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আ�হতয্া েকােনা সমাধান ন; সমসয্া
আমার জীবেনর �থম ব�ু আবদু ল মােলক। অবুঝ বয়েস ও আর আিম
একসে� মাদরাসায় েযতাম। আমার আর ওর বািড় েথেক খাবার আনত
ওর বড় ভাই। আিম যখন দু িনয়ার ভােলা-ম� িকছু ই বুঝতাম না, তখন
ও অেনক িকছু ই বুঝত। ও �ায়ই মাদরাসা  পািলেয় বািড়েত েযত।
পড়াশুনার বাইেরর জগেতর �িতই ওর িছল যত আ�হ। বছর পার না
হেতই েস মাদরাসায় না পড়ার জনয্ নানা বাহানা খুঁজেত লাগল। অবশয
ওর বাবা  ওেক মাদরাসায় পড়ােনার জনয্ েচ�ায় কসুর কেরন িন।
একিদন েস সিতয্ই মাদরাসােক িবদায় জানাল।
মাদরাসা েথেক চেল যাবার পর অেনক বছর যাবত তার সে� আমার
েদখা নাই। ম�ব েছেড় আিম একােডিমক পড়াশুনা েশষ করলা। ওর
সে� েতমন েকােনা েযাগােযাগ েনই। েবচারার কথা েয মেন পেড় না,
তা  নয়। আসেল ওর খবর েনয়ার েতমন সু েযাগই ঘেটিন। একিদন
বগুড়ার এক ইসলামী মাহিফেল হঠাৎ েদখা ওর সে�। েছাটেবলায় ও
আমার বািড় েথেক আনা খাবাের আ�হ েদখাত বেল ওেক েপটুক বেল
ডাকতাম। এতিদন পর সাক্ষােতও েস বালয্কর কথাই মেন কিরেয়
িদল। বলল, েদা� িকছু খাওয়া। আিম েহেস বললাম, যাক তাহেল
অভয্াসটায় খুব একটা  েহরেফর হয়িন। ওেক স�বত চটপিট আর
পাপড় খাওয়ালাম। তারপর পড়াশুনার খািতের চ��াম চেল এলাম।
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িতন মাস পর বািড় এেস শুিন আবদুল মােলক আ�হতয্া কের!
বােপর ওপর রাগ  কের গলায় ফাঁস লািগেয় আ�হনন কেরেছ। শুেন
আিম অবাক হেয় েগলাম। তারপর ওর বাবা-মা’র সােথ সাক্ষা
করলাম। েসিদেনর িববরণ শুনলাম তােদর কােছ। আবদুল মােলক
নািক বাবার ওপর রাগ  কের িতনিদন না  েখেয় চতুথর্ িদেন এেস এ
কাজ কের বেস। িদন তািরখ িমিলেয় িহেসব কের েদখলাম আমার
সােথ সাক্েতর িদনিট িছল ওর মৃ তুয্র আেগর িদন। হতবাক হেয়
েগলাম। ইস যিদ আিম ওেক েপট ভের ভাত খাওয়াতাম। িতনিদেনর
অনাহারী িছল বেলই েবাধ হয় অবেশেষ  বালয্ব�ুেক েপেয় অকপেট
খাওয়ােনার আবদার কেরিছল। আর তােকই িক-না বালয্কােলর েদাহায়
িদেয় েপটুক বেলিছলাম বেল আফেসােস দ� হেত লাগলাম।
আ�হতয্া শ�িটর সে� অবশয্ পিরচয় এ ঘটনা র অেনক আেগ
আমােদর মহ�ার একিট পিরতয্� বাসায় এক যুবক গলায় ফাঁস িদেয়
আ�হতয্াকেরিছল। ৈকেশােরর অবুঝ মেন েসিদন বড় িব�য় উপহার
িদেয়িছল আ� একিট মানু েষর িন�াণ েদহ। তেব �কৃতপেক
ক্ষণকােলর তািলবুল ইলম আবদুল মােলেকর আ�হননই �থম আমাে
িবপুলভােব নাড়া  েদয়। তখনই আিম শুনেত পা আ�হতয্া  স�েকর
বাঙালী সমােজ �চিলত সতয-িমথয্া  নানা  কথা। ওর বাব-মা'র
কা�ােভজা  ক� আমােক বড়ই আেবগা�ু ত কের। আমােক েদেখ তাঁরা 
কাঁদেত কাঁদেত বেলিছেলন, 'হায় একই রকম দু 'িট বা�া  একসে�
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মাদরাসায় েযত। আর এখন একজন জা�ােতর পিথক 'মাওলানা' আর
আমােদর েছেলটা  িচর�ায়ী জাহা�ামী'! জ�দাতা  বাবা-মা'র মুেখ
স�ােনর িচর�ায়ী জাহা�ামবাসী হবার কথা আমােক �বলভােব কাঁিপেয়
েদয়। আমার মেন �� জােগ  আ�হতয্াকারী মসিলম িক িচর�ায়ী
জাহা�ামী হেবন েযমন মেন কের আমােদর সমাজ? শুধু তাই ন, আিম
যখন আবদু ল মােলেকর কথা  �রণ কের দু 'আয় েকঁেদ উিঠ, তখন
েকউ েকউ বেলন, 'িছ, ওেদর জনয্ দ'আ করেত েনই'। েস েথেকই
আ�হতয্া িনেয় আমার েকৗত ূহল আর এ স�েকর্ জানার পর এ িনে
েলখার এবং মুসিলম সমাজেক এ স�েকর্ সিঠক কথা  জানােনার
আ�হ। পাঠক, আজ চলু ন এ িবষেয়ই জানা যাক নানা কথা।
আ�হতয্া ক?
আ�হতয্ামােন িনজেক িনেজ �ংস করা। িনজ আ�ােক চরম ক� ও
য�ণা  েদয়া।

িনজ হােত িনেজর জীবেনর যাবতীয় কমর্কাে�র

পিরসমাি� ঘটােনা। আমােদর বাংলােদেশ  অেনক নারী-পুরুষ িবেশষত
যু বতী েবােনরা  জীবন সং�ােমর পিরবেতর্ জীবন েথেক পািলে যাবার
জনয্ আ�হতযর পথ েবেছ িনে�ন।

তু� পািরবািরক কলহ,

িবদয্ালের গমনাগন পেথ বখােটেদর উৎপাত, ভােলাবাসায় বয্থর্তা 
�তারণা ইতয্ািদেক েক� কের তরুণী এবং �ামীর িনযর্াত-অতয্াচা,
েযৗতুক সমসয্, �ামীর অথর্ৈনিতক অক্ষ, পািরবািরক অশাি� েথেক
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বাঁচার পথ িহেসেব অেনক মিহলা  আ�হতয্ােক েবেছ িনে। এসবই
বড় ভুল, এসব সমসয্া  স েদেশ, সব জািতেত আেছ। আ�হতয্া
এসেবর েকােনা সু �ু সমাধান বা সিঠক �িতকার নয়।
শরীয়েতর দৃ ি�েত আ�হতয্
পিব� কুরআন েথেক :
এবার চলু ন যাওয়া যাক আ�হতয্া স�েকর্ আমােদর শরীয়ত কী ব?
ইসলােমর দৃ ি�েত আ�হতয্া  কবীরা  গুনা িশরেকর পর সবেচ  বড়
গুনাহ। সকল িফকহিবদ এবং চার মাজহােবই আ�হতয্া হারাম। কা,
আ�াহ তা'আলা  মানু ষেক মরণশীল িহেসেবই সৃ ি�  কেরেছন। ধনীগরীব, িব�ান-মূখর, রাজা-�জা সবাইেক মরেতই হেব। পিব� কুরআেন
ইরশাদ হেয়েছ,
َۡ ُّ
َ
ُ َ َٓ َ ُ َۡ ۡ م
[٥٧ : ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت٥ ت ُ َّ إِ�ۡ َنا ت ۡر َج ُعون
� ِ ﴿ ُ �ف ٖس ذا�ِقة ٱلمو
'�িতিট �াণ মৃ তুয্র �াদ আ�াদন করে, তারপর আমার কােছই
েতামরা �তয্াবিতর্ত হে' {সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত : ৫৭}
আর এ মৃ তুয্ দান কেরন একমা� িতিনই। িতিন ছাড়া  েকউ কাউেক
মৃ তুয্ িদেত পাের না। আ�াহ ত'আলা বেলন,
6

