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কুিআন ও সু ন্নোহ এোং শিী‘আবৈি রেরে-রেেোবনি
উবেবশেি আবলোবক পরিবেশ রেপর্যবয়ি রেরুবে লড়োই
পরিবেবশি প্ররৈ ৈোিোই প্রেম নজি রদবয়বেন রভবে
পরিমো ও ৈোবদি গুণমুগ্ধ মুসরলমিো গেয রেোে কবিন।
রকন্তু রর্রন রচন্তো ও গবেষণোি রনবমযোহ দৃ রিবৈ আল্লোহি
রকৈোে

এোং

হোেীে

মুস্তোফো

সোল্লোল্লোহু

আলোইরহ

ওয়োসোল্লোবমি সু ন্নোহি প্ররৈ ৈোকোবেন, রৈরন রদখবেন
ইসলোমই ৈোি রেেোনোেরলি মোেেবম সেযপ্রেম পরিবেবশি
খুেঁরটনোরটসহ প্ররৈরট রেষবয় রভরি প্রস্তি স্থ্োপন কবিবে।
সকোল সন্ধ্েোয় র্োি পৈোকো উরড়বয় র্োবে পরিবেশেোদী
নোনো সাংগঠন ও আন্তঃসিকোরি সাংস্থ্োগুবলো। রৈেরলস
সবম্মলন, রিও রড রজবনবিো সবম্মলন এোং রকবয়োবটো ও
রজোহোনসেোগয সোরমটসহ এবকি পি এক তেঠক অনু রষ্ঠৈ
হবে। ৈবে ফলোফল র্ো রেল ৈোই। আল্লোহ ঐ করেি
প্ররৈ করুণো করুন রর্রন েবলবেন,
ُ َ َ َ ً َ ُ َُ َ ْ َ
ريا ال أبَا لك ُم
أعَم يقود ب ِص

َّ ْ َ
َْ ُ ُ
َ َ
الع ْميَان ته ِدي ِه قد َضل َم ْن
ت
ِ َكن
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“অন্ধ্ রনৈৃত্ব রদে দৃ রিেোনবক, রৈোমোবদি ৈোবক রকোবনো
ভ্রুবক্ষপই নোই,
রস রৈো পেভ্রি হবয় রগবে অন্ধ্িো র্োবক পে রদখোয়।”
আরম রনবজি রেস্ময় রগোপন িোখবৈ পোিরে নো রর্
মুসরলবমি সন্তোনিোও এখন পরিবেশগৈ রশক্ষো রেবক
দূ বি সবি রগবে। ইসলোম র্োি সূ চনো কবিরেল এোং ৈোি
সীমোবিখো রনেযোিণ কবিরেল। র্োবৈ কবি আমিো ৈো
অরৈক্রম কবি েো মোরড়বয় পরিবেশ রেপর্যয় নো ঘটোই।
রকননো ‘পরিবেশগৈ রশক্ষো’ এোং পরিবেশ দূ ষণ সম্পবকয
সবচৈনৈো কোবজ আসবে নো। সভো, সবম্মলন ও মোনে
িরচৈ আইনগুবলোও ফল রদবে নো। এমনরক রশক্ষো
প্ররৈষ্ঠোনগুবলোও পোিবে নো পরিবেশ রেপর্যয় রঠকোবৈ।
র্োেৈ নো মোনু বষি মবেে আল্লোহি েড়ত্ব ও ৈোেঁি ভয়
সঞ্চোরিৈ হয়। শুেু পরিবেশ দূ ষণ নয়; জীেবনি প্ররৈরট
রক্ষবত্রই একেো প্রবর্োজে।
ইেনু ল জোওর্ী িহ. ‘রেফোৈুস সোফওয়ো’ নোমক গ্রবে
একরট চমৎকোি ঘটনো উবল্লখ কবিবেন। (মোনু বষি
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আল্লোহভীরৈি

গভীিৈো

সম্পবকয

রৈরনই

ভোবলো

জোবনন।) নোবফ িহ. েবলন, ইেন উমোি িোরদয়োল্লোহু
আনহুমোি সবে একেোি মদীনোি এক প্রোবন্ত রগলোম।
ৈোেঁি সবে কবয়কজন সেী রেল। ৈোিো একরট দস্তিখোন
রেেোবলো। ইৈেেসবি রসরদক রদবয় একজন িোখোল
অরৈক্রম কিল। আব্দু ল্লোহ িোরদয়োল্লোহু আনহু ৈোবক
েলবলন, এবসো রহ িোখোল, এ দস্তিখোন রেবক আহোি
কি। রস েলল, আরম রিোর্োদোি। আব্দু ল্লোহ িোরদয়োল্লোহু
আনহু ৈোবক েলবলন, এমন ৈীব্র গিবমি রদবন ৈুরম এই
রগরিপবে েোগবলি রপেবন েু টে! পোহোবড়ি পোদবদবশ
েোগল চড়োে অেচ ৈুরম সোওম পোলনকোিী?!
িোখোল েলল, আমোি রেিোণ রদনগুবলো আরম এভোবেই
কোটোই। ইেন উমোি িোরদয়োল্লোহু আনহুমো এ কেো শুবন
অরভভূ ৈ হবয় রগবলন। রৈোমোি রমষপোল রেবক রকোবনো
েোগল রেরক্র কিোি অনু মরৈ আবে রক? আমিো র্ো জেোই
কিে অৈঃপি এি রগোশৈ খোওয়োে রৈোমোবক। ফবল ৈুরম
ৈো রদবয় ইফৈোি কিবে আি রৈোমোবক ৈোি মূ লে রদবয়
রদে? রস েলল, এসে আমোি নয়; আমোি মুরনবেি।
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রৈরন েলবলন, ৈুরম র্রদ রৈোমোি মুরনবেি কোবে েল
েোগলরট রনকবড় রখবয় রফবলবে ৈোহবল রস রৈোমোবক কী
েলবে েবল মবন কি?

িোখোল ৈখন নবড় উবঠ

আসমোবনি রদবক আেুল উেঁরচবয় েলল, ৈোহবল আল্লোহ
আি তক িইবলন?! েণযনোকোিী েবলন, ইেন উমোি
িোরদয়োল্লোহু আনহু ৈখন পুনঃপুনঃ েলবৈ লোগবলন, িোখল
েলল ৈোহবল আল্লোহ তক িইবলন?
ৈোেঁবক এ েোকে এৈটো মুগ্ধ কিল রর্ রৈরন মদীনোয় রগবয়
িোখোবলি মুরনবেি কোবে রলোক পোঠোবলন। মোরলবকি কোে
রেবক িোখোল ও ৈোি েোগল রকবন রনবলন। অৈঃপি
ৈোবক মুক্ত কবি রদবলন আি েোগলরট ৈোবক দোন কবি
রদবলন।1 গল্পরট আল্লোহ ৈো‘আলোি প্রকৃি দোসবত্বি এক
অনু পম দৃ িোন্ত।
র্োবহোক

পরিবেশ

েলবৈ

কী

েুঝোয়? প্রোকৃরৈক

ভোিসোমেহীনৈো েো পরিবেশ দূ ষণ দ্বোিো উবেশে কী? এি
েিণগুবলো কী কী? আি এি পরিবেবশি ওপি
1

রেফোৈুস সোফওয়ো: ২/১৮৮।
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খোমবখয়োরলি িোশ টোনবৈ এোং ৈো রেস্তোবিি সীমো
সাংকুরচৈ কিবৈ ইসলোবমি প্রেরৈযৈ গুরুত্বপূ ণয ইসলোমী
মূ লনীরৈগুবলো কী?
পরিবেবশি সাংজ্ঞো:
ক. আিেী ‘েীআ‘’ েো পরিবেবশি শোরব্দক অেয: স্থ্োন েো
েোসস্থ্োন। আি ‘রেআ’’, ‘েোআ‘’ ও ‘মোেোআ‘’ শব্দগুবলো
রগোবত্রি েোসস্থ্োন অবেয েেেহৃৈ হয়। উপৈেকো েো
পেযৈচূ ড়োি রর্খোবন ৈোিো সাংঘেেভোবে আশ্রয় রনয়। এ
রেবকই রর্ পোরনি স্থ্োবন উটবক েসোবনো হয় েো রর্খোবন
রস িোৈ কোটোয় ৈোবক ‘মোেোআ‘’ েলো হয়।2
খ. ইসলোবম ‘রেআ‘’ েো পরিবেশ েলবৈ কী েুঝোয়: এরট
একরট েেোপক অেযবেোেক শব্দ র্ো জীেবনি সকল
পর্যোয়বক অন্তভুযক্ত কবি। পরিবেশ কখবনো আিও
েেোপকোবেয আমোবদি ভোিকোিী র্মীন এোং আমোবদি
েোয়োদোনকোিী আসমোনবকও অন্তভুযক্ত কবি। আেোি
কখবনো ৈো সাংকুরচৈ অবেয মোনু বষি ঘিবক এোং ৈোি
2

ইেন মোনর্ূ ি, রলসোনু ল আিে: ১/৩৮২।
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কোজ ও েোসস্থ্োন েুঝোয়। এক কেোয় পরিবেশ হবলো,
‘মোনু বষি চোিপোবশি সেরকেু । সৃ রিজগবৈি সেরকেু ।
পোরন ও েোৈোস এোং প্রোণীজগৎ ও জড়জগবৈি সে। এই
রস প্রকৃরৈি আরেনো রর্খোবন মোনু ষ ৈোি জীেন ও নোনো
কমযকোণ্ড পরিচোলনো কবি। এসবেি মবেে মোনু ষ ৈোবক
একরট ‘সু দৃঢ় পরিবেবশ’ রূপ রদবৈ পোবি। র্োি পরিমণ্ডবল
মোনু ষ ৈোি তনরৈক, সোমোরজক, অেযননরৈক, িোজননরৈক
ও প্রোর্ু রক্তক পরিবেশ গবড় রৈোবল।’
আি পরিবেবশি িবয়বে মহোন স্রিো এোং মহোপ্রজ্ঞোেোন
পরিচোলক আল্লোহ প্রেরৈযৈ একরট সু ষম ও ভোিসোমেপূ ণয
সূ ক্ষ্ম েেেস্থ্ো। আল্লোহ েবলন,

ُ ۡ َ ه ه ٓ ََۡ َ ُه
ۡ َ ُك
]88 :َشء﴾ [انلمل
﴿صنع ٱَّللِ ٱَّلِي أتقن

“আল্লোহি কোজ, রর্রন সে রকেু দৃ ঢ়ভোবে কবিবেন।”
[সূ িো আন-নোমল, আয়োৈ: ৮৮]
রকন্তু মোনু বষি হোৈই পরিবেবশি সে সু ন্দিবক ম্লোন কবি।
সেুজ ও সজীেৈোি রেনোশ ঘটোয়। ধ্বাংবসি এই

9

আকৃরৈবকই পরেত্র কুিআন ‘রেশৃ ঙ্খলো’ রহবসবে এোং
অেু নো রেজ্ঞোন ‘দূ ষণ’ নোবম অরভরহৈ কবিবে।
পরিবেবশি শৃ ঙ্খলোয় েেোঘোৈ ঘটোয় এোং পৃরেেীি
জীেনবক অসম্ভে ও ক্ষরৈগ্রস্ত কবি রৈোবল এমন রর্
রকোবনো অনোচোবিি রেরুবেই ইসলোম রসোচ্চোি। ৈো রিোবে
ইসলোম নোনো উপোয় ও প্রকৃরৈি রশক্ষোি প্রেৈযন কবিবে।
েিাং ৈোি জনে এমন সে রেরে-রেেোন প্রণয়ন কবিবে,
অনে রর্ রকোবনো সনদ েো েময রকাংেো সাংগঠবন র্োি পরিপূ ণয
েো পূ ণযোে রূপ খুে কমই রদখো র্োয়।
রশক্ষো: এরট মোনু বষি রসই স্বভোে েো প্রকৃরৈ জন্মক্ষণ
রেবকই র্ো রস ৈোি সবে রনবয় আবস। ইসলোবমি উচ্চ
মূ লেবেোে েপবনি মোেেবম এি গঠন আিও পূ ণযৈো পোয়।
অৈএে, রর্ পরিবেবশ আত্মীয়ৈো েো অেীকোবিি প্ররৈ
ভ্রুবক্ষপ কিো হয় নো, েমযীয় রেরে-রনবষবেি প্ররৈ রকোবনো
গুরুত্বই রদওয়ো হয় নো, রসখোবন সু স্থ্ সমোবজি সকল
উপোদোন রেলীন হবয় র্োয়। আল্লোহ ৈো‘আলো েবলন,
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َ َ
َ ٗ ۡ َ َ ه
َ َ ۡ َ ۡ ََ
َ ٱَّللِ هٱلت َف َط َر ٱنله
كل د
اس َعَل ۡي َها ل
ت
ر
ِط
ف
ا
ِيف
ن
ح
ِين
ِل
﴿فأق ِم وجه
ِ
ِ
َ
َ
ۡ
َۡ َ َۡ
َ
َ
َ ُ ه َ َٰ َ د
ۡ
َ ك
ِ تبدِيل
ِ ث ٱنله
اس ل
ِين ٱلق دي ِ ُم َولَٰك هِن أ
ِلَل ِق ٱَّللِ ذل ِك ٱل
َ َ
]٠٣ :﴾ [الروم٣٠ َي ۡعَل ُمون
“অৈএে, ৈুরম একরনষ্ঠ হবয় দীবনি জনে রনজবক
প্ররৈরষ্ঠৈ িোখ। আল্লোহি প্রকৃরৈ, রর্ প্রকৃরৈি উপি রৈরন
মোনু ষ সৃ রি কবিবেন। আল্লোহি সৃ রিি রকোবনো পরিেৈযন
রনই। এটোই প্ররৈরষ্ঠৈ দীন; রকন্তু অরেকোাংশ মোনু ষ জোবন
নো।” [সূ িো আি-রূম, আয়োৈ: ৩০]
(ঐশ্বরিক) িব্বোনী রেরে: এরট হবলো স্বয়াংরক্রয় কমযকোণ্ড।
আি আল্লোহি রকৈোে এোং হোেীে মুস্তোফো সোল্লোল্লোহু
আলোইরহ ওয়োসোল্লোবমি সু ন্নোহ উদ্ভূৈ রেেোনোেরলবক কোবর্য
রূপোন্তরিৈ কিবৈ প্রবয়োজন আল্লোহি েোেে ও অনু গৈ
রেনীৈ েোন্দোি। আেু সোঈদ খুদিী িোরদয়োল্লোহু আনহু
রেবক েরণযৈ, িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম
েবলন,
َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُّ َّ
َْيها فيَنظ ُر كي
« ِإن ادلنيا حلوة خ ِِضة و ِإن اّلل مستخ ِلفكم ِف
َ ُ َْ
»تع َملون
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“রনিয় দু রনয়ো সেুজ রলোভনীয় েস্তু। আল্লোহ রৈোমোবদিবক
এবৈ ৈোেঁি প্ররৈরনরে রনর্ু ক্ত কবিবেন। কোিণ, রৈরন
রদখবেন রৈোমিো কী আমল কবিো।”3
অৈএে, দীন ও রদবশি প্ররৈ দোয়েেৈো রেবক জীেন ও
পরিবেশ সাংরিি রেষবয় র্ত্ন রনেোি রক্ষবত্র ইসলোমী
শিী‘আহ মুসরলমবদি এক রশক্ষো ভোণ্ডোি। একরট পে ও
পেো। আি পরিবেশ সাংক্রোন্ত র্ৈ সনদ, সাংগঠন ও আইন
রেরিবয়বে, পরিবেশ িক্ষোয় র্ৈ আন্তজযোরৈক চুরক্ত
স্বোক্ষরিৈ হবয়বে, সেই ইসলোমী শিী‘আি প্ররৈফলন
ঘটোয়। রর্ ইসলোম উদ্বু ে কবি পরিবেশ সাংিক্ষবণ,
পরিবেবশ সু ন্দি আচিবণ, পরিবেশ িক্ষোয় এোং মোনু ষ ও
জীবেি কলেোবণ এি রেকোশ ও উন্নয়ন সোেবন।
পরিবেবশি প্ররৈ মমৈো ও ভোবলোেোসো আবেগ: ইসলোবমি
রসৌন্দবর্যি আবিকরট রদক হবলো ৈো মোনু বষি মবেে ৈোি
চোিপোবশি জীে ও জড়জগবৈি প্ররৈ ভোবলোেোসো ও

