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সংতিপ্ত বর্চনা............ 
পৃতিবীতি খেলাধুলাতক এেন আতের 
খযতকাতনা সমতয়র খচতয় খবতশ গুরুত্ব 
খদওয়া হয়। মানুতের কলযাতর্র জনয 
ইসলাম তকছু শিচ সাতপতি খেলাধুলাতক 
অনুতমাদন কতর। বরং তকছু খেলাধুলাতক 
উৎসাতহক ও সাওয়াতবর কাজ তহতসতব ের্য 
কতর। এ দীর্চ তনবতে খেলাধুলা সংক্রান্ত 
মূলনীতিগুতলা কুরআন ও হাদীতসর তবতিন্ন 
উদৃ্ধতির আতলাতক সতবস্তাতর আতলাচনা করা 
হতয়তছ। 
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খেলাধুলা ও শরীরচচচায় ইসলামী মূলনীতি 

ইসলাম তিিরাি িিা প্রকৃতির ধমচ। 
ইসলাম প্রকৃতিবােব; প্রকৃতির অনুকূল সব 
তকছুই সমিচন কতর, যাবৎ না িা মানুতের 
ইহ বা পরকালীন িতির কারর্ হয়। 
শরীরচচচায় শরীতরর উপকার আতছ বতল 
ইসলাম বরাবরই এতক উৎসাতহি কতর। 
অলস অকমচর্য স্থানুতদর ইসলাম পছন্দ 
কতর না। খোদ মানুতের স্রষ্টা আল্লাহ 
িা‘আলা পছন্দ কতরন কমচচঞ্চল, সজীব, 
প্রার্বন্ত বতলষ্ঠ ঈমানদারতক। খদেুন 
কুরআতনই এর প্রমার্ রতয়তছ। 
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মূসা আলাইতহস সালাতমর র্টনা আমরা 
জাতন। তিতন  তির‘আউতনর কবল খছতে 
শু‘আইব আলাইতহস সালাতমর এলাকায় 
খেতলন। িার দুই খমতয়তক পশুতদর পাতন 
পান করাতি সহতযাতেিা করতলন। খমতয় 
দু’তট নবী মূসা আলাইতহস সালাতমর 
তনতিক সিিা ও শারীতরক শতিমত্তা 
উিয়ই খেয়াল কতরতছন। আল্লাহর নবীর 
তবচির্ ও বুতদ্ধমিী কনযা তহতসতব িাই 
বাবার কাতছ এতস িাতদর একজন তপিাতক 
প্রস্তাব তদতলন- আল্লাহর িাোয়:   

﴿ۡ َدىُٰهَماۡقَالَت  بَِتۡۡإِح 
َ
أ َتَۡۡيَٰٓ هُ ۡۡ ۡ ٱس  َۡۡإِنۡ ِۡجر  َۡمنَِۡۡخي 
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َتۡ ِميُۡۡٱل َقوِيۡ َۡجر َتۡۡ ۡ ٱس 
َ  [  ٢٦: القصص] ﴾٢٦ۡٱۡل 

“নারীদ্বতয়র একজন বলল, ‘খহ আমার 
তপিা, আপতন িাতক মজুর তনযুি করুন। 
তনশ্চয় আপতন যাতদরতক মজুর তনযুি 
করতবন িাতদর মতধয খস উত্তম, খয 
শতিশালী তবশ্বস্ত।” [সূরা আল-কাসাস, 
আয়াি: ২৬]  

মূসা আলাইতহস সালাতমর শারীতরক শতি 
ও কমচিমিার প্রশংসার এ শব্দগুতলা 
আল্লাহ িা‘আলাই িাাঁর বার্ীতি িুতল 
ধতরতছন। খিমতন আল্লাহর নবীর কতেও 
আমরা এর সমিচন েুাঁতজ পাই। আবূ 
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হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু খিতক বতর্চি, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 
বতলন,  

ِ ِمَن الُْمْؤِمِن » َحبُّ إََِل اَّلله
َ
الُْمْؤِمُن الَْقوِىُّ َخْْيٌ َوأ

ِعيِف   «.الضه

“শতিশালী মুতমন আল্লাহর কাতছ উত্তম ও 
অতধক তপ্রয় দুবচল মুতমতনর খচতয়।”1  

িাই সাধারর্িাতব ইসলাতম শরীরচচচা 
একতট তবধ ও উত্তম কাজ। এর দ্বারা খবশ 

                                                           
1 সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৬৯৭৫। 
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তকছু মহৎ লিয অতজচি হয়। খযমন 
শরীরচচচার মাধযতম ইসলাতমর জনয 
জীবনবাতজ খরতে তজহাতদর প্রতশিতর্র 
কাজ হয়, খদতহ প্রিুল্লিার সঞ্চার হয় এবং 
প্রার্শতি বৃতদ্ধ পায়। খেলাধুলার গুরুত্ব 
এেন অিীতির খয খকাতনা সমতয়র খচতয় 
খবতশ। কারর্, শরীরচচচার খেলাধুলা এেন 
মাতের ধুলা খছতে জািীয়িা, রাজনীতি, 
অিচনীতি, সংসৃ্কতিসহ বহু তকছুর সতে 
জতেতয় পতেতছ। 

