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িূরমকা 
 

অরিমত 

সমাজ রনসয় যাাঁরা গসবষিা কসরন এবং সমাজ-জরমর বুক মথসক যাাঁরা আগাছা 

তুস  মি ার মিষ্টা কসরন, তাাঁসদর মসধয ম  ক মমাস্তারিজুর রহমান মাদানী 

সাসহব একজন। হক মজসন ও মমসন রনসয় তার প্রিার করার গুরুদারয়ত্ব এবং 

তার পসথ তাাঁর অদময প্রয়াস ও প্রসিষ্টা আমাসক মুগ্ধ কসরসছ।  

সমাজ-সংস্কাসরর সহায়করূসপ কাসজ মদসব তাাঁর এ পুরস্তকারিও। সমাসজ এত 

পাপ ও পাপীর দাপি ময, অসনসকর সাপ মথসক বাাঁিা সম্ভব, রকন্তু পাপ মথসক 

বাাঁিা সহজ নয়। রবশ্বায়সনর যুসগ দীন-রবমু  সমাজ বহুরবধ পাসপর বনযায় 

হাবুডুবু  াসে। তা মদস -শুসন প্রসতযক দারয়ত্বেীস র ময কততবয হওয়া উরিৎ, 

তার রকরিৎ বরহিঃপ্রকাে এ পুরস্তকার প্রিয়ন।  

মহান আল্লাহর কাসছ আকু  রমনরত, রতরন মযন আমাসদরসক ও ম  কসক 

ক সমর রজহাদ িার সয় যাওয়ার তাওিীক রদন। মদসে-রবসদসে ইস ামী সবতাঙ্গ-

সুন্দর পররসবে গড়ার মহান  সযয পুস্তক রিনার কাজ িার সয় যাওয়ার 

তাওিীক রদন এবং পাঠক-পারঠকাসক পুরস্তকার রনসদতোনুযায়ী আম  করার 

মপ্ররিা এবং মুসর ম ঘর ও সমাজ গড়ার মিতনা দান করুন। আমীন।  
 

রবনীত 

আবু্দ  হামীদ আ -িাইযী আ -মাদানী 

আ -মাজমা‘আহ, সঊদী আরব। ৩০/১১/১১ইং 
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অবতররিকা 

সক  প্রেংসা একমাত্র আল্লাহ তা‘আ ার জসনয রযরন আমাসদরসক রন াদ 

তাওহীসদর রদো এবং সুন্নাত ও রবদ‘আসতর পাথতকযজ্ঞান রদসয়সছন। অসং য 

সা াত ও সা াম তাাঁর জনয রযরন আমাসদরসক রকয়ামত পযতন্ত সি  জীবন 

অরতবাহসনর পথ বাতস সছন। তাাঁর পররবারবগত ও সাহাবীগসির প্ররতও রই  

অসং য সা াম। 

প্ররতরনয়ত রাস্তা-ঘাসি রবিরিকারী প্ররতরি ধমতপ্রাি মুসর মই ঘসর-বাইসর, 

েহসর-বন্দসর, গ্রাসম-গসে, সু্ক -কস সজ, অরিস-আদা সত, হাি-বাজাসর 

এমনরক যাত্রীবাহী সব ধরসনর যানবাহসন তথা সবতস্থাসন ধূমপায়ীসদর সস্পধত 

অবাধ ধূমপান অবস াকন কসর কমসবরে মমতবযথা অনুিব না কসর পাসরন না। 

আরম ও তাসদরই একজন। তাই সবতনাো এ প্রকােয বযারধ মথসক উত্তরসির 

জনয ময মকাসনা সরঠক পন্থা অনুসন্ধান করা রনজস্ব ধমতীয় কততবয বস  আরম 

জ্ঞান করর। তাই প্রথমতিঃ সবাইসক মমৌর কিাসব এ ঘৃরিত বস্তুরির সারবতক 

প্ররতসরাসধর প্ররত প্রসয়াজনীয় উৎসাহ প্রদান এবং এর িয়ঙ্কর পররিরত বুঝাসত 

সসিষ্ট হই। রকন্তু তাসত আোনুরূপ মতমন মকাসনা ি  পাওয়া যায় রন। িাব াম 

হয়সতা বা মকউ মনসযাগ রদসয় শুনসছন না অথবা তা দীঘতযি রক্রয়ােী  থাকার 

জনয প্রসয়াজনান্দাযকা  মসনান্তকরসি রবদ্ধকরিকমত সম্পারদত হসে না। তাই 
ম  াস র সক রিতীয় মাধযম রহসসসব গ্রহি করর। অথি আরম এ মযসত্র নবাগত। 

কতিুকু সি কাম হসত পারসবা তা আল্লাহ মা‘ ুম। তবুও প্রসয়াজসনর  ারতসর 

িু -ত্রুরির প্রিুর সম্ভাবনা পশ্চাসত মরস  যুদ্র ক ম  ানা হসস্ত ধারসির 

দুিঃসাহরসকতা মদ ারে। সি তা মতা একমাত্র আল্লাহ তা‘আ ারই হাসত। তসব 

“রনয়যাসতর ওপরই সক  কসমতর ি াি  রনিতরেী ” রাসূ  মু রনিঃসৃত এ 

মহান বািীই আমার দীঘত পথসঙ্গী।  



 

 

মদপান ও ধূমপাসনর অপকাররতা  4  

অতযন্ত আনসন্দর রবষয় হসে এই ময, এ পুরস্তকারিসত রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইরহ ওয়াসাল্লাম সমৃ্পক্ত যতগুস া হাদীস উসল্ল  হসয়সছ সাধযমত এর 

রবশুদ্ধতার প্ররত সযত্ন দারয়ত্বেী  দৃরষ্ট রা া হসয়সছ। এ বযাপাসর রনসদনপসয 

সবতজন শ্রসদ্ধয় প্র যাত হাদীস রবোরদ আল্লামা নাসসরুদ্দীন আ বানী রহ.-এর 

হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধরনিতয়ন নীরত গ্রহি করা হসয়সছ। এতদসসেও সক  মযাগয 

গসবষকসদর পুনরবতসবিনার সুরবধাসথত প্ররতরি হাদীসসর সাসথ তার 

প্রারিস্থানরনসদতে সংসযাজন করা হসয়সছ। তবুও সমূ্পিতরূসপ রনসরি রনিুত  

হওয়ার মজার দারব করার ধৃষ্টতা মদ ারে না।  

েব্দ ও িাষাগত প্রিুর িু -ভ্রারন্ত রবজ্ঞ পাঠকবসগতর িযুসগািসর আসা 

অস্বািারবক রকছু নয়। তসব িু  গুরুসামানয যতিুকুই মহাক না মকন ম  সকর 

দৃরষ্টসগাির করস  িরম কৃতজ্ঞতাপাসে আবদ্ধ থাকসবা। ময মকাসনা ক যািকর 

পরামেত রদসয় দাওয়াতী সৃ্পহাসক আসরা বরধতত করসি সবতসাধারসির সারবতক 

সহসযারগতা কামনা কররছ। আল্লাহ তা‘আ া সবার সহায় মহান।  

এ পুরস্তকা প্রকাসে  ময মকাসনা জসনর ময মকাসনা ধরসনর সহসযারগতার জনয 

সমুরিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপসন এতিুকুও কৃপিতা কররছ না। ইহপরকাস  আল্লাহ 

তা‘আ া প্রসতযকসক আকাঙ্খাতীত কারময়াব করুন তাই হসে আমার সসবতাচ্চ 

প্রতযাো। আমীন, সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বা  আ ামীন।  

সবতসেসষ জনাব োই  আবু্দ  হামীদ িায়যী সাসহসবর প্ররত অসেষ কৃতজ্ঞতা 

প্রকাে না কসর পাররছসন। রযরন অসনক বযস্ততার মাসঝও আমার আসবদনক্রসম 

পাণ্ডর রপরি আদযপান্ত অতযন্ত গুরুসত্বর সাসথ মদস সছন এবং তাাঁর অতীব 

মূ যবান মতামত বযক্ত কসরসছন। আল্লাহ তা‘আ া তাসক এর উত্তম প্ররতদান 

রদন এবং তার জ্ঞান আসরা বারড়সয় রদন এ আো মরস  এ াসনই মেষ কর াম। 

ম  ক 
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মদয পান অথবা ময মকাসনা মাদকদ্রবয মসবন 

মদয পান অথবা ময মকাসনা মনোকর দ্রবয গ্রহি তথা মসবন (িাই তা ম সয় 

রকংবা পান কসরই মহাক অথবা ঘ্রাি মনওয়া রকংবা ইসেকোন গ্রহসির মাধযসমই 

মহাক) একরি মারাত্মক কবীরা গুনাহ, যার ওপর আল্লাহ তা‘আ া ও তাাঁর রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাসমর অরিোপ ও অরিসম্পাত রসয়সছ।  

আল্লাহ তা‘আ া কুরআন মাজীসদ মদযপান তথা ময মকাসনা মনোকর দ্রবয গ্রহি 

অথবা মসবনসক েয়তাসনর কাজ বস  আ যারয়ত কসরসছন। েয়তান িায় এরই 

মাধযসম মানুসষ মানুসষ েত্রুতা, রহংসা-রবসিষ সৃরষ্ট করসত এবং আল্লাহর স্মরি 

ও সা াত মথসক মানুষসক গারি  করসত।  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
َها﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  َيَٰٓ رُ  إِنذَما َءاَمُنٓوا   ٱَّلذ َمخ خَميخِسُ  ٱۡلخ نَصاُب  َوٱل

َ َلَٰمُ  َوٱۡلخ زخ
َ س   َوٱۡلخ ِنخ  رِجخ يخَطَٰنِ  َعَملِ  م   ٱلشذ

َتنُِبوهُ  لُِحونَ  لََعلذُكمخ  فَٱجخ يخَطَٰنُ  يُرِيدُ  إِنذَما ٩٠ ُتفخ ن ٱلشذ
َ
َضآءَ  ٱلخَعَدََٰوةَ  بَيخَنُكمُ  يُوقِعَ  أ َغخ  ِف  َوٱۡلخ

رِ  َمخ
خَميخِسِ  ٱۡلخ ُكمخ  َوٱل رِ  َعن َوَيُصدذ

ِ  ذِكخ ةِ   وََعنِ  ٱّللذ لَوَٰ نُتم َفَهلخ  ٱلصذ
َ
نَتُهونَ  أ ُُ،٠٩:ُدةاملائ]ُ﴾٩١ مُّ

٠٩] 

“মহ ঈমানদারগি! রনশ্চয় মদ (সনোকর দ্রবয), জুয়া, মূরতত ও  িারীর তীর এ 

সব নাপাক ও গরহতত রবষয়। েয়তাসনর কাজও বসি। সুতরাং এগুস া মথসক 

মতামরা সমূ্পিতরূসপ দূসর থাসক। তাহস ই মতা মতামরা সি কাম হসত পারসব। 

েয়তান মতা এরিই িায় ময, মদ ও জুয়ার মাধযসম মতামাসদর পরস্পসরর মাসঝ 

েত্রুতা ও রবসিষ সৃরষ্ট মহাক এবং আল্লাহ তা‘আ ার স্মরি ও সা াত মথসক 

মতামরা রবরত থাসকা। সুতরাং এ সনা রক মতামরা এগুস া মথসক রবরত থাকসব 

না?” [সূরা আ -মাসয়দা, আয়াত: ৯০-৯১]  

উক্ত আয়াসত মদযপানসক রেসকতর পাোপারে উসল্ল  করা, তাসক অপরবত্র ও 

েয়তাসনর কাজ বস  আ যারয়ত করা, তা মথসক রবরত থাকার ই াহী আসদে, 
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তা বজতসন সমূহ ক যাি রনরহত থাকা, এরই মাধযসম েয়তান কতৃতক মানুসষ 

মানুসষ েত্রুতা ও রবসিষ সৃরষ্ট করা এবং আল্লাহ তা‘আ ার স্মরি ও সা াত 

মথসক গারি  রা ার মিষ্টা এবং পররসেসষ ধমসকর সুসর তা মথসক রবরত 

থাকার আসদে মথসক মদযপাসনর িয়ঙ্করতার পযতায়রি সুস্পষ্টরূসপই প্ররতিাত 

হয়।  

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু আনহুমা মথসক বরিতত, রতরন বস ন,  
ُالُْـلَُ» َمِت رِّ ُحن ا ُـمَّ ُاهلِل ْوِل ُرَسن ْصَحابن

َ
ُأ َُمََش َمِتَُُخْمرن رِّ ُحن نْوا: َُوقَال َُبْعٍض، ُإََِل ْم هن َبْعضن

ْكَُُِخْمرُنـالُْ ِعلَْتُِعْداًلُلِلِّشِّ  «وَجن
“য ন মদযপান হারাম কসর মদওয়া হস া ত ন সাহাবীগি এসক অপসরর রনকি 

রগসয় ব সত  াগস া: মদ হারাম কসর মদওয়া হসয়সছ এবং মসিাসক রেসকতর 

পাোপারে অবস্থাসন রা া হসয়সছ”।1   

মদ বা মাদকদ্রবয সক  অক যাি ও অঘিসনর মূ :  

আবূদ্দারদা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বরিতত, রতরন বস ন, আমাসক আমার রপ্রয় 

বনু্ধ (রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম) এ মসমত অরসয়ত কসরন:  
َُُشُر؛ُفَإِنََّهاَُخْمرَُـاَلُتَِّْشَِبُالُْ» ِّ ُُكن  ُ«ِمْفتَاحن

