
ধুভান  জর্দা সফন: ূর্দ াআরাভী রৃ্ষ্টিবষ্টি 

ধুভানকে ‘াযাভ’ (‘ষ্টনষ্টলদ্ধ’) স্বীোয েযকে না চায়া সরােকর্য মুষ্টি  খণ্ডন: 

াকনে ফছয াঅকে মখন ষ্টফজ্ঞান  প্রমুষ্টি েকোটা াঈন্নে য়ষ্টন েখন াকনে াআরাভী ষ্টফকলজ্ঞ ফরকেন সম, 
ধুভান েযা ভােরু (াছন্দনীয়)। ার্ী সেকে সমকেু োাঁচা সাঁয়াজ ফা োাঁচা যুন খায়া ভােরু জানা মায়, 
োয াঈয ষ্টবষ্টি েকয ঐ ের ষ্টফকলজ্ঞযা াঈি পকোয়া ষ্টর্কেন। ষ্টফকল েকয ফাাংরাকর্, াষ্টেস্তান  বাযকেয 
ফহু ষ্টফকলজ্ঞ ধুভানকে ‘ভােরু’ ফকর োকেন। 

ফাাংরাকর্ক ষ্টেছু ধভদপ্রান সরাে াঅকছন মাযা ধুভান েকযন! োকর্য ভাোয় টুষ্ট াঅকছ, োকর র্াষ্ট়ি াঅকছ, াাঁচ 
য়াি নাভাজ ক়িন ষ্টেন্তু নাভাজ সকল াঅফায ধুভান েকযন। োকর্যকে মখন ফরা য়- ধুভান েযা জাকয়ম 
নয় েখন োযা াকনে ভয় াজ্ঞোফে ফা সজকর্য োযকর্ ো ভানকে চান না। ধভদপ্রার্ সরােকর্যাআ মষ্টর্ এ 
াফস্থা য় োকর সফনাভামী মুফেকর্য ষ্টে াফস্থা ো সো কজাআ ানুভান েযা সমকে াকয। 

ফাাংরাকর্ক ষ্টেছু াঅকরভ াকনে ভয় না ফুকঝাআ ধুভাকনয ফযাাকয ষ্টফষ্টবন্ন প্রোয েো ফকর োকেন। সোঈ ফকরন 
এটা ভেরু, াঅফায সোঈ ফকরন এটা ভােরুক োষ্টযভী (াযাকভয োছাোষ্টছ)। এয সছকন াফয ষ্টেছু োযর্ 
াঅকছ। মখন োকর্যকে প্রশ্ন েযা য় ‘হুজুয, াঅষ্টভ সো োভাে াো ুষ্ট়িকয় োয সধায়া ান েষ্টয, ষ্টেন্তু মাযা 
োভাে াো যাষ্টয খায়, োকর্য জনয ষ্টফধান ষ্টে?’ েখন াঈি হুজুয াকফের্ ষ্টফাকে ক়ি মান। োযর্, ষ্টেষ্টন 
ষ্টনকজাআ য়কো াকনয াকে োভাকেয ষ্টযফষ্টেদে রূ (ােদাৎ জর্দা) খান। োাআ ষ্টিে েোষ্টট ফরকর ষ্টেষ্টন ষ্টনকজ 
‘াযাকভ জষ্ট়িকয় মান’ ফকর এটাকে াযাভ না ফকর ানয ষ্টেছু (কমভন: ভােরু ফা ভােরুক োষ্টযভী) ফরায সচিা 
েকয োকেন। 

এখন ষ্টফজ্ঞান াকনে াঈন্নে কয়কছ। াঅভযা এখন জানকে সকযষ্টছ সম, ধুভান াঅকর এে ধযকনয ধীয েষ্টেয 
ষ্টফলষ্টিয়া। োভাে সমবাকফাআ গ্রর্ েযা সাে োকে এ ষ্টফলষ্টিয়া যকয় মায়। াঅয এ োযকর্ ফেদভাকন ৃষ্টেফীয 
সফষ্টয বাে াআরাভী ষ্টফকলজ্ঞ ফকরন ধুভান েযা াযাভ। শুধু ভুষ্টরভ ষ্টফকলজ্ঞাআ নয় াভুষ্টরভযা ধুভাকনয 
ষ্টফলষ্টিয়ায ফযাাযষ্টট ােকট স্বীোয েকযন। ষ্টোকযকটয যাকেকট এ ফযাাকয েেদীেযর্ াঈকেখ েযা োকে। 
ষ্টফশ্ব স্বাস্থয াংস্থায ষ্টযাংখযান ফরকছ, প্রষ্টে ফছয ৪০ রাকখয সফষ্ট ভানুল ভাযা মায় শুধু ধুভাকনয োযকর্। ফ 
ধযকনয োভাে সফনকে ষ্টাকফ াঅনকর াংখযাটা াঅকযা ফ়ি কফ। 

াআরাকভয রৃ্ষ্টিকে সম সোকনা ধযকনয খাযা  ক্ষষ্টেেয ফস্তু সফন েযা াযাভ। াঅোাে াঅর েুযাঅকন 
ফকরকছন, ‚স ভস্ত সরাে, মাযা াঅনুেেয াফরম্বন েকয এ যাূকরয, ষ্টমষ্টন াঈম্মী নফী, মাাঁয ম্পকেদ োযা 
ষ্টনকজকর্য োকছ যষ্টক্ষে েযাে  াআষ্টিকর সরখা সর্খকে ায়, ষ্টেষ্টন োকর্যকে ষ্টনকর্দ সর্ন ৎেকভদয, ফাযর্ 



েকযন াৎেভদ সেকে; োকর্য জনয মাফেীয় ষ্টফত্র ফস্তু ারার স ালর্া েকযন  ষ্টনষ্টলদ্ধ েকযন খাযা ফস্তুভূ।‛ 
(৭/ূযা াঅর াঅযাপ:১৫৭) 

াকনকেয ভকে, াযাভ ফস্তুগুকরায নাভ ধকয ধকয াঅো সো ষ্টফস্তাষ্টযে বাকফ স ালর্াাআ েকযকছন। োকর্য ভকে, 
েুযাঅকন াঅয ার্ীক সোো ধুভানকে ুস্পি বাকফ াযাভ েযা য়ষ্টন। এ মুষ্টিকে োকর্য ভে করা, াঅো 
মা াযাভ েকযনষ্টন, ো ৃষ্টেফীয সোকনা ভানুকলয ফা েকফলকেয াষ্টধোয সনাআ ো াযাভ েযায। ষ্টেন্তু ধুভানকে 
‘াযাভ’ স ালর্াোযীযা ষ্টনজ ষ্টদ্ধাকে াযাভ স ালর্াোযী নন। োযা েুযাঅন-ুন্না ানুমায়ীাআ োকর্য এ ষ্টদ্ধাে 
ষ্টর্কয়কছন। োছা়িা ধুভানকে াযাভ স ালর্াোযীযা সোকনা সছাকটাখাকটা াঅষ্টরভ নন। োযা ষ্টফকশ্বয ীলদস্থানীয় 
াঅষ্টরভ  েকফলে। াঈনাযা েুযাঅন-ার্ীকয াঅকরাকোআ ধুভানকে াযাভ ষ্টককফ ের্য েকযকছন। 

ষ্টেছু সরাকেয ভকে, ৃষ্টেফীয সোকনা সর্ ফা েকফলে ফা সোকনা সর্কয ভার্ে র্ফয ষ্টনয়ন্ত্রর্ াষ্টধর্প্তয ার্যাফষ্টধ 
ষ্টোকযটকে ভার্কেয োষ্টরোয় ষ্টনকয় াঅকষ্টন। োকর এটা সো ভার্ে ফা সনায ফস্তু নয়। োকজাআ াঈি সরােকর্য 
ভকে ো াযাভ নয়। ষ্টেন্তু, সোকনা ভার্েদ্রফয ষ্টনয়ন্ত্রন াংস্থা ষ্টোকযটকে ভার্ে ফা সনায ফস্তু ষ্টককফ ষ্টনষ্টলদ্ধ 
েযকরা ষ্টেনা স ানুমায়ী যীয়কেয ষ্টফধান ষ্টে ষ্টনষ্টর্দে য়? োযা মা ফরকফ সটাাআ াআরাকভ জাকয়ম ফা নাজাকয়ম 
কয় মাকফ? সোকনা সর্ক রাাআকন্স েকয ভর্ খায়ায ানুভষ্টে সর্য়া করাআ ষ্টে ভর্ ারার কয় মাকফ? ভকন যাখা 
প্রকয়াজন, াআরাভ ফদভকয়য জনয। ষ্টেছু ষ্টেছু সক্ষকত্র াআরাভ ভূরনীষ্টে ষ্টর্কয়কছ মা াফয ভানয। সকযাাআন, াআয়াফা, 
সোকেন াআেযাষ্টর্ াযাভ েকয সোকনা াঅয়াে  ার্ী সনাআ ফকরাআ এগুকরা ারার কয় মাকফ না। যাূর (া.) সো 
েযফাষ্টয ষ্টর্কয় মুদ্ধ েযকেন। োকর ষ্টে াঅভযা এখন সাআ েযফাষ্টয ষ্টর্কয়াআ মুদ্ধ েযকফা? নাষ্টে একক্ষকত্র াআরাকভয 
সম ভূরনীষ্টে সটা ভানাটাাআ ভুখয? ষ্টনষ্টর্দি াঈেযকর্য (কমভন: েযফাযীয) সচকয় ভূরনীষ্টে ষ্টে ফ়ি নয়? ানুরূবাকফ 
ফস্তু বক্ষর্ েযায সক্ষকত্র াআরাভ ভূরনীষ্টে ষ্টর্কয়কছ মা ভুষ্টরভকে াফযাআ সভকন চরকে কফ। এ ষ্টককফ ষ্টেয়াভাে 
মদে ষ্টোকযট ফা এ ধযকনয ক্ষষ্টেেয সম সোকনা ফস্তু- ো সম সোকনা নাকভাআ াঅুে না সেকনা- সটা াযাভ 
কফাআ। নাভ াঈকেখ োোয সোকনা প্রকয়াজন সনাআ। োযর্, ভূরনীষ্টেয াঅকরাকোআ ো াযাভ কে াকয। 

