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ধূমপান নীরব ঘাতক 

 

বতরমান যুেগর ঘৃিণত এক অভযােসর নাম ধূমপান। ধূমপান কের 
মানুষ িবিভ� মুিসবত ও নানা েরােগ আ�া� হে�। ধূমপান 

ধূমপায়ীেদর অ�র, র�, �াস-��াস, েপেটর েরাগ ও মরণ বযািধ 

কযাাাের আ�া� করাসহ, পিরেবশও দূষণ করেছ। 
আ�যর, কতক মানুষ ধূমপান নােমর এ িবষ খিরদ কের 

গলাধঃকরণ করেছ েনশার জনয, অতঃপর তােত ম� থােক মৃতুয 

পযর�। অথচ ধূমপান তােদর মেধয নানা �কার কযাাােরর সৃিি 
করেছ, িবেশষ কের ফুসফুেসর কযাাার। আপিন বলেত পােরন, 

ধূমপান কযাাার সৃি কের �মাণ িক? 

 

িবেশষজগণ এর উ ের বেলন: 

- ধূমপায়ীেদর তুলনায় অধূমপায়ীেদর মেধয কযাাার েরাগিট খুব 

কম। 

- িসগােরেটর সংখযা ও ধূমপােনর �ািয়ে�র পিরমাণ িহেসেব 

ফুসফুেসর কযাাার বােে, যখন ধূমপান েছেে েদয়া হয়, ধীের 

ধীের তার �েকাপ কমেত থােক, যা েথেক ফুসফুেসর কযাাার 

ও ধূমপােনর মেধয গভীর স�কর �মািণত হয়। 
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- ফুসফুেস িবিভ� �কার কযাাার হয়। যার উউস ধূমপান, 

ধূমপােনর ফেল তারই বৃি� ঘেট। যার স�কর ধূমপােনর 

সােথ েনই, ধূমপােনর কারেণ তার বৃি� ঘেট না। 

- কতক গেবষণা �মাণ কেরেছ েয, ধূমপান ক� ও মূ�াশেয়র 

কযাাােরর অনযতম কারণ। 

- ধূমপােনর কারেণ েপেট িবদযমান গেভরর স�ান নিত্ষ হয়, 

গেবষণা েথেক �মািণত হেয়েছ েয, গভরবতী ধূমপায়ী নারী 

অকাল গভরপাত ও  ণ িবনেির স�ুখীন হয়, অেনক সময় 

মৃত স�ান জ� েদয়, িকংবা ভূিমে�র �থম স�ােহ তােদর 

স�ান মারা যায়। 

- ধূমপান নারীর নারী� ও েসৗ�যর িবনাশ কের, দাঁত হলুদ 

বানায় ও েঠাট কােলা কের েদয়। অিধক� ধূমপান নারীর 

আওয়ােজর েকামলতা িবনি কের, মুেখ দুগর্ সৃিি কের, যা 

সুগি্ বযবহােরও দূর হয় না। 

- গেবষণা েথেক আেরা �মািণত হেয়েছ েয, মােয়র ধূমপােনর 

কারেণ গেভরর স�ােনর মিষে�র ধমনী সংকুিচত হয় ও �াস 

পায়। িসগােরেট িবদযমান গযাস খুব �ত স�ােনর মেধয 
অনু�েবশ কের। মােয়র েপট েথেক স�ােনর মেধয 

অনু�েবশকােল এ গযােসর গিত রে�র গিতর েচেয় 

কেয়কগণ েবশী হয়। 
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- গেবষণা েথেক আেরা �মািণত হেয়েছ েয, ধূমপােনর ফেল 

মাথায় টাক হয়, চুল পেে যায়। েদখা েগেছ িসগােরেটর 

িনেকািটন অেনেকর মাথা টাক বািনেয় িদেয়েছ। 

- গেবষণা েথেক �মািণত েয, ধূমপােন অভযষ বযি�রা ২১-২২ 

বছেরর মেধয টাক হয়, তােদর অেনেক েচৗ� িকংবা পেনর 

বছর বয়েস ধূমপান আর� কেরিছল। ধূমপােনর ফেল সৃি 

েরাগ বংশগত েরােগর আকার ধারণ কের। ধূমপায়ীরা 

অনযেদর তুলনায় �ত মাথার চুল হারায়। 

 

যুবক ও উঠিত বয়সী েছেলরা েকন ধূমপান কের? 

