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ধূমপানের বিপদ ও তার প্রবতকার 

 

ধূমপাে সমগ্র বিনের জেয একবি মহাবিপদ। তাই আজ গ ািা বিে 

জুনে  ধূমপানের বিরুনে আনদালে চলনে। সারা বিনের লষ ল লষ ল 

মােুষ ধূমপানের বিকার হনয় বদনের পর বদে সুদর স্বাস্থ্যনক ধ্বাংস 

কনর বদনে। প্রবত িের গকাবি গকাবি িাকা পুবেনয় োই কনর 

গিলনে। লষ ল লষ ল গলাক ধূমপাে জবেত কযান্সার সহ অোেয গরান  

মারা যানে। গকউ গকউ বিবিন্ন ঘাতক গরা  িযাবধনত আক্রান্ত হনয় 

অসহায় অিস্থ্ায় অবত কনে মােি সমানজ গিেঁনচ আনে।   

জীিেী িবি, মবিস্ক, িুসিুস ও হৃদবপনের ষ লবত হনত শুরু কনর 

ধূমপাে বিে মােনির অসাংখ্য ও অ বেত ষ লবত কনর থানক। 

িারীবরক, মােবসক, নেবতক, আবথিক এিাং ইহনলৌবকক ও 

পরনলৌবকক তথা ধূমপাে দ্বারা মােুনষর সি রকম ষ লবত হনে। 

ধূমপায়ী ষ লবত কনর বেনজর, পবরিারিন ির, সাথী-দিিনকর, সহযাত্রী-

সহপাঠীর ও সনে অিস্থ্ােকারী সকল মােুনষর। পােিস্থ্ বেষ্পাপ 

বিশুর,  িিস্থ্ বিশুর ও ভ্রুনের, িীনযির গিতনরর শুক্রকীনির, িবিষযৎ 

িাংিধনরর এিাং গদি ও জাবতর। তাই সমগ্র পৃবথিীর সিিিনরর 



 

4 

জ্ঞাণী ে মােুষনক ধূমপানের করাল গ্রাস হনত িাচািার জেয গজার 

প্রনচো চাবলনয় যানেে। 

বপ্রয় মুসবলম িাইসকল: 

এ প্রনচোর অাংি বহসানি আমরা আপোনদর গখ্দমনত এ ষু লদ্র 

পবরসনর ধূমপানের িয়ািহ ষ লবতর সাংবষ লপ্ত িণিো গপি করবে:  

 

স্বাস্থ্য ত ষ লবত: 

    ধূমপানের প্রবত িানে মােুনষর গদনহ যতিুকু গধােঁয়া প্রনিি কনর 

তানত রনয়নে গদনহর জেয কনতাগুনলা বিষাি পদাথি। এগুনলার 

প্রিানি গদনহর প্রবতবি তনের কাযিষ লমতা ক্রমিঃ বিপন্ন হনয় পেনত 

থানক এিাং এর িনল জন্ম গেয় হাজানরা গরা । মােি গদনহ এমে 

গকানো অে-প্রতযে গেই গযখ্ানে ধূমপাে গকানো বিরূপ প্রবতবক্রয়া 

সৃবে কনর ো। ধূমপানের প্রতযষ ল প্রবতবক্রয়া হনে:  

(১) অধূমপায়ীনদর তুলোয় ধূমপায়ীরা গতমে সু-স্বানস্থ্র অবধকারী 

হয় ো এিাং আয়ু গিিী পায় ো। 
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(২) ধূমপাে পেু ও অসমথি কনর গদয় এমে বকেু গরান র জেয 

