﷽
ইলেকট্রনিক গেমস এবং কমার্সিয়াে
গসন্টালেে মহামানে

ইলেকট্রনিক গেমস এবং কমার্সিয়াে
গসন্টালেে মহামানে
মূল

শাইখ সালেহ আে মুনাজ্জিদ
অনুবাদ

শশইখ আজ্জসফ
আজ্জশক আরমান জ্জনেয়
পরিমার্জন এবং সম্পাদনা

সাজ্জিদ ইসোম
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আমাদদি কথা
আধুজ্জনকতার শোোঁয়ায় আমরা শেমন িীবন উপলভালগর নানান উপকরণ সহলিই
পাজ্জে, শতমজ্জন তার িনয আমালদর শখসারতও কম জ্জদলত হলে না। মহামাজ্জর
আকালর আমালদর সন্তানলদর মলধয েজ্জিলয় পিা জ্জভজ্জিও শগমলসর শনশা আর
অলটাপালসর মলতা জ্জঘলরধরা চারপালশর কমাজ্জশথয়াে শসন্টার, শজ্জপিং মে, কমলেলের
জ্জফতনা-সমসযাও আমালদর কম শপাহালত হলে না। জ্জকন্তু আমরা জ্জক অনুধাবন
করলত শপলরজ্জে শসই সমসযা কতো ভয়াবহ?
সজ্জতয বেলত জ্জক, এই বইলয়র কাি হালত না জ্জনলে আজ্জম জ্জনলিও শসো বুঝলত
পারতাম না। জ্জবলশে কলর জ্জভজ্জিও শগমলসর সমসযা শতা ভয়াবহ আকার ধারণ
কলরলে। জ্জভজ্জিও শগমসলক উপিীবয কলর শেভালব আমালদর সন্তানলদর মলধয
ইসোমজ্জবলেে, ভ্রান্ত আকীদা-জ্জবশ্বাস আর েীন জ্জবনষ্টকারী নানান জ্জচন্তা-শচতনা
ঢুজ্জকলয় শদওয়া হলে তার সজ্জতযকালরর জ্জচত্র বইলত ফুলে উলেলে; ো সজ্জতযই ভয়াবহ।
অনযজ্জদলক শজ্জপিংমে, মালকথলের আজ্জধপতয এবিং আমালদর প্রিন্ম শজ্জপিং মযাজ্জনয়াক
হলয় ওো কীভালব আমালদর দাম্পতয িীবন এবিং সামাজ্জিক পজ্জরলবশলক দূজ্জেত
করলে তারও একো ভয়াবহ জ্জচত্র এখালন তুলে ধরা হলয়লে। শসই সালর্ ইসোলমর
আলোলক দুলো জ্জবেয়লক চমৎকারভালব জ্জবলেেণ কলরলেন শাইখ সালেহ আে
মুনাজ্জিদ।
আমালদর এই বইজ্জে মূেত শাইলখর দুজ্জে পুজ্জিকার একীভূত রূপ। The
Epidemic of Electronic Games এবিং The Rise of Commercial
Centers: Problems and Solutions শর্লক অনূজ্জদত হলয়ই বািংোয় রূপ
জ্জনলয়লে ইলেকট্রজ্জনক শগমস এবিং কমাজ্জসথয়াে শসন্টালরর মহামাজ্জর। দুিন অনুবাদক
শোেভাই শশইখ আজ্জসফ এবিং আজ্জশকুর রহমান জ্জনেলয়র ইিংলরজ্জি শর্লক অনুবাদ
শশলে সম্পাদনার কাি হলয়লে জ্জকেুো। এরপর উিাদ আবদুল্লাহ আে মাসউদ এই
মূেযবান কালির বািংো সিংস্করণজ্জের শর’ঈ সম্পাদনা কলরলেন।
সমালির সমসযাগুলো োলগথে করা এবিং শসোর সমাধালন ইসোমলক উপস্থাপন
করার শচষ্টা শর্লকই এই বইলয়র কাি করা। ইসোম জ্জবনষ্টকারী শেলকালনা জ্জকেু
শর্লক আমালদর ভজ্জবেযৎ-প্রিন্ম, আমালদর পজ্জরবারলক রক্ষা করা আমালদর ওপর
এক মহান দাজ্জয়ত্ব। জ্জকন্তু দুুঃখিনক হলেও সতয, আি আমরা শসই দাজ্জয়ত্বপােলন

অবলহো শতা করজ্জেই, শরালতর সাগলর শভলস োওয়া আমালদর প্রিন্মলক তুলে
আনার িনযও শতমন শকালনা পদলক্ষপ আমালদর শনই। আমরা আমালদর রলবর
কালে আন্তজ্জরকভালব চাই, আল্লাহ্ এই বইজ্জে শেন বািংো ভাোভােী পােলকর
উপকালর আলস। ঈমান জ্জবনষ্টকারী জ্জফতনা শর্লক আমালদর পজ্জরবার, আমালদর
সমাি, আমালদর সন্তানরা শেন শহফািলত র্ালক। আমীন।
জ্জবনীত
সাজ্জিদ ইসোম
সম্পাদক, সীরাত পাবজ্জেলকশন

ইদলকট্ররনক গেমদসি মহামারি
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সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। তিতন কুর’আনন আমানের জাতননে তেনেন :
“আর েুতনোর জীবন খেলিামাশা ছাড়া অনয তকছুই নে। আর আল্লাহনক
ভেকারীনের জনয খিা আতেরানির আবাসই উত্তম। অিএব খিামরা তক
বুঝনব না?1
েরুে ও সালাম বতষিি খহাক খসই মহামাননবর প্রতি, তিতন এনসতছনলন সকল সৃতির
জননয রহমিস্বরূপ। শাতি বতষিি খহাক িাাঁর পূণ্যাত্মা পতরবার, সাহাবানে খকরাম,
িাাঁর সম্মাতনিা স্ত্রীগণ্ এবং তকোমি পিিি িাাঁনের খরনে িাওো পনের সকল
অনুসারীর প্রতি।
শুেুে কথা
দ্বীননর খি তবষেগুনলানি েুব খবতশ খজার খেওো হনেনছ িানের মনযয একতি
হনলা‒মহান আল্লাহর মাহাত্ময বণ্িনা করা। এবং সরব কনে জাতননে খেওো খি,
তিতন মূেিনের আনরাতপি সীমাবদ্ধিার অননক ঊনবি । এ ছাড়াও িাওহীনের সানে
সাংঘতষিক অেবা িাওহীনের জনয অপমানজনক খিনকাননা তবষে খেনক িাওহীনের
সম্মান রক্ষা করাও দ্বীননর এক মহান োতেত্ব। একই সানে ইসলানমর প্রতিতি
তবতযতবযান এবং দ্বীননর পতবত্রিা সমুন্নি রাোর তবষেতিও েুবই গুরুত্বপূণ্ি।
পতরবানরর তপিা, তিিাশীল বযতি, দ্বীননর োঈ‒সমানজর এই োতেত্বশীল
বযতিবনগির উপর অতপিি একতি মহান োতেত্ব হনলা নিুন প্রজন্মনক তবশুদ্ধ
িাওহীনের তশক্ষাে তশতক্ষি কনর খিালা। খসই সানে িানের কুফর ও তশরতক তবশ্বাস
খেনক েূনর রাো, িানের মানঝ এ সকল তবশ্বানসর িিিা হে িানের সানে খমলানমশা
বন্ধ করা, এমনতক খি সকল বস্তু কুফর-তশরনকর পতরিে বহন কনর খসসব তকছু
খেনক অযীনস্থনের খহফাজি করা োতেত্বশীলনের উপর আনরাতপি শরেী োতেত্ব।
এবং আরও গুরুত্বপূণ্ি হনে িানের এমনভানব বড় কনর খিালা িানি িারা
শতরেনির প্রতিতি তবতযতবযাননক ভানলাবানস, খসগুনলার পতবত্রিার খঘাষণ্া কনর
এবং দ্বীন পালনন একতনষ্ঠভানব খলনগ োনক।
োতেত্বশীলনের খিমন তননজনের অননতিক আিরণ্ এবং কাজকমি খেনক তবরি
রােনি হনব, খসই সানে িানের অযীনস্থনেরও ওই সমস্ত কাজ খেনক বাাঁতিনে
রােনি হনব িা গুনানহর পনে পা বাড়ানি উৎসাতহি কনর।
1
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বিিমান সমনে প্রিারমাযযম আমানের মনযয নানা অপতবশ্বাস আর বাতিল মিবাে
ঢুতকনে তেনেনছ। এনের মনযয সবনিনে মারাত্মক প্রভাব খফনলনছ তভতিও খগইমস।
একিু সমে লাগনলও তভতিও খগইমস ইনিামনযযই সমানজর রনে রনে ঢুনক
তগনেনছ। িুবকরা খিা বনিই এমনতক কানলভনে বেস্ক খলানকরাও ক্রমাগি এনি
আসি হনে পড়নছ। কানেতম স্বােিবােী পাশ্চানিযর অতবশ্বাসী সম্প্রোে এবং প্রানিযর
খপৌত্ততলক মুশতরকরা মুসতলমনের তবরুনদ্ধ একনিানগ ষড়িন্ত্র করনি কাপিণ্য কনরতন।
আবহমানকাল যনর িারা মুসতলমনের সানে খি মনস্তাতিক িুদ্ধ িাতলনে আসনছ
তভতিও খগইমস িার একিা হাতিোর। এর মাযযনম িারা িানের ইনেমনিা
তননজনের জঘনয আেনশির প্রিার িাতলনে িানে। িারা এইসব প্রিার-প্রিারণ্া দ্বারা
খমািাোনগ েুতি স্বােি হাতসল করনি িাে। প্রেমি, সমানজর অতযকাংশ খলানকর
মানঝ িানের তিিানিিনার প্রিার ও প্রসার ঘিাননা। তদ্বিীেি, অশ্লীল তকংবা
তননরি খিৌন আনবেনমে পণ্য তিতর কনর িা তেনে নগে অেি আে। খলানকনের
িালিলন বা আতকো-তবশ্বাস উেনন্ন িাে িাক, এিা িানের মাোবযোর তবষে নে।
সামতিক ফলাফল তবিানর খেো িাে িুবসমানজর উপর এর খনতিবািক প্রভানব
িারিময োনক। কারও খক্ষনত্র এর প্রভাব েুব খবতশই োরাপ আবার কারও খক্ষনত্র
তকছুিা কম। এিা তনভির কনর খক দ্বীন খেনক কিিা তবিুযি, খক কি িাড়ািাতড়
বানজ তজতনস দ্বারা প্রভাতবি হে তকংবা একজন মানুষ খগইমস খেনল কিক্ষণ্ সমে
পার করনছ এসনবর উপর। মানঝমনযয খগইমনসর িাতফকাল খসৌন্দিি, কাতহতন, খি
খেলনছ িার বেস তকংবা খস তজতনসিানক কীভানব তননে এসনবর উপরও
খনতিবািক প্রভানবর মাত্রা তনভির কনর।
গনবষক তকংবা তশক্ষাতবনেরা বরাবরই আমানের ইনলকট্রতনক খগমনসর খনতিবািক
প্রভানবর তবরুনদ্ধ সিকি কনর আসনছন। বিিমান িুনগ আমানের সিাননের উপর
এর তবরূপ প্রভাব খি মহামাতর আকার যারণ্ কনরনছ এিাও িারা ইনিামনযযই
আমানের জাতননে তেনেনছন।
তভতিও খগইমনসর খেৌরাত্ময এিেূর খবনড়নছ খি খোকানন এসব তকননি তগনে
খক্রিা তননজই ভাবনি বনস িাে খকানিা খরনে খকানিা তকননব! লম্বা এক তলস্ট
প্রস্তুি োনক িার সামনন।
এই পুনরা বইনিই আমরা গনবষক এবং তশক্ষাতবেনের সানে একই সুনরই কো
বনলতছ। সম্মাতনি অতভভাবক এবং তপিামািার সামনন এই তভতিও খগইমস খি
কিিা তবপজ্জনক খসিা িুনল যনরতছ। ইসলানমর আতকো-তবশ্বাস এবং
তবতযতবযাননর সানে এর তবনরাযিা খকাোে এবং কীভানব খগইমগুনলা

12 |

ই দ ে ক ট্র ন ি ক গ ে ম দ ে র ম হ া ম া ন র

িরুণ্সমানজর হৃেনে অতবশ্বানসর বীজ বুনন তেনে িার একিা তিত্র িুনল যরনি
খিিা কনরতছ।
িা ছাড়া তভতিও খগইমনসর আরও খিসব ক্ষতিকর তেক োকনি পানর খসসব
তননেও আমরা কো বলব। এসব খগইমনসর তবতভন্ন যরন ও প্রকার সম্পনকি জানার
পর আমরা খেেব এসনবর মাত্রাতিতরি বযবহার কীভানব আমানের ক্ষতিিস্ত
করনছ। খশষ তেনক এসনবর সম্বনন্ধ ইসলামী শতরেনির অবস্থানিাও খজনন খনব।
আল্লাহর কানছ কােমননাবানকয সাহািয িাই তিতন খিন আমানের সরল সতিক পনের
তেশা খেতেনে খেন।
নিনিও গেইমস নিলয় গকি বেলে গেোম?
তকোমনির তেন পিিি সিয এবং তমেযার লড়াই িলনি োকনব। উভে েলই তননজর
সবিস্ব খঢনল তেনি িাইনব এ লড়াইনে। বাতিনলর ঝান্ডাযারী খলাকজননর সংেযা
আনগর খিনে অননক খবনড়নছ। আজ িানের পতরকল্পনা িানের তসতনক,
সমরনকৌশল আর তনতেিি গতিনি সীমাবদ্ধ খনই; বরং নানাতেক খেনক মুসতলম
সমাজনক আক্রাি করনি িাইনছ । বিিমান িুনগর িুদ্ধিা খসই প্রিতলি যারার
খকাননা িুদ্ধ নে; বরং নো উদ্ভাতবি এই িুনদ্ধ িারা নিাতমর আশ্রে তননেনছ।
আবার খসই নিাতমনক িারা আমানের সামনন েুব আকষিণ্ীে সানজ উপস্থাপন
করনছ।
গনল্পর শুরু মুতভ, অনপরা খসাপ তকংবা মুতভ স্টারনের জনতপ্রেিা বাড়ার মযয তেনে।
রুপাতল পেিার িারকারা আজ কমবেসী খছনলনমনেনের মাো খেনে খফলনছ। অবস্থা
এিিাই খবগতিক খি, আমানের খছনলনমনেরা এেন এনের মনিা মানুষনের
তননজনের খরাল মনিল ভানব।
কমবেসী খছনলপুনল েুব তনেম কনর এসব িারকানের ফনলা কনর। পতত্রকাে
িানের তননে তরনপািি পড়া, িানের তেনতন্দন হাল-হাতককনির খোাঁজ রাো তকংবা
সাম্প্রতিক িারকা-আলাপগুনলার েবরােবর এরা ভানলাই রানে। নিুন নিুন
প্রিুতি তননে আসনছ নিুন আতিনকর গণ্মাযযম। এইসব তেনে িারা মুসতলম
সমানজর উপর শি আঘাি হাননছ । এ আক্রমণ্ মুসতলমনের আতকো-তবশ্বানসর
তশকড় উনত্তালননর আক্রমণ্। এ আক্রমণ্কারীরা আরও িাে মুসতলম সমাজনক িার
প্রকৃি খবাযবুতদ্ধর আনলা খেনক সম্পূণ্ি অজ্ঞিাে তননে খিনি এবং এ সমাজনক
বহুমুেী সংস্কৃতির এক জগাতেিুতড় বানানি। এর উনেশয মুসতলমনের একতি
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তশকড়কািা তছন্নমূল সম্প্রোনে পতরণ্ি করা। িানের কানছ স্বিন্ত্র খকাননা সংস্কৃতি
োকনব না, িানের োকনব না খকাননা পতরিে এবং সানে তননে িলার মনিা খকাননা
আেশি ।
ভাবনার তবষে হনলা এ আক্রমনণ্র মূল িানগিি হনে কমবেসী খছনলনমনে। এই
িারুণ্যই আমানের সুন্দর এবং উজ্জ্বল ভতবষযনির যারক-বাহক। এরাই আমানের
আশা-আকাঙ্ক্ষার মুকুল। িনব এ প্রজনন্মর সমসযা হনলা িারা নিুন খকাননা তবষনে
অল্পনিই ঝুাঁনক পনড়। তবষবাষ্পমে পতরনবনশ খবনড় ওিা এই নাজুক িরুনণ্রা খিা
আমানেরই সিান এবং আমানের রি খিা িানের মাযযনমই িুগ িুগ যনর বনে
িানব। তকন্তু িেনই িারা তকনশার খেনক িারুনণ্যর সতন্ধলনে খপৌাঁনছ িেন িতে
এসব তবজািীে ও ক্ষতিকর তবষেগুনলা িানের মন-মতস্তনে ঢুনক পনড়, িাহনল
এিা িানের আিার-আিরনণ্ও প্রভাব খফলনি পানর।
কানফর-মুশতরকরা মুসতলম সমানজ খি ভোনক আক্রমণ্ পতরিালনা করনছ খসোনন
িানের অনযিম তসতনক হনলা কতম্পউিার এবং তভতিও খগইমস। এই িন্ত্রগুনলা
ইনিামনযযই আমানের িরুণ্ খছনলনমনেনের মন-মতস্তনের উপর তনেন্ত্রণ্ তননে
তননেনছ। নিুন এবং অজানা সব প্রো ও সংস্কৃতির সানে িানের পতরিে কতরনে
তেনে। এর খিনেও আিনের তবষে হনে অননক খক্ষনত্র িানের মনযয
ইসলামতবনরাযী আতকো-তবশ্বানসরও অনুপ্রনবশ ঘিনছ।
িনব একিা তবষে জানা োকা েরকার, মুসতলমনের তশকার বানাননাই তকন্তু সব
তভতিও খগইমনসর মূল উনেশয তছল না। অনননকর উনেশয তছল শুযুই িাকা
কামাননা তকংবা িানের যযান-যারণ্ার প্রিার-প্রসার ঘিাননা। তকন্তু খশষনমষ এিা
তিকই মুসতলম িরুণ্নের প্রভাতবি কনরনছ এবং অতভভাবকনের অনগািনরই িানের
এ আেতশিক িুদ্ধ িাতলনে িানে।
িরুণ্নের কানছ কতম্পউিার, তভতিও খগইমস এবং তবনশষ কনর খে-খস্টশন
আজকাল েুবই জনতপ্রে হনে উনিনছ। অবস্থা এিিাই নাজুক খি আমানের
সিাননরা এবং িরুণ্সম্প্রোে খে-খস্টশন ছাড়া োকার কো কল্পনাই করনি পানর
না।
এসব তভতিও খগইমনসর অনুপ্রনবশ শুযু খি আমানের পাশ্চািয সংস্কৃতির সানেই
পতরতিি কনর িুলনছ এমনতি নে। বরং প্রানিযর কুফতর সংস্কৃতির সানেও আমানের
পতরতিি কনর িুলনছ। অেিাৎ এসব তভতিও খগইমস অতবশ্বাসীনের নাতস্তকিা তকংবা
খপৌত্ততলকিার তমশ্রনণ্ একিা শরবি বাতননেনছ। এই শরবনি আনছ কুফর এবং
পাপািানরর এক নিুন আনমজ।
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কনেক বছর িাবৎ তকনশার তকংবা িরুণ্নের মনযয তভতিও খগইমস খি বানজ প্রভাব
খফলনছ িা তেবানলানকর মনিা স্পি । দ্বীন এবং দ্বীননর তবতযতবযাননর প্রতি
তদ্বযাহীন আনুগিয তকংবা দ্বীননর প্রকৃি বুঝ এই প্রনিযকতি তজতনসই এইসব
খগইমস দ্বারা আক্রাি। িা ছাড়া এসনব বযস্ত োকাে স্বাস্থয আর সমনের খি ক্ষতি
হে িার কো খিা না বলনলই নে। স্নােতবক তেক খেনকও তভতিও খগইমস
বযবহারকারী ক্ষতির সম্মুেীন হে।
অননক সমেই সিাননের আমরা এমন সব তজতনস তেনে বযস্ত রাতে িা আমানের
কানছ শুযুই িানের সমে কািাননার একিা মাযযম। তকন্তু আমানের অজানি
খসগুনলা খি িানের কিিা ক্ষতি করনি পানর িা আমানের জানা খনই। আমানের
সিাননের মানঝ খি অস্বাভাতবক বযবহার তকংবা স্বাস্থযগি অস্বাভাতবকিা আমরা
খেতে িার বযাপানর বলাই বাহুলয। ক্লাসরুনম তকছু বাচ্চার পড়ানশানার খবহাল
অবস্থার কোিাও তিিা করা িাে। আমরা একিা বাচ্চানক তননে আর কী আশা
করনি পাতর, খি তকনা
“বাতড়নি খছাি এক রুনমর খকানাে বনস খিােগুনলানক খছাি কতম্পউিার
তিননর তেনক আিনক রানে? উজ্জ্বল বাহাতর রনের আনলাঝলমল তিনিা
জ্বলজ্বল করনি োনক িার খিানের সামনন। িার হানি খছাি একিা
কনরালার িা সারাক্ষণ্ িার হানির স্পনশি োনক। কনরালার নড়নল হািও
ননড়। খেেনবন মানঝমনযয িার মাোে রাগও িনড় িাে। উন্মানের মনিা খস
কনরালানরর বাহাতর রনের খবািামগুনলা িাপনি োনক। িানের কানগুনলা
এিিাই সজাগ োনক খি প্রনিযকতি শব্দ, তিৎকার তকংবা তবি িারা শুননি
পাে। এই শব্দগুনলা আবার বাহাতর খগানছর। কেননা উাঁিু স্বনরর কেননা-বা
তনিু। এগুনলা েুব সহনজই সামননর বযতিনক মুগ্ধ কনর রানে, িানক
তনেন্ত্রণ্ কনর। খি খেলনছ খস খিরই পাে না আনশপানশ কী হনে না
হনে।”2
এইসব খগইমস তননে কো বলনি িাইনল তকংবা খিসব তিিানিিনার প্রিার িারা
ঘিানি িাে খসগুনলা অল্পকোে জাননি হনল তননির িেযগুনলা কানজ আসনব :
১) এগুনলা েুব দ্রুি সবোনন এমনতক আমানের বাসাবাতড়নিও ছতড়নে
পনড়নছ।

আল আল’আব আল আলাকট্রতনো ওো ওোতিউ আিফাতলনা- ইসমাইল আবু িা’নািাহ,
আশ-শািা’ইি, ৬১ িম সংস্করণ্, রজব ১৪২৩ তহজতর/নসনেম্বর, ২০০২ সাল, পৃষ্ঠা : ২৯
2
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খসৌতে আরনবর এক তভতিও খগইমস পতরনবশক সংস্থা জানান খি, খসৌতে
আরনবর বাজানর তভতিও খগইমনসর মহামাতর খেো তগনেনছ। িানের মনি
প্রাে ১৮,০০,০০০ বাতড়নি খে-খস্টশন বক্স আনছ। এর মানন োাঁড়াে
খসৌতে আরনব ৪০% এর খবতশ বাতড়নি অিি একিা কনর খে-খস্টশন বক্স
আনছ। আর এিা তেনে অনযানয ইসলাতমক খেনশর অবস্থাও তকছুিা আাঁি
করা িাে।3
২) অননক তশক্ষাতবেই এসব খগইমনসর মাযযনম সৃি সমসযা এবং এর নানাতবয
ক্ষতিকর প্রভাব তননে সিকি হনেন, অনযনের সিকি করার খিিা করনছন।
৩) বিিমান প্রজনন্মর একিা সাযারণ্ সমসযা হনলা িানের দ্বীতন জ্ঞানন ঘািতি এবং
িাতরপানশর সম্ভাবয তবপে সম্বনন্ধ খবনেোতলপনা।
৪) খলাকজন তভতিও খগইমনস এিিাই মনজ তগনেনছ খি, এর ক্ষতি খেনক িানের
বাাঁতিনে রােনি েুব খবগ খপনি হে।
৫) এই সমস্ত খগইমনসর বযবহারকারীনের অনননক এিিাই খগইনম আসি খি,
এিা িানের দ্বীতন তকংবা েুতনোতব সব কানজই বযাঘাি ঘিানে।
৬) আপািেৃতিনি এইসব খগইমস দ্বারা তকছু লাভ হনে োনক। খিমন : বাচ্চাকাচ্চা
রাস্তাঘানি খকাননা ঝানমলাে জড়াননা খেনক তবরি রানে তকংবা এগুনলা খেলাে
ঘনর তিৎকার-খিিানমতি েুব একিা হে না। এইসব কারনণ্ অননক অতভভাবক
খছনলনমনেনের বযাপানর তনতশ্চি োনকন। অেি িারা জাননন না, এই খছাট্ট একিা
লানভর জনয িানের অজানিই সিাননের দ্বীন,আিার-আিরনণ্র কী পতরমাণ্ ক্ষতি
সাতযি হনে।
৭) এই খগইমসগুনলা েুবই তবভ্রাতিকর। এর োরাপ উপাোনগুনলা মনন্দর ভানলা
উপাোনগুনলার সানে এমনভানব জতড়ি খি উভেনক আলাো কনর ক্ষতিকর তেক
সম্বনন্ধ সিকি োকা েুবই কতিন কাজ।
এইসব খগইমস তননে তিিা-ভাবনা কনর আমরা খবর কনরতছ খকন িরুণ্
খছনলনমনেরা এসনবর তেনক ঝুাঁকনছ। অননকগুনলা কারনণ্র মনযয কনেকতি হনলা :
১) চমৎকার গ্রাফিক্স : এই িাতফনক্সর খপছনন কাজ কনর তবশাল অনের
বানজি। খগতমং খকাম্পাতনগুনলা প্রিুর িাকা খঢনল এই জােগাে বাঘা বাঘা
খলাকনের তননোগ কনর। এ ছাড়া মানকিতিং-এ ঝানু খলাকজননক তননোগ খেে িারা
3

আি তিফল আল মুিামাতেযিাহ, ২৩িম সংস্করণ্, তিলিে, ১৪২৫ তহজতর
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মানকিি িািাই কনর খেনে খভািারা খকমন খগইমস িানে। তভতিও খগইমসগুনলার
উত্তনরাত্তর উন্নতি এবং আপনিনির জনয খকাম্পাতনগুনলা প্রতিতনেি কাজ কনর
িানে।
২) চরম উত্তেজনাকর : খগইনমর প্রতিতি তবষে খিমন ড্রতেং খকমন হনব,
খকান কালার খকান জােগাে িানব তকংবা খগইনমর এিনভঞ্চার বা খরামান্স
সবগুনলানিই বযাপক কাজ করা হে। মানুনষর কল্পনার জগৎ খিোনন িানা খমনল
খসসব মজার মজার তবষে তেনে সাজাননা হে খগইনমর তবষেগুনলা। িা ছাড়া তনেুাঁি
িাতফক্স এবং এতননমশননর তনপুণ্িা এসব খগইমনস খিাগ কনর নিুন মাত্রা।
৩) প্রফিদ্বফিিাময় : এিা খগইমনসর মূল আকষিণ্। খিমন : খমাির খরনসর
কোই যরুন। এসব প্রতিনিাতগিাে খক কানক খপছনন খফলনব িা মাোে ঢুনক িাে।
খকাননা খকাননা খগইনম আবার একজন নােক িতরত্র োনক খি তকনা মানুষনক েুি
খলাকনের হাি খেনক বাাঁিানি খিিা করনছ। আবার এমন খগইমও আনছ খিোনন
একজন তক্রতমনাল পুতলনশর কাছ খেনক পালানি িানে বা জিনল হাতরনে িাওো
খকাননা তহংস্র পশুপাতের সানে মারামাতর করনছ। ফনল খেনলাোড় সব সমে একিা
প্রতিনিাতগিার মানতসকিাে োনক এবং খগইমনসর কাতহতনর মনযয পুনরাপুতর ঢুনক
িাে।
৪) বাস্তত্তবর আত্তমজ : খগইমনসর তবতভন্ন জােগাে ছতবগুনলানক েুব
তনেুাঁিভানব সাজাননা হে। খিন িা পুনরািাই বাস্তব। ফনল খি খেলনছ খস মনন কনর
খস আসনলই খিন এ কাজগুনলা করনছ। খস তননজনক কেননা আতবোর কনর
জিনল, কেননা পবিনি এভানব নানা জােগাে। এই তভতিও খগইমস মানুষনক িার
প্রকৃি বাস্তবিা খেনক এক ভািুিোল বাস্তবিার তেনক তননে িাে, আেনি িার
খকাননাই অতস্তত্ব খনই। এমনতক এই ভািুিোল জগৎ িার মন-মতস্তেনক এমনভানব
প্রভাতবি কনর খি, িার আনশপানশ কী হনে এ বযাপানর িার খকাননা মাোবযোই
োনক না।
৫) মূল চফরত্র : খগইমগুনলা মূল িতরত্রনক অেিাৎ নােকনক অননকিা গনল্পর
আকানর উপস্থাপন কনর। একজন খেনলাোড় খেলা িলাকালীন এই িতরনত্রর
প্রতিতনতযত্ব কনর। ফনল খস ওই িতরনত্রর সানে অননকিাই তমনশ িাে। এমনতক
খেলা খশনষও এর একিা হালকা প্রভাব িার মানঝ খেনক িাে। এইসব িতরত্র িার
মানঝ একিা নােক নােক ভাব এনন খেে। অননক সমে খস তননজনক অনযনের
খিনে শতিশালী খভনব বনস। কেননা আবার এগুনলা খেনলাোড়নক হাসাে বা মজা
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খেে। এই সব কারনণ্ খি সব সমে তভতিও খগইমস খেনল খস সহনজ এই মজা
ছাড়নি িাে না।
নিন্তালিেিাে উপে নিনিও গেইমলসে প্রিাব
মহান আল্লাহ ইসলামনক সবতেক তবনবিনাে একিা পূণ্িাি জীবনতবযান তহনসনব
পাতিনেনছন। এর প্রতিতি তবতযতবযাননক তিতন জীবননর প্রতিতি যানপর
তেকতননেিশনাস্বরূপ তিতর কনরনছন। জীবননর সানে সম্পতকিি এমন খকাননা কো
বা কাজ খনই িার উপর ইসলানমর তেকতননেিশনা খনই।
তভতিও খগইমসগুনলা িাই ইসলানমর তনতরনে িািাই করা জরুতর। এিাই খিা
স্বাভাতবক খি, দ্বীন সম্পনকি সনিিন বযতিমাত্রই িাইনবন জীবননর প্রতিতি তবষনে
িার আেনশির প্রতিফলন ঘিানি। খিনহিু এই তভতিও খগইমসগুনলা নাতস্তকিা
তকংবা কুফনরর পতরনবশ খেনক উনি এনসনছ িাই এগুনলার মনযয প্রিুর পতরমাণ্
ইসলানমর সানে সাংঘতষিক তকংবা অপছন্দনীে তজতনস আনছ। কেননা কেননা অবস্থা
এিিাই খশািনীে খি, এই খগইমসগুনলার তবষেবস্তু ইসলানমর সানে িূড়াি
শত্রুিার শাতমল।
আল্লাহ িা’আলা িাাঁর বান্দানের হৃেনে ঈমাননক তপ্রে কনরনছন এবং িানের হৃেনে
ঈমাননক সাতজনেনছন সুন্দর সানজ। একই সানে কুফর, পাপ তকংবা অবাযযিার
তবষেগুনলানক অপছন্দনীে কনরনছন এবং িাাঁর বান্দানের সরল সতিক পেতি
খেতেনে তেনেনছন। তকন্তু এই তভতিও খগইমনসর খভির অননকগুনলাই আল্লাহর
পছন্দনীে তজতননসর তিক উনটািা করনি উৎসাতহি কনর।
এই তভতিও খগইমসগুনলা অননক তেক খেনকই ইসলানমর সানে সাংঘতষিক।
ইসলামতবনরাযী খগামরাহী আেনশির প্রিার-প্রসানরও নানাভানব এগুনলা সাহািয
কনর িানে।
আমরা এই সাংঘতষিকিানক ৩ ভানগ ভাগ করব। ইসলামী তবশ্বানসর তবকৃতিসাযন,
ইসলানমর খসৌন্দিি নি করা এবং আিার-আিরনণ্র ক্ষতিসাযন।
প্রথম সমসযা : সঠিক ইসোমী আনকদাে নবকৃনে ঘটালিা
ইোকৃি তকংবা অতনোকৃি েুইভানবই অননক তভতিও খগইমস আমানের
সিাননের আল্লাহর একত্ববানে তবশ্বানসর তবষেতিনি আঘাি হানন। এগুনলা
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িাওহীনের সম্পূণ্ি তবপরীি খবায-তবশ্বাস িানের মনযয ঢুতকনে খেে। এই যরননর
খগইমস অবশয সংেযাে অল্প। িনব এই অল্পসংেযক খগইমসগুনলাই একজন বযতির
সবনিনে গুরুত্বপূণ্ি সম্পে িাওহীে খেনক িানক তবিুযি কনর খফনল।
এই যরননর তকছু খগইমনসর ক্ষতিকর তেনকর মনযয রনেনছ :
প্রথমি : মহান আল্লাহত্তক নানাভাত্তব ছ াট করার অপত্তচষ্টা
দ্বীননর অবমাননা খমনন তননি পানর না এমন একজন বযতি একিা তভতিও খগইম
খেনে অননকিা এমন অতভবযতি তেনেনছন :
“তকছু তজতনস খেনে সতিযই আতম ভে খপনে তগনেতছলাম। এমনতক আমার
মনন হতেল মাতি েুইভাগ হনে আমানক তগনল খফলনব। একিা তভতিও
খগইমনসর খোকানন তবজ্ঞাপননর পেিাে ওই কুৎতসি তজতনসিা খেনেতছলাম।
খসোনন একিা খেবিার ছতব খেোননা হতেল িা তকনা পাতের রূপ যনর
উপর খেনক অবিরণ্ করতছল। এরপর খগইনমর নােনকর সানে তকছুক্ষণ্
িার মারামাতর হনলা। এরপর পাতেিা উপনরর তেনক পালানি লাগল। আর
খসই মুহূনিি নােক ওিার তেনক খোিনের আগুন তননে ছুড়নি লাগল।
এরপর নােক একিা উড়ালপতি খঘাড়া তননে খসই প্রিীকী খেবিার
খপছনন ছুিল।”
তকছু খগইমনস অবস্থা খিা এিেূর গতড়নেনছ খি, িারা খেোে আল্লাহর প্রতিতনতয
পৃতেবীনি এনস অননতিক এবং বানজ সব কাজ কনর খবড়ানে। রিতপপাসু
শেিাতন িতরত্র তহনসনব এনের খেোননা হনে। অেি মহান আল্লাহ এসব খেনক
পতবত্র।
আল্লাহনক অসম্মান করার আনরকতি তেক হনে এসব খগইমসগুনলা প্রািীন
খপৌত্ততলক সভযিা, খিমন তিক সভযিার কাতহতনগুনলা িুনল আনন। এোনন
খেোননা হে এ তবনশ্ব বহু খেবিা রনেনছ এবং িানের মনযয হানাহাতন মারামাতর
খলনগই োনক। এিাও খেোননা হে খি খক্ষত্রতবনশনষ এ সমস্ত খেবিারা অসুস্থ হনে
িানের ক্ষমিা হাতরনে খফনল তকংবা অনলৌতককভানব এসব ক্ষমিা আবার তফনরও
পাে। নারী খেবীনের বণ্িনাও এোনন োনক।
খিমন একিা খগইনম খেোননা হনেনছ একজন নারী খেবী মহান ঈশ্বরনক বলনছন,
“আতমই শতি োনকারী, িাই আমার কো খশাননা এবং আতমই খিামানক বনল
খেনবা কীভানব অনয খেবিানের মারনি হে।”
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মহামতহম আল্লাহ বনলন,
“িতে আসমান ও জতমনন আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ োকি িনব উভেই বংস
হনে খিি, সুিরাং িারা িা বনল, আরনশর রব আল্লাহ িা খেনক পতবত্র।4
এ খকমন আজব ঈশ্বর িানক তকনা অনযনের এনস নানা তজতনস তশতেনে খিনি হে।
এ খকমন আজব খেবিা খি, িানের অনযরা এনস শতি-সামেিয োন কনর িাে? এ
খকমন আজব ঈশ্বর খি অননযর মুোনপক্ষী, অনযনের ছাড়া প্রতিনশায তননি পানর
না এবং অননযর কানছ সাহািয িাে?
আল্লাহ িা’আলা বনলন,
“বনলা, ‘িাাঁর সানে িতে আরও উপাসয োকি, খিমন িারা বনল, িনব
িারা আরনশর অতযপতি পিিি খপৌাঁছার পে িালাশ করি।’ তিতন পতবত্র
মহান এবং িারা িা বনল িা খেনক তিতন অননক ঊনবি। সাি আসমান ও
জতমন এবং এগুনলার মনযয িা তকছু আনছ সবতকছু িাাঁর িাসবীহ পাি কনর
এবং এমন তকছু খনই িা িাাঁর প্রশংসাে িাসবীহ পাি কনর না; তকন্তু িানের
িাসবীহ খিামরা খবানঝা না। তনশ্চে তিতন সহনশীল, ক্ষমাপরােণ্।”5
ফদ্বিীয়ি : ফিরক এবং কুিত্তরর ফবষয়গুত্তলাত্তক নিু ন এবং
আকষষণীয় ছমাড়ত্তক উপস্থাপন
তবতভন্নভানব এিা করা হনে োনক। খিমন আল্লাহর ছাড়া অনয খকাননা খেবিানক
সবিশতিমান খেোননা হে। এরা এমন শতিযর খি, খকউ িানের পরাতজি করনি
পানর না। অেবা তকছু তকছু নােকনক এমনভানব উপস্থাপন করা হে খি, িানের
খকাননাভানবই হিযা করা বা খমনর খফলা িাে না। অননক সমে জগনির তনরাপত্তা
খকবল এই নােনকর উপরই তনভির কনর। এ নােক নানা যরননর অতিমানবীে
ঐশ্বতরক কাজকমি কনর িা খকাননাভানবই খকাননা সাযারণ্ মানুনষর পনক্ষ সম্ভব না।
আমরা আমানের সিাননের োাঁতি িাওহীনের উপর বড় করার পতরবনিি তবতভন্ন
ফাাঁনে খফলতছ তননজনের অজানিই। আল্লাহ কুর’আনন বনলন,
“বনলা, তিতনই আল্লাহ, এক-অতদ্বিীে। আল্লাহ কারও মুোনপক্ষী নন,
সকনলই িাাঁর মুোনপক্ষী। তিতন কাউনক জন্ম খেনতন এবং িাাঁনকও জন্ম

4
5

সূরাহ আতম্বো, ২১ : ২২
সূরাহ বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৪২-৪৪
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খেওো হেতন। আর িাাঁর খকাননা সমকক্ষও খনই।”6
তকন্তু আমরা উনটা িানের সামনন এমন সব তবষে উপস্থাপন করতছ িা তকনা
তশরতক আতকো-তবশ্বাস সম্বনন্ধ ইতিবািক যারণ্ার প্রসার ঘিাে। তিিা কনর খেেুন
খিা, িাওহীনের সুশীিল ঝরনাে তসি হবার পর আমানের অবনহলাে তক
সিাননরা এসব তশরতক আতকো-তবশ্বাস তশনে বড় হনব?
মহামতহম আল্লাহ বনলন,
“বনলা, ‘আমরা তক িাকব আল্লাহ ছাড়া এমন তকছুনক, িা আমানের
খকাননা উপকার কনর না এবং ক্ষতি কনর না? আর আল্লাহ আমানের পে
খেোননার পর আমানের তক খফরাননা হনব আমানের পশ্চানি খসই বযতির
নযাে িানক শেিান জতমনন এমন শিভানব খপনে বনসনছ খি, খস
তেনশহারা? িার রনেনছ সহিরবৃন্দ, িারা িানক সতিক পনের তেনক িানক,
‘আমানের কানছ আনসা’। বনলা, ‘আল্লাহর পেই সতিক পে। আর আমরা
রাববুল আলামীননর আনুগিয করনি আতেি হনেতছ’।”7
িৃ িীয়ি : জাদুফবদযা ফিক্ষা ছদওয়া এবং এর প্রচারণা
বহুসংেযক খগইমনসর মাযযনমই এ কাজতি করা হনে োনক। খিমন :
হযাতর পিার নামক তবেযাি মুতভর উপর তভতত্ত কনর খি খগইম তিতর হনেনছ িা এর
একতি ভানলা উোহরণ্। এোনন খেোননা হে হযাতর পিার জােুতবেযার স্কুল
“খহাগওোিিস স্কুল অফ উইিক্রাফি অযান্ড উইজাতিি” খি পড়ানশানা কনর। এনি
খেোননা হে খস ঝাড়ুর উপর িনড় উনড় খবড়াে, কেননা-বা জােুর কাতি তেনে নানা
রকম কসরি খেোে, তজতনসপত্রনক এক জােগা খেনক অনয জােগাে তননে িাে।
এমনতক জােুর মন্ত্র তেনে খস তজতনসপনত্রর রূপও পালনি খফনল।
কযাসল তশতকগাতম নানমর খগইমতি জােুতবেযা, অশরীরী আত্মার উপতস্থতি, রাতশিক্র
পাি এসব তবষেনক উৎসাতহি কনর।
তবেযাি তিতভ অনুষ্ঠান ‘ইউ তগ ওহ’ এর উপর তভতত্ত কনর তিতর করা খগইমতিনিও
এ রকম সমসযা আনছ। এোনন জােুতবেযা, পশুপাতে, খফরাউন এবং পুনজিনন্মর
যারণ্া তকংবা আত্মার স্থানািনরর তবষেগুনলা এনসনছ। খেোননা হনেনছ খি

6
7

সূরাহ ইেলাস, ১১২ : ১-৪
সূরাহ আনআম, ৬ : ৭১
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খফরাউননর আত্মা নােনকর আত্মার সানে তবতনমে হনেনছ। িার োো িানক খি যাাঁযা
খেে িার সমাযান করাে এমনতি সম্ভব হনেতছল।
চিু থষি : িারকারাফজর সাত্তথ সম্পর্কিি
তকছু খগইনম খেো তগনেনছ খকউ খকউ অেৃশয তকংবা গানেনবর শতিনকও অতিক্রম
কনর িানে। এভানব তবশ্বজগৎ তকংবা িারকারাতজর জগৎ সম্পনকি তমেযা যারণ্ার
প্রসার ঘনি।
েযা বাউন্সার নানমর এক খগইনম িতমতনক ক্রস নানম এক খমনেনক খেোননা হে খি
তকনা সবার জনয খসৌভানগযর িারা তহনসনব কাজ কনর। িার সানেই িার
খেোসাক্ষাৎ হে িারই খসৌভাগয তফনর আনস এবং খস সম্পেশালী হনে ওনি।
এভানবই আমানের সিাননরা তশেনছ খি খসৌভানগযর জনয একিা িোকতেি িারা
রনেনছ এবং েুভিানগযর জনযও একিা িারা োেী। আমানের অবনহলাে আমানের
সিাননরা এমন সব তমেযা প্রিারণ্ার কো তশেনছ িা সাযারণ্ি গণ্নকরা বনল
োনক।
আমানের সিাননের মনন এ তবশ্বাসও জন্ম তননি পানর খি, এই িতমতনক ক্রস
নামক নারী খসৌভাগয তকংবা সম্পে তেনি পানর। খস মানুনষর তরতিক তকংবা সুেসমৃতদ্ধ বাতড়নে তেনি পানর। অেি আল্লাহ রাব্বুল আলামীননর একত্ব তননে িারা
খিই জুলুম কনর তিতন িার খিনে অননক উাঁিুনি।
পঞ্চমি : আমাত্তদর ফপ্রয় নবী ﷺ-ছক কটাক্ষ ও অবমাননা করা
খিনমানকির এক কুেযাি খকাম্পাতন এমন এক খগইম বাজারজাি কনরনছ িানি
রহমনির নবী মুহাম্মাে ﷺ-খক একিা িতরত্র তহনসনব খেোননা হনেনছ। খগইনম
আম্মাজন আতেশা (রাতদ্বোল্লাহু আনহা)-খকও তিত্রাতেি করা হনেনছ। খেোননা
হনেনছ রাসূল  ﷺমা আতেশার তেনক এতগনে িানেন।
তবজ্ঞাপনন অননকিা এমনভানব খলো তছল : “খগইমতি খেলার সমে িুতম তননজনক
নবী মুহাম্মাে তহনসনব কল্পনা কনরা িার ২৩ জন স্ত্রী তছনলন। এনের মনযয একজন
তছল ৬ বছনরর বাতলকা আতেশা”। মহানবী মুহাম্মাে ﷺ-এর তবরুনদ্ধ খনাংরা এবং
কুরুতিকর তমেযা প্রিারণ্ার এিা তছল খকবল একিা অংশ মাত্র।
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তবজ্ঞাপনন ‘হালাল’ শব্দতিও িুি করা হে িানি যারণ্া জনন্ম খগইমতি খেলা
হালাল।8
দ্বীননর বযাপানর িাট্টা-তবদ্রুপ তকংবা দ্বীন তবকৃতির একিা পদ্ধতি তছল এতি।
ষষ্ঠি : কুিত্তরর আলামত্তির উপফস্থফি
এ সমস্ত খগইমগুনলার অননকগুনলানিই পুনরাতহি, রাতব্ব তকংবা খগৌিম বুনদ্ধর
উপাসনাকারীনের প্রশংসাে পঞ্চমুে োকার প্রমাণ্ও পাওো তগনেনছ। অননক
খগইনমর নােকনক ক্রস পরনি খেো তগনেনছ। ফুিবল খগইমগুনলানি খেনলাোড়
িেন খগাল খেে িেন খগাল উদিাপননর জনয িারা িানের বুনক আেুল তেনে ক্রস
এাঁনক খেোে।
এমনতক অননক খগইম খেলা িাতলনে িাবার জনয ক্রস অজিন নানমর একিা যাপও
খরনেনছ। অেিাৎ ক্রস খজাগাড় করনলই খকবল খেলাতি িাতলনে খিনি পারনবন।
অেবা ক্রস অজিননর মাযযনম খেলাে মনর িাবার পর নিুন সুনিাগ পাওো তকংবা
এর মাযযনম শতি অজিননর তবষেগুনলাও োনক।
এভানব খেনলাোড়নের কানছ অবনিিন মননই ক্রনসর প্রতি একিা েুবিলিা সৃতি
হে।
এভানব এ সমস্ত খগইমস আমানের সিাননের কানছ ঈসা -এর তমেযা
ক্রুশতবনদ্ধর ঘিনাতিনক সিয তহনসনব প্রতিতষ্ঠি করার পাাঁেিারা িাতলনে িানে।
অেি এই তবশ্বাসনক আল্লাহ কুর’আনন সুস্পি তমেযা বনলনছন। আল্লাহ বনলন :
“এবং িানের এ কোর কারনণ্ খি, ‘আমরা আল্লাহর রাসূল মারইোম পুত্র
ঈসা মাসীহনক হিযা কনরতছ’। অেি িারা িানক হিযা কনরতন এবং িানক
শূনলও িড়ােতন; বরং িানের যাাঁযাে খফলা হনেতছল। আর তনশ্চে িারা িানি
মিতবনরায কনরতছল, অবশযই িারা িার বযাপানর সনন্দনহর মনযয তছল।
যারণ্ার অনুসরণ্ ছাড়া এ বযাপানর িানের খকাননা জ্ঞান খনই। আর এিা
তনতশ্চি খি, িারা িানক হিযা কনরতন।”9

