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.ﻤﺟﻌ� أﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ধূ মপান বতর্মান যুেগর বড় সমসয্ার একিট। ধূমপােনর ফে
সমাজ ক্ষিত�� হে�। সমােজ িবিভ� ের-বয্ািধ েদখা িদে�।
ধূ মপায়ীরা ধীের ধীের েরাগা�া� হে�। ধূ মপান তােদর অ�র
দু বর্ ও শি� ক্ষয় কের িদে�। ধূমপা“নীরব ঘাতক” এ

বয্াপাের এখন কােরা ি�মত েন । যারা মৃতুয্�াস ধূমপান �হণ
কেরন তােদর অবশয্ই নীরব ঘাতক ধূমপান বা তামাক স�েকর
জানা �েয়াজন, কারণ ধূ মপান তােদরেক ধীের ধীের কবের িনেয়
যাে� বা েরাগা-েশাকা দু ঃসহ ও অিভশ� জীবন বেয় আনেছ
তােদর জনয্। অধূমপায়ীেদর জনয্ শুভ বাতর্, আ�াহ তােদরেক
ধূ মপােনর িবপদ েথেক রক্ষা কেরেছন। তারা ধূমপান জিন
�ংেসর গ�র েথেক মুি� েপেয়েছন। আ�াহর িনকট �াথর্না
করিছ, িতিন আমার এ েলখা েথেক উপকৃত হওয়ার তাওিফক
িদন এবং ধূ মপােনর অিন� েথেক মুসিলম সমাজেক রক্ষা কর
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ধূ মপােনর ইিতহাস:

ইউেরাপীয়রা ১৪৯২ইং সােল তামাক স�েকর্ �থম ধারণা লাভ
কের, যখন কল�াস তার বািহনীসহ আেমিরকায় অবতরণ কেরন।
আেমিরকান আিদবাসী তথা “েরড ইি�য়ান”রা তােদর ভূ িমেত
তামাক চাষ করত ও তা �ািলেয় েধাঁয়া �হণ করত। তােদর
েথেক কল�াস ও তার সাথীরা তামােকর �থম ধারণা লাভ
কেরন। ি��ীয় েষাড়শ শতা�ীর মধয্বতর্ী সমেয় ইউেরাে তামাক
চােষর সূ চনা হয়। �থেম �া�, অতঃপর পতুর্গা, ে�ন এবং
সবর্েশষ বৃেটন �মানুসাের তামাক চাষ কের। ইউেরাপ েথেক
পতুর্গাল ও ে�েনর বয্বসায়ীগণ আি�কা ও ভারত উপমহােদে
তামাক রফতািন কেরন।


মুসিলম েদেশ ধূ মপােনর �েবশ:

ি�� স�দশ শতা�ীেত ভারত, ইরান ও এিশয়ার িবিভ� েদেশ
তামাক আমদািন হয়। অতঃপর িহজির দশম শতা�ীেত তুকর্ীেদর
�ারা আরব ও অনয্ানয্ মুসিলম েদেশ তামােকর �েবশ ঘে


মুসিলম েদেশ ধূ মপান আমদািনকারক:

িহজির দশম শতা�ীর আেগ ধূ মপান স�েকর্ মুসিলমেদর েকান
ধারণা িছল না। পরবতর্ীেত ইসলােমর শ�রা মুসিলম েদেশ
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তামােকর �চলন শুরু করার জনয্ আদাজল েখেয় মােঠ নাে
জৈনক খৃ�ান ইংেরজ

তুরে� সবর্�থম ধূমপান িনেয় আেস।

জৈনক ইহুিদ মরে�ােত সবর্�থম ধূমপােনর �চলন ঘটায়
সু দােন সবর্�থম ধূমপােনর �চলন কের জৈনক

অি�পূ জক।

অতঃপর িমসর, আরব উপ�ীপ, ইয়ামান, িহ�ু�ান ও অিধকাংশ
মুসিলম েদেশ তার �সার ঘটেত থােক এবং ধীের ধীের এ বয্ািধ
বয্াপক আকার ধারণ কের।১৮৮১ইং সেন আেমিরকায় সবর্�থম
িসগােরেটর কারখানা ৈতির হয়।
েহ মুসিলম, তুিম কখেনা শ�েদর িশকাের পিরণত হেয়া না!