3

সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং ৭১২৪।
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রসৌহোবদযেি আবেগ সৃ রি কবি। এ েেোপোবি দৃ রি আকষযণ
কিবৈ রর্মন কুিআবন কোিীবম এবসবে:
ُ ٓه
َۡ
َ ي ِبَ َن
َ َٰٓ َ ۡرض َو َل
ِ ﴿ َو َما مِن َدٓابهة ِف ٱۡل
اح ۡيهِ إِل أ َمم
ِ ُ طئِر ي ِط
ُ ُ َ َ
]٠٣ :أ ۡمثالكم ﴾ [االنعام
“আি র্মীবন রেচিণশীল প্ররৈরট প্রোণী এোং দু ’ডোনো রদবয়
উবড় এমন প্ররৈরট পোরখ, রৈোমোবদি মবৈো এক একরট
জোরৈ।” [সূ িো আল-আন‘আম, আয়োৈ: ৩৮]
রৈমরন িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোমও এমন
সৃ রিজীে ও জগবৈি প্ররৈ আন্তরিক ভোবলোেোসো ও
অকৃরত্রম মমৈো প্রকোশ কবিবেন। গোর্ওয়োবয় ৈোেূ ক
রেবক মদীনোয় রফিোি পবে র্খন রৈরন মদীনোি
রনকটেৈযী হন এোং জোেোবল উহুদ র্খন ৈোেঁি সোমবন
উদ্ভোরসৈ হয় রৈরন কী দিদ মোখো ভোষোয়ই নো ৈোেঁি আবেগ
প্রকোশ কবিন! রৈরন ৈখন েবলন,
ُ ُ َ َ ُّ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ
.»ُن ُّبه
ِ ُيبنا و
ِ «ه ِذ ِه طابة وهذا أحد جبل
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“এরট হবলো ‘ৈোেো’। এরট হবলো উহুদ। এমন পোহোড় র্ো
আমোবদি ভোবলোেোবস এোং আমিোও ৈোবক ভোবলোেোরস।”4
(মদীনোি নোমগুবলোি একরট ‘ৈোেো’)
শুেু ৈোই নয়; সোহোেোবয় রকিোম িোরদয়োল্লোহু আনহুমও
রদরখবয়বেন পরিবেবশি প্ররৈ দিদ ও মমৈো। রর্মন
আমিো রদখবৈ পোই মক্কো এোং এি উপৈেকো, ঝণযোেোিো,
পোহোড়-পেযৈ ও েৃ ক্ষ-লৈোি প্ররৈ রেলোল িোরদয়োল্লোহু
আনহুি ভোবলোেোসো। প্রকৃরৈি মোয়োয় জরড়বয় রৈরন আেৃ রৈ
কবিন,
ْ
ً َ َ َّ َ َ ْ َ
ُ
ْ َ َْ َ َ
يت َلْلة بِ َواد َو َح ْو ِل إِذ ِخر َو َج ِليل
ت ِشع ِري هل أ ِب
أال َل
ُ
َ َو َه ْل أَر َد ْن يَ ْو ًما ميَ َاه ََمَ َّنة َو َه ْل َيبْ ُد َو ْن ل َش
.امة َو َط ِفيل
ِ
ِ
ِ
“হোয় আরম এমন ৈৃণভূ রমবৈ িোৈ কোটোৈোম, আমোি
পোবশ েোকৈ ইর্রখি ও জলীল ঘোস।

4

সহীহ েু খোিী, হোদীস নাং ৪৪২২; সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং ৩৪৩৭।
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আরম র্রদ রকোবনোরদন মোরজন্নো কূবপি কোবে অেৈিণ
কিৈোম, আরম রক শোমো ও ৈোরফল কূপ রদখবৈ পোে?”5
েিাং স্থ্োন পরিবেশও রর্মন দয়োি নেী সোল্লোল্লোহু আলোইরহ
ওয়োসোল্লোম আমোবদি সাংেোদ রদবয়বেন- কোউবক শিীক
নো কবি রকেল আল্লোহি জনে সোজদোকোিী েোন্দোি
রেবেবদ রস ৈোি প্ররৈ সহোনু ভূরৈশীল হয়। সোঈদ ইেন
মুসোরয়েে িহ. রেবক েরণযৈ, আলী িোরদয়োল্লোহু আনহু
েবলন,
َ
َّ
َ
َ
َ َ َ
َّ ات الْ َعبْ ُد
،  بَكى َعليْ ِه ُم َصال ُه ِم َن األ ْر ِض، الصا ِل ُح
«إِذا م
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
َّ َو َم ْص َعد ع َمله م َن
 {ف َما بَكت علي ِه ُم: ث َّم ق َرأ، الس َما ِء َواألر ِض
ِ ِِ
َ َ ُ َ َّ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ األ ْر ُض َوما َكنوا منظر
.»ين
السماء و
ِ
“র্খন রনককোি েোন্দো মোিো র্োয়, ৈোি জনে ৈোি সোজদোি
মোরট এোং আসমোন ও র্মীবন ৈোি আমল ওঠোি স্থ্োন
ক্রন্দন কবি। অৈঃপি রৈরন রৈলোওয়োৈ কবিন,

5

সহীহ েু খোিী, হোদীস নাং ৩৯২৬।
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‘অৈঃপি আসমোন ও র্মীন ৈোেঁবদি জনে কোেঁবদ রন এোং
ৈোিো অেকোশপ্রোপ্ত রেল নো”।6
রফকহী মূ লনীরৈসমূ হ: সমসেো রনিসবন আরলম ও
উসূ লরেদগণ এমন সে মূ লনীরৈ উদ্ভোেন কবিবেন র্ো
রকেল এই অেু নোকোবল মোনু বষি সোমবন আসবে। রর্মন,
পরিবেশ সাংক্রোন্ত মূ লনীরৈগুবলো রনম্নরূপ: ‘র্ো েোড়ো
ওয়োরজে সম্পন্ন হয় নো, ৈোও ওয়োরজে’, ‘র্ো হোিোম পর্যন্ত
রনবয় র্োয়, ৈোও হোিোম’, ‘ক্ষরৈবক ৈোি অনু রূপ েো
ৈবৈোরেক েড় ক্ষরৈ রদবয় রঠকোবনো র্োয় নো’ এোং ‘লোভ
েবয় আনোি রচবয় ক্ষরৈ রঠকোবনো অগ্রগণে’ ইৈেোরদ।7
রলরখৈ

প্রচোিমোেেমগুবলো

পরিবেবশি

জনে

সেবচ

ক্ষরৈকি র্োি প্রচলন ঘরটবয়বে ৈো হবলো, একরট িোষ্ট্র
রনবজি মোরটবৈ পোিমোনরেক আেজযনো পুবৈ নো রফবল

6

সূ িো আদ-দু খোন, আয়োৈ: ২৯; কোনর্ু ল উম্মোল: ৪২৯৬৬; মুসনোদ
ইেনু ল জো‘দ: ২৩০৫।

7

মুহোম্মদ মোিরে, আল-ইসলোম ওয়োল েীআ’, প্রেম সাংস্কিণ, রিয়োদ,
১৯৯৯, পৃ ষ্ঠো: ৬২।
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েিাং অেেোহৈভোবে সোহোর্ে সিেিোবহি মোেেবম ইহুদী
অরস্তবত্বি িোষ্ট্রবক স্বোভোেোরককিণ কবিবে। এই অশুভ
শরক্ত র্ো পৃরেেীি উেযিৈোবক রেনি কিবৈ পোবি। র্ো
নোনো মহোমোিী, হৈেো ও লড়োইবয়ি কোিণ। এরটবক
প্ররৈহৈ কিো রক শত্রু িোবষ্ট্রি জনে রভক্ষো কিোি রচবয়
অগ্রোরেকোি পোেোি দোেী িোবখ নো।? ‘ক্ষরৈগ্রস্ত হওয়ো নোই,
ক্ষরৈ সোেন কিোও নোই’। সোইবয়দ িশীদ রির্ো িহ. সূ িো
আল-মোবয়দোহ’ি ৈোফসীবি এি সেবচবয় সু ন্দি েেোখেো
রদবয়বেন। অেযোৎ ‘েেরক্তগৈ ও সমরিগৈ ক্ষরৈ দূ ি কিো’।
এ সাংক্রোন্ত আিও রকেু চমৎকোি মূ লনীরৈি উবল্লখ কিো
র্োয়। রর্মন, ‘অক্ষমৈোয় ওয়োরজে মোফ কিো হয়’, েেরক্ত
স্বোবেযি আবগ রগোষ্ঠী স্বোেয’, ‘রহৈকি রেষয়োরদি রক্ষবত্র
অনু মরৈই মূ ল আি অরনিকি রেষবয় রনবষেই মূ ল’,
‘অসু রেেো রহৈু র্ো জোবয়র্, অসু রেেো দূ ি হবল ৈোি
অনু মরৈও েোরৈল হবয় র্োয়’।
অেচ রকেু জোগরৈক রেদেো অকলেোণ ও অশুভ রেদেোি
রূপ পরিগ্রহ কবিবে। মন্দবক রচনবৈ হয় ৈো রেবক
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েোেঁচবৈ আি ভোবলোবক জোনবৈ হয় ৈো আহিবণ। উমোি
ইেনু ল খোিোে িোরদয়োল্লোহ আনহু র্েোেয েবলবেন। রৈরন
েবলন,
َّ
ُْ
َّ َّ  كما يعرف اخلري؛ فاذلي ال يعرف،الَّش
الَّش
«جيب أن يع َرف
َ أَ ْحرى أن
.»يقع فيه
“মন্দবক রচনোও জরুিী, রর্মন জোনবৈ হয় ভোবলোবক।
কোিণ রর্ মন্দ সম্পবকয জোবন নো, রস রৈো ৈোি রশকোি
হওয়োই স্বোভোরেক।”
পরিবেশ দূ ষণ এোং অপচয় ও অপেেয় রিোবে কুিআবনি
অরেিোম রেস্ময়:
ফ্রোবে অনু রষ্ঠৈ ‘২০০৭ সোবলি ২ রফব্রুয়োরি পেোরিস
সবম্মলবন’ পরিবেশ রেজ্ঞোনীিো রমরলৈ হন। ৈোিো রৈনরট
ফলোফবল উপনীৈ হন। র্োবৈ রেবশ্বি নোনো রদবশি পোেঁচ
শৈোরেক রেজ্ঞোনী একমৈ হন:
১. েৈযমোবন দূ ষবণি মোত্রো এমন হোবি রেবড়বে মোনে
ইরৈহোবস র্োি ৈুলনো রমবল নো। এি ফবল জবল ও স্থ্বল
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পরিবেশ রেপর্যয়বক ত্বিোরিৈ কিবে। স্থ্বল রর্মন,
ভূ রমবৈ পচন, ওজন স্তবি দূ ষণ ও রগোলবর্োগ এোং উরদ্ভদ
জগবৈ অনোচোি। ফবল েরিত্রীি ওপি উরদ্ভদ জগবৈি
ভোিসোমে েেোহৈ হবয়বে। আি জবল রর্মন, ৈোপমোত্রো
েৃ রেি ফবল ওজন স্তি গলবৈ শুরু কবিবে। এি ফবল
সোমুরিক জগৈ মোিোত্মকভোবে ক্ষরৈগ্রস্ত হবে। সু ৈিোাং
রসখোবনও

পরিবেশ

রেপর্যয়

ঘটবে।

রলোরিডো

রেশ্বরেদেোলবয়ি এক রেজ্ঞোনী ড. জোরফ্র শেোনটন েবলন,
‘েোয়ু মণ্ডবল এমন হোবি কোেযন রেবড় রগবে র্ো আমোবদি
পৃরেেীি অরস্তবত্বি জনে হুমরক হবয় দোেঁরড়বয়বে।’ রদখুন
রকভোবে এই রেজ্ঞোনী পরিবেশ রেপর্যবয়ি হুমরক ৈুবল
েবিন। রৈরন েবলন, ‘পৃরেেীি ৈোপমোত্রো এই শৈোব্দীবৈ
রৈন রডরগ্র েৃ রে পোবে। র্রদ র্েোর্ে পদবক্ষপ গ্রহণ নো
কিো হয়, ৈবে ৈো নোনো প্রোকৃরৈক দু বর্যোগ রর্মন
হোরিবকন, মরুকিণ েৃ রে ও অেোরসড েৃ রি ইৈেোরদ রডবক
আনবে।
২. ৫০০ রেজ্ঞোনীই একমৈ হবয়বেন রর্ পরিবেশ
রেপর্যবয়ি জনে মোনু ষই দোয়ী। ৈোিো েবলন, মোনু বষি
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েোড়োেোরড় এোং পরিবেশ ও প্রকৃরৈি সবে ৈোবদি
রেপবিোয়ো মোনরসকৈোি কোিবণ - রর্মন পরিবেশ ও ৈোি
রনয়বমি প্ররৈ ভ্রুবক্ষপ নো কবি র্ু ে-রেগ্রহ কিো, দূ ষণ
ঘটোবনো ও প্রর্ু রক্ত েেেহোবি ৈোবদি েোড়োেোরড়। এসেই
েোয়ু মণ্ডবল দ্রুৈ কোেযবনি মোত্রো েৃ রে কিবে। র্োি ফবল
রলোেোল ওয়োরমযাং ৈেো তেরশ্বক উষ্ণোয়ন প্রেণৈো সৃ রি
হবয়বে।
৩. সভো রশবষ তেজ্ঞোরনকিো রেবশ্বি সকল রদবশি উবেবশ
একরট সৈকযেোৈযো ও জরুিী আহ্বোন জোনোন। জল, স্থ্ল
ও অন্তিীবক্ষ েেোপক দূ ষবণি ফবল সৃ ি ভরেষেৎ
রেপদগুবলো এড়োবৈ হবল দূ ষণ রিোবে দ্রুৈ ও কোর্যকি
পদবক্ষপ রনেোি কেো েবলবেন ৈোিো।8
শিী‘আি দৃ রিবকোবণ পরিবেবশি প্ররৈ অনোচোি েলবৈ কী
েুঝোয়? এি প্রকোিগুবলো কী? এোং ইসলোম কীভোবে
মোনু বষি আচিণবক শুে ও পরিশীরলৈ কবিবে?
8

