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বলুন এটাই েশষ িসগােরট 
 

ا مد    ام العيالص واغاعة واغسع    ذا غي �مد و  هل وصحبه 
 .مجعل ممي نعد

ধূমপান বতরমান যুেগর বব সমসসার একিটি ধূমপােনর রেল 

সমাজ কিতিত হেহি সমােজ িবিবি েরাগ-বসািধ েদখা িদেহি 

ধূমপায়ীরা ধীের ধীের েরাগা�া� হেহি ধূমপান তােদর অ�র 

দুবরল ও শি� কয় কের িদেহি ধূমপান “নীরব ঘাতক” এ 

বসাপাের এখন কােরা িিমত েনই । যারা মৃতুস্াস ধূমপান িহহ 
কেরন তােদর অবশসই নীরব ঘাতক ধূমপান বা তামাক স�েকর 

জানা �েয়াজন, কারহ ধূমপান তােদরেক ধীের ধীের কবের িনেয় 

যােহ বা েরাগা-েশাকা দুঃসহ ও অিবশ� জীবন বেয় আনেছ 

তােদর জনসি অধূমপায়ীেদর জনস ্ব বাতরা েয, আ�াহ তােদরেক 

ধূমপােনর িবপদ েথেক রকা কেরেছনি তারা ধূমপান জিনত 

�ংেসর গ�র েথেক মুি� েপেয়েছনি আ�াহর িনকট �াথরনা 

করিছ, িতিন আমার এ েলখা েথেক উপকৃত হওয়ার তাওিরক 

িদন এবং ধূমপােনর অিন� েথেক মুসিলম সমাজেক রকা ক নি 
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 ধূমপােনর ইিতহাস: 

ইউেরাপীয়রা ১৪৯২ইং সােল তামাক স�েকর �থম ধারহা লাব 

কের, যখন কল�াস তার বািহনীসহ আেমিরকায় অবতরহ কেরনি 

আেমিরকান আিদবাসী তথা “েরড ইি�য়ান”রা তােদর বূিমেত 

তামাক চাষ করত ও তা �ািলেয় েধাঁয়া িহহ করতি তােদর 

েথেক কল�াস ও তার সাথীরা তামােকর �থম ধারহা লাব 

কেরনি ি��ীয় েষাবশ শতা�ীর মধসবতরী সমেয় ইউেরােপ তামাক 

চােষর সূচনা হয়ি �থেম �া�, অতঃপর পতুরগাল, ে�ন এবং 

সবরেশষ বৃেটন �মানুসাের তামাক চাষ কেরি ইউেরাপ েথেক 

পতুরগাল ও ে�েনর বসবসায়ীগহ আি�কা ও বারত উপমহােদেশ 

তামাক ররতািন কেরন। 
 

 মুসিলম েদেশ ধূমপােনর �েবশ: 

ি�� স�দশ শতা�ীেত বারত, ইরান ও এিশয়ার িবিবি েদেশ 

তামাক আমদািন হয়ি অতঃপর িহজির দশম শতা�ীেত তুকরীেদর 

িারা আরব ও অনসানস মুসিলম েদেশ তামােকর �েবশ ঘেটি 

 

 মুসিলম েদেশ ধূমপান আমদািনকারক: 

িহজির দশম শতা�ীর আেগ ধূমপান স�েকর মুসিলমেদর েকান 

ধারহা িছল নাি পরবতরীেত ইসলােমর শশরা মুসিলম েদেশ 
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তামােকর �চলন ্  করার জনস আদাজল েখেয় মােম নােমি 

জৈনক খৃ�ান ইংেরজ তুরে� সবর�থম ধূমপান িনেয় আেসি 

জৈনক ইহিদ মরেোেত সবর�থম ধূমপােনর �চলন ঘটায়ি 

সুদােন সবর�থম ধূমপােনর �চলন কের জৈনক অি�পূজক। 
অতঃপর িমসর, আরব উপিীপ, ইয়ামান, িহ�ুতান ও অিধকাংশ 

মুসিলম েদেশ তার �সার ঘটেত থােক এবং ধীের ধীের এ বসািধ 

বসাপক আকার ধারহ কেরি ১৮৮১ইং সেন আেমিরকায় সবর�থম 

িসগােরেটর কারখানা ৈতির হয়ি 

েহ মুসিলম, তুিম কখেনা শশেদর িশকাের পিরহত হেয়া না! 