ধূ মপােনর িবরুে� েগাটা িবে�র যু� েঘাষণ:

েগাটা িব� আজ তামােকর িবরুে� যু� েঘাষণা কেরেছ। কতক
েদশ তামােকর িবরুে� কিঠন অব�ান িনেয়ে, েয তামােকর
সূ চনা আেমিরকা েথেক। রািশয়া তামাক িবে�তা ও ে�তার
ওপর কিঠন শাি� িনধর্ারণ কেরিছল। তােদর িনকট ধূমপায়ীর
শাি� িছল নাক েভে� েদয়া অথবা

সাইেবিরয়ায় িনবর্াসেন

পাঠােনা।
উসমানী বাদশাহ চতুথর্ মুরাদ ধূমপায়ীেদর ওপর কেঠারতা
করেতন ও তােদর সভা-সমােবশ নজরদািরেত রাখেতন। তার

িনকট ধূ মপায়ীর শাি� িছল মৃতুয্দ । কিথত আেছ ইরােনর সােথ
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তার যু ে�র সময় ধূ মপায়ীেদর িতিন হতয্া করেত, ধূ মপায়ী তার
ৈসনয্ পক্ষ বা পারেসয্র দলভু� েযই
১৬২৯ইং সেন বাদশাহ “�থম আ�াস” এর যু েগ ধূ মপায়ীর শাি�
িছল নাক িছ� করা ও মুেখ লািঠ ভের েদয়া। পরবতর্ীেত তার
েছেল বাদশাহ “সািফ” ধূ মপায়ীেদর মুেখ তীর িনেক্ষপ করেত


ধূ মপােন মজুদ িবষা� উপাদান:

১. িনেকািটন: পতুর্গােল িনযু� �াে�ররা�দূ ত “জন িনেকাট” এর
নাম েথেক িনেকািটন শে�র উ�ব। েস-ই �াে� ধূ মপােনর �থম
�চলন কেরিছল।
িনেকািটন বণর্হীন তরল পদাথ, যা িসগােরট �ালােনার সময়
বাতােস বাদািম রং ধারণ কের। ধূ মপায়ী যখন িসগােরেট টান
েদয় অতঃপর বাইের েধাঁয়া তয্াগ কে, তখন িনেকািটেনর খুব
সামানয্ বা সূ� অংশ ফুসফুেস �েবশ কের। যিদ েকােনা মানুেষর
িশরায় িনিদর্� পিরমাণ িনেকািটন �েবশ করােনা হ, তাহেল তার
ি�য়ায় মৃতুয্ অিনবাযর্। িবেশষজ্ঞরা পরীক্ষার িনিমে�
খরেগােশর গােয় িনেকািটেনর উপাদান পুশ কের েদেখেছন েয,
িনেকািটেনর �ভােব খরেগাশিট অবশ হেয় পড়ল এবং িকছু ক্ষেণ
মেধয্ মারা েগল
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নােকর িন�াস েথেক ফুসফুেস এবং েসখান েথেক রে�র িশরায়
িশরায় িনেকািটন �েবশ কের। ধূ মপান আরে�র আট েসেকে�র
মেধয্ মি�ে� িনেকািটন �েবশ কের ও গভীরভােব আঘাত হােন
২- কাবর্ন মেনা অ�াই: ধূ মপােন মজুদ ি�তীয় িবষা� উপাদান
কাবর্ন মেনা অ�াই । এ িবষ �মাগত শরীের �েবশ কের

দীঘর্�ায়ী িবষ�তার সৃ ি� কের, যার ফেল মানিসক �াি�, মাথা
বয্থ, মাথা েঘারা ও �াসকে�র জ� হয়। এ গয্াস এমন ঘাতক
েয, েকােনা বয্ি� যিদ দীঘর্ সম বায়ু হীন আব� ঘের তা �হণ
কের, তাহেল তার মৃতুয্ অিনবাযর্ অথবা তা

মি�� �ায়ীভােব

ক্ষিত�� হেব িনি�ত। রে কাবর্ মেনা অ �াইেডর উপি�িত
থাকেল মি�� ও হােটর্অি�েজন েপৗঁছেত বাধার স�ুখীন হয়
৩- অয্ােমািনয়: ধূ মপােন মজুদ এ উপাদান ধূ মপায়ীর মেধয্
কািশর েরাগ সৃ ি� কের।
৪- কয্া�াের

উপাদান: ধূ মপােন কয্া�ােরর উপাদান রেয়েছ

িবধায় ধূ মপায়ীরা কয্া�াের আ�া� হয় ও তােদর মেধয্ ক্ষয়ে
েদখা েদয়।
৫- েবনিজন: এক �কার ৈজবেযৗগ যা মুেখর ৈ�ি�ক িঝ�ী,
গলনািল ও �াসনালীর ওপর পদর্ার সৃি� কের। এ কারেণ
ধূ মপায়ীেদর মেধয্ ফুসফুস েফালা ও ফুসফুেস কয্া�ােরর ঝুঁি
বৃ ি� পায়। এ েথেক �াসক� েরাগ হয়, যা ধীের ধীের ধূ মপায়ীেক
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চলার অেযাগয্ কের েদয়। যার পিরসমাি� ঘেট হােটর্ িনি�য়তা
ও ধূ মপায়ীর মৃতুয্র মাধয্ে


িচিকৎসা িবজ্ঞােনর দৃি�েত ধূমপােনর অি:

