
ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

জামান িব িবদ ালেয় গেবষণা

মসুিলমরাই পিৃথবীেত সবেচেয় খী
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িতিট মা ষ অিবরত ছেুট চেলেছ েখর িপছেন। এই পৃিথবীেত সবেচেয় খী ক? এ িনেয় দীঘ সমী া
চািলেয়েছ জামািনর ম ান হইম িব িবদ ালেয়র একদল গেবষক। তারা ৬৭ হাজার ৫৬২ জেনর ওপর
সমী ার পর গেবষণার য ফলাফল কাশ কেরেছন  তােত উেঠ  এেসেছ  মসুিলমরাই  এই  পৃিথবীেত
সবেচেয় খী।  িনেজেদর জীবন িনেয়  তাঁরাই  সবেচেয় বিশ স ।  এর কারণ িহেসেব উেঠ  এেসেছ
মসুিলমেদর এক বােদ িব াস। মসুিলমরা একজন সিৃ কতা বা আ াহর ওপর পিরপূণ আ া ও িব াস
রেখ জীবন অিতবািহত কেরন। মসুলমানরা তকিদর বা ভােগ  িব াস কেরন। ফেল অ েতও তারা স ি
বাধ কেরন। তািলকায় ি তীয় ােন আেছ ি ানরা। এরপর বৗ  ধমাবল ীরা। তারপর রেয়েছ িহ রা।

সমী ায় উেঠ এেসেছ, যারা ধেম িব াস কেরন না নাি ক, তারাই পৃিথবীেত সবেচেয় অ খী।

ি েটেনর ‘ ডইিল  মইল’  এক িতেবদেন  জানায়,  জামািনর ম ান  হইম  িব িবদ ালেয়র গেবষণািট
যু রাে র সাইেকালিজক াল অ ােসািসেয়শেনর জানােল কািশত হেয়েছ। গেবষণা িতেবদেন বলা হয়,
আ াহর এক বাদ  আর আ াহর ওপর দঢ়ৃ  িব াস  মসুিলমেদরেক ভািবত  করায়  হতাশা  ও  উে গ
তােদরেক খুব  একটা  াস  করেত পাের না।  মা েষর িত  মসুিলমেদর সহা ভূিত  অেনক বিশ।  এ
কারেণই তােদর মেধ  আ হত ার বণতা অেনক কম। ম ানেহইম িব িবদ ালেয়র সাইেকালিজ  ড.
লরা ম াির এিডনগার-  এ গেবষণার ফলাফল তির কেরন। িতিন বেলন, গেবষণািটর ফলাফেল একিট
িবষয়  হেয়েছ য, মা েষর স ি র সে  এক বােদর সরাসির স ক আেছ। ধমসং া  মন াি ক

ােনর েক আেরা সািরত কেরেছ এ এক বাদ। মসুিলমেদর স ি েত ধেমর ভােবর িবষয়িট আেরা
বিশ ভাব িব ার কের। মসুিলমেদর মেন আ াহর ভয় ব মলূ থােক। এ জ  তারা ব িবধ পাপাচার
থেক িবরত থােক। তাই তারা িবে র সবেচেয় বিশ খী। গেবষণার িবে ষেণ দখা যায়, উ  ধািমকতা

িবষ তা এবং মাদক েব র অপব বহার ও আ হত ার ঝঁুিক কিমেয় দয়। গেবষণায় মািণত হেয়েছ য,
ধম ও েখর সে  একিট ইিতবাচক সংেযাগ আেছ।
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