َ
ُ َ ُ َُ ُۡ َُ
[٥٦ :  ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٥ يت ��ۡهِ ت ۡر َج ُعون
�ۦ و� ِم
ِ ﴿ هو ي
'িতিনই জীবন দান কেরন এবং মৃ তুয্ ঘটান আর তাঁর কােছই েতামােদর
�তয্াবতর্ন হে' {সূ রা ইউনু স, আয়াত : ৫৬}
উপেরা� আয়াতদু িট েথেক বুঝা  যায় মানু েষর মৃ তুয্ ঘটােনার কাজিট
একমা� আ�াহর। অতএব েকউ যিদ কাজিট িনেজর হােত তুেল েনন,
িনেজর মৃ তুয্ ঘটান িনেজর হােত তেব িতিন অনিধকার চচর্াই করেবন
আ�াহ তা  পছ� কেরন না। েকউ অনিধকার চচর্া  �তয্াশা কের না
ইসলােম তাই আ�হতয্েক মহাপাপ বেল গণয্ করা  হেেছ। এ কাজ
েথেক িবরত থাকেত মহান আ�াহ িবেশষভােব িনেদর্শ দান কেরেছন
এবং এর পিরণােমর কথা ভাববার জনয্ কেঠার ও য�ণাদায় শাি�র
বণর্না  িদেয় মহা  পিব� আল কুরআেন আয়াত অবতীণর্ কেরে।
আ�াহ রাববুল আলামীন বেলন,
ۡ ُ ٗ ُ َ َ ۡ ۡ
ُ َ َ َّ ّ ۡ ُ َ ُ َ ْٓ ُ ُ َۡ َ َ
ٗ � ۡم َرح
 َو َمن َ�ف َعل � ٰل ِك ع ۡد َ� ٰنا َوظل ٗما٢ ِيما
ِ ﴿ و� �قتلوا أنفس� ۚم ِنَ ٱَ �ن ب
َ ّ َ َ َ َ َ َ ٗ َفَ َس ۡو َف نُ ۡصل ِيهِ ن
ً س
[٣٠ ،٢٩ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٣ �ا
ِ � ِ َار ۚ� َو�ن � ٰل ِك � ٱ
'আর েতামরা  িনেজেদর হতয্া  কেরা  ন। িন�য়ই আ�াহ েতামােদর

�িত দয়ালু । এবং েয েকউ জুলুম কের, অনয্ায়ভােব ত (আ�হতয্)
করেব, অবশযই আিম তােক অি�দ� করেবা, আ�াহর পেক্ষ ত
সহজসাধয।' {সূ রা আন-িনসা, আয়াত : ২৯-৩০}
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আেরক আয়ােত আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ ْ ُُۡ َ
َ ُ ّ َ ۡ ُ
[١٩٥ :�َ ۡهلكةِ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
�ِ﴿ َو� تلقوا بِ�يۡدِي�م إ
‘আর েতামরা িনজ হােত িনজেদরেক �ংেস িনেক্ কেরা না।’ {সূ রা 
আল-বাকারা, আয়াত : ১৯৫}
হাদীেস নাববী েথেক :
রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামও তাই কাজিট েথেক নানাভােব
বারণ কেরেছন। এ েথেক মানু ষেক সতকর্ কেরেছন। েযমন:
ছািবত িবন িযহাক রািদয়া�াহ আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َ َب ﻪ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
َ ّ ّ َْ ﺬ
ْ َ ِ » َﻣ ْﻦ َ�ﺘَ َﻞ َ� ْﻔ َﺴ ُﻪ
.« ﺎﻣ ِﺔ
ِ ِﺸ ٍء ِﻓ ﻟُ�ﻴﺎ ُِ ﺑ
ِ
ﻰ
‘েয বয্ি� দুিনয়ােত েকােনা ব� িদেয় িনেজেক হতয্া কর, িকয়ামেতর
িদন তােক েস ব�  িদেয়ই শাি� �দান করা  হেব।’ [বুখারী : ৫৭০০;
মুসিলম : ১১০]
অপর এক হাদীেছ রেয়েছ, আবূ  হুরায়রা রািদয়া�াহ আনহু েথেক
বিণর্, রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন,
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َ ََْ ُ َ َْ ََََ ََ ْ
ّ َ ْ ﺮَد
ّ
َ � ﺎﺪﻟا َُ� ّ ًَا
ً َ َ َّى �ﻴﻪ
 ﺘﺮ َ د، َﻬَﻨَ َﻢ
ﻴﻬﺎ
ﺎر
ِ
ِ ِ ِ
ِ  �ﻬﻮ ِﻓ ﻧ، َ» ﻣﻦ َ َى ِﻣﻦ ﺟﺒ ٍﻞ �ﻘﺘﻞ �ﻔﺴﻪ
ّ �َ ً
َ ُ ّ
ّ َ ً َ َ ْ ﻰﺴ
ّ
ُ َ َْ ََََ ّ
َ ُّ
ﺎﺪﻟا ُ ًَا
ِ َ ﺎر َﻬَﻨَ َﻢ
ِ  َﺘَﺤَﺴَ ُﺎه ِﻓ ﻧ، ِ َﺴَﻤُﻪ ِﻓ ﻳ ِﺪه،  َ وﻣﻦ ََ َﻤًﺎ �ﻘﺘﻞ �ﻔﺴﻪ، أﺑﺪا
َ
ّ
َ ََ
َْ
َ َُُ َ َ َ َ ُ َ َْ َََ ْ ََ ًَ َ
ﺎر َﻬَﻨَ َﻢ
ِ  �ﺄ ﺑِﻬﺎ ِﻓ �ﻄﻨِ ِﻪ ِﻓ ﻧ،  ﻓﺤ ِﺪﻳﺪﺗﻪ ِﻓ ﻳ ِﺪ ِه،  وﻣﻦ َ�ﺘﻞ �ﻔﺴﻪ ِﺑ ِﺪﻳﺪ ٍة، ِ�ﻴﻬﺎ أﺑﺪا
ً َ ً ّ �َ ً
.« ﻴﻬﺎ أﺑَﺪا
�ِ ﺎﺪﻟا َُا
ِ َ
‘েয বয্ি িনেজেক পাহােড়র ওপর েথেক িনেক্ষপ কের আ�হতয
করেব, েস জাহা�ােম যােব। েসখােন সবর্দা েস ওইভােব িনেজেক
িনেক্ষপ করেত থাক অন�কাল ধের। েয বয্ি� িবষপান কের
আ�হতয্া কেব, েস তার িবষ তার হােত থাকেব। জাহা�ােম সবর্দােস
ওইভােব িনেজেক িবষ খাইেয় মারেত থাকেব অন�কাল ধের। েয
েকােনা ধারােলা অ� �ারা আ�হতয্া কেরেছ তার কােছ জাহা�ােম ে
ধারােলা  অ� থাকেব যার �ারা  েস সবর্দা  িনেজর েপটেক ফ ুঁড়েত
থাকেব। [সহীহ বুখারী : ৫৪৪২; মুসিলম : ১০৯]
আবূ  হুরায়রা রািদয়া�াহ আনহু েথেক বিণর, রাসু লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ُ َ َْ ََ َ َََََ َْ ّ
ُ َ َْ َََ ْ َ
َ ُ َْ
ّ
 َو َﻣ ْﻦ َﻃ َﻌ َﻦ �ﻔ َﺴﻪ َﻃ َﻌﻨ َﻬﺎ ِﻓ، ﺎر
ِ َ» ﻣﻦ ﺧﻨﻖ �ﻔﺴﻪ ِﻓ ﻟُ�ﻴﺎ �ﻘﺘﻠﻬﺎ ﺧﻨﻖ �ﻔﺴﻪ ِﻓ ﻟ
َ َ َْ ُ َ َْ ََََ َ َ َْ ََ
ّ
ّ
.«ﺎر
ِ َ �ﻘﺘﻞ �ﻔﺴﻪ ا�ﺘﺤﻢ ِﻓ ﻟ،  وﻣ ِﻦ ا�ﺘﺤﻢ، ﺎر
ِ َﻟ
‘েয বয্ি� ফাঁস লািগেয় আ�হতয্া কের েস েদাজ অনু রূপভােবিনজ
হােত ফাঁিসর শাি� েভাগ করেত থাকেব। আর েয বশর্র আঘাত �ারা 
9