পরিবেশ দূ ষণ: একরট কুিআনী মু‘রজজো, সূ ত্র: মোওসূ ‘আৈুল
ই‘জোর্ু ল ইলমী রফল-কুিআনী ও ওয়োস-সু ন্নোহ।
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রেশৃ ঙ্খলো: রেজ্ঞোনীিো একমৈ হবয়বেন রর্ পরিবেশগৈ
রেশৃ ঙ্খলো একরট েেোপক শব্দ। দূ ষণ, আেহোওয়ো পরিেৈযন
এোং সে েিবনি সীমো লঙ্ঘনই এি আওৈোভুক্ত।
রেবশষজ্ঞিো এ েেোপোবি একমৈ রর্ পরিবেবশি ওপি
অনোচোি এমন একরট েেোপক েোিণো র্ো দূ ষণ, জলেোয়ু ি
পরিেৈযন এোং সে েিবনি সীমো লঙ্ঘনবক অন্তভুযক্ত
কবি। অনোচোবিি মবেে িবয়বে শুষ্কৈো ৈেো মরুকিণ।
ইদোনীাং র্ো ভূ পৃবষ্ঠ দৃ রিবগোচি হবে। রেজ্ঞোনীিো েবলন,
মোনু ষ কৈৃযক ভূ রমি অরনিোপদ েেেহোবিি মোেেবম সেুবজি
পরিরে হ্রোস পোবে। ৈদু পরি দূ ষণ েোড়োি সবে সবে
আগোমী েেিগুবলোবৈ শুষ্ক ভূ রম ও মরুকিণ েৃ রে পোবে।
ইসলোম পরিবেশ েো প্রকৃরৈবৈ রর্ রকোবনো অনোচোিবক
হোিোম রঘোষণো কবিবে। র্োি মোেেবম মোনু ষ সোমরগ্রকভোবে
পরিবেবশি রনিোপিোয় হুমরক সৃ রি কবি ৈোও রনরষে
কবিবে। চোই ৈো র্ু েবক্ষবত্র রেষোক্ত পদোেয রনবক্ষবপি
মোেেবম রহোক, র্ো মোনু বষি েসেোবসি পৃরেেীি রসৌন্দবর্যি
রনদশযনগুবলোবক রেনি কবি। কোিণ পরিবেবশি শৃ ঙ্খলো
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রেপর্যস্ত হবয় পড়ো সিোসরি সরম্মরলৈ মোনেৈোি
ভরেষেবৈি জনে এক েিবনি হুমরক। আল্লোহ ৈো‘আলো
েবলন,

َ
َ  َوقَ ۡد َخ٩ ﴿قَ ۡد أ َ ۡفَلَ َح َمن َز هكى َٰ َها
،٩ :﴾ [الشمس١٠ اب َمن د هسى َٰ َها
]٠٣

“রনঃসবন্দবহ রস সফলকোম হবয়বে, রর্ ৈোবক পরিশুে
কবিবে। আি রস েেেয হবয়বে, রর্ ৈোবক কলু রষৈ
কবিবে।” [সূ িো আশ-শোমস, আয়োৈ: ০৯-১০]
রনবচি

েোণীরটি

রেশৃ ঙ্খলোকোিীবদি

মোেেবম

আল্লোহ
রেরুবে

ৈো‘আলো
ৈোেঁি

অেস্থ্োন ৈুবল েবিবেন। রৈরন েবলন,
َۡ
َ ه
َ ه
َ َۡ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ
َٰ َ ِإَوذا تَ َو َّٰل َس
ِ ع ِف ٱۡل
ٱۡل ۡرث َوٱلن ۡسل
ۡرض ِِلفسِ د فِيها ويهَل ِك
﴿
َ
ۡ
ُ َُ ه
َ َ
]٥٣٢ : ﴾ [ابلقرة٢٠٥ ٱَّلل ل ُيِب ٱلف َساد
و
“আি র্খন রস রফবি র্োয়, ৈখন র্মীবন প্রবচিো চোলোয়
ৈোবৈ ফোসোদ কিবৈ এোং ধ্বাংস কিবৈ শসে ও প্রোণী।
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আি আল্লোহ ফোসোদ ভোবলোেোবসন নো।” [সূ িো আলেোকোিোহ, আয়োৈ: ২০৫]
আল্লোহ ৈো‘আলো আিও েবলন,
ُ
َ َ َ ه
َ ۡ ۡش َب ُه ۡم ُُكُوا َو
َ ۡ ﴿ قَ ۡد َعَل َِم ُُك أنَاس هم
ٱۡش ُبوا مِن درِ ۡز ِق ٱَّللِ َول ت ۡعث ۡوا
َۡ
ۡ
َ سد
ِ ِف ٱۡل
]٠٣ : ﴾ [ابلقرة٦٠ ِين
ِ ۡرض ُمف
“রৈোমিো আল্লোহি রিরর্ক রেবক আহোি কি এোং পোন
কি আি রৈোমিো ফোসোদকোিী হবয় র্মীবন ঘুবি রেরড়বয়ো
নো।” [সূ িো আল-েোকোিোহ, আয়োৈ: ৬০]
েিাং পৃরেেীবৈ রেশৃ ঙ্খলো সৃ রিি প্রেণৈোি রমৌরলক রনয়ম
হবলো আল্লোহি রটবন রদওয়ো সীমো অরৈক্রম কিো, র্ো
ধ্বাংস ও রেনোবশি রদবক রনবয় র্োয়। েিাং ৈো মোনু বষি
অরস্তত্ববকই হুমরকি মুবখ রঠবল রদয়। র্রদ নো আল্লোহ
আমোবদিবক ৈোেঁি িহমৈ রদবয় রেবক নো িোবখন। এ
কেোই েবলবেন নেী সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম।
নু ‘মোন ইেন েোশীি িোরদয়োল্লোহু আনহু রেবক েরণযৈ,
িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম েবলন,
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ً
ْ ُْ َُ َ
َّ
ْ يها َمثَ ُل قَ ْوم
ُ ُ
َ اّلل َوال ْ َواقع ف
،استَ َه ُموا َس ِفينَة
ِ ِِ
ِ «مثل المد ِه ِن ِف حدو ِد
َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ
ذلى ِف
فصار بعضهم ِف أسف ِلها وص
ِ  فَكن ا، ار بعضهم ِف أعالها
ًْ َ َ َ َ َ
َّْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُّ ُ َ َ َ ْ َ
، فأخذ فأسا،  فتأذوا بِ ِه، اذلين ِف أعالها
ِ أسف ِلها يمرون بِالما ِء َع
َ
َ
َ َ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َف
َّ ج َع َل َينْ ُق ُر أَ ْس َف َل
 وال،  فأت ْوهُ فقالوا َما لك قال تأذيتُ ْم ِب، الس ِفينَ ِة
ُ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ
ْ
َّ
 َو ِإن،ْن ْوا أنف َس ُه ْم
 ف ِإن أخذوا َع يدي ِه أْنوه و،ِبُد ِل ِمن الماء
َُْ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ََُ
»وه َو أهلكوا أنف َس ُه ْم
تركوه أهلك
“আল্লোহ ৈো‘আলোি হুকুম পোলনকোিী ও ৈোেঁি আল্লোহ
রনবদযশ অমোনেকোিীি দৃ িোন্ত ওই েেরক্তবদি নেোয় র্োিো
একরট েড় জোহোবজ আবিোহণ কবিবে। লটোরিি মোেেবম
জোহোবজি ৈলো রনেযোিণ কিো হবয়বে। অৈঃপি রকেু
রলোক জোহোবজি উপি ৈলোয় আি রকেু রলোক জোহোবজি
রনচ ৈলোয় অেস্থ্োন রনবয়বে। রনচ ৈলোি রলোকবদি র্খন
পোরনি প্রবয়োজন হয় ৈখন ৈোিো ওপবি আবস এোং ওপি
ৈলোয় অেস্থ্োনকোিীবদি কোে রদবয় অরৈক্রম কবি। ৈোিো
ভোেল র্রদ আমিো আমোবদি (রনবচি) অাংবশ রেি কবি
রনই (র্োবৈ ওপবি র্োওয়োি পরিেবৈয রেি রেবকই পোরন
রনওয়ো র্োয়) এোং আমিো উপবিি রলোকবদি কি নো রদই
(ৈবে কৈই নো উিম হয়)। এমৈোেস্থ্োয় র্রদ উপিস্থ্
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রলোবকিো রনবচি রলোকবদিবক ৈোবদি অেস্থ্োয় রেবড় রদয়
এোং ৈোবদিবক ৈোবদি এই রসেোন্ত রেবক রনেৃ ৈ নো কবি
(আি ৈোিো রেি কবি রফবল) ৈবে সকবলই ধ্বাংস হবয়
র্োবে। আি র্রদ ৈোিো ৈোবদি হোৈ েবি রফবল (বর্, রেি
করিবৈ রদে নো) ৈবে ৈোিো রনবজিোও েোেঁচবে এোং অনে
মুসোরফিগণও রেেঁবচ র্োবে।”9
অপেেয় ও অপচয়: এ উভয় রনন্দনীয় প্রেণৈোবক সৈে
েময ইসলোম রনরষে কবিবে। আি এরটই রেশৃ ঙ্খলো ও
রেশৃ ঙ্খলোকোিীবদি রশক্ষোি মূ ল অাংশ। আল্লোহ ৈো‘আলো
েবলন,
َ ه َُۡ د َ َ ُٓ ۡ َ َ ه
ً  َو َل ُت َب دذ ِۡر َت ۡبذ......﴿
 إِن ٱلمبذِرِين َكنوا إِخوَٰن ٱلشيَٰ ِطيِن٢٦ ِيرا
ََ َ ه
ٗ ٱلش ۡي َطَٰ ُن ل َِر دبهِۦ َك ُف
]٥٢ ،٥٠ :﴾ [االرساء٢٧ ورا
وَكن
ِ
“.......আি রকোবনোভোবেই অপেেয় কবিো নো। রনিয়
অপেেয়কোিীিো শয়ৈোবনি ভোই। আি শয়ৈোন ৈোি িবেি

9

সহীহ েু খোিী, হোদীস নাং ২৬৮৬।
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প্ররৈ খুেই অকৃৈজ্ঞ।” [সূ িো আল-ইসিো, আয়োৈ: ২৬২৭]
িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম েবলন,
َ َ َ َ
َ ْ اْش ُبوا َوالْبَ ُسوا َوتَ َص َّدقُوا ف َغ ْري إ
َ ْ « ُُكُوا َو
.»َميلة
ِ  وال، رساف
ِ
ِ ِ
“রৈোমিো আহোি কবিো, পোন কবিো, পরিেোন কবিো এোং
সদোকো কবিো, অপচয় ও অহাংকোি কিো েোড়ো”।10
‘ৈোলোওউে’ েো দূ ষবণি আরভেোরনক অেয: রলসোনু ল আিে
নোমক (আিেীি সেবচবয় রনভযিবর্োগে) অরভেোবন ‘লোওে’
শবব্দি অেীবন েলো হবয়বে, ‘ৈোলোওউে’ শবব্দি অেয
মরলন েো কদর্য হওয়ো। রর্মন েলো হয়, খবড়ি দ্বোিো মোরট
এোং চুন দ্বোিো েোরল দূ রষৈ হবয়বে। েলো হয়, রস ৈোি
কোপড়বক মোরট দ্বোিো দূ রষৈ কবিবে। আিও েলো হয়,
পোরন দূ রষৈ হবয়বে। এসে রক্ষবত্র দূ রষৈ কিোি অেয কদর্য
কিো।11

10

সহীহ েু খোিী, রপোশোক অেেোয়।

11

ইেন মোনর্ূ ি, রলসোনু ল আিে: ৩/৪০৮-৪০৯।
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‘ৈোলোওউে’ েো দূ ষবণি পোরিভোরষক অেয: মোনু ষ কৈৃযক
প্রৈেক্ষ েো পবিোক্ষভোবে পরিবেশ অভেন্তবি রকোবনো শরক্ত
েো িেেোরদি অনু প্রবেশ ঘটোবনো, রশষোেরে র্ো ক্ষরৈকি
প্রভোে িোবখ এোং মোনু বষি সু স্থ্ৈোবক হুমরকি সম্মু খীন
কবি। র্ো জীেনীশরক্তি উৎসসমূ হ রকাংেো পরিবেবশি
শৃ ঙ্খলোয় রেঘ্ন ঘটোয়। পরিবেবশি সরঠক উপবভোগবক কবি
প্রভোরেৈ। এোং পরিবেবশি অনে তেে েেেহোিগুবলোবকও
কবি েোেোগ্রস্ত।12
দূ ষণ েলবৈ আিও েুঝোয়: পরিবেবশি রকেু উপোদোনবক
স্তূপীকৃৈ কিোি প্ররক্রয়োবক র্ো এ পরিবেশ েো ৈৎসাংরিি
নোনো জীেন্ত উপোদোনবক ক্ষরৈি রদবক রনবয় র্োয়। রর্মন,
মোনু ষ, প্রোণী ও উরদ্ভদ।13
সোেোিণভোবে দূ ষণ েলবৈ েুঝোয়: পরিবেশ মণ্ডবলি
নোন্দরনকৈোয় রেকৃরৈ ঘটোবনো। চোই ৈো রেশৃ ঙ্খলো, অপচয়,
12
13

মুহোম্মদ মোিরে, প্রোগুক্ত, পৃ ষ্ঠো: ১০৫।
ড. আেদু ল কোিীম আলী আেদু িোরব্বহী, ‘মুকোেোমো ফী
ইকরৈসোরদয়েোরৈল রেআ’, রসলরসলোৈু আলোরমন রেআ’।