“(ক সনা) তুরম মদ পান কসরা না। কারি, তা সক  অক যাি ও অঘিসনর 

িারবকারঠ”।2  

একদা বনী ইসরাঈস র জননক রাষ্ট্রপরত মস যুসগর জননক বুযুগত বযরক্তসক িাররি 

কাসজর ময মকাসনা একরি করসত বাধয কসর। কাজগুস া হস া: মদযপান, মানব 

হতযা, বযরিিার ও েূকসরর মগােত  াওয়া। এমনরক তাসক এর মকাসনা না 

মকাসনা একরি করসত অস্বীকার করস  তাসক হতযার হুমরকও মদওয়া হয়। 

                                                           
1 ত্বাবারানী/কাবীর  ণ্ড ১২, হাদীস নং ১২৩৯৯; হারকম,  ণ্ড ৪, হাদীস নং ৭২২৭ 
2 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৪৩৪ 
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পররসেসষ উক্ত বযরক্ত বাধয হসয় মদয পানসকই সহজ মসন কসর তা করসত রারজ 

হস া। য ন মস মদয পান কসর সমূ্পিত মাতা  হসয় মগস া ত ন উক্ত সক  

কাজ করাই তার জনয সহজ হসয় মগস া।  

এ কথা সবারই জানা থাকা দরকার ময, হাদীসসর পররিাষায় সক  মাদক 

দ্রবযসকই ‘ ামর’ ব া হয় তথা সবই মসদর অন্তিুতক্ত। আর মদ ব সতই মতা 

সবই হারাম।  

আবু্দল্লাহ ইবন উমার রারদয়াল্লাহু আনহুমা মথসক বরিতত, রতরন বস ন, রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম বস ন,  
«ُ ُّ ََُخٍْرَُحَرامٌُُكن ُّ ْسِكٍرَُحَراٌمُ،َُوِِفُِْرَوايٍَة:َُوُكن ُمن ُّ ْسِكٍرََُخٌْرَُوُكن  «من

“প্রসতযক মনোকর বস্তুই মদ বা মদ জাতীয়। আর প্রসতযক মনোকর বস্তুই মতা 

হারাম। অনয বিতনায় রসয়সছ, প্রসতযক মদ জাতীয় বস্তুই হারাম”।3
 

আসয়ো, আবু্দল্লাহ ইবন মাসঊদ, মু‘আরবয়া ও আবু মূসা রারদয়াল্লাহু ‘আনহুম 

মথসক বরিতত, তারা বস ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লামসক মধুর সুরার 

কথা রজজ্ঞাসা করা হস  রতরন বস ন,  
ْسِكٍرَُحَرامٌُ» ُمن ُّ ْخَرى:ُُكن

ن
َوَُحَراٌمُ،َُوبِِعبَاَرٍةُأ ْسَكَرَُفهن

َ
اٍبُأ َُُشَ ُّ  ُ«ُكن

“প্রসতযক পানীয় যা মনোকর তা সবই হারাম। অনয েসব্দ, প্রসতযক মনোকর 

বস্তুই হারাম”।4  

মতমরনিাসব এ কথাও মসন রা সত হসব ময, ময বস্তুরি মবরে পররমাসি মসবন 

করস  মনো আসস তা সামানয পররমাসি মসবন করাও হারাম।  

                                                           
3 সহীহ মুসর ম, হাদীস নং ২০০৩; আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৯; ইবন মাজাহ, হাদীস নং 
৩৪৫০, ৩৪৫৩ 

4 সহীহ মুসর ম, হাদীস নং ২০০১; আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৮২; ইবন মাজাহ, হাদীস নং 
৩৪৪৯, ৩৪৫১, ৩৪৫২, ৩৪৫৪ 
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জারবর ইবন আবু্দল্লাহ্, আবু্দল্লাহ ইবন আমর ও আবু্দল্লাহ ইবন উমার 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহুম মথসক বরিতত, তারা বস ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ 

ওয়াসাল্লাম বস ন,  
َُحَرامٌُ» ْسَكَرَُكِثْْينهنَُفَقِليْلنهن

َ
ْسِكٍرَُحَراٌم،َُوَماُأ ُمن ُّ ُُ«ُكن

“প্রসতযক মনোকর বস্তুই হারাম এবং ময বস্তুরির মবরে পররমাি মনোকর তার 

সামানযিুকুও হারাম”।5  

শুধু আঙু্গসরর মসধযই মসদর বযাপাররি সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা ময মকাসনা বস্তু 

মথসকও বানাসনা মযসত পাসর এবং তা সবই হারাম।  

নু‘মান ইবন বােীর মথসক বরিতত, রতরন বস ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ 

ওয়াসাল্লাম বস ন, 
ُِمَنُ» ُِمَنُاتلَّْمِرََُخًْرا،َُوإِنَّ ُِمَنُالِْعنَِبََُخًْرا،َُوإِنَّ ُِمَنُإِنَّ ََُخًْرا،َُوإِنَّ ِّ ُِمَنُالُْبن الَْعَسِلََُخًْرا،َُوإِنَّ

بُِ ََُخًْرا،َُوِِفُِْرَوايٍَة:َُوِمَنُالزَّ ِعْْيِ  «يِْبََُخًْراالشَّ
“রনশ্চয় আঙু্গর মথসক মযমন মদ হয় মতমরনিাসব ম জুর, মধু, গম এবং যব 

মথসকও তা হয়। অনয বিতনায় রসয়সছ, রকসরমস মথসকও মদ হয়।6  

নু‘মান ইবন বােীর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক আসরা বরিতত, রতরন বস ন, রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম বস ন,  
ُالُْ» ُْـإِنَّ َوإِينِّ َرِةُ، َواذلُّ ،ُ ِعْْيِ َوالشَّ َواْْلِنَْطِةُ، َواتلَّْمِرُ، بِيِْبُ، َوالزَّ ،ُ َُخْمَرُِمَنُالَْعِصْْيِ ِّ ْمَُعْنُُكن ْنَهاكن

َ
أ

ْسِكرٍُ  «من
“রনশ্চয় মদ মযমন ময মকাসনা িস র রস রবসেষিাসব আঙু্গসরর রস মথসক ততরর 

হয় মতমরনিাসব রকসরমস, ম জুর, গম, যব এবং িুট্টা মথসকও তা ততরর হয়। 

                                                           
5 আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৮১; রতররমযী, হাদীস ১৮৬৪, ১৮৬৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং৩৪৫৫, 
৩৪৫৬, ৩৪৫৭ 

6 আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৬; রতররমযী, হাদীস ১৮৭২ 
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আর আরম রনশ্চয় মতামাসদরসক প্রসতযক মনোকর দ্রবয গ্রহি করা মথসক রনসষধ 

কররছ”।7
 

আবু্দল্লাহ ইবন উমার রারদয়াল্লাহু আনহুমা মথসক বরিতত, রতরন বস ন, একদা 

উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু রমম্বাসর উসঠ আল্লাহ তা‘আ ার প্রেংসা ও রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাসমর ওপর দরূদ পাসঠর পর ব স ন, 
ُالُْ» ،ـنََزَلََُتِْريْمن ِعْْيِ ُِمْنََُخَْسٍة:ُالِْعنَِبَُواتلَّْمِرَُوالَْعَسِلَُواْْلِنَْطِةَُوالشَّ َُماُـَوالَُُْخْمِرَُوِِهَ َخْمرن

ُ«َخاَمَرُالَْعْقَلُ
“মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীিত হসয়সছ। ত ন পাাঁিরি বস্তু রদসয়ই মদ ততরর 

হসতা। আর তা হসে, আঙু্গর, ম জুর, মধু, গম এবং যব। তসব মদ ব সত 

এমন সব বস্তুসকই বুঝাসনা হয় যা মানব মেইনসক প্রমত্ত কসর”।8
 

আল্লাহ তা‘আ া ও তাাঁর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম মদ সংরিষ্ট দে 

মশ্ররির ম াকসক  া‘নত তথা অরিসম্পাত কসরসছন, আনাস ইবন মার ক ও 

আবু্দল্লাহ ইবন উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহুম মথসক বরিতত, তারা বস ন  
ُاهللُِ» ْولن ُالُُْرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُلََعَنُرَسن ًة:ُـِفْ َها،َُخْمِرَُعِّْشَ ْعتَِِصَ َها،َُومن ََعِِصَ

َُوالُْ ُوََحاِملََها، َُوالُْـوََشاِرَبَها، َُثَمنَِها، َُوآِكَل َُوَبائَِعَها، ُوََساِقيََها، ُإََِلِْه، ْولََة ُلََها،ُـَمْحمن ْشََتَِي من
ُِرَوايٍَة:ُلنِعنَِتُالُْـَوالُْ اَةََُلن،َُوِِفْ ْشََتَ ُبَِعيِْنَها،َُوِِفُِرَوايٍَة:ُلََعَنُـمن ُالَُْخْمرن ُ«َخْمَرُوََشاِرَبَهاـاهللن

“রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম মসদর বযাপাসর দেজন বযরক্তসক  া‘নত 

বা অরিসম্পাত কসরন: ময মদ বানায়, ময মূ  কাররগর, ময পান কসর, 

বহনকারী, যার রনকি বহন কসর মনওয়া হয়, ময অনযসক পান করায়, রবসক্রতা, 

ময  াি  ায়,  ররদদার এবং যার জনয  ররদ করা হয়।  

                                                           
7 আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৭ 
8 সহীহ বু ারী, হাদীস নং নং ৪৬১৯, ৫৫৮১, ৫৫৮৮, ৫৫৮৯; সহীহ মুসর ম, হাদীস ৩০৩২; 
আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৯ 
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অনয বিতনায় রসয়সছ, সরাসরর মদসকই অরিসম্পাত করা হয়।  

মকাসনা মকান বিতনায় এসসসছ, আল্লাহ তা‘আ া অরিসম্পাত কসরন মদ ও 

মদপানকারীসক ...”।9  

মকউ দুরনয়াসত মদ পান কসর থাকস  আর রাসত মস আর মদ পান করসত 

পারসব না। যরদও মস জান্নাতী মহাক না মকন। যদি না সে দুদনয়াতে ো সেতে আল্লাহ 

তা‘আ ার রনকি  াাঁরি তাওবা কসর মনয়। কারি, আবু্দল্লাহ ইবন উমার 

রারদয়াল্লাহু আনহুমা মথসক বরিতত, রতরন বস ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ 

ওয়াসাল্লাম বস ন,  
لَْمُـَمْنَُُشَِبُالُْ» ْنيَُا ْدِخَلَُخْمَرُِفُْادلُّ

ن
َوإِْنُأ :ُ َوِِفُِْرَوايَِةُاْْلَيَْهِِقْ تنوَْبُ، ْنُيَّ

َ
أ ِفُْاْْلِخَرةُِإاِلَُّ بَْهُا يَِّْشَ

ُ«َجنَّةَُـالُْ
“ময বযরক্ত দুরনয়াসত মদ পান করস া মস আর আর রাসত মদ পান করসত 

পারসব না; যরদ না মস দুরনয়াসত তা মথসক  াাঁরি তাওবা কসর মনয়। ইমাম 

বায়হাক্বীর বিতনায় রসয়সছ, যরদও তাসক জান্নাসত প্রসবে করাসনা হয়”।10
 

অিযস্ত মাদকসসবী মূরততপূজক সমতু য। মস জান্নাসত যাসব না।  

আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহ আনহু মথসক বরিতত, রতরন বস ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইরহ ওয়াসাল্লাম বস সছন,  
ُالُْ ْدِمنن  َخْمِرَُكَعابِِدَُوثٍَنُـمن

“অিযস্ত (Adicted) মাদকসসবী মূরততপূজক সমতু য”।11
 

                                                           
9 রতররমযী, হাদীস ১২৯৫; আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৪৪৩, ৩৪৪৪ 
10 সহীহ বু ারী, হাদীস নং ৫২৫৩; সহীহ মুসর ম, হাদীস নং ২০০৩; ইবন মাজাহ, হাদীস নং 
৩৪৩৬; বায়হাক্বী  ণ্ড ৩, হাদীস নং ৫১৮১; সাহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং 
২৩৬১ 

11 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৪৩৮ 
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আবু মূসা আে‘আরী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বরিতত, রতরন বস ন,  
ُالُْ» بْتن َُُشِ بَايِلْ

ن
اِرَيَةُمُِـَماُأ َُهِذهُِالسَّ ْوَُعبَدتُّ

َ
َُخْمَرُأ َُوَُجلَّ ْوِنُاهلِلَُعزَّ  «ْنُدن

“মদ পান করা এবং আল্লাহ তা‘আ া বযরতসরসক এ (কাসঠর)  ুাঁরিরির ইবাদাত 

করার মসধয আরম মকাসনা পাথতকয করর না। কারি, উিয়রিই আমার ধারিা 

মসত একই পযতাসয়র অপরাধ”।12
 

আবূদ্দারদা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বরিতত, রতরন বস ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইরহ ওয়াসাল্লাম বস ন, 
ُالُْ» لن ُـاَلُيَْدخن ْدِمنن ُ«ََخْرٍَُجنََّةُمن

“অিযস্ত মাদকসসবী জান্নাসত প্রসবে করসব না”।13
 

তাছাড়া মকাসনা বযরক্ত মকাসনা মাদকদ্রবয মসবন কসর মনোগ্রস্ত বা মাতা  হস  

আল্লাহ তা‘আ া িরল্লে রদন পযতন্ত তার মকাসনা সা াত কবু  করসবন না। 

আবু্দল্লাহ ইবন ‘আমর রারদয়াল্লাহু আনহুমা মথসক বরিতত, রতরন বস ন, রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম বস ন,  
َُصبَاًحا،َُوإِْنَُماَتَُدَخَلُانلَّاَر،ُفَإِْنُتَاَبُـَمْنَُُشَِبُالُْ» ْرَبِعْيَ

َ
َخْمَرُوََسِكَرُلَْمُتنْقبَْلََُلنَُصاَلٌةُأ

ْربَُ
َ
َُصاَلٌةُأ َُعلَيِْه،َُوإِْنََُعَدُفََِّشَِبُفََسِكَرُلَْمُتنْقبَْلََُلن َُصبَاًحا،ُفَإِْنَُماَتَُدَخَلُتَاَبُاهللن ِعْيَ

