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ইসলােমর দৃি�েত িব� ভালবাসা িদবস ইসলােমর দৃি�েত িব� ভালবাসা িদবস ইসলােমর দৃি�েত িব� ভালবাসা িদবস ইসলােমর দৃি�েত িব� ভালবাসা িদবস ((((Valentine day)Valentine day)Valentine day)Valentine day)    
ভালবাসার পিরচয় ভালবাসার পিরচয় ভালবাসার পিরচয় ভালবাসার পিরচয় ::::    

‘ভালবাসা’ এক পিব7 িজিনস যা আ�াহ রা9ুল আলামীন এর প; হেত 

আমরা েপেয়িছ= ভালবাসা’ শ>িট ইিতবাচক= আ�াহ তা‘আলা সকল ইিতবাচক কম@-

স-াদনকারীেক ভালবােসন= আ�াহ তা‘আলা বেলন,     

 َ� 
َ
 ال

َ
ُقو� بِأ
ْ
  تُل

َ
  ��� يِْديُكْم �ِ�

َ
ك
ُ
 ِة �َ ْهل

َ
��  ْحِسُنو��ِ�  َ ُمْحِسنِ َ  �ب�

ْ
 ُ'ِب% �ل

‘‘এবং BহেC িনেজেদরেক Dংেসর মুেখ েঠেল িদেয়া না= েতামরা সFকম@ কর, 

িনGয় আ�াH  মুহিসনেদর ভালবােসন=’’(সূরা আল-বাকারা:১৯৫)  

ভুেলর পর ;মা Mাথ@না করা এবং পিব7তা অবলPন করা এ দুিটই ইিতবাচক 

কম@= তাই আ�াহ তাওবাকারী ও পিব7তা অবলPনকারীেদরেকও ভালবােসন= আ�াহ 

বেলন,     

ِرينَ  ُمَتَطه+
ْ
َ ُ'ِب% ���و��نَِ  َ�ُ'ِب% �ل �� �ب�ِ�  

‘‘িনGয়ই আ�াH  তাওবাকারী ও পিব7তা অবলPনকারীেদরেক ভালবােসন=’’(সূরা 

আল-বাকারা:২২২)  

তাকওয়া সকল কলSােণর মূল= তাই আ�াহ মুUাকীেদরেক খুবই ভালবােসন= 

িতিন বেলন,     

ُمت�ِق 
ْ
َ ُ'ِب% �ل إِ�� �ب�

َ
    ف

‘‘আর িনGয় আ�াহ মুUাকীেদরেক ভালবােসন=’’(সূরা আল ইমরান:৭৬)  

পিব7 এ ভালবাসার সােথ অপিব7 ও েনিতবাচক েকান িকছুর সংিমXণ হেল 

তা আর ভালবাসা থােক না, পিব7ও থােক না; বরং তা হেয় যায় ছলনা,শঠতা ও 

Bাথ@পরতা=  

ভালবাসা, Zদেয় লুিকেয় থাকা এক অদৃশS সুেতার টান= েকান িদন কাউেক না 

েদেখও েয ভালবাসা হয়; এবং ভালবাসার গভীর টােন ]েহর গিতর এক িদেনর দূর^ 

েপিরেয়ও েয দুই মুিমেনর সা;াত হেত পাের তা ইবন আ9াস রািদয়া�া_ ‘আন_মার 

এক বণ@না েথেক আমরা পাই= িতিন বেলন,  

    �>عم تكفر ��لرحم تقطع �لم نر مثل تقا13 �لقلو1

‘‘কত িন‘আমেতর না-`কির করা হয়, কত আaীয়তার বbন িছc করা হয়, 

িকd অeরসমূেহর ঘিনgতার মত (শিhশালী) েকান িকছু আিম কখেনা েদিখ িন=’’(ইমাম 



 

বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ :হাদীস নং২৬২)  

ভালভালভালভালবাসার বাসার বাসার বাসার মানদjমানদjমানদjমানদj    ::::    