আ�হতয্া কে- েদাজেখও েস েসভােব িনেজেক শাি� েদেব। আর েয
িনেজেক িনেক্ষপ ক আ�হতয্া রেব, িকয়ামেতর িদন েস িনেজেক
উপর েথেক িনেক্ষপ কের হতয্ােব।’ [সহীহ ইবন িহ�ান : ৫৯৮৭;
তাবরানী : ৬২১]
জুনদু ব ইবন আবদু �াহ রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
ََ َ َ َ ُ َ َ َ ّ
ّ َ َ ََ َ َ َ ٌ ْ ُ
ٌ
ُ َ َ َ َ َ َ َ
ﺠ ِﺰع ﻓﺄﺧﺬ ِﻜِﻴﻨًﺎ َﺤَﺰَ ﺑِﻬﺎ ﻳﺪه �ﻤﺎ رﻗﺄ
ﻴﻤ ْﻦ ﻛن �ﺒْﻠ� ْﻢ َر ُﺟﻞ ﺑِ ِﻪ ﺟﺮح ﻓ
�ِ » ﻛن
ََ ُ ْ ّ
َّ
َْ
َ َ َ َ َ ُ ّ َ َ َ َ ّ ّ ُ ﻰﺘ
ْ
ْ
.« ﻟَم َ ﻣﺎت ﻗﺎل �َ َﻌَﺎﻰﻟ ﺑﺎدر ِ� �ﺒ ِﺪي ﺑِﻨﻔ ِﺴ ِﻪ َﺮَﻣﺖ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﻟَْﻨَﺔ
‘েতামােদর পূেবর্কার এক েলাক আহত হেয় েস বয্থা সহয্ কর
পােরিন। তাই েস একখানা চাকু িদেয় িনেজর হাত িনেজই েকেট
েফেল। এর পর র�ক্ষরেণ েস মা যায়। আ�াহ বেলন, আমার বা�া 
িনেজেক হতয্া করার বয্াপাের বড় তাড়াহ কের েফেলেছ। তাই আিম
তার জনয্ জা�াত হারাম কের িদলা।’ [বুখারী : ৩২৭৬; মুসিলম :
১১৩]
আ�হতয্া েতা দূের থাক মৃতুয্ কামনাও ৈবধ ন
আ�হতয্া েতা দূেরর কথা আমােদর পিব� এই শরীয়ত েকােনা িবপেদ
পেড় বা  জীবন য�নায় কাতর হেয় িনেজর মৃ তুয্ কামনা  করেত পযর্
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বারণ কেরেছ। েযমন আনাস রািদয়া�াহ আনহু েথেক বিণর্ত হেয়,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ َ َ ّ ٍ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ّ َ �َّ َ َ َ
َُْ َ ًّ
ْ َ ّ
ّ َ َ َ ْ َ
�ِ ﻠَّﻬُﻢَ أﺣ ِﻴ
ﻘ
ﻴ
ﻠ
ﻓ
ﺎ
ﻴ
ُِﺘَﻤَﻨ
َُﺪ
ﻻ
ن
ﻛ
ن
ﺈ
ﻓ
ﻪ
ل
ِ
ِ
ِ» ﻻ ﺘﻤﻨ َ أﺣﺪ�ﻢ الﻤﻮت ﺮﻀُ ﻧﺰ ﺑ
ِﻞ
ّ ﻮَﻓ
َ َ َ
ْ َ ُ َ َْ َ َ َ
ً
ًْ َ ُ َ ْ
.« ﺖ الﻮﻓﺎة ﺧ�ا ِﻟ
ِ ﻣﺎ ﻛﻧ
ِ ﺖ ﺤﻟَﻴﺎة ﺧ�ا ِﻟ َﺗ َ َ ِ� ِإذا ﻛﻧ
‘েতামােদর েকউ েযন েকােনা িবপেদ পিতত হেয় মৃ তুয্ কামনা না কের।
মৃ তুয্ যিদ তােক �তয্াশা করেতই হয় তেব েস েযন ব, ‘েহ আ�াহ
আমােক েস অবিধ জীিবত রাখুন, যতক্ষণ আমা র জীবনটা হয় আমা
জনয্ কলয্াণকর। আর আমােক তখনই মৃতুয্ িদন যখন মৃতুয্ই
আমার জনয্ ে�য়’ [বুখারী : ৫৬৭১; মুসিলম : ৬৯৯০]
আ�হতয্াকারী জানাযা না পড়ােনা
আ�হতয্া এতই গিহর্ত কাজ েয এর �িত িধ�ার জািন অনয্েদরেক
এ েথেক সতকর্ করে রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
আ�হতয্াকারীর জানাযা তয্াগ কের েযমন জােবর িবন সামুরা েথেক
বিণর্, িতিন বেলন,
ُﻰ
َ ّ
ََ
َ ُ َْ َ َ
َِ
ّ ﺗ ّﻰﺒ
. ﺑِ َﺮ ُﺟ ٍﻞ �ﺘَﻞ �ﻔ َﺴﻪ ﺑِ َﻤﺸﺎﻗِ َﺺ ﻓﻠ ْﻢ ُﺼَﻞِ َﻋﻠﻴْ ِﻪ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
ُ
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‘নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সমীেপ এক বয্ি�েক আনা হেল
িযিন িনেজেক তরবারীর ফলা  িদেয় েমের েফেলেছ। ফেল িতিন তার
জানাযা পড়েলন না।’ [মুসিলম : ২৩০৯]
অপর বণর্নায় রেয়ে, জােবর িবন সামুরা েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
ّ
َُْ َ َ َّ
ّ ،ﺖ ﻪ
ْ ََ َ ٌ
ْ َ َ ُ ّ ّ ّ ﺤﺎب ّﻲﺒ
َ َنَ َر ُﺟﻼ ﻣ ْﻦ أَ ْﺻ
ََﺪَب
ِ
ِ ِ ﻓﺂلﻤ ﺑ، ِ َ�َ �َ ﻋﻠﻴ ِﻪ َﺳَﻠَﻢ أﺻﺎ�ﺘﻪ ِﺟ َﺮاح
ِ
ِ َ
َ ُ ّ ّ ّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ً َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُﺼ ّ َ َ ْ ّﻲﺒ
�َ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
َ�َ ُِ ﻰِﻟ ﻗﺮ ٍن ﻟ ِﻓ ﺳﻴ ِﻔ ِﻪ ﻓﺄﺧﺬ مِﺸﻘﺼﺎ �ﻘﺘﻞ �ﻔﺴﻪ ﻓﻠﻢ َﻞِ ﻋﻠﻴ ِﻪ
ّ
. " َﺳَﻠَ َﻢ
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এক সাহাবী আহত হন। এিট
তােক �চ�  য�না  েদয়। তখন িতিন হামাগুিড় িদেয় একিট িশংেয়র
িদেক এিগেয় যান, যা  তার এক তরবািরর মেধয্ িছল। এরপর িতিন
এর ফলা  েনন এবং আ�হতয্া কেরন। এ কারেণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম তার জানাযা পড়ান িন। [তাবরানী : ১৯২৩]
আ�হতয্াকারীর ি জানাযা পড়া যােব না?
অেনেক সমােজ অেনেক মেন কেরন েকউ আ�হতয্া করেল তারবুিঝ
জানাযা  পড়া  যােব না। ওপেরর হাদীসিটও েকউ �মাণ িহেসেব
উপ�াপন কেরন। তােদর এ ধারণা  সিঠক নয়। কারণ এ হাদীেসর
বয্াখয্ায় �খয্াত হাদীস বয্াখয্াতা ইমাম নাব. বেলন,
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 وﻫﺬا,  ﻻ ﻳﺼ� ﻋ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻌﺼﻴﺎﻧﻪ: "ﻫﺬ ا اﺤﻟﺪﻳﺚ د ﻴﻟﻞ ﻤﻟﻦ ﻳﻘﻮل
 ل اﺤﻟﺴﻦ واﻨﻟﺨﻲﻌ وﻗﺘﺎدة وﻣﺎلﻚ وأﺑﻮ، ﺬﻫﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ�ﺰ واﻷوزاﻲﻋ
 أﺟﺎﺑﻮا ﻋﻦ ﻫﺬا اﺤﻟﺪﻳﺚ ﺑﺄن ﻟﻲﺒ،  ﻳﺼ� ﻋﻠﻴﻪ: ﻴﻔﺔ والﺸﺎﻓﻲﻌ وﻤﺟﺎﻫ� اﻟﻌﻠﻤﺎء
 وﺻﻠﺖ، ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ لﻢ ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ زﺟﺮا لﻠﻨﺎس ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﻌﻠﻪ
. �ﻋﻠﻴﻪ الﺼﺤﺎﺑﺔ " اﻧﺘ
‘এ হাদীসেক তাঁরা �মাণ িহেসেব েপশ কেরন, মানু ষেক সতকর্ করার
জনয্ যারা আ�হতয্াকারীর জানাযা  পড়া  হেব না  বেল মত েদন। এিট
উমর িবন আ�ু ল আযীয ও আওযাঈ রহ.-এর মত। তেব হাসান বছরী,
ইবরাহীম নখঈ, কাতাদা, মােলক, আবূ  হানীফা, শােফঈ ও সকল
আিলেমর মতামত হেলা, তার জানাযা  পড়া হেব। উপেরা� হাদীেসর
বয্াখয্া য় তাঁরা বে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মূলত
অনয্েদরেক এ ধরেনর ম� কাজ েথেক সতকর্ করা র জনয
আ�হতয্াকারীর জানাযা  পড়ােনা  েথেক িবরত েথেকেছন। আর
সাহাবীগণ তাঁর �েল এমন বয্ি�র জানাযা  পেড়েন। [নাববী, শারহু
মুসিলম : ৭/৪৭]
তাই গণয্মানয্ আেলম ও িবেশষ ধমর্ীয় বয্ি��েদর  করণীয় হেলা 
আ�হতয্াকারীর জানাযা না পড়ােনা। বরং সাধারণ কাউেক িদেয় তােদর
জানাযা  পিড়েয় েদয়া। এ সূ� ধেরই আমােদর সমােজ উ�
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বয্ি��স�� আেলেমর �েল অেনক েক্ষ সাধারণ বয্ি�স��
আেলম �ারা আ�হতয্কারীর জানাযার সালাত পড়ােনা হয়।
আ�হতয্াকারী িক িচর�ায়ী জাহা�ামী?
েকউ যখন িনেজেক হতয্া কের তখন েস িনেজেক মূলত আ�াহর গজব
ও ে�ােধর িশকাের পিরণত কের। েস আ�াহর ই�াধীন। কারণ, তা 
েকােনা িশরকী কাজ নয়। একমা� িশরকই এমন গুনাহআ�াহ যা ক্ষমা
না করার েঘাষণা িদেয়েছন। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
َ
ّ
ّ ۡ ۡ ُ َ َ ُ ٓ َ َ َ َ َٰ َ ُ َ ُ ۡ َ َ
َ�
َ ّ َِن
َ ۡ ُ � �َ َ� َ� ۡغف ُِر أن
ِك
ل
ون
د
ا
م
ِر
ف
غ
�
و
ِۦ
ه
ب
ك
﴿
�
ن
م
و
ء
ا
ش
�
ن
ِم
ل
�
ِ َ��ك ِٱ
ۚ
ِ
ِ
َۢ َٰ َ ّ ۡ َ َ
ً
َ
[١١٦ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ �قد َلَ ض�� بعِيدا
‘িন�য় আ�াহ ক্ষ কেরন না তাঁর সােথ শরীক করােক এবং এ ছাড়া
যােক চান ক্ষ কেরন। আর েয আ�াহর সােথ শরীক কের েস েতা
েঘার পথ��তায় পথ�� হল।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত : ৪৮}
িশরক ছাড়া  যা  আেছ তা  আ�াহর ই�াধীন। আর আ�হতয্া  িশরক
নয়। েতমিন িযনা, চুির, মদয্ পা- সবিকছু ই গুনাহ বেট। তেব তা
িশরক নয়। এসেব িল� বয্ি� আ�াহর ই�াধীন থাকেব। েকউ যখন
এসব গুনােহ িল� হেয় মারা যােব আ�াহ চাইেল তােক ক্ষমা করতার েনককাজগুেলার বেদৗেত িকংবা  ইসলােম িব�ােসর িভি�েত।
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আর িতিন চাইেল তােক তার অপরাধ অনু পােত তােক শাি� েদেবন।
অতপর েস গুনাহ েথেক পিব� হবার পর তােক জাহা�াম েথেক েবর
করা  হেব। আহেল সু �ত ওয়াল জামােতর িব�াস মেত েস িচর
জাহা�ামী হেব না। েকােনা গুনাহগারই অন�কাল জাহা�াে থাকেব না।
খুনী, মদয্প িকংবা অনয্ েকােনা অপরাধীও নয়িক� ওপের েযমন বলা 
হেলা, আ�াহ চাইেল তােক শাি� েদেবন, তার অপরাধ অনু যায়ী তােক
আজাব েদেবন তারপর তােক জাহা�াম েথেক েবর করেবন। একমা�
কােফররাই শুধু জাহা�ােম অন�কাল থাকেব। আ�াহেত অিব�াসী
মুশিরক কােফররাই শুধু জাহা�ােম িচরকাল থাকে। যারা  আ�াহ ও
তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িমথয্া  �িতপ� কেরেছ। 
রাসূ লু�া  সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আনীত দীনেক যারা অ�ীকার
কেরেছ।
তেব শুধ খােরজী ও মুতািজলা  স�দায় মেন কের আ�হতয্াকারী
িচরকাল জাহা�ােম থাকেব। তােদর মেত গুনাহগার বয্ি�রা ও িচ
জাহা�ামী। এ দু ’িট দলই �া� েফরকা। এিট তােদর �া� মত। েকননা 
আহেল সু �ত ওয়াল জামাত তথা  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সাহাবীবৃ � এবং িকয়ামত পযর্� আগত তাঁর আদশর্
অনু সারীেদর মত হেলা, গুনাহগার বয্ি�রা িচর জাহা�ামী হেব ।
কারণ গুনাহগার মাে�ই েস িনেজেক অপরাধী ভােব। বরং শয়তােনর
�েরাচনায় বা  �বৃ ি�র তাড়নায় েস গুনােহ জিড়েয় পেড়। তাই েস
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অন�কাল জাহা�ামী হেব না। বরং আ�াহ চাইেল তােক ক্ষমা কে
েদেবন এবং তােক তার ঈমােনর বেদৗলেত জা�ােত �েবশ করােবন।
অনয্থায় তােক তার সাজা  েভাগ করার পর জাহা�াম েথেক জা�ােত
�েবশ  করােবন। আর এ বয্াপাের হাদীেসর েকােনা  অভাব েনই েয
মানু ষ  জাহা�ােম �েবশ  করেব অতপর সাজা  েখেট েসখান েথেক
জা�ােত দািখল হেব। অবশয্ েকউযিদ িনেজর গুনাহেক ৈবধ মেন কের
বা আ�াহর িবধােনর সে� কুফরীবশত গুনাহ কের বা আ�হতয্া কে
তেব সবার মেত েস জাহা�ামী। জাহা�ামই তার �ায়ী িঠকানা। আ�াহ
আমােদর েহফাযত করুন।
আ�হতয্াকারী জনয্ িক দ‘আ করা যােব ?
তেব এসেবর অথর্ এই নয় ে েকউ আ�হতয্া করেল তার জনয্ ক্
ও রহমেতর দু ‘আ করা  যােব না  েযমনিট আমােদর সমােজর অেনেক
মেন কেরন। এসব বরং অিধক পাপী হওয়ার দরুণ ও বয্ি�র জনয
আেরা েবিশ  েবিশ  দু ‘আ করা উিচত। আ�হতয্া  েকােনা  কুফুরী কা
নয়, যার মাধয্েম মানুষ ঈমান েথেক খািরজ হেয়যায়। দু ‘আ করা যােব
না  েকবল ওই বয্ি�র জনয্ েয ঈমানহীন অব�া য় মারা যায় এেদর
স�েকর্আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ َّ ّ ۡ َُ ُّ َ ۡ َ َ ۡ َُ ۡ ۡ َ َۡ َۡ َۡ ۡ َُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َۡ َ ٌَٓ َ
�َ � َ� ۡهدِي
َ﴿ سواء علي ِهم أستغفرت لهم أم لم �ستغفِر لهم لن �غفِر �َ له ۚم ِن
َ ٱلۡ َق ۡو َم ٱلۡ َ�ٰسق
[٦ : ﴾ ]ﻤﻟﻨﺎﻓﻘﻮن٦ �ِ
ِ
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‘তুিম তােদর জনয ক্ষ �াথর্ন কর অথবা না কর, উভয়িট তােদর
েক্ষ সমান। আ�াহ তােদরেক কখেনা ক্ষ করেবন না। অবশয্
আ�াহ পাপাচারী স�দায়েক েহদায়াত েদন না।’ {সূ রা আল-মুনািফকূন,
আয়াত : ০৬}
অনয্ আয়ােত িতিন বেল,
ّٗ
﴿ سۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ أَوۡ �َ �َسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ إِن �َسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ سَب
ۡ َُ ُّ
ۚۡعِ�َ مَرَة َلَن �َغۡفِرَ ٱ�َ لهم
َ
َ وَٱ�َ َ� َ� ۡهدِي ٱلۡ َق ۡو َم ٱلۡ َ�ٰسق
ُ ّ ۗرُواْ بِٱ�َِّ وَرَسُو�ِ ۦ
:  ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٨ �ِ
ِ
لِكَ بِ�َ�َّهُمۡ �َف
ِ