 27 

অপেেয়, রেনোশ ও কলু রষৈ েো র্ো-ই কিোি মেে রদবয়ই
রহোক নো রকন।
ৈবে পরিবেশগৈ ভোিসোমে পরিভোষোরট র্োবক অরেকোাংশ
েোস্তুরেদই মবন কবিন একরট সমসোমরয়ক অেয, এি
প্রচলন দু ই রেশ্বর্ু বেি পি। রকন্তু পরিৈোবপি রেষয় হবলো
এই আহ্বোন এ পর্যন্ত রপৌঁেবৈ পোবি রন, র্ো আমোবদি
মহোন শিী‘আৈ প্রেৈযন কবিবে। র্োি মবেে িবয়বে
রনবম্নোক্ত আল্লোহি েোণী:
َۡ
َ َ
َ َ ۡ َ ۡ َ َۢ َ ۡ َ َ َ َ َ
َ ك َأ هن َما َق َت َل ٱنله
ِ ي نفس أ ۡو ف َساد ِف ٱۡل
اس
ۡرض ف
ِ ﴿من قتل نفسا بِغ
َ
َ
ٓ
َ
َ َۡ َ ۡ ََ ٗ َ
َ ٱنل
ٗ اس ََج
اها َفكأ هن َما أ ۡح َيا ه
]٠٥ :ِيعا ﴾ [املائدة
َجِيعا ومن أحي
“রর্ েেরক্ত কোউবক হৈেো কিো রকাংেো র্মীবন ফোসোদ সৃ রি
কিো েোড়ো রর্ কোউবক হৈেো কিল, রস রর্ন সে মোনু ষবক
হৈেো কিল। আি রর্ ৈোবক েোেঁচোল, রস রর্ন সে মোনু ষবক
েোেঁচোল।” [সূ িো আল-মোবয়দোহ, আয়োৈ: ৩২]
এখন আপনোিো র্ু ক্তিোষ্ট্র নোমক ওই রদশরটি প্ররৈ দৃ রি
রদন র্োিো রনবজবদিবক পৃরেেীি েৃ হিম গণৈোরিক রদশ
রহবসবে দোেী কবি এোং েোবনোয়োট ও অসৈে ৈবেেি
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মোেেবম ৈো প্রচোবিি রচিো কবি। হৈেো সাংক্রোন্ত অপিোবেি
রদক রেবক এই রদশরটই রকনো সোিো রেবশ্ব প্রেম স্থ্োবন
িবয়বে। কেোটরিনো নোমক ঘূ রণযঝড় আবমরিকোি েণযেোদী
মোনরসকৈোি কুৎরসৈ রচহোিো ৈুবল েবিবে। এ ঝবড়ি
সময় কৃষ্ণোেবদি জবড়ো কিো হয় স্থ্োনীয় একরট
রেরডয়োবম। পক্ষোন্তবি রশ্বৈোেবদি রনবয় র্োওয়ো হয়
রনিোপদ ও অক্ষৈ এলোকোয়।
রঠকই েবল রকোেোয় স্বগয আি রকোেোয় মৈযে। রকোেোয়
আসমোনী েময আি রকোেোয় শয়ৈোনী েময। আল্লোহ
ৈো‘আলো েবলন,

ٗ ُ﴿أ َ َو َمن ََك َن َم ۡي ٗتا فَأَ ۡح َي ۡي َنَٰ ُه َو َج َع َۡل َنا َ َُلۥ ن
ِ ورا َي ۡم ِش بِهِۦ ِف ٱنله
اس
َ
َُه
َ ۡ
َ َ ۡ َ َٰ َ ُ
َ َ َ
ارج دم ِۡن َها كذَٰل ِك ُز دي ِ َن لَِلكَٰف ِِري َن
ِ ك َمن مثَل ُهۥ ِف ٱلظَلم
ِ ت ليس ِِب
َ ُ
ُ َ
]٠٥٥ :﴾ [االنعام١٢٢ َما َكنوا َي ۡع َمَلون

“রর্ রেল মৃৈ, অৈঃপি আমিো ৈোবক জীেন রদবয়রে এোং
ৈোি জনে রনেযোিণ কবিরে আবলো, র্োি মোেেবম রস
মোনু বষি মবেে চবল, রস রক ৈোি মবৈো রর্ রঘোি অন্ধ্কোবি
িবয়বে, রর্খোন রেবক রস রেি হবৈ পোবি নো? এভোবেই
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কোরফিবদি জনে ৈোবদি কৃৈকময সু বশোরভৈ কিো হয়।”
[সূ িো আল-আন‘আম, আয়োৈ: ১২২]
আি করে কৈ চমৎকোিই নো েবলবেন,
َّ أَل َ ْم تَ َر أَ َّن
ُالسيْ ََ َينْ ُق ُص قَ ْد ُره
َ َ
َ السيْ ََ أَ ْم ََض م َن
َّ إ َّن
الع َصا إِذا ِقيل
ِ
ِ
‘ৈুরম রক রদখ রন ৈিেোরিি মর্যোদো কবম র্োয়,
র্রদ েলো রর্ রস লোরঠি রচবয়ও রেরশ কোর্যকি।’
শুেু আয়োৈই নয় একোরেক হোদীস িবয়বে শোরন্ত ও
পরিবেশগৈ রেশৃ ঙ্খলোি রেরুবে। এসে জোনোি পি
পোিোৈে ও সাংগরঠৈ আন্তজযোরৈক সিোসেোবদি প্ররৈরক্রয়ো
কী হবে? ইসলোম রক সিোবসি েময নোরক শোরন্তি? আি
জীেবনি রনিোপিো এোং নূ ি ও রহদোয়োবৈি দীবনি প্রচোি
ভূ পৃবষ্ঠি সকল মোনু বষি মবেে নোরক দৃ রিশরক্তেোন অন্ধ্বদি
মবেে?
িোেো‘ ইেন িোেী‘আ িোরদয়োল্লোহু আনহু রেবক েরণযৈ, রৈরন
েবলন,
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َّ
َ انلا
ُ َ َ َ َّ ُ
َّ  ف َغ ْز َوة فَ َرأَى-صىل اهلل عليه وسلم- اّلل
ِ ول
ِ
ِ «كنا مع رس
َ َ
َ ُْ َ ََ ً
ْ
َ َ ْ َ ََ َ َُْ
« انظ ْر ََع َما اجتَ َم َع ه ُؤالءِ؟:َشء فبَ َعث َر ُجال فقال
َمت ِم ِعي َع
َ
َ َ َ َُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ َ َ َ
ْ
َ ْ َ َ
 قال.» ت ه ِذهِ ِِلقاتِل
« ما َكن: ََع ام َرأة قتِيل فقال:اء فقال
 فج.»
ْ
ْ
َ
َ
ً
ْ
ََ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َع ال ُمق ِّد َمة َخ
« قل ِخل َ ِادل ال:ادل ْب ُن ال َو َِل ِد فبَ َعث َر ُجال فقال
و
ِ ِ
َ
َ
َ
ْ
ً
َ
ً ْ
.»تقتُل َّن ام َرأة َوال َع ِسيفا
“এক (ৈোেূ ক) র্ু বে আমিো িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ
ওয়োসোল্লোবমি সবে রেলোম। এ র্ু বে রৈরন ৈোেঁি সোহোেীবদি
রকোবনো রজরনসবক রকন্দ্র কবি একরত্রৈ হবৈ রদখবলন।
রৈরন একজনবক পোঠোবলন এোং েলবলন, ‘এিো রকবসি
ওপি এভোবে একরত্রৈ হবয়বে?’ রৈরন এবস েলবলন,
একজন রনহৈ মরহলোি সোমবন। রৈরন েলবলন, ‘এ রৈো
হৈেোবর্োগে রেল নো।’ েণযনোকোিী েবলন, অগ্রেৈযী দবল
রেবলন খোবলদ ইেন অলীদ। রৈরন ৈোেঁি কোবে একজনবক
পোঠোবলন এোং েবল রদবলন, ‘ৈুরম খোবলদবক েলবে রস
রর্ন রকোবনো নোিী েো শ্ররমকবক হৈেো নো কবি।”14

14

আেূ দোউদ, আস-সু নোন, হোদীস নাং ২৬৬৯; েোইহোকী, আস-সু নোন
আল-কুেিো, হোদীস নাং ১৮৫৭০।
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এরদবক মুৈোি র্ু বে িওনো হেোি প্রোক্কোবল িোসূ লুল্লোহ
সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম ৈোেঁি েোরহনীবক রনবদযশ
রদন:
َْ َ
َ ً َ َ َ ً َ َ ً َ َ َ ًََ ْ ُ ُ ْ َ َ َ
ريا فا ِنيًا َوال تق َط ُع َّن
«وال تقتلوا امرأة وال ص ِغريا َضع وال ك ِب
ْ
ْ َ َ ً ْ َ َّ ْ َ َ ً َ َ
.»ج َرة َوال تع ِق ُرن َنال َوال ته ِد ُموا بَيتًا
ش
“রৈোমিো রকোবনো নোিীবক হৈেো কিবে নো, অসহোয় রকোবনো
রশশুবকও নো, আি নো অক্ষম েৃ েবক। আি রকোবনো গোে
উপড়োবে নো, রকোবনো রখজুি গোে জ্বোরলবয় রদবে নো। আি
রকোবনো গৃহও ধ্বাংস কিবে নো।”15
ইেন আব্বোস িোরদয়োল্লোহু আনহু রেবক েরণযৈ, রৈরন
েবলন,

َ َ َ ُ َ ُُ َ ََ َ َ َ
َّ اب
َ ح
َ ال َت ْقتُلُوا أَ ْص
.»الص َوا ِم ِع
: قال، «َكن إذا بعث جيوشه

15

সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং ১৭৩১।
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“িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম র্খন রকোবনো
েোরহনী রপ্রিণ কিবৈন ৈখন রৈরন েলবৈন, ‘রৈোমিো
রগজযোি অরেেোসীবদি হৈেো কিবে নো।”16
আেূ েকি িোরদয়োল্লোহু আনহুও একই পবে হোেঁবটন। ৈোেঁি
রখলোফৈকোবলি প্রেম র্ু বেি েোরহনী রপ্রিণকোবল রৈরন
এি রসনোপরৈ উসোমো ইেন র্োবয়দ িোরদয়োল্লোহু আনহুি
উবেবশ েবলন,
 ال ختونوا: أوصيكم بعَّش فاحفظوها عين، قفوا، «يا أيها انلا
ً
ً
 وال، وال تمثلوا وال تقتلوا طفال صغريا،وال تغلوا وال تغدروا
ً
ً
ً
 وال تقطعوا، وال تعزقوا َنال وال حترقوه،شيخا كبريا وال امرأة
ً
 وسوف. وال بعريا إال ملآُكه، وال تذحبوا شاة وال بقرة،شجرة مثمرة
تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم ف الصوامع فدعوهم وما فرغوا
.»أنفسهم هل

“রহ রলোক সকল, দোেঁড়োও আরম রৈোমোবদি দশরট রেষবয়
উপবদশ রদে। আমোি পক্ষ রহবসবে কেোগুবলো রৈোমিো
16

ইেন আেী শোইেো, মুসোন্নোফ, হোদীস নাং ৩৩৮০৪; রকৈোেু ল
রজহোদ, র্ু েবক্ষবত্র র্োবদি হৈেো কিো রনবষে অেেোয়।
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মবন িোখবে। রকোবনো রখয়োনৈ কিবে নো, েোড়োেোরড়
কিবে নো, রেশ্বোসঘোৈকৈো কিবে নো, (শত্রুবদি) রেকৃৈ
কিবে নো, রেোট েোচ্চোবক হৈেো কিবে নো, েবয়োেৃ েবকও
নো আি নোিীবকও নো। রখজুি গোে কোটবে নো রকাংেো ৈো
জ্বোরলবয়ও রদবে নো। রকোবনো ফলেৈী গোে কোটবে নো।
আহোবিি প্রবয়োজন েোড়ো রকোবনো েোগল, গরু েো উট
জেোই কিবে নো। আি রৈোমিো এমন রকেু রলোবকি
সোমবন রদবয় অরৈক্রম কিবে র্োিো রগজযোগুবলোয় রনবজবদি
রেবড় রদবয়বে। রৈোমিোও ৈোবদিবক ৈোবদি এোং ৈোিো
র্ো রেবড় রনবজবদি জনে ৈোবৈ রেবড় রদবে।”17
এই অমূ লে উপবদশগুবলোবক ইসলোবমি রজহোবদি
আদবেি রক্ষবত্র সাংরেেোন রহবসবে গণে কিো হয়। এি
সেগুবলোই পরিবেশ সাংিক্ষবণি রেেোনসমূ হবক অন্তভুযক্ত
কবি। এমনরক অসু রেেোজনক অেস্থ্োবৈও। ইয়োহূ দী
অরস্তত্ব িোষ্ট্র রক মুসরলবমি রদশ জেি দখবল, ৈোবদি
সম্মোন হিবণ এ েিবনি নীরৈ ও আদশয উপস্থ্োপন কিবৈ
17

মুখৈোসোরু ৈোিীরখ রদমোশক: ১/৫২; ৈোিীখুৈ ৈোেোিী।
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পোিবে? ৈোিো রক দু গ্ধবপোষে রশশুবক হৈেো কবি নো? নু বয়
পড়ো েৃ বেি জীেন হিণ কবি নো?
আি

র্ু েবক্ষবত্রই

িোসূ লুল্লোহ

সোল্লোল্লোহু

আলোইরহ

ওয়োসোল্লোম রর্খোবন পরিবেশ ও এি উপোদোনসমূ হ িক্ষোয়
উদ্বু ে কবিবেন ৈোহবল রৈো স্বোভোরেক অেস্থ্োয় এসে
িক্ষোয় ৈোেঁি উদ্বুেকিবণি কেো েলোই েোহুলে। এ কোিবণই
সু ন্নবৈ নেেীবক রদখো র্োয় পরিবেশ িক্ষোি পুনঃবপৌরনক
আহ্বোবন ভিপুি।
সোমোনে েোিণো রদেোি জনে রকেু েলো র্োক। রদখুন আলকুিআনু ল কোিীম রকোবনো রভষজপ্রস্তুৈ রেদেো েো রচরকৎসো
শোবে গ্রে নয়। রকোবনো প্রবকৌশল রেদেো েো রেজ্ঞোন গ্রেও
নয়। ৈেোরপ ইসলোম এবসবে দীন ও দু রনয়ো ৈেো ইহ ও
পিকোল উভয়টোি জনে। আল্লোহ েবলন,
َۡ ٓ ه
َٓ
ه
َ
ِ ٱلس َماءِ َوٱۡل
﴾٧٥ ۡرض إِل ِف كِتَٰب مبِي
﴿ َو َما م ِۡن َغئ ِ َبة ِف
]57 :[انلمل
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“আি আসমোন ও র্মীবন এমন রকোন রগোপন রেষয় রনই
র্ো সু স্পি রকৈোবে রলরপেে রনই।” [সূ িো আন-নোমল,
আয়োৈ: ৭৫]
ভূ পৃবষ্ঠ একরট আদশয সমোজ রেরনমযোবণ এি অেৈিণ। রর্
সমোজরট পরিবেশ, তনরৈক, িোজননরৈক, অেযননরৈক,
সোমোরজক, সোমরিক এমনরক স্বোস্থ্েগৈ রদক রেবকও হবে
পূ ণযোে।
স্বোস্থ্েগৈ দূ ষণ রেবক সৈকযীকিণ র্ো রিোগ েড়োয়: এ
সম্ববন্ধ্ কুিআন ও সু ন্নোহবৈ অসাংখে েক্তেে িবয়বে। র্ো
স্বোস্থ্ে িক্ষোয় সবচৈন হবৈ েবল। শুরুবৈই রশক্ষো রদওয়ো
হবয়বে সু স্থ্ৈো রচবয় দু ‘আি। ৈোিপি সু স্থ্ৈো আনয়ন এোং
শোিীরিক সু স্থ্ৈো েবি িোখোি সকল উপোয় ও উপকিণ
অজযবনি ৈোরকদ রদওয়ো হবয়বে। ৈোিপি অসু স্থ্ হবল
রিোবগি েেোপোবি