বিচমানকাতল নানা ধরতনর খেলার প্রচলন 
র্তটতছ। এসতব শরী‘আি পতরপতি নানা 
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তবেয়াতদ খযাে হতয়তছ- হয়তিা খেলার 
তনয়ম-কানূতন নয়তিা িার চচচায়। িতল 
খেলাধুলা তবেতয় ইসলাতমর মূলনীতিগুতলা 
খজতন খনওয়া কিচবয।  

খমাটা দাতে বলতল খয খকাতনা খেলা তবধ 
হবার জনয িাতি তনতনাি শিচগুতলা 
উপতস্থি িাকতি হতব:  

১. ধমচীয় জরুরী কিচবয পালন খিতক 
উদাসীন না করা:  

খকাতনা খেলা তবধ হতি হতল িার মতধয এ 
তবতশষ্টয িাকতি হতব খয িার খনশার খর্ার 
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খযন আল্লাহর খকাতনা িরয তবধান পালতনর 
কিা তদতবয িুতলতয় না খদয়। খেলার ছতল 
খযন িরয ছুতট না যায়। খযমন, খকাতনা 
িরয সালাতির সময় খেলাধুলা করা। 
কারর্, সবার জানা কিা খয, এ সময় 
খকাতনা তক্রো-খকৌিুতকর অনুমতি খনই। এ 
খিতে এতট আল্লাহর তযতকর িিা সালাি 
খিতক উদাসীনকারী তহতসতব ের্য হতব, যা 
িার তবধিা হরর্ কতর তনতব। আল্লাহ 
িা‘আলা বতলন,  
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ََتِيَۡمنۡٱنل اِسَۡۡوِمنَۡ﴿ وَۡۡيَش  َِديِثۡۡلَه  َۡعنِِۡلُِضل ۡۡٱۡل 
َِۡۡسبِيلِۡ ِۡۡٱّلل  ْوَلَٰٓئَِكُۡۡهُزًوا َۡۡوَيت ِخَذَهاِۡعل مۡ ۡبَِغي 

ُ
ۡلَُهمۡ ۡأ

ِهيۡ َۡعَذابۡ   [  ٦: لقمان] ﴾٦ۡم 

“আর মানুতের মধয খিতক খকউ খকউ না 
খজতন আল্লাহর পি খিতক মানুেতক তবভ্রান্ত 
করার জনয অনিচক কিা েতরদ কতর, আর 
িারা ঐগুতলাতক হাতস-োট্টা তহতসতব গ্রহর্ 
কতর; িাতদর জনয রতয়তছ লাঞ্ছনাকর 
আযাব।” [সূরা লুকমান, আয়াি: ৬]  

২. শরী‘আতির মহৎ লতিযর প্রতি খেয়াল 
রাো :  
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আল্লাহর প্রতি তবশ্বাসীমাতেই জাতনন, 
পৃতিবীতি আমাতদর আেমন অতহিুক নয়। 
পৃতিবীতি আমাতদর জীবন লিযহীন নয়। 
আল্লাহ িা‘আলা বতলন, 

ُتَۡۡوَما﴿ نۡ َۡخلَق  ِ
نَسۡۡٱۡل  ِ

َۡۡوٱۡل  ُبُدونِۡۡإِّل   ﴾٥٦ِِۡلَع 
 [  ٥٦: اذلاريات]

“আর তজন্ন ও মানুেতক খকবল এজনযই 
সৃতষ্ট কতরতছ খয িারা আমার ইবাদি 
করতব।” [সূরা আয-যাতরয়াি, আয়াি : 
৫৬] 

আতরক জায়োয় আল্লাহ বতলন,  
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ِي﴿ َيَٰوةَۡۡٱل َمو َتَۡۡخلَقَۡۡٱَّل  ي ُكمۡ ِِۡلَب لَُوُكمۡ ۡوَٱۡل 
َ
َسنُۡۡأ ح 

َ
ۡأ

 [  ٢: امللك] ﴾٢ۡٱل َغُفورُۡۡٱل َعزِيزُۡۡوَُهوََۡۡعَمٗل ۡ

“তযতন মৃিুয ও জীবন সৃতষ্ট কতরতছন যাতি 
তিতন খিামাতদরতক পরীিা করতি পাতরন 
খয, খক খিামাতদর মতধয আমতলর তদক 
খিতক উত্তম। আর তিতন মহাপরাক্রমশালী, 
অতিশয় িমাশীল।” [সূরা আল-মুলক, 
আয়াি: ২]  