[80

‘তুিম তােদর জনয ক্ষ চাও, অথবা তােদর জনয ক্ষ না চাও। যিদ
তুিম তােদর জনয স�র বার ক্ষ চাও, তবুও আ�াহ তােদরেক কখেনা
ক্ষ করেবন না। কারণ তারা আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর সােথ কুফরী
কেরেছ, আর আ�াহ ফািসক েলাকেদরেক িহদায়াত েদন না।’ {সূরা 
আত-তাওবা, আয়াত : ১১৩-১১৪}
একই সূ রায় অপর এক আয়ােত আ�াহ বেলন,
ُ ْ
َ َ ۡ ُ ۡ ْ ُ ۡ َ ۡ َ َ ْ ٓ ُ َ َ َ ّ ِ �ََّ ن
ٰ َ ِ� َول ۡو َ�نُ ٓوا أ ْو ِ� قُ ۡر
� ِم ۢن َ� ۡع ِد
��
ِ ﴿ ا �َن لِل ِّ وَٱ�َِين ءامنوا أن �ستغفِروا ل ِلم
ّ
ّ
َ
َ َّ لَهُمۡ �َ�َ ُه ۡم أَ ۡص
َ�َا تَب
ُ ٰ�
َۡ ب
 َمَا �َنَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡ�َٰهِيمَ �َِ�ِيهِ إِ�َ عن١ حي ِم
ِ �ٱ
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َ
َٓ
َ ِ ّٞ ُ َ ُ ّ
َ
ٞ ٰهِيمَ �َ ّ�َٰهٌ َحل
﴾١ ِيم
ّ َّ ۡوع َِدة ٖ َو َع َدها ّاهُ فَلَمَّا تَب�ََّ �َُۥٓ �َنَهۥ عدو
َ�ۡ �َ�َّأَ مِنۡهُۚ إِنَّ إِب
[١١٤-١١٣ : ]ﺘﻟﻮ�ﺔ

‘নবী ও মুিমনেদর জনয উিচত নয় েয, তারা মুশিরকেদর জনয ক্ষ
�াথর্ন করেব। যিদও তারা আ�ীয় হয়। তােদর িনকট এটা �� হেয়
যাওয়ার পর েয, িন�য় তারা ��িলত আগুেন অিধবাসী। িনজ িপতার
জনয ইবরাহীেমর ক্ষ �াথর্ন েতা িছল একিট ওয়াদার কারেণ, েয
ওয়াদা েস তােক িদেয়িছল। অতঃপর যখন তার িনকট �� হেয় েগল
েয, িন�য় েস আ�াহর শ�, েস তার সােথ স�কর িছ� করল। িন�য়
ইবরাহীম িছল অিধক �াথর্নাকার ও সহনশীল।’ {সূ রা  আত-তাওবা,
আয়াত : ১১৩-১১৪}
অতএব আমােদর উিচত আ�হতয্াকারীরজনয্ বরং আরও েবিশ েবিশ
দু ‘আ করা। তার মাগিফরাত ও ক্ষমার জনয্ এবং তার ওপর রহমত
দয়ার জনয্ আ�াহর কােছ অিধক পিরমােণ �াথর্না করা হেত পাের
আ�াহ তা‘আলা এসব দু ‘আ কবুল কের তােক মাফ কের েদেবন।
মানু ষ েকন এবং কখন আ�হতয্া কে?
ভাববার িবষয় হেলা মানু ষ কখন আ�হতয্া কে ? যখন মানু েষর জ্ঞবুি� ও উপলি�-অনু ধাবন শি� েলাপ পায়, িনেজেক েস অসহায় ও
ভরসাহীন ভােব, তখনই েস আ�হতয্া কের বে। নানা সমসয্ায় পেড়
18