ইরৈেোচক মোনরসকৈো

রপোষবণি

পোশোপোরশ পরিবেশ িক্ষোয় সজোগ েোকবৈ েবলবে। র্োবৈ
অনেবদি মোবঝ এ রিোগ সাংক্ররমৈ নো হয়। একরদবক
েেরক্ত পর্যোবয় ইসলোম মহোমোরিি স্থ্োন রেবক রনিোপদ
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দূ িবত্ব েোকবৈ েবলবে। অনেরদবক সমোবজি রনিোপিোি
স্বোবেয রিোগী রনজ শহবি রেবক আবত্মোৎসগযকোিীবক
আল্লোহি িোস্তোয় ‘শোহোদৈ’ রহবসবে গণে কিো হবয়বে।
কোিণ, মহোমোরিি সাংক্রমণ রেবক মুসরলম সমোজবক
সু িক্ষো কিো েেরক্ত স্বোবেযি রচবয় েড়।
রনরিৈ কবি েলো র্োয় রচরকৎসো শোবেি পূ ণযৈোি প্রেম
রভরিপ্রস্তি িোবখন মুহোম্মোদ মুস্তোফো সোল্লোল্লোহু আলোইরহ
ওয়োসোল্লোম। মো আবয়শো রসেীকো িোরদয়োল্লোহু আনহো রেবক
েরণযৈ, িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম েবলন,
َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
ََْ
َُْ
 يعل ُم،َلهِ َصابِ ًرا حمت ِسبًا
ِ «ليس ِمن أحد يقع الطاعون فيمكث ِف ب
َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َّ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ ُ َّ َ
»هل ِمثل أج ِر ش ِهيد
 إِال َكن، أنه ال ي ِصيبه إِال ما كتب اّلل هل
“রর্ েেরক্ত মহোমোরিবৈ আক্রোন্ত হবয় তের্য েোিণ কিবে
এোং আবিোগে লোবভি প্রৈেোশোয় আপন শহবিই অেস্থ্োন
কিবে এ কেো রজবন রর্ ৈোি রৈো রকেল ৈো-ই হবে

 37 

আল্লোহ ৈোি জনে র্ো রলরপেে কবিবেন, ৈবে রস শহীবদি
রনকী লোভ কিবে।”18
উসোমো ইেন র্োবয়দ িোরদয়োল্লোহু আনহু রেবক েরণযৈ ,
িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম েবলন,
َ َ َ
َ
َْ
َ ُ ُ َْ َ َ
ُ َّ ْ ُ ْ َ َ
 َوإِذا َوق َع بِأ ْرض َوأنتُ ْم، ون بِأ ْرض فال تدخلوها
ِ « ِإذا س ِمعتم بِالطاع
َْ َ َ
ْ
.»بِ َها فال خت ُر ُجوا ِمن َها
“র্খন রৈোমিো রকোবনো এলোকোয় মহোমোরিি কেো রশোবনো,
ৈখন রৈোমিো ৈোবৈ প্রবেশ কবিো নো। আি রৈোমোি
অেস্থ্োন এলোকোয় র্রদ মহোমোরি রদখো রদয় ৈবে ৈো রেবক
রেি হবয়ো নো।”

19

আি েোস্তেৈোি ময়দোবন রচরকৎসো শোবেি প্রস্তি রর্রন
প্রেম প্রবয়োগ ঘটোন রৈরন হবলন খলীফোবয় িোবশদ উমোি
ইেনু ল খোিোে িোরদয়োল্লোহু আনহু।

18

সহীহ েু খোিী, হোদীস নাং ৩৪৭৪; মুসনোদ আহমদ, হোদীস নাং
২৫২১২।

19

সহীহ েু খোিী, হোদীস নাং ৫৭২৮; সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং ৪১১০।
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এেোড়োও আবে আন্তজযোরৈক স্তবি সোদো রেষ ৈেো মোদক
এোং লোল রেষ ৈেো এইডস রেস্তোি সমসেোি আকোি
েৃ রে। কোিণ নোনো েিবনি মোদক েেেহোিকোিীি সাংখেো
এক রেরলয়বনি কোেোকোরে রপৌঁবে রগবে। সোরেযকভোবে
র্োি ফবল চুরি, ডোকোরৈসহ অনেোনে অপিোে েৃ রে পোবে।
মোদবকি ফোেঁবদ পড়োি আবগই ৈোই পরেত্র কুিআন সৈকয
কবিবে। আল্লোহ ৈো‘আলো েবলন,
َ ُُۡ َ ه
َ ُُۡ ۡ َ ه
ُ ََ
ُ كةِ َوأَ ۡح
َ
سِن ٓوا
يل ٱَّللِ َول تَلقوا بِأيۡدِيكم إَِل ٱتلهَل
ِ ِ ﴿وأنفِقوا ِف سب
َ َّلل ُُيِب ٱل ۡ ُم ۡحسِ ن
َ إ هن ٱ ه
]٠٩٢ : ﴾ [ابلقرة١٩٥ ِي
ِ
“আি রৈোমিো আল্লোহি িোস্তোয় েেয় কি এোং রনজ হোবৈ
রনজবদিবক ধ্বাংবস রনবক্ষপ কবিো নো। আি সু কময কি।
রনিয় আল্লোহ সু কমযশীলবদিবক ভোবলোেোবসন।” [সূ িো
আল-েোকোিোহ, আয়োৈ: ১৯৫]
একই কেো প্রবর্োজে আন্তজযোরৈক সম্প্রদোবয়ি ঘুম হোিোম
কিো সমসেো েেরভচোবিি রক্ষবত্র। আি আল্লোহি এই েোণীি
রচবয় সু ন্দিভোবে এ েেোপোবি আি রকউ সৈকয কবি রন।
আল্লোহ েবলন,
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ٗ
ٓ ٗ َ َٰ َ َ َ ُ د َ َٰٓ ه
َُ َۡ ََ
:﴾ [االرساء٣٢ حشة َو َسا َء َسبِيل
ِ لزن إِنهۥ َكن ف
ِ ﴿ول تقربوا ٱ
]٠٥

“আি রৈোমিো েেরভচোবিি কোবে রর্বয়ো নো, রনিয় ৈো
অিীল কোজ ও মন্দ পে।” [সূ িো আল-ইসিো, আয়োৈ:
৩২]
একই েিবনি সৈকযীকিণ লক্ষণীয় রনবচি হোদীবস।
আেদু ল্লোহ ইেন উমোি িোরদয়োল্লোহু আনহুমো রেবক েরণযৈ,
িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম েবলন,
ُ َ َْ َ َْ َْ
َ َ َّ
َ ُ ْ ُ َّ َ ُّ َ ْ َ
يه ُم
ِ «لم تظه ِر الف
ِ  إِال فشا ِف، حّت يع ِلنوا بِها،احشة ِف قوم قط
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ُ ُ َّ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ اذل
ين
ِ  َواألوجاع ال ِت لم تكن مضت ِف أسالفِ ِه ُم،الطاعون
.»َم َض ْوا
“র্খন রকোবনো জোরৈি মবেে প্রকোশে েেরভচোবিি
আত্মপ্রকোশ ঘটবে, ৈখন ৈোবদি মোবঝ রেগ এোং রেশ
েরড়বয় পড়বে র্ো ৈোবদি পূ েযেৈযী জোরৈগুবলোি মবেে রদখো
20

র্োয় রন।”
20

ইেন মোজোহ, হোদীস নাং ৪০১৯; ৈোেিোনী, হোদীস নাং ৪৬৭১।
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আি মোনু বষি মোনরসক ও েুরেেৃ রিক স্বোস্থ্ে িক্ষোয় ইসলোম
স্নোয়ু রেক চোপ েোড়োি িোস্তো েবন্ধ্ি রশক্ষো দোন কবিবে।
আি ৈো আল্লোহ এোং ৈোেঁি ভোগেরলরপি ওপি ঈমোন
আনয়ন, রিোগ-বশোক ও রেপদোপবদ তের্য েোিণ, হৈোশো ও
আত্মহৈেো হোিোমকিণ, জীেবনি লোরনি রেোঝো লোঘবে
মোনু ষবক সহবর্োরগৈো ও দয়োি রনবদযশ দোন এোং সমোবজ
উবিজনো সৃ রিি সে উৎস রর্মন জুয়ো, সু দ, ফটকোেোজী
এোং রনন্দনীয় রেবনোদন ও রশোিবগোল রনরষবেি মোেেবম।
ইসলোম একইভোবে ইসলোমী পরিবেবশি সু স্থ্ৈো ও ৈোি
পরেত্রৈো িক্ষোয় নোনো আবদশ রদবয়বে। রর্মন, শিীি,
হোৈ, দোেঁৈ, নখ ও চুবলি পরেত্রৈো, রপোশোক এোং খোদে
ও পোনীবয়ি পরেত্রৈো, সড়ক, েোরড় ও নগবিি পরিেন্নৈো
এোং নদী ও রটউেওবয়ল ইৈেোরদি পোরনি রেশুেৈো।
‘জজয েোনযোডয শ’ ৈোি ‘রচরকৎসবকি রেস্ময়’ গ্রবে উবল্লখ
কবিন, ‘রব্রবটন র্খন মুসরলম রেবশ্ব উপরনবেশ স্থ্োপন শুরু
কিল, ৈখন ৈোিো আইলেোবেি মোনু ষবদি ইসলোম ৈেোবগ
েোেে কিল। ৈোিো এ উবেবশে সফল হবৈ নো হবৈই
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ৈোবদি মোবঝ এই (ইসলোম) েবমযি পরিেন্নৈোি রশক্ষো
ৈেোগ রহৈু মোিোত্মক মহোমোরি রদখো রদবৈ শুরু কিল। র্ো
ৈোবদি অবনবকি মৃৈুে রডবক আনল।
সোেোিণৈ

ইসলোমই

রসই

রশক্ষোসমূ বহি

আরেভযোে

ঘরটবয়বে র্োবক ‘প্ররৈবষেক ঔষে’ েলো হয়। হেোেঁ রিোবগি
পবে জড়োবনো এোং ৈোবৈ পবচ র্োেোি আবগ রেরভন্ন
েিবণি রিোবগি প্ররৈবিোে েেেস্থ্ো গ্রহণ কবিবে ইসলোম।
েোয়ু দূ ষণ এড়োবৈ ইসলোমী রনবদযশোেরল: ইেনু ল কোইবয়েম
িহ. ৈদীয় ‘রৈবব্ব নেেী’ েো ‘নেেী রমরডরসন’ গ্রবে
একরট অেেোয়ই িচনো কবিবেন মহোমোরি ও রসসে রিোগ
সম্পবকয েোয়ু দূ ষবণি মোেেবম র্োি রেস্তোি েো সাংক্রমণ
ঘবট। আি রসসে সাংগ্রহ কবিবেন রৈরন ওহী মোিফৈ
প্রোপ্ত (কুিআন ও হোদীবসি) েোণী রেবক। পরিবেশ
সবম্মলন েসোি শৈ েেি আবগ রৈরন ৈো িচনো কবিবেন।
রৈরন িহ. েবলন, ‘উবেশে হবলো: মহোমোিীি সরক্রয় কোিণ
ও পূ ণয রহৈুগুবলোি অনেৈম েোয়ু দূ ষণ। আি েোয়ু ি
উপোদোন দূ ষণ মহোমোরিি প্রবকোপবক অরনেোর্য কবি।
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এরদবক েোয়ু দূ ষণ হয় খোিোপ অেস্থ্ো প্রেল হেোি প্রভোবে
ৈোি রকোবনো উপোদোন মবন্দ রূপোন্তরিৈ হবল। রর্মন,
পচন, দু গযন্ধ্ ও রেষোক্ত হওয়ো। চোই ৈো েেবিি রর্ রকোবনো
সময় রহোক নো রকন। র্রদও প্রোয় রক্ষবত্র এি উদ্ভে ঘবট
গ্রীষ্ম ও েসবন্তি রশষভোবগ।’21
প্রশ্ন হবলো ৈোেঁবক এ জ্ঞোন রক রশখোবলো? এটো রনিয়
আল্লোহ রশরখবয়বেন। রনিয় আল্লোহই রৈরন রর্রন ৈোেঁবক
সোহোর্ে কবিবেন শিী‘আি ইলমসমূ বহ গভীিৈো অজযবন
এোং রসই রমৌরলক নীরৈমোলো ও মূ লনীরৈ উদ্ভোেবন র্ো
ৈখবনো ধ্বাংস হবে নো র্খন দু রনয়োি রলোবকিো ধ্বাংস হবয়
র্োবে।
পক্ষোন্তবি ইেন খোলদূ ন পরিবেশ দূ ষবণি কোিণ রহবসবে
অগ্রোরেকোি রদবয়বেন অরেক মৃৈুে ও মড়কবক। পোশোপোরশ
রৈরন ৈোি ‘আল-মুকোরেমো’ নোমক অমি গ্রবে এি
অবনকগুবলো কোিণ রনবদযশ কবিবেন। রসসবেি মবেে
21