 

 ধূমপােনর িব েে েগাটা িবে্র যুে েঘাষহা: 

েগাটা িব্ আজ তামােকর িব েে যুে েঘাষহা কেরেছি কতক 

েদশ তামােকর িব েে কিমন অববান িনেয়েছ, েয তামােকর 

সূচনা আেমিরকা েথেকি রািশয়া তামাক িবে�তা ও ে�তার 

ওপর কিমন শািত িনধরারহ কেরিছলি তােদর িনকট ধূমপায়ীর 

শািত িছল নাক েবে� েদয়া অথবা সাইেবিরয়ায় িনবরাসেন 

পামােনাি 

উসমানী বাদশাহ চতুথর মুরাদ ধূমপায়ীেদর ওপর কেমারতা 

করেতন ও তােদর সবা-সমােবশ নজরদািরেত রাখেতনি তার 

িনকট ধূমপায়ীর শািত িছল মৃতুসদদ । কিথত আেছ ইরােনর সােথ 
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তার যুেের সময় ধূমপায়ীেদর িতিন হতসা করেতন, ধূমপায়ী তার 

ৈসনস পক বা পারেসসর দলবু� েযই হতি 

১৬২৯ইং সেন বাদশাহ “�থম আ�াস” এর যুেগ ধূমপায়ীর শািত 

িছল নাক িছ� করা ও মুেখ লািম বের েদয়াি পরবতরীেত তার 

েছেল বাদশাহ “সাির” ধূমপায়ীেদর মুেখ তীর িনেকপ করেতনি 

 

 ধূমপােন মজুদ িবষা� উপাদান: 

১. িনেকািটন: পতুরগােল িনযু� �াে�র রা�দূত “জন িনেকাট” এর 

নাম েথেক িনেকািটন শে�র উ�বি েস-ই �াে� ধূমপােনর �থম 

�চলন কেরিছলি 

িনেকািটন বহরহীন তরল পদাথর, যা িসগােরট �ালােনার সময় 

বাতােস বাদািম রং ধারহ কেরি ধূমপায়ী যখন িসগােরেট টান 

েদয় অতঃপর বাইের েধাঁয়া তসাগ কের, তখন িনেকািটেনর খুব 

সামানস বা সূূ অংশ রুসরুেস �েবশ কেরি যিদ েকােনা মানুেষর 

িশরায় িনিদর� পিরমাহ িনেকািটন �েবশ করােনা হয়, তাহেল তার 

ি�য়ায় মৃতুস অিনবাযরি িবেশষশরা পরীকার িনিমে  জীিবত 

খরেগােশর গােয় িনেকািটেনর উপাদান পুশ কের েদেখেছন েয, 

িনেকািটেনর �বােব খরেগাশিট অবশ হেয় পবল এবং িকছুকেহর 

মেধস মারা েগলি 
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নােকর িন্াস েথেক রুসরুেস এবং েসখান েথেক রে�র িশরায় 

িশরায় িনেকািটন �েবশ কেরি ধূমপান আরে�র আট েসেকে�র 

মেধস মিতেে িনেকািটন �েবশ কের ও গবীরবােব আঘাত হােনি 

২- কাবরন মেনা অঅাইড:  ধূমপােন মজুদ িিতীয় িবষা� উপাদান 

কাবরন মেনা অঅাইড । এ িবষ �মাগত শরীের �েবশ কের 
দীঘরবায়ী িবষ�তার সৃি� কের, যার রেল মানিসক �াি�, মাথা 

বসথা, মাথা েঘারা ও ্াসকে�র জ� হয়ি এ গসাস এমন ঘাতক 

েয, েকােনা বসি� যিদ দীঘর সময় বায়ুহীন আবে ঘের তা িহহ 

কের, তাহেল তার মৃতুস অিনবাযর অথবা তার মিতে বায়ীবােব 

কিতিত হেব িনিনতি রে� কাবরন মেনা অ অাইেডর উপিবিত 

থাকেল মিতে ও হােটর অিঅেজন েপৗছেত বাধার স�ুখীন হয়ি 

৩- অসােমািনয়া:  ধূমপােন মজুদ এ উপাদান ধূমপায়ীর মেধস 

কািশর েরাগ সৃি� কেরি 

৪- কসা�ােরর  উপাদান: ধূমপােন কসা�ােরর উপাদান রেয়েছ 

িবধায় ধূমপায়ীরা কসা�াের আ�া� হয় ও তােদর মেধস কয়েরাগ 

েদখা েদয়ি 

৫- েবনিজন: এক �কার ৈজবেযৗগ যা মুেখর ৈ�ি�ক িঝ�ী, 

গলনািল ও ্াসনালীর ওপর পদরার সৃি� কেরি এ কারেহ 

ধূমপায়ীেদর মেধস রুসরুস েরালা ও রুসরুেস কসা�ােরর ঝুঁিক 

বৃিে পায়ি এ েথেক ্াসক� েরাগ হয়, যা ধীের ধীের ধূমপায়ীেক 
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চলার অেযাগস কের েদয়ি যার পিরসমাি� ঘেট হােটরর িনি�য়তা 

ও ধূমপায়ীর মৃতুসর মাধসেমি 

 

 িচিকৎসা িবশােনর দৃি�েত ধূমপােনর অিন�: 