মানু ষ  আ�হতয্ার এ িনি�ত পথ েবেছ েনয়। তার মেধয্ উে�খেযাগ
হেলা : ১. �ামী-�ীর মেধয্ �� ও কলহ এবং েযৗতুক িনেয় ঝগড়ািববাদেক েক�  কের আ�হতয্া ২. অিভভাবক তথা  িপতা-মাতা  ও
েছেল-েমেয়র মেধয্ অিভমানজিনত আ�হতয্া ৩. পরীক্ষা য় অকৃতকায
হওয়ার �িতিকয়ায় ছা�-ছা�ীেদর আ�হতয্া।৪. আেরাগয্ েথেক হতাশ
হেয় জিটল ও দু রােরাগয্ বয্ািধ�� য�ণাকাতর বয্ি�র আ�হ। ৫.
ে�েম বা ভােলাবাসায় বয্থর্ বা �তািরত ও িমথয্া অিভনেয়র ফাঁেদ প
নারী বা  পুরুেষর আ�হতয। ৬. বয্বস-বািণেজয্ বা  েশয়ার বাজাের
বারবার বয্থর্ হওয় মানু ষ  বা  তরু-যু বার আ�হতয্। ৭. �তাপশালী
শ�র হােত ধরা পড়া েথেক বাঁচেত আ�হতয্া ইতয্া।
আ�হতয্ েরােধ করণীয়
মানু েষর জীবেনর �িতিট িদন এক রকম কােট না। বয্ি�গত জীব,
পািরবািরক জীবন, সামািজক জীবন, রা�ীয় জীবন সবর্�ই পিরবতর্
হেত থােক। কখেনা  িদন কােট সু েখ, কখেনা  কােট দু ঃেখ। কখেনা 
আেস স�লতা। আবার কখেনা  েদখা  েদয় দির�তা। কখেনা  থােক
�াচুযর্ কখেনা আবার অভা-অনটন। কখেনা েভাগ কের সু �তা কখেনা 
আ�া� হেয় পেড় েরাগ  েশােক। কখেনা  েদখা  েদয় সু িদন, আবার
কখেনা  আেস দু িভর্ক্ষ। কখেনা আেস ি, আবার কখেনা  আেস
পরাজয়। কখেনা  আেস স�ান আবার কখেনা েদখা  েদয় লা�না। এ
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অব�া শুধু বতর্মান আমােদর সমেয়ই হেয় থা, তা নয়। এটা যু গ যু গ 
ধের এভােবই আবিতর্ত হেয় আসেছ।আ�াহ েযমন বেলন,
ٓ ّ َ ُ ٓ ّ َ َ َ ٓ َ َ ّ ۡ َ ْ ُ َ ّ ْ َ َ ّ �َ َ َ َ َ ۡ َ ّ ّ َ َ َ َ ۡ ّ ّ م
ٰ ﴿ َُ َدَ�ا م�ن لسَيِئةِ ٱ�سنة
ٱل�َّا ُء
َ �فوا َقالوا قد َسَ ءاباءنا �َّاء
ۡ َ ُ ٗ ۡ
َۡ َ ََ
َ
[٩٤ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٩ فأخذ�ٰ ُهم َ�غ َتة َوه ۡم � �َش ُع ُرون
‘তারপর আিম ম� অব�ােক ভাল অব�া �ারা বদেল িদেয়িছ। অবেশেষ 
তারা �াচুযর্ লাভ কেরেছ এবং বেলে, ‘আমােদর বাপ-দাদােদরেকও
দু দ্শ
র া ও আন �শর্ কেরে’। {সূরা আল-আরাফ, আয়াত ৯৫}
েযেহতু িবপদ-আপদ, ক�-েশাক আমােদর িনতয্স�ী তাইসমাজ েথেক
আ�হতয্া িনমূর্েল �থমত দরকার পুে সমাজ বয্ব�া ইসলােমর িশক্ষ
ও আদেশর্র বা�ব অনুশীলন। কার, মানু ষ  আ�হতয্ার পথ েবেছ েনয়
হতাশার চরম মুহূেতর্। আর অনু শীলনরত মুসিলম জীবেন হতাশার
েকােনা �ান েনই। আ�াহ বেলন,
ْ َۡ َ
ۡ َّ ّ ّ َّۡ
ُ َ ٰٓ َ ْ ُ َ ۡ َ َ ّ َ َ َٰ ۡ ُ
﴿ قل �عِبادِي �َِين أ�فوا
�َ َ�غف ُِر
َس ِه ۡم � �ق َن ُطوا مِن َ�ةِ �َِۚ ِن
ِ َ أنف
ّ
ً �َ وب
َ ُ�ُن
ُ ِيعا ۚ ِنَّ ُهۥ ُه َو ٱلۡ َغ ُف
ُ
ّ
[٥٢ : ﴾ ]الﺰمﺮ٥ ور لرَحِيم
বল, ‘েহ আমার বা�াগণ, যারা িনজেদর উপর বাড়াবািড় কেরছ েতামরা
আ�াহর রহমত েথেক িনরাশ হেয়া না। অবশয্ আ�াহ সকল পাপ
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ক্ষ কের েদেবন। িন�য় িতিন ক্ষমাশ, পরম দয়ালু ’। {সূ রা  আযযু মার, আয়াত : ৫২}
েয বয্ি� িব�াস কের যাবতীয় ভােল-ম� সবই আ�াহর ই�াধীন।
এবং আ�াহ যা-ই কেরন বা�ার তােত েকােনা  না  েকােনা  কলয্াণ
িনিহত থােক, েস কখেনা  িনেজর জীবন �দীপ িনেজই িনভাবার মত
হঠকারী িস�া� িনেত পাের না। েস েতা  হাজার িবপেদও অিবচল
থাকেব এ িব�ােস েয আ�াহ আমােক পরীক্ষা করেছন। এ পরীক্
উ�ীণর্ হেল অবশয্ই িতিন আমােক র�ৃ ত করেবন। তাই আ�হতয্া
�িতেরােধ �থম দরকার ইসলামী িশক্ষা এবং ৈদনি�ন জীব
ইসলােমর বা�বানু শীলন। িনেচ  একিট আ�হতয্া  সং�া� একিট
পিরসংখয্ান তুেল ধরি, েসিটই �মাণ করেব আমােদর এ দািব কতটা 
যথাথর্।
পিরসংখয্ান অনুযায়ী সবগুেলা কমুয্িন� অধুয্িষশ  সহ েবৗ� ও
উ�ত িবে�র েসকুয্লার েদশেলােত আ�হতয্ার হার সবেচেয় েবি।
�থম প�াশিট েদেশর মেধয্ মুসিলম অধুয্িষত একিট মা� েদশ আ।
�থম পঁচা�রিট েদেশর মেধয্ মা� চারিট মুসিলম অধুয্িষত েদশ আ।
েদশগুেল

হে�

কাজাখ�ান,

িকরিগজ�ান,

তুকর্েমিন�া,

ও

উজেবিক�ান। মজার বয্াপার হে� এই চারিট েদই কমুয্িন� শািষত
েসািভেয়ত রািশয়ার অধীেন িছল। ন�ইেয়র দশেক েসািভেয়ত রািশয়া 
21

েভে� যাওয়ায় এই েদশগুেলাও �াধীন হ। তার মােন েদশগুেলা হয়ত
কমুয্িনজেমর ব�বাদী �ভাব েথেকআেজা েসভােব মু� হেত পাের িন।
অিধক�, েদশ চারিট মুসিলম অধু য্িষত হেলও মুসিলমেদর শতকরা হা
মধয�ােচয্র েদশগুেলা র মেতা অত েব না। ফেল এই েদশগুেলােত
অমুসিলমেদর মেধয হয়ত আ�হতয্ার হার েবি, আর েসিট হওয়াটাই
�াভািবক। কারণ, মুসিলম অধু য্িষত অনয্ানয্ েদেশ আ�হতয্ার
খুবই কম। েযমন ইরােন �িত আড়াই লেক্ষ মা � একজন আ�হতয
কের; িসিরয়ােত �িত পাঁচ লেক্ষ এক; আর িমশের �িত দশ লেক্
একজন।
�� হে� েযখােন কমুয্িন� অধুয্িষত েদশ সহ েবৗ� ও উ�ত িবে
েসকুয্লার েশগুেলােত আ�হতয্ার হার অেনক েব – েসখােন মুসিলম
অধু য্িষ েদশগেলােত আ�হতয্ার হার এত কম েক? এর েপছেন কী
কারণ থাকেত পাের বেল আপনারা মেন কেরন? কারণ েতা েসিটই যার
�িত আমরা  ইি�ত করলাম। মুসিলম সমােজ শত অবক্ষেয়র পর
এখেনা  তাকদীেরর ভােলা-ম� িস�া� এবং আ�াহর ওপর আ�ার
িশক্ষার কারেণই এ হার এত কম
আ�হতয্ সং�া� একিট পিরসংখয্া
No.
1.