ইেনু ল কোইবয়েম: ‘আৈ-রৈব্ব আন-নোেেী’, দোরু মোকৈোেো
রহলোল, তেরুৈ, পৃ ষ্ঠো: ১০৮।
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িবয়বে দু রভযক্ষ ও মহোমোরি। রৈরনও ৈোবৈ উবল্লখ
কবিবেন রর্ এি রেরশিভোবগি মূ বল িবয়বে েোয়ু দূ ষণ।
র্োি কোিণ এি েবয়োেৃ রে এোং আিযৈো ও রেকৃরৈ। এ
জনে রৈরন েবলন, মোনু বষি রেচক্ষণৈোি অাংশ হবলো েোরড়ঘবি মবেে দূ িত্ব েজোয় িোখো। র্োবৈ েোৈোস ৈিেোরয়ৈ
হবৈ পোবি। র্োবৈ কবি েোৈোবস রেদেমোন রেকৃরৈ ও পচন
রেবক সৃ ি ক্ষরৈকি উপোদোনগুবলো উবড় রর্বৈ পোবি।22
সম্প্ররৈ রেবশ্বি শ্বোস-রেশ্বোস ‘রগ্রনহোউজ এবফক্ট’রক ৈীব্র
কবি ৈুবলবে। গোরড়-বঘোড়ো ও রশল্পকোিখোনো রেবক সৃ ি
রেষোক্ত গেোস েোয়ু মণ্ডবল আটবক র্োবে। এবৈ কবি এি
ৈোপমোত্রো েৃ রে পোবে। জল, স্থ্ল ও অন্তিীক্ষ দূ রষৈ হবয়
পড়বে। েোৈোবস কোেযবনি মোত্রো রেবড় র্োবে। এ
পরিবেবশ এই দূ ষবণি জনে মোনু ষই মূ লৈ দোয়ী েবল
রেজ্ঞোনীিো রনরিৈ কবিবেন। মোনু ষই এি প্রোকৃরৈক
ভোিসোমেবক েেোহৈ কবিবে।

22

ইেন খোলদূ ন, ‘আল-মুকোরেমো’: ২/৭৭১-৭৭২।
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েোয়ু দূ ষবণি প্ররৈই ইরেৈ কবি মহোনেী সোল্লোল্লোহু
আলোইরহ

ওয়োসোল্লোবমি

অমূ লে

েোণী।

আশ‘আিী

িোরদয়োল্লোহু আনহু রেবক েরণযৈ, িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু
আলোইরহ ওয়োসোল্লোম েবলন,
ُ
ْ
ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ َ
َ ِ َُي َها ف
ه
ِ «أيما ام َرأة استعط َرت فم َّرت َع قوم َِلَ ِجدوا ِمن ِر
.»َزا ِنيَة
“রর্ রকোবনো মরহলো সু গরন্ধ্ েো পোিরফউম েেেহোি কবি।
অৈঃপি মোনু বষি সোমবন রদবয় অরৈক্রম কবি র্োবৈ ৈোিো
ৈোি সু েোস পোয়, রস একজন েেরভচোরিণী।”23
সরৈেই (নোিীি সু গরন্ধ্ েেেহোি) এমন এক দূ ষণ র্ো খোেঁরট
মুিোকীবদি ঈমোবনি স্বেৈোবক কদযমোক্ত কবি এোং
মনু ষেরূপী রনকবড়বদি দৃ রি আকষযণ কবি।
ঐ েস্তুগুবলোও তদনরন্দন জীেবনি েোয়ু মণ্ডলবক দূ রষৈ কবি
আরলমগণ রর্সে হোিোম হেোি রেষবয় একমৈ। রর্মন

23

নোসোঈ, হোদীস নাং ৫১৪৩। শোয়খ আলেোনী হোদীসরটবক হোসোন
েবলবেন।
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েূ মপোন প্রেণৈো। অবনক মোনু ষবক রদখবেন পোেরলক
রস্পসগুবলোয় দোেঁরড়বয় স্বোস্থ্ে ঝুেঁরকি প্ররৈ ভ্রুবক্ষপ নো কবি
রনরেযকোি ভরেবৈ রসগোবিট জ্বোরলবয় মজো রনবেন। অেচ
ৈো রেবক ক্ষরৈগ্রস্ত হবেন রেোট েড় উপরস্থ্ৈ সেোই।
কোিণ, রনয়রমৈ েূ মপোবনি রচবয় পেোরসভ রস্মোরকাং মোনু বষি
জনে আিও ক্ষরৈকি।
অপিরদবক সু গরন্ধ্ি প্ররৈ দু েযলৈো, সু গরন্ধ্ েড়োবনো এোং
অনেবক ৈো উপহোি প্রদোন পরিবেবশি রসৌন্দর্যোয়বন
ভূ রমকো িোবখ। মুসরলবমি ঘ্রোবণরন্দ্রয় রর্মন নোন্দরনক
আচিণ ও সু িরভৈ কোবজ অভেস্ত রৈমরন ৈো একইসবে
দূ রষৈ পরিবেবশি রেরুবে লড়োইবয় উদ্বু ে কবি। চোই
রর্খোবনই দূ ষণ রহোক নো রকন। রর্মন, আেু হুিোয়িো
িোরদয়োল্লোহু আনহু রেবক েরণযৈ, নেী সোল্লোল্লোহু আলোইরহ
ওয়োসোল্লোম েবলন,
ْ َ ْ ُ َ ُ َّ َ ُ ُّ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ
ُ ِّحمل َطي
ب
ِ ِ «من ع ِرض علي ِه رُيان فال يرده فإِنه خ ِفيَ الم
ِّ
.»يح
ِ الر

 46 

“র্োি সোমবন সু গরন্ধ্ উপস্থ্োপন কিো হয় রস রর্ন ৈো
প্রৈেোখেোন নো কবি। কোিণ, ৈো েহবন হোলকো এোং
েোৈোসবক সু েোরসৈ কবি।”24
পে-ঘোট ও জনসমোগমস্থ্বল দূ ষণ রিোবে নেেী রনবদযশনো:
শিী‘আি রর্ নীরৈমোলোি রভরি স্থ্োপন কবিবেন িোসূ লুল্লোহ
সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম ৈোি একরট হবলো ‘ক্ষরৈ
কিোও নোই, ক্ষরৈগ্রস্ত হওয়োও নোই’। রৈমরন রৈরন পে
রেবক ময়লো, আেজযনো, েোল-েোকল পরিষ্কোি কিো এোং
পে রেবক কিদোয়ক েস্তু সরিবয় রফলোও রনকী ও
েোওয়োবেি কোজ রহবসবে আখেোরয়ৈ কবিবেন। আবু সোঈদ
খুদিী িোরদয়োল্লোহু আনহু রেবক েরণযৈ, িোসূ লুল্লোহ
সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম েবলন,
َ
َ ُّ
َّ َ ُ َ َ ُ َ
َ ُ ْ ْ ُ َّ
اّلل َما نلَا بُد ِم ْن
ِ «إِياكم َواْلُلو ِف الط ُرق
ِ  قالوا يا رسول.» ات
َ َ
َّ ُ ُ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ
 «ف ِإذا-صىل اهلل عليه وسلم- اّلل
ِ  قال رسول.َمال ِ ِسنا نتحدث ِفيها
َ َ ُ ُّ
ُ َ ُ َّ َ َّ
ْ ََ
ْ َ
ْ ْ َّ
 قالوا َو َما َحقه قال.»يق َحقه
أبَيتُ ْم إِال ال َمج ِل َس فأع ُطوا الط ِر

24

সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং ৫৮৩৫।
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َ َّ ُّ َ
ََ
ُّ َ َ َ ْ ُّ َ
ْ َْ ْ َ
َّ وف َو
ُ ْ انل
ه
ِ ص َوكَ األذى َورد السالمِ َواألم ُر بِالمع ُر
ِ «غض ابل
َ ْ ْ
.»َع ِن ال ُمنك ِر
“সোেেোন, রৈোমিো িোস্তোয় েসবে নো। সোহোেীগণ েলবলন,
িোস্তোয় নো েবস রৈো আমোবদি উপোয় রনই, আমিো রসখোবন
কেোেোৈযো েরল। িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম
েলবলন, রৈোমিো র্রদ েসো েোড়ো িোস্তোয় েোক ৈবে িোস্তোি
হক আদোয় কিবে। ৈোেঁিো রজবজ্ঞস কিবলন, িোস্তোি হক
কী? রৈরন েলবলন. ‘দৃ রি অেনৈ িোখো, িোস্তো রেবক
কিদোয়ক েস্তু সরিবয় রফলো, সোলোবমি উিি রদওয়ো এোং
সৎ কোবজ আবদশ ও অসৎ কোবজ রনবষে কিো।”25
আি ‘কিদোয়ক েস্তু সরিবয় রফলো’ এমন এক েেোপক
রনবদযশ িোস্তো েেেহোিকোিী প্ররৈরট মোনু বষি জনে কিদোয়ক
সে রকেু র্োি অন্তভুযক্ত। অনে হোদীবস িবয়বে, আেু
হুিোয়িো িোরদয়োল্লোহু আনহু রেবক েরণযৈ, িোসূ লুল্লোহ
সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম েবলন,
25

সহীহ েু খোিী, হোদীস নাং ৬২২৯; সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং
৫৬৮৫।
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َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ً َ ْ ُ َ ُّ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ
َال إ َهل
ِ اإليمان بِضع وسبعون أو بِضع و ِستون شعبة فأفضلها قول
ِ «
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َّ
َ َ َ َ َ ُ َّ َّ
.»يق
ِ ِإال اّلل وأدناها ِإماطة األذى ع ِن الط ِر
‘ঈমোবনি রৈহোিি েো রৈষরিরট শোখো িবয়বে। ওসবেি
মবেে সবেযোিমরট হবলো লো-ইলোহো-ইল্লোল্লোহ েলো এোং
সেযরনম্নরট হবলো িোস্তো রেবক কিদোয়ক েস্তু সরিবয়
রফলো।”26
রচৎকোি রচেঁচোবমরচি মোেেবম মুসরলমবক কি রদওয়ো রেবক
সৈকযীকিণ:
এি দ্বোিো উবেশে অরপ্রয় শব্দ র্ো মোনু বষি কি েো উবদ্ববগি
কোিণ হয়। আি আওয়োজ েো শব্দ মোনু বষি অরপ্রয় হেোি
কোিণ ৈোি ৈীব্রৈো ও উচ্চৈো। শুনবৈ অভেস্ত এমন
স্বোভোরেক ও রচি-বচনো আওয়োজ নো হবলই মোনু ষ এমন
রেোে কবি।27

26

সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং ১৬২।

27

র্োইনু ল আরেদীন আল-‘আলওয়োনী: ‘আল-ইসলোম ওয়োল-রেআ’,
মোজোল্লোৈুৈ-ৈুিোে আল-আিোেী, সাংখেো: ১০১, ষষ্ঠদশ েষয, ২০০৬।
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এটো কোবিো অজোনো নয় রর্ রচৎকোি ও রশোিবগোল রচন্তোবক
রেরক্ষপ্ত কবি। মবনোবর্োবগ রেঘ্ন ঘটোয়। রনরিন্ত, শোন্তভোে
ও সু রচন্তোি রনয়োমৈবক ধ্বাংস কবি। এোং মোনু বষি
সৃ জনশীল ও উদ্ভোেনী কোবজ েোেোি সৃ রি কবি। অৈএে,
শোন্ত অেস্থ্ো রপ্রয়ৈো ইসলোমী সভেৈোি একরট লক্ষণ এোং
অনেৈম মূ লেবেোে। এ এমন মূ লেবেোে আমোবদি সৈে েময
র্োি প্ররৈ এোং র্োবৈ আহ্বোবনি প্ররৈ আগ্রহ রদরখবয়বে।
পরেত্র কুিআবন ও সু ন্নবৈ নেেীি অবনক স্থ্োবন আমিো
র্োি প্রমোণ রদখবৈ পোই। আল্লোহ ৈো‘আলো েবলন,
ۡ ُ ۡ
َ ۡ
َۡۡ َ َ َ ه
ۡ ۡ
ت
ِ َٰ ﴿ َوٱق ِصد ِف َمشيِك َوٱغضض مِن َص ۡوت ِك إِن أنك َر ٱۡلص َو
ُ ل َ َص ۡو
َۡ تٱ
]٠٩ :﴾ [لقمان١٩ ِۡل ِمي
‘আি রৈোমোি চলোি রক্ষবত্র মেেপেো অেলম্বন কি,
রৈোমোি আওয়োজ রনচু কি। রনিয় সে চোইবৈ রনকৃি
আওয়োজ হল গোেোি আওয়োজ।” [সূ িো লু কমোন, আয়োৈ:
১৯]
একইভোবে মোনু বষি জনে এমনভোবে গৃহ রনমযোণ জোবয়র্
নয় র্ো অবনেি েসেোবসি জনে হুমরক হবৈ পোবি। রৈমরন
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রটরলরভশন, রিরডও ইৈেোরদি অরৈমোত্রোয় আওয়োজ কিোও
তেে নয়। কোিণ ৈো প্ররৈবেশীি শোরন্ত রেনি কবি রকাংেো
ৈোবক ঘোেবড় রদয়। এেোি আমোবদি রসই রেবয়ি
অনু ষ্ঠোনোরদি কেো রচন্তো করুন। েিাং আিও রেপদ হবলো
মুসরলম

রদশগুবলোবৈ

অপ্রবয়োজনীয়

ও

গুরুত্বহীন

উৎসেোরদ েেোপক আকোি েোিণ কবিবে। রর্খোবন রেরলয়ন
রেরলয়ন অেয অপচয় কিো হয় এোং অসু স্থ্ রলোক েিাং
সোেোিণ রলোকবদি স্বরস্তও রকবড় রনয়ো হয়। এক আল্লোহ
েোড়ো এসে অরভবর্োগ রশোনোি আি রকউ রনই।
পোরন

দূ ষণ

পরিসমোপ্তকোিী

রেবক
রহবসবে

সৈকযীকিণ:
ইসলোম

সকল
প্ররৈরট

েবমযি
মোনু ষবক

পরিবেশ সাংিক্ষবণ ৈোরগদ রদবয়বে। ৈোবদিবক পরিবেবশ
দূ ষণ ও রেপর্যয় নো ঘটোেোি আহ্বোন জোরনবয়বে। আি
এিই অাংশ রহবসবে মুসরলম এোং অনে সেোি জনে পোরনি
প্রেোবহ মূ ত্রৈেোগ েো মলৈেোগ েো ময়লো রনবক্ষপ অেেো
মৃৈ প্রোণী রকাংেো কোিখোনো েো শহবিি েজযে রনবক্ষপ হোিোম
কবিবে। র্োবৈ ৈো দূ রষৈ নো হয়, র্ো মোনু ষ েো আল্লোহি
রর্ রকোবনো সৃ রিজীবেি ক্ষরৈ সোেন কবি। এ কোিবণই
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নেী সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম চলোচবলি িোস্তো এোং
রর্ রকোবনো জলোেোবি মলৈেোগ কিবৈ রনবষে কবিবেন।
অনু রূপ রৈরন েে পোরনবৈ প্রস্রোে কিবৈও েোিণ
কবিবেন। রদখুন সহীহ মুসরলম, পরেত্রৈো অেেোয়: ‘েে
জবল প্রস্রোে রনবষে’ অনু বেদ। আেু হুিোয়িো িোরদয়োল্লোহু
আনহু রেবক েরণযৈ, িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ
ওয়োসোল্লোম েবলন,
َّ
ُ ََْ ُ
َْ َ
َْ
ْ ُ ُ َ َ َ َُ َ
َّ
 ث َّم يغت ِسل، اذلى ال جي ِرى
ِ «ال يبول َّن أحدكم ِف الما ِء ادلائِ ِم
.»ِفي ِه