ষ্টেছু সরাে ফকরন, ধুভান েযায প্রচরন যাূর (া.) এয মুকে ষ্টছকরা না। োাআ, োকর্য ভকে, ধুভান াযাভ 
স ালর্ায ুকমাে স মুকে য়ষ্টন। এ ভকে ষ্টেছুটা ত্রুষ্টট যকয়কছ। এটা ষ্টিে সম, াআরাকভ নাভ াঈকেখ েকয ধুভানকে 
াযাভ েযা য়ষ্টন। েকফ াআরাভ এেষ্টট াধাযর্ ষ্টফধান প্রর্য়ন েকযকছ সম, সমফ ফস্তু স্বাকস্থযয জনয ক্ষষ্টেেয ফা 
াকয সরাকেয জনয েির্ায়ে ষ্টোংফা মায দ্বাযা ধন-ম্পকর্য ক্ষষ্টে াষ্টধে য় ো াযাভ। 

ষ্টেছু সরাে ফরায সচিা েকযন, ষ্টোকযটকে াযাভ ফরাটা সর্কয োভাে ষ্টল্প ফন্ধ েযায এে ধযকনয ধান্ধাফাষ্টজ। 
ষ্টেন্তু এ াষ্টবকমাে ফদাাংক েয নয়। মাযা ষ্টচষ্টেৎা সায াকে মুি োযা বাকরা েকযাআ জাকনন, াাংখয সযাকেয 
সক্ষকত্রাআ োয োযর্গুকরায ভকধয ধুভান  োভাে সফন ানযেভ। োকজাআ, সম ষ্টজষ্টন ফযষ্টি ফা ভাকজয জনয 
খাযা, াআরাভ সাআ ষ্টজষ্টন ভেদন েকয ো ারার েকয ষ্টর্কে াকয ষ্টে? োযর্, াআরাভ সোকনা ফাকজ ফা 
সকরকপরায ষ্টফধান নয়। সমটা াযাভ সোঈ না ভানকর সটা াযাভ, সম াযাকভয কক্ষ াপাাআ োয়া াইভানর্াকযয 



বফষ্টিয নয়। াঅয োভাে াধাযর্বাকফ এেষ্টট ক্ষষ্টেেয দ্রফয। োাআ এটাকে ষ্টকল্পয ভমদার্া সর্য়ায প্রকয়াজন সনাআ। 
এয সোকনা াঈোয বফজ্ঞাষ্টনেবাকফ প্রভাষ্টর্ে কর শুধু স সক্ষকত্র এয ফযফাযকে ীভাফদ্ধ যাখাাআ মকেি। োছা়িা- 
াআরাকভয রৃ্ষ্টিকে সোকনা খাযা ফস্তুয সবেকয ুষ্টচষ্টেৎায াঈার্ান োোয েো নয়। 

ধুভায়ীকর্য ধুভান েযাে না েযকে াযায াজুাে: 

ধুভায়ীযা মখন ধুভান ষ্টযেযাে েযকফ েখন াধাযর্বাকফ াষ্টযযীে  ভানষ্টে ষ্টেছুটা চাঞ্চরয সর্খা সর্য়া 
স্বাবাষ্টফে। াঅয এটা ানুবূে য়ায ম্ভাফনা করা সল ষ্টোকযটষ্টট ান েযায এে  ন্টা ফা রু্’ ন্টা কযাআ। 
েকফ, এ ের জষ্টটরো াাঁচ ষ্টর্কনয েভ ভকয়য ভকধযাআ ষ্টন:কল কয় মাকফ াআনাাঅো। 

নীকচ ষ্টোকযট ষ্টযেযাকেয সক্ষকত্র াধাযর্বাকফ সম জষ্টটরোগুকরা সর্খা সর্য় সগুকরা প্রষ্টেোয াঈকেখ েযা 
করা: 

সভজাজ ষ্টফেক়ি মায়ায ানুবূষ্টে ৃষ্টি কফ। প্রষ্টেোয: েবীযবাকফ ষ্টনাঃশ্বা সনয়া 

ক্লাষ্টে, াফার্, রুক্ষবাফ  েকিাযো ানুবফ কফ। প্রষ্টেোয: সফী েকয  ুভাফায সচিা েযা 

ভুখ  েরা শুষ্টেকয় মাকফ। প্রষ্টেোয: সফী েকয াষ্টন  জু ান েযা 

োষ্ট কফ  াষ্টনদ্রা সর্খা সর্কফ। প্রষ্টেোয: াঈষ্ণ াষ্টন ষ্টর্কয় প্রষ্টে ষ্টর্ন সোর েযা 

ভাো স াযা ানুবফ কফ। প্রষ্টেোয: ষ্টনভদর ফাোক মায়ায সচিা েযা 

ষ্টফকেকরয ষ্টর্কে াষ্টস্থযো ানুবফ কফ। প্রষ্টেোয: ফাজাকয ফা োকযা াকে ষ্টনভদর াঅড্ডা সর্য়ায জনয চকর মায়া 

চঞ্চরো ানুবফ কফ। প্রষ্টেোয: সখরাধূরা ফা ফযায়াকভয ানুীরন েযা 

োষ্ট়ি চারাকনায ভয় াষ্টস্থযো ানুবফ কফ। প্রষ্টেোয: োষ্ট়িকে েযাকট ফাষ্টজকয় েুযাঅন ষ্টেরায়াে ফা বাকরা 
সোন াআরাভী াঅকরাচনা সানা 

োকজ ভন ফকফ না। প্রষ্টেোয: েোনুেষ্টেে োজ ষ্টযফেদন েকয ানয োজ েযায সচিা েযা 

ভর েযাে েযকে েি কফ। প্রষ্টেোয: সফী েকয পর খায়ায সচিা েযা 

ধুভান  জর্দা সফকন াফযয় য়: 

াঅো ফকরন, "সোভযা াফযয় েকযা না। াফযয়োযী য়োকনয বাাআ।" (১৭/ূযা ফনী াআযাাআর:২৭) 



ফাাংরায় ‘াচয়’  ‘াফযয়’ ব্দ রু্ষ্টট াকনে সক্ষকত্র ভােদে ষ্টককফ ফযফহৃে কর এ রু্াআকয়য ভকধয ষ্টেছুটা 
ােদেয যকয়কছ। প্রকয়াজকনয সচকয় সফষ্ট ভাত্রায় ফযয় েযায নাভাআ াচয়, সমটাকে াঅযষ্টফ ফরা য় াআযাপ। 
ানযষ্টর্কে, াফযয় কে ানযায়  াকমৌষ্টিে াঈাকয় ম্পকর্য াফযফায, মাকে াঅযষ্টফকে োফমীয ফরা য়। 

মষ্টর্ সোঈ টাো জ্বাষ্টরকয় সর্য় েকফ াকনকোআ ফরকফ সম, সরােষ্টট াের কয় সেকছ। োকর ে ে টাোকে 
ধুভাকনয জনয জ্বাষ্টরকয় সর্য়াকে ষ্টে ফরা মায়? ােচ এয দ্বাযা াঅষ্টেদে  াযীষ্টযে ক্ষষ্টেয াকে াকে াকয 
ফযষ্টিয েি কয় োকে। োছা়িা ষ্টযকফ সনাাংযা  রূ্ষ্টলে েযা েফীযা গুনাকয ােবুদি। োাআ, ধুভাকনয 
ফযাাযষ্টট াকনেটা এযেভ সম, টাোয এেটা সনাট ষ্টনকয় সটাকে াঅগুন ধষ্টযকয় সর্য়া করা। ানয েোয়, 
ষ্টোকযকট াঅগুন ধযাকনা াঅকর টাো ুষ্ট়িকয় সপরা মা াফযয় ছা়িা াঅয ষ্টেছুাআ নয়। ানুরূবাকফ জর্দা সফন 
েযা ভাকন াকেদয াফযয় েযা। এভন ুস্থ  স্বাবাষ্টফে ভানুল াঅকছ ষ্টে ষ্টমষ্টন এগুকরাকে াফযয় ফরকফন না? 
াআরাকভয রৃ্ষ্টিকে ফাকজ  সফহুর্া খযচ ষ্টেন ধযকনয। সমভন: (ে)নাজাকয়ম োকজ (খ)ারার োকজ ষ্টেন্তু 
ভাত্রাষ্টেষ্টযি এফাং (ে)কনে োকজ ষ্টেন্তু সরাে সর্খাকনায াঈকেকয। ধুভান  জর্দায খাকেয খযচ সোকনাবাকফাআ 
াঈষ্টযাঈি ‘খ’  ‘ে’ এয ােবুদি নয় ফযাং ‘ে’ এয ােবুদি ােদাৎ এ খাকেয খযচ ফাকজ খযচ াফযয়। 

াকনে াফযয় াঅকছ মাকে ভানুকলয রাব-ক্ষষ্টে ষ্টেছু সনাআ। এগুকরা েকরয োকছ ানযায়  ফদম্মেবাকফ ো 
াফযয় ফকর ের্য। ষ্টেন্তু ধুভান এভন এেষ্টট াফযয় মাকে শুধুাআ ভানুকলয ক্ষষ্টে; সোকনা রাবাআ সনাআ। াঅয 
াঈষ্টযাঈি াঅয়াে ানুমায়ী ের াফযয় াযাভ ( য়োকনয োজ)। 

ধূভাকন ষ্টফষ্টবন্ন সর্ক সম ােদননষ্টেে ক্ষষ্টে য় ো খুফাআ োৎমদূর্দ। সোকনা সোকনা সর্ক ফছকয সভাট জােীয় 
াঈৎার্কনয েেযা ৭ সেকে ১২ বাে ক্ষষ্টে য় ধুভানজষ্টনে োযকর্। ধূভাকনয জনয সম ষ্টযভান ােদ াযা 
ৃষ্টেফীকে ফযয় য়, ো ষ্টর্কয় সোষ্টট সোষ্টট কু্ষধােদ  র্ষ্টযদ্র ভানুলকর্য জনয খাফাকযয ফযফস্থা েযা সমকো। এে 
েোয়, ধুভান  জর্দা সফন েযায় াফযয় য় ফকর এগুকরা াযাভ। 

াচয়  াফযয় ভানুলকে  সর্কে যষ্টনবদযীর েকয যাখকে বূষ্টভো ারন েকয। াঅজ সম াচয়োযী, 
াফযয়োযী  ষ্টফরাী, কে াকয োর স ষ্টবখাযী  যভুখাকক্ষী। এটা ফযষ্টি জীফকনয ভকো যাষ্ট্রীয় জীফকন 
েয। 