َُصبَاًحا ْرَبِعْيَ
َ
َصاَلةٌُأ َِّشَِبُفََسِكَرُلَْمُتنْقبَْلََُلُن

َوإِْنََُعدَُفَ فَإِْنُتَاَبُتَاَبُاهللنَُعلَيِْهُ، فَإِْنُانلَّـاَرُ، ،ُ
اُ َُعلَيِْه،َُوإِْنََُعَدََُكَنَُحقًّ ُِمْنُرَْدَغِةَُماَتَُدَخَلُانلَّاَر،ُفَإِْنُتَاَبُتَاَبُاهللن َّْسِقيَهن ْنُي

َ
ُاهلِلُأ لََعَ

ُالُْـالُْ ْوَلُاهلِل!َُوَماُرَْدَغةن نْوا:ُيَاُرَسن ْهِلُانلَّارُِـَخبَاِلُيَْوَمُالِْقيَاَمِةُ،ُقَال
َ
َصاَرةنُأ  ُ«َخبَاِل؟ُقَاَل:ُعن

“মকউ মদ পান কসর মনোগ্রস্ত হস  তার িরল্লে রদসনর সা াত কবু  করা হসব 

না এবং এমতাবস্থায় তার মৃতুয হস  মস জাহান্নাসম প্রসবে করসব। তসব যরদ 

মস  াাঁরি তাওবা কসর মনয় তাহস  আল্লাহ তা‘আ া তার তাওবা কবু  
                                                           
12 নাসাঈ, হাদীস ৫১৭৩; সাহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং ২৩৬৫ 
13 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৪৩৯ 



 

 

মদপান ও ধূমপাসনর অপকাররতা  12  

করসবন। এরপর আবাসরা যরদ মস মদ পান কসর মনোগ্রস্ত হয় তাহস  আবাসরা 

তার িরল্লে রদসনর সা াত কবু  করা হসব না এবং এমতাবস্থায় তার মৃতুয হস  

মস জাহান্নাসম প্রসবে করসব। তবুও যরদ মস  াাঁরি তাওবা কসর মনয় তাহস  

আল্লাহ তা‘আ া তার তাওবা কবু  করসবন। এরপর আবাসরা যরদ মস মদ পান 

কসর মনোগ্রস্ত হয় তাহস  আবাসরা তার িরল্লে রদসনর সা াত কবু  করা হসব 

না এবং এমতাবস্থায় তার মৃতুয হস  মস জাহান্নাসম প্রসবে করসব। তবুও যরদ 

মস  াাঁরি তাওবা কসর মনয় তাহস  আল্লাহ তা‘আ া তার তাওবা কবু  

করসবন। এরপর আবাসরা যরদ মস মদ পান কসর মনোগ্রস্ত হয় ত ন আল্লাহ 

তা‘আ ার দারয়ত্ব হসব রকয়ামসতর রদন তাসক ‘রাদগাতু   াবা ’ পান করাসনা। 

সাহাবীগি ব স ন, মহ আল্লাহর রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম! 

‘রাদগাতু   াবা ’ কী? রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম ব স ন, তা হসে 

জাহান্নামীসদর পুাঁজ”।14
 

মদযপায়ী বযরক্ত মদ পাসনর সময় ঈমানদার থাসক না  

আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহ আনহু মথসক আসরা বরিতত, রতরন বস ন, রাসূ  

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইরহ ওয়াসাল্লাম বস ন,  
ايِنُْ» ُالزَّ ُِحْيَُاَلُيَْزِِنْ قن ْؤِمٌن،َُواَلُيَْْسِ َوُمن ُيَْزِِنُْوَهن ْؤِمٌن،َُوالُِحْيَ َوُمن ُوَهن قن ُالُْ يَْْسِ َخْمَرُـيَِّْشَبن

ُيَنْتَهُِ ْمُِحْيَ بَْصارَهن
َ
ُإََِلِْهُِفيَْهاُأ ُانلَّاسن ُننْهبًَةُيَْرَفعن ْؤِمٌن؛َُواَلُيَنْتَِهبن َوُمن بنَهاُوَهن ُيَِّْشَ َوُِحْيَ بنَهاُوَهن

ْؤِمٌن،ُوَُ وَْضٌةَُبْعدُنمن َُمْعرن  «اتلَّْوبَةن
“বযরিিারী য ন বযরিিার কসর ত ন মস ঈমানদার থাসক না। মিার য ন িুরর 

কসর ত ন মস ঈমানদার থাসক না। মদ পানকারী য ন মদ পান কসর ত ন 

মস ঈমানদার থাসক না।  ুসিরা য ন মানব জনসমু্মস   ুি কসর ত ন মস 

                                                           
14 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৪৪০ 
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ঈমানদার থাসক না। তসব এরপরও তাসদরসক তাওবা করার সুসযাগ মদওয়া 

হয়”।15  

অনুরূপিাসব মকাসনা এ াকায় মসদর বহু  প্রি ন ঘিস  ত ন পৃরথবীসত 

স্বিাবতই িূরম ধস হসব, মানুসষর আরঙ্গক অথবা মানরসক রবকৃরত ঘিসব এবং 

আকাে মথসক আল্লাহর আযাব রনরযি হসব। ইমরান ইবন হুসাইন মথসক 

বরিতত, রতরন বস ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম বস ন,  
ٌلُِمَنُالُْ» ِةَُخْسٌفَُوَمْسٌخَُوقَْذٌف،َُفَقاَلُرَجن مَّ

ن
ْوَلُاهلِل!َُوَمََتَُذاَك؟ُـِفَُْهِذهُِاْْل :ُيَاُرَسن ْسِلِمْيَ من

َُوالُْ َبِتُالُْـقَاَل:ُإَِذاَُظَهَرِتُالَْقيْنَاتن ِ َُوُشن ْورُنـَمَعازِفن من  ُ«خن
“এ উম্মসতর মাসঝ িূরম ধস, মানুসষর আরঙ্গক অথবা মানরসক রবকৃরত এবং 

আকাে মথসক আল্লাহর আযাব রনরযি হসব। ত ন জননক মুসর ম ব স ন, মহ 

আল্লাহর রাসূ ! মসিা আবার ক ন? রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম 

ব স ন, য ন গায়ক-গারয়কা ও বাদযযসের প্রকােয প্রি ন ঘিসব এবং মদয 

পান করা হসব”।16  

এতদুপরর মদ পাসনর পাোপারে মদ পান করাসক হা া  মসন করা হস  মস 

জারতর ধ্বংস মতা এসকবাসরই অরনবাযত। আনাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক 

বরিতত, রতরন বস ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম বস ন,  
«ُ َُفَعلَيِْهمن ََُخًْسا ِِتْ مَّ

ن
ُأ ُاْستََحلَّْت ُالُْإَِذا بنْوا َُوَُشِ ، نن ُاتلَّاَلعن َُظَهَر ُإَِذا : َمارن ْواُـادلَّ َُولَِبسن ْوَر، من خن

ُبِالرِّجَُـالُْ ْواُالِْقيَاَن،َُواْكتَََفُالرَِّجـالن َذن ُبِالنَِّساءَُِحِريَْر،َُواَّتَّ  «اِل،َُوالنَِّساءن
“য ন আমার উম্মত পাাঁিরি বস্তুসক হা া  মসন করসব ত ন তাসদর ধ্বংস 

এসকবাসরই অরনবাযত। আর তা হসে, এসক অপরসক য ন প্রকাসেয  া‘নত 

                                                           
15 সহীহ বু ারী, হাদীস নং ২৪৭৫, ৫৫৭৮, ৬৭৭২, ৬৮১০; সহীহ মুসর ম, হাদীস নং ৫৭; 
আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮৯; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪০০৭ 

16 রতররমযী, হাদীস নং ২২১২ 
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করসব, মদয পান করসব, রসসের কাপড় পররধান করসব, গারয়কাসদরসক সাদসর 

গ্রহি করসব, (মযৌন বযাপাসর) পুরুষ পুরুসষর জনয যসথষ্ট এবং মরহ া মরহ ার 

জনয যসথষ্ট হসব”।17
 

রিররেতাগি মদযপায়ীর রনকিবততী হয় না  

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু আনহুমা মথসক বরিতত, রতরন বস ন,  
ُالُْ» من :ُالُْـثاََلثٌَةُاَلَُتْقَربنهن َُوالُْـَماَلئَِكةن ْكَرانن َُوالسَّ ننبن ُبِالُْـجن خن تََضمِّ  ُ«َخلنْوقُِـمن

“রিররেতারা রতন ধরসনর মানুসষর রনকিবততী হয় না। তারা হসে, জুনুবী বযরক্ত 

(যার মগাস  িরয হসয়সছ) মদযপায়ী এবং  া ূক্ব (যাসত জাফ্রাসনর রমশ্রি  ুবই 

মবরে) সুগরন্ধ মা া বযরক্ত”।18  

ঈমানদার বযরক্ত মযমন মদ পান করসত পাসর না মতমরনিাসব মস মদ পাসনর 

মজর সসও উপরস্থত হসত পাসর না। জারবর ও আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহুম মথসক বরিতত, তারা বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইরহ 

ওয়াসাল্লাম বস ন,  
ُبِاهلِلَُواَْلَْوِمُاْْلِخِرُفاََلُيَِّْشَِبُالُْ» ُبِاهلِلَُواَْلَْوِمُاْْلِخِرُفاَلَُـَمْنََُكَنُينْؤِمنن َخْمَر،َُمْنََُكَنُينْؤِمنن

َُعلَيَْهاُالُْ نِّْشَبن َُمائَِدٍةُي ُ«َخْمرُنـََيِْلْسُلََعَ
“ময বযরক্ত আল্লাহ তা‘আ া ও পরকাস  রবশ্বাসী মস মযন মদ পান না কসর এবং 

ময মজর সস মদ পান করা হয় মস াসনও মযন মস না বসস”।19  

ময বযরক্ত জান্নাসত মদ পান করসত ইেুক মস মযন দুরনয়াসত মদ পান না কসর 

এবং ময বযরক্ত দুরনয়াসত মদ পান করসত সযম হসয়ও তা পান কসর রন আল্লাহ 

                                                           
17 সাহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং ২৩৮৬ 
18 সাহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং ২৩৭৪ 
19 আহমদ, হাদীস নং ১৪৬৯২; ত্বাবারানী/কাবীর  ণ্ড ১১, হাদীস ১১৪৬২; আওসাত্ব, হাদীস নং 
২৫১০; দাসরমী, হাদীস নং ২০৯২ 
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তা‘আ া অবেযই তাসক জান্নাসত মদ পান করাসবন। আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহ 

আনহু মথসক বরিতত, রতরন বস ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম বস ন,  
ُالُْ» ُاهللن َّْسِقيَهن ْنُي

َ
ُأ هن ُـَمْنََُسَّ ُاهللن َوهن ْنُيَّْكسن

َ
ُأ هن ْنيَا،َُوَمْنََُسَّ ُادلُّ ْكَهاُِفْ ُاْْلِخَرِةُفَلْيََْتن َخْمَرُِفْ

نْيَاـالُْ ُِفُْادلُّ ْكهن ُاْْلِخَرِةُفَلْيََْتن  ُ«َحِريَْرُِفْ
“যার মন আনরন্দত হয় ময, আল্লাহ তা‘আ া তাসক আর রাসত মদ পান 

করাসবন মস মযন দুরনয়াসত মদ পান করা মছসড় মদয় এবং যার মসন আনন্দ 

অনুিূত হয় ময, আল্লাহ তা‘আ া তাসক আর রাসত রসসের কাপড় পরাসবন মস 

মযন দুরনয়াসত রসসের কাপড় পরা মছসড় মদয়”।20  

আনাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বরিতত, রতরন বস ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ 

ওয়াসাল্লাম বস ন,  
:َُمْنُتََرَكُالُْ» ُوََجلَّ َُعزَّ َُعلَيِْهُـقَاَلُاهللن َوَُيْقِدرن ُمَُِخْمَرُوَهن ْسِقيَنَّهن

َ
ِسَُْل دن ِةُالْقن ُِفَُْحِظْْيَ  «نْهن

“আল্লাহ তা‘আ া বস ন, ময বযরক্ত মদ পান করসত সযম হসয়ও তা পান 

কসররন আরম তাসক অবেযই পরবত্র রবসেষ স্থান জান্নাসত মদ পান করাসবা”।21  

ময বযরক্ত প্রথম বাসরর মসতা মনোগ্রস্ত হসয় সা াত পড়সত পারস া না মস মযন 

দুরনয়া ও দুরনয়ার উপররিাসগর সব রকছুর মার ক রছস া এবং তা তার মথসক 

এসকবাসরই রছরনসয় মনওয়া হসয়সছ। আবু্দল্লাহ ইবন ‘আমর ইবন ‘আস 

রারদয়াল্লাহু আনহুমা মথসক বরিতত, রতরন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইরহ 

ওয়াসাল্লাম বস ন,  
ًةَُواِحَدًة؛ُ» ْكًراَُمرَّ ُسن اَلةَ ِلبََها،َُوَمْنُتََرَكَُمْنُتََرَكُالصَّ ْنيَاَُوَماَُعلَيَْهاُفَسن ُادلُّ نََّماََُكنَْتََُلن

َ
فََكأ

ُِمْنُِطيْنَِةُالُْ َّْسِقيَهن ْنُي
َ
ُاهلِلُأ اُلََعَ ْكًراََُكَنَُحقًّ اٍتُسن ْرَبَعَُمرَّ

َ
اَلَةُأ ُـالصَّ َخبَاِل،ُِقيَْل:َُوَماُِطيْنَةن

ْهِلَُجَهنَّمََُخبَاِل؟ُقَُـالُْ
َ
َصاَرةنُأ ُ«اَل:ُعن

                                                           
20 ত্বাবারানী/আওসাত্ব  ণ্ড ৮, হাদীস নং ৮৮৭৯ 
21 সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং ২৩৭৫ 
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“ময বযরক্ত প্রথমবাসরর মসতা মনোগ্রস্ত হসয় সা াত মছসড় রদস া মস মযন দুরনয়া 