8
9

নাবা তনউজ, শুক্রবার, ২০ অনটাবর, ২০০৬ তি.
সূরাহ তনসা, ৪ : ১৫৭

ই দ ে ক ট্র ন ি ক গ ে ম দ ে র ম হ া ম া ন র

|23

সপ্তমি : ইসলাত্তমর ফবফিফবিাত্তনর অবমাননা এবং িরুণত্তদর মন
ছথত্তক এসত্তবর প্রফি সম্মান সফরত্তয় ছনওয়া
অননক খগইনম খেনলাোড়নক বলা হে খস িি খবতশ মসতজে বংস করনি পারনব
িি পনেন্ট অজিন করনি পারনব। একজন তপিার অতভবযতি শুনুন :
“আমার সিান িেন তভতিও খগইম খেলতছল িেন আতম একই সানে
আজাননর সুর, খবাতম্বং এবং খগালাগুতলর শব্দ শুননি পাই। আতম িরম
কি খপলাম িেন আমার ১২ বছনরর খছনলনক খেেলাম খি খস খগইনমর
মনযয মসতজে ও মসতজে-সংতশ্লি সকল তজতনসপত্র বংস কনর িানে। ১২
বছনরর একিা খছনলর জনয মসতজে বংস কনর পনেন্ট অজিন করার
তবষেতি হেনিা অিিা গুরুির তকছু নে।”
তিতন আরও বনলন, “আতম িেন আমার খছনলনক তজনজ্ঞস করলাম, খকন
িুতম মসতজে ভােছ বাবা? উত্তনর খস বলল, এিা ভাো ছাড়া আতম পনরর
খস্টনজ খিনি পারব না।”
আনরকিা খগইনম এমন আনছ খি, িতে আপতন তজিনি িান, িাহনল আপনানক
পতবত্র কুর’আননর তনতেিি পতরমাণ্ কতপনি গুতল করনি হনব। এরপরই খকবল
আপতন তবজেবতন শুননি পানবন। এমনতক আজাননর সমে তকংবা মানুষ মসতজনে
খঢাকার সমে যনর যনর হিযা করার তবষেগুনলাও খসোনন রনেনছ!
মহান আল্লাহ বনলন :
“এিাই হনলা আল্লাহর তবযান; খি আল্লাহর তনেশিনসমূহনক সম্মান কনর,
তনিঃসনন্দনহ িা অিনরর িাকওো খেনকই।”10
অষ্টমি : কাত্তিরত্তদর প্রফি ভাত্তলাবাসা এবং িাত্তদর অনুকরণ
এিা তবতভন্নভানব করা হে। মূলি নােক িতরনত্র কাতফরনের খেোননা হে।
স্বাভাতবকভানবই নােনকর অননক শতি আর ক্ষমিা োনক। ফনল এসব খগইম িারা
খেনল িারা স্বাভাতবকভানবই এ সমস্ত িতরনত্রর প্রতি আকৃি হনে পনড় এবং
িানেরনক মননর অজানিই ভানলাবাসনি োনক। এর ফলাফনল িা হে িা েুবই
স্বাভাতবক। খছনলপুনল এই িতরত্রগুনলার অিভতি খেনক শুরু কনর প্রতিতি কাজকমি
এমনতক কাপড়-খিাপনড়রও অনুকরণ্ করনি োনক। রাস্তাঘানি গলাে খনকনলস
10

সূরাহ হাজ্জ, ২২ : ৩২
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আর হাফপযান্ট তকংবা খছাি কাপড় পড়া খলাকজন আমানের কার না খিানে
পনড়তন? এগুনলার খপছনন খি তভতিও খগইমনসর প্রভাব আনছ িা আশা কতর
বুঝনি কানরার বাতক খনই।
একজন মানের মুনে িাাঁর খছনলর বণ্িনা খেো িাক।
“একতেন আমার খছনলনক একিা বড় খনকনলস পরনি খেনে অবাক
হলাম। অেি িার বেস ছে খপনরােতন। আরও খেেলাম খস রযাপ সংগীি
তশল্পীনের মনিা মাোে কযাপ পনর, ওরা খিভানব খহনলেুনল হাাঁনি খসভানব
হাাঁিনছ। আবার িানের মনিাই অিভতি করনছ। আতম হুি কনর খিাে বন্ধ
কনর আবার েুললাম। আমার তবশ্বাস হনি িাতেল না আতম সিয খেেতছ তক
না। খিাে েুনল আতম খসই একই তজতনসই খেেলাম। প্রিি রাগ হনলা। তকন্তু
আতম রানগর মাোে িানক মারনি িাইতন। অবস্থা বুনঝ বযবস্থা খনওোর
তিিা করলাম। িান্ডা মাোে ভাবলাম খি এর কারণ্ কী হনি পানর। তিিা
কনর আতম এর মূল কারণ্ েুাঁনজ খবর করলাম। এবং খকাননারকম
কালনক্ষপণ্ না কনর ওিানক ঘর খেনক তবোে করলাম। হযাাঁ, ওিা তছল
একি খে-খস্টশননর কাজ।”
নিেীয় সমসযা : ইসোম এবং মুসনেমলদে নবকৃেিালব
উপস্থাপি

এসব খগইনম মুসতলমনের ববির, সন্ত্রাসী, মূেি, তননবিায ইিযাতে নানা বানজ গুনণ্র
অতযকারী তহনসনব উপস্থাপন করা হে। উনেশয োনক খলানকরা িানি ইসলাম এবং
মুসতলমনের সানে শত্রুিা খেোনি তকংবা ঘৃণ্া প্রেশিনন বাযয হে।
এই যরননর খগইমস সম্প্রতি েুব িলনছ। এিা ইসলাম এবং ইসলানমর শত্রুনের
মনযয িলমান িুনদ্ধ একিা অস্ত্র তহনসনব কাজ করনছ। শত্রুিা ইসলামনক সন্ত্রানসর
সানে তমলানি তগনে এসব কাজ কনর োনক। এিা খিা আল্লাহর খসই কোরই স্পি
প্রতিফলন খিোনন তিতন বনলন :
“খহ মুতমনগণ্, খিামরা খিামানের ছাড়া অনয কাউনক অিরি বন্ধুরূনপ
িহণ্ খকানরা না। িারা খিামানের সবিনাশ করনি ত্রুতি করনব না। িারা
খিামানের মারাত্মক ক্ষতি কামনা কনর। িানের মুে খেনক খিা শত্রুিা
প্রকাশ খপনে তগনেনছ। আর িানের অিরসমূহ িা খগাপন কনর িা অতযক
ভোবহ। অবশযই আতম খিামানের জনয আোিসমূহ স্পি বণ্িনা কনরতছ।
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িতে খিামরা উপলতি করনি।”11
একজন কাস্টমস কমিকিিা জাতননেনছন খকন তিতন একিা তনতেিি খগইমনক খেনশ
ঢুকনি খেনতন। তিতন জানান, “এিা ইসলামনক অবমাননা কনরনছ এবং ইসলামনক
একিা সন্ত্রানসর যমি তহনসনব উপস্থাপন কনরনছ।”
নকছু উদাহেলেে মাধ্যলম নবষয়গুলো স্পষ্ট হয়
প্রথম উদাহরণ : সন্ত্রাস এবং আল কুর’আন

‘ফাস্টি িু ফাইি’ নানমর একিা খগইনম তবরুনির একতি মুসতলম এলাকা খেোননা
হে, খিোনন তকছু মুসতলম সন্ত্রাসী আশ্রে খনে। খেোননা হে খগইনমর তহনরারা
িানের এলাকাে ঢুনক িানেরনক বানগ আনার খিিা করনছ।
শত্রুর আক্রমনণ্র কবনল পড়া পতশ্চনমর একিা তবশ্বতবেযালেনক খেোননা হে একিা
খগইনম। নােনকরা ইসলাতমক লাইনেতরনি ঢুনক এর গািিনের খমনর খফলনছ এবং
বাতক িারা তছল িানেরও গণ্হানর মারনছ। এরপর তবজনের েৃশয খেোননা হে। খসই
েৃনশয খেো িাে লাইনেতরর সব বই তননি ছতড়নে-তছতিনে আনছ, আর খিগুনলার
গানে খলো “পতবত্র কুর’আননর তশক্ষা”।
এভানবই পতশ্চমা তবশ্বতবেযালে রক্ষার মাযযনম গনল্পর নািকীেিা শুরু হে। এবং
খশষ হে মুসতলমনের পরাতজি কনর িানের বইগুনলানক মাতিনি খফনল খেওোর
মাযযনম। খকৌশনল খবাঝাননা হে এ বইগুনলা খেনকই িারা সন্ত্রানসর তশক্ষা খপি।
এ সম্বনন্ধ আর কীই-বা বলার আনছ! এই তবষাি তজতনসগুনলাই আজ আমানের
খছনলনমনেনের সামনন, এগুনলানিই িারা আসি।
ফদ্বিীয় উদাহরণ : ইসলাম ধ্বংস হত্তয় ফিত্তয়ত্ত এমনটা প্রচার করা
একিা খগইনমর খশষ েৃনশয নােনকর তবজনের খি েৃশয খেোননা হে িা অননকিা এ
রকম, নােক মসতজনে গুতল করনি করনি আসনছ এবং মসতজনের গািিনের খমনর
খফলনছ। খিই মুহূনিি নােক জেলাভ কনর িেনই আজাননর বতন খবনজ আসনছ।
খিন খবাঝাননা হনে, এরই মাযযনম মুসতলমনের বংস আজ সুতনতশ্চি হনলা।
ইসলাম এবং মুসতলম আজ িানের কানছ হার মানল । এবার িারা ইসলাম আর
মুসতলমনের তননে িা েুতশ িা-ই করনি পানর!
11
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অেি কো তছল আমানের সিাননরা আল্লাহর প্রতিতি তবতযতবযাননক ভানলাবাসনব।
অিনর অনুভব করনব দ্বীননর প্রতি ভানলাবাসা। আজাননর সুর শুনন িানের মন
আল্লাহর প্রশংসাে আনবনগ ভনর উিনব এবং কুফুতর আতকো-তবশ্বাস খেনক
তননজনের বাাঁতিনে িলনব। খসোনন এই খগইমগুনলা কী তশতেনে িানে আমানের
সিাননের? এই খগইমগুনলা দ্বীন-যমি সম্পনকি েুব সূক্ষ্মভানব আমানের মনন
তবিৃষ্ণা ঢুতকনে তেনে। খবাঝাননা হনে আল্লাহর দ্বীননর খকাননা অংশনক বংস
করার মাযযনমই প্রকৃি তবজে আনস!
িৃ িীয় উদাহরণ : কুর’আন এবং মৃিুয
খকাননা একিা ভেংকর েৃশযপি, খিমন খকাননা বীভৎস হিযাকানির েৃনশযর সমে
তকছু খগইনমর বযাকিাউনন্ড কুর’আন তিলাওোি খছনড় খেওো হে। একজন
তবেযাি িারী তিতন সকনলর কানছই পতরতিি িাাঁর সুন্দর তিলাওোি খভনস আনস
এমন হিযািনজ্ঞর েৃনশযর সমে।
হযাাঁ, তিক এমনিাই তকছু খগইনম খেোননা হনে আজকাল।
আমানের তকছুিা অবনহলার সুনিানগই আমানের সিাননরা অজানিই তশনে িানে
খি বীভৎস হিযািনজ্ঞর সানে কুর’আননর বহু পুরননা সম্পকি। িানের মনন
অবনিিনভানবই কুর’আননর বযাপানর এক অজানা ভীতির জন্ম তননে।
আপনারা প্রশ্ন করনি পানরন, কীভানব? উত্তনর বলা িাে, প্রতিবারই িেন খগইনম
একজন মারা িাে িেনই খসই সুনরলা তিলাওোিিা খবনজ ওনি। আল্লাহর শত্রুরা
খিা এিাই িাে, খিন কুর’আন শুনন অজানা ভীতি আমানের তঘনর যনর।
ওরা আমানের তশশু এবং তকনশারনের ভনের মনযয রােনি িাে। খবাঝানি িাে এ
ইসলাম যমি এনসনছ খিামানক মৃিুয তননে ভে খেোনি। িারা খগইনম খেোবার খিিা
কনর ইসলানমর প্রতিতি তবষে, খহাক খসিা কুর’আন তকংবা আল্লাহর রাসূনলর
হােীস তকংবা আনলমনের খলকিার, এনের প্রনিযনকই মৃিুয তননে কো বনল। অেিাৎ
এ যমিিা এমন খি, এোনন মৃিুয এবং মৃিুয তননে কো বলা ছাড়া আর তকছুই খনই।
বাচ্চারা স্বাভাতবকভানবই আনন্দতপ্রে। পতরণ্ি বেনসর জতিলিা তননে তিিা করবার
মনিা ফুরসি খকাোে এনের? এরা স্বভাবিই িাে না তননজনের জীবননক
কতিনভানব খেেনি।
এই খগইমগুনলা িানের খবাঝাে, যমি মাননই মৃিুয। এ জননযই আপতন খেেনবন
ইসলানমর সানে সামানযিম সম্পকি আনছ এমন তবষেগুনলা অননক সমে
তকনশানররা এতড়নে িানে।
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চিু থষ উদাহরণ : ইসলাফমক রাষ্ট্র ফকংবা সংিঠনগুত্তলার কাজই
হত্তে সন্ত্রাস এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালাত্তনা এবং এর পফরণফিত্তি িাত্তদর
ফনত্তজত্তদর ধ্বংস হওয়া
একিা খগইম আনছ খিোনন খেোননা হে খি ইসলাতমক খেশগুনলা হনে সন্ত্রাস
এবং বংসিনজ্ঞর মূল খহািা।
এোনন খকাননা লুনকািুতর করা হেতন, িা খেোননার এনকবানর স্পিভানব খেোননা
হে। এিিাই স্পি খি িা খবাঝার জনয আপনার রনকি সাইন্স জানার েরকার খনই।
এই খগইনমর গনল্প খেোননা হে কীভানব একিা সন্ত্রাসবােী খেশনক খিৌেবাতহনী
পরাতজি করনছ। খগইনমর শুরুনি একিা খছাি তভতিও তক্লপ োনক। এনি খেোননা
হে বানজ খিহারার একজন োতড়ওোলা খলাক িার খলাকজননক বলনছ : “পুরািন
খেনশর বংসাবনশনষর উপর আমরা এক মহান খেশ তনমিাণ্ কনরতছ। আমরাই
আতিকা মহানেশ নিুন কনর গনড় িুলব। িনব এিা মাোে রােনি হনব তনমিাণ্
শুরু হবার আনগ অবতশি সবতকছু বংস কনরই আগানি হনব।”
এভানবই ইসলাতমক খেশ এবং িানের শাসকনের খেোননা হনে। খিন িারা
বংনসর প্রতিেতব। ইো কনরই এমন একিা েৃশযপনির অবিারণ্া করা হে
খিোনন খেোননা হে একিা শহনরর বংনসর উপনর আনরকিা শহনরর সূিনা হনব।
খেোননা হে খি বংসিজ্ঞ এই সমস্ত খেনশর সামতেক খকাননা কমিসূতি নে; বরং
এই সাম্রানজযর তভতত্তই বংনসর উপর স্থাতপি। অননযর প্রতি শত্রুিাই এর মূল
রণ্নকৌশল। িুদ্ধ-সংক্রাি তনেমনীতি তকংবা শাতিিুতির যার না খযনর কীভানব
বংসিজ্ঞ িালাননা িাে িার জননযই ওি খপনি োনক এরা।
খগইনমর শুরুর তক্লপতি আরও তকছুক্ষণ্ িনল। ওোনন খেোননা হে খিৌেবাতহনী
ইসলাতমক শাসনকর কানছ একজন েূি পািাে। খেোননা হে এই তহংস্র শাসনকর
ভনে প্রতিতনতয িুপনস িানে। এরপর খসই খনিা েূিনক হিযার আনেশ খেন।
উনত্ততজি মুসতলম জনিা তিৎকার কনর িার তসদ্ধািনক সমেিন জানাে।
এই িািুিিপূণ্ি ভূতমকার মাযযনম এই খনাংরা খগইমতি শুরু করা হে। খেোননা হে
একিা ইসলাতমক রানে িুদ্ধ হনে। এলাকার সামতিক আকার আকৃতি এবং তবতশিয
েুব পতরোরভানব খেোননা হে। খিৌেবাতহনী িেন সতম্মতলি আক্রমনণ্ িাে িেন
মুসতলম খনিা েুব নাজুক অবস্থাে পনড় িান।
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িার সহনিাগীরা িানক প্রাইনভি বাতহনীর সাহািয িাওোর পরামশি খেে এবং
রণ্নকৌশল পতরবিিননর পরামশি খেে।
তকন্তু খনিা েুব উনত্ততজি হনে শুযু একিা কোই বনল, “জে তকংবা শহীে হওো
ছাড়া তদ্বিীে খকাননা উপাে আমানের কানছ খনই, খিামানের খকানিা পছন্দ?”
পুনরা কাতহতনজুনড় আনলািনািা িলনি োনক। িার সহনিাগী জানাে : “খনিা,
তবজেই আমানের পছন্দ”।
এই েৃশযপি খেনক আমানের সিাননরা কী তশেনব বনল আমরা আশা করব?
িানের অিনর কী প্রভাব পড়নব িেন িারা কুরআননর পািাে আল্লাহর খসই
আোিতি পড়নব খিোনন বলা হনেনছ :
“বনলা, ‘খিামরা খকবল আমানের জনয েুতি কলযানণ্র একতির অনপক্ষা
করছ, আর আমরাও খিামানের জনয অনপক্ষা করতছ খি, আল্লাহ খিামানের
িাাঁর পক্ষ খেনক অেবা আমানের হাি দ্বারা আিাব খেনবন। অিএব খিামরা
অনপক্ষা কনরা, তনশ্চে আমরা খিামানের সানে অনপক্ষমাণ্।”12
শােে আব্দুর রহমান আস সাতে  এই আোনির বযােযাে বনলন,
“আল্লাহর রাস্তাে িুদ্ধ কনর শত্রুর তবরুনদ্ধ জেী হওো, েুতনো ও
আতেরানি লাভবান হওো তকংবা শাহাোিবরণ্ উভেই সৃতিকুনলর মনযয
িানক খশ্রষ্ঠিম মিিাোর আসনন বতসনে খেে। আল্লাহর কানছও িানের জনয
রনেনছ উাঁিু মাকাম।”13
খগইম খশষ হে খিৌেবাতহনীর তবজে তেনে। খেোননা হে িারা সন্ত্রাসী সাম্রাজযনক
বীরেনপি বংস কনরনছ। মুসতলম বাতহনী আত্মসমপিণ্ কনর এবং খিৌেবাতহনী িানের
হিযা কনর। খিন একই সানে মুসতলম বাতহনী বরণ্ কনর তনল পরাজে, আত্মসমপিণ্
ও মৃিুযর লাঞ্ছনা!
একিা েৃনশয খেোননা হে “আল্লাহু আকবর” বনল িাকতবর খেবার পরপরই
একজন তসনযনক হিযা করা হনে। খিন খবাঝাননা হে, “ওনর নাোন! আমানের
তজম্মাে োকাকালীন খিার মহান আল্লাহ খিানক খকাননা সাহািযই করনি পারনব
না!”
পঞ্চম উদাহরণ : আরবরা হত্তে অসভয , মূর্ষ এবং কাপুরুষ
12
13

সূরাহ িাওবা, ৯ : ৫২
িাইসীর আল কাতরম আর রাহমান : পৃষ্ঠা ৩৪০
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“খমিাল স্লাগ” নানমর এক খগইনম খেোননা হে েুজন খনৌ খসনানক আরব খেনশ
তমশনন পািাননা হে। এই খগইনম খেশগুনলানক েুব স্পিভানবই খেোননা হে।
েুইজন খনৌ খসনার োতেত্ব হনলা িি পানরা আরবনের মানরা।
এই তসতননকরা নযানের পনক্ষ আরবনের খনাংরা িুদ্ধনকৌশনলর তবরুনদ্ধ িুদ্ধ করনছ
এমনিাও খেোননা হে। িারা িুনদ্ধ শত্রুনের মুনোমুতে হে না বনল খেোননা হে।
একই সানে এিাও খেোননা হে খি, আনমতরকান খসনারা অিযাযুতনক অস্ত্র তেনে
েুব সহনজই আরবনের কিুকািা করনছ।
ষষ্ঠ উদাহরণ : মুসফলম সন্ত্রাসী
মুসতলমনের সম্বনন্ধ তবনষাদগানরর তবষেতি শুযু সন্ত্রানসর সানে জতড়ি তনতেিি খেনশর
মনযযই সীমাবদ্ধ োনকতন; বরং বযতিগি পিিানেও এিা তননে িাওো হনেনছ। তকছু
খগইম তকছু তবনশষ তবনশষ িতরত্র তননে এনসনছ খগইনমর মনযয। এসব িতরত্রনক
তবকৃিভানব উপস্থাপন করা হনে। খিমন :
মুহাম্মে ইবনু ফেসাল আল োতলফাহ : ইতন একজন খসৌতে শােে এবং রসােনতবে।
খগইনম খেোননা হে উতন একিা খগাপন সংনঘর সানে িুি িারা তনতষদ্ধ প্রাণ্ীজ
পোেি তিতর কনর। িারা মুহাম্মে ইবনু ফেসানলর খহানিনল িানক হিযার জননয
ওি খপনি োনক। উতন আসার পর িানক বন্দী কনর িার গািিনের হিযা করা হে।
অবনশনষ স্বেং িানকই হিযা করা হে।
িাতরক আব্দুল লতিফ : উনানক খেোননা হে এমন একজন স্কলার তহনসনব তিতন
খলাকিক্ষুর আড়ানল কাজ করনি ভানলাবানসন। িার তিিাগুনলা েুবই মারাত্মক।
তিতন খজননতিক খকাি পতরবিিন কনর খসগুনলার সযাম্পল তবতক্রর খিিা কনরন।
এভানব িেনই আরব তকংবা িার আশপানশর অঞ্চনলর কাউনক খেোননা হে,
খিমন আল েতলফাহ বা িাতরক আব্দুল লতিফ, িানের েুব খনতিবািকভানব
উপস্থাপন করা হে। িতে বযতিতি খকাননা তবজ্ঞানী হনে োনক, িাহনল খেোননা হে
খি িার তবজ্ঞানিিিা সন্ত্রাস, বংসিজ্ঞ তকংবা আিাসন পতরিালনার হাতিোর
তহনসনবই প্রতিতনেি কাজ কনর িানে।
সমানজর এই খনিৃস্থানীে বযতিবনগিরই িতে এই হাল হে, িাহনল পুনরা সমানজর
অবস্থা খকমন? সমানজর জ্ঞানীগুণ্ীনেরই িতে এ রকম খনতিবািকভানব উপস্থাপন
করা হে, িাহনল আমজনিার বযাপানর খকমন হনব িা বলাই বাহুলয।
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গে গেইমগুলো ইসোম এবং মুসনেমলদে নবকৃনে সাধ্লি
েৎপে

তলিস তবশ্বতবেযালনের আযুতনক ইতিহানসর প্রনফসর তফতলপ খিইলনরর একতি
তবেযাি বই আনছ। নাম তমউতনশন্স অফ েয মাইন্ড। এোনন তিতন িুদ্ধকালীন
খপ্রাপাগান্ডা তকংবা িুদ্ধাবস্থাে তমতিোর ভূতমকার তবষেিা িুনল যনরনছন এভানব :
“িুদ্ধ খিমন সতহংসিার খমাড়কজাি নাম, খপ্রাপাগান্ডা আর মনস্তাতিক
িুদ্ধ খিমতন অনযনক প্রনরাতিি করার খপাশাতক নাম। রণ্নক্ষনত্র একিা অস্ত্র
তেনে খিভানব শরীনরর একিা অংশনক ঘানেল করা িাে, স্বাভাতবক সমনে
খসভানব তকন্তু করা িাে না।”
িুগ িুগ যনর পতশ্চমানের কাজ হনলা তমতিোর মাযযনম শত্রুনের নাস্তানাবুে কনর
রাো। খসনাবাতহনী পাতিনে মূল বংসিজ্ঞ িালাননার বহু আনগই িারা মুসতলমনের
মানঝ পরাতজি মানতসকিার বীজ বুনন তেনেনছ। পরাজে তনতশ্চি এমন মানতসকিা
তননে মুসতলমরা কানফর সভযিানক আনেযাপাি অনুসরণ্ কনর িনলনছ। খকন জাতন
তবজেী পনক্ষর অন্ধ অনুসরনণ্ই পরাতজি পক্ষ সব সমে অদ্ভুি এক খমাহ েুাঁনজ
পাে।
এিিুকুনিই পতশ্চমারা খেনম োনকতন। এই পতরকতল্পি মনস্তাতিক আক্রমণ্ শুযু
উিতি বেনসর তকনশারনের আক্রাি কনরই খেনম োনকতন। িারা খছাি খছাি
বাচ্চাকাচ্চানকও এর তশকার বাতননেনছ। তশশুনের খক্ষনত্র এই তবষবৃনক্ষর বীজ
খরাপণ্ করা হে অননক কম বেনসই। লম্বা সমে যনর এিা বৃতদ্ধ পাে এবং পতরণ্ি
বেনস এর তবষাি ফলগুনলা খেো িাে।
িনব এই তভতিও খগইমনসর আক্রমণ্িা আনগর খকৌশল খেনক একিু আলাো।
আনগ খিিা করা হনিা তমতিোর মাযযনম খশ্রািা-েশিকনের িানের আেনশি
অনুপ্রাতণ্ি করা হনিা। আর তভতিও খগইমনসর পদ্ধতিিা হনলা আমানের সিাননরা
পতশ্চনমর তিতর করা খগইমস খেলনছ এবং এসনব ঢুতকনে খেওো িানের আেনশির
সানে একমি খপাষণ্ করনছ এবং অজানিই িানের আেশি রক্ষার তমশনন খননমনছ।
এই তবষাি খগইমগুনলা দ্বারা খি খকবল মুসতলম খছনলপুনলই ক্ষতিিস্ত হনে
এমনতি নে; বরং পতশ্চনম িানের মনযয হেনিা ইসলানমর োওোি খপৌাঁছাননা খিি
িারাও ইসলাম সম্পনকি ঘৃণ্া তননে বড় হনে। িানের সামনন ইসলানমর একতি
তবকৃি রূপ উপস্থাপন করা হনেনছ। এ তমেযা যারণ্াগুনলা িানের মন-মগজ খেনক
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সরানি প্রিুর পতরশ্রনমর প্রনোজন। হেনিা এই কনিার পতরশ্রম তেনেই আমরা
ইসলানমর সতিক রূপতি িানের সামনন তননে আসনি পারব।
েৃ েীয় সমসযা : বালে আিাে আিেে এবং গিাংোনমে
প্রনে িালোবাসা তেনে

অননক খগইম আনছ িা আমানের িরুণ্ প্রজনন্মর অিনর বানজ আিরণ্ এবং
খনাংরাতমর প্রতি ভানলাবাসা তিতর কনর তেনে। িতেও িানের কাতহতননি তভন্নিা
োনক, তকন্তু তেননশনষ সব খগইমই একই ফলাফল বনে তননে আনস। অননক সমে
এ যরননর খনাংরা আিরনণ্র মাত্রা কমনবতশ হনি পানর। হেনিা খকবল খনাংরাতমই
খগইনমর খমৌতলক তবষে না, অেবা এসব খনাংরাতম খগইনমর নানান ঘিনার মানঝ
হিাৎ কনর উপতস্থি হে।
তকনশারনের উপর এসব খগইনমর প্রভাব খকউই অস্বীকার করনি পারনব না। হযাাঁ,
হনি পানর এ খক্ষনত্র খক কিিুকু প্রভাতবি হনে িার মাত্রাে তকছুিা তভন্নিা োনক।
এসব খগইনম হিযািজ্ঞ, িুতর, জুো, নািানাতি এবং আরও খনাংরা তজতনসপত্র
খেোননা হে। িারা এসব খগইম খেনল যীনর যীনর িানের মননাজগনি এ যরননর
খনাংরা কানজর প্রতি েুবিলিা জন্মাে। খশষনমশ তনতষদ্ধ কাজকমিগুনলাই িানের
কানছ তপ্রে হনে উিনি োনক।
এসব ক্ষতিকর িাতরতত্রক তেকগুনলানক আমরা খমািাোনগ ৩তি ভানগ ভাগ করনি
পাতর :
১. সন্ত্রাস, প্রিারণা, চুফর ইিযাফদর প্রফি আহ্বান।
একতি খগইনম খেো িাে নােক সবাইনক উনেশয কনর বলনছ : “আমার কোমনিা
িনলা। এই কাজগুনলা করনল খিামরা খিামানের আত্মা তফনর পানব।”
খগইনমর শুরু হে তকছু তফল্ম স্টারনের খেোননার মযয তেনে। আরও োনক জুোর
আসর এবং নারী। এরপর আক্রমণ্স্থনল প্রনবনশর জনয নােনকর কাছ খেনক
খজারানলা িাক আনস, আর িেনই খস উপনর উনল্লতেি কোগুনলা বলনি োনক।
এরপর মূল েৃশয শুরু হে। সন্ত্রাসীরা পুতলনশর উপর তনেন্ত্রনণ্ তননে খনে। এক
বন্দুকযারীনক খেো িাে, খি িার সামনন কাউনক বন্দুক তননে োাঁড়ানি খেেনলই
হিযা করনছ। আরও খেো িাে একজন মতহলানক িার বাসাে খঢাকার সমে খমনর
খফলা হে। এই হিযাকাি আবার খিননিনভানব খেোননা হনে না। একতি বুনলি
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এনস খসই মতহলার শরীর খেনক ঘাড়, মাো সব আলাো কনর খফলনছ‒এি
বীভৎসভানব হিযাকািনক খগইনম উপস্থাপন করা হে।
এরপর খেো িাে নােনকর সানে তকছু নারীও েৃশযপনি উপতস্থি। নারকীে
হিযািনজ্ঞর কাতহতন খেোননা হে। গুতল কনর খমনর খফলনছ, খপি খকনি তছাঁনড়
খফলনছ, শরীর খেনক ঘাড় নাতমনে খফলনছ! গনল্পর নােক একিা গাতড়র মাতলকনক
যরাশােী কনর রাস্তাে খফনল খেে আর িার গাতড় তননে পাতলনে িাে। এরপর খস
িার িোকতেি েুিঃসাহতসক অতভিানন খবতড়নে পনড়, িার পরনি পরনি আনছ
খমনেনের সানে খনাংরা সম্পনকির কাতহতন।
আনরকিা খগইনম খেোননা হে আইননর লঙ্ঘন হনে খজননও খেনলাোড় কাজতি
কনর খিনি োনক। তবষেতি িারা আইনশৃিলা রক্ষাকারী বাতহনীর কাছ খেনক
খগাপন কনর। এবং এই আইন লঙ্ঘননর বযাপারিা পুতলশ যরনি পানরতন বনল
িানের তননে হাসাহাতস কনর। এ খিন আইন লঙ্ঘননর প্রতি সুস্পি আহ্বান। এসব
খেনে খেনেই তশশু-তকনশানররা সন্ত্রাস এবং তবশৃিলার প্রতি আকৃি হে।
আনরকিা খগইম খিা সরাসতর সন্ত্রাসী হনি আহ্বান জানাে। খেনলাোড়নক বলা হে,
“সন্ত্রাসী হনে িাও”। পুতলশনক ফাাঁতক তেনে তমশনগুনলা খশষ করার খিিা কনরা,
নেনিা িুতম েুব সহনজই িানের হানি যরা পড়নব।
এভানবই তমেযা আর অপরানযর জগনি কীভানব তবজেী হনি হে খসতেনক আমানের
তশশু-তকনশারনের আহ্বান করা হনে। িারা খিন জীবননর সবিস্ব তেনে এই
অপরানযর জগনি তলপ্ত হে িার রাস্তাও তিতর কনর খেওো হনে। এসব খগইনম
িেন মনর খগনলই একিা নিুন জীবন সহনজই পাওো িাে, িেন জীবন তেনে
খেওোর খিিা করনি খোষ কী?
তকছু তকছু খগইনম জুো খেলার কযাতসননাও খেোননা হে। খেো িাে খেনলাোড় লাস
খভগানস তগনে তবতভন্ন জুো খেলাে অংশ খনে।
িযান্ড খেফি অনিা বা তজতিএ নানম একিা খগইম আনছ। এ খগইমিা েুব জনতপ্রে
ও প্রিতলি একিা খগইম। খি বাতড়নি খগইম খেলার বযবস্থা আনছ খস বাতড়নিই
তজতিএ আনছ‒অননকিা এমন অবস্থা। এই খগইনমর গল্পিা এমন খি, একজন
খিারনক পুতলশ েুাঁনজ খবড়ানে। এই খিানরর কাজ হনলা মানুষ মারা, িানের িাকা
আত্মসাৎ করা, গাতড় তছতননে খনওো। খস নানা যরননর খনাংরা বানজ কাজ কনর
খবড়াে, বানজ কো বনল, জুো খেনল এবং মেপান কনর।
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২. ছযৌনিা, পত্তনষাগ্রাফি এবং ননফিক অবক্ষয়।
বিিমানন অননক গনবষকগণ্ বলনছন তকছু তকছু খছনলনমনে বেিঃসতন্ধনি খপৌাঁছুবার
আনগই খিৌন আনবেন অনুভব করা শুরু কনর। এমনতক শিকরা ১০ ভাগ
খছনলনমনের খক্ষনত্র ৯ বছর বেনসই খিৌনানুভতূ িগুনলা খজনগ ওনি। অননক
তপিামািার যারণ্া িানের সিাননরা এসব খিৌন তবষোতে তননে তকছুই জানন না বা
খবানঝ না। তকন্তু তবষেিা আসনল এমন নে। সতিয বলনি তকছু বাচ্চাকাচ্চারা েুব
অল্প বেনসই খিৌন আনবেন অনুভব করা শুরু করনি পানর।
তকছু খগইম তিতরকারক খকাম্পাতন এই সংনবেনশীলিািানক কানজ লাগাে। িারা
এমন সব খগইম বানানে িা তশশু-তকনশারনের কানছ খিৌনিা বা পননিািাতফনক
পতরতিি কনর িুলনছ।
িলুন তকছু উোহরণ্ খেো িাক। এসব খেেনল সহনজই বুনঝ আসনব আমানের
তশশু-তকনশারনের সামনন খিৌনিা তকংবা পননিািাতফ-সংক্রাি কী কী তবষে তননে
আসা হনে :
১) তকছু তকছু খগইনম খোলােুতল নেিা খেোননা হে। িনব অতযকাংশ খক্ষনত্রই এই
নে ছতব বা িতরত্রগুনলা খগইনমর মূল তবষনের সানে খমানিই সংতশ্লি নে। খিন তকছু
নেিা খেোননাই তছল এ সমস্ত কমিকানির মূল উনেশয। উোহরণ্ তহনসনব খরতসং
খগইম তকংবা খরসতলং খগইনমর কো বলা িাে। এসব খগইনমর শুরু বা খশষ
খবাঝানি প্রােই অযিনে খমনেনের খেোননা হে।
২) তকছু খগইম শুরু হে নে খমনেনের নাি খেোননার মযয তেনে। খগইম িলাকালীন
প্রােই এসব খেোননা হে।
৩) একতি খগইনম তবজেীর পুরস্কার হনলা নারীরা একতি একতি কনর িানের গানের
কাপড় েুনল খফলনব। িেনই খেনলাোড় খকাননা যানপ জে লাভ কনর িেনই
নারীরা িানের শরীনরর তকছু কাপড় েুনল খফনল। এবং সবিনশষ যানপ জে লাভ
করনল িূড়াি পুরস্কার তহনসনব খেোননা হে সম্পূণ্ি নেনেনহর নারী!
৪) তকছু তকছু খগইনম সমকাতমিাও প্রিার করা হে।
৫) তকছু তকছু খগইম এসব খিৌন সুড়সুতড়মূলক কাজকনমির জনযই জনতপ্রে। িারা এ
খগইমগুনলা বানানে িারা ইোনীং এমন সব প্রিুতি বযবহার করনছ িা আনগর
প্রিতলি যারার খগইমগুনলানি বযবহার করা হনিা না। খিমন : পযাশন ইনন্ডক্স
তকংবা ইনন্ডক্স অব খসননসশন। পেিাে খি কমিকািগুনলা হে খসগুনলানক উনত্তজক
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তকছুনি রূপািতরি কনর খশানাননা হে বা বাতহযক অিভতির দ্বারা খেোননা হে।
মানঝমনযয তত্রমাতত্রক ছতবর মাযযনমও এগুনলা ফুতিনে খিালা হে ।
এিা েুবই আশোজনক বযাপার। ভািুিোল জগনির খিৌন উনত্তজক তবষেগুনলা
ইন্টারনননির মাযযনম আমানের ঘরবাতড়নিও ঢুনক পনড়নছ। ইন্টারনননির ভানলাোরাপ উভে তেকই আনছ। এর তননজর বাছতবিানরর খকাননা শতি খনই।
সাি বছর বেসী এক সিাননর মা বনলন, “একতেন আমার বাচ্চার খে-খস্টশনন
একিা খিৌন উনত্তজক েৃশয খেেনি খপনে আতম েুব ভে খপনে িাই। সারািা রাি
আতম ঘুমানি পাতরতন। বারবার মনন হতেল, আতম এিা কী খেেলাম! আমার েুব
জাননি মন িাে কীভানব এই খগইমগুনলা আমানের বাসাবাতড়নি ঢুকল? কীভানবই
বা প্রকাশয তেননেুপুনর এসব খোকানপানি তবতক্রও হনে?”
সবনিনে লজ্জার এবং িরম তবেিকর বযাপার হনে আমানের খছনলনমনেরাই
এইসব নে তকংবা অযিনে িতরত্রগুনলানক বাছাই কনর তননে খস্বোে।
খেোল করনল খেেনবন খি এ সমস্ত খগইমগুনলা খেনলাোড়নক অননকগুনলা
অপশন খেনক তননজর পছন্দমনিা তজতনসগুনলা বাছাই কনর খনবার সুনিাগ খেে।
িারা িানের পছনন্দর তহনরানকও সহনজই বাছাই করনি পানর। আশোর তবষে
হনে প্রিুরসংেযক বাচ্চাকাচ্চাই িানের খেলার মূল িতরত্র তহনসনব এইসব অযিনে
নারীনের খবনছ তননে।
৩. ছনাংরাফম এবং অশ্লীলিা।
তকছু খগইম আমানের সিাননের কুৎতসি গাতলগালাজ, মানুষনক অতভশাপ খেওো
তকংবা অপমান করার পদ্ধতিগুনলা তশতেনে তেনে। অেি খগইনমর সানে
গাতলগালানজর খকাননা সম্পকিই খনই, সম্পূণ্ি অপ্রাসতিকভানব এসব কুৎতসি
গাতল খগইনমজুনড় খেওো হে। খিমন : খেো িাে কারও কানছ তকছু িাইনি তগনেও
একিা খনাংরা গাতল তেনে কো শুরু করা হনে। খিন বাচ্চানের কানছ এসব খনাংরা
শব্দগুনলানক পতরতিি কনর খিালাই এনের মূল উনেশয।
তকছু তকছু খগইনমর উপর খলো োনক “আরতব কতপ”। তকন্তু খেো িাে খি আরতব
শব্দগুনলা বযবহার করা হনেনছ িা মূলি কাউনক অতভশাপ খেওো তকংবা
গাতলগালানজর কানজ বযবহার করা হে।
অেি কাউনক িুেিাতেলয করা,অতভশাপ খেওো, গাতলগালাজ করা‒এসব
কেননাই একজন মুসতলনমর কাজ হনি পানর না। রাসূল  বনলনছন :
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“একজন তবশ্বাসী সহনজ অতভশাপ খেে না, অনযনক কি খেওো তকংবা
অবমাননা কনর না, কেননা খনাংরাতম তকংবা অশ্লীলিাে তলপ্ত হে না।”14
তকছু তকছু খগইম আনছ খিগুনলা নাি-গান খশোবার জনয তবনশষভানব তিতর করা।
নিনিও গেইমস গেোে প্রিাব
পূনবির অযযানে তভতিও খগইমনসর খি তবষেগুনলা ইসলানমর সানে সাংঘতষিক
খসগুনলা তননে আনলািনা করা হনেনছ। এিাই তভতিও খগইমনসর সবনিনে ক্ষতিকর
তেক। আমানের সিান-সিতির আিার-আিরনণ্ এর তবশাল প্রভাব রনেনছ। ক্ষতির
মাত্রাে কমনবশ োকনলও আমানের সিানরা এসব খগইমনসর মাযযনম প্রভাতবি
হনে।
অবশয এর বাইনর তভতিও খগইমনসর আরও তকছু খনতিবািক তেক রনেনছ। িারা
প্রিুর পতরমানণ্ তভতিও খগইমস খেনল িানের মানঝ এর প্রভাবগুনলা খেো িাে।
ইসলানমর সানে সাংঘতষিকিার তবষেিা িতেও অনননক হালকাভানব তননি পানর,
তকন্তু এই প্রভাবগুনলার ভেংকর তেক তিকই খিানে পড়নব।
এ খনতিবািক প্রভাবগুনলা মূলি ৩ যরননর :
১) এগুনলা তবনশষভানব মুসতলম পতরবানরর সিাননের প্রভাতবি কনর। এসব
খগইমনসর কারনণ্ যমিীে কিিবয পালনন তশতেলিা িনল আনস। অননক সমে
অননতিক কানজ জতড়নে পড়ার আশো োনক।
২) সামাতজক নীতি-তনতিকিার উপর এসব খগইমস ভেংকর প্রভাব খফনল। আর
এসব ক্ষতিকর প্রভাব তননে মুসতলম সমানজর তিিাশীলরা খিা বনিই, খসকুযলার
ঘরানার সনিিন বযতিরাও প্রাে সমে কো বনল োনকন।
৩) এসব খগইমস সামতিকভানব মানুনষর মনস্তাতিক, তেতহক তকংবা অেিননতিক
তেকগুনলানকও প্রভাতবি কনর োনক।
১. ধ্মীীয় কেত বয পােলি গিনেবািক প্রিাব।
প্রথমি, নামাজ ু ত্তট যাওয়া
খগইমগুনলা এিই আকষিণ্ীেভানব সাজাননা োনক খি খেনলাোনড়রা ঘণ্টার পর
ঘণ্টা এর সামনন বনস োকনি পানর। প্রনিযক যাপ পার করার সানে সানে িারা
14

আহমাে : ৩৯৪৮; আল আরনাউি এনক সহীহ বনলনছন।
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নিুন যানপ খপৌাঁছাে, িা আনগর যানপর খিনে আরও খবতশ আকষিণ্ীে এবং
খরামাঞ্চকর।
এসব কারনণ্ খগইম খছনড় ওিা িানের জনয েুব কিকর হনে োাঁড়াে। এমনতক
নামানজর সমে িনল খিনি োনক িারপনরও িারা খেলা বন্ধ কনর না। অনননক
প্রােই ওোি খশষ হনে খগনল নামাজ পড়নি িাে। খশষ পতরণ্তি তহনসনব অনননক
নামাজই খছনড় খেে।
আল্লাহ সুবহানাহু ওো িা’আলা বনলন ,
“িানের পনর এল এমন এক অসৎ বংশযর, িারা সালাি তবনি করল এবং
কুপ্রবৃতত্তর অনুসরণ্ করল। সুিরাং শীঘ্রই িারা জাহান্নানমর শাতস্ত প্রিযক্ষ
করনব।"15
ফদ্বিীয়ি, ফপিামািার অবািযিা
অননক খছনলনমনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনতক সারািা তেন তভতিও খগইমস তননে
কাতিনে খেে। এরা মানুষজন খেেনল এতড়নে িনল, কারও সানে তমশনি িাে না।
তভতিও খগইমস তননে পনড় োকনিই এরা খবতশ মজা পাে। এর ফনল যীনর যীনর
িারা িানের বাবা-মানের অবাযয হে, িানের কো শুননি িাে না। কারণ্, বাবামানের কো শুননল খিা এসব খগইমস খছনড় তেনি হনব‒িা িারা কল্পনাও করনি
পানর না।
অবাযযিার মাত্রা শুযু আনেশ না মানাে সীমাবদ্ধ না খেনক অননকেূর
গড়ানি পানর। ইসলানমর একজন োেী বনলন : “১৩ বছর বেসী এক
খছনলর তপিা আমানক খফান খেন। খগইম খেলনি খেলনি িার খছনলর
হানি তোঁিুতনর মনিা হনে খিি। এমনিা িেনই ঘিি িার খছনলর উিিা
আরও খবনড় খিি। এমনতক খস সমে িার মা পানশ োকনল অননক সমে
মানের গানেও হাি িুলি। এই ঘিনার পর খোাঁজেবর তননে জানা জানা
খগল এই খছনল তেতনক ৫ ঘণ্টা কনর খে-খস্টশনন তভতিও খগইমস
খেনল।16