খাযা ফস্তুভূকে াযাভ েযা কয়কছ: 

াঅো ফকরন, "ষ্টেষ্টন (াঅো) সোভাকর্য জনয ারার েকয সর্ন বাকরা  াঈিভ (োাআষ্টয়ফাে) ফস্তু াঅয াযাভ 
েকয সর্ন খাযা  ক্ষষ্টেেয (খাফাষ্টয়) ফস্তু।" (৭/ূযা াঅর াঅযাপ:১৫৭)। ানয াঅয়াকে ফরা কয়কছ, ‚াঅষ্টন 
ফকর ষ্টর্ন, ষ্টফত্র ফস্তু সোভাকর্য জনয ারার েযা কয়কছ।‛ (৫/ূযা াঅর ভাষ্টয়র্া:৪) 



ভুরভানকর্য জনয খার্যদ্রফয রু্াআ প্রোয। ারার াঅয াযাভ। এয ফাষ্টকয ষ্টেছু সনাআ। ারাকরয ষ্টফষ্টবন্ন সের্ীাআ 
কে ভুস্তাাফ, ভুফা, ভােরু প্রবৃষ্টে। 

ষ্টোকযট, ষ্টফষ্ট়ি, োভাে এগুকরা ষ্টে ষ্টফত্র  বার ফস্তু? াফযাআ এটা খাযা, াষ্টফত্র, ক্ষষ্টেেয, রু্েদন্ধভয়  
সনাাংযা ফস্তু। াঈষ্টযাঈি াঅয়াে ষ্টর্কয় াঅো খাযা ফস্তুকে াযাভ েকযকছন। 

াকনকোআ ফকরন, াঅর েুযাঅকন সো ফরা য়ষ্টন ‚সোভযা ধুভান েকযা না (ফা জর্দা সফন েকযা না)।‛ াষ্টর্ক 
যাূকর সোো সনাআ সম, ‚ধুভান েযা মাকফ না (ফা জর্দা সফন েযা মাকফ না)‛, ো কর ধুভান (ফা জর্দা 
সফন) াআরাভী যীাঅকে ষ্টনষ্টলদ্ধ করা ষ্টেবাকফ? জফাকফ ফরা মায়, এভন ফহু ষ্টজষ্টন াঅকছ মা াযাভ েযা কয়কছ 
ােচ ো েুযাঅন-াষ্টর্ক নাভ ধকয াঈকেখ েযা য়ষ্টন। সমভন, েুযাঅন  ার্ীক সোো ফরা য়ষ্টন ‘সোভযা 
া সখকয়া না।’ োযয াঅভযা খাাআনা। োযর্ াঈষ্টযাঈি াঅয়াকেয ষ্টবষ্টিকে ো াযাভ কয় সেকছ। সেননা ো 
ক্ষষ্টেেয  খাযা। 

এেজন ষ্টফকফেফান ফযাষ্টিয াভকন মষ্টর্ এেষ্টট রুষ্টটয টুেকযা ফা বােকে জুো ষ্টর্কয় চা সর্য়া য় াকে াকে 
স োজষ্টটকে ানযায় ফকর াষ্টবষ্টে েযকফ। ষ্টেন্তু মষ্টর্ ষ্টোকযটকে জুো ষ্টর্কয় চা সর্য়া য় োকর সটাকে 
ানযায় ফকর ষ্টচষ্টিে েযকফ না। এয দ্বাযা এটাাআ প্রোষ্টে য় সম, ষ্টফষ্ট়ি, ষ্টোকযট,হুক্কা এফাং জর্দা প্রবৃষ্টে াষ্টফত্র। 

ধুভান  জর্দা সফন ষ্টনষ্টলদ্ধ য়ায েো েুযাঅন-ার্ীক যাষ্টয ফরা না োেকর াআরাকভয ভূরনীষ্টেয 
াঅকরাকে ো াযাভ (ফা ষ্টনষ্টলদ্ধ)। এযয মষ্টর্ সোঈ ফকরন, ধুভান  জর্দা সফন যীাঅকেয ষ্টনষ্টলদ্ধ ফস্তুয ভকধয 
ক়ি না, ো কর োকে ঐ সযােীয াকে েুরনা েযা মায় ষ্টমষ্টন ডািাকযয ষ্টনকর্দ ভে ষ্টচষ্টন  োভাে েযাে 
েযকরন ষ্টিোআ ষ্টেন্তু যকোো, চভচভ, কন্দ, ষ্টোকযট এফাং ান খায়ায নাকভ োভােষ্টভষ্টেে জর্দা- াআেযাষ্টর্ 
ফাআ সখকরন াঅয ফরকরন, ‘ডািায সো এগুকরা ষ্টনকলধ েকযনষ্টন’! 

ধুভান  জর্দায ভাকঝ যকয়কছ জাান্নাভী খাকর্যয বফষ্টিয 

াঅো যাবু্বর াঅরাষ্টভন জাান্নাভীকর্য খাকর্যয ফর্দনা ষ্টর্কে ষ্টেকয় ফকরন, ‚এটা োকর্য ুষ্টি সমাোকফ না কু্ষধা 
ষ্টনফাযর্ েযকফ না।‛ (৮৮/ূযা াঅর োষ্টয়া:৭) ধুভান  জর্দা সফকনয ভকধয এ বফষ্টিযাআ যকয়কছ সম- ো 
গ্রর্োযীয ুষ্টিয সমাোন সর্য় না, কু্ষধা ষ্টনফাযন েকয না। োকজাআ ধুভান  জর্দা গ্রকর্য েুরনা জাান্নাকভয 
খাফাকযয াকোআ েযা মায়। সোকনা ভুষ্টরভ ষ্টে চায় জাান্নাভী ধযকনয সোকনা খাফায সজকন ফুকঝ গ্রর্ েযকে? 

ধুভান  জর্দা সফকন যকয়কছ ক্ষষ্টে: 

াঅো ফকরন, "োযা াঅনাকে ভর্  জুয়া ম্পকেদ ষ্টজকজ্ঞ েকয। ফকর ষ্টর্ন, াঈবকয়য ভকধয যকয়কছ ভাা। 
াঅয োয ভকধয ভানুকলয জনয াঈোষ্টযো াঅকছ। েকফ এগুকরায া াঈোকযয সচকয় ফ়ি।" (২/ূযা াঅর 



ফাোযা:২১৯) াঅোোাঅরায এ ফার্ী দ্বাযা ফুঝা মায় ভর্-জুয়ায ভকধয াঈোষ্টযো োো (কমভন: যীকযয াঈিা 
ফৃষ্টদ্ধ) কে াঅো ো াযাভ েকযকছন। োকর এে ষ্টফচাকয ধুভান  জর্দা সফন সো ভর্-জুয়ায সচকয় 
জ নয। োযর্ োকে সোকনা ধযকনয াঈোয সনাআ; ফযাং এে বাোআ ক্ষষ্টে। াফয, সোঈ সোঈ ধুভাকনয ফা জর্দা 
সফকনয াঈোষ্টযো প্রভার্ েযকে চান। োকর্যকে ফুঝকে কফ, স্বাবাষ্টফে জীফকন ষ্টপকয সকে ধুভাকনয  জর্দা 
সফকনয াঈয ষ্টনবদযীরোকে াঈোষ্টযো ফরা মায় না। োাআ, াষ্টফদে ষ্টফচাকয ধুভান  জর্দা সফন ষ্টনষ্টলদ্ধ না 
য়ায সোকনা র্রীর সনাআ। 

াকনকে ফকরন ভর্-জুয়া াযাভ েযা কয়কছ সনায োযকর্ ষ্টেন্তু ধুভান ফা জর্দা সফন েযকর সো সোকনা সনা 
য়না। োকর্যকে ফরা মায়, এাআ ধুভান  জর্দা ছা়িকে াযকছন না াঅষ্টন- এটাাআ ফ়ি সনা (ফা াঅষ্টি)। 
োছা়িা ার্ী ানুমায়ী, সমটায সফষ্ট ষ্টযভার্ গ্রর্ েযকর সনা য় সটায াল্প ষ্টযভার্ গ্রর্ াযাভ। ষ্টোকযট 
 জর্দায োভাে সফষ্ট ষ্টযভার্ েযকর সনা সো য়াআ এভনষ্টে ভৃেুয  টকে াকয। এ েো াঅজ শুধু ানুভান 
নয় ফযাং প্রভাষ্টর্ে বফজ্ঞাষ্টনে েয। 

ষ্টনকজ ষ্টনকজকে েযা, ধ্বাং ফা ক্ষষ্টেগ্রস্ত েযা মাকফ না: 

াঅো ফকরন, ‚সোভযা ষ্টনকজকর্য েযা েকযানা। ষ্টনশ্চয়াআ াঅো সোভাকর্য প্রষ্টে াষ্টে র্য়ারু।‛ (৪/ূযা াঅন 
ষ্টনা:২৯) 

CDC (Center for Disease Control) এয ষ্টাকফ- প্রষ্টে ফছয ফাধদেযজষ্টনে োযর্, রূ্ দটনা  HIV সে মকো 
ভানুল ভাযা মায় োয সভাট াংখযায সচকয় শুধুভাত্র ধুভানজষ্টনে োযকর্ সফষ্ট ভানুল ভাযা মায়। 

ষ্টোকযকটয যাকেকট ষ্টফষ্টবন্ন েেদীেযর্ াঈকেখ েযা োকে। সমভন: ‘ধুভাকন ষ্টফলান’ ােফা ‘ধুভান ভৃেুয 
 টায়’ ােফা ‘ধুভান স্বাকস্থযয জনয ক্ষষ্টেেয’ ােফা ‘ধুভান েযান্সাকযয োযর্’ প্রবৃষ্টে। 

কি কি না কর ভকয়য ফযফধাকন ধুভান ভৃেুযয জনয র্ায়ী। ষ্টোকযট সমভন ষ্টনকজকে জ্বারায় সেভষ্টন 
ধুভায়ীকে ধীকয ধীকয জ্বাষ্টরকয় সল েকয সর্য়। 

ফেদভাকন ধুভানজষ্টনে সযাকে প্রষ্টে ফছয ৪০ রাখ সরাে ভাযা মাকে। ২০৩০ াকরয ভকধয েভকক্ষ ১ সোষ্টট 
সরাে াঅিাে কে াকয এফাং প্রষ্টে ষ্টর্নাআ েভকক্ষ ১ রাখ েরুর্ োভাকে াঅি কে াকয। 

সোঈ াধাযর্ে সজায েকয োাঈকে ধুভান ফা জর্দা সফন েযায় না ফযাং ফযষ্টি ষ্টনকজাআ সস্বোয় ো গ্রর্ েকয। 
ােচ, াঅো ষ্টনকজকর্যকে েযা েযাকে ষ্টনকলধ েকযকছন। োাআ ধুভান  জর্দা সফন েযা সেকনা াযাভ কফ 
না? 