সুবতা মানুেষর জীবেন অমূলস স�দি সুবতাই মানুেষর বসি� 

জীবন, পািরবািরক জীবন ও সামািজক জীবেন সরলতার �াকর 

রাখেত সাহাযস কেরি অসুব েলাক এক পােয়র অিধকারী বসি�র 

নসায় প�ুু বেয় েববায়ি ধূমপান জীবন িব�ংসী অেনক েরােগর 

জ� েদয়ি িসগােরট েকা�ািনগেলা মানুেষর কারেনর ওপর িদেয় 

তােদর স�দ বািবেয় তুলেছি ধূমপান েথেক সৃ� কেয়কিট 

েরােগর বহরনা এখােন আিম আপনার সামেন েপশ করিছ, যার 

কতক দীঘরবায়ী, কতক �ত �বাব িবতারকারী, অতঃপর 

পিরহিত মৃতুস: 

১- ্াসক�: ধূমপােনর রেল রুসরুেস কসা�ার, গলনািলর কসা�ার, 

রুসরুস েরালা ও ্াসক� হয়ি 

২- হদ েরাগ:  ধূমপােনর রেল হাটর এসাটাক ও হমাৎ মৃতুসর ঝুঁিক 

বােবি 

৩- বদ হজম:  ধূমপােনর রেল েমাঁট, মুখ, গলনািল ও খাদসনালীর 

মেধস কসা�ার েদখা েদয়, েপেট কেতর সৃি� হয়ি 

৪- মূ�নািল: ধূমপােনর রেল মূ� থিল বা িকডিন কিতিত হয়ি 
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৫- �ায়ুয�:  ধূমপােনর রেল মাথা বসথা, �ৃিত শি� �াস ও 

িখটিখেট েমজাজ ৈতির হয়ি বতরমান সুবতা েদেখ আপিন েধাঁকায় 

পিতত হেবন না, মেন করেবন না ধূমপান আপনার শরীের �বাব 

েরেল িনি অবশসই ধূমপােনর কিতকর �বাব �কাশ পােব, েদির 

হওয়ার অথর ধূমপােন িবষা� উপাদান েনই এমন নয়ি অবশসই 

তােত িবষ রেয়েছ, েদিরেত হেলও শরীর তার িারা আ�া� হেবি 

 

 িচিকৎসকেদর মতামত: 

‘িব্ �াবস সংবা’র এক �িতেবদেন বলা হেয়েছ: “ধূমপােনর 

�সার েযখােন ঘেটেছ, েসখােন েরাগ-বসািধ ও �ত মৃতুসর অনসতম 

কারহ িহেসেব ধূমপানেক েদখা হেহ”ি 

িসিরয়ার িচিকৎসক ডা. িকনআন আল-জািব েঘাষহা কেরেছন: 

“কসা�ােরর ওপর আমার িচিকৎসার ২৫ বছর গত হেয়েছ, আমার 

িনকট গলনািলর কসা�ার আ�া� েকান েরাগী আেসিন েয 

ধূমপায়ী িছল না”ি 

ি�েটেনর িরিজয়াস� রেয়ল কেলেজর এক �িতেবদেন বলা 

হেয়েছ: “এক িসগােরেট মজুদ িনেকািটন সু�ােবর অিধকারী এক 

বসি�র মৃতুসর জনস যেথ�, যিদ তা ইনেজকশন িারা রে�র 

িশরায় পুশ করা হয়”ি 
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 আিথরক কিত: 

ধূমপােনর রেল অথর িবন� ও স�দ �ংস হয়ি ধূমপায়ী তার 

ধূমপান িারা না দুিনয়ার উপকার কের, না আেখরােত আ�াহর 

দরবাের এর েকােনা সিমক অজুহাত েপশ করেত পারেব! েকােনা 

বসি� যিদ �িত িদন একটাকা নদীেত িনেকপ কের, মানুষ তােক 

পাগল বলেব, যার িচিকৎসা অতীব জ রী, কারহ আগামীেত েযন 

েবশী, আেরা েবশী টাকা নদীেত িনেকপ না কেরি েয বসি� তার 

শরীেরর কিত ও �ংেসর েপছেন বারবার টাকা খরচ কের তার 

িবষয়টা েকমন?! যিদ েকােনা বসি� �িতিদন আপনার এক টাকা 

চুির কের, তাহেল আপিন তােক শশ শান করেবন, তার েথেক 

সতকর থাকেবনি ধূমপান েতা তার মতই! �িতিদন আপনার 

পেকট কাটেছ আপনােক হতসার জনস! ধূমপােনর টাকা িদেয় যিদ  

আপনার বা�ার জনস �িতিদন উপহার �য় কেরন, তাহেল 

আপিন আদশর িপতা হেবন সে�হ েনই, অতএব েকানিট উ ম? 

আপনার স�ান না ধূমপান?! আপিন আেরা িচ�া ক ন ধূমপান 

আপনার স�দ বৃিে করেছ? বা বিবষসেতর �েয়াজেন তা সসয় 

করেছ?  