“রৈোমোবদি রকউ রর্ন েে পোরনবৈ মূ ত্রৈেোগ নো কবি র্ো
প্রেোরহৈ হয় নো অৈঃপি ৈোবৈ রগোসল কবি।”28
অনে েণযনোয় েলো হবয়বে, মো‘আর্ ইেন জোেোল
িোরদয়োল্লোহু আনহু হবৈ েরণযৈ, িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু
আলোইরহ ওয়োসোল্লোম েবলন,
ِّ ِّ
َّ َ َاز ف ال ْ َم َوارد َوق
َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َّ
.»يق َوالظل
ِِ
ِ «اتقوا المال ِعن اثلالث الرب
ِ ارع ِة الط ِر
ِ
28

সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং ৪২৪; সহীহ েু খোিী, হোদীস নাং ২৩৯।
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“রৈোমিো অরভশোপ রডবক আনোি রৈন কোজ রেবক রেিৈ
েোক। চলোচবলি িোস্তোয়, িোস্তোি রমোবড় অেেো েোয়োয়
রপশোে কিো রেবক।”29
অদ্ভুৈ েেোপোি হবলো, আেু রনক রচরকৎসো রেজ্ঞোন এ
রসেোবন্ত উপনীৈ রর্ অবনক রিোগ র্ো দূ রষৈ পোরনি
মোেেবম সাংক্ররমৈ হয়। রেবশষৈ রসই রিোগগুবলো র্ো
রনরদযি েেোকবটরিয়ো েো পেোিোসোইট রেবক সৃ রি হয়
অবনক। অসু স্থ্ েেরক্তি মল েো ৈোি মূ ত্র রেবক ৈো
সাংক্ররমৈ হয়। এসবেি অগ্রভোবগ িবয়বে সোরন্নপোরৈক
জ্বি

েো

(hematuria)

টোইফবয়ড
(মূ বত্রি

(Typhoid),
সবে

রহমোচুরিয়ো

িক্তপড়ো)

ও

এেোনকোইবলোেমো (Ancylostoma) (রফৈোকৃরম টোইবপি
র্ো মোনু বষি িক্ত রখবয় রফবল)। আিও নোনো েিবনি
রক্ররম। সোরন্নপোরৈক জ্বি েো টোইফবয়বডি অণুগুবলো
মোনু বষি অি, িক্ত ও প্রস্রোবে ঠোেঁই রনয়। ফবল পোরনি
সবে আক্রোন্ত েেরক্তি রপশোে েো পোয়খোনোি সাংবর্োগ
29

আেূ দোঊদ, হোদীস নাং ২৬; ইেন মোজোহ, হোদীস নাং ৩২৮।
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ঘটবল সহবজই ৈো পোরনি মবেে েরড়বয় পবড়। আি
জীেোণু েড়োবনোি আবগ অরগ্রম েেেস্থ্ো রহবসবেই িোসূ লুল্লোহ
সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোবমি রনবদযশনো আমোবদি
সবচৈন কবি। আরম রৈো আিও অরভভূ ৈ হবয় র্োই
পোরনি রেশুেৈো েজোয় িোখো এোং মোনু ষবক রিোগ-েোলোই
রেবক িক্ষো কিোি েেোপোবি ইসলোবমি আগ্রহ লক্ষে কবি।
রর্ রিোগগুবলো পরিেন্নৈোি অরেদেমোনৈোি সু বর্োবগ
েরড়বয় পবড়। আেু হুিোয়িো িোরদয়োল্লোহু আনহু হবৈ
েরণযৈ, িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম েবলন,
َ
ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َْ ْ ْ ُ ُ َ َ َ ََْ ْ َ
اإلنا ِء َح َّّت
ِ « ِإذا استيقظ أحدكم ِمن نو ِم ِه فال يغ ِمس يده ِف
َ ُ َّ َ ً َ َ َ َ ْ َ
ْ َال يَ ْدرى أَ ْي َن بَات
.»ت يَ ُد ُه
يغ ِسلها ثالثا ف ِإنه
ِ
“রৈোমোবদি রকউ র্খন রনিো রেবক জোগ্রৈ হয় ৈবে রস
রর্ন ৈোি হোৈ রকোবনো পোবত্র নো েুকোয়, র্োেৈ নো রস ৈো
রৈনেোি রেৌৈ কবি। কোিণ, রস জোবন নো িোবৈ ৈোি
হোৈ রকোেোয় রেল।”30

30

সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং ৬৬৫।
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এ রেষবয় আিও রেস্মবয়ি রদখো পোই র্খন পোরন ও েোয়ু
দূ ষণ জরনৈ রিোগ-েেোরে রেবক মোনু ষবক িক্ষোয় রনবম্নোক্ত
েোণীরটি কেো রচন্তো করি। জোরেি ইেন আেদু ল্লোহ
িোরদয়োল্লোহু আনহু রেবক েরণযৈ, িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু
আলোইরহ ওয়োসোল্লোম েবলন,
َ
ُ ْ ََ َ َ
َ السنَة ََلْلَ ًة َي ْْن ُل ف
َّ اء فَإ َّن ف
ُّ َ
َ َ ِّ
يها َو َباء ال
ِ
ِ ِ
ِ ِ اإلناء وأوكوا السق
ِ «غطوا
َ َ َّ
َ
َ َ
َ
َْ َ َ
َْ َ
ي ُم ُّر بِ ِإناء لي َس َعليْ ِه ِغ َطاء أ ْو ِسقاء لي َس َعليْ ِه ِوَكء ِإال ن َزل ِفي ِه
ْ َ َ
.»ِم ْن ذلِك ال َو َبا ِء
“রৈোমিো পোত্র েোক এোং মশবকি (মুখ) েন্ধ্ কবিো।
কোিণ, েেবি একরট িোৈ েোবক র্োবৈ মহোমোরি নোবম।
ৈো এমন রকোবনো নো েোকো পোত্র এোং নো েোেঁেো মশবকি
সোমবন র্োয় নো র্োবৈ রস অেৈিণ কবি নো।”31
সৈে প্রকোরশৈ হেোি পি রমেেো েোড়ো আি কী অেরশি
েোবক? এ রকোন রমিোকল? মোনু বষি জীেবনি মূ লে এোং
ৈোি রনিোপিোি গুরুত্ব এি রচবয় রেরশ আি রকোেোয়
পোবেন? হেোেঁ, ইসলোমই একমোত্র রসই েময র্ো পরিষ্কোি31

সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং ৫৩৭৪।
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পরিেন্নৈোবক ইেোদবৈি অাংশ রহবসবে গণে কবি। েিাং
এবক দীবনি মূ লসমূ বহি মবেেই গণনো কবি। (রহ
আমোবদি িে, আমোবদি অজ্ঞোন ভোইবয়িো র্ো কিবে ৈোি
জনে আমোবদি পোকড়োও কিবেন নো।)
অনেরদবক েমযীয় মূ লেবেোবেি অনু পরস্থ্রৈ এোং শরক্তমোন
কৈৃযক রটবক েোকোি রিোগোনবক দিক গ্রহণ মোনু ষবক
নদী, সমুবি ও ভূ রমবৈ রেষোক্ত পদোেয, রশল্পকোিখোনোি
েজযে ও রেষোক্ত রমরডরসন েজযে রনবক্ষবপ েোেে কিবে।
পোরনি উৎসগুবলো দূ রষৈ হেোি ফবল র্ো মোনু বষি ক্ষরৈ
েবয় আনবে। ৈবে জোপোবনি রহবিোরশমো ও নোগোসোরকবৈ
দু ই দু ’রট পোিমোনরেক রেোমো রনবক্ষপ কবি আবমরিকো
ইরৈহোবসি সে রচবয় েড় অপিোেরটই কবিবে। র্োি ফবল
সোমুরিক সম্পদসমূ হ দূ রষৈ হবয় পবড়। র্োবক জোপোবনি
রমৌরলক খোদে উপোদোন রহবসবে গণে কিো হয়। আি
আবমরিকো ইিোবকি দজলো ও রফোিোবৈ র্ো কিবে ৈোবৈই
েো পরিবেবশি ক্ষরৈি পরিমোণ কৈ? সু ৈিোাং দয়োময়
আল্লোহি দীন রকোেোয় আি রকোেোয় রসই সিোসী ?
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ভূ রম দূ ষণ রেবক সৈকযীকিণ: আসমোনী সৈকযীকিণ স্পি
হবয় ওবঠ জরমি উেযিৈো ও ৈোি ফসল দোন ক্ষমৈো
রেনোশকোিী প্ররৈরট পদবক্ষপ রেবক সৈকয কিো রেবক।
জরমি উেযি শরক্ত েৃ রেি জনে মহোন এই েময মোনু ষবক
রর্সে কমযকোবণ্ড উদ্বু ে কবি ৈোি অনেৈম হবলো কৃরষ
কোজ। র্ো পৃরেেীি পরিবেশ িক্ষোি রমৌরলক উৎস।
ইসলোম এবক স্বৈি গুরুত্ব রদবয়বে এোং এবক ইেোদৈ
রহবসবে

গণে

কবিবে।

নেী

সোল্লোল্লোহু

আলোইরহ

ওয়োসোল্লোমও সোগ্রবহ কৃরষ কোজ ও েৃ ক্ষ রিোপবণ উদ্বু ে
কবিবেন। র্োবৈ উরদ্ভদ সম্পদ েৃ রে পোয় এোং সু স্থ্
পরিবেশ িক্ষোয় সহোয়ক হয়। রর্মন, আনোস িোরদয়োল্লোহু
আনহু রেবক েরণযৈ, িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ
ওয়োসোল্লোম েবলন,
َ
ْ َ
َ
ُ
َْ
ُْ ُُْ َ
« َما ِم ْن ُم ْس ِلم يغ ِر ُ غ ْر ًسا أ ْو يَ ْز َرع َز ْر ًع فيَأكل ِمنه َط ْري أ ْو ِإن َسان
َّ َ َ ْ َ
َ
ُ َ ال ََك َن
.»هل بِ ِه َص َدقة
أو ب ِهيمة ِإ
“র্রদ রকোবনো মুসরলম রকোবনো গোে রিোপণ কবি অেেো
রক্ষবৈ ফসল রেোবন আি ৈো রেবক রকোবনো পোরখ, মোনু ষ
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েো চৈুষ্পদ প্রোণী খোয়, ৈবে ৈো ৈোি জনে সদোকো রহবসবে
গণে হবে।”32 ইমোম েুখোিী ৈদীয় সহীহ গ্রবেি ‘রক্ষৈ ও
চোষোেোদ’ অেেোবয়ি ‘রিোরপৈ গোে েো রক্ষৈ রেবক রখবল
ৈোি ফর্ীলৈ’ শীষযক অনু বেবদ হোদীসরট সাংকলন
কবিবেন।
অপি হোদীবস িবয়বে, জোরেি ইেন আেদু ল্লোহ িোরদয়োল্লোহু
আনহু রেবক েরণযৈ, িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ
ওয়োসোল্লোম েবলন,

َ
َ
َُ ه
َ ِ َ« َم ْن أ ْحيَا أ ْر ًضا َميْتَ ًة ف
.»هل

“রর্ েেরক্ত রকোবনো মৃৈ (অনোেোদী) ভূ রমবক জীরেৈ
(চোষবর্োগে) কিবে, রসই ৈো ৈোিই জনে।”33
অপিরদবক

অপ্রবয়োজবন

েৃ ক্ষ

রনেন

কিো

রেবক

কবঠোিভোবে েোিণ কবিবেন। আেদু ল্লোহ ইেন হুেশী
32

সহীহ েু খোিী, হোদীস নাং ২৩২০; সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং
৪০৫৫।

33

আেূ দোঊদ, হোদীস নাং ৩০৭৫; মুসনোদ আহমোদ, হোদীস নাং
১৪৩১০।
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িোরদয়োল্লোহু আনহু রেবক েরণযৈ, িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু
আলোইরহ ওয়োসোল্লোম েবলন,

ُ َ ْ َ ُ َّ َ َّ َ ً َ ْ َ َ َ ْ َ
َّ
.»ار
ِ «من قطع ِسدرة صوب اّلل رأسه ِف انل

“রর্ েেরক্ত (রেনো প্রবয়োজবন) গোে কোটবে আল্লোহ ৈোি
মোেোবক আগুবনি মবেে রনবক্ষপ কিবেন।”

34

ৈবে র্রদ গোেরট হয় এমন স্থ্োবন র্ো মোনু বষি প্রবয়োজবন
কোটোি প্রবয়োজন হয় ৈোহবল ৈোবৈ রকোবনো সমসেো নোই।
রর্মন, আেু হুিোয়িো িোরদয়োল্লোহু আনহু হবৈ েরণযৈ,
িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম েবলন,
ً ُ َ ُ ََْ ْ ََ
َ َ َ
ْ َ
َّ ْ
ُ َّال َيتَ َقل
ج َرة ق َط َع َها ِم ْن ظه ِر
ب ِف اْلَن ِة ِف ش
«لقد رأيت رج
ْ
ْ َالطريق ََكن
َ
َّ
َّ ت تُؤ ِذى
.» انلا
ِ ِ
‘আরম এক েেরক্তবক রদবখরে জোন্নোবৈ রস ওই গোবেি
(আশ্রবয়) চলোচল কিবে র্ো রস িোস্তোি রমোড় রেবক
রকবটরেল র্ো মোনু ষবক কি রদৈ।”35
34

আেূ দোঊদ, হোদীস নাং ৫২৪১।

35

সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং ৬৮৩৭।
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আেোি ফসল ও ফল িক্ষোয় রৈরন কোবজ লোগোবনোি মবৈো
নো হেোি আবগ ফসল রেরক্র কিবৈ রনবষে কবিবেন।
র্োবৈ রস ফসল রেনি েো ক্ষরৈগ্রস্ত নো হয়। রর্মন ইেন
উমোি িোরদয়োল্লোহু আনহু রেবক েরণযৈ, রৈরন েবলন,
َ
َّ َ ُ َ َّ َ
َ ِّ ْ َ ْ َ َ َ
ار َح َّّت يبْ ُد َو
ِ «أن رسول اّلل صىل اهلل عليه وسلم نه عن بي ِع اثلم
ْ
َ َ
َ
َ ْ ال ُح َها َن َه
»ابلائِ َع َوال ُمبْتَاع
ص
“িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম উপর্ু ক্ত হেোি
আবগ ফল রেরক্র কিবৈ রনবষে কবিবেন। রক্রৈো ও
রেবক্রৈো উভয়বকই রৈরন েোিণ কবিবেন।”36
অপি েণযনোয় িবয়বে আেদু ল্লোহ ইেন উমোি িোরদয়োল্লোহু
আনহু হবৈ েরণযৈ, রৈরন েবলন,
ْ
ْ َّ ْ َ ْ َ َ َ
ْ ُّ
َّ ْ
ُ
السنبُ ِل َح َّّت يَبيَض َو َيأ َم َن
انلخ ِل َح َّّت يَ ْزه َو َو َع ِن
نه عن بي ِع
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ َ َ َ
.َت َى
ِ العاهة نه ابلائِع والمش
“িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম রখজুি রেরক্র
কিবৈ রনবষে কবিবেন র্োেৈ নো ৈোি ফল প্রকোরশৈ
36