াঅো াঅয ফকরকছন, ‚এফাং সোভযা ষ্টনজ াকে ষ্টনকজকে ধ্বাংক ষ্টেে েকযা না।‛ (২/ূযা াঅর 
ফাোযা:১৯৫) 

ধুভান  জর্দা সফন েযান্সায ষ্টফষ্টবন্ন সযাকেয োযর্। এগুকরা ভানুলকে ধ্বাং  েযায জনয র্ায়ী। োাআ 
কজাআ ফুঝা মায়, ধুভান  জর্দা সফন েযা ভাকনাআ াঅোয াঅকর্ রাং ন েযা  াযাভ োজ েযা। 

াযকে েি সর্য়া ফা োয ষ্টনে য়ায োযর্ ৃষ্টি েযা ানযায়: 

ষ্টোকযকটয ফাকজ েন্ধ াকনকেয য য় না াঅফায াকনকেয াাঁানী (ফা াযাজভা) োেকর োকর্য ভযা য়। 
াঅয ষ্টোকযকটয ফাকজ েন্ধ সপকযোকর্য রূ্কয সিকর সর্য়। এ ষ্টফলকয় াঅো ফকরন, ‚মাযা ষ্টফনা াযাকধ ভুষ্টভন 
ুরুল  ভুষ্টভন নাযীকর্যকে েি সর্য়, োযা ষ্টভেযা াফার্  প্রোয াকয সফাঝা ফন েকয।‛ (৩৩/ূযা াঅর 
াঅমাফ:৫৮) 

CDC এয ষ্টককফ প্রষ্টে ফছয েক়ি ৪৯৪০০ াধুভায়ী ভাযা মায় ধুভায়ীকর্য সধায়ায োযকর্ াঅিাে কয়। এাআ 
ভানুলগুকরাকে (যীয়াকেয রৃ্ষ্টিকে ষ্টফনা োযকর্) েযা েকয ধুভায়ীযা। াঅয ষ্টফনা োযকর্ োাঈকে েযায ফযাাকয 
াঅো ফকরকছন- ‚সম সোঈ প্রাকর্য ষ্টফষ্টনভকয় প্রার্ ােফা ৃষ্টেফীকে ানেদ ৃষ্টি েযা ছা়িা োাঈকে েযা েকয স 
সমকনা ফ ভানুলকোআ েযা েকয।‛ (৫/ূযা াঅর ভাষ্টয়র্া:৩২) োাআ ফরা মায়, াযকে েি সর্য়া ফা োয ষ্টনে 
য়ায োযর্ য়া সমকেু ষ্টনষ্টলদ্ধ োাআ ধুভান  জর্দা সফন েযা ষ্টনষ্টলদ্ধ। 

সনাদ্রফয য়োকনয কে চারায়: 

সনাদ্রফয প্রকি াঅো ফকরন, ‚স ভুষ্টভনের্, এাআ সম ভর্, জুয়া, ভূষ্টেদ (ফা প্রষ্টেভা) এয সফর্ী এফাং বােয ষ্টনধদাযে 
য (ফা শুব াশুব ষ্টনর্দকয়য েীয াআেযাষ্টর্) কে য়োকনয াষ্টফত্র োজ (াঈকেখয াচযোযী য়োকনয বাাআ)। 
ােএফ এগুকরা সেকে সফাঁকচ োে- মাকে সোভযা েরযার্প্রাপ্ত । য়োন সো চায়, ভর্  জুয়ায ভাধযকভ 
সোভাকর্য যস্পকযয ভাকঝ ত্রুো  ষ্টফকদ্বল ঞ্চাষ্টযে েকয ষ্টর্কে এফাং াঅোয স্মযর্  নাভাম সেকে 
সোভাকর্যকে ষ্টফযে যাখকে। ােএফ সোভযা ষ্টে াফধান কফ না?‛ (৫/ূযা াঅর ভাকয়র্া:৯০-৯১) 

ভর্াকনয ক্ষষ্টেয াকনেগুকরাাআ ধুভান  জর্দা সফকনয দ্বাযা াষ্টজদে কয় োকে। সমভন: েকফলর্ায় প্রভাষ্টর্ে 
কয়কছ সম, ধুভান  সনাদ্রফয গ্রকর্য পকর: কু্ষধা  জভষ্টি নি য়, সচাযা ষ্টফেৃে কয় ক়ি, েভদক্ষভো 
েকভ মায়, স্থায়ীবাকফ জ্ঞানফুষ্টদ্ধ হ্রা ায়, যি রূ্লর্ য়, স্নায়ু রু্ফদর কয় াঅক, ষ্টরবায  ষ্টেডনী ষ্টফনি কয় মায়, 
ষ্টফষ্টবন্ন সযাকেয প্রারু্বদাফ সর্খা সর্য়, শ্বানারী ক্ষষ্টেগ্রস্ত য়, স্থায়ীবাকফ েপ  োষ্ট সর্খা মায়, সমৌনষ্টি হ্রা ায় 
 স্বাবাষ্টফে সমৌন সৃ্পা েকভ মায়, েফর্ষ্টি েকভ মায়, র্াাঁকে, ভুকখ  পুপুক োকরা াঅফযর্ বেষ্টয য়, 
ুরুলত্বীনো, েযান্সায, এাআড এফাং াষ্টনফামদ ভৃেুযয ম্ভাফনা সফক়ি মায়। োাআ, এটা ষ্টে বাফা মায় সম, সম ষ্টজষ্টন 
ফযষ্টি ফা ভাকজয জনয খাযা, াআরাভ সাআ ষ্টজষ্টন ভেদন েকয ফা সষ্টটকে ারার স ালর্া েকয সর্য়? 



াআরাভকে এভন ফাকজ ফা সরাকপরায ষ্টফধান ভকন েযা ষ্টিে নয়। সমটা াযাভ, সটা াযাভাআ। সোঈ ভানকর 
াযাভ; না ভানকর াযাভ। োাআ, বুকর াযাকভয কক্ষ প্রচায েযা ফা াপাাআ োয়া াঈষ্টচে নয়। 

ষ্টফলাি ষ্টজষ্টন বক্ষর্ েযা ষ্টনষ্টলদ্ধ: 

যাূর (া.) ফকরন, ‚সম ফযষ্টি ষ্টফল াকন াঅত্মেযা েযকফ, স জাান্নাকভয াঅগুকনয ভকধয ানেোর োাআ চাটকে 
োেকফ। সখাকন স ষ্টচযোর াফস্থান েযকফ।‛ (ষ্ট ভুষ্টরভ) 

ধুভান সম ষ্টফলান এটা ফাাআ এেফাকেয স্বীোয েকয। শুধু োাআ নয়, ষ্টোকযকটয যাকেকট ো সরখা োকে। 

াআাঈকযাক এেভয় ধুভানকে ষ্টনষ্টলদ্ধ েযা কয়ষ্টছকরা এফাং ধুভানোযীকে াষ্টস্ত প্রর্ান েযা ে। 

াঅত্মেযা স্বল্প ভকয় েযা মায় াঅফায র্ী দকভয়ার্ীবাকফ েযা ম্ভফ। সস্বোয় ধুভাকনয দ্বাযা র্ী দকভয়াকর্ 
ভৃেুযফযর্ েযা যাষ্টয াঅত্মেযায মদায়বুি। াঅত্মেযা েযা াযাভ। োাআ, ধুভান, জর্দা সফন ফা ানয সম 
সোকনা োজ মা ভৃেুয  টায় ফা ভৃেুযয ঝুাঁষ্টে ৃষ্টি েকয ো াফযাআ াযাভ। 

ষ্টনকজয  াকনযয ক্ষষ্টে েযা মাকফ না: 

যাূর (া.) ফকরন, ‚ষ্টনকজয ক্ষষ্টে স্বীোয েযকফ না, ানযকে ক্ষষ্টেগ্রস্ত েযকফ না।‛ (ভুনাকর্ াঅভার্, াআফকন 
ভাজা, ী)। ধুভান ভাকনাআ ষ্টনকজয ক্ষষ্টে (াঅষ্টেদে, াযীষ্টযে,  দ্বীষ্টন ক্ষষ্টে) এফাং ভানুলকে েি সর্য়া  
োকর্য ক্ষষ্টে েযা। মা ষ্টনকজয ক্ষষ্টে েকয এফাং ভানুকলয ক্ষষ্টে েকয ো ষ্টে ারার কে াকয? 