অিএব, খেলার লিয খযন উতেশযহীন 
খেলায়ই সীমাবদ্ধ না িাতক। খেলাতট হতি 
হতব হয়তিা ইসলাতমর জনয জীবনবাতজ 
খরতে তজহাতদর প্রস্তুতি তহতসতব- খযতট 
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ইসলাতমর শরীরচচচার সতবচাচ্চ লিয অিবা 
শারীতরক সিমিা অজচন, কমচসৃ্পহা বৃতদ্ধ বা 
তবধ তচত্ততবতনাদতনর উতেতশয। এসব 
উতেশয সামতন খরতে শরীরচচচা করতল 
খসতটও আতেরাতির জনয পুর্য বতয় 
আনতব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 
ওয়াসাল্লাম তজহাতদর প্রস্তুতি তহতসতব এ 
কুতস্তযুদ্ধ ও খর্ােতদৌে প্রতিতযাতেিাতক 
উৎসাতহি কতরতছন। মুতমতনর জীবতন খেলা 
শুধু খেলা নয়, উতেশয িাকতব শারীতরক 
শতি সঞ্চয় কতর িা আল্লাহর ইবাদি-
বতন্দেী এবং ইসলাতমর জনয লোইতয় িা 
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কাতজ লাোতনা। তনয়তির বতদৌলতি অতনক 
পাতিচব কাজও আতেরাতির জনয কলযার্ 
বতয় আতন। খযমন, উমার ইবনুল োত্তাব 
রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু কিৃচক বতর্চি, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বতলন,  

ْعَماُل بِانلِّيهاِت »
َ
 «.إِنهَما األ

“তনশ্চয় কাতজর িলািল তনয়তির ওপর 
তনিচরশীল।”2 

                                                           
2 সহীহ বুোরী, হাদীস নং ১। 
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৩. সির আবৃি িাকা এবং খযৌন 
সুেসুতেদায়ক না হওয়া :  

অনয সমতয়র মতিা খেলাধুলার সময়ও সির 
ঢাকা ওয়াতজব। অিচ অতনক খেলায় তিিনা 
উসতক খদওয়ার মতিা সির খোলা িাতক। 
খযমন, িুটবল খেলায় পুরুতের উরুর 
অতধচক বা িারও খবতশ অংশ খোলা িাতক। 
সাাঁিার খেলা, তবচ (সমুদ্রিীতরর) খেলা ও 
প্রিৃতি খেলাধুলায় প্রায় উলে হতি হয়। 
আলী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু কিৃচক বতর্চি, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 
বতলন, 
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 «.الَ تَْكِشْف فَِخَذَك واَلَ تَنُْظْر إََِل فَِخِذ ََحٍّ واَلَ َميِّت  »

“িুতম তনতজর উরু উনু্মি কতরা না এবং 
খকাতনা জীতবি বা মৃি বযতির উরুর তদতক 
দৃতষ্ট তদও না।”3 

তকছু খেলা আতছ যা খকবলই খমতয়তদর 
জনয, তকন্তু ওসতব শরী‘আিতনতেদ্ধ 
অেতশািা প্রদতশচি হয়। অিচ নারীর জনয 
সির অনাবৃি করা চাই িা পুরুতের 

                                                           
3 আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪০১৭, শাইে আলবানী 
হাদীসতটতক সহীহ বতলতছন। খদেুন: সহীহুল 
জাতম‘, হাদীস নং ৭৪৪১। 
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সামতন খহাক বা নারীতদর সামতন- 
সবচাবস্থায় কতোরিাতব তনতেদ্ধ। খযমন 
খটতনস, বযাডতমন্টন, িুটবল প্রিৃতি খেলা। 
খিমতন তকছু শরীরচচচা রতয়তছ যার উতেশয 
উনু্মি খসৌন্দযচ প্রদশচন, খযমন সুন্দরী 
প্রতিতযাতেিা- সেি কারতর্ই এতটও 
শরী‘আতি কতোরিাতব তনতেদ্ধ। শরী‘আি 
পদচা তবধাতনর মাধযতম সবসময় নারীতক 
যিাযি সম্মান তদতি চায় এবং খয খকাতনা 
মূতলয িাতক পর্য বানাতনার অশুি উতদযাে 
প্রতিহি কতর। আল্লাহ িা‘আলা আল-
কুরআতন বতলন,  
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نَۡ﴿ نََۡۡوَّلۡۡبُيُوتُِكنۡ ِۡفَۡۡوقَر  ۡٱل َجِٰهلِي ةََِۡۡب جَۡتَۡۡتَََب ج 
ىۡ وَلٰ
ُ قِم نَۡۡٱۡل 

َ
لَٰوةََۡۡوأ َكٰوةَۡۡوَءَاتِيَۡۡٱلص  ِطع نَۡۡٱلز 

َ
ََۡۡوأ ۡٱّلل 

ۡ ۥ   ُۡۡيُرِيدُۡۡإِن َماَۡورَُسوََلُ هَِبۡۡٱّلل  َسَۡۡعنُكمُِِۡۡلُذ  َلۡۡٱلر ِج  ه 
َ
ۡأ

َي ِتۡ َِرُكمۡ ۡٱۡل  هِٗياَۡويَُطه   [  ٣٣: االحزاب] ﴾٣٣ۡتَط 

“আর খিামরা তনজ েৃতহ অবস্থান করতব 
এবং প্রাক-জাতহলী যুতের মতিা খসৌন্দযচ 
প্রদশচন কতরা না। আর খিামরা সালাি 
কাতয়ম কর, যাকাি প্রদান কর এবং 
আল্লাহ ও িাাঁর রাসূতলর আনুেিয কর। খহ 
নবী পতরবার (মুসতলম নারী), আল্লাহ খিা 
খকবল চান খিামাতদর খিতক অপতবেিাতক 
দূরীিূি করতি এবং খিামাতদরতক 
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সমূ্পর্চরূতপ পতবে করতি। খিামরা মূেচিা 
যুতের অনুরূপ তনতজতদরতক প্রদশচন করতব 
না।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াি: ৩৩] 