সূরাহ মারইোম, ১৯ : ৫৯
খগইমস : তবপে এবং তবকল্প’- োতলে আল হুলাইতব; তলংক : Link:
http://saaid.net/tarbiah/157.htm
15
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আল্লাহ সুবহানাহু ওো িা’আলা বনলন :
“আর খিামার রব আনেশ তেনেনছন খি,
খি, খিামরা িাাঁনক ছাড়া অনয কারও
ইবাোি করনব না এবং তপিামািার
র
সানে
সোিরণ্ করনব। িানের একজন
তপিা মািা
অেবা উভনেই িতে খিামার তনকি বাযিনকয উপনীি হে,
হে, িনব িানের ‘উফ’
উফ’
খবানলা
নলা
না
এবং
িানের
যমক
তেনো
নো
না।
আর
িানের
সানে
সম্মানজনক
কো
খবা
তে
বনলা।
নলা। আর িানের উভনের জনয েোপরবশ হনে তবননের িানা নি কনর োও
এবং বনলা
বনলা,, ‘খহ আমার রব,
রব, িানের প্রতি েো করুন খিভানব
খিভানব তশশনব িারা
আমানক লালনলালন-পালন কনরনছন।’”
কনরনছন।’”17

িৃ িীয়ি, আত্মীয়িার সম্পকষ ফ ন্ন করা
একজন তশশু বা তকনশার িতে িার অবসর সমনের পুনরািুকুই এই সমস্ত খগইমনসর
খপছনন বযে কনর, িাহনল খস আত্মীেিার সম্পকিগুনলা বজার রাোর সমে পানব
কীভানব? কেন খস িার োো-োতে, নানা-নাতন, ভাই-খবান, িািা-মামানের সানে
খেো করনব? বরং এর উনটািাই ঘনি োনক। সতিয কো বলনি এসব খগইম প্রােই
ভাই-খবাননের মনযয পাতরবাতরক কলনহর সূত্রপাি কনর।
একবার খিা খগইম খেলার কারনণ্ এক খছনলনক িাাঁর বাবা ঘর খেনকই খবর কনর
তেনেনছ। আল ওোিান নামক একতি তেতনক পতত্রকাে েবরিা আনস। এক খলানকর
েুই খছনল, একজননর বেস ২ অনযজননর ৮। িারা খে-খস্টশনন একতি ফুিবল খগইম
খেলি। খছাি ভাইনের খিনে বড় ভাই তকছুিা ভানলা খেনলাোড় তছল।
বাবা িাইনলন খছাি খছনলতিনক একিু েুতশ করনি। িাই বড় ভাইনক বলনলন খস খিন
খছাি ভাইনক ইনে কনরই খেলাে তজতিনে খেে। তকন্তু খছাি ভাই িেন একতি খগাল
তেনে খফলল িেন বড় ভাইনের মাো গরম হনে খগল এবং সানে সানে একতি খগাল
কনর খস খেলাে সমিা তফতরনে আনল। এর তকছুক্ষণ্ পর আনরকতি খগাল করল। খশষ
পিিি বড় ভাই খেলাে জেী হনলা।
শখোয় শহলর শোে ভাই কান্না িুলি জ্জদলো। কান্না শুলন তালদর বাবা শগলেন শরলগ।
রালগর শচালে জ্জতজ্জন শগইম শখোর জ্জিজ্জনসপত্র ভাঙলেন শতা ভাঙলেনই, বি শেলেলক
ঘর শর্লকও শবর কলর জ্জদলেন। বি শেলে জ্জকেুজ্জদন চাচার বাসায় র্াকে। বাসায় আর
শকালনা জ্জদন শে-শেশন আনা োলব না, আনলে ভয়াবহ পজ্জরণজ্জত হলব‒এই শলতথ
পলর অবশয বাবা তালক বাজ্জি আসার অনুমজ্জত শদন।,18
সূরাহ বানী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩-২৪
(‘তভতিও খগইমস : তবপে এবং তবকল্প’-োতলে আল হুলাইতব; তলংক : Link:
http://saaid.net/tarbiah/157.htm)
17

18
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জননক বযতি বনলন, “আমানের বাতড়র তকছু খছনলনমনে মানঝমনযযই িানের
খকাননা একজননর বাতড়নি জনড়া হনিা খগইমস খগলার জনয। খসোনন তনেম োনক
সবাই একবার কনর খেলার সুনিাগ পানব। তনেম অনুিােী িারা িানের তসতরোল
সাতজনে তনি।
প্রেমজন এনস ১৫ তমতনি খেলল। এরপর তদ্বিীেজননর পালা। তকন্তু খস ৩০ তমতনি
যনর খেনল খগল। িৃিীে খেনলাোড় িেন এিা তননে অতভনিাগ করল তদ্বিীে
খেনলাোড় গানের খজানর িার মুে বন্ধ করানলা। এবার তদ্বিীেজননর পালা খশষ
হবার পর িৃিীেজন িাইনলা আরও লম্বা সমে যনর অনয একতি খগইম খেলনি।
িার উনেশয তকন্তু তদ্বিীেজননক একিু তবরি করা। এিা তননে েুইজননর মনযয
িুমুল ঝগড়া আর মারামাতর শুরু হনে খগল। এমনতক েুজননর মা-ও এনি জতড়নে
খগল এবং িারা িানের তনজ তনজ সিাননর পক্ষ তননে িকিািতকি শুরু করল। খশনষ
বাচ্চানের তভতিও খগইমনসর সমসযা বড়নের পিিি গড়াল। েীঘিতেন িাবৎ িারা
এনক অপনরর সানে সম্পকি তছন্ন কনর খরনেতছল।”
এভানবই এই খগইমগুনলা পাতরবাতরক এবং সামাতজক তবশৃিলার কারণ্ হনে
োাঁতড়নেনছ। এসব খগইম কীভানব স্বামী-স্ত্রীর োম্পিয সম্পকি নি করনছ, তপিার
সানে সিাননর, ভাইনের সানে ভাইনের কলহ বাতযনে তেনে‒িাইনল এসব তননে
আনলািনা আরও েীঘি করা িাে।
চিু থষি, স্ত্রীর অফিকাত্তরর বযাপাত্তর অসত্তচিনিা
তভতিও খগইমনসর এই তবষনফাড়া তশশু-তকনশারনের ছাতড়নে বড়নের মানঝও
ছতড়নেনছ। এর খপছনন সমে তেনি তগনে িুবক পুরুষরা স্ত্রীর অতযকানরর বযাপানর
অসনিিন োনক। অননক স্ত্রীরই অতভনিাগ খি িানের স্বামীরা এসব খগইম তননে
প্রােই বযস্ত োনক। এমন ঘিনাও আনছ খি স্ত্রীরা িানের স্বামীর কানছ িালাক
খিনেনছন, কারণ্ স্বামীর আিরণ্ িানের সহযসীমার বাইনর িনল খগনছ। িানের
স্বামীরা খগইম তননে এিিাই বযস্ত খি িানের স্ত্রীনের কো অননক সমে মাোেই
োনক না।
খহ আল্লাহ, িুতমই খিা অিনরর তস্থতিশীলিা োনকারী, িুতম আমানের অিরনক
তস্থতিশীল কনর োও।
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পঞ্চমি, বন্ধুবান্ধবত্তদর মত্তিয ঝিড়াঝাটি এবং সমসযার সৃষ্টি
করা

িারা বন্ধুবান্ধবনের সানে সাইবার কযানফনি এসব খগইম খেনল িারা খজনন োকনব
খি, এসব খগইনমর মনযয এমন তকছু খগইমও আনছ িা বাচ্চানের মনযয বেরাগ এবং
উনত্তজনা তিতর কনর। এমনও হনেনছ খি খগইম খেলা খশষ হবার পর ঝগড়া কনর
অনননক বন্ধুনত্বর সম্পকি পিিি তছন্ন কনরনছ। শুরুনি খকবল মজা করার জনয
তকংবা অবসর সমে কািাননার জনয এসব খগইম খেলা শুরু হনলও যীনর যীনর এতি
প্রতিনিাতগিাে রূপ তননেনছ, িা তিতর করনছ নানান তবশৃিলা আর পরস্পনরর
মনযয অনহিুক ঝগড়াঝাাঁতি।
ইসলাম খি ভ্রািৃত্বনবানযর সম্পকি বজাে রাোর জনয আমানের আনেশ খেে এই
সমস্ত খগইমস খসই ভ্রািৃত্বনবাযনকই নি কনর তেনে।
আব্দুল্লাহ ইবনন মাস’উে  খেনক বতণ্িি রাসূলুল্লাহ  বনলন, “এক
মুসতলম অপর মুসতলনমর ভাই। িারা এনক অপনরর উপর জুলুম কনর না।
খি িাাঁর ভাইনের সাহানিয এতগনে আনস আল্লাহ িার সাহানিয এতগনে
আসনবন।”19
একইভানব প্রতিনিাগীনের মানঝ এসব খগইম খেলা তননে খি খনাংরাতম, এনক
অপরনক অতভশাপ খেওো তকংবা একগুাঁনে আিরণ্‒এ সবতকছুই মুসলমাননের
পারস্পতরক সম্প্রীতি নি করার খপছনন োেী।
ষষ্ঠি, হারাম কাজত্তক হালকাভাত্তব ছনওয়ার অভযাস নিফর হওয়া
১) জুয়া
িরুণ্নের মানঝ জুো খেলার বযাপকিার খপছনন অনযিম কারণ্ তভতিও খগইম।
েুইজন খেনলাোড় একনত্র খকাননা খেলাে অংশ খনে। জুোর শিি োনক, খি
পরাতজি হনব িানক েুজননরই খগইম খেলার তবল পতরনশায করনি হনব। অেবা
োবার বা িা-নাস্তা করাননার শিি জুনড় খেওো হে। একজন তনেতমি খপশাোর
খেনলাোড় জানান, “এই খগইমগুনলা িরুণ্নের মানঝ অননক যরননর সমসযার
সৃতি কনর। তবনশষভানব ফুিবল খগইমগুনলার। কযানফনি বনসই একজন

19

বুোতর : ২৩১০ এবং মুসতলম : ২৫৮০
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আনরকজননর সানে খক তজিনব িা তননে বাতজ যনর। কেননা কেননা পরাতজি
বযতিনক োবার বা িা-নাস্তার তবল তেনি বাযয করা হে।”
একজন বাবা জানান,
“কানজ িাবার পনে একিা খোকাননর সামনন আতম বাচ্চাকাচ্চানের একিা
তভড় খেেনি খপলাম। িারা খসোনন কী করনছ আমার জাননি ইনে হনলা।
িাই িানের তজনজ্ঞস করলাম। িারা একিা খে-খস্টশননর িারপানশ তভড়
কনর োাঁতড়নে তছল। একিা বাচ্চার কানছ তগনে জাননি িাইলাম, ‘খগইম
খেলার িাকা খক খেনব?’ আমানক অবাক কনর তেনে খস জানাল, ‘এিা
খেনলাোনড়র খিাগযিার উপর তনভির কনর।’ বুঝনি না খপনর তজনজ্ঞস
করলাম , ‘কীভানব?’ খস বলল, ‘খি খেলাে হারনব খস িাকা খেনব!’”
অেি শতরেনির েৃতিনি এিা হারাম জুোর অিভুিি। এসব খগইম খেলার ফনল
খছনলনমনেরা যীনর যীনর প্রিারণ্ার নানা খকৌশল তশেনছ। এমনতক িারা িানের
বাবা-মানেরও প্রিাতরি করার খিিা কনর। এই খগইমগুনলা েুব অল্প বেস খেনকই
বাচ্চাকাচ্চানের এ সমস্ত ঘৃণ্য কাজকনমি অভযস্ত কনর খফলনছ।
২) িান-বাজনা ছিানা
এমন খকাননা খগইম পানবন না খিোনন গান-বাজনার সামানয অংশ োনক না।
খগইনমর খকাননা খকাননা যানপ অবশযই তকছু না-তকছু োকনবই। অেি এিা খিা
কারও অজানা নে খি, ইসলানম বােয-বাজনা হারাম। কারণ্, বােয-বাজনা মানুষনক
আল্লাহর স্মরণ্ এবং িার তকিাব খেনক েূনর সতরনে খফনল। আর বােয-বাজনার
সানে িতে আনজবানজ কো, কাজ, ইতিি এবং কানফািাননা উনচ্চিঃস্বর িুি হে
িনব খিা কোই খনই। খগইম খেলার সমে েীঘিক্ষণ্ তমউতজনকর মনযয োকনল এর
প্রতি েুবিলিা তিতর হনব এনি খকাননা সনন্দহ খনই। আর এই েুবিলিা খশনষ
তমউতজনকর সানে একিা গভীর ও েীঘিস্থােী সম্পকি তিতর কনর খফলনি পানর।
২. সুন্দে িনেলেে প্রনে হুমনক
এই তবষেিা তননে মুসতলমরা খিা বনিই পাশ্চানিযর সনিিন সমাজও তিতিি।
কারণ্, িারা িানের ভতবষযৎ প্রজনন্মর ভানলা-োরাপ, িানের সাতবিক তনরাপত্তা
এবং তস্থতিশীলিা তননে িনেি সনিিন।
এ রকম তকছু প্রভানবর কো তননি উনল্লে করা হনলা :
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১. চুফর, সন্ত্রাস ইিযাফদ ছির্াত্তনা এবং এসত্তবর কারত্তণ সৃষ্ট দাঙ্গাহাঙ্গামা

তকছু খগইনমর গনল্প এমন খকাননা তমশন োনক খিোনন খেনলাোড়নের োতেত্ব হনলা
খকাননা তবনশষ গযাং এর কাউনক হিযা করা, খকাননা আতমি কযাম্প খেনক অস্ত্রশস্ত্র
িুতর করা, খট্রন অেবা ট্রানক িাকাতি কনর সব লুিপাি করা ইিযাতে।
আজনকর সমানজ তহংস্রিা আর অমানতবকিার এই িক্রবৃতদ্ধ হানর বৃতদ্ধর জনয
এসব খগইমই োেী।
গনবষকরা বলনছন খি, মিিাল কম্বযানির মনিা আিাসী যরননর খগইমগুনলা
তহংস্রিা এবং উন্মােনানক উসনক খেে। িারা আরও বলনছন খি, এই
যরননর খগইমগুনলা তবতভন্ন তিতভ খশানি খেোননা আিাসী সন্ত্রাসী
কমিকানির খিনেও খবতশ ক্ষতিকর। কারণ্, খগইমগুনলানি খেনলাোড়
তননজ অংশ খনওোর একিা অনুভূতি পাে। অংশ তননে খস তননজই সন্ত্রাসী
কমিকানি জতড়নে পনড় তকংবা খগইনমর অনয িতরত্রগুনলানক সহােিা কনর।
ফনল এ মজািা খস তননজর সত্তার মনযয অনুভব করনি োনক।20
তভতিও খগইমনসর সানে সামাতজক তবশৃিলার সম্পকি তননে খিসব গনবষণ্া হনেনছ
খসোনন খেো খগনছ, তভতিও খগইমগুনলা তশশু-তকনশারনের আিরণ্নক লাগামহীন
কনর িুলনছ। তবশ বছর যনর িালাননা এক গনবষণ্াে খেো খগনছ, এই খনতিবািক
প্রভাবগুনলা িাৎক্ষতণ্ক এবং েীঘিস্থােী উভে যরননরই হনি পানর।
একিা গনবষণ্ার কো খেো িাক। আিাসী খগানছর একিা তভতিও খগইম েশ
তমতননির কম খেলার পর তকছু বাচ্চার আিরণ্ পিিনবক্ষণ্ করা হে। খেো িাে এই
অল্প সমে খগইমতি খেনল িারাও তকছুিা আক্রমণ্াত্মক আিরণ্ শুরু কনরনছ।21
১৩-১৫ বছর বেসী তকছু তকনশারনের উপর একিা গনবষণ্া িালাননা হে।
এনি খেো িাে এই যরননর আক্রমণ্াত্মক যাাঁনির খগইম খেলা
খছনলনমনেরা অনযানযনের খিনে একিু খবতশই খবোেব প্রকৃতির হনে োনক।
এবং িারা অনযনের সানে ঝগড়া বাতযনে তেনিও তসদ্ধহস্ত। আনমতরকান
সাইনকাতলতজকাল অযানসাতসনেশননর বাৎসতরক সভাে একিা গনবষণ্ার
আনমতরকান সাইনকানলাতজকাল অযানসাতসনেশননর একতি মযাগাতজনন গনবষণ্াতি প্রকাতশি হে।
তবতবতস অনলাইন এতিনক ২৪/৪/২০০০ সানল প্রকাশ কনর।
21 (Link:http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=31&issue=97
63&article=318760)
20
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ফলাফল প্রকাতশি হে। খসোনন একিা প্রস্তাবনা এমন তছল খি, তশশুতকনশানররা খি খগইমগুনলা খেনল খসগুনলানি আিাসী খগানছর তবষেগুনলা
খিন বযাপক আকানর কতমনে আনা হে। এ খগইমগুনলা সম্বনন্ধ সিকি
করার অংশ তহনসনব এই সভা সকল অতভভাবক, তশক্ষক এবং সংতশ্লিনের
কানছ সহনিাতগিাও কামনা কনর।22
ি. আব্বাস আব্দুস সালাম বনলন, “এসব খগইম খেনল বাচ্চারা েুব সহনজই
আিাসী মননাভাব তননে বড় হে এবং তবশৃিলা, েুযিষি আিরণ্, লুিপাি এসনবর
প্রতি িানের ভানলাবাসা বৃতদ্ধ পাে।” এর কারণ্ হনলা বাচ্চারা িাে িারাও খিন
খগইনমর িতরত্রগুনলার মনিা হনি পানর। আর এসব খগইনমর অতযকাংশ জুনড়ই
োনক মারযর, হিযািজ্ঞ তকংবা আিাসী আিরণ্; এসব খগইম িারা খেনল বা খেনে
স্বভাবিই িারা িাইনব এসব অনুকরণ্ করনি।
অননক বাবাই িানের বাচ্চানের আিাসী মননাভাব তননে তিতিি োনকন। িানের
এই েুতশ্চিার খপছনন আনরকতি মূল কারণ্ হনলা পতরবানরর ভাইনবাননের সানে
খগইমনেলুনড় বাচ্চার আিাসী আিরণ্। প্রােই এমন হে খি, ভাইনবাননের সানে
িারা েুব রুক্ষ খমজাজ খেোে এবং মানঝমনযয মারযর কনর আর পাগনলর মনিা
আিরণ্ কনর।
এ সবতকছুর খপছনন রনেনছ খগইনম খেো আিাসী িতরত্রগুনলার অনুসরণ্,
অনুকরণ্। খিমন : গাতড় প্রতিনিাতগিার খরতসং খগইমগুনলানি ড্রাইভানররা খিমন
উন্মানের মনিা গাতড় িাতলনে মারাত্মক েুঘিিনার তশকার হে এরাও এসনবর
অনুকরণ্ করনি িাে।
এভানব েুব সহনজই আমানের সিাননরা এ সমস্ত তববংসী খগইনমর সহজ তশকানর
পতরণ্ি হনে। িারা যীনর যীনর সন্ত্রাসী কািিক্রনমর প্রতশক্ষণ্ পানে। বাচ্চারা তিতভর
পেিাে মুতভনি িা তকছু খেনে িা দ্বারা সহনজই প্রভাতবি হে এবং িারা খসগুনলানক
অনুকরনণ্র খিিা কনর। এমনতক ফাাঁতসনি ঝুনল আত্মহিযার মনিা জঘনয েৃশয
তকংবা অনবয খিৌনতমলন, যূমপান এসনবর মনিা খনাংরা এবং জঘনয
কাজগুনলানকও িারা অনুকরনণ্র খিিা কনর। িাহনল সনিিন সমানজর কানছ এই
সব খগইমগুনলা তননে প্রশ্ন রনেই খগল। আপনানের খকামলমতি বাচ্চারা খি এ
রকম তববংসী খগইনম অংশ তননে, িানের বযাপানর আপনারা কিিা তিতিি?
আপনার বাচ্চা খগইনম জে লাভ করার জনয পাগনলর মনিা খেনল িানে, আর
খেলাে িার সাফলয তনভির করনছ সন্ত্রাস এবং লুিপানি অংশ খনওোর মাযযনম।
22

মাজাল্লাি আল ইসলাম আল ইোওম, ১৪িম সংস্করণ্, িুল তহজ্জাহ, ১৪২৬ তহজতর, পৃ. ৫০
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এইসব খগইনমর তশকড় খি কিেূর খপৌাঁনছ িাে এবং কিশি ভীতিকর
ঘিনার জন্ম খেে িা বুঝনি জামিাতনর একিা ঘিনা আমানের সাহািয
করনব। একবার এক ১৮ বছর বেসী িরুণ্ হুি কনর এক স্কুনল এনস
এনলাপািাতড় গুতল কনর প্রাে ১১ জন স্কুল ছাত্রনক হিযা তকংবা আহি
কনর। এ জঘনয ঘিনা ঘিাবার পর খস তননজও আত্মহিযা কনর। স্থানীে এক
গণ্মাযযনমর মনি এই িরুণ্ কাউন্টার স্ট্রাইক নামক এক খগইনম প্রিি
রকম আসি তছল। এই খগইনমর একিা মূল প্রতিপােয হনে এতলনেননের
হিযা করা। এই ঘিনার পর একিা জতরপ িালাননা হে। জতরনপ খেো িাে
৭২ শিাংশ মানুষ মনন কনর এই যরননর ঘিনার সানে সরাসতর তভতিও
খগইনমর সম্পকি রনেনছ।23
আমানের সমানজও এসনবর প্রভাব পড়নি শুরু কনরনছ। খসৌতে আরনবর রাজযানী
তরোনে খে-খস্টশনন ফুিবল খেলা তননে েুই ভাইনের মনযয িকি বানয। খশষ পিিি
এ িকি এিেূর গড়াে খি, বড় ভাই িার খছাি ভাইনক প্রাে মারনি উেযি হে এবং
ছুতর হানি তননে হুমতক খেে। এই ঘিনার খজর যনর েুই ভাইনের মা প্রিি রকম
মানতসক পীড়াে ভুগনি শুরু কনরন।
িার ভাষাে,
“আতম কেননাই ভাবনি পাতরতন, আমার ১০ বছর বেনসর খছনল সাতম ৮
বছর বেসী খছাি ভাই ফাহােনক শুযু একিা খগইম খেলানক খকন্দ্র কনর
ছুতর হানি হুমতক তেনি পানর। হিাৎ আতম খছাি খছনল ফাহানের
আিিতিৎকার শুননি পাই। রুনম ঢুনক িা খেেলাম িা খেোর পর খেনক
আতম তিকমনিা ঘুমানি পারিাম না। খেেলাম িার ঘানড়র উপর ছুতর যনর
িার ভাই িানক হুমতক তেনে।”24
িারা এরপনরও তভতিও খগইমনসর প্রভাবনক খহনসই উতড়নে তেনি িান িানের জনয
তননির ঘিনাতি খেওো হনলা :
১০ বছনরর এক খসৌতে বালক খে-খস্টশননর একতি খগইনম খেলি। বাস্তব
জীবনন খসতি নকল করনি তগনে শ্বাসনরায হনে মারা িাে। িার বাবা

(Link: http://syria-news.com/var/articlem.php?id=746)
আল ওোিান পতত্রকা, ২৩৫৯িম সংেযা, শুক্রবার, ২৬ সফর, ১৪২৮ তহজতর। তশনরানাম
তছল, “খে-খস্টশন খেলা তননে ঝগড়া ভাইনক ছুতর তননে হুমতক খেওোনি গড়াল”; Link:
http://www.alwatan.com.sa/daily/2007-03-16/socity/socity05.htm
23
24
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এমনতিই জানান। তিতন আরও জানান, িাাঁর খছনলর খকাননা মানতসক
সমসযা তছল না; বরং খস পড়ানশানাে মননানিাগী এবং খমযাবী তছল।25
২. বাচ্চাত্তদর মত্তিয স্বাথষপরিার বীজবপন
এই খগইমগুনলা বাচ্চানের স্বােিপর বাতননে খেে। এগুনলা খশোে কীভানব
সবতকছুনক বাে তেনে খকবল তননজ আনন্দ উপনভাগ করনব । এগুনলা প্রতিতনেি
পাতরবাতরক পতরমিনল সমসযার সৃতি কনর। ভাইনবাননের মনযয খক আনগ খেলনব
খক পনর এসব তননে প্রােই ঝগড়া বানয। পাড়া মহল্লাে েলনবাঁনয খি খেলাগুনলা
খেলা হে খসগুনলার সম্পূণ্ি তবপরীি। পাড়া-মহল্লার খেলাগুনলানি খেো িাে
উনটা খেলার জনয বন্ধুবান্ধবনের খিনক আনা হে।
৩. ছর্ত্তলায়াড়ত্তদর মাত্তঝ আত্মত্তকফিকিার ফবস্তার
এইসব খগইম েুব সহনজই একা একা ঘনর বনস খেলা িাে। বাচ্চারা ঘণ্টার পর
ঘণ্টা বন্ধুবান্ধব ছাড়া এইসব তননেই পনড় োনক। আসনল এইসব খগইম যীনর যীনর
বাচ্চানের মনযয আত্মনকতন্দ্রকিা, অিমুিেী স্বভানবর জন্ম খেে। িা ছাড়া তমনলতমনশ
কাজ করার অভযাসতিও িানের মনযয গনড় ওনি না। বরং মানঝমনযয অননযর
উপতস্থতি িানের ভানলা লানগ না।
খেো িাে বাচ্চাতি কারও সানে খকাননা খিাগানিাগতবহীন অবস্থাে ঘণ্টার পর ঘণ্টা
কাতিনে তেনে। এর ফসল হনে এমন একতি বাচ্চা খি একাযানর অিমুিেী এবং
অসামাতজক। সামাতজক পতরমিনল িানের তননে আসা হনল খেো িাে খলানকর
সানে কীভানব তমশনি হে িা িারা জানন না। সামাতজকিা িারা তশেনব
খকানেনক? সমানজর সানে তমশনল িনবই না িারা সামাতজকিার তশক্ষািা খপি।
পাড়া-মহল্লার মানি-মেোনন খেলা খগইনমর সানে এগুনলা আপােমস্তক সাংঘতষিক।
পাড়া-মহল্লার খগইমগুনলা মানুনষর সানে খমশার খি ক্ষমিা িার তবকানশ একজন
তশশুনক সহােিা কনর। বাচ্চারা যীনর যীনর অননক সামাতজক আিার-আিরণ্ ও
োতেত্ব সম্বনন্ধ জ্ঞান লাভ কনর, খিগুনলা তকনা িানের ভতবষযৎ জীবননর জনয েুবই
জরুতর। িানের মানঝই খিা লুতকনে আনছ ভতবষযনির বাবা-মা তকংবা তশক্ষনকরা।
মানি-মেোননর অতযকাংশ খেলানিই েুইনের অতযক খেনলাোড় প্রনোজন হে। এই
খেলাগুনলা বন্ধুবান্ধবনের সানে সরাসতর সুস্থ প্রতিনিাতগিার তবষেগুনলা খশোে।

25

আল ওোিান পতত্রকা ৬.০৩.২০০৬ তি.
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অনযতেনক তভতিও খগইমগুনলা খশোে কীভানব ঘনরর খকানাে বনস ঘণ্টার পর ঘণ্টা
পার করা িাে তকংবা কীভানব অিমুিেী হওো িাে।
একিা গনবষণ্াে খেো তগনেনছ খিসব বাচ্চারা প্রিুতি তকংবা কতম্পউিার খগইমনসর
গতিশীল জীবননর সানে অভযস্ত িারা তেনতন্দন যীরতস্থর জীবনন েুব অস্বাভাতবক
অনুভব কনর। এই অনুভতূ িিা যীনর যীনর তশশুনের মনস্তাতিকভানব শূনযিাে খফনল
খেে এবং িারা একাতকত্ব অনুভব করনি োনক।
৪. কল্পনার জিত্তি বসবাস
তভতিও খগইমনসর জগৎ খি সকল কাল্পতনক েৃশযাবতল তননে গতিি িা
খেনলাোরনের এক কল্পনার সাগনর ভাতসনে খবড়াে। তভতিও খগইমনসর ক্ষতিকর
তেকগুনলার মনযয এিাও অনযিম। তবনশষ কনর িানের জনয িারা েুবিল বযতিনত্বর
অতযকারী তকংবা িারা বাস্তব েুতনো খেনক অননকিাই তবতেন্ন।
ইবনুল কাতেযম  বনলন,
“খসই সব খলাক িারা আত্মপ্রিযনের বযাপানর েুব েুবিল এবং আতত্মক ও
রুহাতন তেক খেনক েুবই নীিু প্রকৃতির িারাই েুতশ োনক তমেযা এবং
অলীক তজতনস তননে। এই তমেযা খপ্ররণ্াগুনলানক িারা কানছ খিনন খনে
এবং এসব তেনেই তননজনের জীবননক সাজাে। আল্লাহর শপে, এসবই
হনে তনিঃস্ব পেহারা মানুষনের কানছ আসল তবষে অেি এগুনলাই একজন
বযতির জনয সবনিনে ক্ষতিকর তজতনস। পতবত্র, সম্মাতনি এবং উচ্চমানগি
আসীন আত্মা খিা খকবল খসগুনলাই খিগুনলা প্রতিতি অসার তিিা এবং
কমিনক আস্তাকুাঁনড় ছুনড় খফনল িার কানছ খিগুনলার খকাননা মূলযই খনই।
এই আত্মাগুনলা সন্তুিতিনত্ত সকল বানজ তিিানক িানের মন খেনক েূনর
রানে। এই আত্মাগুনলা খকাননা বানজ তিিা িানের িাস করুক িা েুবই
অপছন্দ কনর।”26
৩. সাধ্ােে আিেেেে প্রিাব
মুসতলম-অমুসতলমতনতবিনশনষ সকনলই এসব খগইনমর ক্ষতিকর তেকগুনলা সম্বনন্ধ
কো বলনছন। কারণ্, এই খগইমগুনলা অননক েুতনোতব অজিননর পনেও বাযা হনে
োাঁড়াে। এসব ক্ষতিকর তেক মানুনষর মনস্তাতিক, স্বাস্থযগি তেক তকংবা সাংস্কৃতিক
ও অেিননতিক তেকগুনলানকও প্রভাতবি কনর।
26

আে দ্বাউ ওোে োওো : ১০৭-১০৮ পৃ.
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প্রথম প্রভাব : সাংস্কৃফিক ও জ্ঞানিি প্রভাব
সাংস্কৃতিক তকংবা জ্ঞানগি েক্ষিা অজিননর পনে তভতিও খগইমস বড়সড় এক
অিরাে। বাচ্চারা িেন তভতিও খগইমনস মাত্রাতিতরি আসি হনে পনড় িেন িানের
পড়ানশানােও ক্ষতি হে। খেো িাে িারা প্রিুর সমে নি করার কারনণ্ পড়া তরতভশন
তেনি পানর না। খগইম খেলনি খেলনি অননক সমে িারা ক্লািও হনে পনড়, িা
সমনের বৃো অপিে ছাড়া আর তকছুই নে। এসব অননক সমে িানের ভতবষযৎ
কযাতরোনরর সম্ভাবনাগুনলানক গলা তিনপ হিযা কনর খফনল। অননক তকনশানররা
পড়ানশানা খফনল খগইম খেলনি িনল িাে অেি িানের অবনহলার তবষেিা িানের
পতরবানরর সেসযনের অজানিই খেনক িাে ।
অননক তশক্ষাতবে এবং উপনেিারা সাম্প্রতিক সমনে ক্লাসরুনম ঘুমাননা তকংবা খেতরনি
ক্লানস আসার তবষেতি লক্ষ করনছন। আমরা তকছু কনলজ ছানত্রর বযাপানর শুননতছ িারা
তনযিাতরি সমনের তদ্বগুণ্ সমে লাতগনে পাশ কনরনছ। আর এসনবর খপছনন তছল
তভতিও খগইমস এবং এ-জািীে বে অভযানসর প্রভাব। এমনিা িলনি োকনল
পতরণ্ানম িানের মানঝ বুতদ্ধবৃতত্তক েুবিলিা তিতর হনি পানর।

ফদ্বিীয় প্রভাব : স্বাস্থযিি সমসযা
তভতিও খগইমনসর পেিার সামনন েীঘিক্ষণ্ বনস োকনল খি অননক যরননর সমসযা হনি
পানর এনি কারও সনন্দহ খনই। খিমন :

১) বাত্তজ স্বাস্থয, আলসয এবং ছমাটা হত্তয় যাওয়া
খেো িাে এসব খগইনমর সামনন বনস আমানের বাচ্চারা খকাোও না তগনে ঘণ্টার পর
ঘণ্টা পার কনর তেনে। এনকবানর নি নড়ন নি িড়ন অবস্থা। এর ফনল িানের
শরীনরর খপতশগুনলানি আড়িিা এবং তঝমুতন তিতর হে। একিা গনবষণ্াে খেো
তগনেনছ তবনশ্বর অতযকাংশ খেনশ সাম্প্রতিক সমনে খি স্থূলিা বৃতদ্ধর প্রবণ্িা লক্ষ করা
িানে িার মূনল রনেনছ খিতলতভশন বা কতম্পউিানরর সামনন লম্বা সমে বনস োকা।
নে খেনক উতনশ বছনরর ২,০০০ ছানত্রর মনযয গনবষণ্া কনর খেো তগনেনছ িানের
ওজন ৫৪ খকতজ খেনক ৬০ খকতজনি খপৌাঁনছনছ। তফিননসজতনি সমসযাও লক্ষ করা
তগনেনছ। আরও খেো তগনেনছ ১৯৮৫ সানলর তেনক ১০ বছনরর বাচ্চারা ১.৬
তকনলাতমিার রাস্তা খেৌড়ানি ৮.১৪ তমতননির খবতশ তনি না। তকন্তু বিিমান সমনে একই
েূরত্ব অতিক্রম করনি িানের ১০ তমতনি বা িারও খবতশ লাগনছ।27
27

আি তিফল আল মুিামাইতেযিাহ, ২৩িম সংেযা, িুল িাো, ১৪২৫ তহজতর
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আমরা িতে আমানের আনশপানশর রাস্তাঘািগুনলা তননে একিু ভাতব, িাহনল
এেনকার রাস্তা এবং ৫ বছর আনগর রাস্তার মনযয বড়সড় একিা পােিকয েুাঁনজ
পাব।
আনগ খেো খিি বাচ্চারা রাস্তাঘানি তকংবা মানি-মেোনন োবনড় খবড়ানে। হে
ফুিবল খেলনছ নেনিা খেৌড় লাগানে তকংবা বন্ধুবান্ধনবরা তমনল একসানে েুনসুতি
কনরও মজা পানে।
তকন্তু আজকালকার সমনে িাকানল খেেনবন রাস্তা তকংবা মাি-মেোনগুনলা
অননকিাই োতল।
রাস্তাঘানি হাাঁিনল েুই েল েুরি তকনশার ফুিবল খেলনছ এমনিা েুব কমই খিানে
পড়নব। অেি এই খেলািা খেলনি বড়নজার এক ঘণ্টা লানগ, এরপর সবাই বাসাে
িনল আনস। িাহনল কারণ্িা কী? খকন আমানের বাচ্চারা এসব খেলার প্রতি
আিহ হারানে? কারণ্, আমানের বাচ্চারা আজকাল শারীতরক পতরশ্রম হে এবং
বন্ধুনের সানে খেলা িাে এমন সব খেলার পতরবনিি খে-খস্টশননকই অিাতযকার
তেনে।
এসব কারনণ্ আমানের সিাননের মানঝ স্থূলিা এবং শারীতরক েুবিলিা খেো
তেনে।
২) ছপফি ক্ষফিগ্রস্ত হওয়া
অননক বাচ্চারাই ইোনীং ঘানড় বযোর কো বলনছ। তবনশষ কনর িানহাতিনের
খক্ষনত্র এিা ঘানড়র বাম পানশ খেো তেনে। আর িারা বামহাতি িানের ঘানড়র িান
পানশ এ যরননর বযো অনুভূি হনে। আমরা জাতন খগইম খেলার সমে একিু
পরপনরই দ্রুিিার সানে হানি তবতভন্ন কাজ করনি হে। এর ফনল ঘাড় এবং
আনশপানশর খপতশনি প্রতিতনেি িান পনড়। িা ছাড়া খগইম খেলার সমে বসার
পদ্ধতিতি সব সমে শরীনরর জনয উপিুি হে না। এসব কারনণ্ই বাচ্চারা এই
সমসযাগুনলা অনুভব করনছ।
৩) ক্ষফিকর ফবফকরত্তণর প্রভাত্তব দৃষ্টিিফির দুবষলিা
বাচ্চারা িেন লম্বা সমে যনর তভতিও খগইমনসর পেিার সামনন বনস োনক িেন
িারা সারাক্ষণ্ই ক্ষুে িরিনেনঘিযর িতড়িনিৌম্বক তবতকরনণ্র মুনোমুতে হে। এ
কারনণ্ বাচ্চানের েৃতিশতির েুবিলিা সৃতি হনে। (আইন আশ শামস
ইউতনভাতসিতির অযযাপক ি. ইলহাম মুহাম্মাে হুসনীর করা নিুন এক গনবষণ্া
খেনক।)
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৪) মত্তনর উপর বাত্তজ প্রভাব
ি. তভননসন্ট মযাতিউস ইতন্ডোনা ইউতনভাতসিতির এক্স-খর স্কযাতনং এর একজন
প্রনফসর। তিতন মানুনষর মননর উপর এসব খগইমনসর বানজ প্রভাব সম্বনন্ধ
সবাইনক সিকি কনরন। অনযতেনক তেতিশ তশক্ষাতবে ি. গযাতভন তক্লোতর এবং
একেল তবনশষজ্ঞ িািার িেন খেেনলন প্রিুর পতরমাণ্ স্বাস্থযগি সমসযার খপছনন
তভতিও খগইমস োেী িেন তিতন এসনবর তবরুনদ্ধ তলতেি সিকিবািিা খেবার
উনেযাগ তননলন।
একতি গনবষণ্া মনি খগইম তননে বযস্ত োকা তকছু বাচ্চার মনযয প্রিি রকনমর
তোঁিুতন খেো তগনেনছ। খগইনম খেো প্রিি উনত্তজনাকর পতরতস্থতি, গন্ডনগাল,
হইিই িানের অিসমূহ এমনতক রনিও প্রভাব খফনলনছ। কেননা খিা এমন
অবস্থােও খপৌাঁনছ িাে খি, িা খেনক খস্ট্রাক হনে মৃিুয হবারও সম্ভাবনা োনক।
৫) মৃিীত্তরাি
েীঘিতেননর তভতিও খগইনম আসতি বাচ্চানক েীঘিস্থােী মৃগীনরানগর কবনল খফলনি
পানর। এ তবষেিা জাপানন এক গনবষণ্াে এমনিাই বলা হনেনছ। িানের মনি
জাপাননর তকছু বাচ্চানের মানঝ এই যরননর প্রভাব খেো িানে। িানের মনি
মতস্তনের তবেুযতিক িাজিনক এসব খগইম উেীপ্ত কনর এবং এর ফনল মৃগীনরানগ
আক্রাি হবার আশোও খেো তেনি পানর।
এসব খগইম পযারালাইতসস বা পক্ষাঘানিরও জন্ম তেনি পানর। খসৌতে আরনবর
‘আতসর’ প্রনেনশ এক ১২ বছনরর বাচ্চার হানি পযারালাইতসস হবার মনিা তবরল
ঘিনার খেো খমনল। এর কারনণ্ তছল লম্বা সমে যনর খে-খস্টশনন খগইম খেলা।
এর ফনল িার হানির স্নােুগুনলা েুবিল হনে খিি। িািাররা জানান এ বাচ্চার
হািনক আনগর অবস্থাে তফতরনে আনা সম্ভব না, কারণ্ িার হানির সমস্ত
স্নােুগুনলা েুবিল এবং অকািিকর হনে পনড়নছ। তিতন তনতশ্চি কনরন খি িানা ১২
ঘণ্টা এবং কেননা কেননা িানা ২০ ঘণ্টা খগইম খেলার জনযই এমনতি হনেনছ।
৬) স্নায়ফবক ছরাি এবং হািকাপা
খগইম খেলার সমে তনিযনিুন উনত্তজনা এবং নাভি তসনস্টনমর উপিুিপতর বযবহানর
এমনিা হনে োনক। খিমন তকছু তকছু খগইনম েুব ভীতিকর েৃশয খেো িাে । এনের
মনযয রনেনছ খকাননা খগারস্থান বা লাশকািা ঘনর প্রনবশ তকংবা মৃিনেহ পনড়
োকনি খেো।
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তেতিশ তশশুতবনশষজ্ঞ ি. িাোনা মযাক এ তবষনে একতি আতিিনকল খলনেন। তভতিও
খগইমস খেলার ফনল বাচ্চানের মনস্তাতিক, শারীতরক এবং সামাতজক তবষনে খি
ক্ষতিকর প্রভাব পনড় িা তননে তিতন তপিামািা এবং অতভভাবক সমানজর েৃতি
আকষিণ্ কনরন। তিতন িার তিতকৎসার অতভজ্ঞিা খেনক জানান খি, বাচ্চারা অননক
লম্বা সমে যনর খগইম খেলার কারনণ্ িানের মনযয স্নােতবক উনত্তজনা, মাোবযো
তকংবা অনযানয অনিও নানা যরননর বযো অনুভব কনর। (স্কতিশ খমতিনকল
জানিাল)
এবার একিা বাস্তব ঘিনার কো খশানা িাক। একজন খলাক িার খছনলনক সব
সমেই তনিযনিুন খগইম এনন তেনিন। তকন্তু হিাৎ তিতন আশ্চিি তকছু তবষে লক্ষ
করনলন। খেেনলন এসব খগইম লম্বা সমে যনর খেলার কারনণ্ িার খছনল অদ্ভুি
তকছু আিরণ্ করনি শুরু কনরনছ। খেো খিি িার খছনল প্রােই খকাননা কারণ্
ছাড়াই তিৎকার তেনে ঘুম খেনক উনি খিি বা ভে খপনে খিি। আনস্ত আনস্ত িার
িলানফরা েুব যীরগতির হনে খগল। খরাবনিরা খিভানব হাাঁনি অননকিা খিমন। খস
অল্পনিই েুব ভে খপনে খিি এবং আনশপানশর খিনকাননা শব্দই িানক ভীি কনর
িুলি। এসব কারনণ্ িার পড়ানশানােও বযাপক ক্ষতি হনলা। কী বুঝলাম আমরা?
বাবা িার খছনলনক েুতশ করার জনযই এসব এনন তেনেতছনলন অেি এই
খগইমগুনলাও িার জনয কাল হনে োাঁড়াল।
৭) অপুষ্টি এবং হজত্তমর সমসযা
অননক বাচ্চাই খগইম খেলাে বযস্ত োকাে িানের বাবা-মা পতরবানরর সানে োবার
খেনি আনস না। ফনল িারা োওো-োওোে অতনেম এবং অস্বাস্থযকর বাতস োবার
খেনি অভযস্ত হনে িাে।
িৃ িীয় প্রভাব : অথষননফিক প্রভাব
অেিননতিক ক্ষতি নানাভানব হনে োনক। এর শুরু হে খগইম খেলার জনয োতম িন্ত্র
খকনার মাযযনম। িারপর সফিওেযার এবং প্রনোজনীে খগইম তকননি হে।
মানঝমনযয িনন্ত্রর খমরামি করনি েরি হে। কেননা কেননা এিা অতিতরি
বযবহানরর কারনণ্ খভনেও খিনি পানর।
এসনবর মাযযনম পনরাক্ষভানব আমরা খিা আমানের খসই শত্রুনেরই িাকা তেনে
সাহািয কনর িাতে িারা তকনা আমানের আতকো-তবশ্বাস, আিার-আিরণ্, সংস্কৃতি
সবতকছুর তবরুনদ্ধ িুদ্ধ িাতলনে িানে।
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ইসলানমর ৫তি মূলনীতি, খিগুনলানক ইসলাম সংরক্ষণ্ করনি বনল, সম্পনের
সংরক্ষণ্ িার একতি। এবং সম্পে কেননাই অপানত্র োন করা িানব না। খিমনতি
আল্লাহ িা’আলা কুর’আনন বনলন :
“আর খিামরা তননবিাযনের হানি খিামানের যন-সম্পে তেনো না, িানক
আল্লাহ খিামানের জনয কনরনছন জীতবকার মাযযম এবং খিামরা িা খেনক
িানের আহার োও, িানের পতরযান করাও এবং িানের সানে উত্তম কো
বনলা।”28
এসব ছিইত্তমর ছপ ত্তন আসত্তল আমরা কি পফরমাণ র্রচ কফর?
তভতিও খগইম তবনশষজ্ঞনের মনি একজন খসৌতে তকনশার তভতিও খগইমস খেলা
বাবে বছনর প্রাে ৪০০ িলার েরি কনর । খসৌতে বাজারগুনলানি প্রতিবছনর ৩
তমতলেন খগইনমর খবিানকনা িনল িানের মনযয েশ হাজার অতরতজনাল এবং
বাতকগুনলা পাইনরনিি।
একতি তভতিও খগইম খকাম্পাতনর সাকুিনলশন মযাননজার জানান খসৌতে আরনবর
বাজানর প্রাে ১৮,০০,০০০তি খে-খস্টশন খেলার িন্ত্র আনছ। এনি খবাঝা িাে
খসৌতে আরনবর ৪০% বাতড়নি অিি একিা কনর এ যরননর িন্ত্র আনছ।
এিা অবশযই মাোে রােনি হনব খি খকবল বাচ্চারা খে-খস্টশনন খেনল এমন নে;
বরং প্রিুর িুবক বেসী এমনতক বেস্করাও এ খনশাে আক্রাি!29
এক খোকাননর মযাননজার জানান,
“খে-খস্টশননর বযাপক জনতপ্রেিা রনেনছ এবং এিা খকনার বযাপানর
বযাপক আিহ খেো িাে। এসব খগইনমর মনযয খিগুনলা পাইনরনিি ভাসিন
খসগুনলানি েরি পনড় ৫ খেনক ১৫ তরোল। আর খিগুনলা অতরতজনাল
ভাসিন খসগুনলার মনযয কনেকতি ১০০ তরোনলর উপর োম। খকাননািা
আবার ২৫০ তরোল। আর খে-খস্টশন িন্ত্র তকননি প্রাে ৯০০ তরোনলর
মনিা েরি পনড় িাে। িা ছাড়া পুনরা তসনস্টমিা োাঁড় করানি আরও তকছু
িুকিাক তজতনসও তকননি হে।”

