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প্লাস্টিক ার্জাস্টয কযায হুকুভ 

   

প্রশ্ন: অস্টভ অভায নালক প্লাস্টিক ার্জাস্টয ম্পন্ন কযলে চাআ। এটা স্টক াযাভ লফ? অস্টভ নাক স্টনলয় ভানস্টক 

মােনায় কারাস্টোে কস্টয, অভায র্ীফলনয য এয ননস্টেফাচক প্রবাফ যলয়লে। স্টচস্টকৎক ফলরলেন অভায 

ালযন কযা র্রুস্টয।  

ঈত্তয: অর-াভদুস্টরল্লা  

প্লাস্টিক ার্জাস্টয দু’বালগ বাগ কযা মায়:   

১. প্রলয়ার্নীয় ার্জাস্টয র্জাৎ এভন ালযন মা নকালনা ত্রুস্টট াযালে চরালনা য়। নমভন, ুস্থো নর্লক ঈদু্ভে 

ত্রুস্টট, ঈদাযণ স্টললফ ফরা মায় ট্রাস্টপক এস্টিলডন্ট র্ফা অগুলন ুলে নগলর নকালনা ত্রুস্টটয ঈলেল, আেযাস্টদ র্ফা 

নকালনা র্েগে ত্রুস্টট াযালে চাস্টরে ালযন। নমভন, স্টেস্টযক্ত ঙু্গস্টর নপরা নদয়া র্ফা লকলর্া ঙু্গস্টর 

নপলর নদয়ায র্নয ালযন আেযাস্টদ। 

এ ধযলনয ালযন নুলভাস্টদে। াদী নর্লক এ ধযলনয ালযলনয লে ভর্জন ায়া মায়। ঈযন্তু নম 

ফযস্টক্ত এ ধযলনয ালযন কযলে চায় অল্লায ৃস্টি স্টযফেজন কযা োয  ঈলেয নয়। 

(ক) অযপার্া আফন অ‘অদ নর্লক ফস্টণজে, স্টেস্টন ফলরন নম র্ালস্টরয়ালেয মুলগ অর কুরাফ মুলে োয নাক 

নকলট মায়। পলর স্টেস্টন রূা স্টদলয় তেস্টয একস্টট নাক ফযফায কলযন। েলফ ো গন্ধমুক্ত লয় মায়। েঃয 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআস্ট য়াাল্লাভ োলক স্বলণজয তেস্টয একস্টট নাস্টকা ফযফায কযলে ফলরন। (স্টেযস্টভমী, 

াদী নং ১৭৭০; অফু দাঈদ, াদী নং ৪২৩২; নাাই, াদী নং ৫১৬১। াআখ অরফানী আযয়াঈর গারীর 

গ্রলে (৮২৪) াদীস্টটলক াান ফলরলেন।)  

(খ) ফণজনায় এললে অবু্দল্লা আফন ভাঈদ যাস্টদয়াল্লাহু ‘অনহু ফলরন: অস্টভ অল্লায যাূর াল্লাল্লাহু অরাআস্ট 

য়াাল্লাভলক রা‘নে কযলে শুলনস্টে ঐ নাযীলক নম োয ব্রু ঈৎাটন কলয এফং নম োয দাাঁেলক মন্ত্র স্টদলয় ঘলজণ 

কলয ভৃণ ফানায় নকফর নৌন্দলমজয র্নয। অয এবালফ অল্লায ৃস্টিলক স্টযফেজন কলয। (ী ফুখাযী  

ভুস্টরভ)   

আভাভ নফফী য. ফলরন: ‘মাযা োলদয দাাঁে মন্ত্র স্টদলয় ভৃণ কলয’ এয র্জ মাযা এরূ কলয নৌন্দলমজয ঈলেল 

এফং ফয় কভ ফলর প্রস্টেবাে য়ায র্নয। এয দ্বাযা ফুঝা মালে নম নৌন্দমজফধজলনয ঈলেল মস্টদ প্লাস্টিক ার্জাস্টয 