ও দুরনয়ার উপররিাসগর সব রকছুর মার ক রছস া এবং তা তার মথসক 

এসকবাসরই রছরনসয় মনওয়া হসয়সছ। আর ময বযরক্ত িতুথত বাসরর মসতা মনোগ্রস্ত 

হসয় সা াত মছসড় রদস া আল্লাহ তা‘আ ার দারয়ত্ব হসব তাসক ‘ত্বীনাতু   াবা ’ 

পান করাসনা। রজজ্ঞাসা করা হস া: ‘ত্বীনাতু   াবা ’ কী? রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইরহ ওয়াসাল্লাম ব স ন, তা হসে জাহান্নামীসদর পুাঁজরক্ত”।22  

মকাসনা মরাসগর রিরকৎসা রহসসসবও মদ পান করা যাসব না  

ত্বাররক ইবন সুওয়াইদ রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বরিতত, রতরন বস ন, আরম নবী 

সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লামসক রিরকৎসার জনয মদ ততরর করার বযাপাসর 

রজজ্ঞাসা করস  রতরন বস ন,  
«ُْ ُلَي َُداءٌُإِنَّهن  «َسُبَِدَواٍء،َُولَِكنَّهن

“মদ মতা ঔষুধ নয়, বরং তা মরাগই বসি”।23
 

উসম্ম সা ামাহ রারদয়াল্লাহু আনহা মথসক বরিতত, রতরন বস ন, নবী সাল্লাল্লাহু 

আ াইরহ ওয়াসাল্লাম বস ন,  
مُْ» َمَُعلَيْكن ْمُِفيَْماَُحرَّ ُاهلَلُلَْمََُيَْعْلُِشَفاَءكن ُُ«إِنَّ

“আল্লাহ তা‘আ া হারাম বস্তুর মসধয মতামাসদর জনয মকাসনা রিরকৎসা রাস ন 

রন”।24  

নাসমর পররবততসন ক সনা মকাসনা রজরনস হা া  হসয় যায় না। সুতরাং মনোকর 

দ্রবয ময মকাসনা আধুরনক নাসমই সমাসজ িা ু মহাক না মকন তা ক সনা হা া  

                                                           
22 হারকম, হাদীস নং ৭২৩৩; বাইহাক্বী, হাদীস নং ১৬৯৯, ১৭১১৫; ত্বাবারানী/আওসাত্ব, হাদীস 
নং ৬৩৭১; আহমদ, হাদীস নং ৬৬৫৯ 

23 সহীহ মুসর ম, হাদীস নং ১৯৮৪; আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৭৩ 
24 বাইহাক্বী, হাদীস নং ১৯৪৬৩; ইবন রহব্বান  ণ্ড ৪, হাদীস নং ১৩৯১ 
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হসত পাসর না। অতএব, তামাক, সাদাপাতা, জদতা, গু , পিা তথা মসদা সুপারর 

ইতযারদ হারাম। কারি, তা মনোকর। সামানয পররমাসিই তা  াওয়া মহাক 

অথবা মবরে পররমাসি। পাসনর সাসথই তা  াওয়া মহাক অথবা এমরনসতই 

রিরবসয় রিরবসয়। মঠাাঁি ও দাাঁসতর মারড়র িাাঁসকই সামানয পররমাসি তা মরস  

মদওয়া মহাক অথবা তা রগস  মি া মহাক। মনো রহসসসবই তা বযবহার করা 

মহাক অথবা অিযাসগতিাসব। মমািকথা, এিার সবতপ্রকার ও সবতপ্রকাসরর 

বযবহার সবই হারাম।  

আবু উমামাহ বারহ ী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বরিতত, রতরন বস ন, রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম বস ন,  
ُالُْ» ِِتْ مَّ

ن
ُِمْنُأ ُتَِّْشََبُِفيَْهاَُطائَِفةن َُحَتَّ يَّامن

َ
َُواْْل ُاللَّيَايِلْ نُـاَلُتَْذَهبن ُاْسِمَهاَخْمَر؛ُي ْوَنَهاُبَِغْْيِ  «َسمُّ

“রাত-রদন যাসব না তথা রকয়ামত আসসব না যতযি না আমার একদ  উম্মত 

মদ পান কসর। তসব তা মসদর নাসমই পান করসব না বরং অনয নাসম”।25  

‘উবাদাহ ইবন সারমত রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বরিতত, রতরন বস ন, রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম বস ন,  
ُالُْ» ِِتْ مَّ

ن
ُنَاٌسُِمْنُأ ْوَنَهاُإِيَّاهُنَخْمَرُـيَِّْشَبن نَسمُّ  «بِاْسٍمُي

“আমার একদ  উম্মত মদ পান করসব। তসব তা নতুন নাসম যা তারা ত ন 

আরবষ্কার করসব”।26  

মকউ মকউ আবার মদ পান না করস ও মসদর বযবসার সাসথ ময মকাসনািাসব 

অবেযই জরড়ত। মদ পান না করস ও মদ রবরক্রর িাকা  ান। ধূমপান না 

করস ও রসগাসরি ও রবরড় রবরক্রর িাকা  ান। ধূমপান না করস ও রতরন 

সাদাপাতা, গু  ও জদতা  াওয়ায় সরাসরর জরড়ত। বরং মকউ মকউ মতা কথার 

                                                           
25 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৪৪৭ 
26 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৪৪৮ 
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মমাড় ঘুররসয় অথবা  কুরআন ও হাদীসসর অপবযা যা কসর তা হা া  করসত 

িান। অনযসক ধূমপান করসত রনসষধ করস ও রনসজর মপসি মকরজ মকরজ 

সাদাপাতা ও জদতা ঢুকাসত  জ্জা পান না। তাসদর অবেযই আল্লাহ তা‘আ াসক 

িয় করা উরিৎ। রনসজ িাস া হসত না পারস ও অনযসক িাস া হসত সুসযাগ 

মদওয়া উরিৎ। আল্লাহর  া‘নতসক অবেযই িয় মপসত হসব।  

আসয়ো রারদয়াল্লাহু আনহা মথসক বরিতত, রতরন বস ন,  
ُاهلِلُـلَُ» ْولن َبا؛َُخَرَجُرَسن ُالرِّ ُِفْ ُاْْلََقَرِة ْوَرةِ ُِمْنُآِخِرُسن اُنََزلَِتُاْْليَاتن َمُاتلَِّجاَرَةُِفُُْمَّ فََحرَّ
ُُ«َخْمرُِـالُْ

“য ন সুদ সংক্রান্ত সূরা বাক্বারাহ্’র মেষ আয়াতসমূহ অবতীিত হয় ত ন রাসূ  

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইরহ ওয়াসাল্লাম রনজ ঘর মথসক মবর হসয় মসদর বযবসা হারাম 

কসর মদন”।27  

আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহ আনহু মথসক বরিতত, রতরন বস ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইরহ ওয়াসাল্লাম বস ন,  
َمُالُْ» ُاهلَلَُحرَّ َمُالُْـإِنَّ َمُالُْـَخْمَرَُوَثَمنََها،ُوََحرَّ يَْرَُوَثَمنَهُنـَميْتََةَُوَثَمنََها،ُوََحرَّ  «ِخْْنِ

“রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আ া মদ হারাম কসর রদসয়সছন এবং তার রবরক্রমূ যও। মৃত 

হারাম কসর রদসয়সছন এবং তার রবরক্রমূ যও। েূকর হারাম কসর রদসয়সছন এবং 

তার রবরক্রমূ যও”।28  

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু আনহুমা মথসক বরিতত, রতরন বস ন, রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম বস ন,  
ْوَمُ» حن ُالشُّ َمَُعلَيِْهمن ُاهلَلَُحرَّ وَْدُـُثاََلثًاُـُإِنَّ ُاَْلَهن ُاهلَلُإَِذاُلََعَنُاهللن ْثَماَنَها،َُوإِنَّ

َ
َكلنْواُأ

َ
وَْهاَُوأ َفبَاعن

وَْها َُوِِفُِْرَوايَِةُابِْنَُماَجَة:ُفََجَملنوَْهاَُفبَاعن َمَُعلَيِْهْمَُثَمنَهن ٍءَُحرَّ ْكَلََُشْ
َ
ُقَْوٍمُأ َمُلََعَ ُ«َحرَّ

                                                           
27 আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৪৯০, ৩৪৯১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৪৪৫ 
28 আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৪৮৫ 
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“আল্লাহ তা‘আ ার  া‘নত পড়ুক ইয়াহূদীসদর ওপর। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ 

ওয়াসাল্লাম উক্ত বদ-মদা‘আরি রতন বার রদসয়সছন। কারি, আল্লাহ তা‘আ া 

তাসদর ওপর িরবত হারাম কসর রদসয়সছন। ত ন তারা তা সরাসরর না ম সয় 

রবরক্র কসর রবরক্র ব্ধ পয়সা ম স া। অথি তাসদর এ কথা জানা মনই ময, 

আল্লাহ তা‘আ া মকাসনা সম্প্রদাসয়র উপর মকাসনা রকছু  াওয়া হারাম কসর 

রদস  তার রবরক্রমূ যও হারাম কসর মদন। ইবন মাজাহর বিতনায় রসয়সছ, য ন 

তাসদর উপর িরবত হারাম কসর মদওয়া হয় ত ন তারা িরবতগুস া একত্র কসর 

আগুসনর তাসপ গর সয় বাজাসর রবরক্র কসর রদস া”।29  

মদযপান রকয়ামসতর আ ামতগুস ার অনযতম  

আনাস ইবন মার ক রারদয়াল্লাহ আনহু মথসক বরিতত, রতরন বস ন, রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম বস ন,  
ْظَهَرُالُْ» ْنُيَّ

َ
اَعِة:ُأ اِطُالسَّ ُْشَ

َ
نِّْشََبُالُْـِمْنُأ نَا،َُوت ،َُوَيْظَهَرُالزِّ ُالِْعلْمن ،َُوَيِقلَّ ُـَجْهلن ،َُوَيِقلَّ َخْمرن

ًةُقَُ
َ
ُِاْمَرأ ْوَنُِِلَْمِسْيَ ُيَكن ،َُحَتَّ ُالنَِّساءن َ ،َُوَيْكُثن ٌلَُواِحدٌُالرَِّجالن ُرَجن نَّ هن  ُ«يِّمن

“রকয়ামসতর আ ামতগুস ার মসধয এও ময, মূ ততা রবস্তার  াি করসব, জ্ঞান 

কসম যাসব, বযরিিার মবসড় যাসব, মদ পান করা হসব, পুরুষ কসম যাসব এবং 

মরহ া মবসড় যাসব। এমনরক পিাে জন মরহ ার দারয়ত্বেী  শুধু একজন 

পুরুষই হসব”।30  

মাদকদ্রবয মসবসনর অপকারসমূহ:   

ক. রনয়রমত প্রিুর মাদকদ্রবয মসবসন মানব মমধা সমূ্পিতরূসপ রবনষ্ট হসয় যায়।  

 . এরই মাধযসম সমাসজ বহু প্রকাসরর  ুন ও হতযাকাণ্ড রবস্তার  াি কসর। 

তথা সামারজক সারবতক রনরাপত্তা বযবস্থা রবরিত হয়।  

                                                           
29 আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৪৮৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৪৪৬ 
30 সহীহ বু ারী, হাদীস নং ৫৫৭৭; সহীহ মুসর ম, হাদীস নং ২৬৭১ 
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গ. এরই মাধযসম অসনক পরবত্র িররত্ররবরেষ্টা মরহ ার ইজ্জত রবনষ্ট হয়। এরই 

সুবাসদ রদন রদন সক  প্রকাসরর অপকমত, বযরিিার ও সমকাম মবসড়ই ি সছ। 

এমসনা মোনা যায় ময, অমুক মদযপায়ী মনোর তাড়নায় রনজ মমসয়, মা অথবা 

মবাসনর সসঙ্গ বযরিিাসর র ি হসয়সছ। এমন অঘিন করসত মতা মুসর ম দুসর 

থাক, অসনক সুস্থ রবসবক সম্পন্ন ইয়াহূদী, রিষ্টান, রহনু্দ এবং মবৌদ্ধও  জ্জা 

পায়।  

মদযপায়ী বযরক্ত ক সনা ক সনা মনোর তাড়নায় তার রনজ স্ত্রীসকও তা াক রদসয় 

মদয়, অথি মস ত ন তা এতিুকু অনুিবও করসত পাসর না। মূ ত এ জাতীয় 

বযরক্তর মুস  তা াক েব্দ মবরের িাগই উচ্চাররত হসত মদ া যায়। আর 

এমতাবস্থায় মস তার তা াকপ্রািা স্ত্রীর সাসথ সহবাস করার দরুন তা বযরিিার 

বস ই পররগরিত হয়।  

ঘ. এরই মপছসন কসতা কসতা মানব সম্পদ ময রবনষ্ট হয় তার মকাসনা ইয়ত্তা 

মনই। মাদকসসবীরা ক সনা ক সনা এক িাকার মনোর বস্তু একে িাকা রদসয় 

রকনসতও রারজ। তা হাসতর নাগাস  না মপস  তারা িারী অরস্থর হসয় পসড়। 

ঙ. এরই মাধযসম মকাসনা জারতর সারবতক েরক্ত ও সম্ভাবনাময় িরবষযৎ রবনষ্ট 

হয়। কারি, যুবকরাই মতা জারতর েরক্ত ও িরবষযৎ। মাদকদ্রবয মসবসনর 

সুবাসদ বহুরবধ অঘিন ঘরিসয় কসতা যুবক ময আজ মজ হাজসত রাত মপাহাসে 

তা আর কাসরার অজানা মনই।  

ি. এরই কারসি মকাসনা জারতর অথতননরতক, সামররক ও উৎপাদন েরক্ত 

ধ্বংসসর সমু্ম ীন হয়। কারি, এ সক  মযত্র মতা স্বিাবত যুবকসদর উপরই 

রনিতরেী । ইরতহাসস প্ররসদ্ধ ময, রিষ্টীয় মষাড়ে েতাব্দীসত িাইরনজ ও 

জাপানীরা য ন পরস্পর যুসদ্ধর সমু্ম ীন হয় ত ন িাইরনজরা পরাজয় বরি 

কসর। তারা এ পরাজসয়র  রতয়ান  ুাঁজসত রগসয় মদ সত পায় ময, তাসদর 
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মসনাবারহনীর মাসঝ ত ন আরিমসসবীর সং যা  ুবই মবরে রছস া। তাই তারা 