28

সূরাহ তনসা, ৪ : ৫

29
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একজন তভতিও খগইমস তবনক্রিা তিতন এর ক্ষতিকর তেক সম্বনন্ধ জানার পর এসব
খেনক সনর আনসন তিতন জানান, একবার এক বাবা খোকানন ঢুনক একবানরই
প্রাে ১৫,০০০ তরোনলর মনিা খগইম তকনন তননে িান।
এই বযবসাে মুনাফাযারী খগাষ্ঠী হনে আনমতরকান এবং জাপাতনজ খগইম তনমিািা
প্রতিষ্ঠানগুনলা। িা ছাড়া এসব খগইমসরবরাহকারী এবং কানলাবাজাতর খগাষ্ঠীও এ
খেনক মুনাফা হাতসল কনর। তবেযাি জাপাতনজ ইনলক্ট্রতনক্স তনমিািা প্রতিষ্ঠান সতন
খঘাষণ্া খেে খি িারা আশা করনছ লানভর হার প্রাে শিকরা ১০৮ ভাগ খবনড়
িানব। এবং সামননর বছরগুনলানি এর পতরমাণ্ তগনে োাঁড়ানব ২৮০ তবতলেন
িলানর। আর এই আকতস্মক মুনাফা বৃতদ্ধর অনযিম কারণ্ হনে খে-খস্টশননর
জনতপ্রেিার বৃতদ্ধ।30
এই বযাপারিা খি শুযু খেশীে অেিনীতির বানরািা বাজানে এমন নে। বযতিগি
পিিানেও এগুনলা অেিননতিক ক্ষতিসাযন করনছ। তবনশষ কনর মযযতবত্ত ও েতরে
পতরবারগুনলানি খগইম এবং সংতশ্লি প্রনোজনীে তজতনসগুনলা তকননি িাকার বড়
একিা অংশ বযে হনে িানে। িাকতরর খক্ষনত্র কমিিারীনের খগইনমর প্রতি খনশা
োকনল খেো িাে িারা খেতর কনর অতফনস আসনছ তকংবা কেননা অসুস্থ হনে
িানে। ফনল কিৃিপক্ষ িানের খবিন কতমনে তেনে। এমনতক কেননা কেননা
িাকতরিাই েুইনে বনস।
আমানের বাচ্চানের ভতবষযৎ জীবননও এই খগইমগুনলা অেিননতিক ক্ষতি করনি
পানর। তবনশষ কনর িেন িারা পড়ানশানাে োরাপ করনছ এবং িানের শারীতরক
এবং মানতসক তবতভন্ন তেকগুনলানি ত্রুতি খেো তেনে। খবাঝা িানে ভতবষযৎ
কমিজীবননর িযানলতজং তবষেগুনলানি িারা যরা খেনে খিনি পানর।
নিনিও গেইলমে গিশা
তনছক তবননােন খেনক খছনল-বুনড়া অনননকর কানছই এইসব খগইমগুনলা হনে
উনিনছ খনশার মনিা। পুনরা তবশ্বজুনড় তবতভন্ন গনবষণ্াে তভতিও খগমনসর ক্ষতিকর
প্রভাবগুনলা আজ আমানের খিানের সামনন। সবতকছু জানার পর িািার খেনক
শুরু কনর তশক্ষাতবে, অতভভাবক এমনতক রাজনীতিতবেরাও এর তবরুনদ্ধ খসাচ্চার
হনেনছন।

30
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িীনন তবতভন্ন সনিিন খগাষ্ঠী ইন্টারননি কযানফনি উিতি বেনসর খছনলনপনলর
মাত্রাতিতরি খগইম আসতি তননে িানের তিিার কো জাতননেনছন। আিতি সরকাতর
সংস্থা তকছু তনেমকানুন প্রণ্েন কনরনছন। এসব আইননর কাজ হনলা অনলাইন
খগতমং খকাম্পাতনগুনলানক এমন বযবস্থা তননি বাযয করা িানি খগইনমর আসতি
কতমনে তননে আসা িাে।31
খগইনম আসি এক বাচ্চার মা জানান :
“আমার বাচ্চা সকাল ১০ িাে ঘুম খেনক ওিার পর এমন হে খি অননক
সমে খস খিাে পুনরাপুতর খোলার আনগই খহাঁনি তগনে খগইম িালু কনর খেে।
খগইম খেলার আনগ খস সকানলর নাশিাও খেনি িাে না। খেলনি
খেলনি এি খবলা গড়াে খি অবনশনষ েুপুনরর োবানরর জনয িানক খজার
কনর তননে আসনি হে। তকন্তু খেো িাে েুব িাড়ািাতড় ১০ তমতননির মনযয
খেনেনেনে খস আবার খগইম খেলনি িনল িাে। এরপর খস সন্ধযা নাগাে
খেলনিই োনক। িেন আমরা িানক আিকানি িাই িেন তহনি তবপরীি
হে। খেো িাে িানক বাযা খেবার কারনণ্ খস িার ভাইনবাননর উপর এর
ঝাল খমিানে। খি তবষনে নাক গলাননার েরকার খনই িা তননেও ঝগড়া
বাযানে, ভাইনবাননের কারণ্ ছাড়াই মারনছ। িেন আমানের মনন হনলা
খে-খস্টশন খেনক েূনর সরাননার কারনণ্ই িার এমন সব আিরণ্ এবং
আমরা ভাবলাম খগইম খেলনি খেওোই এর সমাযান।”
ইউতনভাতসিতির একজন পরামশিোিা জানান :
“আতম এক ছাত্রনক তননে কাজ কনরতছ খি তকনা তেতনক ১২ ঘণ্টারও খবতশ খগইম
খেনল। খগইনম েক্ষ হনে িাওোর আগ পিিি সাযারণ্ি খস একা একা খেলি।
িেন আতম িানক তননে কাজ করা শুরু করলাম এবং প্রাে ৩ মাস খিিা িালালাম
িেন তকছু তবষে খেোল করলাম। খিমন :
১) খস সম্পূণ্ি একা একা তেন কািাে। পতরবানরর সেসযরা পাতরবাতরক খকাননা
অনুষ্ঠান বা ঘুরনি িাবার সমে খস কেননাই িানের সানে িাে না। এমনতক বাসার
মনযযও খস িানের সানে খকাননা সমে কািাে না। তভতিই খগইমনসর পানশ বনসই
খস োওো-োওো কনর। এবং েুব হিাৎ হিাৎ ছাড়া খস কেননাই িানের সানে
বাইনর িাে না।

31
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২) খস তিকমনিা কাজ করনি পানর না। খস িার কল্পনার জগনি এিিাই বুাঁে হনে
আনছ খি অননক তকছুনকই স্বাভাতবকভানব তননি পানর না। এমনতক িার একাি
তনজস্ব জগনির তনজস্ব তবষেগুনলানিও খস েুব আনাতড়।
৩) এ খগইমগুনলা িার জীবন বংস কনর তেনে িা জানার পরও খস এ খনশা
ছাড়নি পারনছ না। খস িেন খেেল ভাতসিতিনি এসব কারনণ্ খস খফইল করনছ
িেন হিাশ হনে একবার ছাড়নি খিনেতছল, তকন্তু পানরতন।
৪) িার সামাতজক আিরনণ্ ঘািতি আনছ। খস কারও সানে খমশা বা আলাপআনলািনা বা কোবািিাও বলনি পানর না। খস মনন কনর খলানকর সানে এসনব
জড়াননার খকাননা মানন হে না।
৫) সব যরননর আজগুতব ও কাল্পতনক তবষে িানক আকৃি কনর।
৬) খস সবতকছুনকই একিা প্রতিনিাতগিা ও প্রতিদ্বতিিা মনন কনর। এ তবষেিানি
খস েুব মজা পাে। এমনতক আতম িেন িার তিতকৎসা শুরু করলাম িেন খস
আমানকও িযানলজ করল খি, আতম িানক আসনলই তিক করনি পারব তক না!
৭) মানুনষর জীবননর অবস্থা বুনঝ খস অনুিােী খকাননা তসদ্ধানি আসার বযাপানর
িার আপতত্ত আনছ। এমনতক খকউ এমনিা করনল খস উনটা িাতেলয কনর।
৮) সাইতকোতট্রস্ট িেন িানক জ্ঞান, িুতি এবং সামাতজক মূলযনবায তেনে তবিার
করার প্রনোজনীেিা খবাঝানি খগল, খস িেন িার পরামশি তননি অস্বীকৃতি
জানাল।
৯) িার সব িাকাপেসা খস খগইনমর উপর েরি কনর। িার বাবা েুব সেল মানুষ
তছনলন এবং িার জনয তহসাব ছাড়া বযে করনিন। নিুন নিুন আকষি ণ্ীে সব
খগইম খকনার খপছনন খস িার বহু িাকাপেসা েরি কনর।
১০) সাইতকোতট্রস্ট িানক এসব খগইম খেনক তফনর আসবার তকছু আিরণ্গি
খেরাতপ খেন। খস েুব ভানলাভানবই খিিা কনর। তকন্তু খশষনবলাে খস বযেি হে এবং
খপ্রািাম খেনক তননজনক সতরনে খনে।
১১) মানঝমনযয খস সাগরিীনর তগনে অননক সমে বযে কনর। কেননা-বা
রাস্তাঘানি উনেশযহীনভানব এবং তবপজ্জনকভানব গাতড় িালাে। সম্ভবি এসব
আিরণ্ স্বাভাতবক জীবনন িার বযেিিার বতহিঃপ্রকাশ মাত্র।”
একজন খগইনম আসি খছনল জানাে খি, খস িার বন্ধুর সানে রাি েশিা খেনক
শুরু কনর পরতেন সকাল আিিা পিিি সকার খগমস খেনলনছ। এর খিনে বড় ক্ষতি
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আর কীই-বা হনি পানর খি এই মূলযবান সমনের হক খস আোে কনর কনরতন;
বরং অপিে কনরনছ।
খগইনম আসতি তননে আসনি পানর নিুন এবং বহুমাতত্রক খনতিবািক প্রভাব।
িীনন ১৩ বছর বেসী এক বালনকর পতরবার একতি িাইতনজ খগইম উৎপােনকারী
প্রতিষ্ঠাননর তবরুনদ্ধ মামলা োনের কনর। এ মামলার খপছনন মূল কারণ্ তছল িানের
খছনলর আত্মহিযা। িানা ৩৬ ঘণ্টা খগইম খেলার পর খস আত্মহিযা কনর। িারা
১২,৫০০ িলার ক্ষতিপূরণ্ িাে।32
নিনিও গেইমস আসনিে কােতকে ওষুধ্
মানুষ িিভানব িার জীবননর গুরুত্বপূণ্ি সমেগুনলা জনল ভাতসনে তেনি পানর
তভতিও খগইম আসতি িার মনযয অনযিম। আর সমনের িোিে বযবহার তননে খিা
তকোমানির তেনও তজনজ্ঞস করা হনব। মানুষ িতে সমনের প্রকৃি মূলয জানি এবং
বুঝি খি আতেরানি ফসল িুলবার ইো োকনল এ েুতনোনিই বীজ বুনন খিনি
হনব, িনব এইসব অেিহীন কানজ সমে নি কনর িানের ইহকাল-পরকাল
খকাননািাই নি করনি িাইি না।
কুর’আননর একতি আোনি আল্লাহ রাব্বুল আ’লাতমন সমনের মূলয এবং অেিহীন
কানজ সমনের অপিে সম্বনন্ধ কো বনলনছন। আল্লাহ িা’আলা বনলন :
“খিামরা তক মনন কনরতছনল খি, আতম খিামানের খকবল অনেিক সৃতি
কনরতছ এবং খিামরা আমার তেনক প্রিযাবতিিি হনব না?”33
আব্দুল্লাহ ইবনন আব্বাস  খেনক একিা হােীসও এনসনছ, খিোনন আল্লাহর
রাসূল  বনলন : “েুতি তনোমাি আনছ খিগুনলার বযাপানর মানুষ ক্ষতিিস্ত। িা
হনলা হনলা সুস্বাস্থয এবং অবসর সমে।”34
ইবনন আব্বাস  খেনক বতণ্িি অপর একতি হােীস খেনক জানা িাে : “পাাঁিতি
তজতননসর আনগই পাাঁিতি তজতনসনক কানজ লাগাও। মৃিুযর পূনবি জীবননক,
অসুস্থিার পূনবি সুস্থিানক, বযস্তিার আনগ অবসরনক, বাযিযনকর আনগ খিৌবননক
এবং োতরনেযর পূনবি সেলিানক।”35
মাজাল্লাি আল আলাম :১৬৪
সূরাহ মু’তমনুন, ২৩ : ১১৫
34 বুোতর : ৬৪১২
35 হানকম এবং িাহাতব খেনক বতণ্িি। েুজননই এনক সহীহ বনলনছন।
32

33
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ইবনুল কাতেযম  বনলন :
“ সমনের অপিে মৃিুযর খিনেও জঘনয। খকননা, মৃিুয খিা শুযু েুতনো এবং
এর মনযয িা তকছু আনছ িা খেনক মানুষনক তবতেন্ন কনর খেে, তকন্তু
সমনের অপিে মানুষনক আল্লাহ িা’আলা এবং আতেরাি খেনক তবতেন্ন
কনর খেে।”36
েুইতি অবস্থাে উপনীি হনে মানুষ সমনের প্রকৃি মূলয উপলতি করনি পানর। িেন
মানুষ আফনসাস কনর। তকন্তু িার এই আফনসাস িেন খকাননা কানজই আনস না।
এ েুতি সমে হনলা :
প্রথম : মৃিুযর সময়
মানুষ িেন মারা খিনি োনক এবং বুঝনি পানর অল্প সমে পনরই িার পরকালীন
জীবন শুরু হনে িানে িেন িার ইো হে িতে িানক একিু অবকাশ খেওো
হনিা। অবকাশ খেওো হনল খস তফনর তগনে ভুলগুনলা শুযনর তনি এবং ভুনলর
জােগাে সতিক কাজগুনলা কনর আসি। আল্লাহ িা’আলা বনলন :
“মুতমনগণ্, খিামানের যন-সম্পে ও সিান-সিতি খিন খিামানেরনক
আল্লাহর স্মরণ্ খেনক উোসীন না কনর। আর িারা এরূপ কনর িারাই খিা
ক্ষতিিস্ত। আর আতম খিামানের খি তরিক তেনেতছ িা খেনক বযে কনরা,
খিামানের কারও মৃিযু আসার পূনবি। খকননা, িেন খস বলনব, খহ আমার
রব, িতে আপতন আমানক আরও তকছুকাল পিিি অবকাশ তেনিন, িাহনল
আতম োন-সোকা করিাম। আর সৎ খলাকনের অিভুি
ি হিাম।”37
তকন্তু এর উত্তনর বলা হনব :
“আর আল্লাহ কেননা খকাননা প্রাণ্নকই অবকাশ খেনবন না, িেন িার
তনযিাতরি সমে এনস িানব। আর খিামরা িা কনরা খস সম্পনকি আল্লাহ
সমযক অবতহি।”38
ফদ্বিীয় : ছকয়ামত্তির ফদন
আবু বারিাহ আল আসলাতম  রাসূলুল্লাহ  খেনক বণ্িনা কনরন :
আল ফাওোতেে : ৩১ পৃ.
সূরাহ মুনাতফকুন, ৬৩ : ৯-১০
38 সূরাহ মুনাতফকুন, ৬৩ : ১১
36
37
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“খকাননা বান্দার পা একিুও নড়নব না িিক্ষণ্ না িানক তকছু তজতনস
তজনজ্ঞস করা খনওো হনব। (নসগুনলা হনলা) িার জীবন এবং িা খকান
পনে বযে কনরনছ। িার জ্ঞান এবং কীভানব এতিনক বযবহার কনরনছ। িার
সম্পে এবং কীভানব িা অজিন ও বযে করা হনেনছ এবং িার শরীর এবং
কীভানব িানক কানজ লাগাননা হনেনছ।”39
িারপর িেন প্রনিযকনক িার কৃিকমি অনুিােী জান্নাি তকংবা জাহান্নানমর
ফােসালা কনর খেওো হনব িেন জাহান্নামীরা িাইনব িানের খিন আবার েুতনোে
পািাননা হে িানি কনর িারা খসোনন সৎ কাজ কনর আসনি পানর। আল্লাহ
বনলন:
“আর খসোনন িারা আিিনাে কনর বলনব, ‘খহ আমানের রব, আমানের
খবর কনর তেন, আমরা পূনবি খি আমল করিাম, িার পতরবনিি আমরা খনক
আমল করব।’ (আল্লাহ বলনবন) ‘আতম তক খিামানের এিিা বেস তেইতন
খি, িেন খকউ তশক্ষা িহণ্ করনি িাইনল তশক্ষা িহণ্ করনি পারি? আর
খিামানের কানছ খিা সিকিকারী এনসতছল। কানজই খিামরা আিাব আস্বােন
কনরা, আর িাতলমনের খকাননা সাহািযকারী খনই।’”40
আল হাসান আল বাসতর  বনলন, “আতম এমন মানুষনের সানে িনলতছ িারা
সমনের বযাপানর এিিা সনিিন তছল আজকাল খিামরা সম্পনের বযাপানর িিিা
সনিিন।”
আব্দুল্লাহ ইবন মাসউে  বনলন, “আতম খসইসব তেননর খিনে অনয
খকাননা তেনন খবতশ আফনসাস কতরতন, খিতেন সূিি িুনব তগনেনছ, পৃতেবীনি
আমার সমে আনরকিু কনম এনসনছ, তকন্তু আমার খনক আমল বৃতদ্ধ
পােতন।”
ইমাম আবু হানিম আর-রাতির খছনল আব্দুর রহমান  বনলন : “আবু হানিম
আর-রাতির োবার োওোর সমে আতম িানক পনড় শুনািাম, তিতন িেন হাাঁিনিন
িেন পনড় শুনািাম, তিতন িেন খগাসনল ঢুকনিন িেন আতম িানক পনড় শুনানি
োকিাম, তকছু আনার জনয িেন বাতড়র খভির ঢুকনিন িেননা আতম পনড়
শুনানি োকিাম।”41
তিরতমতি : ২৪১৭; তিতন বনলন, এতি সহীহ এবং িহণ্নিাগয মাননর।
সূরাহ ফাতির, ৩৫ : ৩৭
41 িাহিীব আল কামাল : ২৪/২৮৮
39
40
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সমনের বযাপানর িার এই সনিিনিা তবফনল িােতন। এর ফলস্বরূপ তিতন নে
েনির আল জারহ ওোি িা’েীল এবং েশ েনির িাফসীরুল কুরআতনল আিীম
খলনেন। িা ছাড়া অনযানয তকিাবাতে খিা আনছই।
একজন জ্ঞানী বযতি বনলন,
“খস বযতি তননজর নফনসর উপর জুলুম কনর খি তকনা উনল্লতেি
কাজগুনলা ছাড়া অনযানয কানজ সমে বযে কনর। কাজগুনলা হনলা :
খকাননা অতযকার অজিন, খকাননা অবশয পালনীে োতেত্ব সম্পােন, মিিাো
তকংবা প্রশংসা পাওো, ভানলা খকাননা কানজর পতরনবশ সৃতি অেবা
খকাননা তকছুনি জ্ঞানাজিন ইিযাতে।42
আবুল ওোফা ইবনন আকীল আল হাম্বলী  বনলন,
“জীবননর একতি ঘণ্টা সমে নি করাও আমার পনক্ষ অসম্ভব। এমন িতে
হে খি আমার তজহ্বা পড়ানশানা তকংবা আনলািনাে বযবহৃি হনে না তকংবা
আমার খিােগুনলা বইনের পািার উপর খনই, খসই অবসর সমেিুকু ও
তবশ্রানমর সমেগুনলানিও আমার মাোে নানা তিিা ঘুরনি োনক। িেনই
আতম ঘুম খেনক জাতগ িেনই খলোনলতের প্রনোজনীে কাাঁিামাল আমার
মাোে িনল আনস। আমার খিা মনন হে ২০ বছর বেনস জ্ঞানাজিনন আতম
িিিা আিহী তছলাম ৮০ বছর বেনস আমার জ্ঞানস্পৃহা িার খিনেও িীে।
আমার োবার সমেিুকুও িিিা পাতর কতমনে এননতছ। এমনতক রুতি তিতবনে
খেনি খগনল তকছু সমে খবতশ লাগনব খেনে আতম পাতন তেনে রুতি তগনল
খফতল।”
িার অনযানয কনমির পাশাপাতশ ৬০০ েনির তবেযাি তকিাব আল ফুনুন রিনা
কনরন। িারপনরও তিতন প্রােই বলনিন : “জীবননর একতি ঘণ্টা নি করাও
আমার জনয অনুনমাতেি নে।”43
জামালুতেন কাতসতম  রাস্তাঘানি তকংবা পাড়ার খোকানন আড্ডা খেওো
খলাকনের পাশ তেনে িাওোর সমে আনক্ষপ কনর বলনিন : “ইশ! সমে িতে খকনা
খিি, িাহনল আতম িানের কাছ খেনক সমে তকনন তনিাম।” িার প্রাে ৫০-এর
অতযক রিনা তছল। িার পুনরািা জীবন বযে হনেনছ জ্ঞানাজিন, ইসলামী োওোহ

42
43

আোবুে েুনো ওোে দ্বীন : ১/৫৭
তলসানুল তমিান : ৪/২৪৩

58 |

ই দ ে ক ট্র ন ি ক গ ে ম দ ে র ম হ া ম া ন র

এবং সংিানমর মযয তেনে। িারপনরও িাাঁর ইো হনিা কারও খেনক তকছুিা সমে
তকনন আনরকিু কানজ লাগানি।
এসব বলার মানন এই নে খি অবসর সমেগুনলা হালাল তবননােনও করা িানব না।
বরং হালাল তবননােন খিা মানুষনক নিুনভানব উেযমী কনর খিানল। িা ছাড়া
সারাক্ষণ্ তসতরোস মুি তননে োকািা অননক সমে আত্মানক কতিন কনর খফলনি
পানর। এর ফনল এক সমে হিাশাও িনল আসনি পানর। মানুনষর মনিা তস্থর োনক
না। এর স্বাভাতবক প্রবণ্িা হনলা ছুিাছুতি করা। খস িাে এক অবস্থা খেনক আনরক
অবস্থাে খিনি। এক কাজ অননকক্ষণ্ করনি িার ভানলা লানগ না। সম্ভবি এ
জননযই আল্লাহর রাসূল  িেন হানিালা -খক উপনেশ তেতেনলন িেন
বনলতছনলন : “িতে খকাননা কানজ এক ঘণ্টা বযে কনরা িনব আনরকিা ঘণ্টা অনয
তকছু কনরা।”
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ইসোলমে আলোলক নিনিও গেইমস
আমরা ইনিামনযয এইসব খগইমস সম্বনন্ধ খজননতছ এবং িানের ক্ষতিকর তেকগুনলা
তননেও আনলািনা কনরতছ। এেন এসব খগমনসর বযাপানর ইসলামী শতরেনির
বিবয কী খসিাও েুব স্পি কনর বলা েরকার।
তকছু তকছু খগইম উৎপােনকারী খেশ তননজরাই তকছু খগইমনক তনতষদ্ধ কনর তেনেনছ।
আনমতরকান কংনিনসর এক সেসয জানান, তকছু তকছু খনাংরা ও অননতিক
খগইনমর খনতিবািক প্রভাব সম্বনন্ধ জানবার পর িারা খসগুনলা তনতষদ্ধ কনর
তেনেনছন। িানের যারণ্া বিিমানন খিা বনিই ভতবষযনিও এগুনলা সমানজ
সুেূরপ্রসারী প্রভাব খফলনি পানর। আনমতরকাে একিা সুন্দর আইন আনছ। িারা
বানজ খগইমগুনলা খেলা বা খেোর ক্ষতিকর তেকগুনলা তননে উোসীন িানের
শাতস্তর আওিাে তননে আসা হে। পূবি এবং পতশ্চনমর নানা খেনশ উনল্লেনিাগয
সংেযক খগইম এেন তনতষদ্ধ করা হনেনছ।
এই িতে হে িানের অবস্থা, িাহনল আমানের মুসতলমনের খিা আরও এতগনে োকা
উতিি। আমানের উতিি খি সমস্ত খগইম ইসলামতবনরাযী তজতনসপত্র প্রিার কনর
খসগুনলা তনতষদ্ধ করার বযাপানর সুস্পি অবস্থান খনওো। মুসতলমরা খিা িানের
আেশি তননে সব সমে গতবিি োকনব এবং অবসর কািানি এমন তকছু করনব না িা
িানের রবনক অসন্তুি কনর।
ইসলানমর কাজই হনে েুনির েমন এবং তশনির পালন। িেন খকাননা খগইম
ইসলামী তবতযতবযাননর তবরুনদ্ধ িানব িেনই এিা হারাম হনে িানব। িনব এ
তননষযাজ্ঞার তবতভন্ন স্তর োকনি পানর। এিা তনভির করনব খগইনমর কাতহতন,
অপছন্দনীে খকাননা যারণ্া বা আেনশির প্রিানর িানের অবস্থান খকাোে। সুিরাং
খি খগইনম ইসলামী আতকো-তবশ্বানসর সুস্পি তবিুযতি োকনব িার তননষযাজ্ঞার
মাত্রা স্বাভাতবকভানবই খসই সমস্ত খগইম খেনক খবতশ হনব খিোনন সামানয তকছু
অপছন্দনীে তবষে রনেনছ।
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ইসলামী আতকো-তবশ্বানসর সানে সাংঘতষিক খিসব কারনণ্ একিা খগইম হারাম হনে
খিনি পানর িার মনযয তননির তবষেগুনলা গুরুত্বপূণ্ি :
আল্লাহ এবং িার ছিত্তরিিাত্তদর র্াত্তটা কত্তর ছদর্াত্তনা
খিমন তকছু খগইনম খেোননা হে েুতনোর ভানলা মানুনষর সানে আকানশর
বাতসন্দানের িুদ্ধ িনল তকংবা অননক সমে এনকর অতযক খেবিা খেোননা হে।
ফিষ্টানত্তদর ক্রুত্তির জয়িান
তকছু তকছু খগইনম খেোননা হে ক্রুশ পতরযান কনর একজন সুস্বাস্থয এবং অনলৌতকক
শতি প্রাপ্ত হে। অননক সমে ক্রুনশর কারনণ্ খেনলাোড় মুতি লাভ কনর তকংবা
নিুন জীবন পাে ইিযাতে।
তিিাননের পতবত্র তেনগুনলানক সম্মান করা : খিমন তকছু তকছু খগইনম খেোননা হে
খেনলাোড় ইো করনল তক্রসমাস কািি বানানি পানর।
জাদুকরত্তদর শ্রদ্ধা করা এবং জাদুফবদযার চচষা
ইসলাম ও মুসতলমনের তবরুনদ্ধ তবনষাদগার : খিমন তকছু খগইনম খেোননা হে মক্কা
নগরী বংস করনল ১০০ পনেন্ট পাওো িাে আর বাগোে বংস করনল ৫০
পনেন্ট।
কানফরনের সবতকছুনক উাঁিু ও মিিাোবান কনর খেোননা : খিমন তকছু খগইনম
খেোননা হে িতে খেনলাোড় একিা অমুসতলম খেনশর আতমিনক খেলার জনয বাছাই
কনর, িাহনল খসিা হে েুবই শতিশালী। আর িতে আরব খকাননা খেনশর আতমি
বাছাই করা হে, িাহনল খেো িাে িারা েুবই েুবিল।
কাত্তির সম্প্রদাত্তয়র আচরত্তণর উপর ছমাহাফবষ্টিা
তকছু তকছু খগইমস আনছ খিগুনলা অমুসতলম খেনশর তবতভন্ন খস্পািিস ক্লাব এবং
অমুসতলম খেনলাোড়নের বাচ্চানের কানছ েুব জনতপ্রে কনর খিানল।
তভতিও খগইমনস পাওো আরও তকছু অপছন্দনীে তজতনস িার কারনণ্ এগুনলা
নাজানেজ হনি পানর িার মনযয রনেনছ :
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অনবি কামনাযুি ছপ্রত্তমর সম্পকষ
খিমন তকছু খগইমনস খেোননা হে খকাননা অনবয কামনা ও ভানলাবাসার জনয
খকাননা খমনেনক তভনলন বা ড্রাগননর হাি খেনক বাাঁিাননা।
অশ্লীল ফব বা ফচত্রকত্তমষর উপফস্থফি
এিা প্রাে অতযকাংশ খগইনমই খেো িাে। এগুনলা িুবকনের সহনজই উনত্ততজি
কনর এবং িারা নানা যরননর পানপ জতড়নে খিনি পানর।
বাচ্চানের মনযয আিাসী ও বংসাত্মক আিরনণ্র বীজ ঢুতকনে খেওো। হিযারাহাজাতননক িানের খিানে অসংনবেনশীল কনর।
মুসতলম খেনশর বাজানর প্রিতলি অতযকাংশ খগইমস সন্ত্রানসর খপ্ররণ্া খজাগাে।
প্রাে ৯০ শিাংশ খগইমস হনে সন্ত্রাসতভতত্তক খগইমস। িতেও ১৫ তকংবা ১৮
বছনরর তননির বেসীনের কানছ এসব তবতক্র করা তননষয িবুও বাচ্চাকাচ্চানের কানছ
এই খগইমগুনলাই সবনিনে খবতশ জনতপ্রে।
জুয়া বা এ-জািীয় ফজফনস।
বাদয-বাজনা
এিা সকনলরই জানা খি ইসলাতমক আইনন এিা সুস্পি হারাম।
খিনকাননা খগইম খিিা ইসলাতমক আতকো-তবশ্বানসর তবরুনদ্ধ তবনষাদগার িালাে িা
হারাম। এ যরননর খগইমগুনলা খকনানবিার অনুনমােন খনই। সুিরাং এ যরননর
খগইমগুনলা খেলা খিমন তননষয খস রকম এগুনলা আমোতন করা, উৎপােন করা
তকংবা উপহার খেওো প্রনিযকতি কাজই তননষয।
িতে খকাননা খগইম এই যরননর ইসলামতবনরাযী কাজ খেনক মুি োনক এবং
খেনলাোড় এ যরননর অনবয কাজ সম্বনন্ধ সুপি যারণ্া রানে, িনব এসনব
সাযারণ্ি তননষযাজ্ঞা খনই। তকন্তু িতে কনেকতি তবষে িনল আনস, িাহনল এই
যরননর আপাি তনরাপে খগইমগুনলাও হারাম হনে খিনি পানর। খিমন :েুইজন
খেনলাোনড়র মনযয বাতজ যরা, নামাজ তকংবা ফরজ কাজগুনলা ছুনি িাওো
মাত্রাতিতরি খেলার কারনণ্ শরীর, খিাে, স্নােুিন্ত্র তকংবা কাননর ক্ষতি কনর
খফলা। সাম্প্রতিক গনবষণ্া মনি এসব খগইম খনশার মনিা হনে িাে এবং এগুনলা
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স্নােুিনন্ত্রর ক্ষতি কনর এবং বাচ্চানের মানঝ খিনশন এবং সহনজ তবিতলি হবার
প্রবণ্িা বাড়াে।
ছিইম ছর্ত্তল দীর্ষ সময় নষ্ট করা
অনননক আনছ িারা এসব খগইম খেনল জীবননর উনল্লেনিাগয একিা সমে নি কনর
খফনল। অনননক খিা আবার খগইম খেনল মানুনষর কানছ েযাতিও খপনে িাে। ভে
হে এসব খলাক আল্লাহর খসই কোর অিভুিি তক না, িানের বযাপানর আল্লাহ
বনলন :
“শদােখীরা িান্নাতীলদরলক শিলক বেলবুঃ আমালদর উপর সামানয পাজ্জন
জ্জনলক্ষপ কর অর্বা আল্লাহ শতামালদরলক শে রুেী জ্জদলয়লেন, তা শর্লকই
জ্জকেু দাও। তারা বেলবুঃ আল্লাহ এই উভয় বস্তু কালফরলদর িলনয জ্জনজ্জেদ্ধ
কলরলেন।”44
একিা সম্প্রোনের অতযকাংশ সমে বযে হে িা িানের মূল পতরিে বহন কনর িা
করার মাযযনম। এই তজতনসিা খগইম খেলার সমে মাোে রােনি হনব। খিমন
একজন মুসতলনমর তেনতন্দন তকছু কাজ োনক। িতে তেনতন্দন কানজর একিা বড়
অংশজুনড় িতে এই খগইমগুনলাই োনক িনব এিা খেলা সমনের অপিে ছাড়া আর
তকছুই না।
আমানের এই তবষেিানি েুব সনিিন হনি হনব খি, িতে একিা খগইমনক
অনুনমাতেি বলনিই হে িনব খকাননাভানবই খিন এসব তননে প্রতিনিাতগিার
আনোজন করা তকংবা পুরস্কৃি করার তবষেগুনলা না োনক। কারণ্, এিার সানে
তজহানের খকাননা সম্পকি খনই। এই খগইমগুনলা তজহানের জনয উনল্লেনিাগয মাযযম
তহনসনব কাজ কনর না। এবং এসব বযবহার কনর খি একজন তজহানের জনয শতি
অজিন করনব িাও সম্ভব হে না।45
েিনপ্রয় গেইমগুলোে উপে একটি পেতালোিিা
একবার তবশ্বতবেযালে পড়ুো তকছু তশক্ষােিীর সাক্ষাৎকার খনবার সমে জানা িাে,
িানের কানছ প্রাে ২০তির মনিা খে-খস্টশন খগইমস আনছ। িেন িানের এসব
খগইনম োকা খনাংরা এবং ইসলামতবনদ্বষী তজতনসগুনলা সম্বনন্ধ জানাননা হনলা
44 সূরাহ

আরাফ, ৭ : ৫০
আল মুসাবাকাি ওো আহকামুহা তফশ শারীোহ আল ইসলাতমোহ, ি. সা’ে আশ শািতর;
www.islamqa.com
45
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িেন িারা উত্তনর জানাল খি, এসব শিি আনরাপ করনল মাত্র ২তি খগইমসই
ইসলামী তবযানমনি খেলার উপিুি হনব। অেিাৎ মাত্র ১০ শিাংশ খগইম
তননষযাজ্ঞার আওিাে পড়নব না।
এসব ছাত্ররা ইসলামী লাইননর নে, খজনানরল তশতক্ষি। তকন্তু িতে এই খগইমগুনলা
খকাননা আনলম, তিিাশীল বযতিনের খেোননা হনিা, িনব িারা অবশযই এোনন
এমন তজতনস েুাঁনজ খপনিন িার কারনণ্ এই ১০ শিাংশও অনুনমােন তেনিন না।
সবতেক তবনবিনাে এই খগইনমর বযাপারিা সতিযই ভোনক। আমানের এিা তননে
অবনহলা করার খকাননা সুনিাগ খনই। এিা তননে আমানের মানঝ পিিাপ্ত পতরমাণ্
সনিিনিা োকা জরুতর। সব সমে খেোল রাো জরুতর খি আমানের সিাননরা
কেন এসব খেলনছ। িতে এসব খগইম এমন তকছু উপাোন োনক িানি অল্পস্বল্প
উপকারী তেক োনক, িা তকনা যমিীে জীবন তকংবা েুতনোতব জীবনন কানজ আসনি
পানর, িনব এগুনলা অল্পস্বল্প খেলনলও খোনষর তকছু এই। যমিীে েৃতিনকাণ্ খেনক
এিাই সবনিনে তনরাপে।
উপকােী নকছু নদলয় নক এে প্রনেস্থাপি কো সম্ভব?
আমানের সিাননরা প্রতিতনেি এ সমস্ত খগইনমর মাযযনম ক্ষতিিস্ত হনে। িিসব
খনাংরা যযানযারণ্া, আেশি, আিার-আিরণ্ ও সংস্কৃতির সানে িানের পতরিে
ঘিনছ। এ যযানযারণ্া ও আেশিগুনলা আমানের সমাজ ও সংস্কৃতির সানে খকাননা
সম্পকি খনই। এই সিয খিনকাননা স্বাভাতবক বুতদ্ধসম্পন্ন মানুষ স্বীকার করনবন। এ
কারনণ্ িারা দ্বীতন তবষনে সংনবেনশীল িারা এ সমস্ত খগইনমর নিুন খকাননা সুস্থ
তবকল্প েুাঁনজ খিালার জননয খজানরনশানর আওোজ িুনলনছন।
প্রশ্ন হনে সতিযই তক এ যরননর তবকল্প খবর করা সম্ভব খিোনন োকনব না ঈমানতববংসী খকাননা তজতনস?
সমসযা হনে এ সমস্ত খগইমগুনলার ক্ষতি খি শুযু ইসলামী আতকো-তবশ্বাস তকংবা
খমাোনমলানির সানে সাংঘতষিক এমনতি নে। এমন িতে হনিা খি খগইমগুনলা
খেনক তমউতজক এবং তিিাননের ক্রুশ সতরনে তেনল তকংবা মুসতলমনের আতমিনক
শতিশালী কনর খেোনল সমসযার সমাযান হনে িানে, িাহনল একিা কো তছল।
তকন্তু সমসযা খিা আরও সুেূরপ্রসারী। এসব খগইম খিা মানুনষর শারীতরক এবং
আতত্মক তেকগুনলারও ক্ষতি কনর িলনছ।
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আমরা তক মুসতলম খগইম তিতরকারী খকাম্পাতনগুনলানক রং-খবরনের উজ্জ্বল
আনলািুি তকংবা িমৎকার িাতফক্স সমৃদ্ধ খগইম বানানি বলব খিগুনলা খিানের
ক্ষতি কনর? তকংবা এিিাই আকষিণ্ীে কনর বানানি বলব খি, এসনবর উপর
ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমে বযে কনর আমানের সিাননরা তননজনের জীবননক বৃোে নি
কনর িলনব? খি খকাম্পাতনরা এসব খগইম বানাে িারা এর খপছনন প্রিুর তবতননোগ
কনর । ফনল এরা সহনজই সবনিনে ভানলাভানলা খপ্রািামার এবং তিিাতবেনের
আকৃি করনি পানর। িারা বড় পতরসনর মানুনষর মনস্তি তননে গনবষণ্া কনর খবর
কনর খি মানুষ আসনল কী িানে, কী িানক ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ কনর রােনি
সক্ষম। আমরা তক সতিযই এ যরননর খকাম্পাতন বানানি সক্ষম?
বাস্তবিা হনে আমানের এই িযানলজিা তননি হনব এবং এই তবশৃিল পতরতস্থতি েূর
করনি তবকল্প তকছু একিা ভাবনি হনব।
আমানের সমানজর জনয উপিুি তকছু েুাঁনজ খবর করনি হনব। হনি পানর
এগুনলানি িারা আসি হনে পড়নব বা মাত্রাতিতরি খেলনব িারা তকছুিা ক্ষতির
সম্মুেীন হনব। িবুও এিা পতশ্চমা খেনশর ওই খগইমগুনলার খিনে ভানলা খিগুনলা
একাযানর মানুনষর আতকো-তবশ্বাস, স্বাস্থয এবং িতরনত্রর উপর খনতিবািক প্রভাব
খফনল।
এই তবকল্প খোাঁজার িাত্রাে প্রেম যাপতি হনব এই কাজতি করা কিিুকু খিৌতিক
খসিা তননে তিিাভাবনা করা। একইসানে কী যরননর খগইম বানাননা হনব িাও
ভাবনি হনব। এিা তনভির করনব আনলমসমাজ, তশক্ষাতবে এবং সমাজকমিীনের
গিনমূলক মিামি খনওোর মাযযনম।
এরপর িারা এই কানজ তবতননোগ করনি আিহী হনবন িানের কানছ তবতননোগ
িাওো হনব। এ খক্ষনত্র িানের অনুপ্রাতণ্ি করনি বলা হনি পানর খি িারা এক
মহৎ কানজ তবতননোগ করনছন। এই কাজ এমন এক শূনযিানক পূরণ্ করনব িা
এিতেন অতবশ্বাসীনের হানি তছল। এবং এিানক কানজ লাতগনে িারা আমানের
সিাননের আতত্মক তেকগুনলার ক্ষতি করতছল।
এরপর খপ্রািামারনের জানানি হনব িারা খিন িানের খমযা, শ্রম এমন খগইম
বানানি বযে না কনর খিগুনলার খকাননা উপকারী উনেশয খনই। তনছক সমে
কািাননাই খিগুনলার উনেশয।
িানের এমন খগইম বানাননার তেকতননেিশনা খেওো জরুতর খিগুনলা মুসতলম
বাচ্চানের উপনিাগী এবং খিগুনলানি ইসলাতমক পতরনবশ োকনব। এবং
খসগুনলানি অবশযই মুসতলম সিাননের প্রনোজননক মাোে রােনি হনব, মাোে
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রােনি হনব িানের ইতিহাস, অনুনপ্ররণ্া এবং সংস্কৃতির জােগাগুনলাও। এভানবই
আমরা ছতড়নে তেনি পাতর ইসলামী মূলযনবাযগুনলা। এর মাযযনম প্রতিনরায করনি
পাতর েুনিীতি, তবশৃিলা এবং তনতিক অবক্ষনের জােগাগুনলানক। এনের জােগাে
তননে আসনি পাতর আত্মতবশ্বাস, আযযাতত্মক এবং তনতিক তবকানশর আনলাতকি
দ্বার।
শুযু ইনলক্ট্রতনক খগইমনসর একিা তবকল্প তননে আসা এোনন মুেয উনেশয নে; বরং
আমানের উনেশয হনব খিন আমরা বাজানর সফল ও জনতপ্রে এবং িতরত্র-তববংসী
খগইমগুনলার তবকল্প তননে আসনি পাতর।
এই খগইমগুনলানক অবশযই ইসলামী তনেমনীতির মাযযনম পতরিাতলি করনি হনব
এবং ইসলামী শতরেনির বাইনর িাওো িানব না।
খগইম তিতরর খপছনন রােনি হনব েক্ষ তশক্ষাতবে এবং িানের এই তবষনে েক্ষিা
রনেনছ।
এরপর অতভভাবক সমাজনক আমানের খবাঝানি হনব িানি িারা অনযানয খগইনমর
উপর এগুনলানক প্রাযানয খেন। খকবল এভানবই নি খগইমগুনলার সানে
প্রতিনিাতগিাে আসা সহজ হনব। কারণ্, স্বাভাতবকভানবই সব তনেমনীতি রক্ষা
কনর খগইমগুনলানক ওগুনলার মনিা অিিা আকষিণ্ীে বানাননা সম্ভব না খি
বাচ্চারা তননজরাই আকৃি হনব। িনব বাবা-মানেরা িতে িানের এসব খগইনম
উৎসাহ খেে, িাহনল িারা সহনজই এনি আিহ পানব।
িনব বিিমান সমনে খিনহিু এ যরননর তবকল্পগুনলা অনুপতস্থি িাই হেনিা আমরা
ক্ষতিকর খগইমগুনলা খেনক বাচ্চানের পুনরাপুতর সতরনে রােনি পারব না। এ জননয
প্রনোজন বযাপক পতরসনরর যমিীে, সামাতজক এবং মনস্তাতিক গনবষণ্া।
এ জননয ত্বতলবুল ইলম, মনস্তিতবে এবং সমাজতবজ্ঞানীনের একত্র হনে পিিনবক্ষণ্
কনর এমন তকছু খগইনমর খোাঁজ খবর করনি হনব িানি ক্ষতির খিনে উপকার খবতশ
এবং খসগুনলা অননক বানজ তজতনস খেনকই মুি।
তভতিও খগইমসগুনলা তদ্বমুেী িনলাোনরর মনিা। এর প্রিুরসংেযক োরাপ তেনকর
পাশাপাতশ তকছু ভানলা তেকও রনেনছ। খিমন তকছু খগইমস আনছ খিগুনলা
বাচ্চানের মানঝ খমযা ও িীক্ষ্ণিার তবকাশ ঘিাে। এনকবানর কম গুরুত্বপূণ্ি একিা
লানভর মানঝ আনছ বাচ্চানের মানঝ প্রতিদ্বতিিার গুণ্িা সৃতি করা।
সমাজতবজ্ঞানীনের মনি, তভতিও খগইমগুনলা িতে তকছু তনেমনীতির আনলানক
বানাননা হনিা এবং খসোনন বাচ্চানের তশেন বৃতদ্ধর জনয প্রনোজনীে িিাবযান
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করা হনিা িনব এগুনলা খেনক তকছু উপকার পাওো সম্ভব তছল। এমনিা হনল
বাচ্চারা খকাননারকম ভেভীতি বা উনত্তজনা ছাড়া িানের অবসনরর তকছুিা অংশ
এসব খেনল বযে করি। িারা তকছু মজার খগইম খিমন গাতণ্তিক সমসযা-সংক্রাি
খগইম, স্মৃতিশতি বাড়াে এমন খগইম বা মতস্তনের কািিক্ষমিা বাড়াে বা নিুন
নিুন সৃজনশীল তিিা তবকানশ সাহািয কনর এমন সব খগইম খেলনি পারি িানের
অবসর সমনে।
িতে এমন হে খি তকছু খগইম খেলাে বাচ্চারা প্রনোজনীে তজতনস তশেনি পানর
িনব এগুনলা িানের খেওো খিনি পানর। তবনশষ কনর িেন িানের বাবা-মানেরা
িানের মানঝ এসব প্রতিভার তবকাশ ঘিানি অপারগ। হনি পানর িানের সমে বা
সামনেিযর অভাব োকনি পানর বা বাসাে এমন খকউ খনই িানের অনুপতস্থতিনি
বাচ্চানের খসসব খশোনব। এসব খক্ষনত্র প্রনোজনীে প্রতিভার তবকানশ, খমযা,
স্মৃতিশতি বৃতদ্ধনি এগুনলা িানের খেওো খিনি পানর। িনব অতভভাবকনের
অবশযই িানের প্রতি পিিাপ্ত খেোল রােনি হনব।
পতশ্চমা তবশ্ব তকছু খগইম বাতননেনছ খকবল িানের জননয। এগুনলা িারা
মুসলমাননের খেনব না। এগুনলানক নযানরতিভ বলা হে। এনের তবতশিয িুদ্ধ তননে
কাজ করা। এগুনলানক িারা এি উন্নি কনরনছ খি, বিিমান সমনে িুদ্ধ তকংবা
অনযানয কাজকনমি খট্রতনং এর জননযও এগুনলা বযবহৃি হনে। তসতনক এবং ছাত্র
সবাই এগুনলার মাযযনম প্রতশক্ষণ্ তননে। কারণ্, এই খগইমগুনলা মানুষনক খশোে
কীভানব পতরকল্পনা খেনক শুরু কনর প্রতশক্ষণ্ তকংবা খকাননা পতরতস্থতির তনেন্ত্রণ্
খনওো িাে। এর জনয িারা অিযাযুতনক প্রিুতি “ভািুিোল তরনেতলতির”্ উপর
তনভির কনর।
এসব খগইনম কতম্পউিানর একিা তত্রমাতত্রক পৃতেবীনক খেোননা হে। এর মনযয
খেনলাোড় তবিরণ্ কনর। অননক তকছু খেনে, খশনে। এভানব কনর িানের
তবজ্ঞাতনক েক্ষিা বাড়নি োনক। এবং িারা কতিন পতরতস্থতি খমাকানবলাে অভযস্ত
হনে িাে। এ ছাড়া এগুনলা খেনলাোনড়র খমযা ও বুতদ্ধবৃতত্তক খিাগযিা তবকানশও
সাহািয কনর। এই খিাগযিা অজিননর কারনণ্ খেো িাে িারা সতিক সমনে সতিক
কাজতি করনি পারনছ।46