কাউেক ভালবাসা এবং কােরা সােথ শkতা রাখার মানদj হেলা একমা7 

আ�াহর সdি�= `ধুমা7 আ�াহর সdি�র জনSই কাউেক ভালবাসেত হেব এবং 

শkতাও যিদ কােরা সােথ রাখেত হয়, তাও আ�াহর সdি�র জনSই= এটাই েXg 

কম@পmা= রাসূলু�াহ (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলন,  

  ِ ُْغُض ِ< �ب�
ْ
A��َ ِ ُب% ِ< �ب�

ْ
B� َعز� �ََجل� ِ  �ب�

َ
�ِ� Fِْقَما

َ ْ
َحب� �أل

َ
� ��ِ�  

‘‘িনGয় আ�াহর িনকট েXg আমল হেলা আ�াহর সdি�র জনSই কাউেক 

ভালবাসা এবং `ধুমা7 আ�াহর সdি�র জনSই কােরা সােথ শkতা রাখা=’’(আহমদ, মুসনাদুল 

আনসার, হািদস নং২০৩৪১)  

ঈমােনর পিরচয় িদেত হেল, কাউেক ভালবাসবার আেগ আ�াহর জনS Zদেয়র 

গভীের সুদৃঢ় ভালবাসা রাখেত হেব= িকছু মানুষ এর বSিতtম কের= আ�াহ তা‘আলা 

বেলন,     

 
َ
نَد��Mً ُ'ِب%وَغُهْم ك

َ
� ِ � �ب�ِ�Mُ َمْن َفت�ِخُذ ِمْن Qَِ�ِمْن �>�ا ِ َشد% ُحبRا ِب�

َ
ِيَن Tَمُنو� �

�
U��َ ِ     ُحب+ �ب�

‘‘আর মানুেষর মেধS েকউ েকউ আ�াH  ছাড়া অনSেক আ�াH র সমক;]েপ 

vহণ কের এবং আ�াহেক ভালবাসার মত তােদরেক ভালবােস; িকd যারা ঈমান 

এেনেছ আ�াH র Mিত ভালবাসায় তারা সুদৃঢ়=’’(সূরা আল-বাকারা:১৬৫)  

`ধুমা7 আ�াহর সdি�র জনSই কাউেক ভালবাসেত হেব, নতুবা েকান বSিh 

ঈমােনর Bাদ পােব না= রাসূলু�াহ (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলন, 
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َ
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ْ
    �ل

‘‘িতনিট wণ যার মেধS থােক েস ঈমােনর Bাদ পায়= ১. আ�াহ ও তাঁর রাসূল 

তার কােছ অনS সব িকছু েথেক িMয় হওয়া= ২. `ধুমা7 আ�াহর সdি�র জনSই 

কাউেক ভালবাসা= ৩. কুফুরীেত িফের যাওয়ােক আwেন িনি;y হওয়ার মত অপছz 

করা=’’(বুখারী, িকতাবুল ঈমান, হািদস নং:১৫)  

আ�াহর সdি�র উে{েশS ভালবাসার ফযীলত আ�াহর সdি�র উে{েশS ভালবাসার ফযীলত আ�াহর সdি�র উে{েশS ভালবাসার ফযীলত আ�াহর সdি�র উে{েশS ভালবাসার ফযীলত :::: 

আ�াহ রা9ুল ই| যেতর মহে}র িনিমেU যারা পর~র ভালবাসার স-ক@ 

�াপন কের, িকয়ামেতর িদন তােদরেক িতিন তাঁর রহমেতর ছায়ায় জায়গা েদেবন= 



 

রাসূলু�াহ (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলন, 

 ِظل�  
َ
ُهْم ِ< ِظj+ يَْوiَ ال

%
ِظل
ُ
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ْ
Z� kِ
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ْ
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َ
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ْ
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     �ِال

‘‘িকয়ামেতর িদন আ�াহ বলেবন, আমার মহে}র িনিমেU পর~র ভালবাসার 

স-ক@ �াপনকারীরা েকাথায় ? আজ আিম তােদরেক আমার িবেশষ ছায়ায় ছায়া দান 

করব= আজ এমন িদন, েয িদন আমার ছায়া বSতীত অনS েকান ছায়া েনই=’’মুসিলম, 

িকতাবুল িবরির ওয়াস-িসলাহ, হািদস নং৪৬৫৫)  

রাসূলু�াহ (ملسو هيلع هللا ىلص) আরও বেলন, 

 ��قِ  �ِ
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َ
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َ
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‘‘িনGয় আ�াহর বাzােদর মেধS এমন িকছু মানুষ আেছ যারা নবীও নয় 

শহীদও নয়; িকয়ামেতর িদন আ�াহ তা‘আলার প; হেত তাঁেদর স/ানজনক অব�ান 

েদেখ নবী এবং শহীদগণও ঈষ@াি�ত হেব= সাহািবগণ বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল ! 