েবশ িকছু কারেণ েছাট বা�ারা ধূমপায়ী হেয় ওেঠ, তেব সবার 

ধূমপােনর িপছেন কারণ একিট নয়, িবিভ� কারণ রেয়েছ। 

এখােন গু�পূণর কেয়কিট কারণ উে�খ করিছ: 

- মাথা-িপতার অবেহলা। 

- ধূমপােনর �িত েকৗতূহল। 
- ব্ুেদর অনুসরণ। 

- িসগােরেটর বযাপক �সার। 
 



 

6 

 

ধূমপােনর অিভশাপ েথেক িকভােব মু� হেবন? 

ি�য় পাঠক, এখন েথেক ধূমপান তযাগ কুন এবং তা েছেে 

েদয়ার চূো� িস�া� িনন। এটাই হেব আপনার সাহসী উেদযাগ ও 

সিঠক িস�া�। আশা করিছ িনে� েদয়া আমােদর পিরক�না 

আপনােক সাহাযয করেব: 

- ধূমপান তযাগ করার জনয একিট সময় িনধরারণ কুন এবং 

তা েযন হয় সবেচেয় িনকটতম সুেযাগ, নফেসর 

টালবাহানােক েমােটও ��য় িদেবন না, যা আপনার েনয়া 

িস�াে� �ভাব েফলেত পাের। 

- আ�াহর িনকট সাহাযয চান এবং তােক একিন�ভােব আআান 

কুন, েযন আপনােক তার শি� ও সাহস দান কেরন। নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: “যখন সাহাযয চাও, 

আ�াহর িনকট সাহাযয চাও”। 

- ধূমপােনর নিত ও তার অশভ পিরণাম আপনার েচােখর 

সামেন রাখুন। আর �রণ কুন েয, আ�াহ আপনােক 

অবশযই আপনার সু�তা, বয়স ও স�দ স�েকর িজজাসা 

করেবন। 

- েযসব ব্ু আপনােক পুনরায় ধূমপােন অভযষ করার জনয 

েচিা কের, আপিন তােদরেক তযাগ কুন। �রণ কুন 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণী: “মানুষ 

তার ব্ুর �ভাব ্হণ কের, অতএব েতামােদর �েতযেকর 

েদখা উিচত কােক ব্ু বানােব”। 

- আপিন িস�া� িনন, ৈদনি�ন ধূমপােনর জনয েয অথর অপচয় 

হত, েকান ফিকর, ইয়ািতম অথবা অনয েকান কলযােণ তা 

খরচ করেবন। আ�াহ তাআলা বেলন: “েতামরা িনেজেদর 

জনয মমলজনক যা িকছু অে্ পাঠােব েতামরা তা আ�াহর 

কােছ পােব, তাই উউকৃিতর ও �িতদান িহেসেব মহ র”।1 

 

িকভােব আজীবন অধূমপায়ী থাকেবন? 

ধূমপান তযাগ করার ফেল আপিন িবিভ� অসুিবধার স�ুখীন 

হেবন, ঘুেম বযাঘাত ঘটেব অথবা  াি� অনুভব হেব অথবা 

শরীের টানটান ভাব হেব িকংবা শরীর েনিতেয় পেেব অথবা েঠাঁট 

শিকেয় আসেব ইতযািদ। এসব অব�া খুবই �াভািবক, কারণ 

আপনার শরীর এখেনা িসগােরেটর িনেকািটেন অভযষ। 
সামানয সমেয়র জনয িবরিত িনন, এ সমেয় আপনার নফসেক 

েকান সুেযাগ িদেবন না। খাবার পর কিফ, চা ও অনযানয পানীয়, 

যােত কযািফন রেয়েছ ্হণ করেবন না। শারীিরক বযায়াম ও 

মানিসক �িষ আনয়নকারী িকছু ্হণ কুন, �েয়াজন হেল 
                                                           
1 সূরা আল-মুয যাি�ল: (২০) 
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ডা�ােরর পরামশর িনন। আর �েতযক কিঠন মুহূেতর আ�াহর 

সােথ স�কর, তাকওয়া ও ইবাদত �ারা সাহাযয �াথরনা কুন। 

 

মেন রাখেবন! 