দায়ী। 

(৩) ধূমপানের িনল মুনখ্র কযান্সার সহ সি ধরনের কযান্সার গরা  

হওয়ার সম্ভািো গিিী। 

 (৪) ধূমপানের অিযাস গথনক ব্রাংকাইবিস, এম.কাই.গসমা, হৃদযনের 

বক্রয়া িন্ধ, গরাক, মবিনস্কর রিোলী বেনে যওয়া, িাজিাস বডবজজ, 

 যাবিক, আলসার ইতযাবদ গরা  হনয় থানক। 

(৫) হজমিবি বিোি, বকডেী, মুত্রািয়, গচাখ্ ও প্রজেেতনের 

গুরুতর গ ালনযা  ও গযৌে দুিিলতার মূনল রনয়নে তামানকর বিষাি 

গোিল। 

(৬)  িিািস্থ্ায় ধূমপাে স্বল্প ওজনের বিশু জন্মদাে ও সদযজাত 

বিশুর মৃতুযহার িাোনত সাহাযয কনর থানক। 

(৭) ধাে ও কৃবষকানজর মত গপিায় এিাং গধােঁয়া বে িত হয় এমে 

সি কারখ্াোয় যারা কানজ বেনয়াবজত, ধূমপাে তানদর অকনপিোল 

পালনমাোরী দ্রুত ঘিানত িা িৃবে করনত সাহাযয কনর। 
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পবরনিি ত ষ লবতঃ 

(১) বিবে-বস ানরনির গধােঁয়া অবিস-আদালত, গদাকাে-পাি, বিষ লা 

প্রবতষ্ঠাে, কলকারখ্াো, রািাঘাি এিাং িােীঘনরর পবরনিি 

মারাত্মকিানি দুষণ কনর। এনত সাবিিক পবরনিি ষ লবতগ্রি হয় এিাং 

গরা  বিিার ঘনি িযাপক হানর। 

(২) ধূমপানে গযমে পবরনিি েে হয় ঘনর, গতমবে  নিির পবরনিিও 

েে হনয় ষ লবত কনর  িিস্থ্ বিশুর। 

 

নেবতক ও সামাবজক ষ লবতঃ 

ধূমপানের সানথ সামাবজক অিষ লনয়র সাংনযা  আনে। গেিা ও 

নেবতকতার দ্বদ আনে। এক সানথ দুনিা চলনত পানর ো। গেিার 

দাসত্ব এক অনথি মােবিক পরাজয়। 
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(১) বিবে বস ানরি একবি গেিা জবেত িােবত খ্রচ। এ খ্রচ 

গযা ানত িযবির পদস্খলে আরম্ভ হয়। 

(২) প্রিাসনের বিবিন্ন পনদ যারা ধূমপাে কনরে তানদরনক 

বস ানরনির মাধযনম প্রিাবিত করা খু্ি সহজ। আপযায়নের োনম 

বস ানরি অনেক সময় উৎনকানচর (ঘুনষর) পযিানয় পনে। 

(৩) বিষ লক ও ডািারনদর জেয ধূমপাে একবি মারাত্মক অিষ লয়। 

িয়স্ক ও গুরুজেরা ধূমপাে করনল তানদর পাবরিাবরক ও সামাবজক 

মযিাদা েে হয়। তানদর প্রবত আর শ্রোনিাধ থানক ো, এনত এক 

পযিানয় পাবরিাবরক ও সামাবজক িৃঙ্খলা ধ্বনস পনে। 

(৪) হুক্কা, বিিা গযমে মূনখ্ মূনখ্ ঘুনর, একই িানি বিবে বস ানরিও 

মূনখ্ মূনখ্ জ্বনল। িনল একজনের মূনখ্র জীিােু অেযজনের মনধয 

েবেনয় সামাবজকিানি গরা  বিিার ঘিায়। 

(৫) ধূমপানের িনল অনেনকর মূনখ্ই বিশ্রী ও উৎকি দূ িন্ধ হয়। যা 

বকো সিা সবমবত, মসবজদ-মাদ্রাসা, অবিস আদালত ও বিষ লা 

প্রবতষ্ঠাে সিিত্রই ঘৃণা ও বিরবির উনদ্রক কনর। অনেক সময় গদখ্া 

যায় বিশু ও োরীরা এ দূ িন্ধ সহয করনত ো গপনর ধূমপায়ীনক 
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এবেনয় চনল এিাং পাবরিাবরক অিাবন্ত সৃবে হয়। ধুমপায়ীর  ােী িা 