আমােদরেক বলুন, তারা কারা ? িতিন বেলন, তারা ঐ সকল েলাক, যারা `ধুমা7 

আ�াহর সdি�র জনSই এেক অপরেক ভালবােস= অথচ তােদর মেধS েকান রh 

স-ক@ও েনই, এবং েকান অথ@ৈনিতক েলন-েদনও েনই= আ�াহর শপথ! িনGয় তাঁেদর 

েচহারা হেব নূরািন এবং তারা নূেরর মেধS থাকেব= েয িদন মানুষ ভীত-স�C 

থাকেব,েস িদন তাঁেদর েকান ভয় থাকেব না= এবং েয িদন মানুষ দুিGeাvC থাকেব, 

েস িদন তাঁেদর েকান িচeা থাকেব না..=’’(সুনানু আবী দাঊদ, িকতাবুল বুয়ূ‘, হািদস নং ৩০৬০)  

পর~েরর মেধS ভালবাসা বৃি� করার উপায় পর~েরর মেধS ভালবাসা বৃি� করার উপায় পর~েরর মেধS ভালবাসা বৃি� করার উপায় পর~েরর মেধS ভালবাসা বৃি� করার উপায় ::::    

ইসলাম বেল, পর~েরর মেধS ভালবাসা ও েসৗহাদ@S �ািপত না হেল পিরপূণ@ 

ঈমানদার হওয়া যায় না, শািe ও িনরাপUা লাভ করা যায় না, এমনিক জাcাতও লাভ 

করা যােব না= তাই রাসূলু�াহ (ملسو هيلع هللا ىلص) মুিমনেদর পর~েরর মেধS ভালবাসা ও েসৗহাদ@S 

বৃি�র জনS একিট চমFকার পmা বাতেল িদেয়েছন= িতিন বেলন, 
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‘‘েতামরা েবেহশেত Mেবশ করেত পারেব না যত;ণ পয@e ঈমানদার না হেব, 

েতামরা ঈমানদার হেত পারেব না যত;ণ পয@e না পর~েরর মেধS ভালবাসা ও 



 

েসৗহাদ@S �াপন করেব= আিম িক েতামােদরেক এমন িবষেয়র কথা বলব না, যা করেল 

েতামােদর মেধS ভালবাসা ও েসৗহাদ@S Mিতিgত হেব ? সাহাবীগণ বলেলন, িনGয় ইয়া 

রাসূলা�াহ ! (িতিন বলেলন) েতামােদর মেধS ব_ল পিরমােণ সালােমর Mচলন 

কর=’’(মুসিলম, িকতাবুল ঈমান, হািদস নং ৮১)  

িব� ভালবাসািব� ভালবাসািব� ভালবাসািব� ভালবাসা    িদবস িক িদবস িক িদবস িক িদবস িক ::::    

এক েনাংরা ও জঘনS ইিতহােসর �ৃিতচারেণর নাম িব� ভালবাসা িদবস= এ 

ইিতহাসিটর বয়স সেতর শত সাঁইি7শ বছর হেলও ‘িব� ভালবাসা িদবস’ নােম এর 

চচ@া `� হয় সা�িতক কােলই= দুই শত সUর সােলর েচৗ{ই েফ�য়ািরর কথা= 

তখন েরােমর স�াট িছেলন �িডয়াস= েস সময় ভSােল�াইন নােম একজন সাধু, ত�ণ 

েMিমকেদরেক েগাপন পিরণয়-মে� দী;া িদত= এ অপরােধ স�াট �িডয়াস সাধু 

ভSােল�াইেনর িশরে�দ কেরন= তার এ ভSােল�াইন নাম েথেকই এ িদনিটর নাম 

করণ করা হয় ‘ভSােল�াইন েড’ যা আজেকর ‘িব� ভালবাসা িদবস’=  

 বাংলােদেশ এ িদবসিট পালন করা `� হয় ১৯৯৩ইং সােল= িকছু 

বSবসায়ীর মদেদ এিট Mথম চালু হয়= অপিরণামদশ@ী িমিডয়া কম@ীরা এর বSাপক 

কভােরজ েদয়= আর যায় েকাথায় ! লুেফ েনয় বাংলার ত�ণ-ত�ণীরা= এরপর েথেক 

ঈমােনর ঘের ভালবাসার পিরবেত@ ভুেলর বাসা েবঁেধ েদয়ার কাজটা যথারীিত চলেছ= 

আর এর িঠক িপছেনই মানব জািতর আজ� শk শয়তান এইডস নামক মরণ-েপয়ালা 

হােত িনেয় দাঁত েবর কের হাসেছ= মানুষ যখন িব� ভালবাসা িদবস স-েক@ জানত 

না, তখন পৃিথবীেত ভালবাসার অভাব িছলনা= আজ পৃিথবীেত ভালবাসার বড় অভাব= 

তাই িদবস পালন কের ভালবাসার কথা �রণ কিরেয় িদেত হয়! আর হেবই না েকন! 

