைதகளுடன் பழகும் ேபாது தானும் ஒரு 

குழந்ைதயாக மாறி, அவர்களுடன் 

விைளயாடி இருப்பைதயும் எடுத்துக் 

காட்டுகின்றது. அடுத்து, ஒரு குழந்ைதைய 

அதிர்ச்சியைடயச் ெசய்யக் கூடாது 

என்பதற்காக ஒரு ஜமாஅத்துத் 

ெதாழுைகயின் ஸுஜூைதேய நபியவர்கள் 

நீட்டியுள்ளார்கள். எனேவ குழந்ைதகைள 

அதிர்ச்சியைடயச் ெசய்வேதா, 
பயமூட்டுவேதா தவறு என்பைதயும் இது 

எடுத்துக் காட்டுகின்றார்கள். எமது 

தாய்மார்கள் குழந்ைதகைளத் தூங்க 

ைவப்பதற்காகவும், உண்ண 

ைவப்பதற்காகவும் ‘நாய் வருகிறது!’, ‘ேபய் 

வருகிறது!’ எனப் பயமூட்டி 
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அவர்களின் ஆளுைமகைளச் சிைதத்து 

விடுகின்றனர். இது தவறாகும். 

நபி(ஸல்) அவர்கள் சிறுவர்கைளத் ேதாளில் 

சுமப்பார்கள். இது அவர்களுக்குப் ெபrதும் 

மகிழ்வளிக்கும். 

‘நபி(ஸல்) அவர்களது ேதாளில் ஹஸன்-

ஹுைஸன் அவர்களிருவரும் இருந்தனர். 

இைதப் பார்த்த நான் ‘பாக்கியம் ெபற்ற 

குதிைரயில் சவாr ெசய்கின்றரீ்கள்!’ 
என்ேறன். இது ேகட்ட நபி(ஸல்) அவர்கள் 

‘சவாr ெசய்பவர்களும் பாக்கியம் 

ெபற்றவர்கள்தாம்!’ எனக் கூறினார்கள்’ என 

உமர்(ரழி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். 
(தபரானி, முஸன்னப் இப்னு அபைீஷபா) 

நபி(ஸல்) அவர்கள் குழந்ைதகளுடன் 

குழந்ைதயுணர்வுடன் பழகியிருப்பைத இந்த 

ஹதீஸும் உணர்த்துகின்றது. 
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அபூபுைரதா(ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்; 
நபி(ஸல்) அவர்கள் குத்பா உைர நிகழ்த்தும் 

ேபாது அவர்களது ேபரர் ஹஸன்-

ஹுைஸன்(ரழி) ஆகிய இருவரும் சிவப்பு 

நிற ஆைட அணிந்து தத்தித் தத்தி வந்தனர். 

உடேன நபி(ஸல்) அவர்கள் மிம்பைர 

விட்டும் இறங்கி இரு சிறுவர்கைளயும் 

சுமந்து மிம்பrல் அமர ைவத்து விட்டு 

‘அல்லாஹ் உண்ைம உைரத்து விட்டான்’ 
என்று கூறி ‘நிச்சயமாக உங்களது 

ெசல்வங்களும், குழந்ைதகளும் 

ேசாதைனதாம்’ (தகாபுன்:15) என்ற 

வசனத்ைத ஓதினார்கள். பின்னர் ‘நான் இந்த 

எனது பிள்ைளகைளப் பார்த்ேதன். அவர்கள் 

தத்தித் தத்தி வந்தனர். என்னால் 

அவர்கைளச் சுமந்து இங்ேக அமர்த்தும் 

வைர ேபச்ைசத் துண்டிக்காது ெபாறுைமயாக 

இருக்க முடியவில்ைல’ எனக் கூறினார்கள். 
(திர்மிதி, இப்னுமாஜா, அஹ்மத்) 
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குத்பாைவத் துண்டிக்கும் அளவுக்கு 

நபி(ஸல்) அவர்கள் அந்தச் சிறுவர்களுடன் 

ெநருக்கமாகவும், அன்பாகவும் 

பழகியிருப்பைத இந்த ஹதீஸ் எடுத்துக் 

காட்டுகின்றது. 

எமது ெபற்ேறார்களில் சிலர் சிறுவர்களுடன் 

ெநருங்கிப் பழகக் கூடாது என்ற 

எண்ணத்தில் உள்ளனர். இது தவறாகும். 

ெநருங்கிப் பழகுவதுடன் அவர்களுக்கு 

ேநrய-சீrய வழிையயும் காட்ட ேவண்டும். 

அவர்களுடன் ேசர்ந்து உண்பதும், 
ஒழுங்குகைளக் கற்றுக் ெகாடுப்பதும்: 
குடும்பத்தில் அைனவரும் ஒன்றாக இருந்து 

உண்பது சிறந்த பண்பாகும். இந்தப் பண்புகள் 

இன்று அருகி விட்டன. அதனால் பாrய 

ஒழுக்க வழீ்ச்சிகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. 

கடந்த காலங்களில் குடும்பத்தில் ஒருவர் 

இல்லாவிட்டாலும் உணவு உண்ணப்பட 

மாட்டாது. அவர் ேதடப்படுவார். இப்ேபாது 
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அப்படி இல்ைல. ேமைசயில் உணவு 

இருக்கும். அவரவர் எடுத்து உண்ண 

ேவண்டியதுதான். இப்படி உண்ணும் ேபாது 

பாசத்ைதயும், அன்ைபயும் பகிர்ந்துெகாள்ள 

முடியாது. அடுத்தவர் ேதைவ அறிந்து 

விட்டுக் ெகாடுத்து வாழும் பண்பு ஏற்படாது. 

எனேவ, குைறந்த பட்சம் இரவு 

உணைவயாவது எல்ேலாரும் ஒன்றாக 

இருந்து உண்ணப் பழக ேவண்டும். இந்தப் 

பழக்கம் உண்டாகி விட்டால் இைளஞர்கள் 

இரவு ேநரங்களில் வேீண வதீிகளில் 

ேநரத்ைதக் கழிக்க மாட்டார்கள். ‘நான் 

வடீ்டுக்குச் ெசல்லும் வைர வடீ்டில் தாேயா, 
தந்ைதேயா உண்ண மாட்டார்கள்’ என்கிற 

உணர்வு அவைன வடீ்டிற்கு விரட்டும். 

‘நான் எப்ேபாது ேவண்டுமானாலும் 

ேபாகலாம். வடீ்டு ேமைசயில் 

உணவிருக்கும். உண்டு விட்டு உறங்கலாம்’ 
என்ற உணர்வு இருப்பதால் வதீிகளில் 

இருந்து அரட்ைட அடிக்கின்றனர். தப்புத்-
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தவறுகைளச் ெசய்கின்றனர். எனேவ, 
ஒன்றாக இருந்து உண்ணும் அந்த நல்ல 

பழக்கத்ைத மீண்டும் எமது குடும்பச் 

சூழலில் உருவாக்க ேவண்டும். 

நபி(ஸல்) அவர்களது மைனவி உம்மு 

ஸலமா அவர்களுக்கு முதல் திருமணத்தில் 

பல குழந்ைதகள் இருந்தனர். 

அவர்களில் ஒருவரான உமர் இப்னு 

அபஸீலமா(ரழி) அவர்கள் கூறுகின்றார்; 

நான் நபி(ஸல்) அவர்களின் பராமrப்பில் 

சிறு குழந்ைதயாக இருந்ேதன். அப்ேபாது 

சாப்பிடும் ேபாது எனது ைககள் உணவு 

தட்டில் அங்கும் இங்குமாக உலாவின. 

அவ்ேவைள நபி(ஸல்) அவர்கள் ‘மகேன! 

‘பிஸ்மில்லாஹ்’ கூறுங்கள்! உங்களது வலது 

ைகயால் உண்ணுங்கள்! உங்களுக்கு 

முன்னால் இருப்பைத எடுத்து உண்ணுங்கள்!’ 
என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 

(புகாr, முஸ்லிம், இப்னுமாஜா, அஹ்மத்) 
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எனேவ, குழந்ைதகளுடன் ேசர்ந்து 

விைளயாட ேவண்டும். ேசர்ந்து உண்ண 

ேவண்டும். அேத ேவைள நல்ல பழக்க-

வழக்கங்கைளக் கற்றுக் ெகாடுக்கவும் 

ேவண்டும். 

சந்திக்கும் ேபாது… 
குழந்ைதகைளப் பிrந்து மீண்டும் சந்திக்கும் 

ேபாது அவர்கள் ெபrதும் 

குதூகலமைடகின்றனர். தந்ைதயின் வரைவ 

அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். எமது மனதில் 

உள்ள குழப்பங்கைளயும், சிக்கல்கைளயும் 

ஒரு குப்ைபயில் ேபாட்டு மூடி விட்டு 

மலர்ந்த முகத்துடன் அவர்களது மகிழ்ைவ 

அனுபவிக்க நாம் கற்றுக் ெகாள்ள 

ேவண்டும். சில தந்ைதயர்களின் வரவு 

பிள்ைளகளின் உள்ளத்தில் 

அச்சத்ைதயூட்டுகின்றது. இந்த நிைல 

இருக்கக் கூடாது. குழந்ைதகளின் மலர்ந்த 

முகம் சிலேவைள உங்களது உளக் 

குமுறல்கைளக் கூட அடக்கி விடும். 



38  www.islamkalvi.com   
 

குழந்ைதயின் சிrப்ைபப் பற்றி ஒரு கவிஞன் 

கூறும் ேபாது, ‘ெபான்னில் இன்பம் 

ெபாருளில் இன்பம் என்ேற உள்ளம் 

மயங்கும். பூைவப் ேபாலச் சிrக்கும் 

உன்ைனக் கண்டால் உண்ைம விளங்கும்’ 
எனக் கூறிக் குழந்ைதகளின் சிrப்பின் 

மகிைமையப் பாடுகின்றான். 

நபி(ஸல்) அவர்களின் சிறிய தந்ைத 

அபூதாலிப் அவர்களது மகன் ஜஃபர்(ரழி) 

அவர்கள் ேபாrல் ஷஹதீானார்கள். 

அவர்களது குழந்ைதகள் மீது நபி(ஸல்) 

அவர்கள் ெபrதும் பாசம் ைவத்திருந்தார்கள். 

ஜஃபர்(ரழி) அவர்களது மகன் அப்துல்லாஹ் 

கூறுகின்றார்; 

நபி(ஸல்) அவர்கள் பயணத்திலிருந்து வரும் 

ேபாது அவர்களது குடும்பத்துச் சிறுவர்கள் 

அவர்கைள வரேவற்கச் ெசல்வார்கள். ஒரு 

முைற அவர்கள் ஒரு பயணத்திலிருந்து 

வந்தார்கள். நான் அவர்கைள முந்திச் 



39  www.islamkalvi.com   
 

ெசன்று சந்தித்ேதன். என்ைன நபியவர்கள் 

சுமந்து அவர்களது வாகனத்தின் முன்னால் 

ைவத்துக் ெகாண்டார்கள். அதன் பின் 

ஹஸன் அல்லது ஹுைஸன் அவர்கள் 

வந்தார்கள். அவர்கைள நபியவர்கள் தமக்குப் 

பின்னால் ைவத்துக் ெகாண்டார்கள். எங்கள் 

மூவைரயும் சுமந்துெகாண்டு நபியவர்களது 

வாகனம் மதீனாவுக்குள் நுைழந்தது. 