সহীহ েু খোিী, হোদীস নাং ২১৯৩।
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হয়, মুকুল রেরক্র কিবৈ রনবষে কবিবেন র্োেৈ নো ৈোি
সোদো দোনো রেি হয় এোং ৈো নি হেোি সম্ভোেনো দূ ি হয়।
রক্রৈো ও রেবক্রৈো উভয়বকই রৈরন েোিণ কবিবেন।”37
ইসলোম গেোরদ পশুি নোগোল রেবক শসে ও ফল-ফলোরদ
িক্ষোয় প্রবয়োজনীয় শৈযোরদও প্রেৈযন কবিবে।38
মরুকিবণ রেবিোরেৈো এোং েনোয়বন উদ্বু েকিণ: উপবি
আমিো রর্ হোদীসগুবলো উবল্লখ কিলোম এগুবলো েোড়োও
কুিআবনি অবনক আয়োৈ এোং অবনক হোদীস েৃ ক্ষ
রিোপবণ উৎসোরহৈ কবি। রর্মন, িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু
আলোইরহ ওয়োসোল্লোম েবলন,
ْ
َ
ْ َ ََ َ َ ًَ َ َ َ َ َ ْ َ
َ َ ُْ
رب ََع ِحف ِظ َها َوال ِقيَامِ َعليْ َها َح َّّت تث ِم َر َكن
«من نصب شجرة فص
ِّ ُ ُ َ
َّ َ َ َّ َ
َْ َ َ َ َ ََ ْ ُ َ ُ ْ َ ك
»هلل عز وجل
هل ِف
ِ َشء يصاب ِمن ثم َرتِها صدقة ِعند ا

37

সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং ৩৯৪৩।

38

ড. মুস্তোফো ‘আলওয়োনী: ‘আল-ইসলোম ওয়োল রেআ’, মোজোল্লোৈুৈৈুিোরেল আিোেী, সাংখেো: ১০১, ষষ্ঠদশ েষয, ২০০৬।
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“রর্ েেরক্ত রকোবনো েৃ ক্ষ রিোপণ কবি আি ফলদোি হওয়ো
পর্যন্ত ৈোি রদখোবশোনো ও সাংিক্ষবণ তের্য েোিণ কবি, ৈোি
প্ররৈরট ফল র্ো আক্রোন্ত হয় ৈোি রেরনমবয় আল্লোহ
ৈো‘আলো ৈোবক সদোকোি রনকী রলখো হয়।”39
তনরৈক দূ ষণ প্ররৈবিোে: ইসলোম মোনু বষি আত্মো পরিশুে
কিণ এোং ৈোবক কুিআবনি আখলোবক অরেৈ কিবৈও
কোজ কবি। এিই অাংশ রহবসবে ইসলোবম কেোেোৈযোয়
অিীল ও কটুভোষী হবৈ রনবষে কবিবে।
গৃহপোরলৈ পশুবক ক্ষরৈ রেবক িক্ষো এোং ৈোি প্ররৈ
মমৈো: ড. মুস্তোফো আস-রসেোঈ িহ. আমোবদি সোমবন
প্রোণীি প্ররৈ সহমরমযৈোি এক অননে রদক ৈুবল েবিবেন,
মুসরলম রফকহরেদগণ র্ো রনেযোিণ কবিবেন। ৈো হবলো
প্রোণীবদি মোরলবকি ওপি প্রোণীি খিচোরদ ওয়োরজে। র্রদ
রৈরন ৈো রদবৈ অস্বীকোি কবিন, ৈবে ৈোবক েোেে কিো
হবে। রৈরন প্রোণীবক রেরক্র কিবেন নয়বৈো ৈোি ওপি
39

মুসনোদ আহমদ: ১৬৭০২; শু‘আেু ল ঈমোন: ৩২২৩।
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খিচ কিবেন অনেেোয় ৈোবক এমন স্থ্োবন রেবড় রদবেন
রর্খোবন ৈোি খোদে ও েোকোি জোয়গো পোবে।40
ৈোেোড়ো সোেোিণভোবে ইসলোম জীেবনি সকল রক্ষবত্র
নম্রৈোি নীরৈবৈ রনভযি কবি। রকোমলৈোবক মুরমবনি এক
অননে তেরশিে েোনোয়। এমন উপকিণ েোনোয় র্ো ঈমোনবক
শরক্তশোলী কবি এোং আমলবক রসৌন্দর্য দোন কবি। এ
সম্পবকযই রসই হোদীস আবয়শো িোরদয়োল্লোহু আনহো রেবক
েরণযৈ হবয়বে, িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম
েবলন,

ِّ ُ ْ َ
ْ ِّ ُّ ُ
َ َ َّ َّ ُ َ َ َ
.»الرف َق ِف األم ِر ُك ِه
ُيب
ِ «يا عئِشة إِن اّلل ر ِفيق

“রহ আবয়শো, রনিয় আল্লোহ নিম আচিণকোিী, সে
রজরনবসি মবেেই রৈরন নিম আচিণ ভোবলোেোবসন।”41
আবিক হোদীবস িবয়বে,

40

ড. মুস্তোফো আস-রসেোঈ, ‘রমন িোওয়োরয়‘ হোর্োিোরৈনো’, পৃ ষ্ঠো: ১১৩।

41

সহীহ েু খোিী, হোদীস নাং ৬৯২৭; সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং
৪০২৭।
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ْ ِّ َ َ
ْ ِّ ُّ ُ
َ
ُْ َ
ْ
َ َ َّ َّ
الرف ِق َما ال يع ِطى ََع
الرف َق َو ُيع ِطى َع
ُيب
ِ « ِإن اّلل ر ِفيق
َ
ْ ْ
ُْ َ
.»ال ُعن َِ َو َما ال يع ِطى ََع َما ِس َو ُاه
“রনিয়

আল্লোহ

নিম

আচিণকোিী,

রৈরন

নিম

আচিণবকই ভোবলোেোবসন এোং নিম আচিবণি মোেেবম
রৈরন এৈ রদন র্ো রৈরন কবঠোি আচিণকোিীবক েো নিম
আচিণকোিীবক েোড়ো অনে কোউবক রদন নো।”42
আবিক হোদীবস েরণযৈ হবয়বে, আবয়শো িোরদয়োল্লোহু আনহো
রেবক েরণযৈ, িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম
েবলন,
ُ َ َ َّ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َّ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ ِّ َّ
.»َشء ِإال شانه
« ِإن الرفق ال يكون ِف َشء ِإال زانه وال يْنع ِمن
“রর্ রজরনবসই নিম আচিণ েোকুক নো রকন, ৈো ৈোবক
রসৌন্দর্য দোন কবি। আি র্ো রেবকই ৈো ৈুবল রনওয়ো
রহোক নো রকন ৈো ৈোবক অসম্মোরনৈ কবি।”43

42

সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং ৬৭৬৬।

43

সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং ৬৭৬৭।
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প্রোণীকুবলি প্ররৈ দয়ো ও মমৈো কিো রর্ এক েিবনি
ইেোদৈ রস সম্পবকয প্রচুি হোদীস েরণযৈ হবয়বে। র্ো
কখবনো সবেযোচ্চ রনকীবৈ রপৌঁেোয় এোং মোগরফিোৈ েো
ক্ষমো প্রোরপ্তি সেবচ রজোিোল কোিণ হয়। আেু হুিোয়িো
িোরদয়োল্লোহু আনহু রেবক েরণযৈ, িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু
আলোইরহ ওয়োসোল্লোম েবলন,
َْ ْ َ
ََْ ْ َ ْ
ُ
َُ
ً َ ْ َّ َ
«أن ام َرأة بَ ِغ ًّيا َرأت ُكبًا ِف يَ ْوم َحار يُ ِطيَ بِ ِبئ قد أدل َع ل ِ َسانه ِم َن
َ َُ
ْ ْن َع
َُ ت
َ َ الْ َع َطش َف
.»هل بِ ُمو ِق َها فغ ِف َر ل َها
ِ
“একজন কুলটো মরহলো রকোবনো এক গিবমি রদবন একরট
কুকুি রদখল একরট কূবপি উপি রপপোসোি ৈোড়নোয় ৈোি
রজহ্বোবক রেি কবি রদবয়বে। রস রগবয় ৈোি রমোজো রদবয়
পোরন ৈুবল ৈোবক খোওয়োল। অৈঃপি এ জনেই ৈোবক
ক্ষমো কিো হয়।”44

44

সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং ৫৯৯৭।
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রচন্তো কবি রদখুন আল্লোহ ৈো‘আলো একরট ইৈি প্রোণীি
প্ররৈ দয়ো কিোি উসীলোয় পরৈৈোবক ক্ষমো কবি
রদবয়বেন!
ইসলোমী শিী‘আহ রর্ পরিমোণ প্রোণীি প্ররৈ দয়ো
রদরখবয়বে, প্রোণীি প্ররৈ মমত্ববেোেবক ইেোদৈ গণে
কবিবে, রঠক রসভোবেই আেোি প্রোণীি প্ররৈ অনোচোি এোং
ৈোবক কি রদওয়োবক গরহযৈ পোপ ও করঠন গুনোহ রহবসবে
আখেো রদবয়বে। আেদু ল্লোহ িোরদয়োল্লোহু আনহু রেবক
েরণযৈ, িোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম েবলন,
َ ْ
َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ
َ ِّ ُ
ار ال
ت ام َرأة ِف ِهرة سجنتها حّت ماتت فدخلت ِفيها انل
ِ «عذب
َ َ ْ ُ ُ َْ َْ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َْ َ َ َ َْ َ َ َْ َ
اش
ِ ه ت َركتها تأكل ِمن خش
ِ ِه أطعمتها وسقتها إِذ حبستها وال
َ
.»األ ْر ِض
“এক মরহলোবক শোরস্ত রদওয়ো হবয়বে এই অপিোবে রর্,
রস একরট রেড়োলবক রেেঁবে রিবখরেল। আি রস মোিো
রগবয়রেল। ফবল রস এ কোিবণ জোহোন্নোবম র্োয়। ৈোবক
আটক রিবখ নো রস দোনো পোরন রদবয়বে। আি নো ৈোবক
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রেবড় রদবয়বে র্োবৈ রস মোরটি কীট-মূ রষকোরদ রেবক
রখবৈ পোবি।”45
উপসাংহোি: রহ মুসরলমগণ, আমিো আল্লোহি প্ররৈরনরেত্ব
এোং পৃরেেীবক আেোদ কিোি দোরয়ত্ব রেবক মুক্ত হে নো।
রর্মন, আমোবদি িে আমোবদি রনবদযশ রদবয়বেন। রৈরন
েবলন,

َۡ
ُ َ َ َ َُ
ۡ ۡرض َو
َ ٱس َت ۡع َم َر ُك ۡم ف
ِ كم دم َِن ٱۡل
]٠٠ :ِيها﴾ [هود
﴿هو أنشأ

“রৈরন রৈোমোবদিবক সৃ রি কবিবেন মোরট রেবক এোং
রসখোবন রৈোমোবদিবক আেোদকোিী েোরনবয়বে।” [সূ িো হূ দ,
আয়োৈ: ৬১]
নোরক আমিো নগি-শহি এোং তেজ্ঞোরনক, প্রর্ু রক্তগৈ ও
কোরিগরি উৎকষয পরিহোি কবি মরুভূ রম এোং অসভে প্রকৃরৈবৈ
েসেোস কিে। কখবনো নয়; আমোবদি দোরয়ত্ব হবে প্রকৃরৈি
সবে মমৈো ও সু রেবেচনোি সোবে আচিণ কিো। রর্মন আমিো
এই মোত্র েবল এলোম। অৈএে, আমিো পরিবেশ ধ্বাংস কিে
45

সহীহ েু খোিী, হোদীস নাং ৩৪৮২; সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং
৫৯৮৯।
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নো। পরিবেশ রনবয় রখলে নো। রকাংেো আমিো ৈোবক এমনভোবে
রেনোশ কিে নো রর্ ৈোবক আি নৈুনভোবে জীরেৈ নো কিো
র্োয়। র্োবক েলো হয় রটকসই উন্নয়ন। পরিবেশ সাংক্রোন্ত রেরেরেেোনগুবলোবকও উবপক্ষো কিে নো। কোিণ, এবৈ সে রকেু ই
পরিরমৈ ও র্েোর্ে পরিমোবণ প্রদোন কিো হবয়বে। আল্লোহ
ৈো‘আলো েবলন,

ۡ
َ َشء ع
ۡ َ ﴿ َو ُك
]٣ :﴾ [الرعد٨ ِندهُۥ ب ِ ِمق َدار

“আি ৈোেঁি কোবে প্ররৈরট েস্তু রনরদযি পরিমোবণ িবয়বে।” [সূ িো
আি-িো‘দ, আয়োৈ: ০৮]
রৈরন আিও েবলন,

َۡ َ ۡ َ ه ُه
َ
]٩٩ :﴾ [القمر٤٩ َشء خَلق َنَٰ ُه بِق َدر
﴿إِنا ُك

“রনিয় আমিো সে রকেু সৃ রি কবিরে রনেযোরিৈ পরিমোণ
অনু র্োয়ী।” [সূ িো আল-কোমোি, আয়োৈ: ৪৯] আল্লোহ আমোবদি
সকলবক পরিবেশ িক্ষোয় সবচৈন হেোি ৈোওফীক রদন।
আমীন।
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রেজ্ঞোনীিো েবলন, মোনু ষ কৈৃযক ভূ রমি অরনিোপদ
েেেহোবিি মোেেবম সেুবজি পরিরে হ্রোস পোবে। ৈদু পরি
দূ ষণ েোড়োি সবে সবে আগোমী েেিগুবলোবৈ শুষ্ক ভূ রম ও
মরুকিণ েৃ রে পোবে। ইসলোম পরিবেবশি ওপি
অনোচোিবক হোিোম রঘোষণো কবিবে। রর্ আচিবণি মোেেবম
মোনু ষ সোমরগ্রকভোবে পরিবেবশি রনিোপিোয় হুমরক হয়
ৈোও রনরষে কবিবে।
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