সু �তা মানু েষর জীবেন অমূ লয্ স�দ। সু�তাই মানুেষর বয্ি
জীবন, পািরবািরক জীবন ও সামািজক জীবেন সফলতার �াক্ষ
রাখেত সাহাযয্ কের। অসু� েলাক এক পােয়র অিধকারী বয্ি�
নয্ায় প�ু� বেয় েবড়ায়। ধূমপান জীবন িব�ংসী অেনক েরােগর
জ� েদয়। িসগােরট েকা�ািনগুেল মানু েষর কাফেনর ওপর িদেয়
তােদর স�দ বািড়েয় তুলেছ। ধূ মপান েথেক সৃ � কেয়কিট
েরােগর বণর্না এখােন আিম আপনার সামেন েপশ করি, যার
কতক দীঘর্�ায়, কতক �ত �ভাব িব�ারকারী, অতঃপর
পিরণিত মৃতুয:
১- �াসক�: ধূ মপােনর ফেল ফুসফুেস কয্া�া, গলনািলর কয্া�া,
ফুসফুস েফালা ও �াসক� হয়।
২- হৃদ েরা: ধূ মপােনর ফেল হাটর্ এয্াটাক ও হঠাৎ মৃতুয্র ঝুঁ
বােড়।
৩- বদ হজম: ধূ মপােনর ফেল েঠাঁট, মুখ, গলনািল ও খাদয্নালীর
মেধয্ কয্া�ার েদখা ে, েপেট ক্ষেতর সৃি� হ
৪- মূ �নািল: ধূ মপােনর ফেল মূ � থিল বা িকডিন ক্ষিত�� হ
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৫- �ায়ু য�: ধূ মপােনর ফেল মাথা

বয্থ, �ৃিত শি� �াস ও

িখটিখেট েমজাজ ৈতির হয়। বতর্মান সু�তা েদেখ আপিন েধাঁকায়
পিতত হেবন না, মেন করেবন না ধূ মপান আপনার শরীের �ভাব
েফেল িন। অবশয্ই ধূমপােনর ক্ষিতকর �ভাব �কাশ প, েদির
হওয়ার অথর্ ধূমপােন িবষা� উপাদান েনই এমন নয়। অবশয্
তােত িবষ রেয়েছ, েদিরেত হেলও শরীর তার �ারা আ�া� হেব।


িচিকৎসকেদর মতামত:

‘িব� �া�য্ সং�’র এক �িতেবদেন বলা হেয়েছ: “ধূ মপােনর
�সার েযখােন ঘেটেছ, েসখােন েরাগ-বয্ািধ ও �ত মৃতুয্র অনয্
কারণ িহেসেব ধূ মপানেক েদখা হে�”।
িসিরয়ার িচিকৎসক ডা. িকনআন আল-জািব েঘাষণা কেরেছন:
“কয্া�ােরর ওপর আমার িচিকৎসার২৫ বছর গত হেয়েছ, আমার
িনকট গলনািলর কয্া�ার আ�া� েকান েরাগী আেসিন েয
ধূ মপায়ী িছল না”।
ি�েটেনর িফিজয়াস� রেয়ল কেলেজর এক �িতেবদেন বলা
হেয়েছ: “এক িসগােরেট মজুদ িনেকািটন সু �াে�র অিধকারী এক
বয্ি�র মৃতুয্র জনয্ য, যিদ তা ইনেজকশন �ারা রে�র
িশরায় পুশ করা হয়”।
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আিথর্ক ক্:

ধূ মপােনর ফেল অথর্ িবন� ও স�দ �ংস হয়। ধূমপায়ী তার
ধূ মপান �ারা না দু িনয়ার উপকার কের, না আেখরােত আ�াহর
দরবাের এর েকােনা সিঠক অজুহাত েপশ করেত পারেব! েকােনা
বয্ি� যিদ �িত িদন একটাকা নদীেত িনেক্ষপ , মানু ষ তােক
পাগল বলেব, যার িচিকৎসা অতীব জরুর, কারণ আগামীেত েযন
েবশী, আেরা েবশী টাকা নদীেত িনেক্ষপ না কের। েয বয্ি� ত
শরীেরর ক্ষিত ও �ংেসর েপছেন বারবার টাকা খরচ কের তা
িবষয়টা েকমন?! যিদ েকােনা বয্ি� �িতিদন আপনার এক টাকা
চুির কের, তাহেল আপিন তােক শ� জ্ঞান করে, তার েথেক
সতকর্ থাকেবন। ধূমপান েতা তার মত! �িতিদন আপনার
পেকট কাটেছ আপনােক হতয্ার জন! ধূ মপােনর টাকা িদেয় যিদ
আপনার বা�ার জনয্ �িতিদন উপহার �য় কের, তাহেল
আপিন আদশর্ িপতা হেবন সে�হ েন, অতএব েকানিট উ�ম?
আপনার স�ান না ধূ মপান?! আপিন আেরা িচ�া করুন ধূমপান
আপনার স�দ বৃ ি� করেছ? বা ভিবষয্েতর �েয়াজেন তা স�য়
করেছ?
ধূ মপােনর টাকা েকন েকােনা গিরবেক েদন িন েয আপনার জনয্
েদা‘আ করেব? িচ�া করুন আপনার টাকা েকাথায় যাে?
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ধূ মপােনর টাকার �ারা েক ক্ষিত�� হ? আপিন িনেজই এর
�ারা ক্ষিত�� হে�ন ?!!