இந்த ஹதீஸில் நபி(ஸல்) அவர்களின் 

வருைகைய நபியவர்களின் ேபரப் 

பிள்ைளகள் மட்டுமன்றி அவர்களது உறவுக் 

காரர்களின் குழந்ைதகள் நபியவர்களின் 

மைனவியrன் முன்ைனய கணவருக்குப் 

பிறந்த குழந்ைதகள் என அைனவரும் 

ஆவலுடனும், அன்புடனும் 

எதிர்பார்த்திருந்தைத எடுத்துக் காட்டுகின்றது. 

குழந்ைதகளுடன் அன்ைபயும், பாசத்ைதயும் 

பகிர்வதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் இைதயும் 

ஒரு நல்ல வழிகாட்டுதலாகப் 
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பயன்படுத்தியுள்ளார்கள் என அறிய 

முடிகின்றது. 

 

சிறுவர்கைளக் காணாத ேபாது ேதடுதல்: 
தந்ைத வடீ்டுக்கு வந்ததும் தனது 

பிள்ைளகள் குறித்து விசாrக்க 

ேவண்டும். குழந்ைதகள் எங்ேகனும் ெசன்று 

வரத் தாமதித்தால் அவர்கைளத் 

ேதடேவண்டும். இதுகுழந்ைதக்கு எமது 

ெபற்ேறார் எம்மீது அக்கைறயாக உள்ளனர் 

என்ற உணர்ைவ ஊட்டும் நாம் 

ெவளியிடங்களுக்குச் ெசன்றால் ேவைல 

முடிந்ததும் வடீ்டுக்குச் ெசன்று 

விடேவண்டும். இல்ைல என்றால் எமது 

ெபற்ேறார் எமது வருைகைய எதிர்பார்த்து 

ஏக்கத்துடன் வழி ேமல் விழி ைவத்துக் 

காத்திருப்பர் என்ற எண்ணத்ைத ஏற்படுத்தும். 

இந்த உணர்வு குழந்ைதகைளத் தவறான 
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வழியில் ெசல்லாமல் காக்கும் அரணாகத் 

திகழும். 

வணீாக வதீிகளில் விைளயாடித் திrயும் 

இைளஞர்களின் எண்ணிக்ைகையக் 

குைறக்கும். இன்று இைளஞர்கள் பலரும் 

வழிெகடுவதற்கு வடீ்டுடன் அவர்களுக்கு 

இறுக்கமான ெதாடர்பின்ைம என்பது முக்கிய 

காரணமாகும். நண்பர்களுடன் ேசர்ந்து 

ஆபாசப் படங்கைளப் பார்க்கின்றனர். 

ேமலதிக வகுப்பு, வடீ்டுப் பயிற்சி எனப் 

ெபற்ேறாைர ஏமாற்றி விட்டு 

ேகளிக்ைககளில் ஈடுபடுகின்றனர். 

நண்பர்களின் தூண்டுதலால் சிகரட் மற்றும் 

ேபாைதப் பாவைனக்கு அடிைமயாகின்றனர். 

எனேவ பிள்ைளகள் நீண்ட ேநரம் தம்ைம 

விட்டும் பிrந்திருந்தால் ெபற்ேறார்கள் 

அவர்கைளத் ேதடுபவர்களாக இருக்க 

ேவண்டும். 
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ஒரு முைற நபி(ஸல்) அவர்கள் பனூ 

ைகனுகா ேகாத்திரத்தின் சந்ைதக்குச் ெசன்று 

வந்தார்கள். பின்னர் தனது இரு 

முழங்கால்கைளயும் ைககளால் 

பிடித்துக்ெகாண்ட நிைலயில் மஸ்ஜிதில் 

அமர்ந்தார்கள். பின்னர் ‘அந்த சுல்லான் 

எங்ேக? அந்த சுல்லாைன அைழத்து 

வாருங்கள்!’ எனக் கூறினார்கள். ஹஸன்(ரழி) 

அவர்கள் வந்ததும் பாய்ந்து அவைர 

அரவைணத்து அன்பு முத்தம் ெபாழிந்து ‘யா 
அல்லாஹ்! இவைர நான் ேநசிக்கின்ேறன்! 

எனேவ நீயும் இவைர ேநசிப்பாயாக! இவைர 

ேநசிப்பவர்கைளயும் ேநசிப்பாயாக!’ என்று 

பிரார்த்தித்தார்கள் என அபூஹுைரரா(ரழி) 

அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். 

முத்தமிடுதல்: 
முத்தம் அன்ைபப் பrமாறும் ஒரு 

ஊடகமாகும். சிறுவர்களுடன் உைரயாடும் 

ேபாது அன்பான ஸ்பrசம் அவர்களது 

உடலில் ஊக்கத்ைத ஊட்டும். தம்ைமத் 
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ெதாட்டுத் தழுவிப் 

ேபசுபவர்களிடம்குழந்ைதகள் 

பாதுகாப்ைபயும், பாசத்ைதயும் ெபறுவதாக 

உணர்கின்றனர். இந்த வைகயில் அன்புப் 

பrமாற்றத்தில் முத்தத்திற்கு முக்கிய இடம் 

உண்டு. 

எல்லாப் ெபற்ேறார்களும் தமது பிள்ைளகள் 

மீது ெபருமளவு பாசத்துடன்தான் 

இருக்கின்றனர். சிலர் பாசத்ைத மனதில் 

ைவத்துப் பூட்டி ைவத்து விடடுத்தான் 

பழகுகின்றனர். இது தவறானதாகும். 

ெபற்ேறார்களின் மனதில் உள்ள பாசத்ைதப் 

பிள்ைளகள் உணர முடியாது. எனேவ 

பாசத்ைதப் ேபசும் வார்த்ைதகள் ஊடாகவும், 
பழகும் முைறயாலும், அன்பான 

அரவைணப்பின் மூலமும் 

ெவளிப்பைடயாகக் காட்ட ேவண்டும். 

நபி(ஸல்) அவர்கள் (தமது 

ேபரக் குழந்ைதகளான) ஹஸன்-
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ஹுைஸன்(ரழி) இருவைரயும் 

முத்தமிட்டார்கள். அப்ேபாது அங்ேக இருந்த 

அக்ரஃ இப்னு ஹாபிஸ்(ரழி) அவர்கள் 

(நீங்கள்குழந்ைதகைள முத்தமிடுகிறரீ்களா!) 

எனக்குப் பத்துப் பிள்ைளகள் உள்ளனர். 

அவர்களில் எவைரயும் நான் 

முத்தமிட்டதில்ைல!’ என்று கூறினார்கள். 

அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் ‘அன்பு 

காட்டாதவர் அன்பு காட்டப்பட மாட்டார்!’ 
எனக் கூறினார்கள். 
(அறிவிப்பவர்:அபூஹுைரரா(ரழி), 
ஆதாரம்:புகாr) 

இன்ைறய ெபற்ேறார்களில் பலரும் 

தமது குழந்ைதகள் தம்முடன் பாசத்துடனும், 
பrவுடனும் நடப்பதில்ைல; நம்ைம 

மதிப்பதில்ைல என்ற ஏக்கத்தில் காலத்ைதக் 

கழிக்கின்றனர். மற்றும் சிலர் முதிேயார் 

இல்லங்களில் தமது இறுதிக் காலத்ைதக் 

கழிக்கின்றனர். குழந்ைதகளுக்கு 

வாழ்க்ைகக்குத் ேதைவயான ெபாருட்கைள 
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வாங்கிக் ெகாடுத்தாலும், ெகாடுக்காது 

விட்டாலும் அது ெபrய தாக்கத்ைத 

அவர்களது மனதில் ஏற்படுத்தாது. 

இருப்பினும் தமது ெபற்ேறார்கள் தம்மீது 

ேபாதிய அக்கைறயும், கrசைனயும் 

காட்டவில்ைல என்ற எண்ணம் அடிமனதில் 

அழகாகப் பதிந்து விட்டால் அது ஆபத்தாக 

அைமந்து விடும். எனேவ, எமது குழந்ைதகள் 

எமது இறுதிக் காலத்தில் எங்கள் மீது அன்பு 

காட்ட ேவண்டுமானால் நாம் அவர்களது 

இளைமப் பருவத்தில் எமது அன்ைப 

ெவளிப்படுத்த ேவண்டும். அதற்கான சிறந்த 

வழியாக முத்தமிடுவது அைமந்திருப்பைத 

இந்த நபிெமாழி உணர்த்துகின்றது. 

குழந்ைத ெபrயவர்களுடன் ெசய்யும் 

குறும்புத்தனங்கைள அங்கீகrத்தல்: 
குழந்ைதகள் என்றால் குறும்புத்தனம் 

இருக்கேவ ெசய்யும். பல ேநரங்களில் 

அவர்களின் குறும்புத்தனங்கள்தான் ெநாந்து 

ேபான உள்ளங்களுக்கு ஒத்தடமாக அைமந்து 
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விடுகின்றது. வடீ்டில் நிலவும் 

விரும்பத்தகாத அைமதிைய அவர்களின் 

குறும்புகள்தான் விரட்டியடிக்கின்றன. 

கணவன்-மைனவிக்கிைடேய ஏற்படும் 

தகராறுகள், மன முரண்பாடுகள் 

என்பவற்ைறத் தீர்த்து ைவக்கும் 

நீதிபதியாகக் கூட அவர்களின் குறும்புத்தனம் 

அைமந்து விடுவதுண்டு! எனேவ 

குழந்ைதகளின் குறும்புத்தனம் ெவறுக்கப்பட 

ேவண்டிய ஒன்று அல்ல. குழந்ைதகளின் 

குறும்புத்தனம் ஆபத்ைத விைளவிக்காமல் 

பார்த்துக்ெகாண்டால் ேபாதுமானது. 

குழந்ைதகள் எைதயும் அறிய ேவண்டும் 

என்று ஆர்வம் ெகாள்வர். அவர்களின் 

குறும்புத்தனமும், அறிந்துெகாள்ளும் 

ஆர்வமும் கூட்டணி அைமத்து அவர்கள் 

ேபசும் ேபச்சுக்களும், ெசய்யும் ெசயல்களும் 

உண்ைமயில் இரசிக்கத்தக்கைவ. எனினும் 

வடீ்டுக்கு வந்த ெபrயவர்களிடம் அவர்கள் 

வித்தியாசமான வினாக் கைணகைளத் 
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ெதாடுக்கும் ேபாது சூழ இருப்பவர்கள் 

சிலேபாது சங்கடப்பட ேநர்வதுண்டு! 

சில சிறுவர்கள் வடீ்டுக்கு அடிக்கடி 

வருபவர்களிடம் ‘நீங்க ஏ எங்கட ஊட்டுக்கு 

ஒேர வார? ஒங்கட ஊட்டுல டீ இல்லயா?’ 
என்ெறல்லாம் ேகட்டுத் ெதாைலப்பார்கள். 

வந்தவர் சற்று ெநளிவார். வடீ்டாரும் 

இப்படிக் ேகட்டு விட்டாேன எனச் 

சங்கடப்படுவதுடன் பிள்ைளகைளக் 

கண்டிக்கவும் ெசய்வர். சிலர் 

குழந்ைதத்தனத்ைத இரசிக்கத் ெதrயாமல் 

‘எங்கட வருகயப் பத்தி ஊட்டுல தப்பாகப் 

ேபசீக்குறாங்க! அதுதான் சிறுவன் இப்படிக் 

ேகக்குறான்!’ எனத் தவறாக எண்ணி 

விடுகின்றனர். இது தவறாகும். 

சிறுவர்கள் பல விடயங்கள் குறித்தும் 

சிந்திக்கின்றார்கள். அவர்களிடம் கள்ளம்-

கபடம் இல்லாததினால் தமது மனதில் 

எழுந்த எண்ணத்ைத பளிச்ெசன 

ெவளிப்பைடயாக ெவளிப்படுத்துகின்றனர். 
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இது அவர்களின் சிந்தைனயின் ெவளிப்பாடு. 