পরারজত হসয়সছ।  

ছ. মাদকদ্রবয মসবন করার অসনকগুস া োরীররক যরতও রসয়সছ। তম্মসধয 

িুসিুস প্রদাহ, বদহজমী, বযথা, অরনদ্রা, অরস্থরতা, র াঁিুরন ইতযারদ অনযতম। এ 

ছাড়াও মাদক মসবসনর দরুন আসরা অসনক মানরসক ও োরীররক মরাসগর 

প্রাদুিতাব ঘসি। যা রবস্তাররত ব ার অবকাে রাস  না।  

জ. মাদকদ্রবয মসবসনর মাধযসম রহিাযতকারী রিররশ্তাসদরসক কষ্ট মদওয়া হয়। 

কারি, তারা এর দুগতসন্ধ কষ্ট পায় মযমরনিাসব কষ্ট পায় মানুষরা।  

ঝ. মাদকদ্রবয মসবসনর কারসি মাদকসসবীর মকাসনা মনক ও মদা‘আ িরল্লে রদন 

পযতন্ত কবু  করা হয় না।  

ঞ. মৃতুযর সময় মাদকসসবীর ঈমানহারা হওয়ার প্রিুর সম্ভাবনা থাসক। 
  
মাদকদ্রবয মসবসন অিযস্ত হওয়ার রবসেষ কারিসমূহ:  

ক. পরকাস  ময সবতকাসজর জনয আল্লাহ তা‘আ ার রনকি জবাবরদরহ করসত 

হসব মস মিতনা ধীসর ধীসর হ্রাস পাওয়া।  

 . সন্তান প্ররতপা সন মাতা-রপতার রবসেষ অবসহ া। ময বাচ্চা মছাি মথসকই 

গান-বাদয, নািক-ছরব মদস  অিযস্ত তার জনয এ বযাপাররি অতযন্ত সহজ ময, মস 

বড় হসয় ধূমপায়ী, মদযপায়ী, আরিমস ার ও গাজাস ার হসব। এমন হসবই না 

মকন অথি তার হৃদসয় কুরআন ও হাদীসসর মকাসনা অংেই গরেত মনই; যা 

তাসক সরঠক পথ মদ াসত সযম হসব। রকয়ামসতর রদন এ জাতীয় মাতা-

রপতাসক অবেযই করঠন জবাবরদরহতার সমু্ম ীন হসত হসব।  
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গ. অরধক অবসর জীবন যাপন। কারি, মকউ আল্লাহ তা‘আ ার রযরকর ও তাাঁর 

আনুগতয মথসক দূসর থাকস , এমনরক দুরনয়ার ময মকাসনা  ািজনক কাজ 

মথসক দূসর থাকস ও েয়তান অবেযই তাসক রবপথগামী করসব।  

ঘ. অসৎ সাথীবনু্ধ। কারি, অসৎ সাথীবনু্ধরা মতা এিাই িাসব ময, তাসদর দ  

আসরা িারী মহাক। সবাই একই পসথ ি ুক। এ কথা মতা সবারই মুস  মুস  

রসয়সছ ময, সৎ সসঙ্গ সগতবাস অসৎ সসঙ্গ সবতনাে।  

মদস াসরর োরস্ত:  

কাসরার বযাপাসর মদ অথবা মাদকদ্রবয পান রকংবা মসবন কসর মনোগ্রস্ত হওয়া 

প্রমারিত হসয় মগস  তাসক আরেরি মবত্রাঘাত করা হসব। মস যতবারই পান 

কসর ধরা পড়সব ততবারই তার ওপর উক্ত দণ্ডরবরধ প্রসয়াগ করা হসব। তসব 

তাসক এ জনয ক সনাই হতযা করা হসব না। যা সক  গসবষক আস মগসির 

ঐকমসতয প্রমারিত।  

মু‘আওরয়য়া ও আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহু আনহুমা মথসক বরিতত, তারা বস ন, 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম মদস ার সম্পসকত বস ন,  
َُشَِبُالُْ» إَِذُا َسِكَرَُوِِفُِْرَوايٍَةُ: ُقَاَلُـإَِذُا ثنمَّ وْهنُ، فَإِْنََُعَدُفَاْجِِلن وْهنُ، فَإِْنََُعَدُفَاْجِِلن وْهنُ، َخْمَرُفَاْجِِلن

ُ ننَقهُنِفْ بنْواُعن ابَِعِة:ُفَإِْنََُعَدُفَاْْضِ ُ«الرَّ
“য ন মকউ (সকাসনা মনোকর দ্রবয মসবন কসর) মনোগ্রস্ত হয়, অনয বিতনায় 

রসয়সছ, য ন মকউ মদ পান কসর, ত ন মতামরা তাসক মবত্রাঘাত করসব। 

আবাসরা মনোগ্রস্ত হস  আবাসরা মবত্রাঘাত করসব। আবাসরা মনোগ্রস্ত হস  

আবাসরা মবত্রাঘাত করসব। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম িতুথতবার 

ব স ন, আবাসরা মনোগ্রস্ত হস  তার গদতান উরড়সয় রদসব”।31
 

                                                           
31 আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৮২; রতররমযী, হাদীস ১৪৪৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৬২০; নাসাঈ, 
হাদীস ৫৬৬১; আহমদ ৪/৯৬ 
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ইমাম রতররমযী রহ. জারবর ও কাবীসাহ রারদয়াল্লাহু আনহুমা মথসক বিতনা 

কসরন ময, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাসমর রনকি িতুথতবার মদ 

পান কসরসছ এমন বযরক্তসক রনসয় আসা হস  রতরন তাসক মমসরসছন, তসব হতযা 

কসরন রন।  

আনাস ইবন মার ক রারদয়াল্লাহ আনহু মথসক বরিতত, রতরন বস ন,  
«ُ ٍلُِعنَْدُانلَِِّبِّ ُبِرَجن ِِتَ

ن
بنْوُبَْكٍر،ُـقَْدَُُشَِبُالُُْأ

َ
ُأ ،َُوَفَعلَهن ْرَبِعْيَ

َ
ََُنَْوُأ ِِبَِريَْدَتْيِ هُن َخْمَر،ُفََجَِلَ

ُالُْ َخفُّ
َ
أ َُعوٍْفُ: ُْبنن ُالرَّمْحَنن َفَقاَلَُعبْدن ُاْستََشاَرُانلَّاَسُ، َمرن ََكَنُعن ُا َمَرُبِِهُـفَلَمَّ

َ
فَأ وِْدَُثَماننْوَنُ، دن حن

َمرُن ُُ«عن
“নবী সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাসমর রনকি একদা জননক মদযপায়ীসক রনসয় 

আসা হস  রতরন তাসক পাতা রবহীন দু’রি ম জুসরর ডা  রদসয় িরল্লেরি 

মবত্রাঘাত কসরন। আবু বকর রারদয়াল্লাহু ‘আনহুও তার র  ািতকাস  তাই 

কসররছস ন। তসব উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু য ন   ীিা হস ন ত ন রতরন 

সাহাবীগসির সসঙ্গ পরামেত করস ন। ত ন আবু্দর রহমান ইবন আউি 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন: সবতরনম্ন দণ্ডরবরধ হসে আরেরি মবত্রাঘাত। ত ন 

উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু তাই বাস্তবায়সনর আসদে কসরন”।32  

আনাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক এও বরিতত, রতরন বস ন,  
ُاهلِلُ» ْولن ُالََُُْكَنُرَسن ُِفْ  «َجِريْدُِـَخْمِرُبِانلَِّعاِلَُوالُْـيَْْضِبن

“রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম মদযপাসনর োরস্ত স্বরূপ মদযপায়ীসক 

জুসতা ও ম জুসরর ডা  রদসয় মপিাসতন”।33  

আবু সাসান রহ. মথসক বরিতত, রতরন বস ন, একদা আরম উসমান রারদয়াল্লাহু 

                                                           
32 সহীহ বু ারী, হাদীস নং ৬৭৭৩; সহীহ মুসর ম, হাদীস নং ১৭০৬; আবু দাউদ, হাদীস নং 
৪৪৭৯ 

33 আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৪৭৯; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৬১৮ 
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‘আনহুর রনকি উপরস্থত হ াম। ত ন ওয়া ীদ ইবন উক্ববাহসকও তার রনকি 

উপরস্থত করা হস া। মস মানুষসক িজসরর দু’রাকাত সা াত পরড়সয় রদসয় 

তাসদরসক রজজ্ঞাসা করস া: মতামাসদরসক আসরা কসয়ক রাকাত মবরে পরড়সয় 

মদসবা রক? ত ন দু’জন বযরক্ত তার বযাপাসর সাযয রদস া। তাসদর একজন তার 

বযাপাসর এ বস  সাযয রদস া ময, মস মদ পান কসরসছ। অপরজন এ বস  

সাযয রদস া ময, মস তাসক বরম করসত মদস সছ। ত ন উসমান রারদয়াল্লাহু 

‘আনহু ব স ন: মস মদ পান কসরসছ বস ই মতা বরম কসরসছ? ত ন রতরন 

আ ী রারদয়াল্লাহু ‘আনহুসক ব স ন মহ আ ী! দাাঁড়াও। ওসক মবত্রাঘাত কসরা। 

আ ী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু তার মছস  হাসান রারদয়াল্লাহু ‘আনহুসক ব স ন, মহ 

হাসান! দাাঁড়াও। ওসক মবত্রাঘাত কসরা। ত ন হাসান রারদয়াল্লাহু ‘আনহু 

রাগারম্বত স্বসর ব স ন, মবত্রাঘাত মসই করুক ময উক্ত রসদ্ধান্ত রদসয়সছ। ত ন 

আ ী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু আবু্দল্লাহ ইবন জাির রারদয়াল্লাহু ‘আনহুসক ব স ন, 

মহ আবু্দল্লাহ! দাাঁড়াও। তাসক মবত্রাঘাত কসরা। ত ন আবু্দল্লাহ রারদয়াল্লাহু 

‘আনহু মবত্রাঘাত কররছস ন আর আ ী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু তা গিনা 

কররছস ন। িরল্লেরি মবত্রাঘাসতর পর আ ী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু ব স ন 

মবত্রাঘাত বন্ধ কসরা। অতিঃপর রতরন ব স ন,  
«ُ ُانلَِِّبُّ ُإِيَلََُُّجَِلَ َحبُّ

َ
نٌَّة،ُوََهَذاُأ ُسن ٌّ ،َُوُكن َُثَماِنْيَ َمرن ،َُوعن ْرَبِعْيَ

َ
بنْوُبَْكٍرُأ

َ
ُأ ،ُوََجَِلَ ْرَبِعْيَ

َ
 ُ«أ

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইরহ ওয়াসাল্লাম িরল্লেরি মবত্রাঘাত কসরন। আবু বকরও 

িরল্লেরি মবত্রাঘাত কসরন; রকন্তু উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু আরেরি মবত্রাঘাত 

কসরন। তসব িরল্লেরি মবত্রাঘাতই আমার রনকি মবরে পছন্দনীয়”।34 
 

                                                           
34 সহীহ মুসর ম, হাদীস নং ১৭০৭; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৪৮১; ইবন মাজাহ, হাদীস নং 
২৬১৯ 
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ধূমপান: 

ধূমপানও মাদকদ্রসবযর অধীন এবং তা প্রকােয গুনাহসমূসহর অনযতম। 

বযাপাররি  ুবই িয়াবহ, তসব মস অনুযায়ী এর প্ররত মকাসনা গুরুত্বই মদওয়া 

হসে না; বরং তা রবসেষ অবসহ ায় পরতত। তাই রিন্ন কসর মসিার অপকার ও 

হারাম হওয়ার কারিগুস া রবসেষিাসব উসল্ল  করার প্রয়াস পারে। যা রনম্নরূপ:  

১. ধূমপান  ুবই রনকৃষ্ট কাজ এবং রবরড়, রসগাসরি ইতযারদ অতযন্ত রনকৃষ্ট বস্তু। 

আর সক  রনকৃষ্ট বস্তুই মতা েরী‘আসতর দৃরষ্টসত হারাম।  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ي َِبَِٰت  لَُهمُ  َوُيِحلُّ ﴿ ِمُ  ٱلطذ ئَِث  َعَليخِهمُ  َوُيَحر  ََبَٰٓ  [٩٥١:ُاالعراف]ُ﴾ٱۡلخ

“আসরা রতরন (রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম) তাসদর জনয পরবত্র ও 

উত্তম বস্তুসমূহ হা া  কসর মদন এবং হারাম কসরন রনকৃষ্ট ও অপরবত্র বস্তুসমূহ”। 

[সূরা আ -আ‘রাি, আয়াত: ১৫৭] 

 . ধূমপাসন সম্পসদর রবসেষ অপিয় হয়। আর সম্পসদর অপিয় মতা হারাম।  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
رِينَ  إِنذ ﴿ ِ خُمَبذ  َٰنَ  ََكنُٓوا   ٱل َو َيَِٰطِي   إِخخ يخَطَٰنُ  َوََكنَ  ٱلشذ  [٧١:ُاالَساء]ُ﴾٢٧ َكُفوٗرا لَِرب ِهِۦ ٱلشذ