৪. জীবতনর জনয ঝুাঁতকপূর্চ না হওয়া:  

খেলাতট এমন হতি হতব যাতি জীবননাতশর 
তনতশ্চি বা প্রবল সম্ভাবনা না িাতক। 
খকননা তনতজর জীবনতক ঝুাঁতকতি খিলা বা 
ধ্বংতসর মুতে খেতল খদওয়ার অনুমতি 
ইসলাতম খনই। মহান আল্লাহ িা‘আলা 
বতলন,  

َْۡۡوَّلۡ﴿ ي ِديُكمۡ ۡتُل ُقوا
َ
لَُكةِۡۡإَِلۡۡبِأ  [  ١٩٥: ابلقرة] ﴾ٱتل ه 
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“আর খিামরা তনতজরা তনতজতক ধ্বংতসর 
মুতে খেতল তদও না।” [সূরা আল-বাকারাহ, 
আয়াি: ১৯৫]  

আতরক আয়াতি আল্লাহ িা‘আলা বতলন,  

َْۡۡوَّلۡ﴿ ُتلُو ا نُفسََۡۡتق 
َ
ۡ أ َۡۡإِنۡ ُۡكم  ۡرَِحيٗماۡبُِكمۡ ََۡكنَۡۡٱّلل 

 [  ٢٩: النساء] ﴾٢٩

“আর খিামরা তনতজতদর কাউতক হিযা কতরা 
না। তনিঃসতন্দতহ আল্লাহ খিামাতদর প্রতি 
দয়ালু।” [সূরা আন-তনসা, আয়াি: ২৯] 
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আমর ইবন ইয়াহইয়া মাতযনী খিতক বতর্চি, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 
বতলন,  

ارَ  الَ » َر َواَل َِضَ  «.ََضَ

“ইসলাতম কারও িতি করা খনই, িতিগ্রস্ত 
হওয়াও খনই।”4 

অিএব, খেলা যতদ হয় জীবতনর জনয 
ঝুাঁতকপূর্চ চাই এ ঝুাঁতক খেতলায়াতের তনতজর 
সৃষ্ট খহাক বা অনয কিৃচক, িা তনতেদ্ধ। 

                                                           
4 মুয়াত্তা মাতলক, হাদীস নং ২৭৫৬; দারাকুিনী, 
হাদীস নং ৪৫৯৫। 
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কারর্, খেলাধুলার উতেশযই হতলা জীবতনর 
সুস্থিা িিা এর উপকার করা, এতক কষ্ট 
খদওয়া বা এর িতি করা নয়। খযমন, 
িমুচলা ওয়ান খরস (োতের েতি 
প্রতিতযাতেিা) প্রিৃতি তক্রো প্রতিতযাতেিায় 
প্রায়ই প্রতিতযােীতদর করুর্ মৃিুযর তশকার 
হতি খদো যায়। 

একতট বে উদাহরর্ খদয়া যাক, ২০১৩ 
সাতলর ২৯ তডতসম্বর ৪৫ বছর বয়সী 
মাইতকল শুমাোর খেঞ্চ আল্পতস তস্ক 
দুর্চটনার তশকার হন। দীেচ ১৮ তদন তিতন 
খকামায় রতয়তছন। দুর্চটনার সময় তিতন তস্ক 
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খহলতমট পতেতছতলন তকন্তু িার মািা একতট 
তশলার সতে আর্ািপ্রাপ্ত হয় এবং িাাঁর 
খহলতমট খিতে দুই েণ্ড হতয় যায়। 
জামচাতনর তকংবদন্তী এ িমুচলা ওয়ান 
চযাতম্পয়নতক বাতক জীবনটা খকামায় 
কাটাতি হতি পাতর। তটম মযাতনজতমন্ট ও 
পতরবাতরর নীরবিা খিতক এমন অনুমান 
করা হতে বতল জাতনতয়তছ খডইতল খমইল।5 

৫. হারাম উপাজচনমুি হওয়া:  

                                                           
5 সূে: খডইতল খমইল অন লাইন/স্কাই খস্পাটচস। 
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খেলা তবধ হওয়ার আতরক খমৌতলক শিচ 
হতলা, খসতট খয খকাতনা ধরতনর জুয়া ও 
বাতজমুি হওয়া। খেলাধুলার মাধযতম 
প্রতিতযাতেিামূলক বাতজর অিচ তবধ 
উপাজচন নয়। আজকাল আন্তজচাতিক 
খেলাধুলায় বাতজ এবং বাতজতক খকন্দ্র কতর 
নানা অনতিতপ্রি র্টনার উদ্ভব প্রায়ই 
র্টতি যায়। তক্রতকতট জুয়ার র্টনায় 
পাতকস্তাতনর িারকা তক্রতকটার মুহাম্মাদ 
আতমর, সালমান বাট ও আতসি তনতেদ্ধ 
হন। িারি, অতেতলয়া, দতির্ আতেকা, 
তনউতজলযান্ডসহ তবতিন্ন খদতশর 
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তক্রতকটারতদর জুয়া, স্পট তিতসংতয় জতেতয় 
পোর র্টনা খিা তমতডয়ার বতদৌলতি 
সবারই জানা হতয় খেতছ। ইসলাম এসব 
অববধ উপাজচন ও দুনচীতি প্রতিতরাতধ 
সবচদাই বদ্ধপতরকর। আল্লাহ িা‘আলা 
বতলন,  