িযাবিকযানি উনঠ বিবে-বস ানরনির  নন্ধ অনেনকর মাথািযথাও শুরু 

হয়। অনেনক িবম কনরও বদনয়নে এমে হাজানরা েবজর আনে। 

ধুমপােকারীর গিিীনত যাত্রীরা উঠনত চায় ো, আর গস ইো কনরই 

সিার ঘৃণার পাত্র হনে।   

(৬) অনেক পবরিানরর কতিার বিবে বস ানরি পাে করার িদঅিযাস 

রনয়নে। এনত তার বিবে-বস ানরনির দূ িনন্ধ তার বিশু, সন্তাে ও 

বেজ স্ত্রীও তার চাইনতও গিিী ষ লবতগ্রি ও গরা গ্রি হয়। 

(৭) বিবে বস ানরি গেিার মনতা, যারা এিা খ্ায়, তানদর িাত-

তরকারী ো গখ্নলও চনল, বকন্তু বিবে-বস ানরি ো গখ্নল তানদর চনল 

ো। এিা তানদর গেিার মনতা হনয় গ নে। তানদর হানত িাকা-পয়সা 

ো থাকনলও তারা হাওলাত কনর এ গেিা গমিানিই গমিানি। অনেক 

বিবে বস ানরি পােকারী িাকা হাওলাত বেনয় আর গদয় ো. এজেয 

সমানজ মােুনষ মােুনষ মনোমাবলেয ও দূরত্ব িানে। গদখু্ে এিার ধূমপাে 

কনতা ষ লবতকারক!!! আরি গদনি আমার অবিজ্ঞতা গথনক গদনখ্বে, 

গকানো গকানো গিিী যাত্রীর কানে িাো ো থাকনল, গস তার কানে 
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পাওো িাোর পবরিনতি ড্রাইিারনক বিবে – বস ানরি বদনয় গদয়। এিা 

খু্িই খ্ারাপ কাজ।  

(৮) একজে ধুমপােকারী িযবি অিালীে, িদঅিযাসওয়ালা, হীে 

িযবিও িনি। গস মােুষনক সম্মাে ো গদবখ্নয় িরাং মােুনষর অবধকারনক 

খ্িি কনর, মােুষনক গহয় প্রবতপন্ন কনর ও অিমূলযায়ে কনর মােুনষর 

সামনে হঠাৎ বিবে- বস ানরি জ্বাবলনয় থানক, তার মনধয সি সময় একিা 

‘গডম গকয়ার’ িাি থানক। এরা সবতযকারিানিই অহাংকারী ও মােুষনক 

কে বদনয় থানক। অহাংকার করা আর মােুষনক কে গদওয়া সকল ধনমিই 

বেবষে। আর যারা অহাংকারী এিাং মােুষনক কে গদয় তানদরনক গকউই 

িানলািানস ো।  

িতিমাে ও আ ামী প্রজন্মনক শুধু তামাকজবেত স্বাস্থ্য ষ লবত গথনকই 

েয়, তামাক িযিহারজবেত সামাবজক, পবরনিি ত ও অথিনেবতক 

ষ লবত গথনকও রষ লা করনত তামানকর ওপর কর িাোনোর জেয 

িাাংলানদি সরকানরর প্রবত আহ্বাে জাোে বিনিষজ্ঞরা। (নদবেক 

আমারনদি ১৯/৫/২০১৪)  

তারা আনরা িনলে, প্রবতিের বেতয প্রনয়াজেীয় পনণযর দাম িৃবে 

গপনলও গস হানর িৃবে পানে ো তামাকজাত পনণযর দাম। 
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 আবথিক ষ লবতঃ 