ধূমপােনর টাকা েকন েকােনা গিরবেক েদন িন েয আপনার জনস 

েদা‘আ করেব? িচ�া ক ন আপনার টাকা েকাথায় যােহ? 
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ধূমপােনর টাকার িারা েক কিতিত হেহ? আপিন িনেজই এর 

িারা কিতিত হেহন না?!! 

 

 ধূমপায়ীর ব�তা েকাথায়: 

ধূমপােনর দুগর্ েধাঁয়ায় ঘরটা পূহর, কাপেব েপাবার দাগ, ঘর ও 

অিরস সবর� ধূমপােনর ছাই, িসগােরেটর পিরতস� অংশ �বৃিত 

েদেখ ধূমপায়ী িনেজও িবর�। 
ধূমপায়ী বাথ ম ও আবজরনার বােনও ধূমপান কেরি ধূমপায়ী 

তার ধূমপান িারা সমাজেক েকােনা সবসতা বা উিিত িদেহ না, 

বরং েস সমােজর েবাঝা, পিরেবশ ন�কারী ও মানুেষর িবরি�র 

কারহি ধূমপােনর অিন� িারা স�ান, �ী ও গেবরর �হ পযর� 

কিতিত হয়ি ধূমপােনর বদ অবসাস দূর করার জনস ধূমপান 

�িতেরাধ সংবা গমন করা হেয়েছি ধূমপােনর েকােনা ৈবিশ�স বা 

িবেশষু েনই, সমােজ �িতি�ত, সুশীল ও অগাধ স�েদর 

মািলক েযমন ধূমপান কের, েতমন সমােজর গিরব, নাম-যশ ও 

খসািতহীন িনন েপশার েলাকও ধূমপান কেরি  াইবার, চাকর, 

কমরচারী ও সুইপার সবাই ধূমপান কেরি অতএব েবেব েদখুন 

আপনার ধূমপােনর আিবজাতস েকাথায়! 

বুেল যােবন না আপিন সমােজ অসুবেদর একজন এবং দুরােরাগস 

বসািধেত আ�া�। অতএব ধূমপান তসাগ করেত িবল� িকেসর! 
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আপিন জােনন মাদক েসবী �েতসেকই ধূমপােন অবসত, ধূমপান 

কের আপিন তােদর কাতাের শািমল হেত চান! 

 

 ধূমপায়ীর েচহারা: 

ধূমপায়ীর আঙুল হলুদ, দাঁতগেলা ময়লাযু�, কাপব েপাবা- রাটা, 

েচহারায় বাধরেকসর ছাপি ধূমপায়ীর শরীর ও কাপব অপিরহি, 

অপিব�, গােয় দুগর্, েবশবূষা পুরেনা কাপেবর নসায়ি ক��র 

বাঙা ও কািশযু�ি 

ধূমপায়ীর �রহশি� দুবরল হয়, তার মেধস �াি�, অকমতা ও 

 িচহীনতা েবেস ওেমি েস িনেজর উপাজরেনর টাকা িারা িনেজর 

কিত কের । বাধরেকসর আলামত তার েচহারায় সু�� । ধূমপান 
তার শরীেরর চামবা ও েচহারার েসৗ�যর খতম কের িদেয়েছি 

ধূমপান �মাহ কের েয, ধূমপায়ী অসৎ স� েদােষ দু�ি ধূমপায়ী 

িনজ িপতা ও িনজ স�ােনর িনকট হীনবল, বসি�ুশূনসি তােদর 

িনকট লি�ত, ধূমপােনর কারেহ তােদর বৎরসনার �ীকার হয়ি 

িনজ স�ানেক ধূমপান েথেক সতরক করার িহ�ত পায় না, িনেষধ 

করেব িক করেব-না িিধায় েবােগি 
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 ধূমপায়ী লাি�ত: 

সমাজ ধূমপায়ীেদর বাঁকা েচােখ েদেখ, মানুেষর নজের তারা 

মূলসহীন। স�ানজনক অেনক চাকুরী েথেক ধূমপায়ীেদর বিসত 
কের অধূমপায়ীেদর েসখােন িনেয়াগ েদয়া হয়ি ধূমপায়ীেদর জনস 

রাখা হয় িনচুমােনর চাকুরীি িবমােন ধূমপান িনেষধ, যারা অগতসা 

ধূমপান করেত চায়, বাথ ম সংল� তােদর আসন েদয়া হয়ি 

আপিন বাথ ম সংল� আসেন সস�! 