“রকছুসতই সম্পসদর অপবযয় কসরা না। কারি, অপিয়কারীরা েয়তাসনর িাই। 

আর েয়তান হসে তার প্রিুর অতযন্ত অকৃতজ্ঞ”। [সূরা আ -ইসরা, আযাত: 

২৬-২৭]  

আল্লাহ তা‘আ া আসরা বস ন,  
ِفُٓوا    َوَل ﴿ ِفِيَ  ُُيِبُّ  َل  إِنذُهۥ تُسخ خُمسخ  [١٩:ُاالعراف]ُ﴾ٱل

“তসব মতামরা (সপাোক-পররেদ ও পানাহাসর) অপিয় ও অপবযয় কসরা না। 

কারি, আল্লাহ তা‘আ া অপিয়কারীসদরসক পছন্দ কসরন না”। [সূরা আ -

আ‘রাি, আয়াত: ৩১]  
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একজন রবসবকেূসনযর হাসত রনজ সম্পদ উরঠসয় মদওয়া যরদ না জাসয়য ও 

হারাম হসত পাসর এ জনয ময, মস উক্ত সম্পদগুস া অপিয় ও অপবযয় করসব 

তা হস  আপরন রনজসক রবসবকবান মসন কসর রনসজই রনজ িাকাগুস া রকিাসব 

মধাাঁয়ায় উরড়সয় রদসত পাসরন এবং তা রকিাসব জাসয়য হসত পাসর? আল্লাহ 

তা‘আ া বস ন,  
تُوا   َوَل ﴿ َفَهآءَ  تُؤخ َٰلَُكمُ  ٱلسُّ َو مخ

َ
ُ  َجَعَل  ٱلذِت  أ  [٥:ُالنساء]ُ﴾قَِيَٰٗما لَُكمخ  ٱّللذ

“আল্লাহ তা‘আ া মতামাসদর জীবন রনবতাসহর জনয মতামাসদরসক ময সম্পদ 

রদসয়সছন তা মতামরা মবউকুিসদর হাসত উরঠসয় রদও না”।                                                                               

[সূরা আন-রনসা, আয়াত: ৫] 

গ. ধূমপাসনর মাধযসম রনজ জীবনসক ধ্বংসসর রদসক মঠস  মদওয়া হয়। আর 

আত্মহতযা ও রনজ জীবনসক ধ্বংসসর মুস  মঠস  মদওয়া মারাত্মক হারাম ও 

একান্ত কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ُتلُٓوا   َوَل ﴿ نُفَسُكمخ   َتقخ

َ
َ  إِنذ  أ َعلخ  َوَمن ٢٩ رَِحيٗما بُِكمخ  ََكنَ  ٱّللذ َٰلَِك  َيفخ َوَٰٗنا َذ  فََسوخَف  َوُظلخٗما ُعدخ

لِيهِ  َٰلَِك  َوََكنَ  نَاٗرا   نُصخ ِ  ََعَ  َذ  [١٩ُُ،٧٠:ُالنساء]ُ﴾٣٠ يَِسرًيا ٱّللذ

“মতামরা রনসজসদরসক ময মকাসনা পন্থায় হতযা কসরা না। রনশ্চয় আল্লাহ 

তা‘আ া মতামাসদর প্ররত অতযন্ত দয়ােী । ময বযরক্ত সীমারতক্রম ও অতযািার 

বেত এমন কান্ড কসর বসসব তাহস  অরিসরই আরম তাসক জাহান্নাসম রনসযপ 

করসবা। আর এ কাজিা আল্লাহ তা‘আ ার পসয এসকবাসরই সহজ”। [সূরা 

আন-রনসা, আয়াত: ২৯-৩০]  

আল্লাহ তা‘আ া আসরা বস ন,  
يخِديُكمخ  تُلخُقوا   َوَل ﴿

َ
لَُكةِ  إَِل  بِأ  [٩٠٥:ُاْلقرة]ُ﴾ٱتلذهخ

“মতামরা ক সনা ধ্বংসসর রদসক রনজ হস্ত সম্প্রসাররত কসরা না”।                                                                        

[সূরা আ -বাকারা, আয়াত: ১৯৫]  
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ঘ. রবসশ্বর সক  স্বাস্থযরবদসদর ধারিামসত ধূমপান স্বাসস্থযর জনয একান্তই 

যরতকর। সুতরাং আপরন এরই মাধযসম আপনার স্বাস্থয রবনাে করসত পাসরন 

না। কারি, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম আপনাসক এ বযাপাসর রনসষধ 

কসরসছন।  

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস ও উবাদাহ ইবন সারমত রারদয়াল্লাহু ‘আনহুম মথসক 

বরিতত, তারা বস ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম বস ন,  
ارَُ» َرَُواَلُِْضَ  «اَلَُْضَ

“না তুরম রনজ বা অসনযর যরত করসত পাসরা। আর না মতামরা পরস্পর 

(প্ররতসোসধর রিরত্তসত) এসক অপসরর যরত করসত পাসরা”।35
 

ঙ. ধূমপাসনর মাধযসম মুরমন পুরুষ ও মরহ াসদরসক কষ্ট মদওয়া হয়। কারি, 

ধূমপায়ী য ন ধূমপান কসর ত ন তার আেপাসের অধূমপায়ীরা রবরড় ও 

রসগাসরসির মধাাঁয়ায় কষ্ট পান। এমনরক রনয়রমত ধূমপায়ীরা কথা ব ার সময়ও 

তার আেপাসের অধূমপায়ীরা কষ্ট মপসয় থাসকন। সা াত পড়ার সময় ধূমপায়ী 

বযরক্ত রযরকর ও মদা’আ উচ্চারি করসত মগস  অধূমপায়ীরা তার মুস র রনকৃষ্ট 

দুগতসন্ধ িীষি কষ্ট মপসয় থাসকন। ক সনা ক সনা তার জামা-কাপড় মথসকও 

দুগতন্ধ পাওয়া যায়। আর তাসদরসক কষ্ট মদওয়া মতা অতযন্ত পাসপর কাজ।  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ِينَ ﴿ ذُونَ  َوٱَّلذ ِمنِيَ  يُؤخ خُمؤخ ِمَنَِٰت  ٱل خُمؤخ ِ  َوٱل تََسُبوا   َما بَِغريخ َتَملُوا   َفَقدِ  ٱكخ َتَٰٗنا ٱحخ بِيٗنا ِإَوثخٗما ُبهخ  مُّ
 [٥٥:ُاالحزاب]ُ﴾٥٨

“যারা মু’রমন পুরুষ ও মরহ াসদরসক কষ্ট মদয় অথি তারা মকাসনা অপরাধ 

কসররন এ জাতীয় মানুষরা রনশ্চয় অপবাদ ও স্পষ্ট গুনাসহর মবাঝা বহন 

                                                           
35 ইবন মাজাহ, হাদীস নং২৩৬৯, ২৩৭০ 
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করসব”। [সূরা আ -আহযাব, আয়াত: ৫৭]  

ি. রপয়াজ ও রসুসনর মসতা হা া  রজরনস ম সয় য ন সা াসতর জনয মসরজসদ 

যাওয়া রনসষধ অথি েরী‘আসত জামা‘আসত সা াত পড়ার রবসেষ িযী ত 

রসয়সছ। কারি, রিররেতারা তাসত  ুব কষ্ট মপসয় থাসকন ত ন ধূমপান কসর মকউ 

মসরজসদ রকিাসব মযসত পাসর? অথি তা একই সসঙ্গ দুগতন্ধ ও হারাম। তাসত রক 

রিররেতারা কষ্ট পান না? তাসত রক মুসরল্লরা কষ্ট পায় না?  

জারবর ইবন আবু্দল্লাহ রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথসক বরিতত, রতরন বস ন, নবী 

সাল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াসাল্লাম বস ন,  
ُالُْ» َُمْسِجَدنَا،ُفَإِنَّ َكَلُاْْلََصَلَُواثلُّْوَمُفاَلََُيْقَربَنَّ

َ
ُأ ُبَننْوُآَدمَُـَمْن ذَّىُِمنْهن

َ
اَُيتَأ ذَّىُِممَّ

َ
ُُ«َمََلئَِكَةُتَتَأ

“ময বযরক্ত রপয়াজ ও রসুন ম স া মস মযন আমার মসরজসদর রনকিবততী না 

হয়। কারি, রিররেতারা এমন রজরনসস কষ্ট পায় যাসত কষ্ট পায় আদম 

সন্তান”।36  

ছ. ধূমপাসনর মাধযসম রনজ মছস -সন্তানসক অঙ্গহারন ও ত্রুরিপূিত বৃরদ্ধর প্ররত 

মঠস  মদওয়া হয়। রবসেষজ্ঞসদর ধারিানুযায়ী রনকুরিন পুরুসষর বীযতসক রবষাক্ত 

কসর মদয়। যদ্দরুন সন্তান প্রজসে রবসেষ বযাঘাত ঘসি। এমনরক ক সনা 

ক সনা প্রজনন যমতা সমূ্পিতরূসপই রবনষ্ট হসয় যায়।  

জ. ধূমপাসনর মাধযসম রনজ মছস -সন্তানসক িারররত্রক অধিঃপতসনর রদসক 

রবসেষিাসব মঠস  মদওয়া হয়। কারি, তারা িাগযক্রসম জেগত অঙ্গহারন মথসক 

বাাঁিস ও রপতার ধূমপান মদস  তারা রনসজরাও ধূমপাসন অিযস্ত হসয় পসড়।  

আরবী িাষার প্রবাসদ ব া হয়:  
بَاهنَُفَماَُظلََمُ

َ
َُوَمْنَُشابََهُأ

“ময রনসজর বাসপর মসতা হসয়সছ মস মকাসনা অপরাধ কসররন”।  
                                                           
36 সহীহ বু ারী, হাদীস নং ৮৫৪ সহীহ মুসর ম, হাদীস নং ৫৬৪ 
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আসরক প্রবাসদ ব া হয়:  
ُقَِريٍْنُبِالُْ ُّ َقاِرِنَُيْقتَِدْيُـَوُكن ُمن

“প্রসতযক সঙ্গী তার আসরক সঙ্গীরই অনুসরি কসর। আর রপতা মতা তার 

বাোর দীঘত সমসয়রই সঙ্গী”।  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ٓ  َوَكَذَٰلَِك ﴿ رخَسلخَنا َما

َ
َية   ِف  َقبخلَِك  ِمن أ ِن قَرخ ِذير   م 

ٓ  قَاَل  إِلذ  نذ َفُوَها ٓ  إِنذا ُمۡتخ نَا َٰٓ  َءابَآَءنَا وََجدخ ة   ََعَ مذ
ُ
 أ

َٰٓ  ِإَونذا َتُدونَ  َءاَثَٰرِهِم ََعَ قخ  [٧١:ُالزخرف]ُ﴾٢٣ مُّ

“এিাসবই মতামার পূসবত য নই আমরা মকাসনা এ াকায় মকাসনা িীরত 

প্রদেতনকারী (নবী) পারঠসয়রছ, ত নই মস এ াকার ঐশ্বযতো ীরা বস সছ, আমরা 

মতা আমাসদর পূবতপুরুষসদরসক এই একই মতাদসেতর অনুসারী মপসয়রছ। আর 

আমরা মতা তাসদরই পদাঙ্ক অনুসারী”। [সূরা আয-যু রুি, আয়াত: ২৩]  

রতরন আসরা বস ন,  
َِٰحَشةٗ  َفَعلُوا   ِإَوَذا﴿ نَا قَالُوا   َف ٓ  وََجدخ ُ  َءابَآَءنَا َعلَيخَها َمَرنَا َوٱّللذ

َ
َ  إِنذ  قُلخ  بَِها   أ ُمرُ  َل  ٱّللذ

خ
َشآءِ   يَأ  بِٱلخَفحخ

َتُقولُونَ 
َ
ِ  ََعَ  أ لَُمونَ  َل  َما ٱّللذ  [٧٥:ُاالعراف]ُ﴾٢٨ َتعخ

“য ন তারা মকাসনা অিী  কাজ কসর বসস ত ন তারা বস : আমরা আমাসদর 

পূবতপুরুষসদরসক এমনই করসত মদস রছ এবং আল্লাহ তা‘আ াও মতা 

আমাসদরসক এমনই করসত আসদে কসরসছন। মহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইরহ 

ওয়াসাল্লাম! তুরম মঘাষিা কসর দাও ময, রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আ া ক সনা অিী  

কাসজর আসদে কসরন না। মতামরা রক আল্লাহ তা‘আ া সম্পসকত এমন সব 

কথা ব সছা ময রবষসয় মতামাসদর মকাসনা জ্ঞান মনই”। [সূরা আ -আ‘রাি, 

আয়াত: ২৮]  

ঝ. ধূমপাসনর মাধযসম রনজ স্ত্রীসকও রবসেষিাসব কষ্ট মদওয়া হয়। কারি, মস 

মতা আপনার জীবন সঙ্গী। আপনার সবরকছুই মতা তার সসঙ্গ জরড়ত। তাই মস 
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আপনার মুস র দুগতসন্ধ কষ্ট পাসব অবেযই। আবার ক সনা ক সনা মতা মকাসনা 