আল আল’আব আল আলাকত্রুতনো ওো ওোতক আিফাতলনা ।-ইসমাইল হুসাইন আবু
জা’নািাহ
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নিনিও গেইমস : সমাধ্াি গকাথায়?
আনলািনা খেনক পতরোর খি অননক পতশ্চমা বুতদ্ধজীবীরাও এসব খগইমনসর
ক্ষতিকর তবষেতি বুঝনি খপনরনছন। এইসব প্রভাবনক কতমনে আননি িারা কী কী
কাজ কনরনছন এেন িা খেেব। কারণ্, আমরা িতে এর তবরুনদ্ধ বলনি িাই খলানক
খিন মনন না কনর খকবল খগাাঁড়াতম এবং একগুাঁনেতমর কারনণ্ই এসব বলতছ। বরং
িানের বুতঝনে খেওো জরুতর আমানের ভতবষযৎ প্রজন্ম খিন এসনবর খপছনন পনড়
তননজনের যমি জীবন উভেই হাতরনে না খফনল খস জননযই আমানের এ সিকিিা।
প্রািয বা পাশ্চানিয এসব খগইনমর প্রভাব কমানি কী কী করা হনেনছ িলুন খেো
িাক।
িেন সারা তবনশ্বর সনিিন সমাজ এসব খগইনম তনেন্ত্রণ্ আনার বযাপানর খজার
গলাে আওোজ িুলনলন িেন খেনকই তকছু খেশ এবং প্রতিষ্ঠান এসব খগইনমর
তবরুনদ্ধ শি আইন প্রণ্েন করনলন। তভতিও খগইমস বাজানর িালাননানি িারা
খিভানব তনেন্ত্রণ্ এনননছ িা খেনক মুসতলমনের তকছু তবষে জানার আনছ। িারা
খিসব কাজ কনরনছ িার মনযয উনল্লেনিাগয কনেকতি তননি আনলািনা করা হনলা।
গেইমগুলোে বয়সনিনিক গেনেনবিযাস
অননকনেশই খগইমগুনলানক বেনসর তভতত্তনি ভাগ কনর খফনলনছ। খকাম্পাতননের
উপর আনেশ আনছ খিন িারা খগইমগুনলার কভানরর উপর বেনসর তবষেিা তলনে
খেে। খিমন িতে খক্রিা খেনেন খগইনমর গানে খলো ১৮+ িেন বুনঝ খননবন খি,
১৮ বছনরর কমবেসীনের জনয এিা উপিুি নে এবং িানের কানছ এগুনলা
তবতক্রও তনতষদ্ধ। এভানব অনযানয সংেযাও খলো োনক খিমন ৩+, ৭+, ১২+ এবং
১৬+। এগুনলা খেনেই খবাঝা িাে খকানতি কানের জনয উপিুি।
এসব খেশগুনলা খি খকাম্পাতনগুনলানক খকবল বেসতভতত্তক খশ্রতণ্তবভাগ করনি
বাযয কনরনছ িা-ই নে; বরং আনমতরকার তকছু রানজয িারা আইন ভি কনর
কমবেসীনের কানছ এগুনলা তবতক্র কনর িানের তবরুনদ্ধ জতরমানার বযবস্থাও
তননেনছ। িা ছাড়া বেস্করা খিন কমবেসীনের সামনন িানের জনয অনুপিুি খগইম
না খেনল খস বযাপানরও সিকি োকনি বলা হনেনছ। এসব খগইম বাচ্চানের
খেওোর খবলাে িারা খিন কনিার োনকন খসতিও বলা আনছ। খকান খকান খগইম
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বাচ্চানের তেনি সিকিিা অবলম্বন করনি হনব িার একিা িাতলকা আনছ, িা
তকনা তনতেিি সমে পর পর আপনিি করা হে।
হেযা, িৃশংসো এবং গেৌিোয় উৎসাহ গদয় এমি গেইমলক
বাধ্া গদওয়া

তকছু তকছু খেনশ খিসব খগইনম রিপাি খেোননা হে খসগুনলা তনতষদ্ধ করা হনেনছ।
আবার খকাম্পাতনগুনলানক বলা হনেনছ খি সন্ত্রাসীনক হিযা করার বেনল খজনল
খঢাকাননা হনে খগইনম খিন এমনতি খেোননা হে। আনমতরকার ইতলনে রানজয
আইন কনর এমন সব খগইনমর তবতক্র তনতষদ্ধ করা হনেনছ খিগুনলানি বাচ্চানের
সামনন নৃশংসিা বা খিৌনিা খেোননা হে। এই আইন অনুসানর খি খোকানন
বাচ্চানের কানছ এ যরননর খগইম তবতক্র করনি খেো িানব িানের ১47,০০০ িলার
পিিি জতরমানা হনি পানর।
ইউনরাপীে ইউতনেননর অননক মন্ত্রীরা হিযা, রাহাজাতনিুি খগইমগুনলা তনতষদ্ধ
করার আনবেন জাতননেনছন। িা ছাড়া িারা উিতি বেনসর খছনলনমনেনের কানছ
এসব তবতক্র কনর িানের শাতস্তর আওিাে আনার কো বলনছন।48
তকছু খগইনম খিনহিু জুো খেলা খেোননা হে িাই মালনেতশোন সরকার তসদ্ধাি
তননেনছ সব তভতিও খগইম খোকানগুনলা বন্ধ কনর তেনি। কারণ্, বাচ্চারা এসনব
এমনভানব আসি হনেতছল খিমনভানব মানুষ আতফনম আসি হে। প্রযানমন্ত্রীর
মনি এগুনলা আতফনমর মনিাই িানের খনশাে বুোঁ কনর খরনেতছল। তিতন আরও
বনলন তভতিও খগইমস অননকিা জুোে পতরণ্ি হনে এবং সমানজ ক্ষতি ছাড়া
ভানলা তকছু বনে আননছ না। (তবতবতস অনলাইন)
অিোইি গেইলম িেেদানে ও নিয়ন্ত্রে বৃনি
আমোতনকৃি খগইনমর উপর নজরোতর ও তনেন্ত্রণ্ বাড়ানি িীনা সংস্কৃতি মন্ত্রণ্ালে
একতি পযাননল গিন কনরনছ। এই পযানননলর কাজ হনে খগইমগুনলা খেনশর
জািীে মূলযনবানযর খকাননা লঙ্ঘন করনছ তক না তকংবা জািীে ঐকয, খনিৃত্ব এবং
47
48

তস.এন.এন এরাতবক, ৬.২৮.২০০৫ তি.
মাজাল্লাি আল আলাম আর রাকাতম, ১৯৩িম সংস্করণ্, ১.২৬.২০০৭ তি.
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তনরাপত্তার উপর হুমতকস্বরূপ তক না খসগুনলা েতিনে খেো। িা ছাড়া সরকানরর
খগাপন খকাননা িেয এসনবর মাযযনম ফাাঁস হবার আশো আনছ তক না, জািীে
খগৌরনবর হাতন ঘিনছ তক না,সামাতজক কািানমানি তবশৃিলা তকংবা অননযর
অতযকার ক্ষুণ্ণ হনে তক না এসবও িারা েতিনে খেনে।
এই পযানননলর োতেত্বশীলরা জানান, িীননর বাজানর প্রনবনশর আনগ প্রনিযকতি
তবনেতশ খগইম মন্ত্রণ্ালনের মাযযনম পরীক্ষা কনর খেো হনব। পরীক্ষা ছাড়া খকউ িতে
এসব বযবহার কনর িনব িার তবরুনদ্ধ িোিে আইনগি বযবস্থা খনওো হনব।49
মুসতলমনেরও এসব অতভজ্ঞিা খেনক তশক্ষা তননে তননজনের খেনশ প্রনোগ করা
সমনের োতব।
নিনিও গেইমলসে আসনি দূে কলে এমি গপ্রাগ্রানমং তেনে
িীনা সরকার িেন লক্ষ করল এসব খগইমস খেনল উিতি বেনসর খছনলনমনেরা
ঘণ্টার পর ঘণ্টা বযে করনছ, এমনতক কেননা কেননা সারাতেন ইন্টারননি কযানফনি
পার কনর তেনে িেন িারা তকছু তনেম করল। িারা অনলাইন খগইম
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এবং িারা এর সানে জতড়ি িানের একিা নিুন সাতভিস
খিাগ করনি বাযয করল। সাতভিসিা তছল একিা কতম্পউিার খপ্রািাম খিিা তভতিও
খগইমনসর আসতির তবরুনদ্ধ লড়নব।
খপ্রািামিা এমনভানব সাজাননা খি, একজন খেনলাোড় সনবিাচ্চ ৩ ঘণ্টানি ফুল
পনেন্ট পানব। িানের মনি ৩ ঘণ্টা িনেি সমে এবং এনি স্বাস্থযঝুাঁতকও খনই। িনব
এই ৩ ঘণ্টার পর খকউ িতে আরও খেলনি িাে িনব িার পনেন্ট কািা খিনি
োকনব। খিমন খকউ িতে িানা ৫ ঘণ্টা খেনল িনব িার খেনক অনযিক পনেন্ট খকনি
খনওো হনব। এর খবতশ িতে খকউ খেনল িনব িার সবগুনলা পনেন্টই খকনি রাো
হনব।

49

http://arabic.peopledaily.com.cn/31664/2537798.html.
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িূনমকা
সকল প্রশংসা আল্লাহ িা’আলার জনয তিতন েৃশযমান ও অেৃশযমান সকল তকছুর
প্রতিপালক। েরুে ও শাতি বতষিি খহাক আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাে ﷺ-এর
উপর, িাাঁর পতরবার ও সাহাবাগনণ্র উপর। পর কো হনলা, সমানজ একতি
প্রতিনিাতগিা প্রিিভানব িলনছ। িা হনলা বাজার, খভাগযপণ্য, খলনিস্ট েযান্ড ও
পনণ্যর েবরােবর জানার প্রতিনিাতগিা। বারবার আকষিণ্ীে তবজ্ঞাপন ও
খিােযাাঁযাননা মূলযছাড় অফার খেোননার মাযযনম এগুনলা আমানের মাোে প্রনবশ
করাননা হনে। সংবােপনত্রর প্রাে প্রতিতি পািােই খকাননা না-খকাননা শতপং
কমনেক্স বা তবক্রে খমলার উনদ্বাযননর েবর পাওো িানে। অেবা োকনছ খকাননা
না-খকাননা বযবসােী প্রতিষ্ঠাননর পক্ষ খেনক খেওো রযানফল ড্র বা মূলযছানড়র
তবজ্ঞাপন। খক্রিানের আকষিণ্ করনি খিন িারা বলনছ,্ “আপনার িাকা ঢালুন,
আমানের খমািািাজা করুন।”্সতিযই আমরা শতপং োজা, হাইপারমানকিি ও শতপং
মনলর িুনগ বাস করতছ। এই সবগুনলা একসানে শতপং কমনেক্স নানমও পতরতিি।
শহরাঞ্চনল, তবনশষ কনর বড় বড় তসতিগুনলানি, এগুনলা বযানের ছািার মনিা
গতজনে উনিনছ।
এই নবষলয় আলোিিাে কােেসমূহ
১। মানুনষর জীবনন মানকিি বা বাজানরর গুরুত্ব। এিাই মানুনষর বযবসার জােগা,
খিোনন কাজ কনর মানুষ অন্নসংস্থান কনর।
২। মানকিি ও মানকিিগামী মানুনষর সংেযার তবনফারণ্।
৩। এগুনলা প্রািয ও পাশ্চানিযর সংস্কৃতির অংশ হনে োাঁতড়নেনছ।
৪। এই স্থানগুনলা হনলা পাপ ও পাপািারী জননগাষ্ঠীর প্রজনননক্ষত্র।
৫। এই স্থানগুনলা অননক মানুনষর তবননােন ও অবসর সমে কািাননার স্থানন
পতরণ্ি হনেনছ।
৬। এসব স্থানন ইসলামতবনরাযী অননক কমিকাি হনে োনক।
৭। নযােপরােণ্িা ও েোশীলিার তভতত্তনি একতি পতরেন্ন ইসলামী সমাজ গনড়
খিালা। এ লনক্ষয একতি গুরুত্বপূণ্ি পেনক্ষপ হনলা বাজানর িাওো-আসা ও
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খলননেন-সংক্রাি তবতযতবযান ও আেব খমনন িলা। কারণ্, এগুনলা সাতবিক ইসলামী
তবযাননরই অংশ। এর ফনল আমানের জীবননর সকল খলননেন হনব শতরেনির
তভতত্তনি।
৮। সৎকমিশীল পূবিসূতরগণ্ বাজানরর আেব সম্পনকি জ্ঞান অজিন করনি েুবই
িৎপর তছনলন। আিা  বনলন,্ “আল্লাহর তিতকনরর মজতলস হনলা খসগুনলা,
খিসব স্থানন হালাল ও হারাম তবযান তননে আনলািনা হে।”্ (িাবারাতন :
৩/২৯৪) অেিাৎ সালাি, তসোম, তববাহ, িালাক, হাজ্জ, ক্রে-তবক্রে ইিযাতের
ইসলামী তবযান তননে আনলািনা হে। এ জনয িাাঁরা এসব তবষনে আলাো
তকিাবাতেও রিনা কনরনছন। খিমন ইোহইো ইবনু উমার  (মৃিুয : ২৯৮
তহজতর) এর রতিি একতি তকিানবর নাম আহকামুস সুক (বাজানরর তবযান)।
হাসান হুসতন আব্দুল ওোহহানবর িাহকীকসহ এতি প্রকাতশি হনেনছ। এ ছাড়া
ইমাম আবু হাতনফা -এর ছাত্র আল-কাতি আবু ইউসুফ  (মৃিুয : ১৮২
তহজতর) কনরর তবযান তননে একতি তকিাব রিনা কনরনছন।50
শনপং কমলেলেে আকনিক সংেযাবৃনিে কােে
বাতণ্তজযক খকনন্দ্রর সংেযাবৃতদ্ধর অননক কারণ্ রনেনছ। িন্মনযয উনল্লেনিাগয হনলা :
১। সমানজর উপর তবজািীে সংস্কৃতি খেনক আসা খভাগবাতেিার প্রভাব।
২। তরনেল এনস্টি, োেযপণ্য ও অনযানয বড় বড় বযবসা প্রতিষ্ঠানগুনলা এসব
বাজানর তবশাল অনের িাকা তবতননোগ কনর োনক।
মানুনষর এসব কমনেনক্স িাওোর কারণ্
১। এসব শতপং কমনেনক্স তবলাতসিা, আযুতনকিা ও নজরকাড়া প্রিুতির এক
পতরনবশ তবরাজ কনর।
২। শতপং ও মানকিতিং-এর জগনি আসা খলনিস্ট সুনিাগ-সুতবযাগুনলা এসব
জােগাে অফার করা হে।
৩। এসব মানকিি কনেক িলাে তবভি োনক এবং জীবননর তনিযপ্রনোজনীে প্রাে
সকল েবয এোনন পাওো িাে।

50

খসই তকিানবর নাম হনলা তকিাবুল োরাজ। -শরঈ সম্পােক
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৪। এগুনলা অবসর সমে কািাননার জনয েুবই খলাভনীে জােগা। খসোনন
উন্নিমাননর খরস্টুনরন্ট ও কযানফ োনক। এ বযাপানর এক িরুণ্ী িার মিবয জানাে
এভানব,্ “আতম এসব জােগাে এনস আমার বান্ধবীনের সানে সমে কািাননা,
আড্ডা খেওো, খঘারানফরা, তিনার করা ও তশশা খসবন করার সুনিাগ পাই।”্
আনরকজন অনুনিাগ কনর খি, িার তপিামািা েীঘি সমে কমিস্থনল োনকন তবযাে
খস এসব জােগাে খঘারাঘুতর কনর সমে কািাে।
৫। এগুনলা পতরবানরর সেসযনের একত্র হওোর সুনিাগ কনর খেে। পুনরা পতরবার
তমনল এসব জােগাে শতপং করা িাে। বন্ধুবান্ধব খিা বনিই, এমনতক এগুনলা
আত্মীেনেরও সামাতজক খমলানমশার খকন্দ্রস্থল হনে খগনছ। এ ছাড়া দ্বীননর সানে
সাংঘতষিক নানা রকম অনবয সম্পনকির িিিাও এসব জােগাে অবানয হনে োনক।
প্রাে সমেই গভীর রাি পিিি এোনন িরুণ্-িরুণ্ীনের খঘারানফরা করনি খেো
িাে।
৬। বেস্করা এসব জােগাে এনস িা পান ও সংবােপত্র পড়ার মাযযনম অবসর
কািাননার সুনিাগ পাে। তকছু তকছু শতপং মনল ব্লাি শুগার ও খপ্রশার মাপার
সুবযবস্থাও োনক, িা এ সকল বৃদ্ধনের জনয অতি প্রনোজনীে।
৭। জােগাে জােগাে খঘারাঘুতর করার বেনল এক ছানের তননিই নানা রকম পণ্য ও
খসবার সমাহার পাওো িাে। পুনরা পৃতেবীর খভাগবাতেিারই তবতশিয হনে পনড়নছ
এতি।
৮। এগুনলা মাত্রাতিতরি তবজ্ঞাপন ও প্রিার-প্রিারণ্া কনর োনক। তিতভ, খরতিও,
পত্রপতত্রকা, তবলনবািি সহ নানা রকম মাযযম িারা বযবহার কনর। খক্রিানের আকৃি
করনি নানা রকম লিাতর, বড় অনের পুরস্কার ও তবরাি ছানড়র অফার প্রাে সারা
বছরই খলনগ োনক। তনম্ন আে, মযযম আে ও উচ্চ আে–সকল খশ্রতণ্র মানুষনক
আকৃি করনি িারা তভন্ন তভন্ন রকম তবজ্ঞাপন খছনড় োনক। এ ছাড়া এরা অল্প
প্রনোজনীে পণ্যনকও তবজ্ঞাপনন এমনভানব খেোে খিন এগুনলা খবাঁনি োকার জনয
আবশযক, এগুনলা না হনল জীবন িলনবই না। এনি খক্রিারা তবভ্রাি হনে খসই
পণ্য খকনার জনয খেৌড়াঝাাঁপ শুরু কনর।
৯। তকছু তকছু খকাম্পাতন অনয তবেযাি বড় বড় খকাম্পাতনর নানম বা একই রকম
নাম খরনে পণ্য তবতক্র কনর। এনি িানের খসই বড় খকাম্পাতনর মনিা ভানলা মাননর
পণ্য সরবরাহকারী খভনব খক্রিারা খযাাঁকা োে। এগুনলা খক্রিানের সানে জাতলোতি
করার অিভুিি। এনি ওই সতিযকানরর খকাম্পাতনর অতযকারও ক্ষুণ্ণ করা হে।
িানের সকল পতরশ্রম ও েরনির ফলাফল খভাগ কনর এ সকল অসাযু বযবসােীরা।
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বাোলেে অথত
ভাষাগিভানব বাজার বলনি এমন জােগানক খবাঝাননা হে খিোনন ক্রে-তবক্রে
সংঘতিি হে। কুরআনন আল্লাহ িা’আলা উনল্লে কনরন :
“িারা বনল, ‘এ খকমন রাসূল খি োবার োে এবং হাি-বাজানর িলানফরা
কনর?’”51
অেিনীতির েৃতিনি বাজার বলা হে এমন জােগানক খিোনন খলননেন সম্পন্ন হে।
এতি খভৌনগাতলকভানব সীমাবদ্ধও হনি পানর (খিমন : শতপং কমনেক্স) আবার নাও হনি পানর (খিমন : অনলাইনন খবিানকনা। খিোনন খক্রিা ও তবনক্রিা উভনে
তভন্ন তভন্ন জােগাে অবস্থান কনর।)।
শনপং কমলেে–নকয়ামালেে একটি আোমে
আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউে  খেনক বতণ্িি, রাসূলুল্লাহ  ﷺবনলন,
“তকোমানির পূনবি শুযু তনতেিি খলাকনেরই সালাম খেওো হনব, বযবসাবাতণ্জয ও ক্রে-তবক্রে বযাপকভানব ছতড়নে পড়নব, এমনতক নারী িার
স্বামীনক বযবসানে সহনিাতগিা করনব। এ ছাড়া আত্মীেিার সম্পকি তছন্ন
করা হনব, তমেযা সাক্ষয প্রোন করা হনব, সিয সাক্ষয খগাপন করা হনব
এবং জ্ঞান অজিননর খক্ষনত্র কলনমর বযবহার খবনড় িানব (স্মৃতিশতি খলাপ
পাওোর কারনণ্)।”52
এই হােীস খেনক খবাঝা িাে মানুষ িানের পাতেিব জীবননর প্রতি কিিা গুরুত্ব
খেনব এবং এনক আরও উন্নি করনি কিিা িৎপর হনে উিনব।
আল-হাসান আল-বাসতর  বনলনছন,্“আমরা এমন সমেও পার কনরতছ, িেন
বলা হনিা ‘অমুক অঞ্চনলর বযবসােী, অমুক অঞ্চনলর খলেক।’্এনককতি অঞ্চনল
একজননর খবতশ বযবসােী বা একজননর খবতশ খলেক োকি না।”্ তিতন আরও

সূরাহ আল-ফুরকান, ২৫ : ৭
আহমাে : ১/৪০৭; আল-হাতকম : ৪/১১০, তিতন এনক সহীহ বনলনছন। আল-হাইসাতম 
বনলনছন,্ “এর বণ্িনাকারীগণ্ বুোতর ও মুসতলনম বযবহৃি বণ্িনাকারী।”-মাজমাউি িাওোইে :
৭/১৭৮
51

52
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বনলন,্“খকাননা বযতি তবশাল খকাননা এলাকাে তগনে মাত্র একজন খলেক েুাঁনজ
খপি।”53
নকয়ামালেে গছাট আোমেগুলো মূেে দুটি কােলে
উলেে কো হয়।

প্রেমি, তকোমানির তনকনিযর বযাপানর জানাননা, িানি মানুষ তকোমািনক স্মরণ্
কনর। এসব লক্ষনণ্র খকাননা একতি িেন ঘিনব, িেন সুস্থ জ্ঞানসম্পন্নরা বুঝনি
পারনব তকোমাি েুব তনকিবিিী। এর ফনল িারা তকোমািনক স্মরণ্ করনব।
তদ্বিীেি, এই কো জাতননে খেওো খি, উনল্লতেি তবষেগুনলা মানুষনক তকোমানির
বযাপানর গানফল কনর রানে। হালাল ও হারাম উভে রকম তবষেই মানুষনক
তকোমানির বযাপানর গানফল করনি পানর।
এক হােীনস রাসূল  ﷺবনলন,
“তকোমানির একতি লক্ষণ্ হনলা ইলম উতিনে খনওো হনব, অজ্ঞিা
ছতড়নে পড়নব, মে পান করা হনব এবং প্রকানশয বযতভিার করা হনব।”
এ ছাড়া এমন আরও অননক উোহরণ্ রনেনছ।
এমন একতি সমাজও খনই, খিোনন খকনানবিা বযাপকভানব ছতড়নে পনড়নছ অেি
দ্বীন ইসলানমর সানে সাংঘতষিক খকাননা তকছুই ঘনিতন। এ রকম সাংঘতষিক কনেকতি
তবষে হনলা হারাম েনবযর খবিানকনা, সুে, নানাভানব সুেনক হালাল করার খিিা,
মানুষনক িকাননা, সালাি খছনড় খেওো, প্রবৃতত্তর অন্ধ অনুসরণ্ ইিযাতে।
বাোেগুলো েুব কাছাকানছ হলব
আবু হুরাইরা  খেনক বতণ্িি, রাসূলুল্লাহ  ﷺবনলনছন,্ “তকোমাি িিতেন
সংঘতিি হনব না, িিতেন না বাজারগুনলা এনক অপনরর েুব কাছাকাতছ িনল
আনস।”54
আি-িামহীে : ১৭/২৯৩
আহমাে : ২/৫১৯; আল-হাইসাতম  বনলন,্ “এর বণ্িনাকারীগণ্ বুোতর ও মুসতলনমর
বণ্িনাকারী; শুযু সাইে ইবনু সামআন ছাড়া, িনব তিতনও তনভিরনিাগয।”-আি-িাওোইে :
৭/২৭৬। শাইে আল-আলবাতন  আস-তসলতসলা আস-সহীহা : ৬/৬৩৯ িনে এনক সহীহ
53
54

বনলনছন।
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এই হােীনসর বযােযাে শাইে হামুে আি-িুোইতজতর  বনলন,্ “বাজার
কাছাকাতছ আসা বলনি অনননক বুনঝনছন তকছু বাজানরর বযবসাে লাভ করনি বযেি
হওো। সতিক বযাপার আল্লাহই ভানলা জাননন। এোন খেনক সবনিনে স্পিভানব
খি অেি খবাঝা িাে িা হনলা, িা আমানের সমনে সংঘতিি হনে। েুতনোর মানুষ
স্থল ও আকাশিাননর মাযযনম এনক অপনরর তনকিবিিী হনে খগনছ। এ ছাড়া খরতিও
ও খফাননর মনিা তবেুযতিক িন্ত্রপাতি েূর-েূরানি কো খপৌাঁছাননার মাযযনম
বাজারগুনলানক েুব কাছাকাতছ তননে এনসনছ। ফনল সারা তবনশ্বর বযবসােীনের না
জাতননে খকাননা এক জােগাে েনবযর োম বাড়াননা বা কমাননা প্রাে অসম্ভব হনে
খগনছ। োম বাড়নল সকনলই বাড়াে, কমনলও সকনলই কমাে। এক তেননর েূরনত্ব
োকা বাজানর মানুষ সহনজই িনল িাে এবং তেন োকনিই তফনর আনস। আবার
এক মানসর েূরনত্ব োকা বাজানরও মানুষ খেনন কনর সহনজই িনল িাে এবং
তকছুতেননর মানঝই তফনর আনস। অিএব, বাজারগুনলা তিন রকনম কাছাকাতছ িনল
এনসনছ।
প্রেমি, োনমর ঊবি ও তনম্নগতির বযাপানর দ্রুি জাননি পারা।
তদ্বিীেি, েূর-েূরানির বাজানর দ্রুি আসা-িাওো করা।
িৃিীেি, সকল বাজানর খকাননা তনতেিি েনবযর প্রাে কাছাকাতছ োম তবরাজ করা।
আল্লাহই ভানলা জাননন।”55
অিএব, বাজানরর তনকিবিিী হওোিা এেন বাস্তব জগনি খিমন সতিয,
ইন্টারনননির মনিা অবস্তুগি জগনিও সতিয। ইন্টারননিতভতত্তক ক্রে-তবক্রনের
জগৎ সম্পনকি িার যারণ্া আনছ, খস এই হােীনসর বাস্তবিা েুব সহনজই যরনি
পারনব। ই-খব িি কনমর মনিা ওনেব সাইিগুনলানি সারা তবনশ্বর নানা প্রাি
খেনক পণ্য তনলানম খিালা হে, খিোনন তনলানম খিালা পনণ্যর সংেযা তত্রশ লক্ষ
ছাতড়নেনছ। খি খকউ খিনকাননা প্রাি খেনক পণ্য তকননি পানর, আবার খিনকাননা
প্রানি তননজর পণ্য তবতক্রও করনি পানর। আর এভানব তবতলেন তবতলেন িলার
খলননেন হে। এ জনযই তেনিননর প্রািন খপ্রতসনিন্ট িতন খব্লোর িাাঁর খেনশর
বযবসােীনের উনেশয কনর বনলতছনলন খি,্“ইনলকট্রতনক খট্রনির েুতনোে জােগা
কনর তননি না পারনল বযবসার জগনিই িারা জােগা পানব না”।

55

ইিহাফুল জামাআহ তফল তফিান ওোল মালাতহম ওো আশরািুস সাআহ : ২/১৯৫
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ইসোলম বাোে-মালকতট।
বাজার হনলা আল্লাহর কানছ সবনিনে ঘৃতণ্ি স্থান। আবু হুরােরা  খেনক বতণ্িি,
রাসূল  ﷺবনলনছন,
“জতমনন আল্লাহর কানছ সবনিনে তপ্রে স্থান মাসতজে, আর সবনিনে ঘৃতণ্ি স্থান
বাজার।”56
ইমাম আন-নববী  বনলন,
“আল্লাহর কানছ সবনিনে তপ্রে স্থান মাসতজে, কারণ্ এোনন আল্লাহর
প্রতি আনুগিয করা হে ও িা িাকওোর উপর প্রতিতষ্ঠি। আর বাজার
আল্লাহর তনকি সবনিনে ঘৃতণ্ি স্থান, কারণ্ এ জােগাে খলাক িকাননা,
খযাাঁকা খেওো, সুে, তমেযা শপে, কো তেনে কো না রাো, আল্লাহর স্মরণ্
খেনক গানফল হওোর মনিা কাজগুনলা হনে োনক।”57
ইবনু বাত্তাল  খেনক ইবনু হাজার  বণ্িনা কনরন,্“এতি হনলা সাযারণ্ তিত্র।
এ ছাড়া বযতিক্রম তকছু বাজার খিা আনছই খিোনন অননক মাসতজনের খিনেও
খবতশ পতরমানণ্ আল্লাহর স্মরণ্ করা হনে োনক।”58
বাোলেে গশােলোে
আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউে  খেনক বতণ্িি রাসূল  ﷺবনলনছন,
“বুতদ্ধমান, তবিক্ষণ্ ও জ্ঞানী বযতিরা আমার তনকিবিিী হনে োাঁড়ানব।
অিিঃপর পিিােক্রনম িানের কাছাকাতছ খিাগযিাসম্পন্ন খলানকরা োাঁড়ানব।”্
তিতন এ কো তিনবার বনলন। িারপর বনলনছন,্ “সাবযান! খিামরা
(মাসতজনে) বাজানরর মনিা খশারনগাল করনব না।”59
ইমাম আন-নববী  বনলন,্“বাজানরর খশারনগাল বলনি মসতজনে খমলানমশা,
ঝগড়া, উাঁিু স্বনর কো বলা, খগালমাল, ও খসোনন সংঘতিি হওো নানা রকম
তফিনানক খবাঝাননা হনেনছ।”60
মুসতলম : ৬৭১
আন-নববী প্রণ্ীি সহীহ মুসতলনমর বযােযািে : ৫/১৭১
58 ফািহুল বাতর : ৪/৩৩৯
59 মুসতলম : ৪৩২
60 আন-নববী প্রণ্ীি সহীহ মুসতলনমর বযােযািে : ৪/১৫৬
56
57
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আল-তমরকানি বলা হনেনছ,
“এর অেি হনলা গলার স্বর উাঁিু করা। আল্লাহ িা’আলার সামনন সালাি আোে
করনি োাঁড়াননার আনগ তিতন এমনতি করনি তননষয কনরনছন। িাই আমানের
নীরনব ও ইবাোনির আেব খমনন োকনি হনব। এ ছাড়া এোনন (তবপরীি
তলনির) খমলানমশাও খবাঝাননা হনেনছ। কানজই এর অেি হনলা, বাজানর
গমনকারীরা খিভানব খমলানমশা কনর, খসভানব খমলানমশা করা িানব না। এ রকম
খমলানমশার ফনল জ্ঞানীনের সানে অজ্ঞনের খকাননা পােিকয োনক না। এবং নারী,
তশশু ও অনয সকনল তমতশ্রি হনে িাে।”61
আি-িীতব  বনলনছন,্“এর অেি এিাও হনি পানর খি, রাসূল  ﷺবুতঝনেনছন
বাজানরর তবষোতে তননে বযস্ত হনে িাওো খেনক তননজনক রক্ষা কনরা। না হনল
সালানি আমানক অনুসরণ্ করনি পারনব না।”62
িবীনে ? বাোলে গশােলোে কেলেি িা
আবু আব্দুল্লাহ আল-জাোতল  আতেশা -খক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আিরণ্
সম্পনকি তজনজ্ঞস করনলন। তিতন জবাব তেনলন,্“তিতন তননজও অশ্লীল তছনলন না
এবং অশ্লীল কানজ তলপ্তও হনিন না। তিতন বাজানর খশারনগাল করনিন না।
োরাপ আিরনণ্র খশায তননি তিতন োরাপ আিরণ্ করনিন না; বরং তিতন ক্ষমা
করনিন ও এতড়নে খিনিন।”63
আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস  বনলন,্“আল্লাহর কসম! িাওরানি িাাঁর
(রাসূলুল্লাহর) বণ্িনা প্রাে খসভানবই এনসনছ, খিভানব কুরআনন এনসনছ।
(এনি বলা হনেনছ)্ ‘খহ নবী, আতম খিামানক খপ্ররণ্ কনরতছ সাক্ষযোিা,
সুসংবােোিা, সিকিকারী, ও তনরক্ষরনের রক্ষণ্ানবক্ষণ্কারী তহনসনব। িুতম আমার
বান্দা ও রাসূল। আতম খিামানক নাম তেনেতছ ‘তবশ্বস্ত’। িুতম ককিশ বা কতিন হৃেে
নও এবং িুতম বাজানর খশারনগাল কনরা না।’”64
ইবনু হাজার  বনলন,্“সাোব শনব্দর (িা উি হােীনস এনসনছ) অেি হনলা,
ঝগড়ার কারনণ্ স্বর উাঁিু করা। এ খেনক আরও খবাঝা িাে খি খশ্রষ্ঠিম খনিা,
তমরকািুল মাফািীহ শারহ তমশকািুল মাসাবীহ : ৪/১৯৯
িুহফািুল আহওোতি : ২/১৭
63 তিরতমতি : ২০১৬, তিতন এনক সহীহ বনলনছন; আহমাে : ৬/২৪৬; আল-আলবাতন
তমশকািুল মাসাবীহ : ৩/২৬৫ তকিানব এনক সহীহ বনলনছন।
64 বুোতর : ২০১৮
61

62
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আমানের নবীতজ  ﷺবাজানর খঢাকার ফনল িাাঁর মিিাো কনম িােতন। কারণ্, এোনন
খকবল খশারনগাল করানক খনতিবািকভানব উপস্থাপন করা হনেনছ, বাজানর প্রনবশ
করানক নে।”65
বাজার হনলা গানফলকারী, িতেও িানি মুসতলমনের জনয তকছু উপকার রনেনছ
আবু হুরােরা  বনলন,
“খলানক বনল আবু হুরােরা (হােীস বণ্িনার খক্ষনত্র) েুবই েক্ষ। আসল
কো হনলা, আমানের মুহাতজর ভাইনেরা বাজানর খবিানকনাে বযস্ত হনে
পনড়তছনলন আর আনসার ভাইনেরা তননজনের যন-সম্পে খেোনশানাে
বযস্ত তছনলন। খসোনন আবু হুরােরা আল্লাহর রাসূনলর সাবিক্ষতণ্ক সহির
তছল এবং খপনি িা-ই পড়ি িানিই সন্তুি তছল। খস এমন সমনে উপতস্থি
োকি, িেন িাাঁরা উপতস্থি োকনিন না। আর এমন তজতনস মুেস্থ করি,
িা িাাঁরা মুেস্থ করনিন না।”66
উবাইে তবন উমাইর  খেনক বতণ্িি আবু মূসা আল-আশআতর  একবার উমার
তবন আল-োত্তাব -এর ঘনর প্রনবনশর অনুমতি িাইনলন। তকন্তু তিতন অনুমতি
তেনলন না, খিন তিতন খকাননা তকছুনি বযস্ত তছনলন। ফনল আবু মূসা তফনর খগনলন।
উমার কাজকমি খেনক অবসর হনে আবু মূসানক খোাঁজ করনলন। িানক বলা হনলা,
“তিতন খিা িনল খগনছন।”্উমার িাাঁনক িাতকনে আনার পর আবু মূসা বলনলন,
“আমানের আনেশ করা হনেনছ খি, (গৃহবাসী অনুমতি না তেনল) আমরা খিন
তফনর িাই।”্ উমার বলনলন,্ “এ কোর েতলল কী?”্ আবু মূসা আনসারনের
জামানির কানছ তগনে তজনজ্ঞস করনলন। িাাঁরা  বলনলন,্ “আমানের মনযয
খকবল কতনষ্ঠিম বযতিই এর সাক্ষয তেনি পারনব, আর খস হনলা আবু সাঈে
আল-েুেতর  ।”্ তিতন আবু সাঈেনক তননে খফরি এনলন (এবং আবু সাঈে
উমারনক হােীস খশানানলন) । উমার বলনলন,্ “আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এ
বযাপারতি আমার অজানা তছল। বাজানর েরোম আর খবিানকনা আমানক বযস্ত ও
গানফল কনর খফনলতছল।”67
ইবনু হাজার  বনলন,্ “এর অেি িাাঁনক বযবসাতেক কানজ বাইনর োকনি
হনেতছল। বযস্ত ও গানফল হনে িাওো বলনি তিতন বুতঝনেনছন খি, তিতন রাসূল
ফািহুল বাতর : ৪/৩৪৩
বুোতর : ১১৮; মুসতলম : ২৪৯৩
67 বুোতর : ১৯৫৬; মুসতলম : ২১৫৩
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ﷺ-এর সানে েীঘিির সমে কািানি না পারাে অননযরা এমন হােীস শুননি
খপনরনছ িা তিতন তননজ শুননি পানরনতন। িনব তিতন বযবসাতেক কানজ বাইনর
োকনিন পতরবানরর ভরণ্নপাষনণ্র আজাম খেওোর জনয, িানি অননযর কানছ
হাি খপনি খছাি হওো না লানগ।”68
পনিমা ধ্ালিে গকিাকাটা
পতশ্চমা খভাগবানের তবতশিয হনলা খক্রিানের মনযয পণ্য ক্রে করার জনয নানাভানব
খলাভ সৃতি কনর িানের িি েীঘি সমে সম্ভব খোকানপানি যনর রাো। শতপং মল ও
কমনেক্সগুনলার কমিীরা সনবিাচ্চ খিিা কনর এ কাজতি করার জনয।
এ কারনণ্ই বড় বড় শহরগুনলানক খিনার জনয এসব বড় বড় শতপং কমনেক্সই
উনল্লেনিাগয তনেশিন হনে উনিনছ। আযুতনকিম প্রিুতির সাহানিয এসব শতপং
কমনেনক্সর খভির-বাতহর তিত্তাকষিক কনর তনমিাণ্ করা হে, িার উপর এগুনলা
োনক শহনরর প্রাণ্নকনন্দ্র–িানি মানুষ সহনজই েুাঁনজ পাে। এগুনলা অননক খবতশ
প্রশস্ত হে, িানি সব রকনমর খোকাননক জােগা কনর খেওো িাে। শুযু িা-ই না,
তভআইতপ পাতকিং, বাগান, ঝরনা, এতস, তলফি, এনস্কনলির, পাতনর সুবযবস্থা,
িেনলি, সালানির জােগাসহ নানা রকম খসবা ও সুতবযা তেনে এগুনলা ভতিি।
এই কারনণ্ বড় বড় শহরগুনলানক মানুষ এেন এসব শতপং কমনেনক্সর মাযযনমই
খিনন।
এসব জােগাে তবনশ্বর নাতমোতম সব েযানন্ডর জনয খোকান বরাে োনক। পুনরা এক
িলা জুনড় শুযু োবার ও খরস্টুনরন্ট োনক। বাচ্চানের খেলার জনয তভতিও
খগইমসসহ এমনভানব আলাো জােগা তিতর করা হে, খিন িা একতি কৃতত্রম শহর।
বনস তবশ্রাম খনওোর জনয োনক আরামোেক আসন এবং সমে কািাননার জনয
োনক তবশাল তিননর তিতভ। এই সবতকছুর উনেশয হনলা সব রকনমর খক্রিানের
পছন্দ অনুিােী িানের িাতহো খমিাননার সনবিাচ্চ খিিা করা।
এসব কারনণ্ অননক পতরবার শতপং মনল খিনি ভানলাবানস। তবনশষ কনর খিসব
জােগাে মুতে পণ্য ক্রে করা িাে এবং খিসব কমনেক্স নিুন নিুন উনদ্বাযন হনেনছ
খসগুনলাে। ফনল বড় বড় েযান্ডও এসব কমনেনক্স শাো খোলার জনয ছুনি আনস।
এসব শতপং কমনেক্স সবতেক তেনেই পতশ্চমা যাাঁনির শতপং এর অনুকরণ্ করনছ।
এগুনলার তনমিাণ্নশলীও পতশ্চমা স্থাপিযতবেযার অনুকরনণ্ হে। গ্লাস তিসনে ও
68
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ইন্টারনফইস বযবহার কনর পণ্যগুনলানক একিা রহসযমে রূপ খেওো হে। পতশ্চমা
খভাগবানের িি অনুিােী িারা খক্রিা ও পনণ্যর মানঝ একতি খলাভনীে েূরত্ব োাঁড়
করাে।
এ ছাড়া তবজ্ঞাপন ও প্রিার-প্রিারণ্াে অতভনব পদ্ধতি অবলম্বন করা হে।
খপাস্টার, তবলনবািি, পতত্রকা ও তিতভ তবজ্ঞাপননর মাযযনম জানাননা হে খি বড় বড়
তফল্ম স্টার ও খসনলতেতিরা এই পণ্য বযবহার কনর। রংিং, আনলা ও মযাতনকুইন
বযবহার কনর পণ্যনক আকষিণ্ীে করা হে। পনণ্যর সানে সানে আসা এই সব
উপস্থাপন ভতিমার কারনণ্ খক্রিার খিানে পণ্যতি এক স্বগিীে বস্তুনি পতরণ্ি হে।
আসনল পণ্য তবক্রে শুরুই হে েৃতিতবভ্রম ঘিাননার মাযযনম।
েশ হাজার িাকার একতি পনণ্যর োম খলো োনক ৯,৯৯৫/-। খক্রিা এই োম
খেনে মনন মনন অনুভব কনর খি, পনণ্যর োম েশ হাজার খেনক অননক কম।
আসনল ৫ িাকার পােিকয এমন তকছুই নে। এিাও পতশ্চমা খভাগবােীনের খক্রিা
আকষিনণ্র আনরকতি পদ্ধতি।
শনপং গসন্টােগুলোে গিেলেে দৃশয
এসব মানকিনির খভির আসনল কী হে?
এক নজর খিাে বুলানলই এমন অসংেয পণ্য খিানে পড়নব, িার খবিানকনা
শতরেনির তবনরাযী। এগুনলার বযাপানর সিকি করা আবশযক। আল্লাহ সুবহানাহু
ওো িা’আলা বনলন :
“খি বংস হওোর, খস িানি সুস্পি েতলনলর তভতত্তনিই বংস হে। আর খি
খবাঁনি োকার, খসও খিন সুস্পি েতলনলর তভতত্তনিই খবাঁনি োনক।”69
আর িানি আমরা আমানের োতেত্ব খেনক মুি োকনি পাতর। আল্লাহ সুবহানাহু
ওো িা’আলা বনলন :
“খিামানের প্রতিপালনকর তনকি (োতেত্ব পালন না করার) অতভনিাগ
খেনক মুি হওোর জনয আর িারা িানি িাকওো অবলম্বন কনর।”70