இைதத் தடுத்து அவர்களின் சிந்திக்கும் 

திறைனயும், கற்பைன வளத்ைதயும் 

முைளயிேலேய முடக்கி விடக்கூடாது. 

இவ்வாேற சில பிள்ைளகள், ெபrயவர்கள் 

சிலrன் உைடையப் பிடித்து இழுப்பர்; 
சீண்டிப் பார்ப்பர்; தாடிையப் பிடிப்பர். 

இதுெவல்லாம் குழந்ைதகள் உள்ளத்தில் 

அச்சத்ைத அகற்றி அவர்கள் 

அடுத்தவர்களுடன் சகஜமாகப் 

பழகும் ஆளுைமைய அைடந்து 

வருகின்றனர் என்பதற்கான 

அைடயாளங்களாகும். எனேவ எமது 

நிைலயிலிருந்து இைத 

ேநாக்காமல் சிறுவர்கள் என்ற அவர்களது 

மனநிைலயிலிருந்து ேநாக்கி 

இச்ெசயல்பாடுகைளப் புrந்து நடந்துெகாள்ள 

ேவண்டும். 
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‘அப்படிச் ெசய்யாேத!’, ‘இப்படிப் ேபசாேத!’ 
என்று அவர்கைள அதட்டி அவர்களின் 

குறும்புத்தனத்ைத அழிப்பேதா, அவர்களின் 

உள்ளத்ைத உைடப்பேதா, குழந்ைத 

உள்ளத்ைதச் சிைதப்பேதா தவிர்க்கப்பட 

ேவண்டியதாகும். 

நபி(ஸல்) அவர்களிடம் கறுப்புப் புள்ளிகள் 

ேபாடப்பட்ட ஒரு ஆைட 

ெகாண்டுவரப்பட்டது. ‘இைத நாம் யாருக்கு 

அணிவிக்கலாம்?’ என நபி(ஸல்) அவர்கள் 

ேகட்டார்கள். கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் 

ெமௗனம் காத்தனர். எனேவ நபி(ஸல்) 

அவர்கள் ‘ஹாலித் இப்னு ஸயித்(ரழி) 

அவர்களின் மகள் உம்மு காலிைத 

அைழத்து வாருங்கள்!’ என்று கூறினார்கள். 

அச்சிறுமி சுமந்து வரப்பட்டாள். நபி(ஸல்) 

அவர்கள் அச்சிறுமிைய எடுத்துத் தன் 

ைகயாேலேய அந்த ஆைடைய அவளுக்கு 

அணிவித்தார்கள். 
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பின்னர், ‘ஸனா! ஸனா!’ என்று கூறினார்கள். 

இது அறபு வார்த்ைத அல்ல. இது 

அபsீனியப் பாைஷயாகும். ‘ஸனா’ என்றால் 

அழகு என்று அர்த்தமாகும். இந்தச் சிறுமி 

அபsீனியாவிலிருந்து வந்திருந்ததால் 

அந்தச் சிறுமிக்குப் புrயும்படி அவளது 

பாைஷயில் ‘அழகாக இருக்கிறது!’ என்று 

கூறினார்கள். அது மட்டுமன்றி 

அச்சிறுமியின் நீண்ட ஆயுளுக்காகப் 

பிரார்த்தைனயும் ெசய்தார்கள். இந்தச் சிறுமி, 
தான் ெபrயவளான ேபாது இந்த ஹதீைஸ 

அறிவிக்கும் ேபாது; 

‘பின்னர் நான் நபி(ஸல்) அவர்கைள அண்டி 

அவர்களின் இறுதி நபித்துவ முத்திைர 

அைடயாளத்ைதப் பிடித்து விைளயாட 

ஆரம்பித்ேதன். அப்ேபாது (நான் நபி(ஸல்) 

அவர்களுடன் மrயாைதக் குைறவாக 

நடப்பதாக எண்ணிய) எனது தந்ைத என்ைன 

அதட்டினார். அதற்கு நபியவர்கள் எனது 
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தந்ைதையப் பார்த்து ‘அவைள அவள் 

பாட்டில் விட்டு விடு!’ எனக் கூறினார்கள். 

உண்ைமயாக நடந்துெகாள்ளுதல்: 
பிள்ைளகள், ெபrயவர்கைள 

முன்மாதிrயாகக் ெகாள்கின்றனர். இந்த 

வைகயில் ெபrயவர்கள் – குறிப்பாகப் 
ெபற்ேறார்கள் பிள்ைளகளுக்குச் சிறந்த 

முன்மாதிrகளாகத் திகழ ேவண்டும். 

குழந்ைதகளுடன் ேபசும் ேபாது ெபாய் 

ேபசலாகாது! வாக்களித்தால் மீறக்கூடாது! 

ேபாலி வாக்குறுதிகள் அளிக்கவும் கூடாது! 

இந்த விடயத்தில் ெபற்ேறார்கள் – 
குறிப்பாகத் தாய்மார்கள் தவறு 

விடுகின்றனர். 

அழுகின்ற பிள்ைளையச் 

சமாளிப்பதற்காகவும், பிள்ைளகளிடமிருந்து 

ேவைல வாங்குவதற்காகவும் அது 

தருவேவன், இது தருேவன் என 

அரசியல்வாதிகள் ேபான்று ேபாலி 
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வாக்குறுதிகைள அள்ளி வசீுகின்றனர். 

பின்னர் ேதர்தல் முடிந்த கைத ேபான்று 

கண்டுெகாள்ளாமல் விட்டு விடுகின்றனர். 

இதனால் குழந்ைதகள் ெபாய்ையயும், 
வாக்களித்து விட்டு மாறு ெசய்வைதயும், 
ஏமாற்றுவைதயும் சர்வ-சாதாரண 

விஷயங்களாக எடுத்துக்ெகாள்வர். இைவ 

மூன்றும் முனாஃபிக்குகளின் பண்பாகும். 

இந்த மூன்று குற்றத்ைதயும் சாதாரணக் 

குற்றங்களாக அவர்கள் கருத ஆரம்பித்து 

விட்டால் அது அவர்களது எதிர்கால 

வாழ்வில் பாrய வழீ்ச்சிைய உண்டுபண்ணி 

விடும். இந்த வைகயில் பிள்ைளகளிடம் 

ெபாய் ெசால்லேவா, ேபாலி வாக்குறுதி 

அளிக்கேவா கூடாது. அவர்கைளச் சின்ன 

விஷயத்தில் கூட ஏமாற்றக் கூடாது! 

இதற்கு மாற்றமாக நடந்தால் ெபற்ேறார் 

பற்றிய நல்ெலண்ணம் பிள்ைளகளிடம் 

எடுபட்டு விடும். ‘எனது தாய் ெபாய் 

ெசால்பவள்; எனது தந்ைத ஏமாற்றுபவர்’ 
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என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டு விட்டால் அவர்கள் 

ெபற்ேறாrன் எந்தப் ேபாதைனகைளயும் 

ஏற்றுக்ெகாள்ள மாட்டார்கள். எனேவ இது 

விடயத்தில் ெபரும் ெபாறுப்புணர்வுடன் 

நடந்துெகாள்ள ேவண்டும்! 

அப்துல்லாஹ் இப்னு ஆமிர்(ரழி) அவர்கள் 

கூறுகின்றார்கள்; 
‘எங்களது வடீ்டில் நபி(ஸல்) அவர்கள் 

இருக்கும் ேபாது எனது தாய் என்ைன 

அைழத்தார்கள். அப்ேபாது ‘வா! ஒரு சாமான் 

தருேவன்!’ எனக் கூப்பிட்டார். இது ேகட்ட 

நபி(ஸல்) அவர்கள் ‘நீங்கள் குழந்ைதக்கு 

என்ன ெகாடுக்க விரும்புகின்றரீ்களா?’ எனக் 

ேகட்டார்கள். எனது தாய் ‘நான் ேபrத்தம் 

பழம் ெகாடுப்ேபன்!’ என்றார்கள். அதற்கு 

நபி(ஸல்) அவர்கள் (இப்படி அைழத்து 

விட்டு) குழந்ைதக்கு எைதயாவது நீங்கள் 

வழங்காவிட்டால் ெபாய் ெசான்ன குற்றம் 

உங்கள் மீது பதியப்படும்!’ எனக் கூறினார்கள். 
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எனேவ குழந்ைதகைள ஏமாற்றேவா, 
அவர்களிடம் ெபாய் ேபசேவா, ேபாலி 

வாக்குறுதிகைள வழங்கேவா கூடாது. இது 

அவர்களின் ஆளுைமயில் பாrய வழீ்ச்சிைய 

உண்டுபண்ணும் என்பைதப் ெபற்ேறார் 

உணர்ந்துெகாள்ள ேவண்டும். 

ஆைட விடயத்தில் அவதானம்: 
‘ஆள் பாதி! ஆைட பாதி!’ என்பர். ஆைடைய 

ைவத்து மனிதன் மதிப்பிடப்படுகின்றான். 

எனேவ மனிதன் அணியும் ஆைட 

அவனுக்கு 

கண்ணியத்ைதயும், ஆளுைமையயும் 

அளிக்கின்றது. சில ஆைடகள் குப்பார்களின் 

அைடயாளமாகவும் மற்றும் சில ஆைடகள் 

குற்றச் ெசயல்கைளச் ெசய்பவர்களினதும், 
நாகrகமற்றவர்களினதும் ஆைடகளாக 

உள்ளன. மற்றும் சில ஆைடகள் 

ஒழுக்கங்ெகட்டவர்களின் அைடயாளமாக 

இருக்கின்றது. எனேவ எமது குழந்ைதகளின் 
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ஆைட விடயத்தில் நாம் மிகுந்த அக்கைர 

ெசலுத்த ேவண்டும். 

சில ெபற்ேறார் ஆண்பிள்ைளகளுக்குப் 

ெபண்பிள்ைளகளினதும், 
ெபண்பிள்ைளகளுக்கு ஆண்பிள்ைளகளினதும் 

ஆைடகைள அணிவித்து அழகு 

பார்க்கின்றனர். ஆண்பிள்ைள இல்லாத 

ெபற்ேறார் தனது ெபண்பிள்ைளக்கு 

ஆண்பிள்ைளகளுக்குrய ஆைடகைள 

அணிவித்துத் தமது ஆைசையத் 

தீர்த்துக்ெகாள்ள முற்படுகின்றனர். இைத 

இஸ்லாம் தடுத்துள்ளது. 

ஆண் ேபான்று ஆைட அணியும் 

ெபண்ைணயும், ெபண் ேபான்று ஆைட 

அணியும் ஆைணயும் நபி(ஸல்) அவர்கள் 

சபித்துள்ளார்கள். உங்கள் குழந்ைதகள் 

நபி(ஸல்) அவர்களின் 

சாபத்துக்குள்ளாகுவைத நீங்கள் 

விரும்புகின்றரீ்களா? 
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இவ்வாறு பால் மாறி ஆைட அணிவது 

பழக்க-வழக்கத்திலும், பண்பாட்டிலும் பாrய 

பாதிப்ைப ஏற்படுத்தும். ஆணிடம் ெபண் 

தன்ைமையயும், ெபண்ணிடம் ஆண் 

தன்ைமையயும் ஏற்படுத்தி விடும். இதனால் 

அவர்களிடம் ஒழுக்க வழீ்ச்சி ஏற்படுவதுடன் 

சமுகத்தின் ேகலிப் ெபாருளாகவும் அவர்கள் 

மாறி விடுவார்கள். 

அடுத்து, அணியும் ஆைட கண்ணியமானதாக 

இருந்தால் அைத அணிந்தவனின் 

ெசயல்பாடும் கண்ணியமானதாக இருக்கும். 