কযা য় োলর ো াযাভ ফলর স্টফলফস্টচে লফ। েলফ মস্টদ স্টচস্টকৎায প্রলয়ার্লন য় র্ফা দাাঁলেয নকালনা ত্রুস্টট 

াযায প্রলয়ার্লন য় েলফ ো তফধ ফলর গণয লফ। এলে নদাললয স্টকেু ননআ।  

২. স্টদ্বেীয় প্রকালযয প্লাস্টিক ার্জাস্টয লরা মা নকফর নৌন্দলমজয র্নয কযা য়। র্জাৎ মা নকফর দ্রিায নর্লয 

নৌন্দমজ ফাস্টেলয় নদয়ায ঈলেল কযা য়। নমভন, নাস্টকা ালযন কলয নোটকায় কযা র্ফা স্তলন ালযন 

চাস্টরলয় নোট ফা ফে কযা। নচাযা চাভো টানটান কযায ঈলেল ালযন কযা আেযাস্টদ। 

এ ধযলনয ার্জাস্টয স্টফলল নকালনা প্রলয়ার্লনয র্নয য় না। এ ধযলনয ার্জাস্টযয ঈলেয ফযং অল্লায  ৃস্টিলক 

স্টযফেজন কলয নদয়া। ভানুললয নখয়ার খুস্ট ভে অল্লায ৃস্টি স্টনলয় োভাা কযা। এ ধযলনয ালযন এ 

কাযলণআ াযাভ। কাযণ, এলে অল্লায ৃস্টিলক স্টযফেজন কলয নদয়া য়। অল্লা ো‘অরা ফলরন, 
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ه  َلَعَنهُ  ١١٧ َنرِيٗدا َشۡيَطَٰٗنا إَِّل  يَۡدُعونَ  ِإَون إَِنَٰٗثا إَِّل   ُدونِهِۦ   ِنن يَۡدُعونَ  إِن﴿ ََّتَِذنَ  َوكَاَل  ٱلَلُ
َ
ِضَلَنُهمۡ  ١١٨ َنۡفُروٗضا نَِصيٗبا ِعَبادِكَ  ِننۡ  ََل

ُ
 َوََل

َنّنِيََنُهمۡ 
ُ
نَۡعَٰمِ  َءاَذانَ  فَلَُيبَّتُِكنَ  َوٓأَلُمَرَنُهمۡ  َوََل

َ
ُنَ  َوٓأَلُمَرَنُهمۡ  ٱَۡل اٗنا َخِسَ  َفَلدۡ  ٱلَلِ  ُدونِ  ّنِن َوِلّٗا ٱلَشۡيَطَٰنَ  َيَتِخذِ  َوَنن ٱلَلِه  َخلۡقَ  فَلَُيَغّّيِ  ُخۡسَ

بِيٗنا  [  ١١١  ،١١١: النساء] ﴾١١٩ نُّ
‚অল্লা োো োযা শুধু নাযীভূস্টেজলক ডালক এফং নকফর ফাধয য়োনলক ডালক। অল্লা োলক রা‘নে কলযলেন 

এফং ন ফলরলে অস্টভ ফযআ নোভায ফান্দালদয এক স্টনস্টদজি ংলক (নুাযী স্টললফ) গ্রণ কযফ। অয 

ফযআ অস্টভ োলদযলক র্ভ্রি কযফ, স্টভর্যা অশ্বা নদফ এফং ফযআ োলদযলক অলদ নদফ, পলর োযা শুয 

কান স্টেদ্র কযলফ এফং ফযআ োলদযলক অলদ কযফ, পলর ফযআ েযা অল্লায ৃস্টি স্টফকৃে কযলফ। অয মাযা 

অল্লায স্টযফলেজ য়োনলক স্টববাফকরূল গ্রণ কলয, োযা নো স্পিআ েস্টেগ্রস্ত লরা‛। [ূযা অন-স্টনা, 