Country
Lithuania

Rate
81.0

No.
49.
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Country
Netherlands

Rate
18.7

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Belarus
Russia
Sri Lanka
Hungary
Slovenia
Kazakhstan
Latvia
Japan
Ukraine
Guyana
Korea
Estonia
Belgium
Finland
Croatia
Serbia
Moldova
France
Switzerland
Hong Kong
Poland
Austria
C Republic
Uruguay
China
Denmark
Sweden
Bulgaria
Germany

73.6
67.9
61.4
53.5
53.2
53.1
51.6
48.0
47.9
45.4
43.7
42.8
42.6
40.7
40.2
39.5
36.6
35.6
35.2
35.1
32.4
31.7
31.1
30.9
27.8
27.3
26.6
26.4
26.3

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
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Kyrgyzstan
Argentina
Turkmenistan
Mauritius
Spain
Thailand
Zimbabwe
Saint Lucia
Belize
Ecuador
Italy
Nicaragua
EI Salvador
Britain
Macedonia
Puerto Rico
Costa Rica
Israel
Panama
Malta
Colombia
Uzbekistan
Venezuela
Seychelles
Brazil
Mexico
Albania
Bahamas
Greece

18.5
17.6
17.3
17.0
15.8
15.8
15.8
15.4
15.0
14.4
14.4
14.4
13.8
13.6
13.5
12.7
12.5
12.5
12.5
11.9
11.5
11.1
10.2
9.1
8.7
8.4
8.0
7.3
7.1

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Trinidad
Slovakia
Romania
Cuba
Suriname
New Zealand
Bosnia
Norway
Canada
Portugal
Iceland
USA
Luxembourg
Australia
India
Chili
Singapore
Ireland

25.8
25.7
25.5
24.8
24.2
24.0
23.6
23.1
22.7
22.4
22.3
22.2
22.0
21.8
21.3
20.9
20.6
19.5

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Grenadians
Paraguay
Bahrain
Tajikistan
Georgia
Guatemala
Philippines
Kuwait
Armenia
D republic
Azerbaijan
S.T. Principe
Peru
Barbados
Iran
Jamaica
Syria
Egypt

6.8
6.1
5.4
5.2
4.5
4.3
4.2
3.9
3.7
3.5
2.3
1.8
1.7
1.4
0.4
0.3
0.2
0.1

সূ � : http://www.shodalap.org/?p=185
এ েতা  েগল সাধারণভােব �েযাজয্ করণীয়। এ ছাড়াও ওপের আমরা 
আ�হতয্ার কারণ েযগুেলা তুেল ধের, সু িনিদর্�ভােব েসসের
�িতকার িহেসেব করণীয়গুেলাযথা�েম এমন :
১. পৃ িথবীর সংঘাতময় জীবেন মােঝ মােঝ �ামী-�ীর মেধয্ মেনামািলনয
হেব- এটাই �াভািবক। আ�াহ কুরআেন বেলেছন, �ামী-�ী এেক
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অপেরর পির�দ �রূ। এেক অপেরর শাি�দাতা  ও শাি�দা�ী।
ইরশাদ হেয়েছ,
ُ ّ ٞ َ ّ
ٞ َ ِ� نت ۡم
ُ َ� ۡم َوأ
ّ اس
[١٨٧ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ َّۗهُن
َ ﴿ ُنَ �ِ اس
‘তারা েতামােদর জনয পির�দ এবং েতামরা তােদর জনয পির�দ’।
{সূ রা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৭}
َ ُ
َ ْ ُ َّ
َ
ُ َ
ُ َ َ َ َۡ
َ
ُ
﴿ َوم ِۡن َءا�ٰتِهِۦٓ أن خل َق ل�م ّم ِۡن أنفسِ� ۡم أ ۡز َ� ٰ ٗجا ل ِت ۡسك ُن ٓوا إِ�ۡ َها َو َج َعل بَيۡ َن�م
ّ ًَۡ َ َ ّٗ
َ ّ ٰ َ َ َٰ
َ ّ
[٢١ : ﴾ ]الﺮوم٢ ت ل ِق ۡو ٖ� َتَفَكَ ُرون
ٖ �� ّوَدَة ور�ة ۚ ِنَ ِ� �ل ِك
‘আর তাঁর িনদশর্নাবলী মেধয রেয়েছ েয, িতিন েতামােদর জনয
েতামােদর েথেকই �ীেদর সৃ ি� কেরেছন, যােত েতামরা তােদর কােছ
�শাি� পাও। আর িতিন েতামােদর মেধয ভােলাবাসা ও দয়া সৃ ি�
কেরেছন। িন�য় এর মেধয িনদশর্নাবল রেয়েছ েস কওেমর জনয, যারা
িচ�া কের।’ {সূরা আর-রূ, আয়াত : ২১}
েদাষ-গুণ িনেয়ই মানু। কারও মােঝ সব গুেণর এক�সমাহার িবরল।
�ামীর েযমন িকছু গুণ থােক েতমিন িকছু েদাষ থােক। �ীর
বয্াপােরও একথা সমভােব �েযাজ। তাই উভয়েক সু খ-দু ঃখ ভাগ কের
িনেত হেব। িনেজেদর মেধয্ সংলা-সহেযািগতা-সমেঝাতা-সহমিমর্তা
থাকেত হেব। উভয়েক ৈধযর্ ধারণ করেত হে। তদু পির আ�াহর কােছ
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পর�েরর জনয দু ‘আ করেত হেব। আ�াহ �য়ং আমােদর েস দু ‘আ
িশক্ষা িদেয়ে, এই দু ‘আিট আমরা িনয়িমত পড়ব। ইরশাদ হেয়েছ,
َ ۡ َ ۡ َ ُ �ۡ َُرَةَ أ
ً ِ� إ َم
َ ّ
ۡ ﴿ َ� َّ َنا َه
ِ ب َ�َا م ِۡن أَ ۡز َ�ٰج َنا
ّ َذُرّ ّ�َٰت َِنا
﴾ ٧ اما
ِ � وٱجعلنا ِلۡمُتَق
ِ
ٖ
[٧٤ :]اﻟﻔﺮﻗﺎن
‘েহ আমােদর রব, আপিন আমােদরেক এমন �ী ও স�ানািদ দান
করু যারা আমােদর চক্ শীতল করেব। আর আপিন আমােদরেক
মু�াকীেদর েনতা বািনেয় িদন’। {সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ৭৪}
২. িপতা-মাতার �থম কাজ হেব স�ানেক ডা�ার, ইি�িনয়ার, উিকল
বা  যা-ই বানান েকন সবর্�থম তােক কুরআন ও �েয়াজনীয় ইসলামী
জ্ঞা ন িশিখেয় তেবই অনয্ েকােনা িকছু েশখােন ি�তীয়ত তােদরেক
ইসলামী কায়দায় লালন-পালন স�েকর্ জ্ঞান লাভ করেত হেব। তাহ
বুঝেত পারেবন, কখন স�ানেক শাসন করা  যােব আর কীভােব
স�ানেক শাসন করেত হেব না। না  েজেন �কৃত তথয্ না  েবর কের
সাবালক স�ানেদর অযথা  বকাঝকাও পিরহার করেত হেব। এমন
মানিসক ক� না তােদর কখেনা েদয়া যােব না যা তােদরেক আ�হতয্ার
মেতা চরম পদেক্ষপ িদ বাধয্ কে। সেবর্াপিরস�ােনর জনযও িপতামাতা উপেরাে�িখত আ�াহর িশিখেয় েদয়া দু ‘আিট পড়েবন।
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৩. িশক্ষাথর্ীেদর মােঝ পািরবািরকভােব এবং তােদর পাঠয্ বইেয়র ম
আ�াহর ওপর ভরসা, হতাশা জয় করা এবং কিঠন মুহূেতর্ ৈধযর্ ধারেণ
িশক্ষা শুরু েথেকই ঢুেক িদেত হআর ছা�-ছা�ীেদর কতর্বয্ হে,
সারা বছর িঠক মত পড়ােলখা করা, িশক্ষাগুরু ও -মােয়র কথামত
�িতিদন রুিটন েমেন পাঠয্ মুখ� করাপরীক্ষঘিনেয় এেল অিতির�
েচ�ার পাশাপািশ  আ�াহর কােছ সালাত পেড় িবেশষভােব দু ‘আ করা 
েযেত পাের। েহ আ�াহ। আপিনই েতা  জ্ঞ-�িতভা-েমধা  ও ফল
েদয়ার মািলক। এগুেলা  িদেয় আমােক অনু�হ করুন যােত আি
পরীক্ষা য় ভাে ফল করেত পাির। সেবর্াপির পড়েত বসার সম,
পরীক্ষা র হেল িবষয় মে ন না এ, সালােতর পর এবং সমসময়
আ�াহর েশখােনা বাকয্িট পড়েত পােরন। আ�াহ ইরশাদ কের,
ۡ
ۡ ّ ّ َُ
[١١٤ : ﴾ ]ﻃﻪ١ ب زِد ِ� عِل ٗما
ِ َ ﴿ وقل
‘আর তুিম বেলা, েহ �ভু। আমার জ্ঞা ন বৃি� ক’। {সূরা  ত-হা,
আয়াত : ১১৪}
৪. মারা�ক ও ক�দায়ক অসু েখ পড়েল এ কথা মেন করা েয, দু িনয়া 
হেলা মুিমেনর পরীক্ষার �ান। ের-িবসু খ িদেয় আ�াহ মানু ষেক পরীক্ষ
কেরন। আর আ�াহ তাঁর ি�য় বা�ােদরই েবিশ  পরীক্ষা য় েফেল
আ�াহ বেলন,
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ُ َٓ�ِ ٓ ۡ َ َ َ
ٓ ۡ ۡ
َۡ َ ََ َ َ
َ ُ ّ َ ۡ ُّ ّٓ َ
٤ َتَ�َعون
﴿ َولق ۡد أ ۡر َسل َنا ٰ أ َم ٖ� ّمِن � ۡبل ِك فأخذ�ٰ ُهم بِٱ�َأ َساءِ ٱل�َّاءِ َعَلَهم