েযভােবই েহাক ধূমপান তযাগ কুন, যিদ ফুসফুেসর কযাাার, হদ 

েরােগর আশ�া ও �ত মৃতুযর কারণগেলা ধূমপান তযােগ সহায়ক 

না হয়, তাহেল অ�ত �া�য ও স�েদর িহফাজেতর জনয ধূমপান 

তযাগ কুন। ি�েটেনর গেবষকগণ ধূমপায়ীেদর ৈবষিয়কভােব 

উপকৃত হওয়ার আআান জািনেয়েছন, যা ধূমপান তযােগর ফেল 

অিজরত হয়। 

ধূমপান একিট বযয়বহল অভযাস, িবেশষ কের ি�েটেন। অনুরপ 
�াা, ে�ন, ইতািল ও েবলিজয়ােম িসগােরেটর দাম অ�াভািবক। 

গেবষকেদর জিরেপ �মািণত েয, একজন ধূমপায়ী, িদেন েয এক 

পযােকট িসগােরট পান কের, েস ধূমপান তযাগ কের বছের 

(২২০০) ডলার আয় করেত পাের। 

ডা�ার মাইক মািফর ইে�িরয়াল েহােটেল ি�েটেনর কযাাার 

গেবষণা সং�ার সমােবেশ ‘রয়টাসর’-েক বেলন: “ৈদনি�ন দশিট 

িসগােরেটর বযয়ও অেনক”। 

মাইক মািফর আেরা বেলন, উে�খয তার গেবষক িটম িব� তামাক 

�িতেরাধ িদবস উপলেন ১৪ মাচর তামাক খােত বযেয়র উপর উ� 
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জিরপ পিরচালনা কেরিছল: “তামাক তযাগ কের সবর�থম আপিন 

িনেজই �াে�যর িদক েথেক উপকৃত হেবন, যু�রােজয �িত 

িতনজন কযাাার েরাগীর মেধয একজেনর মৃতুয হয় ধূমপােনর 

কারেণ। �েতযকিট িসগােরট আপনার জীবন েথেক আনুমািনক 

১১-িমিনট �াস কের”। 
মািফর ও তার িটেমর গেবষকগণ বেলন, বংশগত েরাগ যিদ 

ধূমপােনর কারেণ িবষার লাভ কের, তাহেল ভিবষযেত তার 

িচিকউসা একটাই েয, ধূমপান েথেক িবরত থাকা। ধূমপায়ীরা 

�ীকার করেবন এটা বে েকান িবষয় নয়। 

তারা বেলন, ধূমপােনর েপছেনর িদনগেলা বযতীত সবরদাই ধূমপান 

তযাগ করার সুেযাগ রেয়েছ। গেবষণায় �মািণত হেয়েছ েয, যারা 

পঁয়ি�শ বছর হওয়ার আেগই ধূমপান তযাগ কেরন, তারা �ায় 

কযাাার ও অনযানয েরােগর সব ধরেণর ণুঁিক েথেক মুি� থােকন। 

আর প�াশ বছর অিত�ম করার পর ধূমপান তযাগ করেল 

অেধরক ণুঁিক �াস পায়। 

মািফর আেরা বেলন: “এখন যারা ধূমপান করেছ, তােদরেক 

ধূমপান তযাগ করার উপেদশ অিধক ফল বেয় আনেব, আগামী 

িবশ েথেক ি�শ বছের, তােদর তুলনায় যারা এ অভযাস ধীের 

ধীের গেে তুলেছ”। 
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িতিন আেরা বেলন: “আপিন যত �ত ধূমপান তযাগ করেবন, 

ততই আপনার শরীর ও অেথরর জনয উপকারী”। 
ফেতায়া: 

ইসলােম ধূমপােনর িবধান: 

ধূমপান হারাম, কারণ ধূমপান কুরআেন বিণরত খিবস ববর 

অ�ভুর�। আ�াহ তাআলা বেলন: 

﴿  ُّ ِل ُح مح  َ� �هح ٰتل  ل ّيل�� َّ ّرلمح  لط �ِ ُح ل�ۡيهلمح  َ� �لث�  ع� ٰ �َ � ۡۡ  ]اا١٥٦:ابالعمبف[ا﴾ ١ ل