َها﴿ ي 
َ
أ ِينََۡۡيَٰٓ ْۡۡٱَّل  رُۡۡإِن َماَۡءاَمُنو ا َم  َۡوٱل َمي ِسُۡۡٱۡل 

نَصاُبۡ
َ َلٰمَُۡۡوٱۡل  ز 

َ َۡۡوٱۡل  س  ِنۡ ۡرِج  ي َطٰنَِۡۡعَملِۡۡم  ۡٱلش 
َتنُِبوهُۡ لُِحونَۡۡلََعل ُكمۡ ۡفَٱج  ي َطٰنُۡۡيُرِيدُۡۡإِن َما٩٠ُۡۡتف  ۡٱلش 

ن
َ
َضا ءَۡۡٱل َعَدَٰوةَۡۡبَي َنُكمُۡۡيُوقِعَۡۡأ َغ  رِِۡۡفَۡۡوٱۡل  َم  ۡٱۡل 

ُكمۡ َۡوٱل َمي ِسِۡ رَِۡۡعنَۡوَيُصد 
ِۡۡذِك  لَٰوةِىۡٱلۡوََعنِۡۡٱّلل  ۡص 

نُتمَۡفَهل ۡ
َ
نَتُهونَۡۡأ  [    ٩١  ،٩٠: دةاملائ] ﴾٩١ۡم 
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“খহ মুতমনের্, তনশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-
খবদী ও িােযতনধচারক িীরসমূহ খিা নাপাক 
শয়িাতনর কমচ। সুিরাং খিামরা িা 
পতরহার কর, যাতি খিামরা সিলকাম 
হও। শয়িান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা 
খিামাতদর মতধয শত্রুিা ও তবতদ্বে সঞ্চার 
করতি চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরর্ ও 
সালাি খিতক খিামাতদর বাধা তদতি। 
অিএব, খিামরা তক তবরি হতব না?” [সূরা 
আল-মাতয়দাহ, আয়াি: ৯০-৯১] 

আল্লাহ যা উপাজচন ও িির্ হালাল 
কতরতছন িাই আমাতদর আহাযচ। এর 



 

26 

অনযিা হতল খসটা শয়িাতনর অনুকরর্ ও 
অববধ। আল্লাহ জাল্লা শানুহু বতলন,  

َها﴿ ي 
َ
أ ْۡۡٱنل اُسَۡۡيَٰٓ اُُۡكُوا ۡرِضِۡۡفِۡۡمم 

َ َۡطي ِٗباَۡحَلٰٗلۡۡٱۡل 
َْۡۡوَّلۡ ي َطِٰنۡ ُۡخُطَوٰتِۡۡتَت بُِعوا ۡ ۡلَُكمۡ ۡإِن ُهۥۡٱلش  بِيۡنَۡعُدو  ۡم 
 [  ١٦٨: ابلقرة] ﴾١٦٨

“খহ মানুে, জতমতন যা রতয়তছ, িা খিতক 
হালাল পতবে বস্তু আহার কর এবং 
শয়িাতনর পদাঙ্ক অনুসরর্ কতরা না। 
তনশ্চয় খস খিামাতদর জনয সুস্পষ্ট শত্রু।” 
[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াি: ১৬৮] 
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খিমতন হাদীতস স্পষ্ট বলা হতয়তছ 
প্রতিতযাতেিা খকবল তিনতট খেলায়ই 
অনুতমাতদি। আবূ হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু 
‘আনহু কিৃচক বতর্চি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বতলন,  

ْو ُخفٍّ »
َ
ْو َحافِر  أ

َ
 «.اَل َسبََق إاِله ِِف نَْصل  أ

“প্রতিতযাতেিা তবধ খকবল িীরন্দাতজতি, 
উট ও খর্াে খদৌতে।”6 

                                                           
6 তিরতমযী, হাদীস নং ১৭০০; নাসাঈ, হাদীস নং 
৩৬০০। 
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৬. প্রতিতযাতেিার জয়-পরাজতয় শত্রুিা-
তমেিা সৃতষ্ট না হওয়া: 

খেলাধুলাতক শত্রুিা-তমেিার মাপকাতে 
বানাতল খস খেলাতট িার স্বািাতবক তবধিা 
হারায়। িাতলা খেলার কারতর্ অতিিতি বা 
োরাপ খেলার কারতর্ অতি িতি বা অতি 
অিতি খকাতনাটাই ইসলাতম কাময নয়। 
িুটবতল ব্রাতজল-আতজচতন্টনার সমিচক তকংবা 
তক্রতকতট িারি-পাতকস্তাতনর সমিচকতদর 
মতধয তনতজতদর সমতিচি দল তনতয় 
মারামাতর, হানাহাতন ও শত্রুিা তিতরর 
র্টনা পে-পতেকা প্রায়ই খচাতে পতে। েি 
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বছর তমসতর িুটবল খেলাতক খকন্দ্র কতর 
মারামাতরর র্টনায় প্রায় দশজন মানুেতক 
মৃিুযদণ্ড খদয়া হয়। যা আন্তজচাতিক 
তমতডয়ায় িলাও কতর প্রচার করা হয়। 
খদেুন মানুেতক শয়িাতনর এসব 
দুরতিসতেমূলক র্টনার হাি খিতক বাাঁচাতি 
আল্লাহ িা‘আলার পতরষ্কার খর্াের্া :  