অয়াে: ১১৭-১১৯]   

য়োনআ ভানুললক অল্লায ৃস্টিলে স্টযফেজন াধলনয স্টনলদজ নদয়।  

নদখুন: াআখ ভুাম্মাদ অর-ভুখোয অ-স্টনস্টকেী, অকাভ অর স্টর্যাা অস্টত্তস্টিআয়া 

াআখ ভুাম্মাদ ালর অর-ঈাআভীন য.-নক প্লাস্টিক ার্জাস্টয কযা এফং এ স্টফলয়ক জ্ঞালন স্টস্টেে য়ায হুকুভ 

স্টক এ ফযাালয স্টর্জ্ঞাা কযা লয়স্টের। ঈত্তলয স্টেস্টন ফলরস্টেলরন: 

প্লাস্টিক ার্জাস্টয দু’প্রকায: 

১. এস্টিলডন্ট আেযাস্টদ র্স্টনে ত্রুস্টট াযায ঈলেল কৃে ার্জাস্টয। এ র্ােীয় নাজাস্টযলে নকালনা যাধ ননআ। নকননা 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআস্ট য়াাল্লাভ মুলে নাস্টকা কস্টেজে ফযস্টক্তলক নুভস্টে স্টদলয়লেন স্বলণজয তেস্টয নাস্টকা 

স্টযধান কযায র্নয। 

২. ত্রুস্টট াযায র্নয নয় ফযং নকফর নৌন্দমজ ফৃস্টেয র্নয প্রলয়ার্নীয়বালফ ার্জাস্টয কযা। এটা াযাভ এফং 

নুভস্টেরুে। নকননা যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআস্ট য়াাল্লাভ ভ্রূ ঈৎাটনকাযী নাযীলক রা‘নে কলযলেন। স্টেস্টন 

োলদযলক রা‘নে কলযলেন মাযা চুলরয প্রাযণলক কেজন কলয, মালদয চুলরয প্রাযণলক কেজন কযা য়, মাযা 

ঈরস্টক অাঁলক এফং মালদয র্নয ঈরস্টক অাঁকা য়। নকননা এ ধযলনয কার্ নকফরআ নৌন্দমজ ফৃস্টেয ঈলেলআ কযা 

লয় র্ালক। নকালনা ত্রুস্টট দূয কযায ঈলেল কযা য় না। 

নভস্টডকযার কলরলর্য োত্রলদয ভধয মাযা প্লাস্টিক ার্জাস্টয স্টনলয় োলানা কলয োলদয ফযাালয ফরা মায় নম, এ 

স্টফদযা নখায় নকালনা যাধ ননআ। েলফ োলদযলক ফযআ াযাভ প্রকৃস্টেয ার্জাস্টয নর্লক স্টফযে র্াকলে লফ। 

ঈযন্তু মাযা াযাভ র্ােীয় প্লাস্টিক ার্জাস্টয কযলে অলফ োলদযলক ন এ স্টফললয় নফাঝালফ, ফরলফ নম এটা 

াযাভ। একর্ন ডাক্তালযয ভুলখ মখন নকালনা ফযস্টক্ত এ ধযলনয ঈলদ শুনলফ এটা োয য স্টধক প্রবাফ 

নপরলফ ফলর অা কযা মায়। (অর-পােয়া অর আরাস্টভয়া, ৪/৪১২) 

ঈংালয ফরফ, মস্টদ নালক নকালনা ত্রুস্টট র্ালক েলফ ন ত্রুস্টট াযায র্নয প্লাস্টিক ার্জাস্টয কযা চলর। অয মস্টদ 

নকালনা ত্রুস্টট না র্ালক ফযং নকফর নৌন্দমজ ফধজলনয র্নয কযা য় েলফ ো াযাভ লফ। যী‘অলে এ ফযাালয 

নুলভাদন ননআ। 

ভাপ্ত 
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