অপিব7তা েনাংরািম আর শঠতার মােঝ েতা আর ভালবাসা নামক ভােলা ব� থাকেত 

পাের না= তাই আ�াহ তা‘আলা মানুেষর Zদয় েথেক ভালবাসা উিঠেয় িনেয়েছন= 

িব� ভালবাসা িদবসেক েচনার জনS আরও িকছু বাCব নমুনা েপশ করা 

দরকার= িদনিট যখন আেস তখন িশ;া�েনর িশ;াথ@ীরা িবেশষ কের িব�িবদSালেয়র 

িশ;াথ@ীরা েতা এেকবাের েবসামাল হেয় উেঠ= িনেজেদর ]পা-েসৗzয@ উজাড় কের 

Mদশ@েনর জনS রাCায় েনেম আেস= `ধুই িক তাই ! অ�ন পটীয়সীরা উি� আঁকার 

জনS পসরা সািজেয় বেস থােক রাCার ধাের= তােদর সামেন ত�ণীরা িপঠ, বা_ আর 

হC�য় েমেল ধের পছেzর উি�িট এঁেক েদয়ার জনS= তারপর রাত পয@e নীরেব-

িনবৃেত েMিমক বা েMিমকার সােথ েখাশ গ�= এ হেলা িব� ভালবাসা িদবেসর 

কম@সূিচ! িব� ভালবাসা িদবস না বেল িব� েবহায়াপনা িদবস বলেল অeত নামকরণিট 

যথাথ@ হেতা= 



 

িব� ভালবাসা িদবসিব� ভালবাসা িদবসিব� ভালবাসা িদবসিব� ভালবাসা িদবস    পালেনর ;িতকর িকছু িদক পালেনর ;িতকর িকছু িদক পালেনর ;িতকর িকছু িদক পালেনর ;িতকর িকছু িদক ::::    

 ১. ভালবাসা নােমর এ শ>িটর সােথ এক চির7হীন ল-েটর �ৃিত জিড়েয় 

যারা ভালবাসার জয়গান েগেয় চেলেছন, পৃিথবীবাসীেক তারা েসানার েপয়ালায় কের 

নীল িবষ পান কিরেয় েবড়াে�ন= 

 ২. ত�ণ-ত�ণীেদর সCা েযৗন আেবগেক সুড়সুিড় িদেয় সমােজ িবশৃ�লা ও 

ফাসাদ সৃি� করা হে�= অথচ আ�াহ তা‘আলা ফাসাদ সৃি�কারীেদর ভালবােসন না= 

আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ُمْفِسِدينَ 
ْ
 ُ'ِب% �ل

َ
ُ ال َسا�Mً �َ�ب�

َ
3ِْ� ف

َ ْ
    َ�يَْسَعْوَ� ِ< �أل

‘‘আর তারা েতা পৃিথবীেত ফাসাদ সৃি� কের েবড়ায়= আর আ�াহ ফাসাদ 

সৃি�কারীেদর ভালবােসন না=’’(সূরা আল মািয়দাহ : ৬৪) 

 ৩. ৈনিতক অব;য় দাবানেলর মত ছিড়েয় যাে�= 

 ৪. িনল@�তা ও েবহায়াপনা জাতীয়ভােব Bীকৃিত লাভ করেছ= যারা 

ঈমানদারেদর সমােজ এ ধরেণর অ�ীলতার িবCার ঘটায়, দুিনয়া ও আিখরােত তােদর 

জনS আ�াহ তা‘আলা য�ণাদায়ক শািCর বSব�া কের েরেখেছন= আ�াহ তা‘আলা 

বেলন, 

ِخَر[ِ  
ْ
ْغَيا َ��آل Zٌِم ِ< ��%

َ
ُهْم َعَذ�1ٌ �

َ
ِيَن Tَمُنو� ل

�
U� >ِ َفاِحَشُة

ْ
� تَِشيَع �لْ

َ
� �ِيَن ُ'ِب%وَ

�
U� ��ِ�    

‘‘ যারা মু’িমনেদর মেধS অ�ীলতার Mসার কামনা কের তােদর জনS আেছ 

দুিনয়া ও আিখরােত য�ণাদায়ক শািC..=’’(সূরা আন-নূর :১৯)  