ধূমপানের িনল কোবজিত অনথির বিরাি অপচয় হয়। আল্লাহর 

গদওয়া আমােত আগুনে পুবেনয় গিষ করা হয়। 

(১) প্রবত িের গকাবি গকাবি িাকা এ ষ লবতকর খ্ানত িযয় হনে। 

(২) ধূমপানের িনল সৃে গরান র বচবকৎসায় কত মােুষ সিিহারা 

হনে। 

(৩) ধূমপাে একবি অবিকানের মনতা, গয অবিকানে প্রবত িের 

গকাবি গকাবি িাকার সম্পদ ও আল্লাহর গদওয়া মােুনষর অসাংখ্য হািি 

(heart) ধ্বাংস হনয় যানে। 

      আমানদর িাাংলানদনি প্রবত িের বিবে-বস ানরনির গপেনে 

খ্রচ প্রায় ২৯১২ গকাবি িাকা। িাবষিক এ খ্রনচর িাকা বদনয় ৪৮৫ 

গকাবি বডম িা ২৯ গকাবি এক গকবজ ওজনের মুরব  িা ২৯ লাখ্ 

 রু িা ১৪ লাখ্ িে চাল গকো সম্ভি িনল এক  নিষণায় উনঠ 

এনসনে। (সূত্র: নদবেক আমারনদি, ১৯/৫/২০১৪) 
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ইসলানমর দৃবেনত ধূমপােঃ 

ধূমপাে মােি সমানজর অিণিেীয় ষ লবত সাধে কনর। তাই 

বেঃসনদনহ ইসলানমর দৃবেনত তা হারাম। এই প্রসনে িতিমানে যুন র 

বিখ্যাত ইসলামী বচন্তাবিদ সাউদী আরনির সনিিাচ্চ িনতায়া গিানডির 

প্রধাে মুিবত আল্লামা গিখ্ ইিে িায িনলনেে: ‘‘ধূমপাে হারাম, 

গযনহতু তা অপবিত্র ও বেকৃে বজবেস এিাং অসাংখ্য ষ লবতর কারণ।’’ 

আল্লাহ্ তা‘আলা তার িাদানদর জেয শুধু পবিত্র পাোহার হালাল 

কনরনেে। আর তানদর উপর অপবিত্র বজবেস হারাম গঘাষণা 

কনরনেে। পবিত্র কুরআনে আনে:  

ِحل   َماَذا   وُلنَكََ    َ يَس   ﴿
ن
م    أ ِحل   قنل   لَهن

ن
من  أ ي َِبَٰتن  لَكن  [  ٤: دة املائ] ﴾ٱلط 

‘‘তারা আপোনক বজজ্ঞাসা করনি, গকাে বজবেস তানদর উপর হালাল 

করা হনয়নে? আপবে িলুে, গতামানদর জেয পবিত্র বজবেস গুনলাই 

শুধু হালাল করা হনয়নে।’’ (আল-মানয়দা: ৪) 
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আল্লাহ্ তা‘আলা সূরা আল-আ‘রানি তার েিী মুহাম্মাদ সাল্লালাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর গুণ িণিো করনত ব নয় িনলে:  

رنهنم﴿  من
 
وِف بِٱل مَ  يَأ رن م   ع  َٰهن نَكرِ  َعنِ  َوَين َهى من

من  َوينِحل   ٱل  ي َِبَِٰت  لَهن ِمن  ٱلط   َعوُلَي ِهمن  َوينَحر 
ئَِث  ََبَٰٓ  [  ٧٥١: االعراف] ﴾ٱۡل 

‘‘বতবে তানদরনক সৎ কানজর আনদি গদে আর অেযায় কাজ গথনক 

বেনষধ কনরে এিাং তানদর জেয সিিপ্রকার পবিত্র বজবেস হালাল 

কনরে ও তানদর উপর সিিপ্রকার অপবিত্র বজবেস হারাম কনরে।’’ 

(সূরা আল-আ‘রাি: ১৫৭) 