ধূ মপায়ীর ভ�তা েকাথায়:

ধূ মপােনর দু গর্� েধাঁয়ায় ঘরটা পূণ, কাপেড় েপাড়ার দাগ, ঘর ও
অিফস সবর্� ধূমপােনর ছা, িসগােরেটর পিরতয্ অংশ �ভৃিত
েদেখ ধূ মপায়ী িনেজও িবর�।
ধূ মপায়ী বাথরুম ও আবজর্নার �ােনও ধূমপান কের। ধূমপায়
তার ধূ মপান �ারা সমাজেক েকােনা সভয্তা বা উ�িত িদে� ন,
বরং েস সমােজর েবাঝা, পিরেবশ ন�কারী ও মানু েষর
কারণ। ধূ মপােনর অিন� �ারা স�ান, �ী ও গেভর্র

িবরি�র
�ণ পযর্�

ক্ষিত�� হয়। ধূমপােনর বদ অভয্াস দূর করার জনয্ ধূম
�িতেরাধ সং�া গঠন করা হেয়েছ। ধূ মপােনর েকােনা ৈবিশ�য্ বা
িবেশষ� েনই, সমােজ �িতি�ত,

সু শীল ও অগাধ স�েদর

মািলক েযমন ধূ মপান কের, েতমন সমােজর গিরব, নাম-যশ ও
খয্ািতহীন িন� েপশার েলাকও ধূমপান কের। �াইভা, চাকর,
কমর্চারী ও সুইপার সবাই ধূমপান কের। অতএব েভেব েদখুন
আপনার ধূ মপােনর আিভজাতয্ েকাথা!
ভুেল যােবন না আপিন সমােজ অসু �েদর একজন এবং দু রােরাগয্
বয্ািধেত আ�া। অতএব ধূ মপান তয্া করেত িবল� িকেসর!
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আপিন জােনন মাদক েসবী �েতয্েকই ধূমপােন অভয, ধূ মপান
কের আপিন তােদর কাতাের শািমল হেত চান!


ধূ মপায়ীর েচহারা:

ধূ মপায়ীর আঙু ল হলু দ, দাঁতগুেলা ময়লাযু, কাপড় েপাড়া- ফাটা,
েচহারায় বাধর্েকয্র ছাপ। ধূমপায়ীর শরীর ও কাপড় অপির,
অপিব�, গােয় দু গর্, েবশভূ ষা পুরেনা কাপেড়র নয্ায়। ক��র
ভাঙা ও কািশযু �।
ধূ মপায়ীর �রণশি� দু বর্ল হ, তার মেধয্ �াি, অক্ষমতা
রুিচহীনতা েভেস ওেঠ। েস িনেজর উপাজর্েনর টাকা �ারা িনেজ
ক্ষিত ক । বাধর্েকয্র আলামত তার েচহারায় সু

। ধূ মপান

তার শরীেরর চামড়া ও েচহারার েসৗ�যর্ খতম কের িদেয়েছ
ধূ মপান �মাণ কের েয, ধূ মপায়ী অসৎ স� েদােষ দু �। ধূ মপায়ী
িনজ িপতা ও িনজ স�ােনর িনকট হীনবল, বয্ি��শূনয্। তােদ
িনকট লি�ত, ধূ মপােনর কারেণ তােদর ভৎর্সনার �ীকার হয়।
িনজ স�ানেক ধূ মপান েথেক সতর্ক করার িহ�ত পায় ন, িনেষধ
করেব িক করেব-না ি�ধায় েভােগ।
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ধূ মপায়ী লাি�ত:

সমাজ ধূ মপায়ীেদর বাঁকা েচােখ েদেখ, মানু েষর নজের তারা
মূ লয্হী। স�ানজনক অেনক চাকুরী েথেক ধূ মপায়ীেদর বি�ত
কের অধূ মপায়ীেদর েসখােন িনেয়াগ েদয়া হয়। ধূ মপায়ীেদর জনয্
রাখা হয় িনচুমােনর চাকুরী। িবমােন ধূ মপান িনেষধ, যারা অগতয্া
ধূ মপান করেত চায়, বাথরুম সংল� তােদর আসন েদয়া হয়।
আপিন বাথরুম সংল� আসেন স�!
এমন অেনক যু বক রেয়েছ যারা ধূ মপােনর কারেণ সু �রী নারীর
পািন �হণ েথেক বি�ত, কারণ অিভভাবক ধূ মপায়ী েছেলর
িনকট তােদর েমেয় পা�� করেত রািজ হয় িন।
িব�খয্াত িবজ্ঞা থমাস এিডসন ( Thomas Edison)বেলেছন:
“তামাক �ায়ু তে� িবরূপ �িতি�য়ার সৃি� কে, যার ফেল মি��
আ�া� হয়। এ জনয্ েকান ধূমপায়ীেক আমার েকা�ািনেত কাজ
করার সু েযাগ েদই না”।