“এবং িতিন তােদর জনয পিব� বব হালাল কের আর অপিব� 

(খিবস) বব হারাম কের”।P1F

2
P  

﴿  �� �َ  ْ مۚۡ  ��ۡقتحلحٓوا �ح س� نفح
�
َّ  أ ل ِ  � َّ َ�  ل مۡ  �� يٗما بل�ح ن ٢ ر�حل ُۡ  َ�م� ۡفع� لك�  �� ٰل ٰٗنا �� ۡد��  عح

ۡلٗما ۡوف�  َ�ظح َ�  ن�اٗر�ۚ  نحۡصلليهل  ف�س� �� لك�  َ� ٰل ��  � ل  �� َّ ً�ا ل �سل  ]اا٣٠اا،٢٩:اابلنسيء[ا﴾ ٣ �

“আর েতামরা িনেজরা িনেজেদরেক হতযা কর না, িন�য় আ�াহ 

েতামােদর বযাপাের পরম দয়ালু। আর েয   কাজ করেব 

সীমাল�ন ও অনযায়ভােব, আিম অিচেরই তােক আগেন �েবশ 

করাব। আর েসিট হেব আ�াহর উপর সহজ”।P2F

3 

আমরা ��কারীেক বলেত চাই, কুরআেন �েতযক হারাম ববর 

উে�খ েনই, বরং পিব� সু�েতও েনই। একিট সাধারণ নীিতর 

                                                           
2 সূরা আল-আরাফ: (১৫৬) 
3 সূরা আন-িনসা: (২৯-৩০) 
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কারেণ ধূমপান হারাম, েযমন খিবস বব হারাম, অনুরপ মানুেষর 

�াে�যর জনয নিতকর ও তার নফসেক সংসকারী ববও হারাম। 

অনুরপভােব অেথরর অপচয় করাও হারাম। আেরা িকছু িবষয় 

আেছ উ�েতর ইজমা �ারা হারাম, অথবা িকয়ােসর �ারা অথবা 

শরীয়েতর উে�েশযর িবপরীত হওয়ার কারেণ হারাম, বা অনয 

েকান কারেণ। সাধারণ মুসিলম, যার কুরআেনর হকুম জানার 

েযাগযতা েনই, তার জনয আেলম ও জানা বযি� েথেক েজেন েনয়া 

এবং তার ফেতায়া েমাতােবক আমল করাই যেথি। তারা যিদ 

তােক হারাম অথবা হালােলর দিলল েপশ কের, তাহেল খুব 

ভােলা। আ�াহর হকুম েয জানল, তার উিচত �ত তার বাষবায়ন 

করা, িবষািরত দিলেলর িপছেন না ছুটা। শধু কুরআেনর 

দিললেকই যেথি জান করা, অথবা কুরআন ও সু�ার জােনর 

উপর স�ি থাকা। কারণ ইসলামী শরীয়েতর আেরা অেনক দিলল 

রেয়েছ, েযমন ইজমা, িকয়াস, ইেষহসান, ইেষসহাব এবং 

মাসােলেহ মুরসালাহ ইতযািদ। আ�াহ ভােলা জােনন। 

 

মারকাজুল ফেতায়া আশ-শাবাকাতুল ইসলািময়াহ 

ফেতায়া নং: ৩২২৬৮, 

ফেতায়ার িশেরানাম: ধূমপান হারাম হওয়ার দিলল। 

তািরখ: েসামবার, ২৫-সফর, ১৪২৪িহ. /২৮-৪-২০০৩ই. 
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ধূমপান নীরব ঘাতক

বর্তমান যুগের ঘৃণিত এক অভ্যাসের নাম ধূমপান। ধূমপান করে মানুষ বিভিন্ন মুসিবত ও নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ধূমপান ধূমপায়ীদের অন্তর, রক্ত, শ্বাস-প্রশ্বাস, পেটের রোগ ও মরণ ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত করাসহ, পরিবেশও দূষণ করছে।

আশ্চর্য, কতক মানুষ ধূমপান নামের এ বিষ খরিদ করে গলাধঃকরণ করছে নেশার জন্য, অতঃপর তাতে মগ্ন থাকে মৃত্যু পর্যন্ত। অথচ ধূমপান তাদের মধ্যে নানা প্রকার ক্যান্সারের সৃষ্টি করছে, বিশেষ করে ফুসফুসের ক্যান্সার। আপনি বলতে পারেন, ধূমপান ক্যান্সার সৃষ্ট করে প্রমাণ কি?