সকল প্রকানরর ধূমপাে কখ্েই পবিত্র বজবেনসর অন্তিিুি েয়। িরাং 

তা মারাত্মক ষ লবতকর ও অপবিত্র বজবেস। তাই ধূমপানের িযিসাও 

মাদক দ্রনিযর িযিসার মনতা োজানয়য। অতএি, যারা ধূমপাে কনর 

ও ধূমপানের িযিসার সানথ জবেত তানদর জেয ওয়াবজি দ্রুত 

তওিা কনর আল্লাহর বদনক বিনর আসা এিাং অতীত কৃতকনমির জেয 

লবিত হওয়া ও িবিষযনত এ কাজ ো করার অেীকার করা। আর 

গয িযবি সবতযকারিানি তওিা কনর আল্লাহ্ তা‘আলা তার তওিা 

কিুল কনরে। গযমে: আল্লাহ্ তা‘আলা এরিাদ কনরে: 
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َ ا  ﴿ بن ِ  إَِل  َوتَن ي هَ  ََجِيًعا ٱّلل 
َ
ِمننَنَ  أ ؤ  م   ٱل من َنَ  لََعوُل كن وُلِحن  [  ١٧: انلور] ﴾ ٣١ تنف 

‘‘গহ মুবমে িাদারা! গতামরা প্রনতযনক আল্লাহর বেকি তওিা কর, 

বেশ্চয়ই গতামরা সিলকাম হনি।’’  

আল্লাহ্ তা‘আলা আনরা িনলে, 

ار   ِإَون ِ  ﴿  َتَدىَٰ  ثنم   ٗحاَصَٰوُلِ  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  ل َِمن لََغف   [  ٢٨: طه] ﴾ ٨٢ ٱه 

‘‘এিাং বেশ্চয়ই  আবম ষ লমািীল ঐ িযবির জেয গয তওিা কনর ও 

ঈমাে আনে এিাং গেক ‘আমল কনর অতঃপর সতয সবঠক পথ 

অিলম্বে কনর।’’ (ত্বাহা: ৮২) 

আজ মুসবলম জাহানের ওলামানয় গকরানমর ঐকযিে মত হনলা, 

‘‘ধূমপাে হারাম, এমেবক তা ক্রয় বিক্রনয়র জেয গদাকাে িাো 

গদওয়াও হারাম।’’ গকানো হারাম কানজর সহনযাব তাও হারাম। 

ধূমপাে হারাম হওয়ার আনরকিা িে দলীল হনলা, আল্লাহ্ তা‘আলা 

িনলে, 

َا   َوَل  ﴿ م   تنوُل قن ي ِديكن
َ
وُلنَكةِ  إَِل  بِأ  [  ٧٩٥: ابلقرة] ﴾ٱتل ه 
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‘‘গতামরা বেনজনদরনক ধ্বাংনসর বদনক গঠনল বদও ো।’’ (আল-

িাকারা: ১৯৫)  

ধূমপায়ী গযমে বেনজনদরনক ধ্বাংনসর বদনক গঠনল বদনে, গতমবে গস 

ধীনর ধীনর বেনজর জীিেী িবি েে কনর আত্মহতযার মত অপরাধ 

করনে। অনথির অপচয় িা অথি েে ইসলানম সমূ্পণি বেবষে। আল্লাহ্ 

তা‘আলা িনলে, 

رِينَ  إِن   ﴿ ِ َبذ  َ ا   ٱل من َٰنَ  ََككن َو َيَِٰطِين  إِخ   [  ٨١: االرساء] ﴾ٱلش 

‘‘বেশ্চয়ই অপচয়কারী িয়তানের িাই।’’ (ইসরা: ২৭) 

আল্লাহ তা‘আলা আরও িনলে, 

َ ا    َوَل ﴿ ِفن نۡس  ۥ ت ِب   َل  إِك هن ِفِيَ  ُين  [  ١٧: االعراف] ﴾ ٣١ ٱل منۡس 

‘‘বেশ্চয়ই আল্লাহ্ অপচয়কারীনক পেদ কনরে ো।’’ (আল-আ‘রাি: 