এমন অেনক যুবক রেয়েছ যারা ধূমপােনর কারেহ সু�রী নারীর 

পািন িহহ েথেক বিসত, কারহ অিববাবক ধূমপায়ী েছেলর 

িনকট তােদর েমেয় পা�ব করেত রািজ হয় িনি 

িব্খসাত িবশানী থমাস এিডসন ( Thomas Edison)বেলেছন: 

“তামাক �ায়ুতে� িবরপ �িতি�য়ার সৃি� কের, যার রেল মিতে 

আ�া� হয়। এ জনস েকান ধূমপায়ীেক আমার েকা�ািনেত কাজ 

করার সুেযাগ েদই না”ি 

 

 সমােজর েচােখ ধূমপায়ী: 

সমাজ আপনােক েনশািত অসুব বসি�র মতই েদেখ, আপিন 

পেকেট িসগােরট বহন কেরন, েযমন মদসপ বসি� েনশার �বস 

বহন কের চেল ও িনজ হােত টাকা অপচয় কেরি 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CEMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FThomas_Edison&ei=_yhrT7qkMczQrQfnutSxAg&usg=AFQjCNFlp1JDLSAZWCBMtViEixrwYHUOHA&sig2=vgPBO_z1aBzt6qoB_QK4vw
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মেনািবশানীেদর দৃি�েত আপিন অপিরপ�, মেনর চািহদা েমটােত 

বা�ােদর নসায় মুেখ েকােনা বব না চুষেল আন� পান নাি এ 

জনস শানীরা আপনার জনস িবেশষ িচিকৎসা েকা খুেলেছ, কারহ 

আপিন অসুব, আপিন েসখােন িচিকৎসা িনন, আপনার েথেক 

ধূমপােনর বদ অবসাস �ত দূর ক নি 

 

 িকছু বাতবতা: 

  আপিন জােনন, েকান জস বা পািখ তামাক গােছর িনকটবতরী 
হয় না! 

  আপিন জােনন, কেয়ক েরাঁটা িনেকািটন একিট কুকুর হতসার 
জনস যেথ�! 

  আপিন জােনন, ধূমপায়ী িনেজর টাকায় িনজেক হতসা করেছ! 
  আপিন জােনন, ধূমপান �ায় ২৫িট েরােগর কারহ, �েতসক 

েরাগ জীবেনর জনস বব হমিক! 

  আপিন জােনন, �িত বছর তামােকর কারেহ আেমিরকায় 
৪২০ হাজার মানুষ মারা যায়ি 

  আপিন জােনন, �িত বছর তামােকর �চার ও িবশাপন খরচ 
িহেসেব ৪ িমিলয়ন ডলার অপচয় হয়! 

  আপিন জােনন, ৭৫% অপরাধী ধূমপায়ী, আপিন িক তােদর 

একজন হেত চান! 
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  আপিন জােনন, আপনার ধূমপােনর টাকা িদেয় দু’িদন পরপর 
একিট কুরআন খিরদ কের মসিজেদ দান করেত পােরন! 

িচ�া কের েদেখেছন কুরআন খিরদ করার পিরবেতর িক 

পিরমাহ টাকা ধূমপােনর েপছেন বসয় করেছন! 

  আপিন জােনন, এমন েকােনা ধূমপায়ী েনই েয ধূমপােনর 
জনস অনুেশাচনা কের না, ধূমপান েথেক মুি�র পথ েখাঁেজ 

না! 

  আপিন জােনন, উিত েদেশ ধূমপােনর িবশাপন িনিষে! 

  আপিন জােনন, ি�েটন তার বূিমেত তামাক চােষর ওপর 

িনেষধাশা আেরাপ কেরেছ! 

 

 ধূমপােনর পূেবর িচ�া ক ন:  

  আপিন ধূমপায়ী নােম পিরিচত হেবন! 
  সবস মজিলেস আপিন অনাকাি�ত, আপিন তােদর কে�র 

কারহ, আপনার কারেহ তােদর বািব-অিরস দুগর্ময় হেব! 

  আপিন িনজ সাথীেদর িনকট মূলসহীন, যিদও �কােশস তারা 
আপনার �িত মহ�ত �কাশ কের, িকস আপনােক িনেয় 

তারা শি�ত তােদর স�ান না আপনার েথেক ধূমপান িশেখ! 

  ধূমপান কের �িত িদন আপিন আ�াহর নাররমািন করেছন! 
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  ধূমপােনর উপকািরতা কী?! ধূমপােনর আেগ একটু িচ�া 
ক ন! 

  সুবতা আ�াহর িনয়ামত আর ধূমপান হেহ অসুবতা, েবেব 
েদখুন েকানটা িহহ করেবন! 

  মালাকুল মউেতর সােথ িকবােব সাকাত করেবন, অথচ 
আপনার মুেখ রেয়েছ তামােকর গ্! 

  আপিন িকবােব মুনকার ও নািকেরর সাকাত করেবন, অথচ 
কবেরও আপনার মুেখ ধূমপােনর িনদশরন! 

  ধূমপােনর খােত বসয় করা �িত টাকার জনস িকয়ামেতর িদন 
আ�াহর কােছ আপনােক জবাবিদিহ করেত হেব! 