இன்ைறய ெபற்ேறார் சினிமா நடிகர்களின் 

ஆைடகைளத் தமது குழந்ைதகளுக்கு 

அணிவித்து அழகு பார்க்க 

ஆைசப்படுகின்றனர். அவர்கள் அணியும் 

ஆைடக்கு ஏற்ப அவர்களிடம் 

ெசயல்பாட்டிலும் மாற்றம் இருக்கும். 

முரட்டுத்தனமான ஆைட அணிபவர்களிடம் 

நீங்கள் ெமன்ைமைய எதிர்பார்க்க முடியாது. 

அநாகrகமான ஆைடகைள 
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அணிபவர்களிடம் நீங்கள் நாகrகத்ைத 

எதிர்பார்க்க முடியாது. எனேவ ஆைட 

விடயத்தில் அவதானம் ெசலுத்த ேவண்டும். 

கண்ணியமான ேதாற்றத்ைதத் தரும் 

ஆைடகைள அவர்களுக்கு அணிவிக்க 

ேவண்டும். நபி(ஸல்) அவர்கள் 

குழந்ைதகளின் ஆைட விடயத்தில் கrசைன 

காட்டியுள்ளார்கள். 

அம்rப்னுல் ஆஸ்(ரழி) அவர்களின் மகன் 

அப்துல்லாஹ்(ரழி) அவர்கள் 

கூறுகின்றார்கள்; 
‘நான் மஞ்சள் சாயம் பூசப்பட்ட இரண்டு 

ஆைடகள் அணிந்த நிைலயில் என்ைன 

நபி(ஸல்) அவர்கள் கண்டார்கள். ‘உனது 

தாய்தான் இந்த ஆைடைய அணிவித்தாளா? 
இது நிராகrப்பாளrன் ஆைட. இைத அணிய 

ேவண்டாம்!’ எனக் கூறினார்கள். (முஸ்லிம்) 

இந்த வைகயில் நபி(ஸல்) அவர்கள் 

சிறுவர்களின் ஆைடயில் அவதானம் 
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ெசலுத்தியிருப்பைத அவதானிக்கலாம். 

எனேவ, ெபற்ேறார் தமது குழந்ைதகளுக்கு 

ஆைட எடுக்கும் ேபாது கூடிய அக்கைற 

ெசலுத்த ேவண்டும். சில ெபற்ேறார் 

வயதுக்கு வந்த ெபண் பிள்ைளகளின் ஆைட 

விடயத்தில் கூட அலட்சியமாக 

இருக்கின்றனர். ‘ஜனீ்ஸ்’, டீ-ேசர்ட் சகிதம் 

தைலயில் ஒரு துண்ைடப் 

ேபாட்டுக்ெகாண்டு பாைதயில் பவணிவர 

அனுமதிக்கின்றனர். இது ஹறாமாகும். 

நாைள மறுைமயில் நிச்சயமாக இதற்கு 

நாம் பதில் ெசால்லியாக ேவண்டும். ஆைட 

என்பது ஒரு மனிதனின்ஆளுைமயிலும், 
ஒழுக்கத்திலும் அதிக தாக்கத்ைதச் 

ெசலுத்தும் அம்சமாகும் என்பைதக் 

கவனத்தில் ெகாண்டு குழந்ைதகளின் ஆைட 

விடயத்தில் அதிக அக்கைற ெசலுத்துவது 

அவசியமாகும். 
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ெபrயவர்களிடமிருந்து அறிைவயும், 
ஒழுக்கத்ைதயும், சமூகப் பண்பாட்ைடயும் 

ெபற்றுக்ெகாள்ளும் விதமாகச் சிறுவர்கள் 

ெபrயவர்களுடன் சிேனகம் ெகாள்ளும் 

உrைமையப் ெபற்றுள்ளனர். இளம் 

பிராயத்தினருடன் சமூக அந்தஸ்த்துப் ெபற்ற 

ெபrயவர்கள் ெநருக்கமாகப் பழகும் ேபாது 

அவர்கள் மகிழ்வைடகின்றனர். அைதத் 

தமக்குக் கிைடத்த ெகௗரவமாகக் 

கருதுகின்றனர். தாமும் சமூகத்தில் 

மதிக்கத்தக்க பிரைஜயாக மாறிவிட்டதாக 

உணர்கின்றனர். இந்த வைகயில் சமூக-

சமயப் ெபrயவர்கள் சிறுவர்களுடன் 

சிேநகம் ெகாள்வது அவர்களது ஆளுைமைய 

விருத்தி ெசய்யும். இந்த வைகயில் 

நபி(ஸல்) அவர்கள் இளம் சிறுவர்களுடன் 

சிேநகமாகப் பழகியுள்ளார்கள். அவர்களது 

அறிவுக்கும், ஆற்றலுக்கும் ஏற்ப 

அவர்களுக்குப் ேபாதைன ெசய்துள்ளார்கள். 

அனஸ், இப்னு உமர், இப்னு அப்பாஸ், இப்னு 
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மஸ்ஊத் என நபி(ஸல்) அவர்களின் 

சிேனகத்ைதப் ெபற்ற சிறுவர்கள் ஏராளம் 

உள்ளனர். 

ஒரு நாள் நபி(ஸல்) அவர்கள் இப்னு 

அப்பாஸ்(ரழி) அவர்கைளத் தனது 

வாகனத்தில் ஏற்றிக்ெகாண்டு பயணிக்கும் 

ேபாது, ‘சிறுவேன! நான் உனக்குச் சில 

வார்த்ைதகைளக் கற்றுத் தருகின்ேறன். நீ 

அவற்ைறப் ேபணிக்ெகாள்! அல்லாஹ் 

உன்ைனப் பாதுகாப்பான். நீ அவற்ைறப் 

ேபணிக்ெகாள்! அவைன உன் முன்னால் 

காண்பாய். நீ பிரார்த்தித்தால் 

அல்லாஹ்விடம் மட்டுேம ேகட்க ேவண்டும். 

நீ பாதுகாவல் ேதடினால் அல்லாஹ் 

ஒருவனிடம் மட்டுேம பாதுகாவல் ேதட 

ேவண்டும். அறிந்துெகாள்! மனித சமூகம் 

ஒன்றுேசர்ந்து உனக்கு உதவ முற்பட்டாலும் 

அல்லாஹ் உனக்கு எழுதியைதத் தவிர 

அதிகமாக எந்த உதவிையயும் ெசய்திட 

முடியாது. அவ்வாறு மனித சமூகம் 
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உனக்குத் தீங்கு ெசய்ய எண்ணி 

விைளந்தாலும் உனக்ெகன அல்லாஹ் 

விதித்தைதத் தவிர அதிகமாக எந்தத் 

தீங்ைகயும் அவர்களால் ெசய்து விட 

முடியாது. ேபைனகள் உயர்த்தப்பட்டு 

விட்டன. ஏடுகள் காய்ந்து விட்டன’ என 

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 

இவ்வாேற ஒரு முைற பழ்ல் இப்னு 

அப்பாஸ்(ரழி) என்ற சிறுவர் நபியவர்களுடன் 

வாகனத்தில் இருந்தார். ஒரு ெபண் 

நபி(ஸல்) அவர்களிடம் மார்க்க விடயம் 

ெதாடர்பாகக் ேகள்வி ேகட்டார். பழ்ல் அந்தப் 

ெபண்ைணேய பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார். 

நபி(ஸல்) அவர்கள் அந்த இைளஞrன் 

முகத்ைத மறுபக்கம் திருப்பி விட்டார்கள் 

என்ெறல்லாம் ஹதீஸ்களில் காண 

முடிகின்றது. இைவ நபி(ஸல்) அவர்கள் 

இளம் ஸஹாபாக்களுடன் ெகாண்டிருந்த 

இறுக்கமான சிேனகத்திற்குச் சான்றுகளாகத் 

திகழ்கின்றன. 
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சிறுவர்களின் உள்ளத்ைத ஈர்க்கும் 

வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்துதல்: 
நபி(ஸல்) அவர்கள் சிறுவர்களுடன் 

ெநருக்கமான சிேனகம் ெகாண்டு 

அவர்களின் ஆளுைம விருத்திக்குப் 

பங்காற்றினார்கள். இவ்வாேற சிறுவர்களின் 

உள்ளத்ைத ஈர்க்கும் ெமன்ைமயான, 
அன்பான வார்த்ைதகைளப் 

பயன்படுத்துவார்கள். 

சிலேபாது ‘யா குலாம்!’ (ைபயேனஃசிறுவேன) 

என அைழப்பார்கள். சிலேபாது ‘அருைம 

மகேன!’ எனச் ெசல்லமாக அைழப்பார்கள். 

தனது பணியாளான அனஸ்(ரழி) அவர்கைள 

நபி(ஸல்) அவர்கள் ‘யா புைனய!’ (எனது 

அன்பு மகேன! சின்ன மகேன! என்று 

அர்த்தம் ெதாணிக்கும் பதம்) ெகாண்டு 

அைழத்துள்ளார்கள். 

சிலேபாது புைனப்ெபயர் ைவத்து 

அைழப்பார்கள். அதில் சிலேபாது 
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நைகச்சுைவயும் இைழேயாடியிருக்கும். 

அலி(ரழி) அவர்கள் ேகாபத்ேதாடு மண்ணில் 

படுத்திருந்து மண் ஒட்டிய நிைலயில் 

காட்சியளித்த ேபாது, ‘யா அபத்துராப்!’ 
(மண்ணின் தந்ைதேய!) என 

அைழத்துள்ளார்கள். இவ்வாறு ஒரு 

நபித்ேதாழைர ‘இரண்டு 

காதுகைளயுைடயவேர!’ என்றும், மற்றும் 

ஒருவைர ‘துல்யைதன்!’ (இரு 

ைககைளயுைடயவேர!) என்றும் அவர் கூறி 

அைழத்துள்ளார்கள். சிலேபாது ‘யப்ன அஹ!ீ’ 
(என் சேகாதரனின் மகேன!) என்று 

அைழப்பார்கள். இவ்வாறு உைரயாடும் 

ேபாது அவர்கள் தயக்கமின்றிப் 

ெபrயவர்களுடன் பழகும் பக்குவத்ைத 

அைடவார்கள். 

சிறுவர்களின் உணர்வுகைள மதித்தல்: 
சிறுவர்களின் உணர்வுகைள மதித்து நடக்கும் 

ேபாது அவர்கள் தாம் சமூக அந்தஸ்த்ைதப் 

ெபறுவதாக உணர்கின்றனர். அவர்களது 
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உrைமகள் மறுக்கப்படுவதாக அவர்கள் 

உணர்ந்தால் அவர்கள் உள rதியாக 

ஊனமுறுகின்றனர். எனேவ அவர்களின் 

உணர்வுகைளயும், உrைமகைளயும் மதித்து 

நடக்க ேவண்டும். 

ஒரு சைபயில் நபி(ஸல்) அவர்களுக்குப் 

பால் ெகாடுக்கப்பட்டது. அைத அருந்தி 

விட்டு நபி(ஸல்) அவர்கள் வலது பக்கம் 

பார்த்தார்கள். அங்ேக இப்னு அப்பாஸ் 

எனும் சிறுவர் இருந்தார். இடது பக்கம் 

அபூபக்கர்(ரழி) ேபான்ற ெபrயவர்கள் 

இருந்தார்கள். அப்ேபாது பால் கிண்ணத்ைதப் 

ெபrயவர்களுக்குக் ெகாடுக்க விரும்பிய 

நபி(ஸல்) அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ்(ரழி) 

அவர்களிடம் ‘ெபrயவர்களுக்குக் 

ெகாடுப்பதற்கு எனக்கு அனுமதியளிப்பாயா!’ 
எனக் ேகட்டார்கள். அவர் மறுத்த ேபாது 

கிண்ணத்ைத அவரது ைகயிேலேய 

ெகாடுத்தார்கள். 
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சிறுவர்களின் உrைமகைளயும், 
உணர்வுகைளயும் நபி(ஸல்) அவர்கள் 

எவ்வளவு முக்கியத்துவம் ெகாடுத்து 

ேநாக்கியுள்ளார்கள் என்பதற்கு இந்த 

நபிெமாழி நல்ல சான்றாகும். 