৩১) 

ধূমপাে গকিল অপচয় েয়, সমূ্পণি ষ লবতকর কানজ অথি েে োো 

আর বকেুই ো। 
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আমানদর বপ্রয়েিী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মুনখ্ দূ িন্ধ 

হয় এমে সিবজ িা কাচা গপয়াজ, রসুে গখ্নয় মসবজনদ আসনত 

বেনষধ কনরনেে, গযমেবি সাহীহ আল-িুখ্ারীর (৯/১১০) বেনের 

হাদীেবিনত রনয়নে: 

َكَل  َمن  »
َ
و   ثُوًما أ

َ
َا، َصًل بَ  أ نل  ََتِ و   فَل يَع 

َ
ل   أ ََتِ ِجَدنَا، ِيَع  ُعد   َمس  َق  . «بَي ِتهِ  ِف  َوي 

 (.٧٧1/  ٩) ابلخاري صحيح)

এনত গিনরিতা ও মােুনষর কে হয়ও হয়, হাদীনস আনে: 

َكَل  َمن  »
َ
ََصَل  أ اَث  َواثلُّومَ  ابل  َرَبنَّ  فََل  َوال ُكرَّ ِجَدنَا، َيق  ذَّى ةَ ال َمَلئِكَ  فَإِنَّ  َمس 

َ
 َتتَأ

ا ذَّى ِممَّ
َ
 ( .١٩٥/  ٧) مسلم صحيح «آَدمَ  َبنُو ِمن هُ  َيتَأ

“গয িযবি বপয়াজ, রসুে এিাং বপয়ানজর মনতা  ন্ধ হয় এমে গকানো 

সিজী খ্ানি, গস  গযে আমানদর মসবজনদর ধানর কানেও ো আনস, 

গকেো; মােুষ গয খ্ারাপ  ন্ধ দ্বারা  কে পায়, বিবরিারাও তদ্রূপ 

কে পায়।” (সাহীহ মুসবলম: ১/৩৯৫)  

অেয হাদীনস আনে, 
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ِمنُ  ََكنَ  َمن  » ِ  يُؤ  مِ  بِاّللَّ  (.٨2/  ١) ابلخاري صحيح. )«َجارَهُ  يُؤ ِذي فَلَ  اآلِخرِ  َوايَو 

‘‘গয গকউ আল্লাহ্ তা‘আলা ও গিষ বদিনস ঈমাে রানখ্ গস গযে 

প্রবতনিিীনক কে ো গদয়।’’ (িুখ্ারী: ৭/২৬)  

আনরক হাদীনস আনে, 

ِلمُ ا» ِلُمونَ  َسِلمَ  َمن   لُمس  ( .٧٧/  ٧) ابلخاري صحيح) « َوَيِدهِ، لَِسانِهِ  ِمن   الُمس   

‘‘ঐ গলাক প্রকৃত মুসবলম, যার মুখ্ ও হাত হনত অেয মুসবলম 

বেরাপনদ আনে।’’ (িুখ্ারী: ১/১১)  

আর ধূমপাে দ্বারা মুসবলমনদরনক কে গদওয়া হয়, বেরপরাধ গকানো 

মুসবলমনক কে গদওয়া হারাম: আল-কুরআনে রনয়নে:  

ِينَ  ﴿ ذنونَ  َوٱَّل  ِمنِيَ  ينؤ  ؤ  ِمَنَِٰت  ٱل من ؤ  ِ  َوٱل من َا   َما بَِغي  تََسبن َا   َفَقدِ  ٱك  َتَموُلن َتَٰٗنا ٱح   بنه 
بِيٗنا ِإَوث ٗما  [  ٥٢: االحزاب] ﴾ ٥٨ م 

“গকানো মুবমে পুরুষ-োরী গকানো অপরাধ ো করা সনত্বও যারা 

তানদরনক কে গদয়, তারা বমথযা অপিাদ ও স্পে গুোনহর গিাঝা 
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িহে কনর। (আল-আহযাি: ৫৮) বিবে- বস ানরনির গধােঁয়া দ্বারা কে 