যাূর (া.) াঅয ফকরকছন, ‚সোভায প্রষ্টে সোভায যীকযয াষ্টধোয াঅকছ।‛ ধুভান, জর্দা সফন ফা যীকযয 
জনয ক্ষষ্টেেয ানয দ্রফয গ্রকর্ যীকযয ে নি েযা য়। 

ষ্টফশ্বস্বাস্থয াংস্থায ভকে, প্রষ্টেফছয ১০ রাকখয সফষ্ট ভানুল ভাযা মায় ধুভাকনয ( োভাে গ্রকর্য) োযকর্। মাযা 
পুপুকয েযান্সাকয ভাযা মায়, োকর্য ভকধয ৯০% করা ধুভাকনয ( োভাে গ্রকর্য) োযকর্। এছা়িা হৃর্কযাে, 
েযাষ্টিে াঅরায াকনে জীফননাোযী সযাে ৃষ্টি েকয ধুভান  োভাে সফন। এভনষ্টে েবদফেী ভাকয়যা 
ধুভান েযকর (ফা োভাে গ্রর্ েযকর) োকর্য ফাচ্চাকর্য ষ্টফেরাি কয় জন্মাকনায ম্ভফনা াকনে সফষ্ট োকে। 
এবাকফ ষ্টনকজয ফা ভানুকলয ক্ষষ্টে েযা াআরাকভ মূ্পর্দ াযাভ (ফা ষ্টনষ্টলদ্ধ)। 

ষ্টনকজয যীযটা ষ্টনকজয নয় ফযাং াঅো প্রর্ি াঅভানাে। এ াঅভানাকেয ক্ষষ্টে েযা এে ধযকনয ষ্টখয়ানাে। 
াঅয ানয ভানুকলয ক্ষষ্টে েযকর ফান্দায ে নি েযা য়- মা াংষ্টিি ফান্দা ভাপ না েযকর াঅো ভাপ েযকফন 
না ফকর ফর্দনা যকয়কছ। ধুভান েযকর াকয সরাকেয াঅকযা সফষ্ট ক্ষষ্টে য়। োযর্ ধুভায়ী ষ্টপল্টায েযা 



সধায়া টানকর প্রষ্টেকফীকে ষ্টপল্টায না য়া সধায়া টানকে ফাধয েকয। োকজাআ ধুভাকনয ভকধয াঅভানাকেয 
ষ্টখয়ানাে  ভানুকলয ে নি এ রু্’সটা াযাভাআ াষ্টভর। 

ধুভান শুধু স্বাকস্থযয জনযাআ ক্ষষ্টেেয নয়। াঅত্নায জনয ক্ষষ্টেেয, স্ববাফ-চষ্টযকত্রয জনয ক্ষষ্টেেয, ষ্টযফায-ষ্টযজন, 
প্রষ্টেকফী, ভাজ  ষ্টযকফকয জনয ক্ষষ্টেেয। এয সচকয় ফ়ি ক্ষষ্টেয ষ্টর্ে করা ধুভাকনয ভাধযকভ াআরাকভয 
নীষ্টে  াঅর্দ রাং ন। 

প্রষ্টেকফীকে েি সর্য়া ষ্টনকলধ: 

যাূরুো (া.) ফকরন, ‚সম ফযষ্টি াঅো  াঅকখযাকে ষ্টফশ্বা যাকখ স সমকনা োয প্রষ্টেকফীকে েি না সর্য়।‛ 
(ফুখাযী) ধুভানোযী োয ধুভাকনয দ্বাযা স্ত্রী-ষ্টযজন, মাত্রী, ফনু্ধ-ফান্ধফ  াঅক-াকয সরােজনকে েি ষ্টর্কয় 
োকে। 

বফজ্ঞাষ্টনে েকফলর্ায় জানা সেকছ, সচাআন সস্মাোযকর্য স্ত্রীকর্য পুপুক েযান্সায য়ায ম্ভফনা সফষ্ট। োছা়িা, 
সোকনা াধুভায়ী ফযষ্টি মষ্টর্ ধুভায়ী ফযষ্টিয োকছ াফস্থান েকয, োকর এভষ্টনকোআ এে প্তভাাং ষ্টোকযকটয 
ষ্টনকোষ্টটন াধুভায়ীয যীকয প্রকফ েকয। এ োযকর্ ষ্টযকফফার্ী ষ্টফষ্টবন্ন াংেিন াধুভায়ীকর্যকে ধুভাকনয 
সধায়া সেকে যক্ষা েযকে কচি। এজনযাআ োকর্য ানযেভ এেষ্টট সিাোন করা: ‚াঅভাকর্যকে ষ্টনযার্ ষ্টন:শ্বা 
সনয়ায ুকমাে র্া।‛ 

ষ্টোকযকটয েন্ধ সম েকোটা ায ো শুধু াধুভায়ীযাাআ ফুকঝ।  ুভ সেকে িায কয এেজন ধূভায়ীয ভুকখ সম 
রু্েদন্ধ য়, ো রু্ষ্টনয়ায াকনে ফাকজ েকন্ধয াকে েুরনা েযা মাকফনা। যাস্তা াকট াকনকে ধুভায়ীয ভুকখয রু্েদন্ধ 
নীযকফ েি য েকযন এফাং ভকন ভকন ধুভানোযীকে াষ্টবা সর্ন। াঅফায রু্-এেজন প্রষ্টেফার্ েকয ষ্টফব্রেেয 
াফস্থায ভকধয ক়ি মান। ষ্টনষ্টলদ্ধ োজ েকয ফহু ধুভায়ী ফাারু্যী প্রর্দন েকয। 

যান্নায় যুন  সয়াজ এয ফযফায বফধ  প্রষ্টদ্ধ য়া কে োাঁচা যুন  োাঁচা সাঁয়াজ সখকর ভুকখ ারো 
রু্েদন্ধ কয় োকে- মা াক োো ভানুকলয জনয েকিয োযর্ কে াকয। োাআ, যাূর (া.) (োাঁচা) যুন ফা 
সাঁয়াকজয েন্ধ ষ্টনকয় ভষ্টজকর্ প্রকফ েযকে ষ্টনকলধ েকযকছন। নফী (া.) ফকরকছন,‚েখকনা সোঈ মষ্টর্ (োাঁচা) 
যুন ফা সাঁয়াজ খায় স াঅভায োছ সেকে  ভষ্টজর্ সেকে রূ্কয োেকফ।‛ (ী াঅর ফুখাযী, প্রেভ খণ্ড, 
াধযায়:াঅমান,ার্ী নাং ৮৫৫) ানয ার্ীক যাূর (া.) ফকরন, ‚সম ফযষ্টি োাঁচা সাঁয়াজ ােফা যুন খাকফ, স 
সমকনা াঅভাকর্য সেকে াঅরার্া োকে, াঅভাকর্য ভষ্টজকর্য ষ্টনেটফেদী না য় এফাং ফাষ্ট়িকে ফক োকে।‛ (ভুষ্টরভ) 
ধুভাকনয রু্েদন্ধ োাঁচা সাঁয়াজ ফা যুকনয সচকয় ফহুগুর্ প্রেট, ষ্টনেৃি  েির্ায়ে। ধুভাকনয রু্েদন্ধ োাঁচা সাঁয়াজ 
ফা োাঁচা যুকনয সচকয় প্রেট য়ায় এয হুেুভ ‘ভােরু’ সেকে প্রেট কয় ‘াযাভ’ এ সৌঁকছ মায়। োছা়িা 
ধুভাকন মষ্টর্ রু্েদন্ধ ৃষ্টি না কো েফু ো ানয োযকর্ াযাভ। োযর্, োভাে সনা ৃষ্টিোযী র্ােদ য়ায় 



ো ধুভান  জর্দা সফকনয নাকভ মকো াল্পাআ গ্রর্ েযা সাে ো ষ্টনষ্টলদ্ধ। সভাটেো, ানযকে েি সর্য়া এফাং 
সনাৃষ্টিোযী দ্রফয সফন সমকেু ষ্টনষ্টলদ্ধ োাআ ধুভান  জর্দা সফন েযা ষ্টনষ্টলদ্ধ (ফা াযাভ)। 

ম্পর্ নি েযা মাকফ না: 

যাূকর োষ্টযভ (া.) ফকরন, ‚াঅো যাবু্বর াঅরাষ্টভন সোভাকর্য ষ্টেনষ্টট ষ্টফলয়  ৃর্া েকযন। (এে) ষ্টবষ্টিীন  
নর্-ূত্র ষ্টফীন েো-ফােদা (রু্াআ) াষ্টধোকয প্রশ্ন েযা (ষ্টেন) ম্পর্ নি েযা।‛ (ফুখাষ্টয  ভুষ্টরভ) ধুভানোযী 
 জর্দা সফনোযী ম্পর্ নি েকয এ ফযাাকয জ্ঞানী  ষ্টচোীরকর্য ভকধয সোকনা ষ্টদ্ব-ভে সনাআ। ুেযাাং এগুকরা 
ষ্টনষ্টলদ্ধ। 

যাূর (া.) ফকরকছন, ‚সল ষ্টফচাকযয ষ্টর্ন এেজন ভানুলকে াগ্রয কে সর্য়া কফ না মেক্ষর্ না স ষ্টকফ 
সর্কফ স োয াষ্টজদে ােদ ষ্টেবাকফ খযচ েকযকছ।‛ ধুভান, জর্দা সফন প্রবৃষ্টে ভন্দ খাকে খযচ েযকর াঅোয 
োকছ ধৃে য়া ভূ ম্ভাফনা সেকে মাকফ। 

কন্দজনে ষ্টফলয় ষ্টযেযাজয: 

নফী (া.) ফকরন, ‚ারার স্পি, এফাং াযাভ স্পি। এ রু্কয়য ভাকঝ াঅকছ কন্দ জনে ষ্টফলয়াফরী (মা ারার না 
াযাভ াকনে ভানুলাআ জাকন না)। সম ফযষ্টি এ কন্দ জনে ষ্টফলয়গুকরা ষ্টযায েযর, স োয দ্বীন  স্বাস্থয যক্ষা 
েযকরা। াঅয সম এ কন্দ জনে ষ্টফলয়গুকরাকে ষ্টরপ্ত র স প্রোযােকয াযাভ োকজ ষ্টরপ্ত কয় ়ির.. (ফুখাযী 
 ভুষ্টরভ)। 

প্রেভ েো করা, ধুভান  জর্দা সফন কন্দীনবাকফ ক্ষষ্টেেয  াযাভ। েকেদয খাষ্টেকয ধুভান  জর্দা 
সফনকে াযাভ না ভানকর ফরা মায়, মাযা াআরাকভয রৃ্ষ্টিকে ধুভান  জর্দা সফন ষ্টনষ্টলদ্ধ য়ায সোকনা 
প্রভার্ াকেন না োযা ােে াঈষ্টযাঈি ার্ীষ্টটয প্রষ্টে রৃ্ষ্টি ষ্টনকক্ষ েযকে াকযন। োযর্ এ ার্ী ভকে, 
ধুভান  জর্দা সফনকে ারার ফা াযাভ ফকর কন্দ কর ো াফযাআ ফজদনীয়। 

াঈোয না োেকরাআ ফজদন েযা াঈষ্টচে: 