ব�ত েয সমােজই চির7-হীনতার কাজ বSাপক, তথায় আ�াহর িনকট 

েথেক কিঠন আযাব সমূহ tমাগত অবতীণ@ হওয়া অবধািরত,  আ>ু�াহ ইবন 

‘উমর (রা.) েথেক বিণ@ত, রাসূল (সা.) বেলেছন : 

 ... 
َ
ِ� ل
�
�َْجاُ� �ل

َ ْ
اُعوُ� َ��أل َشا فِيِهُم �لط�

َ
 ف
�
ط% َح�� ُفْعلُِنو� بَِها �ِال

َ
ْوiٍ ق
َ
َفاِحَشُة ِ< ق

ْ
ْم َيْظَهِر �ل

َ
ْم تَُكْن ل

فِِهمِ 
َ
ْسال
َ
    ...َمَضْت ِ< �

‘‘েয জনেগাgীর মেধS িনল@�তা Mকাশমান, পের তারা তারই বSাপক 

Mচােররও বSব�া কের, যার অিনবায@ পিরণিত B]প মহামাির, সংtামক েরাগ 

এবং ;ুধা-দুিভ@; এত Mকট হেয় েদখা িদেব, যা তােদর পূব@বত@ীেদর মেধS 

কখনই েদখা যায় িন=’’(ইবনু মাজাহ, িকতাবুল িফতান, হািদস নং-৪০০৯) 

 ৫. ত�ণ-ত�ণীরা িববাহ পূব@ ৈদিহক স-ক@ গড়েত েকান রকম কু�ােবাধ 



 

করেছ না= অথচ ত�ণ ইউসুফ আলাইিহস সালামেক যখন িমশেরর এক রানী 

অিভসাের েডেকিছল, তখন িতিন কারাবরণেকই এেহন অপকেম@র েচেয় উUম  ান 

কেরিছেলন= েরামাি�ক অথচ যুব-চির7েক পিব7 রাখার জনS কী অতুলনীয় দৃ�াe! 