விைளயாட அனுமதியுங்கள்! 
சிறுவர்கள் விைளயாட்ைடயும், ெவளியில் 

பயணம் ெசல்வைதயும் விரும்புவார்கள். 

குறிப்பாகப் ெபற்ேறார்களுடன் பயணிப்பதில் 

அவர்களுக்கு அலாதிப் பிrயம் உண்டு. 

எனேவ இவற்ைறப் ெபற்ேறாரும், 
ெபrேயார்களும் மதித்து நடக்க ேவண்டும். 

சில ெபற்ேறாரும், ெபrேயாரும் சிறுவர்கள் 

விைளயாடுவைத அனுமதிக்க மாட்டார்கள். 

‘திண்டால் உண்டால் சும்மா இருக்க 

ேவண்டியது தாேன!’ எனத் தமது 

நிைலயிலிருந்து சிறுவர்கைள ேநாக்குவர். 

சிறுவர்கைள விைளயாட அனுமதிப்பது 
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அவர்களின் ஆளுைமகைள விருத்தி 

ெசய்யும். 

விைளயாடும் ேபாது சட்டத்திற்குக் 

கட்டுப்படவும், ேதால்விையத் 

தாங்கிக்ெகாள்ளவும், கூட்டு முயற்சியில் 

ஒருவருக்ெகாருவர் உறுதுைணயாகச் 

ெசயல்படவும், தைலைம தாங்கவும், 
தைலைமக்குக் கட்டுப்படவும் அவர்கள் 

பழக்கப்படுகின்றனர். 

நபி(ஸல்) அவர்கள் ஆகுமான 

விைளயாட்டுக்கைள அங்கீகrத்துள்ளார்கள். 

அபூதல்ஹா(ரழி) அவர்களது மகன் அபூ 

உைமர் குருவிக் குஞ்ேசாடு 

விைளயாடுவைத நபி(ஸல்) அவர்கள் 

தடுக்கவில்ைல. ஆயிஷா(Ë) அவர்கள் 

திருமணத்தின் பின் நபி(ஸல்) அவர்களின் 

வடீு ெசல்லும் ேபாது தனது விைளயாட்டுப் 

ெபாருட்கைளயும் எடுத்துச் ெசன்றார்கள். 

அைத நபி(ஸல்) அவர்கள் அங்கீகrத்தார்கள். 
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ஆயிஷா(Ë) அவர்களின் ேதாழிகள் 

அவர்களுடன் நபி(ஸல்) அவர்களின் வடீ்டில் 

விைளயாடுவைதயும் அங்கீகrத்தார்கள். 

இந்த அங்கீகாரம் விைளயாட்டின் 

அவசியத்ைதயும், அதன்பால் 

சிறுவர்களுக்குள்ள ேதைவையயும் 

உணர்த்துகின்றது. 

இன்ைறய சிறுவர்கள் தமது விைளயாடும் 

உrைமைய இழந்து நிற்கின்றனர். ‘படி! படி!’ 
என்ற ெபற்ேறாrன் திணிப்பு, பாடசாைல-

பள்ளிக்கூடம்-டியூஷன் என அவர்களது 

இயல்பு வாழ்வு 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

தவறாகும். 

படிப்பு என்பது கைளப்பும் ேசார்வும் தரும் 

ஒரு அம்சமாகும். அந்தக் கைளப்பும் 

ேசார்வும் நீங்கிப் புத்துணர்ச்சி ெபற 

விைளயாட்டு மிக அவசியமாகும். ெதாடர்ந்து 

சிறுவர்கள் படிப்பது உள்ளத்ைதச் சாகடித்து 
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விடும். அவர்களது கனவுகைள நசுக்கி 

விடும். இதன் பின் அவர்கள் படிப்பது 

ஒழுங்காக ஏறாது. எனேவ இைடக்கிைடேய 

அவர்கள் விைளயாட ேவண்டும். அந்த 

விைளயாட்டுக்கள் அவர்களது உள்ளத்திற்கு 

ஊக்கமளிப்பதாகவும், உடலுக்கு உற்சாகம் 

அளிப்பதாகவும் இருக்க ேவண்டும். இன்று 

எமது சிறுவர்களிடம் வளர்ந்து வரும் 

கம்ப்யூட்டர் ேகம்ஸ், ஃேபான் ேகம்ஸ் 

என்பன உடலுக்கு உற்சாகமளிக்காதைவ. 

அைவ பார்ைவக்குச் ேசார்ைவ அளிக்கும். 

ஓரளவு இந்த விைளயாட்டுக்கைள 

அனுமதித்தாலும் ெதாடர்ந்து 

மணிக்கணக்கில் இந்த விைளயாட்டுக்களில் 

ஈடுபடுவது விைளயாட்டின் எத்தைகய 

நன்ைமகைளயும் அளிக்காது என்பது 

கவனத்திற்ெகாள்ளத்தக்கதாகும். 

விைளயாடும் சிறுவர்கைள 

உற்சாகப்படுத்துதல்: 
நபி(ஸல்) அவர்கள் சிறுவர்கள் ஒன்றுேசர்ந்து 
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விைளயாடும் ேபாது அவர்கைள 

உற்சாகப்படுத்தியுள்ளார்கள். அம்ெபறிந்து 

விைளயாடியவர்கைளப் பார்த்து, 
‘இஸ்மாயலீின் பிள்ைளகேள! நீங்கள் 

அம்ெபறியுங்கள்! உங்கள் தந்ைத 

அம்ெபறிபவராக இருந்தார்’ எனக் 

குறிப்பிட்டார்கள். இேதேவைள ேமாசமான 

விைளயாட்டில் ஈடுபடும் ேபாது கண்டித்தும் 

உள்ளார்கள். அம்ெபறிந்து விைளயாடும் 

ேபாது உயிருள்ள பிராணிகைள இலக்காக 

ைவத்து எறிபவர்கைளச் சபித்துள்ளார்கள். 

இந்த வைகயில் விைளயாட்ைட ஊக்குவித்த 

நபி(ஸல்) அவர்கள் சிறுவர்கள் விைளயாடும் 

ேபாது பார்ைவயாளராக இருந்து அவர்கைள 

ஊக்குவித்துமுள்ளார்கள். ஒரு முைற 

அனஸ்(ரழி) அவர்கைள நபி(ஸல்) அவர்கள் 

ஒரு ேவைலக்காகத் ேதடிய ேபாது அவர் 

சிறுவர்களுடன் 

விைளயாடிக்ெகாண்டிருந்தார். நபி(ஸல்) 

அவர்கள் அந்தச் சிறுவர்களுக்கு ஸலாம் 
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கூறி அனஸ்(ரழி) அவர்கைள ஒரு 

ேதைவக்காக அனுப்பி விட்டு ஒரு நிழலில் 

அமர்ந்து அனஸ்(ரழி) வரும் வைர 

விைளயாட்ைட அவதானித்தார்கள். 

ெபrயவர்களும், ெபற்ேறார்களும் தம்ைமப் 

பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பதாக அறிந்தால் 

சிறுவர்கள் இன்னும் அதிக உற்சாகத்துடன் 

விைளயாடுவார்கள். 

பிrக்கக் கூடாது: 
குழந்ைதகைளயும், ெபற்ேறார்கைளயும் 

அல்லது அந்தக் குழந்ைதகள் ஒட்டி உறவாடி 

வாழ்ந்தவர்கைளயும் பிrப்பது ெகாடிய 

குற்றமாகும். ெபற்ேறாrன் அரவைணப்பில் 

வாழ்வது என்பதுகுழந்ைதகளின் 

உrைமயாகும். இன்று இந்த உrைமகளும் 

தந்ைதகளிடமிருந்து பிrக்கப்பட்டு விட்டது. 

வறுைம, சீதனம் ேசர்த்தல், ஆடம்பர 

ேமாகம், பிறைரப் ேபால வாழும் ஆைச, 
பிறrன் தூண்டுதல் ேபான்ற பல 
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காரணங்களால் பல தாய்மார்கள் 

ெபற்ெறடுத்த பிள்ைளகைளப் பிறrன் 

ெபாறுப்பில் ேபாட்டு விட்டு ெவளிநாடு 

ெசல்கின்றனர். தனது பிள்ைளகைள 

ஏக்கத்தில் தவிக்க விட்டு விட்டு 

பணத்திற்காகப் பிறrன் பிள்ைளைய 

அரவைணத்து வளர்க்கின்றனர். தாய்ப்பாசம் 

இல்லாது வாழும் இந்த மலர்கள் ெசய்த 

குற்றம் என்ன? 

இவ்வாேற தந்ைதயrன் ெவளிநாட்டு 

ேவைலவாய்ப்பால் தந்ைதயின் 

அரவைணப்ைபக் குழந்ைதகள் இழக்கின்றனர். 

ேபார்க் காலத்தில் கூட குழந்ைதகைளயும் 

ெபற்ேறார்கைளயும் பிrப்பைத இஸ்லாம் 

தடுத்துள்ளது. 

ஆடு-மாடு ேபான்ற கால்நைடகள், பறைவகள் 

என்பன ேபான்ற உயிrனங்களுக்குள் கூடத் 

தாய்க்கும், ேசய்க்குமிைடயில் பிrவிைனைய 

உண்டுபண்ணுவைத இஸ்லாம் தடுத்துள்ளது. 



72  www.islamkalvi.com   
 

ஆடு-மாடுகைள விற்கும் ேபாது தாையயும், 
கன்ைறயும் தனித்தனியாகப் பிrத்து 

விற்பைத நபி(ஸல்) அவர்கள் 

தடுத்துள்ளார்கள். குழந்ைதகள் ெபற்ேறாைர 

விட்டும் பிrந்து வாழ்ந்தால் அவர்களது மன 

வளர்ச்சியும், ஆளுைம விருத்தியும் 

பாதிக்கப்படும். பின்வரும் ஹதீஸ் மூலம் 

இவ்விடயத்தில் இஸ்லாம் காட்டிய 

கrசைனையக் கண்டுெகாள்ள முடியும். 

ெபற்ேறாருக்கும், பிள்ைளகளுக்கும், இரு 

சேகாதரர்களுக்குமிைடயில் பிrவிைனைய 

உண்டுபண்ணுபவைன நபி(ஸல்) அவர்கள் 

சபித்தார்கள். அதுமட்டுமன்றி சைபயில் 

வரும் ேபாது தந்ைதக்கும், 
பிள்ைளக்குமிைடயில் அமர்வைதயும் 

நபி(ஸல்) அவர்கள் தடுத்தார்கள். தந்ைத, 
தான் தனது குழந்ைதயின் இயல்புகைளயும், 
பழக்கங்கைளயும், ேதைவகைளயும் 

அறிந்திருப்பார். குழந்ைதசிலேபாது பசிைய 

உணரலாம்; தூங்க விரும்பலாம்; மலசல 
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ேதைவைய ெவளியிடலாம். சைபயில் 

ெபற்ேறார் பிள்ைளயிடம் இருக்கும் ேபாது 

இந்தத் ேதைவகைள உணர்ந்து 

ெசயல்படலாம். அந்தக்குழந்ைதக்கு 

வழிகாட்டலாம். இதற்கு மாற்றமாகக் 

குழந்ைதக்கும் ெபற்ேறாருக்குமிைடயில் 

அமர்வது பல சங்கடங்கைள ஏற்படுத்தும். 