যাূর (া.) ফকরকছন, ‚সম ের েো  োজ ভানূকলয সোকনা াঈোকয াঅক না, ো ষ্টযায েযা োয 
াআরাকভয সৌন্দমদ।‛ (ভুষ্টরভ) াঅভযা েকরাআ স্বীোয েষ্টয সম ধুভান  জর্দা সফন সোকনা াঈোকয াঅক 
না। ফযাং ক্ষষ্টোআ েকয। োকজাআ ো ফজদন েকয াআরাকভ সৌন্দমদ ফজায় যাখকে কফ। 

সনা ৃষ্টিোযী দ্রকফযয াল্প গ্রর্ াযাভ: 



যাূর (া.) ফকরন, সম ফস্তু াষ্টধে ষ্টযভাকর্ গ্রর্ েযকর সনা ৃষ্টি য়, োয াভানয ষ্টযভার্ াযাভ। (াঅভার্, 
াঅফু র্াাঈর্, ষ্টেযষ্টভমী, ী)। 

াষ্টধে ষ্টযভাকর্ ষ্টনকোষ্টটন ফা োভাে গ্রর্ সনা ৃষ্টি েকয- এটা এে প্রভাষ্টর্ে েয। োাআ এ ার্ীকয াঅকরাকে 
াল্প ষ্টযভার্ ধুভান  জর্দা গ্রর্ াযাভ কফ- োযর্ এগুকরায াষ্টধে ষ্টযভার্ সনা ৃষ্টি েকয। 

সনা ম্পষ্টেদে াঅয ষ্টেছু ার্ীক: 

ভার্েদ্রফয োাআ মা জ্ঞান-ফুষ্টদ্ধ সরা েকয (াঈকেখয, ধুভান জ্ঞান-ফুষ্টদ্ধ েবাে সরা না েযকর ষ্টেছুটা সরা 
েকয।) (ফুখাযী) 

সনা ৃষ্টিোযী সম সোন দ্রফযাআ ভর্। াঅয মাফেীয় ভর্ াযাভ (াঅফু র্াাঈর্)। 

ভর্ানোযী ভর্াকনয ভয় ভুষ্টভন োকে না (ফুখাযী)। 

ভার্োি ফযষ্টি জান্নাকে প্রকফ েযকফ না (নাায়ী)। 

ভকর্য াকে ম্পেদ যাকখ এভন র্ ফযষ্টিয াঈয ভানফী (া.) রানে েকযকছন: ১.সম ষ্টনমদা সফয েকয 
২.প্রস্তুেোযী ৩.ানোযী (/ফযফাযোযী) ৪.সম ান েযায় ৫.াঅভর্ানীোযে ৬.মায জনয াঅভর্ানী েযা য় 
৭.ষ্টফকিো ৮.সিো ৯.যফযাোযী এফাং ১০.রবযাাং সবােোযী। (ষ্টেযষ্টভমী) 

ধুভায়ীয োকছ প্রশ্ন: 

াঅষ্টন মষ্টর্ ধুভানকে ারার ভকন েকযন- েকফ ো সেকনা ভষ্টজকর্য ভকধয ফক ান েকযন না? সেকনা ভুরুব্বী 
 ম্মাষ্টনে সরােকর্য াভকন ধুভান েকযন না? সেকনা টয়করট ফা াষ্টফত্র স্থাকন ফক ধুভান েকযন? 

াঅষ্টন ষ্টে ধুভানকে এেষ্টট সনয়াভে ষ্টককফ শুরু েযায ভয় ‘ষ্টফষ্টভোহ্’ ফকরন? াঅষ্টন ষ্টে এেষ্টট সনয়াভে 
রাকব ধনয কয়কছন োাআ ধুভান সল েকয ‘াঅরাভরু্ষ্টরো’ ফকরন- সমভনষ্টট াঅষ্টন ারার ানাাকযয ভয় 
েকয োকেন? 

ভাজষ্টফজ্ঞাকনয রৃ্ষ্টিকে ধুভান  সনাদ্রফয: 

ধুভান  সনাদ্রফয গ্রকর্য পকর: 

ভানষ্টে েীব্র প্রষ্টেষ্টিয়া  াভষ্টয়ে াঈকিজনা ৃষ্টি য়, োা, াফার্  রু্ফদরো ফাক়ি, াাংরগ্ন াঅচযর্  াঈগ্র 
সভজাজ ৃষ্টি য়; এভনষ্টে সনাগ্রস্ত ভাকয়য োন াঈগ্র স্ববাকফয কয় োকে। 



ধুভান  সনাদ্রফয গ্রকর্য পরাপর করা াঈেৃাংখর াঅচযর্, চুষ্টয, যাাজাষ্টন  ানযানয াযাধ। ভাকজ মাযা 
ষ্টফষ্টবন্ন াযাধ েকয সফ়িায় োকর্য প্রায় ৯৮%-াআ ধুভান েকয োকে। 

মাযা ভার্ে দ্রফয সফন েকয োকর্য ৯৫%-াআ প্রেকভ ধুভাকন াবযস্ত কয়কছ োযয ভার্ে সফন শুরু েকয 
োকে। (ভূরে সমনা াযাভ কর রৃ্ষ্টিাে নাভে ূত্রাে ফা প্রকফদ্বাযকে াযাভ েযা কয়কছ)। 

সনায পকর াষ্টযফাষ্টযে াাষ্টে ৃষ্টি য়, ষ্টযফাযকে াঅষ্টেদে ানটকন সপরা য়। 

সনাগ্রস্ত ফযষ্টি াঅষ্টেদেবাকফ ষ্টনকজ ফদাে য়, াকনে ভয় ফনু্ধকর্য োছ সেকে টাো ধায সনয়, ভয়ভকো 
টাো সাধ না েকয ম্পকেদয াফনষ্টে  টায় এভনষ্টে ত্রুো ৃষ্টি েকয। 

সনাগ্রস্ত কয় এেজন রু্:খী ভানুকল ষ্টযর্ে য় এফাং াঅত্মেযায প্রফর্ো সর্খা মায়। 

ধুভায়ীয ধুভানোরীন ভকয় সোকনা াধুভায়ী াঈষ্টস্থে োেকর োয এোআ ভযা সর্খা সর্য়। 

ভর্, োাঁজা, াঅষ্টপভ, সপনষ্টষ্টডর, সকযাাআন, ভযষ্টপন, সকেষ্টিন, সোকেন, চয, াষ্ট, বাাং, ভাষ্টযজুয়ানা, সবষ্টরয়াভ, 
সানাষ্টযর, সভনকডন, ষ্টরটাষ্টভন, সোকডাআন, ষ্টোকযট, ষ্টফষ্ট়ি, োভাে, জর্দা াআেযাষ্টর্য চচদা মষ্টর্ ফন্ধ েকয সর্য়া মায় 
োকর াকধদে াাোর  াকধদে সজরখানা াঅনা সেকোআ ফন্ধ কয় মাকফ। 

কফদাষ্টয, াআরাকভয রৃ্ষ্টিকে সনাগ্রস্ত ফযষ্টিয ভৃেুযয ভয় ‘োকরভা’ নীফ (ফা াইভাকনয াকে ভৃেুয) য় না। 

ধুভান  সনাদ্রকফযয ক্ষষ্টে প্রষ্টেকযাকধয াঈায়  েযর্ীয়: 

াআরাকভয ষ্টফষ্টধ-ষ্টফধান সজকন-ফুকঝ সভকন চরকে কফ। 

ভাোষ্টো ফা াষ্টববাফেকর্য র্াষ্টয়ত্ব ারন েযকে কফ। সমভন- োনকে জ্ঞান র্ান েযা, াৎ িীকর্য সেকে 
রূ্কয যাখা াআেযাষ্টর্। 

াআভাভ  রাভাকয় সেযাকভয র্াষ্টয়ত্ব ষ্টিেবাকফ ারন েযকে কফ। 

ষ্টচষ্টেৎে, ভাজেভদী  যাজনীষ্টেষ্টফর্কর্য ুচারুরূক র্াষ্টয়ত্ব ারন েযকে কফ। 

ভজফুেবাকফ াআরাভী াঅাআন প্রর্য়ন  োমদেয েযকে কফ। 

ফদর্া াঅোয বয়  াঅষ্টখযাকেয ষ্টচো রারকনয াবযা েক়ি েুরকে কফ। 



যাুর (া.) ফকরকছন, ‚সম াআরাকভ সোকনা বাকরা দ্ধষ্টেয েষ্টনকর্দ ষ্টর্করা, স সষ্টটয য়াফ াকফ এফাং সাআ 
দ্ধষ্টে ানুমায়ী মাযা োজ েযকফ োকর্য য়াফ স াকফ, োকে োকর্য য়াকফ সোকনা েভষ্টে কফ না। াঅয 
সম ফযষ্টি াআরাকভ সোকনা খাযা দ্ধষ্টে প্রফেদন েযকফ স সষ্টটয া ফন েযকফ, এফাং মাযা সাআ দ্ধষ্টে 
ানুযর্ েযকফ োকর্য া স ফন েযকফ, োকে োকর্য াকয সোকনা েভষ্টে কফ না।‛ (ভুষ্টরভ) োাঈকে 
ধুভান েযাকর ষ্টোংফা েযা সখাকর াঈষ্টযাঈি ার্ী ানুমায়ী াঅজীফন োয া কে োেকফ। ক্ষােকয, 
ধুভান াযাভ- এ েো প্রচায েকয ভানুলকে ো সেকে ষ্টফযে যাখকর াঅজীফন োয য়াফ কে োেকফ। ােদাৎ, 
ধাযাফাষ্টে ুর্য াজদন  া ফজদকনয সক্ষকত্র এ ার্ী ানুমায়ী ষ্টনকজ ধুভান  মাফেীয় সনা সেকে রূ্কয 
োেকে কফ এফাং ানযকে ধুভান  মাফেীয় সনা সেকে রূ্কয যাখকে কফ। াঅো ফকরন,‚স াইভানর্াযের্, 
সোভযা াঅোয ষ্টনেট োফা (ফা প্রেযাফেদন) েকযা, একেফাকয ষ্টফশুদ্ধ োফা মাকে াঅো সোভাকর্য িুষ্টট-
ষ্টফচুযষ্টে ভাজদনা েকয সর্ন এফাং সোভাকর্যকে সাআ জান্নাকে প্রকফ েযান মায ার্কর্ ষ্টর্কয় ঝর্দাধাযা প্রফাষ্টে।‛ 
(৬৬/ূযা াঅে োযীভ:৮) 