আ�াহ জা�া শানু_ সূরা ইউসুেফর ২৩-৩৪ নPর আয়াত পয@e এ ঘটনা বণ@না 

কেরেছন এ ভােব- ‘‘েস েয ¡ীেলােকর ঘের িছল েস তার কাছ েথেক অসFকাজ 

কামনা করল ও দরজাwেলা বb কের িদল এবং বলল, ‘আস=’ েস বলল, ‘আিম 

আ�াH র আXয় Mাথ@না করিছ, িতিন আমার Mভু; িতিন আমার থাকার সুzর বSব�া 

কেরেছন= িনGয়ই সীমাল¢নকারীরা সফলকাম হয় না= েস রমণী েতা তার Mিত 

আসh হেয়িছল এবং েসও তার Mিত আসh হেয় পড়ত যিদ না েস তার 

Mিতপালেকর িনদশ@ন েদখেত েপত= আিম তােক মz-কাজ ও অ�ীলতা হেত িবরত 

রাখার জনS এভােব িনদশ@ন েদিখেয়িছলাম= েস েতা িছল আমার িব`�িচU বাzােদর 

অeভু@h= ওরা উভেয় েদৗেড় দরজার িদেক েগল এবং ¡ীেলাকিট িপছন হেত তার 

জামা িছঁেড় েফলল, তারা ¡ীেলাকিটর Bামীেক দরজার কােছ েপল= ¡ীেলাকিট বলল, 

‘েয েতামার পিরবােরর সােথ কুকম@ কামনা কের তার জনS কারাগাের েMরণ বা অনS 

েকান মম@dদ শািC ছাড়া আর িক দj হেত পাের? ইউসুফ বলল, ‘েস-ই আমার কাছ 

েথেক অসFকাজ কামনা করিছল=’ ¡ীেলাকিটর পিরবােরর একজন সা;ী সা;S িদল, 

‘যিদ তার জামার সামেনর িদক েথেক িছঁেড় থােক তেব ¡ীেলাকিট সতS কথা বেলেছ 

এবং পু�ষিট িমথSাবাদী, িকd তার জামা যিদ িপছন িদক েথেক িছঁেড় থােক তেব 

¡ীেলাকিট িমথSা বেলেছ এবং পু�ষিট সতSবাদী= গৃহBামী যখন েদখল েয, তার জামা 

িপছন িদক েথেক েছঁড়া হেয়েছ তখন েস বলল, ‘িনGয়ই এটা েতামােদর নারীেদর 

ছলনা, েতামােদর ছলনা েতা ভীষণ= েহ ইউসুফ! তুিম এটা এিড়েয় যাও এবং েহ নারী! 

তুিম েতামার অপরােধর জনS ;মা Mাথ@না কর; তুিমই েতা অপরাধী= নগেরর িকছু 

সংখSক নারী বলল, ‘আযীেযর ¡ী তার যুবক দাস হেত অসFকাজ কামনা করেছ, েMম 

তােক উ�U কেরেছ, আমরা েতা তােক ~� ভুেলর মেধS েদখিছ= ¡ীেলাকিট যখন 

ওেদর কানা-ঘুষার কথা `নল, তখন েস ওেদরেক েডেক পাঠাল, ওেদর জনS আসন 

M�ত করল, ওেদর সবাইেক একিট কের ছুির িদল এবং ইউসুফেক বলল, ‘ওেদর 

সামেন েবর হও=’ তারপর ওরা যখন তাঁেক েদখল তখন ওরা তাঁর েসৗzেয@ অিভভূত 

হল এবং িনেজেদর হাত েকেট েফলল= ওরা বলল, ‘অ£ুত আ�াহর মাহাaS! এ েতা 

মানুষ নয়, এ েতা এক মিহমাি�ত েফেরশতা= েস বলল, ‘এ-ই েস যার সPেb েতামরা 

আমার িনzা কেরছ= আিম েতা তার েথেক অসFকাজ কামনা কেরিছ= িকd েস 

িনেজেক পিব7 েরেখেছ; আিম তােক যা আেদশ কেরিছ েস যিদ তা না কের, তেব েস 

কারা�� হেবই এবং হীনেদর অeভু@h হেব= ইউসুফ বলল, ‘েহ আমার Mিতপালক! এ 



 

নারীরা আমােক যার িদেক ডাকেছ তার েচেয় কারাগার আমার কােছ েবশী িMয়= 

আপিন যিদ ওেদর ছলনা হেত আমােক র;া না কেরন তেব আিম ওেদর Mিত আকৃ� 

হেয় পড়ব এবং অ েদর অeভু@h হব= তারপর তার Mিতপালক তার ডােক সাড়া 

িদেলন এবং তােক ওেদর ছলনা হেত র;া করেলন= িতিন েতা সব@েXাতা, 

সব@ =(অনুবাদ, সূরা ইউসুফ : ২৩-৩৪) 

 ৬. শরীের উি� আঁকােত েযেয় িনেজর ই| যত-আ� পরপু�ষেক েদখােনা 

হয়= যা MকাশS কিবরা wনাহ= েয বSিh উি� আঁেক এবং যার গােয় তা আকঁা হয়, 

উভয়েয়র উপরই আ�াহর লা‘নত বিষ@ত হয়= রাসূলু�াহ (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলন, 

َو�ِص 
ْ
ُ �ل َعَن �ب�

َ
ُمْسَتْوِشَمَة ل

ْ
َو�ِشَمَة َ��ل

ْ
َة َ��ل
َ
ُمْسَتْوِصل

ْ
َة َ��ل
َ
 *ل

‘‘েয বSিh পর-চুলা লাগায় এবং যােক লাগায়; এবং েয বSিh উি� আঁেক এবং 

যার গােয় আঁেক, আ�াহ তােদরেক অিভস-াত কেরন=’’(বুখারী,িকতাবুল িলবাস,হািদস নং৫৪৭৭)  

মূলত যার ল�া েনই, তার পে; এেহন কাজ েনই যা করা স¤ব নয়= তাই 

রাসূলু�াহ সা�া�া_ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

ْم تَْسَتح
َ
اْصَنْع َما ِشْئت �ِ�َِ|� ل

َ
 ف

‘‘যিদ েতামার ল�া না থােক তাহেল যা ই�া তাই করেত পার=’’(বুখারী, িকতাবু িকতাবু িকতাবু িকতাবু 