[٤٢ :﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم

‘আর অবশয্ই আিম েতামার পূেবর্ িবিভ� কওেমর কােছ রাসূল ে�র
কেরিছ। অতঃপর আিম তােদরেক দাির�য্ ও দুঃখ �ারা  পাকড়াও
কেরিছ, যােত তারা অনু নয় িবনয় কের’। {সূ রা আল-আনআম, আয়াত
৪২}
আমরা  েদখেত পাি� আ�াহ এ আয়ােত ‘বাছা’ ও ‘দাররা’ দু েটা শ� 
বয্বহা কেরেছন। বাছা শে�র অথর্ হ, কিঠন অভাব ও দির�তা,
জীবেনাপকরেণর সংকট। আর দাররা শে�র অথর্ হ, শরীর ও �াে�য্র
িবিভ� েরাগ বয্িধ
তাই কিঠন েরাগ  হেল কতর্বয্ হে, িচিকৎসার পাশাপািশ  আ�াহর
কােছ �িতিনয়ত অনু নয়-িবনয়সহ আেরাগয্ কামনা  করা। সালােত
দাঁিড়েয় তাঁর কােছ �াথর্না জানােনা দাঁড়ােত না পারেল বেস পড়া, তা 
না  পারেল শুেয় এবং তাও না  পারেল ইশারায় পড়া। আমরা  আ�াহর
কােছ এ দু ‘আিটও করেত পাির। েহ আমার রব। আমােক েরােগ ক� 
িদে�। আপিন েতা দয়ালু েদর মেধয সবর্ে�� দয়াল। আমােক েরাগ-মু�
করু। আইয়ু ব আলাইিহস সালাম তাঁর ভীষণ অসু েখ এ দু ‘আ
পেড়িছেলন। কুরআেন ইরশাদ হেয়েছ,
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َ َ ۡ َ ّ �َ
ّ نت أَ ۡر َح ُم
َ �ِ ٰ َ�ل
ّ �ّ �َ ى َ� َّ ُه ٓۥ
َ َ�ُّ َوأ
ّ ُ �
ٰ اد
َ ِ ََس
[٨٣ : ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء٨ �ِ
﴿ َيُوب إِذ ن
ِ
‘আর �রণ কর আইউেবর কথা, যখন েস তার রবেক আ�ান কের
বেলিছল, ‘আিম দু ঃখ-কে� পিতত হেয়িছ। আর আপিন েতা সবর্ে�
দয়ালু ’। {সূ রা আল-আি�য়া, আয়াত : ৮৩}

৫. বয্বসায় ভাইেদর �থেম মেন রাখেত হেব বয্বসায় বলেত লাক্ষিতর েখলাবয্বসা হালাল হেল তােত অ� লােভই বরকত হয়। তাই
বয্বসায় সামিয়ক েকােনা  েলাকসােন এেকবাের মুষেড় না  পেড় সামেন
এিগেয় েযেত হেব। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বয্বসায়
ভাইেদর উে�েশ েযসব িবেশষ িনেদর্শনা িদেয়েছ তা েজেন তদনু যায়ী
আমল করেত হেব। উে� সালামা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিণর্, িতিন
বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম �েতয্ক ফর
সালােতর পর এই দু ‘আিট পড়েতন,
ْ

ً

َ َُ َ ّ

ْ  ِ أ ْﺳﺄلﻚ، َﻠَّﻬُﻢ
ّ  َو َ� َﻤﻼ،  َو ﻠ ًﻤﺎ ﻧَ ًﻌﺎ، رِزﻗﺎ َﻴِّﺒًﺎ
ّ »
«ُﺘَﻘَﺒَﻼ
ِﻋِ ﺎﻓ
�ِ
‘েহ আ�াহ আিম আপনার কােছ হালাল িরযক, উপকারী ইলম এবং
মাকবুল আমল �াথর্না  করিছ’ [মুসা�াফ, আবদু র রাযযাক : ৩১৯১;
তাবরানী : ১৯১৬৮]
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সু তরাং রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এ আমলিট আমরাও
িনয়িমত করেত পাির। আবূ  হুরায়রা রািদয়া�াহ আনহু েথেক বিণত
িনেচর দু ‘আিটও পড়েত পাির আমরা  িনয়িমত। িপতা  রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ ফােতমা রািদয়া�াহ আনহা 
একজন খােদম চাইেত আসেল িতিন তাঁেক এ দু ‘আ িশিখেয় েদন :
َ ُْ
ِّ ّ
ّ ، لﺴَﺒْﻊ
ّ ، َرَبَ اﻟْ َﻌ ْﺮش اﻟْ َﻌﻈﻴﻢ
َ ّ ّ ّ
ّ ﺎوات
ْ َ ُ
�ل
ََ�َﻨَﺎ َرَب
ِ
ِ
ِ َ »ﻠَّﻬُﻢَ َبَ لﺴَﻤ
ِ ِ
ِ  ﻣ، ﺷ ٍء
َ ََْ َ ََْ ُّ
َ ْ  َوأَﻧ، ﺷ ٌء
َ ْ  أَﻧ، ﻟَ ْﻮ َراة َواﻹ ْ�ﻴ َواﻟْ ُﻘ ْﺮآن اﻟْ َﻌﻈﻴﻢ
ّ
ْ َ ﻚ
ﺖ اﻵﺧِ ُﺮ
ﺖ ﻷَوَل ﻓﻠيﺲ �ﺒﻠ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ ﻞ
َ
َ
َ َ ُ
َ ََْ َ ََْ ُ ّ َ ْ َ ٌ ْ َ َ َ َْ َ ََْ
ََْ
َ ْ  َوأﻧ، ﺷ ٌء
َْ ﺖ
ْ َ ﻚ
ﺎﻃ ُﻦ ﻓﻠي َﺲ دوﻧﻚ
 وأﻧﺖ ﻟﻈَﺎﻫِ ﺮ ﻓﻠيﺲ ﻓﻮﻗ، ﻓﻠيﺲ �ﻌﺪك ﺷء
ِ ﺒﻟ
ْ َ ّْ ّ
ْ
ْ َْ
ْ َ
.«ﻟَ� َﻦ َوأﻏﻨِﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﻔﻘ ِﺮ
 اﻗ ِﺾ َﻨَﺎ، ﺷ ٌء
‘েহ আ�াহ, স�াকােশর রব, আরেশ আযীেমর অিধপিত, আমােদর রব
এবং �িতিট িজিনেসর রব, তাওরাত, ইি�ল ও মহা  কুরআেনর
অবতরণকারী, আপিনই সবর্ �থ; অতএব আপনার আেগ  েকােনা 
িজিনস েনই। আপিনই সবর্ েশ; অতএব আপনার পের েকােনা িজিনস
েনই। আপিনই যােহর; অতএব ওপর িকছু েনই। আপিনই বােতন;
অতএব আপনার অজ্ঞাত িকছুই েন আপিন আমােদর ঋণ পিরেশাধ
করুন এবং অভাব ও দাির� েথেক আমােদর মুি� িদন’ [িতরিমযী :
৩৪৮১; মুসিলম : ৭০৬৪]
িতরিমযীর অপর এক বণর্নায় একই দ ‘আ স�েকর্ আবূ হুরায়র
রািদয়া�াহ আনহু বেল, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
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তাঁেদরেক ঘুমােনার পূ েবর্ এ দ ‘আ পড়ার িশক্ষা েদন [িতরিমযী :
৩৪০০]
৬. আ�হতয্ার কথা  মে আসেল এ িবপদ েথেক রক্ষাকে� নফ
নামােয দাঁিড়েয় যাওয়া এবং িসজদায় িগেয় িবনীতভােব আ�াহর আ�হদয়া-সাহাযয্ কামনা  করা �েয়াজন। �িত মুহূেতর্ ৈধযর্ ধারণ করে
হেব। েমাট কথা  যখনই িনেজেক অসহায় ও আশাহত মেন হয় এবং
আ�হতয্ার িচ�া  আে তখনই মেন করেত হেব এখন শয়তান
এেসেছ। ইসলােম আ�হতয্া  নাজােয়য এবং এর পিরণিত জাহা�াম।
তাই এ েথেক দূ ের থাকা  বা�নীয়। সােথ সােথ মেন করেত হেব
আ�াহই আমার সহায় এবং আশার আেলা। তাই পাঁচ  ওয়া� ফরজ
নামায পড়ার সােথ নফল নামােযর মাধয্েম আ�াহর দয়া  ও সাহাযয
কামনা করেত হেব। �িত মুহূেতর্ সবর অথর্াৎ ৈধযর্ ধারণ করেত ।
এেত ইনশাআ�াহ মন ও হদয় �শা� থাকেব এবং িবপদ দু রীভূত
হেব।
৭. এছাড়াও বহু ছা-ছা�ীর জীবন িবসজর্ন িদেত হে-কৃি�ম
ভােলাবাসার, িমথয্া অিভনেয়র ফাঁেদ পে, অ�তয্ািশত আশ-আকা�ার
ফেল। আর এসেবর েপছেন সবেচ  বড় হাত রেয়েছ েবপদর্া  ও
অ�ীলতার। একিট সু খী, শাি�ময়, সু �র সমাজ গঠেন শালীনতাপূ ণ,র
রুিচস�, মািজর্ত েবশ ভূষা, চাল চলন ও আচার-আচরেণর গুরু
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অপিরসীম। অশালীন েবশ ভূষা ও আচার-আচরণ মানু েষর মধয্কার পশ
বৃ ি�েক জািগেয় তুেল। কুৎিসত কামনােক উে�িজত কের। এেত নানা 
রকম পািরবািরক ও সামািজক িবশৃ �লা  েদখা  েদয়। নানা ধরেনর