ধুভান  জর্দা সফন ম্পষ্টেদে পকোয়া: 

ধুভান ম্পকেদ ভাকজ মকো ধযকনয ভোভোআ প্রচষ্টরে োেুে না সেকনা ো মূ্পর্দরূক াযাভ। 

ধুভান েযা, এয াভগ্রী ষ্টফষ্টি েযা  ধুভানকে াঈৎা সর্য়া মূ্পর্দ াযাভ। 

ধুভান াযাভ য়ায োযকর্ সোকনা ভষ্টরা মষ্টর্ োয স্বাভীকে ধুভান েযাে েযকে ফকর এফাং স্বাভী মষ্টর্ ো 
েযাে না েকয, োকর সাআ ভষ্টরা সম সোকনা ভয় োয স্বাভীকে েযাে েযকে াকয। এটা োয দ্বীষ্টন (েো ধভদীয়) 
াষ্টধোয। 

মাকে ােদ প্রর্ান েযকর স ধুভান ফা এ জােীয় ভন্দ খাকে খযচ েযকফ ফকর ফুঝা মাকফ- োকর্যকে ােদ প্রর্ান 
েযা াঈষ্টচে নয়। াঅো ফকরন, ‚াঅয সম ম্পর্কে াঅো সোভাকর্য জীফন মাত্রায াফরম্বন েকযকছন, ো 
াফদাচীনকর্য াকে েুকর ষ্টর্ না।‛ (৪/ূযা াঅন ষ্টনা:৫) 

োভাে চাল, ো ষ্টফষ্টি েযা এফাং ফযফায েযা জাকয়ম সনাআ। োযর্ ো ষ্টফষ্টবন্ন ষ্টর্ে ষ্টর্কয় াযাভ। একে াযীষ্টযে 
ক্ষষ্টে যকয়কছ, ো াষ্টফত্র এফাং একে সোকনা াঈোয সনাআ। োকজাআ ভুষ্টরকভয াঈষ্টচে করা ো ষ্টযেযাে েকয এ 
সেকে রূ্কয োো এফাং ো চাল  এয ফযফা না েযা। সেননা াঅো সোকনা ষ্টজষ্টনকে াযাভ েযকর এয 
ভূরযকে াযাভ েকযন। োছা়িা াআরাকভয ানযেভ  স্বাবাষ্টফে ভূরনীষ্টে করা, াঅো সোকনা াযাভ ষ্টজষ্টনকয 
ভকধয এ াঈম্মকেয সোকনা ষ্টচষ্টেৎা যাকখনষ্টন। োাআ, াষ্টফদে ষ্টফচাকয, ষ্টোকযট, জর্দা াআেযাষ্টর্ বেষ্টযয োযখানায় োজ 
েযা জাকয়ম নয়। োযর্ সগুকরা বেষ্টয এফাং ো সেনাকফচা াংষ্টিি সরনকর্ন েযা াযাভ। াঅয এ ধযকনয 
সোম্পানীকে োজ েযা াযাকভ কমাষ্টেোয াষ্টভর। াঅো ফকরন, ‚সোভযা যস্পকয বার এফাং োেয়াূর্দ 
োকজ কমাষ্টেো েয, ক্ষােকয া এফাং াঅোকদ্রাী োকজ কমাষ্টেো েকযা না।‛ (৫/ূযা াঅর ভাষ্টয়র্া:২) 



োকজাআ এ জােীয় সোম্পানীকে োজ চাষ্টরকয় মায়া াযাভ এফাং এয াষ্টযেষ্টভে াযাভ। ভুষ্টরভকর্য াঈষ্টচে এ 
ধযকনয সোম্পানীয োজ সছক়ি ষ্টর্কয় াঅোয ষ্টনেট োফা (প্রেযাফেদন) েযা। ারার োজ েকয াল্প াঈাজদন 
েযা াষ্টধে ষ্টযভার্ াযাভ াঈাজদকনয সচকয় ফহুগুর্ াঈিভ। োছা়িা াঅকযেষ্টট জরুযী েো করা, াষ্টজদে ম্পর্ 
াযাভ কর াআফার্াে  রু্াঅ েফুর য়ায সোকনা ম্ভাফনা োকফ না। 

ফাস্তফো, ষ্টচষ্টেৎাষ্টফজ্ঞান  যীয়াকেয রৃ্ষ্টিকে ান খায়া: 

জকভ ায়ো  ভুকখয স্বার্ ফধদন াআেযাষ্টর্ াঈোয গ্রকর্য জনয ুাযী, চুন, জর্দা, খকয়য াআেযাষ্টর্ ছা়িা সেফর 
প্রকয়াজন ষ্টযভার্ ান াো োাঈকে সখকে সর্খা মায় না। মাযা খায় োযা ুাযী, চুন, জর্দা  খকয়য াআেযাষ্টর্ 
ষ্টেছু না ষ্টেছু াআ খায়। োাআ, ান ফরকে সেফর ান াো ফুঝাকর প্রচষ্টরে াকেদ ান ফরকে ান াোয 
াকে াকে ুাষ্টয, চুন, জর্দা, খকয়য াআেযাষ্টর্য ষ্টভের্কোআ ফুঝায়। াঅয চুন, ুাযী, খকয়য, জর্দা াআেযাষ্টর্ স্বাকস্থযয 
জনয ক্ষষ্টেেয। এ ফযাাকয ষ্টচষ্টেৎা  স্বাস্থযষ্টফজ্ঞানীকর্য োকযায সোকনা ষ্টদ্বভে সনাআ। মখন সোকনা সযােী 
ডািাকযয োকছ মায় েখন ডািায োকে প্রায়াআ ান েযাে েযায যাভদ সর্ন। সোকনা ডািায ুস্থয য়ায জনয 
োাঈকে ান খায়ায যাভদ ষ্টর্কয়কছন ফকর াধাযর্ে সানা মায়না। োাআ, াষ্টফদে ষ্টফচাকয, ান খায়ায় ক্ষষ্টেয 
ষ্টর্েটাাআ প্রফর। 

বাযে াঈভাকর্কয াকনে াঅকরভ ান সখকয় োকেন। ফাাংরাকর্ক ভাদ্রাা ষ্টক্ষায় ষ্টষ্টক্ষে েো াঅকরভ ভাজ 
 ভার্যাা ছাত্রকর্য ভকধয ান খায়ায প্রফর্ো সফষ্ট সর্খা মায়। োকর্য ভকধয েেযা প্রায় ৪০ জন ান সখকয় 
োকেন। োযা ষ্টফষ্ট়ি, ষ্টোকযট, োজা, ভর্ াআেযাষ্টর্ না সখকয় সম ুনাভ াজদন েকযকছন ান সখকয় সমকনা োয 
‘োপপাযা’ (প্রায়ষ্টশ্চেয, রূ্য েযা, ষ্টযূযে, র্ায়ভুষ্টি..) াঅর্ায় েযকে চান! ােচ, েকরজ-ষ্টফশ্বষ্টফর্যারকয় ান 
খায়া ছাত্র-ছাত্রী খুফ এেটা সচাকখ ক়ি না। াফয সখাকন ষ্টোকযট ফা ানয সনায প্রচরন াঅকছ। াঅকরভ  
োয ছাত্রকর্য ান সখকে সর্কখ ভূখদ সরাকেযা াকনে ভয় বাকফ, ান খায়া সফাধ য় খুফ ুকর্যয ফা ফযেকেয 
োজ। ষ্টফকল েকয গ্রাভাঞ্চকর ান ষ্টর্কয় াষ্টেষ্টে াঅযায়ন প্রায় ঐষ্টেকয ষ্টযর্ে কয়কছ। ষ্টেন্তু ফাস্তকফ ান 
খায়ায় ুকর্যয সোকনাাআ ম্ভাফনা সনাআ ফযাং াঅকছ া য়ায ভূ ম্ভাফনা। 

ফাাংরাকর্কয াকনে াঅকরভ ান খায়াকে জাকয়ম ভকন েকযন। ষ্টেন্তু াঅযফ সর্কয াঅকরভের্ ান খায়াকে 
াযাভ ফকর পকোয়া ষ্টর্কয়কছন। এ োযকর্ সৌষ্টর্ াঅযকফ ান খায়া যোযীবাকফ ষ্টনষ্টলদ্ধ। াঅভাকর্য সর্কয 
ানকখাযযা াকনে ভয় ঐ ের সর্ক সেকর প্রায় ৬-৭ ষ্টর্যাভ ষ্টর্কয় এেষ্টট ান ষ্টেকন োকে। প্রকয়াজকন 
ফােরুকভ ষ্টেকয় ান সখকয় ফাাআকয সফয য়; সমভনটা সফয য় ফাাংরাকর্ক সপনষ্টষ্টডর খায়ায সফরায়। 

ান খায়না এভন ফাায় ান সখকে াবযস্ত সোকনা সভভান একর স াকনে ভয় ষ্টযষ্কায  কয াকনয ষ্টচষ্টট 
(ফা ষ্টে) সপকর। াকনে ভয় ষ্টফছানায চার্কয র্াে ক়ি মায়, সফষ্টন রারকচ কয় মায় এফাং ষ্টযকফ সনাাংযা কয় 
ক়ি। োছা়িা ান খায়া সরােকর্য াঅা-মায়া সফষ্ট কর স এরাোটাাআ াধাযর্ে সনাাংযা োকে। ানযষ্টর্কে 



ানকখাকযয াক ান না খায়া সরাে রাে াঅর্ায় েযকর ানকখাকযয ভুকখয রু্েদকন্ধ প্রষ্টেকফীয েি য়। াঅয 
প্রষ্টেকফী ফা মাত্রীয েি য় এভন সোন োজ েযা াআরাকভ জাকয়ম নয়। 