সমােজর েচােখ ধূ মপায়ী:

সমাজ আপনােক েনশা�� অসু � বয্ি�র মতই েদে, আপিন
পেকেট িসগােরট বহন কেরন, েযমন মদয্প বয্ি� েনশার �ব
বহন কের চেল ও িনজ হােত টাকা অপচয় কের।
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মেনািবজ্ঞানীেদর দৃি�েত আপি অপিরপ�, মেনর চািহদা েমটােত
বা�ােদর নয্ায় মুেখ েকােনা ব� না চুষেল আন� পান না। এ
জনয্ জ্ঞানীরা আপনার জনয্ িবেশষ িচিকৎসা েক� খু, কারণ
আপিন অসু �, আপিন েসখােন িচিকৎসা িনন, আপনার েথেক
ধূ মপােনর বদ অভয্াস �ত দূর করু


িকছু বা�বতা:

 আপিন জােনন, েকান জ� বা পািখ তামাক গােছর িনকটবতর্ী
হয় না!
 আপিন জােনন, কেয়ক েফাঁটা িনেকািটন একিট কুকুর হতয্ার
জনয্ যেথ!
 আপিন জােনন, ধূ মপায়ী িনেজর টাকায় িনজেক হতয্া করে!
 আপিন জােনন, ধূ মপান �ায় ২৫িট েরােগর কারণ, �েতয্ক
েরাগ জীবেনর জনয্ বড় হুম!
 আপিন জােনন, �িত বছর তামােকর কারেণ আেমিরকায়
৪২০ হাজার মানু ষ মারা যায়।
 আপিন জােনন, �িত বছর তামােকর �চার ও িবজ্ঞাপন খর
িহেসেব ৪ িমিলয়ন ডলার অপচয় হয়!
 আপিন জােনন, ৭৫% অপরাধী ধূ মপায়ী, আপিন িক তােদর
একজন হেত চান!
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 আপিন জােনন, আপনার ধূ মপােনর টাকা িদেয় দু ’িদন পরপর
একিট কুরআন খিরদ কের মসিজেদ দান করেত পােরন!
িচ�া কের েদেখেছন কুরআন খিরদ করার পিরবেতর্ িক
পিরমাণ টাকা ধূ মপােনর েপছেন বয্য় করেছ!
 আপিন জােনন, এমন েকােনা ধূ মপায়ী েনই েয ধূ মপােনর
জনয্ অনুেশাচনা কের ন, ধূ মপান েথেক মুি�র পথ েখাঁেজ
না!
 আপিন জােনন, উ�ত েদেশ ধূ মপােনর িবজ্ঞা িনিষ�!
 আপিন জােনন, ি�েটন তার ভূ িমেত তামাক চােষর ওপর
িনেষধাজ্ঞা আেরাপ কের!


ধূ মপােনর পূ েবর্ িচ�া কর:

 আপিন ধূ মপায়ী নােম পিরিচত হেবন!
 সভয্ মজিলেস আপিন অনাকাি�ত, আপিন তােদর কে�র
কারণ, আপনার কারেণ তােদর বািড়-অিফস দু গর্�ময় হে!
 আপিন িনজ সাথীেদর িনকট মূ লয্হী, যিদও �কােশয্ তারা
আপনার �িত মহ�ত �কাশ কের, িক� আপনােক িনেয়
তারা শি�ত তােদর স�ান না আপনার েথেক ধূ মপান িশেখ!
 ধূ মপান কের �িত িদন আপিন আ�াহর নাফরমািন করেছন!
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 ধূ মপােনর উপকািরতা কী?! ধূ মপােনর আেগ একটু িচ�া
করু!
 সু �তা আ�াহর িনয়ামত আর ধূ মপান হে� অসু �তা, েভেব
েদখুন েকানটা �হণ করেবন!
 মালাকুল মউেতর সােথ িকভােব সাক্ষাত করে, অথচ
আপনার মুেখ রেয়েছ তামােকর গ�!
 আপিন িকভােব মুনকার ও নািকেরর সাক্ষাত করে, অথচ
কবেরও আপনার মুেখ ধূ মপােনর িনদশর্!
 ধূ মপােনর খােত বয্য় করা �িত টাকার জনয্ িকয়ামেতর িদ
আ�াহর কােছ আপনােক জবাবিদিহ করেত হেব!