குழந்ைத, தான் தனித்து விடப்பட்டது 

ேபான்ற உணர்ைவ அைடயலாம். கூட்டம் 

எப்ேபாது கைலயும்? என்ற எதிர்பார்ப்ேப 

குழந்ைதயிடம் இருக்கும். கூட்டம் 

கைலந்ததும் தந்ைதையப் பிrந்து விட்டால் 

என்ன ெசய்வது? என்ற அச்சம் அைத 

ஆட்ெகாள்ளும். அந்தக் கூட்டத்திலிருந்து 

அந்தப் பிள்ைள எந்தப் பயைனயும் ெபறாது. 

எனேவதான் தந்ைதக்கும், அவரது 

குழந்ைதக்கும் நடுவில் அைவகளில் 

அமர்வைத நபி(ஸல்) அவர்கள் தடுத்தார்கள். 

(இப்னுமாஜா) 
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எனேவ, ெபற்ேறார்களுக்கும் 

பிள்ைளகளுக்கும் அல்லது அந்தப் 

பிள்ைளைய அன்புடன் 

அரவைணப்பவர்களுக்குமிைடயில் பிrைவ 

ஏற்படுத்துவது 

குழந்ைதகளின் ஆளுைம விருத்திக்கு 

ஆபத்தானது என்பைத அறியலாம். 

எனேவ சிறுவர்களுக்கும், அவர்கள் அன்புடன் 

பழகுபவர்களுக்குமிைடயில் பிrவிைனைய 

உண்டுபண்ணுவைதத் தவிர்த்தல் ேவண்டும். 

தனிப்பட்ட ேராசம், ேகாபத்திற்காகப் 
ெபrயவர்கள் இளம் பிஞ்சுகளின் இதயத்தில் 

அம்ைபப் பாய்ச்சக் கூடாது. 

 

திட்டுவைதயும், குைற கூறுவைதயும் 

தவிர்த்தல்: 
சில ெபற்ேறார் எப்ேபாதும் 

தமது குழந்ைதகைளக் குைற 

கூறிக்ெகாண்டும், குத்திப் ேபசிக்ெகாண்டும் 
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இருப்பர். அவர்களின் பணிகளில் குைற 

காண்பதில் இவர்களுக்கு அளாதிப் பிrயம் 

இருக்கும். இருப்பினும் குழந்ைதகளின் 

நன்ைமகைளேயா, திறைமகைளேயா 

மறந்தும் கூட இவர்கள் ேபாற்றுவதும் 

இல்ைல; புகழ்வதுமில்ைல. 

பிள்ைளகள் ெபற்ேறாrன் புகழுைரகைள 

விரும்புகின்றனர். இது அவர்கைள 

ஊக்கப்படுத்தும்; உற்சாகப்படுத்தும். 

அவர்களின் ஆற்றல்கைள அதிகrக்கும். 

சில ெபற்ேறார் குழந்ைதகளின் 

திறைமகைளக் கண்டு மனதுக்குள் 

மகிழ்ந்துெகாள்வர். ஆனால் பிள்ைளகைளப் 

ேபாற்ற மாட்டார்கள். வகுப்பில் மகன் 

இரண்டாவது வந்துள்ளான் என்றால் 

முதலில் இரண்டாவது வந்தைதப் 

ேபாற்றாமல் ‘ஏன் முதலாவது வரவில்ைல 

எனக் கண்டிப்பர். சில ெபற்ேறார் ெபண் 

பிள்ைளகளின் ேவைலகைளப் பார்த்துக் 
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குைற கூறுவர். யாருைடய நிைனப்பில் 

வடீ்ைடக் கூட்டினாய்? என்ற ெதாணியில் 

ேபசுவர். பிள்ைளகளுடன் இப்படி 

நடந்துெகாண்டால் எைதயும் சிறப்பாகச் 

ெசய்ய ேவண்டும் என்ற எண்ணம் 

பிள்ைளகளின் உள்ளத்தில் பிறப்பதில்ைல. 

நான் எைதச் ெசய்தாலும், எப்படிச் 
ெசய்தாலும் எனது ெபற்ேறார் குைறதான் 

கூறுவார்கள் என்ற மனநிைலயுடன்தான் 

ெசயற்படுவார்கள். எனேவ சிறப்பாகச் ெசய்ய 

ேவண்டும் என்று கவனெமடுத்துக் 

கருமமாற்ற மாட்டார்கள். அவர்களின் 

பணிையப் பார்த்துப் ெபற்ேறார் பாராட்டுவர் 

என்ற நிைலயிலிருந்தால் பாராட்ைடப் 

ெபறுவதற்காக, ெபற்ேறாrன் மனைதப் 

பரவசப்படுத்துவதற்காகக் கூடிய 

அவதானிப்புடன் ெசயற்படுவர். இது 

குழந்ைதகளிடம் 

ஆற்றைலயும், ஆளுைமையயும், 
ஆக்கத்திறைனயும் அதிகrக்கும். 
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சிலர் பிள்ைளகளின் குற்றங்களின் ேபாது 

அவர்கைள மட்டரகமாகப் ேபசுவர். ‘இவன் 

ஒன்றுக்கும் உதவமாட்டான்!’, ‘இவன் மாடு 

ேமய்க்கத்தான் சrப்படுவான்!’, ‘இவைனப் 

ெபற்றதற்கு ஒரு உலக்ைகையப் 

ெபற்றிருக்கலாம்!’ 
இப்படிெயல்லாம் குழந்ைதகைளக் குைறத்துப் 

ேபசிக்ெகாண்டிருந்தால் அவர்களது 

உள்ளத்திேலேய அவர்கைளப் பற்றிய 

மட்டரகமான எண்ணம் எழுந்து விடும். 

இதன் பின்னர் இவர்கள் எந்தப் 

ெபாறுப்புக்கைளயும் ஏற்க அஞ்சுவர். நான் 

எதற்கும் இலாயக்கற்றவன் என்ற எண்ணம் 

அவர்களது ஆழ்மனதில் பதிந்து அவர்களது 

முயற்சிகளுக்கும், திறைமகளுக்கும் 

முட்டுக்கட்ைட ேபாட்டுக்ெகாண்ேட 

இருக்கும். எனேவ குழந்ைதகைளக் குைற 

கூறிக்ெகாண்ேடா, மட்டரகமாகக் குைறத்து 

மதிப்பிடும் வண்ணேமா 

ேபசிக்ெகாண்டிருக்கலாகாது. அவர்கைளப் 
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ேபாற்றும் வார்த்ைதகளால் வார்த்ெதடுக்க 

ேவண்டும்; வளர்த்ெதடுக்க ேவண்டும். 

குைறகைள நிதானமாகவும், முைறயாகவும் 

சுட்டிக்காட்டி அவர்களின் திறைமக்கான 

வாயில்கைளத் திறந்து விடேவண்டும். 

‘நான் நபி(ஸல்) அவர்களுக்கு 10 ஆண்டுகள் 

பணிவிைட ெசய்துள்ேளன். அல்லாஹ்வின் 

மீது சத்தியமாக அவர்கள் என்ைனப் பார்த்து 

‘சீ..!’ என்ேறா, நான் ெசய்த ஒரு ெசயல் 

குறித்து ‘ஏன் ெசய்தாய்?’ என்ேறா, நான் 

ெசய்யாத ஒரு ெசயல் குறித்து ‘ஏன் 

ெசய்யவில்ைல?’ என்ேறா ேகட்டதில்ைல’ 
என்ற அனஸ்(ரழி) அவர்களின் கூற்றுக் 

குறித்துச் சிந்திப்பது அவசியமாகும். 

இேதேவைள, குழந்ைதகளுக்கு எதிராகப் 

ெபற்ேறார்கள் சபிப்பைதயும், திட்டுவைதயும் 

அவசியம் நிறுத்தியாக ேவண்டும். சில 

ெபற்ேறார் – குறிப்பாகத் தாய்மார்கள் தமது 

பிள்ைளகைளச் ‘சனியன் பிடித்தது! ெசத்துத் 
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ெதாைலஞ்சால் நிம்மதி! இதுல வாயில 

மண்ணப் ேபாட..!’ என்று திட்டித் தீர்ப்பார்கள். 

திட்டுவைதப் ெபாதுவாக இஸ்லாம் 

தடுக்கின்றது. 

ெபற்ேறார்கள் குழந்ைதகளுக்குச் ெசய்யும் 

துஆக்கள் விைரவாக ஏற்றுக் 

ெகாள்ளப்படுகின்றன. இந்த வைகயில் 

ெபற்ேறார் தமது குழந்ைதகளின் 

நலனுக்காகப் பிரார்த்திக்க ேவண்டும். 

இதற்கு மாற்றமாகக் குழந்ைதகளுக்கு 

எதிராகத் திட்டுவது கண்டிக்கத் தக்கதாகும். 

‘உங்களுக்கு எதிராகேவா, உங்கள் 

குழந்ைதகளுக்கு எதிராகேவா, உங்கள் 

பணியாளர்களுக்கு எதிராகேவா, உங்கள் 

ெசாத்துக்களுக்கு எதிராகேவா நீங்கள் 

பிரார்த்திக்காதீர்கள். ேகட்பைத அல்லாஹ் 

வழங்கும் ஒரு ேநரம் உள்ளது. அந்த 

ேநரத்தில் துஆக் ேகட்கப்பட்டு விட்டால் 

பதிலளிக்கப்பட்டு விடும்’ என நபி(ஸல்) 
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அவர்கள் கூறினார்கள். (ஜாபிர்(ரழி) – 
முஸ்லிம்) 

குழந்ைதகைளத் திட்டுேவார் இந்த 

ஹதீைஸக் கவனத்திற்ெகாண்டு தம்ைமத் 

திருத்திக்ெகாள்ளக் கடைமப்பட்டுள்ளனர். 

உற்சாகமூட்டப் பrசில்கள் வழங்குதல்: 
குழந்ைதகளின் 

ஆற்றல்கைளயும், ஆளுைமையயும் 

வளர்ப்பதற்காக அவர்களிைடேய ேபாட்டி 

ைவத்துப் பrசில்கள் வழங்கலாம். 

நபி(ஸல்) அவர்கள் – அப்துல்லாஹ், 
உைபதுல்லாஹ், கதீர் இப்னு அப்பாஸ் 

ேபான்ேறாைர ஒரு வrைசயில் நிறுத்தி 

ைவத்து, யார் என்னிடம் முதலாவது 

வருகிறாேரா அவருக்கு இப்படி இப்படிப் பrசு 

வழங்குேவன் என்று கூறுவார்கள். 

அவர்களும் ேபாட்டி ேபாட்டுக்ெகாண்டு 

ஓடுவார்கள். வந்த ேவகத்தில் அவர்கள் 

நபி(ஸல்) அவர்களது மார்பின் மீதும், 
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ேதாளின் மீதும் விழுவார்கள். நபியவர்களும் 

அச்சிறுவர்கைள வாrயைணத்து அன்பு 

முத்தம் ெபாழிவார்கள்’ என அப்துல்லாஹ் 

பின் ஹாrஸ்(ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள். 

எனேவ, பாராட்டுடன் பrசில்களும் 

இைணந்துெகாண்டால் அவர்களின் 

உற்சாகமும், உத்ேவகமும் உச்சக் 

கட்டத்திற்கு உயரும். 