69
70

সূরাহ আল-আনফাল, ৮ : ৪২
সূরাহ আল-আরাফ, ৭ : ১৬৪
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প্রথমে : অথতনিনেক সমসযা
১. িফপং উন্মাদনা উসত্তক ছদওয়া
এ সকল শতপং কমনেনক্স সকল খশ্রতণ্-খপশা ও বেনসর মানুনষরা িািাোি কনর।
এমনতক বাচ্চারাও। এ জনযই খেো িাে এসব মানকিনি সব সমে তভড় খলনগই
আনছ। কারও শতপং কািি বা বযাগ পনণ্যর ভানর উপনি পড়নছ। িারপরও আরও
তজতনস ক্রে করনছ। অেি এসব তজতননসর মনযয অননকতকছুই বাসাে খনওোর পর
অবযবহৃি অবস্থাে পনড় োকনি োকনি খশনষ একতেন বযবহানররই অনুপনিাগী
হনে পড়নব।
২. সমাজত্তক ছভািবাদী সমাত্তজ পফরণি করা
আবাসন সংকনির কারনণ্ বাতড় ভাড়া বাড়নি বাড়নি ২০% পিিি খবনড়নছ।
িারপরও খিোনন সুনিাগ পানে খসোননই আবাতসক এলাকাগুনলা রািারাতি
বাতণ্তজযক এলাকাে রূপািতরি হনে। এ খেনক খবাঝা িাে খি, সম্পে আসনল
তবতননোগ সংস্কৃতি খেনক খবর হনে খভাগবােী সংস্কৃতিনি প্রনবশ করনছ। সবাই
ফাস্টি ক্লাস কনতজউমানর পতরণ্ি হনে। মানুষ এমন পণ্য ক্রে করনি বযস্ত িা না
িানের খকাননা েরকার আনছ, আর না খকনার আতেিক সামেিয আনছ। আর এই
অনেিক প্রনোজন খমিানি তগনে ঋনণ্র পাহানড় িাপা পড়নছ সবাই।
৩. ছভািা প্রলুব্ধকরণ প্রফক্রয়া
“খক্রিা আকষিণ্ পদ্ধতি”্অবলম্বন কনর শতপং কমনেক্সগুনলা এিই সফল হনেনছ
খি, এেন শুযু বড়নলাকরাই শতপংনে িাে না; বরং স্বল্প আনের মানুনষরাও সমান
িানল এসব জােগাে খেৌড়ানে। এনের তিতর করা খযাাঁকাে পা তেনে মানুষ খশষ
আশ্রে তহনসনব বযাংক খলাননর তেনক ছুিনছ। মূলযছাড়, আনবেন সৃতি, গুণ্গি মান
ও তবজ্ঞাপননর ফুলঝুতর এসনবর জনয োেী। “একতি তকননল একতি তি”্জািীে
অফারগুনলা মানুষনক এমন তজতনস তকননি বাযয করনছ, িা আসনল িানের
েরকার খনই। মানুষ তেনশহারা হনে িাে খি, খকানিা খফনল খকানিা তকননব। হেনিা
একতি মাত্র বযাগ তননে শতপং কমনেনক্স ঢুনকতছল। তকন্তু পূবিপতরকল্পনা ছাড়াই খগািা
কনেক বযাগ হািভতিি কনর খবর হে।
একজন খক্রিা বনলনছন,্ “অতিতরি তজতনস খকনার জনয খোকানপািগুনলা
খক্রিানের উপর একতি মনস্তাতিক প্রভাব তিতর কনর। একজননর শতপং ট্রতল ভতিি
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পণ্য খেেনল অনয আনরকজনও প্রলুি হে। োতল ট্রতল খিনল তননে খিনি িেন
খিন খস লজ্জা খপনি শুরু কনর।”
৪. নারী ছক্রিা
খক্রিানের মনযয নারীনের সংেযাই খবতশ োনক। অবসর সমে কািাননার জনয
িানের কানছ খসরা তবননােননর নাম হনে উনিনছ শতপং। খভাগবােনকই মনন করা
হে নারীর মানতসক ক্লাতি খঝনড় খফলার উৎকৃিিম উপাে। এমনতক নারীনের এই
শতপং খনশানক “shopaholics”্ নানম আলাো তবনশষনণ্ সংজ্ঞাতেি করার
েরকার পনড়নছ। অপিে তজতনসতি খিন যীনর যীনর নারীনের একক সম্পতত্তনি
পতরণ্ি হনে।
এক জতরনপ খেো খগনছ খি, অননক নারীই িানের স্বামীর কানছ েরনির পতরমাণ্
খগাপন কনর। পাঁিাত্তর শিাংশ নারী খক্রিা স্বীকার কনরনছন খি, িাাঁরা বাসাে
েরনির পতরমাণ্ কতমনে বনলন এবং ক্রনের রতশে তছাঁনড় খফনলন। তবনক্রিারাও
স্বীকার কনরন খি, িাাঁনের খবতশর ভাগ খক্রিা নারী।71
অফিফরি ছকনাকাটার এই ছরাত্তির অনযানয কারণ হত্তলা :
ক. অিীনির োতরেয, অেিননতিক অবস্থা োরাপ োকা তকংবা সম্পনের অভানবর
কারনণ্ েীঘিতেন প্রনোজনীে েবযাতে পাওো খেনক বতঞ্চি োকা।
ে. তকছু তকছু অতভভাবনকর অযীনস্থনের েরি িালাননার বযাপানর কৃপণ্িা।
গ. অননক স্ত্রীরাই েুতশ্চিাে োনক এই খভনব খি, িাাঁনের স্বামীরা খবাযহে সম্পে
জমা কনর রােনছ।
আল্লাহ বনলন :
“আর িেন িারা বযে কনর, িেন অপবযে কনর না, আর কৃপণ্িাও কনর
না; এ েুনের মযযবিিী পো অবলম্বন কনর।”72
৫. অবাস্তব দাম
এই সব খোকাননর বযাপানর প্রােই গলাকািা োম রাোর অতভনিাগ পাওো িাে।
খেো িাে এক খজাড়া জুনিার োম ১০,০০০ িাকা, খিা তবনের খপাশানকর োম
71

মাজাল্লািুল উসরাহ, ১৫৬; রতবউস সানী, ১৪২৭ তহজতর সংেযা
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সূরাহ আল-ফুরকান, ২৫ : ৬৭
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৩০,০০০, আর ঘতড়র োম ৫০,০০০! োম তননে এ রকম পাগলাতমর কারনণ্
অননক মানুষ খকনাকািার ভাবনা বাে তেনে খকবল খঘারাঘুতর করার জনযই শতপং
কমনেনক্স িাে। এক নারী জানান,্ “আতম এোনন খকনাকািা করনি আতস না।
এমতন আইসতক্রম োওো, কতফ পান করা, বান্ধবীনের সানে খেো করা আর
আমার বাচ্চানের সানে খেলাযুলা করনি আতস।”্আনরকজন জানান,্“এোনকার
োম অকল্পনীে। আতম এোনন খকনাকািার কো ভাবনিও পাতর না। োতল অবসর
কািানি আর কতফ পান করনি আতস।”
আল্লাহ সুবহানাহু ওো িা’আলা বনলন :
“খহ আোমসিান, প্রনিযক সালানির সমে খিামরা সাজসজ্জা িহণ্ কনরা,
আর োও, পান কনরা, তকন্তু অপিে খকানরা না। অবশযই তিতন
অপিেকারীনের পছন্দ কনরন না।”73
আমর ইবনু শুআইব িাাঁর তপিা খেনক এবং তিতন িাাঁর োোর কাছ খেনক বণ্িনা
কনরন খি, রাসূল  ﷺবনলনছন,্“অপিে বা অহংকার না কনর োও, পান কনরা,
পতরযান কনরা এবং োন-সেকা কনরা।”74
৬. ছ াট ছ াট ছদাকান বন্ধ হত্তয় যাওয়া
বড় বড় শতপং খসন্টানরর কারনণ্ খছাি খোকানগুনলার বযবসা বন্ধ হওোর উপক্রম
হনেনছ। একজন খোকান মাতলক জানান খি, এ রকম খছাি খোকাননর পতরমাণ্
৭৫% পিিি কনম তগনেনছ। মানুষ এগুনলা খছনড় বড় শতপং কমনেনক্স িাে, কারণ্
খসগুনলা খেেনি খলাভনীে এবং শীিািপ তনেতন্ত্রি। খসই সানে িানের নানা রকম
প্রিারণ্া, মূলযছাড়, পুরস্কার, সমে কািাননার সুনিাগ-সুতবযা খিা আনছই। এই
সবতকছুর কারনণ্ মানুষ খছাি খোকান খফনল বড় কমনেনক্সর তেনক ছুিনছ।
৭. ফমত্তথয ফবজ্ঞাপন
এই কমনেক্সগুনলার মনযয খকাননা খকাননাতির তমনেয তবজ্ঞাপন প্রিানরর েুনিাম
আনছ। মানুষ পণ্য তকননি এনস আতবোর কনর খি স্টক খশষ হনে খগনছ অেবা
তবতক্র খশষ। অেবা পনণ্যর গানে খি োম খলো োনক, িার খিনে খবতশ োম রাো
হে। এ বযাপানর সনিিন মানুষ েুাঁনজ পাওো েুের। অেবা িারা েুব খলাভনীে কনর
73

সূরাহ আল-আ’রাফ, ৭ :৩১
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ইবনু মাজাহ : ৩৬০৫; আহমাে : ২/১৮১। আল-আমাতলউল মুিলাকা তকিানবর ৩২ পৃষ্ঠাে

ইবনু হাজার  এনক সহীহ বনলনছন।
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পুরস্কানরর খঘাষণ্া খেে। পনর পুরস্কার িুলনি খগনল খেো িাে খসগুনলা সামানয
োনমর তজতনস, িা খিমন প্রনোজনীেও নে।
নিেীয়ে : ধ্মীীয় ও তিনেক সমসযা
১. সময় অপচয়
এই শতপং কমনেক্সগুনলা সমে অপিে করার আেশি জােগা। মানুষ খোলানমলা
জােগা বা পানকি সমে কািাননার খিনে এসব শতপং মনল সমে কািানিই খবতশ
পছন্দ কনর। সমাজতবজ্ঞানীরা খেতেনেনছন খি, অকানজ কািাননার মনিা অবসর
সমে খবনড় িাওোর সমানুপানি অপরায ও তনতিক অযিঃপিননর মাত্রা বাড়নি
োনক। এর খপছননর কারণ্ হনলা সমনের গুরুনত্বর বযাপানর উোসীনিা।
উোসীনিা িি বানড়, িিই মানুষ এমন কানজ সমে বযে কনর িা খকাননা উপকার
কনর না। আল-হাসান আল-বাসতর  বনলন,
“খহ আোম সিান, িুতম খিা খকবল কনেকতি তেননর সমতি মাত্র।
এনককতি তেন খকনি িাে, খসই সানে ক্ষনে িাে খিামার তননজরই এনককতি
অংশ।”75
আমরা এক একিা তেন পার করনি পারনল েুতশ হনে উতি। অেি এর মাযযনম
আমরা মৃিুযর কাছাকাতছ িাতে খকবল।
উমার  বনলন,
“আতম খকাননা খলাকনক খেনে হেনিা প্রেনম পছন্দ করলাম। িারপর িার
বযাপানর তজনজ্ঞস কনর জাননি পাতর খি িার খকাননা তবনশষ েক্ষিা বা
খপশা খনই। িেন আতম িার প্রতি সম্মান হাতরনে খফতল।”76
তিতন আরও বনলন,্“আতম খিামানের এ রকম তনেমিা ও খবকার খেেনি অপছন্দ
কতর খি, খিামরা না েুতনোর জীবননর জনয তকছু করছ, আর না আতেরানির
জীবননর জনয।”77
এক জ্ঞানী বযতি বনলন,্“খকাননা অতযকার আোে কনর খেওো, খকাননা কিিবয
পালন করা, সম্মান অজিন করা, প্রশংসা লাভ করা, কলযাণ্কর নতজর স্থাপন করা,
তহলইোিুল আউতলো : ২/১৪৮; তসোরু আলাতমন নুবালা : ৪/৫৮৫
ইবনুল কুিাইবার গারীবুল হােীস : ১/৩২১; আি-িামােশাতরর আল-ফাতেক : ১/২৭৫
77 আবুল ফািাল আন-নাইসাবুতরর মাজমাউল আমসাল : ১/১৭২
75

76

ক ম া র্ ে ি য় া ে গ ে ন্ট া দ র র ম হ া ম া ন র

|87

অেবা জ্ঞান অজিন করা ছাড়া অনয খকাননা কানজ খি বযতি তেন পার করল, খস
খসই তেননর প্রতি োতেত্বহীন আিরণ্ করল এবং তননজর আত্মার প্রতি অতবিার
করল।”78
ইোহইো ইবনু মুোি  বনলন,
“খযাাঁকা োওো বযতি খিা খস, খি তনেমিা তেন কািাে, অিপ্রিযি তেনে
বংসাত্মক গুনাহ কনর, আর অপরায খেনক তফনর আসার আনগই মারা
িাে।”
েুতনো আপনার আতেরানির শসযনক্ষত্র। এোনন আপতন আজ িা বপন করনবন,
কাল আতেরানি খস অনুিােী ফসল পানবন। আল্লাহর ইোে ভানলা গাছ খেনক
ভানলা ফল পাওো িানব। বপননর খমৌসুনম খি তিকমনিা কাজ কনর না, ফসল
খিালার খমৌসুনম িার আফনসাস ছাড়া তকছু করার োকনব না।
নবীতজ  ﷺবনলন,্“েুতি সম্পে মানুষ খহলাে হারাে। সুস্বাস্থয ও অবসর সমে।”79
তিতন  ﷺআরও বনলন,
“বান্দার পা একিুলও নড়নব না, িিক্ষণ্ না খস এই তবষেগুনলার বযাপানর
জবাবতেতহ কনর। িার জীবন, খকান পনে বযে কনরনছ; অতজিি জ্ঞান
অনুিােী কিিুকু আমল কনরনছ; িার সম্পে, কীভানব িা আে ও বযে
কনরনছ; িার খেহ, কীভানব িা বযবহার কনরনছ।”80
আল-ফুোইল ইবনু ইোি  এক বযতিনক তজনজ্ঞস করনলন,্ “আপনার বেস
কি?”্খলাকতি বলনলন,্“ষাি বছর।”্আল-ফুোইল বলনলন,্“ষাি বছর যনর
আপতন আপনার প্রতিপালনকর তেনক িাত্রা করনছন। শীঘ্রই আপতন িাাঁর সাক্ষাৎ
লাভ করনবন।”্খলাকতি বলনলন,্“তনশ্চে আমরা আল্লাহর জনয আর িাাঁর তেনকই
আমানের প্রিযাবিিন।”81
২. সালাি পফরিযাি করা
ওনহ সালাি পতরিযাগ কনর শতপং কমনেনক্স ঘুনর খবড়াননা বযতি! আল্লাহ খিতেন
সালানির বযাপানর তজজ্ঞাসাবাে করনবন, খসতেন আপতন কী জবাব খেনবন?
78
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সবিপ্রেম খি তবষনে তজনজ্ঞস করা হনব, িা হনলা সালাি। আপতন তক বলনবন,
খবিানকনা আপনানক বযস্ত কনর খরনেতছল? খিোনন তজহানের মেোননও সালাি
খেনক ছাড় খনই, খসোনন বাজানর খঘারানফরা কী কনর সালাি িযাগ করার
অজুহাি হনি পানর?
আল্লাহ িা’আলা বনলন :
“অিিঃপর িানের পর এল অপোেি পরবিিীরা; িারা সালাি হারাল ও
লালসার বশবিিী হনলা। িারা অতিনরই বংনসর সম্মুেীন হনব।”82
৩. সম্মানহাফন
এমন ঘিনা ঘনি ট্রাোল রুনমর কুেযাি িাবল তমরর বযবস্থার মাযযনম। তকছু খোকানন
এমনভানব এসব রুম তিতর করা হে খি, নারীরা খপাশাক পাটাননার সমে খগাপনন
ছতব খিালা হে। পনর এসব ছতব তবতক্র করা হে। িারপর এসব ছতব জােগা কনর
খনে ইন্টারনননি। পাবতলক ওোশরুম, খহানিলরুম ইিযাতে জােগানিও এসব
অহরহ ঘনি। খিানের খেোে খবাঝা সম্ভব না ট্রাোল রুনমর আেনা তক সাযারণ্
আেনা, না িাবল তমরর। িাবল তমরনর আপতন তননজনক খেেনবন, তকন্তু আেনার
খপছন খেনক অনয খকউ আপনানক খেেনি পারনব। সাযারণ্ আেনাে এমন হে না।
িাবল তমরর খিনার উপাে হনলা আেনার উপর আেুল খরনে খেো। িতে আেুল ও
এর প্রতিতবনম্বর মানঝ ফাাঁকা েূরত্ব োনক, িাহনল িা সাযারণ্ আেনা। আর িতে
আেুনলর সানে প্রতিতবম্ব একেম খলনগ োনক, িাহনল িা িাবল তমরর।
এ রকম অসভয উপানে নারীনের শরীর খেেনি খিিা করা খলাকনের বযাপানর
তমম্বনর োাঁতড়নে রাসূল  ﷺখজারগলাে বনলনছন,
“ওনহ খসইসব খলানকরা, িারা মুনে ঈমাননর সাক্ষয তেনেছ তকন্তু িা
খিামানের অিনর খপৌাঁনছতন! মুসতলমনের ক্ষতি খকানরা না। িানের অিীি
গুনানহর কারনণ্ িানের গালাগাতল ও তিরস্কার খকানরা না। িানের
স্পশিকাির অি ও খোষত্রুতি অনুসন্ধান খকানরা না। কারণ্, খি অপর
মুসতলম ভাইনের খোষত্রুতি অনেষণ্ কনর খবড়াে, আল্লাহ িার খোষত্রুতি
অনেষণ্ কনরন। আর আল্লাহ িার খোষ অনেষণ্ কনরন, িানক তিতন
লাতঞ্ছি কনরই ছাড়নবন, িতেও খস আপন গৃনহর খভির োনক।”83
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আল্লাহ িা’আলা বনলন :
“তনশ্চে িারা পছন্দ কনর খি মুতমননের মানঝ অশ্লীলিা প্রসার লাভ করুক,
িানের জনয েুতনো ও আতেরানি রনেনছ অপমানজনক শাতস্ত। আল্লাহ
জাননন, খিামরা জাননা না।”84
৪. হারাম সাজসজ্জা, ছযৌনিার উসকাফন ও ছমলাত্তমিা
সব যরননর অশ্লীলিা শুরু হে খকবল হারাম েৃতিপাি এবং ফ্লািি করার মাযযনম। আর
িা খশষ পতরণ্তি হনলা খিৌনতক্রোে মাযযনম তিনার িুড়াি পিিানে খপৌাঁছা। শতপং
কমনেক্স হনলা ফাতসকনের সমে কািাননার জােগা, খিোনন িারা িানের খনাংরা
উনেশয িতরিােি কনর। এগুনলা হারাম সম্পনকির তমলননমলানিও পতরণ্ি হনেনছ। ঘর
খেনক খবর হওোর সমে খমনেতি হেনিা বাবা-মানক বনল বান্ধবীনের সানে খেো
করার কো। তকন্তু এসব জােগাে এনস িারা খপ্রম করা শুরু কনর। খকউ েলনবাঁনয
এনলও পনর আলাো হনে তনজ তনজ হারাম সিীর সানে আলাো আলাো খরস্টুনরনন্ট
বনস িাে। আযুতনক কযানফ ও ফাস্ট ফুি খরস্টুনরন্টগুনলার বনেৌলনি এসব শতপং
কমনেক্স হনে পনড়নছ পাপািানরর িারণ্ভূতম। সব পাপািার শুরু হে এনক অপরনক
তননজনের তেনক আকষিণ্ করার মাযযনম, আর খশষ হে তলিননর ফ্লযাি বা খহানিল
রুনম। অননক অতভভাবকই অবায খমলানমশার বযাপানর অতভনিাগ কনরন এবং এর
সমাযান োতব কনরন। অবস্থা এমন োাঁতড়নেনছ খি, তকছু িরুণ্-িুবক িানের
খপ্রতমকানের অতভভাবকনের সামননই অশ্লীল ইতিি আোন-প্রোন ও কোবািিা বনল।
খকাননা আশা খনই!
একজন নারী জানান,্“একতি বড় মানকিনি আতম ও আমার খমনে তগনেতছলাম। এমন
সমে এক অপতরতিি খছনল এনস আমার সামননই আমার খমনেনক বলল, ‘আশা
আনছ, নাতক খনই?’্আমার খমনে নাভিাস ভতিনি বলল,্‘না, খকাননা আশা খনই।’্
খছনলতি তনরাশ হনে িনল খিনি লাগল। আতম িানক িাক তেনে বললাম,্‘খিামার এি
বড় সাহস খি, খকাননা খমনে িার পতরবানরর সানে োকা অবস্থােও িুতম িানের সানে
তগনে এভানব কো বনলা? িাহনল আমার খমনের সানে খেনক আমার লাভিা কী
হনলা? এিা খিা তবরাি খবোেতব, কারও বাতড়র খমনেনের প্রতি অসম্মান। এিা িানের
শালীনিা ও লজ্জাশীলিার তবরুনদ্ধ আক্রমণ্। একতেন খেেনব খিামার বাতড়র
খমনেনের সানেও অননযরা এমন আিরণ্ করনছ। িেন খিামার খকমন লাগনব?’্
অননক মানুষ এ ঘিনার তেনক িাতকনে তছল। খছনলতি তবেি হনে খসোন খেনক সনর
খগল।”
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িরুণ্-িুবকনের মানঝ এসব কমিকানির তবস্তার সম্পনকি প্রােই খশানা িাে। আর এ
রকম খনাংরাতম িতে তববাতহি ও বেস্কনের মানঝও ছতড়নে পনড়, িাহনল এিা
আরও বড় েুিঃসংবাে। এমনতক িানের মনযয অনননক স্ত্রী-সিাননর সামননও
পরনারীর তেনক িাতকনে োকনি তদ্বযা খবায কনর না। িাই তক িারা ওই সব নারীর
পুিানুপুি বণ্িনাও তেনে তেনি পারনব!
একজন নারী বনলন,্ “একবার আতম এক শতপং মনল তগনে তিনানরর জনয
বসলাম। আতম আমার বাবার বেসী এক খলানকর মুনোমুতে বনসতছলাম। িার সানে
িার খছনলও তছল। আতম বসামাত্র তিতন আমার তেনক একেৃতিনি িাতকনে
রইনলন।”
এিা খিা খকবল একতি উোহরণ্। শরেী পেিা লঙ্ঘন কনর এসব জােগাে এমন
আরও কিতকছু খি করা হে, িার খকাননা ইেত্তা খনই। প্রাপ্তবেস্কা খমনেরাও কম
বেনসর খোহাই তেনে খবপেিা হনে ঘুনর খবড়াে, গােনর মাহরামনের সানে অবানয
খমলানমশা কনর।
আমানের উতিি িোসম্ভব আল্লাহনক ভে করার মাযযনম তননজনের েৃতি অবনি
রাো। আল্লাহ সুবহানাহু ওো িা’আলা বনলন :
“মুতমননের বনলা িানের েৃতি অবনতমি করনি আর িানের লজ্জাস্থান
সংরক্ষণ্ করনি, এিাই িানের জনয খবতশ পতবত্র, িারা িা তকছু কনর খস
সম্পনকি আল্লাহ েুব ভানলাভানবই অবগি। আর ঈমানোর নারীনের বনল
োও িানের েৃতি অবনতমি করনি আর িানের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ্ করনি,
আর িানের খশাভা-খসৌন্দিি প্রকাশ না করনি‒িা এমতননিই প্রকাতশি হে
িা বযিীি।”85
পুরুনষর পাশাপাতশ অননক নারীনেরও আজকাল এ সকল শতপং মনলর কযানফনি
যূমপান করনি খেো িাে। আল্লাহু মুস্তা’আন!
আর ব্লুিুনের কো খিা বলাই বাহুলয। এইসব শতপং কমনেনক্স এনক অপনরর সানে
অশ্লীল তভতিও আোন-প্রোন করািা খিা খট্রন্ড হনে োাঁতড়নেনছ।
একজন খনককার বযতি বনলন,্ “আতম এ রকম একিা কমনেনক্স োওোহর
তনেযানি তগনেতছলাম। আতম ব্লুিুনের মাযযনম খবশ তকছু োওোহ মযানিতরোল খসন্ড
করলাম। খেেলাম খি খবতশর ভাগ ব্লুিুে তিভাইনসরই অশ্লীল অশ্লীল সব নাম।”
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খিসব পদ্ধতিনি মানুষ পাপািানরর তেনক অিসর হে
প্রাে ৯০% খক্ষনত্রই তবষেিা শুরু হে ব্লুিুনের মাযযনম, তননজর অশ্লীল িাকনাম
তিক করা এবং খসিা খেোননার মাযযনম বা তননজর নম্বর তেনে খরনে অেবা অশ্লীল
কাপড় পতরতহি ছতব তেনে।
মালকতলট হাোম সম্পলকতে কােে
১। অবসর সমে ও খবকারত্ব।
২। অসৎ সি।
৩। যমিীে অনুশাসননর অভাব বা তশতেলিা।
৪। লজ্জাশীলিার অভাব।
৫। তপিামািার শাসননর অভাব।
৬। পুরুষনত্বর আসল গুণ্ না জানা িরুণ্-িুবক। এরা তননজনের লজ্জাস্থান
খহফাজনির গুরুত্বও খবানঝ না। আপন খবাননক খিসব তবষে খেনক তনরাপে
রােনি িাে, অনয মুসতলম খবাননর খসসব খেনক তনরাপত্তার কো ভানব না। খস
অননযর খমনেনের খি অবস্থাে খেেনি িাে, তননজর খবাননক কেননাই খস অবস্থাে
খেোর কো ভাবনিও পারনব না।
৭। সযানিলাইি িযাননল খেনে খশো খবহাোপনা ও পাপািার।
৮। অতভভাবকনের োতেত্বহীনিা। এর ফনল নারীরা মাহরাম ছাড়া ঘর খেনক খবর
হে এবং খরাগাক্রাি অিরতবতশি খলাকনের েৃতির তশকার হে।
৯। তনতিকিা না তশতেনেই কমবেসী সিাননর হানি স্মািি খফান, কতম্পউিার,
ব্লুিুে িুনল খেওো।
১০। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার  খেনক বতণ্িি, রাসূলুল্লাহ  ﷺবনলন,্ “খিামানের
প্রনিযনকই োতেত্বশীল এবং প্রনিযনকই এ োতেনত্বর বযাপানর তজজ্ঞাতসি হনব।
খকাননা জাতির খনিা খস বযাপানর োতেত্বশীল। পুরুষ িার পতরবানরর বযাপানর
োতেত্বশীল। নারী িার স্বামীর বাতড় ও সিাননের বযাপানর োতেত্বশীল। োস িার
মতননবর সম্পনের বযাপানর োতেত্বশীল। খিামানের প্রনিযনকই োতেত্বশীল এবং এর
বযাপানর তজজ্ঞাতসি হনব।”86
86

বুোতর : ৫১৮৮; মুসতলম : ১৮২৯
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১১। খবদ্বীন খলানকরা সমানজর তনেন্ত্রণ্ তননে তননেনছ আর দ্বীতন পরামশিোিার
সংেযা কনম খগনছ। সৎ কানজর আনেশ ও অসৎ কানজর তননষযকারীরা এসব
জােগাে েুব কম োনক। োকনলও িারা খকাননা না-খকাননা পাপািারী বা অজ্ঞ
খলানকর আক্রমনণ্র আশোে োনক। ফনল এসব জােগা অননতিক
কাজকমিকারীনের অভোরনণ্য পতরণ্ি হে।
গদাকািদােলদে দুুঃসাহস
নিুন নিুন মনিনলর পণ্য সম্পনকি েবর খেওোর অজুহানি নারীনের খফান নম্বর
খরনে খেে তকছু খোকানোর।
একজন নারী জানান,্“আতম ও আমার খমনে একবার খোকানন খগলাম, েুজনই
পেিানশীল। আমরা ব্লাউনজর রং পছন্দ করনি লাগলাম। িেন খোকানোর বলল,
‘খমনেতির গানের রনের সানে এতি ভানলা মানাে।’্ আতম খসতি িার তেনক ছুনড়
খমনর েুজনই দ্রুি খসোন খেনক িনল িাই।”
আনরকজন জানান,্“আতম আমার খমনেসহ খকনাকািা করতছলাম। পূণ্ি পেিা করা
তছলাম। খোকানোর িেন আমানক পছনন্দর স্কািি খেোতেল, খস অসৎ উনেনশয
আমার আেুল স্পশি করল। আতম কান্না করনি করনি খসোন খেনক িনল
খগলাম।”
িৃিীে আনরকজন জানান,্ “আতম আমার স্বামীর সানে খোকানন খগলাম।
খোকানোর আমানের এমন সব খপাশাক খেোনি লাগল, িানি শরীর খেো িাে।
েুব আকষিণ্ীে কনর খস খসসব খিতবনলর উপর রােনি লাগল। আমরা এনি প্রিি
তবেি হনে িাই। আমার স্বামী আমানক খসোন খেনক খিনন খবর কনর তননে িাে।”
নারী তননজও খোকানন তগনে ক্ষতিিস্ত হওোর জনয োেী হনি পানর। হেনিা খস
একা বা গােনর মাহরাম পুরুনষর সানে খবর হনেনছ, অেবা িাইি খপাশাক ও
সাজসজ্জা কনরনছ, সুগতন্ধ খমনেনছ। এর ফনল েুি খলানকরা িার প্রতি আকৃি
হনেনছ।
এক তবনক্রিা জানান,্ “শালীন নারীনের খিা খপাশাক খেনেই খবাঝা িাে। আর
পাপািারী নারীরা খোকানন ঢুকনলই িানের সাজসজ্জা আর সুগতন্ধর মাযযনম
তননজনের পাপািাতরিার খঘাষণ্া খেে। এক নারী একবার আমানের খোকানন এনস
তজতনসপত্র খেেনি খেেনি অিো আলাপিাতরিা আর হাসাহাতস করনি লাগল।
এমনতক আমানের এক খক্রিার গানেও খহলান তেনে বসল। আতম িানক খজার কনর
খোকান খেনক খবর কনর তেই।”
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আনরক নারী জানান,্“আতম িতে বতল আতম এোনন আসনি ভানলাবাতস িানি েুি
খলানকরা আমানক অনুসরণ্ কনর আর অশ্লীল কানজ আহ্বান জানানি পানর,
িাহনল হেনিা খকউ আমার কো তবশ্বাস করনব না।”
হাোম উপালয় গসৌন্দেত প্রদশতলিে হাোেটা পথ আলছ
নজরকাড়া তিজাইননর কারুকািি করা কাপড়।
খিহারা ও শরীনরর অনযানয আকষিণ্ীে অি উন্মুি রাো।
“মানকিি খমকআপ”্ নানম পতরতিি তজতনসতি বযবহার করা, িা মুনের উপনরর
অংনশর খসৌন্দিি বাড়ানি কানজ লানগ, িানি খনকাব পনরও খসৌন্দিি প্রকাশ করা
িাে।
তকছু নারী সুগতন্ধ খমনে খবর হে। অেি রাসূল  ﷺবনলনছন,্ “খকাননা নারী িতে
সুগতন্ধ খমনে খলানকনের পাশ তেনে িাে িানি িারা িার গন্ধ পাে, িাহনল খস
বযতভিাতরণ্ী।”87
খোকানোনরর সানে একাকী অবস্থান করা। রাসূল  ﷺবনলনছন,্ “খকাননা নারীর
সানে একাকী অবস্থান খকানরা না। কারণ্, িেন িৃিীে বযতি হে শেিান।”88
তিতন  ﷺআরও বনলন,্ “আতম পুরুনষর জনয নারীর খিনে বড় খকাননা তফিনা
খরনে িাতে না।”89 পরীক্ষার বস্তু আর পরীতক্ষিনক িাহনল কী কনর একসানে
রাো সম্ভব?
নারী ও পুরুনষর উপর ফরি হনলা আল্লাহনক ভে করা এবং এনক অপনরর সানে
খমলানমশা না করা। রাসূল  ﷺরাস্তাে নারী-পুরুনষর তমশ্রণ্ হনি খেনে নারীনের
বনলতছনলন,্ “একিু খেতর কনরা। আর রাস্তার মাঝোন খিামানের অতযকার নে।
খিামরা অবশযই যার খঘাঁনষ িলনব।”্িারপর খেনক মুতমন নারীরা খেোনলর এমন
যার খঘাঁনষ িলা শুরু কনরন খি কেননা িাাঁনের কাপড় খেোনল আিনক খিি।90

আন-নাসাঈ : ৫১৪১; শাইে আলবাতন সহীহ আি-িারগীব ওোি িারহীব : ২/২১৬ িনে
এনক হাসান বনলনছন।
88 আহমাে : ১/১৮; শাইে শুআইব আরনাউি এর সনেনক সহীহ বনলনছন।
89 মুসতলম : ২৭৪০
90 আবু োঊে : ৫২৭২; আস-তসলতসলা আস-সহীহা : ২/৫৩৬ িনে শাইে আল-আলবাতন
এনক হাসান বনলনছন।
87
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মাসতজনের মনিা পতবত্র জােগাে খিোনন নারী-পুরুনষরা কামনা-বাসনা খেনক
সবনিনে েূনর োনক, খসোননই এই বযবস্থা। িাহনল অনয জােগাে কিিা কনিার
হওো উতিি?
তনিঃসনন্দনহ একই জােগাে নারী-পুরুনষর খমলানমশা ও খবপেিা হওো তনতষদ্ধ।
কারণ্, এর ফনল হারাম কামনা-বাসনা খজনগ ওনি। এগুনলা অশ্লীলিা ও
পাপািানর সহােক।
এ সকে গমোলমশা গোধ্ কেলে গেসব পদলেপ গিওয়া
োয়

১। নারী-পুরুনষর স্থান পৃেক কনর খেওো।
২। নারী-পুরুনষর জনয আলাো আলাো েরজার বযবস্থা করা।
৩। খকাননা তবনশষ খঘাষণ্া বা তববৃতি তকংবা জনয আযুতনক খিাগানিাগ প্রিুতির
বযবহার বাড়াননা।
সুস্থ বুতদ্ধ-তবনবকসম্পন্ন খকউই বলনব না কাপড় না তভতজনে পাতনর মনযয োকনি
বা পুনড় না তগনে আগুনন োাঁতড়নে োকনি। নারী-পুরুনষর খবপেিা খমলানমশার
অননক কুফল রনেনছ। খিমন :
- নারীর খোলা মুেমিল খেনে পুরুনষর তফিনাে আপতিি হওো।
- নারীর তননজর লজ্জাশীলিা খলাপ পাওো।
- মুেমিল প্রেশিনই খিোনন তিক নে, খসোনন অনননক গলা বা হাি-পা উন্মুি
কনর খেে। খকনাকািা করনি তগনে অনননক জামার হািা গুতিনে খফনল।
তশশু-তকনশারনের জনয তভতিও খগইমনসর ক্ষতি
প্রাে সব শতপং খসন্টানর বাচ্চানের জনয তভতিও খগইমনসর বযবস্থা োনক। খবতশর
ভাগ খগইমসই োনক খরতসং খগইমস তকংবা ফাইতিং খগইমস। এোনন মারতপি,
রিারতিসহ নানা রকম পাপািার খেোননা হে। েুবই বাস্তবযমিী িাতফনক্সর
কারুকানজ বাচ্চানের মনন এসব খনাংরা তবষে ঢুতকনে খেওো হে। এসব খগইমনস
অননযর গাতড় বা িাকাপেসা িুতর করা, গাতড়িাপা তেনে মানুষ খমনর খফলা, পুতলনশর
গাতড়নি যাক্কা খেওো, পুতলশ খেনক পাতলনে খবড়ানল পনেন্ট বাড়নি োনক।
িাহনল তিিা করুন এসব খগইমস খেনক আমানের বাচ্চারা খকমন বািিা পানে?
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হাোম পলেযে গবিালকিা
দ্বীননর সানে সাংঘতষিক খিসব তবষে শতপং কমনেনক্স সংঘতিি হে, িানের মনযয
আনরকতি হনলা হারাম পনণ্যর খবিানকনা। খিমন : অযাতন্টক শপগুনলানি তবতক্র
হওো মূতিি, ভাস্কিি ইিযাতে।
ফািওো কতমতির মিানুিােী, প্রাণ্ীর ছতবিুি পনণ্যর খবিানকনা হারাম। সহীহ
হােীনস আনছ রাসূল  ﷺবনলনছন,্“মে, মৃি পশু, শূকর ও প্রতিমার খবিানকনা
আল্লাহ ও িাাঁর রাসূল হারাম কনরনছন।”91
প্রাণ্ীর ছতব খোোই করা তজতনস িতে খকাননা বযবহাতরক উনেশয ছাড়া খকবল
খেোনল খঝালাননা বা এ রকম খকাননা উনেনশয আোন-প্রোন করা হে, িাহনল িা
হারাম; খহাক িা খসানা, রুপা, কনেন, কাপড় বা খমতশন। এতি প্রতিমার খবিানকনা
হারাম হওোর তবযাননর অযীনন পড়নব। তকন্তু পণ্যতি িতে খকাননা বযবহাতরক
উনেনশয বযবহৃি হে, খিমন কাতিং খমতশন, পানপাশ, খহলান খেওোর কুশন, খস
খক্ষনত্র িা জানেি। আতেশা  খেনক বতণ্িি আনছ, তিতন একবার ছতবিুি একতি
পেিা আলমাতরনি খঝালানলন। রাসূলুল্লাহ  ﷺিা খেেনি খপনে তছাঁনড় খফলনলন।
আতেশা  খসতি তেনে েুতি কুশন তিতর কনরন, িা রাসূল ﷺ-এর বসার জনয
আমানের ঘনর রনে িাে। ইমাম আহমাে -এর বণ্িনাে এনসনছ আতেশা 
বনলন,্ “আতম খসই পেিা তছাঁনড় েুতি কুশন তিতর করলাম। আতম রাসূলুল্লাহনক
একতি কুশনন খহলান তেনে বসনি খেনেতছ িার গানে ছতব আাঁকা তছল।”92
স্বনণ্ির আংতি ও ঘতড়র বযাপানর তবযান হনলা, পুরুষনের পতরযাননর জনয এগুনলা
তবক্রে করা হারাম।
িারা বনলন খি এসব তজতনস খকবল অমুসতলম খক্রিানের কানছ তবতক্র করা হে,
িাাঁনের এ অজুহাি িহণ্নিাগয নে। তবনশষ কনর মুসতলম সংেযাগতরষ্ঠ খেনশ খিা
নেই। কারণ্, খবিানকনা হনি হনব ইসলামী শতরেনির তনেম খমনন। না হনল খিা
কাতফরনের কানছ তবতক্রর উনেনশয মনের বযবসাও জানেি হনে খিি!93
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বুোতর : ২১২১; মুসতলম : ১৫৮১
মুসতলম : ২১০৭; আহমাে : ৬/২৪৭; ফািাওো আল-লাজনা আে-োইমাহ : ১৩/৭৩-৭৫

েিবয
93 ফািওো আল-লাজনাহ আে-োইমাহ : ১৩/৬৮-৬৯-৭৩
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িােীলদে হাোম গপাশাক নবনি
নারীনের এমন খপাশাক িা ইসলামী শতরেনির তবরুনদ্ধ িাে, এসনবর খবিানকনাও
আজ বযাপকভানব ছতড়নে পনড়নছ। খিমন : সির উন্মুি োনক এ রকম খপাশাক,
োরাপ কো খলো খপাশাক। এমনতক তকছু কাপনড় তশতকি কোও খলো োনক।
নারীত্তদর ছপািাক ফবক্রত্তয়র ফবিান
নারীনের খিসব খপাশাক তবতক্র হে, িা তিন প্রকানরর হনি পানর :
১। তবনক্রিা তনতশ্চি বা প্রাে তনতশ্চিভানব জানন খি, খক্রিা এই খপাশাক তকনন
খকবল হালাল কানজ বযবহার করনব, হারাম কাজ করনব না। এ খক্ষনত্র খপাশাক
তবতক্র সম্পূণ্ি জানেি।
২। তবনক্রিা তনতশ্চি বা প্রাে তনতশ্চি খি, খক্রিা এই পণ্য হারাম কানজ বযবহার
করনব। খিমন : খবপেিা হনে পরপুরুনষর সামনন িাওো। খস খক্ষনত্র তবক্রে হারাম
হনব। আল্লাহ বনলন :
“আর সৎ কাজ ও আল্লাহভীতির বযাপানর পরস্পরনক সহনিাতগিা কনরা।
তকন্তু পাপািার ও সীমালঙ্ঘননর বযাপানর এনক অপরনক সহনিাতগিা খকানরা
না।”94
একই কাপড় হালাল ও হারাম উভে কানজই বযবহৃি হনি পানর। খক্রিা নারীতি
িতে পেিানশীল হন অেবা খেনশর আইনন িতে পেিা করা বাযযিামূলক হে, িাহনল
কাপড়তি হারাম কানজ বযবহৃি না হওোর সম্ভাবনাই খবতশ। খস খক্ষনত্র িা তবতক্র
করা জানেি।
৩। খপাশাকতি হালাল কানজ বযবহৃি হনব নাতক হারাম কানজ বযবহৃি হনব, িা
তননে তবনক্রিা সতন্দহান। খস খক্ষনত্র তবতক্র জানেি হনব। কারণ্, সাযারণ্ভানব
খবিানকনা জানেি। “তকন্তু আল্লাহ বযবসানক কনরনছন হালাল আর সুেনক কনরনছন
হারাম।”95
শুযু খক্রিার োতেত্ব হনলা খপাশাকতি হারাম উপানে বযবহার না করা।
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সূরাহ আল-মাতেোহ, ৫ : ২
সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ২৭৫
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িােী আকৃনেে মযানিকুইি
মযাতনকুইন তিতর করা প্রাণ্ীর প্রতিকৃতি তিতর করাই নামাির। এতি হারাম হওোর
তবযাননর অযীনন পনড়। কানজই িা হারাম। তকন্তু িতে মযাতনকুইননর মাো না োনক,
িাহনল িা প্রতিকৃতি তহনসনব গণ্য হনব না। খস খক্ষনত্র িা তিতর করা ও িা খেনক
উপকৃি হওো হারাম নে। িনব শিি হনলা অনয খকাননা হারাম কানজ এগুনলা
বযবহার না করা।
তকন্তু তকছু নারী আকৃতির মযাতনকুইন আনছ, িা েুবই আকষিণ্ীে কনর নারীনেনহর
আকৃতিনি তিতর করা হে, িানি খপাশাকগুনলা খলাভনীে লানগ। নারী-পুরুষ
উভেই এসব খোকানন িািাোি কনর এবং এসনবর কারনণ্ তফিনাে আপতিি
হে।
এক িরুণ্ জানান,্“এসব মযাতনকুইন আমার েুবই তবরি লানগ। মনন হে খিন
আতম একেল উলি নারীর মনযয তেনে খহাঁনি িাতে। আতম দ্রুি এসব জােগা পার
হনে িাই।”
আনরক িরুণ্ী জানান,্“নারীনের খপাশাক তিসনে কনর রাো জােগাগুনলা তেনে
িাওোর সমে আমার েুবই তবেি খবায হে। তবনশষ কনর অিবিাস তিসনে করা হে
খিসব জােগাে। আমার কানছ মনন হে খিন একজন জীবি নারী আমার সামনন
অিবিাস পনর োাঁতড়নে আনছ। এগুনলা আমানের সংস্কৃতিরও তবনরাযী।”
একজন তশক্ষা গনবষক বনলন,্“তবনশষ কনর খেহাকৃতি-তবতশি ছতব উভে তলনির
িরুণ্নের উপর স্পি প্রভাব খফনল। সাইনকালতজস্ট ও এিুনকিররা একমি খি,
নারীর তেতহক খসৌন্দিি প্রেশিন করা সকল ছতবই িরুণ্-িরুণ্ীনের উপর
মানতসকিাে খনতিবািক প্রভাব খফনল। এর ফনল লজ্জাশীলিা ও শালীনিা খলাপ
পাে। এসব ছতবনি এমনভানব খেনহর সব তবতশিয খেোননা হে, িা খকবল
খবিরুনম সিীনকই খেোননা উতিি। অেি এসব ছতব পাবতলক তিসনের জনয রাো
হে।”
বানেনেযক নবজ্ঞাপলিে নবধ্াি
১। কারও ক্ষতি কনর এমন তবজ্ঞাপন খেওো িানব না। কারণ্, এর ফনল
মুসতলমনের মানঝ ঘৃণ্া, শত্রুিা ও তহংসা ছতড়নে পনড়।
২। তবজ্ঞাপনন তমেযা কো প্রিার করা িানব না। এমন করা হনল হারাম উপানে
মানুনষর সম্পে ভক্ষণ্ করা হনব। এর ফনল সম্পে খেনক বরকি িনল িাে।
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তবজ্ঞাপন হনি হনব বাস্তবসম্মি। পনণ্যর খোষ-গুনণ্র বযাপানর খকাননা তকছু
বাতড়নে-কতমনে বলা িানব না।
৩। তবজ্ঞাপনন হারাম তকছু প্রিার করা হনব না। খিমন : মে, জুো, লিাতর, যূমপান।
৪। ইসলানমর খকাননা খমৌতলক তবযাননক োনিা কনর, এমন তজতনস তবজ্ঞাপনন
োকনি পারনব না। এ ছাড়া মুসতলমনের অপমান কনর, এ রকম তবষেও োকনি
পারনব না।
৫। খকাননা প্রাণ্ীর ছতব (খিমন : মানুষ, পশু, পাতে) োকনি পারনব না।
৬। নারীর খেহ বা খেনহর খকাননা অংনশর ছতব তবজ্ঞাপনন বযবহার করা িানব না।
নারীর খেহ খকবলই িার বযতিগি খগাপন স্থান। তবজ্ঞাপনন নারীনেনহর বযবহার
িানের জনয অপমানজনক, িানের জনয অসম্মাননর এবং সমাজনক পাপািানরর
তেনক প্রলুিকারী।
৭। তবজ্ঞাপন প্রিানর সিিার পতরিে তেনি হনব।
৮। অনয খকাননা পণ্যনক অসম্মান বা োনিা করা িানব না। িোিে অতযকার ছাড়া
অনয পনণ্যর তবনক্রিানের ক্ষতি করা িানব না। রাসূল  ﷺবনলন,্“খিামরা িিক্ষণ্
মুতমন হনি পারনব না, িিক্ষণ্ না খস তননজর জনয িা পছন্দ কনর, ভাইনের জনযও
অনুরূপ পছন্দ কনর।”96 তিতন  ﷺআরও বনলন,্“তননজর বা অননযর ক্ষতি করা
িানব না।”97
প্রিােোমূেক পুেস্কালেে নবধ্াি
(এ অংশতি িটর োতলে আল-মুসতলহ রতিি আল-হাওোতফিুি তিজাতরেযাহ
আি-িাওতসতকেযাহ তকিাব খেনক গৃহীি)
প্রিারণ্ামূলক পুরস্কানরর তবযান জানা খক্রিা এবং তবনক্রিা উভনের জনযই সমান
গুরুত্বপূণ্ি। পনণ্যর প্রিারণ্া ও খক্রিানক িা তকননি আকষিণ্ করার জনয খিসব
পদ্ধতি বযবহৃি হে, সবই এর অিভুিি। পণ্য বা খসবাতি ক্রে করার জনয
খক্রিানের উদ্বুদ্ধ করার এসব পদ্ধতি এেন বযাপকভানব বযবহৃি হনে। আনগ এ
তবষেিা খিমন প্রিতলি তছল না।
96
97