ধূ মপান বয্বসায়ীেদর মূলটােগর্ যু বক ে�িণ:

েছাট ও কম বয়সীরা জীবেনর মূ লয্ েতমন বুেঝ ন, েযমন বুেঝন
�া� বয়�রা। েছাটরা েযৗবেনর

েকৗতূ হেল এমন অেনক িকছু ই

কের পরবতর্ীেত যার জনযদু ঃিখত হয়।
আপিন এমন কাউেক পােবন না, েয েযৗবেন ধূ মপান মু� েথেক
চি�শ বছের পা েরেখ ধূ মপান আর� কেরেছ। কারণ তখন তার
জ্ঞা পিরপ�, ধূ মপােনর অিন� ও তার পিরণিত স�েকর্ েস
সেচতন, তাই এ বয়েস েকউ ধূ মপান আর� কের না। এ জনয্
ধূ মপান বয্বসায়ীরা যুবকেদর সরলতা ও তােদর অজ্ঞতােক লু
16

েনয়। তােদর সকল �চার ও িবজ্ঞাপন হয় যুবক েকি�ক। েয
যু বকরা তােদর ৈতির ধূ মপান েথেক সৃ � েরাগ-বয্ািধর �থম ও
�ধান িশকার হয়, আর তারা তােদর স�েদর পাহাড় গেড় তুেল!
ধূ মপান ��তকারী েকা�ািনগুেলা ব�বয:
১- “ িবজ্ঞাপে মূ ল লক্ষ উঠিত যু বকরা। তারা েযন বােরা ও

েতেরা বছর েথেক ধূ মপােন অভয্ হয় । এ জনয্ আমােদর সব
ধরেণর �েচ�া করেত হেব”। 1
0

২- “আমরা অবশয্ই তামাক বয্বহােরর কালচার মুেখর �ার
বাজারজাত করব। এ জনয্ কম বয়সী যুবকেদর আকষর্ণ করা
েকান িবক� েনই”। 2
1

েহ যু বক সতকর্ হ, তুিম তােদর িশকাের পিরণত হেয়া না!


নারী ও ধূ মপান:

ধূ মপান নারীেদর জরায়ু ও �ন কয্া�ােরর ঝুঁিক বাড়ায়। এক
গেবষণায় েদখা েগেছ েয, জরায়ু মুেখর কয্া�ােরর কারেণ মৃতুয
বরণকারী নারী ও গেভর্র স�ােনর েক্ষ২৯% মােয়রা ধূ মপান
কেরেছন। নারীর ধূ মপােনর ফেল গভর্পােতর ঝুঁিক বাে, গেভর্র
স�ান িবকলা� হওয়ার স�াবনা ৈতির হয়, অকাল গভর্পাত ও
1

ﺔ ﻛﻴﻮﺷيﻨﻲﻜ ﻷﺤﺑﺎث اﻟتﺴﻮ�ﻖ

2

আেমিরকান টেবেকা েকা�ানী।
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�সব কিঠন েথেক কিঠনতর হওয়ার স�াবনা সৃ ি� হয়। অিধক�
�সবকােল মৃতুয্র স�াবনা ও গেভর্র স�ােনর ফুসফুস ক্ষি
হওয়ার ঝুঁিকও কম নয়।
মােয়র ধূ মপােনর কারেণ বা�ার মেধয্ ঘনঘন িখচুি, র� ��তা

েদখা েদয় এবং বুক ও চামড়া সংেবদনশীল হয় । বিম হয়, রুিচ
ন� হয়, বা�ার �াভািবক বৃ ি�

বয্াহ হয় ও তার �ৃ িত শি�

দু বর্ল হয়
অতএব নারীর ধূ মপােনর অজর্ন ি?!


ধূ মপােনর িবধান:

ধূ মপান শরীেরর জনয্ ক্ষিতকর সবার িনকট �মািণত। এ

আেরা রেয়েছ অেথর্র অপচয় ও মানুেষর ক । হািদেস এেসেছ:
“মানু েষর জনয্ যা ক�দায়, েফেরশতােদর জনয্ তা ক�দায়”। 3
2

ধূ মপান হারাম মেমর্ শায়খ আ�ুল আিযয ইব্ ন বায রািহমাহু�
ও ফেতায়া িবষয়ক �ায়ী কিমিটর ফেতায়া লক্ষয্ :
��-১: ধূ মপােনর হুকুম ক? ধূ মপান হারাম না মকরু? ধূ মপান
�য়-িব�েয়র িবধান িক?

3

বু খারী ও মুসিলম।
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উ�র: ধূ মপান হারাম। ধূ মপান কুরআেন বিণর্ত িনিষ� খিবস

ব�র অ�ভুর্ । ধূ মপােন রেয়েছ িবিভ� েরােগর উপাদান। আ�াহ
তা‘আলা বা�ার ওপর পিব� খাদয-পানীয় হালাল কেরেছন।
অপিব� ও খারাপ ব� িতিন বা�ার ওপর হারাম কেরেছন।
আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন:
ُ َ ّ َ ۡ َ ُ َ َ َ َٓ ح ّ َُ ۡ ُۡ ح
ّ � ُم
ُ ٰ�َ لطَ ّي
[٤ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٤ ت
�لونك ماذا ُِلَ لهمۖ قل ُِلَ ل
ٔ �﴿
ِ
“তারা েতামােক �� কের , তােদর জনয্ কী ৈবধ করা হেয়েছ ?
বল, ‘েতামােদর জনয্ ৈবধ করাহেয়েছ সব ভাল ব�”। 4
3F