এেটু ষ্টচো েযকর ফুঝা মায়, ষ্টফষ্টবন্ন াঈষ্টিকর্য োণ্ড  াো চেুষ্পর্ প্রার্ীয ছকন্দয খার্য। ষ্টেন্তু ভানুল াধাযর্ 
সগুকরা না সখকয় খায় পর। েকফ ষ্টেছু ষ্টেছু োণ্ড  াো াঅকছ মা শু  ভানুল াঈবয়াআ সখকর শু খায় োাঁচা 
াঅয ভানুল খায় সদ্ধ েকয। ােচ, ান নাভে োাঁচা াো ষ্টনষ্টদ্বদধায় াকনে ভানুল সখকয় মাকে। শুধু োাআ নয় ফযাং 
াকনয াকে জর্দা নাভে াঅয এেষ্টট জ নয োভােজাে র্ােদ োযা সখকয় মাকে। এ সনাাংযা  ক্ষষ্টেেয 
দ্রকফযয কক্ষ ষ্টেছু াফদাচীন াঅফায ার্ী সেকে েেয সর্য়ায সচিা েকয। ার্ীকয েকেয ায়া মায় সম, শুধুভাত্র 
এেষ্টট মুকদ্ধ বষ্টনেের্ (মাযা াাফী ষ্টছকরন) োকর্য কু্ষধা ষ্টনফাযকর্য জনয োাঁচা াো সখকয় জীফন যক্ষায় কচি 
কয়ষ্টছকরন। ষ্টেন্তু াঅজোর বাযে াঈভাকর্কয ান খায়ায় াবযস্ত সরাকেযা সোন ধযকনয জীফন যক্ষায 
প্রকচিায় ষ্টরপ্ত? ফযাং াকনকে াকনয সনায় একোাআ াঅি সম, োযা প্রকয়াজকন বাে এে সফরা েভ খাকফ, ষ্টেন্তু 
মোভকয় ান োকর্য চাাআ-াআ চাাআ। 

ান খায়ায াঅকর্  াঈৎা াআরাকভ সনাআ। ফযাং ষ্টেছু োযকর্  কেদ সটা ভােরু সেকে াযাভ মদাকয় চকর 
সমকে াকয। ান খায়ায় যকয়কছ াকনে ধযকনয ক্ষষ্টে। সমভন: 

র্াাঁকেয স্বাবাষ্টফে যাং ষ্টফনি য়া: 

ান সখকর ভানুকলয র্াাঁকেয যাং েুৎষ্টে কয় নি কয় মায়। 

যাূর (া.) জীফকন ভাত্র চায ফায র্াাঁে সফয েকয সকষ্টছকরন। াঅয সাআ ভয় াাফী (যা.) সর্য ভকধয মাযা োাঁয 
াষ্টভুখ াফস্থায় র্াাঁে সর্কখষ্টছকরন, োাঁযা ষ্টনকজকর্যকে সৌবােযফান ভকন েযকেন। 

যাূর (া.) এয র্াাঁে ষ্টে াঅভাকর্য সর্কয ানকখাযকর্য র্াাঁকেয ভকো সনাাংযা ষ্টছকরা? েখনাআ ো কে াকয না। 

যাূর (া.) র্াাঁেকে ফদর্া ষ্টযষ্কায ষ্টযেন্ন যাখকে ষ্টনকর্দ ষ্টর্কয়কছন। 

ষ্টমষ্টন ান সখকয় োকেন ষ্টেষ্টন ে সচিা েকয র্াাঁেকে ষ্টযেন্ন যাখকে াকযন না। 

এেটু ষ্টফকফে ষ্টর্কয় েল্পনা েরুন সম, যাূর (া.) এয োকছ সোকনা ফযষ্টি ান ষ্টচফুকে ষ্টচফুকে একর ষ্টেষ্টন ষ্টে 
ফরকেন? (ে)‘খুফ বার ষ্টজষ্টনল খাকো, াঅভাকর্য ান সখকে র্া’ নাষ্টে (খ)‘ান সখকয় ভুখ  র্াাঁকে াঅোয 
সর্য়া স্বাবাষ্টফে সৌন্দমদ নি েকযা না’? 

ভুকখ ুাযীজষ্টনে রু্েদন্ধ: 



াকনকে াকনয াকে চা ফা ভকজ মায়া ুাষ্টয খায়, মায েন্ধ প্রায়াআ ভানফ ষ্টফষ্ঠায সচকয় সফষ্ট খাযা। ান 
খায়া ফযষ্টি ষ্টনয়ষ্টভে এাআ রু্েদন্ধ-মুি াভগ্রী সখকয় াবযস্ত য়ায োযকর্ য়কো েন্ধ াঈরষ্টি েযকে াকয না। 
ষ্টেন্তু মাযা ান খায় না, োযা সটয ায় সম েন্ধষ্টট েকো জ নয। 

যাূর (া.) ফকরকছন সম, ‚সোভাকর্য ভকধয সোঈ সমকনা রু্েদন্ধ মুি াভগ্রী (কমভন: োাঁচা ষ্টয়াজ, োাঁচা যশুন) সখকয় 
ভষ্টজকর্ প্রকফ না েকয, মেক্ষর্ মদে স রু্েদন্ধ ভুি না য়।‛ াঅয ফেদভাকন ষ্টেছু নাভামী ান-ষ্টোকযট সখকয় 
ভষ্টজকর্ প্রকফ েযায য োকর্য াক সোঈ নাভাকজ র্াাঁ়িাকর োকর্য শ্বা-প্রশ্বাকয ভয় সম েন্ধ সফয য়, 
োকে াশ্বদফেদী ফযষ্টিয ষ্টন:শ্বা ফন্ধ য়ায াঈিভ য়। োাআ যাূর (া.) এয াঅকর্ সম ফযষ্টি ভানকে াযকরা 
না, োয জনয ভষ্টজকর্ মায়া ষ্টিে নয়, মষ্টর্ স ‘ভারানা’ াঈাষ্টধধাযী াঅকরভ ন। 

ুাষ্টয ান সখকর ভুকখয েযান্সায কে াকয। এে েকফলর্ায় সর্খা ষ্টেকয়কছ, ুাষ্টয ষ্টর্কয় ান সখকর ভুকখয 
েযান্সাকযয ঝুাঁষ্টে ৯.৯ গুর্ (জর্দা)  ৮.৪ গুর্ (জর্দা ছা়িা)। 

ুাযী সনা াঈকদ্রে েকয। ষ্টমষ্টন ুাযী সখকে াবযস্ত নন ষ্টেষ্টন ুাযী খায়ায াকে াকে ষ্টেছুটা সফহুাঁ কয় 
ক়িন। 

ুাষ্টযয াঈকিজে র্ােদকে ষ্টনকোষ্টটকনয কি েুরনা েযা মায়। 

ুাষ্টয সখকর োৎক্ষষ্টর্েবাকফ সম ভযা কে াকয ো র- (ে)াযাজভা সফক়ি সমকে াকয। (খ)যিচা সফক়ি 
সমকে াকয (ে)নাষ্ট়িয স্পন্দকনয ায সফক়ি ষ্টেকয় াষ্টস্থযো ানুবূে কে াকয। 

োভােষ্টভষ্টেে জর্দা: 

(চা ফাোকন) ষ্টেছু সাো াঅকছ, সমগুকরা ষ্টফল প্রকয়াকে ভকয না, সগুকরা োভাকেয াো ষ্টবজাকনা াষ্টন ষ্টর্কয় 
ষ্টনধন েযকে য়। োকর কজাআ ফুঝা মায় এ সক্ষকত্র ষ্টফকলয সচকয় াষ্টধে ষ্টিাষ্টর ষ্টফলাি দ্রফয করা োভাে 
াো। সাআ োভাে াোাআ াঅভাকর্য াকনকে গুর ষ্টাকফ যাষ্টয ফযফায েকয াঅফায জর্দা ষ্টককফ াকনয 
াকে সখকয় োকে। 

মাযা াকনয কি োভাে জােীয় দ্রফযাষ্টর্ গ্রর্ েকযন, োকর্য াধাযকর্য সচকয় ৫ গুর্ সফষ্ট ভুকখ েযান্সায য়ায 
াঅাংো োকে। 

জর্দা ষ্টফলাি, োাআ একে মকো ুেষ্টন্ধ সভাকনাাআ সােনা সেকনা ো জীফকনয সৌযব ধীকয ধীকয েষ্টভকয় াঅকন। 

চুন: 



চুন সোকনা খাকর্যয ভকধয ক়ি না। োযয সোঈ চুন সখকর ভুকখ ক্ষে ৃষ্টি েযকে াকয। 

াষ্টেষ্টযি চুন ষ্টজহ্বাকে ুষ্ট়িকয় সপকর এফাং ষ্টজহ্বায স্বার্ গ্রর্ প্রষ্টিয়াকে ক্ষষ্টেগ্রস্ত েকয। 

চুন ষ্টিেষ্টরকে ােয বেষ্টযকে ায়ো েকয। 

চুন সখকর সচাকখয ভষ্টর্ াংেুষ্টচে কে াকয। 

াকন সফষ্টভাত্রায় চুন সখকর র্াাঁকেয ক্ষষ্টে য়। 

খকয়য: 

াকনয কি সফষ্ট খকয়য সখকর পুপুক াআনকপোন য়। 

খকয়য ভুকখয াবযেকযয াঅফযর্ীকে াংেুষ্টচে েকয। 

ান খায়া ভাকনাআ াফযয়  ানেদে োজ- মা ষ্টযায েযা াআরাকভয র্াফী। 

ধুভান ফজদকনয ভকো ান খায়ায াবযা েযাে েযা াঈষ্টচে। 

ধুভায়ী ফযষ্টিযা োভাকেয াো খায় ুষ্ট়িকয় সধায়া েকয, াঅয (জর্দা) ান খায়া ভানুল োভাে খায় 
াকক্ষােৃে যাষ্টয। এ ষ্টফচাকয াকনয জর্দায ক্ষষ্টে ধুভাকনয সচকয় সফষ্ট। 

সলেো: 

এ সরখায় ধুভান  জর্দা সফনকে াযাভ প্রভাকর্য জনয র্রীর ষ্টককফ সোকনা ভনীলীয াঈষ্টি ফা ষ্টফজ্ঞানীয সোকনা 
সরখা সর্য়া য়ষ্টন। র্রীর সর্য়া কয়কছ েুযাঅন  ার্ী সেকে। মা ষ্টনষ্টশ্চেবাকফাআ ানয ের র্রীকরয াঈকধ্বদ। 
োাআ, একোষ্টর্ন না সজকন ফা বুর সজকন মাযা ধুভান ফা জর্দা সফকনয াযাভ োজ েকযকছন োযা াঅজ জানায 
য কি কি এাআ াযাভ ফস্তু ষ্টচনেকয েযাে েযকফন এফাং েরকে েযাে েযকে াঈদু্বদ্ধ েযকফন াআনাাঅো। 

 