 

 ধূমপান বসবসায়ীেদর মূল টােগরট যুবক ে�িহ: 

েছাট ও কম বয়সীরা জীবেনর মূলস েতমন বুেঝ না, েযমন বুেঝন 

�া� বয়�রাি েছাটরা েযৗবেনর েকৗতূহেল এমন অেনক িকছুই 

কের পরবতরীেত যার জনস দুঃিখত হয়ি 

আপিন এমন কাউেক পােবন না, েয েযৗবেন ধূমপান মু� েথেক 

চি�শ বছের পা েরেখ ধূমপান আর� কেরেছি কারহ তখন তার 

শান পিরপ�, ধূমপােনর অিন� ও তার পিরহিত স�েকর েস 

সেচতন, তাই এ বয়েস েকউ ধূমপান আর� কের নাি এ জনস 

ধূমপান বসবসায়ীরা যুবকেদর সরলতা ও তােদর অশতােক লুের 
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েনয়ি তােদর সকল �চার ও িবশাপন হয় যুবক েকিাকি েযন 

যুবকরা তােদর ৈতির ধূমপান েথেক সৃ� েরাগ-বসািধর �থম ও 

�ধান িশকার হয়, আর তারা তােদর স�েদর পাহাব গেব তুেল! 

ধূমপান �বতকারী েকা�ািনগেলার ব�বস: 

১- “ িবশাপেনর মূল লকস উমিত যুবকরাি তারা েযন বােরা ও 

েতেরা বছর েথেক ধূমপােন অবসত হয়। এ জনস আমােদর সব 
ধরেহর �েচ�া করেত হেব”।0

1 

২- “আমরা অবশসই তামাক বসবহােরর কালচার মুেখর িারা 

বাজারজাত করব। এ জনস কম বয়সী যুবকেদর আকষরহ করার 
েকান িবক� েনই”।1

2 

েহ যুবক সতকর হও, তুিম তােদর িশকাের পিরহত হেয়া না! 

 

 নারী ও ধূমপান: 

ধূমপান নারীেদর জরায়ু ও তন কসা�ােরর ঝুঁিক বাবায়ি এক 

গেবষহায় েদখা েগেছ েয, জরায়ু মুেখর কসা�ােরর কারেহ মৃতুস 

বরহকারী নারী ও গেবরর স�ােনর েকে� ২৯% মােয়রা ধূমপান 

কেরেছনি নারীর ধূমপােনর রেল গবরপােতর ঝুঁিক বােব, গেবরর 

স�ান িবকলা� হওয়ার স�াবনা ৈতির হয়, অকাল গবরপাত ও 
                                                           
 ة�ة و ونيغ  ألبيث التسو�ق 1
2 আেমিরকান টেবেকা েকা�ানীি 
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�সব কিমন েথেক কিমনতর হওয়ার স�াবনা সৃি� হয়ি অিধকস 

�সবকােল মৃতুসর স�াবনা ও গেবরর স�ােনর রুসরুস কিতিত 

হওয়ার ঝুঁিকও কম নয়ি 

মােয়র ধূমপােনর কারেহ বা�ার মেধস ঘনঘন িখচুিন, র� ��তা 

েদখা েদয় এবং বুক ও চামবা সংেবদনশীল হয় । বিম হয়,  িচ 
ন� হয়, বা�ার �াবািবক বৃিে বসাহত হয় ও তার �ৃিত শি� 

দুবরল হয়ি 

অতএব নারীর ধূমপােনর অজরন িক?! 

 

 ধূমপােনর িবধান: 

ধূমপান শরীেরর জনস কিতকর সবার িনকট �মািহতি এেত 

আেরা রেয়েছ অেথরর অপচয় ও মানুেষর ক� । হািদেস এেসেছ: 
“মানুেষর জনস যা ক�দায়ক, েরেরশতােদর জনস তা ক�দায়ক”।2

3 

 

ধূমপান হারাম মেমর শায়খ আ�ুল আিযয ইই ন বায রািহমাহ�াহ 

ও রেতায়া িবষয়ক বায়ী কিমিটর রেতায়া লকস ক ন: 

��-১: ধূমপােনর হকুম কী? ধূমপান হারাম না মক হ? ধূমপান 

�য়-িব�েয়র িবধান িক? 

                                                           
3 বুখারী ও মুসিলমি 
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উ র: ধূমপান হারামি ধূমপান কুরআেন বিহরত িনিষে খিবস 

ববর অ�বুর�। ধূমপােন রেয়েছ িবিবি েরােগর উপাদানি আ�াহ 
তা‘আলা বা�ার ওপর পিব� খাদস-পানীয় হালাল কেরেছনি 

অপিব� ও খারাপ বব িতিন বা�ার ওপর হারাম কেরেছনি 

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন: 

لُونََك  ﴿ َٔ �َۡ�  ٓ َّ  َماَذا ِل
ُ
َۡ  لَُهۡمۖ  ُ َّ  قُ ِل

ُ
ّيلَ�ُٰت  لَُ�مُ  ُ َّ  ]  ٤: اايئ دة [﴾ ٤ لل

“তারা েতামােক �� কের , তােদর জনস কী ৈবধ  করা হেয়েছ ? 