আহাদীিসল আিPয়াআহাদীিসল আিPয়াআহাদীিসল আিPয়াআহাদীিসল আিPয়া, , , , হািদসহািদসহািদসহািদস    নংনংনংনং৩২২৫৩২২৫৩২২৫৩২২৫))))    

 ৭. ভালবাসা িদবেসর নােম িনল@�তা বৃি� পাওয়ার কারেণ িযনা-বSিভচার, 

ধষ@ণ ও খুন বSাপকভােব বৃি� পাে�=  আ>ু�াহ ইবন আ9াস রািদয়া�া_ ‘আন_মা 

েথেক বিণ@ত হািদেস রাসূলু�াH সা�া�া_ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,    

 ... 
�
ط% �ِال

َ
ْوiٍ ق
َ
نَا ِ< ق َشا �لز+

َ
 ف
َ
ُ�َ فِيِهُم  َ�ال

َ
َمْوُ� ك

ْ
    ...�ل

‘‘েয জনেগাgীর-মেধSই বSিভচার বSাপক হেব, তথায় মৃতুSর আিধকS বSাপক 

হেয় েদখা েদেব=’’(মুয়াUা মািলক, িকতাবুল িজহাদ, হািদস নং-৮৭০) 

 উপেরাh আয়াত ও হািদসwেলার ভাষS কতটা বাCব বত@মান িবে�র 

বাCব িচ7 এর Mমাণ বহন কের= অবাধ েযৗন িমলেনর ফেল "AIDS" নামক একিট 

েরাগ বত@মােন মারাaক আকার ধারণ কেরেছ= এটা এমিন মারাaক েয, এ েরােগ 

আtাe হেল এর েকান আেরাগS েনই= িকছু পিরসংখSান িদেল িবষয়িট আরও পির¥ার 

হেব : 



 

1. িবে�র ১৪০ েকািটরও েবশী েলাক েথেক ১৯৮৮ সােলর আগ¦ পয@e এক ল; 

এগার হাজােররও েবশী "AIDS"  েরাগীর তািলকা পাওয়া িগেয়েছ=’’(আ>ুল খােলক, 

নারী,(ই,ফা,বা.ঢাকা,১৯৮৪ইং) পৃ. ৯৬) 

2. ১৯৯২ সােলর েসে¨Pর পয@e যুhরাে© ২,৪২,০০০ এইডস েরাগীর সbান পাওয়া 

িগেয়েছ= এর মেধS ১,৬০,০০০ মৃতুS বরণ কেরিছল= ১৯৯২ সােলর গেবষণালª তথS 

মেত ১৯৯২ সাল পয@e ৫০ ল;S এইডস েরাগী মৃতুSর েকােল ঢেল পেড়েছ=(Baron& 

Byrne, Ibid., P. 329) 

3. ৩০ েশ িডেসPর ১৯৯৬ এর Time International’ পি7কায় পিরেবিশত তথS 

মেত, ৬৫ ল; জীবন িছিনেয় িনেয়েছ এই ঘাতক বSািধ= আগামী ৫ বFসের আরও ৩ 

েকািট েলাক মারা যােব এই েরােগ=(মািসক পৃিথবী, (ঢাকা, িডেসPর, ১৯৯৯), পৃ. ৫) 

4. িব� এইডস িদবস ২০০০-এর Mা«ােল জািতসংঘ েয িরেপাট@ Mকাশ কেরেছ 

তােত বলা হেয়েছ : ‘‘ইনেজকশেনর মাধSেম মাদক েসবনকারী এবং সমকািমতা, 

ইতর রীিতর েযৗনতার মাধSেম পূব@ ইউেরাপ, রািশয়া, ইউেরাপ, উUর আেমিরকা, 

লSািটন-আেমিরকা কSািরবীয় অ¬ল ও এিশয়ায় এইডস েদখা িদেয়েছ= আিকার 

কেয়কিট েদেশ Mিত িতনজেনর একজন Mাy বয়® মানুষ এইডস আtাe= 

িশ`েদর ৮০ ভাগ এই েরােগর ভাইরােস আtাe= আিকার উপ-সাহারা 

এলাকায় এ বছর ১০ লােখরও েবশী েলাক এই েরােগ আtাe হেয়েছ= রািশয়া 

ও পূব@ ইউেরােপ নতুন কের এইডস েদখা িদেয়েছ= মা7 একবছের এইডস 

েরাগীর সংখSা েবেড় ি�wণ হেয়েছ= উUর আিকা এবং মধS MােচSও নতুন কের 

এইডস সংtমণ বৃি� েপেয়েছ=’’(রয়টাস@, ৈদিনক ইনিকলাব, (ঢাকা, ২রা িডেসPর ২০০০ 

ইং) পৃ .১-২) 