বুোতর : ১৩; মুসতলম : ৪৫
ইবনু মাজাহ : ২৩৪০; ইরওোউল গালীল : ৩/৪১৩ তকিানব শাইে আল-আলবাতন এনক

সহীহ বনলনছন।
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সভযিা ও উৎপােন বযবস্থা িি অিসর হনেনছ, িিই নিুন নিুন খমতশন ও পণ্য
আতবোর হনেনছ। বযবসােীনের পণ্য ও খসবার প্রিারণ্ার মাযযম ও পদ্ধতির
তভতত্তনিই এেন মানুনষর জীবন ও অেিননতিক কমিকাি পতরিাতলি হে।
তবপুলসংেযক খভািানক তননজনের পনণ্যর তেনক আকৃি করনি খক্রিা ও
বযবসােীনের মানঝ প্রতিনিাতগিা শুরু হনে িাে। এর ফনল িানের পণ্য প্রিানরর
জনয িারা নিুন নিুন পদ্ধতি আতবোর কনর, িানি খবতশসংেযক খক্রিা খভড়ানি
পানর।
অবস্থা এমন োাঁড়াে খি, বড়-খছাি প্রাে সকল মানকিি, শতপং খসন্টার নানা রকম
প্রিারণ্ামূলক পুরস্কানরর খঘাষণ্াে সবিো জমজমাি োনক। মানকিনির কমিকাি বা
আকার িাই খহাক না খকন, তনতবিনশনষ এসব প্রিারণ্ামূলক পুরস্কার িানের জনয
এক মাইলফলক হনে োাঁড়াে। প্রনিযনকই এই পদ্ধতি বযবহার কনর খক্রিানের অনয
তবনক্রিার কাছ খেনক তননজনের কানছ ভাতগনে আননি িাে। এ জনয িারা উপহার,
প্রতিনিাতগিা, মূলযছাড়, খঘাষণ্া, তবজ্ঞাপন, ওোনরতন্ট ইিযাতে পদ্ধতি বযবহার
কনর।
এই প্রতিতির বযাপানর আমরা সংনক্ষনপ আনলািনা করতছ।
উপহার
খভািা ও খক্রিানের তবনামূনলয খেওো তজতনস এর অিভুিি। িানের পণ্য বা খসবা
ক্রে করনি উৎসাতহি করার জনয খবানাস তহনসনব এতি খেওো হে। এর নানা
রকম প্রকারনভে রনেনছ। খিমন : খকাননা তনতেিি পণ্য তকননল িার সানে অনয পণ্য
তি। বা খকাননা তনতেিি পতরমানণ্র পণ্য তকননল িার সানে আরও তকছু পতরমাণ্ তি।
অেবা তনতেিি োনমর পণ্য তকননল আরও তকছু োনমর পণ্য তি। খিমন : এক কািিন
েুয তকননল একতি গ্লাস তি খেওো অেবা তনতেিি পতরমাণ্ তক্রম তকননল তনতেিি
পতরমাণ্ মযু তি খেওো।
এ যরননর উপহার প্রোন জানেি।
আর তকছু যরননর উপহার আনছ খিোনন তবনক্রিা পনণ্যর খভির স্বণ্ি, খরৌপয বা
খপপার তগফি রানে, িানি খক্রিা িা ক্রে করনি উদ্বুদ্ধ হে। অেবা অননকগুনলা
পণ্য তকনন পাজল খমলানি পারনল উপহার খেওো হে। এনককতি পযানকনি হেনিা
পাজনলর একিা একিা অংশ োনক। এভানব সবগুনলা তমতলনে একতি গাতড় বা
খফাননর ছতব োাঁড়াে এবং িা জমা তেনে উপহার তননি হে।
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তনম্নতলতেি কারনণ্ এ যরননর উপহার প্রোন তননষয :
১। এতি হনলা এক যরননর জুো, িা আল্লাহ সুবহানাহু ওো িা’আলা এবং
রাসূলুল্লাহ  ﷺতনতষদ্ধ কনরনছন। এই যরননর পদ্ধতিনি খবতশর ভাগ খক্রিাই ওই
পণ্যতির খিনে উপহারতির প্রতি খবতশ আিহী োনক। ফনল পণ্য খকনার মাযযনম
আসনল জুোর মনিা কনর িাকা ঢানল। আর এভানব িাকা ঢালার পর উপহারতি না
খজিার অেি হনলা খলাকসাননর মুনোমুতে হওো। এভানব এক পনক্ষর লাভ ও
অপর পনক্ষর খলাকসান জুোর তবতশিয।
২। ইসলামী অেিনীতিনি এ যরননর তবক্রেনক তরস্ক খসল বলা হে। খক্রিা জানন না
িুতি পূণ্ি হওোর পর খস কী পানব–উপহার, নাতক শুযু পণ্য।
৩। এ যরননর অফানরর ফনল মানুষ এমন তজতনস ক্রে করনি উদ্বুদ্ধ হে, িা
িানের েরকার খনই। এতি অপিে এবং হারাম। এর ফনল অিো সম্পে তবনি হে।
প্রচারণামূলক প্রফিত্তযাফিিা
খকাননা তনতেিি খোকান বা পনণ্যর তেনক খক্রিানের আকৃি করার জনয এতি
বযবসােীনের বহুল বযবহৃি একতি পদ্ধতি। এ সকল প্রতিনিাতগিার তেনক আকৃি
হনে অসংেয খক্রিা িযাতম্পেন হওো বা প্রাইজ খজিার আশাে খসই পণ্য বা
খোকাননর তেনক ছুিনি শুরু কনর। এসব প্রতিনিাতগিার খক্ষনত্র খক্রিানের কেননা
কেননা কুইনজ অংশ তননি হে। সাযারণ্ জ্ঞান বা ওই পণ্যসংক্রাি খকাননা প্রনশ্নর
উত্তর তেনি হে। আবার তকছু খক্ষনত্র রযানফল ড্রনের বযবস্থা করা হে। প্রনিযক
খক্রিানক তনতেিি নম্বনরর কািি খেওো হে। তনতেিি তেনন লিাতর কনর িানের নম্বর
হানি উনি আনস, িারা পুরস্কার পাে। এ যরননর প্রতিনিাতগিার সহজিার কারনণ্
অননক জােগাে এতি বযবহৃি হে।
এ িরত্তনর প্রফিত্তযাফিিার ফবিান
পণ্য ক্রে করা িতে শিি না হে, অেিাৎ িারাই খোকানন িাে িারাই প্রতিনিাতগিাে
অংশ তননি পানর বা রযানফল ড্রনের কািি সংিহ করনি পানর, িাহনল িা হালাল
হনব। কারণ্, সাযারণ্ তবযান হনলা সকল যরননর বযবসা-খলননেন জানেি, িতে না
িানি খকাননা সুতে খলননেন, প্রিারণ্া, হারাম ঝুাঁতক ইিযাতে োনক। আল্লাহই
সবিজ্ঞ।
আর িতে পণ্য ক্রে করা শিি হে, িাহনল এর বযাপানর আতলমগনণ্র মিপােিকয
আনছ। খকউ এনক সম্পূণ্ি হারাম বনলনছন। খিমন : শাইে তবন বাি  (ফািাওো
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ইসলাতমেযাহ : ৪/৪৪৩) প্রমুে। খকউ এনক শিিসানপনক্ষ হালাল বনলনছন। খিমন:
শাইে ইবনু উসাইমীননর মনি এতি েুতি শনিি জানেি হনব।
প্রেমি, পনণ্যর োম অপতরবতিিি োকনি হনব। অেিাৎ, পুরস্কানরর খলাভ খেতেনে
পনণ্যর োম বাতড়নে খেওো িানব না। িেন মানুষ পুরস্কানরর আশাে খবতশ িাকা
েরি কনর পণ্য ক্রে করনব। পুরস্কার তজিনল লাভ, না তজিনল খলাকসান। ফনল
িা জুো তহনসনব গণ্য হনব।
তদ্বিীেি, শুযু পুরস্কার পাওোর আশাে পণ্য ক্রে করা িানব না। খক্রিা িতে শুযু
পুরস্কারতিই িাে আর মূল পণ্য খেনক খকাননা উপকার লানভর ইো না রানে,
িাহনল খসই পণ্য ক্রে করা অপিে বনল গণ্য হনব। অননক খক্রিাই খসই পণ্য তকনন
খোকাননর খভিনরই বা ঘনর তফনর িা বযবহার না কনর খফনল খেে। রাসূল  ﷺঅেি
অপিে করনি তননষয কনরনছন।98
মূলয াড়
এ বযাপানর মিনভে োকনলও অতযকাংশ আনলনমর মি হনলা এতি জানেি।
মাতলতক মািহানবর আতলমগণ্ এনক হারাম বনল োনকন। িনব শতিশালী মি হনলা
এই খি, বাজারমূনলযর খিনে কম োনম পণ্য তবতক্র জানেি। কারণ্, বযবসাতেক
খলননেন হনে োনক উভে পনক্ষর সম্মতির তভতত্তনি। িনব মূলযছানড়র মাযযনম িতে
প্রিারণ্া, অনয তবনক্রিানের ক্ষতি করা, তকংবা অনয খকাননা হারাম তনেযাি োনক,
িাহনল পাপকানজর পে রুদ্ধ করার তবযাননর অযীনন এ যরননর মূলযছাড় হারাম
হনব। তকছু খকাম্পাতন তকছু খক্রিানের বছর বা মানসর পণ্য ক্রনের তবতনমনে
তিসকাউন্ট কািি খেে, কারণ্ িুতিনি তিসকাউনন্টর পতরমাণ্ ও তবতশিয উভে
পনক্ষর জানা আনছ। এ যরননর তিসকাউনন্ট লাভও হনি পানর, খলাকসানও হনি
পানর। এই ঝুাঁতকর কারনণ্ অনননক তিসকাউন্ট কানিির তবতনমনে খকাননা তকছুই পাে
না। এ ছাড়া এসব কািি খক্রিানের প্রিাতরি কনর অেবা খজার কনর িা তননে বাযয
করা হে। খিসব তিসকাউনন্টর কো বলা হে, িার খকাননা খকাননাতি বাস্তনব খেওো
হে না। িনব িতে পণ্য ক্রে করার তবতনমনে পুরস্কার তহনসনব বা উৎসাতহি করনি
তিসকাউন্ট কািি খেওো হে, িাহনল িা জানেি হনব।

বুোতর : ১৪০৭; আরও খেেুন তলকাউল বাবুল মাফিুহ িনে ইবনু উসাইমীননর এ সংক্রাি
আনলািনা।
98
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ওয়াত্তরন্টি
এর অেি হনলা উৎপােনকারী বা িার প্রতিতনতয তনতেিি সমনের মনযয খসই পনণ্য
খকাননা উৎপােনগি বা কাতরগতর ত্রুতি না হওোর গযারাতন্ট খেে। এই সমনের মনযয
এ রকম খকাননা ত্রুতি খেো তেনল িা তবনামূনলয খমরামি কনর খেওো হনব।
সাযারণ্ভানব এতিও জানেি।
শনপং কমলেলে েমিকােী সকলেে েিয িাসীহাে
প্রথমি, মাফলকত্তদর উত্তেত্তিয
ইসলাম মানুষনক বযবসা করনি উদ্বুদ্ধ কনর; বরং এতি খশ্রষ্ঠিম উপাজিননর একতি।
রাতফ ইবনু োেীজ  খেনক বতণ্িি আনছ, আল্লাহর রাসূল ﷺ-খক িেন তজনজ্ঞস
করা হনলা,্“খহ আল্লাহর রাসূল, খকান যরননর উপাজিন খশ্রষ্ঠ?”্তিতন  ﷺজবাব
তেনলন,্“মানুনষর তনজ হানির উপাজিন এবং প্রতিতি হালাল তবক্রে।”99
এ ছাড়া মুহাতজর সাহাতব আব্দুর রহমান ইবনু আওফ -খক িাাঁর দ্বীতন ভাই
আনসার সাহাতব সাে ইবনুর রাতব  তননজর সম্পতত্তর অনযিক তেনে তেনি
খিনেতছনলন। আব্দুর রহমান জবাব খেন,্“আল্লাহ আপনার পতরবার ও সম্পতত্তনি
বারাকাহ তেন। আমানক খকবল বাজার খকান তেনক, িা খেতেনে তেন।”100
কমনেনক্সর মাতলকনের প্রতি আমানের পরামশি োকনব
১) মানকিনির একেম প্রাণ্নকনন্দ্র এমন একতি মাসতজে তনমিাণ্ করুন, খিোনন
মানকিনির সকল মানুনষর জােগা হনব। কারণ্, সব মুসতলনমর উপরই সালাি ফরি।
এ মাসতজনের তনতেিি ইমামও োকনি হনব। সালানির পর সংতক্ষপ্ত িাতলনমরও
বযবস্থা োকনল ভানলা। অেবা এর বেনল তলফনলি জািীে তকছু তবতল করা িাে।
কারণ্, বাজার হনলা দ্বীন খেনক উোসীনিার স্থান। িাই এোনন এমন তজতননসর
বযবস্থা োকনি হনব, িা দ্বীননর কো স্মরণ্ করাে।
২) সৎ কানজর আনেশ ও অসৎ কানজর তননষনযর বযবস্থা করুন। তসতকওতরতির
োতেনত্ব োকা খলাকনের পিিাপ্ত সানভিইলযান্স কযানমরা ও অতফস কনক্ষর বযবস্থা
মুসনােু আহমাে : ৪/১৪১; শাইে আল-আলবাতন এনক সহীহ আি-িারগীব ওোি িারহীব
িনে সহীহ বনলনছন
100 বুোতর : ৩৯৩৭
99

ক ম া র্ ে ি য় া ে গ ে ন্ট া দ র র ম হ া ম া ন র

|103

করুন। োতল খিার যরািাই খিন তনরাপত্তাকমিীনের োতেত্ব না হে। ইসলামী তনেম
লঙ্ঘন হনে তক না খকাোও, িাও খিন নজরোতরনি োনক।
৩) খোকান মাতলকনের প্রতি লক্ষ রােুন। খেোল রােনবন িাাঁনের খবিানকনা
ইসলানমর সানে সামজসযপূণ্ি হনে নাতক সাংঘতষিক।
৪) ইসলামী বইপত্র, অতিও-তভতিও তবনক্রিানের জনয ভাড়া কতমনে হনলও
িানের আপনানের শতপং কমনেনক্স খোকান তেনি উদ্বুদ্ধ করুন। ফনল িারা
মানকিনির এই খোকান খেনক ওই খোকানন ঘুরনছ িানের জনয খহোোনির
উৎসগুনলা হানির কানছই োকনব।
৫) নারী-পুরুনষর খমলানমশা খরায করুন। নারী ও পুরুনষর জনয েূরত্ব বজাে খরনে
আলাো জােগা তনযিারণ্ করুন।
ফদ্বিীয়ি, ছদাকান মাফলক ও কমষচারীত্তদর উত্তেত্তিয
১) বযবসা-বাতণ্নজযর মাসোলা-মাসাতেল পুিানুপুিভানব খজনন তনন। খবিানকনাে
আিহী প্রনিযনকর জনযই এই জ্ঞান আবশযক, িানি হালালভানব বযবসা করা িাে
ও হারাম খেনক েূনর োকা িাে। অেি আজকাল অননক মুসতলমই এসব না খজনন
বযবসা করনছ। উমার ইবনুল োত্তাব  বনলনছন,
“আমানের বাজানর খিন খসসব তবনক্রিারাই আনস, িানের দ্বীননর বুঝ
রনেনছ।”101
আব্দুর রহমান ইবনু ইোকুব  বনলন, আমার বাবা বনলনছন,
“আতম উমার তবন আল োত্তানবর শাসনামনল বযবসা করিাম। উমার
বনলনছন,্‘খকাননা তবনেতশ খিন আমানের বাজানর তবক্রে না কনর, কারণ্
িারা এেননা দ্বীননর বুঝ অজিন কনরতন এবং মানপ ও ওজনন অসৎ।”102
আলী ইবনু িাতলব -খক এক খলাক বলনলন,্ “খহ আমীরুল মুতমনীন, আতম
বযবসা করনি িাই।”্ তিতন জবাব তেনলন,্ “বযবসার আনগ দ্বীননর বুঝ অজিন
কনরা। িারা দ্বীননর বুঝ অজিননর আনগ বযবসাে নানম, িারা ক্রমাগি সুনে তলপ্ত
হে এবং িা ছাড়নি পানর না।”103
101

তিরতমতি : ৪৮৭; আল-আলবাতন সহীহ তিরতমতি : ৪৮৭ তকিানব এনক সহীহ বনলনছন।

102

মুোত্তা মাতলক : ৩/২২২
আল-ফাকীহ ওোল মুিাফাক্কীহ : ১/৬৫
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আজ মুসতলমনের জনয বড় তফিনা হনে োাঁতড়নেনছ অজ্ঞ মুসতলম ও অমুসতলম
তবনক্রিারা, িারা ইসলামী হালাল-হারানমর তবযাননর তকছুই জানন না। এমনতক
িারা জানন, িানের অনননকও অতযক লানভর খলানভ খসসব অমানয কনর।
২) ইসলামী অনুশাসন খমনন িলুন। আমানের বযবসােীরা আজ পতশ্চমা
খকাম্পাতননের সানে বাাঁযা পনড় খগনছ, িারা িানের পণ্য প্রিার ও তবতক্র করার
সমে খেোলও কনর না ইসলামী খকাননা তবযান লঙ্ঘন হনে তক না। মুসতলম
বযবসােীনের উতিি এসব বযাপানর কড়া নজরোতর রাো।
৩) িুতি ও ওোো পূণ্ি করুন। আল্লাহ িা’আলা বনলন :
“খহ মুতমনগণ্, খিামরা অিীকারসমূহ পূণ্ি কনরা।”104
“খিামরা পরস্পর অিীকারবদ্ধ হনল আল্লাহর অিীকার পূণ্ি করনব,
তননজনের অিীকার পাকাপাতক করার পর িা ভি খকানরা না, খিনহিু
খিামরা আল্লাহনক তননজনের উপর সাক্ষী বাতননে তননেছ। খিামরা িা কনরা,
খস সম্পনকি আল্লাহ পূণ্ি অবগি।”105
কারণ্, অিীকার ভি করনল মানুনষর মানঝ অতবশ্বাস ও কলহ োনা বাাঁনয, িার
পতরণ্তি আল্লাহই ভানলা জাননন। অিীকার পূণ্ি করার উপর খজার তেনে ইসলাম
খলননেনন সাক্ষী রাোর তননেিশ তেনেনছ। আল্লাহ বনলন :
“আর খিামরা িেন পরস্পর খকনানবিা কনরা, িেন সাক্ষী খরনো।”106
সৎ ও স্পিভাষী হনি হনব। পনণ্যর খোষ খগাপন করা িানব না। তবনক্রিা পনণ্যর
খোষ সম্পনকি অবগি োকনল খক্রিার কানছ িা বযি করা বাযযিামূলক। হােীনস
এনক বারাকাহ লানভর উপাে বলা হনেনছ। হাকীম তবন তহিাম  খেনক বতণ্িি,
রাসূলুল্লাহ  ﷺবনলন,
“পরস্পর তবতেন্ন হওোর আগ পিিি খলননেননর উভে পনক্ষর অতযকার
রনেনছ খলননেন বাতিল করার। উভেই সৎ ও স্বে োকনল খলননেনন
বারাকাহ পানব। আর িতে িারা (পনণ্যর খোষ) খগাপন কনর ও তমেযা
বনল, িাহনল িা খেনক বারাকাহ িুনল খনওো হনব।”107
104 সূরাহ আল-মাতেোহ, ৫ : ১
105 সূরাহ আন-নাহল, ১৬ : ৯১
106 সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ২৮২
107 বুোতর : ১৯৭৩; মুসতলম : ১৫৩২
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নবীতজ  ﷺসৎ বযবসােীর প্রশংসা কনরনছন। আবু সাঈে  খেনক বতণ্িি,
রাসূলুল্লাহ  ﷺবনলন,্ “সিযবােী ও তবশ্বস্ত বযবসােীরা তকোমানির তেন নবীগণ্,
তসেীকগণ্ ও শহীেগনণ্র সানে োকনব।”108
তিতন  ﷺতবশ্বাসঘািক তমেযাবােী বযবসােীনের তনন্দা কনর বনলনছন,্“বযবসােীরা
তকোমানির তেন োতম্ভক পাপী তহনসনব উতেি হনব; শুযু আল্লাহভীরু, খনককার ও
সৎ বযবসােী বানে।”109
৪) তিকভানব ওজন করুন, মানপ সতিক তেন। এর অনযো করার তবরুনদ্ধ সিকি
করুন। রাসূল ﷺ-এর আগমননর আনগ মেীনার বযবসােীনের মনযয একতি ঘৃণ্য
স্বভাব তছল মানপ কম খেওো, আল্লাহ এই স্বভানবর তনন্দা কনরনছন। এমন
বযবসােীনের আল্লাহ অপমানজনক শাতস্তর ওোো কনরনছন।
“েুনভিাগ িগবাজনের জনয, িারা খলানকর কাছ খেনক খমনপ খনওোর সমে
পুরামাত্রাে খনে; আর িেন িানের খমনপ খেে বা ওজন কনর খেে, িেন
কম খেে। িারা তক তিিা কনর না খি িানের (মৃিযু র পর) পুনরুতেি করা
হনব এক মহাতেবনস? খসতেন মানুষ তবশ্বজগনির প্রতিপালনকর সামনন
োাঁড়ানব।”110
আতলমগণ্ বনলন, ওজনন কম খেওো কতবরা গুনাহ। িারা মানপ তিকিাক খেে,
আল্লাহ িানের প্রশংসা কনরনছন।
“মাপ খেওোর সমে মাপ পূণ্িমাত্রাে করনব, আর ওজন করনব ত্রুতিহীন
োাঁতড়পাল্লাে। এিাই উত্তম নীতি আর পতরণ্ানমও িা উৎকৃি।”111
ইমাম মাতলক -খক এক বযতির বযাপানর তজনজ্ঞস করা হনলা, খি পাল্লাে অনয
তকছু খরনে ওজন বাতড়নে রােি। তিতন বনলন,্“আমার মনি িানক বাজার খেনক
খবর কনর খেওো উতিি।”112 আমানের সমনে আমরা এ কাজ করনি পাতর খসই
তবনক্রিার লাইনসন্স খকনড় খনওো এবং িা আর নবােন না করার মাযযনম।

108

তিরতমতি : ১২০৯, আল-আলবাতন সহীহ আি-িারগীব ওোি িারহীব : ২/১৬২ িনে

এনক সহীহ বনলনছন।
109 তিরতমতি : ১২১০, তিতন এনক হাসান সহীহ বনলনছন; আল-আলবাতন সহীহ আি-িারগীব
ওোি িারহীব : ২/১৬২ িনে এনক সহীহ বনলনছন।
110 সূরাহ আল-মুিাফতফফীন, ৮৩ : ১-৬
111 সূরাহ বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৫
112 মাওোতহবুল জালীল : ৬/১৯৩
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৫) হারাম তজতননসর তবতক্র প্রতিনরায করুন। বােযিন্ত্র, মে, প্রাণ্ীর ছতব, অশ্লীল
কযানসি-তসতি, পননিািাতফ, লিাতরর তিতকি ইিযাতে এর অিভুিি। নানা রকম
হারাম খলননেননর বযাপানরও সিকি হনি হনব। খিমন :
ঝুাঁতক খলননেন : এর অেি হনলা অতস্তত্বহীন বা অজানা তজতননসর খবিানকনা, এমন
তজতনস িা খক্রিানক খেওো িাে না, এমন তজতনস তবতক্র করা িা খক্রিা এেননা
হানি পােতন। এগুনলা সব বাতিল খলননেন।
মাতলক হওোর আনগ তবতক্র করা : খকাননা তজতননসর মাতলক হওোর আনগ িা
তবতক্র করা হারাম। বযবসােী খকাননা পণ্য তননজর মাতলকানাে আনার আনগ অননযর
কানছ তবতক্র করানক রাসূলুল্লাহ  ﷺতনতষদ্ধ কনরনছন।
প্রিারণ্া : পনণ্যর খোষ খগাপন করা বা খক্রিানক িকানি পণ্য তমেযাতমতেয
খসৌন্দিিমতিি করা।
আনরকজননর উপর তেনে তগনে তবতক্র করা : এর অেি হনলা তবনক্রিা ও খক্রিা
খকাননা পণ্য বা খসবা খলননেননর বযাপানর িুতি িূড়াি কনর খফনলনছ, এমন সমে
িৃিীে পক্ষ এনস আরও কম োনম খসই পণ্য বা খসবা অফার করা।
৬) তবিতকিি তজতনস তবতক্র করা খেনক সাবযান োকুন। খিমন : িুতর বা
জবরেেলকৃি মালামাল। আল্লাহ িা’আলা বনলন :
“খহ ঈমানোরগণ্, খিামরা অনযােভানব এনক অননযর সম্পে িাস খকানরা
না, িনব পারস্পতরক সম্মতিনি বযবসা তবয। এবং তননজনের বংস খিনক
এননা না তকংবা খিামরা পরস্পরনক হিযা খকানরা না। তনশ্চে আল্লাহ
খিামানের প্রতি কৃপামে।”113
ইসলাম কলযাণ্কর, আর ইসলাম শুযু ভানলা তজতননসর খবিানকনানকই খকবল তবয
মনন কনর।
৭) ক্রে-তবক্রনে েোশীল খহান। জাতবর ইবনু আব্দুল্লাহ  খেনক বতণ্িি,
রাসূলুল্লাহ  ﷺবনলনছন,্“আল্লাহ িার প্রতি রহম করুন খি তবক্রে, ক্রে বা ঋনণ্র
িাকা োতব করার সমে েোলু হে।”114 আল-হাসান আল-বাসতর  বনলন,
“বাজারবাসীনের মনযয খকাননা কলযাণ্ খনই। আমানক জানাননা হনেনছ খি, একিা

113

সূরাহ আন-তনসা, ৪ : ২৯

114

বুোতর : ১৯৭০
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পেসা কম োকনল তননজর ভাইনের কানছও এরা তবতক্র করনি অস্বীকৃতি
জানাে।”115
৮) নারীনের সানে কো বলার সমে তশতেলিা খেোনবন না। অিো খকামলিা ও
িািুকাতরিা প্রেশিন খেনক তবরি োকুন। এ রকম আিরণ্ শেিাননর খযাাঁকার অংশ।
৯) োনশীলিা খেোন। কাইস ইবনু আবু গারিাহ  বনলন, আমরা বাজানর
োকা অবস্থাে নবীতজ  ﷺআমানের কানছ এনলন এবং বলনলন,্“ভুল ও তমেযার
সানে বাজার তমতশ্রি। অিএব এনক োন-সেকার সানে তমতশ্রি কনরা।”116
িৃ িীয়ি, ফনরাপো কমীীত্তদর উত্তেত্তিয
তনরাপত্তা কমিীনের কাাঁনয োতেনত্বর তবশাল ভার রনেনছ। িাাঁনের প্রতি আমানের
পরামশি :
১) োতেনত্ব সনিিন োকনি হনব। িাাঁনের উপর খি আস্থা মাতলকপনক্ষর রনেনছ,
খবিন তননে অসনিানষর খজর যনর খসিা ভি করা উতিি নে।
২) মুসতলমনের সম্মান রক্ষার জনয কিৃিপক্ষ, পুতলশ বাতহনী প্রভৃতির সানে
সহনিাতগিামূলক কাজ করনি হনব।
৩) সনন্দহজনক কাজ খেনক েূনর োকনি হনব ও হারাম েৃতিপাি পতরিযাগ করনি
হনব।
চিু থষি, সৎ কাত্তজর আত্তদিদািা
ফনত্তষিকারীত্তদর উত্তেত্তিয

ও

অসৎ

কাত্তজর

এাঁরা হনলন খসই সকল মানুষ, িারা দ্বীতন পতরনবশ সংরক্ষনণ্ কাজ কনরন। িাাঁনের
প্রতি ভানলাবাসার কারনণ্ িাাঁনের প্রতি আমানের তকছু পরামশি
১) আপনানক তযিিশীল হনি হনব ও আল্লাহর কানছ পুরস্কার আশা করনি হনব।
কারণ্, আপতন িা করনছন, িা আসমান-জতমননর প্রতিপালনকর কানছ তপ্রে।
আপতন সৎ কানজর আনেশ ও অসৎ কানজর তননষনযর ফরি োতেত্বনক পুনজিীতবি
কনরনছন এবং িা করনি তগনে খকাননা অসেুপাে অবলম্বন কনরনতন, এর ফনল
অননক তফিনা গতজনে উিনি বযেি হনেনছ। আল্লাহ িা’আলা বনলন :

115
116

বােহাতক, শুোবুল ঈমান : ৭/৪৪২
নাসাঈ : ৩৮০৮; আল-আলবাতন এনক সহীহুন নাসাঈ : ৮/৩৭১ তকিানব সহীহ বনলনছন।
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“খিামরাই সনবিাত্তম উম্মাি, মানবজাতির কলযানণ্র জনয খিামানের
আতবভূিি করা হনেনছ। খিামরা সৎ কানজর আনেশ োও ও অসৎ কানজর
তননষয কনরা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা কনর িনলা।”117
“খিামানের মনযয এমন একতি েল খহাক, িারা কলযানণ্র তেনক আহ্বান কনর, সৎ
কানজর আনেশ করনব এবং অসৎ কাজ হনি তননষয কনর, আর এরাই
সফলকাম।”118
২) খি োতেত্ব আপনানক খেওো হনেনছ, িা পালন করার মাযযনম আল্লাহর কানছ
আপনার আমলনামা পতরেন্ন রােুন। প্রজ্ঞা ও েূরেতশিিার সানে কাজ করুন।
৩) তননজর কানজ ভুলত্রুতি হনে খগনল িার জনয ক্ষমা িাইনি লতজ্জি হনবন না।
আপতন িা পতরবিিন করনি সক্ষম ও িিিুকু খপৌাঁছানি সক্ষম, িিিুকু কাজ করুন।
৪) মানকিনি আসা নারী-পুরুষনের মানঝ ইসলামী বই, তলফনলি ও ওোনজর
খরকতিিং তবতল করুন।
৫) এ সকল জােগাে খোকান েুনল ইসলামী বই ও খরকতিিং তবতক্র করুন।
৬) নারীনের জনয োওোহ কমিকানির সুনিাগ সৃতি করুন।
৭) হাতস মুে, েো ও খসৌজনযসহকানর নরম স্বনর কো বলুন। এতি মানুনষর হৃেনে
কো খপৌাঁছাননার মাযযম।
৮) মানুষনক আল্লাহর শাতস্তর বযাপানর ভে খেোন এবং িাাঁর পুরস্কানরর বযাপানর
উৎসাহ খজাগান।
৯) িারা আপনার কোর তবনরাতযিা কনর, িানের সামনন েতলল-প্রমাণ্ উপস্থাপন
করুন। বুতদ্ধবৃতত্তক ও খিৌতিক তবিনকি তলপ্ত খহান।
১০) োওোহর জনয উপহার তবতনমে করুন।
১১) কী কী তবষনে কো বলা আবশযক, িার িাতলকা প্রস্তুি রােুন।
১২) স্বণ্ি ও নারীনের খপাশাক তবনক্রিানের অিনর োওোতি খিিনা জািি
করুন, িানি িারা পণ্য তবক্রনের পাশাপাতশ এ কানজও িৎপর হে।

117
118

সূরাহ আনল ইমরান, ৩ : ১১০
সূরাহ আনল ইমরান, ৩ : ১০৪
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১৩) মানকিনি গমনাগমনকারী িুবসমানজর প্রতি েোলু খহান। আত্মতবশ্বাস অজিন
কনর িানের কলযানণ্র পনে িাকুন। ইসলামী বই ও খরকতিিং উপহার তেনে িানের
কানছ িানুন। েূনর খিনল খেনবন না।
১৪) মন্দ কানজর তবরুনদ্ধ কাজ করার সমে প্রজ্ঞা ও িীক্ষ্ণিার সানে কাজ করুন।
কিৃিপক্ষ খকাননা মন্দ কাজ প্রতিনরানয উোসীনিা খেোনল দ্রুি িা িানের নজনর
আনুন।
১৫) মানকিিনক োওোহর খক্ষনত্র পতরণ্ি করুন। শতপং কমনেক্স মাতলকরা
োওোহর কানজ আিহী িুবকনের সাহািয-সহনিাতগিা তেনলই খকবল িা সম্ভব।
এর ফনল খিমন ভানলা ও সতিযকানরর খক্রিার আগমন বাড়নব, খিমতন
আতেরানিও প্রতিোন পাওো িানব।
একতি সফল োওোহ মনিল : একবার ইসলানমর একেল মতহলা তশক্ষােিী খবপেিা
িলানফরাকারী নারীনের জনয তকছু করনি িাইনলন। িাাঁরা নজরকাড়া তিজাইননর
োওোহ কািি তিতর করনলন, িার োনম খলো তছল “কারণ্, আমরা আপনানের
ভানলাবাতস”। এনি মানুনষর উপর োরুণ্ প্রভাব পনড় এবং অননক নারীই পেিা
করার প্রতি উদ্বুদ্ধ হন।
পঞ্চমি, এসব মাত্তকষত্তট িমনকারী পুরুষত্তদর উত্তেত্তিয
১) একজন আেশি মুসতলম শুযু প্রনোজননর বাজার-মানকিনি িানব, এমতন এমতন
খঘারানফরার জনয না।
২) শতপং কমনেনক্সর উপর পেঘানির তবযান প্রনিাজয। আবু সাইে আল-েুেতর 
খেনক বতণ্িি, রাসূলুল্লাহ  ﷺবনলন,্ “পনের উপর বসা খেনক সাবযান।”্
সাহাবাগণ্ বলনলন,্ “আমানের খিা আর উপাে খনই। েরকাতর কোবািিা বলার
জনয আমানের খসোনন বসনিই হে।”্ রাসূল  ﷺবলনলন,্ “িতে বসনিই হে,
িাহনল পনের হক আোে কনরা।”্ তজনজ্ঞস করা হনলা,্ “পনের হক কী কী?”্
তিতন  ﷺবলনলন,্ “েৃতি অবনি করা, অননযর ক্ষতি না করা, সালানমর জবাব
খেওো, সৎ কানজর আনেশ ও অসৎ কানজর তননষয করা।”119 শতপং কমনেনক্স
বনস োকা বযতিনেরও এ সকল আেব মাননি হনব।
৩) ক্রমাগি আল্লাহনক স্মরণ্ করনি হনব। কারণ্, বাজার এমন জােগা, িা
আল্লাহর প্রতি উোসীন কনর খিানল। ইবনু আব্বাস  বনলনছন,্“খকউ হেনিা
119

বুোতর : ২৩৩৩; মুসতলম : ২১২১
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তনতশ্চি মনন বাজানর খহাঁনি খবড়ানে, অেি িার নাম খসসব বযতিনের মানঝ
তনযিাতরি হনে খগনছ িারা শীঘ্রই মারা িানব।”120
৪) বাজানর প্রনবনশর েু’আ পড়া। খক্রিা, তবনক্রিা, েশিনােিী সকলনকই এই েু’আ
পড়নি হনব, িা রাসূল  ﷺবাজানর খঢাকার সমে পড়নিন।
“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওোহোহু লা-শাতরকালাহ, লাহুল মুলকু ওো লাহুল হামেু,
ইেুহ্ তে ওো ইেুমীিু, ওো হুো হাইেুযন লা-ইোমূিু, তবোতেতহল োইর, ওো হুো
‘আলা কুতল্ল শাইতেযন িােীর।”্একমাত্র আল্লাহ ছাড়া খকাননা সিয উপাসয খনই,
িাাঁর খকাননা শতরক খনই, রাজত্ব িাাঁরই, প্রশংসামাত্রই িাাঁর। তিতনই জীবন োন
কনরন এবং তিতনই মৃিুয খেন। আর তিতন তিরজীব, মারা িানবন না। সকল প্রকার
কলযাণ্ িাাঁর হানি তনতহি। তিতন সকল সকল তবষনে ক্ষমিাবান।121 এ ছাড়া
সাযারণ্ভানব সকল জােগাে খিনকাননা সমে খসসব আোিও বলা িাে, িা
আল্লাহর স্মরনণ্র তেনক িানক। শুযু খিসব জােগাে আল্লাহর নাম উচ্চারণ্ হারাম,
খসসব জােগা বানে। খিমন : িেনলি।
৫) ঝগড়া ও কনিারিা পতরিযাগ করা। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর তবন আস  রাসূল
ﷺ-এর তবতশিয বণ্িনা কনর বনলন,্ “তিতন ককিশ বা কনিার হৃেনের নন এবং
বাজানর খশারনগালকারী নন।”122 আি-িীতব  বনলন,্“অেিাৎ, তিতন সম্মাতনি
আত্মার অতযকারী ভে তছনলন। তিতন োরাপ আিরণ্ কনর মানুষনের সানে গলা
উাঁতিনে কো বলনিন না। আর বাজানর অতবরি খিাঁিানমতি করনিন না। তিতন
িানের প্রতি নম্র ও েোলু তছনলন।”123 অেি আমানের সমনে মানকিি ভতিি
হাজানরা খশারনগাল, তিৎকার, খিাঁিানমতি আর ঝগড়া। এমনতক একিা কোর খজর
যনর এক মুসতলম অপর মুসতলম ভাইনের রি পিিি ঝরাে।
৬) সালাম খেওো। কারণ্, সালানমর মাযযনম ভানলাবাসা ও আিতরকিা বৃতদ্ধ পাে।
আবু হুরােরা  খেনক বতণ্িি, রাসূলুল্লাহ  ﷺবনলনছন,্“খিামরা মুতমন না হওো
পিিি জান্নানি প্রনবশ করনি পারনব না। আর পরস্পরনক ভানলা না বাসা পিিি
120

আল-হাতকম : ২/৪৮৭; তিতন বনলনছন,্“এর বণ্িনাসূত্র সহীহ, তকন্তু আল-বুোতর ও মুসতলম

িা উনল্লে কনরনতন।”্আি-িাহাতব ও এ বযাপানর একমি
121 তিরতমতি : ৩৪২৮; আল-আলবাতন  সহীহ আি-িারগীব ওোি িারহীব : ২/১৪২ িনে
এনক সহীহ বনলনছন; অনযানয অনননক এনক জতেফ বনলনছন, খিমন ইবনুল কাইতেযম , মুল্লা
আলী কাতর , আল-আজলুতন 
122 বুোতর : ২০১৮
123 তমরকািুল মাফািীহ : ১৬/৪১৮
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খিামরা মুতমন হনি পারনব না। এমন একতি তবষনের কো জাতননে তেই খিিা করনল
খিামানের পরস্পনরর মনযয ভানলাবাসা তিতর হনব? পরস্পরনক খবতশ খবতশ সালাম
খেনব।”124
৭) মুসতলমনের ক্ষতি না করা। আবু মূসা  খেনক বতণ্িি, রাসূলল্ল
ু াহ  ﷺবনলন,
“খিামানের খকউ িতে আমানের মাসতজে বা বাজানরর যার তেনে খহাঁনি িাে আর
িার সানে তির োনক, িাহনল খস খিন তিনরর খলৌহফলক যনর রানে িানি িা
খকাননা মুসতলনমর ক্ষতি না কনর।”125 এই উপমা বিিমাননর খিনকাননা অনস্ত্রর
খক্ষনত্রই োনি।
৮) েৃতি অবনি রাো। আল্লাহ খিােনক বাতননেনছন অিনরর আেনা। খিানের েৃতি
অবনি রােনল হৃেেও িার কামনা-লালসা েতমনে রানে। আর খিােনক বাাঁযনহারা
কনর তেনল অিনরও নানা রকম কামনা-বাসনা জািি হে। আবু হুরােরা  খেনক
বতণ্িি, রাসূলুল্লাহ  ﷺবনলন,্“আল্লাহ প্রতিতি আোমসিাননর জনয িার তনযিাতরি
তিনার পতরমাণ্ তলনে খরনেনছন এবং খস িা তনিঃসনন্দনহ করনব। খিানের তিনা হনলা
েৃতিপাি, তজহ্বার তিনা হনলা কো, হৃেনের তিনা হনলা কামনা, আর গুপ্তস্থান হে
খসতিনক বাস্তবােন কনর বা তমেযা প্রতিপন্ন কনর।”126 তিতন  ﷺখিানের কো বনল
শুরু কনরনছন। খবাঝা খগল খি এতিই হাি, পা, অির ও লজ্জাস্থাননর তিনার
খশকড়।
আল্লাহ িা’আলা বনলন :
“মুতমন পুরুষনের বনলা িানের েৃতি অবনতমি করনি আর িানের
লজ্জাস্থান সংরক্ষণ্ করনি। এিাই িানের জনয খবতশ পতবত্র। িারা িা তকছু
কনর, খস সম্পনকি আল্লাহ েুব ভানলাভানবই জাননন। আর মুতমনা নারীনের
বনল োও িানের েৃতি অবনতমি করনি আর িানের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ্
করনি।”127
জানা কো খি, বাজার-মানকিি হনলা মানুষ শেিান ও তজন শেিাননের তপ্রে
জােগা। িাই আল্লাহ িা খেো হারাম কনরনছন, িা খেো খেনক তবরি োকার জনয
বাজার-মানকিনি সো সনিিন োকনি হনব। ইসলামী শতরেনি বতণ্িি তিতকরআিকারগুনলা করনি হনব। আমানের সমনে নারীরা ঘর খেনক েুব খবতশ খবর
মুসতলম : ৫৪
বুোতর : ৬৬৬৪; মুসতলম : ২৬১৫
126 বুোতর : ৫৮৮৯; মুসতলম : ২৬৫৭
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সূরাহ আন-নূর, ২৪ : ৩০-৩১
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হওো শুরু কনরনছ এবং মানকিনি িানে। এ ছাড়া প্রনবশ ফিনক, খেোনল নারীনের
ছতবসংবতলি তবজ্ঞাপন সাাঁিা োনক। িাই েৃতি অবনতমি কনর ক্ষতি এড়াননা
আবশযক। জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ  বনলন,্ “আতম আল্লাহর রাসূল ﷺ-খক
অতনোকৃি েৃতিপানির বযাপানর প্রশ্ন করলাম। তিতন আমানক আনেশ কনরনছন
এমনিা ঘিনল অনযতেনক মুে ঘুতরনে তননি।”128
বুরােো  খেনক বতণ্িি, রাসূলুল্লাহ  ﷺআলী -খক বলনলন,
“খহ আলী, অতনোকৃি েৃতির পর ইোকৃি েৃতিপাি করনব না। কারণ্,
আল্লাহ প্রেম েৃতি ক্ষমা করনবন, তদ্বিীেতি নে।”129
৯) মুসতলমনের সম্মান রক্ষা করা। সম্মান-খিারনের মনিা হওো খেনক সাবযান।
এরা খনকনড়র মনিা মুসতলমনের তভনড় ঢুনক তগনে নানা রকম উসকাতন, উৎপীড়ন
ও ইভতিতজং কনর। মনন রােনবন, সম্মানহাতনর অপরানযর জনয আল্লাহ েুতনো ও
আতেরানি তনতেিি কনর শাতস্ত প্রস্তুি খরনেনছন। এিা আমলনামাে একিা ঋনণ্র
মনিা, িা পতরনশায করনিই হনব। িনব িারা তবশুদ্ধভানব িাওবাহ কনরনছ ও
আর-রহমাননর রহমনির ছাোে এনসনছ, িানের কো আলাো। িানের অিনর এ
রকম খরানগর অতস্তত্ব আনছ, িানের আমরা খসিাই বলব খি কো রাসূল ﷺ
বনলতছনলন তিনা করার অনুমতি িাইনি আসা এক িুবকনক। তিতন  ﷺবনলতছনলন,
“খকউ খিামার মানের সানে এমন করনল তক খিামার ভানলা লাগনব?”্খস উত্তর
তেনলা,্“না।”্রাসূল  ﷺএনক এনক বলনলন,্“খকউ খিামার কনযা, খবান, োলা,
ফুফুর সানে এমন করনল তক খিামার ভানলা লাগনব?”130
১০) আল্লাহর তেনক োওোহ খেওো। এক খবাবা বযতি আল্লাহর তেনক োওোনির
কাজ করনিন। তিতন তননজনক োনিা কনরনতন বা ওজর আনছ বনল তনতিে হনে
োনকনতন। তিতন িাইপ রাইিার তহনসনব কাজ কনর অল্প খি খবিন খপনিন, িা
তেনে ইসলামী বই ও খরকতিিং তকননিন। িারপর মানকিনি তগনে খকাননা হারাম
সংঘতিি হনি খেেনল কানছ তগনে ওই কাজ করা বযতিনক হাতসমুনে ওই তবষনের
উপনিাগী একতি খরকতিিং যতরনে তেনিন। িারপর গলাে খঝালাননা কাগজতির
128
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মুসতলম : ২১৫৯
আবু োউে : ২১৪৯; তিরতমতি : ২৭৭৭; মুস্তােরাক আল-হাতকম, তিতন  বনলন,্“এতি