ي َطٰنُۡۡيدُۡيُرِۡۡإِن َما﴿ نۡٱلش 
َ
ۡٱل َعَدَٰوةَۡۡبَي َنُكمُۡۡيُوقِعَۡۡأ

َضا ءَۡ َغ  رِِۡۡفَۡۡوٱۡل  َم 
ُكمۡ َۡوٱل َمي ِسِۡۡٱۡل  رَِۡۡعنَۡويَُصد 

ۡذِك 
ِۡ لَٰوةِىۡۡوََعنِۡۡٱّلل  نُتمَۡفَهل ۡۡٱلص 

َ
نَتُهونَۡۡأ : دةاملائ] ﴾٩١ۡم 

٩١  ] 
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“তনশ্চয় শয়িান শুধু মদ ও জুয়া (সব 
ধরতনর আন্তজচাতিক প্রতিতযাতেিাই 
জুয়াবহুল) দ্বারা খিামাতদর মতধয শত্রুিা ও 
তবতদ্বে সঞ্চার করতি চায়। আর (চায়) 
আল্লাহর স্মরর্ ও সালাি খিতক খিামাতদর 
বাধা তদতি। অিএব, খিামরা তক তবরি 
হতব না?” [সূরা আল-মাতয়দাহ, আয়াি : 
৯১] 

িাছাো ইসলাতম শত্রুিা-তমেিার মাপকাতে 
খকবল আল্লাহর িাতলাবাসা। আল্লাহর 
জনযই িাতলাবাসা এবং আল্লাহর জনযই 
িাতলাবাসা িযাে ঈমাতনর অংশ এবং 
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ইসলাতম একান্ত কাময তবেয়। আল্লাহ 
বতলন,  

ِمُنونَۡ﴿ ِمَنُٰتَۡۡوٱل ُمؤ  ُضُهمۡ َۡوٱل ُمؤ  ِِلَا ءَُۡۡبع  و 
َ
ۡ ۡأ َۡبع ض 

ُمُرونَۡ
 
ُروِفۡۡيَأ نَۡۡبِٱل َمع  ُمنَكرَِۡۡعنَِۡۡوَين َهو 

َۡوُيقِيُمونَۡۡٱل 
لَٰوةَۡ َكٰوةَۡۡتُونََۡوُيؤۡ ۡٱلص  ََۡۡوُيِطيُعونَۡۡٱلز  ۡۡٱّلل  ۥ   َۡورَُسوََلُ
ْوَلَٰٓئَِكۡ

ُ
هَۡۡسَي ََحُُهمُۡۡأ ُ َۡۡإِنۡ ۡٱّلل   ﴾٧١َۡۡحِكيمۡ َۡعزِيزۡنۡٱّلل 
 [  ٧١: اتلوبة]

“আর মুতমন পুরুে ও মুতমন নারীরা এতক 
অপতরর বেু, িারা িাতলা কাতজর আতদশ 
খদয় আর অনযায় কাজ খিতক তনতেধ কতর, 
আর িারা সালাি কাতয়ম কতর, জাকাি 
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প্রদান কতর এবং আল্লাহ ও িাাঁর রাসূতলর 
আনুেিয কতর। এতদরতক আল্লাহ শীঘ্রই 
দয়া করতবন। তনশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আি-িাওবাহ, আয়াি: 
৭১]  

িািসীরতবদ ইমাম কুরিুবী রহ. বতলন, 
‘এতক অপতরর বেু অিচ িাতলাবাসা, 
সম্প্রীতি ও আন্ততরকিায় িারা অতিন্ন।’7 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাতমর 
উম্মতির তবতশষ্ট হতলা িারা আল্লাহর জনয 
                                                           
7 িািসীতর কুরিুবী : (৮/২০৩)। 
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পরস্পরতক িাতলাবাসাতব। পাতিচব খকাতনা 
কারতর্ এতক অপতরর সতে শত্রুিা খপাের্ 
করতব না। আল্লাহর শত্রুরাই খকবল 
িাতদর শত্রু। আল্লাহ জাল্লা শানুহু বতলন,  

دۡ ﴿ َم  ِ ُۡۡلۡر ُسوُّۡم  ِينَۡۡٱّلل  ۡۥ َۡوٱَّل  ا ءَُۡۡمَعُه ِشد 
َ
ۡۡأ ارََِۡۡعَ ُكف 

ۡٱل 
ۡ ۡرََُحَا ءُۡ  [  ٢٩: الفتح] ﴾ۡبَي َنُهم 

“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং িার সাতি 
যারা আতছ িারা কাতিরতদর প্রতি অিযন্ত 
কতোর; পরস্পতরর প্রতি সদয় (িাতলাবাসা 
পরায়র্)।” [সূরা আল-িািহ, আয়াি: ২৯] 
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হাদীতস আল্লাহর জনয তমেিা-তবতরিাতক 
ঈমাতনর পূর্চিার তনদশচন তহতসতব 
আেযাতয়ি করা হতয়তছ। খযমন, আবূ উমামা 
রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু খিতক বতর্চি, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বতলন,  