গদওয়াও এমে বমথযা অপিাদ এিাং একবি স্পে গুোহ। 

জনেক িযবি রািার মনধয পবতত একবি  াে গকনি মােুনষর কে 

দূর কনর গদওয়ার কারনণ জান্নানত প্রনিি কনরবেল। (আল্লাহু 

আকিার) (দ্র: সহীহ মুসবলম: ৪/২০২১)। 

তাহনল িলুে ধূমপানের অিস্থ্া বক? িলা হয়: কয়লার কাবল ধুনলও 

ময়লা যায় ো। একিার ধূমপাে করনল যতই মুখ্ পবরষ্কার কনরে তা 

সহনজ দূর হয় ো। এমেবক ধূমপায়ীনদর সারা িরীর ও কাপে 

পযিন্ত দূ িন্ধযুি হনয় যায়। অধূমপায়ীরা তার অতযাচার গথনক কমই 

গরহাই পায়। তার আনিপানি বকেুসময় থাকনল  ন্ধ েবেনয় পোর 

কারনণ আপোনকও সিাই ধুমপায়ী িলনি। অতএি আসুে ঐকযিে 

িানি আওয়াজ তুবল—  

 ‘‘ধূমপায়ী, অধূমপায়ী িাই িাই 
সিাই ধূমপানের বিদায় চাই।’’  

 ‘‘আর করি ো ধূমপাে 
করি এিার দুধপাে।’’ 
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 ‘‘মদপাে গযরূপ  
ধূমপাে গসরূপ।’’ 

 ‘‘মদযপানে ষ লবত যা 
ধূমপানে ষ লবত তা।’’ 

 ‘‘করি ো আর বিষপাে 
করিই দূর ধূমপাে।’’  

 

ধূমপাে োেনত সহনযা ী বিষয়সমূহ 

(১) ধূমপাে হারাম, তাই গেনে বদনত বেয়যাত করা। 

(২) ধূমপানের িয়ািহ ষ লবতসমূহ িানলািানি িুঝা ও 

পবরিানরর সকল সদসযনক এ িযাপানর অিবহত করানো। 

(৩) ধূমপাে োেনত দৃঢ় অেীকার করা ও ধূমপায়ীনদর 

সাহচযি গেনে গদওয়া। 

(৪) গিিী গিিী কুরআে িুনঝ পোর গচো করা ও গিিী 

গিিী গেক আমল করা। 

(৫) সিসময় গমসওয়াক িযিহার করার গচো করা। 
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(৬) প্রনয়াজনে ধূমপাে প্রবতনরাধ বিবেনকর সহনযাব তা 

গেওয়া। 

(৭) সিিনিনষ িানলািানি িুনঝ গেওয়া দরকার গয, 

ধূমপাে গেনে বদনয় আিার শুরু করনল িে বিপদ হনি। 

িরাং গেনে গদয়ার পর একিু খ্ারাপ লা নলও তা 

তাোতাবে দূর হনয় যানি, ইেিাআল্লাহ।  

সা‘উদী আরনিও ধুমপায়ী কম গেই, অনেক আরিী িাইনয়র 

 ােীনত উঠার পর সূদরিানি বিবে- বস ানরি গিনল 

গদওয়ার েসীহত করনল তারা সানথ সানথ তা গিনল গদয়, 

আলহামদুবলল্লাহ। বকন্তু আমানদর গদনির কাউনকও যবদ 

সূদর েবসহত করা হয়, গস বস ানরি গতা গপলনিই-ো িরাং 

আপোনক িুল িুঝনি, খ্ারাপ কথা িলনি। আপবে সির 

করুে, আল্লাহ আপোনক উত্তম প্রবতদাে বদনিে। আল্লাহ 

আমানদর সিাইনক পালে করার তাওবিক বদে, আবমে। 