পাপকমর্ সংঘিটত হ। মহািবপযর্, অনয্ায় ও অপরাধ েেক বাঁচার
জনয মহান আ�াহ িবধানেক েমেন চলাই সেবর্া�ম প�। পদর্ার ওপর
গুরু�ােরাপ ক মহান আ�াহ বেলন,
َ
َۡ
َ ۡ َ َ َ ّ َ �َۡ ٰ َ ٓ َ ّ ّ َسۡ� َ ّ َ َ َ ّ َ ّ َ ٓ ِ َّقَي
ُۚ ف� �ض ۡع َن بِٱلق ۡو ِل � َي ۡط َم َع
� ُ كأح ٖد مِن ٱلن ِساء إ ِ ِن
ِ ِ َ� ﴿ �ن ِساء
ّ
َۡ
ٗ ُۡ ّ َٗۡ َ َُۡ ٞ َ َ
َ ََۡ
ََ�َ ۡج َن َ�َُ ّ ج
ّ َ �َ ُيُوتِ�ُنَ َو
ّ
�ِ  وقرن٣ �َِي ِ� قلبِهِۦ مرض وقلن قو� َعروفا
َ
َ ُۡ ّ
�ۡل
ّ و� َوأَق ِۡم َن
ُ و� ٓۥ ِّ�َ َما يُر
َ �لصَلَ ٰوةَ َو َءا
ُ ّ �د
َ ّ لزَ َك ٰوةَ َوأَط ِۡع َن
ّ �ِ
َ�
ۚ ُ �َ َو َر ُس
� ٰ �َٰهِلِيَةِ ٱ
ِ
ۡ ََۡ ۡ ّ ُ ُ َ َ ُۡ
ٗ ت َو ُ� َط ّه َر ُ� ۡم َ� ۡطه
[٣٣ ،٣٢ :  ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٣ ��
ِ ۡٱلرج َس أهل ٱ�َي
ِ
ِ
ِ ِ�ذهِب عن�م

‘েহ নবী প�ীগণ, েতামরা অনয েকান নারীর মত নও। যিদ েতামরা
তাকওয়া অবল�ন কর, তেব (পরপুরুেষ সােথ) েকামল কে� কথা

বেলা না, তাহেল যার অ�ের বয্ি রেয়েছ েস �লু � হয়। আর েতামরা
নয্ায়সংগ কথা বলেব। আর েতামরা িনজ গৃ েহ অব�ান করেব এবং
�াক- জােহলী যু েগর মত েসৗ�যর �দশর্ কেরা না। আর েতামরা
সালাত কােয়ম কর, যাকাত �দান কর এবং আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর
আনু গতয কর। েহ নবী পিরবার, আ�াহ েতা েকবল চান েতামােদর
েথেক অপিব�তােক দূরীভূত করেত এবং েতামােদরেক স�ূণ্রূ
র
পিব� করেত।’ {সূ রা আল-আহযাব, আয়াত : ৩২-৩৩}
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আ�াহ তা‘আলা মুিমন নারীেদর িনেদর্ িদেয়েছন, তারা েযন তােদর
দৃ ি� অবনত রােখ। আপন ই�ত রক্ কের এবং আকষর্ণী অ�গুেল
আবৃ ত রােখ। যােত েকােনা অসু � অ�র বা অসংযত দৃ ি�র অিধকারী
পুরু তার িটিকিটও �শর করেত না পায়। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ۡ َۡ ََ ّ
ۡ ُ ۡ
َ ۡ ّۡ ُ
ّ
ّ
َ ُرُوجَهُنَ َو َ� ُ� ۡبد
َِ�نَتَهُن
ِين
حفظ َن
�ت َ�غضض َن م ِۡن َبۡ�َٰرِهِنَ و
ِ ٰ�ِ﴿ َوقل ل ِل ُمؤم
ۡ ََۡ َۡ َ َ َ َ ّ
ّ
ّ
ٰ َ َ َُمُرِهِن
[٣١ : ُيُو�ِهِنَۖ ﴾ ]ﻨﻟﻮر
�
ِ � ۡ� َن
ِ �ِ�َ ما ظهر مِنهاۖ و
‘আর মুিমন নারীেদরেক বল, তারা তােদর দৃ ি�েক সংযত রাখেব এবং
তােদর ল�া�ােনর িহফাযত করেব। আর যা সাধারণত �কাশ পায় তা
ছাড়া তােদর েসৗ�যর তারা �কাশ করেব না। তারা েযন তােদর ওড়না
িদেয় বক্ষেদশ আবৃ ত কের রােখ।’ {সূ রা আন-নূ র, আয়াত : ৩১}
এই আ�হতয্ার মাধয্ অেনক অবলা সতী নারীর জীবেনর মায়া তয্াগ
করেত হে�  েযৗতুকেলাভী নরিপশাচেদর �তয্ক্ষ ও পেরাক্ষ িনযর্
কারেণ। এসব আসেল পািরবািরক অশাি�রই অংশ। পািরবািরক
অশাি� েরােধও �থেম দরকার পিরবাের ইসলােমর চচর্া  বাড়ােনা  তথা
ইসলামী পিরবার গেড় েতালা। �শু-�াশুড়ীসহ পুরুেষর পিরবাের
সবাইেক মেন রাখেত হেব েযৗতুেকর নােম েকােনা িকছু  �হণই তােদর
জনয্ ৈবধ নয়। ইসলােম েযৗতুেকর েকােনা  �ান েনই। মানু েষর
আ�িরক �দান ছাড়া  েকােনা  িকছু  �হণই ৈবধ নয়। আ�াহ রা�ু ল
আলামীন ইরশাদ কেরন,
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َۡ
َ َ ٓ
َ ََُۡ َ ّ َ ُ ۡ َ َ ّ ََ ُ ّ َ ّ
َ ۡ �ۡ �ض ب َغ
ٱ� ّ ِ �ق ُوْ� َٰ�ِك ل ُه ۡم
ِ ِ ِ �﴿ ِ�َما لسَبِيل � �َِين �ظل ِمون �َاس و�بغون ِ� ٱ
َ ٌ َ َ
[٤٢ : ﴾ ]الﺸﻮرى٤ مٞ �ِ اب أ
عذ
‘অিভেযাগ েকবল তােদর িবরুে, যারা মানু েষর ওপর অতয্াচার চালায়
এবং পৃ িথবীেত অনয্ায়ভােব িবে�াহ কের েবড়া। তােদর জেনয রেয়েছ
য�ণাদায়ক শাি�’। {সূ রা আশ-শূরা, আয়াত : ৪২}
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ّ
َْ
ْ ُ َ ّ َ
ْ ُ امﺮ
.« ﻴﺐ �ﻔ ِﺴ ِﻪ
ٍ ِ » ﻻ َِﻞُ ﻣﺎل
ِ ئ مﺴ ِﻠ ٍﻢ ِﻻَ ﺑِ ِﻄ
‘েকােনা  মুসিলেমর স�দ তার আ�িরক অনু েমাদন ছাড়া  েকােনা 
বয্ি�র জনয্ হালাল ন’ [বাইহাকী : ৫৪৯২; সু নান কুবরা : ১১৩২৫]
আ�হতয্ সং�া� িকছু তথয :
১. আ�হতয্াকারেদর েচেয় এেত েচ�াকারীর সংখয্া িতনগু
২. খুনীেদর তুলনায় আ�হতয্াকারীর সংখয্া িতনগ
৩. মিহলােদর মেধয্আ�হতয্ �েচ�া সবেচ েবিশ।
৪. সফল আ�হতয্ায়পুরুষেদরসংখয্া েবিশ।
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৫. নারীরা আ�হতয্ কের েবিশ �াণনাশকারী অসু ধ েখেয় এবং আগুেন
পুেড়। আর পুরুষরা েবিশ কেরআে�য়া� বয্বহার কের
৬. িববািহত িবেশষত যােদর স�ান রেয়েছ এমন দ�িতেদর মেধয্
আ�হতয্ার হার ক।
৭. আ�হতয্াকারেদর হার সবেচ  েবিশ  িবে�র �য্াি�েিভয়ান
েদশগুেলােত
৮. �িত দশজন আ�হতয্াকারীর পাঁচ  জনই আ�হতয্ার আেগ  েকােনা 
না বাতর্াবা লক্ষেরেখ যায়।
৯. যু �কালীন ও জাতীয় সংকেটর সময় আ�হতয্ার হারসবেচ কম।
আয় আ�াহ, সকল �েরর নারী-পুরু ও স�ান-স�িতেক আ�হতয্ার
মত মহাপাপ েথেক েবঁেচ  থাকার মত জ্ঞা ন বুি� ও ধমর্ীয় অনুশা
েমেন চলার মত সু িচ�া ও েচতনা দান করুন।আমীন

35