বল, ‘েতামােদর জনস ৈবধ করা  হেয়েছ সব বাল বব”।3F

4 

আ�াহ তা‘আলা সূরা আরাের নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর গহাগহ বহরনায় বেলন: 

ُمُرُهم ﴿
ۡ
لٱلَۡمۡعُروفل  يَأ َّ  للُۡمنَكرل  َعنل  َوَ�ۡنَهٮُٰهمۡ  ب ِل ّيلَ�ٰتل  لَُهمُ  َوُ� َّ ّرلمُ  لل َِ  َوُ�

�لَث  َعلَۡيهلمُ  ٰ ََ َ ۡۡ ]   ١٥٦: االعماف [﴾ ١ ل

“েয তােদরেক সৎ কােজর আেদশ েদয় ও বারহ  কের অসৎ 

কাজ েথেক এবং তােদর জনস  পিব� বব হালাল কের আর 

অপিব� বব  হারাম কের”।4F

5 

সবর�কার ধূমপান খিবস ববর অ�বুর�, অনুরপ েনশা�বস সকল 

�কার বব িব�য় করা খিবস কেমরর অ�বুর�ি তাই ধূমপােনর 

                                                           
4 সূরা আল-মােয়দা: (৪) 
5 সূরা আল-আরার: (১৫৭) 
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�য়-িব�য় ও বসবসা-বািহজস মেদর মতই হারামি যারা ধূমপান 

কেরন অথবা তার বসবসায় জিবত তােদর সবার ওপর ওয়ািজব 

�ত তাওবা কের আ�াহর িদেক মেনািনেবশ করাি পূেবরর কেমরর 

জনস অনুত� হেয় বিবষসেত না করার দৃদ অি�কার করাি 

সিতসকার অেথর েয তাওবা করেব, আ�াহ তার তাওবা কবুল 

করেবনি আ�াহ তা‘আলা বেলন:  
﴿  ْ ل  إلَ�  َوتُوُ�ٓوا َّ يّهَ  َ�ليًعا ل

َ
]   ٣١ : الوا [﴾ ٣ للُۡمۡؤملُنونَ  َ

“েহ মুিমনগহ, েতামরা সকেলই আ�াহর িনকট  তাওবা কর”।5F

6  

িতিন আেরা বেলন: 

ارٞ  �ّ�ل  ﴿ َّ ََ ّلَمن لَ  ]  ٨٢: طه [﴾ ٨ تَاَب  ل

“আর অবশসই আিম তার �িত কমাশীল, েয  তাওবা কের”।6F

7
7F

8 

��-২: ধূমপান হারাম, না হালাল? দিললসহ জািনেয় বািধত 

করেবন? 

উ র: ধূমপান হারাম, কারহ ধূমপান খিবস ববর অ�বুর�ি 

আ�াহ ও তার রাসূল খিবস বব হারাম েঘাষহা কেরেছনি আ�াহ 

তা‘আলা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর গহাগহ বহরনায় 

বেলন:  

                                                           
6 সূরা আন-নূর: (৩১) 
7 সূরা ুহা: (৮২) 
8 রেতায়া ইসলািময়সাহ িল ইই ন বায রহ.: খ.৩, পৃ.৯৮ি 
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﴿  َّ ِل ّيلَ�ٰتل  لَُهمُ  َوُ� َّ ّرلمُ  لل َِ �لَث  َعلَۡيهلمُ  َوُ� ٰ ََ َ ۡۡ ]   ١٥٦: االعماف [﴾ ١ ل

“এবং তােদর জনস  পিব� বব হালাল কের আর অপিব� বব 

 হারাম কের”।8F

9 

িিতীয়ত ধূমপােন রেয়েছ শারীিরক কিত ও অেথরর অপচয়, অথচ 

শরীয়ত শরীর ও স�দ সংরকহ করার িনেদরশ �দান কেরেছি  

মানব জািতর সংরকহ ও উ�েতর িহরাজেতর জনস আেলমগহ 

েয পাঁচিট বব িহরাজত করা অতীব জ রী েঘাষহা কেরেছন, 

তার মেধস শরীর ও স�দ অনসতমি অতএব শরীর ও স�েদর 

যথাযথ বসবহার করা অপিরহাযরি হািদেস স�দ নে�র ওপর 

িনেষধাশা এেসেছি সে�হ েনই ধূমপােনর জনস স�দ বসয় করা 

অপচেয়র শািমল, বরং ধূমপােনর জনস খরচ করা �কৃত পেক 

িনেজর ও সমােজর অিন� সাধন করাি9 F

10 

 

 কীবােব ধূমপান তসাগ করেবন: 

‘ধূমপান তসাগ করেত পাির না’— কখেনা বলেবন না । েদখুন, 
নবুওয়েতর �থম যুেগ যখন মদ ৈবধ িছল, সাহািবগহ �কােশস 