মকাসনা স্ত্রী অসতকতিাসব রনসজও ধূমপাসন অিযস্ত হসয় পসড়। ত ন তার ওপর 

যু ুম িরম পযতাসয় মপৌঁছায়।  

ঞ. ধূমপান সন্তানসক মাতা-রপতার অবাধয হসত সহসযারগতা কসর। কারি, 

ধূমপায়ী স্বিাবত রনজ মাতা-রপতা মথসক দূসর থাকসত িায়। যাসত তারা তার 

অিযাসসর বযাপাররি আাঁি করসত না পাসর। আর এিাসবই মস ধীসর ধীসর 

তাসদর অবাধয হসয় পসড়।  

ি. ধূমপান ধূমপায়ীর মনককার সঙ্গী এসকবাসরই করমসয় মদয়। কারি, তারা এ 

জাতীয় মানুষ মথসক দূসর থাকসত িায়। এমনরক মকউ মকউ মতা এ জাতীয় 

মানুষসক সা ামও রদসত িায় না।  

ঠ. ধূমপাসনর মাধযসম ইস াসমর েত্রুসদরসক রবসেষিাসব সহসযারগতা করা হয়। 

কারি, এরই মাধযসম তাসদর অথতননরতক প্রবৃরদ্ধ রদন রদন মবসড় যায় এবং তা ও 

তার রকয়দংে পরবততীসত ইস াসমরই রবরুসদ্ধ বযবহৃত হয়।  

ড. ধূমপান ধীসর ধীসর মমধাসক রবনষ্ট কসর মদয়। যা আল্লাহ তা‘আ ার পয 

মথসক মানুসষর জনয এক রবরাি রনয়ামত। কারি, তা রিন্তা েরক্তসক এসকবাসরই 

দুবত  কসর মদয়। এমনরক ধীসর ধীসর তার মসধয মমধােূনযতা মদ া মদয়। সু্ক  

ও কস সজর ছাত্রসদর মাসঝ একদা এক জররপ িার সয় মদ া যায় ময, 

ধূমপায়ীরা অধূমপায়ীর তু নায়  ুবই কম মমধা সম্পন্ন এবং মকাসনা রকছু 

তাড়াতারড় বুঝসত অযম।  

ঢ. ধূমপাসনর মাধযসম হৃদয়, মিা  ও দাাঁতসক যরতর সমু্ম ীন করা হয়। অথি 

অন্তর মানুসষর অঙ্গ-প্রতযসঙ্গর রাজা। মিা  হসে জীবসনর প্ররত একরি জানা া। 

দাাঁত হসে মানুসষর রবসেষ এক মসৌন্দযত। ধূমপাসনর কারসি হৃদসয়র রেরা-

উপরেরাগুস া েক্ত হসয় যায় এবং হঠাৎ রক্ত ি াি  বন্ধ হসয় যায়। মিা  রদসয় 
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এক ধরসনর পারন মবর হয়। মিাস র পাতাগুস া জ্ব সত থাসক। ক সনা ক সনা 

মিা  ঝাপসা ও অন্ধ হসয় যায়। দাাঁসত মপাকা ধসর। দাাঁত হ ুদবিত হসয় যায়। 

দাাঁসতর মারড় জ্ব সত থাসক। রজহবা ও মুস  ঘা ও যত সৃরষ্ট হয়। মঠাাঁি রববিত 

হসয় যায় ইতযারদ ইতযারদ।  

ি. ধূমপান ধূমপায়ীসক তার বাধয মগা াম বারনসয় রাস । মনো ধরস ই তার 

আসয়াজন করসতই হসব। নতুবা মস অন্তসর এক ধরসনর সঙ্কীিততা ও অরস্থরতা 

অনুিব করসব। পুসরা দুরনয়াই তার রনকি অন্ধকার মসন হসব। আর এ কথা 

সবারই জানা ময, একজসনর মগা ামীসতই োরন্ত; অসনসকর মগা ামীসত নয়। 

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
َباب  ﴿ رخ

َ
ِقُونَ  َءأ َتَفر  ر  مُّ مِ  َخريخ

َ
ُ  أ َِٰحدُ  ٱّللذ ارُ  ٱلخَو  [١٠:ُيوسف]ُ﴾ٱلخَقهذ

“অসনকগুস া প্রিু িাস া না রক এমন আল্লাহ রযরন একক পরাক্রমো ী”। [সূরা 

ইউসুি, আয়াত: ৩৯] 

ত. ধূমপায়ীর রনকি ময মকাসনা ইবাদাত িারী মসন হয়। রবসেষ কসর মরাযা। 

কারি, মস সাওম থাকাবস্থায় আর ধূমপান করসত পাসর না। গরম মমৌসুসম মতা 

রদন বড় হসয় যায়। ত ন তার অরস্থরতার আর মকাসনা সীমা থাসক না। 

মতমরনিাসব হজও তাসক রবসেষিাসব রবেত কসর।  

থ. এ ছাড়াও ধূমপাসনর কারসি অসনক ধরসনর কযান্সার জে মনয়। তম্মসধয 

িুসিুস, গ া, মঠাাঁি,  াদয না ী, শ্বাস না ী, রজহ্বা, মু , মূত্রথর , রকডনী 

ইতযারদর কযান্সার অনযতম।  

এ ছাড়াও ধূমপাসনর সমসযাগুস ার মসধয আসরা রসয়সছ  াদয-পানীসয় 

রুরিহীনতা, শ্বাস-প্রশ্বাসস কষ্ট, মাথা বযথা, শ্রবি েরক্তসত দুবত তা, হঠাৎ মৃতুয, 

যক্ষ্মা, বদ্হজমী, পাকস্থ ীসত ঘা, কর জায় রছদ্র ও সমূ্পিতরূসপ তার রবনাে, 
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োরীররক েীিততা, বযবযারধ, অতযারধক কি ও কারে, স্নায়ুর দুবত তা, মিহারার 

 াবিয রবনষ্ট হওয়া ইতযারদ ইতযারদ।  

ধূমপান সংক্রান্ত আসরা রকছু কথা:  

# আন্তজতারতক স্বাস্থয সংস্থার ১৯৮৩ সসনর ররসপাসিত ব া হয়, বততমান রবসশ্ব 

রসগাসরি মকনার মপছসন ময অথত বযয় করা হয় তার দুই-তৃতীয়াংে স্বাস্থয  াসত 

বযয় করা হস  রবসশ্বর প্ররতরি মানুসষর স্বাস্থযগত প্রসয়াজনীয়তা পূরি করা 

অবেযই সম্ভবপর হসব। 

# আন্তজতারতক স্বাস্থয সংস্থার আসরকরি ররসপাসিত ব া হয়, ধূমপাসনর 

অপকাররতায় বছসর শুধুমাত্র আসমররকাসতই ৩  া  ৪৬ হাজার বযরক্ত মারা 

যায়। মতমরনিাসব িীসন ১  া  ৪০ হাজার, রেসিসন ৫৫ হাজার, সুইসডসন আি 

হাজার এবং পুসরা রবসশ্ব ২৫  া  বযরক্ত প্ররত বছর মারা যায়।  

# িীসনর সাঙ্গাহাই েহসরর এক মমরডসক  ররসপাসিত ব া হয়, মস ানকার 

িুসিুস কযান্সাসর আক্রান্ত ৬৬০ জসনর ৯০ িাগই ধূমপায়ী।  

# আসরক ররসপাসিত ব া হয়, ধূমপাসনর অপকাররতায় মৃতুযর হার দুঘতিনা ও যুদ্ধ 

মযসত্রর মৃতুযর হাসরর িাইসতও অসনক মবরে।  

# ৪৬ বছর ও তসতারধক বয়সসর ম াকসদর মসধয ধূমপায়ীসদর মৃতুযর হার 

অধূমপায়ীসদর তু নায় পাঁরিে গুি মবরে।  

# ধূমপান হসে পদস্খ সনর প্রথম কারি।  

# মকউ তদরনক ২০ রি রসগাসরি পান করস  তার েরীসর েতকরা পসনসরা িাগ 

রহসমাসলারবসনর ঘািরত মদ া মদয়।  

# ধূমপাসনর অপকাররতায় রেসিসন তদরনক ৪৪ বযরক্ত মারা যায়।  

# রবরড় ও রসগাসরসির মেষাংে প্রথমাংসের তু নায় আসরা মবরে যরতকর।  
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#  জ্জাজনক রবষয় হসে এই ময, িতুষ্পাদ জন্তুর সামসন তামাক রা া হস  

ওরা তা ম সত িায় না; অথি মানুষ  ুব সহজিাসবই তা তদরনক প্রিুর পররমাসি 

গ াধিঃকরি কসর যাসে।  
 

ধূমপাসনর কাল্পরনক উপকারসমূহ:  

ধূমপায়ীরা রনসজসদর মদাষসক ঢাকা মদওয়ার জনয অধূমপায়ীসদরসক ধূমপাসনর 

রকছু কাল্পরনক উপকার বুঝাসত িায় যা রনম্নরূপ:  

ক. তারা বস , মসনর অোরন্ত দূর করার জনযই ধূমপান করা হয়। তাসদর এ 

কথা রনরশ্চতিাসবই জানা উরিৎ ময, একমাত্র আল্লাহ তা‘আ ার রযরকসরর 

মাধযসমই মানুসষর অন্তসর োরন্তর সিার হয়। আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
َل ﴿
َ
رِ  أ

ِ  بِِذكخ َمئِنُّ  ٱّللذ  [٧٥:ُالرعد]ُ﴾ٱلخُقلُوُب  َتطخ

“মজসন রাস া, আল্লাহ তা‘আ ার স্মরসিই অন্তর োরন্ত পায়”।                                                                             

[সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ২৮] 

 . তারা বস , ধূমপান মকাসনা বযাপাসর গিীর রিন্তা করসত সহসযারগতা কসর। 

মূ তিঃ বযাপারিা সমূ্পিত এর উসটা, বরং ধূমপান শ্বাসকষ্ট ও গ া শুরকসয় 

যাওয়ার দরুন মানুসষর রিন্তােরক্তসক রবরযি কসর মদয়।  

গ. তারা বস , ধূমপান মানুসষর স্নায়ুগুস াসক সসতজ কসর মতাস । মূ ত 

বযাপারিা সমূ্পিত এর রবপরীত। বরং ধূমপান মানুসষর স্নায়ুগুস াসক দুবত  কসর 

মদয় এবং এরই প্রিাসব দ্রুত হৃদকম্পন শুরু হসয় যায়।  

ঘ. তারা বস , ধূমপাসন বনু্ধ বাসড়। এ কথা একাংসে রঠক। তসব ধূমপাসন 

ধূমপায়ী বনু্ধ বাসড়, িাস া বনু্ধ নয়।  
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ঙ. তারা বস , ধূমপাসন ক্লারন্ত দূর হয়। এ কথা এসকবাসরই রঠক নয়; বরং 

ধূমপাসন ক্লারন্ত আসরা মবসড় যায়। কারি, ধূমপাসন স্নায়ু মদৌবত য ও রক্ত ি ািস  

সমসযা সৃরষ্ট কসর।  

আবার মকউ মকউ মতা অসনযর অনুকরসি ধূমপান কসর থাসক। কাউসক ধূমপান 

করসত মদস  তার  ুব িাস া ম সগসছ তাই মসও ধূমপান কসর। রকয়ামসতর 

রদন তার এ অনুসরি মকাসনা কাসজই আসসব না। আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ِ  َوَبَرُزوا  ﴿ ُؤا   َفَقاَل  ََجِيٗعا ّلِلذ َعَفَٰٓ ِينَ  ٱلضُّ ٓوا   لَِّلذ ََبُ َتكخ نُتم َفَهلخ  َتَبٗعا لَُكمخ  ُكنذا إِنذا ٱسخ

َ
ُنونَ  أ غخ  َعنذا مُّ

ِ  َعَذاِب  ِمنخ  ء    ِمن ٱّللذ ََٰنا لَوخ  قَالُوا   ََشخ ُ  َهَدى ٓ  َسَوآءر  لََهَديخَنَُٰكمخ   ٱّللذ َنا َنآ  َعلَيخ َجزِعخ
َ
مخ  أ

َ
نَا أ  ََلَا َما َصََبخ

ِيص   ِمن  [٧٩:ُابراهيم]ُ﴾٢١ َّمذ

“সবাই আল্লাহ তা‘আ ার রনকি উপরস্থত হস  দুবত রা অহঙ্কারীসদরসক ব সব, 

আমরা মতা মতামাসদর অনুসারীই রছ াম। অতএব মতামরা রক আমাসদরসক 

আল্লাহ তা‘আ ার োরস্ত মথসক এতিুকুও রযা করসত পারসব? তারা ব সব: 

আল্লাহ তা‘আ া আমাসদরসক সরঠক পথ মদ াস  অবেযই আমরা মতামাসদরসক 

তা মদ াতাম। এ ন আমরা তধযতিুযত হই অথবা তধযতেী  হই তাসত রকছুই 

আসস যায় না। এ ন আমাসদর জনয আল্লাহ তা‘আ ার আযাব মথসক রনষৃ্করত 

পাওয়ার আর মকাসনা পথ মনই”। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ২১] 

আবার মকউ মকউ মতা দারম্ভকতা মদর সয় বস ন, আরম বুসঝ শুসনই ধূমপান 

কররছ। এসত মতামাসদর রক যায় আসস? এ জাতীয় বযরক্তসদরসক এ ন মথসকই 

পরকাস র পররিরতর কথা রিন্তা করা উরিৎ। আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ِن ١٥ َعنِيد   َجبذار   ُكُّ  وََخاَب ﴿ َقَٰ  َجَهنذمُ  َوَرآئِهِۦ م  آء   ِمن َويُسخ  يََكادُ  َوَل  َيتََجرذُعُهۥ ١٦ َصِديد   مذ

تِيهِ  يُِسيُغُهۥ
خ
خَموخُت  َوَيأ :ُابراهيم]ُ﴾١٧ َغلِيظ   َعَذابر  َوَرآئِهِۦ َوِمن بَِمي ِت    ُهوَ  َوَما َمََكن   ُك ِ  ِمن ٱل

٩١ُُ،٩٥] 

“প্রসতযক উদ্ধত তস্বরািারী বযথতকাম হস া। পররিাসম তাসদর প্রসতযসকর জনয 
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রসয়সছ জাহান্নাম এবং তাসদরসক পান করাসনা হসব গর ত পুাঁজ। অরত কসষ্টই 

তারা তা গ াধিঃকরি করসব; সহসজ নয়। সবতরদক মথসক মৃতুয তার রদসক মধসয় 

আসসব, অথি মস মরসব না এবং এর পসরও তার জনয রসয়সছ করঠন োরস্ত”। 

[সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ১৫-১৭]  
 