5. ৬. জািতসংেঘর েদয়া তথS মেত : ‘‘িবে� ৩ েকািট ৬০ লাখ েলাক এইডেস 

আtাe ২০০০ইং সেন ৫০ লাখ েলাক নতুন কের এইডেস আtাe 

হেয়েছ=’’(Mাwh) 

6. ৭. ‘‘িব� এইডস িদবেসর আেলাচনা সভায় (ঢাকা) বাংলােদেশর তFকালীন 

সমাজকলSাণ, Mিত ম�ী ড. েমাজাে/ল েহােসেনর েদয়া তথS মেত, বাংলােদেশ 

এইডস ভাইরাস বহনকারী েরাগীর সংখSা একুশ হাজােরর েবশী=’’(ৈদিনক 
ইনিকলাব, (¦াফ িরেপাট@ার, িব� এইডস িদবেস ঢাকায় আেলাচনা সভা, ২রা িডেসPর, 

২০০০ ইং) পৃ.১) 



 

িসিফিলস-Mেমহ : িবেশষ েদর ধারণা, আেমিরকার শতকরা ৯০% 

অিধবাসী রিতজ দু� বSািধেত আtাe= েসখানকার সরকারী হাসপাতালwিলেত 

Mিত বFসর গেড় দুই ল; িসিফিলস এবং এক ল; ষাট হাজার Mেমহ েরাগীর 

িচিকFসা করা হয়= (Encyclopedia Britannica, V. 23, P. 45.) এছাড়াও আেমিরকায় Mিত 

বFসর ি7শ-চি�শ হাজার িশ` জ�গত িসিফিলস েরােগ মৃতুSবরণ কের= ( আঃ 

খােলক, নারী, (ঢাকা : ই.ফা. বা., ১৯৮৪ ইং), পৃ. ৯৬) 

Dr. Laredde বেলন— ােµ Mিত বFসর েকবল িসিফিলস ও তদ-জিনত 

েরােগ ি7শ হাজার েলাক মারা যায়= (Mাwh) 

হািপ@স েরাগ : 

বSিভচােরর কারেণ জনেনি¶েয় সৃ� অতSe পীড়াদায়ক েরাগ হেলা Genital 

Herpes. মািক@ন জনসংখSার শতকরা দশ ভাগ (জনসংখSা ২৬ েকািট ধরেল তার 

১০% হয় ২ েকািট ৬০ ল;) এই েরােগ আtাe= এটাই সব নয়= MেতSক 

বFসর Mায় ৫০০,০০০ মানুেষর নাম এই মারাaক হািপ@স েরাগীেদর তািলকায় 

নতুন কের যুh হে�= (Baron & Byrne, Social psychology : Understanding Human 

Interaction, P. 329.)  

 ৮. িব� ভালবাসা িদবেসর এসব ঈমান িবDংসী কম@-কােjর ফেল মুসিলম 

যুব-মানস tমশ ঈমািন বল ও েচতনা হািরেয় েফলেছ=  

 ৯. মানুেষর Zদয় েথেক তাকওয়া তথা আ�াহর ভয় উেঠ যাে�= 

িMয় মুিমন-মুসিলম ভাই-েবােনরা ! ভালবাসা েকান পব@ীয় িবষয় নয়= এিট 

মানব জীবেনর সুখ-শািeর জনS একিট জ�ির সাব@;িণক মানিবক উপাদান= সুতরাং 

আমােদর মেধS ভালবাসা ও েসৗহাদ@ বৃি�র জনS রাসূলু�াহ সা�া�া_ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর িশখােনা সাব@;িণক পmািট অবলPন কির= 

 িব� ভালবাসা িদবেসর নােম এসব ঈমান িবDংসী কম@কাj হেত আ�াহ 

তা‘আলা আমােদরেক েহফাযত ক�ন= `ধুমা7 আ�াহর সdি�র জনSই েযন কাউেক 

ভালবািস এবং শkতাও যিদ কােরা সােথ রাখেত হয়, তাও েযন আ�াহর সdি�র 

জনSই রািখ= আমীন !!! 