মদ পান করেতনি সবা-সমােবেশ মদ িারা আপসায়ন করা হতি 

যখন মদ হারাম কের একিট আয়াত নািযল হল, তােদর 
                                                           
9 সূরা আল-আরার: (১৫৭) 
10 রেতায়া লাজনােয় দােয়মাহ: খ.২২, পৃ.১৭৯-১৮০. 
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িচরাচিরত অবসাস সেেও সবাই তা তসাগ করেলনি ঘর েথেক মদ 

েবর কের িদেলন । আ�াহর িনেদরশ বাতবায়েন মিদনার অিলেত 
গিলেত তা বািসেয় িদেলনি যখন আ�াহ তা‘আলা নািযল 

করেলন: 

لُبوهُ  ﴿ ونَ  لََعّلُ�مۡ  فَٱۡجَتن ُِ لل َۡ  ]  ٩٠: اايئ دة [﴾ ٩ ُ�

“সুতরাং েতামরা তা পিরহার কর, যােত   েতামরা সরলকাম 

হও”।10F

11 তারা বলেত লাগল: আমরা িনবৃত হলাম, আমরা িনবৃত 

হলামি 

আ�াহর �িত ইমান, দৃদ �িতশা, দুদরা� সাহস, আ�াহর সসি�র 

অে�ষহ, দীেনর িহরাজত, বসি� ও স�ান কলুিষত না করার 

ইহা, খারাপ বব েথেক দূের থাকার আিহ, সবরদা আ�াহর �রহ, 

শয়তােনর ষবয� দুবরল শান করা ও অিধক েদা‘আর রেল 

ইনশাআ�াহ এসব বদ অবসাস িচরতের িবদায় িনেবি সমােজ 

স�ািনত ও ব্ু- ব্বেদর িনকট বসি�ুশীল �মািহত হেবন । 
অিধকাংশ ডা�ার বেলন এক সােথ ধূমপান তসাগ কের িদনি 

অতএব আপিন িনেজেক িনেয় বাবুন এবং িনেজর ওপর, সমাজ 

ও পিরবােরর ওপর ধূমপােনর অিন�গেলা িচ�া ক নি 

                                                           
11 সূরা আল-মােয়দা: (৯০) 



 

23 

এ মুহূতর েথেক ধূমপান তসাগ করার দৃদ �িতশা িহহ ক নি 

শরীর ও দীেনর ম�ল েয পেথ, েস পেথই িবচরহ ক নি মেন 

রাখেবন শয়তান আপনােক পুনরায় ধূমপােন অবসত করার েচ�া 

করেবি েজেন রাখুন, মানুষ যখন েকােনা বব েথেক সিতসকার 

তাওবা কের, তার �বৃি  তােক েস িদেক ধািবত করেত চায়ি 

এটা এক ধরেহর পরীকাি এেত �মািহত হয় আপনার তাওবা 

সিতসকার না িমথসাি ইই নুল কাইিয়ম রািহমাহ�াহ বেলেছন: 

“�েতসক তাওবাকারী ্ েত চাপ ও কে�র স�ুখীন হন, েযমন 

দুিন�া অথবা সংকীহরতা অথবা েপেরশািন অথবা িবষ�তা অনুবব 

কেরনি আর িকছু না হেলও দীঘরিদন অবসত বব তসাগ করার 

দুঃখ কম িকেসর! মানিসক চাপ, অ�র েবেঙ পবা, বক সংকীহর 

হওয়া েতা আেছইি এ কারেহ েদিখ কতক তাওবাকারী তাওবা 

কের মুখ থুবেব পেবনি সিতসকার শানী অবশসই জােনন েয, 

খুিশ, আন� ও �কৃত �াদ তাওবার পর অনুবূত হয়, েয পিরমাহ 

ক� েস পিরমাহ আন�ি পছে�র বব তসাগ করার ক� যত 

েবশী, তার পনােত �াদ তত িমি�, সু�াদু ও পিরপূহর”।11

12 

যিদ �থমবার ধূমপান তসাগ করার েচ�া কের সরল না হন, 

পুনরায় েচ�া ক ন, পুনরায় েচ�া ক ন, পুনরায় েচ�া ক ন, 
                                                           
12 “তািরকুল িহজরাতাইন ওয়া বাবুস সা‘আদাতাইন”: িল ইই িনল কািয়সম: 

(পৃ.৪০৪)  
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িনরাশ হেবন নাি ইনশাআ�াহ, অিচেরই আপিন এ ঘাতক েথেক 

রকা পােবনি 

অতএব সাহসী েহান, ‘এটাই েশষ িসগােরট’ েঘাষহা ক নি 

আ�াহর িনকট েদা ‘আ করিছ, আ�াহ আপনােক দুিনয়া ও 

আেখরােত তাওিরক �া� বা�ােদর অ�বুর� ক নি দুিন�া 

েথেক মুি� িদন, সংকীহরতার েমাকােবলায় �শততা দান ক নি 

কিমনেক আপনার জনস সহজ কের িদনি 
 .وصوس ا  وسلم   ذا غي �مد و  هل وصحبه مجعل

 

সমা� 