আ�াহ তা‘আলা সূ রা আরােফ নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর গুণাগুণ বণর্নায় ব:
ۡ
َ ۡ
ُ ۡ
َ
ۡ
َ �ُ ت َو
ّ ِ ُّ ل َ ُه ُم
ح ّ ِر ُم
ِ ﴿ يَأ ُم ُرهم بِٱل َم ۡع ُر
ِ ٰ�َ ِ لطَ ّي
وف َو َ�ن َهٮ ٰ ُه ۡم ع ِن ٱل ُمنكرِ َ�ُح ل
َ ٰ ٓ �َ ُ ۡ َ َ
[١٥٦ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١ َ�ِث
ۡ� علي ِهم
“েয তােদরেক সৎ কােজর আেদশ েদয় ও বারণ কের অসৎ
কাজ েথেক এবং তােদর জনয পিব� ব� হালাল কের আর
অপিব� ব� হারাম কের”। 5
4F

সবর্�কা ধূ মপান খিবস ব�র অ�ভুর্, অনু রূপ েনশা�বয্ সক
�কার ব� িব�য় করা খিবস কেমর্র অ�ভুর্�। তাই ধূমপােন

4

সূ রা আল-মােয়দা: (৪)

5

সূ রা আল-আরাফ: (১৫৭)
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�য়-িব�য় ও বয্বস-বািণজয্ মেদর মতই হারাম। যারা ধূমপান
কেরন অথবা তার বয্বসায় জিড়ত তােদর সবার ওপর ওয়ািজব
�ত তাওবা কের আ�াহর িদেক মেনািনেবশ করা। পূ েবর্র কেমর্
জনয্ অনুত� হেয় ভিবষয্েত না করার দৃঢ় অি�কার করা
সিতয্কার অেথর্ েয তাওবা কর, আ�াহ তার তাওবা কবুল
করেবন। আ�াহ তা‘আলা বেলন:

َ
َ ّ َ ْ ُ َُ
ۡ ۡ
ً �
[٣١ :  ﴾ ]ﻨﻟﻮر٣ يعا َيُّ َه ٱل ُمؤ ِم ُنون
ِ َِ� �ِو� ٓوا إ
﴿ وت

“েহ মুিমনগণ, েতামরা সকেলই আ�াহর িনকট তাওবা কর”। 6
5F

িতিন আেরা বেলন:

ّ
َ َ ل ّ َِمن تٞ�� َغ فَ َّار
[٨٢ : ﴾ ]ﻃﻪ٨ اب
ِ ﴿

“আর অবশয্ আিম তার �িত ক্ষমাশ, েয তাওবা কের”।

78

6F

7F

��-২: ধূ মপান হারাম, না হালাল? দিললসহ জািনেয় বািধত
করেবন?
উ�র: ধূ মপান হারাম, কারণ ধূ মপান খিবস ব�র অ�ভুর্�।
আ�াহ ও তার রাসূ ল খিবস ব� হারাম েঘাষণা কেরেছন। আ�াহ
তা‘আলা নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর গুণাগুণ বণর্ন
বেলন:
6

সূ রা আন-নূ র: (৩১)

7

সূ রা �হা: (৮২)

8

ফেতায়া ইসলািময়য্াহ িল ইব্ ন বায .: খ.৩, পৃ .৯৮।
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َ ٰ ٓ �َ ُ ۡ َ َ ُ ّ َ ُ َ ٰ َ ّ ّ ُ ُ َ ّ َ�ُح
[١٥٦ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١ َ�ِث
ۡ� ت و�ح ِرم علي ِهم
ِ �ُِِ لهم لطَي
﴿ ل

“এবং তােদর জনয পিব� ব� হালাল কের আর অপিব� ব�
হারাম কের”। 9
8F

ি�তীয়ত ধূ মপােন রেয়েছ শারীিরক ক্ষিত ও অেথর্র অ, অথচ
শরীয়ত শরীর ও স�দ সংরক্ষণ করার িনেদর্শ �দান কেরেছ
মানব জািতর সংরক্ষণ ও উ�েতর িহফাজেতর জনয্ আেলম
েয পাঁচিট ব� িহফাজত করা অতীব জরুরী েঘাষণা কেরেছ,
তার মেধয্ শরীর ও স�দ অনয্তম। অতএব শরীর ও স�েদ
যথাযথ বয্বহার করা অপিরহাযর্। হািদেস স�দ নে�র ওপ
িনেষধাজ্ঞা এেসেছ। সে�হ েনই ধূমপােনর জনয্ স�দ বয্য়
অপচেয়র শািমল, বরং ধূ মপােনর জনয্ খরচ করা �কৃত পেক
10

িনেজর ও সমােজর অিন� সাধন করা।

9F



কীভােব ধূ মপান তয্াগ করেব:

‘ধূ মপান তয্াগ করেত পাির ন’— কখেনা বলেবন না

। েদখুন,

নবুওয়েতর �থম যু েগ যখন মদ ৈবধ িছল, সাহািবগণ �কােশয্
মদ পান করেতন। সভা-সমােবেশ মদ �ারা আপয্ায় করা হত।
যখন মদ হারাম কের একিট আয়াত নািযল হল, তােদর
9
10