அறிைவத் தூண்டல்: 
குழந்ைதகளின் சிந்திக்கும் திறைன 

வளர்ப்பதற்காக அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்டு 

அவர்கள் சrயான பதிலளிக்கும் ேபாது 

அவர்கைளப் பாராட்டலாம். 

இப்னு உமர்(ரழி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்; 
ஒரு நாள் நபி(ஸல்) அவர்கள், ‘ஒரு மரம் 

உள்ளது. அதன் இைல விழாது. அது 

முஸ்லிமுக்கு ஒப்பானது. அது என்ன மரம்? 
என்று எனக்குக் கூறுங்கள்!’ என்றார்கள். 
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மக்கள் ஏேதா பாைலவன மரம் என 

எண்ணினர். எனினும் அது ஈத்தமரம் என 

நான் நிைனத்ேதன். ஆனால் ெவட்கத்தால் 

கூறவில்ைல. பின்னர் ‘அது என்ன மரம்?’ 
என்று நீங்கேள கூறுங்கள்!’ எனக் ேகட்ட 

ேபாது நபி(ஸல்) அவர்கள் ‘அது ஈத்தமரம்!’ 
என்று கூறினார்கள். 
(புகாr, முஸ்லிம்) 

இது ேபான்ற ேகள்விகள் சிறுவர்கைளச் 

சிந்திக்கத் தூண்டும். பழெமாழிகள், 
விடுகைதகள், புதிர்க் கணக்குகள் 

என்பைவயும் இந்த வைகயில் ெபrதும் 

உதவக் கூடியைவயாகும். 

குழந்ைதகளிைடேய பாரபட்சம் 

ேவண்டாம்: 
சில ெபற்ேறார் தமது 

குழந்ைதகளுக்கிைடேய பாரபட்சம் காட்டுவர். 

ஆண் பிள்ைளக்கும், ெபண் 

பிள்ைளக்குமிைடயில் பாரபட்சம் காட்டுவர். 
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சில வடீுகளில் மூத்தபிள்ைள-இைளய 

பிள்ைளக்கிைடேய பாரபட்சம் 

காட்டப்படுவதுண்டு. இது தவறாகும். இந்த 

நைடமுைறயால் குழந்ைதகளுக்கு இைடேய 

சேகாதர பாசம் ெசத்துப் ேபாய் விடுகின்றது. 

குேராத எண்ணம் ஏற்படுகின்றது. 

ேபாட்டியும், ெபாறாைமயும் அவர்கள் 

மத்தியில் ஆதிக்கம் ெசலுத்துகின்றன. 

இதனால் அவர்களது உள்ளம் சுருங்கி 

விடுகின்றது. விட்டுக் ெகாடுக்கும் இயல்ேபா, 
தாராளத் தன்ைமேயா, பணிந்து ேபாகும் 

பண்ேபா, பகிர்ந்துண்ணும் பக்குவேமா 

அவர்களிடம் ஏற்பட வழியற்றுப் ேபாகின்றது. 

எனேவ ெபற்ேறார் இது விடயத்தில் அதிக 

அக்கைற காட்ட ேவண்டும். 

உங்கள் குழந்ைதகள் அைனவரும் உங்கள் 

குழந்ைதகேள! அவர்கள் மீது பாசம் 

ைவப்பதில் உள்ளத்ைதச் சமநிைலயில் 

ைவத்துக்ெகாள்ள முடியாது. இருப்பினும் 

பாசத்ைத ெவளிப்படுத்தும் விதத்தில் ஏற்றத் 



84  www.islamkalvi.com   
 

தாழ்ேவா, வித்தியாசங்கேளா ஏற்பட்டு 

விடக்கூடாது. 

‘அல்லாஹ்ைவ அஞ்சிக்ெகாள்ளுங்கள்! 

உங்கள் குழந்ைதகளுக்கிைடயில் நீதமாக 

நடந்துெகாள்ளுங்கள்!’ என நபி(ஸல்) 

அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். (முஸ்லிம்) 

ஒரு நபித்ேதாழர் தனது ஒரு குழந்ைதைய 

அன்ேபாடு மடியிலும், மற்ெறாரு 

குழந்ைதைய ஒதுக்கியும் ைவத்த ேபாது 

‘இவ்விருவர்கைளயும் நீ சமமாக நடத்தக் 

கூடாதா?’ என நபி(ஸல்) அவர்கள் 

கண்டித்தார்கள். 

ஒரு நபித்ேதாழர் தனது ஒரு பிள்ைளக்கு 

ஒரு ேதாட்டத்ைத அன்பளிப்பாக 

வழங்குவதாகவும், அதற்கு நபி(ஸல்) 

அவர்கைளச் சாட்சியாக இருக்குமாறும் 

ேகட்டுக்ெகாண்டார். நபி(ஸல்) அவர்கள் 

‘உனக்கு ேவறு பிள்ைளகள் 

இருக்கின்றார்களா?’ எனக் ேகட்டார்கள். அவர் 
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‘இருக்கின்றார்கள்!’ என்று கூறியதும், ‘இேத 
ேபான்று அவர்களுக்கும் வழங்கியுள்ளாயா?’ 
எனக் ேகட்டார்கள். நபித்ேதாழர் ‘இல்ைல!’ 
என்றதும், ‘இந்த அநியாயத்திற்கா என்ைனச் 

சாட்சியாக்குகின்றாய்?’ என நபி(ஸல்) 

அவர்கள் கண்டித்தார்கள். எனேவ 

ெபற்ேறார்கள் குழந்ைதகளுக்கு மத்தியில் 

பாரபட்சம் காட்டி அவர்களின் ஆளுைமைய 

ஆணி ைவத்து அைறயும் அநியாயத்ைத 

அவசியம் அகற்றிேயயாக ேவண்டும். 

ஒழுக்க விழுமியங்கைளப் ேபாதித்தல்: 
நபி(ஸல்) அவர்கள் தம்ேமாடு அண்டி 

வாழ்ந்த சிறுவர்களின் ஒழுக்கம், பாதுகாப்பு, 
நலன் அைனத்திலும் அக்கைற 

காட்டியுள்ளார்கள். 

ஹிஜாப் சம்பந்தப்பட்ட சட்டம் 

இறக்கப்படுவதற்கு முன்னர் அனஸ்(ரழி) 

அவர்கள், நபி(ஸல்) அவர்களிடம் 

‘சர்வசாதாரணமாக அனுமதியின்றிேய வந்து 
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ெசல்வார்கள். ஹிஜாப் சட்டம் அருளப்பட்ட 

ேபாது அனஸ்(ரழி) அவர்கள், நபி(ஸல்) 

அவர்களிடம் வந்தார்கள்; ‘மகேன! அப்படிேய 

நில்லுங்கள்! உள்ேள நுைழவதற்கான சட்டம் 

மாற்றப்பட்டு விட்டது. நீங்கள் உள்ேள 

நுைழவெதன்றால் அனுமதி ெபற்ேற 

வரேவண்டும்’ எனக் கூறினார்கள். 
(ஆயிஷா(ரழி): புகாr – அதபுல் முப்ரத்) 

சிறுவர்கள் – குறிப்பாக 3 ேநரங்களில் 

வடீ்டில் அைறகளுக்குள் நுைழவதாக 

இருந்தால் கூட அனுமதி ெபறேவண்டும். 

‘நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாேர! உங்களது 

அடிைமகளும், உங்களில் பருவ வயைத 

அைடயாதவர்களும், பஜ்ரு ெதாழுைகக்கு 

முன்னரும், உங்கள் (ேமலதிக) ஆைடகைளக் 

கைளந்திருக்கும் நண்பகல் ேவைளயிலும், 
இஷாத் ெதாழுைகயின் பின்னரும் ஆகிய 

மூன்று ேவைளகளிலும் (உங்களிடம் 

நுைழய) உங்களிடம் அனுமதி 
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ேகாrக்ெகாள்ளட்டும். (இைவ) மூன்றும் 

உங்களுக்குrய அந்தரங்க ேநரங்களாகும். 

இைவ அல்லாத ேவைளகளில் (அவர்கள் 

உங்களிடம் வருவது) உங்கள் மீதும் 

அவர்கள் மீதும் குற்றமில்ைல. உங்களில் 

சிலர் மற்றும் சிலைரச் சுற்றி வருபவர்கேள!’ 
(24:58) 

ெபண்கள் தங்கள் ஆைடகைளத் 

தளர்த்தியிருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் அனுமதி 

ெபற்ேற உள்ேள வரேவண்டும் என்பைதச் 

சிறுவர்களுக்குக் கற்றுக் ெகாடுக்க 

ேவண்டும். இந்தப் பழக்கம் 

அவர்களின்ஆளுைமைய வளர்க்கின்றது. 

பாதுகாப்புத் ேதடுதல்: 
குழந்ைதகளின் ெவளிப்பைடயான 

பாதுகாப்பில் மட்டுமன்றி, ஆன்மிக rதியான 

பாதுகாப்பிலும் ெபற்ேறாரும், மற்ேறாரும் 

அதிக அக்கைற காட்ட ேவண்டும். 
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நபி(ஸல்) அவர்கள் ஹஸன்-ஹுைஸன்(ரழி) 

ஆகிய இருவருக்குமாக பின்வருமாறு 

பாதுகாப்புத் ேதடுவார்கள்; 

ெபாருள்: 
அைனத்து வைகச் ைஷத்தான்கைள 

விட்டும், விஷஜந்துக்கைள விட்டும், 
ேநாவிைன தரும் அைனத்து வைகக் 

கண்ணூறுகைள விட்டும் அல்லாஹ்வின் 

பrபூரணமான வார்த்ைதகைளக் ெகாண்டு 

நான் பாதுகாவல் ேதடுகின்ேறன். 

குறிப்பு: 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஹஸன்(ரழி), 
ஹுைஸன்(ரழி) ஆகிய இருவருக்குமாகப் 

பாதுகாப்புத் ேதடும் ேபாது ‘உயதீுகுமா’ 
(உங்கள் இருவைரயும் பாதுகாக்க 

ேவண்டுகின்ேறன்!) என்ற வார்த்ைதையப் 

பயன்படுத்தினார்கள். ஒரு ஆண்மகனுக்காகப் 

பிரார்த்திப்பதாயின், ‘உயதீுக’ என்றும் 
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ெபண்பிள்ைளக்கு ‘உயதீுகி’ என்றும் 

மாறுபடும். 

அேத ேவைள, இஸ்மாயலீ்-

இஸ்ஹாக்(அைல) ஆகிேயாருக்கும் 

இவ்வாறு பிரார்த்தித்ததாகவும் கூறுவார்கள்’ 
என இப்னு அப்பாஸ்(ஸல்) அவர்கள் 

கூறுகின்றார்கள். (அஹ்மத்) 

எனேவ, கண்ணுக்குப் புலப்படாத 

பாதிப்புக்களிலிருந்து எமது குழந்ைதகைளப் 

பாதுகாக்கும் விடயத்திலும் ெபற்ேறார் 

கவனஞ்ெசலுத்த ேவண்டும். 

தயீ ேநரங்கைளத் தவிர்த்தல்: 
சிறுவர்கள் விைளயாடுவைத இஸ்லாம் 

ஊக்குவிக்கின்றது. இருப்பினும் 

அவர்களுக்குத் தீங்ைக ஏற்படுத்தும் 

ேநரங்கைளத் தவிர்த்துக்ெகாள்ளுமாறு 

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். 
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‘சூrயன் மைறயும் ேநரம் ைஷத்தான்கள் 

(இரவுதங்க இடம் ேதடி) பரவும் ேநரமாகும். 

இந்த ேநரத்தில் குழந்ைதகள் ெவளியில் 

விைளயாடுவைதக் கட்டுப்படுத்த ேவண்டும். 