« ِ ِ َوَمنََع َّلِله ْعَطى َّلِله
َ
ِ َوأ ْبَغَض َّلِله

َ
ِ َوأ َحبه َّلِله

َ
َمْن أ

 «.ِد اْستَْكَمَل اإِليَمانَ َفقَ 

“খয খকউ আল্লাহর জনযই িাতলাবাতস এবং 
আল্লাহর জনযই রৃ্র্া কতর এবং (কাউতক 
তকছু) তদতয় িাতক আল্লাহর জনযই এবং 
(কাউতক তকছু) খদওয়া খিতক তবরি িাতকও 
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আল্লাহরই জনয; িাহতল িার ঈমান পতরপূর্চ 
হতলা।”8 

এতিা খেল সরাসতর খেলার তদক। খেলা 
খদোর তদকতটও এোতন প্রাসতেক। 
অধুনাকাতল খেলাধুলার নানা শাো-প্রশাোর 
তবসৃ্ততি র্তটতছ। খেলার সতে যুি হতয়তছ 
আনুেতেক বহু তবেয়। খেলার তবধিা-
অববধিার খিতে এসব তবেয়ও তবতবচয। 
খযমন, এেন জািীয় ও আন্তজচাতিক সব 
খেলার প্রার্ দশচক-খরািা। দশচকরাই 

                                                           
8 আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৬৮১। 
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খেলাধুলার মাধযতম আতয়র প্রধান উৎস। 
দশচক না এতল তবশ্বিুটবতলর তনয়ন্ত্রক তিিা 
তকংবা তবশ্ব তক্রতকতটর তনয়ন্ত্রক সংস্থা 
আইতসতসর গুরুচণ্ডাতল মাতে মারা যাতব। এ 
দশচকতদর কারতর্ই খেলাধুলা তনতয় তমতডয়া 
ও পুাঁতজপতিতদর যি আগ্রহ। খলাবাল 
তিতলতজর যুতে খেলাধুলায়ও 
খলাবালাইতজশতনর খছাাঁয়া খলতেতছ। শুধু 
িাই নয়, খেলা এেন সংসৃ্কতি ও মানুতের 
তচন্তা-খচিনা পতরবিচতন বে িূতমকা 
রােতছ।  
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সযাতটলাইন চযাতনলগুতলা জনতপ্রয় খেলা 
সম্প্রচার কতর কাাঁতে কাাঁতে অিচ আয় 
করতছ। খয আতয়র িাে তেতয় পেতছ ওই 
খেলার আন্তজচাতিক তনয়ন্ত্রক সংস্থা, সংতিষ্ট 
খদতশর খবাডচ এবং প্রতিতট খেতলায়াে 
পযচাতয়। আর তটতি চযাতনলগুতলার প্রধান 
উৎস অবশযই তবজ্ঞাপন। বল্গাহীন পুাঁতজবাদী 
ও তনিাকিাহীন অিচতলািীরা িাতদর সব 
ধরতনর তবজ্ঞাপন হজম করাতে সব জাতি 
ও খদশতক। অিচ এসব তবজ্ঞাপতনর 
অতধকাংশই বহু খদশ ও জাতি তবতশেি 
মুসতলম রাষ্ট্র ও উম্মাহর খচিনা ও 
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সংসৃ্কতির সতে মানানসই নয়। খকউ 
তটতিতি খেলা খদেতবন অিচ অিীল 
তবজ্ঞাপন িার খচাতে পেতব না, এটা এেন 
আর সম্ভব নয়। িাই এসব খদো ও এর 
মাধযতম উপাতজচি অিচ খকাতনাটাই খয 
অববধিামুি নয়, িা বলাবাহুলয।  

খেলা খদোয় তবজ্ঞাপন মতিা আতরক সমসযা 
প্রতমলা দশচক। খেতডয়াতম নারীতদর 
উপতস্থতি এেন অপতরহাযচ। যাতদর 
অতধকাংতশর খবশিূোই শুধু ইসলাতমর 
দৃতষ্টতি নয়, মুসতলম সংেযােতরষ্ঠ 
খদশগুতলার স্থানীয় সংসৃ্কতির দৃতষ্টতকাতর্ও 
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সমিচনতযােয নয়। তমতডয়া ও পুাঁতজবাদীরা 
তনতজতদর স্বাতিচ বরাবরই এতদর পাতল 
হাওয়া তদতয় আসতছ। অমুসতলম খদশগুতলায় 
খেতডয়াতম খমতয়তদর খোলাতমলা উপতস্থতি 
খদতে অতি দ্রুি মুসতলম খমতয়রা িাতদর 
অনুসরর্ করতছ। আপতন খেলা খদেতি 
চাইতল তবজ্ঞাপতনর মতিা এতদরও না খদতে 
উপায় খনই। এবার আপতনই তসদ্ধান্ত তনন 
তকিাতব খেলা খদেতবন।  