বিশেষজ্ঞগণ এর উত্তরে বলেন:

· ধূমপায়ীদের তুলনায় অধূমপায়ীদের মধ্যে ক্যান্সার রোগটি খুব কম।

· সিগারেটের সংখ্যা ও ধূমপানের স্থায়িত্বের পরিমাণ হিসেবে ফুসফুসের ক্যান্সার বাড়ে, যখন ধূমপান ছেড়ে দেয়া হয়, ধীরে ধীরে তার প্রকোপ কমতে থাকে, যা থেকে ফুসফুসের ক্যান্সার ও ধূমপানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক প্রমাণিত হয়।

· ফুসফুসে বিভিন্ন প্রকার ক্যান্সার হয়। যার উৎস ধূমপান, ধূমপানের ফলে তারই বৃদ্ধি ঘটে। যার সম্পর্ক ধূমপানের সাথে নেই, ধূমপানের কারণে তার বৃদ্ধি ঘটে না।

· কতক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, ধূমপান কণ্ঠ ও মূত্রাশয়ের ক্যান্সারের অন্যতম কারণ।

· ধূমপানের কারণে পেটে বিদ্যমান গর্ভের সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, গর্ভবতী ধূমপায়ী নারী অকাল গর্ভপাত ও ভ্রূণ বিনষ্টের সম্মুখীন হয়, অনেক সময় মৃত সন্তান জন্ম দেয়, কিংবা ভূমিষ্ঠের প্রথম সপ্তাহে তাদের সন্তান মারা যায়।

· ধূমপান নারীর নারীত্ব ও সৌন্দর্য বিনাশ করে, দাঁত হলুদ বানায় ও ঠোট কালো করে দেয়। অধিকন্তু ধূমপান নারীর আওয়াজের কোমলতা বিনষ্ট করে, মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে, যা সুগন্ধি ব্যবহারেও দূর হয় না।

· গবেষণা থেকে আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, মায়ের ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের মস্তিষ্কের ধমনী সংকুচিত হয় ও হ্রাস পায়। সিগারেটে বিদ্যমান গ্যাস খুব দ্রুত সন্তানের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। মায়ের পেট থেকে সন্তানের মধ্যে অনুপ্রবেশকালে এ গ্যাসের গতি রক্তের গতির চেয়ে কয়েকগুণ বেশী হয়।

· গবেষণা থেকে আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, ধূমপানের ফলে মাথায় টাক হয়, চুল পড়ে যায়। দেখা গেছে সিগারেটের নিকোটিন অনেকের মাথা টাক বানিয়ে দিয়েছে।

· গবেষণা থেকে প্রমাণিত যে, ধূমপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা ২১-২২ বছরের মধ্যে টাক হয়, তাদের অনেকে চৌদ্দ কিংবা পনের বছর বয়সে ধূমপান আরম্ভ করেছিল। ধূমপানের ফলে সৃষ্ট রোগ বংশগত রোগের আকার ধারণ করে। ধূমপায়ীরা অন্যদের তুলনায় দ্রুত মাথার চুল হারায়।

যুবক ও উঠতি বয়সী ছেলেরা কেন ধূমপান করে?

বেশ কিছু কারণে ছোট বাচ্চারা ধূমপায়ী হয়ে ওঠে, তবে সবার ধূমপানের পিছনে কারণ একটি নয়, বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করছি:

· মাথা-পিতার অবহেলা।

· ধূমপানের প্রতি কৌতূহল।

· বন্ধুদের অনুসরণ।

· সিগারেটের ব্যাপক প্রসার।

ধূমপানের অভিশাপ থেকে কিভাবে মুক্ত হবেন?

প্রিয় পাঠক, এখন থেকে ধূমপান ত্যাগ করুন এবং তা ছেড়ে দেয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিন। এটাই হবে আপনার সাহসী উদ্যোগ ও সঠিক সিদ্ধান্ত। আশা করছি নিম্নে দেয়া আমাদের পরিকল্পনা আপনাকে সাহায্য করবে:

· ধূমপান ত্যাগ করার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করুন এবং তা যেন হয় সবচেয়ে নিকটতম সুযোগ, নফসের টালবাহানাকে মোটেও প্রশ্রয় দিবেন না, যা আপনার নেয়া সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে পারে।

· আল্লাহর নিকট সাহায্য চান এবং তাকে একনিষ্ঠভাবে আহ্বান করুন, যেন আপনাকে তার শক্তি ও সাহস দান করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যখন সাহায্য চাও, আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও”।