இரவு ஆரம்பமாகும் ேபாது உங்கள் 

குழந்ைதகைள வடீ்டிற்குள் ைவத்திருங்கள்! 

ஏெனனில் அப்ேபாது ைஷத்தான்கள் பரவித் 

திrகின்றன. இரவானதும் நீங்கள் அவர்கைள 

விடலாம். ‘பிஸ்மில்லாஹ்!’ கூறி உங்கள் 

கதைவ மூடுங்கள்! ‘பிஸ்மில்லாஹ்!’ கூறி 

விளக்ைக அைணயுங்கள்!. ‘பிஸ்மில்லாஹ்!’ 
கூறித் தண்ணரீ்ப் ைபையக் கட்டுங்கள்! 

‘பிஸ்மில்லாஹ்!’ கூறி உங்கள் 

பாத்திரங்கைள மூடுங்கள்!’ என நபி(ஸல்) 

அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். (புகாr) 

எனேவ, மஃrப் ேவைளயில் குழந்ைதகள் 

வடீ்டிற்குள் வந்து விடும் விதத்தில் 

அவர்களுக்கான விைளயாட்டு ேநரத்ைத 

மட்டுப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்த ேவண்டும். 

இதன் மூலம் வளரும் சந்ததியின் இரவு 
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ேநரங்களில் தவறான ெசயற்பாடுகளில் 

ஈடுபடுவைதயும் தவிர்க்கலாம். 

விைளயாட்டின் ெபயrல் இளம் சந்ததியினர் 

ஆபாசப் படங்கைளப் பார்க்கவும், சிகரட்-

ேபாைதப்ெபாருள் பாவைன-ஒழுக்கச் 

சீர்ேகடுகளில் ஈடுபடவும் இந்தச் ைஷத்தான் 

பரவும் ேநரம் பயன்படுத்தப்படுவைதயும் 

தவிர்க்கலாம். 

படுக்ைகைய விட்டும் பிrத்தல்: 
சிறுவர்கள் வளர்ந்து 7 வயைதத் தாண்டும் 

ேபாது ெபற்ேறார்கள் அவர்கைளத் தனியான 

படுக்ைகக்கு மாற்ற ேவண்டும். அவர்கள் 

தனியாகப் படுக்கும் ேபாது தானும் ெபrய 

மனிதனாகி விட்டதாக உணர்கின்றனர். 

அவர்களுக்கு எனத் தனியைற-தனிக்கட்டில்-

தனிேமைச என்று ஒதுக்கப்பட்டால் அைதப் 

பராமrப்பதிலும், ஒழுங்குபடுத்துவதிலும் 

கவனம் ெசலுத்துகின்றனர். இது 

அவர்களின்ஆளுைம வளர்ச்சிக்கு 

வழிவகுக்கும். 
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அடுத்து, சிறுவர்கள் குறிப்பிட்ட வயைத 

அைடந்த பின்னரும் அவர்கள் 

ெபற்ேறாருடன் ேசர்ந்து உறங்குவதில் பாrய 

ஒழுக்க வழீ்ச்சிக்கான பாைதகள் 

திறக்கப்படுகின்றன. சிறுவர்கள் எைதயும் 

அறியும் ஆவலில் உள்ளனர். சிலேபாது 

ெபற்ேறாrன் இல்லற நடத்ைதகைளத் 

தூங்குவது ேபான்ற பாவைனயில் அவர்கள் 

அவதானிக்கலாம். இதனால் அவர்களது 

நடத்ைதயில் பாrய மாற்றம் ஏற்படும். ‘இது 

என்ன?’ எனச் ெசய்து பார்க்க முற்படுவர். 

சிலேபாது பார்ப்பதில் ஆர்வம் அதிகrத்து 

விட்டால் இதற்காக முயற்சி ெசய்து 

பார்க்கும் மனநிைலக்கு மாறிவிடுவர். சிலர் 

இதில் உச்சக்கட்ட மனநிைலப் பாதிப்புக்குக் 

கூட ஆளாகுகின்றனர். 

இஸ்லாம் குழந்ைதகள் 7 வயைதத் 

தாண்டிய பின்னர் ஒேர படுக்ைகயில் 

ஒன்றாகப் படுக்க ைவப்பைதயும், ஒேர 

ேபார்ைவயில் ஒன்றாகப் ேபார்த்திப் படுக்கும் 
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நிைலையச் சேகாதரர்களுக்கு மத்தியில் கூட 

தவிர்க்குமாறும் கட்டைளயிடுகின்றது. 

நல்ல நட்பு: 
மனிதனின் மன அைமதிக்கு நல்ல நட்பு 

அவசியமாகும். சிறுவர்களும், இைளஞர்களும் 

நட்ைப மதிக்கின்றனர். எனேவ 

குழந்ைதகளின் நட்பு விஷயத்தில் ெபற்ேறார் 

அதிக அக்கைற ெசலுத்த ேவண்டும். நல்ல 

நட்புகைள ஏற்படுத்த ேவண்டும். 10 வயதுப் 

ைபயன் 20 வயது இைளஞனுடன் ெநருங்கிப் 

பழகுவது ேபான்ற நட்பு முைறகைளத் 

தவிர்க்க ேவண்டும். தன்னினச் ேசர்க்ைகயும், 
தவறான பாலியல் நைடமுைறகளும் பரவி 

வருவதால் குழந்ைதகளின் நட்பு விடயத்தில் 

அதிக விழிப்புடன் இருக்க ேவண்டும். 

குழந்ைதகளுக்கு நல்ல நட்புகைள 

ஏற்படுத்திக் ெகாடுப்பதுடன் தீய நட்பின் 

தீங்கு பற்றியும் எச்சrக்க ேவண்டும். 
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தவறுகைளக் கைளதல்: 
குழந்ைதகள்-வளர்ந்த வாலிபர்களின் 

நடத்ைதகைள உன்னிப்பாக அவதானித்து 

அவர்கைள வழிநடத்துவது அவசியமாகும். 

பழ்ல் இப்னு அப்பாஸ்(ரழி) அவர்கள் 

நபி(ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் 

வாகனத்தில் இருந்தார். அப்ேபாது கருப்புக் 

கன்னங்கைளயுடைடய ஒரு அழகான ெபண் 

நபி(ஸல்) அவர்களிடம் மார்க்க 

விளக்கத்ைதக் ேகட்பதற்காக வந்தாள். இந்த 

இைளஞர் அந்தப் ெபண்ைணப் பார்த்தார். 

நபி(ஸல்) அவர்கள் அவர்களது முகத்ைத 

மறுபக்கம் திருப்பி விட்டார்கள் என 

நபிெமாழிகள் கூறுகின்றன. இங்ேக 

நபி(ஸல்) அவர்கள் அந்த இைளஞனின் 

இயல்ைபப் புrந்து அவரது நடத்ைதைய 

அவதானித்து வழிநடத்தியிருப்பைத 

அவதானிக்கலாம். 
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அவர்களின் உrைமகள் விடயத்தில் 

அனுமதி ெபறல்: 
குழந்ைதகளின் உrைமகள் விடயத்தில் 

ெபற்ேறார் நிதானமாகச் ெசயற்பட 

ேவண்டும். பிள்ைளகளின் உrைமகைளப் 

ெபற்ேறாேரா, ெபrயவர்கேளா அலட்சியம் 

ெசய்யக்கூடாது. 

நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒரு சைபயில் இருந்த 

ேபாது பால் ெகாண்டுவரப்பட்டது. அவர்கள் 

அைத அருந்தி விட்டு வலது பக்கம் பார்த்த 

ேபாது இப்னு அப்பாஸ்(ரழி) அவர்கள் 

இருந்தார்கள். இடது பக்கத்தில் ெபrய 

ஸஹாபாக்கள் இருந்தனர். நபி(ஸல்) 

அவர்கள் ெபrய ஸஹாபாக்களுக்குப் பாைல 

வழங்க விரும்பினார்கள். அந்தச் சிறுவrடம் 

‘இந்தப் ெபrயவர்களுக்கு முதலில் பாைல 

வழங்க எனக்கு நீ அனுமதி தருவாயா?’ 
எனக் ேகட்டார்கள். அவர் மறுத்த ேபாது 

அவrடேம முதலில் வழங்கினார்கள். (புகாr, 
முஸ்லிம்) 
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பாைல முதலில் ெபறும் உrைமையக் கூட 

நபி(ஸல்) அவர்கள் மறுக்க விரும்பவில்ைல. 

எனேவ குழந்ைதகளின் நியாயமான 

உrைமகள் ெபற்ேறார்களால் பறிக்கப்படக் 

கூடாது. 

நல்ல வாழ்க்ைகத் துைணையத் ேதடிக் 

ெகாடுத்தல்: 
குழந்ைதகள் ெபrயவர்களானதும் 

அவர்களுக்கு மார்க்க ஒழுக்கமுள்ள நல்ல 

துைணைய மணமுடித்துக் ெகாடுப்பது 

ெபற்ேறாrன் ெபாறுப்பாகும். ஆேணா, 
ெபண்ேணா யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் 

சம்மதிக்காதவர்களுடன் நிர்ப்பந்தமாக 

நிச்சயதார்த்தம் ெசய்யக் கூடாது. சில 

தாய்மார் ‘நீ எனது மருமகைளத்தான் 

முடிக்க ேவண்டும்!’ என்று மகைனயும், 
‘அவன்தான் உனது முைறமாப்பிள்ைள!’ 
எனப் ெபண்ைணயும் நிர்ப்பந்திக்கின்றனர். 

இது தவறாகும். 
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சில பிள்ைளகள் ெபற்ேறார்கைளப் பற்றிச் 

சிந்திக்காமல் அைனத்ைதயும் தாேம ெசய்து 

முடித்து விடுகின்றனர். இதுவும் தவறாகும். 

பிள்ைளகள் காதலித்துத் திருமணம் 

ெசய்வைத அனுமதிக்க முடியாது. இைத 

இஸ்லாம் கண்டிக்கின்றது. எனினும் 

ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்கும் தனது வாழ்க்ைகத் 

துைண பற்றிய ஆைசகளும், ஆர்வங்களும், 
கற்பைனகளும் இருக்கும். இதைனக் 

கவனத்திற்ெகாண்டு அவர்களின் ஆைசக்கு 

ஏற்ப தகுதியான துைணையப் ெபற்ேறார் 

திருமணம் ெசய்து ைவப்பது ெபற்ேறாrன் 

கடைமயாகும். 

இதுவைர குழந்ைதகள்-

சிறுவர்களின் ஆளுைம விருத்திக்கு நபி(ஸல்) 

அவர்கள் காட்டித் தந்த 

பல வழிகாட்டல்கைள ஆய்வு ெசய்ேதாம். 

சிறுவர் உளவியல் ெதாடர்பான அறிவும், 
ஆராய்ச்சியும் உள்ள இஸ்லாமிய 

அறிஞர்கள் நபி(ஸல்) அவர்கள் 
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சிறுவர்களுடன் பழகிய விதத்திைன 

ஆழமாக ஆய்வு ெசய்தால் இன்னும் 

பயனுள்ள பல தகவல்கைளப் ெபறமுடியும். 

இது எனது அறிவுக்கு எட்டிய விதத்தில் 

முைறயான ஒழுங்குபடுத்தல் இல்லாத சில 

அவதானங்கள் மட்டுேம! என்பைத 

வாசகர்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண்டும். 

இதில் ஏதும் குைறகள் இருந்தால் அது 

எனது ஆய்வினதும், அனுபவத்தினதும் 

குைறேய தவிர நபி(ஸல்) அவர்களது 

வழிகாட்டலில் உள்ள குைறயாக நிச்சயமாக 

அது இருக்காது என்பைத கவனத்திற்ெகாள்க! 

 