মযিাসব আপরন ধূমপান ছাড়সবন:  

ধূমপাসনর উপসরাক্ত বযরক্তগত ও সামারজক অপকার জানার পর আো মতা 

আপরন এ রন ধূমপান মথসক তাওবা করসত প্রস্তুত। তসব এ মযসত্র কসয়করি 

বযাপার আপনাসক রবসেষ সহসযারগতা করসব যা রনম্নরূপ:  

ক. আল্লাহ তা‘আ ার ওপর পূিত িরসা মরস  ধূমপান তযাসগর বযাপাসর করঠন 

প্ররতজ্ঞা তথা তাওবা করসত হসব এবং এ বযাপাসর পূিত রনষ্ঠার সাসথ আল্লাহ 

তা‘আ ার সহসযারগতা মিসয় তাাঁর কাসছ রবসেষিাসব িররয়াদ করসত হসব।  

আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ِ  إَِل  َوتُوُبٓوا  ﴿ يُّهَ  ََجِيًعا ٱّللذ

َ
ِمُنونَ  أ خُمؤخ لُِحونَ  لََعلذُكمخ  ٱل  [١٩:ُانلور]ُ﴾ُتفخ

“মহ ঈমানদারগি! মতামরা সবাই আল্লাহ তা‘আ ার রনকি প্রতযাবততন কসরা, 

যাসত মতামরা সি কাম হসত পাসরা”। [সুরা আন-নূর, আয়াত: ৩১]  

আল্লাহ তা‘আ া আসরা বস ন,  
ن﴿ مذ
َ
َطرذ  ُُيِيُب  أ خُمضخ ِشُف  َدََعهُ  إَِذا ٱل وٓءَ  َوَيكخ َعلُُكمخ  ٱلسُّ ۡرِض   ُخلََفآءَ  َوَيجخ

َ ءَِلَٰه   ٱۡلخ
َ
عَ  أ ِ   مذ  ٱّللذ

ا قَلِيٗل  ُرونَ  مذ  [٢٧:ُانلمل]ُ﴾٦٢ تََذكذ

“রতরনই মতা উত্তম রযরন আসততর আহ্বাসন সাড়া মদন য ন মস তাাঁসক ডাসক, 

রবপদ-আপদ দূরীিূত কসরন এবং মতামাসদরসক পৃরথবীসত প্ররতরনরধ কসরন। 

আল্লাহ তা‘আ ার পাোপারে অনয মকাসনা মা‘বূদ আসছ রক? মতামরা মতা অরত 

সামানযই উপসদে গ্রহি কসর থাসকা”। [সুরা আন-নাম , আয়াত: ৬২] 
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 . ধূমপাসনর অপকারগুস া তদরনক রনসজ িাবুন এবং রনজ বনু্ধ-বান্ধব, আত্মীয়-

স্বজন, পাড়া-প্ররতসবেী ও স্ত্রী-সন্তানসদর সামসন এগুস া রনসয় আস ািনা করুন।  

গ. ধূমপায়ীসদর সঙ্গ মছসড় রদন। অন্ততপসয ধূমপাসনর মজর স মথসক বহু দূসর 

এবং ক যািকর কাসজ সবতদা বযস্ত থাকুন।  

ঘ. ধূমপানসক ঘৃিা করসত মিষ্টা করুন এবং সবতদা এ কথা িাবুন ময, মকউ 

একমাত্র আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুরষ্টর জনয মকাসনা হারাম বস্তু পররতযাগ করস  

আল্লাহ তা‘আ া এর প্ররতদান রহসসসব তাসক এর িাইসত আসরা উন্নত ও 

ক যািকর বস্তু দান করসবন।  

আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুরষ্টর জনয মকউ মকাসনা হারাম বস্তু পররতযাগ করস  তা 

সহসজই পররতযাগ করা সম্ভব। তসব আল্লাহ তা‘আ া সবত প্রথম আপনাসক 

অবেযই পরীযা কসর মদ সবন ময, আপরন উক্ত হারাম বস্তু পররতযাসগ কতিুকু 

সতযবাদী। ত ন আপরন এ বযাপাসর তধযত ধরসত পারস  তা পররসেসষ সরতযই 

মজায় রূপান্তররত হসব।  

ধূমপান পররতযাগ করস  প্রথমতিঃ আপনার গিীর ঘুম নাও আসসত পাসর। 

রসক্ত ঘািরত মদ া রদসব। দীঘত সময় মকাসনা রকছু রনসয় গিীরিাসব িাবসত 

পারসবন না। রাগ ও অরস্থরতা মবসড় যাসব। নারড়র সাধারি গরত কসম যাসব। 

মেইন মকন মযন হা কা রনসস্তজ হসয় পড়সব। ধূমপাসনর জনয অন্তর রক রব  

করসত থাকসব। তসব তা রকছু রদসনর মসধয রঠক হসয় যাসব।  

ঙ. ক সনা মসনর মিতর ধূমপাসনর ইসে জরেস  সাসথ সাসথ রমসওয়াক করুন 

অথবা িুইঙ্গাম ম সত থাকুন।  

ি. িা ও করপ  ুব কমই পান করুন, বরং এরই পররবসতত সাধযমত ি -ি ারদ 

ম সত মিষ্টা করুন।  
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ছ. প্ররতরদন নাস্তার পর এক লাস ম বু বা আঙু্গসরর েরবত পান করুন। তা 

হস  ধূমপাসনর িারহদা একিু কসর হস ও হ্রাস পাসব।  

জ. যত্ন সহকাসর রনয়রমত িরয সা াতগুস া আদায় করুন। আল্লাহ তা‘আ া 

বস ন,  
قِمِ ﴿

َ
ةَ   َوأ لَوَٰ ةَ  إِنذ  ٱلصذ لَوَٰ َشآءِ  َعنِ  َتنخَهَٰ  ٱلصذ خُمنَكرِ   ٱلخَفحخ رُ  َوٱل ِ  َوََّلِكخ ََبُ   ٱّللذ كخ

َ
ُ  أ لَمُ  َوٱّللذ  َما َيعخ

َنُعونَ   [٥٥:ُالعنكبوت]ُ﴾تَصخ

“আর নামায কাসয়ম কসরা। কারি, নামাযই মতা মতামাসক অিী  ও মন্দ কাজ 

মথসক রবরত রা সব। আল্লাহ তা‘আ ার স্মরিই মতা সবতসশ্রষ্ঠ। মতামরা যাই 

করসছা আল্লাহ তা‘আ া তা সবই জাসনন”। [সুরা আ -‘আনকাবূত, আয়াত: 

৪৫] 

ঝ. মবরে মবরে সাওম পা ন করার মিষ্টা করুন। কারি, তা মসনাব সক 

েরক্তো ী করা ও কুপ্রবৃরত্ত মমাকারব ায় রবসেষ সহসযারগতা করসব।  

ঞ. মবরে মবরে কুরআন রত াওয়াত করুন। আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
ِدي ٱلخُقرخَءانَ  َهََٰذا إِنذ ﴿ قخَوم ِهَ  لِلذِت  َيهخ

َ
 [٠:ُاالَساء]ُ﴾أ

“রনশ্চয় এ কুরআন সরঠক পথ প্রদেতন কসর”। [সুরা আ -ইসরা, আয়াত: ৯] 

আল্লাহ তা‘আ া আসরা বস ন,  
َها﴿ يُّ

َ
أ وخِعَظة   َجآَءتخُكم قَدخ  ٱَلذاُس  َيَٰٓ ِن مذ ب ُِكمخ  م  ُدورِ  ِف  ل َِما َوِشَفآء   رذ َة   َوُهٗدى ٱلصُّ  َورَۡحخ

ِمنِيَ   [٥١:ُيونس]ُ﴾٥٧ ل ِلخُمؤخ

“মহ মানব সক ! মতামাসদর রসবর পয মথসক মতামাসদর রনকি উপসদে, 

অন্তসরর রিরকৎসা এবং মুরমনসদর জনয রহদায়াত ও রহমত এসসসছ”। [সূরা 

ইউনুস, আয়াত: ৫৭]  

ি. মবরে মবরে রযরকর করুন। আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
َل ﴿
َ
رِ  أ

ِ  بِِذكخ َمئِنُّ  ٱّللذ  [٧٥:ُالرعد]ُ﴾ٱلخُقلُوُب  َتطخ
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“মজসন রাস া, একমাত্র আল্লাহ তা‘আ ার রযরকর বা স্মরসিই মানব অন্তর 

প্রোরন্ত  াি কসর”। [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ২৮]  

ছ. সবতদা আল্লাহ তা‘আ ার রনকি েয়তাসনর কুমেিা মথসক আশ্রয় প্রাথতনা 

করুন। কারি, েয়তানই মতা গুনাহসমূহসক মানব সমু্মস  সুসোরিত কসর 

মদ ায়। আল্লাহ তা‘আ া বস ন,   

﴿ ِ ٓ  لََقدخ  تَٱّللذ رخَسلخَنا
َ
َمم   إَِلَٰٓ  أ

ُ
ِن أ يخَطَٰنُ  لَُهمُ  فََزيذنَ  َقبخلَِك  م  َمَٰلَُهمخ  ٱلشذ عخ

َ
َوخمَ  َوِِلُُّهمُ  َفُهوَ  أ  َولَُهمخ  ٱِلخ

ِِلم   َعَذابر 
َ
 [٢١:ُانلحل]ُ﴾٦٣ أ

“আল্লাহর কসম! আমরা মতামার পূসবতও বহু জারতর রনকি রাসূ  মপ্ররি 

কসররছ; রকন্তু েয়তান তাসদর অসোিনীয় কমতকান্ডসক তাসদর রনকি সুসোরিত 

কসর মদর সয়সছ। সুতরাং েয়তান মতা আজ তাসদর বনু্ধ অরিিাবক এবং 

তাসদরই জনয (রকয়ামসতর রদন) যেিাদায়ক োরস্ত রসয়সছ”। [সূরা আন-নাহ , 

আয়াত: ৬৩]  

আল্লাহ তা‘আ া আসরা বস ন,  
ا﴿ يخَطَٰنِ  ِمنَ  يزَنََغنذَك  ِإَومذ غ   ٱلشذ َتعِذخ  نَزخ ِ   فَٱسخ  [٧٩٩:ُاالعراف]ُ﴾٢٠٠ َعلِيمر  َسِميعر  إِنذُهۥ بِٱّللذ

“েয়তাসনর কুমেিা যরদ মতামাসক প্রসরারিত কসর তা হস  তুরম আল্লাহ 

তা‘আ ার আশ্রয় কামনা কসরা। রতরনই মতা সবতসশ্রাতা ও সবতজ্ঞ”।                                                                         

[সূরা আ -আ‘রাি, আয়াত: ২০০]  

জ. মনককার ম াকসদর সাসথ ি ুন। আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
َِبخ ﴿ َسَك  َوٱصخ ِينَ  َمعَ  َنفخ ُعونَ  ٱَّلذ ۥ   يُرِيُدونَ  َوٱلخَعِش ِ  بِٱلخَغَدوَٰةِ  َربذُهم يَدخ َهُه دُ  َوَل  وَجخ  َعيخَناكَ  َتعخ

ةِ  زِيَنةَ  تُرِيدُ  َعنخُهمخ  ََيوَٰ َيا   ٱۡلخ نخ َفلخَنا َمنخ  تُِطعخ  َوَل  ٱدلُّ غخ
َ
رِنَا َعن قَلخَبُهۥ أ

َٰهُ  َوٱتذَبعَ  ذِكخ ُرُهۥ َوََكنَ  َهَوى مخ
َ
 أ

 [٧٥:ُالكهف]ُ﴾٢٨ فُُرٗطا

“তুরম সবতদা রনজসক ওসদর সংস্রসবই রা সব যারা সকা -সন্ধযায় রনজ প্রিুসক 

ডাসক একমাত্র তাাঁরই সন্তুরষ্টর উসদ্দসেয। ক সনা তাসদর মথসক রনজ দৃরষ্ট 
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রিররসয় রনসব না পারথতব জীবসনর মসৌন্দযত কামনায়। তসব ওসদর অনুসরি 

ক সনাই কসরা না যাসদর অন্তর আরম আমার স্মরি মথসক গারি  কসর রদসয়রছ 

এবং যারা রনজ ম য়া - ুেীর অনুসরি কসর রনজ কমতকাসন্ড সীমারতক্রম 

কসর”। [সূরা আ -কাহাি, আয়াত: ২৮]  

একবার দু’বার মিষ্টা কসর বযথত হস ও ক সনা রনরাে হসবন না। কারি, রনরাে 

হওয়া কারিসরর পররিয়। আল্লাহ তা‘আ া বস ন,  
حِ  ِمن ُسوا  تَا يخ  َوَل ﴿ وخ ِ   رذ حِ  ِمن ُس يَا يخ  َل  إِنذُهۥ ٱّللذ وخ ِ  رذ َٰفُِرونَ  ٱلخَقوخمُ  إِلذ  ٱّللذ :ُيوسف]ُ﴾ٱلخَك

٥١] 

“আল্লাহ তা‘আ ার রহমত মথসক মতামরা ক সনা রনরাে হসয়া না। কারি, 

একমাত্র কারিররাই মতা আল্লাহ তা‘আ ার রহমত মথসক রনরাে হসয় থাসক”। 

[সূরা ইউসুি, আয়াত: ৮৭]  

আপরন দ্রুত ধূমপান ছাড়সত না পারস ও অন্ততপসয তা কমাসত মিষ্টা করুন 

এবং তা প্রকােয পান করসবন না তা হস  মকাসনা এক রদন আপরন তা 

সমূ্পিতরূসপ ছাড়সত পারসবন। 
 

ْْجَِعْيَُ
َ
ُآَِلُِوََصْحِبِهُأ ٍدُوَّلََعَ َمَّ ُنَِبيِّنَاُحمن ُلََعَ ُاهللن  وََصىلَّ

সমাি 
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