· ধূমপানের ক্ষতি ও তার অশুভ পরিণাম আপনার চোখের সামনে রাখুন। আর স্মরণ করুন যে, আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই আপনার সুস্থতা, বয়স ও সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

· যেসব বন্ধু আপনাকে পুনরায় ধূমপানে অভ্যস্ত করার জন্য চেষ্টা করে, আপনি তাদেরকে ত্যাগ করুন। স্মরণ করুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: “মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব গ্রহণ করে, অতএব তোমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত কাকে বন্ধু বানাবে”।

· আপনি সিদ্ধান্ত নিন, দৈনন্দিন ধূমপানের জন্য যে অর্থ অপচয় হত, কোন ফকির, ইয়াতিম অথবা অন্য কোন কল্যাণে তা খরচ করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে, তাই উৎকৃষ্টতর ও প্রতিদান হিসেবে মহত্তর”।


কিভাবে আজীবন অধূমপায়ী থাকবেন?

ধূমপান ত্যাগ করার ফলে আপনি বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হবেন, ঘুমে ব্যাঘাত ঘটবে অথবা ক্লান্তি অনুভব হবে অথবা শরীরে টানটান ভাব হবে কিংবা শরীর নেতিয়ে পড়বে অথবা ঠোঁট শুকিয়ে আসবে ইত্যাদি। এসব অবস্থা খুবই স্বাভাবিক, কারণ আপনার শরীর এখনো সিগারেটের নিকোটিনে অভ্যস্ত।

সামান্য সময়ের জন্য বিরতি নিন, এ সময়ে আপনার নফসকে কোন সুযোগ দিবেন না। খাবার পর কফি, চা ও অন্যান্য পানীয়, যাতে ক্যাফিন রয়েছে গ্রহণ করবেন না। শারীরিক ব্যায়াম ও মানসিক স্বস্তি আনয়নকারী কিছু গ্রহণ করুন, প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। আর প্রত্যেক কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, তাকওয়া ও ইবাদত দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করুন।

মনে রাখবেন!

যেভাবেই হোক ধূমপান ত্যাগ করুন, যদি ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদ রোগের আশঙ্কা ও দ্রুত মৃত্যুর কারণগুলো ধূমপান ত্যাগে সহায়ক না হয়, তাহলে অন্তত স্বাস্থ্য ও সম্পদের হিফাজতের জন্য ধূমপান ত্যাগ করুন। ব্রিটেনের গবেষকগণ ধূমপায়ীদের বৈষয়িকভাবে উপকৃত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, যা ধূমপান ত্যাগের ফলে অর্জিত হয়।

ধূমপান একটি ব্যয়বহুল অভ্যাস, বিশেষ করে ব্রিটেনে। অনুরূপ ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি ও বেলজিয়ামে সিগারেটের দাম অস্বাভাবিক।

গবেষকদের জরিপে প্রমাণিত যে, একজন ধূমপায়ী, দিনে যে এক প্যাকেট সিগারেট পান করে, সে ধূমপান ত্যাগ করে বছরে (২২০০) ডলার আয় করতে পারে।

ডাক্তার মাইক মার্ফি ইম্পেরিয়াল হোটেলে ব্রিটেনের ক্যান্সার গবেষণা সংস্থার সমাবেশে ‘রয়টার্স’-কে বলেন: “দৈনন্দিন দশটি সিগারেটের ব্যয়ও অনেক”।

মাইক মার্ফি আরো বলেন, উল্লেখ্য তার গবেষক টিম বিশ্ব তামাক প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে ১৪ মার্চ তামাক খাতে ব্যয়ের উপর উক্ত জরিপ পরিচালনা করেছিল: “তামাক ত্যাগ করে সর্বপ্রথম আপনি নিজেই স্বাস্থ্যের দিক থেকে উপকৃত হবেন, যুক্তরাজ্যে প্রতি তিনজন ক্যান্সার রোগীর মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় ধূমপানের কারণে। প্রত্যেকটি সিগারেট আপনার জীবন থেকে আনুমানিক ১১-মিনিট হ্রাস করে”।