সূ রা আল-আরাফ: (১৫৭)
ফেতায়া লাজনােয় দােয়মাহ: খ.২২, পৃ .১৭৯-১৮০.
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িচরাচিরত অভয্াস সে�ও সবাই তা তয্াগ করেলন। ঘর েথেক ম
েবর কের িদেলন । আ�াহর িনেদর্শ বা�বায়েন মিদনার অিলেত
গিলেত তা ভািসেয় িদেলন। যখন আ�াহ তা‘আলা নািযল
করেলন:

َ ُ ُۡ ۡ ُ ّ ُ ُ َ ۡ َ
[٩٠ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٩ لِحون
﴿ فٱجتن ِبوه َعَلَ�م �ف

“সু তরাং েতামরা তা পিরহার কর, যােত েতামরা সফলকাম
হও”।

11
10F

তারা বলেত লাগল: আমরা িনবৃ ত হলাম, আমরা িনবৃ ত

হলাম।
আ�াহর �িত ইমান, দৃ ঢ় �িতজ্, দু দর্া� সাহ, আ�াহর স�ি�র
অে�ষণ, দীেনর িহফাজত, বয্ি� ও স�ান কলুিষত না করার
ই�া, খারাপ ব� েথেক দূ ের থাকার আ�হ, সবর্দা আ�াহর �র,
শয়তােনর ষড়য� দু বর্ল জ্ঞান করা ও অিধক ‘আর ফেল
ইনশাআ�াহ এসব বদ অভয্াস িচরতের িবদায় িনেব। সমােজ
স�ািনত ও ব�ু- ব�বেদর িনকট বয্ি��শীল �মািণত হেব
অিধকাংশ ডা�ার বেলন এক সােথ ধূ মপান তয্াগ কের িদন।
অতএব আপিন িনেজেক িনেয় ভাবুন এবং িনেজর ওপর, সমাজ
ও পিরবােরর ওপর ধূ মপােনর অিন�গুেলা িচ�া করু

11

সূ রা আল-মােয়দা: (৯০)
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।

এ মুহূতর্ েথেক ধূমপান তয্াগ করার দৃঢ় �িতজ্ঞা �হণ ক
শরীর ও দীেনর ম�ল েয পেথ, েস পেথই িবচরণ করুন। মেন
রাখেবন শয়তান আপনােক পুনরায় ধূ মপােন অভয্� করার েচ�া
করেব। েজেন রাখুন, মানু ষ যখন েকােনা ব� েথেক সিতয্কার
তাওবা কের, তার �বৃ ি� তােক েস িদেক ধািবত করেত চায়।
এটা এক ধরেণর পরীক্ষা। এেত �মািণত হয় আপনার তাওব
সিতয্কার না িমথয্া। ইব্ নুল কাইিয়ম রািহমাহু�াহ বে:
“�েতয্ক তাওবাকারী শুরুেত চাপ ও কে�র স�ুখীন, েযমন
দু ি��া অথবা সংকীণর্তা অথবা েপেরশািন অথবা িবষ�তা অনু ভব
কেরন। আর িকছু না হেলও দীঘর্িদন অভয্� ব� তয্াগ কর
দু ঃখ কম িকেসর! মানিসক চাপ, অ�র েভেঙ পড়া, বক্ষ সংকীণ
হওয়া েতা আেছই। এ কারেণ েদিখ কতক তাওবাকারী তাওবা
কের মুখ থুবেড় পেড়ন। সিতয্কার জ্ঞানী অবশয্ই জােন,
খুিশ, আন� ও �কৃত �াদ তাওবার পর অনু ভূত হয়, েয পিরমাণ
ক� েস পিরমাণ আন�। পছে�র ব� তয্াগ করার ক� যত
েবশী, তার প�ােত �াদ তত িমি�, সু �াদু ও পিরপূ ণর”।
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যিদ �থমবার ধূ মপান তয্াগ করার েচ�া কের সফল না হ,
পুনরায় েচ�া করু, পুনরায় েচ�া করু, পুনরায় েচ�া করু,
12

“তািরকুল িহজরাতাইন ওয়া বাবু স সা‘আদাতাইন”: িল ইব্ িনল কািয়য:

(পৃ .৪০৪)
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িনরাশ হেবন না। ইনশাআ�াহ, অিচেরই আপিন এ ঘাতক েথেক
রক্ষা পােব
অতএব সাহসী েহান, ‘এটাই েশষ িসগােরট’ েঘাষণা করুন
আ�াহর িনকট েদা ‘আ করিছ, আ�াহ আপনােক দু িনয়া ও
আেখরােত তাওিফক �া� বা�ােদর অ�ভুর্� করুন

দু ি��া

েথেক মুি� িদন, সংকীণর্তার েমাকােবলায় �শ�তা দান করুন।
কিঠনেক আপনার জনয্ সহজ কের িদন

ﺳ
.�ﷲ وﻠﻢ ﻰﻠﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ وﻰﻠﻋ آﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ أﻤﺟﻌ
সমা�
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