মুসতলনমর শিি অনুিােী সহীহ বণ্িনা, তকন্তু তিতন বা বুোতর খকউই এতি উনল্লে কনরনতন।”্আিিাহাতব  একমি খপাষণ্ কনরনছন : ২/২১২। এ ছাড়া সহীহ আি-িারগীব ওোি িারহীব :
২/১৮৯ িনে আল-আলবাতন  এনক িহণ্নিাগয বনলনছন।
130 আহমাে : ৫/২৫৬; আস-তসলতসলা আস-সহীহা : ১/৬৪৫ িনে আল-আলবাতন এনক
সহীহ বনলনছন।
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তেনক খেোনিন, খিোনন খলো “েুিঃতেি। আতম খবাবা।”্িাাঁনক তজনজ্ঞস করা হনলা
এসব কাজ কনর তিতন খকাননা ফল খপনেনছন তক না। তিতন জবানব তলেনলন,
“একতেন আতম একতি খোকানন অননক োরাপ কাজ সংঘতিি হনি খেতে। আতম
তবনক্রিানক একতি খরকতিিং এর মাযযনম নাসীহাি করলাম, িা তকননি আমার মাত্র
২ তরোল েরি হনেতছল। এর অননকতেন পর আতম খসই খোকানন আবার খগলাম।
আমার মননও খনই খি, আতম এোনন আনগ এনসতছলাম। খোকানোর আমানক
খেনেই জতড়নে যনর কপানল িুমু খেনি লাগনলন। আতম ইশারাে জানালাম তিতন
হেনিা আমানক অনয খকউ মনন কনরনছন। তিতন বলনলন,্ ‘আপতনই তক খসই
খলাক নন, তিতন আমানের এই খরকতিিংিা তেনেনছন? আমরা আনগ ইসলানমর
নামিা ছাড়া তকছুই জানিাম না। আপনার খেওো এই খরকতিিং খশানার পর আল্লাহ
আমানের তহোোি তেনেনছন। আমরা িা করতছলাম, িা পতরিযাগ করলাম এবং
আল্লাহর সানে সম্পকি সংনশাযন কনর তনলাম। আল্লাহ আপনানক উত্তম প্রতিোন
তেন।”্ আপনারাও ব্লুিুে, খশোরইনির মনিা মাযযমগুনলা বযবহার কনর োওোহ
ছতড়নে তেনি পানরন।
১১) অপিে করনবন না। অেরকাতর তজতনসপত্র তকনন ঘর ভতিি করনবন না।
অপ্রনোজনীে তজতনস খকনা খেনক তননজর খলাভ সংবরণ্ করনি হনব। খবতশ োতম
হনলই খবতশ ভানলা হনব, এমন কো খনই। খেো িাে োম খবতশ তকন্তু প্রাে
খমোনোত্তীণ্ি, িারপরও মানুষ খসই তজতনস তকননছ।
১২) শতপং খিন সমে অপিনের মাযযনম পতরণ্ি না হে, কারণ্ এর বযাপানর
পরকানল তজনজ্ঞস করা হনব। ইবনু মাসউে  খেনক বতণ্িি, রাসূলুল্লাহ ﷺ
বনলনছন,্ “কনেকতি তবষনের জবাব খেওোর আনগ বান্দা একিুলও পা নাড়ানি
পারনব না। িার জীবন, খকান পনে িা বযে কনরনছ; িার জ্ঞান, কীভানব িা
বযবহার কনরনছ; িার সম্পে, কীভানব িা আে ও বযে কনরনছ; িার খেহ,
কীভানব িা বযবহার কনরনছ।”131
১৩) তবতভন্ন পনণ্যর িাকতিকয খেনে মুসতলম তবনমাতহি হনব না। মুসতলম কেননা
েুতনো তননে তিতিি হে না বা এোন খেনক তকছু হারানল মুষনড় পনড় না। খস সব
সমে আতেরানির পানেে অজিনন বযস্ত োনক। েুতনো খেনক খস িিিুকুই খনে,
িিিুকু তননল আতেরানির উনেশয পূরনণ্ কানজ লানগ। আল্লাহ িা’আলা বনলন :
“খিামরা দ্রুি অিসর হও খিামানের প্রতিপালনকর ক্ষমার তেনক ও খসই
জান্নানির তেনক িার তবস্তৃতি হনে আসমানসমূহ ও জতমননর সমান, িা
131

তিরতমতি : ২৪১৭; তিতন এনক হাসান সহীহ বনলনছন।
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মুত্তাকীনের জনয তিতর করা হনেনছ।”132
“এরাই কলযাণ্কর কানজ দ্রুিগতি, আর িানি িারা অিগামী।”133
“খিামরা সৎকনমি অিগামী হও।”134
আল-হাসান  বনলন,
“িারা দ্বীননর বযাপানর খিামার সানে প্রতিনিাতগিা কনর, িানের সানে
প্রতিনিাতগিা কনরা। আর িার েুতনোর বযাপানর খিামার সানে
প্রতিনিাতগিা কনর, িা িানের মুনের উপর ছুনড় মানরা।”135
ষষ্ঠি, এসব মাত্তকষত্তট িমনকারী নারীত্তদর উত্তেত্তিয
১) অবশযই লজ্জাশীলিা ও শালীনিার গুনণ্র অতযকাতরণ্ী হনি হনব। সবিক্ষণ্ ও
সবিত্র আল্লাহভীতি োকনি হনব। এই হােীসতি েুব গুরুত্বসহকানর তবনবিনা করনি
হনব। আবু হুরােরা  খেনক বতণ্িি, রাসূলুল্লাহ  ﷺবনলনছন,
“েুই প্রকানরর জাহান্নাতম আতম এেননা খেতেতন। একেল খসই সব খলাক
িানের হানি গরুর খলজসেৃশ িাবুক োকনব আর িা তেনে িারা খলাকনের
আঘাি করনব। আনরকেল খসই সকল নারী, িারা খপাশাক পনরও উলি
োনক। িারা মনন্দর তেনক আহ্বান কনর এবং এর প্রতি আসি। িারা
জান্নানি প্রনবশ করনব না, এমনতক এর সুঘ্রাণ্ও পানব না। অেি জান্নানির
সুঘ্রাণ্ এি এি েূর খেনক পাওো িাে।”136
২) নারীনের খবতশ খবতশ ঘনরর বাইনর খবর হওো উতিি না। িানের উতিি ঘনর
োকা, সিান প্রতিপালনন সমে খেওো, সালাি তিক রাো, স্বামীর আনুগিয করা,
রামাদ্বাননর সওম পালন করা, ভানলা ছাড়া মন্দ কো না বলা। এর মাযযনমই িারা
জান্নানি প্রনবশ করনব ইনশাআল্লাহ। তকন্তু িতে সতিযকারই খকাননা প্রনোজন খেো
খেে এবং িা কনর খেওোর মনিা অনয খকউ না োনক, িাহনল ইসলামী আেব
রক্ষা কনর বাইনর খিনি পারনব।

সূরাহ আনল ইমরান, ৩ : ১৩৩
সূরাহ আল-মুতমনূন, ২৩ : ৬১
134 সূরাহ আল মাতেোহ, ৫ : ৪৮
135 ইহইো উলুমুেীন : ৩/২০৭
136 মুসতলম : ২১২৮
132

133
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খিমন :
ক) শতরেি তনযিাতরি পূণ্ি পেিা করনি হনব।
ে) সাজসজ্জা ও সুগতন্ধ ছাড়া খবর হনি হনব। আবু হুরােরা  খেনক বতণ্িি,
রাসূলুল্লাহ  ﷺবনলন,্“আল্লাহর বান্দীনের আল্লাহর মাসতজনে আসনি বাযা তেনো
না। িারা ঘর খেনক সাজসজ্জা ও সুগতন্ধ ছাড়া খবর হনব।”137
গ) মাহরাম পুরুষ বা স্বামীসহ খবর হনি হনব।
ঘ) পারিপনক্ষ পুরুষ খোকানোনরর সানে কো বলনব সানে োকা পুরুষ। নারীর
কো বলা লাগনল নরম কে পতরহার কনর তসতরোস ভতিনি শুযু প্রনোজনীে
কোিুকু বলনব। আল্লাহ বনলন :
“খহ নবীপত্নীগণ্, খিামরা অনয নারীনের মনিা নও। খিামরা িতে আল্লাহনক
ভে কনরা, িাহনল (পরপুরুষনের সনি) এমন আকষিণ্ীে ভতিনি কো
খবানলা না, িানি বযাতযিস্ত অিনরর খলানকরা প্রলুি হে। খিামরা সংগি
কো বলনব।”138
ে) এনকবানরই অনযািয োম োতব না করা হনল োমাোতম করনব না। োম তননে িকি
করনি হনল সম্মানজনক ও শালীন ভতিনি করনব। িনব এ কাজ সনি োকা
পুরুষতি করনল ভানলা হে।
ি) খকনার তনেি ছাড়া োতল খেো ও সমে কািাননার উনেনশয একিার পর একিা
তজতনস নামানি বলা িানব না। এনি কেননা তবনক্রিা খরনগ তগনে অসম্মানজনক
আিরণ্ কনর বনস।
ছ) পণ্য বা িাকা আোন-প্রোন করনি তগনে খোকানোনরর সানে হাি িানি খলনগ
না িাে, খস বযাপানর সিকি োকনি হনব। িুতড় বা আংতির মাপ খেওোননার সমেও
সিকিিা অবলম্বন করনি হনব।
জ) খোকানোনরর সানে িোিে েূরত্ব বজাে রােনি হনব। খোকানোরনক
আপতত্তকরভানব কানছ আসার সুনিাগ খেওো িানব না।

আবু োঊে : ৫৬৫; আে-োতরতম : ১২৪৮; আল-আলবাতন ইরওোউল গালীল : ২/২৯৩
িনে এনক সহীহ বনলনছন; বুোতর : ৮৫৮ ও মুসতলম : ৪৪২, উভে িনে হােীসতি এনসনছ
“িারা ঘর খেনক সাজসজ্জা ও সুগতন্ধ ছাড়া খবর হনব।”্অংশতি বানে
138 সূরাহ আল-আহিাব, ৩৩ : ৩২
137
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ঝ) তনজিন খোকানন প্রনবশ করা তিক না। আশপানশ মানুষজন আনছ, এমন
জােগাে শতপং করা উতিি।
ঞ) তভড়ভাট্টা খবতশ আনছ এমন স্থানন েুব সাবযানন িলানফরা করনি হনব, িানি
খকাননা পুরুনষর সানে যাক্কা খলনগ না িাে।
ি) খোকানোনরর পক্ষ খেনক অিাতিি ও সনন্দহজনক আিরণ্ খির খপনল
তসনতক্রনেি না করা, সম্মান বজাে খরনে সনর আসনি হনব। এ রকম
খোকানোরনের খেনক আর কেননা তকছু তকননি আসা িানব না।
ি) তহজাব খিন সব সমে তিক োনক, তভনড়র মনযয অসাবযানন সনর না িাে, এ
বযাপানর সিকি োকনি হনব।
ি) খোকানন বা খিইলানসি কাপনড়র মাপ খেওোর জনয কাপড় খোলা িানব না।
এতি হারাম। প্রনোজনন ঘনর তননে মাপ খেওোর বযাপানর সমনঝািাে আসনি হনব।
ঢ) বেস কম হওোর খোহাই তেনে প্রাপ্তবেস্কা খমনেনের খপাশানক তশতেলিা করা
িানব না।
ণ্) অতভভাবনকর অনুমতি না তননে ঘর খেনক খবর হওো িানব না।
ি) ঘর খেনক খবর হওোর েু’আ পড়নি খভালা িানব না।
ে) িলানফরার সমে আল্লাহভীতি অিনর োকনি হনব। তফিনা সৃতি বা েৃতি
আকষিনণ্র মনিা তকছু করা িানব না।
ে) পারতফউনমর খোকানন খেোল রােনি হনব খি, গানে খিন সুগতন্ধ খলনগ না
িাে।
সপ্তমি, অফভভাবকত্তদর উত্তেত্তিয
সবনিনে বড় োতেনত্বর ভারিা অতভভাবকনের ঘানড়। রাসূলুল্লাহ  ﷺবনলনছন,
“মানুনষর জনয গুনাহ তহনসনব এিিুকুই িনেি খি, খস িার অযীনস্থনের বযাপানর
উোসীন হনব।”139 আল্লাহ িা’আলা বনলন :
“খহ তবশ্বাসীগণ্, তননজনের ও তননজনের পতরবারবগিনক খসই আগুন খেনক
বাাঁিাও, িার জ্বালাতন হনব মানুষ ও পাের।”140
আবু োঊে : ১৬৯২; আল-আলবাতন এনক সহীহ আি-িারগীব ওোি িারহীব : ২/২০৩
িনে হাসান বনলনছন।
140 সূরাহ আি-িাহরীম, ৬৬ : ৬
139
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িাই অতভভাবকনের েুব সিকি োকা উতিি খিন নারীরা সতিযকানরর প্রনোজন
ছাড়া মানকিনি তগনে খঘারানফরা না কনর। মানুষরূপী খনকনড় শেিাননর কুকুরগুনলা
িানের োাঁি-নে খবর কনর এসব জােগাে ওি খপনি োনক খি, কেন
অতভভাবকহীন তশকারনক কানছ পানব। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউে  খেনক বতণ্িি,
রাসূলুল্লাহ  ﷺবনলনছন,্“বাজানরর খগালমাল খেনক সাবযান।”141
লজ্জাজনক বযাপার হনলা, অননক নারীই খবপেিা হনে খোকানোর বা অনযানয
পরপুরুনষর সানে খহনস খহনস বা নরম স্বনর কো বনল, অপ্রনোজনীে খমলানমশাে
তলপ্ত হে; অেি সানে োকা পুরুষ অতভভাবক এ বযাপানর তনতলিপ্ত োনক। িানের
গােরাি তক এিই তননি খননম খগনছ, িানের খপৌরুষ তক এিই েুবিল হনে খগনছ
খি, এ রকম খমরুেিহীন আিরণ্ খস করনি পারনছ? আলী  বনলনছন,্“এনি
তক খিামানের আাঁনি ঘা লানগ না খি, খিামানের নারীরা কাতফনরর তভনড়ভতিি
বাজানর িানব?”142
অষ্টমি, সািারণভাত্তব সকল ছক্রিাত্তদর উত্তেত্তিয
১) তপক আওোনর শতপং করা পতরহার করনি হনব। খিমন : বনন্ধর তেন বা
রমাদ্বাননর রাি। কিক্ষনণ্র মনযয খকনাকািা খশষ করনি হনব, িার রুতিন তিক
কনর তননি হনব।
২) রাগাতেি বা তবরি অবস্থাে শতপং করনবন না। না হনল আপতন অপ্রনোজনীে
তজতনস তকননি োকনবন।
৩) পতরবানরর তিক কী কী েরকার, িা খজনন তননে বাজানর িান। অিো োতম
তজতনস না তকনন একই গুণ্সম্পন্ন সাশ্রেী তজতনস োকনল খসতি তকনুন।
৪) ফল ও সবতজর খমৌসুম শুরু বা খশনষর তেনক খসগুনলা না তকনন মাঝামাতঝ
সমনে তকনুন, িেন োম কনম আনস।
৫) “খিিা েরকার, খসিা তকনব। খিিা িাই, খসিা না।”্ এই মূলনীতি অনুসরণ্
করুন।
৬) কী কী তকননি হনব, িার িাতলকা আনগই তলনে তননে িান। এনি েুতি লাভ
হে:
ক) ভুনল িাওোর সমসযা খনই।
141
142

মুসতলম : ৪৩২
আহমাে : ১/৩৩; আল-আরনাউি  এর সনে িঈফ বনলনছন।
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ে) সমে বাাঁনি।
৭) নারীরা বান্ধবীনের সানে েলনবাঁনয শতপং এ না িাওো উতিি। িেন এনক
অপনরর খেোনেতে োতম বা অপ্রনোজনীে তজতনস খকনা এবং পরস্পর
প্রতিনিাতগিা করার মননাভাব মাোিাড়া তেনে ওনি।
৮) একবানরই খবর হনে সব েরকাতর তজতনস তকনন খফলুন। এনি সমে, শ্রম ও
িাকা বাাঁনি।
৯) এমন খোকান েুাঁনজ তনন খিোনন আপনার েরকাতর সব তজতনস বা খবতশর ভাগ
তজতনস একনত্র পাওো িাে।
শুধ্ু িােীলদে েিয মালকতট এবং এে গুেুত্ব
আনগকার িুনগ নারীরা শালীনিা বজাে রােনি খবতশ িৎপর তছল, পুরুষনের সানে
কম তমশি, ঘর খেনক কম খবর হনিা। এেন খিনহিু েুতনোর জনয প্রতিনিাতগিা
খবনড় খগনছ, িাই নারীনেরও খবতশ খবতশ ঘর খেনক খবর হওো লানগ। প্রতিতেনই
নিুন নিুন মনিনলর পণ্য ও খপাশাক বাজানর আসনছ। শুযু নারীনের জনয আলাো
মানকিনির বযবস্থা োকনল িা অবশযই সুস্থ বুতদ্ধসম্পন্ন খিনকাননা মানুনষর মনন
যরনব। তমক্সি মানকিনি খিসব বযাপক আকানরর সমসযা হে। পুতলতশ নজরোতর বৃতদ্ধ
কনরও খসগুনলা তনেন্ত্রনণ্ আনা িােতন। এক নারী জানান,্ “সবনিনে তবেিকর
অবস্থা হনলা, আমার েরকাতর তবতভন্ন তজতননসর োম খেোর জনয খোকানোর অনয
সবার সামননই খসই তজতনসগুনলা িুনল যনর।”
তকছু খোকানোর োতল তবতক্র কনরই সন্তুি হে না। “এই জামািা আপনানক েুব
সুন্দর লাগনব,”্ “এই তলপতস্টকিা আপনানক খবশ মানানব”্ এ রকম অিাতিি
অননক মিবয কনর।
শুযু নারীনের জনয তনতেিি মানকিিগুনলানি নারীরা এমন স্বাযীনিা পানব, িা তমশ্র
মানকিনি খনই। এোনন িারা শুযুই নারী কমিীনের খেো পানব। তবনক্রিা খেনক
বযবস্থাপক সকনলই নারী। নারীনের তনজস্ব তবষোতে, খিমন অিবিাস, সযাতনিাতর
নযাপতকন, খকাননা তবেি খবায করা ছাড়াই িারা তকননি পারনব। অসাযু
খোকানোররা এোনন িার শালীনিাে হস্তনক্ষপ করনি পারনব না। খপাশানকর রং
পছন্দ করা, মাপ খেওো ইিযতেও েুব সহনজই করনি পারনব।
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নবব্রেকে পনেনস্থনে এড়ালিাে উপায়
নারীরা নানা রকম পদ্ধতি বযবহার কনরন তবেিকর পতরতস্থতি এড়ানি। এক নারী
জানান,্“আতম তকনব না এ রকম একিা তজতননসর কো বনল খোকানোরনক অনয
তেনক পাতিনে তেই। িারপর আমার েরকাতর অিবিাস আমার বযানগ ভনর তনই। খস
তফনর এনল আতম খরতজস্টানর তগনে িা তকননতছ, িার োম পতরনশায কনর তেই।”
এক খক্রিা জানান,্ “নারীরা িানি তবেি না হে, িাই আতম িানের েরকাতর
তজতননসর কানছ িানের খরনে অনয তেনক িনল আতস। িারা বযানগ ভনর খসসব
তজতনস খরতজস্টানর তননে আসার পর আতম সব েুনল েুনল খেোর বেনল খকবল
প্রাইস িযাগ খেনে তনই।”
োইলযান্ড, আবুযাতব ও খসৌতে আরনব নারীনের জনয আলাো মানকিি অহরহ খেো
িাে। এমনতক খিল আতবনবও এমন মানকিি আনছ, খিোনন নারীনের সানে েশ
বছনরর খবতশ বেসী খকাননা বালকনকও ঢুকনি খেওো হে না। ইোহুেী নারীরা এই
স্বাযীনিা খপনে েুতশ। িাহনল আমরা খকন িা প্রনোগ করব না?143
িােী পুনেশ বানহিী
এমনতক নারীনের জনয আলাো মানকিনিও মতহলা পুতলশ বাতহনী োকা প্রনোজন।
কারণ্, অননক নারীই শরেী পেিা না কনর মানকিনি আসনি পানর বা কযানমরা খফান
ইিযাতের অপবযবহার করনি পানর। িাই হারাম কানজ প্রতিনরানযর জনয পুতলশ
বাতহনী োকনি হনব।
এোননও অবশযই ইসলামী শতরেনির তনেম খমননই িলনি হনব। নেনিা নারীনের
আলাো এসব খোকানও অননক তফিনার কারণ্ হনে োাঁড়ানি পানর। এসব
খোকাননর আশপানশ োকা অনয খোকানগুনলার জনয এসব মানকিি নারীনের সানে
খেো করার জােগাে পতরণ্ি হনেনছ। তকছু মানকিনি এমন খনাংরা সব তবজ্ঞাপননর
ছতব বযবহৃি হে, িা নারীনের শালীনিা বংস কনর খেে। অনননক মুনে খমকানপর
খমতক খনকাব লাতগনে মানকিনি িাে। অিএব, অবশযই আল্লাহনক ভে করনি হনব
এবং িাাঁর কানছই সাহািয িাইনি হনব।
143

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_492
6000/4926322.stm)
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এসব মানকিনির জনয অনুসরণ্ীে তকছু তবযান :
১) দ্বীনোর নারীরা বযবস্থাপনার োতেনত্ব োকনবন।
২) কযানমরা ও স্মািিনফাননর অপবযবহার নজরোতরনি রােনি হনব।
৩) মানকিনির বাইনর িোিে পুতলতশ তনরাপত্তা োকনব, িানি েুি খলানকরা কানছ
তভড়নি না পানর।
সাোফেে গেিালব বাোলে িোলফো কেলেি
আল্লাহ সুবহানাহু ওো িা’আলা আমানের জাতননেনছন খি, রাসূল  ﷺও অনযানয
নবীগণ্ হাি-বাজানর খিনিন।
“িারা বনল, এ খকমন রাসূল, খি োবার োে আর হাি-বাজানর িলানফরা
কনর? িার কানছ খফনরশিা অবিীণ্ি হে না খকন, খি িার সনি সবিো
োকি সিকিকারী হনে?”144
“আতম খিামার পূনবি খি সকল রাসূল পাতিনেতছলাম, িারা সবাই োেয িহণ্
করি আর হাি-বাজানর িলানফরা করি।”145
আল্লাহ িা’আলা খস সকল খনককার খলানকর কোও বনলনছন িারা হানি-বাজানর
তবতক্র-বযবসা কনর, তকন্তু আল্লাহর স্মরণ্ খেনক গানফল হে না।
“ওই সব খলানকর দ্বারা বযবসাে ও ক্রে-তবক্রে িানের িাাঁর স্মরণ্ হনি
তবিুযি করনি পানর না, আর সালাি প্রতিষ্ঠা ও িাকাি প্রোন খেনকও না।
িারা ভে কনর খকবল খসতেননর, খিতেন অির ও েৃতিসমূহ উলনি
িানব।”146
সাতলম ইবনু আব্দুল্লাহ  বাজানর একেল খলাকনক খেেনলন, িারা একিু পর
সালানির জনয উনি খগল। তিতন িা খেনে বলনলন, “এ রকম খলাকনের বযাপানরই
আল্লাহ কুরআনন বনলনছন ‘বযবসাে ও ক্রে-তবক্রে িানের িাাঁর স্মরণ্ হনি তবিুযি
করনি পানর না।’”147
সূরাহ আল-ফুরকান, ২৫ : ৭
সূরাহ আল-ফুরকান, ২৫ : ২০
146 সূরাহ আন-নূর, ২৪ : ৩৭
147 িাফতসর আি-িাবাতর : ১৯/১৯২
144
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আবুোরো  বনলনছন, “মুসতলনমর জনয খশ্রষ্ঠ তনজিনবানসর স্থান হনলা িার ঘর,
খিোনন খস িার েৃতি ও আব্রুর খহফাজি করনি পানর। বাজানরর বযাপানর
সাবযান! কারণ্, এগুনলা মানুষনক অসার কাজকনমি বযস্ত হনি ও গানফল হনি
সাহািয কনর।” 148
উি আোনির বযাপানর ইোহীম নাোঈ  বনলন, “এরা বাজানরর খসসব খলাক,
সালানির সমে হনে খগনল িানের তকছুই আিনক রােনি পানর না।”149
ইমাম আহমাে -এর খছনল আব্দুল্লাহ  বনলন, “আমার বাবা তনজিনিা
অনুসন্ধাননর খক্ষনত্র তছনলন সবনিনে তযিিশীল। মাসতজে, জানািা তকংবা অসুস্থনক
খেেনি িাওো ছাড়া অনয খকাননা সমে খকউ িাাঁর খেো খপি না। তিতন বাজানর
ঘুনর খবড়াননানক ঘৃণ্া করনিন।”150
ইবনু আবু হুসাইল  বনলন, “আল্লাহ ভানলাবানসন খি, িাাঁনক বাজানর স্মরণ্
করা হনব। কারণ্, খসোনন হট্টনগাল আর উোসীনিা খবতশ। আতম আল্লাহ
িা’আলানক স্মরণ্ করার একক উনেশয তননেই বাজানর িাই।”151
আি-িুফাইল ইবনু উবাই ইবনু কাব  সকাল খবলা আব্দুল্লাহ ইবনু উমার এর সানে বাজানর খিনিন। তিতন বনলন, “আব্দুল্লাহ ইবনন উমার িার সামনন
তেনেই খিনিন–খহাক খস বড় তবনক্রিা বা খছাি তবনক্রিা, গতরব বা যনী–সকলনকই
তিতন সালাম তেনিন। একতেন সকানল আতম িাাঁর কানছ িাওোর পর তিতন আমানক
বলনলন, ‘বাজানর িনলা।’ আতম বললাম, ‘আপতন খিা বাজানর তগনে তকছু
খকনননও না, খকাননা োমাোতমও কনরন না, তকছু খবনিনও না, খকাননা মজতলনস
কো বলার জনয বনসনও না। িাহনল িাওোর েরকার কী? আমরা বরং এোনন
বনসই কো বতল।’ তিতন বলনলন, ‘ওনহ খপিওোলা, আমরা খসোনন িাই িানের
সানে খেো হে িানের সালাম খেওোর উনেনশয।”152
আবু আমরা আন-নাোতব  বনলন, “আতম ইবনু উমানরর সানে বাজানর খিিাম।
খছাি-বড় িার সানেই খেো হনিা, িানকই তিতন সালাম তেনিন। একবার এক

বােহাতক, শুোবুল ঈমান : ৭/৩৭৯; হান্নাে ইবনুস সাতর রতিি তকিাবুি িুহে : ২/৫৮২
বােহাতক, শুোবুল ঈমান : ৩/৭৬
150 আবু নুোইনমর তকিাব আল-তহলইো : ৯/১৮৪ এবং তসফািুস সাফওোহ : ২/৩৪৮।
151 বােহাতক, শুোবুল ঈমান : ১/৪১২
152 আল-বুোতর রতিি আল-আোবুল মুফরাে : ১/৩৪৮; আল-আলবাতন এনক সহীহ আলআোবুল মুফরাে : ১/৩৯৫ িনে সহীহ বনলনছন।
148
149
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অনন্ধর সামনন তেনে িাওোর সমে তিতন িানক সালাম তেনল খস জবাব তেনলা না।
িাাঁনক জানাননা হনলা খি, খলাকতি অন্ধ।”153
বতণ্িি আনছ খি, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউে  বাজানরর মাোে োাঁতড়নে েু’আ
করনিন, “খহ আল্লাহ, আতম আপনার কানছ এর মযযকার কলযাণ্ ও এর খভিনর
িা আনছ খসসনবর মযযকার কলযাণ্ কামনা কতর। এবং আতম আপনার কানছ এর
অকলযাণ্ ও এর খভির িা আনছ খসসনবর মযযকার অকলযাণ্ খেনক আপনার
কানছ আশ্রে িাই।”154
সালমান  বনলন, “বাজার এমন একতি তিম্বাশে, খিোনন শেিান িার শুক্রাণ্ু
খরনে িাে। আপতন িতে সবার আনগ প্রনবশ কনর সবার খশনষ খবর না হওো বযতি
হনি পানরন, িনব খসিাই করুন।”155
রাসূল ﷺ-এর সাহাতব মােসাম  বনলন, “আমানক বলা হনেনছ খি, মাসতজনে
প্রেম িাওো বযতির কানছ খফনরশিারা পিাকা তননে িান। বযতিতি মাসতজনে
োকা পিিি খফনরশিারা িার সানে োনকন এবং িার সানে ঘনর খঢানকন। আবার
বাজানর প্রেম িাওো বযতির কানছ শেিান িার পিাকা তননে িাে। খস ঘনর
খফরার আগ পিিি শেিান িার সানে োনক এবং পিাকা তননে িার ঘনর প্রনবশ
কনর।”156
আল-হাসান  বনলনছন, “খি বযতি বাজানর তগনে আল্লাহ িা’আলানক স্মরণ্
করল, খস খসোনকার সকল ফাসীহ ও আজাতম পনণ্যর মূলয খপনে খগল।” আলমুবারাক  বনলন, “ফাসীহ অেি মানুষ, আজাতম অেি প্রাণ্ীসম্পে।”157
হুমাইে ইবনু তহলাল  বনলন, “বাজানর তগনে আল্লাহর স্মরণ্ করা বযতির উপমা
হনলা মৃি উতদ্ভেরাতজর মনযয একতি সনিজ উতদ্ভনের মনিা।”158
আব্দুর রািিাক : ১০/৩৮৬
আি-িাবারাতনর আল-মুজামুল কাতবর : ৯/১৮১; আল-হাইসাতম  বনলনছন, “এর
বণ্িনাকারীরা সহীহাইননর বণ্িনাকারীনের অিভুিি। আর হানিালাও তবশ্বস্ত। মাজমাউি িাওোইে
: ১০/৮৯
155 ইবনু আবী শাইবাহ : ৮/১৮১
156 আবু আতসম রতিি আল-আহােুল মাসাতন : ৫/১৮৩; সহীহ আি-িারগীব ওোি িারহীব :
১/১০১ িনে আল-আলবাতন  এনক সহীহ বনলনছন।
157 বােহাতকর আশ-শুোব : ১/৪১২) আস-সাওতর  বনলন, “মানসুর িাাঁর এলাকার এক
বৃদ্ধ খলাকনক বলনিন, “আপনার তক বাজানর িাওোর েরকার আনছ? আপনার তক তকছু লাগনব?
কারণ্, আতম বাজানর খিনি িাই।” (শুোবুল ঈমান : ৬/১২৮)
153
154
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মূসা ইবনুল মুগীরাহ  বনলন, “আতম তেননর মযযভানগ ইবনু সীতরননক খেনেতছ
‘আল্লাহু আকবার’ ‘সুবহানাল্লাহ’ বলনি বলনি ও আল্লাহর তিতকর করনি করনি
বাজানর প্রনবশ করনি। একজন খেনে তজনজ্ঞস করল, ‘খহ আবু বকর, এই সমনে
আবার তকনসর তিতকর?’ তিতন জবাব তেনলন, ‘হযাাঁ, কারণ্ এিা এমন সমে িেন
মানুষ তিতকর খেনক উোসীন োনক।’”159
মাতলক ইবনু েীনার  বলনিন, “বাজার সম্পে বাড়ানি োনক আর দ্বীন কমানি
োনক।”160
ইবনু আবু আতে  বনলন, “োঊে ইবনু আতব তহন্দ আমানের কানছ এনস
বলনলন, ‘খহ িুবক, আতম খিামানের এমন তকছু বলব, িা খেনক হেনিা খিামরা
তকছু উপকৃি হনি পানরা। খছাি োকনি আতম বাজানর খিিাম। িারপর ঘনর
খফরার সমে অমুক জােগা পিিি আল্লাহর িা’আলার তিতকর করিাম, িারপর
আবার অমুক জােগা পিিি, এভানব করনি করনি বাসাে খপৌাঁনছ খিিাম।”161
ইবনু শাওিাব  বনলন, “বাজানর ফল তবনক্রিার কানছ আতম আল-হাজ্জাজ
ইবনু ফারাতসফাহনক োাঁতড়নে োকনি খেেলাম। আতম তজনজ্ঞস করলাম, ‘আপতন
এোনন কী করনছন?’ তিতন জবাব তেনলন, ‘আতম খস সকল ফনলর তেনক িাতকনে
আতছ িানের খমৌসুম সীতমি এবং িার সরবরাহ এক সমে ফুতরনে িানব।”162
জারীর  বনলন, “আবু হাতিম খকাননা ফনলর পাশ তেনে খহাঁনি িাওোর সমে িা
োওোর ইো জাগনল বলনিন, ‘আমানের খেো হনব জান্নানি।’”163
আব্দুল্লাহ ইবনু বাতশর  বনলন, “িাউস আল-ইোমাতন মাসতজনে আসািাওোর েুতি পে তনযিাতরি খরনেতছনলন। একিা পে তছল বাজানরর খভির তেনে
আনরকিা অনয তেক তেনে। একতেন এক এক পে তেনে খিনিন। খিতেন তিতন
বাজানরর পে তেনে খিনিন, খসতেন খভড়ার মাো ভাতজ করা অবস্থাে খেেনিন। খস
রানি তিতন ঘুনমানি পারনিন না।”164
আল-তহলইোহ : ২/২৫২
তহলইোিুল আউতলো : ২/২৭২
160 তহলইোিুল আউতলো : ২/৩৮৫
161 তহলইোিুল আউতলো : ৩/৯৩
162 তহলইোিুল আউতলো : ৩/১০৮
163 তহলইোিুল আউতলো : ৩/২৪৬
164 তহলইোিুল আউতলো : ৪/৪
158
159
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ইসহাক ইবনু োলাফ  বনলন, “আমর ইবনু কাইস আল-মালাতে বাজানরর
খভিনরর খলাকনের খেনে খকাঁনে উিনিন এবং বলনিন, ‘আতেরানি িা িানের
জনয প্রস্তুি করা আনছ, িার বযাপানর এসব খলাক কিই-না গানফল ও
উোসীন!’”165
সাোফেে দাি-সদকাে উলেলশয বযবসা কেলেি
শাকীক ইবনু আবু মাসউে আল-আনসাতর  বনলন, “আল্লাহর রাসূল ﷺ
আমানের োন-সেকা করার আনেশ তেনিন। ফনল আমানের এনককজন এক মুে
(পতরমানপর একতি একক) আে করার জনয খলনগ খিিাম িানি িা োন করনি
পাতর। অেি আজ আমানের এনককজননর কানছ এক শ হাজার মুে োনক।” তিতন
খিন পনরাক্ষভানব তননজনকই ইতিি করনলন।166
তিতন  আরও বনলন, “রাসূল  ﷺআমানের োন করার আনেশ করনিন, তকন্তু
আমানের কানছ খেওোর মনিা তকছুই োকি না। িাই এনককজন তপনি মালামাল
বহন কনর বাজানর তননে তবতক্র কনর এক মুে পতরমাণ্ কামাই কনর খসতিই এনস
োন করিাম। আতম এমন একজন মানুষনক তিতন িার কানছ এেন এক শ হাজার
আনছ, অেি খসই সমনে এক তেরহামও তছল না।”167
তিতন খবাঝানেন খি, রাসূল ﷺ-এর জীবেশাে সম্পনের কি অভাব তছল, আর
এেন অননক অঞ্চল তবজে কনর সম্পনের পতরমাণ্ কি খবনড় খগনছ। এ ছাড়া
আনগকার সমে প্রনিযনকর অল্প িা তকছু তছল, খসোন খেনকই িাাঁরা োন করনিন।
অেি পরবিিীকানলর মানুনষরা তিক িার তবপরীি হনে খগনছ।168

তহলইোিুল আউতলো : ৫/১০২
বুোতর : ৪৩৯২
167 নাসাঈ : ২৫২৮; আল-আলবাতন এনক সহীহুন নাসাঈ : ৬/১৭৩ িনে সহীহ বনলনছন।
168 ফািহুল বাতর : ৩/২৮৪
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বাোলে নহসবাহ (সৎ কালেে আলদশ ও অসৎ কালেে
নিলষধ্)

মুহিাতসব হনলা খসই বযতি, িানক ইসলামী শাসক বা িাাঁর প্রতিতনতযর পক্ষ খেনক
তনিুি করা হে। জনগনণ্র অবস্থা, সুতবযা-অসুতবযা, বাজানরর খলননেন
খেোনশানা করা, প্রিারক-িগবাজনের উপর নজরোতর করা ও খস অনুিােী শাতস্ত
খেওো মুহিাতসনবর কাজ।169 জাতহতল আরনবর উকাি বাজানরও একজন তবিারক
তনিুি োকি, িানক িারা ‘বাজানরর তবিারক’ বলি। িার কাজ তছল খসোনন
হওো বাে-তববানের তনষ্পতত্ত করা।
ইবনু কাইতেযম  বনলন, “সৎ কানজর আনেশ ও অসৎ কানজর
তননষনযর োতেত্বপ্রাপ্ত বযতির োতেত্ব হনলা জনগণ্নক জুমেু ার সালাি
আোে, জামানির সানে সালাি আোে, কো ও কানজ তবশ্বস্তিা, সিিা
ও তবশুদ্ধিা তিক রাোর হুকুম করা। এ ছাড়া খস তবশ্বাসঘািকিা, মানপ
কম খেওো, উৎপােন ও তবক্রনে প্রিারণ্া খরায করনব। ওজন করার পাল্লা
ও পনণ্যর উৎপােন িার খেোনশানা করনি হনব।”170
আবু হুরােরা  খেনক বতণ্িি, রাসূলুল্লাহ  ﷺএকবার শনসযর একতি স্তূনপর পাশ
তেনে িাওোর সমে স্তূনপর খভিনর হাি প্রনবশ করানলন। িাাঁর হাি তভনজ খগল।
তিতন তজনজ্ঞস করনলন, “ওনহ শসযওোলা, এিা কী?” খস জবাব তেনলা, “বৃতিনি
তভনজ খগনছ।” তিতন  ﷺবলনলন, “খিামার খসগুনলা স্তূনপর উপনরর তেনক রাো
উতিি, িানি খক্রিারা িা খেেনি পাে। খি প্রিারণ্া কনর, খস আমার েলভুি
নে।”171
ইবনু উমার  বনলন, “আতম খেনেতছ রাসূল ﷺ-এর জীবেশাে মানুষ
এনলানমনলাভানব তজতনস ক্রে করি (ওজন না কনরই)। তননজনের ঘনর খনওোর
আনগই িারা খসগুনলা তবতক্র করার খিিা করনল িানের (প্রহানরর মাযযনম) শাতস্ত
প্রোন করা হনিা।”172

আল-মাওসুোিুল তফকতহেযাহ : ২/৯৭০
আি-িুরুকুল হুকতমেযাহ : ৩৪৯-৩৫০ পৃ.
171 মুসতলম : ১০২
172 বুোতর : ২০৩০; মুসতলম : ১৫২৭
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ইবনু হাজার  বনলন, “এ খেনক তশক্ষা হনলা, িারা ইসলামী হুকুনমর তবরুনদ্ধ
িাে, িানের শাতস্ত প্রোন করা জানেি। েুনিীতিপূণ্ি খলননেননর শাতস্ততবযান করা
হনব প্রহানরর মাযযনম। এ খেনক আরও খবাঝা িাে খি, সৎ কানজর আনেশ ও
অসৎ কানজর তননষনযর ফরি োতেত্ব পালননর জনয কাউনক তননোগ করা জানেি।
এোনন খি প্রহানরর কো বলা হনলা িা িানের খক্ষনত্র, িারা তবযান জানার পরও
অমানয কনর।”173
নবীতজ  ﷺমক্কা তবজনের পর সাঈে ইবনু সাঈে ইবনুল আস -খক মক্কার বাজার
িোরনকর কানজ বযবহার করনিন। আব্দুল্লাহ ইবনু উিবাহ ইবনু মাসউে -এর
সানে আস-সাইব ইবনু ইোিীে  উমার তবন োত্তাব -এর সমে মেীনার
বাজার িোরনকর কানজ তননোতজি তছনলন।
িাজান  বনলন, “আলী  বাজানর তগনে সালাম তেনে বলনিন, ‘খহ
বযবসােীগণ্, খলননেনন অতিতরি কসম করা খেনক তবরি োনকা। এনি পণ্য েরি
হনে িাে ও বারাকাহ েূর হনে িাে।’”174
মােমুন ইবনু মাহরান  বনলন, “মেীনাে জুমুোর তেন মুোিতিন িেন জুমেু ার
আিান তেনিন, িেন িাাঁরা বাজানর তগনে খঘাষণ্া করনিন, ‘এেন খবিানকনা
হারাম। এেন খবিানকনা হারাম।’”175
ইবনুল হাজ্জ  িাাঁর তকিাব আল-মােোনল িাাঁর তশক্ষক আবু মুহাম্মাে  হনি
বণ্িনা কনরন খি, তিতন মাগতরনবর সমে বাজানর এক মুহিাতসনবর খেো পান। তিতন
প্রতিিা খোকাননর মাতলনকর কানছ তগনে তবক্রনের তবযান, কীভানব পনণ্য সুে তমনশ
খিনি পানর, কীভানব িা খরায করা িাে এ সকল তবযান তজনজ্ঞস করনিন। িারা
উত্তর তেনি পারি, িানের খোকান োকি। িারা পারি না, িানের খোকান িুনল
খফলা হনিা। তিতন বলনিন, “মুসতলমনের বাজানর আমরা এমন কাউনক োকনি
তেনি পাতর না, খি সুে বা অনযানয হারাম তজতনস তননে আসনব।”176
ইোহইো ইবনু উমার  একই রকম একতি কাতহতন এনননছন িাাঁর বই আহকামুস
সুক-এ। তিতন খলনেন,

ফািহুল বাতর : ১২/১৭৯
ইবনু আবী শাইবাহ : ৫/২৬০
175 ইবনু আবী শাইবাহ : ২/৪৩
176 আল-মােোল : ১/২২৮
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“খি শাসক নযাে প্রতিষ্ঠা করনি িাে, খস খিন িার শাসনাযীননর
বাজারগুনলার তেনক খেোল রানে। সবনিনে দ্বীনোর তহনসনব পতরতিি
বযতিতিনক খিন খোকানপাি ও মানপর পাল্লা িোরনকর োতেনত্ব রাো হে।
িতে এমন খকাননা অপরাযী পাওো িাে, িাহনল িার অপরানযর মাত্রার
তভতত্তনি শাতস্ত প্রোন করা হনব। িারপর িানক খোকান খেনক িুনল তেনি
হনব িিক্ষণ্ না িার মানঝ তবশুদ্ধ িাওবাহ খেো িাে। শাসক এ পেনক্ষপ
তননল তিতন গুনাহ খেনক মাফ খপনে িানবন এবং িাাঁর শাসনাযীননরা উত্তম
হনে িানব ইনশাআল্লাহ িা’আলা।”177

সােসজ্জাকানেেী িােীলক নক িাসীহাে কেলে হলব?
সাযারণ্ভানব নারীনক নাসীহাি, আনেশ ও স্মরতণ্কা খেনব িার মাহরাম বা নারী
আত্মীেরা। তকন্তু সাজসজ্জা কনর খবর হওো নারীনক গােনর মাহরাম মুহিাতসব
নাসীহাি করনি পারনব তক না, এ বযাপানর আতলমগণ্ তশতেলিা তেনেনছন খি,
তফিনার আশো না োকনল এ কাজ করা িানব। খকউ নাসীহাি করনল অবশযই
ইসলামী আোব খমনন করনি হনব, িানি তফিনার আশো খেো না খেে।
অতফতসোতল তহসবাহর োতেত্ব পালন করা বযতিরা এ কাজ করনি পারনব।
উপসংহাে
িা তকছু বলা হনলা, িা িানের জনযই িারা সনিিন হৃেে ও মননানিাগী কান তেনে
খশানন। আপতন িা পড়নলন, িার মানঝ িা তকছু ভানলা, সিয ও সতিক বনল
আপতন েৃঢ়ভানব তবশ্বাস কনরন, িা অনযনেরও জাতননে তেন িানি আল্লাহ
িা’আলার কানছ জবাব তেনি পানরন। এ ছাড়া এ বইনে িা তকছু ভুল, িা সংনশাযন
কনর তেনি হনব কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফগনণ্র পদ্ধতি অবলম্বনন।
আল্লাহ খিন আমানক, আপনানক ও প্রতিতি মুসতলম নরনারীনক িাকওো, সিিা
ও িাাঁনক সন্তুিকারী আমল করার িাওতফক খেন। আল্লাহ িা’আলা খিন আমানের
জীবননক বরকিমে কনরন, আমানের ভুলভ্রাতি ও সীমালঙ্ঘন ক্ষমা কনরন।
আল্লাহর খকাননা তনোমাি আমানের খেনক উনি িাওো খেনক, স্বাস্থযহাতন খেনক,
আিমকা আিাব খেনক ও সব রকম গিব খেনক আমরা আল্লাহর কানছ পানাহ
িাই। আলহামেুতলল্লাতহ রতব্বল ‘আলামীন। আস-সলািু ওোস সালামু ‘আলা
নাতবতেযনা মুহাম্মাে ওো ‘আলা আতলহী ওো আসহাতবতহ আজমা’ঈন।
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