মার্ফি ও তার টিমের গবেষকগণ বলেন, বংশগত রোগ যদি ধূমপানের কারণে বিস্তার লাভ করে, তাহলে ভবিষ্যতে তার চিকিৎসা একটাই যে, ধূমপান থেকে বিরত থাকা। ধূমপায়ীরা স্বীকার করবেন এটা বড় কোন বিষয় নয়।

তারা বলেন, ধূমপানের পেছনের দিনগুলো ব্যতীত সর্বদাই ধূমপান ত্যাগ করার সুযোগ রয়েছে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা পঁয়ত্রিশ বছর হওয়ার আগেই ধূমপান ত্যাগ করেন, তারা প্রায় ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগের সব ধরণের ঝুঁকি থেকে মুক্তি থাকেন। আর পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করার পর ধূমপান ত্যাগ করলে অর্ধেক ঝুঁকি হ্রাস পায়।

মার্ফি আরো বলেন: “এখন যারা ধূমপান করছে, তাদেরকে ধূমপান ত্যাগ করার উপদেশ অধিক ফল বয়ে আনবে, আগামী বিশ থেকে ত্রিশ বছরে, তাদের তুলনায় যারা এ অভ্যাস ধীরে ধীরে গড়ে তুলছে”।

তিনি আরো বলেন: “আপনি যত দ্রুত ধূমপান ত্যাগ করবেন, ততই আপনার শরীর ও অর্থের জন্য উপকারী”।

ফতোয়া:

ইসলামে ধূমপানের বিধান:

ধূমপান হারাম, কারণ ধূমপান কুরআনে বর্ণিত খবিস বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ١٥٧ ﴾ [الاعراف: ١٥٦]  

“এবং তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র (খবিস) বস্তু হারাম করে”।
 

﴿ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٠ ﴾ [النساء : ٢٩،  ٣٠]  

“আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা কর না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু। আর যে ঐ কাজ করবে সীমালঙ্ঘন ও অন্যায়ভাবে, আমি অচিরেই তাকে আগুনে প্রবেশ করাব। আর সেটি হবে আল্লাহর উপর সহজ”।


আমরা প্রশ্নকারীকে বলতে চাই, কুরআনে প্রত্যেক হারাম বস্তুর উল্লেখ নেই, বরং পবিত্র সুন্নতেও নেই। একটি সাধারণ নীতির কারণে ধূমপান হারাম, যেমন খবিস বস্তু হারাম, অনুরূপ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও তার নফসকে ধ্বংসকারী বস্তুও হারাম। অনুরূপভাবে অর্থের অপচয় করাও হারাম। আরো কিছু বিষয় আছে উম্মতের ইজমা দ্বারা হারাম, অথবা কিয়াসের দ্বারা অথবা শরীয়তের উদ্দেশ্যের বিপরীত হওয়ার কারণে হারাম, বা অন্য কোন কারণে। সাধারণ মুসলিম, যার কুরআনের হুকুম জানার যোগ্যতা নেই, তার জন্য আলেম ও জানা ব্যক্তি থেকে জেনে নেয়া এবং তার ফতোয়া মোতাবেক আমল করাই যথেষ্ট। তারা যদি তাকে হারাম অথবা হালালের দলিল পেশ করে, তাহলে খুব ভালো। আল্লাহর হুকুম যে জানল, তার উচিত দ্রুত তার বাস্তবায়ন করা, বিস্তারিত দলিলের পিছনে না ছুটা। শুধু কুরআনের দলিলকেই যথেষ্ট জ্ঞান করা, অথবা কুরআন ও সুন্নার জ্ঞানের উপর সন্তুষ্ট থাকা। কারণ ইসলামী শরীয়তের আরো অনেক দলিল রয়েছে, যেমন ইজমা, কিয়াস, ইস্তেহসান, ইস্তেসহাব এবং মাসালেহে মুরসালাহ ইত্যাদি। আল্লাহ ভালো জানেন।

মারকাজুল ফতোয়া আশ-শাবাকাতুল ইসলামিয়াহ

ফতোয়া নং: ৩২২৬৮,

ফতোয়ার শিরোনাম: ধূমপান হারাম হওয়ার দলিল।

তারিখ: সোমবার, ২৫-সফর, ১৪২৪হি. /২৮-৪-২০০৩ই.

� সূরা আল-মুয্যাম্মিল: (২০)


� সূরা আল-আরাফ: (১৫৬)


� সূরা আন-নিসা: (২৯-৩০)
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