সমসযা আরও আতছ। মুসতলম সংেযাগুরু 
এতশয়া মহাতদতশ তবতশেি িারিীয় 
উপমহাতদতশ সবতচতয় জনতপ্রয় খেলা 
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ইংতরজ হাতি জন্ম খনওয়া িদ্র খলাতকর 
খেলা তহতসতব েযাি তক্রতকট। তক্রতকট 
খেলার সংতিপ্তিম িাসচন তট-২০ এর 
অপতরহাযচ বানাতনা হতয়তছ চরম দৃতষ্টকটু 
অরুতচকর তচয়াসচতলতডতদর নাচ। মাতের দুই 
পাতশ সবার খচাতে পোর মতিা জায়োয় 
উাঁচু মতঞ্চ অিীল খপাশাকধারী এই 
খমতয়গুতলা দাাঁতেতয় িাতক। এতদর োতয় 
কাপে বলতি বুতক ও খকামতরর তনতচ এক 
তচলতি পািলা বস্ত্রেণ্ড। চার-ছক্কার উতেতশয 
বল েতেতয় মাতের বাইতর খযতি লােতল 
এরা  খবোপ্পা হাতস তদতয় তবশ্রীিাতব খনতচ 
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দশচকতদর নজর কাোর খচষ্টা কতর। 
অিীলিার এমন খজায়ার পৃতিবী কেতনা 
খদতেতছ তকনা আল্লাহ জাতনন।  

এ ছাো খয খকাতনা জািীয় বা আন্তজচাতিক 
তক্রো প্রতিতযাতেিা উতদ্বাধনীর অতবতেদয 
অে এেন সাংসৃ্কতিক প্রদশচনী। তিম সং, 
জািীয় সংসৃ্কতি তচোয়র্সহ নানা নাতম 
অিীলিার কি নান্দতনক উপস্থাপনা। যার 
তসংহিােজুতেই িাতক অিীল নাচ-োন। 
কতদন আতে লাতিন আতমতরকার ব্রাতজতল 
উতদ্বাধন হতলা ২০১৪ তবশ্বকাপ। পতররতদন 
জািীয় তদতনকগুতলায় উতদ্বাধনী অনুষ্ঠাতনর 
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নাচ-োতনর খয গুতটকয় ছতব ছাপা হতয়তছ 
িা খদতে আাঁিতক উতেতছ। এই স্বল্পবসনা 
ললনাতদর পারিরমযান্স মানুে সরাসতর 
তটতিতি তকিাতব খদতেতছ খিতব তবতস্মি 
হতি হয়। এর আতের তবশ্বকাপ হতয়তছল 
দতির্ আতেকায়। খসোতনও উতদ্বাধনী 
অনুষ্ঠাতন তছল অিীলিার ছোছতে। 
অতলতম্পক আসতরও এসব অপতরহাযচ। 
িতল খেলাধুলার উত্তম বযাপারতট এেন 
নানা কারতর্ িার উত্তমত্ব হাতরতয় খিতলতছ। 
অিীলিার এিসব আতয়াজন সতেও এসব 
খেলায় অংশগ্রহর্ বা দশচক তহতসতব 
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উপতিাে খয তবধিা হাতরতয়তছ বহু আতেই 
িা বুঝতি মুিতি সাতহতবর কাতছ যাবার 
প্রতয়াজন আতছ?               

অিএব, খদশ ও জাতির স্বাতিচ খেলাতক 
খেলার জায়োয় খরতে আমাতদর শরীরচচচার 
প্রশংসনীয় কাজ কতর খযতি হতব। খেলাতক 
অতবতবচক স্বািচাে অিচতলািী এবং চতরে 
তবনাশীতদর অশুি হাি খিতক রিা করতি 
হতব। সতবচাপতর সুস্থ তবতনাদন ও তক্রোচচচার 
মাধযতম িরুর্ ও যুবসমাতজর সুষু্ঠ তবকাশ 
তনতশ্চি করতি হতব। আজতকর িরুর্রা 
সুস্থ তবতনাদন ও তবধ খেলা খছতে ছুটতছ 
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অববধ ও চতরেতবধ্বংসী আতয়াজতনর 
তদতক। খযৌনিা ও অিীলিার খজায়ার 
িাতদর খিতস তনতয় যাতে। খজনা-
বযতিচাতরর প্লাবতন খিতস খদশ ও উম্মাহর 
এ সম্পদ ও শতি। খদশ ও জাতির 
অেকার িতবেযি কল্পনা কতর িাই 
তচন্তাশীল, দূরদশচী বযতিমাতেই আজ উতদ্বগ্ন 
উৎকতেি।  

এ জেি ও জীবতনর তনরাপত্তা ও অতস্ততত্বর 
স্বাতিচ আজ আমাতদর এিসব অববধ 
আতয়াজতনর তবরুতদ্ধ খসাচ্চার হতি হতব। 
খেলাধুলা ও শরীরচচচার তবধ ও তবকল্প 
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উপায় মানুতের সামতন িুতল ধতর 
িাতদরতক আত্মধ্বংসী এসব িৎপরিা 
খিতক খিরাতি হতব। আল্লাহ আমাতদর 
সতেক বুঝ তদন। দয়াময় আমাতদর সহায় 
খহান। আমীন! 


